ુ ાન અને કૃષ વરાશ બુરેટીન
હ્વલાભાનપ ૂલાા નભ
કૃષ હ્વલાભાનળાસ્ત્ર ષલબાગ
વયદાયકૃષનગય દાાંતીલાડા કૃષયુષનલષવિટી , વયદાયકૃષનગય -૩૮૫૫૦૬

પોન/ પેક્ક્ષ : 02748-278267

ઈભેર: gkmsdantiwada@gmail.com

sવયદાયકૃષનગય દાાંતીલાડા કૃષયુષનલષવટી અને બાયત ભૌવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ દ્વાયા વાંન્ન)
ુ ાન અને કૃષવરાશ બુરેટીન
શલાભાન પ ૂલાા નભ

ગાાંધીનગય જિલ્રો
તા. 11.09.2020

ુ ેટીન નાં.: 47
બર
ાછરા વભમન ાંુ શલાભાન: 08-09-2020 થી 11-09-2020
લયસાદ (ભી.ભી.)

0.0
35.4
25.5
56-95
0-6
0-8

ભહત્તભ તાભાન (સે.ગ્રે.)
રધુતભ તાભાન (સે.ગ્રે.)
બેજ (%)
લનની ગતત (કિ.ભી./ િરાિ)
લાદની સ્થથતી (ઓક્ક્ટા)

શલાભાન આગાશી : 12-09-2020 થી 16-09-2020
તાયીખ

કદલસ ૧

કદલસ ૨

કદલસ ૩

કદલસ ૪

કદલસ ૫

4

6

0

1

11

ભહત્તભ તાભાન (સે.ગ્રે.)

36

37

36

36

35

રધુત્તભ તાભાન (સે.ગ્રે.)

26

26

27

27

26

ભહત્તભ બેજ (%)

77

84

78

77

89

રધુત્તભ બેજ (%)

54

52

49

લયસાદ (ભી.ભી.)

48

61

લનની ગતત (કિભી./િરાિ)

10.1

13.9

14

14.8

13

લનની કદળા (ડીગ્રી)

289

283

283

283

259

8

8

8

8

8

લાદની સ્થથતત (ઓક્ક્ટા)

તલથત ૃત શ્રેણી હલાભાન આગાહી મુજફ ગુજયાત યાજ્મભાાં આલતા અઠલાકડમા (૧૬ - ૨૨ સપ્ટે મ્ફય)ભાાં
છૂટીછલાઇ જગ્માએ સાભાન્મ થી લધાયે લયસાદ ડલાની સાંબાલના છે .
વાભાન્મ

આગાભી ાાંચ કદલસભાાં આિાળ ભોટે બાગે લાદછાયુ ાં યહેળે અને છુટીછલાઇ જગ્માએ હલો લયસાદ ડલાની
સાંબાલના છે . ભહત્તભ તાભાન 35-37 ડીગ્રી. સે. જ્માયે રધુતભ તાભાન 26-27 ડીગ્રી. સે. યહેલા સાંબાલના
છે . હલાભાાં બેજનુ ાં પ્રભાણ

48 થી 84 ટિા લચ્ચે યહેલાની સાંબાલના છે . લનની સયે યાળ ગતત

10 થી 14

કિ.ભી. પ્રતત િરાિ યહેલા ળક્યતા છે .
ખેડૂત તભત્રોને સરાહ આલાભાાં આલે છે િે લાલેતય િયે ર ાિોભાાં લયા થમે ખેતીિામો જેલા િે તનિંદાભણ ,
આંતયખેડ િયલી અને બરાભણ મુજફ  ૂતતિ ખાતય આવુ.ાં

ાિની તનમતભત દે ખયે ખ યાખલી અને હારની

હલાભાનની કયસ્થથતત મુજફ ાિ સાંયષણના ગરા રેલા

. જીલાતની ળફૃઆતની અલથથાભાાં ફજાયભાાં

ભતી રીંભડા આધાકયત દલાઓ અને બ્યુલેકયમા ફેતસઆના ાલડયનો

સુિા લાતાલાણ દયમ્માન છાંટિાલ

િયલો. ખેડુત તભત્રોને સરાહ આલાભાાં આલે છે િે હારના િોલીડ ૧૯ યોગચાાના ભહાભાયીની કયસ્થથતતભાાં
સયિાયી ભાગગદતળિિાનુ ાં ારન િયો તેભજ ખેતી િામગ દયમ્માન લયાતા ખેત ઓજાયોની

સાલચેતી થી મોગ્મ

યીતે સાપ િયીને ઉમોગ િયલો.
ાકનુાં નાભ
કદલેરા

ાક અલશ્થા

યોગ/જીલાત

વ ૃધ્ધધ

કૃષ વરાશ
જીલાતના તનમાંત્રણ ભાટે નુિળાનલાા ાન તલણી
તેનો નાળ િયલો ત્માયફાદ ઉદ્રલ વ્માિ
પ્રભાણભાાં દે ખામ તો સામયભેતિન ૫ તભ.લર. દલા
૧૦ લરટય ાણીભાાં બેલીને સુિા લાતાલાણ

