
િવશષે  ન�ધઃ પપૈયાના છોડ અર�યના �ુ�કગ માટ� વાવણીના બે મ�હના 

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

અર�ય એ પપૈયાની ર�ડ લેડ� (૭૮૬) �ત છે. ��ેું �બયારણ નોન �ુ સીડ 

(ઈ��ડયા) �ા.�લ. પાસેથી મેળવી છોડ તૈયાર કર�લ છે.

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��ે ઠ ઉપજ માટ�ના છોડ

૧૪૦ થી ૧૮૦ �દવસ �ુધીઃ

 એક તારા જ�ુંનાશક દવાનો ૩ �ામ/ ૧૫ �લટર + બાયો�ઈમ ૨૫ �મલી/ 

૧૫ �લટર + ક� ��યમ મે�ે�શયમ નાઈટ��ટ ૭૦ �ામ/ ૧૫ �લટર પાણીમ� 

ઓગાળ� છંડકાવ કરવો.

 વાઈરસ�ુ�ત તથા અ� રોગવાળા છોડ ખતેરમ�થી ઉખાડ� તેનો નાશ 

કરવો.

 પાળા ઉપર માટ� ચઢાવી ખતેરને �નદામણ�ુ�ત કર�ું.

૨૧૦ થી ૨૫૦ �દવસ �ુધીઃ

 પાણીની (િપયત)ની ખ�ચ ન પડવા દ�વી.

 પરફ�� દવાનો ૧ �મલી/�લટર પાણીમ� ન�ખી છંટકાવ કરવો.

 ૦:૦:૫૦ ખાતર - ૨ �ામ/�લટર + ચીલેટ�ડ માઈ�ો�ુટ� �ય�સ + ૦.૫ 

�ામ/�લટર પાીમ� ઓગાળ� છંટકાવ કરવો.

 જમીનમ� ભેજ સચવાઈ રહ�  તે માટ� સમય�તર� િપયત આપ�ું.

 છોડના સારા િવકાસ માટ� ક�ડ�ો (�મીક એસીડ �વાહ�) ૩ �મલી/�લટર ુ

+ મોનો�ોટોફોસ જ�ુંનાશક દવાનો ૧.૫ �મલી/�લટર પામીમ� ઓગાળ� 

છંટકાવ કરવો.

પપૈયાના �ુણધમ� તથા તેની િવશષે તાઓઃ

િવશષે તા

૧૦૦% �તની ખાતર�

છોડને વાયરસનો ટ�� કય� પછ� વાયરસ�ુ�ત 

આપવામ� આવશે.

રોગ�ુ�ત તથા સં�ૂણ� હાડ� ન�ગ થયેલ છોડ

૧.૫૦ થી ૨ �કલો

ક�સર�

લગભગ ૧૩%

૨૧૦ થી ૨૨૦ �દવસ

પાકની વાવણીથી કાપણી �ુધઈ, કંપનીના 

ટ�કનીકલ અ�ધકાર� �ારા માગ�દશ�ન

�ુણધમ�

�ત

વાયરસ�ુ�ત

રોગ�ું �માણ

ફળ�ું વજન

ફળના ગભ�નો રંગ

ગળપણ�ું �માણ

ફળ કાપણી શ�આત

િવશષે તા Production Unit:

Block 43/P, B/h. MGVCL Sub-station, 

Near NH8, Mogar, Anand-388 340

Sales: sales@aranyaagri.in   

Website: www.aranyaagri.in

Aranya Agri Biotech LLP

Sales & Marketing:

Regd. Office:

9th Floor, Rajhans Bonista, B/h. Ram Chowk,

Ghod Dod Road, Surat-395 007 Guj. INDIA

Dept. of Biotechnology, 
New Delhi (NCS-TCP)

Certified by:

Scan for website:



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.

પપૈયાનો પાક િવિવધ �કારની જમીનમ� થઈ શક�  છે. પરં�ુ ફળ�પુ સાર� 

�નતારવાળ�, ગોરાડું અતેં ૨૦% કરત� વ�ુ સે���ય ત�વવાળ� જમીન વ�ુ 

ંમાફક આવે છે. પપૈયાના �ૂળ જમીનમ� બહ ઉડાણ �ુધી જતા નથી તેથી ુ

હળવી ખેડ કર�, વાવણી કરવાની હોય તે ચાસમ� અથવા ખતેરમ� એક એકર� 

પ�ચથી સાત ટન કહોવડાયે�ું છાણી�ું અથવા સે���ય ખાતર ભર� ખાતરને 

જમીનમ� �મ�ણ કર�ું.

