
 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બલુેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ  
તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૯ 

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

કૃષિહવામાન બલેુટીન ન.ં૮૨/૨૦૧૮ 
પાછલા અઠવાડીયાનુું રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પડરબળો  
વરસાદ(મી.મી) 0.0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 25.4-29.1 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 9.4-10.8 

ભેજ(%) સવાર 55-83 

ભેજ(%) બપોરબાદ 26-30 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 3.5-6.3 

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 
ઉતરસૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ થી ૧૬-૦૧-૨૦૧૯ 
કૃષિ સલાહ:  

સામાન્દ્ય  ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળેલ હવામાન માડહતી અનસુાર અતે્રના 
ગ્રામીણકૃષિ મૌસમ સેવા ષવભાગ,જુનાગઢ કૃષિ યષુનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી જણાવવામા ં
આવે છે કે, ઉતર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય ષવસ્તારના 

રાજકોટ: જીલ્લામા ં આગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને  
મખુત્વે વાદળછાયુ ં રહવેાની શક્યતા છે. પવનની ડદશા નૈઋત્ય અને ઈશાનની રહવેાની અને પવનની 
ઝિપ  ૮ થી ૧૮ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન 
૩૧–૩૨ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૨-૧૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં
રહવેાની સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૧૨-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૧૩-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૧૪-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૧૫-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૧૬-૦૧-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 31 31 31 32 32 



લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 13 13 12 12 13 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 3 1 0 0 1 

મહતમભેજ(%) સવાર 60 67 57 44 42 

લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 23 24 21 22 22 

પવનનીગષત(મી/કલાક) 8 9 18 16 12 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 211 62 34 49 38 

જામનગર: જીલ્લામા ં આગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને  
મખુત્વે વાદળછાયુ ંરહવેાની શક્યતા છે. પવનની ડદશા વાયવ્ય અને ઈશાનની રહવેાની અને પવનની 
ઝિપ ૧૦ થી ૨૮ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ 
દરમ્યાન  ૨૮-૩૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૧૨-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૧૩-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૧૪-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૧૫-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૧૬-૦૧-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 28 29 30 29 29 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 23 22 22 21 21 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 2 1 0 0 2 

મહતમભેજ(%) સવાર 85 80 68 51 49 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 47 47 34 33 31 

પવનનીગષત(ડકમી/કલાક) 10 13 28 22 14 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 320 234 33 46 40 

અમરેલી: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને તા 
મખુત્વે વાદળછાયુ ં રહવેાની શક્યતા છે. પવનની ડદશા ઉતર, અસ્નન અને ઈશાનની રહવેાની અને 
પવનની ઝિપ ૧૧ થી ૨૧ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન 
ડદવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૧ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૨-૧૩ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ ડદવસ-૧ 
૧૨-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૧૩-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૧૪-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૧૫-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૧૬-૦૧-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 30 30 30 30 31 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 12 13 12 12 13 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 1 0 0 0 0 



મહતમભેજ(%) સવાર 57 63 55 46 46 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 25 26 26 29 29 

પવનનીગષતડકમી/કલાક) 11 12 20 21 15 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 348 124 22 35 38 

સરેુન્દ્રનગર: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૧૬-૦૧-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને  
મખુત્વે વાદળછાયુ ંરહવેાની શક્યતા છે. પવનની ડદશા પવૂવ અને ઈશાનની રહવેાની અને પવનની ઝિપ 
૧૦ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન  ૩૧-
૩૨ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૨-૧૩  િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં
રહવેાની સભંાવના છે. 

તારીખ ડદવસ-૧ 
૧૨-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૧૩-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૧૪-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૧૫-૦૧-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૧૬-૦૧-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 31 31 31 32 32 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 13 13 12 12 13 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 3 1 0 0 1 

મહતમભેજ(%) સવાર 44 54 47 46 44 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 24 25 25 26 26 

પવનનીગષતડકમી/કલાક) 10 10 16 15 11 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 74 67 32 53 44 

 ૧૨ થી ૧૬-જાન્દ્યઆુરી-૨૦૧૯ હવામાન સકંુુ અને મખુત્વે વાદળછાયુ ં રહવેાની શક્યતા છે. 
પવનની ડદશા ઈશાનની મોટાભાગે રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૮ થી ૨૧ કીમી/કલાક રહવેાની 
શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૦-૩૨ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં
તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૨-૧૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

 ઠંિી વધવાની શક્યતા હોય નીચા તાપમાનને કારણે  શાકભાજી અને અન્દ્ય પાકોને ડહમની અસર 
ન  થાય તે માટે સાજંના સમયે ષપયત આપવુ ંતેમજ  ખેતર ફરતે રાત્રીના સમયે ધમુાિો કરવો. 

મખુ્ય પાક  પાક અવસ્થા  રોગ/જીવાત/જાત  કૃષિ સલાહ  
(૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાટંવી ) 

લસણ  વદૃ્ધિ  

 
 

 

થ્રીપ્સ,  

પાનની ટોચનો સકુારો    

 

થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે  લીંબોળીનુું તલે ૫૦ષમલલ અથવા 
લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે
પ્રોફેનોફોસ 2૦ ષમલી અથવા લેમ્બ્ડા સાયહલેોથ્રીન ૧૫ 
ષમલી  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર  લીટર ષમશ્ર કરીને  
છુંટકાવ કરવો.  

