
 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બલુેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ  
તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ 

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

કૃષિહવામાન બલેુટીન ન.ં૧૦૧/૨૦૧૮ 
પાછલા અઠવાડીયાનુું રાજકોટનુ ંહવામાન 

હવામાન પડરબળો  
વરસાદ(મી.મી) 0.0 

મહતમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 30.8-36.0 

લઘતુમ તાપમાન (સે.ગે્ર) 13.4-17.5 

ભેજ(%) સવાર 31-42 

ભેજ(%) બપોરબાદ 11-25 

પવનની ગષત (ડકમી/કલાક) 4.9-7.0 

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

તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી ૨૪-૦૩-૨૦૧૯ 
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.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને    
ચોખ્ખ ુરહશે. પવનની ડદશા પષિમ, વાયવ્ય અને દક્ષિણની રહવેાની અને પવનની ઝિપ  ૧૧ થી ૧૪ 
કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૫–૩૬ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં રહવેાની 
સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૨૦-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૨૧-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૨૨-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૨૩-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૨૪-૦૩-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 36 35 35 35 36 



લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 20 19 19 20 20 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 66 70 63 51 26 

લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 14 21 17 12 9 

પવનનીગષત(મી/કલાક) 14 12 14 11 13 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 289 294 312 183 321 

મોરબી: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને    
ચોખ્ખ ુરહશે. પવનની ડદશા પષિમ, વાયવ્ય, દક્ષિણ અને ઈશાનની રહવેાની અને પવનની ઝિપ  ૬ થી 
૧૦ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૫–૩૬ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની 
સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૨૦-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૨૧-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૨૨-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૨૩-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૨૪-૦૩-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 36 35 35 35 36 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 20 19 19 20 20 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 27 37 32 18 15 

લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 10 16 9 7 7 

પવનનીગષત(મી/કલાક) 6 6 6 10 7 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 279 299 194 45 58 

જામનગર: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને    
ચોખ્ખ ુરહશે પવનની ડદશા વાયવ્યની રહવેાની અને પવનની ઝિપ  ૧૩ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહવેાની 
શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૦–૩૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ 
લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૧-૨૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૨૦-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૨૧-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૨૨-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૨૩-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૨૪-૦૩-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 32 31 30 31 33 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 23 22 21 22 23 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 85 82 73 66 49 



લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 33 47 39 35 25 

પવનનીગષત(મી/કલાક) 16 14 15 15 13 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 295 301 315 326 318 

દેવભષૂમ દ્વારકા: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને    
ચોખ્ખ ુરહશે પવનની ડદશા વાયવ્ય અને ઉતરની રહવેાની અને પવનની ઝિપ  ૧૨ થી ૧૬ કીમી/કલાક 
રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૨૮–૩૧ િીગ્રી સેલ્શીયસ 
જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૦-૨૨ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૨૦-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૨૧-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૨૨-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૨૩-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૨૪-૦૩-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 30 29 28 29 31 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 20 20 20 21 22 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 89 83 77 69 52 

લઘતુમભેજ (%) બપોરબાદ 29 45 34 32 20 

પવનનીગષત(મી/કલાક) 15 12 16 16 12 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 298 302 315 343 350 

અમરેલી: જીલ્લામા ં આગામી તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને  
ચોખ્ખ ુ રહશે. પવનની ડદશા વાયવ્ય અને નૈઋત્યની રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૧૨ થી ૧૪ 
કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૭ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૧ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં રહવેાની 
સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૨૦-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૨૧-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૨૨-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૨૩-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૨૪-૦૩-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 37 36 35 36 36 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 20 19 20 21 21 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 46 60 54 49 26 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 17 25 20 19 14 

પવનનીગષત(ડકમી/કલાક) 12 13 14 13 13 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 311 315 323 299 220 



 
 
 
 

સરેુન્દ્રનગર: જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૦-૦૩-૨૦૧૯ થી તા.૨૪-૦૩-૨૦૧૯ દરમ્યાન હવામાન સકંુુ અને 
ચોખ્ખ ુરહશે. પવનની ડદશા પષિમ, વાયવ્ય, ઈશાન અને ઉતરની રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૧૧ થી 
૧૫ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૩૫-૩૬ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંતેમજ લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૦ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની 
સભંાવના છે. 