રોપણીનો સમય અને અતંર, જમીનની ફળ�પુતા, િપયતની પ��ત તથા � ે

તે િવ�તારની ભૌગો�લક પ�ર���ત પર આધાર રાખે છે. 

રોપણીના ૩૦ �દવસ પહ�લ� ખાડો કર� ખાડામ� ૧ �કલો�ામ કહોવડાવે�ું 

છાણી�ું ખાતર + ૧૦૦ �ામ સ�ગલ �ુપર ફો�ેટ + ૨૫૦-૫૦૦ �દવેલી 

અથવા લ�બોળ� ખોળ + ૫૦ �ામ પોટાશ + ૫ �ામ ફોર�ટ + કાબ��ુરાન 

નાખી ખાડો માટ�થી �ૂર� પાણી આપી દ��ું. રોપણી કય� પછ� �ુરંત જ 

હળ�ું િપયત આપ�ું. છોડની રોપણી સ�જના સમયે જ કરવી.

પપૈયાની વ�ૈા�નક ખતેી પ��ત

આતંર પાક પીયત

રોપણીનો સમય તથા અતંર

રોપણી વખતે લેવાની કાળ�

પપૈયાના પાકમ� આતંર પાક તર�ક�  શાકભા�ના પાકો �વેા ક�  મરચી, ટામેટ�, 

ર�ગણ અને ભ�ડા ન કરવા કારણ ક�  આ પાકો �ુસીયા �કારની �વાત �વેી ક�  

મોલો મ�� આવે છે � ેપપૈયાના પાકમ� વાઈરસ ફ�લાવવા�ું કામ કર� છે. ફલ ૂ

અને ફળ અવ�ાએ પપૈયાના પાકમ� કોઈ પણ �કારના આતંર પાકો ન લેવા.

પીયતનો આધાર જમીન તથા િવ�તારની ભૌગો�લક પ�ર���ત પર આધાર 

રાખે છે. ઉનાળામ� ૬ થી ૭ �દવસના ગાળે અને �શયાળામ� ૧૦ થી ૧૫ 

�દવસના અતંર� પીયત આપ�ું. વ�ું પડ�ું િપયત આપવાથી થડના કહોવારાનો 

રોગ આવવો સંભવ છે. તેથી જ�ર �ુજબ પાણી આપ�ું.

ખાતર આપવાનો
સમય

ન�ધઃ (૧) ફો�રસ ખાતરોને હંમશે ા ખાડો કર�ને જ આપવા. (૨) એકર� 

૨૫ �કલો �માણે મે�શેીયમસ�ેટ ઠંડ�મ� એક વખત આપ�ું.

પપૈયાના �વતંકાળ દર�મયાન લેવાની િવશષે  કાળ�ઓ

 છોડની રોપણી પછ� શ�આતમ� ખતેરમ� પાણી છોડના થડ �ુધી ભરાઈ 

ગયેલ હોય તો થડનો કહોવારાનો રોગ આવે છે. તે માટ� કોપર 

ઓ�ી�લોરાઈડ ૨ �ામ / �લટર પાણીમ� ઓગાળ� છોડના થડ ફરતે 

ર�ડ�ું.

 શ�આતમ� થોડના સારા િવકાસ માટ� ૧૯:૧૯:૧૯ એનઃપીઃક�  ખાતર ૨ 

�ામ/�લટર પાણીમ� ન�ખી છંટકાવ કરવો.

અર�ય
એ�ી
બાયોટ�ક

ઉનાળો

ચોમા�ું

�શયાળો

ફ� �ુઆર� - માચ�

જુન - જુલાઈ

સ�ટ��બર - ઓ�ોબર

ઉનાળામ� વાવણી કરત� ખેડૂતોએ ગરમીમ� છોડ મર� ન �ય તે માટ� છોડને 

રોપતા પહ�લ� ખેરતમ� મગ, ચોળા �વેા કઠોળ વગ�ના પાકની વાવણી કર� 

પછ� જ પપૈયા�ું વાવતેર કર�ું.

પપૈયા લ�બા ગાળાનો પાક હોવાથી ૬x૬ ફટ, ૭x૭ ફટ, ૮x૬ ફટ અથવા ૂ ૂ ૂ

૭.૫૦x૭.૫૦ ફટનો ગાળો રાખી રોપણી કરવી �ઈએ.ૂ

રાસાય�ણક ખાતરો

� ટપક  પ��ત ન હોય તો નીચે �ુજબ ખાતરો આપવા.

