
 

લા કૃિષ હવામાન એકમ (DAMU) 
ામીણ કૃિષ મૌસમ સેવા (GKMS) 

કૃિષ િવ ાન કે  
જુ.ક.ૃય.ુ, મનગર- ૩૬૧૦૦૬ 

તા. ૦૬-૦૪-૨૦૨૨ થી તા. ૧૦-૦૪-૨૦૨૨ 
(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)  

મનગર લા કૃિષ હવામાન બલુટેીન નં. ૨૭(૨૦૨૨) તારીખ: ૦૫-૦૪-૨૦૨૨ 
(જૂનાગઢ કૃિષ યુનીવસ ટી અને ભારત મૌસમ િવભાગ ારા સંપ ન) 

પાછલા અઠવાડીયાનુ ં મનગર નુ ંહવામાન 

હવામાન પ રબળો 
વરસાદ (મી.મી) ૦.૦ 
મહતમ તાપમાન(સે. ે) ૩૪.૦-૩૯.૬ 
લઘુતમ તાપમાન(સે. ે) ૨૨.૦-૨૩.૦ 

ભેજ(%) 
સવાર ૭૭-૯૭ 
બપોરબાદ ૩૪-૩૯ 

પવનનીગિત ( કમી/કલાક) ૫.૭-૯.૪ 

હવામાન આગાહી 
ઉ ર સૌરા  ખેતઆબોહવાકીય િવભાગ - મનગર લાની હવામાન આગાહી 

તારીખ દવસ-૧ 
૦૬-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૨ 
૦૭-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૩ 
૦૮-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૪ 
૦૯-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૫ 
૧૦-૦૪-૨૦૨૨ પરેામીટર 

વરસાદ (મી.મી.) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહ મ તાપમાન(સે. ે) ૩૬ ૩૬ ૩૮ ૩૮ ૩૬ 

લઘુ મ તાપમાન(સે. ે) ૨૫ ૨૫ ૨૬ ૨૬ ૨૫ 

મહ મ ભેજ (%) સવાર ૬૮ ૭૦ ૬૯ ૭૧ ૭૩ 

લઘુ મ ભેજ   (%) બપોરબાદ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૨ ૬૨ 

પવનની ગિત ( કમી/કલાક) ૧૯.૯ ૨૪.૧ ૨૩.૧ ૨૨.૧ ૨૧.૭ 

પવનની દશા (ડી ી) વાય ય વાય ય વાય ય  પિ મ પિ મ 

વાદળની િ થિત 
મોટાભાગનું 
વાદળછાયું 

આંિશક  
વાદળછાયું 

મુ ય વે ચો ખું ચો ખું ચો ખું 

ન ધ: આ આગાહી સમ  લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જ યા માટે લાગુ કરવી નહી. 

ભારત સરકાર ીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માિહતી અનસુાર અ ેના ામીણ કૃિષ મૌસમ સવેા િવભાગ, કૃિષ િવ ાન 
કે , મનગર તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ઉતર સૌરા  ખેત આબોહાવાકીય  િવ તારના 

                         મનગર લામાં આગામી સ તાહ દર યાન હવામાન ચો ખું થી મોટાભાગનું વાદળછાયું રહેશે તથા વરસાદ 



પડવાની શ યતાઓ નહીવ  રહેશે. આ સમય ગાળામાં મહ મ તાપમાન દવસ દર યાન ૩૬-૩૮  ડી ી સે શીયસ જેટલું તેમજ 
લઘુતમ તાપમાન રા ી દર યાન ૨૫-૨૬ ડી ી સે શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. સવારના સમયે ભેજનું માણ ૬૮-૭૩ % 
રહેશે તથા બપોર પછીના ભેજનું માણ ૫૮-૬૨ % રહેવાની શ યતા છે. પવનની દશા મોટેભાગે પિ મ-વાય ય તરફથી રહેવાની અને 
પવનની ઝડપ ૧૯.૯-૨૪.૧ કીમી/કલાક રહેવાની શ યતા છે. 

સામા ય કિૃષ સલાહ 
 ગરમ અને સુકું હવામાન પરી થીિતમાં ઉનાળું પાકોન ેસવાર અથવા સાજંના સમયે જ રીયાત મુજબ િપયત આપવું. 
 ઉનાળુ પાકોને વાવણી પછીના ૪૫ દવસો સુધી નદણમુ ત રાખવા જેના માટે જ ર માણે બ ેવખત હાથ નદામણ અન ે૨ થી ૩ 

વખત આંતરખડે કરવી જોઈએ. 

