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MktËuþ

lJ`JDF\ VF{nMlUSZ6 TYF XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ lNGv5|lT lNG B[0F6 ,FIS HDLGDF\ 38F0M Y.
ZCIM K[P Z;FI6F[GF VlTZ[S VG[ VlJJ[SL p5IMUG[ SFZ6[ HDLG lAG p5HFp TYF BZFA Y. ZCL K[ T[DH
lNGv5|lTlNG J:TL JWFZM 56 Y. ZCIM K[P VFJF ;\HMUMDF\ JW] 5FS pt5FNG DF8[ HuIFGF[ VEFJ Y.
ZC[, K[P
A[ NXSF 5C[,F\ 5Z\5ZFUT B[TLGL HuIFV[ Zl1FT B[TLGL X~VFT Y. H[DF\ V[SD lJ:TFZDF\YL
JWFZ[ pt5FNG VG[ ;FZL U]6J¿F D/[ K[P CF,DF\ 5lüDGF N[XM DF8L ZlCTGF DFwIDGF[ p5IF[U SZL B[TL
TZO J?IF K[P VF GJL 8[SGM,MÒG[ cCF.0=M5MlGS; VYJF ;M.,,[; Sl<8J[XGc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[
K[P VF 5âlTDF\ 5F6L VG[ 5MQFSTtJGF 5}ZJ9FG[ V\S]XDF\ ZFBLG[ VMKL HuIFDF\ VG[ VF[KF ;DIDF\
;FZL U]6J¿FJF/] JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P 36F N[XM S[ H[DGM D]bI jIJ;FI 5I"8G K[ VG[ 5I"8G
DF8[ CM8,4 ZL;M8"GL ;]lJWFVM K[ 5Z\T] B[TL DF8[ ;FZL HDLG p5,aW GYL4 H[YL XFSEFÒ 36F N}ZGF
:Y/[YL D\UFJJF 50TF CMI K[P VFJL HuIFV[ CF.0=M5MlGS; 5âlTGM p5IMU SZLG[ XFSEFÒ pUF0L
XSFI K[P EFZTDF\ 56 CF, D[8=M5Ml,8G XC[ZM H[JF S[ lN<CL4 D\]A.4 SF[,S¿F VG[ A[\u,]Z] S[ HIF\
VF\TZZFlQ8=I S\5GLVM VFJ[,L K[P T[JF XC[ZMDF\ OF:8 O}0 S<RZG[ SFZ6[ ,[8I];4 5F,S4 R[ZL4 8FD[8F JU[Z[GL
36L DF\U ZC[ K[P VF DF\UG[ 5CM\RL J/JF DF8[ CF.0=M5MlGS; B}A H p5IMUL Y. XS[ T[D K[P JW]DF\ 5X] WGGL
;\bIFDF\ T[DH T[G[ ,UTF pt5FNGF[GF p5IF[UDF\ h05L VG[ jIF5S 56[ JWFZF[ Y. ZCIF[ K[P VFYL lNJ;[ G[
lNJ;[ 5X] DF8[ ,L,F\ T[DH ;}SF RFZFGL DF\UDF\ h05L JWFZF[ Y. ZCIF[ K[P ALÒAFH] S]NZTL ;\;FWGF[ 38TF HFI
K[ VFJF ;\HF[UF[DF\ 5X]RFZFGF pt5FNG DF8[ 56 VF 5ålT p5IF[UL GLJ0L XS[ T[D K[P
p5ZF[ST AFATF[G[ wIFG[ ,. lJ:TZ6 lX1F6 lGIFDSzLGL SR[ZL V\TU"T 5|SFXG lJEFU £FZF GJLG
8[SGF[,F[Ò ‘‘CF.0=F[5F[lGS; VG[ V[ZF[5F[lGS;’’ GFDG]\ 5]:TS 5|SFlXT SZJFDF\ VFJ[, K[ H[ AN, ‘S'lQFUF[lJnF’
T\+LD\0/4 ;\5FNSF[ VG[ ;J[" ,[BSF[G[ BF; VlEG\NG 5F9J]\ K]\P
VF 5]:TSDF\ VF5[, CF.0=M5MlGS; VG[ V[ZF[5F[lGS; H[JL VFW]lGS 8[SGM,MÒGL DFlCTL
B[0}TM4 lX1FSM4 lJnFYL"VM TYF S'lQFGL GJL 8[SGM,MÒDF\ Z; WZFJGFZ ;C] SF[.G[ B}A H p5IMUL GLJ0X[ T[JL
V5[1FF ZFB]\ K]\P

TFP										sVFZP JLP jIF;f
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સંપાદકની કલમે..........
K[<,F 5_ JQF"YL B[TLDF\ JWFZ[ pt5FNG D[/JJF ZF;FIl6S BFTZM VG[ ZF;FIl6S NJFVMGF
p5IMUG[ ,.G[ HDLG4 5F6L4 CJF TYF BMZFSGF 5|N}QF6M JwIF K[ TYF HDLG ;BT Y. HJFYL TYF
GA/L lGTFZ XlSTGF SFZ6[ pt5FNS¿F TYF U]6J¿F 56 GA/L 50[, K[P 5Z\5ZFUT B[TL SZJF DF8[
JW] HDLG4 DH}ZL VG[ 5F6LGL H~lZIFTGF SFZ6[ lNJ;[ lNJ;[ B[TL SZJL D]xS[, AGTL HFI K[P VF
p5ZF\T VF{nMlUSZ64 XC[ZLSZ6 TYF J:TL JWFZFG[ SFZ6[ B[TL,FIS HDLGGF lJ:TFZDF\ lNGv5|lTlNG
38F0M Y. ZCIM K[ TYF DF\UG[ 5CM\RL J/JF U]6J¿F;EZ VG[ 5IF"JZ6GL ;DT],F ;FY[ JW] pt5FNG
D[/JJ]\ H~ZL AgI]\ K[P
CF.0=M5MlGS; V[8,[ 5FSG[ HDLGGF AN,[ 5F6L S[ DF8LZlCT DFwIDDF\ pUF0JFGL 5âlT
lJSl;T N[XMDF\ CF.0=M5MlGS; 8[SGM,MÒGM p5IMU JWJF DF\0IM K[P EFZTDF\ 56 CJ[ VF 5wWlTYL
B[TL SZJF DF8[ B[0}TM Tt5ZTF ATFJL ZCIF K[ 5Z\T] EFZTDF\ VF 5|SFZGL B[TL DF8[GL J{7FlGS TF\l+STF
CH] ;]WL p5,aW GYLP VFYL VF 5]:TSDF\ CF.0=M5MlGS;4 V[ZM5MlGS; TYF ;M.,,[; Sl<8J[XG
wJFZF lJlJW 5FSM S. ZLT[ pK[ZL XSFI T[GL DFlCTL VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P
;NZ 5]:TSGF ;\5FNG SZJFGL SFDULZL ;F[\5JF AN, lJ:TZ6 lX16 lGIFDSzL 0F[P V~6
58[, TYF ‘S'lQFUF[lJnF’ T\+L D\0/GF[ BF; VFEFZ DFGLV[ KLV[P lJX[QFDF\ lJlJW TF\l+STF ;EZ ,[BF[
T{IFZ SZL VF5GFZ ;"J[ J{7FlGSF[GF[ 56 VD[ BF; CFlN"S VFEFZ DFGLV[ KLV[P
VF 5]:TS lJnFYL"VM4 VFW]lGS B[TLDF\ Z; WZFJTF B[0}TM4 lX1FSMG[ B}A H p5IMUL AGL ZC[X[
T[JL V5[1FF K[P
v ALP V[GP ;F8F[0LIF
v 5LP V[P DC[ZLIF
v 5LP ;LP 58[,
v V[;P V[P l;5F.

4

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
ð»ko : h019
yLkw¢{rýfk
¢{		

rð»kÞ

Ãkus Lkt.

1

nkEzÙkuÃkkurLkõMk : yuf Ãkrh[Þ

7

2

nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkLkk «fkh

10

3

nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØrík{kt ðÃkhkíkk {kæÞ{ku

12

4

nkEzÙkuÃkkurLkõMk{kt Ãkku»kfíkíðkuLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk

15

5

Ãkku»kýûk{ ¾uíke-nkEzÙkuÃkkurLkõMk

23

6

Ãkuþe MktðÄoLk{kt nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMkLkku WÃkÞkuøk

25

7

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk îkhk V¤ÃkkfkuLkwt WíÃkkËLk

28

8

þkf¼kS Ãkkfku{kt nkEzÙkuÃkkurLkõMk ¾uíkeLke íkktrºkfíkkyku

32

9

{kxehrník {kæÞ{ku{kt økw÷kçkLke ¾uíke

43

10 ðŠxf÷ Vk‹{øk

49

11 nkEzÙkuÃkkurLkfMk ½kMk[khk íkfLkef : WíÃkkËLk, WÃkÞkuøkeíkk
yLku ykŠÚkf rð&÷u»ký

51

12 nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkÚke {fkELkk [khkLkwt WíÃkkËLk

61

13 nkEzÙkuÃkkurLkõMkLkwt yÚkofhý

64

* ‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk, ykýtË îkhk ¾uzíq kku {kxu «fkrþík
fhðk{kt ykðu÷ ÃkwMíkfku

65

LkkUÄ : yk ÃkwMíkf{kt Ëþkoðu÷ yr¼«kÞku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk LkÚke.
‘f]r»køkkurðãk' «fkþLk rð¼køk îkhk «fkrþík yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ ÷u¾ku
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke {kr÷feLkk Au. yktrþf yÚkðk ÃkqhuÃkqhku WÃkÞkuøk
÷u¾Lku ytíku "ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk «fkrþík ‘nkEzÙkuÃkkurLkõMk
yLku yuhkuÃkkurLkfMk' ÃkwMíkfLkk MkkisLÞÚke " yu{ WÕ÷u¾ MkkÚku
fhe þfkþu.

6

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

nkEzÙkuÃkkurLkõMk : yuf Ãkrh[Þ

 zL 5LP V[P DC[ZLIF  0MP ALP V[GP ;F8M0LIF  zL plD", ;LP RF{WZL
AFUFIT lJEFU4 A\P VP S'lQF DCFlJnF,I4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N v#((!!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
CF.0=M5MlGÉ; D}/ U|LS XaN K[ H[DF\
cCF.0=Mc V[8,[ 5F6L VG[ c5F[GM;c GM VY" zD
YFI K[P V[8,[ S[ O/4 O}, VG[ XFSEFÒG[ HDLGGF
AN,[ 5F6LDF\ VYJF DF8LZlCT DFwIDDF\
pUF0JFDF\ VFJ[ T[G[ CF.0=M5MlGÉ; SC[JFI K[P

;DI HTF\ 5Z\5ZFUT B[TLGL
;ZBFD6LV[ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ VF56[
Zl1FT B[TLGL s5|M8[S8[0 Sl<8J[XGf X~VFT SZL4
T[DF\ U|LGCFp; 8[SGM,MÒGM ;DFJ[X YFI K[P
U|LGCFp; 8[SGM,MÒDF\ lJ5lZT 5lZl:YlTDF\
KM0G[ ;]Zl1FT ZFBLG[ V[SD lJ:TFZDF\YL JWFZ[
BZ[BZ KM0GM lJSF; T[G[ D/TF\
pt5FNG VG[ U]6J¿F D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
5MQFSTtJMG[ ,LW[ H YFI K[P DF8L TM OST DFwIDG]\
WLD[ WLD[ 5lüDGF N[XMDF\ ,MSM DF8L
SFD SZ[ K[P DF8L 5MT[ TM T[G[ OST D}/ O[,FJJF
VG[ 8[SM VF5JFDF\ DNN~5 AG[ K[P KM0 D}/ ZlCTGF DFwIDDF\ B[TL SZJF TZO J?IF K[P VF
âFZF DF8LDF\ E/[,F BlGH TtJMG[ AN,[ 5F6LDF\ GJL TSGLSG[ cCF.0=M5MlGÉ; VYJF ;M.,,[;
VMU/[,F TtJMG[ U|C6 SZ[ K[P VFYL DF8L Sl<8J[XGc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJSl;T
JF5ZJFGL SM. H~Z ZC[TL GYLP VFD DF8LGF N[XMDF\ WLD[ WLD[ CF.0=M5MlGÉ; 8[SGM,MÒGM
lJS<5~5[ ALHF 36L HFTGF DFwIDG[ ,. XSFI p5IMU YJF ,FuIM K[P VF 5âlTDF\ 5F6L VG[
K[ H[JF S[ ZMSJ},4 5Z,F.84 JlD"SI],F.8 VG[ 5MQFSTtJMGF 5]ZJ9FG[ V\S]XDF\ ZFBLG[ VMKL HuIF
SMSM5L8P ;NLVMYL HDLG VFWFlZT B[TL SZJFDF\ VG[ ;DIDF\ 5FSGL pt5FNSTF VG[ U]6J¿FDF\
VFJ[ K[P SFZ6 S[ HDLGDF\ SFA"lGS 5NFYM"G]\ ;]WFZM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD WLD[ WLD[ J{7FlGSMG[
S]NZTL ZLT[ SF[CJFZF[ YJFGF SFZ6[ HDLGDF\ H6FI]\ S[ KM0 VFJxIS 5MQFSTtJMG]\ 5F6LDF\YL
5}ZTF 5|DF6DF\ 5MQFSTtJM ZC[,F CMI K[ VG[ D}/G[ XMQF6 SZ[ K[ S[ H[ 5F6LDF\ ZC[,F CMI K[P S]NZTL
5}ZTF 5|DF6DF\ VMlS;HG D/L ZC[ T[ DF8[ 5lZl:YlTVMDF\ DF8L V[ 5MQFSTtJMGF H/FXI
lKãF/]TF 56 CMI K[P 5Z\T] ;DI HTF\ S]NZTL TZLS[ SFD SZ[ K[ H[ KM0GF lJSF; DF8[ H~ZL GYLP
ZLT[ HDLG S96 YTL HFI K[ H[ KM0GF lJSF; DF8[
BZ[BZ JG:5lT S. ZLT[ O},[OF,[ K[
VG]S}/ GYL SFZ6 S[ KM0GF lJSF; DF8[ H~ZL VG[ S. ZLT[ 5MQF6 D[/J[ K[ T[GM ;\XMWSMG[
5MQFSTtJM D[/JJFDF\ KM0GF D}/G[ TS,LO 50[ K[P 5]ZM bIF, G CTMP VF bIF, ;G[ !&))DF\
H[GF SFZ6[ KM0GM lJSF; V8SL HFI K[P
lA|8LX JG:5lTXF:+L HCMG J}0J0"G[ ,UEU
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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CF.0=M5MlGÉ; H[JF 5|IMU CFY WIF" 5KL D?IMP
J}0J0"G[ ;FNF 5|IMUMDF\ HMJF D?I] S[ KM0GM lJSF;
;FNF 5F6LGL ;ZBFD6LDF\ GNLGF 5F6LDF\ ;FZM
YFI K[ SFZ6 S[ GNLGF 5F6LDF\ 5MQF6 VF5TF
ãjIM KM0GF lJSF;DF\ DNN SZ[ K[P ;G[ !(&_
DF\ HD"G JG:5lTXF:+L H]l,I; JMG ;FS;
VG[ lJ,C[D GM5 V[ VFNX" 5MQFSTtJMG]\ ãFJ6
T{IFZ SI]"P !)Z)DF\ S[l,OMlG"IF I]lGJl;"8LGF
0F"P 0A<I]PV[OP U[lZS[ ZF;FIl6S ãFJ6DF\ 8FD[8FGF
Z5 O}8 ,F\AF KM0 lJS;FjIF H[DF\ NZ[S KM0DF\
5]QS/ 8FD[8F ,FU[,F CTFP VF 8FD[8F pTFZJF
DF8[ T[G[ ,F\AL lG;Z6L 5Z R0LG[ pTFZJF 50TF
CTFP VFD ZF;FIl6S ãFJ6DF\ KM04 J[,F ZM5JFGL
5ålTG[ CH] ;]WL SM. RMSS; GFD VF5JFDF\ VFjI]\
G CT]\P 56 0F"P U[lZS[ T[G[ cCF.0=M5MlGÉ;c GFD
VF%I]\P EFZTDF\ 56 ;G[ !)$&DF\ DF8LZlCT
B[TLG]\ VFUDG Y. UI]\ CT]\P A\UF/GL ;ZSFZ[ T[
JQF"GF pGF/FDF\ NFÒ",L\U GÒSGF SFl,d5M\U UFD[
T[G]\ 5|YD ;\S], µE]\ SI]]" CT]\P BF; SZLG[ 5lüD
A\UF/DF\ EFZTLI ;\HMUMG[ VG]~5 5âlT J0[
XFSEFÒ4 VGFH TYF O/O/FNLGM VE}T5}J" 5FS
,[JFIM CTMP SFxDLZGF NF, ;ZMJZDF\ 56 B[0}TM
TZF5F p5Z XFSEFÒ pUF0[ K[P
CF.0=M5MlGÉ;GF OFINFVF[ o

s$f 5FSGL O[ZAN,L SZJFGL H~lZIFT ZC[TL
GYL
s5f KM0GF D}/G[ 5MQFSTtJM DF8[ :5WF" SZJL
50TL GYL
s&f U|LGCFp;DF\ Jl8"S, :5[;GM p5IMU SZL
XSFI K[
s*f HDLGHgI ZMUM TYF S'lDGM 5|`G ZC[TM
GYL
s(f HDLG B[0JFGL H~lZIFT ZC[TL GYL
s)f VMKL HuIFDF\ JWFZ[ VFJS D[/JL XSFI
s!_f HDLGG]\ 5|N}QF6 V8SFJL XSFI
s!!f 5Z\5ZFUT B[TLGF 5FSMGL ;ZBFD6L SZTF\
JWFZ[ pt5FNG D[/JL XSFIP
s!Zf prR U]6J¿FJF/L 5[NFX D[/JL XSFI
CF.0=M5MlGÉ;GL DIF"NFVM o
s!f CF.0=M5MlGÉ; AGFJJF DF8[ X~VFTDF\
BR" JWFZ[ VFJ[ K[P
sZf V[S JBT ZMU VFJ[ tIFZ[ T[GM O[,FJM
h05YL YFI K[P

s#f CF.0=M5MlGÉ;GL HF/J6L DF8[ 8[SlGS,
s!f JQF" NZlDIFG UD[ T[ l;hGDF\ KM0 pUF0L
7FGGL H~Z 50[ K[P
XSFI
s$f UZD JFTFJZ6 VG[ DIF"lNT sVMKMf
sZf GL\NFD6 SZJFGL H~lZIFT ZC[TL GYL
VMlS;HG 5FS pt5FNG 5Z V;Z SZ[ K[P
s#f *_ YL (_ @ ;]WL 5F6LGM ARFJ SZL XSFI s5f jIF5FlZS WMZ6[ VD,LSZ6 DF8[ X~VFTDF\
8

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

DM8F ZMSF6 VG[ prR TF\l+S 7FGGL H~Z
50[ K[P
s&f 5MQF6 ãFJ6 AGFJJF DF8[ B}A H SF/ÒGL
H~lZIFT ZC[ K[P

5Z 36]\ ;\XMWG Y. ZCI]\ K[ VG[
CF.0=M5MlGÉ;GL H]NL H]NL 5âlTVM p5Z
56 ;\XMWG RF,[ K[ S[ H[YL VMKF U]~tJFSQF"6
A/JF/L HuIFV[ 56 XFSEFÒ pUF0L
XSFIP VFJL HuIFV[ 56 XFSEFÒ pUF0LG[
VJSFXIF+LG[ TFHF XFSEFÒ 5}ZF 5F0L
XSFI K[P

 V[JF N[XM S[ HIF\ B[TL SZJF ,FIS HDLG AC]
H VMKL CMI VG[ 5|DF6DF\ J:TL JWFZ[ CMI
tIF\ XFSEFÒGL H~lZIFT 5}ZL 5F0JF DF8[ VF
CF.0=M5MlGÉ; pnMUGL ElJQIDF\
5âlT p5IMUL lGJ0L XS[ T[D K[P
h05YL J'lâ YJFGL WFZ6F K[ SFZ6 S[ WLD[ WLD[
 36F V[JF N[X S[ H[DGM D]bI jIJ;FI 5I"8G HDLGGL 5lZl:YlT AU0TL H. ZCL K[P BF;
K[ VG[ 5I"8G DF8[ CM8[,4 ZL;M8"GL ;]lJWF SZLG[ VF56F N[XDF\ lNJ;[ lNJ;[ XC[ZMDF\ SMlS|8GF
CMI K[P 56 Z;M. DF8[ XFSEFÒ 36F N}ZGF H\U,MG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[ VG[ J:TL 56 JW[
:Y/[YL D\UFJJF 50TF CMI K[P V[JL HuIFV[ K[P VF JWTL J:TLGL H~lZIFTG[ 5CF[\RL J/JF
CF.0=M5MlGÉ; 5âlTGM p5IMU SZLG[ DF8[ TYF 5FSGL p5H VG[ U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZJF
XFSEFÒ pUF0L XSFI K[P
DF8[ CF.0=M5MlGÉ; VYJF ;M.,,[; Sl<8J[XG
 CF,DF\ VJSFX lJ7FGDF\ 56 CF.0=M5MlGÉ; l;JFI ALHM SM. lJS<5 ARX[ GCLP
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nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkLkk «fkh

 zL 5LP V[P DC[ZLIF  0F"P ALP V[GP ;F8Ml0IF  0F"P V[RP V[,P W0}S
AFUFIT lJEFU4 A\P VP S'lQF DCFlJnF,I4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N v#((!!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z#*5
KM0GF lJSF; DF8[ HDLG V[S VUtIG]\
DFwID K[ KM0GL J'lâ VG[ lJSF; DF8[ HDLG
5MQFSTtJM4 5F6L VG[ CJF 5}ZF 5F0[ K[ 5Z\T]
36L JBT HDLG HgI ZMUM pt5gG SZTF
ÒJF6]VMGL CFHZL4 S'lD4 HDLG ;BT Y. HJL
TYF GA/L lGTFZ XlSTGF SFZ6[ KM0GF lJSF;DF\
VJZMW 5[NF YFI K[P 5Z\5ZFUT B[TL SZJF DF8[
JW] HDLG4 DH]Z VG[ 5F6LGL H~ZLIFTGF SFZ6[
lNJ;[ lNJ;[ B[TL SZJL D]xS[, AGTL HFI K[P
JW]DF\ 36L V[JL HuIFV[ S[ HIF\ B[TL SZJF DF8[
HDLG p5,aW G CMI NFPTP XC[ZL lJ:TFZDF\ VG[ HM
HDLG p5,aW CMI TM T[ O/N=]5 G CMI TYF B[TLG[
VG]S}/ VFJ[ T[J] JFTFJZ6 G CMI VFJL
5lZl:YlTDF\ CF.0=M5MlGÉ; 5âlTYL B[TL SZL
XSFIP

sZf JM8Z S<RZ (Water Culture) :
H]NL H]NL CF.0=M5MlGÉ;GL 5âlTVMDF\
JM8Z S<RZ ;F{YL ;Z/ 5âlT K[P VF 5âlTDF\
:8F.ZMOMD (Styrofoam) G]\ %,[8OMD" ZF;FIl6S
ãFJ6 EZ[,F 5F+ p5Z ;LW\] H TZT]\ D}SJFDF\ VFJ[
K[P VF 5âlTDF\ D}/G[ H~lZIFT D]HAGM 5|F6JFI]
VF5JF DF8[ BF; 5|SFZGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[
K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H Z p5Zf

ZF;FIl6S ãFJ6 EZ[,F 5F+GL V\NZ
D}/G[ CJF D/L ZC[ T[ DF8[ V[Z 5\5 A[;F0JFDF\
VFJ[ K[P H[GL DNNYL KM0GF D}/G[ VMlS;HG D/[
K[P VF 5âlTGM p5IMU ;FDFgI ZLT[ EFÒ5F,F
XFSEFÒ DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZG]\
CF.0=M5MlGÉ;G]\ DM0, H}GF DFK,L3ZDF\YL
5|FIMlUS WMZ6[ T{IFZ SZL XSFI K[P VF 5âlTDF\
CF.0=F[5F[lGS; 5ålTVF[GF 5|SFZ o
OST GFGF KM0GM H pK[Z SZL XSFI K[P VF 5âlT
CF.0=M5MlGÉ; 5âlTVF[GF H]NF H]NF & DF[8F VG[ ,F\AF ;DIGF 5FS DF8[ VG]S}/ GYLP
5|SFZ 5F0L XSFI K[P
s#f .A VG[ O,M sO,0q0=[Gf l;:8D
(Ebb and Flow (Flood / Drain) System o
s!f lNJ[8 l;:8D (Wick System) :
VF 5âlT CF.0=M5MlGÉ;GL ;Z/
5âlT K[P VF 5âlTDF\ ãFJ6DF\YL JF8YL D/TF
TtJM ;LWF H KM0G[ D/TF CMI K[P VF 5âlTDF\
H]NF H]NF DFwID H[JF S[ 5,F".84 JlD"SI],F.8
VG[ SMSMG8 sGFl/I[Zf OF.AZGM p5IMU B}A
H 5|Rl,T K[P VF 5âlTDF\ H[ KM0GL 5F6L TYF
ZF;FIl6S ãFJ6GL JWFZ[ H~lZIFT CMI T[ pUF0L
XSFTF GYL SFZ6 S[ JF8YL ZF;FIl6S ãFJ6GM
5}ZJ9M KM0G[ DIF"lNT D/[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8,
5[H Z p5Zf
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VF 5âlTDF\ 5\5 äFZF GLR[GL 8=[DF\YL
ZF;FIl6S äjIMG[ H[DF\ KM0 JFJ[,F CMI T[ 8=[DF\
KM0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIFZAFN JWFZFG\] ãFJ6
OZLYL 8=[DF\ V[S9]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ãFJ6G[
KM0JF/L 8=[DF\ KM0JF DF8[ c8F.DZc GM p5IMU
SZJFDF\ VFJ[ K[P KM0GL H~lZIFTG[ wIFGDF\ ,.
c8F.DZc ;[8 SZJFDF\ VFJ[ K[P
HIFZ[ 5\5G]\ 8F.DZ RF,] YFI K[ tIFZ[
ãFJ6 p5ZGL 8=[DF\ 5CM\R[ K[ VG[ H[J]\ 8F.DZ A\W
YFI V[8,[ T]Z\T JWFZFG\] ãFJ6 5FK]\ GLR[GL 8=[DF\

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

8[gSDF\ V[S9]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlTDF\ V[S
5F.5GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ KM0GF D}/
CMI K[P VF 5âlTDF\ KM0G[ VFWFZ VF5JF DF8[
G[8 5M8GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlTDF\
H]NF H]NF DFwID[ H[JF S[ CF.0=M8MG VG[ ZMSJ},GF[
VF 5âlT H]NFH]NF DFwID DF8[ p5IF[U YFI K[ T[DH DFwID JFZ\JFZ AN,J]\ 50T]\
VG]S}/ VFJ[ K[P VF 5âlTDF\ KM0 pUF0JFGL 8=[ DF\ GYLP
CF.0=M8MG4 U|[J[,4 ZMSJ}, JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P
gI]l8=Ig8 lO<D 8[SlGS lJS;FJJFG\] z[I
V[,G SM5Z S[ H[VM u,F; CFp; S|M%; lZ;R"
s$f l0=5 l;:8D sZLSJZLq GMG ZLSJZLfo
.lg:88I}84 .u,[\g0DF\ SFD SZTF CTF T[VF[G[ HFI
CF.0=M5MlGÉ;GL VF ;F{YL JWFZ[ 5|bIFT K[P VF 5âlTDF\ pWF\ ‘V’ VFSFZGL GLS AGFJJFDF\
5âlT K[P VF 5âlT V[SND ;Z/ K[ H[DF\ 8F.DZ VFJ[ K[ VG[ T[G[ NZ[S AFH]YL ;L, SZL N[JFDF\ VFJ[
S\8=M,GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5âlTDF\ K[P VF 5|SFZGL GLSDF\ !__ @ H[8,M E[H HF/
ZF;FIl6S ãFJ6GL 8[gSDF\ V[S 5\5 ,UFJJFDF\ JJFDF\ VFJ[ K[P GLR[ Tl/I[ 5MQFS TtJM I]ST 5FT/\]
VFJ[ K[P HIFZ[ 5\5G]\ 8F.DZ RF,] YFI tIFZ[ l0=5GL VFJZ6 5;FZ YT] CMI K[ H[DF\YL JG:5lT H~Z
5|DF6[ 5MQFSTtJM ,. ,[ K[P VF 5âlT H[ 5FSDF\
G/LVM äFZF ãFJ6 NZ[S KM0GL H~lZIFT 5|DF6[
D}/G]\ 5|DF6 VMK]\ CMI T[DF\ ;FZL ZLT[ SZL XSFI
D/[ K[P VCL\ V[Z 5\5GM p5IMU KM0G[ VMlS;HG K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H Z p5Zf
5}ZM 5F0JF DF8[ YFI K[P
s&f V[ZM5MlGS; (Aeroponics):
lZSJZL 5|SFZGL l0=5 5âlTDF\ JWFZFG\]
CF.0=M5MlGÉ; UF0"GGL ;F{YL VFW]lGS
ãFJ6 OZL 5FK]\ GLR[GL 8[\SDF\ HDF YFI K[ VG[
T[GM JFZ\JFZ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P GMG ZLSJZL 5âlT V[8,[ V[ZM5MlGS;P VF 5âlTDF\ KM0G[ V[S
l;:8DDF\ ZF;FIl6S ãFJ6GM p5IMU OST V[S RMSS; 5|SFZGF VFWFZYL 8[SM VF5JFDF\ VFJ[ K[
H JBT SZJFDF\ VFJ[ K[P GMG lZSJZL l;:8DDF\ VG[ T[GF D}/G[ ;LWF GLR[GF EFUYL V[S R[dAZ
HF/J6L BR" VMKM VFJ[ K[ SFZ6 S[ T[DF\ JWFZFG]\ H[JF 5F+DF\ CJFDF\ ,8STF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VF
ãFJ6 OZLYL V[S9]\ SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP lZSJZL R[dAZGF Tl/IFDF\ 5MQFS TtJM I]ST ZF;FIl6S
l;:8DDF\ ãFJ6GL ;F\ãTF VG[ Vd,TF HF/JJL ãFJ6 CMI K[ H[G[ V[S 5\5 äFZF 8F.DZGL ;FY[
B}A H VUtIGL K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H Z HM0L N[JFDF\ VFJ[ K[P KM0GL H~lZIFT D]HA
ãFJ6GM K\8SFJ GFGF GFGF lA\N] :J~5[ D}/ p5Z
p5Zf
SZJFDF\ VFJ[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H Z p5Zf
s5f gI]l8=Ig8 lO<D 8[SlGS sV[G8LV[Ofo
VF 5|SFZGL 5âlTDF\ A[ K\8SFJ JrR[G]\
CF.0=M5MlGÉ;GL VF 5âlTV[ ;O/ V\TZ KM0GL H~ZLIFT 5|DF6[ UM9JJFDF\ VFJ[
5âlT K[P VF 5âlTDF\ ZF;FIl6S ãFJ6G[ 5\5 äFZF K[P VF 5âlTDF\ D}/ H[ R[dAZDF\ CMI T[DF\ ;F5[1F
;TT JC[T\] ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[YL VF 5âlTDF\ E[HG]\ 5|DF6 !__ @ H[8,]\ ZFBJFDF\ VJF[ K[
8F.DZGL H~lZIFT ZC[TL GYLP VF 5âlTDF\ H[YL D}/ ;}SFTF GYLP VF 5âlTDF\ KM0GF D}/G[
KM0G[ H~ZL TtJMJF/]\ ZF;FIl6S ãFJ6 5\5 äFZF VMlS;HGG]\ 5|DF6 B}A H ;FZL ZLT[ D/L ZC[ K[
5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ JWFZFG]\ ãFJ6 OZL GLR[ H[GM ;LWM H OFINM pt5FNGDF\ HMJF D/[ K[P
HDF YFI K[P 8F.DZ ;[8 SZJF DF8[ KM0GL S[8,LS
AFATM H[JL S[ KM0GL µ\RF.4 5|SFZ4 ACFZGF
JFTFJZ6G\] TF5DFG4 E[H VG[ SIF 5|SFZG]\ DFwID
JF5Z[, K[ T[GL 5Z ZC[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8,
5[H Z p5Zf
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nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØrík{kt ðÃkhkíkk {kæÞ{ku
 zL 5LP V[P DC[ZLIF  0MP ALP V[GP ;F8M0LIF  zL ALP V[P H[9JF  zL lAD, 5LP ,F[0FIF
AFUFIT lJEFU4 A\P VP S'lQF DCFlJnF,I4 VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\N v#((!!_
OF[G o s_Z&)Zf
CF.0=M5MlGS 5âlTDF\ HDLGGL HuIFV[ 
H]NF H]NF DFwIDMDF\ KM0G[ pUF0JFDF\ VFJ[ K[P
VF DFwIDM S[JF 5|SFZGF CMI K[ m VG[ T[GL D]bI

BFl;ITM X] K[ m TYF T[GM p5IMU S[JL ZLT[ SZL

XSFI m T[ HF6J]\ B}A H~ZL K[P

DFwID ZMUv ÒJFT TYF S'lDYL D]ST CMJ]\
HM.V[

CF.0=M5MlGS; 5âlTDF\ HDLGGF AN,[
H]NF H]NF DFwIDF[ KM0GF D}/G[ 8[SM VF5JF DF8[
J5ZFI K[ TYF VF DFwIDM £FZF KM0GF D}/G[
5}ZTF 5|DF6DF\ CJF D/L ZC[ sVMlS;HGf VG[
E[H 56 H/JF. ZC[ K[ H[YL KM0GM lJSF; 56
;FZM YFI K[P VF DFwIDM KM0G[ SM. 5MQFSTtJM
5}ZF 5F0TF GYL 56 D}/GF lJSF; DF8[ 5FIFGL
H~lZIFT 5}ZL 5F0[ K[P



V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ ,. HJFDF\
;Z/TF ZC[JL HM.V[P



