
 ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીયષવભાગ  
તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૮ 

 

(ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સવેા, સકૂી ખતેી સંશોધન કને્દ્ર, જુ.ક.ૃયુ.,તરઘડિયા અન ેભારત મૌસમ ષવભાગ રારા સપંન્દ્ન) 
કૃષિહવામાન બલુટેીન નં.૧૨/૨૦૧૮ 

પાછલા અઠવાિીયાનું રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પડરબળો  

વરસાદ(મી.મી) 0-0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગ્ર)ે 40.7-41.8 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગ્ર)ે 23.5-24.6 

ભજે(%) સવાર 73-76 

ભજે(%) બપોરબાદ 28-36 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 9.0-10.8 

હવામાન આગાહી: પત્રક-ક 

ઉતરસૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ-હવામાન આગાહી  

તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૮ થી ૧૬-૦૫-૨૦૧૮ 

કષૃિ સલાહ:  
સામાન્દ્ય  ભારત સરકારશ્રીના હવામાન ખાતા તરફથી મળલે હવામાન માષહતી અનસુાર અત્રનેા ગ્રામીણકષૃિ મૌસમ સવેા 

ષવભાગ,જુનાગઢ કષૃિ યષુનવસીટી, તરઘિીયા તરફથી જણાવવામા ંઆવ ેછે ક,ે ઉતર સૌરાષ્ટ્ર ખેત આબોહવાકીય 

ષવસ્તારના 

રાજકોટ: જીલ્લામા ં આગામી તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન સકુુ,ં ગરમ, અને 

સ્વચ્છ રહશે.ે પવનની ડદશા પષચિમ અને વાયવ્યની રહવેાની અન ેપવનની ઝિપ  ૧૪ થી ૧૯ કીમી/કલાક રહવેાની 

શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૪૧ – ૪૩ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘુતમ 

તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬ -૨૭  િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
 તારીખ ડદવસ-૧ 

૧૨-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૧૩-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૧૪-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૧૫-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૬-૦૫-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 42 42 42 41 43 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 26 27 27 27 27 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 



મહતમભેજ(%) સવાર 73 81 79 74 76 

લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 22 22 24 27 26 

પવનનીગતત(મી/કલાક) 0-19 0-14 0-17 0-15 0-18 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 288 282 277 284 293 

જામનગર:    જીલ્લામા ંઆગામી તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન સકુુ ં, ગરમ, અન ે   

આંષશક વાદળછાયુ ં રહશે.ે પવનની ડદશા પષચિમની રહવેાની અન ેપવનની ઝિપ   ૧૫ થી ૨૧ કીમી/કલાક રહવેાની 

શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન  ૩૨-૩૩  િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંતમેજ લઘતુમ 

તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
 તારીખ ડદવસ-૧ 

૧૨-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૧૩-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૧૪-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૧૫-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૬-૦૫-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 33 33 33 33 32 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 27 27 27 28 28 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 81 84 83 79 82 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 40 42 44 45 44 

પવનનીગતત(દકમી/કલાક) 0-19 0-17 0-20 0-15 0-21 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 275 277 267 279 289 

અમરલેી:    જીલ્લામા ંઆગામી તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન સકુુ ં, ગરમ  અન ે

આંષશક વાદળછાયુ ં  રહશ.ે પવનની ડદશા પષચિમ અન ે વાયવ્યની રહવેાની અન ે પવનની ઝિપ  ૧૩ થી ૧૮ 

કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૪૨-૪૩િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ં

તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૯ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
તારીખ ડદવસ-૧ 

૧૨-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૧૩-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૧૪-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૧૫-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૬-૦૫-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 43 43 43 42 42 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 28 28 27 29 29 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 61 72 71 64 67 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 20 19 20 22 23 



પવનનીગતતડકમી/કલાક) 0-18 0-13 0-15 0-15 0-18 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 303 288 288 296 304 

સુરને્દ્રનગર:    જીલ્લામા ંઆગામી તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૮ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૮ દરમ્યાન હવામાન સકુુ,ં ગરમ  અન ે

સ્વચ્છ રહશે.ે પવનની ડદશા પષચિમની રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૧૭ થી ૨૨ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ 

સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન  ૪૧-૪૩  િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી 

દરમ્યાન ૨૬-૨૭  િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 
તારીખ ડદવસ-૧ 

૧૨-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૨ 

૧૩-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૩ 

૧૪-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૪ 

૧૫-૦૫-૧૮ 

ડદવસ-૫ 

૧૬-૦૫-૧૮ પરેામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 42 42 42 41 43 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 26 27 27 27 27 

વાદળનીસ્થિતત(ઓકટા) 0 0 1 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 65 71 74 65 66 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 20 20 22 28 23 

પવનનીગતતડકમી/કલાક) 0-22 0-17 0-22 0-19 0-20 

પવનનીદદશા(ડીગ્રી) 279 281 264 274 281 

૧૨ થી ૧૬ મ ેદરમ્યાન હવામાન સકુુ,ં ગરમ,  અન ે  રાજકોટ અન ેસરુને્દ્રનગર સ્વચ્છ રહશે.ે અન ેજામનગર અન ે

અમરલેી જીલ્લામા ં  આંષશક વાદળછાયુ ં રહશ.ે પવનની ડદશા પષચિમ અન ે વાયવ્યની રહવેાની શક્યતા છે. અન ે

પવનની ઝિપ  ૧૪ થી ૨૨ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમયગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન 

૪૧-૪૨ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૫-૨૭ િીગ્રી સલે્શીયસ જેટલુ ં રહવેાની 

સભંાવના છે. 
 આગામી ૨-૩ ડદવસો દરમ્યાન મહતમ તાપમાનમાાં ૧-૨  ડીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલો વધારો િવાની 

શક્યતા હોવાિી ઉનાળુ પાકોને સમયસર તપયત આપવુાં. તેમજ બપોરના સમયે બહાર 
નીકળવુાં નદહ. 

  

મખુ્ય પાક  પાક અવથિા  રોગ/જીવાત/જાત  કૃતિ સલાહ  
(૧૦ લીટર પાણીમાાં તમશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાાંટવી ) 

ઉનાળુ 
મગ અને   
અડદ 

શીંગમાાં દાણા 
ભરાવવા   

સફેદ માખી, 
લીલી ઈયળ  

લીંબોળીન ાં તેલ ૫૦ મમલી અથવા લીંબોળીના મીંજન ાં ૫ ટકા 
અકકન ાં દ્રાવણ ૫૦૦ મમલી અને પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી ૧૦ લી. 
પાણીમાાં મમશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો. જો ઈયળોનો વધ  ઉપદ્રવ 
હોય તો ઈન્ડોકસાકાબક ૧૦ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમાાં મમશ્ર 
કરી  છાંટકાવ કરવો. 



 

ઉનાળુ 
મગફળી   

ડોડવામાાં દાણા 
ભરાવવા   

થ્રીપ્સ   ફૂલ અવથિાએ મગફળીને હળવુાં તપયત આપવુાં. 

 

ઉનાળુ 
તલ  

બેઢાાંમાાં  દાણા 
ભરાવવા  અન ે
દેહધામમિક 
પરરપક્વ 
અવસ્થા  

-   પરરપક્વ અવસ્થાએ સમયસર કાપણી કરવી. 

ટમેટા  ફુલ/ફળ   સફેદ માખી   ઉનાળુ શાક્ભાજજમાાં  સફેદ માખીના મનયાંત્રણ માટે  લીંબોળીન ાં તલે 
૫૦ મમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજન ાં ૫ ટકા અકકન ાં દ્રાવણ ૫૦૦ 
મીલી અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ મમલી અથવા  સફેદ 
માખીના મનયાંત્રણ માટે  લીંબોળીન ાં તલે ૫૦ મમલલ અથવા 
લીંબોળીના મીંજન ાં ૫ ટકા અકકન ાં દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ે
એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાાં મમશ્ર કરી 
છાંટકાવ કરવો. 

