
 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા 

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બલેુટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ 

તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૫ થી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૬ 

 

 

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમસેવા, સકૂી ખેતી સશંોધન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.ય.ુ,તરઘડિયા અને ભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સપંન્ન) 

કૃષિ હવામાન બલેુટીન ન.ં ૭૯/૨૦૧૫ 

પાછલા અઠવાિીયાનુ ં રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પડરબળો 

વરસાદ(મી.મી.) 0.0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 25.5-34.8 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 7.6-15.4 

ભેજ(%) સવાર 44-64 

ભેજ(%) બપોરબાદ 18-38 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 5.6-8.0 

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૫ થી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૬  

કૃષિ સલાહ:  



સામાન્દ્ય 

 ભારતસરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માડહતી અનસુાર અતે્રના ગ્રામીણ કષૃિ મૌસમ સેવા 

ષવભાગ,જુનાગઢ કષૃિ યષુનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી જણાવવામા ંઆવે છે કે, ઉતર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય 

ષવસ્તારના 

રાજકોટ: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૫ થી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૬ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને  મહદઅંશે 

ચોખ્ુ ં રહશેે. પવનની ડદશા પવુવ અને  ઇશાનની  રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૧૧  થી ૧૪ કીમી/કલાક 

રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૩-૩૫  િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં

તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૪-૧૭  િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ ડદવસ-૧ 

૩૦-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૨ 

૩૧-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૩ 

૦૧-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૪ 

૦૨-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૫ 

૦૩-૦૧-૧૬ 
પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 35 35 34 33 33 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 17 17 16 15 14 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 2 0 0 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 32 35 40 36 31 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 20 20 21 22 20 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 11 14 14 14 13 

પવનની ડદશા (િીગ્રી) 31 34 24 21 103 

જામનગર: જીલ્લામા ંઆગામી  તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૫ થી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૬ દરમ્યાન હવામાન   સકંુુ અને   

મહદઅંશે ચોખ્ુ ંરહશેે. પવનની ડદશા ઈશાન  અને અસ્નનની  રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૧૩ થી ૧૬ 

કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૧ િીગ્રી સેલ્શીયસ 

જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૫ થી ૧૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ ડદવસ-૧ 

૩૦-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૨ 

૩૧-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૩ 

૦૧-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૪ 

૦૨-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૫ 

૦૩-૦૧-૧૬ 
પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 31 31 30 30 30 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 16 17 17 15 15 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 1 0 0 0 0 



મહતમ ભેજ (%) સવાર 31 34 41 38 34 

લઘતુમ ભેજ (%) બપોરબાદ 22 22 22 24 23 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 13 15 16 15 13 

પવનની ડદશા (િીગ્રી) 29 34 30 30 152 

અમરેલી: જીલ્લામા ંઆગામી    તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૫ થી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૬ દરમ્યાન હવામાન  સકંુુ અને  

મહદઅંશે ચોખ્ુ ંરહશેે. પવનની ડદશા ઉતર, પવુવ  અને  ઇશાનની રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૧૨ થી ૧૪ 

કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૪ િીગ્રી સેલ્શીયસ 

જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૩-૧૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ ડદવસ-૧ 

૩૦-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૨ 

૩૧-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૩ 

૦૧-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૪ 

૦૨-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૫ 

૦૩-૦૧-૧૬ 
પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 34 34 33 32 32 

લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 14 15 15 13 13 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 2 0 0 0 0 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 34 36 37 34 32 

લઘતુમ ભેજ (%) 

બપોરબાદ 
23 24 24 24 22 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 12 13 14 14 13 

પવનની ડદશા (િીગ્રી) 27 29 18 77 85 

સરેુન્દ્રનગર: જીલ્લામા ંઆગામી  તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૫ થી તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૬ દરમ્યાન  હવામાન  સકંુુ અને   

મહદઅંશે ચોખ્ુ ંરહશેે. પવનની ડદશા ઉતર, પષિમ  અને    ઈશાનની  રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૯ થી 

૧૩ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૪ િીગ્રી 

સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૩-૧૫ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ ડદવસ-૧ 

૩૦-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૨ 

૩૧-૧૨-૧૫ 

ડદવસ-૩ 

૦૧-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૪ 

૦૨-૦૧-૧૬ 

ડદવસ-૫ 

૦૩-૦૧-૧૬ 
પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 34 33 32 32 34 



લઘતુમ  તાપમાન (સે.ગે્ર) 15 15 13 13 14 

વાદળની સ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 1 

મહતમ ભેજ (%) સવાર 30 37 37 30 27 

લઘતુમ ભેજ (%) 