� ટપક પ��ત હોય તો નીચે �ુજબ ખાતરો આપવા.

૦ થી ૩૦ �દવસ �ુધીઃ

૫૦ થી ૭૫ �દવસ �ુધીઃ

 મે�ોઝેબ +  મેટાલેકઝીલ ( ર�ડોમીલ)  ૦. ૫ �ામ/ �લટર પાણીમ� 

ઓગાળ� છંટકાવ કરવો.

 એકર� ૧૦ �કલો �માણે �ૂ�ત�વો (ચીલેટ�ડ માઈ�ો�ુટ� �ય�સ) આપવા.

 ટ� ાઈકો�ાનોલ ૩૦ �મલી/ �લટર + ચીલીટ�ડ માઈ�ો�ુટ� �ય�સ ૫ 

�ામ/�લટર પાણીમ� ઓગાળ� છંટકાવ કરવો.

 �ુસીયા �કારની �વાત �નયં�ણ માટ� રોગર જ�ંુનાશક દવા ૧ 

�મલી/�લટર પાણીમ� ન�ખી છંટકાવ કરવો.

૯૦ થી ૧૨૦ �દવસ �ુધીઃ

 છોડનો િવકાસ �ંધાઈ ગયેલ અથવા વાઈરસની અસર હોય તો પરફ�� 

દવાનો ૧ �મલી/�લટર પાણીમ� ન�ખી છંટકાવ કરવો.

 થડનો કહોવારો આવતો અટકાવવા માટ� બીવાસ ��ન (કાબ�ન ડ�ઝીમ) 

૧ �ામ/�લટર પાણીમ� 

ઓગાળ� છોડના ફરતે 

ર�ડ�ું.

 છોડના થડની ફરતે માટ� 

ચડાવવી તથા જ�ંુનાશક 

એ�ડોસ�ાન દવાનો ૧ 

�મલી/�લટર છંટકાવ 

કરવો.

 એકર� ૧૦ �કલો �માણે 

�ૂ�ત�વો (માઈ�ો 

�ુટ� �ય�સ) આપવા.

ખાતરનો �ેડ
(�ામ/છોડ)

ખાતરનો જ�થો

૨૫ થી ૩૦ �દવસે સ�ગલ �ુપર ફો�ેટ

��ુરાટ ઓફ પોટાશ

�ુ�રયા

૭૫

૫૦

૫૦

૬૦ થી ૭૫ �દવસે ડ�.એ.પી.

��ુરાટ ઓફ પોટાશ

એમો�નયમસ�ેટ

૭૫

૭૫

૫૦

૧૦૦ થી ૧૨૦ �દવસે સ�ગલ �ુપર ફો�ેટ

�ુ�રયા

૧૦૦

૭૫

૧૫૦ થી ૧૮૦ �દવસે ��ુરાટ ઓફ પોટાશ

�ુ�રયા + એમો�નયમસ�ેટ

૧૦૦

૫૦ + ૫૦

૨૦૦ થી ૨૩૦ �દવસે ��ુરાટ ઓફ પોટાશ

ક� ન

૧૦૦

૫૦

૭૦ �દવસે ��ુરાટ ઓફ પોટાશ ૧૦૦

ખાતર આપવાનો
સમય

ખાતરનો �ેડ
(�ામ/છોડ)

ખાતરનો જ�થો

વાવણી પછ� ૩ થી ૮

અઠવા�ડયા �ુધી

૧૨ - ૬૧ - ૦૦

�ુ�રયા

૦૦ - ૦૦ - ૦૦

૪

૪

૧

૯ થી ૧૭

અઠવા�ડયા �ુધી

૧૯ - ૧૯ - ૧૯

૦૦ - ૫૨ - ૩૪

�ુ�રયા

૩

૨

૩

૧૮ થી ૨૬

અઠવા�ડયા �ુધી

૦૦ - ૦૦ - ૫૦

�ુ�રયા

૫

૨

૨૭ થી ૩૬

અઠવા�ડયા �ુધી

૦૦ - ૦૦ - ૫૦

�ુ�રયા

૭

૨

૩૭ થી ૪૩ અઠવા�ડયા �ુધી ૦૦ - ૦૦ - ૫૦ ૫
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