રીંગણ 

ભીંડા  
તરુીયા  
દૂધી 
ગલકા  
કારેલા 
ગવુાર  
કાકડી  
રીંગણી 
અને 
ટમેટી 

ફુલ/ફળ સફેદ માખી  
 
 

 
 
 

 
 

ડ ાંખ અને 

ફળ કોરી ખાનાર 
ઈયળ 

 

કથીરી  

 

 લીંબોળીન ાં તેલ ૫૦મમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજન ાં ૫ ટકા 
અકકન ાં દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાાં મમશ્ર કરી છાંટકાવ 
કરવો. જો વધ  ઉપદ્રવ હોય તો ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ 
મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર 
પાણીમાાં મમશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો.  

 ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો ન કશાન પામેલ ફળ 
અને ડોકા તોડીને જમીનમાાં દાાંટી  દેવા અને ક્લોરાનટ્રાનીલીપ્રોલ 
૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ મમલી અથવા ડીડીવીપી 
૭૬ ઈસી ૧૦ લીટર પાણીમાાં મમશ્ર કરીને છાંટકાવ કરવો.  

 રીંગણી અને ટમેટીના પાકમાાં પાન કિીરીના તનયાંત્રણ માટે 
પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ તમલી/૧૦ લીટર પાણીમાાં તમશ્ર કરીને 
છાંટકાવ કરવો. 



                                                                                                 
 

                                                                                     

                                                                                 જુકૃયુ/ટેકષનકૅલ ઓડફસૅર .(સુખ)ે/એગ્રોમટે/બુલેટીન/             /૨૦૧૮  
                                                      તરઘડિયા(રાજકોટ), તારીખ:૧૧/૦૫/૨૦૧૮. 

 

 

પ્રષત, 
તંત્રીશ્રી/િાયરેકટરશ્રી, 
રાજકોટ,  

ઉપરોક્ત માષહતી આપના દૈષનક સમાિાર પત્રોમાં, રેિીયોમાં ગામના િોરાના કાયયક્રમમાં તથા ટીવીના ગ્રામ્ય કાયયક્રમમા ં ષવના મૂલ્યે 

પ્રષસધ્ધ કરાવવા નમ્ર વવનતી છે. સહકારની અપેક્ષા સહ આભાર. 
ટેક્નીકલ ઓડફસર 

સુકી ખેતીસંશોધન કેન્દ્ર 

જુનાગઢ કૃષિ યુષનવસીટી 

તરઘિીયા 
 

મરચી ફુલ/ફળ પાનની ક કડ-
થ્રીપ્સ 

 

પાનની ક કડ- 

  

ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ 
ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.અને લીંબોળીન ાં તેલ ૫૦ મીલી 
અથવા લીંબોળીના મીંજન ાં ૫ ટકા અકકન ાં દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ 
લી.પાણીમાાં મમશ્ર કરી છાંટકાવ કરવો.  
 

 

વાયરસના કારણે પીળા થઈ ક ક્ડાય ગયલે છોડ ઉપાડી તેનો 
જમીનમાાં દાટી નાશ કરવો. તયાાં સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના 
મનયાંત્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાાં મમશ્ર 
કરી છાંટકાવ કરવો.  

આંબો ફળનો મવકાસ     જરૂરરયાત મ જબ મપયત આપવ ાં. 
5X]qDZ3F 

પશ / 

મરઘા  

 

તાપમાન વધારે રહવેાના કારણે ઢોરને રદવસના સમયે છાયડામાાં રાખવા અને મમનરલ મમક્ષ્ચર ય ક્ત 
પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા કરાવી. દ ધાળા પશ ઓને ઉનાળામાાં ઠાંડક આપવા પાણીનો છાંટકાવ 
કરવો. ખોરાકમાાં લીલા ચારન ાં પ્રમાણ વધારવ ાં. દ ધાળા પશ ઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરરક 
પવડરથી બરાબર સાફ કરવ ાં.  દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈિ અથવા બોડરક પવિરથી બરાબર સાફ 

કરવું. પશુઓમાં ગળસુઢંો અને  UF\9LIF  તાવના રોગના ષનયંત્રણ માટે  રસીકરણ કરાવવું. ઈતરિીના ષનયંત્રણ માટે 

િેલ્ટામેથ્રીન અથવા એમીટ્રાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાં નાખીને છાંટવી. ષવટામીન એ તથા િી પુરકો આપવા. 
કરષમયાની દવા આપવી.  