JHGDF\ C,S]\ CMJ]\ HM.V[P

KL£F/]TF ;FZL CMJL HM.V[P
AHFZDF\ ;Z/TFYL D/L ZC[J] HM.V[P

lJlJW DFwIDF[ o
s!f Z[TL sSandf o

B0SMGF WMJF6 S[ 3;FZFG[ ,LW[ Z[TLG]\
VFD CF.0=M5MlGS;DF\ J5ZFTF H]NF
H]NF DFwIDMYL HDLGGL ;ZBFD6LDF\ GLR[ lGDF"6 YFI K[P T[G]\ A\WFZ6 T[ SIF 5|SFZGF
B0SMDF\YL lGDF"6 5FD[, K[ T[GF p5Z ZC[ K[P
D]HAGF OFINF YFI K[P
s!f DFwIDGF SFZ6[ KM0GF D}/G[ SM. ZMUv Z[TL lS\DTDF\ ;:TL CMI K[ TYF B}A H ;C[,F.YL
p5,aW Y. XS[ K[P Z[TLGM p5IMU SZTF\ 5C[,F\
ÒJFT S[ S'lDGM p5§J YTM GYLP
T[G[ H\T]D}ST SZJL 50[ K[P Z[TL JHGDF\ EFZ[ CMI
sZf E[H 5}ZTF 5|DF6DF\ HF/JL ZFB[ K[P
K[P T[ JWFZ[ ;DI 5F6LG[ 5S0L ZFBTL GYLP Z[TLG[
s#f CJFGL VJZ HJZ JWFZ[ K[P
;FDFgI ZLT[ JlD"SI],F.84 5,F".8 VG[ SMSM SMIZ
VFNX" DFwIDGL ,F1Fl6STFVM o
;FY[ lDz6 SZL p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[4 H[YL T[
 VFNX" DFwID E[H HF/JL ZFB[ K[ VG[ E[H HF/JL ZFBJFDF\ VG[ KM0GF D}/G[ CJFGL
JWFZFGF 5F6LGM lGSF, SZ[ K[P
VJZvHJZDF\ DNN SZ[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8,
5[H # p5Zf
 DFwID 5F6LDF\ SMCJFJ]\ G HM.V[P
12
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sZf SMSM5L8 (Cocopeat) :
GFl/I[ZG[ SF5TF\ VG[ KM,TF\ GLS/TL
KF,DF\YL H[ E}SM D/[ K[ T[G[ SMSM5L8 S[ SMSM0:8
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\YL SM.56 HFTG]\
5MQF6 D/T]\ GYL 5Z\T] T[ D],FID VG[ JHGDF\
C,S]\ CMI K[P T[ p5ZF\T GLTFZ XlST 56 p¿D
WZFJ[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf
CF,GF ;\HMUMDF\ U|LGCFp;DF\ ;\JW"G
DFwID TZLS[ 5|Rl,T K[ SFZ6 S[ T[ p¿D lK§F/]TF
sZ5 YL #_ @f WZFJ[ K[P T[ W~GF J'lâ VG[ lJSF;
DF8[ ;FZF DF\ ;F~ DFwID K[ T[DF\ $5 @ YL JW]
l,luGG CMI K[ H[YL T[ ,F\AF ;DI ;]WL RF,[ K[
T[DF\ HDLGHgI ZMUM CMTF GYL SMSM5L8GL 5F6L
;\U|C SZJFGL 1FDTF B}A H CMI K[ TYF T[ lK£F/]
CMJFYL VMlS;HGGL VF5 ,[ 56 ;FZL ZLT[ SZL
XS[ K[P
s#f JlD"SI],F.8 (Vermiculite) o
D[uG[lXID V[<I]lDlGID VFI"G l;l,S[8
K[P UZD SZTF\ T[ O},[ K[P VG[ JHGDF\ V[SND C,S\]
AG[ K[P H[YL T[DF\ CJF VG[ 5F6L ;\U|C SZJFGL
5}ZTL HuIF D/L ZC[ K[P T[GL AOZL\U S[5[;[8L
B}A H ;FZL K[P T[ T8:Y 5LPV[RP VF\S WZFJ[ K[P
5F6LDF\ VãFjI K[P E[H ;\U|C SZJFGL 1FDTF
B}A H JWFZ[ K[P BF; SZLG[ lJSl;T N[XMDF\ T[GM
p5IMU JW] SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF S[8FIG V[1FR[gH
S[5[;L8L 56 5]QS/ K[ VG[ T[ 5MQFSTtJMG[ ,F\AF
;DI ;]WL ZFBJFGL XlST WZFJ[ K[ H[ 5FK/YL
WLZ[ WLZ[ 5}ZF\ 5F0[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H #
p5Zf

;O[N Z\UGF l;l,SF;L; 5NFY"G[ 5,F".8 TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HJF/FD]BLDF\YL D/TF
,FJFG[ EõLDF\ *&__ ;[P pQ6TFDFG[ T5FJLG[
5,F".8 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF V[S ÒJF6]
ZlCT DFwID K[ T[GM 5LP V[R VF\S & YL ( CMI
K[P T[GL E[H WFZ6 SZJFGL XlST TYF VFIG
lJlGDI XlST JWFZ[ CMI K[ T[DF\ SM. 56 5|SFZGF
BlGHTtJM CMTF GYL T[ JHGDF\ C,S]\ CMI K[P
sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf
s$f ZMSJ], (Roakwool) :
ZMSJ}, T{IFZ SZJF DF8[ cDM<8G ZMScsMolten
rockf G[ u,F; OF.AZGL H[D SF\TJFDF\ VFJ[ K[
VFJF OF.AZ CF,DF\ .\8M4 RMZ; 8}S0FGF ~5DF\
AHFZDF\ D/[ K[P ZMSJ},DF\ 5F6L ;\U|C VG[ CJFGL
VJZHJZ B}A H ;FZL ZLT[ YFI K[P ZMSJ], BF;
;M.,,[; Sl<8J[XGDF\ p5IMU YFI K[P AHFZDF\
ZMSJ], :,[A4 ZMSJ], SI}A 56 p5,aW CMI K[
BF; SZLG[ SI}A ALHG[ pUF0JF DF8[ J5ZFI K[
ALHGF pUFJF AFN VF SI}A G[ ZMSJ], :,[ADF\
D}SJFDF\ VFJ[ K[P ZMSJ], JHGDF\ C,S]\ CMI K[
VG[ OZLYL T[GM p5IMU SZL XSFI K[P T[ KM0G[
V[S H\T]ZlCT JFTFJZ6 5}~ 5F0[ K[P sH}VF[ OF[8F[
8F.8, 5[H # p5Zf
s5f

CF.0=M8MG

(LECA-Light weight
Expanded Clay Aggregate) :

CF.0=M8MG 5[aF<;GF ~5DF\ VFJ[ K[
T[ KM0GF lJSF; DF8[ V[S VFNX" DFwID TZLS[
p5IMUDF\ VFJ[ K[P ,[SF 5[A<; B}A H lK£F/]
CMI K[P T[GF SFZ6[ T[GL ;5F8LGM lJ:TFZ B}A H
s$f 5,F".8 (Perlite) :
JWL HFI K[P H[YL 5F6LGM ;\U|C ,F\AF ;DI ;]WL
HJF/FD]BL OF8TF\ T[DF\YL D/TF\ ZFBM0L SZL XS[ K[P ,[SF 5[A<;DF\ CJFGL VJZHJZ ;FZL
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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CMI K[ VG[ 5F6LDF\ WMJF. HJFGM 5|`G ZC[TM VJZvHJZ 56 JWFZ[ CMI K[P VF DFwIDDF\
GYL H[YL ,[SF 5[A<;GM OZLJFZ 56 p5IMU SZL KM0GF D}/GM lJSF; 56 ;FZM YFI K[P
XSFI K[P
sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf
s*f U[|J[, (Gravels) :

s!_f %I]DF.; (Pumice) :

DFK,L3ZDF\ 56 U|[J[, H[JF DFwIDGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P U[|J[, JHGDF\ EFZ[4
lS\DTDF\ ;:T] CMI K[ VG[ AHFZDF\ ;Z/TFYL D/L
ZC[ K[P 5F6LGM GLTFZ h05YL YFI K[P ;FO SZJ]\
;Z/ ZC[ K[P U|[J[,G[ p5IMUDF\ ,[TF\ 5C[,F\ ;FO
SZJF 50[ K[P HM U[|J[,GM DFwID TZLS[ p5IMU
SZ[, CMI TM T[G[ ;TT WLZ[ WLZ[ 5F6L 5}~\ 5F0TF
ZC[J] 50[ K[ GlCTZ KM0GF D}/ ;}SF. HFI K[P
sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf

JHGDF\ C,S]\ VG[ 5,F".8 H[J]\ DFwID
K[ %I]DF.;DF\ D]bIÀJ[ l;l,SMG 0FIMS;F.0 VG[
V[<I]lDlGID VMS;F.0 CMI K[P T[DF\ VMS;F.0
:J~5DF\ ,MC4 S[l<XID4 D[uG[lXID VG[ ;Ml0ID
56 lJlJW HyYFDF\ CMI K[P VF DFwID CJFGL
VJZvHJZ TYF JWFZFGF 5F6LGM lGSF, SZJFDF\
p5IMUL K[P %I]DF.; VMlS;HGG]\ 5|DF6 JWFZ[
HF/JL ZFB[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf

s(f U|M:8MG (Growstone) :
U|M:8MG JHGDF\ C,S]\ VG[ lKãF/]\ CMI K[
VG[ V[S;ZBF VFSFZDF\ CMTF GYLP VF DFwIDGM
OZLYL p5IMU SZL XSFI K[P U|M:8MG 5,F".8 VG[
5L8GL ;ZBFD6LDF\ JWFZ[ CJF VG[ 5F6L ;\U|CL
XS[ K[P T[DF\ _P5 YL 5P_ @ S[l<XID SFAM"G[8 CMI
K[P U|M:8MGGM D]bI U[ZOFINM V[ K[ S[ T[G[ ;FO SZJF
D]xS[, K[P lJSF; 5FDTF KM0GF D}/ U|M:8MG ;FY[
RM\8L HFI K[ H[YL KM0G[ ALHF DFwIDDF\ VYJF
VgI HuIFV[ O[ZJTL JBT[ D}/G[ G]S;FG YJFGL
XSITF ZC[ K[P sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf

lZJZ ZMS lS\DTDF\ ;:TF\ VG[ JHGDF\ EFZ[
CMI K[ VG[ AHFZDF\ H]NF H]NF DF5GF D/[ K[P T[
UM/FSFZ CMI K[ TYF T[GL WFZ ,L;L CMI K[
ZLJZZMSGM DFwID TZLS[ p5IMU SZTF\ 5C[,F\ T[G[
H\T]ZlCT SZJF 50[ K[ lZJZ ZMS lKãF/]\ CMTF GYL
T[YL T[ KM0GF D}/GF lJ:TFZDF\ E[H HF/JL ZFBTF
GYLP ZMS H]NF H]NF DF5GF CMJFYL A[ ZMS JrR[
HuIF ZC[JFYL JWFZ[ 5|DF6DF\ CJFGL VJZ HJZ
ZC[ K[ T[GF SFZ6[ D}/G[ JWFZ[ 5|DF6DF\ VMlS;HG
D/[ K[P ZLJZ ZF[SDF\ 5F6LGM lGTFZ h05YL YFI
K[ T[YL A[ 5F6L VF5JF JrR[GM ;DIUF/M V[JL
ZLT[ UM9JJM HM.V[ S[ H[YL KM0GF D}/ ;}SFI GlCP
sH}VF[ OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf

s)f VMV[;L; SI]A (Oasis cubes) :

s!Zf O,MZ, OMD (Floral foam)o

VF DFwID ZMSJ], SI}A H[J]\ K[ 56 ZMSJ],
SI}AGL H[D 5F6L ;\U|CL XST]\ GYL VF DFwID
lS\DTDF\ ;:T]\ K[P VMV[;L; SI}A ALHGF :O}Z6
TYF KM0GF lJSF; DF8[ p5IMUL K[P VMV[;L;
SI}A 5F6LG[ XMQFL XS[ K[ VG[ T[DF\ CJFGL

VMV[;L; SI}AGL H[D VF DFwIDGM 56
CF.0=M5MlGS;DF\ p5IMU SZL XSFI K[P O,MZ,
OMD 5F6L ;Z/TFYL XMQFL XS[ K[P VF DFwIDGM
U[ZOFINM V[ K[ S[ T[GF 8]S0F ;Z/TFYL Y. XS[ K[
VG[ T[ GFGF GFGF S6 5F6LDF\ K}8F 5F0[ K[P sH}VF[
OF[8F[ 8F.8, 5[H # p5Zf
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s!!f lZJZ ZMS (River Rock) :

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

nkEzÙkuÃkkurLkõMk{kt Ãkku»kfíkíðkuLkwt ÔÞðMÚkkÃkLk
 0F"P S[P;LP58[,  zL lJD, V[GP 58[,
DF.ÊF[gI]l8=Ig8 lZ;R" l:SD sVF.;LV[VFZf
VF6\N S'lQF I]lGJl;"8L4 VF6\Nv #(( !!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&!&!&

CF.0=M5MlGÉ; V[ CF.0=MS<RZGM EFU K[
S[ H[DF\ HDLG l;JFIGF DFwIDDF\ KM0G[ pUF0JFDF\
VFJ[ K[ VG[ 5F6LDF\ ãFjI TtJMG]\ ãFJ6 AGFJL
5MQFSTtJM 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF ãFJ6DF\
KM0GF D}/GM lJSF; YFI K[ VG[ D}/ pUJF DF8[GF
DFwID H[JF S[ U|[J,4 5,F".8 JU[Z[ äFZF AFCI
DNN D/[ K[P CF.0=M5MlGÉ;DF\ 5MQFSTtJM H]NF
H]NF :+MT äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[JF S[ ZF;FIl6S
BFTZM4 5|F6Lq 51FLGF VJX[QFMDF\YL AGFJ[,
S]NZTL BFTZM JU[Z[P

SZLG[ D}/G[ 5}ZTM VMS;LHG D/L ZC[P 5FZNX"S
S}\0Fq 8AGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ,L, TYF
X[JF/GL J'lâ V8SFJJF DF8[ V[<I]lDlGID OM.,
TYF SF/] %,Fl:8S ,UF0JFDF\ VFJ[ K[P gI]l8=Ig8
;M<I]XG NZ V9JFl0I[ VYJF T[GL ;F\ãTF V[S
RMSS; ,[J, SZTF 38L HFI tIFZ[ AN,JFDF\ VFJ[
K[ VG[ VF ,[J, HF/JL ZFBJF DF8[ O,M8 JF<J
ZFBJFYL gI]l8=Ig8 ;M<I]XGG]\ ,[J, H/JF. ZC[
K[P VF ZLT[ KM0GF J'lâ VG[ lJSF; NZlDIFG
gI]l8=Ig8 ;M<I]XGG]\ ,[J, SFIDL ZLT[ 5MQFSTtJM
5}ZF 5F0[ K[P

5âlTVM o

Slg8gI]; O,M ;M<I]XG S<RZ o

VF 5âlTDF\ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGM 5|JFC
;TT D/TM ZC[ K[ VG[ :8[l8S 5âlT SZTF\
B}A ;Z/ 5âlT K[ SFZ6 S[ VF 5âlTDF\ DF[8F
%,Fl:8S 8ADF\ DM8L ;\bIFDF\ KM0 pUF0JFDF\ VFJ[
K[P cgI]l8=Ig8 lO<D 8[SlGSc (NFT) DF\ KM0GF D}/
gI]l8=Ig8 ;M<I]XGDF\ 0}A[ T[ ZLT[ T[G]\ ,[J, ZFBJFDF\
VFJ[ K[ VG[ CJF äFZF 5}ZTM VMS;LHGGM 5}ZJ9M
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFYL VgI 5âlTVM SZTF
NFT DF\ KM0G[ 5}ZTF 5MQFSTtJM4 VMlS;HG VG[
:8[l8S ;M<I]XG S<RZ (Static solution
5F6L D/L ZC[ K[P H[G[ SFZ6[ KM0GL J'lâ B}A ;FZL
culture) :
YFI K[ VG[ pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P
:8[l8S ;M<I]XG S<RZDF\ 5MQFSTtJM
5MQFSTtJMI]ST ãFJ6 sgI}l8=Ig8 ;F[<I]XGf o
I]ST ãFJ6DF\ KM0G[ pUF0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF
ãFJ6DF\ CJF 5;FZ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 36LJFZ VSFA"lGS CF.0=M5MlGÉ; ãFJ6 (Inorganic
ãFJ6DF\ 0}AF0[,F 56 ZFBJFDF\ VFJ[ K[P KM0GF hydroponics solution)o
D}/ ;\5}6"56[ äFJ6DF\ 0}AF0[,F CMI tIFZ[ gI]l8=Ig8
VSFA"lGS 5MQFSTtJMI]ST ãFJ6GM
;M<I]XGG]\ ,[J, YM0]\ GLR]\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ H[YL
CF.0=M5MlGÉ;DF\ 5MQFSTtJMGL 5}lT"
D]bItJ[ ;A .lZU[XG TYF 8M5 .lZU[XG äFZF
SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ DM8[EFU[ VF 5âlTVMGM
p5IMU %,Fl:8S S}\0F s8Af DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[
VG[ 36LJFZ l;D[g84 u,F;4 D[8, TYF ,FS0FDF\YL
AGFJ[, S}\0F q 8AGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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p5IMU KM0GL J'lâ VG[ lJSF; NZlDIFG 5MQF6 5}~
5F0JF DF8[ YFI K[P HDLGDF\ H[ ZLT[ 5MQFSTtJMGL
VF5v,[ HDLGGF S6M TYF KM0GF D}/ JrR[ YFI
K[ V[ 5|SFZGL ;M., S[D[l:8= CF.0=M5MlGÉ;DF\
H]NF 5|SFZ[ YFI K[ H[JL S[
• HDLGDF\ 5MQFSTtJMGL VF5 ,[ (Cation
Exchange Capacity) HDLGDF\ ZC[,F
AFZLS S6M TYF ;[lgãI TtJMG[ SFZ6[ YFI
K[ H[GF SFZ6[ HDLGGM 5LPV[RP VF\S TYF
5MQFSTtJMGL ;\FãTF H/JF. ZC[ K[ HIFZ[
CF.0=M5MlGÉ;DF\ 5LV[R TYF ;\FãTF h05YL
AN,FTL ZC[ K[P

36LJFZ V[S TtJ ALHF TtJ ;FY[ ;\IMHF.
VJ1F[5 5[NF SZ[ K[ s,MC TtJG]\ VJ1F[5Gf
H[GF SFZ6[ KM0 VJ1F[5 YI[,F TtJMG]\ XMFQF6
SZL XSTM GYL VG[ µ65 JTF"I K[ VG[ J'lâ
V8S[ K[P VFYL gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGM 5LPV[RP
VF\S H/JF. ZC[ T[ DF8[ RL,[8[0 V[Hg8 H[JF
S[ EDTA GM p5IMU SZJM H~ZL K[P

;FDFgI ZLT[ B[TLDF\ KM0GL 5MQFSTtJMGL
DFJHTDF\ ‘Liebig’s low of the
Minimum’ G]\ 5F,G YFI K[P gI]l8=Ig8
;M<I]XG AGFJTL JBT[ KM0GL VMKFDF\ VMKL
TYF JW]DF\ JW] TtJMGL 1FDTF HF6L ;F\ãTFJF/]\
ãFJ6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P DM8F EFUGF gI]l8=Ig8
• CFI0=M5MlGS;DF\
RMSS;
5|SFZGF
;M<I]XGDF\ ;F\ãTF !___ YL Z5__ 5L5LV[D
5MQFSTtJMGF[ p5F0 JW] YFI K[ H[GF SFZ6[
H[8,L CMI K[P KM0GF J'lâ VG[ lJSF; NZlDIFG
56 gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGM 5LV[R TYF ;F\ãTF
VFJxIS 5MQFSTtJMGL DF+F H~ZLIFT SZTF\ VMKL
AN,FI HFI K[ NFPTP GF.8=[8vGF.8=MHGG]\
CMI TM KM0DF\ 5MQFSTtJMGL µ65 JTF"I K[ VG[
XMQF6 h05YL YFI K[ H[G[ SFZ6[ ALHF
JWFZ[ CMI TM TLJ|TF JTF"I K[P VFYL 5MQFSTtJMGL
TtJMGL ;\FãTF 5Z V;Z YFI K[P
;5|DF6 ;F\ãTF gI]l8=Ig8 ;M<I]XGDF\ H/JF. ZC[
• CFI0=M5MlGS;DF\ 5|JFCL :J~5G[ SFZ6[ T[ B}A H~ZL K[ VG[ VF V\U[GL lJUTJFZ DFlCTL
5LV[R TYF 5F6LDF\ ZC[,F VgI TtJMG[ GLR[GF SM9FDF\ NXF"J[, K[P
KM0DF\ 5MQFSTtJMGL DF+F TYF :+MT
TtJ

TtJGF
gI}GTD
DC¿D DF+F
p5F0 DF8[G]\
DF+F
s5L5LV[Df
:J~5
s5L5LV[Df

GF.8=MHG NO−3
VG[qVYJF
NH+4

!__

!___

5M8[lXID

!__

$__
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K+

;FDFgI ZF;FIl6S :+MT
KNO3, NH4NO3, Ca(NO3)2,
HNO3, (NH4)2SO4 VG[ (NH4)2HPO4

KNO3, K2SO4, KCl,
KOH, K2CO3, K2HPO4 VG[ K2SiO3

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

TtJ
OM:OZ;
S[l<XID

TtJGF
gI}GTD DC¿D DF+F
;FDFgI ZF;FIl6S :+MT
p5F0 DF8[G]\
DF+F
s5L5LV[Df
:J~5
s5L5LV[Df
3−
K2HPO4, KH2PO4, NH4H2PO4,
PO4
#_
!__
H3PO4 VG[ Ca(H2PO4)2
2+
Ca
Ca(NO3)2,
Ca(H2PO4), CaSO4
Z__
5__
VG[ CaCl2

D[uG[lXID Mg2+

5_

!__

;<OZ

SO42−

5_

!___

,MC

Fe3+ VG[ Fe2+

_P_5

5P_

FeDTPA, FeEDTA, iron citrate, iron
tartrate, FeCl3 VG[ FeSO4

lh\S

Zn2+

_P_5

!P_

ZnSO4

SM5Z

Cu2+

_P_!

!P_

CuSO4

D[\U[GLh

Mn2+

_P5

!P_

MnSO4 VG[ MnCl2

AMZMG

B(OH)−4

_P#

!_

H3BO3, VG[ Na2B4O7

DMl,a0[GD MoO−4

_P__!

_P_5

lGS,

Ni2+

_P_5*

!P5

NiSO4 VG[ NiCO3

l;l,SMG

SiO2−3

_

!$_

K2SiO3, Na2SiO3 VG[ H2SiO3

;Ml0ID

Na+

_

MgSO4 VG[ MgCl2
MgSO4, K2SO4, CaSO4,
H2SO4,(NH4)2SO4, ZnSO4, CuSO4,
FeSO4 VG[ MnSO4

(NH4)6Mo7O24 VG[ Na2MoO4

Highly Na2SiO3, Na2SO4, NaCl,
variable NaHCO3 VG[ NaOH
SFA"lGS CF.0=M5MlGÉ; §FJ6 (Organic
CMI K[P
hydroponics solutions) o
 ;[lgãI BFTZM DF[8[ EFU[ S'lQF VJX[QFMDF\YL
S[lDS,I]ST BFTZMGF[ VMKF[ p5IMU
5[NF SZJFDF\ VFJ[ K[ DF8[ 36LJFZ U\ELZ
SZJF DF8[ T[GL ;FY[ ;[lgãI BFTZMGM J5ZFX
ZMUHgI ÒJF6]VMG[ SFZ6[ CF.0=M5MlGÉ;
CF.0=M5MlGÉ;DF\ SZL XSFI K[ 56 ;[lgãI
äFZF pUF0[, BFn KM0DF\ 56 U\ELZ ZMU
BFTZMGF 5|JFCL :J~5DF\ p5IMUDF\ ,[JF DF8[
,FUJFGL XSITF ZC[,L K[P
36L D]xS[,LVM 56 VG]EJL 50[ K[ H[JL S[
 ;[lgãI BFTZMG[ AFZLS S6MDF\ ~5F\TZLT SZJF
 ;[lgãI BFTZMDF\ 5MQFSTtJMGL DF+F AN,FTL
DF8[ N/JF TYF RFZJF 50[ K[ GlCTZ ãFJ6DF\
ZC[ K[P VF DF+F 5X]VF[GF BMZFS 5Z VFWFlZT
KM0GF lJSF;DF\ V0R6 µEL SZ[ K[P
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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 ;[lgãI BFTZMG]\ ;DI HTF SMCJF6 YFI K[ XSFI K[P
H[G[ SFZ6[ 36LJFZ N]U"\W 5[NF YFI K[P
CF.0=M5MlGÉ;DF\
;[lgãI
BFTZM
p5ZMST D]xS[,LVM CMJF KTF\ ;[lgãI TZLS[ J5ZFX SZL XSFI T[JF H]NF H]NF ;[lgãI
BFTZMGM SF/Ò5}J"S p5IMU SZJFDF\ VFJ[ TM BFTZM TYF T[DF\ ZC[,F 5MQFSTtJMGL DF+F GLR[GF
CFI0=M5MlGS;DF\ T[GM ;O/TF5}J"S p5IMU SZL SM9FDF\ NXF"J[, K[P
;[lgãI BFTZMDF\ 5MQFSTtJMGL DF+F
lJUT

ST,BFGFG]\ BFTZ
CF0SFG]\ BFTZ
XL\U0FG]\ BFTZ
DFK,FG]\ BFTZ
,FS0FGL ZFB
S5F;LIFGL ZFB
S5F;LIFG]\ BFTZ
RFD0FG]\ BFTZ
DZ3F\G]\ BFTZ

N

P2O5

!#P_@
ZP_@
$P_@
ZZP5@
!$P_@
!P_@
)P5@
*P_@
–
ZP_@
–
5P5@
*P_@
#P_@
–
5P5@ YL ZZ@
Z@ YL 5@
ZP5@ YL #@

3[8FG]\ BFTZ
ASZFG]\ BFTZ
3M0FG]\ BFTZ

ZP_@
!P5@
#@ YL &@

!P5@
!P5@
!P5@

UFIG\] BFTZ
51FLGL RZS

ZP_@
!#@

!P5@
(@

p5ZMST SM9FDF\ NXF"J[, ;[lgãI BFTZMDF\
;}1DTtJMGL DF+F V,U V,U 5|DF6DF\ ZC[,L K[P
KM0GL J'lâ VG[ lJSF; DF8[ H~ZL 5MQFSTtJMGL
DF+F HF/JL ZFBJF DF8[ 36LJFZ S]NZTL Ò%;D4
S[<;F.8 VG[ u,]SMDF.8G[ lDz6DF\ p5IMU SZL
XSFI K[P CI}lDS V[l;0GF[ 56 RL,[8[0 V[Hg8
TZLS[ p5IMU SZJFYL 5MQFSTtJMGM p5F0 JW[ K[P
18

K2O

CaO

Mg

SO2

!P_@
–
–
–
5P_@
Z*P_@
ZP_@
–
!P#@ YL
#@
#P_@
#P_@
ZP_@ YL
5P_@
ZP_@
ZP_@

_P5@
##P_@
ZP5@
_P5@
##P_@
)P5@
_P5@
–
$P_@

–
_P5@
–
–
#P5@
5P_@
_P5@
–
!P_@

–
_P5@
ZP_@
–
!P_@
ZP5@
–
–
ZP_@

$P_@
ZP_@
!P5@

ZP_@
–
!P_@

!P5@
–
_P5@

$P_@
Trace

!P!@
Trace

_P5@
Trace

;FWGM (Common equipments):
CF.0=M5MlGÉ;DF\ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGM
5LPV[RP (pH) TYF ;F\ãTF HF/JL ZFBJF DF8[
GLR[ NXF"J[, ;FWGM ,[AMZ[8ZLDF\ CMJF H~ZL K[P
s!f

5LPV[RP DL8Z (pH meter) :
5LPV[RP DL8Z ;FWGYL ãFJ6GM Vd,TF

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

V\FS DF5L XSFI K[P 5LPV[RP VG[ 5MQFSTtJMGL 5MQFSTtJM VG[ T[GL DF+F 5ZYL HF6L XSFI K[P
,eITF JrR[ BF; 5|SFZGM ;\A\W CMI K[
8FD[8FGF KM0DF\ 5MQFSTtJMGL DF+F
DM8[EFU[ T8:Y 5LPV[RP (pH 7.0) JF/F
5MQFSTtJM
8FD[8FGF KM0DF\ 5}ZTF
ãFJ6DF\ 5MQFSTtJMGL ;],eITF JW] HMJF D/[
5|DF6GL DF+F
K[ HIFZ[ VMKF 5LPV[RPJF/F ãFJ6DF\YL
#P5 YL 5P_ @
;}1DTtJMGL ,eITF JWFZ[ YFI K[P (< pH 5.5) GF.8=MHG
_P# YL _P&5 @
HIFZ[ D]bI 5MQFS TtJMGL ,eITF 38[ K[P VFYL OM:OZ;
ZP( YL $P_ @
ãFJ6GM 5LPV[RP 5P5P YL &P# HF/JL ZFBJF 5M8[lXID
!P_ YL #P_ @
DF8[ CFI0=M5MlGS;DF\ 5LPV[RP DL8Z ;FWGGL S[l<XID
D[uG[lXID
_P#5 YL !P_ @
BF; VUtITF K[P
;<OZ
_PZ YL !P_ @
sZf .P;LP DL8Z (EC meter) :
,MC
5_ YL #__ 5L5LV[D
.P;LP DL8ZYL ãFJ6DF\ ãFjI 1FFZMG]\ D[\U[GLh
Z5 YL Z__ 5L5LV[D
5|DF6 HF6L XSFI K[ VFYL CF.0=M5MlGS;DF\ lh\S
!( YL Z_ 5L5LV[D
5 YL #5 5L5LV[D
ãFJ6GL ;F\ãTF lJlJW SFZ6MG[ ,.G[ AN,FTL ZC[ SM5Z
#_ YL *5 5L5LV[D
K[ H[G[ HF/JL ZFBJF DF8[ .P;LP DL8ZGM p5IMU AMZMG
SZJFDF\ VFJ[ K[P
5F6LGL U]6J¿F o
s#fVF\SJF/M l;l,g0Z (Graduated cylinder)
BF; SZLG[ gI]l8=Ig8 ;M<I]XG ;FNF
KM0GF 5FGG]\ 5'YSSZ6 o
5F6LDF\ AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VFYL 5F6LDF\
ZC[,F ãFjI 1FFZMG]\ 5|DF6 5'YSSZ6 äFZF
 5FGGF 5'YÞZ6YL KM0DF\ 5MQFSTtJMGL
HF6J]\ H~ZL K[ VG[ HM CFlGSFZS TtJM JW]
µ65 VYJF JW] DF+F HF6L XSFI K[P
5|DF6DF\ CMI TM 5F6LGL DFJHT l8=8D[g8 %,Fg8
 5'YSSZ6YL µEF 5FSDF\ 5MQFSTtJMGL (de-solunization/ Ion exchange) äFZF
DFJHT SZL JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P
SIF" AFN p5IMU SZJF[ H[YL SZLG[ TtJMDF\ VJ1F[5
 5'YSSZ6 DF8[ V\NFH[ ( YL !_ GJF 5FGGF YJFGF 5|`GM lGJFZL XSFI VG[ KM0G[ 5MQFSTtJM
GD}GFVM ,. J{7FlGS 5âlTVM äFZF ,eI :J~5DF\ D/L ZC[P
5MQFSTtJMG]\ ,[AMZ[8ZLDF\ VG]DF5G SZJFDF\ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGL 5;\NUL VG[ AGFJJFGL
VFJ[ K[P
ZLT o
KM0DF\ 5MQFSTtJMGL DF+F 5}ZTF 5|DF6DF\
;FDFgI ZLT[ AHFZDF\ D/TF gI]l8=Ig8
K[ S[ GlC T[GL HF6SFZL GLR[GF SM9FDF\ NXF"J[, ;M<I]XGDF\ D]bIÀJ[ GF.8=MHG (N), OM:OZ;
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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(P) VG[ 5M8[lxFID (K) CMI K[ VG[ VF TtJM
gI]l8=Ig8 ;M<I]XGDF\ 5MQFSTtJM (NPK)
!_v!_v!_ Z[lXIFDF\ CMI K[ V[8,[ S[ NZ[SGF GM Z[lXIM KM0GF 5|SFZ4 J'lâGL S1FF4 5|SFX4
!_@ GF EFU~5[ ;M<I]XGDF\ 5|DF6 CMI K[ VG[ JFTFJZ64 TF5DFG JU[Z[ 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
AFSLGF *_ @ 5F6L4 ;}1DTtJM VG[ VgI RL,[8[0 lJlJW 5FSM DF8[ ;\XMWGGF VFWFZ[ GSSL gI]l8=Ig8
S[ H[GF äFZF VgI 5MQFSTtJM KM0G[ 5}ZF 5F0JFDF\ ;M<I]XGDF\ H~ZL 5MQFSTtJMGL DF+F GLR[ NXF"J[,
VFJ[ K[P
SM9FDF\ NXF"J[, K[P
lJlJW 5FSM DF8[ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGDF\ 5MQFSTtJMGL DF+F s5L5LV[Df
5FS
8FD[8F\
SFS0L
5L5Z
:8=MA[ZL
XSSZ8[8L
U],FA

N
!)_
Z__
!)_
5_
Z__
!*_

P
$_
$_
$5
Z5
$5
$5

CF.0=M5MlGÉ;DF\ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGL
5;\NUL AFAT[ BF; wIFG ZFBJ]\ S[ 5MQFSTtJMJF/\]
;M<I]XG CFI0=M5MlGS; DF8[ H K[ S[ GlC VG[ BF;
SZLG[ +6 EFUDF\ T{IFZ SZ[, gI]l8=Ig8 ;M<I]XG
5;\NUL SZJL H[YL SZLG[ KM0GL J'lâ NZlDIFG H[
VJ:YFV[ T[ 5MQFSTtJMGL H~lZIFT D]HA 5MQF6
jIJ:YF SZL XSFIP
VF +6 EFUDF\ AGFJ[, ;M<I]XG
(3 parts solutions) CF.0=M5MlGÉ;DF\ p5IMU
,[JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ wIFGDF\ ZFBJFGF D]¡F GLR[
D]HA K[P

K
#!_
Z(_
Z(5
!5_
Z(5
Z(5

Ca
!5_
!$_
!#_
&5
!!5
!Z_

Mg
$5
$_
$_
Z_
#_
$_

D[\U[GLh4 SM5Z VG[ AMZMG lDz6 AZFAZ
C,FJJ]\P
• KM0GL J'lâ DF8[ H~ZL TtJM H[JF S[ GF.8=MHG4
V[DMlGS,4 GF.8=[84 GF.8=MHG4 OM:OZ; VG[
5M8[lxFID pD[ZL AZFAZ C,FJJ]\P
• KM0GF lJSF; DF8[ H~ZL 5MQFSTtJMJF/]\
ãFJ6 pD[ZJ]\ S[ H[GF äFZF OM:OZ;4 5M8[lXID4
D[uG[lxFID TYF U\WS TtJM D/[ VG[ OZLYL
lDz6 AZFAZ C,FJJ]\P

• ;F{ 5|YD 8F\SLDF\ ;FN] 5F6L pD[ZJ]\P

• BF; VUtIGL AFAT V[ K[ S[ VF AWF
TtJMJF/]\ ãFJ6 lDz SIF" AFN gI]l8=Ig8
lDz6GM 5LV[R VF\S (pH) DF5JMP
DM8[EFU[ CF.0=M5MlGÉ;DF\ gI]l8=Ig8
lDz6GM 5LPV[RP (pH) 5P5 YL &P5 HF/
JL ZFBJMP

