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૧.U|LG CFp; X]\ K[
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

૨. ટામેટાની ખેતી ની વ્યવસ્થા
ુ રાતમા ટામેટાનો પાક આશરે ૨ ૫-૩ ૦ હજાર હેક્ટરમા લેવામાાં આવે છે જે રાજ્યના વતા ઓછા
ગજ
ુ રાતની ટામેટાની ઉત્પાદકતા આશરે ૧૮ ટન /હે છે . ટામેટાનો
અંશે બધાજ જીલ્લામા પ્રસરાયેલ છે . ગજ
ઉપયોગ શાક બનાવવા ઉપરાાંત કચબ
ાંુ ર, સ ૂપ, રસ, સોસ, અથાણા અને કેચપ જેવી બનાવટો
બનાવવામાાં થાય છે . ટામેટામાાં નવટામીન-એ, સી વગે રે બહોળા પ્રમાણમાાં રહેલ છે . પરરરક્ષિત] થતા
શાકભાજીઓમાાં ટામેટા મોખરાન ાંુ સ્થાન ધરાવે છે .

૩. જાતો
ટામેટાની પ ૂસારૂબી, પ ૂસા અક્ષલિ ડવાર્ફ , મરૂથામ, પ ૂસા-૧૨ ૦, અનવનાસ-૨ , રૂપાલી, એસ-૪૯ વગે રે
ુ પડેલ છે .
જાતો સારી માલમ

૪. હવામાન
ટામેટાના પાકને ગરમ અને ભેજવાળાં હવામાન માર્ક આવે છે . સરે રાશ ૨૧ oસે. જેટલા ઉષ્ણતામાને
પાક સારો થાય છે . વધ ુ વરસાદવાળા નવસ્તારોમાાં ટામેટીનો ચોમાસ ુ પાક સર્ળતા પ ૂવફક લઈ શકાતો
નથી.

૫. જમીન
ુ જમીન પસાંદ કરવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે સારા નનતારવાળી ગોરાડુાં,
ટામેટીના વાવેતર માટે ર્ળદ્રપ
મધ્યમ કાળી કે કાપવાળી જમીનમાાં પાક સારો થાય છે .

૩

૬. ધરાં ુ ઉછે રબીજ

ુ ાાં ઉગાડવામાાં આવે છે .
સામાન્ય રીતે ટામેટીનો પાક ચોમાસ,ાંુ નશયાળો અને ઉનાળો એમ ત્રણે ઋતમ
ટામેટીન ાંુ વાવેતર પ્રથમ ધરાં ુ ઉછે રી ર્ેરરોપણીથી કરવામાાં આવે છે , જે માટે ર્ેર રોપણીના સમયથી
ુ
એક માસ પહેલા ધરાં ુ વારડય ાંુ તૈયાર કરવામાાં આવે છે . ધરુવાડીયા માટે સારા નનતારવાળી, ર્ળદ્રપ,
ભરભરી, જમીન પસાંદ કરવી. ધરૂવારડયામા ૩ થી ૪ મીટર લાાંબા, ૧ .૨ મીટર પહોળા અને ૧ ૫ સે.મી
ઊંચાઈના ગાદી ક્યારા બનાવવા, ગાદી ક્યારા ઉપર ૧ ૦ સે.મી ના અંતરે છીછરા ચાસ કરી અને
સાચમા આછાં બીજ વાવી જીણી માટીથી ઢાાંકવ.ાંુ બીજને ધરાં ુ વાડીયામાાં વાવતા પહેલા કાબેન્ડેઝીમ
દવાનો પટ આપવો. (૩ ગ્રામ / રકલો બીજ). પ્રથમ પાણી જારાથી આપવ.ાંુ પાણી આપ્યા બાદ ક્યારાને
નાળીયેરી કે ખજુરીના પાન અથવા ડાાંગરના પરાળથી ઢાાંકવા. બીજ ઉગવાની શરૂઆત થાય ત્યા
ુ ી આ રીતે ક્યારાને ઢાાંકેલા રાખવા. ધરૂવારડયામા નનયનમત પાણી આપતા રહેવ.ાંુ ગાદી ક્યારા
સધ
બનાવવાથી ધરૂવારડયામા પાણીન ાંુ નનયમન સારી રીતે કરી શકાય છે . ૩ ૦ થી ૪૫ રદવસન ાંુ ધરાં ુ
ુ ાાં ચોમાસા દરનમયાન વધ ુ વરસાદ વાળા નવસ્તારમાાં
ર્ેરરોપણી માટે ઉપયોગમા લઈ શકાય છે .વધમ
સાદા ગ્રીન હાઉસ નો ઉપયોગ ધરાં ુ ઉછે ર કરવા માટે રહતાવહ છે , જેમાાં ધરાં ુ ૨ ૫ થી ૩ ૦ રદવસમાાં
તૈયાર થઈ જાય છે .

