
 

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

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

તા. ૧૭-૧૧-૨૦૨૧ થી તા. ૨૧-૧૧-૨૦૨૧ 
(#Azadi ka Uatsav-Amrit Mahotsav)  

મનગર લા કૃિષ હવામાન બલુટેીન નં. ૯૨(૨૦૨૧) તારીખ: ૧૬-૧૧-૨૦૨૧ 
(જૂનાગઢ કૃિષ યુનીવસ ટી અને ભારત મૌસમ િવભાગ ારા સંપ ન) 

પાછલા અઠવાડીયાનુ ં મનગર નુ ંહવામાન 

હવામાનપ રબળો 
વરસાદ (મી.મી) ૦.૦ 
મહતમ તાપમાન(સે. ે) ૩૧.૫-૩૪.૫ 
લઘુતમ તાપમાન(સે. ે) ૧૪.૫-૨૦.૦ 

ભેજ(%) 
સવાર ૫૭-૬૩ 
બપોરબાદ ૨૫-૨૯ 

પવનનીગિત ( કમી/કલાક) ૩.૭-૪.૩ 

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

તારીખ દવસ-૧ 
૧૭-૧૧ -૨૦૨૧ 

દવસ-૨ 
૧૮-૧૧ -૨૦૨૧ 

દવસ-૩ 
૧૯-૧૧-૨૦૨૧ 

દવસ-૪ 
૨૦-૧૧-૨૦૨૧ 

દવસ-૫ 
૨૧-૧૧-૨૦૨૧ પરેામીટર 

વરસાદ (મી.મી.) ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહ મ તાપમાન(સે. ે) ૩૬ ૩૪ ૩૪ ૩૪ ૩૩ 

લઘુ મ તાપમાન(સે. ે) ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ 

મહ મ ભેજ (%) સવાર ૩૧ ૪૩ ૭૪ ૬૨ ૫૮ 

લઘુ મ ભેજ   (%) બપોરબાદ ૨૨ ૨૮ ૪૬ ૪૯ ૪૪ 

પવનની ગિત ( કમી/કલાક) ૨૧.૨ ૧૯.૭ ૧૬.૮ ૧૪.૧ ૧૭.૨ 

પવનની દશા (ડી ી) ઇશાન ઇશાન વૂ ઇશાન ઇશાન 

વાદળની િ થિત 
મોટાભાગનું  
વાદળછાયું 

વાદળછાયું 
મોટાભાગનું  
વાદળછાયું 

આંિશક  
વાદળછાયું 

મુ ય વે 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 મુ ય વે ચો ખું થી મોટાભાગનું  



વાદળછાયું રહેશે. આગામી સ તાહમા ં મનગર લામા ં
દવસ દર યાન ૩૩-૩૬ ડી ી સે શીયસ જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રા ી દર યાન 
સંભાવના છે. સવારના સમયે ભેજનું માણ ૩૧
પવનની દશા મોટભેાગે ઇશાન-પૂવ તરફથી રહેવાની અન ેપવનની ઝડપ

 વહેલી તક ેપ રપ વ થયલેા ખરીફ પાકોની 
 જંતુનાશક દવાઓે, ખાતરોનો છંટકાવ આકાશ ચો ખું હોય યારે જ કરવો
 િશયાળુ પાકોના વાવેતર માટનંુે લા નગ કરવું
 િશયાળુ પાકોના વાવેતર પછી થમ િપયત સમયે નદામણ નાશક પે ડીમીથાલીન 

એકરના માણમા ંિપયત સાથે આપવી. 
 ચણા, ં , ધાણા અન ેઅજમાના પાકમા ંસુકારાના િનયં ણ માટે  માટે વાવેતર સમયે બીજન ેકબ ડાઝીમ 

કલો બીજ મુજબ પટ આપવો. 
 

મુ યપાક 
ઘ   ઘ ના વાવેતર માટ ેજમીન તૈયાર કરવી

 ટપક સચાય ની સગવડ હોય તો તેના વારા જ િપયત આપવું
 સારી ગુણવતા વાળા બીજ વાવેતર માટે એકઠા કરી લવેા જોઈએ
 વાવતેર સમય અન ેિબયારણની ત

 વહેલી વાવણી 
 સમયસર વાવણી 

મનગર લામા ં વરસાદનું માણ નહીવ  રહેશે. આ સમય ગાળા
જેટલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રા ી દર યાન ૨૨-૨૩ ડી ી સે શીયસ

૩૧-૭૪ % રહેશે તથા બપોરપછીના ભેજનું માણ ૨૨-૪૯
રહેવાની અન ેપવનની ઝડપ ૧૪.૧-૨૧.૨ કીમી/કલાક રહેવાની શ યતા છે

સામા ય કિૃષ સલાહ 
પાકોની લણણી કરવી અને િશયાળુ પાકોનું વાવેતર કરવાનંુ આયોજન કરવું

આકાશ ચો ખું હોય યારે જ કરવો. 
િશયાળુ પાકોના વાવેતર માટનંુે લા નગ કરવું જોઈએ, અને તેને અનુ પ જમીન તૈયાર કરવી જોઈએ.
િશયાળુ પાકોના વાવેતર પછી થમ િપયત સમયે નદામણ નાશક પે ડીમીથાલીન ૩૮.૭% સી.એસ. 