• tIFZAFN ;}1DTtJMI]ST ãFJ6 5C[,F\ pD[ZJ]\
S[ H[DF\ ;}1D5MQFSTtJM H[JF S[ ,MC4 H;T4

• gI]l8=Ig8 lDz6G]\ TF5DFG ;FDFgI ZLT[ &$_
YL &&_ O[ZGCL8 ZC[J] HM.V[P

• KM0GF J'lâ VG[ lJSF;GL VJ:YFGL HF6SFZL
D[/JJF AFN gI]l8=Ig8 ;M<I]XG lD1F SZJ]\P
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CF.0=M5MlGÉ;DF\ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGDF\
5MQFSTtJMGL DF+F
TtJ
GF.8=MHG
OM:OZ;
5M8[lXID
S[l<XID
D[uG[lXID
;<OZ
,MC
SM5Z
D[\U[GLh
H;T
DM,La0[GD
AMZMG
S,MZF.0
;Ml0ID

DF+F s5L5LV[Df
!__ YL Z5_
#_ YL 5_
!__ YL #__
(_ YL !$_
#_ YL *_
5_ YL !Z_
! YL 5
_P_$ YL _PZ
_P5 YL !P_
_P# YL _P&
_P_$ YL _P_(
_PZ YL _P5
*5 YL VMK]
5_ YL VMK]

DF8[ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGL OMdI]",F T{IFZ SZJFDF\
VFJ[, VF CMU,[g0 ;M<I]XG TZLS[ lJlJW 5FSDF\
5MQFSTtJM 5}ZF 5F0JF DF8[ 5|Rl,T K[P
CMU,[g0 ;M<I]XGDF\ 5MQFSTtJMGL DF+F
N- 210 ppm
P- 31 ppm
K- 235 ppm
Ca- 200 ppm
Mn- 0.5 ppm
Cu- 0.02 ppm

Mg- 48 ppm
S- 64 ppm
B- 0.5 ppm
Fe- 1 to 5 ppm
Zn- 0.05 ppm
Mo- 0.01 ppm

s ppm V[8,[ N; ,FB EFUDF\ 5|DF6f
CMU,[g0 ;M<I]XGDF\ N VG[ K JW]
5|DF6DF\ CMJFYL JWFZ[ TtJMGL H~lZIFTJF/F
5FSMGL H[JF S[ 8FD[8F\4 5L5Z JU[[Z[GL J'lâDF\
p5IMUL YFI K[P HIFZ[ VMKF TtJMGL
H~lZIFTJF/F 5FSM H[JF S[ ,[8I]; TYF H/S'T
5FSMDF\ CMU,[g0 ;M<I]XG $ YL 5 36] 5F6L äFjI
SZL p5IMU SZL XSFI K[P

CMU,[g0 ;M<I]XG AGFJJF DF8[
GLR[ D]HAGF lJlJW ZF;FIl6S :+MT äFZF
CMU,[g0 TYF VFZGMG äFZF JQF" !)#( H~ZL 5MQFSTtJMGL DF+FJF/]\ ãFJ6 AGFJL
VG[ tIFZ AFN JQF" !)5_ DF\ CF.0=M5MlGÉ; XSFI K[P
CMU,[g0 ;M<I]XG AGFJJF DF8[ ZF;FIl6S 5NFY" TYF T[GL DF+F
CMU,[g0 gI]l8=Ig8 ;M<I]XG o

ÊD

ZF;FIl6S 5NFY"

D]bI TtJM DF8[
! 2 M KNO3
2 M Ca (No3)2 H2O
Z
# Fe (Fe- chelate)
$ 2 M MgSO4 7H2O
5 1 M NH4NO3
& 1 M KH2PO4 (pH to 6.0)

:8MS ;M<I]XG
AGFJJF DF8[ H~ZL
HyYM
sU|FDql,8Zf

V[S l,8Z ;M<I]XG
AGFJJF DF8[ H~ZL
:8MS ;M<I]XG
slDl,ql,8Zf

202 g/l
236 g/ 0.5 l
15 g/l
493 g/l
80 g/l
136 g/ l

2.5 ml
2.5 ml
1.5 ml
1.0 ml
1.0 ml
0.5 ml

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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ÊD

ZF;FIl6S 5NFY"

:8MS ;M<I]XG
AGFJJF DF8[ H~ZL
HyYM
sU|FDql,8Zf

V[S l,8Z ;M<I]XG
AGFJJF DF8[ H~ZL
:8MS ;M<I]XG
slDl,ql,8Zf

2.86 g/ l
1.81 g/l
0.22 g/ l
0.051 g/l
0.09 g/l VYJF
0.12 g/l

1.0 ml
1.0 ml
1.0 ml
1.0 ml
1.0 ml

;}1DTtJM DF8[
* H3BO3
( MnCl2. 4H2O
) ZnSO4. 7H2O
!_ CuSO4.5H2O
!! H2MoO4. H2O VYJF
Na2MoO4.2H2O
5âlT o
s!f

5C[,F\ :8MS ;M<I]XG AGFJJ]\P

sZf

:8MS ;M<I]XGDF\YL p5ZMST SM9FDF\
NXF"J[, JM<I]D D]HA 5C[,F (__ lDPl,P
NF=J6 AGFJJ]\ VG[ K[<,[ ! l,8Z ãFJ6
AGFJJ]\P

ALH pt5FNG TYF 5FGJF/F 5FSM pUF0L
XSFI K[P

 V[ZM5MlGS; äFZF SM. 56 5|SFZGF KM0
pUF0L XSFI K[ SFZ6 S[ V[ZM5MlGS;DF\
JFTFJZ6 V[SND lGI\l+T CMI K[ HIFZ[
CF.0=M5MlGÉ;DF\ ,F\AF ;DIUF/F DF8[ D}/
5F6LDF\ ZC[JFYL 36F AWF 5FSMGF pt5FNG
CF.0=M5MlGÉ;DF\ V[S KM0 DF8[ V[S
5Z VJ/L V;Z 5[NF YFI K[P
V9JFl0I[ #P(_ l,8Z CMU,[g0 ;M<I]XG H~ZL
 V[ZM5MlGS;DF\ KM0GF D}/G[ !__@ ,eI
CMI K[ VG[ VF HyYM KM0GL ;\bIF VG[ VgI
VMlS;HG VG[ SFA"G 0FIMS;F.0 (CO2)
5lZl:YlT D]HA AN,FTM ZC[ K[P
p5,aW YFI K[ H[G[ SFZ6[ KM0GL J'lâ h05YL
V[ZM5MlGS; o
YFI K[P
CF.0=M5MlGÉ;GL DFOS V[ZM5MlGS;DF\  V[ZM5MlGS; 5âlT äFZF &5 @ 5F6LGM TYF
KM0G[ pUJF DF8[ DFwIDGL H~Z CMTL GYL
Z5 @ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGM ARFJ YFI K[
5Z\T] V[ZM5MlGS;DF\ KM0GF D}/G[ ;TT VYJF
VFYL 5FS pt5FNGDF\ VFlY"S OFINM JW] YFI
;DIF\TZ[ gI]l8=Ig8 ;M<I]XGGF AFZLS S6MGF
K[P
;\5S"DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ H[GF DF8[ OMlU\U
 V[ZM5MlGS; 5âlT äFZF T{IFZ SZ[, KM0GL
SZJFDF\ VFJ[ K[P KM0GF J'lâ VG[ lJSF; NZlDIFG
ACFZGF JFTFJZ6 ;FD[ 5|lTSFZS XlST
KM0G[ ;TT CJF D/L ZC[ K[ V[ V[ZM5MlGS;GM
CF.0=M5MlGÉ; SZTF\ JWFZ[ CMI K[ VG[ ZMU
DM8M OFINM K[P
TYF ÒJFT ;FD[ 56 ;1FD 5|lTSFZSXlST
OFINFVM o
WZFJ[ K[P
 V[ZM5MlGS; 5âlT äFZF ALH :S]Z6, 5|;H"G,
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Ãkku»kýûk{ ¾uíke-nkEzÙkuÃkkurLkõMk
 zkì. ykh. yu{. Ãkký¾kýeÞk  zkì. yu{. fu. yuhðkzeÞk
Lk. {. f]r»k {nkrðãk÷Þ, LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe - 3964Ãk0
VkuLk : (0h637) h8h771-7Ãk

Mkk{kLÞ heíku Akuz s{eLk Ãkh s Wøkkzðk{kt
ykðu Au, Ãkhtíkw íku rMkðkÞ ßÞkhu ykÃkýu Ãkkýe ¼hu÷k
ø÷kMk fu çkkux÷{kt AkuzLke zk¤e hk¾eyu íkku Úkkuzkf rËðMkku
çkkË íku{kt {q¤ Lkef¤u Au yLku Äehu Äehu Akuz ðÄðk ÷køku
Au. yk{ Akuz/ÃkkfLkk rðfkMk {kxu Ãkkýe, Ãkku»kfíkíðku yLku
MkqÞo«fkþLke ykð~Þfíkk nkuÞ Au. yk heíku òu ykÃkýu
s{eLk ðøkh s Akuz/ÃkkfLku fkuE yLÞ heíku Ãkku»kfíkíðku
WÃk÷çÄ fhkðe ËEyu íkku s{eLk ðøkh s Ãkkýe yLku
MkqÞo«fkþLke nksheÚke Akuz/Ãkkf Wøkkze þfeyu. ðÄíkk
síkk þnuhefhý yLku ðMíkeLkk fkhýu Akuz/Ãkkf {kxu
¾uíke÷kÞf s{eLk ½xíke òÞ Au. ykðk Mktòuøkku{kt s{eLk
ðøkhLke ¾uíke ½ýe WÃkÞkuøke Úkþu. yk heíku V÷ux yÚkðk
½h{kt s s{eLk ðøkh Akuz/þkf¼kS Wøkkze þfkÞ.

nkEzÙkuÃkkurLkõMkLkk «fkh :

nkEzÙkuÃkkurLkõMk :

nkEzÙkuÃkkurLkõMk îkhk Akuz/Ãkkf WíÃkkËLk ÚkE hÌkwt Au.

{kºk Ãkkýe{kt yÚkðk huíke yLku fktfhkLke ðå[u
rLkÞtrºkík ykçkkunðk{kt s{eLk ðøkh Akuz/Ãkkf WøkkzðkLke
r¢ÞkLku nkEzÙkuÃkkurLkõMk fnu Au. yk ÃkØrík{kt Akuz yLku
½kMk[khk ÃkkfkuLku rLkÞtrºkík ÃkrhÂMÚkrík{kt 1Ãk0 Úke 300 Mku.
íkkÃk{kLku ÷øk¼øk 80 Úke 8Ãk % ¼us{kt Wøkkzðk{kt ykðu
Au. Mkk{kLÞ heíku Akuz/Ãkkf ÃkkuíkkLkk sYhe Ãkku»kfíkíðku
s{eLk{ktÚke ÷u Au. Ãkhtíkw nkEzÙkuÃkkurLkfMk{kt Akuz/Ãkkf
{kxu ykð~Þf íkíðku WÃk÷çÄ fhkððk {kxu yuf rðþu»k
«fkhLkk {kæÞ{Lkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. yk {kæÞ{{kt
sYhe ¾Lkes yLku Ãkku»kfíkíðku ¼u¤ððk{kt ykðu Au su{kt
LkkExÙkusLk, VkuMVhMk yLku Ãkkuxkþ WÃkhktík økkiý yLku
Mkqû{íkíðku ÞkuøÞ {kºkk{kt nkuÞ Au. nkEzÙkuÃkkurLkfMk{kt Ãke.
yu[., E.Mke, ykuÂõMksLk yLku íkkÃk{kLkLkwt ÞkuøÞ rLkÞtºký
fhðk{kt ykðu Au.

hksMÚkkLk suðk Mkqfk rðMíkkh{kt ½kMk[khkLkk WíÃkkËLk

(1)rðf rMkMx{
(h) LÞwrxÙÞLx rVÕ{ xufrLkf
(3)ðkuxh fÕ[h yÚkðk zeÃk ðkìxh fÕ[h
(4) rzÙÃk rMkMx{
(Ãk) Eçk yLku V÷ku rMkMx{
(6) yuhkuÃkkurLkõMk rMkMx{
nkEzÙkuÃkkurLkfMkLkku WÃkÞkuøk fÞkt fÞkt ÚkE þfu ?
Ãkrù{Lkk Ëuþku{kt nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkLkku
WÃkÞkuøk Ãkkf WíÃkkËLk{kt ÚkkÞ Au. ykÃkýk Ëuþ{kt Ãký

{kxu ßÞkt «ríkfq¤ ykçkkunðk Au íÞkt yk ÃkØrík ðhËkLkYÃk
Mkkrçkík ÚkE þfu. Ãkþwr[rfíMkk rðïrðãk÷Þ, rçkfkLkuh{kt
{fkE íku{s yLÞ ½kMk[khk ÃkkfkuLkk WíÃkkËLk {kxu
yk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk ÚkE hÌkku Au. yk ÃkØríkÚke çkkhu
{rnLkk ÃkþwykuLku ÷e÷ku yLku Ãkkirüf [khku {¤e þfu íku{ Au.
ykðe s heíku yk ÃkØríkÚke Ãktòçk{kt çkxkxk Wøkkzðk{kt
ykðe hÌkk Au. økkuðk{kt ½kMk[khk {kxu s{eLkLke yAík
Au. ykÚke ynªLkk ÃkþwykuLku ½k[khkLke çknw {kuxe Mk{MÞk
Au. yk Mk{MÞkLku æÞkLku ÷ELku ¼khík hk»xÙeÞ f]r»k rðfkMk
ÞkusLkk ytíkøkoík ¼khíkeÞ f]r»k yLkwMktÄkLk Ãkrh»kËu økkuðk{kt
nkEzÙkuÃkkurLkfMkLkk ½ýk ÞwrLkxLke MÚkkÃkLkk fhe Au.

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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{fkE{kt ¢qz «kuxeLkLkwt «{ký ðÄkhu íkÚkk ¢qz VkEçkhLkwt
ÃkhtÃkhkøkík Akuz/Ãkkf WøkkzðkLke Mkh¾k{ýeyu «{ký ykuAwt nkuÞ Au.
nkEzÙkuÃkkurLkõMkLkk ½ýk ÷k¼ Au. yk ÃkØríkÚke sÞkt nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkLke {w~fu÷eyku yLku Ãkzfkh :
s{eLkLke yAík yÚkðk íkku rçkLk WÃkòW s{eLk Au íÞkt
(1) ÃkhtÃkhkøkík ¾uíkeLke Mkh¾k{ýeyu yk ÃkØrík{kt
ykuAk ¾[uo Akuz/Ãkkf Wøkkze þfkÞ Au. yk ÃkØríkÚke
þYykíke ¾[o ðÄkhu ykðu Au.
ykð~Þf Ãkku»kfíkíðkuLkk {kºk yuf-çku xeÃkkLke {rnLkk{kt
yufðkh sYh Ãkzu Au. ÃkhtÃkhkøkík çkkøkkÞíke ÃkkfkuLke (2) ÃkkýeLkku ÃktÃk yrðhík [k÷w hk¾ðk Mkíkík ðes
Mkh¾k{ýeyu nkEzÙkuÃkkurLkõMk{kt {kºk h0 % ÃkkýeLke
«ðknLke sYh Ãkzu Au.
sYh Ãkzu Au. òu yk ÃkØríkLkku {kuxk ÃkkÞk Ãkh WÃkÞkuøk
fhðk{kt ykðu íkku þkf¼kS ÃkkuíkkLkk ½h yLku {kuxe (3) Ãkkf/AkuzLkk ð]rØ {kxu Ãkku»kfíkíðku Mk{ÞMkh
{¤ðk òuEyu. s{eLkLke ÃkØrík{kt sYhe {kºkk{kt
{kuxe E{khíkku Ãkh Wøkkze þfkÞ Au. nkEzÙkuÃkkurLkõMkÚke
Ãkku»kfíkíðku Akuz Mk{ÞMkh ykÃk{u¤u ÷uíkku nkuÞ Au
Wøkkzðk{kt ykðu÷ þkf¼kS ðÄw Ãkkirüf, MðåA yLku
Mkwhrûkík nkuÞ Au, fkhý fu yk ÃkØrík{kt stíkwLkkþfkuLkku
ßÞkhu nkEzÙkuÃkkurLkõMk{kt sYhe Ãkku»kfíkíðku ykÃkýu
WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku LkÚke. yk ÃkØrík{kt ¾kíkh yLku
ykÃkðk Ãkzu Au. íkuÚke fÞkhuf Mk{ÞMkh Ãkku»ký {¤íktw
yLÞ hkMkkÞrýf ÃkËkÚkkouLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku LkÚke
LkÚke yÚkðk ðÄkhu/ykuAwt {¤u Au.
íkuÚke MðkMÚÞ {kxu VkÞËkfkhf Au. s{eLkLke Mkh¾k{ýeyu
nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØrík{kt çknw s ykuAe søÞkLke sYh Ãkzu (4) yk ÃkØrík {kxu Wå[ íkktrºkf ¿kkLkLke sYh Au yuðe
÷kufkuLke {kLÞíkk Au Ãkhtíkw Mkk{kLÞ òýfkheÚke Ãký
Au. suÚke s{eLk yLku rÃkÞík ÃkhLkku Ëçkkð ykuAku ÚkkÞ Au.
yk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhe þfkÞ Au.
yuf MktþkuÄLk {wsçk nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkÚke Wøkkzu÷e

nkEzÙkuÃkkurLkõMk - Ãkku»kýûk{ ¾uíke :

yLkw¼ð «ðkne çkkÞku yuLk.Ãke.fu. sirðf ¾kíkh Mk{qn (BIO NPK CONSORITUM)
rðrþüŒk y™u VkÞËk

 ð…hkþ™e yðrÄ 1 ð»ko
 50 fhkuz ‚qû{Sðkýw «rŒ r{r÷ r÷xh, …kt[ ƒuõxuheÞk™ku ‚{qn
 «rŒ nufxh, …kf ËeX 25-30 % ™kExÙkus™, 25% VkuMVh‚ y™u
 25% …kuxkþ ¾kŒh™e ƒ[Œ
 Wí…kË™{kt 10 % ™ku ðÄkhku
 s{e™™wt sirðf, hk‚kÞrýf Œu{s ¼kirŒf ƒtÄkhý ‚wÄkhu
 ð…hkþ y™u ðn™ ‚h¤, x…f …Ørík y™u „úe™nkW‚{kt ¾k‚ W…Þku„e
 ‚urLÿÞ ¾uŒe™wt yr™ðkÞo yt„, rfVkÞŒe Œu{s …Þkoðhý {kxu ‚whrûkŒ
 rðxkr{™ Œu{s ð]rØ ðÄofku ƒ™kðe Akuz™u …ku»ký …qY …kzu
 rƒÞkhý™ku W„kðk™k Ëh ðÄkhu .
 ðÄw{kt hku„fkhf Vq„ ŒÚkk ™e{uxkuzÚke …kf™w hûký fhðk™e ûk{Œk Ähkðu
Ãkurftøk : Ãk00 r{.r÷. ` h00/- yLku 1 r÷xh ` 400/«krÃík MÚkkLk : Mkqû{SðkýwþkMºk rð¼køk yLku çkkÞkuVrxo÷kEÍh «kusufx
rºk¼wðLk ¾uzqík Akºkk÷ÞLke çkksw{kt, çke. yu. fku÷us ÃkkMku, yk.f].Þw., ykýtË-388110
VkuLk : (0h69h) h60h11 / hhÃk813
(hòLkk rËðMkku rMkðkÞ Mk{Þ Mkðkhu 9 Úke 1h Mkktsu h Úke Ãk)
24
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Ãkuþe MktðÄoLk{kt nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMkLkku WÃkÞkuøk
 zkì. S. çke. Ãkkxe÷  zkì. hkuLkf ykh. «òÃkrík

MkuLxh Vkuh yuzðkLMz rhMk[o ELk Ã÷kLx rx~ÞqfÕ[h, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË-388110
VkuLk : (0h69h) h60117
બાગાયતી પાકોમાં ટિશ્યૂકલ્ચર (પેશીસંવર્ધન)
ટેક્નોલોજી દ્વારા વિકસાવેલ ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને વધારે
ક્ષમતા ધરાવતા રોપાઓઅે અેની ઉપયોગીતા સિદ્ધ કરે લ
છે. આ પદ્ધતિને ‘સૂક્ષ્મપ્રજનન’ પદ્ધતિ પણ કહે વામાં
આવે છે. હાલમાં કેળ, શેરડી, દાડમ, ખારે ક, બટાટા,
લીંબુ, પરવર, કંકોડા, વાંસ, સાગ, જર્બેરા, એન્થુરીયમ,
લીલી, સફરજન, સ્ટીવિયા, સફે દ મુસળી, ઓપન્સીયા,
વેનિલા, કાળી મરી વગેરે જ ેવા પાકોમાંથી વ્યાપારીધોરણે
અસંખ્ય છોડનું ખેડતૂ ો દ્વારા વાવેતર થાય છે.
પેશીસંવર્ધન માટે જતં ુંરહિત (સ્ટરીલાઇઝ્ડ)
કરે લ પોષકતત્વોના માધ્યમમાં વનસ્પતિના ભાગ જ ેમ
કે અગ્રકલિકા, કક્ષકલિકા, આંતરગાંઠ વગેરેનો ઉપયોગ
કરીને એક છોડમાંથી તેના જ ેવી લાક્ષણિક્તા ધરાવતા
યોગ્ય ભાગને મૂકી નિયંત્રિત (૨૬૦-૨૮૦ સે.) તાપમાને
અને કૃ ત્રિમપ્રકાશથી છોડને વિકસાવવામાં આવે છે.
છોડની અવસ્થા મુજબ નિયમિત સમયગાળે વૃદ્ધિ અને
વિકાસ આધારિત પોષકતત્વોનું માધ્યમ બદલી સ્થાપન
(એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ), વૃદ્ધિ (પ્રોલિફરે શન) અને મૂળનો
વિકાસ (રૂટિગ
ં ) એમ ત્રણ અવસ્થામાંથી પસાર કરી
અંતે પ્રાથમિક અનુકૂલન માટે તૈયાર છોડ મેળવી શકાય
છે. જ્યારે પ્રયોગશાળામાં છોડને ૮૦ થી ૯૦ % જ ેટલા
સાપેક્ષ ભેજમાં તથા મહત્તમ ૨૦૦૦ લક્ષ જ ેટલા પ્રકાશમાં
ઉછેરવામાં આવે છે ત્યારે છોડનો વિકાસ બહારના
વાતાવરણની સરખામણીમાં અલગ હોય છે. આથી તેને
અનુકૂલન પ્રક્રિયા દ્વારા વાતાવરણમાં ક્રમિક ફે રફાર
કરીને સંરક્ષિત વાતાવરણમાંથી સામાન્ય વાતાવરણમાં
જીવિત રહી શકે તે માટે કઠણ બનાવવામાં આવે છે.
અનુકૂલન પ્રક્રિયાને મુખ્યત્ત્વે બે ભાગમાં વિભાજિત
કરવામાં આવે છે. પ્રાથમિક અનુકૂલન (હાર્ડનિંગ) માટે

ગ્રીનહાઉસમાં અને દ્વિતીય અનુકૂલન માટે નેટહાઉસમાં
રાખી ત્યારબાદ અનુકૂલિત છોડને ખેતરમાં રોપણી માટે
લઈજવામાં આવે છે.
અનુકૂલનની પ્રક્રિયામાં હાઈડ્રોપોનિક્સની અગત્યતા ઃ
પેશી સંવર્ધન પદ્ધતિમાં અનુકૂલનની પ્રક્રિયા એ
એક મહત્ત્વપૂર્ણ તબક્કો છે કારણ કે તે છોડને કૃ ત્રિમ
વાતાવરણમાંથી કુ દરતી વાતાવરણમાં અનુકૂલ થવાની
ક્ષમતા આપવાનું કાર્ય કરે છે. અનુકૂલનની પ્રક્રિયામાં
છોડને જીવિત રાખવાના દર પ્રાપ્ત કરવા માટે એક
ચોક્કસ પ્રકારનું વાતાવરણ જ ેમાં તાપમાન (૨૫૦-૨૮૦
સે.), ભેજ (૬૦-૮૦ %) અને સૂર્યપ્રકાશ (૨૦૦૦-૫૦૦૦
લક્ષ) તૈયાર કરવામાં આવે છે.
પેશી સંવર્ધિત છોડને અનુકૂલન કરવા માટે
અલગ- અલગ પ્રકારના માધ્યમ અથવા માધ્યમોના
મિશ્રણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ ેવા કે કોકોપીટ,
પર્લાઇટ, વર્મિક્યુલાઈટ, રે તી વગેરે.
વર્તમાનમાં ચાલતી અનુકૂલન પ્રક્રિયાની
સફળતા માટે ભૌતિક પરિબળો મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે
છે.
 પ્રાથમિક અનુકૂલનની પદ્ધતિમાં સામાન્ય રીતે
વપરાતા કોકોપીટ માધ્યમમાં તટસ્ત પી. એચ (૭.૦)
અને ઓછા ક્ષારનું પ્રમાણ (EC) હોવા છતાં વપરાતા
દ્રાવ્ય રાસાયણિક ખાતરોને કારણે અમૂક સમય
પછી માધ્યમની પી. એચ તથા ઇ. સી વધવાથી
છોડની વૃદ્ધિ ધીમી જોવા મળે છે.
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 સામાન્ય રીતે વપરાતા કોકોપીટ માધ્યમમાં
તાપમાન વધવાથી પૂરતો ઓક્સિજન ન મળતાં
છોડના મૂળીકરણની પ્રક્રિયા ધીમી રહે છે જ ેનાથી
વાતાવરણમાં રહે લા ફૂગ તથા જીવાણુનો ઉપદ્રવ
વધવાની શક્યતા રહે છે જ ેથી છોડના અનુકૂલનનો
સમયગાળો લંબાય છે.

સમય પ્રક્રિયામાં ઘટાડો આવે છે અને એટલાજ સમયમાં
છોડના મૂળનો વિકાસ અને અનુકૂલનની પ્રક્રિયા બન્ને
એક સાથે થતાં અનુકૂલનની સમય પ્રક્રિયામાં પણ ઘટાડો
થાય છે.

હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિમાં ફક્ત પોષક દ્રાવણ
યુક્ત માધ્યમ હોવાથી રોગ (ફૂગ તથા જીવાણુ) આવવાની
 પ્રયોગશાળામાં ઉછેરેલ મૂળ અલગ હોવાથી શક્યતા ઓછી રહે છે. જ ેથી છોડનું અનુકૂલન તંદુરસ્ત
બહારના (કુ દરતી) વાતાવરણમાં (ઋતુ મુજબ) થાય છે. તેમજ ખાતર, ફૂગનાશક અને જતં ુનાશક દવા
છોડનું અનુકૂલન કરવું ખૂબ જ કઠીન હોય છે જ ેથી દ્રાવણયુક્ત માધ્યમમાં સહે લાઈથી આપી શકાય છે.
છોડના મૃત્યુ દરની સંભાવના વધી જાય છે.
હાઈડ્રોપોનિક્સ માધ્યમમાં ઓક્સીજનનું
 ધરૂઉછેર ટ્રે (Seedling Tray) માં એક પ્લગ/ પ્રમાણ વધુ જળવાઈ રહે તું હોવાથી મૂળનો વિકાસ ઝડપી
ખાનામાં એક જ છોડનું અનુકૂલન થાય છે જ ેથી તેમજ સારો રહે છે જ ેથી દ્વિતીય અનુકૂલનની પ્રક્રિયામાં
વ્યાવસાયિક ધોરણે છોડ ઉછેરમાં વધુ વિસ્તારની સહે લાઈથી છોડ પ્રસ્થાપિત થતા વિકાસ ઝડપી બને છે.
તેમજ તેની સાચવણીમાં વધુ મજૂ રની જરૂર પડતી
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિથી પેશી સંવર્ધિત છોડનું
હોય છે.
અનુકૂલન :
 વ્યાવસાયિક ધોરણે જાેઇઅે તાે પેશી સંવર્ધિત
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિમાં મુખ્યત્ત્વે છ રીતે
છોડની કિંમત મોંઘી પડે છે જ ેથી ખેડતૂ ને છોડનો
અનુકૂલન થઈ શકે છે દિવેટ પદ્ધતિ (વીક સિસ્ટમ),
ખેતી ખર્ચ વધે છે.
ઈબ એન્ડ ફ્લો (ફ્લડ અને ડ્ઇ
રે ન), ડ્રિપ (રિકવરી અને
જ ેથી ઉપરોક્ત પરિબળોના કારણે હવે પેશી નોનરિકવરી), એન.એફ.ટી (ન્યુટ્રિયન્ટ ફિલ્મ ટેક્નિક)
સંવર્ધિત છોડની અનુકૂલનની પ્રક્રિયામાં હાઈડ્રોપોનિક્સ અને ફ્લોટ વોટર કલ્ચર અને એરોપોનિક્સ.
પદ્ધતિની ખૂબ જ જરૂરિયાત ઊભી થઇ છે.
ઉપરોક્ત પ્રથમ ત્રણ પદ્ધતિમાં કોકોપીટ,
અનુકૂલનની પ્રક્રિયામાં હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિની પર્લાઇટ અથવા બન્ને ના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરવામાં
અગત્યતા ઃ
આવતો હોય છે જ ેમાં સતત પોષકયુક્ત દ્રાવણના સંપર્કમાં
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિમાં ફક્ત પોષક આવતા ભેજનું પ્રમાણ વધતાં મૂળના વાતાવરણમાં
દ્રાવણયુક્ત માધ્યમનો જ અથવા ઘન માધ્યમ (પર્લાઇટ) ઓક્સિજન ઘટતા મૂળ નિષ્ક્રિય બને છે જ ેથી ફૂગ
અને જીવાણુનો ઉપદ્રવ વધવાની શક્યતા રહે લ છે તેથી
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જ ેથી પાણીની તેમજ ભેજની
વ્યાવસાયિક ધોરણે ઉપરોક્ત પ્રથમ ત્રણ હાઈડ્રોપોનિક્સ
ઊણપ ક્યારે ય સર્જાતી નથી તેમજ છોડ ઝડપથી
પદ્ધતિનો ઉપયોગ ફક્ત સંશોધન માટે (નાના પાયે)
સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં પોતાનો ખોરાક બનાવતા શીખી
કરવામાં આવે છે. અન્ય ત્રણ પદ્ધતિઅાેમાથી સૌથી
જાય છે જ ેથી છોડની અનુકૂલન પ્રક્રિયા ઝડપી અને
વધારે વ્યાવસાયિક ધોરણે ફ્લોટ વોટર કલ્ચર પદ્ધતિનો
તંદુરસ્ત બને છે.
ઉપયોગ થાય છે કારણ કે આ પદ્ધતિ નોનરિકવરી
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિમાં મૂળ વગરના છોડનો (નોનસર્ક્યુલેટીંગ) પદ્ધતિ છે જ ેનાથી મૂળનું હલનચલન
હંમેશા ઉપયોગ કરવામાં છે જ ેનાથી પ્રયોગશાળાની થતું નથી તેમજ મૂળ તૂટવાની સંભાવના રહે તી નથી
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જ ેથી મૂળને ઓક્સિજન સારો મળે છે, મૂળનો વિકાસ એરોપોનિક્સ ઃ
તંદુરસ્ત અને ઝડપી બને છે જ ેથી પ્રાથમિક અનુકલ
ૂ નની
એરોપોનિક્સ પદ્ધતિ દ્વારા બટાટાના છોડને
પ્રક્રિયાનો સમયગાળો ઓછો રહે છે.
માટી વગર મોટા મોટા બોક્સમાં લટકાવવામાં આવે
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિ આધારીત અનુકૂલનની છે અને દરે ક બોક્સમાં પોષકતત્વ અને પાણી નાખી
પ્રક્રિયા ગ્રીનહાઉસના વાતાવરણ કે જ ેમાં તાપમાન ૨૩૦- ઉગાડવામાં આવે છે. એરોપોનિક્સ પદ્ધતિથી બટાટાના
૨૮૦ સે., હવામાં ૬૦-૮૦ % ભેજનું પ્રમાણ અને ૧૨ છોડની ક્ષમતા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે બટાટાના
કલાકનો સૂર્યપ્રકાશ રાખવામા આવે છે. આકૃ તિ ૧ માં એક છોડમાંથી માત્ર પાંચ કે દસ બટાટાનું ઉત્પાદન
(પાના નં. ૩૩) દર્શાવ્યા મુજબ મધ્યમ સાઇઝના લાકડા થાય છે. આ પદ્ધતિની મદદથી બટાટાના એક છોડમાંથી
અંદાજીત ૭૦ જ ેટલા બટાટાનું ઉત્પાદન લઈ શકાય છે.
કે પ્લાસ્ટિકના બોક્સમાં ૧ થી ૩ સે.મી. ખાનાવાળા કપ
તથા ધરૂ ઉછેર ટ્નરે ો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે
બટાટાની પેશીસંવર્ધન પદ્ધતિ દ્વારા તૈયાર
જ ેને પોષકતત્વયુક્ત દ્રાવણમાં તરતી રાખવામા આવે કરે લા માયક્રોટ્યૂબરમાં જનીનિક સમાનતા હોય છે તથા
છે અને વાતાવરણમાં ભેજ જાળવવા માટે પારદર્શિત આ રીતે તૈયાર કરે લાં છોડ ૧૦૦ % રોગમુક્ત હોય છે.
પ્લાસ્ટિકનું આવરણ કરવામાં આવે છે. કપ તથા ધરૂ ઉપરાંત ખેડતૂ ોને વાવેતર માટે યોગ્ય મીનીટ્યૂબર વિપુલ
રે ાં એક ખાનામાં ત્રણ થી પાંચ છોડનું એકસાથે સંખ્યામાં બનાવા માટે ગ્રીનહાઉસ અને ખેતરમાં ૨-૩
ઉછેર ટ્મ
અનુકૂલન થઈ શકે છે (આકૃ તિ ૧-પાના નં. ૩૩) જ ેથી વાર બીજ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. સદર પદ્ધતિમાં
ઓછા મીનીટ્યૂબર મળે છે અને કુ દરતી વાતાવરણમાં
વ્યાવસાયિક ધોરણે છોડ ઉછેર માટે ઓછા વિસ્તારની
બીજ ઉત્પાદન કરવાથી વિષાણુજન્ય રોગોનું સંસર્ગ
તેમજ ઓછા મજૂ રે, ઓછી મહે નતે, ઓછા ખર્ચે, ઓછા
થવાની શક્યતા હોય છે.
મૃત્યુ દરે તંદુરસ્ત છોડનું અનુકૂલન શક્ય બને છે. (જુ અાે
એરોપોનિક્સ દ્વારા એક છોડમાંથી પરંપરાગત
ચિત્ર પેજ નં. ૩૩ ઉપર)
પદ્ધતિઓની સરખામણીમાં ત્રણ થી ચાર ગણી સંખ્યામાં
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિની મર્યાદાઓ :
મીનીટ્યુબર મેળવી શકાય છે. અહી પેશીસંવર્ધન
(1) હાઈડ્રોપોનિક્સ વ્યાપારિક ધોરણે કરવા વ્યાવસાયિક થયેલ છોડને જરૂરી પોષકતત્વો પાણી દ્વારા મળે છે.
જ્ઞાનની અને હાઈડ્રોપોનિક્સના સિદ્ધાંતો સમજવાની જ ેમાં છોડના મૂળ ઉપર પોષકતત્વોને સ્પ્રે (ફુવારા)
આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં પોષકતત્વોના
ખાસ જરૂર પડે છે.
મિશ્રણને એરોપોનિક્સ સિસ્ટમમાં સતત ફે રવવામાં
(2) જ્યાં પાણી, વીજળી અને વાતાવરણની વિપુલ તકો આવે છે અને તેના પી.એચ. અને ઇ.સી.ને સતત ધ્યાનમાં
હોય ત્યાં આ પદ્ધતિથી સારૂં અનુકૂલન થઈ શકે છે. રાખવામાં આવે છે. લગભગ એક અઠવાડિયાની અંદર
(3) વ્યાપારિક ધોરણે આ પદ્ધતિ બનાવવા માટે મૂળનો વિકાસ કરી શકાય છે અને બીજા ત્રણ થી ચાર
અઠવાડિયાની અંદર ટ્યૂબર બનવાનું ચાલુ થઈ જાય
શરૂઆતમાં મોટું રોકાણ કરવું પડે છે.
છે. આ ટ્યૂબર જ્યારે ત્રણ થી ચાર ગ્રામ જ ેટલુ કદ
(4) પોષક દ્રાવણ બનાવવા માટે ખૂબ જ કાળજીની ધારણ કરે ત્યારબાદ તેને નિયમિત સમયાંતરે ચૂંટવામાં
જરૂરિયાત રહે છે (પી.એચ., ઇ.સી., તાપમાન) આવે છે. આ રીતે મળેલા મીનીટ્યૂબરને ૨-૪૦ સે. જ ેટલા
અને સાથે સાથે છોડનું સ્વાસ્થ જાળવવું ખૂબ જ નીચા તાપમાને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહી શકાય છે અને
આવનારી ઋતુમાં વાવણી માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
અનિવાર્ય થઈ જાય છે.
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çkkøkkÞík {nkrðãk÷Þ, MkhËkhf]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, søkwËý-38h710
VkuLk : (02762) 285342 E-{uE÷ : hn18487@gmail.com
હાઇડ્રોપોનિક્સ એ એક કળા છે જ ેમાં જમીન હાઇડ્રોપોનિક્સની સર્વોપરિતા :
ન હોવા છતાં વિવિધ પાકો (છોડ) ની ખેતી કરવામાં
 ખાસ જગ્યા : હાઇડ્રોપોનિક્સ માટે ખાસ કોઇ
/ વાવવામાં આવે છે. એવું નથી કે બધા જ છોડને
જગ્યા અથવા તો ખાસ ફિલ્ડની જરૂરિયાત નથી.
ઉગવા માટે જમીન જોઇએ, પરંપરાગત માધ્યમ માટીને
ઉપયોગ કર્યા વગર ખનીજ સમૃધ્ધ પાણીનો ઉપયોગ  પોષકતત્વો: પાકના પોષણ સંતુલન પર પૂર્ણ
નિયંત્રણ થાય છે. હાઇડ્રોપોનિક્સ સતત અને
કરી તંદરુ સ્ત છોડ તૈયાર કરી શકાય છે.
સહે લાઇથી ઉપલબ્ધ પોષણ પૂરૂં પાડે છે જ ેથી
આપણને જમીન વગરની ખેતી અથવા તો
છોડને જમીન કરતાં ૫૦ % જ ેટલી વધુ ઝડપથી
પાણીમાં ખેતી કરવાનો વિચાર આવે તો એવો વિચાર
વૃદ્ધિ પામે છે.
જરૂર આવશે કે તેના મૂળ કેટલા મોટા થતા હશે, કેવા
 વર્ષમાં ગમે ત્યારે ઉગાડી શકાય: હાઇડ્રોપોનિક્સમાં
થતા હશે ?
ઋતુને નિયંત્રીત કરી વાવેતર કરી શકાય છે. સાથે
સાથે આખા વર્ષ દરમિયાન હાઇડ્રોપોનિક્સ
તમને ખ્યાલ હોય તો હાઇડ્રોપોનિક્સમાં
બગીચામાંથી તાજી પેદાશોનું વધુમાં વધુ ઉત્પાદન
ઉગાડવામાં આવેલ છોડમાં તેના મૂળની સિસ્ટમ નાની
લઇ શકાય છે.
હોય છે, કહે વાનો મતલબ કે મૂળ નાના હોય છે કે કેમ?
કારણ કે તેને પોષકતત્વો કે પાણીની શોધ કરવાની  પાણીનો બચાવ: હાઇડ્રોપોનિક્સ ગાર્ડન્સ ૨/૩
ઓછા પાણીનો ઉપયોગ કરે છે.
જરૂર હોતી નથી.
છોડને વધવા માટે પાણી, પોષકતત્વો અને  પોષણક્ષમ હોય છે: હાઇડ્રોપોનિક્સ ખૂબ ઓછા
બજ ેટમાં શરૂ કરી પ્લાન પ્રમાણે તેનું કદ બનાવી
સૂર્ય-પ્રકાશની જરૂર છે અને સાચે જ, આપણે વિચારીએ
શકાય છે.
કે છોડ જમીન વગર ઉગશે! પણ તે ઘણીવાર પાણીમાં
 વધુ ઉપજ: હાઇડ્રોપોનિક્સ ખેતીમાં બગીચાઓ
તેના મૂળ સાથે ઘણી સારી રીતે વિકસે છે.
તેના કદ કરતાં વધુ ઉપજાઉ છે.
હાઇડ્રોપોનિક્સ દ્વારા છોડને જરૂર હોય તેટલું
અને તેટલા જ પ્રમાણમાં ખાતર આપી શકાય છે, તેથી  વધુ સારા પરિણામો: હાઇડ્રોપોનિક્સ દ્વારા તૈયાર
થયેલ પાક દેખાવની સાથે સાથે ગુણવત્તા તેમજ
જ તો છોડ આનુવંશિક રીતે શક્ય તેટલાે તંદરુ સ્ત રહે શે.
પોષણની દ્વષ્ટિએ સારો હોય છે.
જમીનમાં તે સહે જ વધુ મુશ્કેલ છે અને
 જમીનમાં ઉગાડાતા છોડમાં નીંદણનાશક
હાઇડ્રોપોનિક્સ સાથે આ કાર્ય એક સરળ કાર્ય છે.
અને જતં ુનાશકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેની
હાઇડ્રોપોનિક્સનો ઉપયોગ ઝડપી વૃદ્ધિ દર માટે સાથે
સરખામણીમાં હાઇડ્રોપોનિક્સ એ આવી જરૂરિયાતો
સાથે સારા ઉત્પાદન માટે જરૂરી છે.
ને દૂર કરે છે.
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તેથી જ તો હાઇડ્રોપોનિક્સ ખેતી એ ઝડપથી
વિકસતી પદ્ધતિઓ કરતાં સ્ત્રોત વપરાશ ના વધુ ટકાઉ
અભિગમને લીધે સમગ્ર વિશ્વમાં ઘણા ઉત્પાદકો માટે
એક લોકપ્રિય પસંદગી બની રહી છે.