૭. માધ્યમ નનર્જિવીકરણ
ુ ત કરવ ાંુ ખ ૂબ જરૂરી છે મખ્
ુ યત્વે
જબેરાના છોડ રોપતા પહેલા જમીન અથવા માધ્યમને જીવાણ ુ મક
ુ ેરીયમ, ર્ાઈટોપ્થોરા અને પીથીયમ નામની ફૂગોથી જમીન અથવા માધ્યમ મક
ુ ત હોવ ાંુ જોઈએ .
ર્યઝ
આ પદ્ધનત મા નપયત પાણી મા હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ+સીલ્રર ૩ ૫ નમ.લી (૩ .૫%) ન ાંુ દ્રાવણ
બનાવામાાં આવે છે . આ પદ્ધનતમા જમીન ઉપર કોઈપણ પ્રકારન ાંુ આવરણ ઢાાંકવાની જરૂર રહેતી નથી

૪

ુ ી આમનેમ જ રાખવામાાં આવે છે અને ત્યારબાદ તમે પાક ન ાંુ વાવેતર
જમીન ને ૪ થી૫ કલાક સધ
કરી ચકો છો. અને તમારી જમીન ને કૃનમ અને નવષાણાંુ મક્ુ ત કરી શકો છો.

૮. ર્ેરરોપણી

ુ
ર્ેર રોપણીન ાંુ અંતર કેટલ ાં ુ રાખવ ાંુ તેનો આધાર જમીનની ર્ળદ્રપતા,
પસાંદ કરે લ જાતની ખાનસયત
ુ જમીન અને સાનકુ ુ ળ હવામાનમાાં
અને વાવેતર ની મોસમ ઉપર રહેલો છે . ર્ેલાતી જાતો તથા ર્ળદ્રપ
ૂ ોને જોરડયા હાર (૫૦ સે.મીx ૫૦
વધારે અંતર રાખવ.ાંુ જયારે ટપક નપયત પદ્ધનત અપનાવતા ખેડત
સે.મીx ૧ ૫૦ સે.મી) મા વાવેતર કરવ ાંુ ટામેટાના પાકન ાંુ જોરડયા હારમાાં વાવેતર કરી ટપક નપયત
પદ્ધનત સાથે આવરણનો ઉપયોગ કરવાથી પાણીનો કાયફશ્રમ ઉપયોગ સાથે વધ ુ ઉત્પાદન પણ મેળવી
શકાય છે .

૯. ટપક નપયત પદ્ધનતના ર્ાયદાઓ
૧. પાણી, ખાતર, મજુરી,અને વીજળીનો બચાવ
૨. પાણીમા સાંપ ૂણફ દ્રાવ્ય ખાતરો આ પધ્ધનત દ્વારા આપવાથી ૨ ૦-૪૦ ટકા ખાતરની બચત થાય.
૩. પાક વહેલો પાકે
ુ વતાવાળાં પાણી વાપરી શકાય
૪. નબળી ગણ
૫. પાક ઉત્પાદનમાાં વધારો
ુ વતા સધ
ુ રે
૬. ખેતપેદાશની ગણ

૫

ટપક નપયત પદ્ધનતની નવગત:
લેટરલ અંતર: ૨ મી
ટપકીયાની સાંખ્યા: ચાર છોડ માટે ૧
ટપકણીયા વચ્ચેન ાંુ અંતર: ૧ .૨ મીટર
ટપકણીયાની િમતા: ૮.૦ ક્ષલટર / કલાક