 
ધાણા અન ેઅજમાના પાકમા ંસુકારાના િનયં ણ માટે  માટે વાવેતર સમયે બીજન ેકબ ડાઝીમ 

પાક માણ ેકિૃષ સલાહ 

કૃિષસલાહ 
ઘ ના વાવેતર માટ ેજમીન તૈયાર કરવી. 
ટપક સચાય ની સગવડ હોય તો તેના વારા જ િપયત આપવું જોઈએ. 
સારી ગુણવતા વાળા બીજ વાવેતર માટે એકઠા કરી લવેા જોઈએ. 
વાવતેર સમય અન ેિબયારણની ત: વાવેતર સમયને અનુ પ જતો પસંદ કરવી જેવીકે 

વહેલી વાવણી (૧૦ નવે બર પહેલા): .જે. ડબ ય-ુ૪૬૩ 
સમયસર વાવણી (૧૫ થી ૨૫ નવે બર: લોક-૧,  . ડબ યુ -૩૬૬

આ સમય ગાળામા ં મહ મ તાપમાન 
ડી ી સે શીયસ જેટલું રહેવાની 

૪૯ % રહેવાની શ યતા છે. 
રહેવાની શ યતા છે. 

 

કરવી અને િશયાળુ પાકોનું વાવેતર કરવાનંુ આયોજન કરવું. 

. 
. ૭૦૦-૯૦૦ િમલી / 

ધાણા અન ેઅજમાના પાકમા ંસુકારાના િનયં ણ માટે  માટે વાવેતર સમયે બીજન ેકબ ડાઝીમ  ૨ ામ િત એક 

વાવેતર સમયને અનુ પ જતો પસંદ કરવી જેવીકે  

૩૬૬, ૪૫૧, ૪૯૬ 



 મોડી વાવણી: (૨૬ નવે બર થી ૧૦ ડીસે બર): .ડબ યુ-૧૭૩, ૧૧, લોક-૧૧ 
 વાવતેર અતંર: ૧૨ ચ ˟ ૧ ચ અથવા પુંખીને (છાંટીને) 
 િબયારણ દર : ૨૦ ક ા િત વીઘા (૫૦ ક ા િત એકર) 
 રસાયિણક ખાતર: ડીએપી-૧૫ ક ા + ફાડા સ ફર ૨ ક ા + યુ ીબી ડ ઝ ક- ૨૦૦ ામ ( િત વીઘે) 
 પૂ ત ખાતર: ૩૦ દવસે યુરીયા- ૧૫ ક ા િત વીઘ ે
 નદામણ નાશક: ઉ યા પહેલા: પે ડીમીથીલીન ૫૦૦ મીલી થી ૧ લીટર + ગોલ-૧૦૦ મીલી ( િત એકર) 

ઉ યા પછી: ૨-૪-ડી., અલ ીપ 
ચણા  ચણાના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. 

 વાવતેર સમય: ઓ ટોબર મિહનાના અંતમાં વાવેતર કરવું. 
 િબયારણની ત: ગુજરાત ચણા -૩ અને ગુજરાત ચણા -૫ જેવી વધુ ઉ પાદન આપતી તો પસદં કરવી. 
 વાવતેર અતંર: ૧૮ ચ ˟ ૩ ચ અથવા પુંખીને (છાંટીને) 
 િબયારણ દર : ૧૦ ક ા િત વીઘા (૨૫ ક ા િત એકર) 
 રસાયિણક ખાતર: ડીએપી-૧૫ ક ા + ફાડા સ ફર ૨ ક ા + યુ ીબી ડ ઝ ક- ૨૦૦ ામ ( િત વીઘે) 
 પૂ ત ખાતર: ૩૦ દવસે યુરીયા- ૧૫ ક ા િત વીઘ ે
 નદામણ નાશક: ઉ યા પહેલા: પે ડીમીથીલીન ૫૦૦ મીલી થી ૧ લીટર + ગોલ-૧૦૦ મીલી ( િત એકર) 

