
 

ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા  
હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિસલાહ બુલેટીન 

ઉતર સૌરાષ્ટ્રખેત આબોહવાકીય ષવભાગ 
 તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

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

કૃષિ હવામાન બુલટેીન ન ં.૧૭/૨૦૨૦ 
પાછલા અઠવાડીયાનુું રાજકોટનું હવામાન 

હવામાન પષરબળો  
વરસાદ)મી.મી( 0.0 

મહતમ તાપમાન  ) સે .ગે્ર( 40.3-43.2 

લઘુતમ તાપમાન  ) સે.ગે્ર( 24.4-26.6 

ભેજ )%(સવાર 56-76 

ભેજ )%(બપોરબાદ 19-31 

પવનની ગષત  ) ષકમી /કલાક( 10.9-13.2 

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

તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 
કૃષિ સલાહ : 

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

રાજકોટ :જીલ્લામાં આગામી તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સૂકંુ, ગરમ અન ે
મોટાભાગે ચોખખું રહશે. પવનની ષદશા પષિમ અને નૈઋત્યની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ  ૧૫ થી 
૨૭ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૪૦-૪૧ 
િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની 
સંભાવના છે . 

 તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૭-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૨૮-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૨૯-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૩૦-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૩૧-૦૫-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 41 41 41 40 40 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 26 27 27 27 27 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 1 1 



મહતમભેજ )%(સવાર 86 83 84 82 84 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 37 40 42 45 46 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 25 27 27 22 15 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 250 247 231 225 236 

મોરબી :જીલ્લામાં આગામી તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ, ગરમ અન ે
મુખત્વે વાદળછાયંુ રહશે. પવનની ષદશા નઋૈત્ય અને પષિમની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૯ થી 
૨૩ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે . આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૪૦-૪૧ 

િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંતેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ંરહેવાની 
સંભાવના છે . 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૭-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૨૮-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૨૯-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૩૦-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૩૧-૦૫-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 41 41 41 40 40 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 26 27 27 27 27 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  1 0 0 1 1 

મહતમભેજ )%(સવાર 57 51 67 71 65 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 10 15 16 29 27 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 20 23 23 21 19 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 237 244 222 231 260 

જામનગર: જીલ્લામાં આગામી તા .૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ, ગરમ 
અન ેમોટાભાગે ચોખખું રહશે પવનની ષદશા પષિમ અને નૈઋત્યની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ ૧૮ 
થી ૩૧ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે.    આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન 
૪૦-૪૧ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૯-૨૯ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં
રહેવાની સંભાવના છે . 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૭-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૨૮-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૨૯-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૩૦-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૩૧-૦૫-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 41 41 40 40 40 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 29 29 29 29 29 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 1 1 

મહતમભેજ )%(સવાર 86 83 85 84 85 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 54 55 60 62 60 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 27 30 31 26 18 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 252 253 234 226 230 

દેવભૂષમ દ્વારકા;  જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ, 



ગરમ અન ેમખુત્વે વાદળછાયંુ રહશે. પવનની ષદશા પષિમ અને નૈઋત્યની રહેવાની અન ેપવનની 
ઝિપ ૨૫ થી ૩૧ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે. આ સમય ગાળામા ંમહતમ તાપમાન ષદવસ 
દરમ્યાન ૩૧-૩૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૮-૨૯ િીગ્રી 
સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૭-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૨૮-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૨૯-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૩૦-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૩૧-૦૫-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 33 32 31 32 32 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 28 29 29 29 29 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  1 1 0 1 1 

મહતમભેજ )%(સવાર 83 82 84 81 79 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 42 46 52 60 57 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 25 29 31 31 26 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 264 262 244 242 251 

અમરલેી :જીલ્લામાં આગામી તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ, ગરમ 
અન ેવાદળછાયંુ રહશે. તા. ૩૦ થી ૩૧ ના રોજ હળવા વરસાદી ઝાપટાં થવાની શક્યતા છે. પવનની 
ષદશા પષિમ અને નઋૈત્યની રહેવાની અન ેપવનની ઝિપ ૧૨ થી ૨૧ કીમી /કલાક રહેની શક્યતા છે. 
આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૪૦-૪૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું તેમજ લઘુતમ 
તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૭ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