બપોરબાદ 
16 17 18 18 16 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 12 13 12 11 9 

પવનની ડદશા (િીગ્રી) 29 21 45 285 28 

 

 

મખુય 

પાક 
પાક અવસ્થા રોગ/જીવાત/જાત 

કષૃિ સલાહ 

(૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાટંવી ) 

લસણ 

વદૃ્ધિ 

 

 

 

થ્રીપ્સ, પાનની ટોચનો સકુારો  

અને ઉગસકુ- સફેદ ફૂગના 

કારણે 

થ્રીપ્સના ષનયતં્રણ માટે  લીંબોળીનુ ંતેલ ૫૦ષમલલ અથવા 

લીંબોળીના મીંજનુ ં૫ ટકા અકવન ુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી અને 

પ્રોફેનોફોસ ૩૦ ષમલી અથવા લેમ્્િા સાયહલેોથ્રીન ૧૫ 

ષમલી  દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર  લીટર પાણીમા ં

ષમશ્ર કરીને  છંટકાવ કરવો. ઉગસકુ- સફેદ ફૂગના કારણે 

હોવાથી ટે્યુકંોનાઝોલ ૧૦ ષમલી દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ં

ષમશ્ર કરીને  ડે્રનચીંગ  કરવુ.ં 

ચણા 

ફૂલ 

 

 

 

લીલી અને લશ્કરી ઈયળ 

ચણાના પાકમા ં લીલી અને લશ્કરી ઈયળના  ષનયતં્રણ 

માટે  પક્ષીઓને બેસવા માટે  ’" T’ આકારના બેલાખિા 

મકુવા. જો વધ ુઉપરવ જણાય તો એમામેકટીન 

બેન્દ્ઝોએટ ૬.૫ ગ્રામ ૧૦  લીટર પાણીમા ંકરીને   

છંટકાવ કરવો. 

ઘઉં 

ગાભા નીઘલ 

 

પહોળા પાન વાળા ષનિંદામણ 

 

પહોળા પાન વાળા ષનિંદામણના ષનયતં્રણ માટે વાવેતર બાદ 

૩૦-૩૫ ડદવસે ૨-૪-િી ૨૦ ષમલી અથવા મેટાસલ્ફયરુોન 

૦.૮ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છાંટવી. 

જીરંુ 

ફૂલ 

 
થ્રીપ્સ અને મોલો 

થ્રીપ્સ અને મોલોના ના ષનયતં્રણ માટે  લીંબોળીનુ ંતેલ 

૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુ ં૫ ટકા અકવન ુ ંરાવણ 

૫૦૦ મીલી અને થાયોમીથોક્ઝામ ૫ ગ્રામ  ૧૦  લીટર 

http://www.google.co.in/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=iROzwrmngG8CGM&tbnid=a2yJZXPxJfC1CM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.ipmdss.dk/cp/graphics/Name.asp?Language=en-la&TaskID=1&NameID=9&ei=gn6hUvuqEsmHrQeuwYHABA&psig=AFQjCNH7FXVFRqXbeZj9n0zgjXa2n7kYUg&ust=1386401794408700


 

 

પાણીમા ંકરીને   છંટકાવ કરવો. 

તેમજ ચરમીનો   ઉપરવ ન થાય તે માટે િાયથેન એમ 

૪૫,  ૨૭ ગ્રામ અને હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ ષમલી દવા  
વારાફરતી ૧૦  લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને ૧૫ ડદવસના 

અન્દ્તરે   છંટકાવ કરવો. 

ધાણા 
ફૂલ 

 

થ્રીપ્સ અને સફેદ માખી 

થ્રીપ્સ અને  સફેદ માખીના ષનયતં્રણ માટે  લીંબોળીનુ ંતેલ 

૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુ ં૫ ટકા અકવન ુ ંરાવણ 

૫૦૦ મીલી અને થાયોમીથોક્ઝામ ૫ ગ્રામ  ૧૦  લીટર 

પાણીમા ંકરીને   છંટકાવ કરવો. 

કપાસ કપાસની વીણી 

ગલુાબી ઈયળ 

 

કપાસની  ગલુાબી ઈયળના ષનયતં્રણ માટે જે કપાસના 

પાકમાં ગલુાબી ઈયળનો ઉપરવ હોય તયા ંબીજો ફાલ લેવો 

નડહ અને કપાસની વીણી કરીને કપાસ કાઢીને સળગાવી 

દેવો. 

