
 

 

 

 

 

 

 

 

CJFDFG 5ZLA/M Nl1F6 ;{FZFQ8= S'lQF 

VFAMCJFlSI lJ:TFZ 

JZ;FN sDLDLf 

 

0.00 

DCTD TF5DFG s;[PU[Pf 26.2 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[Pf 9.0 

E[Hs@fs;JFZqA5MZAFNf 61-21 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT S'lQF  ;,FC A],[8LG 
Nl1F6  ;{FZFQ8= B[T VFAMCJFSLI  lJEFU 

TFP !$v_!vZ_!* YL TFP !(v_!vZ_!* 

CJFDFG VFUFCL VFWFZLT A],[8LG o Z_!&v!* 

5FK,F V9JF0LIFG]\ H]GFU-G]\ CJFDFG 

sU|FDL6 S'lQF D{F;D ;[JF4 H]GFU- S'lQF I]lGJ;L"8L4 H]PS'PI]Pf 



5+SvA o lH<,FJFZ CJFDFG VFUFCL  s TFP !(v_!vZ_!* ;]WLf 
ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વવભાગ તરફ્થી મળેલ હવામાન આગાહીની માહીતી અનસુાર અતે્રના ગ્રામીણ કૃવિ 
મૌસમ સેવા યોજના, જૂનાગઢ કૃવિ યવુનવસીટી, જૂનાગઢ તરફથી જણાવવામા આવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર ખેત 
આબોહવાકીય વવસ્તારના ૧૦   

૧.જૂનાગઢ:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૪/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશ મખુ્યત્વે મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ
રહશેે, આગામી પાાંચ દદવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની શકયતા નદહવત છે. પવનની ઝડપ ૧૫ થી ૨૮ કીમી/કલાક 
રહવેાની શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાાં મહતમ તાપમાન ૨૮ થી ૨૯ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ લઘતુમ 
તાપમાન ૧૨ થી ૧૩ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની સાંભાવના છે. 
૨.પોરબાંદર:- જીલ્લામા આગામી તારીખ ૧૪/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન આકાશ મખુ્યત્વે મોટેભાગે 
ચોખ્ખ ુરહશેે, આગામી પાાંચ દદવસ દરમ્યાન વરસાદ પડવાની શકયતા નદહવત છે. પવનની ઝડપ ૧૫ થી ૨૮ 
કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા રહશેે. આ સમયગાળામાાં મહતમ તાપમાન ૨૮ થી ૨૯ ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહશેે તેમજ 
લઘતુમ તાપમાન ૧૨ થી ૧૪  ડીગ્રી સેન્ટીગે્રડ રહવેાની સાંભાવના છે. 

H]GFU- 

CJFDFG 5ZLA/M q 
TFZLB 

lNJ;v ! 
!$P_!P!* 

lNJ;v Z 
!5P_!P!* 

lNJ;v# 
!&P_!P!* 

lNJ;v$ 
!*P_!P!* 

lNJ;v5 
!(P_!P!* 

JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 28 28 29 29 29 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 12 12 13 13 13 

JFN/GL l:YlT 
ચોખ્ખ ુ મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ અશાંત: 

વાદળછાય ુ

અશાંત: 
વાદળછાય ુ

મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF 41 53 55 54 51 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 30 38 43 44 36 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 15 14 23 27 28 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 53 256 136 22 24 

5MZA\NZ 
JZ;FN sDLPDLf 0 0 0 0 0 

DCTD TF5DFG s;[PU|[f 28 28 29 29 29 

,3]TD TF5DFG s;[PU|[f 13 14 14 12 12 

JFN/GL l:YlT 
ચોખ્ખ ુ મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ અશાંત: 

વાદળછાય ુ

અશાંત: 
વાદળછાય ુ

મોટેભાગે ચોખ્ખ ુ

;JFZGF E[HGF 8SF 41 54 54 52 50 

A5MZ AFN E[HGF 8SF 30 38 44 43 36 

5JGGL UlT slSDLqS,FSf 15 16 23 26 28 

5JGGL lNXF s0LU|Lf 53 270 52 22 25 



Nl1F6;F{ZFQ8=B[T VFAMCJFlSI  lJEFU  

5FSG]\ 
GFD 

5FS VJ:YF ZMUqHLJFTq 
HFT S'lQF ;,FC 

ઘઉ  ફુટ / ગાભ 
અવસ્થા 

જીડબલ્ય-ુ૧૯૦, 
૪૯૬, ૩૬૬, 
૧૭૩, લોક-૧,  

 ઘઉમાાં ઉધયના વનયાંત્રણ માટે વાવતા પહલેા 
ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઈ.સી. ૪૦૦ મીલી દવા ૫ લીટર 
પાણીમાાં ભેળવી ૧૦૦ કી.ગ્રા બીજ દીઠ માવજત આપવી. 

