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૧. U|LG CFp; X]\ K[ m
RMSS; 5|SFZG]\ DF/B] S[ H[G[ 5FZNX"S VYJF VW"5FZNX"S -F\S6YL -F\SL V\NZG]\
JFTFJZ6 lGIDG SZL SDM;DDF\ XFSEFHL4 O},M TYF W~ T{IFZ SZJFGF J{7FlGS
VlEUDG[ U|LG CFp; SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EFZT H[JF pQ6Sl8A\WGF N[XDF\ DM8[EFU[ 5FS pt5FNG DF8[ ;DU| JQF" NZdIFG
;FG]S}/ JFTFJZ6 ZC[T] GYLP 5|lTS}/ CJFDFG H[D S[ JWFZ[ 9\0L4 JWFZ[ UZDL4 TLJ| 5|SFX4
VlT JZ;FN S[ 5F6LGL B[\R4 lCDJQFF"4 EFZ[ 5JG T[DH ZMUvHLJFTGM EI\ST p5N=J H[JF
5lZA/MG[ lGI\l+T SZJF U|G CFp; VFlX"JFN~5 K[P VF U|LG CFp;DF\ SFA"G0FIMS;F.04
VMlO;HG TYF .lY,G U[; lJU[Z[G]\ 5FSG[ H~lZIFT 5|DF6[ lGIDG SZFI K[P VF 5wWlT
X~VFTDF\ BRF"/ K[ V[8,[ OST DM\3F 5FSM H[ B]<,F JFTFJZ6DF\ G pUF0L XS[ T[JF TYF
5ZN[XDF\ lGSF; SZJF H~ZL RMSS; 5|DF6M HF/JJF pUF0JFDF\ VFJ[ K[ VYJF 5[NFXG[
5|lS|IFDF\ O[ZJL lS\DT ;\JW"G SZJFDF\ VFJ[ K[P
U|LG CFp;GF OFINF o
s!f SM.56 5|SFZGF KM0 SM. 56 :Y/[ pUF0L XSFI K[P
sZf JQF" NZdIFG UD[ tIFZ[ KM0 pK[ZL XSFI K[P sVMO ;LhGf
s#f T\N]Z:T ;FZL U]6JtTF/F4 lGSF; SZJF ,FIS KM0 5[NF SZL XSFI K[P
s$f ZMUvHLJFT ;FD[ Z1F6 VF5J] ;C[,] AG[ K[P
s5f KM0 pK[Z ;Z/ AG[ K[P G;"ZL ;Z/TFYL Y. XS[ K[P s.g0MZ %,Fg8;f
s&f U|LG CFp; X~VFTDF\ BRF"/ K[ 5Z\T] ,F\AFUF/[ ;FZM OFINM VF5[ K[P
s*f VMKL HDLGDF\ lJX[QF VFJS D[/JL XSFI K[P
s(f lAG 5Z\5ZFUT s.u,LXf XFSEFHL pUF0L XSFIP
s)f DSFGGF 8[Z[; p5Z U|LG CFp; T{IFZ SZL lSRG UF0"lG\U SZL N{lGS XFSEFHLGL
H~lZIFT D[/JLP
s!_f U|LG CFp;GF 5FSMGL pt5FNG 8SFp XlST ;FZL CMI K[P
s!!f ZMHUFZLGL TSM JWFZL XSFI K[P
s!Zf JW"GGL ;FDFgI ZLTM TYF l8xI] S<RZYL GJF KM0 pK[ZL XSFI K[ TYF T{IFZ YI[,
KM0G[ CF0"lG\U SZL XSFI K[P
XFSEFHLGL B[TLDF\ VF56M N[X VG[ U]HZFT ZFHI VFUJ] :YFG WZFJ[ K[ VgI
5FSMGL ;ZBFD6LDF\ XFSEFHL 5FSMGL B[TLDF\ 5F\RYL N; U6] JW] pt5FNG D[/JL XSFI
K[P
 U|LG CFp;DF\ VM5G OL<0 SZTF Z YL 5 U6] JW] pt5FNG D/[ K[P
 5MQFS TtJMGL ;FY[ ;FY[ XFSEFHLDF\ lJ5], 5|DF6DF\ 1FFZ T[DH 5|HLJSM CMI K[P