નપયત સમયપત્રક:
ટામેટીના પાકમાાં નપયતનો આધાર જમીનનો પ્રકાર, ઋત ુ અને પાકની અવસ્થા ઉપર રહે છે . ઉભા
પાકમાાં પાણીની ખેચ ઉભી થાય તો ફૂલ અને નાના ર્ળો ખરી જાય છે . એજ રીતે વધારે પડત ાંુ પાણી
આપવાથી પણ પાક ઉપર માાંઠી અસર થાય છે . જેથી નનયનમત પણે પ્રમાણસર નપયત આપવ ાંુ
જોઈએ. ટપક નપયત પધ્ધનત દ્વારા એકાાંતરે નશયાળામાાં ૪૫ થી ૬૦ નમનીટ અને ઉનાળામાાં ૯૦ થી
૧૨૦ નમનીટ સીસ્ટમ ચલાવવી જોઈએ.

૧૦. ખાતર આપવાની રીત અને સમય
ર્ેરરોપણી માટે જમીન તૈયાર કરતી વખતે એકર દીઠ ૨ -૩ ટન સારૂ કોહવાયેલ ાં ુ છાણીય ાંુ ખાતર
જમીનમાાં નાખી બરાબર ભેળવીને આપવ.ાંુ છોડની સતત વ ૃદ્ધદ્ધ જળવાય રહે તેમાટે ગ્રીન હાઉસમા
ટામેટાના પાકને ટપક નસિંસાઈ પદ્ધનત થી નપયત અને ખાતર આપવામાાં આવે છે .
ુ ીં ખાતર એકર દીઠ નીચે પ્રમાણે આપવા:
પત

કરર્ કફલ્ડ

ખાતરન ં પ્રમાણ

ખાતર આપવાન ં

ખાતર આપવાનો

ખાતરનો પ્રકાર

કકલો /એકર

પ્રમાણ(કકલો)એકર

સમય

/અઠવાડીય ં
૨૦:૧૦:૧૦+યરીયા

૨૫+૫૦

૮+૧૬

રોપરીના ૫ કદવસથી
૨૦ કદવસ સધી(૩
અઠવાકડયા)

૬

૧૩:૪૦:૧૩+યરીયા

૨૫+૩૮

૮+૧૨

૨૬ થી ૪૦ કદવસ સધી
(૩ અઠવાકડયા)

૧૨:૬૧:૦૦

૪૧

૧૩

૪૭ થી૬૧ કદવસ

૧૩:૪૦:૧૩

૨૦

૧૦

૬૭ થી૭૫કદવસ

૧૩:૪૦:૧૩

૭૫

૨૫

૮૧થી૯૬દે વસ

૧૩:૦૦:૪૫

૪૦

૧૩

૧૦૩થી૧૧૭કદવસ

૦૦:૦૦:૫૦

૬૦

૨૦

૧૨૪થી૧૩૮કદવસ

૦૬:૧૨:૩૬

૫૦

૨૦

પ્રથમ નવણી બાદ તરં ત
જ

૧૧. પાક સાંરિણ:
જીવાતો
૧ ) પાન કોરીય:ાંુ લીર્ માઈનર
ઓળખ:

આ પાકમા નકુ શાન કરતી પાનકથીરી ભીંડા અને

રીંગણની પાનકથીરી કરતા જુદા પ્રકારની અને ચળકતા પીળાશ
પડતા રાં ગની હોઈ છે .

નકુ શાન :પાનની

ુ ીને
નીચેની બાજુ ાંએ રહી પાનમાાંથી રસ ચસ

નકુ શાન કરે છે જેના પરરણામે પાન કોકડા .યને ઉંધી હોડી આકારના
થય જાય છે આ જીવાત .નો ઉપદ્રવ વધારે પડતો હોઈ તો ઉપદ્રનવત
પાન ભ ૂખરા થઇ ખરી પડે છે અને છોડની વ ૃદ્ધદ્ધ અટકી જાય છે .