 વાવેતર બાદ ૩૦ થી ૩૫ દદવસે વનદામણ વનયાંત્રણ માટે 
૨૦ મીલી ૨,૪ ડી. અથવા મેટસલ્ફયરુન વમથાઈલ ૦.૮ 
ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો. 

 ઘઉમાાં ભખુરા ચસુીયા નો ઉપદ્રવ જણાય તો ૧૦ મીલી 
ડાયમીથોએટ અથવા ૫ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ અથવા 
૩ મીલી એસીટામીપ્રીડ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો. 

 ઘઉના પાકને કટોકટીની અવસ્થાયે એટલેકે વાવેતર બાદ 
તાંતમુળુ ફુટતી અવસ્થાયે અને ફુટ અવસ્થાયે અને ગાભ 
અવસ્થાયે પીયત આપવ ુ અને પીયત આપ્યા બાદ 
બાકીનો પતુી ખાતરનો જથ્થો આપવો. 

ચણા  ફુલ/વવકાસ 
અવસ્થા 

ગ.ુચ.-૧,૨,૩, દ 
દાહોદ પીળા, 
ચાફા 

 ચણાના પાકમાાં લીલી ઈયળના વનયત્રણ માટે 
ક્વીનાલફોસ ૨૦ મીલી અથવા ડી.ડી.વી.પી. ૧૦ મીલી. 
૧૦ લીટર પાણીમાાં મીશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો. 

 સમયસર વાવેલ ચણાના પાકમાાં આંતરખેડ અને 
નીંદણની કામગીરી કરવી. 

 મયાાદદત વપયત અવસ્થા હોય તો પાકને કટોકટીની 
અવસ્થા જેવીકે ડાળો ફુટવી, ફુલ અવસ્થા તથા દાણા 
વવકાસની અવસ્થાયે વપયત આપવ.ુ    

લસણ વવકાસ અવસ્થા ગ.ુલ.-૨,૩,૪, 
જી-
૪૧,૫૦,૨૮૨ 

 લસણના પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાત વનયત્રણ માટે 
૫૦ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ અથવા ૧૫ મીલી મીથાઈલ 
ઓ ડમેેટોન અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ દવા ૧૦ 
લીટર પાણીમાાં મીશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો.  

 લસણના પાકમાાં સકુારો રોગના વનયત્રણ માટે ૨૫ ગ્રામ 
મેન્કોઝેબ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો. 

 લસણના પાકમાાં આંતરખેડ અને હાથથી વનદામણની 
કામગીરી કરવી. 

 લસણના પાકમાાં વાયરવોમા ઈયળનો ઉપદ્રવ શરૂઆતમાાં 



જોવા મળે તો ફોરેટ ૨૦ કી.ગ્રા./હ.ે આપી હળવ ુપીયત 
આપવ.ુ 

ઘાણા વવકાસ અવસ્થા ગ.ુધાણા-૧,૨  ધાણાના પાકમાાં ભકુીછારાના વનયત્રણ માટે ડીનોકેપ ૧૦ 
મીલી અથવા ૮૦ %  દ્રાવ્ય ગાંધક ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર 
પાણીમાાં ભેળવી છાંટકવ કરવો. ૩૦૦ મેશ ગાંધક ૨૦ થી 
૨૫ કી.ગ્રા. પ્રવત હકે્ટર ડસ્ટીંગ કરવ.ુ 

 ધાણાના પાકમાાં આંતરખેડ અને હાથથી વનદામણની 
કામગીરી કરવી. 