ગુજરાત રાજ્યનો ટૂકં ા ગાળાનો શિયાળો ધ્યાને રાખતાં
ઘણી વહે લી પાકતી જાતો ઉગાડવી હિતાવહ છે. દા.ત.
પુસા અર્લી ડવાર્ફ. આ ઉપરાંત સ્ટ્રોબેરીના બીજા પણ
વિવિધ ઉપયોગ જ ેવા કે મુરબ્બો બનાવવા, ડબ્બાબંધી
હાઇડ્રોપોનિક્સ અને એરોપોનિક્સમાં ઉગાડાતા (કેનિંગ) માટે તથા ક્વિક ફ્રિઝિંગ માટેની જાતો પણ છે.
ફળપાકો :
સ્ટ્રોબેરી એ સામાન્ય રીતે ઠડં ા પ્રદેશનો
પાક છે પરંતુ હવે ઉષ્ણકટીબંધ અને સમશીતોષ્ણ
એરોપોનિક્સ :
કટીબંધમાં ઉગાડવા માટેની જાતો ઉપલબ્ધ થવા માંડી
એરોપોનિક્સ એ એક એવી પદ્ધતિ છે જ્યાં છે. તે પૈકી ગુજરાતના હવામાનમાં મેન્ડલર, સીલ્વા,
છોડના મૂળ હવામાં લટકે છે જ્યાં છોડની ટ્નરે ે સીલબંધ પીરોઝા, કમાન્ડર, બેન્ટોન વગેરે જાતો ઉગાડી શકવાની
બોક્સમાં શેવાળના વિકાસને રોકવા માટે પ્રકાશ ન પહોચે શક્યતાઓ છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં સુજાતા અને
તે રીતે બંધ કરવામાં આવે છે અને મૂળ ઉપર ખાતર લાબેટા જાતો પણ અનુકૂળ ગણાય છે.
યુક્ત દ્રાવણનો દર બે થી ત્રણ મિનિટે થોડી સેકન્ડો માટે
પ્રસર્જન અને વાવણી :
બારીક છટં કાવ કરવામાં આવે છે.
સ્ટ્રોબેરીનું વાવેતર બીજ કે રનર્સ દ્વારા કરી
એરોપોનિક્સ પદ્ધતિ એ રક્ષિત માળખામાં
તૈયાર કરવામાં આવે છે જ ેમાં મોટા ભાગે શાકભાજી શકાય છે. પરંતુ ઝડપી અને એકસરખું ઉત્પાદન
પાકો વાવવામાં આવે છે. પરંતુ મૂળના માળખાને જોતા મેળવવા માટે રનર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
પાતળા, નાજુ ક, તંદુરસ્ત રનર્સના થડને સારી રીતે
ફળપાકોમાં સ્ટ્રોબેરીની શક્યતા રહે લી છે.
જમીનમાં દબાવી દેવાથી સાનુકૂળ સંજોગોમાં તેની
હાઇડ્રોપોનિક્સ :
ગાંઠ પાસેથી મૂળ ફૂટે છે. સ્ટ્રોબેરીના છોડની એકાંતરે
હાઇડ્રોપોનિક્સ બગીચાઓમાં, માટીમુક્ત આવેલ ગાંઠોમાંથી નવા છોડ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને
વૃદ્ધિશીલ માધ્યમો (સોઈલ લેસ મીડિયા) મુખ્યત્ત્વે મૂળ ફૂટે છે. આવા તંદુરસ્ત છોડને ખોદી, માતૃછોડથી
બીજ ઉગાડવાથી શરૂ કરી વાનસ્પતિક પ્રસર્જન જ ેવા છૂટા પાડીને યોગ્ય જગ્યાએ ફે ર રોપણી કરવામાં
કે કટકાકલમ નાખવા (વાવવા) માં વપરાય છે, આ આવે છે. તેમજ, ટિશ્યૂકલ્ચરથી તૈયાર કરે લા છોડ પણ
એક સંપૂર્ણ માધ્યમ હવા અને પાણીની લગભગ સમાન માર્કેટમાંથી લાવી રોપણી કરી શકાય છે. sH]VF[ lR+
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સાંદ્રતા ધરાવે છે.
જુ દા જુ દા માધ્યમોમાં વિવિધ પ્રકારના છોડ
સ્ટ્રોબેરી જ ેવા ફળપાક હાઇડ્રોપોનિક્સનો
ઉપયોગ કરીને વ્યાપારી સ્તર પર ઉગાડવામાં ઉગાડવામાં આવે છે જ ેવા કે સેન્ડ, ગ્રેવેલ, પીટમોસ,
સૉ-ડસ્ટ (લાકડાનો વ્હેર અને છાલનો ભૂકો), પર્લાઇટ,
આવે છે.
વર્મિક્યુલાઇટ, કોઇર, કોકોપીટ, જ ેવા વિવિધ પ્રકારના
સ્ટ્રોબેરીની જાતો :
માધ્યમો હાઇડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં લેવામાં
સ્ટ્રોબેરીના પાકવાના દિવસોના આધારે આવે છે જ ે છોડને ટેકો પૂરો પાડે છે.
સ્ટ્રોબેરીની જાતોને ત્રણ વર્ગમાં વહેં ચવામાં આવેલ છે.
હાઇડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિથી સ્ટ્રોબેરી ઉછેર :
જ ેવી કે ઘણી વહે લી પાકતી જાતો, વહે લી થી મધ્યમ
અલગ અલગ પદ્ધતિ જ ેવી કે ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ
મોડી પાકતી જાતો અને મધ્યમ મોડી પાકતી જાતો.
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ટેકનિક, ડિપ ફ્લો ટેકનિક, રૂટ ડિપિંગ ટેકનિક, ફ્લોટિગ
જો ઇનડોર હાઈડ્રોપોનિકસ સિસ્ટમમાં
ં
ટેકનિક તેમજ કેપિલરી એક્શન ટેકનિકની મદદથી સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરવી હોય તો તેમાં મધમાખી જ ેવા
જતં ઓ
ુ માટે પરાગનયન શક્ય નથી તેથી જ તમારે જાતે
હાઇડ્રોપોનિક્સ શક્ય છે.
હે ન્ડપોલીનેશન કરવું પડશે.
સ્ટ્રોબેરી હાઇડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિમાં ન્યુટ્રિઅન્ટ
એન.એફ.ટી. સિસ્ટમમાં પોષકતત્વોની વાત
ફિલ્મ ટેકનિક (NFT) થી ઉછેરવી હોય તો સ્ટ્રોબેરીના
રોપાઓ નર્સરી અથવા તો ટિશ્યૂકલ્ચરથી તૈયાર કરે લ કરીએ તો મહત્ત્વનું એ છે કે કોઈ પણ ખાતરનો ઉપયોગ
છોડ લાવવામાં આવે છે અને ચોખ્ખા પોટમાં (પ્લગમાં) કરતાં પહે લાં પાણીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે અને
મૂકવામાં આવે છે. આ પ્લગને પછી એનએફટી ચેનલમાં પરીક્ષણના અહે વાલમાં વિશ્લેષણ મુજબ યોગ્ય ખાતરની
પ્રિ-ડ્રિલ કરે લ છિદ્રમાં મૂકવામાં આવે છે. એકદમ ગોઠવણી કરવામાં આવે છે. (જુ અાે ચિત્ર પેજ નં. ૩૪
સચવાયેલી સ્ટ્રોબેરીના રનર્સ સીધા જ ચોખ્ખા નેટવાળા ઉપર)
પોટ્સમાં (પ્લગમાં) મૂકી શકાય છે અને મીડિયા દ્વારા
સ્ટ્રોબેરી માટે આદર્શ વાહકતા (EC) વૃદ્ધિ
મૂળ વાળા ભાગને બંધ કરવો અને છોડને સપોર્ટ કરવા તબક્કા દરમિયાન ૧.૨ – ૧.૫ છે અને ફળોના તબક્કા
માટે યોગ્ય મીડિયાથી ભરી શકાય છે. (જુ અાે ચિત્ર પેજ દરમિયાન ૧.૮ – ૨.૫ છે, જયારે યોગ્ય પી.એચ. ૫.૮
નં. ૩૪ ઉપર)
-૬.૨ છે. જો તમારે છોડની શ્રેષ્ઠ વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવી
ત્યારબાદ નેટ પોટ્સ એનએફટી ગલી /
ચેનલમાં સ્ટ્રોબેરી મૂકેલ પ્લગ તળિયે પોષક દ્રવ્યોની
ટોચને સ્પર્શ કરે તે રીતે મૂકવામાં આવે છે જ ેથી ભેજ
જળવાઇ રહે છે. એક ધ્યાનમાં રાખવા જ ેવી બાબત
એ છે કે ચેનલમાં આ પ્લગ મૂક્યા પછી તપાસ કરો કે
પ્લગ નીચે પોષકદ્રવ્યોના સંપર્કમાં છે કે નહી? નાના
છોડને વધવા માટે આ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. જો પ્લગ
પોષક દ્રવ્યોને સ્પર્શતું નથી, તો મૂળ વધશે નહીં, આખરે
આ પ્લગનો છોડ સૂકાઇ જશે અને છોડ મૃત્યુ પામે છે!
આ શરૂઆતના થોડા અઠવાડિયા માટે આવશ્યક છે
કે જ્યારે સ્ટ્રોબેરીના છોડની રૂટ (મૂળ) સિસ્ટમ વિકાસ
કરતી હોય.

હોય તો દરે ક બે અઠવાડિયે હાઇડ્રોપોનિક્સ સિસ્ટમમાં
પાણીનું દ્રાવણ બદલવાનું નિશ્ચિત કરવું.
હાઇડ્રોપોનિક્સ સ્ટ્રોબેરીમાં વપરાતા પોષકદ્રવ્યો :

હાઈડ્રોપોનિકસ સિસ્ટમમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતી
વ્યાપારિક ધોરણે ગુજરાતમાં થતી નથી તેમજ અખતરા
સ્વરૂપે હાલ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓમાં આ પાક ઉગાડવામાં
આવે છે, તેથી ખાતર વ્યવસ્થા તથા ખેતી વિષયક
માવજતો પ્રમાણિત થયેલ નથી. પરંતુ હાઇડ્રોપોનિક્સમાં
મુખ્યત્ત્વે વપરાતા પોષકતત્વોમાં નાઇટ્રોજન (નાઈટ્રેટ)
- ૧૬૦ પીપીએમ, નાઈટ્રોજન (એમોનિયમ) - ૧૫
પીપીએમ, ફોસ્ફેટ - ૫૦ પીપીએમ, પોટેશિયમ - ૨૧૦
પીપીએમ, કેલ્શિયમ - ૧૯૦ પીપીએમ, મેગ્નેશિયમ
- ૫૦ પીપીએમ, ફે રસ-૬ પીપીએમ, બોરોન - ૦૯
પીપીએમ, મેંગેનીઝ-૦.૫ પીપીએમ, કોપર - ૦.૧
પીપીએમ, મોલિબ્લેડમ - ૦.૦૫ પીપીએમ, ઝિંક, ૦.૦૮
પીપીએમ વગેરેનાે ઉપયાેગ કરી શકાય છે. (જુ અાે ચિત્ર
પેજ નં. ૩૪ ઉપર)

એનએફટી સિસ્ટમની ચેનલમાં પોષક પ્રવાહ
દર મિનિટે ૧-૨ લિટર હોવો જોઈએ અને પરિભ્રમણ
પંપ સતત (૨૪ × ૭) ચાલતું હોવું જોઈએ. એકવાર
તમે સ્ટ્રોબેરીને સિસ્ટમમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી લીધા પછી,
છોડ વધવાનુ શરૂ કરશે, ત્યારે સિસ્ટમ ખાતરની
જરૂરિયાત પૂરી પાડશે. હાઈડ્રોપ્રોનિક્સમાં, પોષકદ્રવ્ય
જીવાતાે :
મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. યોગ્ય ખાતર અને યોગ્ય માત્રાએ
હાઇડ્રોપોનિક્સની સફળતાની ચાવી છે.
કોઇ પણ ખેતીમાં જીવાત તો હોય જ છે,
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હાઈડ્રોપોનિક્સ કોઈ અપવાદ નથી. પણ, એન.એફ.ટી.
સારો થાય છે અને ઉત્પાદન પણ વધુ મળે છે.
સિસ્ટમના ઉપયોગથી કેટલીક જમીનજન્ય જીવાત ટાળી  ફળોની લણણી ફળો ભીના હોય ત્યારે કરવી નહી.
શકાય છે. પરંતુ હવામાંની ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતનો
લણણી સમયે વધુ પાકેલા ફળ પણ લણીને અલગ
રાખવા.
ઉપદ્રવ જોવા મળવાે અે ખૂબ સામાન્ય છે.
(૧) થ્રિપ્સ : લીમડાનું તેલ સ્પ્રે કરવું અને તેને આકર્ષવા  સ્ટ્રોબેરીના ફળ જલદી બગડી જાય તેવા હોવાથી
લણણી બાદ ફળોને વેળાસર બજારમાં લઈ જવા
માટે વાદળી સ્ટિકી ટ્પરે નો ઉપયોગ કરવો
અન્યથા ફળોને ડીપ ફ્રિઝમાં સાચવીને રાખવા.
(૨) માેલાે : ૫ મિલિ એક લિટર પાણીમાં લીમડાનું તેલ કાપણી ઃ
સ્પ્રે કરવું.
સ્ટ્રોબેરીના ફળ મુલાયમ તેમજ જલદી બગડી
(૩) કથીરી : પાણીનો સ્પ્રે કરવો ત્યારબાદ લીમડાના જાય તેવા હોય છે અને તેને પાકવા માટે ૧પ થી ૩૦
ે લ સલ્ફરથી આ જીવાત દિવસ લાગે છે. સામાન્ય રીતે કાપણીનો સમય વહે લી
તેલનો સ્પ્રે કરી અથવા તો વેટબ
સવારનો અથવા સાંજનો પસંદ કરવામાં આવે છે જ ેથી
ઘટાડી શકાય છે.
નીચું તાપમાન હોવાને કારણે ફળો જલદી બગડી જતા
કાળજી રાખવા જેવા ખાસ મુદ્દા ઃ
નથી. કાપણી માટે પાકા ફળોને દાંડી સાથે હાથથી તોડી
લેવામાં આવે છે. ફળો લણી લીધા બાદ વાંસ કે પોચા
 ફે રરોપણી સમયે એક કે બે પાન રહે વા દઈ બીજા લાકડાની બનાવેલી નાની ટોપલીઓ કે પૂંઠાના બોક્ષમાં
જૂ ના પાન કાપી નાખવા તેમજ જો રનર્સના મૂળ વધુ અથવા જાડા કાગળની ટોપલીઓ અથવા પ્લાસ્ટિકની
પડતા લાંબા હોય તો તેને યોગ્ય લંબાઈના રાખીને નાની કોથળીઓમાં આશરે ૬૦૦ થી ૯૦૦ ગ્રામ જ ેટલા
કાપી નાંખવા.
ફળ ભરીને બજારમાં મોકલવામાં આવે છે. કાપણી બાદ
ફળોને યોગ્ય રીતે રે ફ્રિજરે શનમાં રાખવાથી ફળો લાંબો
 ફે રરોપણી બાદ ઉત્ત્પન્ન થતા નવા રનર્સમાંથી ત્રણ સમય સાચવી શકાય છે. વધુ પડતી ફળની હે રફે ર
થી ચાર રનર્સ રાખીને બીજા કાઢી નાખવા જ ેથી આ કરવાથી ફળને નુકસાન થાય છે. (જુ અાે ચિત્ર પેજ
નવા રનર્સને પૂરતી જગ્યા મળવાથી તેનો વિકાસ નં. ૩૪ ઉપર)

MkhËkh©eLke M{]rík økwshkíkLkk f]»kf Sðtík hnu, Þwðk f]»kf ðøkoLku «uhýkYÃk çkLku yLku økwshkíkLkku ¾uzqík ¼khíkLkk f]r»kûkuºku
rLkhtíkh økkihðÞwõík Vk¤ku ykÃku íkuðk þw¼ ykþÞÚke økwshkíkLke f]r»k ÞwrLkðŠMkxeyku îkhk ¾uzqík Mk{wËkÞ {kxu íkeÚko Mk{kLk yuðk
MkhËkh M{]rík fuLÿLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe Au. yk f]r»k íkeÚkoÄk{ku ÃkhÚke ¾uzqíkkuLku LkSðe rft{íku sYhe f]r»k MkkrníÞLkwt
rðíkhý fhðk{kt ykðu Au íku{s ¾uíke ytøkuLkwt {køkoËþoLk ÃkqY Ãkkzðk{kt ykðu Au. íkku Ëhuf ¾uzqík r{ºkkuyu yk f]r»k íkeÚkoÄk{kuLke
{w÷kfkík sYhÚke ÷uðe.
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þkf¼kS Ãkkfku{kt nkEzÙkuÃkkurLkõMk ¾uíkeLke íkktrºkfíkkyku

 zkì. MkttSðfw{kh  zkì. yuMk. yuLk. MkhðiÞk  zkì. nuík÷ hkXkuz  fw. rþðkLke {kuËe

þkf¼kS rð¼køk, yMÃke çkkøkkÞík-ð-ðLkeÞ {nkrðãk÷Þ
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe -3964Ãk0
VkuLk : (0h637) 282144

હાઇડ્રોપોનિકસ ખેતી પદ્ધતિ છોડ ઉછેરની (૩) ખારી
અથવા
નબળા
બંધારણવાળી
બિનખેડાણલાયક જમીનમાં પણ ગ્રીનહાઉસમાં
એવી પદ્ધતિ છે કે જ ેમાં જમીનરહિત મીડિયાનો અથવા
ઉગાડવામાં આવતા પાકોની ખેતી કરી વધુ ઉપજ
માત્ર પોષકદ્રાવણનો ઉપયોગ કરી છોડના વિકાસ માટે
મેળવી શકાય
પોષકતત્વાેની જરૂરિયાત ફર્ટીગેશન પદ્ધતિથી પૂરી
કરવામાં આવે છે. પોષકતત્વાેયુક્ત ખાતરોને સિંચાઈના (૪) 	નિષ્ક્રિય માધ્યમ અથવા શુધ્ધ પોષકતત્વાેના
પાણીમાં ચોક્કસ સાંદ્રતામાં ઓગાળી બનાવવામાં આવતુ
દ્રાવણમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં પોષણનું
ચોકકસ નિયંત્રણ કરી શકાય
દ્રાવણ ‘પોષક દ્રાવણ’ તરીકે ઓળખાય છે.
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિનો દુનિયાભરમાં છેલ્લા (૬) 	શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન મૂળ વિસ્તારમાં દિવસ
દરમિયાન રહે તા ઊંચા તાપમાનને કારણે પાકનું
ત્રણ દાયકામાં થયેલ ઝડપી પ્રસાર સૂચવે છે કે તે જમીન
ઝડપી ઉત્પાદન મળી શકે
સાથે સંકળાયેલ મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે ઉત્તમ
પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ પાકના શરૂઆતના સમયગાળામાં (૭) ખાતરનો ઓછો ઉપયોગ તથા ગ્રીનહાઉસમાંથી
પર્યાવરણમાં થતો પોષકતત્વોનો નિતાર અટકાવી
જમીનજન્ય જીવાણુઓની ઉપદ્રવતા અને એક જ
પર્યાવરણને થતું નુકસાન બચાવી શકાય
પ્રકારના પાકની વારંવાર ખેતીથી જમીનની ફળદ્રુપતા
અને બંધારણમાં થતાં ઘટાડા સામે એક સારો વિકલ્પ

જમીનરહિત ખેતી પદ્ધતિના નોંધપાત્ર
પૂરા પાડે છે. જમીનરહિત ખેતી રસાયણો દ્વારા જમીનની વ્યાવસાયિક ફાયદાઓ હોવા છતાં, તેના પ્રસારને
નિર્જીવીકરણની પ્રક્રિયા સામે ખૂબ જ અસરકારક અને મર્યાદિત કરે એવા ગેરલાભાે પણ છે.
સલામત વિકલ્પ બની રહ્યા છે. હાઈટેક પોલીહાઉસની
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિના ગેરફાયદા :
સાથે સાદા ગ્રીનહાઉસમાં પણ હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિ
(૧) વધુ પ્રારંભિક સંસ્થાપન ખર્ચ
દ્વારા રક્ષિત ખેતીનું મહત્ત્વ વધી રહયું છે.
હાઈડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિના ફાયદાઅાે ઃ

(૨) ઉચ્ચ તાંત્રિક કુ શળતાની જરૂરિયાત

હાઇડ્રોપોનિકસ (અથવા જમીનરહિત ખેતી)
એવી ખેતી છે જ ેમાં જમીન સિવાય ઉપયોગમાં લેવાતાં
(૨) રસાયણો દ્વારા જમીનનું નિર્જીવીકરણ અસરકારક બધા પ્રકારના માધ્યમ તેમજ પોષકદ્રાવણ (વોટર કલ્ચર)
માં છોડનો ઉછેર કરવામાં આવે છે.
અને સલામત વિકલ્પ
(૧) જમીનજન્ય જીવાણુઓથી મુક્તિ
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જમીનરહિત ખેતી પદ્ધતિનું વર્ગીકરણ
હાઈડ્રોપોનિકસ (મીડિયા રહિત ખેતી)
• ડીપ વોટર કલ્ચર
• ફ્લોટ હાઈડ્રોપોનિકસ
• ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ ટેકનિક (એન. એફ. ટી.)
• ડીપ ફ્લો ટેકનિક
• એરોપોનિકસ

જમીનરહિત મીડિયામાં ખેતી
• ગ્રાવેલ કલ્ચર (કાંકરાનો માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે).
• સેન્ડ કલ્ચર (રે તી ઉપર છોડ ઉછેર)
• બેગ કલ્ચર (જમીનરહિત મીડિયા દ્વારા બેગમાં ખેતી)
• કન્ટેનર કલ્ચર (જમીનરહિત મીડિયા દ્વારા કન્ટેનરમાં
ખેતી)
• ટ્રાફ કલ્ચર (જમીનરહિત મીડિયા દ્વારા ચેનલમાં ખેતી)

હાયડ્રોપાેનિકસ પદ્ધતિને વધુ બે પદ્ધતિમાં નેટ તથા કાપડથી આવરિત કરી તેના પર છોડને ટેકો
વર્ગીકૃ ત કરી શકાય છે.
આપવા રે તીનું પાતળું પડ (૧ સે.મી.) પાથરી, મૂળને
પોષકતત્વોના દ્રાવણમાં ડૂબેલા રાખવામાં આવે છે. પોષક
(ક) ખુલ્લી પદ્ધતિ: જ્યારે છોડ સુધી પહોચ્યા બાદ
તત્વોના દ્રાવણમાં હવા અને પાણીનો મર્યાદિત આપપોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણનો ફરી ઉપયોગ કરી શકાતો
લે વિસ્તાર તથા પાણીમાં ઓક્સિજનનું ઓછુ ં પ્રસરણ
નથી ત્યારે હાઈડ્રોપોનિકસ પદ્ધતિને ખુલ્લી પદ્ધતિ તરીકે આ પદ્ધતિની મુખ્ય ખામી છે. આ ખામી પોષકદ્રાવણને
વર્ગીકૃ ત કરવામાં આવે છે.
હવાના પંપ દ્વારા ઓક્સિજન પૂરૂ પાડી દૂર કરી શકાય
(ખ) બંધ પદ્ધતિ: જ્યારે વધારાના પોષકતત્વોનું છે.

દ્રાવણ છોડની પુન: પ્રાપ્તિ માટે રીસાયકલ કર્યા પછી (૨) ફ્લોટ હાઈડ્રોપોનિક્સ :
ઉપયોગમાં લઈ શકાય ત્યારે આ પદ્ધતિને બંધ પદ્ધતિ
આ પદ્ધતિમાં પોષકતત્વોયુકત દ્રાવણથી ભરે લ
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
પાત્રમાં તરતી ટ્રે માં છોડ ઉછેરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ
હાઈડ્રોપોનિકસ પદ્ધતિના સામાન્ય કાર્યો :
સૈદ્ધાંતિક રીતે લીલા પાનવાળા શાકભાજીના ઉછેર માટે
યાેગ્ય છે. પોષક દ્રાવણની દેખરે ખ અને સંચાલન માટે
(૧) તાપમાનનું નિયંત્રણ કરવું
યાંત્રિકરણની અલ્પ માત્રામાં પડતી જરૂરિયાત તેમજ
(૨) બાષ્પીભવન દ્વારા થતો પાણીનો વ્યય ઘટાડવો
ઓછા બાંધકામ તથા સંચાલન ખર્ચ ના કારણે આ
પદ્ધતિ રસપ્રદ પૂરવાર થાય છે. પોષકદ્રાવણનો વધુ
(૩) રોગ અને જીવાતનો ઉપદ્રવ ઘટાડવો
જથ્થો તાપમાનને બફર બનાવે છે તેમજ દ્રાવણના
(૪) વરસાદ અને પવન જ ેવા આબોહવાકીય ઘટકો એકીકરણનુ આવર્તન ઘટાડે છે. પાક ઉત્પાદન
સામે પાકને રક્ષણ પૂરું પાડવું
દરમિયાન પોષકદ્રાવણમાં ઓક્સિજનની સાંદ્રતા ૫ થી
૬ મિલિગ્રામ/ લિટર વચ્ચે હોવી જોઇએ.
(૧) ડીપ વોટર કલ્ચર :
ગ્રીનહાઉસમાં ફ્લોટ હાઈડ્રોપોનિક્સ અંતર્ગત
ડીપ વોટર કલ્ચર પદ્ધતિ, યુનિવર્સિટી ઓફ
કેલિફોર્નિયાના પ્રાધ્યાપક ડબ્લ્યુ. એફ. ગેરિક દ્વારા વર્ષ સિંગલ-ટાંકી અથવા બહુ-ટાંકી સિસ્ટમનો ઉપયોગ
૧૯૨૯માં શોધાયેલ સૌ પ્રથમ હાઈડ્રોપોનિકસ પદ્ધતિ થઈ શકે છે. સિંગલ-ટાંકી લગભગ આખા સમયગાળા
છે. આ પદ્ધતિમાં પોષકતત્વોના દ્રાવણથી ભરે લ ડોલને દરમિયાન, વંશના વિસ્તારોની ઘટનાઓને ઘટાડે છે અને
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કેટલાક ઓપરે શન્સના ઑટોમેશનને મંજૂરી આપે છે,
જ ેમ કે પ્લેસમેન્ટ અને ફ્લોટિગ
ં ટ્રે દૂર કરવા. બહુ-ટાંકી
સિસ્ટમમાં ૪ ચો. મી. થી વધારે ટાંકીનો સમાવેશ થાય
છે, જ ેથી સિસ્ટમની કાર્યરત ભૂલો અને રોગકારકાેનું
જોખમ ઘટે છે.
(૩) ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ ટેકનિક (એન. એફ. ટી.) :
ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ ટેકનિક એવી હાઈડ્રોપોનિક
પદ્ધતિ છે કે જ ેમાં પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણનું અતિ પાતળું
પડ જળચુસ્ત નળીમાં વહે છે. આ દ્રાવણમાં છોડના મૂળ
સતત ભીંજાયેલા રહે છે. આ પદ્ધતિમાં પોષકદ્રાવણને
નળીના ઊંચાઈ પર આવેલા છેડાથી આપવામાં આવે
છે જ ેથી તે નીચે તરફ વહન પામી મૂળને સંપૂર્ણ રીતે
ભીંજવે છે. સામાન્ય રીતે વહન નળી જુ દા જુ દા પ્રકારના
પ્લાસ્ટિક જ ેવા કે પોલિઈથીલીન લાઈનર, પોલિવિનાઈલ
ક્લોરાઈડ (પી. વી. સી.) અને પોલિપ્રોપીલીન ના ચોરસ
કે ત્રિકોણ આકારના ભાગનો ઉપયોગ કરી બનાવવામાં
આવે છે. એન. એફ. ટી. અંતર્ગત ૧-૨ મિ. મી. ઊંડા
જળપ્રવાહ મૂળને પૂરતા ઓક્સિજનની ખાત્રી કરે છે,
કેમ કે ચેનલના તળિયે વિકસેલાં મોટા મૂળ રૂટ સાદડી
ઉપરની સપાટી પર સતત હવામાં ખુલ્લાં હોય છે.
પોષકતત્વોના પ્રવાહી દ્રાવણને મોટા કેચમેન્ટ પાઇપમાં
ડ્ઇ
રે ન કરવામાં આવે છે, જ ે દ્રાવણને ફરીથી ફે રવવા માટે
સંચાલિત કરે છે.

