
 

  

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા 
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  ખેતઆબોહવાકીય ષવભાગ 
જુનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી, તરઘષિયા-૩૬૦૦૦૨૩ 

મો.નં. ૯૪૨૬૯૩૮૨૩૫ 
તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ 

 

 
(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા, સૂકીખેતી સંશોધન કેન્દ્ર ,જુ.કૃ.યુ,.તરઘષિયા અન ેભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સંપન્ન( 

ગુજરાતના ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ષજલ્લાઓનુ ંકૃષિ હવામાન બલુેટીન નં .૧૬/૨૦૨૨ 
પાછલા અઠવાિીયાનું રાજકોટનું હવામાન 

હવામાન પષરબળો  
વરસાદ(મી.મી( 0.0 

મહતમ તાપમાન(સે.ગે્ર( 38.7-42.2 
લઘુતમ તાપમાન(સે.ગે્ર( 25.0-27.1 

ભેજ (%(સવાર 70-78 
ભેજ (%(બપોરબાદ 18-43 

પવનનીગષત (ષકમી /કલાક( 9.4-10.5 
હવામાન આગાહી :પત્રક-ક 

ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  ખેતઆબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી ૨૯-૦૫-૨૦૨૨ સવારના ૮.૩૦ સુધી 
તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી ૨૯-૦૫-૨૦૨૨ 

કૃષિસલાહ : 
 

➢ ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માષહતી અનસુાર અત્રેના ગ્રામીણ કૃષિ 
મૌસમ સેવા ષવભાગ ,જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી , તરઘિીયા તરફથી જણાવવામાં આવેછે કે ,ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  
ખેત આબોહવાકીય ષવસ્તારના 

રાજકોટ : 
તારીખ 

ષદવસ-૧ 
૨૫-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૨ 
૨૬-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૩ 
૨૭-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૪ 
૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૫ 
૨૯-૦૫-૨૦૨૨ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 
મહતમ તાપમાન  ( સે .ગે્ર( 39 40 40 39 39 



લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 28 28 27 27 27 
મહતમભેજ (%(સવાર 76 80 77 77 77 
લઘુતમભેજ   (%( બપોરબાદ 38 40 41 42 43 
પવનની ગષત (ષકમી/કલાક( 26 25 28 34 34 
પવનની ષદશા(િીગ્રી( 248 249 248 248 248 
વાદળની ષસ્થષત(ઓકટા  (  4 4 5 4 4 
• રાજકોટ જીલ્લામાં અગામી  તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂકંુ, ગરમ અને 

મુખત્વ ેવાદળછાયંુ હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.  

• આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૯-૪૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૬-૮૦ અન ે૩૮-૪૨ ટકા રહેશે. 
• પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૨૫ થી ૩૪ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે 

 
 
મોરબી : 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૫-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૨ 
૨૬-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૩ 
૨૭-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૪ 
૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૫ 
૨૯-૦૫-૨૦૨૨ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 
મહતમ તાપમાન  ( સે .ગે્ર( 39 40 40 39 39 
લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 28 28 27 27 27 
મહતમ ભેજ (%(સવાર 76 80 77 77 77 
લઘુતમ ભેજ   (%( બપોરબાદ 38 40 41 42 43 
પવનની ગષત (ષકમી/કલાક( 30 29 33 40 39 
પવનની ષદશા (િીગ્રી( 248 248 248 248 248 
વાદળની ષસ્થષત (ઓકટા  (  4 4 5 4 4 
• મોરબી જીલ્લામાં અગામી તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂકંુ, ગરમ  અને મુખત્વ ે

વાદળછાયંુ  હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.   

• આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૯-૪૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૬-૮૦ અન ે૩૮-૪૩ ટકા રહેશે. 
• પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૨૯ થી ૪૦ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે. 

