
 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ 
તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૦ થી તા ૧૩-૦૯-૨૦૨૦ 

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

કૃષિ હવામાન બુલટેીન ન.ં૪૭/૨૦૨૦ 
પાછલા અઠવાડીયાનુું રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પષરબળો  
વરસાદ(મી.મી( 0.0 

મહતમ તાપમાન  ( સે.ગ્રે( 33.5-34.5 

લઘતુમ તાપમાન  ( સે.ગ્રે( 24.2-25.0 

ભેજ (%(સવાર 68-94 

ભેજ (%(બપોરબાદ 58-65 

પવનની ગતત  ( કિમી/િલાિ( 2.2-4.6 

 હવામાન આગાહી :પત્રક-ક 
ઉતરસૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી ૧૩-૦૯-૨૦૨૦ સવારના ૮.૩૦ સધુી  

તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૦ થી ૧૩-૦૯-૨૦૨૦ 
કૃષિ સલાહ : 

સામાન્દ્ય  ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માષહતી અનુસાર અત્રેના 
ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા ષવભાગ, જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી 
જણાવવામા ંઆવ ેછે કે ,ઉતર સૌરાષ્ટ્ર  ખેત આબોહવાકીય ષવસ્તારના   

રાજકોટ :જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૦ થી તા.૧૩-૦૯-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ભજેવાળુ ં , 
ગરમ અને વાદળછાયંુ રહશે. પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૧૦ થી ૧૬ 
કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૫ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં
રહેવાની સંભાવના છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 
૦૯-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૦-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૧-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૨-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૩-૦૯-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 35 35 35 35 35 

લઘતુમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 25 26 26 27 26 



મહતમભેજ (%(સવાર 90 86 85 83 87 

લઘતુમભજે   (%( બપોરબાદ 44 41 44 46 57 

પવનનીગતત(કિમી/િલાિ( 16 15 14 13 10 

પવનનીકદશા(ડીગ્રી( 288 292 291 249 249 

વાદળનીસ્થિતત( ઓિટા  (  3 7 7 7 7 

મોરબી :જીલ્લામા ં આગામી  તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૦ થી  તા.૧૩-૦૯-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ભજેવાળુ,ં 

ગરમ અન ે વાદળછાયંુ રહશે. પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અન ે પવનની ઝિપ ૧૫ થી ૧૯ 
કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે . આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૫ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં
રહેવાની સંભાવના છે. 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૦૯-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૦-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૧-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૨-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૩-૦૯-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 35 35 35 35 35 

લઘતુમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 25 26 26 27 26 

મહતમભેજ (%(સવાર 84 83 81 79 76 

લઘતુમભજે   (%( બપોરબાદ 42 43 41 44 47 

પવનનીગતત(કિમી/િલાિ( 19 17 17 16 15 

પવનનીકદશા(ડીગ્રી( 248 249 249 249 257 

વાદળનીસ્થિતત( ઓિટા  (  2 7 7 7 8 

દેવભૂષમ દ્વારકા; જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૦ થી તા.૧૩-૦૯-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન 
ભજેવાળું, ગરમ અન ેવાદળછાયંુ રહશે. પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ ૧૫ 
થી ૧૮ કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૨-
૩૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં
રહેવાની સંભાવના છે. 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૦૯-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૦-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૧-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૨-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૩-૦૯-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 33 33 32 33 33 

લઘતુમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 27 27 28 28 28 

મહતમભેજ (%(સવાર 84 84 85 81 80 

લઘતુમભજે   (%( બપોરબાદ 62 59 58 57 59 

પવનનીગતત(કિમી/િલાિ( 18 17 16 16 15 



પવનનીકદશા(ડીગ્રી( 249 257 249 248 249 

વાદળનીસ્થિતત( ઓિટા  (  2 6 7 6 7 

સુરને્દ્રનગર :જીલ્લામા ં આગામી તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૦ થી તા.૧૩-૦૯-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, 
ભજેવાળું અન ેવાદળછાયંુ રહશે પવનની ષદશા પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૩ થી ૧૭ 
કીમી/કલાક રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૬ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંતેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની 
સંભાવના છે. 