વૈકલ્પિક સ્વરૂપે અપનાવી શકાય છે. આ બે અભિગમો
વચ્ચેનું સમાધાનએ છે કે સંપૂર્ણ દિવસમાં પ્રકાશની
ઉપસ્થિતિ દરમિયાન પોષકતત્વોનાે પ્રવાહ કરી શકે
છે અને રાત્રે સ્વયંસંચાલિત સિસ્ટમ દ્વારા બંધ કરે છે.
એનએફટી સિસ્ટમ્સમાં ઉપયોગ માટે નિયુક્ત છોડ નાની
રે ાં સર્વપ્રથમ ઉગાડવામાં આવે છે જ ેને સારી મૂળ
પ્લગ ટ્મ
રચના પછી ચેનલોમાં મૂકવામાં આવે છે.
ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ ટેકનિકનો મુખ્ય ફાયદો એ
છે કે આ પદ્ધતિમાં ઉછેર માધ્યમ જરૂરી નથી તેમજ
પોષકદ્રાવણનો ઉપયોગ ખૂબ જ ઓછા પાયે થાય છે,
જ ેથી ખાતરનો બચાવ કરી પર્યાવરણને થતું નુકસાન
ઘટાડી શકાય છે. તાંત્રિકતાની રીતે મોટાભાગના પાકો
એનએફટી સિસ્ટમમાં ઉગાડવામાં આવે છે, પરંતુ આ
સિસ્ટમ ટૂકં ા ગાળાના પાકો (૩૦-૫૦ દિવસ), જ ેમ કે
લેટયૂસ માટે શ્રેષ્ઠ કામ કરે છે, કારણ કે લેટયુસના છોડ
તેના મૂળ સમૂહને ચેનલ ભરે તે પહે લાં કાપણી માટે
તૈયાર થઇ જાય છે.
(૪) ડીપ ફ્લો ટેકનિક :
ડીપ ફ્લો ટેકનિક બીજી એક એવી પદ્ધતિ છે કે
જ ેમાં મૂળને વહે તા પાણી અને પોષક દ્રાવણનાં નિરંતર
સંપર્કમાં રાખવામાં આવે છે. એન. એફ. ટી. કરતા
‘ડીપ ફ્લો ટેકનિકમાં’ નિરંતર વહે તા દ્રાવણની ઊંડાઈ
૫૦-૧૫૦ મિ.મી. રાખવામાં આવે છે. પાણીનો વિશાળ
જથ્થો પોષકદ્રાવણના નિયંત્રણને સરળ બનાવે છે તેમજ
પોષકદ્રાવણ માટે મુશ્કેલી ઊભી કરે એવા ઉષ્ણતામાન
તાપમાનવાળા વિસ્તારમાં આ પદ્ધતિ તાપમાન તટ્સ્થ
રાખે છે. ડીપ ફ્લો ટેકનિકમાં ચેનલની પહોળાઈ લગભગ
૧ મીટર જ ેવી હોય છે. પાણીમાં તરતી અથવા ચેનલની
રે ાં
બાજુ ની દિવાલ પર રહે એવી પોલિસ્ટાયરીનની ટ્મ
છોડ ઉગાડવામાં આવે છે.

નિયમોનુસાર નળીની લંબાઈ ૧૨-૧૬ મીટર
કરતા વધુ ન હોવી જોઈએ. આ પદ્ધતિમાં રહે લ
ખામીઓ દૂર કરવા માટે ‘સુપર ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ
ટેકનિક’ વિક્સાવવામાં આવી છે. સુપર ન્યુટ્રિઅન્ટ ફિલ્મ
ટેકનિકમાં નળીમાં ગોઠવાયેલ નોઝલ દ્વારા છોડના મૂળ
વિસ્તારમાં પોષકતત્વો અને ઓક્સિજન મળી રહે એ
રીતે પોષકદ્રાવણની વહેં ચણી કરવામાં આવે છે. ૨૪
કલાકના ચક્રમાં પોષકતત્વોને દ્રાવણનું વિતરણ સતત
(૫) એરોપોનિક્સ :
કરી શકાય છે અથવા મૂળ વિસ્તારમાં ઓક્સિજનનું
પ્રમાણ સુધારવા માટે પાણી અને શુષ્ક સમયગાળાના
આ પદ્ધતિમાં છોડના મૂળતંત્રને પોષકતત્વોયુકત
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દ્રાવણમાં નિરંતર અથવા થોડા થોડા સમયે ઝાકળ
દ્વારા પલાળવામાં આવે છે. પોલિયુરેથેન ફોમ વડે
પોલિસ્ટાયરિન પેનલના કાણામાં છોડ ઉગાડવા માટે
પેનલને આડી અથવા ઢાળમાં ધાતુની ફ્રેમ પર ચોરસ
અથવા ત્રિકોણ ભાગમાં બંધપાત્રમાં ગોઠવવામાં આવે છે
પીવીસી પાઈપમાં જોડેલ સ્પ્રેયર અથવા ફુવારા
દ્વારા પોષકતત્વોયુકત દ્રાવણનો છોડના મૂળ પર છટં કાવ
કરી પાણી તથા પોષકતત્વો પૂરા પાડવામાં આવે છે. આ
છટં કાવ ૩૦ થી ૬૦ સેકન્ડ સુધી કરવામાં આવે છે. પરંતુ
તેની આવૃત્તિ છોડની વૃિદ્ધના તબકકા, જાત, વાવણીની
ઋતુ અને દિવસના સમય પ્રમાણે ભિન્ન હોય છે. છટં કાવ
બાદ, પોષકતત્વોનું નિતરે લ દ્રાવણ એક છેડે ભેગું કરી
પુનઃ વપરાશમાં લઈ શકાય છે. એરોપોનિક્સમાં પાણી
અને ખાતરનો ઓછો ઉપયોગ થાય છે તેમજ મૂળને
પર્યાપ્ત માત્રામાં ઓક્સિજન મળી રહે છે. પરંતુ આ
પદ્ધતિમાં ખાસ કરીને ઉનાળામાં છોડને ગંભીર તાણ
પડવાની શક્યતા રહે લી છે. આ પદ્ધતિનો નાના કદના
શાકભાજી તેમજ ઔષધિય અને સુગધિ
ં ત છોડ ઉગાડવા
માટે ઉપયોગ કરી શકાય .

કરવામાં આવે છે), સેન્ડ કલ્ચર (રે તી ઉપર છોડ ઉછેર),
બેગ કલ્ચર (જમીનરહિત મીડિયા દ્વારા બેગમાં ખેતી),
કન્ટેનર કલ્ચર (જમીનરહિત મીડિયા દ્વારા કન્ટેનરમાં
ખેતી), ટ્રાફ કલ્ચર (જમીનરહિત મીડિયા દ્વારા ચેનલમાં
ખેતી) જ ેવી ખેતી પદ્ધતિઓનાે સમાવેશ થાય છે. ગ્રાવેલ
કલ્ચર અને સેન્ડ કલ્ચર સિવાયની ખેતી પદ્ધતિઓમાં
જમીનરહિત મીડિયાઓ જ ેવા કે કોકોપીટ, પરલાઈટ,
વર્મિક્યુલાઈટ, સ્ફેગનમ મોસ, લીફ મોલ્ડ, છાલ, રોકવૂલ,
પોલિસ્ટાયરિન ફોમ, રે તી, રાઈસ હસ્ક (ડાંગરનો કુ શ્કી),
કેલ્સાઈડ ક્લે, બગાસ (ખાંડ ઉદ્યોગની ઉપપેદાશ),
લાકડાનો વ્હેર અને ભૂકાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા શાકભાજી પાકો
માટે પોષકતત્વોના સ્ત્રોત :

	ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા જુ દા
જુ દા શાકભાજી પાકોને પોષકતત્વો પૂરા પાડવા માટે
ઉપયોગમાં લેવાતા પદાર્થોની પસંદગી જુ દા જુ દા
પરીબળોને આધારે કરવામાં આવે છે. જ ેમ કે, તે
પદાર્થોની એકમ દીઠ કિંમત, પાણીમાં દ્રાવ્યતા, વધારે
પોષકતત્વો પૂરા પાડવાની ક્ષમતા, મિશ્રણરહિત અને
જમીનરહિત મીડિયામાં ખેતી :
ઉપયોગમાં સરળતા વગેરે નીચેના કાેઠામાં દર્શાવેલા
જમીન રહિત મીડિયામાં ખેતી પદ્ધતિ હે ઠળ પદાર્થોનો ઉપયોગ પ્રવાહી ખાતરનું દ્રાવણ બનાવવા માટે
ગ્રાવેલ કલ્ચર (કાંકરાનો ઉપયોગ માધ્યમ તરીકે થાય છે.
પોષકતત્વોના સ્રોત અને તેની પાણીમાં દ્રાવ્યતા
ખાતર
યુરિયા
એમોનિયમ નાઈટ્રેટ
એમોનિયમ સલ્ફેટ
કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ
મેગ્નેશિયમ નાઈટ્રેટ
યુરિયા એમોનિયમ નાઈટ્રેટ
પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ
મોનો એમોનિયમ ફોસ્ફેટ

ના.: ફો.: પો.

દ્રાવ્યતા (ગ્રા./લિ.) ૨૫o સે તાપમાન પર

૪૬:૦૦:૦૦
૩૪:૦૦:૦૦
૨૧:૦૦:૦૦
૧૬:૦૦:૦૦
૧૧:૦૦:૦૦
૩૨:૦૦:૦૦
૧૩:૦૦:૪૬
૧૨:૬૧:૦૦

૧૧૦૦
૧૯૨૦
૭૫૦
૧૨૯૦
૭૧૦
૧૧૮૩
૧૩૩
૩૭૫
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ખાતર
પોટેશિયમ ક્લોરાઈડ
પોટેશિયમ સલ્ફેટ
પોટેશિયમ થાયોસલ્ફેટ
મોનો પોટેશિયમ ફોસ્ફેટ
ફોસ્ફોરિક એસિડ
ના.: ફો.: પો.

ના.: ફો.: પો.
દ્રાવ્યતા (ગ્રા./લિ.) ૨૫o સે તાપમાન પર
૦૦:૦૦:૬૦
૩૪૦
૦૦:૦૦:૫૦
૧૧૦
૦૦:૦૦:૨૫
૧૫૫૦
૦૦:૫૨:૩૪
૨૩૦
૦૦:૫૨:૦૦
૧૯૦૬
૩૦૦-૪૦૦
૧૯:૧૯:૧૯ અથવા
૨૦:૨૦:૨૦
જમીનરહિત ખેતીમાં પોષકતત્વોનું વ્યવસ્થાપન :
તરીકે જરૂરિયાત મુજબ ગ્રહણ થાય છે.
જમીનરહિત ખેતીમાં છોડને પાણી, પોષકતત્વો
તેમજ ટેકો કૃ ત્રિમ રીતે પૂરા પાડવામાં આવે છે.
જમીનરહિત માધ્યમ અથવા હાઈડ્રોપોનિક્સ ખેતી
પદ્ધતિમાં પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણની બનાવટ અગત્યનો
ભાગ ભજવે છે. પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણની ઘણી
બનાવટો છે. જમીનરહિત અથવા સંબંધિત સિસ્ટમોમાં,
પોષકતત્વોના દ્રાવણ છોડના વિકાસ માટે મહત્ત્વની
ભૂમિકા ભજવે છે. કારણ કે, આ પદ્ધતિઓમાં કોઈપણ
સમયે ઉપલબ્ધ પોષકતત્વો જથ્થાે પાક દ્વારા મર્યાદિત

	ગ્રીનહાઉસમાં થતી જમીનરહિત અથવા
તે પ્રકારની બીજી ખેતી પદ્ધતિમાં છોડ ઉછેરવા માટે
ઉપયોગમાં લેવાતા પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણની બનાવટમાં
છોડને જરૂરી મુખ્ય ઘટકો તેમજ પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ,
કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ, મોનોપોટેશિયમ ફોસ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ
ફોસ્ફેટ તથા આયનોના નાના સંયોજનનો ઉપયોગ
થાય છે.

જુ દા જુ દા પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણમાં જરૂરી ખનીજક્ષારોની સાંદ્રતા (મિ. ગ્રા. પ્રતિ લિ.)
પોષકતત્વો
નાઈટ્રોજન (N)
ફોસ્ફરસ (P)
પોટાશ (K)
કેલ્શિયમ (Ca)
મેગ્નેશિયમ (Mg)
સલ્ફર (S)
આયર્ન (Fe)
કોપર (Co)
ઝિંક (જસત) [Zn]
મેંગેનીઝ (Mn)
બોરોન (B)
મોલિબ્ડેનમ (Mo)
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હોગલેંડ અને
આર્નોન (૧૯૩૮)
૨૧૦
૩૧
૨૩૪
૧૬૦
૩૪
૬૪
૨.૫
૦.૦૨
૦.૦૫
૦.૫
૦.૫
૦.૦૧

હે વિટ
(૧૯૬૬)
૧૬૮
૪૧
૧૫૬
૧૬૦
૩૬
૪૮
૨.૮
૦.૦૬૪
૦.૦૬૫
૦.૫૪
૦.૫૪
૦.૦૪
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કૂ પર
(૧૯૭૯)
૨૦૦-૨૩૬
૬૦
૩૦૦
૧૭૦-૧૮૫
૫૦
૬૮
૧૨
૦.૧
૦.૧
૨.૦
૦.૩
૦.૨

સ્ટેનર
(૧૯૮૪)
૧૬૮
૩૧
૨૭૩
૧૮૦
૪૮
૩૩૬
૨-૪
૦.૦૨
૦.૧૧
૦.૬૨
૦.૪૪
-

પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણ બનાવવા માટે ધ્યાનમાં પોષક દ્રાવણના એકમોનું નિયમન:
લેવાના અગત્યના પરિબળો :
પી. એચ. (pH) :
(૧) પાક દ્વારા થતા પોષકતત્વોનો ચોક્કસ ઉપાડ
માધ્યમનો pH છોડને પ્રાપ્ય પોષકતત્વો અંગે
(૨) માધ્યમની લાક્ષણિકતા
જાણકારી પૂરી પાડે છે. તેથી નિયમિત રીતે માટીરહિત
માધ્યમનો pH જાળવવો જોઈએ. પોષકદ્રાવણના
(૩) ઉપયોગમાં લેવાયેલ સિંચાઈના પાણીની રાસાયણિક
pH માં થતો ફે રફાર, છોડ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા
સંરચના
પોષકતત્વોના ઋણ વીજભાર (એનઆયન) અને ઘન
(૪) પાકની વૃદ્ધિ અવસ્થા
વીજભર (કેટઆયન) ના સંતુલનના દરના તફાવત પર
(૫) વાતાવરણની પરિસ્થિતિ તેમજ વધારાના દ્રાવણનો આધારિત છે. જ્યારે એનઆયન-કેટઆયન કરતાં વધુ
સાંદ્રતામાં છોડ દ્વારા શોષાય ત્યારે છોડ ઈલેક્ટ્રીક ચાર્જ
પુન: ઉપયોગ
સંતુલિત કરવા માટે OH અથવા HCO3 એનઆયન
પોષકતત્વોયુક્ત દ્રાવણની લાક્ષણિકતા :
બહાર કાઢે છે, જ ે pH આંકમાં વધારો કરે છે. આ
જમીનરહિત ખેતી પદ્ધતિમાં છોડના વિકાસ પ્રક્રિયાને ફિઝિયોલોજીકલ આલ્કલીનીટી કહે વાય છે.
માટે જરૂરી એવા બધા પોષકતત્વો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં એમોનિયમનો પોષકદ્રાવણમાં નાઈટ્રોજનના સ્ત્રોત તરીકે
પોષકતત્વોયુકત દ્રાવણમાંથી મળી રહે છે. માધ્યમમાં ઉમેરવાથી તેનો pH જાળવી રાખે છે તેથી પોષકતત્વોની
રહે લ પોષકતત્વોની ઉપલબ્ધી pH (પી.એચ.) પર પ્રાપ્તિની ખાત્રી થાય છે.
આધારિત છે. જ ે માધ્યમનો સ્થાયી પરિબળ ન હોવાથી
pH આંક ઘટાડવા માટે નાઈટ્રિક, સલ્ફ્યુરિક
અચોક્કસ છે પોષકતત્વોયુકત દ્રાવણમાં ઉમેરવામાં અથવા ફોસ્ફોરિક એસિડ એકલું અથવા સંયુકત
આવતા ઘટકો નીચે મુજબ છે ઃ
સ્વરૂપમાં ઉમેરી રાસાયણિક સંતુલન કરવામાં આવે છે.
(૧) મુખ્ય પોષકતત્વો: નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ, pH આંક HCO3 અને CO3 આયનની સાંદ્રતા સાથે
સંબંધિત હોવાથી જ્યારે એસિડ ઉમેરવામાં આવે ત્યારે
કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, સલ્ફર.
CO3 આયન HCO3 આયનમાં પરિણમે છે અને HCO3
(૨) સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો: આર્યન, કોપર, ઝિંક (જસત), આયન H CO માં ફે રવાય છે.
2
3
મેંગેનીઝ, બોરોન, મોલિબ્ડેનમ.
ઈલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટીવીટી (ઇસી-EC) :
ક્લોરિન અને નિકલ જરૂરી ઘટકો હોવા છતાં
પોષકદ્રાવણમાંથી પોષકતત્વો તથા પાણી છોડ
પોષકદ્રાવણમાં ઉમેરવામાં આવતા નથી. સોડિયમ અને
દ્વારા શોષાતા હોવાથી ઈલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્ટીવીટીમાં સતત
કોબાલ્ટ અમૂક છોડ માટે જરૂરી અને બીજા છોડ માટે
ફે રફાર થતો રહે છે. તેથી બંધ તેમજ ખુલ્લી અને બન્ને
ફાયદાકારક છે. સિલિકોન અમૂક છોડ માટે ફાયદાકારક
પદ્ધતિમાં કોઈ એક આયનની સાંદ્રતામાં થતા ઘટાડા અને
છે, પરંતુ જરૂરી નથી. ક્લોરિન અને સોડિયમ સિંચાઈના
બીજા વીજભારની સાંદ્રતામાં થતા વધારા પર દેખરે ખ
પાણીમાંથી જરૂરિયાત મુજબ પૂરતા જથ્થામાં લભ્ય બને
રાખવી જરૂરી છે.
છે. શાકભાજી પાકો દ્વારા કેલ્શિયમ શોષાય એ માટે
ખુલ્લી પ્રણાલીમાં પોષકતત્વોને દ્રાવણના પુનઃ
પોષકદ્રાવણમાં ક્લોરિન ઉમેરવામાં આવે છે.
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નિર્માણ બાયકાર્બોનેટસ, સલ્ફેટસ અને ક્લોરાઇડસ
જ ેવા કેટલાક આયનોના ઉચ્ચ સ્તરના સંચયને કારણે
ઇસી મૂલ્યમાં વધારો થાય છે. જમીન રહિત મીડિયા
પણ કેટલાક આયનને જાળવી શકે છે જ ેથી ઇ. સી. વધે
છે. જમીન રહિત મીડિયાનું સારી ગુણવત્તાવાળા પાણી
સાથે નિયંત્રિત લિચિંગ કરીને મીઠું સંચય ઘટાડવાનો
એક સારાે વિકલ્પ છે.
તાપમાન :
પોષક દ્રાવણના તાપમાનનો છોડ દ્વારા ઉપયોગમાં
લેવાયેલ ઓક્સિજનના જથ્થા સાથે પ્રત્યક્ષ તેમજ પાણીમાં
દ્રાવ્ય ઓક્સિજન સાથે પરોક્ષ સંબંધ છે. તાપમાન
અે ખાતરની દ્રાવ્યતા અને મૂળની ગ્રાહયક્ષમતા પર
પણ અસર કરે છે. દરે ક પ્રકારના છોડની વૃદ્ધિ અને
વિકાસ માટે ન્યૂનતમ, મધ્યમ અને મહત્તમ તાપમાન
જરૂરી ભાગ ભજવે છે. આ માટે પોષકદ્રાવણના
તાપમાનને સંતુલિત રાખે એવી પદ્ધતિ વિકસાવવી
જરૂરી છે.
MÚk¤

પોષકદ્રાવણનું ઓક્સિજીનેશન :
મૂળ વિસ્તારમાં અપૂરતી હવાની અવરજવરને
કારણે પોષકદ્રાવણના તાપમાનમાં થતો વધારો પ્રાણવાયુ
(ઓક્સિજન) નો ઉપયોગ વધારે છે જ ેથી મૂળ વિસ્તારમાં
કાર્બન ડાયોક્સાઇડની સાંદ્ર્તા વધે છે. પાણીમાં
ઓક્સિજનની ૩ થી ૪ મિ.ગ્રા. કરતાં ઓછી દ્રાવ્યતા
મૂળના વિકાસને રૂંધે છે. તેમજ પર્ણો બદામી રંગમા
પરિવર્તે છે, જ ે ઓક્સિજનની અછતના પ્રાથમિક લક્ષણો
છે. આ ઉપરાંત, પોષકદ્રાવણમાં ઓક્સિજનની સાંદ્ર્તા
પાકની માંગ પર આધારિત છે. જ્યારે પ્રકાશસંશ્લેષણ
પ્રક્રિયા વધે છે ત્યારે પ્રાણવાયુની માંગ પણ વધે છે.
સામાન્ય રીતે લાંબા સમયગાળાથી ઉપયોગમાં રહે લ
માધ્યમમાં વિઘટન પામેલ ખાતર સૂક્ષ્મજીવોની પ્રક્રિયા
વધારે છે. જ ેને કારણે છોડના મૂળ વિસ્તારમાં જરૂરી
ઓક્સિજન માટે સ્પર્ધા વધે છે. ઉછેર માધ્યમમાં ગાઢ
રીતે મૂળ વિકસેલા હોવાથી જરૂરી પ્રમાણમાં ઓક્સિજન
મેળવી શકતા નથી. આમ, પોષકદ્રાવણનું ઓક્સિજીનેશન
એક અગત્યનો મુદ્દો છે જ ેને પૂરી ગંભીરતાથી સમજવો
જોઈએ.

f]r»k rð»kÞf {køkoËþoLk {kxu f]r»k rð¿kkLk fuLÿkuLkku MktÃkfo MkkÄku
rsÕ÷ku
VkuLk
MÚk¤
rsÕ÷ku

VkuLk

yhýus

y{ËkðkË

02714-294445

LkðMkkhe

LkðMkkhe

02637-282008

y{hu÷e

y{hu÷e

02792-227122

ðus÷Ãkwh

Ãkt[{nk÷

02676-234820

Ëuðkíks

ykýtË

02697-291327

Mk{kuzk-økýðkzk

Ãkkxý

02767-285528

ËuÚk÷e

¾uzk

02694-291252

¾kÃkx

ÃkkuhçktËh

0286-2242416

zeMkk

çkLkkMkfktXk

02744-220350

íkh½zeÞk

hksfkux

0281-2784170

ÚkhkË

çkLkkMkfktXk

02748-278436

ÃkeÃk¤eÞk

hksfkux

02824-292884

[kMkðz

¼Y[

02643-285039

¾uzçkúñk

MkkçkhfktXk

02775-220126

MkýkuMkhk

¼kðLkøkh

02846-283322

ÔÞkhk

íkkÃke

02626-221869

ËknukË

ËknkuË

02673-245659

LkkLkk fktÄkMkh

[kuxe÷k

02751-249120

hktÄuò

økktÄeLkøkh

079-23975223

økku÷køkk{ze

AkuxkWËuÃkwh

02665-243240

ò{Lkøkh

ò{Lkøkh

0288-2710165

yt¼uxe

ð÷Mkkz

02633-260055

fkuzeLkkh(ytçkwòLkøkh)

sqLkkøkZ

02795-232163

ðÄE

zktøk

02631-246239

{wtÿk

fåA

02838-222384

ËuzeÞkÃkkzk

Lk{oËk

02649-234501

¾uhðk

{nuMkkýk

02762-286080

Mkwhík

Mkwhík

0261-2655565
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{kxehrník {kæÞ{ku{kt økw÷kçkLke ¾uíke

 zkì. yuMk. yu÷. [kð÷k  zkì. rËÃk÷ ¼è  «ku. yu[. Ãke. þkn  «ku {wfuþ Ãkxu÷  zkì. MkwÄk Ãkkxe÷

Ãkw»Ãk rð¿kkLk rð¼køk, yMÃke çkkøkkÞík-ð-ðLkeÞ {nkrðãk÷Þ
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, LkðMkkhe -3964Ãk0
VkuLk : (0h637) h8h144

U|LGCFp;DF\ DF8L ZlCT DFwIDMDF\
U],FAGL B[TL V[ B}A H GOFSFZS U6FI K[P
EFZTGF 36F\ EFUMG]\ CJFDFG U],FAG[ DFOS VFJ[
K[ VG[ VFBF JQF" NZlDIFG U],FAGF O}, pUF0L
XSFI K[P
U|LGCFp;DF\ DF8LZlCT DFwIDDF\
U],FAGL B[TL GOFSFZS ZLT[ SZL XSFI K[P DF8L
ZlCTGF DFwIDMDF\ D]bIÀJ[ SMSM5L8GM J5ZFX
JWFZ[ YFI K[ H[GL D]bI ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA
K[P
s!f SMSM5L8 A\WFZl6I ZLT[ $5 @ YL JW] l,uGLG
WZFJT]\ CMJFYL H<NLYL SMCJFT]\ GYL VG[
,F\AM ;DI ;]WL p5IMUDF\ ,. XSFI K[P

HDLG l;JFIGF DFwIDDF\ B[TL s;M.,,[;
Sl<8J[XGf DF8[ O},KM0GL ZM56L o
;FDFgI ZLT[ DF8LGF S}\0F4 %,Fl:8SGF S}\0F
VYJF %,Fl:8S XL8 sHDPE XL8q Dl<R\U XL8f
DF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF S}\0F VYJF %,Fl:8S XL8
,MB\0GF ;/LIFYL AGFJ[,F :8[g0 5Z D}SJFDF\
VFJ[ K[P DF8LGF S}\0FDF\ DFwID EZTF 5C[,F
!_ lDlG8 ;]WL UZD 5F6LDF\ lGÒ"JLSZ6GL
8=L8D[g8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN VF
S}\0FDF\ ZF;FIl6S4 JZF/ VYJF ;M,ZF.h[XG
5âlTYL lGÒ"JLSZ6 s:8ZL,F.h[XGf SZ[,
DFwID EZJFDF\ VFJ[ K[P U|LGCFp;DF\ S}\0FG[
V[S ;ZBL êRF.GF ,MB\0 VYJF GI 5F.5GF
:8[g0 p5Z A[ S}\0FGL CFZ JrR[ 5_ ;[PDLP
V\TZ[ ZMÒંNF B[T SFIF[" SZJFDF\ ;Z/TF ZC[ T[ ZLT[
UM9JJFDF\ VFJ[ K[P

sZf SMSM5L8 GFl/I[ZGF KF[TZFDF\YL AGT] CMJFYL
HDLGHgI ZMUGF ÒJF6]VMYL D]ST CMI K[P VFAMCJF o
s#f 5LV[R TYF .;L H<NLYL AN,FTF GYLP
HA["ZF GFH}S D}/ WZFJ[ K[ 5,F".8 VG[
JlD"SI],F.8 JHGDF\ C,SF\ CMI K[P SMSM5L84
5,F".8 VG[ 0F\UZGF S};SFGF lDz6DF\ 56 HA["ZF
;FZL ZLT[ pUF0L XSFI K[P &_@ SMSM5L8 VG[
$_@ 5,F".8 JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P SM.56 lDz6
SZTL JBT[ T[GM Vd,TF VF\S VG[ lJn]TJFCSTFG\]
wIFG ZFBJ]\ H~ZL K[P

U],FAGF 5FSG[ lNJ; NZlDIFG VMKFDF\
VMKF V0WF lNJ;GM ;}I"5|SFX B}A H VFJxIS
K[P U],FAGF p¿D lJSF; DF8[ !5_ YL Z(_ ;[P
H[8,\] TF5DFG H~ZL K[P HM U|LGCFp;G]\ TF5DFG
Z(_ ;[PYL JW] CMI TM KM0GL ;5F8L 5ZYL 5F6L
p0T]\ V8SFJJF U|LGCFp;DF\ ;F5[1F E[H sZL,[8LJ
CI]lDl08Lf JWFZJL HM.V[P H[ DF8[ OMUZGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P U],FADF\ 5|SFX VG[
TF5DFGGM U]6M¿Z HF/JJM B}A H H~ZL K[P
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U],FADF\ &_ YL &5 @ E[H HF/JJFDF\ VFJ[ K[P

T[JL HFTF[ JFJJL

ZFBJFGF s5f VFSQF"S VG[ ;FZF Z\U WZFJTL HFTMDF\ ,F,
Z\U B}A HF6LTM K[P 5Z\T] U],FAL4 GFZ\UL4
lâZ\UL S[ H[GM Z\U p0L HTM CMI T[JL HFTM
s!f JW] 5F\N0LVM CMI T[JL VG[ O},GL 5F\N0LVM
56 5|Rl,T K[
WLD[ WLD[ BL,[ T[JL CMJL HF[.V[
s&f O},GL SF56L 5KLG]\ VFI]QI sJFh,F.Of JW]
sZf JW] pt5FNG VF5TL HFTM pUF0JL HM.V[
CMJL HM.V[
s#f O},GL JW] 8SFp XlST WZFJTL HFTM JFJJL
s*f ZMU HLJFT VG[ VgI EF{lTS DFJHTM S[
SF56L S[ 8=Fg;5M8"DF\ AU0TL G CMI T[JL
s$f ;FZL ,\AF. 8SFp NF\0LJF/F SF\8F JUZGL
HFTMGF[ p5IF[U SZJF[
HFTM S[ H[GL ;Z/TFYL DFJHT SZL XSFI
U|LGCFp;DF\ pUF0FTF U],FAGF O},MGF 5|SFZ VG[ T[DGL lJlJW HFTM
HFTGL 5;\NUL
D]¡FVF[ o

DF8[

wIFGDF\

VPG\P
5|SFZ
! ,F\AL NF\0L JF/F U],FA sCF.lA|0v8Lf
Z

DwID ,\AF.GL NF\0LJF/F U],FA sO,MZLA\0Ff

#

8\}SL

$
5

:5[| U],FA s:5|[ O,MZLA\0Ff
lDlGV[RZ U],FA

NF\0LJF/F O},M

,F1Fl6STF
5_v!Z_ ;[PDLP NF\0LGL ,\AF.
!__v!5_ O},qRMPDLPqJQF"
5_v*_ ;[PDLP NF\0LGL ,\AF.
Z__ O},qRMPDLPqJQF"
#_v*_ ;[PDLP NF\0LGL ,\AF.
Z5_ v #5_ O},qRMPDLPqJQF"
#__ v $__ O},qRMPDLPqJQF"
Z_v5_ ;[PDLP NF\0LGL ,\AF.
#__v$__ O},qRMPDLPqJQF"

EFZTLI U|LGCFp;DF\ pUF0FTL CF.lA|0 VF\B S,DMGL ZM56L SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ D}/
s,F\AL NF\0LJF/Ff U],FAGL HFTM o
JF/F EFUG[ _PZ @ SFA["g0FhLD sZ U|FDql,8ZfDF\
• 8M5 ;LS|[8
• SMGOM8L
• 5[XG
AM/L ZM56L SZJLP ZM56L AFN KM0G[ TZT H
• :8FZ ,F.8
• O:8" Z[0		
• 5M.hG
5F6L VF5J]\P ;FDFgI ZLT[ ! V[SZ lJ:TFZDF\ !_
• V[JF,[gR
• UM<0 :8=F.S
• D[uGD
l,8ZGL 1FDTFGF !54___ S}0\ FGL H~lZIFT 50[ K[P
• U|Fg0 UF,F
• lJJF<0L
ZM56LGL ZLT o

BFTZ jIJ:YF5G o

&v!_ DF;GF GFGF KM0 ZM5JF ,FIS
U6FI K[P KM0GF D}/ SMSM5L8DF\ AZMAZ A[;L
HFI V[ ZLT[ !_ l,8Z 1FDTFGF S}\0FDF\ A[ KM0
5|lT S}\0F 5|DF6[ ZM%IF AFN OZT[ AZMAZ SMSM5L8
NAFJL l5IT VF5J]\P HM U],FAGF K}8F D}/JF/F

;M.,,[; sHDLG l;JFIGF DFwIDfDF\
,[JFTF O},5FSMDF\ prR U]6JÀFFJF/F JW] O},G]\
pt5FNG D[/JJF DF8[ BFTZ jIJ:YF5G B}A
H VUtIGM EFU EHJ[ K[P HA["ZFGL ;M.,,[;
S<RZDF\ B[TL SZJF DF8[ DFwIDG]\ 5'YSSZ6 SIF"
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AFN BFTZGL H~lZIFT GSSL SZJLP BFTZ 5}T"TF
Ol8"U[XG l;:8D sDF.S|M 8I}A ;lCTGL 85S
l;\RF. 5ålTGL ;FY[f £FZF SZJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFgI ZLT[ HDLG l;JFIGF DFwIDDF\ sSMSM5L8f
DF\ U],FAGL B[TL SZTL JBT[ GLR[GF SF[9FDF\ NXF"jIF
D]HAGF\ 5MQFSTtJM VF5JFDF\ VFJ[ K[P
BFTZ jIJ:YF5G s! V[SZ lJ:TFZ DF8[f
‘V[’ 8[gS o Z5_ l,8Z §FJ6qV[SZqlNJ;
A tank: 250 litres of solution/acre/day
5.6 Kg
S[l<XID GF.8=[8
3.2 Kg
5F[8[lXID GF.8=[8
2.8 Kg
V[DF[lGID GF.8=[8
280 g
O[ZLS EDTA
‘AL’ 8[gS o Z5_ l,8Z §FJ6qV[SZqlNJ;
4.8 Kg
D[uG[lXID ;<O[8
1.6 Kg
DF[GF[ V[DF[lGID OF[:O[8
1Kg
DF[GF[ 5F[8[lXID OF[:O[8
1.6 Kg
;<O[8 VF[O 5F[8FX
24 g
AF[ZF[G
8g
D[gU[lGh ;<O[8
9.6g
lh\S ;<O[8
9.6 g
SF[5Z ;<O[8
4.8 g
;F[l0ID DF[l,a,[0D
2.4Kg
5F[8[lXID GF.8=[8

s Kgv lSPU|FP4 g v U|FDf
ZM56L AFNGL DFJHT o

A[\g0LU sKM0GF DF/BFGF lJSF; DF8[GL
DFJHTfo
U],FAGL B[TL HIFZ[ U|LGCFp;DF\ YTL CMI
tIFZ[ A[\g0LU 5|lS|IF B}A H DCtJGL K[P U],FAGF
KM0 5Z ZC[,F 5F\N0FVM SFAM"CF.0[=8G]\ pt5FNG
SZ[ K[P T[ KM0 DF8[ BMZFS VG[ `JF;MrKJF;
DF8[ B}A H DCtJGM K[P KM0DF\ A[g0L\U SZJFYL
KM0 p5ZGF 56"GM lJ:TFZ JW[ K[ T[DH A[g0L\U
NZlDIFG 0F/LG[ GLR[YL A[ YL +6 VF\B KM0L
JF/JFYL GLR[GL VF\BDF\YL H]::FFNFZ 5L,F GLS/L
T[GF p5Z prR U]6J¿F T[DH ,F\AL NF\0LJF/]\] O],
VFJ[ K[P H[GL AHFZ lS\DT ;FZL D/[ K[ VG[ VF
V[S B}A H DCÀJGL VG[ VFJ0T DF\UL ,[ T[JL
5|lS|IF K[P
ZLT o
A[g0L\UGL 5|lS|IFDF\ ;FDFgI ZLT[ GA/L
0F/LVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 0F/LG[
A[ YL +6 VF\B KM0L GLR[YL 5|YD $5_ VG[
tIFZAFN )__ GF B}6[ Z:TF TZO JF/JFDF\ VFJ[
K[P A[g0L\U NZlDIFG V\U}9F VG[ 5|YD VF\U/L J0[
0F/LG[ NAFJL 5KL JF/JFDF\ VFJ[ K[P VFD4
SZJFYL 0F/LG[ ;}I"5|SFX JW] D/X[P J/L4
0F/LGL 8MR 56 R}\8L SF-JFDF\ VFJ[ K[ H[YL
GLR[GL A[ YL +6 VF\BMDF\YL H]:;FNFZ 5L,F
GLS/L ,F\AL NF\0LJF/F ;FZL U]6J¿FJF/F O},M
D/[ K[P A[g0L\U NZlDIFG 0F/LVM V[ ZLT[ JF/JFDF\
VFJ[ K[ S[ H[YL V[S 0F/L ALHL 0F/L p5Z ;LWL
G JF/TF\ AFH]DF\ JF/JL H[YL GLR[GL 0F/LG[ 56
5}ZTM ;}I"5|SFX D/L ZC[P