દેવભૂષમદ્વારકા;  
તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૫-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૨ 

૨૬-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૩ 

૨૭-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૪ 

૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૫ 

૨૯-૦૫-૨૦૨૨ પેરામીટર 



વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 
મહતમ તાપમાન  ( સે .ગે્ર( 32 32 31 31 30 
લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 27 27 28 28 28 
મહતમ ભેજ (%(સવાર 85 86 84 84 83 
લઘુતમ ભેજ   (%( બપોરબાદ 76 76 76 78 80 
પવનની ગષત(ષકમી/કલાક( 28 25 30 35 35 
પવનનીષદશા (િીગ્રી( 248 248 248 248 248 
વાદળની ષસ્થષત (ઓકટા  (  4 4 3 3 3 
• દેવભૂષમ દ્વારકા જીલ્લામા ં અગામી તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂકંુ અન ે

મુખત્વ ેવાદળછાયંુ  હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.   

• આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૨ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૮૩-૮૬ અન ે૭૬-૮૦ રહેશે. 
• પવનની ષદશા પષિમની  રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ ૨૫ થી ૩૫ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે. 

 
સુરને્દ્રનગર : 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૫-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૨ 
૨૬-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૩ 
૨૭-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૪ 
૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 

ષદવસ-૫ 
૨૯-૦૫-૨૦૨૨ પેરામીટર 

વરસાદ (મી.મી.( 0 0 0 0 0 
મહતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 39 40 40 39 39 
લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 28 28 27 27 27 
મહતમ ભેજ (%(સવાર 76 80 77 77 77 
લઘુતમ ભેજ   (%( બપોરબાદ 38 40 41 42 43 
પવનની ગષત( ષકમી/કલાક( 27 25 28 35 35 
પવનની ષદશા (િીગ્રી( 248 248 248 248 248 
વાદળની ષસ્થષત(ઓકટા  (  4 4 5 4 4 
• સુરને્દ્રનગર જીલ્લામાં અગામી તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂકંુ,  ગરમ અન ે

મુખત્વ ેવાદળછાયંુ હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.    

• આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૯-૪૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૬-૮૦ અન ે૩૮-૪૩ રહેશે. 
• પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૨૫-૩૫ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે. 

 

અમરલેી : 
તારીખ ષદવસ-૧ ષદવસ-૨ ષદવસ-૩ ષદવસ-૪ ષદવસ-૫ 



પેરામીટર ૨૫-૦૫-૨૦૨૨ ૨૬-૦૫-૨૦૨૨ ૨૭-૦૫-૨૦૨૨ ૨૮-૦૫-૨૦૨૨ ૨૯-૦૫-૨૦૨૨ 
વરસાદ (મી.મી.( 0 0 0 0 0 
મહતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 38 39 39 38 38 
લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 27 27 27 28 28 
મહતમ ભેજ (%(સવાર 79 80 79 76 74 
લઘુતમ ભેજ   (%( બપોરબાદ 40 41 42 42 44 
પવનની ગષત( ષકમી/કલાક( 24 23 25 30 31 
પવનની ષદશા (િીગ્રી( 248 248 248 248 248 
વાદળની ષસ્થષત(ઓકટા  (  4 4 3 3 3 
• અમરલેી જીલ્લામાં અગામી  તા તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ દરમ્યાન સૂકંુ, ગરમ  અને મુખત્વ ે

વાદળછાયંુ હવામાન રહેવાની શક્યતા છે 

• આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૮-૩૯ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૪-૮૦ અન ે૪૦-૪૪ રહેશે. 
• પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૨૩ થી ૩૧ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે. 