૨

ુ ાબની ખેતી વ્યવસ્થા
૨. ગલ
ુ ાબને ફુલોનો રાજા કહેવામાાં આવે છે . ગલ
ુ ાબ એ કુ દરતન ાંુ સૌથી સદ
ુ ાબ
ગલ
ાંુ ર સર્જન છે . ગલ
ુ ાબન ાંુ સ્થાન
એ નવશ્વન ાંુ સૌથી જાણીત ાંુ અને પ્રખ્યાત કટફલાવર છે . નવશ્વના ફુલ ઉદ્યોગમાાં ગલ
સૌથી મોખરે છે . જે આશરે ૧ .પ બીલીયન ડોલરન ાંુ વેચાણ ધરાવે છે . ફકત હોલેન્ડ એકલામાાં
ુ ાબન ાંુ બજાર અંદાજે પ૦૦ મીલીયન અમેરીકન ડોલર છે જે વાનષિક ૭-૮ ટકાના દરે વધત ાંુ
ગલ
ુ ાબની ખેતી એ ખબ
ુ જ નફાકારક છે . ભારતના ઘણાાં ભાગોન ાંુ હવામાન ગલ
ુ ાબને
રહે છે . ગલ
ુ ાબના ફુલ ઉગાડી શકાય છે .
માફક આવે છે . અને આખા વષષ દરમ્યાન ગલ
ુ વત્તાવાળા ફુલો મેળવી શકાય છે અને તેની માાંગ પણ બજારમાાં
નશયાળા દરમ્યાન સારી ગણ
સારી રહે છે . શીત કટટબાંધના દે શોમાાં નશયાળામાાં તાપમાન શ ૂન્ય કરતાાં પણ નીચે જત ુ હોઈ,
કૃનિમ રીતે ર૬° -ર૮° સેં.ગ્રે. તાપમાન અને પ્રકાશ જાળવવા ગ્રીનહાઉસને ગરમ કરવ ાંુ પડે છે .
ુ ાબના કુ લ ઉત્પાદનનો ૩ ૦
જે વધ ુ મોંઘ ુ પડે છે . કોલાંબબયા,કેન્યા અને બીજા આફ્રીકન દે શો ગલ
ટકા ટહસ્સો ધરાવે છે . જયારે ભારતનો ફાળો નોંધપાિ નથી.
ુ ાબની નનકાસ
છે લ્લા દાયકાથી આપણાાં દે શમાાં ફુલ ઉદ્યોગન ાંુ મહત્વ વધ્ય ુ છે , જેથી ભારતમાાં ગલ
માટે તથા નવદે શ ચલણ કમાવવા માટે ઘણી જ તકો રહેલી છે . જયારે આપણે નવદે શના બજાર
ુ ોપ, જાપાન, અમેટરકા માટે ગલ
ુ ાબ ઉગાડવા હોય ત્યારે તે દે શોમાાં પ્રચબલત જાતો
જેવા કે યર
ુ વત્તાના ઉંચા ધોરણો જેવા કે કળીન ાંુ કદ, દાાંડીની લાંબાઈ, લીલા ચળકતાાં પાન, રોગ
અને ગણ
ુ ત ફુલો ધ્યાનમાાં રાખવા પડશે. ઘણી વખત જે જાતો ત્યાાં પ્રચબલત છે તે
અને જીવાત મક
ખલ્ુ લી જગ્યામાાં બરોબર ઉગાડી શકાતી નથી અને જો ઉગાડવામાાં આવે તો રોગ-જીવાતન ાંુ
નનયાંિણ અને હવામાનના ફેરફાર સામે બરોબર ટકી શકતાાં નથી આ સાંજોગોમાાં નનકાસ માટેના
ફુલોને નનયાંનિત વાતાવરણ હેઠળ પોલી હાઉસ કે ગ્રીનહાઉસમાાં ઉગાડવા જોઈએ.

૩

૩. જાતની પસંદગી માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મદ્દુ ા:
૧: વધ ુ ઉત્પાદન આપતી જાતો ઉગાડવી જોઈએ.
ર: ફૂલની વધ ુ ટકાઉ શટકત ધરાવતી જાતો.
૩: ફૂલ વધ ુ પાણી સાંગ્રહી શકતાાં હોય.
૪: કાાંટા વગરની જાતો કે જેની સરળતાથી માવજત કરી શકાય.
ુ ાબી, નારાં ગી, દ્ઘિરાં ગી
પ: સારા રાં ગ ધરાવતી જાતોમાાં લાલ રાં ગ ખ ૂબ જાણીતો છે . પરાં ત ુ ગલ
કે જેનો રાં ગ ઉડી જતો ન હોય તેવી જાતો પણ પ્રચબલત છે .
ુ નાં ધત.
૬: મધ્યમ સગ
૭: રોગ જીવાત અને અન્ય ભૌનતક માવજતો કે કાપણી કે ટ્રાન્સપોટષ માાં બગડતી ન હોય
તેવી જાતો.

ુ ાબના ફુલોના પ્રકાર અને
૪. ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતા ગલ
તેમની તવતવધ જાતો:
ુ ાબનાાં પાાંચ નવનવધ પ્રકાર છે .
ગલ
ુ ાબ:હાઈબ્રીડ-ટી મોટા કદના ફૂલો વાળા
૧. લાાંબી દાાંડી વાળા ગલ
ુ ાબ: ફલોરીબાંડા, મધ્યમ કદના ફૂલો
ર. મધ્યમ લાંબાઈની દાાંડી વાળા ગલ
ુ ાબ
૩. ટુકી દાાંડીવાળા ફૂલો: નાનાાં ફૂલો, સ્વીટ હાટષ ગલ
ુ ાબ: સ્પ્રે ફલોરીબાંડા
૪. સ્પેે્ર ગલ
ુ ાબ: છોડન ાંુ કદ નાન ાંુ અને નાના ફૂલોવાળા સ્વીટ હાટષ ગલ
ુ ાબ
પ. નમનનએચર ગલ

૪

ુ ાબ (હાઈબ્રીડ-ટી) :
૧. લાંબી દાંડી વાળા ગલ
સામાન્ય રીતે આ ફૂલોની દાાંડી પ૦-૧ ર૦ સે.મી. લાાંબી
હોય

છે .