 ચોમાસુ, અધિશયાળ ુકે િશયાળુ પાકની કાપણી પછી ઉનાળાના સમયે ચોમાસુ પાકના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવા જમીનને 

ડી ખેડવી, ઢેફા ભાંગવા, જમીન સમતલ કરવી, કરબ ચલાવવી વગેરે ખતે ઓ રોથી જમીનને પોચી, ભરભરી તેમજ ઉલટસલુટ 

કરવી જેથી જમીનની રચના અથવા બધંારણ સુધરે, નીદંણનો નાશ થાય અન ેઆગલા પાકના અવશેષો જમીનમાં દટાઈને જમીનના 

સે ીય પદાથમા ંવધારો કર ેછે. 

પાક માણ ેકિૃષ સલાહ 

મુ યપાક કૃિષસલાહ 
ઉનાળંુ મગફળી  િપયત: મગફળીની કટોકટીની અવ થાઓ જેવી કે લ ઉઘડવા, જમીનમાં સયુા બેસવા અન ે ડોડવાનો િવકાસ 

થવો, આ ણેય અવ થાઓએ જમીનમાં ભેજની ખચ ન જણાય ત ેઅગ યનું છે. 
 ી સ અન ેલીલી પોપટી: મગફળીમા ી સ અને લીલી પોપટી ના િનયં ણ માટે લ બોળીનું તેલ ૫૦ મીલી 

અથવા લ બોળીના મ જ નુ ૫ ટકા અકનુ ાવણ ૫૦૦ મીલી સાથે ોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અન ેએસીફેટ ૧૫ 
ામ ૧૦ લીટર પાણીમાં િમ  કરી છંટકાવ કરવો. 

ઉનાળંુ મગ  િપયત: જમીનની પરત મજુબ પાકની  કટોકટીની અવ થાએ િપયત આપવું. 
 નદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ેઆંતર ખેડ અન ેપછીનાં દવસોમાં જ રયાત મુજબ હાથ નદણ િનયં ણ 

કરવુ.ં 
ઉનાળંુ તલ  િપયત: િપયત જ રયાત માણે જમીનના કાર મજુબ ૬-૧૦ દવસના અંતર ેજેમક ે લ બસેવા, બૈઢા બંધાવા 

અને દાણા ભરાવા જેવી કટોકટીની અવ થાએ આપવાથી સા ં ઉ પાદન મેળવી શકાય. 
 નદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ેઆંતર ખેડ અન ેપછીનાં દવસોમાં જ રયાત મુજબ હાથ નદણ િનયં ણ 

કરવુ.ં 
 ી સ અન ેલ કરી ઈયળ: તલના પાકમા ં ી સ અન ેલ કરી ઈયળના ંિનયં ણ માટ ેલ બોળીનું તેલ ૫૦ મીલી 

અથવા લ બોળીના મ જ નુ ૫ ટકા અકનુ ાવણ ૫૦૦ મીલી સાથે ોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.  ૧૦ લીટર પાણીમાં 
િમ  કરી છંટકાવ કરવો. 

ઉનાળંુ બાજરો  િપયત:  જમીનની પરત મજુબ પાકની  કટોકટીની અવ થાએ િપયત આપવું. 
 નદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ જ રયાત મુજબ આંતર ખેડ અને પછીનાં દવસોમાં જ રયાત મુજબ હાથ 

નદણ િનયં ણ કરવું. 

શાકભા  પાકો  રોગી  છોડને ખેતરમાંથી ઉપાડીને જમીનમા ંદાટી દેવા જોઈએ. 
 શાકભા  પાકોને નદણ મુ ત રાખવા જોઈએ. 
 પાન કોરીય:ુ વેલાવાળા શાકભા  પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપ વ ટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમટેોન 

(૨૫ ઈસી) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૫ લીટર પાણીના પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો. 



 ી સ: મરચીના પાકમાં ી સના િનયં ણ માટે ૩૦ મીલી ોફેનોફોસ ૧૫ લીટર પાણીમાં િમ ણ કરી છાંટવી. 
ી સનો વધુ ઉપ વ હોય તો પીનોસાડ અથવા પીનટેોરમ દવા ૭-૮ મીલી. િત પંપ છાંટવી. 

 ફળમાખી: ફળમાખીના િનયં ણ માટે એસીટામી ીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં ભેળવી  
છંટકાવ કરવો. 