KM0 ZM%IF AFN U|LGCFp;G[ UZD VG[
E[HJF/\] ZFBJ\] H[YL D}/GM h05YL lJSF; YFIP
EFZ[ ;}I"5|SFXJF/F ;DI[ GFGF KM0 p5Z OMUZ
äFZF 5F6LGM K\8SFJ SZJM H[YL KM0GF[ D'tINZ
38F0L XSFIP VF\B S,DJF/F KM0DF\ X~VFTDF\
U|LGCFp;DF\ ZMÒ\N] SFI" o
O},GL S/L sJ8F6F H[J0Lf VFJX[ H[G[ TM0L GF\BJL
sSf A[g0L\UJF/L 0F/LVMG[ 8[SF VF5JF T[DH
H[YL KM0GM JFG:5lTS lJSF; ;FZM Y. XS[P
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk
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5L,F SF5JFP
SIFZFGL A\gG[ AFH]V[ # DL8ZGF V\TZ[
8[SF ZM5JF H[GF p5Z #_v$_ ;[PDLP GF
KM0G[ VFZFD VF5JM o
U[<J[GF.h0 JFIZ S[ %,Fl:8SGL NMZLYL
KM0G[ 8[SM VF5JMP
H}Gv VMUQ8 DF; NZdIFG HIFZ[ K[<,F
O},GL SF56L YFI tIFZAFN BFTZ VG[ 5F6L VMK]\
sBf JWFZFGL S/L R}\8JL s0L;A0L\Ufo D]bI
SZJFP HDLGGL HFT 5|DF6[ $ YL ( V9JFl0IF
S/LGL GLR[GL AFH]GL JWFZFGL S/LVMG[
VFZFD VF5JMP DM8F EFUGF 5FG BZL HX[P VG[
TM0L ,[JL4 H[YL D]bI O},GF SNDF\ VG[
KM0G[ #_v&_ ;[PDLP S}\0FGL ;5F8L p5Z ZC[ T[
U]6J¿FDF\ JWFZM YFI K[P
5|DF6[ KF\86L SZJLP tIFZAFN l5IT VG[ BFTZ
sUf KM0GF lJSF;DF\ VJZMW~5 D]bI 5|SF\0 VF5J\] GJF V\S]ZMG[[ ;BT TF5YL Z1F6 VF5JF
p5Z VF\B S,DGL GLR[YL GLS/TF GSFDF KFI0M SZJMP

Pinch
as soon as
possible

Z:TM		

Z:TM

			

0}\B SF5JL
ground shoot

0F/L JF/JFGL 5|lS|IF sA[g0L\Uf		
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5FIFGL 0F/LVM

2-3 cm

Min. 10 cm
stem

cut
underneath
eventually

0}\BGL K86L					
l5IT o
l5IT DF8[ A[ D]bI 5ålTVM K[4
lD:8sOMUZf VG[ l0=5 .lZU[XGP OMUZGM
p5IMU X~VFTDF\ ZM56L JBT[ 5F6L VF5JF
DF8[ SZJM4 HIFZ[ tIFZAFN T[GM p5IMU
TF5DFG JWJFG[ ,LW[ U|LGCFp;DF\ E[HG]\
5|DF6 HF/JJF DF8[ TYF TF5DFGGF lGIDG
DF8[ 56 YFI K[P 5F6LGL H~lZIFTGM VFWFZ
TF5DFG4 ;Z[ZFX E[H4 5|SFX TYF KM0GF
lJSF;GL VJ:YF 5Z VJ,\A[ K[P p5ZMST
5lZA/MG[ wIFG[ ,. U],FAGF KM0G[ 5|lT lNG
5__ lDl, YL !P5 l,8Z 5F6LGL H~lZIFT ZC[
K[P lD:8YL S/LVM 5Z 50T] 5F6L 36L JBT
O},MGL U]6J¿F VMKL SZ[ K[P
O},MGL SF56L VG[ DFJHT o

0}\BGL K86L			

p5Z ZC[JF HM.V[ JC[,L ;JFZDF\ O},M pTFZJF
HM.V[P O},MGL SF56L HIFZ[ 5F\N0LVMGM Z\U
5}Z[5}ZM VFJL UIM CMI VG[ ACFZGL V[S S[ A[
5F\N0LVM p30JFGL X~VFT YFI tIFZ[ SF56L
SZJL HM.V[P JL6LGL ;\bIF TF5DFG VG[ HFT
5|DF6[ AN,FI K[P
O},M pTFIF" AFN T]ZT H 5F6LYL
EZ[,L 0M,DF\ NF\0LGM GLR[GM K[0M 0}A[ T[ ZLT[
D}SJF HM.V[P tIFZAFN T[G[ +6 S,FS :8MZ[HDF\
sXLTFUFZf Z_ ;[P YL !__ ;[P TF5DFG[ ZFBJF
HM.V[P JUL"SZ6 SZ[,L H}0LG[ S,MZLGJF/F
5F6LDF\ SM<0 :8MZ[HDF\ Z_ ;[P TF5DFG[
ZFBJFP NF\0LGF GLR[GF !q# H[8,F EFUGF
5F\N0F 0LvOMl,V[8Z DXLGYL N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P
JUL"SZ6 NF\0LGL ,\AF. VG[ U]6J¿F 5|DF6[ SZJ\]P
NF\0L ZMUvÒJFT D]ST4 HDLG S[ NJFGF VJX[QFM
D]ST4 0F3F JUZGL4 T\N]Z:T CMJL HM.V[P S/LG\]
SN VG[ NF\0LGL HF0F. V[S ;ZBL CMJL HM.V[
H[YL U]6J¿F VG[ ;FZF N[BFJG[ ,LW[ ;FZF EFJ
D/L XS[P NF\0LGL ,\AF. D]HA O},M K}8F 5F0L T[GF
A\0, AGFJL sZ_ O},Mf T[G[ SM~U[80[ 5[5ZDF\
JL\8F/JFP

U],FAGF O},MGL SF56LGL VJ:YF HFT
5|DF6[ GSSL YFI K[P ,66L AHFZGL DF\U VG[
B[TZYL T[G\] V\TZ VYJF lGSF; AHFZ 5|DF6[ GSSL
YFI K[P ,66L AFN4 HIFZ[ U],FA U|FCS 5F;[ 5CMR[
tIFZ[ AZFAZ BL,J\] HM.V[P HM O},GL S/L BM8L
5[lS\U SIF" 5C[,F\ O},MG\] JUL"SZ6 SM<0
VJ:YFV[ SF5JFDF\ VFJ[ TM O],NFGLDF\ AZMAZ :8MZ[H ~DDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P U],FAGF O},MG\]
B],TL GYLP ,66L ;DI[ V[S YL A[ 5FSF 5FG KM0 U|l[ 0U NF\0LGL ,\AF. TYF O},MGF Z\U 5ZYL SZFI K[P
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NF\0LGL ,\AF. 5|DF6[ U],FAGF O],F[G]\ JUL"SZ6 0F/LVM SF5L S5FI[, EFU p5Z AM0F["5[:8 RM50J]\P
U|[0
DM8F O},M cV[c
DwID SNGF O}, cALc
GFGF O}, c;Lc

NF\0LGL ,\AF. S/LGL ;F.hs;[DLf
&_v)_ s;[DLf
#P_v#P5
$5v &_ s;[DLf
ZP_vZP5
#_v$5 s;[DLf
ZP_ YL VMKL

s#f SF/F\ 85SF\ o 5[|5LSMGFhM, !_ lDPl,Pq!_
l,8Z 5F6LDF\ E[/JL K\8SFJ SZJMP
5[lS\U o

AHFZDF\ ,F,4U],FAL TYF S[;ZL S,ZGF
U],FAGF O}, SM~U[8[0 OFIAZ AM0"
O},MGL B}A DF\U CMI K[ VG[ 5L/F T[DH ;O[N s;LV[OALf AM1FDF\ 5[S SZJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ SJZ
O},MGL DF\U YM0L VMKL ZC[ K[ VG[ läZ\UL O},MGL 8[,L:SMl5S CMJ]\ HM.V[P VF O},MG[ UM/ A\RDF\
UM9JJF HM.V[ VG[ NF\0LJF/M EFU E[HJF/F
DF\U 56 AHFZDF\ VMKL ZC[ K[P
5[5ZYL JL\8F/JM HM.V[ VG[ p5ZGL S/LGM
5FS ;\Z1F6 o
EFU l8xI} 5[5Z J0[ SJZ SZJMP ;LV[OAL AM1FGL
,\AF. !Z_ ;[PDLP4 5CM/F. $5 ;[PDLP VG[
sSf ÒJFT o
ê\RF. Z5 ;[PDLP CMJL HM.V[P VF AM1FDF\
DF[,F[4 T0T0LIF\4 lY|%; VG[ RLS8F[ H[JL 5M,L.YL,LGGL XL8 GLR[GF EFUDF\ 5FYZJL
ÒJFTM JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF 5|SFZGL HM.V[ VG[ AFH]GF EFUDF\ l8xI} 5[5Z D}SJF
ÒJFTMGF G]S;FG TZLS[ 5FG SMS0F. HJF4 HM.V[ l8xI} 5[5Z D}SJFYL O},MG[ 3QF"6 ,FUT\]
SZ0FI[,F 5FG VYJF 5L/FX 50TF 5FG KM0 p5Z GYLP V[S A\RDF\ AGTF A[ :TZGL JrR[ l8xI} 5[5Z
HMJF D/[ K[P VFJL ÒJFT XMQFS 5|SFZGL NJFVM D}SJ]\ HM.V[P H[YL O},M V[SALHFG[ :5X" Y. GF
H[JL S[ lO5|MGL, 5 @ NJF !_ lDPl,q!_ l,8Z4 XS[P NF\0LGL ,\AF. D]HA O},M K}8F 5F0L T[GF A\0,
.DL0FS,M5|L0 # lDPl,Pq !_ l,8Z 5F6L £FZF AGFJL sZ_ O},Mf T[G[ SM~U[8[0 5[5ZDF\ JL\8F/JFP
V[S AMS;DF\ RFZ H}0L O},M s(_ NF\0Lf UM9JJFDF\
lGI\l+T SZL XSFIP
VFJ[ K[P O},MG[ Z_ ;[P pQ6TFDFG[ Z[lO|HZ[8[0
SYLZLG]\ lGI\+6 SZJF DF8[ V[AFD[S8LG JFGDF\ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P
!P) @ .P;LP NJF 5 lDPl,Pq!_ l,8Z VYJF
0FISMOM, !(P5 @ .P;L Z5 lDPl,Pq!_ l,8ZGM O},MG[ ,F\AM ;DI TFHF ZFBJF DF8[GF 5U,F\ o
p5IMU SZJMP
U],FAGF O},MG[ ,F\AM ;DI ;]WL
S/L BFGFZ .I/GF lGI\+6 DF8[ TFHF ZFBJF DF8[ Z@ ;]S|F[h + !__ 5L5LV[D
V[<I]lDlGID ;<O[8 + Z__ 5L5LV[D
.DFD[S8LG A[ghMV[8 5 @4 ;M<I]A, U|[gI]V,
(vV[RSI];LGF ãFJ6DF\ !5 lDlG8 ;]WL ZFBL
# U|FD VYJF 0FIO,}A[gh]ZMG Z5 @ J[P5FP !&
5<RL\UGL DFJHT VF5JLP
U|FDq!_ l,8Z NJFGM K\8SFJ SZJMP
pt5FNG o
sBf ZMU o
;FDFgI ZLT[ U],FADF\ V\NFÒT JQF[" Z5
s!f E}SL KFZM o J[8[A, ;<OZ Z_ U|FDq!_
YL #_ O},M 5|lT KM0 VYJF !5_ YL ZZ_ O},M
l,8Z
5|lT RMPDL8Z H[8,]\ pt5FNG D/[ K[P pt5FNGGM
sZf 0FIA[SsVJZMC D'tI]f o G]S;FG 5FD[, VFWFZ HFT VG[ DFJHT p5Z ZC[,M K[P
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ðŠxf÷ Vk‹{øk

 zkì. yu[. yu÷. Äzwf
yki»krÄÞ yLku MkwøktrÄík Ãkkf MktþkuÄLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h6148h
અત્રે અાપેલા લેખનું વિષયવસ્તુ જોતાં જરા નવું
લાગશે. સામાન્ય રીતે આપણે ખેતી એટલે કે, જમીન
ઉપર બીજ વાવ્યા, તેને ખાતર પાણી આપવા તેમજ
સૂર્યપ્રકાશની શક્તિથી તેમાંથી ઉત્પાદન મેળવવું એવું
સમજતા હોઇએ છીએ. હાલમાં ખેતીની જુ દી જુ દી
પદ્ધતિમાં ધરખમ ફે રફાર થયેલા છે તેમજ તેના મૂળ
સ્વરૂપમાં જમીનની બાદબાકી થયેલ છે. હવે જ્યારે
જમીનપ્રાપ્તિ એક ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે ત્યારે
તેના સીમિત થતા જતા સ્ત્રોત તરીકે જમીન વગરની ખેતી
આવકાર્ય છે. અનાજ આવિષ્કારરૂપે હાઇડ્રોપોનિકસ
અને એરાેપોનિક્સ જ ેવી પદ્ધતિનો વિકાસ હાલમાં ખૂબ
જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. તેમાં પણ એક કદમ
આગળ ચાલીએ તો આવે છે ‘વર્ટિકલ ફાર્મિંગ’ આ શબ્દ
સમૂહનું ગુજરાતી કરવું સહે લું નથી તેને મૂળ સ્વરૂપમાં
જ આ લેખમાં ઉપયોગ કરે લ છે. (sqyku Vkuxk xkEx÷
Ãkus Lkt. 4 WÃkh)
વર્ટિકલ ફાર્મિંગ એક એવી પદ્ધતિ છે જ ેમાં
પાકનું એક પ્રકારની ટ્યૂબમાં વાવેતર કરવામાં આવે છે
અને આવી ટ્યૂબને એકબીજાની ઉપર ગોઠવી દેવામાં
આવે છે. આ ટ્યૂબમાં રાસાયણિક દ્રાવણ અથવા સંતૃપ્ત
રાસાયણિક હવા દ્વારા પોષણ આપવામાં આવે છે. આવી
ટ્યૂબને બહુમાળી મકાનમાં ગોઠવી દેવામાં આવે છે.
એટલે કે એપાર્ટમેન્ટ ખેતરનું સ્વરૂપ લઇ લે છે.
વર્ટિકલ ફાર્મિંગનો ઇતિહાસ જોઇએ તો તેના
પ્રણેતા ડૉ. ડિકસન ડેસ્પોમીયર જ ે કોલંબિયા યુનિવર્સિટી,
અમેરિકાના છે તે ગણાય. તેઓએ એક પુસ્તક લખ્યું જ ેનું
શિર્ષક હતું ‘Vertical Farm - Feeding the World
in the 21st Century’.

સામાન્ય રીતે આપણે એવુ માનીએ છીએ
કે વનસ્પતિ જમીનમાંથી પોષણ મેળવે છે અને
પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા ખોરાક તૈયાર કરે છે અને જો
ઉપરોક્ત બે બાબતો ન હોય તો વનસ્પતિ જીવિત રહી
શકતી નથી. પરંતુ વર્ટિકલ ફાર્મિંગમાં તો વનસ્પતિને
ઘરા (એપાર્ટમેન્ટ) માં જમીન વગરના માધ્યમમાં અને
સૂર્યપ્રકાશની ગેરહાજરીમાં ઉગાડવામાં આવે છે તો
આવું કેમ શક્ય બને છે તે સમજી લઇએ.
વર્ટિકલ ફાર્મિંગમાં જમીનની જગ્યાએ
હાઇડ્રોપોનિક્સ અને એરોપોનોક્સ પદ્ધતિનો ઉપયોગ
થાય છે જ્યાં સુધી સૂર્ય દ્વારા પ્રકાશસંશ્લેષણની
પ્રક્રિયાની વાત છે તો આ પદ્ધતિમાં સૂર્યપ્રકાશનું સ્થાન
એલઇડી લેમ્પ લઇ લે છે. આ એલઇડી લેમ્પ દ્વારા જરૂરી
સ્પ્રેક્ટ્રમની લાઇટ છોડ ઉપર ફે કવામાં આવે છે જ ે પ્રકાશ
સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે જવાબદાર બને છે.
આ પ્રકારના એલઇડી બલ્બમાંથી છોડવામાં
આવતી લાઇટ ‘લાલ’ અને ‘બ્લૂ’ હોય છે. આ પ્રકારની
લાઇટ દ્વારા વનસ્પતિની વૃદ્ધિ, કલર, સુગધ
ં અને
પોષકમાત્રા ખૂબ જ ચીવટપૂર્વક જાળવી શકાય છે. આ
પદ્ધતિથી પાકનું મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
અમેરિકામાં વ્યાપારિ ધોરણે આ ખેતી કરતા
ફાર્મ આવેલા છે તેમાં સૌથી મોટા ફાર્મનું નામ છે એરોફાર્મ
જ ે નેવાર્કમાં આવેલું છે તે ૭૦,૦૦૦ ચોરસ ફૂટમાં
ફે લાયેલું છે. આ ફાર્મમાં વનસ્પતિની પોષણ વ્યવસ્થાના
ભાગ રૂપે એરોપાેનિક્સ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે. એક પ્રકારના ખાસ કાપડ જ ે બીસફીનોલ એ
ફ્રી [BPA-free (Bisphenol) A free) પ્લાસ્ટિકમાંથી
બનાવવામાં આવે છે તે વપરાય છે. આ પ્રકારના કાપડ
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ઉપર બીજને ઉગાડવામાં આવે છે અને આ પ્રકારથી
તૈયાર થતો પાક બિલકુ લ સ્વસ્થ હોય છે. અમેરિકામાં
જ બીજુ ફાર્મ જ ેનું નામ ગ્રીન સેન્સ ફાર્મ છે તે પણ આ
પ્રકારની ખેતી કરે છે. પરંતુ તેમાં છોડને પોષણ આપવા
માટે હાઇડ્રોપોનિક્સની ‘ઇબ અને ફ્લો’ પદ્ધતિનો
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિની વિગતવાર
માહિતી આ જ પુસ્તકમાં દર્શાવેલ હાઇડ્રોપોનિક્સના
લેખમાં આપવામાં આવેલ છે. આ પદ્ધતિમાં ટ્યૂબમાં
નીચેના ભાગે નાળિયેરના છોતરાની ભૂકી પાથરી તેમાં
પોષણયુક્ત દ્રાવણ પસાર કરવામાં આવે છે.
જમીન ઉપર કરવામાં આવતી ખેતી કરતાં
વર્ટિકલ ફાર્મિંગમાં ૯૫% પાણીની ઓછી જરૂરિયાત પડે
છે, તેવી જ રીતે જો એરોપોનિક્સ પદ્ધતિ અપનાવવામાં
આવે તો હાઇડ્રોપોનિક્સ કરતા પણ ૪૦ % પાણીની
જરૂરિયાત ઘટી જાય છે. તેની આ પદ્ધતિ દ્વારા મોટા
પાયે પાણીની બચત થાય છે. બીજુ કે આ પ્રકારની ખેતી
હવામાન પર આધારિત નથી તેથી દુષ્કાળ અને જળ
પ્રલય જ ેવા કુ દરતી પરિબળોનો ભય રહે તો નથી. આ
પદ્ધતિથી વર્ષના ૩૬૫ દિવસ દરમિયાન પાક લઇ શકાય
છે એટલે કે હવામાન પરિવર્તન (ક્લાઇમેટ ચેન્જ)ની
અસરોથી બચી શકાય છે.

પાક ઉત્પાદનમાં કોઇ પણ જાતની કીટનાશક, નીંદણ
નાશક કે ફૂગનાશક દવા વાપરવામાં આવતી નથી તેથી
આ પ્રકારનું ઉત્પાદન વધારે સ્વાસ્થ્યપ્રદ હોય છે.
વર્ટિકલ ફાર્મિંગ મુખ્ય શહે રની નજીકમાં
કરવામાં આવે છે તેથી ટ્રક અને બીજા વાહનો દ્વારા
ખાધ્યપદાર્થની હે રાફે રી લાંબા અંતર માટે કરવી પડતી
નથી. તેથી આ પ્રકારના પરિવહન દ્વારા ઉત્પન્ન થતો
કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઓછો કરી શકાય છે. આ બચત
થયેલા હાઇડ્રોકાર્બનનો ઉપયોગ ખેતી માટેના કામકાજ
જ ેવા કે ખેડ કરવી, ખાતર નાખવું, રોપણી, નીંદણ નાશ
કરવો તેમજ કાપણી માટે કરી શકાય.
આવા વર્ટિકલ ફાર્મ ચીન, હોંગકોંગ અને
મકાઉમાં ગ્રીન સેન્સ ફાર્મ નામની કંપની દ્વારા
વિકસાવવામાં આવેલ છે. વર્ટિકલ ફાર્મિંગની શરૂઆત
થઇ ત્યારે તેનું પ્રચલન ખૂબ ધીમું રહ્યુ તેનું મુખ્ય કારણ
એલઇડી લેમ્પની ઊંચી કિંમત હતી. હવે આ પ્રકારના
લેમ્પની કિંમતમાં ઘટાડો થતાં આ પ્રકારની ખેતીને
વેગ મળ્યો છે. આ પ્રકારની ખેતીને ઉત્તેજન એટલા
માટે આપવું જોઇએ કારણ કે તે આવતા દિવસમાં ફૂડ
સિક્યુરિટી માટે ખૂબ જ અનિવાર્ય છે અને આ પ્રકારની
ખેતી ઝીરો કાર્બન ફૂટ પ્રિન્ટસવાળી હોવાથી વૈશ્વિક
તાપમાન (ગ્લોબલ વોર્મિંગ) ના યુગમાં ખૂબ જરૂરી છે.

વર્ટિકલ ફાર્મિંગનો મુખ્ય લાભ એ છે કે તેમાં

¾uíke ytøkuLkk {køkoËþoLk {kxu f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)Lkku MktÃkfo MkkÄku

•  «kusufx {uLkush©e
f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
MkhËkhf]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
MkhËkhf]r»kLkøkh, S. çkLkkMkfktXk-38ÃkÃk06
VkuLk : (0h748) h78437

• «kusufx {uLkush©e
f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
LkðMkkhe - 3964Ãk0
VkuLk : (0h637) h7h786

• «kusufx {uLkush©e
f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, çkkuhMkË [kufze Mkk{u
ykýtË - 388001
VkuLk : (0h69h) h61108

• «kusufx {uLkush©e
f]r»k íks¿kíkk {krníke fuLÿ (yurxf)
sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
sqLkkøkZ - 36h001
VkuLk : (0h8Ãk) h67h080
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nkEzÙkuÃkkurLkfMk ½kMk[khk íkfLkef : WíÃkkËLk, WÃkÞkuøkeíkk yLku ykŠÚkf rð&÷u»ký

 zkì.Ãkhuþ yu[. hkXkuz  zkì.rnhuLk fu. Ãkxu÷  zkì.ze. Ãke. økkurn÷  zkì.hkuLkf ykh. «òÃkrík

{wÏÞ ½kMk[khk MktþkuÄLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h64179

પશુધન ઉત્પાદનના વૈશ્વિક વલણો દર્શાવે છે
કે પશુધન ઉત્પાદનોના ઉપયોગમાં ઝડપી અને વ્યાપક
વધારો થઈ રહ્યો છે. એક અનુમાન મુજબ આગામી
દિવસોમાં ભારત જ ેવા વિકાસશીલ દેશોમાં દૂધનો
ઉપયોગ અંદાજ ે ૩.૩ % જ ેટલો વધશે. ભારતીય
ગ્રામીણ અર્થતંત્રની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કૃ ષિ તેમજ પશુધન
ઉત્પાદનની આસપાસ વણાયેલ છે. પશુધન ઉત્પાદન એ
ભારતીય કૃ ષિમાં કરોડરજજૂ સમાન કહી શકાય કારણ
કે તે રાષ્ટ્રીય જીડીપીમાં ૪-૭ % જ ેટલાે ફાળો આપે છે
અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ૭૦ % વસ્તી માટે રોજગારી
અને જીવન-નિર્વાહ માટેનો મહત્ત્વનો સ્રોત છે. ગ્રામીણ
ભારતમાં કુ લ ઘરે લું કૃ ષિ આવકમાં પશુધનનો ફાળો
આશરે ૧૨ % જ ેટલો છે અને ખાસ કરીને નાના અને
સીમાંત ખેડતૂ ો તેમજ ભૂમિહિન વ્યક્તિઓના જીવનમાં
પશુપાલનનો વ્યવસાય (ડેરી ફાર્મિંગ) મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા
ભજવે છે. આપણા દેશમાં સૌથી વધારે પશુધન અને
સર્વાધિક દૂધ ઉત્પાદન થતું હોવા છતાં પ્રતિ પશુ દૂધઉત્પાદકતાને વધારવીઅે એક મોટો પડકાર છે. આપણે
રોજ જ ે દૂધ પીએ છીએ, તે કંઈ હવામાંથી તો મળતું
નથી દૂધાળા-પશુધનને બચાવવા તેમજ વધુ દૂધઉત્પાદન મેળવવા પૂરતા-જથ્થામાં પોષણયુક્ત ખોરાકની
જરૂર હોય છે અને દૂધાળા-પશુઓને પોષણસભર
ખોરાકની સાચી માત્રા પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે એ
દરે ક પશુપાલક/ખેડતૂ માટે ચિંતાનો વિષય છે.
ભારતમાં દૂધાળા-પશુઓની દૂધ-ઉત્પાદકતા
સરે રાશ ૧૨૦૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ પશુ પ્રતિ વર્ષ છે, જ ે
વિશ્વની સરે રાશ દૂધ-ઉત્પાદકતા કરતાં ઘણી જ
ઓછી છે અને આ નબળી ઉત્પાદકતા માટે લીલા અને

શુષ્ક (સૂકા) ઘાસચારાની ઓછી પેદાવાર અને અછત
એક મુખ્ય કારણ છે. સામાન્ય રીતે, પશુપાલનના
કુ લ ખર્ચમાં સંતુલિત પશુઆહારનો હિસ્સો આશરે
૬૫-૭૦ % હોય છે, જ ેમાં પણ લગભગ ૩૦-૩૫ %
જ ેટલો ખર્ચ લીલાચારાનો થાય છે. આથી, એમ કહી
શકાય કે ડેરી ફાર્મિંગના આર્થિક અને ટકાઉ વિકાસ
માટે દૂધાળા-પશુઓને ગુણવત્તાયુક્ત લીલાચારાનું પોષણ
પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તે ખૂબ જ અગત્યનું પાસું છે.
ભારતીય ગાૈચર જમીન અને ચારા સંશોધન સંસ્થાના
વિઝન-૨૦૫૦ના દસ્તાવેજ પ્રમાણે વર્ષ ૨૦૫૦ સુધીમાં
લીલા અને શુષ્ક ઘાસચારાની માંગ અનુક્રમે ૧૦,૧૨૦
અને ૬,૩૧૦ લાખ ટન સુધી પહોંચી જશે. હાલ
દેશમાં શહે રીકરણના લીધે ઓછી થતી ગાૈચર-જમીન
અને બીજા અનેક પરિવર્તનને કરણે અંદાજિત ૬૫ %
લીલાચારાની અને ૨૫ % સૂકાચારાની અછત વર્તાય છે
અને વર્તમાન ઘાસચારા સંસાધનોના વિકાસ-દરને ધ્યાને
લેતાં આ ખાધ વર્ષ ૨૦૫૦ સુધી પણ અનુક્રમે આશરે
૧૮.૪ અને ૧૩.૨ % ની રહશે.
આથી પશુપાલકોને લીલોચારો સતત મળી
શકે તેવી વૈકલ્પિક અને ટકાઉ વ્યવસ્થા અને તકનીકની
તાતી જરૂરિયાત છે. મજૂ રીના ઊંચા દર તથા પિયતની
અછતને લીધે વધતા જતા ઘાસચારા ઉત્પાદન-ખર્ચ અને
ઘટતા જતા કુ દરતી સંસાધનો વચ્ચે લીલાચારાની ખાધને
પહોંચી વળવા માટે પરંપરાગત પદ્ધતિના વિકલ્પ સ્વરૂપે
ઘણી અવનવી ટકાઉ તકનીકો પર વૈજ્ઞાનિક સંશોધન
થઈ રહ્યું છે. જ ે અંતર્ગત, આજકાલ હાઈડ્રોપાેનિક્સ
દ્વારા ચારા ઉત્પાદનની પદ્ધતિ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે અને
આ તકનીકને બધી જ ઘાસચારા સંબધિત સમસ્યાઓનો
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ઉકેલ હોય એમ એક કૃ ષિ ક્રાંતિની રીતે જોવામાં આવી
રહી છે. એવું પણ કહે વાય છે કે હાઈડ્રોપાેનિક્સ ચારા
ઉત્પાદનની આ તકનીક પશુપાલકો માટે ભવિષ્યનું
પ્રમુખ પાસું બની રહશે.
હાઈડ્રોપાેનિક્સ તકનીકનો ઉપયોગ કેવી રીતે
થાય છે અને લીલાચારાને કેવી રીતે ઉગાડવામાં આવે છે
તે સવાલો કરતાં આપણે એ જાણવું વધુ અગત્યનું છે કે
આ તકનીક ખેડતૂ ો / પશુપાલકો માટે ખરે ખર આર્થિકરૂપે ફાયદાકારક છે કે નહીં? તો અહીં પ્રસ્તુત લેખમાં
આ તકનીકના આર્થિક અને પ્રબંધન સંલગ્ન બાબતો
તથા તેના વૈકલ્પિક સંસાધનો અને આ તકનીકના
વૈજ્ઞાનિક પાસાંઓ વિષે વિગતવાર માહિતી દર્શાવેલ છે.

વાતાવરણ હોઈ ત્યાં કરી શકાય છે. મોટાભાગના
સંશોધન અહે વાલો અનુસાર અર્ધ-શુષ્ક, શુષ્ક અને
દુષ્કાળ-પ્રભાવી પ્રદેશોમાં, જ્યાં પાણીની તંગી છે અથવા
એવા વિસ્તારો જ્યાં સિંચાઈનું સબળ માળખું નથી ત્યાં
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાનું ઉત્પાદન વધારે અનુકૂળ બની
શકે છે. આ પ્રકારે ઉગાડેલ લીલાચારાને ઘેટાં, બકરાં
તેમજ અન્ય દૂધાળા પશુઓને આહારમાં આપી શકાય
છે. આ લેખ માટે સમીક્ષા કરે લ સંશોધિત લેખ, તેમજ
જુ દી-જુ દી સંસ્થાઓનાં હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉત્પાદન
સંબધિત પ્રકાશનોમાં હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિના
નીચે મુજબના ફાયદાઓ વિષેની ચર્ચા સર્વ-સામાન્ય
જણાય છે.

હાઈડ્રોપાેનિક્સ લીલાેચારાે એટલે શું?