 

ડંુગળી ધરંુ/પાક કાપણી 

પીળી પત્તી, તળાજા લાલ, 

એગ્રી ફાઉંિ િાકવ  રેિ, પસૂા 

સફેદ, 

 

જાંબલી ધાબા 

 

ષશયાળુ ડંુગળી માટે ધરંુ તૈયાર કરવા ૧૦-૧૨ 

કી.ગ્રા.બીજ/હ.ે ગાદી ક્યારા બનાવીને વાવેતર કરવુ.ં બીજને 

કેપ્ટન/થાયરમ દવાનો ૨-૩ ગ્રામ/કી.ગ્રા. પ્રમાણે પટ 

આપવો. 

 

ડંુગળીના પાકમા ંજાંબલી ધાબાના રોગના ષનયતં્રણ માટે 

મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ૨૭ ગ્રામ અથવા 

ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ ડદવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ 

કરવા. 

રીંગણી 

અને 

ટમેટી 

ફુલ/ફળ 

સફેદ માખી 

 

 લીંબોળીનુ ંતેલ ૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુ ં૫ ટકા 

અકવન ુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમા ંષમશ્ર કરી 

છંટકાવ કરવો. જો વધ ુઉપરવ હોય તો એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ 



 

 

 

 

 

ડંુખ અને 

ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ 

 

 

 

કથીરી  

 

ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 ફળ અને િોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો નકુશાન પામેલ 

ફળ અને િોકા તોિીને જમીનમા ંદાટંી  દેવા અને 

રીનાક્ષીપાયર   દવા ૩ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર 

કરીને છંટકાવ કરવો. 

 રીંગણી અને ટમેટીના પાકમા ંપાન કથીરીના ષનયતં્રણ માટે 

પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને 

છંટકાવ કરવો. 

કોબી 

અને 

ફ્લાવર 

વદૃ્ધિ/દિા ડહરાફૂદુ 
કોબી અને ફ્લાવરમાં  ડહરાફૂદાણા ષનયતં્રણ માટે સ્પીનોસાદ 

૩ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો 

મરચી ફુલ/ફળ 

પાનની કુકિ-થ્રીપ્સ 

 

 

 

 

 

 

કાલવ્રણ  

પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.અને લીંબોળીનુ ંતેલ ૫૦ મીલી 

અથવા લીંબોળીના મીંજનુ ં૫ ટકા અકવન ુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી 

૧૦ લી.પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 

 

 

કાલવ્રણ રોગના ષનયતં્રણ માટે મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા 

ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના 

૧૫ ડદવસના અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવા. 



 

આંબો ફૂલ 

મધીયો અને મગીયાની 

ઈયળ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભકુીછારો/રાખોિી 

 

આંબામા ં મધીયો અને મગીયાની ઈયળના ષનયતં્રણ 

માટે ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૫ ષમલી ૧૦ લી.પાણીમા ંષમશ્ર કરી 

છંટકાવ કરવો. 

 

 

 

આંબામા ંભકુીછારો/રાખોિીના  ષનયતં્રણ માટે 

હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ ષમલી ૧૦ લી.પાણીમા ંષમશ્ર કરી 

છંટકાવ કરવો. 

 

 



જા.ન.ંજુકૃય/ુસવૈં(સખેુ)/એગ્રોમેટ/બલેુટીન/  /૨૦૧૫તરઘડિયા(રાજકોટ),તારીખ: ૨૯/૧૨/૨૦૧૫. 

પ્રષત, 

તતં્રીશ્રી/િાયરેકટરશ્રી, 

રાજકોટ,  

ઉપરોક્ત માડહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમા,ં રેિીયોમા ંગામના ચોરાના કાયવક્રમમા ંતથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાયવક્રમમા ંષવનામલૂ્યે 

પ્રષસધ્ધ કરાવવા નમ્ર ષવિંનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર. 

સશંોધન વૈજ્ઞાષનક (સકુી ખેતી) 

જુનાગઢ કૃષિ યષુનવસીટી 

તરઘિીયા 

 

 

 

 

 

 

 

પશ/ુમર

ઘા 

 

નાના વાછરિાઓને રાતે્ર ઠંિીથી બચવા પશ ુઘરમા ંરખવા. પ્રજીવથી થતા બસેૃલ્લા અને અન્દ્ય રોગોની 

ચકાસણી કરાવવી. ઈતરિીનાષનયતં્રણ માટે િેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીરાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમા ંનાખીને 

છાટંવી. ષવટામીન એ તથા િી પરુકો આપવા. કરષમયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશઓુમા ંબસેૃલ્લા 

કાફ્વુિંન ુ ંરસીકરણ કરાવવુ.ં 