જામનગર : 
તારીખ ષદવસ-૧ 

૨૫-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૨ 

૨૬-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૩ 

૨૭-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૪ 

૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 
ષદવસ-૫ 

૨૯-૦૫-૨૦૨૨ પેરામીટર 

વરસાદ (મી.મી.( 0 0 0 0 0 
મહતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 39 39 39 39 39 
લઘુતમ તાપમાન  ( સે.ગે્ર( 26 26 26 27 26 
મહતમ ભેજ (%(સવાર 81 83 82 80 79 
લઘુતમ ભેજ   (%( બપોરબાદ 50 52 52 52 52 
પવનની ગષત( ષકમી/કલાક( 29 27 30 36 36 
પવનની ષદશા (િીગ્રી( 248 248 248 248 248 
વાદળની ષસ્થષત(ઓકટા  (  4 4 3 3 3 
• જામનગર જીલ્લામાં અગામી તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૨ થી તા.૨૯-૦૫-૨૦૨૨ દરમ્યાન હવામાન સૂકંુ અને મુખત્વ ે

વાદળછાયંુ હવામાન રહેવાની શક્યતા છે.    

• આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૯-૩૯ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

• આ સમયગાળા દરમ્યાન મહત્તમ અને લઘુત્તમ ભેજનું પ્રમાણ અનુક્રમે ૭૯-૮૩ અન ે૫૦-૫૨ રહેશે. 
• પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૨૭ થી ૩૧ કીમી /કલા રહેવાની શક્યતા છે. 
➢ તા. ૨૫ થી ૨૯ મે-૨૦૨૨ દરમ્યાન રાજકોટ, અમરલેી  અને સુરને્દ્રનગર જીલ્લાઓમાં હવામાન સૂકંુ, ગરમ અન ે

મુખત્વે વાદળછાયંુ હવામાન રહેશે. 



➢ આગામી ચોમાસું પાકોના વાવેતર માટે જમીન તયૈાર કરવી. 
➢ આગામી ચોમાસું માટે પસંદગીના પાક અને જાતનું  ષબયારણ, જરૂરી ખાતર અને દવા 

સમયસર મેળવી લેવું. પોતાનુ/ંખાનગી કં./અન્દ્ય પાસેથી ખરીદેલ બીજનો ઉગાવો થોિંુ સેમ્પલ 
લઈ ચકાસી લેવો. 

➢ તા. ૨૯ મે થી-૦૨ જુન -૨૦૨૨: હવામાન આગોતરો વરતારો : તા. ૨૯ –મે થી ૦૨-જુન -૨૦૨૨ દરમ્યાન સકૂ ું, 
ગરમ  અને  અંશત: વાદળછાય ું  હવામાન રહવેાની સુંભાવના છે.  

➢ હવામાન ચેતવણી :  -  
➢ મોબાઈલ સંદેશ  : 

વેલાવાળા શાકભાજીમાં પરાગનયનની પ્રષક્રયા સારી થાય તે માટે હળવા અને ટંુકાગાળાના ષપયતથી 

જમીનમાં ભેજ જાળવવો જથેી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય .   

મુખ્યપાક પાકઅવસ્થા રોગ/જીવાત/જાત કૃષિસલાહ 
(૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી ભલામણ કરલે દવા છાટંવી ( 

ઉનાળુ 
મગફળી   

પોપટામાં દાણા 

ભરાવા  

પાન કથીરી  • ગરમ હવામાનના કારણ ે મગફળીમા ં લાલ પાન કથીરીના 

ઉપરવની શક્યતા હોય ષનષરક્ષણ કરતા રહેવું  જો 

પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫ 

ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

ચોમાસંુ 
મગફળી  

આગોતરં 
વાવેતર  

જીજી-૨૨, જીજી-
૨૦,  જીજજેી-૩૨ 

 

• ચોમાસુ ં મગફળીનાં આગોતરા વાવેતર માટે જમીનની તૈયારી 
કરવી અને સષેરિય ખાતર ઉમેરવું. વાવેતર સમયે ષસગંલ સુપર 
ફોસ્ફેટ ૧૫૬ કી.ગ્રા./હે., એમોનીયમ સલ્ફેટ ૬૨ કી.ગ્રા./હે., અન ે
એરંિીનો ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. અથવા િી.એ.પી. ૫૪ કી.ગ્રા. 
અન ે જીપ્સમ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. સાથે એરંિીનો ખોળ ૫૦૦ 
કી.ગ્રા./હે. પાયામા ંઆપવો. 

