
િવશષે  ન�ધઃ ક�ળના છોડ અર�યના �ુ�કગ માટ� વાવણીના બે મ�હના પહ�લ� 

કંપનીના અ�ધકાર� અથવા ન�કના હાડ� ન�ગ સે�રનો સંપક�  કરવો.

કાયદા�કય ચતેવણીઃ છોડની �ૃ�� અને તેના ઉ�પાદન સંબંધી કોઈ પણ 

જવાબદાર� કંપનીની નથી અને કોઈ પણ િવવાદની કાય�વાહ� �ુરત �ા�યક 

�ે�મ� હશે

ુવ� મા�હતી માટ� સપંક� ઃ

��ે ઠ ઉપજ
માટ�ના છોડ

��ે ઠ ઉપજ માટ�ના છોડ

ખાતર તથા પાક સંર�ણ બાબતે લેવાની કાળ�ઓઃ

 ફો�રસ�ુ�ત ખાતરો (સ�ગલ �ુપર ફો�ેટ, ડ�.એ.પી.)ને હંમશેા 

ખાડો કર� આપવા.

 નાઈટ� ોજન�ુ�ત ખાતરો (�ુર�યા, એમો�નયમસ�ેટ ક� ન)ને હંમશેા 

પીયત પછ� જ આપવા.

 વાવણી પછ� પ�ચથી સાત �દવસ પછ� ૧૦ �ામ ફોર�ટ અથવા 

�ુરાડાનને છોડ દ�ઠ જમીનમ� ભેજ હોય �ાર� આપ�ું.

 ભાદરવા મ�હનામ� પાન ઉપર ઈયળ દ�ખાય તો ૧૫ �લટર પાણીમ� 

૨૫થી ૩૦ મીલી �વીનાલફોસ અથવા �લોરપાયર�ફોસનો છંટકાવ 

કરવો.

 છોડના થડમ� સડો 

લાગવાથી મર� �ય તો ૧૫ 

�લટર પાણીમ� ૨૦ �ામ 

બાવી��ન +  ૧૫ મીલી 

�લોરપાયર�ફોસ + ૧ �ામ 

�ે�ટોસાય��લનને �મ�ણ 

કર� થડમ� ર�ડ�ું.

 સીગાટોકા (પાનના �ાક�ય� 

ટપક�)  નામની ફગનો ુ

ઉપ�વ ઠંડ�મ� �વા મળે તો 

�ુરંત જ આતંર� �વાહ� 

ફગનાશક �વેી ક�  ર�ડોમીલ ુ

અથવા બેનલેટ ૧ �લટરમ� 

અડધા �ામ�ું �માણ રાખી 

છંટકાવ કરવો.

 કૃ�મનો �� હોય તો છોડ 

દ�ઠ ૫ �ામ �શ 

(માઈકોરાઈઝા)નો ઉપયોગ 

કરવો.

Production Unit:
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એક અ�ા�ુ�નક ટ���ુ ક�ર (�વ તં��ાન) 

�યોગશાળા છે, ક�  � ેSpan Divergent Ltd. (�લ�ેડ 

કંપની)ની સહાયક કંપની છે.  �પાન ડાયવ���  �લ�મટ�ડ  

છે�લા 40 વષ�થી �વ તં��ાન �ે�મ� એક અ�ુભવી 

અને ��ાત કંપની છે.

અર�ય
એ�ી
બાયોટ�ક

ટ���ુ ક�રના ક�ળાની િવશષે તાઓ

૧૦૦% �તની ખાતર�

ચમકદાર અને એકસરખા ફળ

ઝડપી િવકાસ પામત� સફ�દ ત�ંુ�ૂળ

જમીનજ� રોગોથી ��તકારક

પોષકત�વોની વ�ુ �હણશ��ત

સં�ૂણ� િવષા��ુ�તુ

(વાઈરસ�ુ�ત) છોડ

એકસરખો િવકાસ અને સાર� �ૂમ

ટ� �ટ�ડ અને હાડ� ન છોડ

વ�ુ લંબાઈના ક�ળા

સારો બ�ર ભાવ

ટ���ુ ક�ર ક�ળની વ�ૈ ા�નક ખતેી પ��તમ� 
રાખવાની કાળ�ઓ

જમીન

૨૦% કરત� વ�ુ સે���ય ત�વ તથા ૬ થી ૮ લ�ય�ક 

આંકવાળ� જમીન ક�ળ માટ� અ�ુકૂળ છે.

જમીની તૈયાર�ઃ

ક�ળ�ું વાવતેર કરત� પહ�લ� એક એકર� ૯ થી ૧૦ ટ� ોલી 

સા� કહોવડાયે�ું છાણી�ું ખાતર અથવા સે���ય ખાતર 

આપ�ું. વાવણીના સમયે � ે ખાડામ� છાણી�ું ખાતર 

આપવાથી રોગ, �વાતનનો �� ઉદભવે છે �થેી વાવણી 

પહ�લ� જ છાણી�ું ખાતર આપ�ું.

રોપણી વખતે રાખવાની કાળ�ઓઃ

 બે છોડ તથા લાઈન વ�ે ૬ x ૬ ફટનો ગાળો રાખી ૂ

૧x૧x૧ ફટનો ખાડો કર� ૫૦૦ �ામ ખોળ અથવા ૂ

અળસીયા�ું ખાતર નાખી છોડની રોપણી કરવી.