જીરૂ વવકાસ અવસ્થા ગ.ુ જીરૂ-
૧,૨,૩,૪ 

 જીરૂના પાકમાાં ચમી રોગના વનયાંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૫ 
ગ્રામ ૧૦ લી. પાણીમાાં મીશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો 

 જીરૂના પાકમાાં ભકુીછારાના વનયત્રણ માટે ડીનોકેપ ૧૦ 
મીલી અથવા ૮૦ %  દ્રાવ્ય ગાંધક ૩૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર 
પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો. ૩૦૦ મેશ ગાંધક ૨૦ થી 
૨૫ કી.ગ્રા. પ્રવત હકે્ટર ડસ્ટીંગ કરવ.ુ 

 જીરૂના પાકમાાં આંતરખેડ અને હાથથી વનદામણની 
કામગીરી કરવી. 

 જીરૂના પાકને જરૂરીયાત મજુબ વપયત આપવ.ુ ક્યારાને 
છેડ ેપાણી ભરાઈના રહ ેતે ખાસ ધ્યાન રાખવ.ુ 

શાકભાજી વ્રધુ્ધી/ફુલ/ફળ -  વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ 
ટાળવા માટે મખુ્ય પાકની ફરતે દદવેલા તથા ગલગોટાન ુ
વાવેતર કરવાથી તેન ુવનયાંત્રણ કરી શકાય છે જો ઉપદ્રવ 
વધ ુજોવા મળે તો ૧૦ મીલી મીથાઈલ ઓ ડમેેટોન (૨૫ 
ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૦ 
લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો ત્યાર બાદ પછીથી 
બીજો છાંટકાવ ૧૫ દદવસ પછી કરવો.  

 શાકભાજીના પાકમાાં ચસુીયા પ્રકારની જીવાતના વનયાંત્રણ 
માટે લીબોળીન ુતેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબોળીન ુમીજન ુ
૫ ટકા અકાન ુદ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો. જો વધ ુ ઉપદ્રવ હોય તો એસીટામ્રાપ્રીડ 
૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦લી. અથવા દ્રાયઝોફોસ ૪૦ ટકા ૨૦ 
મીલી/ ૧૦ લી.પાણીમાાં મીશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો. 

 મરચીના પાકમાાં થ્રીપ્સના વનયાંત્રણ માટે ૧૦ મીલી 
રાયઝોફોસ (૪૦ ઈસી) અથવા ૩ મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ 
(૧૭.૮ એસએલ) તથા પાનકથીરીના વનયાંત્રણ માટે ૧૦ 



મીલી ફેનાક્ઝાક્વીન (૧૦ ઈસી) અથવા ૧૦ મીલી 
પ્રોપરગાઈટ અથવા ૨૦ ગ્રામ વેટેબલ સલ્ફર ૧૦ લીટર 
પાણી વમશ્રણ કરી છાાંટવી. 

 શાકભાજીના પાકની રોપણી બાદ ચસુીયા પ્રકારની 
જીવાતના વનયાંત્રણ માટે દાણાદાર ફોરેટ ૧૦ જી છોડ દીઠ 
૨ ગ્રામ મજુબ આપીને પીયત આપવ.ુ 

 મરચીના પાકમાાં વાઈરસના કારણે પીળા થઈ કુકડાઈ 
ગયેલ છોડ ઉપાડી જમીનમાાં દાટી નાશ  કરવો અને ૫ 
મીલી ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૧૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી 
છાંટકાવ કરવો.  

 શાકભાજીના પાકોને નીદામણ મકુત કરવ ુઅને વનયમીત 
વપયત આપવ.ુ શાકભાજી ને સમયસર ઉતારી ગે્રડીંગ કરી 
બજારમાાં મકુવા.  

 
પશપુાલન 

 

- 

 પશઓુને યોગ્ય આહાર આપવો અને પશઓુના રહઠેાણ 
ચોખ્ખા રાખવા અને માખી મચ્છરથી રિણ માટે 
ફીનાઈલ છાટવ.ુ 

 પશઓુમાાં ઈતરડીના વનયાંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન  અથવા 
એમીટાઝ ૨ મીલી/ ૧ લીટર પાણીમાાં નાખીને છાટવી. 

 વશયાળા ત્રતૂમુાાં અવતશય ઠાંડા સીધા પવનથી રિણ માટે 
પશઓુને શેડમાાં બાાંધવા અને કાંતાન કોથળાનો ઉપયોગ 
કરવો. 

 