ફાયદાઓ ઃ

હાઈડ્રોપાેનિક્સ લીલાચારાને સરળ ભાષામાં
જવારા કહી શકાય કે જ ે જમીન/માટી વિના સામાન્યપાણીમાં અથવા છોડને જરૂરી એવા પોષકતત્ત્વોવાળા
પાણીનાં દ્રાવણમાં ઉગાડવામાં આવે છે. હાઈડ્રોપાેનિકસથી
તૈયાર થયેલ લીલાચારાને અન્ય નામો જ ેવા કે ફ્રેશ
ફોડર બિસ્કીટ, અંકુરિત ચારો, અંકુરિત ચારા-બીજ
કે આલ્ફાકલ્ચર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા-ઉત્પાદન પદ્ધતિ આમ જોઈઅે તો
ખૂબ જ જૂ ની આશરે ૧૯મી સદીમાં “હેં ગિંગ ગાર્ડન ઓફ
બેબીલૉન”ના સમયની છે, જ્યારે યુરોપના પશુપાલકો
શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન પશુઓની દૂધ-ઉત્પાદન
અને પ્રજનનક્ષમતા જળવાઈ રહે તે માટે પશુઓને
આહારમાં ફણગાવેલ અનાજ આપતા હતા. મધ્ય
પૂર્વ, આફ્રિકન અને એશિયાના કેટલાક દેશોમાં લીલા
ઘાસચારાની તંગીને કારણે ઘણા ઇચ્છુ ક પ્રગતિશીલ
પશુપાલકો હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા તકનિકમાં રસ દાખવી
રહ્યા છે. હાઈડ્રોપાેનિકસ લીલાચારાનું ઉત્પાદન સામાન્ય
રીતે મોટા, અદ્યતન અને સ્વયંસચ
ં ાલિત પ્રણાલીમાં
વાતાવરણીય નિયંત્રણ હે ઠળ અથવા ઓછી કિંમતવાળી
પ્રણાલીમાં કે જ્યાં ચારા-ઉત્પાદન માટે સાનુકૂળ
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• પરંપરાગત ચારા ઉત્પાદન સાથે સરખામણી
કરવામાં આવે ત્યારે આ તકનીક ફાયદાકારક છે
કારણ કે તેમાં વાતાવરણીય પરિસ્થિતિઓ તેમજ
બીજ-અંકુરણને જરૂરી પોષકતત્ત્વોનું નિયંત્રણ
કરી શકાય છે.
• પરંપરાગત લીલાચારા કરતાં હાઈડ્રોપાેનિકસ
ચારામાં પોષકતત્ત્વો (જ ેવા કે વિટામિન્સ, પ્રોટીન,
એમિનો અેસિડ, ઉત્સેચક વગેરે) નું પ્રમાણ વધુ
હોય છે.
• હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાનું ઉત્પાદન કરવાથી
જમીન, શ્રમ, પાણી અને સમયની બચત થાય છે.
• એક કિ.ગ્રા. ચારા-બીજમાંથી આશરે ૬-૮ કિ.ગ્રા.
લીલાચારાનું ફક્ત ૭-૯ દિવસમાં ઉત્પાદન થાય
છે.
• હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાનું ઉત્પાદન અનિચ્છનીય
વસ્તુઓ જ ેમ કે નીંદણ, જતં ુઓ, જતં ુનાશકોના
અવશેષોથી મુક્ત હોય છે.
• હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાની પાચનક્ષમતા વધારે
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હોય છે અને તેનાથી પશુઓનું આરોગ્ય, તેની માળખું વાંસ, લાકડાં, એમએસ સ્ટીલ અથવા ગેલ્વેનાઈઝ
ઉત્પાદકતા અને પ્રજનનક્ષમતા સુધરે છે.
આયર્ન સ્ટીલમાંથી ઓછા ખર્ચે પણ તૈયાર કરી શકાય
છે. (swyku Vkuxku Ãkus Lkt. 36 WÃkh) આ પ્રણાલીની કિંમત
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિ – પ્રણાલીના પ્રકાર ઃ
ગ્રીનહાઉસ બનાવવાની સામગ્રીના પ્રકાર પર આધારિત
પશુપાલક/ખેડતૂ ની
નાણાંકીય
સ્થિતિ, છે. પરંતુ, અદ્યતન અને સ્વયંસંચાલિત હાઈડ્રોપાેનિકસ
જરૂરિયાત અને હાઈડ્રોપાેનિકસ પ્રણાલીના સાધન- એકમની કિંમત કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થાય છે.
સામગ્રીની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા મહારાષ્ટ્રના સતારા જિલ્લાના મોટાભાગના પશુપાલકો
ઉત્પાદન પ્રણાલી બે પ્રકારની હોય છે: (૧) ઊંચા- / ખેડતૂ ો આજ ે વિવિધ પ્રકારના ઓછી કિંમતનાં
કિંમતવાળી અદ્યતન અને સ્વયંસચ
ં ાલિત અને ગ્રીનહાઉસ આધારિત હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમો દ્વારા
(૨) ઓછી-કિંમતના ગ્રીનહાઉસમાં બનાવેલ લીલાચારાનું ઉત્પાદન કરે છે. આ પ્રણાલી માટેનો ખર્ચ
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પ્રણાલી.
આશરે રૂપિયા ૬-૫૦ હજાર (લાડકાના માળખાંવાળા
(૧) ઊંચા કિંમતવાળી અદ્યતન અને સ્વયંસંચાલિત ગ્રીનહાઉસ; દૈનિક ૩૦-૩૫૦ કિ.ગ્રા. લીલાચારાની
ઉત્પાદન-ક્ષમતા માટે) અથવા આશરે રૂપિયા ૨૫ હજાર
હાઇડ્રોપાેનિકસ ચારા પ્રણાલી ઃ
થી ૧.૫ લાખ (એમએસ સ્ટીલ કે ગેલ્વેનાઈઝ આયર્ન
આ પ્રકારની પ્રણાલીમાં એક કંટરો્ લ યુનિટ સ્ટીલના માળખાંવાળા ગ્રીનહાઉસ; દૈનિક ૧૫૦-૭૫૦
(નિયંત્રણ એકમ) હોય છે અને જ ેનો એર-કંડિશનર
કિ.ગ્રા. લીલાચારાના ઉત્પાદન-ક્ષમતા માટે) થઈ શકે.
સાથે અથવા તેનાં વિના ઉપયોગ કરી શકાય છે. જ ેમાં
કંટરો્ લ યુનિટ સેન્સર્સ દ્વારા આપમેળે પાણી અને પ્રકાશના હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિ – કેવી રીતે કામ કરે
પ્રમાણ અને પુરવઠાનું નિયમન કરે છે (sqyku Vkuxku Ãkus છે?
Lkt. 36 WÃkh)
(૧) બીજ અંકુરણ (સ્પ્રાઉટિંગ) પ્રક્રિયા ઃ
આ પ્રણાલીમાં ઘાસચારાના તમામ પાકના
સૌ પ્રથમ ઘાસચારા બીજ (ઉદાહરણ તરીકે
લીલાચારાને ઉગાડી શકાય છે. પરંતુ, શિયાળુ ઘાસચારા
પાક (દા.ત. જવ, ઓટ, ઘઉં, વગેરે) ના લીલાચારા મકાઇ, જવ, ઓટ, જુ વાર વગેરે) ને સાદા-પાણીમાં ૨૪
ઉત્પાદન માટે જરૂરી ઠડં ું અને શુષ્ક વાતાવરણ જાળવવા કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી પલાળવામાં આવે છે.
એર-કંડિશનરની આવશ્યકતા હોઈ, તેનો ખર્ચ વધુ ત્યારબાદ વધારાના પાણીને દૂર કરી, પાણી-શોષિત
રે ાં સરખી રીતે પાથરીને એક અઠવાડીયા સુધી
થાય છે. નાયક અને સિંઘ (૨૦૧૫) ના સમિક્ષા-લેખમાં બીજને ટ્મ
રે ાં
જણાવ્યા મુજબ ગોવા સ્થિત આઇસીએઆર રિસર્ચ નિયંત્રિત વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે છે, જ ેથી ટ્મ
કૉમ્પ્લેક્સમાં વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧માં સ્થાપિત દૈનિક ૬૦૦ બીજમાંથી છોડ અંકુરીત થાય છે. (swyku Vkuxku Ãkus Lkt.
કિ.ગ્રા. મકાઈ લીલોચારાના ઉત્પાદન-ક્ષમતાવાળા સંપૂર્ણ 36 WÃkh) બીજ એક જ ૈવિક સંરચના છે, જ ેમાં બાહ્ય
અદ્યતન અને સ્વયંસચ
ં ાલિત હાઈડ્રોપાેનિકસ એકમની આવરણ (સીડ કોટ) ની અંદર મુખ્યત્ત્વે ગર્ભ (ભ્રૂણ) અને
સંચિત પોષક-પદાર્થો હોય છે. બીજની અંદર મૂળભૂતરૂપે
કિંમત આશરે રૂપિયા ૧૫ લાખ હતી.
બે-ત્રણ પ્રકારના સંચિત પોષક-પદાર્થો જ ેવા કે સ્ટાર્ચ,
(૨) ઓછી-કિંમતના ગ્રીનહાઉસમાં બનાવેલ
પ્રોટીન અને ચરબી (ફે ટ્સ/ઓઇલ્સ) હોય છે. બીજને
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પ્રણાલી ઃ
પૂરતા સમય માટે પાણીમાં પલાળવાથી કે જમીનમાં
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પ્રણાલી માટે ગ્રીનહાઉસનું તેનું વાવેતર કરવાથી બીજનું બાહ્ય આવરણ પાણીના
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અવશોષણથી નરમ બને છે જ ેથી પાણી બીજછિદ્ર
મારફતે બીજની અંદર પહોંચી હાઇડ્રોલાઇટિક ઉત્ચેસક
(એન્ઝાઇમ) અને ભ્રૂણને સક્રિય કરે છે. બીજમાં
જીબ્રેલીનનું પ્રમાણ વધતાં બીજ-અંકુરણ માટે જરૂરી એવી
સંચિત પોષક-પદાર્થોના રાસાયણિક વિભાજનની પ્રક્રિયા
શરૂ થાય છે. ટૂકં માં કહીયે તો પાણીનાં અવશોષણથી જ
બીજમાં ચયાપચયની (મેટાબોલિઝમ) પ્રક્રિયા શરૂ થાય
છે અને સંચિત પોષક-પદાર્થોનું રૂપાંતર ગ્લુકોઝ અને
એમીનો ઍસિડમાં થાય છે, જ ે બીજમાં કોષ-વિભાજનની
પ્રક્રિયા માટે ઊર્જા પૂરી પાડે છે અને બીજમાંથી મૂળ અને
પર્ણ અંકુરિત થાય છે.
(૨) બીજ અંકુરણ (સ્પ્રાઉટિંગ) પ્રક્રિયાને અસર કરતા
પરિબળો ઃ
	ચારાબીજને ૨૪ કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી
પલાળવાં ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે અવશોષિત પાણી
જ બીજમાં થતી ચયાપચય પ્રક્રિયા તેમજ તેની વૃદ્ધિ
અને વિકાસમાં મદદરૂપ થાય છે. લીલાચારાની ઉપજ
અને ગુણવત્તા ઘણાં પરિબળોથી પ્રભાવિત થાય છે જ ેમ
કે સમય, બીજની ગુણવત્તા અને વિવિધતા, તાપમાન,
ભેજ, પોષકતત્ત્વોનો પુરવઠો, બીજનું પ્રમાણ અને
ફૂગજન્ય (મોલ્ડ) રોગસંક્રમણની ઘટનાઓ. લીલાચારાના
મહત્તમ તથા ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન માટે ચારાબીજ
ચોખ્ખા, તૂટેલા કે ચેપગ્રસ્ત બીજથી મુક્ત અને કોઈપણ
જતં ુનાશક કે ફૂગનાશક દવાઓની માવજતરહિત હોવાં
જોઈએ. આપણે જોયું કે બીજનાં સંચિત પોષક-પદાર્થો
માંથી મળતી ઊર્જાથી જ બીજ-અંકુરણ થાય છે, જ ેમાં
પ્રકાશની મહદ્અંશે કોઈ ભૂમિકા હોતી નથી. એટલે જ
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિમાં ચારા-બીજને પ્લાસ્ટિક
રે ાં પથારી રૅ ક (લાકડાના ઘોડો) પર
કે ધાતુઓની ટ્મ
ઉપરા-ઉપરી ગોઠવી નહિવત પ્રકાશમાં તૈયાર કરી
શકાય છે. એવું પ્રમાણિત થયું છે કે ઓછા કે વધુ
પ્રકાશની સ્થિતિમાં સમાન રીતે ચારાબીજનું અંકુરણ
થાય છે. હાઈડ્રોપાેનિકસ પદ્ધતિમાં ૭-૯ દિવસનાં
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ઘાસચારા અંકુરણ (લીલાચારા)ને પશુઓને ખોરાક-રૂપે
આપવામાં આવે છે. જો બીજ-અંકુરણને ૧૦ કે તેથી વધુ
દિવસ સુધી રાખવામાં આવે તો તેમાં ફૂગ સંક્રમણની
શક્યતાઓ વધી જાય છે.
(૩) હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિમાં ખેત શ્રમિક અને
સમયની જરૂરિયાત ઃ
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાની મોજૂ દ વિવિધ
પ્રણાલીને સંચાલિત કરવા માટે સરે રાશ ૨-૪ કલાક
દૈનિક શ્રમની જરૂરિયાત હોય છે. તેમજ હાઈડ્રોપાેનિકસ
ચારાની અદ્યતન અને સ્વયંસંચાલિત કે ઓછી કિંમતવાળી
સાદી પ્રણાલીના કામકાજ પ્રમાણે મજૂ રોની જરૂરિયાત
પણ અલગ-અલગ હોઈ શકે અને જ ે હાઈડ્રોપાેનિકસ
ચારા ઉત્પાદનની ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓ અને તેની વિવિધ
પ્રણાલી સાથે બદલાતી રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે નીચે
મુજબની પ્રવૃતિઓ માટે ખેતશ્રમિકાે અને દૈનિક શ્રમની
જરૂર પડે છે.
• ચારાબીજને ૨૪ કલાક માટે પલાળવું.
રે ાં પાથરવા
• ફણગાવેલાં બીજને હાઈડ્રોપાેનિકસ ટ્મ
અને આવી ચારા-ટ્નરે ી રે કમાં આયોજનયુક્ત
ગોઠવણી કરવી.
• અંકુરીત ચારા-બીજ માટે પોષક-તત્ત્વોવાળું દ્રાવણ
બનાવવું અને નિયમિત પાણીની ફે રબદલી કરવી.
• ચારા વિકાસ અને વૃદ્ધિ તથા ફૂગજન્ય રોગ ન લાગે
તેની દૈનિક તપાસ કરવી.
• નિયત કરે લ સમય અનુસાર તૈયાર થયેલ લીલચારાને
ટ્રે માંથી કાઢવો.
• તૈયાર થયેલ વજનદાર લીલાેચારો સમયસર પશુઓ
સુધી પહાેચ
ં ી શકે તેવા પરિવહનની વ્યવસ્થા કરવી.
• હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા-ટ્નરે ી તેમજ હાઈડ્રોપાેનિકસ
ટાંકી/પાત્રની વારંવાર સાફ-સફાઈ કરવી.
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(૪) હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉત્પાદન માટે કયા કયા વિષય છે.
ઘાસચારા બીજનો ઉપયોગ કરી શકાય છે?
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉત્પાદનમાં બીજ-અંકુરણથી
હાઈડ્રોપાેનિકસ પદ્ધતિ દ્વારા વિવિધ પ્રકારના ૭-૮ દિવસીય અંકુરિત-છોડ સુધી થતાં ફે રફારો ઃ
ઘાસચારા પાક જ ેવા કે જવ, ઓટ, ઘઉં, જુ વાર, રજકો,
(૧) હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાનું કુ લ વજન ક્યાં કારણોસર
ચોળા અને મકાઈનાં લીલાચારાનું ઉત્પાદન કરી શકાય
વધે છે?
છે. જો કે ઘાસચારા પાકની પસંદગી ભૌગોલિક અને
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિથી ખૂબ જ ઓછા
ખેત-આબોહવાકીય પરિસ્થિતિઓ તથા બીજની સરળ
ઉપલબ્ધતા પર આધારિત છે. ભારતમાં, મોટેભાગે સમયમાં ૧ કિ.ગ્રા. બીજ માંથી ૬-૮ કિ.ગ્રા. લીલાચારાનું
મકાઇ-બીજનો હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉત્પાદન માટે ઉત્પાદન કરી શકાય છે અને મોટાભાગનાં વ્યાવસાયિક
ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કારણ કે મકાઇનાં બીજ હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા સંબધિત લેખોમાં આજ ફાયદાની
સરળતાથી બજારમાં નીચી કિંમતે મળે છે, તેમજ મકાઇ- વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવે છે. સ્વાભાવિકપણે પ્રશ્ન એ
બીજનો ઉગાવો ઝડપી અને વધુ મળે છે. ઘાસચારાના થાય કે હાઈડ્રોપાેનિકસથી તૈયાર થયેલ લીલાચારાનું
બીજનો દર પણ હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાની ઉપજને અસર વજન કેમ વધે છે તો જવાબ સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે બીજ
કરે છે. મોટા ભાગના વ્યાપારિક એકમો ૬-૮ કિ.ગ્રા. અંકુરીત થાય છે ત્યારે બીજ પોતે પોતાની અંદર મોટી
પ્રતિ ચોરસ મીટર બીજ-દરની ભલામણ કરે છે. બીજ- માત્રમાં પાણીનું અવશોષણ કરે છે. તદ્ઉપરાંત બીજમાં
દર ઊંચો રાખવાથી અંકુરિત છોડનાં મૂળમાં ફૂગનો ચેપ કોષ-વિભાજનથી જ ે પણ કોશિકાઓ બને છે તેમાં પણ
લાગવાની શક્યતાઓ વધુ હોઈ લીલાચારાના ઉત્પાદનને પાણીની જ માત્રા અધિક હોય છે અને ૭-૯ દિવસીય
નવા અંકુરીત છોડમાં પણ ૯૦-૯૨ % જ ેટલું પાણી જ
અસર કરી શકે છે.
હોય છે. આથી એવું કહી શકાય કે હાઈડ્રોપાેનિકસથી
(૫) હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિમાં પાણી તથા
તૈયાર થયેલ લીલાચારાનું વજન બીજા કોઈ કારણોથી
પોષકતત્ત્વોવાળા દ્રાવણની જરૂરિયાત ઃ
નહીં પણ ફક્ત મોટી માત્રામાં પાણીના અવશોષણથી જ
સામાન્યપણે સાદા પાણીના ઉપયોગથી વધે છે.
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે.
(૨) હાઈડ્રોપાેનિકસ લીલાચારાના શુષ્ક-પદાર્થમાં
હાઈડ્રોપાેનિકસ લીલાચારાને ૭-૯ દિવસના પ્રારંભિક
થતા ફે રફારો ઃ
સમયમાં લણી (હાર્વેસ્ટ) લેવાતો હોઈ ચારાના ઉત્પાદન
અગાઉ ચર્ચા કરી તે પ્રમાણે બીજ-અંકુરણ
માટે પોષક-તત્ત્વો (ખાતર)ના દ્રાવણનો ઉપયોગ કરવો
આવશ્યક નથી કે તેની ભલામણ કરવામાં આવતી માટે જરૂરી એવી ચયાપચયની ક્રિયા જ્યાં સુધી
નથી. જોકે પ્રકાશિત સંશોધિત લેખોમાં પોષકતત્ત્વોયુક્ત પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયા દ્વારા અંકુરિત-છોડ પોતે પોતાનો
દ્રાવણના ઉપયોગથી હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉત્પાદનમાં ખોરાક તૈયાર કરવા ન લાગે ત્યાં સુધી ચાલે છે. આ
સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળેલ છે. કેટલાક ખેડતૂ ો/ તમામ ચયાપચય અને અંકુરણ પ્રક્રિયામાં બીજમાં
પશુપાલકો પોષકતત્ત્વોનો ઉપયોગ ચારાનું વજન વધે સંચિત પોષક પદાર્થોનો લગભગ ૭-૯ દિવસ સુધી
એટલા માટે કરે છે. પરંતુ હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયા શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ઉપયોગ
ખાતરનો ઉપયોગ પશુઓનાં આરોગ્ય માટે કેટલાઅંશે થાય છે અને આથી જ આખરે બીજનું દળ (વજન)
સુરક્ષિત છે તે પણ વૈજ્ઞાનિક સંશોધન અને ચર્ચાનો ઓછુ ં થાય છે. સંક્ષિપ્તમાં કહીએ તો અંકુરણ દરમિયાન,
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બીજ શુષ્ક પદાર્થ (ડ્રાય મેટર) ગુમાવે છે કારણ કે
બીજ પોતાની અનામત પોષકતત્ત્વોરૂપે રહે લી ઊર્જાનો
ઉપયોગ કરે છે. હાઈડ્રોપાેનિકસ પદ્ધતિમાં ૭-૯ દિવસનાં
વૃદ્ધિ સમયમાં સામાન્ય રીતે ૭ થી ૪૭ % સુધી શુષ્ક

પદાર્થમાં ઘટાડો જોવા મળે છે. આ લેખ માટે સમીક્ષા
કરાયેલા સાહિત્યમાં એવા કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી કે
૭-૯ દિવસનાં ટૂકં ાગાળામાં બીજના મૂળ શુષ્ક-પદાર્થમાં
વધારો થતો હોઈ.

કોઠાે ૧ ઃ બીજ અંકુરણના જુ દા-જુ દા તબક્ કે હાઇડ્રાપ
ે ાેનિકસ મકાઈ ચારાના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં થતાં ફે રફારો
બીજ અંકુરણની
અવસ્થા
મૂળ બીજ
૬-દિવસ બાદ
૭-દિવસ બાદ
૮-દિવસ બાદ

લીલાચારાનું વજન
(કિ.ગ્રા.)
૧.૦૦
૬.૭૫
૭.૪૭
૮.૦૦

શુષ્ક પદાર્થ
(%)
૯૫.૦૮
૨૨.૬૦
૨૦.૧૦
૧૮.૨૫

સંપૂર્ણ ગાણિતિક પરિપ્રેક્ષ્યથી જોઈ તો
અંકુરિત-છોડ દ્વારા ઉત્પાદિત કુ લ શુષ્ક પદાર્થની ઉપજ
એ ઉપયોગમાં લેવાતા દરે ક કિ.ગ્રા. બીજ અને ૭-૯
દિવસીય અંકુરિત-છોડમાં રહે લ શુષ્ક પદાર્થની ટકાવારી
પર આધારીત છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ૧ કિ.ગ્રા. ચારાબીજમાંથી ૮ કિ.ગ્રા. અંકુરીત છોડ (લીલોચારો) ઉત્પન્ન
થાય અને ચારા-બીજમાં ૯૦% અને અંકુરીત-છોડમાં

ખનીજ પદાર્થ
(%)
૭.૬૦
૧૨.૪૫
૧૩.૮૯
૧૪.૫૬

ક્રૂડ પ્રોટીન
(%)
૧.૩૧
૧.૮૩
૨.૫૬
૨.૮૩

સ્ત્રોત: વેલ્દેગેરીમા કીડ અને સહ સંશોધક (૨૦૧૫)

૧૦ % શુષ્ક પદાર્થ પ્રમાણે જો ગણતરી કરીએ તો
૦.૯ કિ.ગ્રા. (૯૦૦ ગ્રામ) શુષ્ક ચારાબીજમાંથી ૦.૮
કિ.ગ્રા. (૮૦૦ ગ્રામ) શુષ્ક પદાર્થનું અંકુરિત-છોડ સ્વરૂપે
ઉત્પાદન થયું એમ કહી શકાય. બીજી રીતે કહીએ તો ૧
કિ.ગ્રા. ચારા-બીજમાંનાં શુષ્ક પદાર્થની સરખામણિએ ૮
કિ.ગ્રા. લીલોચારામાં ૧૧ % જ ેટલા ઓછા શુષ્ક પદાર્થનું
ઉત્પાદન થાય છે. જ ે નીચેના કાેઠામાં દર્શાવેલ છે.

કાેઠાે ર ઃ ઘાસચારા-બીજ અને હાઇડ્રૉપૉનિક્સ લીલાચારાના શુષ્ક પદાર્થ (ડ્રાય મેટર) ઉપજની સરખામણી
વિગત
પશુઆહાર તરીકે
શુષ્ક પદાર્થની ટકાવારી
કુ લ શુષ્ક પદાર્થની ઉપજ

ઘાસચારા-બીજ
૧ કિ.ગ્રા.
૯૦ %
૦.૯ કિ.ગ્રા.

x ૮-ગણું ઉત્પાદન




હાઇડ્રૉપૉનિક લીલાચારા
૮ કિ.ગ્રા.
↓ ૧૦ %
૦.૮ કિ.ગ્રા.

સ્ત્રોત: સ્નીથ અને મેકિન્ટોશ (૨૦૦૩)

હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા સંબધિત કંપનીઓની
વાણિજ્યિક જાહે રાતોમાં ૮-૧૦ ગણા લીલાચારા
અને તેમાં ૬-૨૦ % શુષ્ક પદાર્થની બાબતો સામાન્ય
છે. કેટલીક વસ્તુઓ પ્રથમ દૃષ્ટિએ આકર્ષક જણાશે,
પરંતુ તેનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરીએ તો તે કેટલાક અંશે
બિનઆર્થિક કે બિનઅસરકારક જણાય અને કદાચ
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિને પણ આ બાબત લાગુ
પડે છે. મુખ્યત્વે શુષ્ક પદાર્થ સમકક્ષ ગણતરીને ધ્યાને
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લઈ પશુઓને જરૂરી પોષકઆહાર આપવામાં આવે છે,
કારણ કે પાણીને આપણે પોષકતત્ત્વ તરીકે ને બદલે
અલગથી પૂરું પાડવામાં આવે છે અને દૂધળા-પશુઓના
વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે જરૂરી અન્ય બધા જ પોષકતત્ત્વો
શુષ્ક પદાર્થનાં ભાગરૂપે આપવામાં આવે છે. આમ,
૫-૧૦ % ભેજયુક્ત પશુ આહાર (જ ેમ કે ચારા-બીજ)
ની સરખામણીએ ૯૦ % ભેજયુક્ત પશુઆહારનું (જ ેમ
કે હાઈડ્રોપાેનિકસ લીલોચારો) પોષકમૂલ્ય અર્થપૂર્ણ રીતે
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કરતાં ૪ દિવસીય હાઈડ્રોપાેનિકસ અંકુરીત છોડની
પાચનક્ષમતા વધુ હોય છે. જ્યારે અંકુરીત-છોડના
(૩) હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાના પોષકતત્ત્વોમાં થતા
વિકાસ સાથે વધતા જતા રે સાયુક્ત પદાર્થ (ફાઇબર)
ફે રફારો ઃ
ને કારણે ૮ દિવસીય અંકુરીત છોડની પાચનક્ષમતામાં
બીજ-અંકુરણના ૩-૪ દિવસ બાદ મૂળના ઘટાડો જોવા મળી શકે.
વિસ્તરણ સાથે અંકુરિત-છોડમાં ખનીજ પદાર્થ (મિનરલ
સમગ્ર વિશ્વમાં સંશોધકો દ્વારા જુ દા-જુ દા
મેટર) અને ક્રૂડ પ્રોટીનની માત્રમાં વધારો થાય છે (કોઠાેપશુઓની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાથી
૧) જ ે છોડમાં પોષકતત્ત્વોની શોષણ ક્રિયાને વેગ આપે
થતા ફે રફારો પર ઘણા વૈજ્ઞાનિક અધ્યયનો કરવામાં
છે. નોંધનીય છે કે દેખીતી રીતે ક્રૂડ પ્રોટીનની ટકાવારીમાં
આવ્યા છે. આમાંના મોટાભાગના અધ્યયનોમાં સાબિત
થતો વધારો બીજના સંચિત શુષ્ક પદાર્થમાં થતાં
થયેલ છે કે અન્ય પરંપરાગત પશુઆહારની તુલનામાં
ઘટાડાને કારણે થાય છે. સામાન્ય રીતે હાઈડ્રોપાેનિકસ
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાને ખવડાવવાથી કોઈ નોંધપાત્ર લાભ
લીલાચારાના વિટામિન મૂલ્યમાં સુધારો થાય છે અને
થતો નથી. વધુમાં હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉગાડવામાં જો
મોટાભાગના અહે વાલોમાં આ બાબતે એકમત જોવા મળેલ
દૈનિક કાળજી, ભેજ નિયંત્રણ અને ચોખ્ખાઈ રાખવામાં ન
છે. બીજ-અંકુરણ અને તેની વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન
આવે તો ફૂગ-સંક્રમણ થવાની શક્યતાઓ ઘણી વધી જાય
કેટલાક વિટામિન્સ જ ેમ કે આલ્ફા-ટોકોફે રોલ (વિટામિન
છે. પશુઓને જો ફૂગ-સંક્રમણવાળો લીલોચારો આપવામાં
ઇ) અને બીટા-કેરોટીન (વિટામિન-એ પૂર્વવર્તી) ઉત્પન્ન
આવે તો પશુઓની ઉત્પાદનક્ષમતા પર વિપરીત અસરો
થાય છે. જો કે વિટામિન્સમાં થતો આ જથ્થાત્મક વધારો
થઈ શકે છે અને એસ્પરજીલસ ક્લેવાટસ ફૂગ સંક્રમિત
ખૂબ જ નાનો હોઈ પશુઆહારની પોષણ જરૂરિયાતોને
ચારો પશુઓના મૃત્યુનું કારણ પણ બની શકે તેવા
પહોંચી વળવા માટે તેના વ્યવહારિક મહત્ત્વનું મૂલ્યાંકન
વૈજ્ઞાનિક અહે વાલો પણ છે.
કરવું મુશ્કેલ છે. પશુઓમાં મોટાભાગના વિટામિન્સની
આવશ્યકતાઓ કુ દરતી રીતે આહારમાંથી, પશુના પેટ હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિ – આર્થિક વિશ્લેષણ ઃ
(રૂમેન) માં રહે લ સૂક્ષ્મજીવાણુઓ દ્વારા અને પેશીઓમાં (૧) પશુઆહારના શુષ્ક પદાર્થ આધારીત ખર્ચ ઃ
થતાં વિટામિન્સના સંશ્લેષણથી પૂરી થાય છે.
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિના આર્થિક
હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાની પાચનક્ષમતા અને પશુઓની મૂલ્યાંકન કરવાનો એક અભિગમ એ છે કે કોઈપણ
ઉત્પાદન ક્ષમતા ઃ
પ્રણાલીમાં પશુઆહારમાં કુ લ શુષ્ક પદાર્થ માટે કેટલો
વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગોથી એ ફલિત થયું છે કે ખર્ચ કરવામાં આવે છે પશુઆહારમાંથી મળતી ઊર્જા,
ઘાસચારાના સાબૂત અનાજ અને હાઈડ્રોપાેનિકસ ક્રૂડ પ્રોટીન અને પશુઓની પ્રદર્શન ક્ષમતા માટે પણ આજ
ચારા (સ્પ્રાઉટ્સ) બન્નેમાં ઉચ્ચ પાચનક્ષમતા અને અભિગમ વાપરી કોઈપણ નવી તકનીક કે પ્રણાલીનું
ચયાપચયક્ષમ ઊર્જા હોય છે. હાઈડ્રોપાેનિકસ આર્થિક મૂલ્યાંકન કરી શકાય. હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા
લીલાચારાથી પશુઓમાં શુષ્ક પદાર્થ (ડ્રાય મેટર) ની પદ્ધતિનો ખર્ચ નીચેની બાબત કે વસ્તુઓ આધારિત હોય
પાચનક્ષમતા ઘટે કે વધે છે તે અંગે વિરોધાભાસી મત છે.
ઘણું જ ઓછુ ં કહે વાય.

પ્રવર્તે છે. હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારાની પાચનક્ષમતા પર  હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમ માટેનું પ્રારંભિક મૂડીથયેલા વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો જણાવે છે કે મૂળ ચારાબીજ
રોકાણ
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 હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમનો
(ઘસારાે૧૦ % લેખે) ખર્ચ

અવમૂલ્યન  દૈનિક મજૂ રી ખર્ચ

 દૈનિક આવર્તક ખર્ચ જ ેવા કે વીજળી, પાણી,
 હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમ માટેના મૂડી-રોકાણ
પોષકતત્ત્વો, વગેરે
પરનું વ્યાજ (૭ % લેખે)
 સમારકામ, જાળવણી અને અનઅપેક્ષિત તકનીકી
 સારી ગુણવત્તાવાળા ચારા બીજનો દૈનિક ખર્ચ
સમસ્યાઓ પર થતો ખર્ચ
				x 6.Ãk økýwt ÷e÷ku[khku; 7-9 rËðMk{kt
100 rf.økúk. {fkE [khk-çkes
6Ãk0 rf.økúk. {kfkE ÷e÷ku[khku
(90 % þw»f ÃkËkÚko)								(10 % þw»f ÃkËkÚko)

90 rf.økúk. þw»f ÃkËkÚko							
78 rf.økúk. þw»f ÃkËkÚko
10 rf.økúk. Ãkkýe								Ãk7h rf.økúk. Ãkkýe
			
nkEzÙkuÃkkurLkõMk [khk {kxuLkku ËirLkf ¾[o
{fkE [khk-çkes ¾[o
` 1Ãk00
ËirLkf {sqhe ¾[o
` h00
ËirLkf rðs¤e ¾[o
`
Ãk0
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yuf{Lkku yð{qÕÞLk ¾[o `
h9
nkEzÙuÃkkurLkõMk yuf{Lkk hkufkýLkwt ÔÞks
`
16
–––––––––––––––––––––––––––––––
fw÷ ËirLkf ¾[o
` 179Ãk
þw»f ÃkËkÚkoLkk ykÄkhu 1 xLk (1000 rf.økúk.) [khkLke rft{ík = ` 179Ãk «rík 78 rf.økúk. = ` h301h «ríkxLk
÷e÷k[khk ykÄkhu 1 xLk (1000 rf.økúk.) [khkLke rft{ík ` 179Ãk «rík Ãk7h rf.økúk. = ` 3138 «rík xLk
hkufkýLke {qze 		
nkEzÙkuÃkkurLkõMk yuf{Lkkt hkufký
Ãkh ÔÞks

nkEzÙkuÃkkurLkfMk [khk yuf{Lkku
yð{qÕÞLk ¾[o

hkufký

` 1Ãk0000

` 1Ãk0000

ÔÞks

4%

10%

` «rík ð»ko

` 6000

` 1Ãk000

` «rík rËLk

` 16.Ãk0

` 41

હાઈડ્રોપાેનિક્સ ચારા ઉત્પાદન ખર્ચ [સ્ત્રોત: સ્નીથ અને મેકિન્ટોશ (૨૦૦૩)]

ઉપરના ચાર્ટમાં દર્શાવેલ ધારણાઓને ધ્યાનમાં
રાખીને એમ કહી શકાય કે હાઈડ્રોપાેનિક્સ પદ્ધતિથી ૭૮
કિ.ગ્રા. શુષ્ક પદાર્થ (અથવા ૬૫૦ કિ.ગ્રા. લીલાચારો) નું
પ્રતિ દિન ઉત્પાદન કરવા માટે ૧૭૯૫ રૂપિયાનો ખર્ચ
થાય. બીજી રીતે કહીએ તો હાઈડ્રોપાેનિકસ પદ્ધતિથી
૧ ટન શુષ્ક પદાર્થના ઉત્પાદન માટે આશરે ૨૩૦૧૨
રૂપિયાનો ખર્ચ થાય. ૧ ટન મૂળ ચારા-બીજની કિંમત
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૧૫૦૦૦ રૂપિયા અને જો તેમાં ૧૦ % રહે લ ભેજને
ગણતરીમાં લઈ તો ચારા બીજરૂપે શુષ્કઆહારનો
ખર્ચ આશરે ૧૬૬૬૬ રૂપિયા થાય, જ ે હાઈડ્રોપાેનિકસ
પદ્ધતિથી એક ટન શુષ્કઆહારના ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં
આશરે ૬૩૪૬ રૂપિયા ઓછાે છે. ધારો કે ચારાબીજની
કિંમત વધે તો પણ હાઈડ્રોપાેનિકસ પદ્ધતિનું આર્થિક
મૂલ્યાંકન શુષ્ક પદાર્થ આધારીત કરવામાં આવે તો આ
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તાપમાન વગેરેનું તાેત્રિક જ્ઞાન
તકનીક ખર્ચાળ સાબિત થાય. હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા
ઉત્પાદન પર થયેલાં મોટાભાગના આર્થિક સંશોધનાે
 હાઈડ્રોપાેનિકસ લીલાચારામાં ફૂગ-સંક્રમણની
એમ કહે છે કે ૧ ટન મૂળ ચારાબીજમાં રહે લ શુષ્ક
સમસ્યા
પદાર્થ સામે જો ૧ ટન શુષ્ક પદાર્થનું હાઈડ્રોપાેનિકસ
પદ્ધતિથી ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો તેનો ખર્ચ આશરે  ચારાબીજની કિંમત, ઉપલબ્ધતા, ગુણવત્તા અને
બીજ અંકુરણનું પ્રમાણ
૨-૩ ગણો વધારે થાય છે.
(૨) હાયડ્રોપાેનિકસ ચારા ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં રોકાણ  ચારાબીજનો સંગ્રહ અને તેનું વ્યવસ્થાન
કરતાં પહે લાં ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો ઃ
 અંકુરિત થયેલ છોડનું પ્રબંધન, વ્યવસ્થાન અને
પશુધન સુધી તેનું સમયસર પરિવહન
મોટા ભાગના હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિ

સાથે સંકળાયેલ લોકો આ પદ્ધતિના આર્થિક મૂલ્યાંકનમાં  શુષ્ક પદાર્થ આધારીત લીલાચારાનો ઉત્પાદન ખર્ચ
લીલાચારામાં રહે લ ૮૦-૯૦ % ભેજ, તેના ઉત્પાદન
માટે થતા શ્રમ, હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમનું પ્રારંભિક  એકલા હાઈડ્રોપાેનિકસ લીલાચારાથી પશુઓને
સંતુલિત પોષણ ન આપી શકાય હાઈડ્રોપાેનિકસ
રોકડ મૂડીરોકાણ, તેના પરનું વ્યાજ, તેનું અવમૂલ્યન
લીલાચારાની સાથે બીજા પશુઆહાર જ ેવા કે
અથવા પુનઃવેચાણ કિંમત જ ેવી બાબતોને ગણતરીમાં
મિનરલ મિક્ષ્ચર, દાણ, સૂકો-ઘાસચારો વગેરેનો ખર્ચ
લેતા નથી. હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા પદ્ધતિમાં રોકાણ કરવા
ઇચ્છુ ક ખેડતૂ ો/પશુપાલકો નીચે આપેલ બાબતોની સૂચિ  ખેડતૂ ો/પશુપાલકોની જીવનશૈલી પર થતી અસર
પર વિચાર કરી રોકાણ કરવું જોઈએ.
 અન્ય વિકલ્પો (દા.ત. બીજા પૂરક આહાર, વધારાની
 હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમનું પ્રારંભિક રોકડ
જમીન લઈ ઘાસચારા ઉત્પાદન વગેરેનું સમાયોજિત
કરવુ.ં કેટલાક વિકલ્પો ખૂબ સરળ અને વધુ નફાકારક
મૂડીરોકાણ જ ે સામાન્ય રીતે ઘણું વધારે હોય છે
હોઈ શકે છે)
 મૂડી રોકાણ પરનું વ્યાજ
કદાચ, આ બધી બાબતોને કારણે જ ખેડતૂ ો/
 હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમનું અવમૂલ્યન અથવા પશુપાલકો બજારમાં મળતા સસ્તા પશુ-દાણ કે મિનરલતેની પુનર્વેચાણ કિંમત
મિક્ષ્ચર ખરીદવાનાે અથવા ખાનગી કે ભાડેની જમીન
 નવી પદ્ધતિનું વ્યાવસાયિક જ્ઞાન મેળવવા અને તેની પર ઘાસચારા ઉત્પાદન વધારવાને બદલે પ્રમાણમાં વધુ
ખર્ચાળ અને વધુ જાળવણી માંગે તેવી હાઈડ્રોપાેનિકસ
સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટેનો સમય
પદ્ધતિથી ઘાસચારો ઉત્પાદિત કરવાની જરૂરિયાત પર
 દૈનિક શ્રમ/મજૂ રીનાં કલાકો
પ્રશ્ન કરે છે.
 પશુઓની સંખ્યા અને લીલાચારાની જરૂરિયાત

સંદર્ભ ઃ

 હાઈડ્રોપાેનિકસ ચારા એકમનું સમારકામ, જાળવણી (૧) પી. કે. નાયક, બી. કે. સ્વાઇન અને એન. પી. સિંઘ
(૨૦૧૫). સમિક્ષા લેખ: પ્રોડક્શન અને યુટીલાઈજ ેશન
અને અનઅપેક્ષિત તાંત્રિક સમસ્યાઓ
 પાણીની ઉપલબ્ધતા અને ગુણવત્તા

ઓફ હાઈડ્રોપાેનિકસ ફોડર. ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ એનિમલ
ન્યુટ્રિશન, ૩૨ (૧): ૧-૯.