 છોડની રોપણી પછ� �ુરંત જ હળ�ું પીયત આપ�ું.

પાણીમ� ઓગળતા ખાતર આપવાની ર�તઃ

ટપક પીયત પ��તની સાથે પાણીમ� ઓગળતા ખાતરો ( વોટર 

સો�ુબલ) આપવાથી પાકના ઉ�પાદનમ� ૧૦% કરત� વ�ુ વધારો મળે 

છે. તદ્ઉપર�ત પાણીની પણ બચત થાય છે.

રાસાયણીક ખાતરોઃ

ખાતર આપવાનો
સમય

ખાતરનો �ેડ
ખાતરનો 

જ�થો

સ�ગલ �ુપર ફો�ેટ

��ુર�ટ ઓફ પોટાશ

૭૫ થી ૧૦૦

૭૫ થી ૧૦૦

�ુર�યા

ડ�.એ.પી.

૫૦ થી ૭૫

૫૦ થી ૭૫

�ુર�યા - એમોનીયમસ�ેટ

સ�ગલ �ુપર ફો�ેટ

મે�શેીયમ સ�ેટ

૭૫ થી ૭૫

૧૦૦ થી ૧૨૫

૧૫ થી ૨૫

એમોનીયમસ�ેટ

��ુર�ટ ઓફ પોટાશ

૭૫

૧૦૦

૧ થી ૩૦ �દવસે

૩૦ થી ૭૫ �દવસે

૧૦૦ થી ૧૨૫ �દવસે

૨૦૦ થી ૨૩૦ �દવસે

૨૫૦ થી ૨૭૫ �દવસે
ક� ન અથવા �ુર�યા

��ુર�ટ ઓફ પોટાશ

૭૫

૧૦૦

ન�ધઃ ફો�રસ તથા પોટાશ ખાતરો હંમશે ા ખામણા પ��તથી 

આપી માટ� ઢ�ક� તરત જ પીયત આપ�ું. �ૂ�ત�વોને અલગ જ 

આપવા એટલે ક�  બી� ખાતરો સાથે �મ�ણ કર�ને આપવા.

પાકની
�ૃ��નો
તબ�ો

વાવણી 
પછ�ના
અઠવા-
�ડયા

ખાતરનો
જ�થો
આશર� 

૧૭૫૦ છોડ

�ૂળ અવ�ા

ખાતરનો
�કાર

૧ થી ૪

એમો�નયમસ�ેટ

સ�ેટ ઓફ પોટાશ

મે�ે�શયમસ�ેટ

�સગલ �ુપર ફો�ેટ

�ૂ�ત�વો (�વાહ�)

પાણી સાથે

પાણી સાથે

પાણી સાથે

જમીનમ� આપ�ું

પાણી સાથે મ�હનામ� એકવાર

૩૦

૧૨

૮

૩૮

૧

ન�ધ

�ૃ�� અવ�ા ૫ થી ૯

એમો�નયમસ�ેટ

સ�ેટ ઓફ પોટાશ

મે�ે�શયમસ�ેટ

�સગલ �ુપર ફો�ેટ

�ૂ�ત�વો (�વાહ�)

પાણી સાથે

પાણી સાથે

પાણી સાથે

જમીનમ� આપ�ું

પાણી સાથે મ�હનામ� એકવાર

૪૫

૩૮

૮

૧૦

૧

�નઘલ

પડવાની

અવ�ા

૧૦

થી

૨૨

એમો�નયમસ�ેટ

સ�ેટ ઓફ પોટાશ

મે�ે�શયમસ�ેટ

�સગલ �ુપર ફો�ેટ

�ૂ�ત�વો (�વાહ�)

પાણી સાથે

પાણી સાથે

પાણી સાથે

જમીનમ� આપ�ું

પાણી સાથે મ�હનામ� એકવાર

૨૩૮

૧૯૮

૨૬

૩૦

૩

ફળ ધારણ

કરવાની

અવ�ા

૨૩

થી

૩૮

એમો�નયમસ�ેટ

સ�ેટ ઓફ પોટાશ

મે�ે�શયમસ�ેટ

�સગલ �ુપર ફો�ેટ

�ૂ�ત�વો (�વાહ�)

દર�ક અઠવા�ડયાના ગાળામ� સરખા ભાગે

દર ૫ અઠવા�ડયાના તબ�ા �માણે

દર�ક અઠવા�ડયાના સરખા ભાગ �માણે

દર ૫ અઠવા�ડયાના તબ�ા �માણે

દર�ક અઠવા�ડયાના સરખા ભાગ �માણે

૨૦૫

૮૫+૧૨૮+૧૨૮

૨૭

૧૦+૦+૯

૩

ફળ ધારણ

કરવાની

અવ�ા

૩૮

થી

૫૧

એમો�નયમસ�ેટ

સ�ેટ ઓફ પોટાશ

મે�ે�શયમસ�ેટ

�સગલ �ુપર ફો�ેટ

�ૂ�ત�વો (�વાહ�)

દર�ક અઠવા�ડયાના સરખા ભાગ �માણે

દર ૫ અઠવા�ડયાના તબ�ા �માણે

દર�ક અઠવા�ડયાના સરખા ભાગ �માણે

દર ૫ અઠવા�ડયાના તબ�ા �માણે

દર�ક અઠવા�ડયાના સરખા ભાગ �માણે

૨૦૫

૨૫૬

૧૮

૨૦

૨


	Page 1
	Page 2