 લીલી ઇયળ: ટામટેાના પાકમા ંલીલી ઇયળનો ઉપ વ વધુ જોવા મળે છે તનેા નીયં ણ માટે ઇ ડોકઝાકાબ ૨૫ 
ઇસી ૩૦ િમલી અથવા પીનોસાદ ૪૫ ઇસી ૫ િમલી િત પંપ છાંટવી. 

 પાનકથીરી: શાકભા  પાકોમાં પાનકથીરીનો ઉપ વ જોવા મળે તો ફેનાઝાકિવન ૧૦ ઇસી ૧૦ િમલી અથવા 
ડાયફે યુરોન ૫૦ ડબ યુ પી ૧૫ ામ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમા ંનાખીન ે છંટકાવ કરવો. 

 સફદે માખી અન ેલીલી પોપટી: ભ ડામાં સફેદ માખી અન ેલીલી પોપટીના િનયં ણ માટ ેલ બોળીનું તેલ ૫૦ 
મી.લી. અથવા લ બોળીના મ જનું ૫ ટકા અક નુ ં ાવણ ૫૦૦ મી.લી. અન ેડાયફેનથાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. 
૧૬ ામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં િમ  કરીન ેછંટકાવ કરવો. 

પશ ુ

 

 યો ય મા ામાં આવ યક ાર / ખિનજ િમ ણ ચારા સાથ ેભેળવીને ાણીઓને આપવું આવ યક છે. 
 પશુઓના રહેઠાણની જ યાની યવિ થત સફાઈ રાખવી અન ે માખીઓના ઉપ વથી બચવા ફનાઈલ છાંટવંુ 

અથવા લીમડાના ંપાનનો ધુમાડો કરવો. 
 પશુન ે૬ થી ૮ કી. ા. સુકો અન ે૧૫ થી ૨૦ કી. ા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને િત લીટર દુધની 

ઊપજ હોય તેમને િનયિમત ૧ કી. ા. ફીડ + ૫૦ ામ ખનીજ ત વોનુ ંિમ ણ આપવું.  
 ઈતરડીના િનયં ણ માટે ડે ટામે ીન અથવા એમી ાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. 

 
 
 

 

 



 

લા કૃિષ હવામાન એકમ (DAMU) 
ામીણ કૃિષ મૌસમ સેવા (GKMS) 

કૃિષ િવ ાન કે  
જુ.ક.ૃય.ુ, મનગર- ૩૬૧૦૦૬ 

તા. ૦૬-૦૪-૨૦૨૨ થી તા. ૧૦-૦૪-૨૦૨૨ 
(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)  

મનગર લા કૃિષ હવામાન બલુટેીન નં. ૨૭(૨૦૨૨) તારીખ: ૦૫-૦૪-૨૦૨૨ 
(જૂનાગઢ કૃિષ યુનીવસ ટી અને ભારત મૌસમ િવભાગ ારા સંપ ન) 

પાછલા અઠવાડીયાનુ ં મનગર નુ ંહવામાન 

હવામાન પ રબળો 
વરસાદ (મી.મી) ૦.૦ 
મહતમ તાપમાન(સે. ે) ૩૪.૦-૩૯.૬ 
લઘુતમ તાપમાન(સે. ે) ૨૨.૦-૨૩.૦ 

ભેજ(%) 
સવાર ૭૭-૯૭ 
બપોરબાદ ૩૪-૩૯ 

પવનનીગિત ( કમી/કલાક) ૫.૭-૯.૪ 

હવામાન આગાહી 
ઉ ર સૌરા  ખેતઆબોહવાકીય િવભાગ - મનગર લાની હવામાન આગાહી 

તારીખ દવસ-૧ 
૦૬-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૨ 
૦૭-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૩ 
૦૮-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૪ 
૦૯-૦૪-૨૦૨૨ 

દવસ-૫ 
૧૦-૦૪-૨૦૨૨ પરેામીટર 

વરસાદ (મી.મી.) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહ મ તાપમાન(સે. ે) ૩૬ ૩૬ ૩૮ ૩૮ ૩૬ 

લઘુ મ તાપમાન(સે. ે) ૨૫ ૨૫ ૨૬ ૨૬ ૨૫ 

મહ મ ભેજ (%) સવાર ૬૮ ૭૦ ૬૯ ૭૧ ૭૩ 

લઘુ મ ભેજ   (%) બપોરબાદ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૨ ૬૨ 

પવનની ગિત ( કમી/કલાક) ૧૯.૯ ૨૪.૧ ૨૩.૧ ૨૨.૧ ૨૧.૭ 

પવનની દશા (ડી ી) વાય ય વાય ય વાય ય  પિ મ પિ મ 

વાદળની િ થિત 
મોટાભાગનું 
વાદળછાયું 

આંિશક  
વાદળછાયું 

મુ ય વે ચો ખું ચો ખું ચો ખું 

ન ધ: આ આગાહી સમ  લાની સરેરાશ હોય છે એટલે તેને કોઈ પણ એક જ યા માટે લાગુ કરવી નહી. 