 તારીખ ષદવસ-૧ 
૨૭-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૨ 
૨૮-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૩ 
૨૯-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૪ 
૩૦-૦૫-૨૦ 

ષદવસ-૫ 
૩૧-૦૫-૨૦ પેરામીટર 

વરસાદ)મી.મી.( 0 0 0 8 7 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 43 42 41 40 40 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 26 27 27 27 27 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 1 5 5 

મહતમભેજ )%(સવાર 87 86 84 84 86 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 40 42 48 58 56 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 20 21 21 18 12 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 261 244 231 224 236 

સુરને્દ્રનગર :જીલ્લામા ંઆગામી તા.૨૭-૦૫-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ, ગરમ 
અન ેમોટાભાગે ચોખખુ ંરહશે. પવનની ષદશા પષિમ અને નૈઋત્યની રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૫ 
થી ૨૭ કીમી /કલાક રહેવાની શક્યતા છે.  આ સમય ગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૪૧-
૪૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૭-૨૮ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું 
રહેવાની સંભાવના છે . 

 તારીખ ષદવસ-૧ ષદવસ-૨ ષદવસ-૩ ષદવસ-૪ ષદવસ-૫ 



પેરામીટર ૨૭-૦૫-૨૦ ૨૮-૦૫-૨૦ ૨૯-૦૫-૨૦ ૩૦-૦૫-૨૦ ૩૧-૦૫-૨૦ 
વરસાદ)મી.મી.( 0 0 0 0 0 

મહતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 43 42 42 41 42 

લઘુતમતાપમાન  ) સે.ગે્ર( 27 28 28 28 28 

વાદળનીષસ્થષત( ઓકટા  (  0 0 0 1 1 

મહતમભેજ )%( સવાર 82 79 81 80 81 

લઘુતમભેજ   )%( બપોરબાદ 33 37 38 42 42 

પવનનીગષત)ષકમી/કલાક( 26 26 27 22 15 

પવનનીષદશા)િીગ્રી( 249 238 225 222 243 

➢ ૨૭ થી ૩૧-મે -૨૦૨૦ દરમ્યાન હવામાન સુકંુ, ગરમ અન ે મોટાભાગે ચોખખું રહશે. અમરલેી 

જીલ્લામાં તા. ૩૦ થી ૩૧ ના રોજ હળવા વરસાદી ઝાપટાં થવાની શક્યતા છે.  પવનની ષદશા 

પષિમ અને નૈઋત્યની મોટાભાગે રહેવાની અને પવનની ઝિપ ૧૨ થી ૩૧ કીમી /કલાક રહેવાની 
શક્યતા છે.  આ સમયગાળામાં મહતમ તાપમાન ષદવસ દરમ્યાન ૩૧-૪૩ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલુ ં
તેમજ લઘુતમ તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ૨૬-૨૯ િીગ્રી સેલ્શીયસ જટેલું રહેવાની સંભાવના છે . 

➢ કોરોના વાયરસને ફેલાતો અટકાવવા બીનજરુરી અવર જવર ટાળવી, કોઈપણ સંજોગોમાં સમુહમા ં

ભેગા થવું નષહ, ટોળે વળીને બેસવું નષહ. 
➢ વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા અને પછી જ આંખ, કાન અને મોને અિકવુ.ં  
➢ મો ં પર કપિંુ (માસ્ક) બાધંી રાખવું, છીકં અન ે ઉધરસ વખતે મો અને નાક આિે રૂમાલ અવશ્ય 

રાખવો.   
➢ કાપણી, થ્રેષશંગ અને અન્દ્ય ખેતી ષવિયક કામગીરી દરમ્યાન સામાજીક અંતર (બે વ્યષિ વચ્ચે ૬ 

થી ૭ ફટૂ અંતર) જાળવવંુ તેમજ ભોજન અને આરામના સમયે અલગ અલગ દુર બસેવું. 
➢ ખેત ઓજારોની આ૫-લે દરમ્યાન ઓજારોને સાબનુા પાણીથી સાફ કયાા બાદ જ એક બીજાન ે

આપવા અને ઉપયોગમાં લવેા. 
➢ શરદી, ઉધરસ, કફ અને તાવ જવંુે લાગે તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપકા  સાધવો. 