 પોષક દ્રાવણ બનાવવા માટે પીએચ, દ્રાવ્ય-ક્ષાર, (૨) વિઝન – ૨૦૫૦, ભારતીય ગોચર જમીન અને ચારા
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સંશોધન સંસ્થા, ઝાંસી (http://www.igfri.res.in/).

ગવર્નમેંટ, ઓસ્ટ્રેલિયા.

(૩) સ્નીથ રૉજર અને મેકિન્ટોશ ફે લિસીટી (૨૦૦૩). રિવ્યૂ ઓફ

(૪) વેલ્દેગેરીમા કીડ, બાલકૃ ષ્ણ દેસાઇ અને શાલુ કુ માર

હાઈડ્રોપાેનિકસ ફોડર પ્રોડક્શન ફોર બીફ કેટલ. પ્રોજ ેકટ

(૨૦૧૫). ન્યૂટ્રિશનલ ઇમ્પ્રૂવમેંટ એંડ ઇકોનોમિક વેલ્યુ ઓફ

નં. એનબીપી ૩૩૨, મીટ એંડ લાઈવસ્ટોક ઓસ્ટ્રેલિયા,

હાઈડ્રોપાેનિકસલી સ્પ્રાઉટેડ મેઈઝ ફોડર. લાઇફ સાઇન્સિસ

ડિપાર્ટમેંટ ઓફ પ્રાઇમરી ઇન્ડસ્ટ્રિઝજ, ક્વીન્સલેન્ડ

ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ જર્નલ, ૨ (૨): ૭૬-૭૯.

¾uíkeÃkkfku{kt SðkíkkuLkk {køkoËþoLk {kxu MktÃkfo MkkÄku
• «kæÞkÃkf yLku ðzk, f]r»k fexfþkMºk rð¼køk

• «kæÞkÃkf yLku ðzk, f]r»k fexfþk† rð¼køk

f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

f]r»k {nkrðãk÷Þ,MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk

ykýtË- 388110

f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06

VkuLk : (0h69h) hhÃk71h, hhÃk713, hhÃk714

(rs. çkLkkMkfktXk)

• «kæÞkÃkf yLku ðzk, f]r»k fexfþk†rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ,

VkuLk: (0h748) h78413
• «kæÞkÃkf yLku ðzk, f]r»k fexfþkMºk rð¼køk

LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

LkðMkkhe-3964Ãk0

sqLkkøkZ-36h001

VkuLk: (0h637) h8h766 yuûk.307

VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk.h13

¾uíkeÃkkfku{kt hkuøkkuLkk {køkoËþoLk {kxu MktÃkfo MkkÄku
• «kæÞkÃkf yLku ðzk, ðLkMÃkrík hkuøkþkMºk rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË-388 110
VkuLk : (0h69h) h6h43Ãk
• «kæÞkÃkf yLku ðzk, ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ
LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
LkðMkkhe-3964Ãk0
VkuLk: (0h637) h8h766 yuûk.305
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• «kæÞkÃkf yLku ðzk, ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ,MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk
f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06
(rs. çkLkkMkfktXk)
VkuLk: (0h748) h78424
• «kæÞkÃkf yLku ðzk, ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
f]r»k {nkrðãk÷Þ, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
sqLkkøkZ-36h001
VkuLk : (0h8Ãk) h670h89 yuûk.h03
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nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkÚke {fkELkk [khkLkwt WíÃkkËLk

 zkì. yu[. yu÷. ½zwf  zkì. yuLk. ðe. MkkuLke
yki»krÄÞ yLku MkwøktrÄík Ãkkf MktþkuÄLk fuLÿ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h6148h
ÃkþwÃkk÷Lk ÔÞðMkkÞ{kt ðÄw LkVku {u¤ððk
Ãkþw¾kuhkfLkk ¾[o{kt ½xkzku ÚkkÞ íku sYhe Au. Mkk{kLÞ
heíku Ãkþwyknkh ÃkkA¤ fw÷ ¾[oLkk 70 Úke 7Ãk % sux÷ku
¾[o Úkðk Ãkk{u Auu. su{kt 30 Úke 3Ãk % ¾[o ÷e÷k [khk
ÃkkA¤ ÚkkÞ Au. «rík ð»ko ðMíke{kt Úkíkku ðÄkhku íku{s
økki[h s{eLk{kt Úkíkk ½xkzkLku fkhýu ÷e÷ku [khku {u¤ððku
{w~fu÷ Au. íku WÃkhktík s{eLkLke ðÄíke síke rft{íkku,
{sqheLkk Ÿ[k Ëh yLku rÃkÞíkLkk ÃkkýeLkku y¼kð ðøkuhu
fkhýkuMkh Ãkþwyku {kxu ÷e÷ku[khku {u¤ððku {kut½ku Ãkzu Au
yLku ½xíkk síkk fwËhíke †kuíkku yLku Ãkþwyknkh {kxuLkk
¾[o{kt Úkíkk ðÄkhkLku æÞkLku ÷uíkkt nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØrík
îkhk ÷e÷ku [khku Wøkkzðku Mk÷kn¼ÞwO Au. ½kMk[khku
Wøkkzðk {kxu rÃkÞíkLkwt Ãkkýe {ÞkorËík Au. íku òuíkk yk
Lkðe ÃkØrík îkhk ÷e÷ku ½kMk[khku Wøkkzðku VkÞËkfkhf
Lkeðzþu íku{kt fkuE þtfkLku MÚkkLk LkÚke.
ykÃkýk Ëuþ{kt ËwrLkÞkLkk fw÷ ÃkþwykuLke
ðMíkeLkk 17 % Ãkþwyku Au. ¼khík Ëuþ{kt Ãkþwyku {kxuLkk
÷e÷k [khkLke sYrhÞkík 6h.h ÷k¾ xLk Au suLke Mkk{u
hh.4 ÷k¾ xLk ÷e÷ku[khku WÃk÷çÄ Au. yk{ 63 %
sux÷e ÷e÷k [khkLke ½x Au. MkLku h01hLke økýíkhe
{wsçk ytËksu 86 ÷k¾ nufxh rðMíkkh ½kMk[khkLkk Ãkkfku
nuX¤ Au. su fw÷ ¾uíke÷kÞf s{eLkLkk ytËksu 4.6 %
Au. økwshkík, nrhÞkýk, Ãktòçk ðøkuhu hkßÞku{kt 10 %
s{eLk ½kMk[khkLke ¾uíke nuX¤ Au. fw÷ ËqÄ WíÃkkËLk
¾[oLkk 70 % ¾[o{kt Ãkþw[khku yLku çkkfeLkk 30 % ¾[o
Ëðk yLku {sqhe {kxu ÚkkÞ Au. ¼khík{kt ÃkþwËeX ËqÄ
WíÃkkËLk ûk{íkk ykuAe nkuðkLkwt {wÏÞ fkhý ¾kuhkf{kt
[khkLke QýÃk íkÚkk [khkLke n÷fe økwýð¥kk sðkçkËkh
Au.

¼khík{kt 7Ãk % LkkLkk yLku Mke{ktík ¾uzqíkku {kxu
¾uíke MkkÚku ÃkþwÃkk÷Lk ÔÞðMkkÞ ykŠÚkf heíku VkÞËkfkhf
Au. ¼khíkeÞ økkÞ ðuíkh ËeX   ytËksu 1087 rf.økúk.
ËqÄ ykÃku Au su EÍhkÞu÷ (9Ãk83 rf.økúk.), ÞwyuMkyu
(9118 rf.økúk.) yLku zuL{kfo (8131 rf.økúk.) fhíkkt
½ýwt ykuAwt Au.
ËqÄ ykÃkíkk «kýeyku fu su ËirLkf Ãk Úke 7 r÷xh
sux÷wt ËqÄ ykÃku Au íkuLku ¾kuhkf íkhefu ÷e÷ku [khku ¾qçk s
sYhe Au. nkEzÙkuÃkkurLkfMk ÃkØríkÚke {fkELkku ÷e÷ku [khku
¾qçk s Mkkhe heíku íkiÞkh fhe þfkÞ Au.
{fkE{kt ÃkhtÃkhkøkík ÃkØrík yLku nkEzÙkuÃkkurLkfMk
ÃkØríkÚke fhðk{kt ykðíkk WíÃkkËLk{kt þwt íkVkðík Ãkzu Au
íkuLke rðøkík Lke[uLkk fkuXk{kt Ëþkoðu÷ Au.
s{eLk WÃkh
nkEzÙkuÃkkurLkõMk
ÃkhtÃkhkøkík heíku
Úke WíÃkkËLk
WíÃkkËLk
s{eLkLkku rðMíkkh 10,000 [ku.{e. Ãk0 [ku.{e.
s{eLkLke V¤ÿwÃkíkk
sYhe Au
sYhe LkÚke
¾kíkh
sYhe Au
sYhe LkÚke
Ãkkýe yLku ðes¤e ¾qçk s ðÄkhu òuEyu ykuAe òuEyu
¾uík©r{fLke
ðÄkhu òuEyu
ykuAe òuEyu
sYrhÞkík
ÃkkfLkku MkÞøkk¤ku
4Ãk-60 rËðMk
7 rËðMk
Ãkkf WíÃkkËLk
ðkíkkhý Ãkh
ðkíkkðhý
ykÄkrhík Au.
rLkÞtrºkík
nkuðkÚke rLkÞík
fhu÷ WíÃkkËLk
{¤u Au
†kuík : rfMkkLk ðÕzo yur«÷-h017
rðøkík
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hkMkkÞrýf çktÄkhý (zÙkÞ{uxhLkk % {wsçk)
Ãkku»kfíkíðku
«kuxeLk
Vux
(EÚkh yufMkxÙuf)
¢qz VkÞçkh
MkkuÕÞwçk÷
fkçkkounkEzÙuxMk
(LkkExÙkusLk £e
yufMkxÙuf)
fw÷ yuþ (hk¾)
yurMkz ELk
MkkuÕÞqçk÷ yuþ

ÃkhtÃkhkøkík
{fkELkk
½kMk[khkLke ¾uíke
10.67
0h.h7

nkEzÙkuÃkkurLkfMk
îkhk {fkELkku
÷e÷ku [khku
13.Ãk7
03.49

hÃk.9h
Ãk1.78

14.07
66.7h

09.3
01.40

63.84
0.33

†kuík : rfMkkLk ðÕzo yur«÷-h017

(12) Mknu÷kEÚke [khkLke fkÃkýe
(13) rLkÞr{ík heíku Mkíkík ÷e÷ku [khku {¤u
(14) ÃkþwLke V¤ÿwÃkíkk{kt ðÄkhku
(15) Ãkku»kfíkíðkuLke ÃkkåÞíkk{kt ðÄkhku
(16) ÃkþwLke Mkk{kLÞ íktËwhMíke{kt MkwÄkhku
nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkLke {ÞkoËkyku :
(1) ðuÃkkhe Äkuhýu [khku Wøkkzðk {kxu íkktrºkf ¿kkLk sYhe
Au.
(2) þYykík{kt {qzehkufký ðÄw fhðwt Ãkzu Au.
(3) ÃkkýeLkku Mkíkík ÃkqhðXku {¤e hnuðku òuEyu.
ÃkhtÃkhkøkík ÃkØríkÚke ÷e÷ku [khku WíÃkÒk fhðkLke {wÏÞ
{ÞkoËkyku :
(1) ðÄkhu s{eLkLke sYrhÞkík
(2) ÃkkýeLke yAík íku{s ¾kY Ãkkýe

WÃkhkuõík fkuXk{kt Ëþkoðu÷ xfkðkhe òuíkkt (3) ðÄkhu {sqhLke sYrhÞkík
ÃkhtÃkhkøkík heíku {u¤ðu÷ {fkELkk ½kMk[khk fhíkkt (4) ÃkkfLku íkiÞkh fhðk{kt ÷køkíkku Mk{Þ
nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkÚke {u¤ðu÷ {fkELkk ÷e÷k [khk{kt
(5) yufs Mkh¾e økwýð¥kkðk¤ku [khku Lk {¤ðku
«kuxeLk, [hçke yLku fkçkkonu kEzÙxu MkLkwt «{ký ðÄkhu nkuÞ Au.
(6) ¾kíkhLke sYrhÞkík
xqtf{kt ÃkhtÃkhkøkík ¾uíke{kt 1 nufxh rðMíkkh{kt
{fkELkku ½kMk[khku {u¤ððk ytËksu ËkuZ {kMkLkku Mk{Þ (7) ðkíkkðhýLke WíÃkkËLk Ãkh yMkh
÷køku Au. ßÞkhu nkEzÙkuÃkkurLkfMk ÃkØrík ðzu Vfík Ãk0 [ku. nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØríkÚke {fkELkku [khku WíÃkÒk fhðkLke
{e. rðMíkkh{ktÚke ÷e÷k [khkLkwt WíÃkkËLk 7 rËðMk{kt ÃkØrík :
{u¤ðe þfkÞ Au.
(1) Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkk {fkELkk çkes ÷uðk fu suLke
nkEzÙkuÃkkurLkfMkÚke ½kMk[khku {u¤ððkLkk VkÞËk :
MVqhýþÂõík 8Ãk %Úke ðÄw nkuÞ.
(1) s{eLkLkku ½ýku ykuAku WÃkÞkuøk
(2) {fkELkk çkes stíkwLkkþf ËðkÚke {wõík nkuðk òuEyu.
(2) ÃkkýeLkwt Mkthûký yux÷u fu çk[ík
(3) VqøkLkkþf/stíkwLkkþf hMkkÞýkuLkku Lkrnðík fu (3) MkuÃkhuxh îkhk {fkELkk çkes{kt ¼u¤Mku¤ ÚkÞu÷e {kxe
ykuAk{kt ykuAku WÃkÞkuøk
f[hku ðøkuhu Ëqh fhðk.
(4) ¾uík ©r{fkuLke ykuAe sYrhÞkík
(4) 1.Ãk rf.økúk. çkesLku Ãkkýe{kt h4 f÷kf Ãk÷k¤eLku
(5) ykuAku ò¤ðýe ¾[o
íÞkhçkkË xÙu{kt Mkh¾e heíku ÃkkÚkhðk íku{s Ãkkýe yLku
(6) ðkíkkðhý WÃkh rLkÞtºký
Ãkku»kýÞwõík hMkkÞýÞwfík ÿkðý ykÃkðwt.
(7) ðÄw ÃkkåÞ yLku Ãkku»kýÞwõík ÷e÷k [khkLke WÃk÷ÂçÄ
(5) ykðe xÙuLku huf{kt økkuXðe («Úk{ çku nhku¤{kt)
(8) Ãkþw yknkhLkk ¾[o{kt ½xkzku
íÞkhçkkË yk xÙu Lku çkeò rËðMku huf{kt ºkeS íku{s
(9) ðÄw ÍzÃke rðfkMk ([khkLke ð]rØ)
[kuÚke ÷kELk{kt økkuXððe.
(10) [uÃkhrník íkÚkk LkªËk{ý{wfík [khku
(11) Mk{ÞLke çk[ík
(6) ykX{kt rËðMku xÙu{kt {fkE íkiÞkh ÚkE òÞ Au. yk
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Au.
heíku íkiÞkh ÚkÞu÷ {fkE{kt «kuxeLkLkwt «{ký ðÄkhu
nkuÞ Au.
(4) yLÞ Mkqfk [khk MkkÚku nkEzÙkuÃkkurLkfMk ÃkØrík îkhk
WÃkhkuõík çkkçkíku ðÄw rðøkík {kxu ELxhLkuxLkku
Wøkkzu÷ {fkELkku ÷e÷ku [khku r{© fhe ykÃkðku ðÄw
WÃkÞkuøk fhe þfkÞ íku{s yk¾e ÃkØrík fuðe heíku fk{
VkÞËkfkhf Au.
fhu Au íku òuðk {kxu ‘Þwxâwçk’ Ãkh ykÃku÷e rðzeÞku òuðkÚke nkEzÙkuÃkkurLkõMk rMkMx{ ÞwrLkxLke rðøkík :
rðþu»k òýfkhe {u¤ðe þfkÞ Au. çkòh{kt swËe swËe (1) WíÃkkËLk ûk{íkk : 300 [ku.Vqx /1000 rf.økúk.
ûk{íkkLkk ykðk ÞwrLkx íkiÞkh {¤íkk nkuÞ Au. yk ytøku
[khku.
òík íkÃkkMk fheLku s ykøk¤ ðÄðw Mk÷kn ¼ÞwO Au.
(2) W»ýíkk{kLkLke sYrhÞkík : h70Úke 340 Mku.
WÃkhkuõík heík {wsçk sð, ykux, swðkh ðøkuhuLku
(Mkhuhkþ 300 Mku.)
Ãký nkEzÙkuÃkkurLkfMk ÃkØrík ðzu Wøkkze ÷e÷ku[khku ÃkuËk (3) MkkÃkuûk ¼usLke sYrhÞkík : 66.Ãk Úke 98.Ãk %
fhe ÃkþwykuLku ykÃke þfkÞ Au.
(Mkhuhkþ 88 %)
WíÃkkËLk : yuf xÙu{kt Wøkkzu÷ 1.Ãk rf.økúk. {fkELkk (4) 1.hÃk rf.økúk. çkes/10 rf.økúk. [khku
çkes{ktÚke h0 Úke hÃk Mku.{e. Ÿ[kE Ähkðíkku {fkELkku 7 (5) 1 r÷xh Ãkkýe/1 rf.økúk.[khku (ÃkhtÃkhkøkík
Úke 9 rf.økúk. ÷e÷ku [khku {¤u Au.
½kMk[khkLke ¾uíke{kt 80 r÷xh Ãkkýe òuEyu)
{fkELkku ÷e÷ku [khku ¾ðzkððkLkk VkÞËk :
(6) 1000 rf.økúk. [khkLkk WíÃkkËLk {kxu yuf ¾uík
(1) ËqÄ WíÃkkËLk{kt ytËksu hÃk % ðÄkhku ÚkkÞ Au.
©r{fLke sYrhÞkík
(2) [hçkeLkk xfk{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au.
(7) ðkíkkðhýLkk fwËhíke Ãkrhçk¤ku Mkk{u rLkÞtºký
(3) ËqÄLke økwýð¥kk{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au.
(8) ¾[o ` 13 ÷k¾
(4) Ãkþw íktËwhMík çkLku Au.
(9) yuf {þeLk{kt 6 nkh{kt çku ÷kELk{kt fw÷ 600
(5) ÃkþwLke ¼q¾ W½zu Au.
xÙuLke økkuXðýe fhu÷e nkuÞ Au.
(6) ÍzÃkÚke yLku Mknu÷kEÚke {kuxk sÚÚkk{kt ÷e÷ku (10) yuf xÙu{kt ðkðu÷ 1.6 rf.økúk. çkes{ktÚke 8 Úke 10
[khku {u¤ðe þfkÞ Au.
rf.økúk. [khku {¤u Au.
(7) ðkLkMÃkríkf «kuxeLkLkku {wÏÞ Mºkkuík Au.
(11) Ëh [kh f÷kfu MðÞtMkt[kr÷ík ÔÞðMÚkk ðzu ÃkkýeLkku
(8) fkçkkounkEzÙuxLkku †kuík Au.
Atxfkð fhíkkt Mkkík rËðMk{kt [khku íkiÞkh ÚkkÞ Au.
(9) ¾LkesíkíðkuLkku Mkkhku †kuík Au.
÷e÷k [khkLke økwýð¥kkLku yMkh fhíkk Ãkrhçk¤ku :
(10) rðxkr{LkkuLkku Mkkhku †kuík Au.
(1) çkes, íkuLke økwýð¥kk yLku çkesLke òík
(11) ÃkkýeLkku †kuík (ytËksu 1Ãk Úke hÃk %) Au.
(2) ðkíkkðhý{kt W»ýkíkk{kLk yLku ¼usLkwt «{ký
nkEzÙkuÃkkurLkõMk îkhk {¤ðu÷ {fkELkku ÷e÷ku [khku fuðe (3) ÃkØríkLkk Mkt[k÷LkLke ÔÞðMÚkk suðe fu ÃkkýeLke
økwýð¥kk yLku Ãkeyu[, çkesLku ¼etsððkLkku
heíku ykÃkþku ?
Mk{Þ Ãkku»kýLkku ÃkqhðXku, xÙu{kt çkesLkku sÚÚkku yLku
(1) ËqÄk¤ ÃkþwykuLku {fkELkku ÷e÷ku[khku íkuLkk LkkLkk
WøkkzðkLkku Mk{Þ ðøkuhu.
fxfk fheLku ykÃkðku.
ykðLkkh Mk{Þ{kt ðÄíke síke s{eLkLke
(2) ËqÄk¤ ÃkþwykuLku «kuxeLkLke sYrhÞkíkLku æÞkLku ÷E 1 rft{íkku yLku ¾uíke÷kÞf yLku V¤ÿwÃk s{eLkLke {ÞkorËík
rf.økúk. ËkýLku çkË÷u 7 Úke 8 rf.økúk. nkEzÙkuÃkkurLkfMk WÃk÷ÂçÄLku æÞkLku ÷uíkkt ¼rð»Þ{kt yk ÃkØrík ðzu ÃkþwykuLku
îkhk Wøkkzu÷ {fkELkku ÷e÷ku[khku ykÃke þfkÞ.
÷e÷ku [khku WøkkzeLku ykÃkðku Ãkzþu. suLkk WÃkÞkuøkÚke
(3) ËirLkf ÃkþwËeX ðÄw{kt ðÄw h0 rf.økúk. {fkELkku økwýð¥kkÞwõík ËqÄ WíÃkkËLk {¤íkkt, íkuLke çkLkkðxku Mkkhe
÷e÷ku[khku Ãkþw yknkh íkhefu ykÃkðkLke ¼÷k{ý çkLkþu su ¼khík ËuþLku ykŠÚkf MkØhíkk çkûkMku.
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nkEzÙkuÃkkurLkõMkLkwt yÚkofhý
 zkì. ðe. Ãke. [kuðxeÞk  zkì. ykh. fu. {kÚkwrfÞk
MktþkuÄLk rLkÞk{f©eLke f[uhe, sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, sqLkkøkZ - 36h001
VkuLk : (0h8Ãk) h670131

1000 {eh rðMíkkh {kxu nkEzÙkuÃkkurLkõMkLkwt yÚkofhý
rðøkík
MÚkkÞe ¾[o
Ãkku÷enkWMk çkktÄfk{
xÃkf ÃkØrík
WøkkzðkLke çkuøkku (fkufku ç÷kuf Mkrník) h700 Akuz
Ãkku»kfíkíðkuLkk ÿkðýLkwt yuf{
Ãkku÷enkWMk V÷kuhªøk {kxu ðez{ux (1Ãk0 {kE¢kuLk)
ÃkkýeLke xktfe - 1000 r÷. 3 Ãkz
ÃkkýeLke xktfe - Ãk000 r÷. 1 Ãkz
AkuzLkwt xufk íktºk
ykh.yku. rMkMx{ - Ãk00 r÷./f÷kf
{k÷ {sqhe MkkÚku MkwÚkkhe fk{
{k÷ {sqhe MkkÚku E÷ufxÙef fk{
ÃkkýeLkku ÃktÃk- 1 nku.Ãkk.
ç÷w÷uçk ykuxkuzkuÍh rðÚk yu{3 «kufLxÙku÷h

yuf{Lke MktÏÞk

yuf{

1,000
1,000
h,700
3
1,000
3,000
Ãk,000
1,000
1
1
1
h
1

{eh
{eh
Lktøk
yuf{
{eh
Lktøk
Lktøk
{eh
yuf{
yuf{
yuf{
yuf{
Lktøk

[¢

yuf{

10
h
1
1
1h
1h

Akuz
Akuz
yuf{
yuf{
MktÏÞk
MktÏÞk

fw÷ MÚkkðh r{÷fík
«kusufx MkuxyÃk fLMk÷xLMke ¾[o

rft{ík/Ëh
(`/yuf{)

fw÷ (`)

1,hÃk0
1h,Ãk0,000
h0
h0,000
70
1,89,000
ÃkÃk,Ãk00
1,66,Ãk00
h3
h3,000
7
h1,000
7
h1,000
h0
h0,000
7Ãk,000
7Ãk,000
Ãk0,000
Ãk0,000
Ãk0,000
Ãk0,000
7,07Ãk
14,1Ãk0
1,hh,000
1,hh,h00
h0,3Ãk,8Ãk0
h,00,000

fkÞofkhe ¾[o
rðøkík

yuf{Lke MktÏÞk
67h
h,700
1
1
1
1

ðkðuíkh Mkk{økúe - ¼kS Ãkkfku
ðkðuíkh Mkk{økúe - V¤ Ãkkfku
Ãkku»ký - ¼kS Ãkkfku
Ãkku»ký - V¤Ãkkfku
{sqhe ¾[o
ðes¤e ¾[o
÷e{zkLkwt íku÷
fhtsLkwt íku÷
[efýkt ÃkuzMk
yLÞ ¾[o
Akuz
fuÂÃMkf{
fkfze
¼kS Ãkkfku
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ÃkkfLkku
Mk{Þøkk¤ku
9 {kMk
4 {kMk
4Ãk rËðMk

fw÷ rðMíkkh
({eh)
h,700
h,700
67h

ykðf
[¢
«rík ð»ko
1
1
10

WíÃkkËLk
(rf.økúk.)
13,Ãk00
13,Ãk00
1,680
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rft{ík/Ëh
(`/yuf{)
3
8
4Ãk,000
h,9Ãk,000
10,000
3,000

fw÷ (`)
h0.16h
4h,h00
4Ãk,000
h,9Ãk,000
1,h0,000
36,000
Ãk,000
Ãk,000
Ãk,000
h0,000

rft{ík
fw÷
(`/rf.økúk.)
ykðf (`)
60
8,10,000
h0
h,70,000
60
1,00,800
fw÷ ykðf 11,80,000

‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk, ykýtË îkhk ¾uzíq kku {kxu «fkrþík fhðk{kt ykðu÷ ÃkwMíkfku
¢{
1
h
3
4
Ãk
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3h
33
34

ÃkwMíkf/rðþu»kktf

çkxkxk rðþu»kktf
yki»krÄÞ ¾uíke rðþu»kktf
{þY{ rðþu»kktf
yktçkkLke ¾uíke rðþu»kktf
V¤ rðþu»kktf
Ãkkf Mkthûký rðþu»kktf
Vq÷ rðþu»kktf
ÃkþwÃkku»ký yLku yknkh ÔÞðMÚkk
ðŠ{fBÃkkuMx
økkiý yLku Mkqû{ík¥ðkuLkku ¾uíke{kt WÃkÞkuøk
LkªËý yLku LkªËý rLkÞtºký ÔÞðMÚkk
þkf¼kS rðþu»kktf
{Mkk÷k Ãkkf rðþu»kktf
yki»krÄÞ Ãkkfku
ÃkþwLkk hkuøkku, rLkÞtºký yLku {kðsík
{þY{Lke ¾uíke
yktçkkLke ¾uíke
ð]ûkkuLke ¾uíke
fXku¤Ãkkfku: MktþkuÄLk,Ãkzfkhku yLku rûkríkòu
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ÃkwMíkf/rðþu»kktf
MkkuÞkçkeLkLke ði¿kkrLkf ¾uíke yLku {qÕÞ ðÄoLk
íku÷erçkÞktLkk ÃkkfkuLke ði¿kkrLkf ¾uíke
zuhe Wãkuøk yLku ËqÄLkwt {qÕÞ ðÄoLk
Mkqû{ rÃkÞík ÃkØrík
ðŠ{fBÃkkuMx
f]r»k ûkuºku ðÃkhkíkk fexLkkþfku
¾uíke íku{s «kÚkr{f «MktMfhý {kxuLkk ykuòhku, Þtºkku yLku MkkÄLkku
½kMk[khkLkk Ãkkfku
rf[Lk økkzoLk
¾uíkeÃkkfkuLkk yøkíÞLkk hkuøkku yLku íkuLkwt rLkÞtºký
Ãkkf Mkthûký
MkSð ¾uíke
f]r»k Ãkkfku{kt «kuMku®Mkøk yLku {qÕÞ ðÄoLk
íku÷erçkÞkt ÃkkfkuLke ði¿kkrLkf ¾uíke

sirðf ¾kíkhku
ykËþo çkes WíÃkkËLk
þkf¼kS Ãkkfku
Vq÷Ãkkfku
MkkuÞkçkeLkLke ði¿kkrLkf ¾uíke yLku {qÕÞ ðÄoLk
¾uíkeLkk ykÄwrLkf yr¼øk{ku
zuhe Wãkuøk
{Ä{k¾e Ãkk÷Lk
{Mkk÷k Ãkkfku
øk]n Wãkuøk íkhefu çkufhe ðkLkøkeyku
{kLkð yknkh yLku Ãkku»ký
MkSð ¾uíke
rf[Lk økkzoLk
ð]ûkkuLke ði¿kkrLkf ¾uíke
Mkqû{Sðkýwyku îkhk Mk{]Ø ¾uíke íkÚkk s{eLk yLku ÃkÞkoðhýLke Mkwhûkk
sirðf rLkÞtºký
ÃkþwÃkk÷Lk : çk{ýe ykðfLkku †kuík
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nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

nkEzÙkuÃkkurLkõMk yLku yuhkuÃkkurLkõMk

67

s{eLk yLku ytíkh ytøkuLkk yuf{ku

1 [kuhMk Vqx = 0.09h9 [kuhMk {exh
1 [kuhMk Vqx = 144 [kuhMk #[
1 [kuhMk ðkh = 9 [kuhMk Vqx
1 [kuhMk ðkh = 0.8361 [kuhMk {exh
1 økwtXku = 1010 [kuhMk Vqx
1 økwtXku = 1h1 [kuhMk ðkh
1 økwtXku = 101.17 [kuhMk {exh
1 ðMkk = 1h80 [kuhMk Vqx
1 ðMkk = 14h. hh [kuhMk ðkh
1 ðMkk=119 [kuhMk {exh
h0 ðMkk = 1 ðe½wt
h4 økwtXk = 1 ðe½wt (økkÞfðkze íkkçkkLkk økk{ku{kt)
h0 økwtXk = 1 ðe½wt (Mkkihk»xÙ{kt)
1 ðe½wt = hÃkÃk91.Ãk0 [kuhMk Vqx
1 ðe½wt = h843.Ãk [kuhMk ðkh
1 ðe½wt = h378 [kuhMk {exh
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1 økwtXku = 101.1713 [kuhMk {exh
40 økwtXk = 1 yufh
100 økwtXk = 1 nufxh
1 yufh = 4046.8Ãk [kuhMk {exh
1 yufh = 0.40Ãk nufxh
1 nufxh = h.4711 yufh
1 nufxh = 1.1960 [kuhMk ðkh
1 nufxh = 10,000 [kuhMk {exh
100 nufxh = 1 [kuhMk rf÷ku{exh
1 rf.{e. = 333.3 Vqx
1 rf.{e.= 0.6h14 {kE÷
1 rf.{e. = 1000 {exh
1 {kE÷ = 1.609 rf÷ku{exh
1 [kuhMk {kE÷ = 640 yufh
1 [kuhMk {kE÷ = hÃk9 nufxh
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nkEzÙkuÃkkurLkõMk ÃkØrík{kt ðÃkhkíkk {kæÞ{ku

Z[TL s Sandf

SMSM5L8 sCocopeat)

JlD"SI],F.8sVermiculite)

5,F".8sPerlite)

CF.0=M8MG or LECA

U[|J[, s Gravels f

VMV[;L; SI]A s Oasis cubes f

ZLJZ ZMS s River Rockf

ZMSJ], s Roakwool)

U|Mv:8MG s Growstone f

%I]DF.; s Pumice f

O,MZ, OMD s Floral foamf

ðŠxf÷ Vk‹{øk
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