 તારીખ ડદવસ-૧ 
૨૦-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૨ 
૨૧-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૩ 
૨૨-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૪ 
૨૩-૦૩-૧૯ 

ડદવસ-૫ 
૨૪-૦૩-૧૯ પેરામીટર 

વરસાદ(મી.મી) 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન (સે.ગે્ર) 36 35 35 35 36 

લઘતુમતાપમાન (સે.ગે્ર) 20 19 19 20 20 

વાદળનીસ્સ્થષત(ઓકટા) 0 0 0 0 0 

મહતમભેજ(%) સવાર 61 68 63 46 28 

લઘતુમભેજ(%) બપોરબાદ 18 24 21 14 12 

પવનનીગષત(ડકમી/કલાક) 14 14 15 11 15 

પવનનીડદશા(િીગ્રી) 292 289 311 63 346 

 ૨૦ થી ૨૪-માચચ -૨૦૧૯ હવામાન સકંુુ અને મહદઅંશે ચોખ્ખ ુરહશે પવનની ડદશા વાયવ્ય અને 
પષિમની મોટાભાગે રહવેાની અને પવનની ઝિપ ૬ થી ૧૬ કીમી/કલાક રહવેાની શક્યતા છે. 
આ સમયગાળામા ં મહતમ તાપમાન ડદવસ દરમ્યાન ૨૮-૩૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ં તેમજ 
લઘતુમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૧૯-૨૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જેટલુ ંરહવેાની સભંાવના છે. 

   

મખુ્ય 
પાક  

પાક અવસ્થા  રોગ/જીવાત/જા 
ત  

કૃષિ સલાહ  
(૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી ભલામણ કરેલ દવા છાટંવી ) 

ઉનાળુ 
તલ  

વદૃ્ધિ 

 
થ્રીપ્સ /પાન 
કોરીયુું 
 

ઉનાળુ તલમાું  થ્રીપ્સ અન ે  પાન કોરીયાના ષનયુંત્રણ માટે  
લીંબોળીનુું તલે ૫૦ ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું 
દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી અન ેઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષમલી અથવા 
પ્રોફેનોફોસ ૩૦ ષમલી અથવા લેમ્બ્ડા સાયહલેોથ્રીન ૧૫ ષમલી  દવાન ે
૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર  કરીને  છુંટકાવ કરવો. 

ઉનાળુ 
મગફળી 

વદૃ્ધિ 
 

થ્રીપ્સ ઉનાળુ મગફળીમાું થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે  લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ 
ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી 
અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષમલી અથવા પ્રોફેનોફોસ ૩૦ 
ષમલી અથવા લેમ્બ્ડા સાયહલેોથ્રીન ૧૫ ષમલી  દવાન ે૧૦ લીટર 
પાણીમાું ષમશ્ર  કરીને  છુંટકાવ કરવો. 



ટમેટા  વદૃ્ધિ   થ્રીપ્સ ઉનાળુ શાક્ભાજજમાું થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે  લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ 
ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી 
અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષમલી અથવા પ્રોફેનોફોસ 2૦ 
ષમલી અથવા લેમ્બ્ડા સાયહલેોથ્રીન ૧0 ષમલી  દવાને ૧૦ લીટર 
પાણીમાું ષમશ્ર  કરીને  છુંટકાવ કરવો. 
.  

રીંગણ વદૃ્ધિ 
ભીંિા  વદૃ્ધિ 

તરુીયા  વદૃ્ધિ 

દૂધી વદૃ્ધિ 

ગલકા  વદૃ્ધિ 

કારેલા વદૃ્ધિ 

ગવુાર  વદૃ્ધિ 

કાકડી  વદૃ્ધિ 

લસણ  દેહધાષમિક 
પરરપક્વતા   

- સમયસર કાપણી કરવી. 

ડુુંગળી  દડા બુંધાવા/ 
દેહધાષમિક 
પરરપક્વતા   

જુંબલી ધાબા  

 

ડુુંગળીના પાકમાું જુંબલી ધાબાના રોગના ષનયુંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ 
૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ 
ગ્રામના ૧૫ રદવસના અંતરે ત્રણ છુંટકાવ કરવા. 