➢ ખેત પેદાશના વચેાણ અન ે બીજ, ખાતર અને દવાઓની ખરીદી દરમ્યાન  મો ંપર કપિંુ (માસ્ક) 

બાધંી રાખવંુ અને   બે વ્યષિ વચ્ચે ૬ થી ૭ ફટૂ અંતર જાળવવંુ. 

➢ આગામી તા. ૨૮  થી ૩૧  મેં દરમ્યાન હવામાન ચોખખું, સુકંુ  અને ગરમ રહેશે.  
➢ આ હવામાન પષરષસ્થષતમાં ઉનાળુ શાકભાજી, તલ, અને ઘાસચારાના પાકોને સવાર ે અથવા 

સાંજના સમયે જરૂરીયાત મુજબ હળવું ષપયત આપવું. 

➢ આકરા તાપમા ંબપોરના સમયે બહાર નીકળવું નષહ, પુષ્કળ પાણી પીવું, હલકા સુતરાઉ કપિા 
પહેરવા અને માથા પર ટોપી પહેરવી.  

➢ તેમજ પશઓુને બપોરના સમયે વૃક્ષોના છાયામાં અથવા શેિમા ંરાખવા.  
➢ હવામાન ષવભાગની આગાહી મુજબ આગામી ચોમાસામાં લાબંા ગાળાની સરરેાશનો ૯૬-૧૦૪ 

ટકા વરસાદ થવાની શક્યતા હોય તે મજુબ ચોમાસુું પાકોના વાવેતરનુું આયોજન કરવુું. 
➢ આગામી ચોમાસુું માટે પસુંદગીના પાક માટેનુું બબયારણ, જરૂરી ખાતર અને દવા સમયસર મેળવી 

લેવુું. ખાનગી કું./અન્ય પાસેથી ખરીદેલ બીજનો ઉગાવો થોડુું સેમ્પલ લઈ ચકાસી લેવો.  



મુખય 
પાક 

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

ખાતરની 
ખાિ 

પાકુું ખાતર 
પલટાવવુું 

- પશુઓના મળમૂત્ર અને ખેત કચરામાુંથી પૂણણ સદી ગયેલ ખાતરન ે
ખાદ્ાુંથી બહાર કાઢવુું.  

 
ઉનાળુ 
મગફળી  

ડોડવામાું   દાણા 
ભરાવા 

- • પરિપક્વ અવસ્થાએ સમયસિ કાપણી કિવી. 

ઉનાળુ 
તલ  

બેઢાાંમાાં  દાણા 
ભિાવવા  અન ે
દેહધાર્મિક 
પરિપક્વ અવસ્થા  

- ➢  પરિપક્વ અવસ્થાએ સમયસિ કાપણી કિવી. 

ઉનાળુ 
મગ અન ે 
અિદ 

શીુંગમાું  દાણા 
ભિાવવા  અન ે
દેહધાર્મિક 
પરિપક્વ 
અવસ્થા 

- પરિપક્વ અવસ્થાએ સમયસિ કાપણી કિવી. 

ચોમાસુું 
મગફળી  

આગોતર ાં 
વાવેતિ  

જીજી-૨૨, જીજી-
૨૦,  
જીજી-૧૧ 

ચોમાસ ાં મગફળીનાાં આગોતિા વાવેતિ માટે જમીનની તૈયાિી કિવી 
અને સેન્દ્રિય ખાતિ ઉમેિવ ાં. વાવેતિ સમયે ર્સિંગલ સ પિ ફોસ્ફેટ 
૧૫૬ કી.ગ્રા./હ.ે, એમોનીયમ સલ્ફેટ ૬૨ કી.ગ્રા./હ.ે, અને એિાંડીનો 
ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હ.ે અથવા ડી.એ.પી. ૫૪ કી.ગ્રા. અને જીપ્સમ 
૫૦૦ કી.ગ્રા./હ.ે સાથ ે એિાંડીનો ખોળ ૫૦૦ કી.ગ્રા./હ.ે પાયામાાં 
આપવો. 
 