 પાનની ટોચનો સકુારાના ષનયુંત્રન માટે મેન્કોઝબે ૨૭ ગ્રામ 



 
 

 

અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ 
ગ્રામ  ૧૦  લીટર પાણીમાું કરીને   ૧૫ દદવસના અંતરે 
ત્રણ છુંટકાવ કરવા. 

ચણા ફુલ/પોપટા 
બન્ધાવા   

 

 
 

લીલી અને લશ્કરી ઈયળ 

 

ચણાના પાકમાું  લીલી અને લશ્કરી ઈયળના  ષનયુંત્રણ 
માટે  પક્ષીઓને બેસવા માટે  ’" T’ આકારના બલેાખડા 
મકુવા. જો વધ ુઉપદ્રવ જણાય તો કવીનાલફોસ ૨૦ ષમલી  
અથવા એમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૬.૫ ગ્રામ ૧૦  લીટર 
પાણીમાું કરીને   છુંટકાવ કરવો. તેમજ  લીંબોળીનુું તેલ 
૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ 
૫૦૦ મીલી  ૧૦  લીટર પાણીમાું કરીને   છુંટકાવ કરવો. 
પાનના સકુારાના ષનયુંત્રણ માટે  ડાયથેન એમ ૪૫,  ૨૭ 
ગ્રામ અને હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ ષમલી દવા  વારાફરતી ૧૦  
લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરીને ૧૫ દદવસના અન્તરે   છુંટકાવ 
કરવો. 

ઘઉં ઘઉં 
 

ગાભ/નીઘલ  

  
 

આ અવસ્થાએ પાણીની ખેંચ પડવા દેવી નદહ.  સમયસર 
ષપયત આપવ.ુ 

જીરુું     વદૃ્ધિ/ ફૂલ 

 

 

 થ્રીપ્સ  

 

    
 
 

 ચરમી અને રાખોડી  
 
 

 
 
 
 

 

 

      સકુારો  

થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે  લીંબોળીનુું તલે ૫૦ષમલલ અથવા 
લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે
થાયોમીથોક્ઝામ ૫ ગ્રામ  ૧૦  લીટર પાણીમાું કરીને   
છુંટકાવ કરવો. 
 

તેમજ ચરમીનો   ઉપદ્રવ ન થાય તે માટે ડાયથેન એમ 
૪૫,  ૨૭ ગ્રામ અને હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ ષમલી દવા  
વારાફરતી ૧૦  લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરીને ૧૫ દદવસના 
અન્તરે   છુંટકાવ કરવો. 
 
 
 

 
 

ઉભા પાકમાું સકુારાના ષનયુંત્રણ માટે ષપયત આપવાનુું 
બુંધ કરવુું. 

 

 



  

ધાણા વદૃ્ધિ 

 

ગજુરાત ધાણા-૨ થ્રીપ્સ અન ે મોલોના ના ષનયુંત્રણ માટે  લીંબોળીનુું તેલ 
૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ 
૫૦૦ મીલી અને થાયોમીથોક્ઝામ ૫ ગ્રામ  ૧૦  લીટર 
પાણીમાું કરીને   છુંટકાવ કરવો. તેમજ ચરમીનો   ઉપદ્રવ 
ન થાય તે માટે ડાયથેન એમ ૪૫,  ૨૭ ગ્રામ અને 
હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ ષમલી દવા  વારાફરતી ૧૦  લીટર 
પાણીમાું ષમશ્ર કરીને છુંટકાવ કરવો. 
 

ડંુગળી  ધરુું/પાક કાપણી  થ્રીપ્સ 

 
 
 

 
 
 

 

જુંબલી ધાબા  

 

થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે  લીંબોળીનુું તલે ૫૦ષમલલ અથવા 
લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે
પ્રોફેનોફોસ 2૦ ષમલી અથવા લેમ્બ્ડા સાયહલેોથ્રીન ૧૫ 
ષમલી  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર  લીટર ષમશ્ર કરીને  
છુંટકાવ કરવો.  

ડંુગળીના પાકમા ંજાબંલી ધાબાના રોગના ષનયતં્રણ માટે 
મેન્દ્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ૨૭ ગ્રામ 
અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ ડદવસના અંતરે ત્રણ 
છંટકાવ કરવા. 