૭

નનયાંત્રણ:ધરૂવાડીયામાાં કાબોર્યરુ ાન ૩ જી દાણાદાર દવા હેકટરે
૩૦ રક.પ્રમાણે આપવી .ગ્રા. લીંબોળીની મીંજમાાંથી બનાવેલ ૫નો %
ક્ષલટર ૧ ૦.ક્ષલ.નમ ૪૦અકફ અથવા લીમડા આધારરત તૈયાર દવા
પાણીમાાં ભેળવી છાં ટકાવ કરવો. ટામેટીના પાકમાાં અને ર્રતે પીળા
ફૂલવાળા હજારીગોટા નપિંજર પાક તરીકે વાવણી કરવી. નમથાઈલ .ક્ષલ.નમ ૧ ૦ઇસી ૨ ૫ડેમેટોન -ઓ અથવા ડાયનમથોએટ ૩૦ ઇસી ૧ ૦ નમ.ક્ષલટર પાણીમાાં ભેળવી છાં ટકાવ કરવો ૧ ૦દવા .ક્ષલ.

૩ ) સર્ેદ માખી
ઓળખ :પખ્ુ ત કીટક કદમા એકાદ નમલીમીટર જેટલા લાાંબા
અને કાળી પાાંખો વાળા હોઈ છે સર્ેદ રાં ગના ચપટા બચ્ચા પાનનાાં .
ુ ીને નકુ શાન કરે છે .
નીચેના ભાગમાાં રહીને રસ ચસ

નકુ શાન :
નકુ શાન કરે છે જેના પરરણામે પાન કોકડા .યને ઉંધી હોડી આકારના
થય જાય છે આ જીવાત .નો ઉપદ્રવ વધારે પડતો હોઈ તો ઉપદ્રનવત પાન ભ ૂખરા થઇ ખરી પડે છે
અને છોડની વ ૃદ્ધદ્ધ અટકી જાય છે . સર્ેદ રાં ગના ચપટા બચ્ચા પાનનાાં નીચેના ભાગમાાં રહીને રસ
ુ ીને નકુ શાન કરે છે પાન ઝાાંખા .પરરણામે પાન પર સર્ેદ નાના ટપકા કે ધાબા જોવા મળે છે .
ચસ
આ જીવાતના શરી .અને બરડ થઇ જાય છે રમાાંથી મધ જેવા ગળ્યા પદાથફન ાંુ જરણ થત ાંુ હોવાથી
તેની ઉપર કાળી ફૂગનો નવકાસ થતા પાન અને થડ કાળા પડી જાય છે જેથી છોડની પ્રકાશસાંશ્લેષણ
ુ વતા પર ,જેના પરરણામ સ્વરૂપે છોડની વ ૃદ્ધદ્ધ .
રક્રયા અવરોધાય જાય છે ઉત્પાદન અને ફૂલોની ગણ
.માાંઠ અસર પડે છે

૮

રોગો:
૧ ) કોકડવા : લીર્ કલફ
ઓળખ:

ુ યટત્વે
આ એક વાયરસ થી ર્ેલાતો રોગ છે . જે મખ્

સર્ેદ માખી દ્વારા આ રોગનો ર્ેલાવો થાય છે .

નકુ શાન: પાન નાના આછા લીલા રાં ગના થઈ કોકડાઈ જાય
છે . થડની આંતર ગાાંઠો વચ્ચેન ાંુ અંતર ઘટતા છોડ વામણો રહે
છે રોગીસ્ટ છોડ ના પાન પીળા પડી જાય છે

નનયાંત્રણ:

રોગની શરૂઆત થતા રોગીસ્ટ છોડ જોવા મળે

એટલે તરાંુ તજ ઉપાડી નાશ કરવો. રોગનો ર્ેલાવો કરતા કીટાણન
ાંુ ા
ુ ાશક દવાનો છાંટકાવ કરવો જેવી
નાશ માટે શોષક પ્રકારની જ ાંતન
કે એસીર્ેટ ૭૫ એસ ૨ ૦ઈસી૪૦ગ્રામ અથવા ાાયઝોર્ોસ ૧૦ .પી.
.નમક્ષલ

અથવા

ડાયર્ેન્્યરુ ોન

૫૦ ગ્રામ

૧૦

.પા.વે

%

દવાને૧ ૦ક્ષલટરપાણીમાાંનમનશ્રત કરી છાાંટવી.

૨. આગોતરો સ ૂકારો:
ઓળખ: આ રોગ વાયરસ થી ર્ેલાતો રોગ છે . આ રોગ મખ્ુ યત્વે
થ્રીપ્સથી ર્ેલાય છે .