વિસાદ આધાિીત 

 

અધધ વેલડી જીજી-
૨૦, જીજી-૨૨ 

ઉભડી –જીજી-૨, 
જીજેજી-૩૨,  
ટીજી-૫૧ 

ટીએજી-૨૪, 
ટીએલજી-૪૫, 
ટીપીજી-૪૧, 
ટીજી-૩૭-એ 

તેમજ ૨.૫ કી.ગ્રા./હ ે ટ્રાયકોડમાાં ફૂગનો પાઉડર ૫૦૦ કી.ગ્રા./હ ે
એરુંડીનાું  ખોળ સાથે મમશ્ર કરી પાયામાું વાવણી સમયે આપવો. 
વાવતી વખતે બબયારણને થાયરમ અથવા મેન્કોઝેબ અથવા 
વાયટાવેક્ષ દવાનો ૨-૩ ગ્રામ/કી. બીજને પટ આપવો.મગફળીમાું 
સફેદ મુુંડાનાું મનયુંત્રણ માટે ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ % ઈસી દવાનો 
૨૫ મમલી ૧ કી.ગ્રા. બીજને વાવેતર પહલેા  પટ આપવો. 
 



કપાસ - કપાસ બોલગાડધ-
૨ ની પ્રમાણણત 
જાતો જેવી કે 
વહલેી પાકતી 
જતો : ગ જિાત 
શાંકિ-૮,એટીએમ,  
ફસ્ટધ 
ક્લાસ,૭૫૭૬, વી-
૩૩૩, જાદ , જય, 
સિજ , સ િક્ષા, 
બળવાન, ભક્ક્ત, 
ભિા, 
 આિસીએચ-૭૭૯ 

મધ્યમ મોડી 
પાકતી જાતો  : 
ગ જિાત શાંકિ-
૬,  એગ્રીટોપ-
૪૪૪,  
એગ્રીટોપ-૭૭૭  

4 સોલાિ-૭૬, 
મલ્લ્લકા,આિસી
એચ-૬૫૯,  
અજીત-૧૫૫ 

કપાસના પાકમાું ગલુાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ નાું થાય તે માટે 
ઓરવીને આગોતરુું વાવેતર કરવુું નહહ. 
વાવણી લાયક વિસાદ થયે સમયસિ વાવેતિ કિવ ાં. 
કપાસના પાકમાું ઈયળોમાું બીટી જીન સામે પ્રમતકારક શક્ક્ત ના 
આવે તે માટે બબયારણના પેકેટ સાથે આપવામાું આવતુું નોનબીટી 
)રેફયઝુી( બીજનુું વાવેતર  અવશ્ય કરવુું. 
• અમનયમમત વરસાદનુું જોખમ ઓછું કરવા કપાસના પાકમાું તલ, 

મગફળી, સોયાબીન, કઠોળ જેવા પાકોનુું આંતર પાક તરીકે 
વાવેતરનુું આયોજન કરવુું. 

 

  

તલ  પાક અન ે
જાતની પસાંદગી  

ગ જિાત તલ- ૨,  ગ જિાત તલ-૩, અને   ગ જિાત તલ-૫      

બાજરી  પાક અન ે
જાતની પસાંદગી 

જીએચબી-૫૫૮   જીએચબી-૫૩૮,  જીએચબી-૫૭૭,  જીએચબી-૭૧૯,  જીએચબી-૭૩૨ 

અને  જીએચબી-૭૪૪            
કઠોળ 
પાકો    

પાક અન ે
જાતની પસાંદગી 

ચોમાસ ાં કઠોળ પાકો માટે મગની ગ જિાત મગ-૪ , કે-૮૫૧,   ગ જિાત આણદ મગ-૫ 
અને  અડદની ગ જિાત અડદ v૧4 ૨ 

ચોળા માટે v  ગ જિાત  ચોળા v૧,૨,૪, પસૂા ફાલ્ગ ની, ત  વેિ માટે બીડીએન-૨,    
ગ જિાત  ત  વેિ v ૧૦૦4  ગ જિાત  ત  વેિ હાઈબ્રીડ-૧,   પૈકી પસાંદગીની જાતોન ાં સાિી 
ગ ણવતાન ાં પ્રમાણણત બીજ સમયસિ મેળવી લેવ ાં.  