ભારત સરકાર ીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માિહતી અનસુાર અ ેના ામીણ કૃિષ મૌસમ સવેા િવભાગ, કૃિષ િવ ાન 
કે , મનગર તરફથી જણાવવામાં આવે છે કે ઉતર સૌરા  ખેત આબોહાવાકીય  િવ તારના 

                         મનગર લામાં આગામી સ તાહ દર યાન હવામાન ચો ખું થી મોટાભાગનું વાદળછાયું રહેશે તથા વરસાદ 



પડવાની શ યતાઓ નહીવ  રહેશે. આ સમય ગાળામાં મહ મ તાપમાન દવસ દર યાન ૩૬-૩૮  ડી ી સે શીયસ જેટલું તેમજ 
લઘુતમ તાપમાન રા ી દર યાન ૨૫-૨૬ ડી ી સે શીયસ જેટલું રહેવાની સંભાવના છે. સવારના સમયે ભેજનું માણ ૬૮-૭૩ % 
રહેશે તથા બપોર પછીના ભેજનું માણ ૫૮-૬૨ % રહેવાની શ યતા છે. પવનની દશા મોટેભાગે પિ મ-વાય ય તરફથી રહેવાની અને 
પવનની ઝડપ ૧૯.૯-૨૪.૧ કીમી/કલાક રહેવાની શ યતા છે. 

સામા ય કિૃષ સલાહ 
 ગરમ અને સુકું હવામાન પરી થીિતમાં ઉનાળું પાકોન ેસવાર અથવા સાજંના સમયે જ રીયાત મુજબ િપયત આપવું. 
 ઉનાળુ પાકોને વાવણી પછીના ૪૫ દવસો સુધી નદણમુ ત રાખવા જેના માટે જ ર માણે બ ેવખત હાથ નદામણ અન ે૨ થી ૩ 

વખત આંતરખડે કરવી જોઈએ. 

 ચોમાસુ, અધિશયાળ ુકે િશયાળુ પાકની કાપણી પછી ઉનાળાના સમયે ચોમાસુ પાકના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવા જમીનને 

ડી ખેડવી, ઢેફા ભાંગવા, જમીન સમતલ કરવી, કરબ ચલાવવી વગેરે ખતે ઓ રોથી જમીનને પોચી, ભરભરી તેમજ ઉલટસલુટ 

કરવી જેથી જમીનની રચના અથવા બધંારણ સુધરે, નીદંણનો નાશ થાય અન ેઆગલા પાકના અવશેષો જમીનમાં દટાઈને જમીનના 

સે ીય પદાથમા ંવધારો કર ેછે. 

પાક માણ ેકિૃષ સલાહ 

મુ યપાક કૃિષસલાહ 
ઉનાળંુ મગફળી  િપયત: મગફળીની કટોકટીની અવ થાઓ જેવી કે લ ઉઘડવા, જમીનમાં સયુા બેસવા અન ે ડોડવાનો િવકાસ 

થવો, આ ણેય અવ થાઓએ જમીનમાં ભેજની ખચ ન જણાય ત ેઅગ યનું છે. 
 ી સ અન ેલીલી પોપટી: મગફળીમા ી સ અને લીલી પોપટી ના િનયં ણ માટે લ બોળીનું તેલ ૫૦ મીલી 

અથવા લ બોળીના મ જ નુ ૫ ટકા અકનુ ાવણ ૫૦૦ મીલી સાથે ોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અન ેએસીફેટ ૧૫ 
ામ ૧૦ લીટર પાણીમાં િમ  કરી છંટકાવ કરવો. 