તેમન ાંુ ઉત્પાદન ૧૦૦

થી ૧ પ૦

ફૂલ /

ચો.મી. /વષષ હોય છે . રોપણી બાદ ૪૦-૬૦ ટદવસ પછી
ફૂલોની કાપણી કરવામાાં આવે છે . આ ફૂલોની ખ ૂબ કાળજી
લેવી પડે છે . આ ફૂલોની વાઝલાઈફ (જીવન) ફલોરીબાંડા
ફૂલો કરતા ટૂાં કુ હોય છે .

ુ ાબ (ફલોરીબંડા):
ર. મધ્યમ લંબાઈની દાંડી વાળા ગલ
સામાન્ય રીતે હોલેન્ડમાાં આ ફૂલોની દાાંડીની લાંબાઈ પ૦૭૦ સે.મી. રાખવામાાં આવે છે . આ ફૂલોન ાંુ ઉત્પાદન ર૦૦
ફૂલ /ચો.મી. /વષષ મળે છે . અહી ફૂલની સાઈઝ મોટી હોય
છે . આ ફૂલો કેન્યામાાં ખ ૂબજ ઉગાડવામાાંઆવે છે .

૩. ટં કી દાંડી વાળા ફૂલો (સ્વીટ હાટા ):
બજારમાાં આ ફૂલોની દાાંડીની લાંબાઈ ૩ ૦-૭૦ સે.મી.
ુ ીની જોવા મળે છે . આ ફૂલોન ાંુ ઉત્પાદન રપ૦-૩ પ૦
સધ
ફૂલ / ચો.મી. /વષષ મળે છે . આ પ્રકારના ફૂલોની કાપણી
માટે

ખ ૂબ

સમય

જાય

છે .

૫

ુ ાબ:
૪. સ્પ્રે પ્રકારના ગલ
ુ ાબમાાં એક દાાંડી પર ઝાંમખામાાં ફૂલો આવે
આ પ્રકારના ગલ
છે . સામાન્ય રીતે આ ફૂલોન ાંુ ઉત્પાદન ઓછાં હોય છે . અને
દાાંડીન ાંુ વજન વધ ુ હોય છે . જેથી નવમાન દ્વારા બીજા દે શોમાાં
મોકલવવાનો ખચષ મોંઘો પડે છે .

ુ ાબ:
પ. તમનીએર્ર પ્રકારના ગલ
આ પ્રકારના ફૂલની દાાંડીની લાંબાઈ ર૦-પ૦ સે.મી. ની હોય છે .
ુ ાબની સાઈઝ અન્ય ગલ
ુ ાબ કરતા ઘણી નાની હોય છે .
આ ગલ
એટલે કે ખ ૂબ જ નાના ફૂલો હોય છે . સામાન્ય રીતે આ પ્રકારના
ુ ાબ કુાં ડામાાં રોપવા માટે પ્રખ્યાત થયા છે . આ પ્રકારના
ગલ
ફૂલોન ાંુ ઉત્પાદન પ૦૦ ફૂલો / ચો.મી / વષષ મળે છે . પરાં ત ુ આ
ફૂલોની કાપણીમાાં ખ ૂબજ સમયજાયછે .

ુ ાબની જાતો
ભારતીય ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતી લાંબી દાંડીવાળા (હાઈબ્રીડ ટી) ગલ

ફુલનો રં ગ જાતો
લાલ

:

ુ ાઈ, પેશન, લવલી રે ડ, ફસ્ર્ટ રે ડ, ગ્રાન્ડ ગાલા
ટોપ સીક્રેટ, સમર

સફેદ

:

એવેલાન્ચ, ટટનકે , મસાઈ

ુ ાબી
ગલ

:

પોઈઝન, પ્રેટી ગલૅ, નોબલેસ, શાકીરા, નવવાલ્ડી

ઓરે ન્જ

:

નારાં ગા, કેન્ડીડ પ્રોફાઈટા

પીળો

:

ગોલ્ડ સ્ટ્રાઈક, પેપીલોન, યલો યનુ નક, અલસ્મીર ગોલ્ડ, કોનફેટ્ટી,

૬
૬

૫. આબોહવા:
ગ્રીન હાઉસમાાં આખા વષષ દરમ્યાન સારો પ્રકાશ હોવો જોઈએ. તાપમાન ૧૮ ° થી ર૮° સે.
જેટલ ાં ુ હોવ ાંુ જોઈએ. જો તાપમાન ર૮° સે.થી વધ ુ હોય તો સાપેક્ષા ભેજ વધારવો જોઈએ. જેથી
છોડની સપાટી પરથી પાણી ઉડત ાંુ અટકાવી શકાય. ગ્રીનહાઉસમાાં રાનિ દરમ્યાન તાપમાન
૧પ° થી ૧૮°સે. અને ટદવસ દરનમયાન તાપમાન ૩૦°સે. થી વધ ુ હોવ ુ જોઈએ નટહ. નશયાળાના
સમયગાળા દરનમયાન, વધારાનો પ્રકાશ કટ ફલાવરના ઉત્પાદન માટે ખ ૂબ ફાયદાકારક છે .
ુ ોત્તર જાળવવો ખ ૂબ જ જરૂરી છે . ગ્રીન હાઉસમાાં ગલ
ુ ાબના છોડનો
પ્રકાશ અને તાપમાનનો ગણ
ુ વત્તામાાં વધારાના કાબષન
વાનસ્પનતક નવકાસ, કટ ફલાવર ઉત્પાદન અને ફુલોની ગણ
ુ ી) દ્વારા વધારો કરી શકાય છે .
ડાયોકસાઈડ (૧ ૦૦૦ પીપીએમ સધ
વધ ુ પડતા તાપમાન અને ભેજથી ભ ૂકી છારો લાગવાની શકયતાઓ રહે છે . તળછારો જો
તાપમાન ઠાં ડુ અને વધ ુ પડતો ભેજ હોય તો થવાની શકયતા છે . બાર કલાકથી ઓછી ટદવસની
લાંબાઈ અને વાદળછાયાંુુ હવામાન છોડના નવકાસ માટે નકુ શાનકારક છે .