  ના વાવેતર માટ ેજમીન તયૈાર કરવી. 
 વાવતેર સમય: ઓ ટોબર મિહનાના અંતથી  ઠંડીની શ આત થય ેવાવેતર કરવું.  
 િબયારણની ત: વાવેતર માટે ગુજરાત -૩ અને ગુજરાત -૪ નામની તોનંુ વાવેતર કરવંુ. 
 વાવતેર અતંર: ૧૦ ચ ˟ ૩ ચ અથવા પુંખીને (છાંટીને) 
 િબયારણ દર : ૩ ક ા િત વીઘા (૭ ક ા િત એકર) 
 રસાયિણક ખાતર: ડીએપી-૧૫ ક ા + ફાડા સ ફર ૨ ક ા + યુ ીબી ડ ઝ ક- ૨૦૦ ામ ( િત વીઘે) 
 પૂ ત ખાતર: ૩૦ દવસે યુરીયા- ૧૦ ક ા િત વીઘ ે
 નદામણ નાશક: ઉ યા પહેલા: પે ડીમીથીલીન ૫૦૦ મીલી થી ૧ લીટર + ગોલ-૧૦૦ મીલી ( િત એકર) 

ધાણા  ધાણા ના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. 
 વાવતેર સમય: નવે બર મિહનામા ંઠંડીની શ આત થયે વાવેતર કરવું. 
 િબયારણની ત: વાવેતર માટે અન ેગુજરાત ધાણા-૨જેવી ભલામણ કરલે તોનું વાવેતર કરવું. 
 વાવતેર અતંર: ૧૫ ચ ˟ ૩ ચ અથવા પુંખીને (છાંટીને) 
 િબયારણ દર : ૩ ક ા િત વીઘા (૭ ક ા િત એકર) 
 રસાયિણક ખાતર: ડીએપી-૧૫ ક ા + ફાડા સ ફર ૨ ક ા + યુ ીબી ડ ઝ ક- ૨૦૦ ામ ( િત વીઘે) 
 પૂ ત ખાતર: ૩૦ દવસે યુરીયા- ૧૦ ક ા િત વીઘ ે
 નદામણ નાશક: ઉ યા પહેલા: પે ડીમીથીલીન ૫૦૦ મીલી થી ૧ લીટર + ગોલ-૧૦૦ મીલી ( િત એકર) 

લસણ  લસણ ના વાવેતર માટે જમીન તૈયાર કરવી. 
 વાવતેર સમય: નવે બર મિહનામા ંઠંડીની શ આત થયે વાવેતર કરવું. 
 િબયારણની ત: વાવેતર માટે ગુજરાત લસણ-૩, ગુજરાત લસણ-૪, ગુજરાત જૂનાગઢ લસણ-૫ભલામણ 

કરલે તોનંુ વાવેતર કરવું. 
 રસાયિણક ખાતર: લસણના પાકમાં N-P-K ની જ રયાત ૫૦:૫૦:૫૦ ક ા/હે ટર છે, જેમાથંી પાયાના 

ખાતર તરીક ે૨૫  ક ા નાઈ ોજન, ૫૦  ક ા  ફો ફરસ, ૫૦ ક ા પોટાશ અન ે૨૫૦ ક ા એરંડીનો ખોળ 
તી હે ટર  મુજબ વાવણી સમયે આપવો. 

કપાસ  ગલુાબી ઈયળના: ગુલાબી ઈયળના મોનીટર ગ માટે ૫ ફીરોમને ેપ દર હે ટરે મકુવા, જો ૮-૧૦ દા એક ેપમાં 
જોવા મળે તો યુવેરીયા બાસીયાના પાવડર ૧૦૦ ામ અન ે૨૦ િમલી ોફેનોફોસ પંપમાં િમ  કરીને  વરાપે 



છંટકાવ કરવો. 

 

 વધુ વરસાદને કરન ેપાક િન ફળ ગયેલ હોય તો િશયાળુ પાકોના વાવેતરનંુ આયોજન કરવું. 
 કપાસના પાકમા ંવધારે લ અને ચાપવા બસે ેતે માટ ે૫ ટે ઉપરની ટોચ કાપી નાખવી. 
 ગરમીનું માણ વધવાને કારણે કપાસના પાકમા ં ી સ અન ે કથીરીના ઉપ વનું માણ પણ વધશે, જેથી તેના 

િનયં ણ માટે ોપરગાઈટ ૫૭% ઈ.સી. ૩૦ િમલી/પંપ અથવા એબામેકટીન ૧.૯% ઈ.સી. ૧૫ િમલી/પંપ 
જેવી દવાનો છંટકાવ કરવો. 