ઉનાળંુ મગ  િપયત: જમીનની પરત મજુબ પાકની  કટોકટીની અવ થાએ િપયત આપવું. 
 નદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ેઆંતર ખેડ અન ેપછીનાં દવસોમાં જ રયાત મુજબ હાથ નદણ િનયં ણ 

કરવુ.ં 
ઉનાળંુ તલ  િપયત: િપયત જ રયાત માણે જમીનના કાર મજુબ ૬-૧૦ દવસના અંતર ેજેમક ે લ બસેવા, બૈઢા બંધાવા 

અને દાણા ભરાવા જેવી કટોકટીની અવ થાએ આપવાથી સા ં ઉ પાદન મેળવી શકાય. 
 નદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ બ ેઆંતર ખેડ અન ેપછીનાં દવસોમાં જ રયાત મુજબ હાથ નદણ િનયં ણ 

કરવુ.ં 
 ી સ અન ેલ કરી ઈયળ: તલના પાકમા ં ી સ અન ેલ કરી ઈયળના ંિનયં ણ માટ ેલ બોળીનું તેલ ૫૦ મીલી 

અથવા લ બોળીના મ જ નુ ૫ ટકા અકનુ ાવણ ૫૦૦ મીલી સાથે ોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.  ૧૦ લીટર પાણીમાં 
િમ  કરી છંટકાવ કરવો. 

ઉનાળંુ બાજરો  િપયત:  જમીનની પરત મજુબ પાકની  કટોકટીની અવ થાએ િપયત આપવું. 
 નદણ િનયં ણ: પાક અવ થાએ જ રયાત મુજબ આંતર ખેડ અને પછીનાં દવસોમાં જ રયાત મુજબ હાથ 

નદણ િનયં ણ કરવું. 

શાકભા  પાકો  રોગી  છોડને ખેતરમાંથી ઉપાડીને જમીનમા ંદાટી દેવા જોઈએ. 
 શાકભા  પાકોને નદણ મુ ત રાખવા જોઈએ. 
 પાન કોરીય:ુ વેલાવાળા શાકભા  પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપ વ ટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમટેોન 

(૨૫ ઈસી) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૫ લીટર પાણીના પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો. 



 ી સ: મરચીના પાકમાં ી સના િનયં ણ માટે ૩૦ મીલી ોફેનોફોસ ૧૫ લીટર પાણીમાં િમ ણ કરી છાંટવી. 
ી સનો વધુ ઉપ વ હોય તો પીનોસાડ અથવા પીનટેોરમ દવા ૭-૮ મીલી. િત પંપ છાંટવી. 

 ફળમાખી: ફળમાખીના િનયં ણ માટે એસીટામી ીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં ભેળવી  
છંટકાવ કરવો. 

 લીલી ઇયળ: ટામટેાના પાકમા ંલીલી ઇયળનો ઉપ વ વધુ જોવા મળે છે તનેા નીયં ણ માટે ઇ ડોકઝાકાબ ૨૫ 
ઇસી ૩૦ િમલી અથવા પીનોસાદ ૪૫ ઇસી ૫ િમલી િત પંપ છાંટવી. 

 પાનકથીરી: શાકભા  પાકોમાં પાનકથીરીનો ઉપ વ જોવા મળે તો ફેનાઝાકિવન ૧૦ ઇસી ૧૦ િમલી અથવા 
ડાયફે યુરોન ૫૦ ડબ યુ પી ૧૫ ામ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમા ંનાખીન ે છંટકાવ કરવો. 

 સફદે માખી અન ેલીલી પોપટી: ભ ડામાં સફેદ માખી અન ેલીલી પોપટીના િનયં ણ માટ ેલ બોળીનું તેલ ૫૦ 
મી.લી. અથવા લ બોળીના મ જનું ૫ ટકા અક નુ ં ાવણ ૫૦૦ મી.લી. અન ેડાયફેનથાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. 
૧૬ ામ દવાને ૧૦ લીટર પાણીમાં િમ  કરીન ેછંટકાવ કરવો. 

પશ ુ

 

 યો ય મા ામાં આવ યક ાર / ખિનજ િમ ણ ચારા સાથ ેભેળવીને ાણીઓને આપવું આવ યક છે. 
 પશુઓના રહેઠાણની જ યાની યવિ થત સફાઈ રાખવી અન ે માખીઓના ઉપ વથી બચવા ફનાઈલ છાંટવંુ 

અથવા લીમડાના ંપાનનો ધુમાડો કરવો. 
 પશુન ે૬ થી ૮ કી. ા. સુકો અન ે૧૫ થી ૨૦ કી. ા. લીલો ચારો આપવો. દુધાળા પશુઓને િત લીટર દુધની 

ઊપજ હોય તેમને િનયિમત ૧ કી. ા. ફીડ + ૫૦ ામ ખનીજ ત વોનુ ંિમ ણ આપવું.  
 ઈતરડીના િનયં ણ માટે ડે ટામે ીન અથવા એમી ાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. 
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