સરગવો ફૂલ/શીુંગ  ફૂલ અન ે પાન 
ખાનાર ઈયળ 

સરગવામાું  ફૂલ અને પાન ખાનાર ઈયળના  ષનયુંત્રણ માટે  
લીુંબોળીનુું તેલ એઝાદીરકે્ટીન ૧૫૦૦ પીપીએમ  ૫૦ મીલી અથવા 
લીુંબોળીના મીુંજનુું ૫ ટકા અકણનુું દ્રાવણ ૫૦૦ મીલી/ ૧૦ 
લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 
તેમજ પુખ્ત કીટકના ષનયુંત્રણ માટે  પ્રષત હેક્ટર પ્રકાશ ષપુંજર 



મુકવા. 
વધ ુ ઉપદ્રવ હોય તો મેલાથીયોન ૫૦ ઈસી  ૨૦ ષમલી/ ૧૦ 
લી.પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 

ભીિંા  ફૂલ/ફળ પાન કથીરી  ગરમ હવામાનના કારણેભી ુંડામાું જો પાન  કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો 
ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત પુંપ છું ટકાવ કરવો. 
ગિમ હવામાનને કાિણે ભીંડામાાં સવાિ અથવા સાાંજના સમયે ટૂાંકા 
અંતિે ફાળવ ાં ર્પયત આપવ ાં. 
ભીંડામાાં શીરગોની વીણી કયાધ બાદ ૧૫-૨૦ કી.ગ્રા. ય રિઆ ખાતિ 
પ્રર્ત હકે્ટિ આપવ ાં. 

તુરીયા,  
દૂધી, 
ગલકા,  
કારલેા, 
ગુવાર,  
કાકિી,  
તરબુચ   

ફૂલ/ફળ 
 

થ્રીપ્સ/ સફેદ 
માખી 

 
 

કથીરી 
 

તળછારો 

ઉનાળ ુશાકભાજીમાું  સફેદમાખીના ષનયુંત્રણ માટે  લીુંબોળીનુું તેલ 
૫૦ ષમષલ અથવા લીુંબોળીના મીુંજનુું ૫ ટકા અકણનુું દ્રાવણ ૫૦૦ 
મીલી અને ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૩૦.૫ ટકા ૪ ષમલી અથવા  
એસીટેમાપ્રીડ ૨૦ ટકા ૫ ગ્રામ દવાન ે ૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર  
કરીને  છું ટકાવ કરવો. 
જો પાન  કથીરીનો ઉપદ્રવ હોય તો ઇથીઓન ૩૦ ષમલી પ્રષત પુંપ 
છાન્કાવ કરવો. 
વેલાવાળા શાકભાજીમાું તળછારાના ષનયુંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૪૦ 
ગ્રામ પ્રષત પુંપમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો.  
વેલાવાળા શાકભાજીમાું પરાગનયનની પ્રષિયા સારી થાય તે માટે 
હળવા અન ે ટુુંકા ગાળાના ષપયતથી જમીનમાું ભેજ જાળવવો જથેી 
વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાય. 

રી ુંગણી  ફુલ/ફળ સફેદ માખી    
 
 
 
 
ડુુંખ અન→ે 
ફળ કોરી ખાનાર 
ઈયળ 
 
પાન કથીરી 

➢ સફેદ માખીના ષનયંત્રણ માટે  લીબંોળીનું તેલ ૫૦ ષમષલ 
અથવા લીબંોળીના મીજંનુ ં૫ ટકા અકા નુ ંરાવણ ૫૦૦ મીલી 
અન ે  િાયફેન્દ્થાયુરોન  ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૬ ગ્રામ  અથવા  
ટર ાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૫ ષમ.લી.  દવાન ે૧૦ લીટર પાણીમા ં
ષમશ્ર  કરીન ે છંટકાવ કરવો. 

➢ ફળ અને ડોકાની ઈયળોનો ઉપદ્રવ હોય તો નુકશાન પામેલ ફળ 
અન ેડોકા તોડીને જમીનમાું દાુંટી  દેવા અને ક્લોરાનટર ાનીલીપ્રોલ 
૧૮.૫ એસ.સી (રીનાક્ષીપાયર) દવા ૩ ષમલી અથવા ડીડીવીપી 
૭૬ ઈસી ૫ ષમલી ૧૦ લીટર પાણીમાું ષમશ્ર કરીને છું ટકાવ કરવો.  

➢ રીગંણમાં જો પાનકથીરીનો ઉપરવ હોય તો પ્રોપરગાઈટ ૫૭ 
ઈ.સી. ૧૫  ષમલી પ્રષત પપં છંટકાવ કરવો. 