 તારીખ ષદવસ-૧ 
૦૯-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૧૦-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૧૧-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૧૨-૦૯-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૧૩-૦૯-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 36 35 35 36 35 

લઘતુમતાપમાન  ( સે.ગ્રે( 26 27 27 28 27 

મહતમભેજ (%(સવાર 83 79 77 76 76 

લઘતુમભજે   (%( બપોરબાદ 41 42 44 46 49 

પવનનીગતત(કિમી/િલાિ( 17 14 14 14 13 

પવનનીકદશા(ડીગ્રી( 292 291 291 270 259 

વાદળનીસ્થિતત( ઓિટા  (  4 8 7 8 8 

 ૦૯ થી ૧૩-સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન ગરમ, ભજેવાળુ ં અન ે વાદળછાયંુ રહશે. 
પવનની ષદશા પષિમની મોટાભાગે રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ ૧૦ થી ૧૯ કીમી/કલાક 
રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૨-૩૬ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં
રહેવાની સંભાવના છે. 

 કોરોના વાયરસના સંક્રમણન ેઅટકાવવા  ખેતી કયો અન ેખેત પદેાશના વચેાણ અન ેબીજ, 

ખાતર અન ે દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન  મો ં પર કપિંુ (માસ્ક( બાંધી રાખવુ ં અન ે   બ ે

વ્યષિ વચ્ચ ે૬ થી ૭ ફટૂ અંતર જાળવવંુ. 

 તેમજ સતત  વરસાદના કારણે   િપાસ, મરચી અને શાિભાજી પાિોમાાં  સિુારો નાાં આવે અને 

ફરી સારી વદૃ્ધિ માટે યકુરઆ, એમોષનયમ સલ્ફેટ અને મયુરટે ઓફ પોટાશ ખાતર દરકે ૩૦ 

કી.ગ્રા. પ્રષત હેક્ટર આપવું અને ષમક્સ માયક્રોન્દ્યુટર ીયન્દ્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રષત પપં છાંટવું . 

 જે ખેતરોમાાં વધ ુવરસાદના િારણે પાિને ખબુજ નિુશાન િયુાં હોય અિવા બળી  ગયેલ હોય 

અને  ફરી વાવેતર િરવાની જરૂરીયાત હોય તયાાં  અજમા, સવુા, તલ, કદવેલા અને ચણા 

(ઝીન્ઝરા માટે( જેવા પાિોનુાં વાવેતર િરી શિાય. 

 તેમજ તમામ ઉભા પાિોમાાં વરાપે આંતરખેડ અને તનદામણ િાયય જરૂકરયાત મજુબ િરવુાં. 



 તા. ૧૩ થી ૨૧ સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૦ : હવામાન વરતારો :  તા. ૧૩ થી ૨૧  સપ્ટેમ્બર -૨૦૨૦  
દરમ્યાન હળવો  (સરરેાશ ૨.૦ મી.મી./ષદવસ)  વરસાદ થવાની સંભાવના છે.  

 હવામાન ચેતવણી: - 
મોબાઈલ સંદેશ:   

૧.  મગફળીમાં પાનનાં ટપકા અને ગેરુના રોગનો ઉપરવ નાં થાય ત ેમાટે હેક્ઝાકોનાઝોલ 
અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૧૬ ષમલી   દવા ૧ પમ્પમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો. 

૨.  મરચીમાાં ઝડપી તવિાસ માટે એમોતનયમ સલ્ફેટ અને મયરેુટ ઓફ પોટાશ ખાતર દરેિ ૨૫ િી.ગ્રા. 
પ્રતત હકે્ટર આપવુાં અને તમક્સ માયક્રોન્યટુ્રીયન્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રતત પાંપ છાાંટવુાં . 

મુખ્ય 
પાક 

પાક અવસ્થા રોગ/જીવાત/જાત કૃષિ સલાહ 
(૧૦ લીટરપાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરલે દવા છાટંવી ( 

ચોમાસંુ 
મગફળી  

સુયા બેસવા 
અને દોડવા 

બુંધાવવા અને 

દાણા ભરાવા  

સફેદ ફૂગ  

 
પાનાાં ટપિા/     

ચીતરી અને ગેરુ  

 
 

 મગફળીમાં સફેદ ફગૂનો ઉપરવ અટકાવવા ટર ાયકોિમાાં 
ફગૂ ૨.૫ કી.ગ્રા./હે. મજુબ ગળતીયા દેશી ખાતર 
અથવા ષદવલેાના ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હે. ષમશ્ર કરીને 
જમીનમાં આપવુ.ં 

 મગફળીમાં પાનનાં ટપકા અને ગેરુના રોગનો ઉપરવ 
નાં થાય ત ે માટે હેક્ઝાકોનાઝોલ અથવા 
પ્રોપીકોનાઝોલ ૧૬ ષમલી   દવા ૧ પમ્પમાં નાખીને 
વરાપે છંટકાવ કરવો. 