૬. જમીન અને બેડ બનાવવાની તૈયારી:

બેડ ઊંચાઈ : ૪૫ સેમી
બેડ ની પહોળાઈ : ૮૮ સેમી

૭

ુ ાબ ઉગાડવા માટે ગાદી કયારા બનાવી વાવણી કરવી જોઈએ. ગલ
ુ ાબને
ગ્રીન હાઉસમાાં ગલ
ખ ૂબજ સારી નનતાર શટકત ધરાવત ાંુ માધ્યમ જરૂરી છે . પ૦ સે.મી. ઉંડી ભરભરી,સારી નનતાર
શટકતવાળી, ગોરાડુ જમીન અનકુ ળ
ૂ છે . માધ્યમ /જમીનનો અલ્મતા આંક પ.પ હોય એવી
જમીન માફક આવે છે . જો પાણીન ાંુ તળ ઊંચ ાંુ હોય તો ગાદી કયારા (રપ-૩ ૦ સે.મી.) બનાવી
વાવણી કરવી. કયારાની લાંબાઈ ગ્રીનહાઉસના માપ ઉપર આધાર રાખે છે . સામાન્ય રીતે ૯૦
સેમી. પહોળા અને ૩ ૦-૪૦ મીટર લાાંબા કયારા બનાવી શકાય. છોડની બે હાર વચ્ચે ૧ ૪ થી
ુ ાબમાાં છોડની ગીચતા ૬૦,૦૦૦ થી
૧૮ સે.મી. અંતર રાખવ.ાંુ સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસમાાં ગલ
૭૦,૦૦૦ છોડ પ્રનત હેકટર રહે તે પ્રમાણે રાખવામાાં આવે છે .

૭. ખાતરન ાંુ વ્યવસ્થાપન:

કાબષનનક ખાતર પણ જમીનમાાં પોષક તત્વોન ાંુ પ્રમાણ

વધારે છે . જમીનના ઉપરના ભાગમાાં છાણીય ાંુ ખાતર કે અન્ય સેન્રીય ખાતર ૭.પ
ુ બ નમશ્ર કરવ ાંુ જોઈએ. જયારે બેડ બનાવવામાાં આવે ત્યારે સીંગલ સપ
ુ ર
ટકગ્રા /ચો.મીટર મજ
ફોસ્ફેટ (૦:૧૬:૦) - ર.પ ટક.ગ્રા /૧ ૦૦ ચો. ફૂટ પ્રમાણે મ ૂળના નવકાસ માટે આપવ ાંુ જોઈએ.
મેગ્નેશીયમની ઉણપ દૂ ર કરવા ૦.પ ટક.ગ્રા / ૧ ૦૦ ચો.ફૂટ પ્રમાણે મેગ્નેશીયમ સલ્ફેટ આપવ ાંુ
જોઈએ.

પાયાન ાંુ ખાતર: ૧૦૦૦ સ્કેવેર ફૂટ
કેનમકલ

જથ્થો

ુ ર ફોસ્ફેટ
નસિંગલ સપ

૨૫ ટક.ગ્રા

ડીએપી

૩ ૦ ટક.ગ્રા

મેગ્નેનશયમ સલ્ફેટ

૫ ટક.ગ્રા

ુ લ
બાયોએનજાયમ ગ્રેન્યઅ

૨ ટક.ગ્રા.

૮

૮. રોપણીની રીત:

ુ ત આંખ કલમવાળા રોપાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે .
સામાન્ય રીતે તાંદુરસ્ત અને રોગમક
રોપણી માટે નાના છોડ એનપ્રલ- મે માસ અને મોટા છોડ ઓગસ્ટ-સપ્ટે મ્બર માસમાાં વાવવા,
જેથી પહેલ ાં ુ કટીંગ ટક્રસમસ અને ત્યારબાદ બીજુ કટીંગ વેલેન્ટાઈનના ટદવસ દરમ્યાન મળી
રહે. ૬ -૧૮ માસના નાના છોડ રોપવા લાયક ગણાય છે . છોડના મ ૂળ જમીનમાાં બરોબર બેસી
જાય એટલા માપનો ખાડો કરવો અને છોડ રોપ્યા બાદ ફરતે બરોબર જમીન દબાવી નપયત
આપવ.ાંુ છોડ રોપતી વખતે છોડ પરનો આંખ કલમવાળો ભાગ જમીનથી ઉપર રહે તે રીતે
રોપણી કરવી.