રીંગણી 
અને 
ટમેટી 

ફુલ/ફળ સફેદ માખી  
 
 
 
 
ડુુંખ અને 
ફળ કોરી ખાનાર 
ઈયળ 

કથીરી  
 

 લીંબોળીનુું તેલ ૫૦ષમલલ અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા 
અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ લી. પાણીમાું ષમશ્ર કરી છુંટકાવ 
કરવો. જો વધ ુઉપદ્રવ હોય તો રાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ 
મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર 
પાણીમાું ષમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો.  

 ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નકુશાન પામેલ ફળ 
અને ડોકા તોડીને જમીનમાું દાુંટી  દેવા અને 
ક્લોરાનરાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ 
ષમલી અથવા ડીડીવીપી ૭૬ ઈસી ૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર 
કરીને છુંટકાવ કરવો.  

 રીંગણી અને ટમેટીના પાકમા ંપાન કથીરીના ષનયતં્રણ માટે 
પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરીને 
છંટકાવ કરવો. 

કોબી 
અને 
ફ્લાવર  

વદૃ્ધિ/દડા રહરાફૂદુ કોબી અને ફ્લાવરમાું  રહરાફૂદાણા ષનયુંત્રણ માટે સ્પીનોસાદ ૩ 
ષમલી/૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો  



મરચી ફળ/પાકા 
મરચાની  
વીણી 

પાનની કુકડ-
થ્રીપ્સ 

 
 
પાનની કુકડ- 

 
કાલવ્રણ  

 
 
 

રાયઝોફોસ ૪૦ ઈ.સી. ૨૦ મી.લી. અથવા એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ 
ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મી.લી.અને લીંબોળીનુું તલે ૫૦ મીલી 
અથવા લીંબોળીના મીંજનુું ૫ ટકા અકકનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી ૧૦ 
લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી છુંટકાવ કરવો.  
 
 
 
વાયરસના કારણે પીળા થઈ કુક્ડાય ગયલે છોડ ઉપાડી તેનો 
જમીનમાું દાટી નાશ કરવો. તયાું સફેદ માખીથી ફેલાતો હોવાથી તેના 
ષનયુંત્રણ માટે હોસ્ટાથીયોન દવા ૨૦ મી.લી./૧૦ લી. પાણીમાું ષમશ્ર 
કરી છુંટકાવ કરવો.  
કાલવ્રણ રોગના ષનયુંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા 
ક્લોરોથેલોનીલ ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ ૨૦ ગ્રામના ૧૫ 
રદવસના અંતરે ત્રણ છુંટકાવ કરવા. 

આંબો ફૂલ  મધીયો અને 
મગીયાની  
ઈયળ 
 
 
 
 
 
ભકુીછારો/ 
રાખોડી  

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

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

 
 

પશ/ુ 
મરઘા  

 

દુધાળા પશઓુના આઉને ઝીંક ઓક્સાઈડ અથવા બોરરક પવડરથી બરાબર સાફ કરવુું. પશઓુમાું 
કળીયા તાવના રોગના ષનયુંત્રણ માટે  રસીકરણ કરાવવુું.  ઈતરડીનાષનયુંત્રણ માટે ડલે્ટામેથ્રીન અથવા 
એમીરાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાું નાખીને છાુંટવી. ષવટામીન એ તથા ડી પરુકો આપવા. કરષમયાની 
દવા આપવી. મરઘાઓને રાનીખેત/ન્યકેુસ્ટલ રોગ સામે રસીકરણ કરવુું. ૧૫ અઠવાડીયાથી નાના 
મરઘાઓની ચાુંચનુું કરટિંગ કરવુું. 



                                                   જુકૃય/ુટેકષનકલ ઓરફસર .(સખુે)/એગ્રોમેટ/બલુેટીન/       /૨૦૧૯  
                                               તરઘરડયા(રાજકોટ), તારીખ: ૧૯/૦૩/૨૦૧૯. 

 
પ્રષત, 
તુંત્રીશ્રી/ડાયરેકટરશ્રી, 
રાજકોટ,  

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

ટેક્નીકલ ઓરફસર 
સકુી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 