 



કપાસ ચાપવા બસેવા  
અને ફૂલ 
ઉઘડવા  

 

તડતડીયા, સફેદ 
માખી અને  થ્રીપ્સ 

 

 

પાનાાં ટપિા 
 

 તડતડીયા, સફેદ માખી અને થ્રીપ્સના તનયાંત્રણ માટે 
ફ્લોનીિામીડ ૫૦  ટિા  વે.પા. ૪  ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાાં 
તમશ્ર િરીને છાંટિાવ િરવો. 

 કપાસમાં  પાનનાં ટપકાના રોગના ષનયંત્રણ માટે 

મેન્દ્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અથવા હેક્ઝાકોનાઝોલ ૧૬ ષમલી   
દવા ૧ પમ્પમાં નાખીને વરાપે છંટકાવ કરવો. 

 કપાસમા ં  ગુલાબી ઇયળના નર ફદુાન ેએકત્રીત કરવા માટે 
હેકટર ે ૪૦ ની સંખ્યામા ં ફેરોમને ટરેપ ગોઠવવાથી ઇયળોનુ ં
શરુઆતની અવસ્થાથી જ ષનંયત્રણ કરી શકાય. કપાસમાં 
ગુલાબી ઈયળથી નકુશાન પામેલ ફલૂ અન ેચાપવા તોિીન ે
જમીનમાં દાટી દેવા. વધ ુ નુકશાન હોય તો  પ્રોફેનોફોસ 
૫૦% ઇ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ ષમલી 
બીવેરીયા બાસીઆના ફગૂનો પાઉિર ૪૦ ગ્રામ  ૧૦ લીટર 
પાણીમા ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 કપાસમા ંવરાપ ેપાળા ચિાવવા.    

 બી.ટી. કપાસમા ંયુરીયા અન ેએમોષનયમ સલ્ફેટ અન ેમ્યુરટે 
ઓફ પોટાશ દરકે   ૩૦ કી.ગ્રા./હે. પરુતી ખાતર તરીકે 
આપવુ.ં  

 બી.ટી. કપાસમાં ફલૂ ભમરી, ઝીન્દ્િવા બનવા અને  ઝીન્દ્િવાના 

ષવકાસની અવસ્થાએ ૨ ટકા પોટેષશયમ નાયટરેટના રાવણનો 

(૧૦ લીટર પાણીમાં ૨૦૦ ગ્રામ)છંટકાવ કરવો.  

 બી.ટી. કપાસમાં વાવેતર બાદ ૬૦, ૭૫ અને ૯૦ ષદવસે ૧  ટકા 

મલ્ટી માયક્રોન્દ્યુટર ીયન્દ્ટના રાવણનો (૧૦ લીટર પાણીમાં ૧૦૦ 

ગ્રામ)છંટકાવ કરવો.  

 બી.ટી. િપાસમાાં ૪.૫ િી ૫ ફૂટની ઊંચાઈએ ઉપરની 
ટોચ િાપવી, જેિી સારો ફાલ લાગે.  

 તેમજ  કપાસના પાકમાાં  ફૂલ ભમરી ખરતી અટિાવવા અને 
સારો ફાલ લાગે તે માટે નપે્થલૅીન એસેટિક ઍસીડન ુ  3૦ 
પીપીઍમ દ્રાવણ છાન્િવ ુ (પ્લાનૉટિક્સ 7.5 મમલી ૧0 લીિર 
પાણીમા મમશ્ર કટરન ૅ છાિવુાં.). 

 

 



તલ બેઢાાં   

િાળીયો, પાનના 
ટપિા 

 

 
 

પાન િિીરી  

 

 સતત ભેજ વાળા હવામાનના િારણે તલમાાં ફૂગજન્ય રોગ 

જેવા િે િાળીયો, પાનના ટપિાનો ઉપદ્રવ ના િાય તે માટે 

રીડોતમલ દવા ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લીટર  પાણીમા ં ષમશ્ર કરી 

છંટકાવ કરવો. 