ચુષવમા પ્રકાયની જીલાત
હા./ ફી.ટી.
િાસ

ચાાંલા/ફુર/જીંડલા

દયમ્માન છાંટિાલ િયલો . લાલેતય િયે ર ાિભાાં
લયા થમે તનિંદાભણ અને આંતયખેડ િયલી.
િાફેંન્ડેલઝભ ૫૦ લે.ા. ૧૦ ગ્રાભ અથલા િોય

ફેસલા

ઓધ્ક્ક્ઝક્ક્રોયાઇડ ૨૦ ગ્રાભ ૧૦ લરટય ાણીભાાં ઉભેયી
જભીનભાાં મ ૂ તલથતાયભાાં સુિાતા છોડની આજુ ફાજુ
મ ૂખાઇ/મ ૂનો સડો

ભગ

ફુર/ળીંગોની વ ૃધ્ધધ

-

આવુ.ાં
તળિંગો સ ૂિી અને યીક્ક્લ થમેર હોમ તો તળિંગોની
પ્રથભ તલણીની િાભગીયી હાથ ધયલી.

ભગપી

ોટા ફાંધાલા

સપેદ ફૂગના િાયણે જભીનની સાટીએથી છોડ ત ૂટી
જામ છે . ટ્રામિોડભાગ ાલડય ૨.૫ કિ.ગ્રા/હે.
કિ.ગ્રા/હે. પ્રભાણે ૫૦૦ કિરોગ્રાભ કદલેરાની ખો
સાથે આવુ.ાં ઉદ્રલ લધાયે હોમ તો િાફેનડેઝીભ
૦.૦૫ % ૧૦ ગ્રાભ પ્રતત ૧૦ લરટય ાણી તભશ્રણ
સપેદ ફૂગ

ફાિયી

તનઘર અલથથા

િયી મ ૂ તલથતાયભાાં યે ડવુ.ાં (ડ્રેંચીંગ િયવુ).
ાં ાિની
આ અલથથાએ આંતયખેડ િયલાનુ ાં ટાવુ.ાં
ુતતિ ખાતય તયીિે નાઇટ્રોજન ુયતા બેજે આવુ.
ફાજયીના ાિભાાં ાનના ટિાના યોગની ળરુઆત
થામ ત્માયે િાફેંન્ડેલઝભ ૫૦ લે.ા. ૧૦ ગ્રાભ ૧૦
લરટય ાણીભાાં ઉભેયી ફે છાંટિાલ ૧૫-૨૦ કદલસના

ાનના ટિાનો યોગ
ગુલાય

વ ૃધ્ધધ/ ફુર ફેસલા

ફેિટે કયમર બ્રાઇટ

અંતયે િયલા.
ાિભાાં ફેિટે કયમર બ્રાઇટ યોગના તનમાંત્રણ ભાટે
ભેંિોજેફ ૨૫ ગ્રાભ દલા ૧૦ લરટય ાણીભાાં ઓગાી
છાંટિાલ િયલો.

લરયમાી

વ ૃધ્ધધ

-

લાલણીના 30 કદલસ છી 60 કિગ્રા
નાઇટ્રોજન/હેક્ક્ટય ુતતિ ખાતય તયીિે આવુ.

તર

ફેઢાનો તલિાસ

પામરોડી

રીરા તડતડીમાથી આ યોગ પેરામ છે ભાટે
નુિળાનલાા છોડ તલણી તેનો નાળ િયલો

રીંબુ

-

ફગીચાભાાંથી ઇમોનો હાથથી લીણીને નાળ િયલો.
ઉદ્રલની ળફૃઆતભાાં રીંફોીના તભિંજનો ભ ૂિો ૫૦૦
ગ્રાભ )અિગ % ૫ ( ૧૦ લરટય ાણીભાાં બેલીને
રીંબુન ુ ાં તાંલગયુ ાં

યીંગણ

ફુર/પ અલથથા

છાંટિાલ િયલો.

ડુ ખ
ાં અને પ િોયી ખાનાય

ડુ ખ
ાં
અને પ િોયી ખાનાય ઈમ ની તનમતભત

ઈમ

ભોજણી અને તનગાહ ભાટે ખેતયભાાં ૪-૬ પેયોભોન
ટ્રે  પ્રતત એિય ગોઠલલા. આ ઈમનો ઉદ્રલ
જણામ તો નુિળાનગ્રથત ડુ ખ
ાં અને પને છોડભાાંથી
તોડીને જભીનભાાં દાટી દે લા.

ટાભેટા

વ ૃધ્ધધ

-

યોણી િયે ર ટાભેટાના ાિભાાં લયા થમે તનિંદાભણ
અને આંતયખેડ િયલી તથા ખારા ુયલા.

ઢોય

-

-

લયસાદના સભમે શુઓને સુયલષત જગ્માએ
યાખલા. લયસાદ દયમ્માન ઘાસચાયો ાણીથી રડે
નહી તેન ુ ાં ધમાન યાખવુ.ાં શુઓના યહેઠાણભાાં ભાખી
ભચ્છયથી યષણ ભાટે પીનાઇર છાાંટવુ.ાં શુઓના
ળયીય ઉય િે િોઢ ગભાણભાાં ઈતયડીને દુ ય િયલા
નજીિના શુ દલાખાનાની સરાહ મુજફ દલાનો
છાંટિાલ િયલો.

નોડર ઓપીસય
એ.એભ.એપ.યુ, દાાંતીલાડા