• તેમજ ટર ાયકોિમાાં ફગૂનો પાઉિર ૨.૫ કી.ગ્રા./હે મજુબ ૫૦૦ 
કી.ગ્રા./હે એરંિીનાં  ખોળ સાથ ે ષમશ્ર કરી પાયામા ંવાવણી 
સમયે આપવો. 

• વાવતી વખતે ષબયારણન ેથાયરમ અથવા મેન્દ્કોઝેબ અથવા 
વાયટાવેક્ષ દવાનો ૨-૩ ગ્રામ/કી. બીજન ેપટ આપવો. 

• મગફળીમા ંસફેદ મુંિાનાં ષનયંત્રણ માટે ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ 
% ઈસી દવાનો ૨૫ ષમલી/૧ કી.ગ્રા. બીજન ે વાવેતર પહેલા  
પટ આપવો. 

વરસાદ આધારીત 

 

અધધ વેલિી જીજી-
૨૦, જીજી-૨૨ 

ઉભિી –જીજી-૨, 
જીજજેી-૩૨,  
ટીજી-૫૧ 

ટીએજી-૨૪, 
ટીએલજી-૪૫, 

ટીપીજી-૪૧, ટીજી-
૩૭-એ 

કપાસ - કપાસ બોલગાિધ-૨ 
ની પ્રમાષણત જાતો 
જવેી કે વહેલી 
પાકતી જાતો : 
ગુજરાત શકંર-
૮,જીટીએચએચ-

• કપાસનુું પસુંદગીની જાતનુું પ્રમાણીત બીજ સમયસર મેળવી 
લેવુું. 

• કપાસના પાકમા ં ગુલાબી ઈયળનો ઉપરવ નાં થાય તે માટે 
ઓરવીન ેઆગોતરં વાવેતર કરવુ ંનષહ. 

• અષનયષમત વરસાદનુ ં જોખમ ઓછંુ કરવા કપાસના પાકમાં 



૪૯, એટીએમ, 
નવાબ, ફસ્ટધ 
ક્લાસ,૭૫૭૬, વી-
૩૩૩, જાદુ, જય, 
સરજુ, સુરક્ષા, 
બળવાન, ભષિ, 
ભિા, નનયો 
 આરસીએચ-૭૭૯ 

મધ્યમ મોિી 
પાકતી જાતો  : 
ગુજરાત શકંર-૬,  
એગ્રીટોપ-૪૪૪,  
એગ્રીટોપ-૭૭૭  4 

સોલાર-૭૬, 
મષલ્લકા,આરસીએ

ચ-૬૫૯,  અજીત-
૧૫૫ 

તલ, મગફળી, સોયાબીન, કઠોળ જવેા પાકોનુ ં આતંર પાક 
તરીકે વાવેતરનું આયોજન કરવુ.ં 

તલ  પાક અને 
જાતની પસંદગી  

• ગુજરાત તલ- ૨,  ગુજરાત તલ-૩, અને   ગુજરાત તલ-૫  પકૈી  પસુંદગીની જાતન ું 
પ્રમાણીત બીજ સમયસર મેળવી લેવ ું.     

બાજરી  પાક અને 
જાતની પસંદગી 

• જીએચબી-૫૫૮   જીએચબી-૫૩૮,  જીએચબી-૫૭૭,  જીએચબી-૭૧૯,  જીએચબી-
૭૩૨ અને  જીએચબી-૭૪૪, ૯૦૫, ૧૧૨૯, ૧૨૨૫, ૧૨૩૧  પૈકી  પસુંદગીની જાતન ું 
પ્રમાણીત બીજ સમયસર મેળવી લેવ ું. 