 હુફાળા હવામાનના િારણે તલમાાં છુટા છવાયા કુાંડાળામાાં પાન 

િિીરનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ હોય ખેડતૂોએ જો પાન િથ્રીનો 

ઉપદ્રવ વધ ુહોય તો તેના તનયાંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ 

મી.લી.  ૧૦ લીટર  પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 
બાજરી ડુુંડામાું દાણાનો 

ષવકાસ   
-    - 

અિદ શીગનો તવિાસ  -  અિદમા ંથિની માખીના ઉપદ્્રવનુ ંષનષરક્ષણ કરતા રહેવુ,ં જો 
ઉપરવ વધ ુહોય તો િીિીવીપી ૭ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 અિદમાં સતત ભજે વાળા હવામાનના કારણ ેવાયરસ વાળા 
પીળાછોિ ઉખાિીન ે દૂર કરવા. આ રોગ સફેદ માખીથી 
ફેલાતો હોય તેના ષનયંત્રણ માટે ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી દવા 
૧૦ ષમલી /૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરાવી 

ચોળી  શીગની વીણી -  પાકેલી  શીંગો વીણી શેડમાાં ખલુ્લી રાખવી. 

 સતત ભજે વાળા હવામાનના કારણ ેચોળીના વાયરસ વાળા 

પીળાછોિ ઉખાિીન ે દૂર કરવા. આ રોગ સફેદ માખીથી 
ફેલાતો હોય તેના ષનયંત્રણ માટે ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી દવા 
૧૦ ષમલી /૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરાવી. 

તુવેર  વાવેતર/ઉગાવો  -  ખેતરમાાંિી ભરાયેલ વરસાદી પાણીનો તનિાલ િરવો. 
 વરપે આંતરખેડ અને તનિંદામણ િરવુાં. 

ઘાસ 

ચારાના 
પાક  

મકાઈ  

ફોલ આમીવમમ 
 મકાઈના પાકમા ંફોલ આમી વમમનો ઉપરવ ના થાય તે માટે 

માટે સતત ષનષરક્ષણ કરતા રહેવુ,ં જો ઉપરવ વધ ુહોય તો  
એમામેકટીન બેન્દ્ઝોએટ ૫ ટકા ૭ ગ્રામ અથવા  
ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર( દવા ૩ 

ષમ.લી./૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  

 ૨૫-૩૦ ષદવસની મકાઈમા ં યુરીયા ૮૬ કી.ગ્રા./હે આપવુ.ં 



 - 

ચોમાસંુ 
િંુગળી 

ફેર રોપણી 
/સીધુું બીજથી 

વાવેતર  

-  ચોમાસંુ નાશીક િંુગળીનુ ં ધરંુ તૈયાર હોય તો ફેર રોપણી 
કરવી અથવા બીજનુ ંસીધજુ વાવેતર કરવુ.ં 

 િંુગળીમા ં જાબંલી ધાબા અન ે ફ્યઝેુરીયમ ફગૂનો રોગ લાગે 
નષહ તે માટે ૧૫ ષદવસના અંતર ે મેન્દ્કોઝેબ ૪૦ ગ્રામ અન ે 
કાબેન્દ્િાઝીમ ૧૫ ગ્રામ  ૧ પમ્પમાં નાખીને ૩ છંટકાવ 
કરવા. 

 ચોમાસંુ િંુગળી/રોપના ના ક્યારમાં  ભરાયેલ પાણીનો ષનકાલ 

કરવો. 
ભીિંા  ફૂલ/ફળ પાન કથીરી 

 

 

સફેદ માખી અન ે
લીલી પોપટી  

 ગરમ હવામાનના કારણે ભીિંામા ંજો પાન  કથીરીનો ઉપરવ 
હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત પંપ છંટકાવ કરવો.  
 સફેદ માખી અને લીલી પોપટીના  ષનયંત્રણ માટે  લીબંોળીનુ ં

તેલ ૫૦ મી.ષલ. અથવા લીબંોળીના મીજંનુ ં ૫ ટકા અકમ નુ ં

રાવણ ૫૦૦ મી.લી. અન ે િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ 

ગ્રામ  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર  કરીન ે છંટકાવ કરવો. 