નકુ શાન:

આ રોગ છોડના જીવન કાળ દરનમયાન કોઈપણ

તબક્કામા આ રોગ જોવા મળે છે . આ રોગની શરૂઆત નીચેના
પાનથી થાય છે અને પાન સકુ ાય જાય છે , પાન પીળા પડીને ખરી
પડે છે , થડ, ડાક્ષળયો અને મ ૂળ પણ ધીમે ધીમે સકુ ાય જાય છે .

૯

નનયાંત્રણ : મેન્કોઝેબ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨ ૭ ગ્રામ ૧ ૦ ક્ષલટર પાણીમાાં ભેળવીને
૧૦ રદવસના અંતરે છાં ટકાવ કરવો.

૧૨. ઉત્પાદન :

આધનુ નક ખેતી પદ્દનત અપનાવવાથી એક છોડ દીઠ ૧૨ -૧૩ રક.ગ્રા

ટામેટા ન ાંુ ઉત્પાદન લઈ શકાય છે .ટામેટાન ાંુ અંદાજીત એક એકર મા ઉત્પાદન એક વષફ રદઠ
૧ ૫૦ ટન મળે છે .

૧૬. પેરકિંગ :
સામાન્યતઃ શાકભાજીના પાકને પેરકિંગ માટે
ૂ થી
ખાસ કાળજી લેવાતી નથી. શાકભાજી ખેડત
ુ ી પહોચે ત્યાાં સધ
ુ ીમાાં ૨ ૦ થી ૫૦ ટકા
ગ્રાહક સધ
ુ ી બગડી જાય છે . શાકભાજીમા ૭૦ થી ૯૦
સધ
ટકા પાણી હોવાથી સામાન્ય વાતાવરણ મા
જડપથી સકુ ાઈ /ચીમળાય જાય છે . જેથી પોચા
પડીને બગડી જાય છે . પેરકિંગ કરતા પહેલા
શાકભાજી ર્ળને ઠાં ડા પાણીની માવજત અથવા
વેક્સીન માવજત આપવાથી ર્ળની સપાટીમા ચમક રહે છે . ત્યારબાદ તેને ચોક્કસ પ્રકારના
પેરકિંગ મટીરીયલ જેવારક લાકડાના બોિ, પ્લાસ્સ્ટક બોિ, અથવા કાડફ બોિમા પેક કરવાાંમાાં
આવે છે .

૧૦

ખેતી ખર્ચ અને પાક માંથી મળતી નીપજની ગણતરી:
ટામેટાના છોડની જીવન સાઈકલ

ુ ી
૯ મરહના સધ

ટામેટા ના છોડની એક વષફ મા લેવાતી લાઈર્ ૧.૨ વાર એક વષફ દરનમયાન લેવામાાં આવે
સાઈકલ

છે .

ટામેટાના છોડન ાંુ ઉત્પાદન

રોપણી

પછી

૨ .૫

મરહનામા

કેપ્સીકમ

ઉતારવાના શરૂ થાય છે .
એક એકર મા જરૂરી છોડ

૧૦૦૦૦ થી ૧૧૦૦૦

એક છોડમાાં મળત ાંુ ઉત્પાદન

૧૨ થી ૧૩ રકગ્રા

એક વષફમા એક એકરમાાં મળત ાંુ ઉત્પાદન

૧ ૫૦ ટન / એક સાઈકલ

માકે ટમા મળતો ભાવ

૧૨ થી ૨ ૦ રૂનપયા / એક રકલોના

ટોટલ મળતા રૂનપયા

૧૮,૦૦૦૦૦

ટામેટાની ખેતી દરનમયાન લાગતો ખેતી ખચફ
ક્ષબયારણ

૬૦૦૦૦ થી ૭૦૦૦૦

ખાતર અને ક્ષબયારણ

૧૦૦૦૦૦

મજુર ખચફ

૧૬૨૦૦૦

પેરકિંગ અને ાાન્સપોટફ

૧૬૦૦૦૦

અન્ય ખચફ

૩૬૦૦૦

ખેત નવમો

૨૮૦૦૦

ટોટલ

૫૪૬૦૦૦

ખેતી ખચફ અને ઉત્પાદન બાદ કરતા મળતો ૧૦૦૦૦૦૦ થી ૧૨,૫૪૦૦૦
ચોખ્ખો નફ્ર્ો

૧૧

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