 કપાસના પાન પીળા અને લાલ થતા અટકાવવા માટ ે૧૯-૧૯-૧૯ ખાતર ૧૦૦ ામ અન ેમાઈ ોિમ  ( ેડ-૪) 
૨૫ ામ પંપ માં નાખીન ે૨-૩ છંટકાવ કરવા જોઈએ. 

દવેલા  વહેલું વાવેતર કરલે પાકમા ંપુરક ખાતર આપવું. 
 ઘો ડયા ઈયળ અથવા લીલી ઈયળ: ઘો ડયા ઈયળ અથવા લીલી ઈયળ ના િનયં ણ માટ ેડાયકલોરોવોસ ૭૬ ઇસી 

૧૦ િમલી અથવા િમથાઈલ ઓ ડેમેટોન ૨૫ ઇસી ૧૫ િમલી ૧૫ લીટર પાણીમા ંનાખીને  વરાપે છંટકાવ કરવો. 

 

 પુરતી ખાતર આપીને વરાપના સમયે પાળા બાંધવા અન ેજ રયાત મુજબ િપયત આપવું. 
 વરાપે આંતરખડે અને નદામણ કરવું. 

તુવેર  વં ય વનો રોગ: તુવેરમા ં ટરીલીટી મોઝેક (વં ય વનો રોગ, કથીરી)ના િનયં ણ માટ ે ોપરઝાઈટ ૫૭% ઈ.સી 

૩૦-૪૦ િમલી/પંપ  વરાપે છંટકાવ કરવો. 

 
 પુરતી ખાતર આપીને વરાપના સમયે પાળા બાંધવા અન ેિપયત આપવું. 
 વરાપે આંતરખડે અને નદામણ કરવુ.ં 

શાકભા  પાકો  વાવણીની કામગીરી જો બાકી હોય તો વરસાદ થયે પૂણ કરવી. 
 રોગી  છોડને ખેતરમાંથી ઉપાડીને જમીનમા ંદાટી દેવા જોઈએ. 
 શાકભા  પાકોને નદણ મુ ત રાખવા જોઈએ. 
 પાન કોરીયુ: વેલાવાળા શાકભા  પાકમાં પાન કોરીયાનો ઉપ વટાળવા માટે ૧૫ મીલી મીથાઈલ-ઓ-ડેમટેોન 

(૨૫ઈસી) અથવા ૧૫ મીલી ડાયમીથોએટ (૩૦ ઈસી) ૧૫ લીટરપાણીના પંપમા ંનાખીને  વરાપે છંટકાવ 
કરવો. 

 
 ી સ: મરચીના પાકમા ં ી સના િનયં ણ માટે ૩૦ મીલી ોફેનોફોસ ૧૫ લીટરપાણીમા ં િમ ણ કરી છાટંવી. 

ી સનો વધ ુઉપ વ હોય તો પીનોસાડ અથવા પીનેટોરમ દવા૭-૮મીલી િત પંપ  વરાપે છાટંવી. 



 
 ફળમાખી: ફળમાખીના િનયં ણ માટએેસીટામી ીડ ૨૦ ટકા ૧૫ ામ દવા ૧૫ લીટર પાણીમાં ભેળવી   વરાપે 

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  વરાપે છાંટવી. 

 ર ગણના પાકમા ંજો ફળ અન ેડોકાની ઈયળોનો ઉપ વ હોય તો રીના ીપાયર ૧૮.૫ એસ.સી દવા ૫ મીલી 

૧૫ લીટર પાણીમાં મી  કરીને  વરાપે છંટકાવ કરવો.  

 
 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 ેવરાપે છંટકાવ કરવો. 

 
 સફદે માખી અન ેલીલી: ભ ડામાં સફેદ માખી અન ેલીલી પોપટીના િનયં ણ માટ ેલ બોળીનુંતલે ૫૦ મી.લી. 

અથવા લ બોળીના મ જનું ૫ ટકા અક નું ાવણ ૫૦૦ મી.લી. અને ડાયફેનથાયુરોન ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ામ 
દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ંિમ  કરીન ે વરાપે છંટકાવ કરવો. 

પશુ 
 

 યો ય મા ામાં આવ યક ાર / ખિનજ િમ ણ ચારા સાથે ભેળવીન ે ાણીઓને આપવું આવ યક છે. 
 પશુઓના રહેઠાણની જ યાની યવિ થત સફાઈ રાખવી અને માખીઓના ઉપ વથી બચવા ફનાઈલ છાટંવું 

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

ઊપજ હોય તેમન ેિનયિમત ૧ કી. ા. ફીડ + ૫૦ ામ ખનીજ ત વોનું િમ ણ આપવું.  
 ઈતરડીના િનયં ણ માટે ડે ટામે ીન અથવા એમી ાલ ૨ મી.લી. એક લીટર પાણીમાં નાખીન ેછાટંવી. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