૯. ખાસ માવજત:
છોડ રોપ્યા બાદ ગ્રીનહાઉસને ગરમ અને ભેજવાળાં રાખવ,ાંુ જેથી તે ઝડપથી વધી શકે. ભારે
સ ૂયષપ્રકાશવાળા સમયે નાના છોડ ઉપર પાણીનો છાં ટકાવ કરવો, જેથી છોડ મરવાન ાંુ પ્રમાણ
ધટાડી શકાય. આંખ કલમવાળા છોડમાાં ચાર અઠવાટડયા બાદ ફૂલની કળી (વટાણા જેવડી)
આવશે

જેને

તોડી

નાાંખવી

જેથી

છોડનો

નવકાસ

સારો

થઈ

શકે.

૯

માળખાગત સ્રકર્ર ઉભ ુ કરવ:ંુ
ુ વત્તાવાળા ફુલોના ઉત્પાદન માટે છોડન ાંુ મજબત
ુ માળખ ુ ઉભ ુ કરવ ાંુ ખ ૂબ જરૂરી છે .
સારી ગણ

છોડને આરામ આપવો:
જુન - ઓગષ્ટમાાં જયારે છે લ્લા ફૂલની કાપણી થાય ત્યારબાદ ખાતર અને પાણી બાંધ કરવા.
જમીનની જાત પ્રમાણે ૪ થી ૮ અઠવાટડયા આરામ આપવો. મોટા ભાગના પાન ખરી જશે.
અને છોડને ૩ ૦-૬૦ સે.મી. જમીન ઉપર રહે તે પ્રમાણે છાાંટણી કરવી. ત્યારબાદ નપયત અને
ખાતર આપવ ાંુ નવા પીલાઓને સખત તાપથી રક્ષણ આપવા છાયડો કરવો.

૧૦. ગ્રીનહાઉસમાં રોજીંદુ કાયા:
અ) છોડને ટે કા આપવા: કયારાની બાંન્ને બાજુએ ૩ મીટરના અંતરે ટે કા રોપવા જેના ઉપર ૩ ૦૪૦ સે.મી. ના અંતરે ગે લ્વેનાઈઝડ વાયર કે પ્લાસ્ટીકની દોરીથી છોડને ટેકો આપવો.
ુ ય કળીની નીચેની બાજુની વધારાની કળીઓને
બ) વધારાની કળી ચટૂાં વી (ડીસબડીંગ): મખ્
તોડી

લેવી,

જેથી

મખ્ુ ય

ફુલના

કદમાાં

અને

ુ વત્તામાાં
ગણ

વધારો

થાય

છે .

ક)છોડના નવકાસમાાં અવરોધરૂપ પીલા કાપવા. ડ) કયારાને સરખા કરવા એટલે કે ગાદી
કયારાની જમીન રસ્તા ઉપર આવી ગયેલ હોય તો વધારાની જમીનથી સરખા કરવા.

૧૧. બેંન્ડીંગ પધ્ધતત:
ુ ાબની ખેતી જયારે ગ્રીનહાઉસમાાં થતી હોય ત્યારે બેંન્ડીગ
ગલ
ુ ાબના છોડ પર રહેલા
પ્રટકે્રયા ખ ૂબજ મહત્વની છે . ગલ
પાાંદડાઓ કબોહાઈડ્રેટ ઉત્પાદન કરે છે અને આ પાાંદડા
છોડના ફેફસા કહેવાય છે . અહી તમારે આંખ વગરની
દાાંડીઓને નીચેથી ઉપર પ સે.મી.થી વાળવાની (બેંન્ડ
કરવાની) હોય છે . અને ખાસ ધ્યાન રાખવ ુ કે તે સમયે છોડની દાાંડી તટુ ી જાય નહી. આથી
૧૦

પ્રથમ ૪પ૦ અને ત્યારબાદ ૯૦૦ના ખ ૂણે છોડની દાાંડી વાળવી. આમ કરવાથી જે આંખ વગરની
દાાંડી હોય તેનો નવકાસ અટકે છે અને તેમા રહેલો ખોરાક બીજી કળીવાળી દાાંડીને મળે છે .

૧૨. ફુલોની કાપણી:

ુ ાબના ફૂલોની કાપણીની અવસ્થા જાત પ્રમાણે નકકી થાય છે . લણણી બજારની માાંગ અને
ગલ
ુ ાબ
ખેતરથી તેન ાંુ અંતર અથવા નનકાસ બજાર પ્રમાણે નકકી થાય છે .લણણી બાદ, જયારે ગલ
ગ્રાહક પાસે પહોચે ત્યારે બરાબર ખીલવ ાંુ જોઈએ. જો ફૂલની કળી ખોટી અવસ્થાએ કાપવામાાં
ુ તી નથી. લણણી સમયે એક થી બે પાકા પાન છોડ ઉપર
આવે તો ફુલદાનીમાાં બરોબર ખલ
રહેવા જોઈએ. વહેલી સવારમાાં ફૂલો ઉતારવા જોઈએ. ફૂલોની કાપણી જયારે પાાંદડીઓનો રાં ગ
ુ ે પરુ ો આવી ગયો હોય અને બહારની એક કે બે પાાંદડીઓ ઉઘડવાની શરૂઆત થાય ત્યારે
પર
(ટાઈટ બડ સ્ટેજ ) કાપણી કરવી જોઈએ. વીણીની સાંખ્યા તાપમાન અને જાત પ્રમાણે બદલાય
છે .