મરચી વૃષધધ/ફુલ/ફળ થ્રીપ્સ 
 

➢ માચીમાું થ્રીપ્સના ષનયુંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૨૦ મીલી અન ે
લીુંબોળીનુું તેલ ૫૦ ષમલી અથવા લીુંબોળીના મીુંજનુું ૫ ટકા 
અકણનુું દ્રાવણ ૫૦૦ ષમલી ૧૦ લી. પાણીમાું ષમશ્ર કરી છું ટકાવ 
કરવો. થ્રીપ્સનો વધ ુ ઉપદ્રવ હોય તો સ્પીનોસાદ અથવા 
સ્પીનેટોરમ દવા ૫ ષમલી. પ્રષત પુંપ છાુંટવી.  

લીબં ુ ફળનો ષવકાસ પાન કથીરી  ઊું ચા તાપમાનને કારણે લીુંબુના બગીચામાું પાન કથીરીનો ઉપદ્રવ 



                                              જુકૃય/ુટેકષનકલ ઓષફસર).સુખે/(એગ્રોમેટ /બુલેટીન /               / ૨૦૨૦  
                                          તરઘષડયા(રાજકોટ) , તારીખ:૨૬/૦૫/૨૦૨૦. 
 

પ્રષત , 
તુંત્રીશ્રી/ડાયરકેટરશ્રી, 
રાજકોટ ,  

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

ટેક્નીકલ ઓષફસર 
સુકી ખેતીસુંશોધન કેન્દ્ર 
જુનાગઢ કૃષિ ષનવસીટી 

તરઘડીયા 

 

 

વધ ુહોય તો તેના ષનયુંત્રણ માટે પ્રોપરગાઈટ દવા ૧૦ ષમલી ૧૦ લીટર 
પાણીમા ષમશ્ર કરી છું ટકાવ કરવો. 
લીુંબુના બગીચાને ષનયત અુંતર ેસમયસર ષપયત આપવુું જથેી ફળ 
ફાટે નષહ. 

આંબો ફળનો ષવકાસ   
 
 
 
ફળમાખી  

કેરી લખોટી જવેિા કદની થાય ત્યાર ે૨ ગ્રામ નપે્થલેીન એસેટીક 
એસીિ અને ૨ કી.ગ્રા. યુરીયાન ે૧૦૦ લીટર પાણીમા ંષમશ્ર કરી 
છંટકાવ કરવો જથેી કેરીનું ખરણ ઓછંુ થાય. 
આંબામાં ફળમાખીના ષનયંત્રણ માટે ફેન્દ્થીઓન ૧૦ ષમલી 
અથવા િીિીવીપી ૪ ષમલી અન ેમીથાયલયુજીનોલ ૧૦ ષમલી ૧૦ 
લીટર પાણીમાં ષમશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. 

 
પશ/ુ 
મરઘા  

 

તાપમાન વધાર ે રહેવાના કારણે ઢોરન ે ષદવસના સમય ે છાયડામાું રાખવા અન ે ષમનરલ ષમક્ષ્ચર યકુ્ત 
પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા કરવી. દુધાળા પશઓુને ઉનાળામાું ઠુંડક આપવા પાણીનો છું ટકાવ 
કરવો. ખોરાકમાું લીલા ચારનુું પ્રમાણ વધારવુું. શેડ અન ેમિઘા ઘિની પર્િમ બાજ  ભીના કાંતાન બાાંધવા 
જેથી   લ  ન લાગે. દુધાળા પશુઓના આઉને ઝીુંક ઓક્સાઈડ અથવા બોષરક પાવડરથી બરાબર સાફ 
કરવુું.  પશુઓમાું ખરવા મોવાસા, ગળસંુઢો અને  ગાાંઠીયા  તાવના રોગના ષનયુંત્રણ માટે  રસીકરણ 
કરાવવુું. બકિાઓમાાં પીપીઆિ િોગો માટે િસીકિણ કિવ ાં. ઈતરડીના ષનયુંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રીન અથવા 
એમીટર ાઝ ૨ મી.લી. ૧ લીટર પાણીમાું નાખીન ે છાુંટવી. ષવટામીન એ તથા ડી પુરકો આપવા ત્થા 

દાણ/ખોળ સાથે  ષમનરલ ષમક્ષ્ચર આપવુું.. કરષમયાની દવા આપવી. 