કઠોળ 
પાકો    

પાક અને 
જાતની પસંદગી 

ચોમાસુ ંકઠોળ પાકો માટે મગની ગુજરાત મગ-૪ , કે-૮૫૧,   ગુજરાત આણદ મગ-૫ 
અને  અિદની ગુજરાત અિદ v૧4 ૨ 

• ચોળા માટે v  ગુજરાત  ચોળા v૧,૨,૪, પૂસા ફાલ્ગનુી, તુવરે માટે બીિીએન-૨,    
ગુજરાત  તુવરે v ૧૦૦4  ગુજરાત  તુવેર હાઈબ્રીિ-૧,   પૈકી પસંદગીની જાતોનું સારી 
ગુણવતાનુ ંપ્રમાષણત બીજ સમયસર મળેવી લવેું.  

તુરીયા, 
દૂધી, 
ગલકા, 
કારલેા, 
ગુવાર, 
કાકિી, 
તરબુચ 

ફૂલ/ફળ 
 

સફેદમાખી 
 
 
 
 

કથીરી 
 

તળછારો 

• ઉનાળુ શાકભાજીમા ં સફેદ માખીના ષનયતં્રણ માટે 
લીબંોળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનું ૫ 
ટકા અકક નુ ં રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૩૦.૫ 
ટકા ૪ ષમલી અથવા એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાન ે
૧૦ લીટરપાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

• જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત 
પંપ  છંટકાવ  કરવો. 

• વેલાવાળા શાકભાજીમાં તળછારાના ષનયંત્રણ માટે મેન્દ્કોઝેબ 
૪૦ ગ્રામ પ્રષત પંપમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

• વેલાવાળા શાકભાજીમાં પરાગનયનની પ્રષક્રયા સારી થાય તે 



માટે હળવા અને ટંુકાગાળાના ષપયતથી જમીનમાં ભેજ 

જાળવવો જથેી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય . 
ભીિંા ફૂલ/ફળ સફેદમાખી,  

 
 
 
 

પાનકથીરી 

• સફેદ માખીના ષનયતં્રણ માટે લીબંોળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમષલ 
અથવા લીબંોળીના મીજંનુ ં૫ ટકા અકક નુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી 
અન ે ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષમલી અથવા 
એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

• ભીિંામાં જો પાન  કથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ 
ષમલી પ્રષત પંપ છંટકાવ કરવો. 

• ગરમ હવામાનન ે કારણ ે ભીિંામાં સવાર અથવા સાંજના 
સમયે ટંૂકા અંતર ેફાળવુ ંષપયત આપવુ.ં 

• ભીિંાની શીગંની વીણી બાદ ૨૦ કી.ગ્રા./હેકટર યુરીયા ખાતર 
આપવુ.ં 

રીગંણી ફલુ/ફળ સફેદમાખી 
 
 
 
 
િંુખઅન→ે 
ફળકોરીખાનારઈ

યળ 
 

➢ રીગંણીમાં સફેદ માખીના ષનયંત્રણ માટે લીબંોળીનું તેલ 
૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનું ૫ ટકા અકક નુ ંરાવણ 
૫૦૦ મીલી અન ેિાયફેન્દ્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ 
અથવા ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ લીટર 
પાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

• ફળ અન ેિોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો નુકશાન પામલે 
ફળ અને િોકા તોિીને જમીનમાં દાટંી દેવા અન ે
ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર( દવા ૩ 
ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

ટામટેી ફલુ/ફળ સફેદમાખી 
 
 
 
 
 
 
 
 
પાનકથીરી 
 
 
 
 

 

➢ ટામટેીમા ંસફેદ માખીના ષનયંત્રણ માટે લીબંોળીનુ ંતેલ ૫૦ 
ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનુ ં ૫ ટકા અકક નું રાવણ 
૫૦૦ મીલી અન ેિાયફેન્દ્થાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ 
અથવા ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાને ૧૦ 
લીટરપાણીમાં ષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ કરવો. 