૧૩. ફૂલો ઉતાયાા પછીની જાળવણી:
ુ
ફૂલો ઉતાયાષ બાદ તરત
જ પાણીથી ભરે લી ડોલમાાં મ ૂકવા જોઈએ. ત્યારબાદ તેન ાંુ િણ કલાક
કોલ્ડ સ્ટોરે જમાાં (શીતાગાર) ર°સે. થી ૧ ૦°સે. તાપમાને રાખવા જોઈએ. વગીકરણ કરે લી જુડીને
કલોરીનવાળા પાણીમાાં કોલ્ડ સ્ટોરે જમાાં ર˚સે. તાપમાને રાખવા જોઈએ. વગીકરણ દાાંડીની
ુ વત્તા પ્રમાણે કરવ.ાંુ દાાંડી રોગ જીવાત મક
ુ ત, માટી કે દવાના અવશેષો મક
ુ ત,
લાંબાઈ અને ગણ

૧૧

ડાધા વગરની, તાંદુરસ્ત હોવી જોઈએ. કળીન ાંુ કદ અને દાાંડીની જાડાઈ એક સરખી હોવી જોઈએ.
ુ વત્તા, અને સારા દે ખાવને લીધે સારા ભાવ મળી શકે.
જેથી ગણ

૧૪. ગ્રેડડિંગ:
ુ ાબના ફૂલોન ાંુ
પેટકિંગ કયાષ પહેલા ફૂલોન ાંુ ગ્રેટડિંગ કોલ્ડ સ્ટોરે જ રૂમમાાં કરવામાાં આવે છે . ગલ
ગ્રેટડિંગ દાાંડીની લાંબાઈ તથા ફૂલોના રાં ગ પરથી કરાય છે .

૧૫. પેડકિંગ:
ુ ાબના ફૂલ કોરૂગેટેડ ફાયબર બોડષ (સીએફબી) બોક્ષમાાં પેક કરવામાાં આવે છે . જેન ાંુ કવર
ગલ
ટેલીસ્કોપીક હોવ ુ જોઈએ. આ ફૂલોને ગોળ બાંચમાાં ગોઠવવા જોઈએ અને દાાંડીવાળો ભાગ
ભેજવાળા પેપરથી વીંટાળવો જોઈએ અને ઉપરની કળીનો ભાગ ટીસ્ય ુ પેપર વડે કવર કરવો.
સીએફબી બોક્ષની લાંબાઈ ૧ ર૦ સે.મી., પહોળાઈ ૪પ સે.મી. અને ઉંચાઈ રપ સે.મી. હોવી
જોઈએ. આ બોક્ષમાાં પોલીઈથીલીનની શીટ નીચેના ભાગમાાં પાથરવી જોઈએ અને બાજુના
ુ વા જોઈએ. ટીસ્ય ુ પેપર મક
ુ વાથી ફૂલોને ઘષષણ લાગત ુ નથી. એક
ભાગમાાં ટીસ્ય ુ પેપર મક
ુ વ ુ જોઈએ. જેથી ફૂલો એકબીજાને સ્પશષ થઈ
બાંચમાાં બનતા બે સ્તરની વચ્ચે ટીસ્ય ુ પેપર મક
ુ બ ફૂલો છૂટા પાડી તેના બાંડલ બનાવી (ર૦ ફૂલો) તેને કોરૂગે ટડે
ના શકે. દાાંડીની લાંબાઈ મજ
પેપરમાાં વીટાળાવા. એક બોક્ષમાાં ચાર જૂડી ફુલો (૮૦ દાાંડી) ગોઠવવામાાં આવે છે . ફુલોને ર°
સે. ઉષ્ણતામાને રે ફ્રીજરે ટેડ વાનમાાં મોકલવામાાં આવે છે .

૧૬. ફૂલોને લાંબો સમય તાજા રાખવા માટેના પગલા:
ુ ાબના ફૂલોને લાાંબો સમય સધ
ુ ી તાજા રાખવા માટે સક્રુ ોઝન ાંુ રાવણ (૧ -૩%), ૮ - એચકયસ
ુ ી
ગલ
(૧ ૦૦-ર૦૦ પીપીએમ), સાઈટ્રીક એસીડના રાવણનો પધ્ધનતસર ઉપયોગ કરવાથી ફૂલોને
લાાંબોસમયતાજારાખીશકોછો.

૧૨

૧૭. ઉત્પાદન:
ુ ાબમાાં વષે રપ થી ૩ ૦ ફુલો પ્રનત છોડ અથવા ૧ પ૦ થી રર૦ ફુલો પ્રનત ચો.
સામાન્ય રીતે ગલ
મીટર નવસ્તાર જેટલ ાં ુ ઉત્પાદન મળે છે . ઉત્પાદનનો આધાર જાત અને માવજત ઉપર રહેલો
છે .