કપાસ કપાસની વીણી  હાલ ષપયત કપાસમાું ગલુાબી ઇયળ ખબુજ ઉપરવ હોય કપાસની છેલ્લી વીણી 
સમયસર પણૂક કરી કપાસ કાઢી નાખવો.  
   ગલુાબી ઇયળના ંષનયતં્રણ માટે ષપયત આપવુ ંનડહ. ફાલનો  લેવો નડહ. છેલ્લી વીણી 
પછી ઘેટા બકરા ચરાવવા. જેથી ખલુ્યા વગરના  ગલુાબી ઇયળના નકુશાન વાળા 
જીંિવા અને અન્દ્ય કચરો નાશ પામે. ત્યારબાદ કરાઠંી સળગાવવી નડહ પરંત ુ
રોટાવેટર/મોબાઈલ ચોપરથી નાના ટુકિા કરી જમીનમા ં દાટંી  દેવા જેથી જમીન 
સેન્દ્ન્દ્રય તત્વનો ઉમેરો થવાથી સુકં્ષ્મ  જીવોની સખં્યા વધશે અને જમીનના સ્વાસ્થયમા ં
સધુારો થશે.  અથવા કરાઠંી ભેગી કરી શે્રદરથી નાના ટુકિા કરીને છાણ, યરુીયા, 
કમ્પોસ્ટ કલ્ચર ઉમેરી દેશી(સેન્દ્ન્દ્રય) ખાતર બનાવવુ.ં 
 



 
 

કોબી અન ે

ફ્લાવર  
વૃદ્ધિ/દડા દ્િરાફૂદ ુ કોબી અને ફ્લાવરમાાં  દ્િરાફૂદાણા દ્નયાંત્રણ માટે સ્પીનોસાદ ૩ 

દ્મલી/૧૦ લીટર પાણીમાાં દ્મશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો  

રીંગણી 
અને 
ટમેટી 

ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ, સફેદ માખી, 
 
 
 
 
ફળ અને ડોકા કોરી ખાનાર 
ઈયળ  
 
 
લાલ કથીરી  
 
 

 લીંબોળીનુ ંતેલ ૫૦ ષમલી અથવા લીંબોળીના મીંજનુ ં
૫ ટકા અકવનુ ંરાવણ ૫૦૦ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. જો વધ ુ ઉપરવ હોય તો 
ઈથીઓન  ૫૦ ટકા ૨૦ ષમલી /૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.   

 રીંગણી અને ટમેટીમા ં  ફળ અન ે ડોકા કોરી ખાનાર 
ઈયળનો ઉપદ્રવ વધ ુ હોય તો રીનાક્ષીપાયર ૧૮.૫ 
ટકા ૪  ષમલી /૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છુંટકાવ 
કરવો. 

 લાલ કથીરીથી ઉપરષવત ષવસ્તારમા ંપ્રોપરગાઈટ ૫૭ 
ઇસી ૨ ષમલી/લી. અથવા ફેનાઝાક્વીન ૧૦ ઇસી ૧ 
ષમલલ/લી. પાણીમા ંષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

મરચી વધૃ્ધધ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ, સફેદ માખી 

 
કાલવ્રણ  

 

 પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અને લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ ષમલી 

અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ 

ષમલી ૧૦ લી. પાણીમાું ષમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો.  

 કાલવ્રણ રોગના ષનયુંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ 

અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ 

૨૦ ગ્રામના ૧૫ દદવસના અંતરે ત્રણ છુંટકાવ કરવા. 

આંબો ફૂલ  મધીયો અને મગીયાની  

ઈયળ 

 

 
 
 

 
 

આંબામાું  મધીયો અને મગીયાની ઈયળના ષનયુંત્રણ માટે 
ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૫ ષમલી ૧૦ લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી છુંટકાવ 
કરવો. 
 



                                                      
                                                   જુકૃય/ુટેકષનકલ ઓદફસર .(સખુે)/એગ્રોમેટ/બલુેટીન/       /૨૦૧૮  

                                                તરઘદડયા(રાજકોટ), તારીખ: ૧૧/૦૧/૨૦૧૯. 
 
 

પ્રષત, 
તુંત્રીશ્રી/ડાયરેકટરશ્રી, 
રાજકોટ,  

ઉપરોક્ત માદહતી આપના દૈષનક સમાચાર પત્રોમાું, રેડીયોમાું ગામના ચોરાના કાયકક્રમમાું તથા ટીવીના 
ગ્રામ્બય કાયકક્રમમાું ષવના મલૂ્યે પ્રષસધધ કરાવવા નમ્ર ષવિંનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર. 

ટેક્નીકલ ઓદફસર 
સકુી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 

 
 
 

 
 
 

ભકુીછારો/રાખોડી   

 
 
 

 
 

 
 
 

 આંબામાું ભકુીછારો/રાખોડીના  ષનયુંત્રણ માટે 
હકે્ઝાકોનાઝોલ ૧૫ ષમલી ૧૦ લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી 
છુંટકાવ કરવો. 
  

 

પશ/ુ 
મરઘા  

 

પ્રજીવથી થતા રોગોની ચકાસણી કરાવવી. ઈતરડીના દ્નયાંત્રણ માટ ે ડેલ્ટામથે્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાાં 

નાખીન ેછાાંટવી. દ્વટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા. કરદ્મયાની દવા આપવી તથા ઉછરતા પશુઓમાાં બૃસેલ્લા કાફ્વુાંડનુાં રસીકરણ 

કરાવવુાં. તમેજ માખીઓના ઉપદ્રવથી બચવા ફીનાઈલ છાાંટવુાં. મરઘા ઘરના પસ્સ્ચમ દદશામા કુંતાનના પડદા 
લગાવવા 