 
➢ ટામટેીમા ંજો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ 

ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા પ્રોપરગાઈટ૫ ૭ઈ.સી. ૧૦ 
ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટરપાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 



•  
મરચી વૃષધધ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ,સફેદમાખી 

 
 
પાન કથીરી 
 
 

➢ પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીબંોળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમલી અથવા 
લીબંોળીના મીજંનું ૫ ટકા અકધનું િાવણ ૫૦૦ ષમલી ૧૦લી. 
પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. થ્રીપ્સનો વધ ુઉપિવ હોય 
તો સ્પીનોસાદ અથવા સ્પીનેટોરમ દવા ૫ ષમલી. પ્રષત પપં 
છાંટવી.  

➢ મરચીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ 
ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૦ 
ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટરપાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ કરવો. 

લીબં ુ ફળનોષવકાસ   
પાનકોરીયુ 

 
 
 
કથીરી→ 

 

 

• પાનકોરીયુના ષનયતં્રણ માટે ઈમીિાકલોપ્રીિ ૩૦.૫ ટકા ૫ 
મી.લી. ૧૦ ષલટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને છાંટવી. 
 

• લીબંુિીમાં જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો પ્રોપરગાઈટ૫૭ 
ઈ.સી. ૧૦ ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટરપાણીમાં ષમશ્ર કરીને છંટકાવ 
કરવો. 

 
પશ/ુ 
મરઘા 

 

તાપમાન વધાર ે રહેવાના કારણે ઢોરને ષદવસના સમય ે છાયિામાં રાખવા અને ષમનરલ ષમક્ષ્ચર યુિ 
પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા કરવી. દુધાળા પશઓુને ઉનાળામાં ઠંિક આપવા પાણીનો છંટકાવ 
કરવો. ખોરાકમા ંલીલા ચારનું પ્રમાણ વધારવું. દુધાળા પશુઓના આઉન ેઝીકં ઓક્સાઈિ અથવા બોષરક 
પાવિરથી બરાબર સાફ કરવું.  પશુઓમા ં ગળસંુઢો અને   ગાુંઠીયા તાવના રોગના ષનયંત્રણ માટે  
રસીકરણ કરાવવું. ષવટામીન એ તથા િી પુરકો આપવા. કરષમયાની દવા આપવી. દુધાળા પશુઓને પ્રષત 
લીટર દુધની ઊપજ હોય તેમને ષનયષમત ૧ કી.ગ્રા. ફીિ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્ત્વોનું ષમશ્રણ આપવું.  
લીલુઘાસ , સુકંુ ઘાસ અને ખનીજ તત્વોનું ષમશ્રણ ખોરાકમાં આપવું. નવટામીન એ થા ડી પ રકો આપવા. 
તેમજ માખીઓના ઉપિવથી બચવા ફીનાઈલ છાંટવું. ઈતરિીના ષનયંત્રણ માટે િેલ્ટામેથ્રીન અથવા 
એમીટર ાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીન ેછાટંવી. 

નોધં નીચનેી એપ િાઉનલોિ કરો 
• મૌસમ એપ જીલ્લા પ્રમાણ ેહવામાન આગાહી અન ેચેતવણી માટે. 
• મેઘદૂત એપ હવામાન આધાષરત કૃષિસલાહ બુલેટીન માટે. 



 

જા.ન.ંજુકૃયુ/સૂ.ખે./એગ્રોમેટ/બુલેટીન/             / ૨૦૨૨, 
તરઘષિયા)રાજકોટ), તારીખ:૨૪/૦૫/૨૦૨૨. 

 
તંત્રીશ્રી/િાયરકેટરશ્રી, 
રાજકોટ ,  

ઉપરોિ માષહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમાં ,રિેીયોમા ંગામના ચોરાના કાયધક્રમમા ંતથા ટીવીના ગ્રામ્ય 
કાયધક્રમમા ંષવનામૂલ્યે પ્રષસધધ કરાવવા નમ્ર ષવનંતી છે . સહકારની અપકે્ષા સહ આભાર . 

 
ટેક્નીકલ ઓષફસર 

સુકીખેતી સશંોધન કેરિ 
જુનાગઢ કૃષિ યુષનવષસધટી 

તરઘિીયા 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• દામીની એપ વરસાદી વીજળીની ચેતવણી માટે. 



 