૧૩

૧૮. પાક સંરક્ષણ:
૧) મોલોમશી (એફીડ)
ઓળખ: મોલોના પખ્ુ ત કીટક આછા પીળા થી કાળા રાં ગના
પોચા હોઈ છે . તેના શરીરના પાછળના ભાગે નળી નળી જેવા
બે ભાગ હોઈ છે જેને કોનનકલ કહેવામાાં આવે છે . પખ્ુ ત નર
મોલો નાની પાાંખ વાળી અને પખ્ુ ત માદા મોલો મોટી
પાાંખવગરની હોઈ છે . માદા મોલો ૮ થી ૨૨ બચ્ચા પ્રનત ટદન
જન્મ આપે છે . આ બચ્ચા ૭ થી ૮ અઠવાટડયામાાં પખ્ુ ત બની
જાય છે . પખ્ુ તનો જીવનકાળ ૨ થી ૩ અઠવાડીયા નો હોઈ છે .

તનયંત્રણ: ૧ ) સ્ટીકી ટ્રેપ ગોઠવી એફીડની સાંખ્યામાાં
નનયાંિણ લાવી શકાય છે શકાય છે અને છોડને એફીડ ના
નકુ સાન થી બચાવી શકાય છે . કોઈ પણ એક શોષક
પ્રકારની દવા જેવીકે... ફોસ્ફામીડોન (૩ નમ.લી /૧ ૦ લીટર),
ડાયમીથોએટ (૧ ૦ નમ.લી/ ૧ ૦ લીટર) નો છાંટકાવ કરવાની
ભલામણ છે અથવા લીંબોળીના મીંજન ાંુ પ્રવાહી અથવા લીમડાના પાનનો રસ રાવણનો છાંટકાવ
કરવો ૩o ગ્રામ પ્રનત લીટર મા છાંટકાવ કરવાથી

અસરકારક ટરજલ્ટ જોવા મળે લ છે .

૨) થ્રીપ્સ :

ઓળખ:

જીવાત પીળાશ પડતા અથવા ભ ૂખરા રાં ગની

હોઈ છે તેની બાંને પાાંખોની ધાર પર નાના વાળ હોઈ છે . બચ્ચા
પાાંખ વગરના અને આછા પીળા રાં ગના હોઈ છે .

૧૪

નકુ શાન:

બચ્ચા અને પખ્ુ ત બાંને પાનની નીચેની

ુ ાાંગો વડે ઘસરકા પાડી પાનમાાંથી નીકળતો
બાજુએ રહી મખ
ુ ીને નકુ શાન કરે છે જેને પટરણામે ઉપરનવત પાન
રસ ચસ
કોકડાય જાય છે . આવા પાનન ાંુ નનરીક્ષણ કરતા હોડી આકારના
જણાય છે .

૩ ) માઈટ
ઓળખ:

આ પ્રકારની કીટક બચ્ચા અને પખ્ુ ત કુ મળા

ુ ીને નકુ શાન
પાન અને અન્ય વ ૃદ્ઘદ્ધ પામતા ભાગોમાાંથી રસ ચસ
કરે છે . ગ્રીન હાઉસ મા ઉગાડાતા છોડ પર જો કાળજી ન
લેવામાાં આવે તો આ કીટકનો ઉપરવ નવસ્ફોટક સ્વરૂપે જોવા
ુ ાાં
મળે છે . જે ક્યારે ક રાસાયણીક દવાના ઉપયોગથી પણ કાબમ
લેવો મશ્ુ કેલ બને છે .

નનયાંિણ:

માઈટન ાંુ નનયાંિણ કરવા માટે એબામેકટીન ૧.૯% ઈ.સી દવા પ નમલી /૧ ૦

લીટર અથવા ડાયકોફોલ ૧૮.પ% ઈ.સી રપ મી.લી./૧ ૦ લીટરનો ઉપયોગ કરવો.

૧૫

રોગો
૧ ) ભ ૂકી છારો : પાવડરી મીલ્ડીય ાંુ
રોગના લક્ષણો: આ રોગ ના પાન અને દાાંડી ઉપર સફેદ
રાં ગની ફૂગ થાય છે . રોગીસ્ટ પાન ધીમે ધીમે પીળા પડતા
જાય છે અને સકુ ાય જાય છે , જે છોડની વ ૃદ્ધી અને નવકાસ ને
અટકાવી ઉત્પાદન ઘટાડે છે . આ રોગના ફેલાવા માટે સકુ ાંુ
અને ઠાં ડુ હવામાાંન વધારે માફક આવે છે .

નીચે દશાષવેલ દવાને ૧૦ લીટર પાણી મા નમક્સ કરીને
ત્યારબાદ છાંટકાવ કરવો.

નનયાંિણ: ૧ .

કાબેનડેજીમ ૦.૦૨ ૫ (૫ ગ્રામ)

૨ . ડીનોકેપ ૦.૦૪ ટકા (૧ ૦ નમ.લી)
૩ . હેક્ષાકોનાજોલ૦.૦૦૫ ટકા (૧ ૦ નમ.લી)

ુ ાબના પાનના કાળા ટપકા
૨ ) ગલ
રોગના

લક્ષણો:

પાન

ઉપર

શરૂઆતમાાં

નાના

વતળ
ષ ુ ાકાર અથવા કોઈપણ જાતના આકાર નવનાના ટપકા
જોવા મળે છે . આ ટપકાનો રાં ગ ધીમે -ધીમે બદલાય જાય
છે . અને છે વટે કાળા રાં ગના ટપકા થયેલા જોવા મળે છે .
અસાંખ્ય ટપકાઓ ભેગા થતા છે વટે પાન સકુ ાય જાય છે .
ઘણી વખત નાની ડાળીયો છોડના થડ પર પણ આ રોગ
જોવા મળે છે . અને છે વટે રોડ ગ્રસ્ત ભાગો સકુ ાય જાય છે .