 ભીિંામા ં શીન્દ્ગોની વીણી કયામ બાદ ૧૫-૨૦ કી.ગ્રા. યુષરઆ 

ખાતર પ્રષત હેક્ટર આપવુ.ં 

તુરીયા,  
દૂધી, 
ગલકા,  
કારલેા, 
ગુવાર,  
કાકિી,  
તરબચુ   

ફૂલ/ફળ 
 

થ્રીપ્સ/ સફેદ 
માખી 

 
 
 

 

કથીરી 
 

તળછારો 

 

 

ફળ માખી  

 વેલાવાળા શાકભાજીમા ં  સફેદમાખીના ષનયંત્રણ માટે  
લીબંોળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનું ૫ ટકા 
અકમ નુ ં રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે ઈમીિાક્લોપ્રીિ ૩૦.૫ ટકા ૪ 
ષમલી અથવા  એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાન ે૧૦ લીટર 
પાણીમા ંષમશ્ર  કરીન ે છંટકાવ કરવો.  
 જો પાન  કથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત 

પંપ છાન્દ્કાવ કરવો.  
 વેલાવાળા શાકભાજીમા ંતળછારાના ષનયંત્રણ માટે મેન્દ્કોઝેબ 

૪૦ ગ્રામ પ્રષત પંપમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  

  જો ફળ માખીનો ઉપદ્રવ જણાય તો ૫૦ ગ્રામ ગોળ અને ૩૦ 

મી.લી. મેલાિીયોન દવા ૧૦ લીટર પાણીમાાં તમશ્ર િરીને વરપે 

મોટા ફોરાએ છાંટિાવ િરવો. 
રી ુંગણી/ 

ટામટેી  
ફુલ/ફળ સફેદ માખી    

 
 

 રીગંણી અને ટામેટીમાં સફેદ માખીના ષનયંત્રણ માટે  
લીબંોળીનુ ં તેલ ૫૦ ષમષલ અથવા લીબંોળીના મીજંનું ૫ 
ટકા અકમ નુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે  િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ 



 
 
 
િંુખ અને 
ફળ કોરી ખાનાર 
ઈયળ 
 
 

પાન કથીરી 

ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ 
ષમ.લી.  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમા ં ષમશ્ર  કરીન ે  છંટકાવ 
કરવો. 

 ફળ અન ેિોકાની ઈયળોનો ઉપરવ હોય તો નુકશાન પામલે 
ફળ અન ે િોકા તોિીન ે જમીનમા ં દાંટી  દેવા અન ે
ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર( દવા ૩ 
ષમલી અથવા િીિીવીપી ૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર 
પાણીમા ંષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ કરવો.  

 રીગંણમા ંજો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઈથીઓન ૫૦ 
ટકા ઇસી ૧૫ ષમલી અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈ.સી. ૧૫  
ષમલી પ્રષત ૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીન ેછંટકાવ કરવો. 

મરચી વૃષધધ/ફુલ/ફળ  

 
 

 

 

પાનની કુકિ-
થ્રીપ્સ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 પાનની કુકિ-
વાયરસ 

 

 
 

 

 સતત વરસાદના કારણ ેમરચીના પાકના સારા  ઝિપી ષવકાસ 

માટે  

 ખેતરમાંથી શક્ય હોય તો રચે ફટેૂલ પાણીના ષનકાલની 

વ્યવસ્થા કરવી. 

   શરૂઆતના ઝિપી ષવકાસ માટે એમોષનયમ સલ્ફેટ અન ે

મયુરટે ઓફ પોટાશ ખાતર દરકે ૨૫ કી.ગ્રા. પ્રષત હેક્ટર આપવુ ં

અન ે

 શક્ય હોય તો હલવું  પાલર પાણી આપવંુ જથેી વરાપ જલ્દી 

આવે. 

  વરાપે આંતરખેિ અને ષનદંામણ કરવું તેમજ વીઘે ૧૫ કી.ગ્રા. 

એન.પી.કે. ખાતર દાન્દ્તાળથી જમીનમાં વાવવું. 

  ષમક્સ માયક્રોન્દ્યુટર ીયન્દ્ટ ૧૦૦ ગ્રામ/પ્રષત પપં ૧૦ ષદવસના ગાળે 

બે છંટકાવ કરવા. 

  ગરમી અને ભેજ વાળા હવામાનમાાં મરચીમાાં  પાનનાાં ટપિાના 

રોગનો ઉપદ્રવ  િાય નકહ તે   માટે મેન્િોઝબે ૪૦ ગ્રામ અિવા 

હકે્ઝાિોનાઝોલ ૧૬ તમલી   દવા ૧ પમ્પમાાં નાખીને વરાપે 

છાંટિાવ િરવો. 
  

 ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રીિ ૨૦ 

ટકા ૫ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી. અને વધ ુઉપદ્રવ 

હોય તો થપીનોસાડ અિવા થપીનેટોરમ ૪ મી.લી.અન ે
લીબંોળીનુ ંતેલ ૫૦ મીલી અથવા લીબંોળીના મીજંનુ ં૫ ટકા 
અકમ નુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી.પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ 

કરવો.  

 



 

 

 

 

 

 

 

કથીરી 

 

 

 વાયરસના કારણ ે પીળા થઈ કુક્િાય ગયેલ છોિ ઉપાિી 
તેનો જમીનમા ંદાટી નાશ કરવો. તયા ંસફેદ માખીથી ફેલાતો 
હોવાથી તેના ષનયતં્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ 
મી.લી./૧૦ લી. પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.  

 

 જો પાન  કથીરીનો ઉપરવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી 
પ્રષત પંપ છાન્દ્કાવ કરવો. 

લીબં ુ ફળનો ષવકાસ સાયલા અને થ્રીપ્સ 

  

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

બદામી ટપિાાં  

 
 
 

 

પાનિોરીય ુ

 

તેના તનયાંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટિા ૫ મીલી અને 
લીંબોળીનુાં તેલ ૫૦ મીલી અિવા લીંબોળીના મીંજનુાં ૫ ટિા 
અિયનુાં દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/૧૦ લલટર પાણીમાાં તમશ્ર િરી છાંટિાવ 
િરવો. વધ ુ ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ 
ટિા ૨૦/૧૦ લલટર પાણીમાાં તમશ્ર િરી છાંટિાવ 
િરવો. 
 
 

 

 
 
 
 

બદામી ટપિાના તનયાંત્રણ માટે િોપર 
ઓક્ઝીક્લોરાઈડ ૪૦ ગ્રામ અને ૧.૫ ગ્રામ 
થટે્રપ્ટોસાયક્લીનના બે છાંટિાવ ૧૫ કદવસના ગળે િરવા. 
 પાનિોરીયનુા તનયાંત્રણ માટે ડીડીવીપી ૧૦ મી.લી. ૧૦ 

લલટર પાણીમાાં તમશ્ર િરીને છાાંટવી.  
 
પશ/ુ 
મરઘા  

 

પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી અને  કરષમયાની દવા આપવી.. ઈતરડીના ષનયુંત્રણ માટે 
ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટર ાઝ ૨ ષમ.ષલ. એક ષલટર પાણીમાું નાખીન ેછાુંટવી. ષવટામીન એ તથા ડી પુરકો 
આપવા. વરસાદના સમયે પશુઓને સરુક્ષીત જગ્યાએ રાખવા. ચોમાસા દરમ્યાન જાનવરોને રહેઠાણની 
જગ્યાની વ્યવષથથત સફાઈ તેમજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ષફનાઈલ છાુંટવુું. દુધાળા પ્રાણીઓન ે
ષનયષમત ૧ ષકલ્લો ફીડ + ૫૦ ગ્રામ ખનીજ તત્વોનુું ષમશ્રણ પ્રષત ૨ લીટર દુધની ઊપજના પ્રમાણમાું 
આપવુું. તેમજ લીલુું ઘાસ + સૂકુું ઘાસ + ખનીજ તત્વો ખોરાકમાું આપવા. 
ખુલ્લામાું રાખેલ ઘાસસારો વરસાદથી બગડે નષહ તે માટે જરૂરી પગલા ભરવા. 
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(.સુખે/(એગ્રોમટે/બુલેટીન /      / ૨૦૨૦,    

તરઘષડયા( રાજકોટ( તારીખ:૦૮/૦૯/૨૦૨૦                                                                                             
                                , 

તુંત્રીશ્રી/ડાયરકેટરશ્રી, 
રાજકોટ,  

ઉપરોક્ત માષહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમાું, રડેીયોમાું ગામના ચોરાના કાયયક્રમમાું તથા ટીવીના ગ્રામ્ય 
કાયયક્રમમાું ષવના મૂલ્યે પ્રષસધધ કરાવવા નમ્ર ષવુંનતી છે. સહકારની અપકે્ષા સહ આભાર. 

 
ટેક્નીકલ ઓષફસર 

સુકી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 