૧૬

નનયાંિણ:

રોગની શરૂઆત જણાયેથી ૨ ગ્રામ સ્ટ્રે પટોસાઈક્લીન+ ૧ ૦ ગ્રામ કોપર

ુ ોપર) ૨ ૦ લીટર પાણી મા ઓગાળીને ૨ ૦ થી ૨ ૫ ટદવસના અંતરે
ઓક્જીક્લોરાઈડ (બ્લક
છાંટકાવ કરવો. પ્રેપીકોનાઝોલ ૧ ૦ નમલી /૧ ૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી છાંટકાવ કરવો.

ુ ાબન ંુ અવરોહ મ ૃત્ય ુ (ડાય બેક)
૩) ગલ
રોગના લક્ષણો: રોગની શરૂઆત સામાન્ય રીતે છાટણી
કરે લી ડાળીઓ ઉપર જોવા મળે છે અને છાટણી કરે લી
ુ ીનો ભાગ સકુ ાઈને બદામી
જગ્યાએથી થોડા ઇંચ નીચે સધ
અને ત્યારબાદ કાળો પડી જાય છે . રોગ ઉગ્ર સ્વરૂપે હોઈ
ુ ય થડ અને મ ૂળ સધ
ુ ી પહોચે
ત્યારે ડાળી પરનો સકુ ારો મખ્
છે . અને આખો છોડ સકુ ાય જાય છે .

નનયાંિણ:

રોગીસ્ટ ભાગનો છાટણી કરીને નાશ કરવો અને ત્યારબાદ મેન્કોઝેબ ૭૫%

વે.પા. અથવા ક્લોરોથેનોલીન ૭૫% વે.પા. માાંથી ગમે તે એક દવા (૨ ૭ ગ્રામ / ૧ ૦ લીટર
પાણીમા) નો છાંટકાવ કરવો.

ુ ાબનો મોઝેઈક (પીળા ર્ટાપટા)
૩) ગલ
ુ ાબના
રોગના લક્ષણો: નવષાણાંુ થી થતા આ રોગમાાં ગલ
પાન પર પીળા ધાબાઓ જોવા મળે છે . ઘણી વખત પીળા
ુ ાબના પાન રોગગ્રસ્ત
રાં ગની રીંગો પડેલી જોવા મળે છે . ગલ
થવાથી નવકૃત થયેલા જોવા મળે છે . આ રોગનો ફેલાવો કલમ
માટે આંખ ચડાવવાથી અથવા ગ્રાફટીંગથી થતો હોઈ છે .

૧૭

નનયાંિણ:

બડીંગ માટે તાંદુરસ્ત છોડમાાંથી આંખો લેવી તથા ગ્રાફટીંગ માટે તાંદુરસ્ત

ડાળીઓ જ વાપરવી.

ખેતી ખર્ા અને પાક માંથી મળતી નીપજની ગણતરી:
ુ ાબના છોડની જીવન સાઈકલ
ગલ

ુ ી
૪ વષષ સધ

ુ ાબના છોડન ાંુ ઉત્પાદન
ગલ

રોપણી પછી ૫ મટહનામા ફૂલો આવવાના
શરુ થાય છે .

એક એકર મા જરૂરી છોડ

૨ ૫૦૦૦ થી ૨૮૦૦૦

એક છોડમાાં આવતા ફૂલોની સાંખ્યા

૨ ૫ થી ૩ ૫ ફૂલ

એક વષષમા એક એકરમાાં આવતા ફૂલોની સાંખ્યા

૭૦૦૦૦૦થી ૮૦૦૦૦૦

એક ફૂલનો માકે ટમા મળતો ભાવ

૩ થી ૭ રૂનપયા

ટોટલ મળતા રૂનપયા

૦૦૦૦૦

ુ ાબની ખેતી દરનમયાન લાગતો ખેતી ખચષ
ગલ
બબયારણ

૨૮૦૦૦૦

ખાતર અને બબયારણ

૧૦૦૦૦૦

મજુર ખચષ

૨૦૦૦૦૦

પેટકિંગ અને ટ્રાન્સપોટષ

૧૨ ૫૦૦૦

અન્ય ખચષ

૩૬૦૦૦

ખેત નવમો

૨૮૦૦૦

ટોટલ

૭૬૯૦૦૦

ખેતી ખચષ અને ઉત્પાદન બાદ કરતા મળતો ચોખ્ખો
નફ્ફો

૧૮

ૂ ની જાણ પરુ તી આપવામાાં આવેલી છે .
નોંધ: અહી દશાષવામાાં આવેલ તમામ માટહતી ખેડત
ુ ાશક દવાઓ, ફૂગનાશક
આ માટહતીમા જણાવેલ તમામ બબયારણ, ખાતર, જ ાંતન
દવાઓનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેના નવશે સાંપ ૂણષ માટહતી મેળવીને ઉપયોગ કરવો
જો પાક મા કોઈ પણ પ્રકારના અણસમજ સાથેના ઉપયોગની આડઅસર જોવા મળે
તો કાં પની આમાાં કોઈ જવાબદાર રહેશે નટહ જેની ખાસ નોંધ લેવી.

