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૧.U|LG CFp; X]\ K[ m
RMSS; 5|SFZG]\ DF/B] S[ H[G[ 5FZNX"S VYJF VW"5FZNX"S -F\S6YL -F\SL V\NZG]\ JFTFJZ6
lGIDG SZL SDM;DDF\ XFSEFHL4 O},M TYF W~ T{IFZ SZJFGF J{7FlGS VlEUDG[ U|LG CFp;
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EFZT H[JF pQ6Sl8A\WGF N[XDF\ DM8[EFU[ 5FS pt5FNG DF8[ ;DU| JQF" NZdIFG ;FG]S}/ JFTFJZ6
ZC[T] GYLP 5|lTS}/ CJFDFG H[D S[ JWFZ[ 9\0L4 JWFZ[ UZDL4 TLJ| 5|SFX4 VlT JZ;FN S[ 5F6LGL
B[\R4 lCDJQFF"4 EFZ[ 5JG T[DH ZMUvHLJFTGM EI\ST p5N=J H[JF 5lZA/MG[ lGI\l+T SZJF U|G
CFp; VFlX"JFN~5 K[P VF U|LG CFp;DF\ SFA"G0FIMS;F.04 VMlO;HG TYF .lY,G U[; lJU[Z[G]\
5FSG[ H~lZIFT 5|DF6[ lGIDG SZFI K[P VF 5wWlT X~VFTDF\ BRF"/ K[ V[8,[ OST DM\3F 5FSM
H[ B]<,F JFTFJZ6DF\ G pUF0L XS[ T[JF TYF 5ZN[XDF\ lGSF; SZJF H~ZL RMSS; 5|DF6M HF/JJF
pUF0JFDF\ VFJ[ K[ VYJF 5[NFXG[ 5|lS|IFDF\ O[ZJL lS\DT ;\JW"G SZJFDF\ VFJ[ K[P
U|LG CFp;GF OFINF o
s!f SM.56 5|SFZGF KM0 SM. 56 :Y/[ pUF0L XSFI K[P
sZf JQF" NZdIFG UD[ tIFZ[ KM0 pK[ZL XSFI K[P sVMO ;LhGf
s#f T\N]Z:T ;FZL U]6JtTF/F4 lGSF; SZJF ,FIS KM0 5[NF SZL XSFI K[P
s$f ZMUvHLJFT ;FD[ Z1F6 VF5J] ;C[,] AG[ K[P
s5f KM0 pK[Z ;Z/ AG[ K[P G;"ZL ;Z/TFYL Y. XS[ K[P s.g0MZ %,Fg8;f
s&f U|LG CFp; X~VFTDF\ BRF"/ K[ 5Z\T] ,F\AFUF/[ ;FZM OFINM VF5[ K[P
s*f VMKL HDLGDF\ lJX[QF VFJS D[/JL XSFI K[P
s(f lAG 5Z\5ZFUT s.u,LXf XFSEFHL pUF0L XSFIP
s)f DSFGGF 8[Z[; p5Z U|LG CFp; T{IFZ SZL lSRG UF0"lG\U SZL N{lGS XFSEFHLGL H~lZIFT
D[/JLP
s!_f U|LG CFp;GF 5FSMGL pt5FNG 8SFp XlST ;FZL CMI K[P
s!!f ZMHUFZLGL TSM JWFZL XSFI K[P
s!Zf JW"GGL ;FDFgI ZLTM TYF l8xI] S<RZYL GJF KM0 pK[ZL XSFI K[ TYF T{IFZ YI[, KM0G[
CF0"lG\U SZL XSFI K[P
XFSEFHLGL B[TLDF\ VF56M N[X VG[ U]HZFT ZFHI VFUJ] :YFG WZFJ[ K[ VgI 5FSMGL
;ZBFD6LDF\ XFSEFHL 5FSMGL B[TLDF\ 5F\RYL N; U6] JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P
 U|LG CFp;DF\ VM5G OL<0 SZTF Z YL 5 U6] JW] pt5FNG D/[ K[P
 5MQFS TtJMGL ;FY[ ;FY[ XFSEFHLDF\ lJ5], 5|DF6DF\ 1FFZ T[DH 5|HLJSM CMI K[.
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૨. ક્રીસેન્થીમમ ની ખેતી વ્યવસ્થા
ગલાબના ફૂલ પછી બીજા નાંબરે મોખરાન ાં સ્થાન સેવત
ાં ીન ાં ફૂલ ધરાવે છે . જેથી ગલાબને ફૂલોનો
રાજા અને સેવત
ાં ીને ફૂલોની રાણી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે . ફૂલોના વેપારમાાં પણ સેવત
ાં ી અગત્યન ાં
સ્થાન ધરાવે છે . સેવત
ાં ીના ફૂલો ત્રવત્રવધ પ્રકારના રાં ગ, આકાર, અને છોડની ઊંચાઈ અન્ય ફૂલછોડ
મા ભાગ્યેજ જોવા મળે છે . સેવત
ાં ીને આપણા દે શમાાં ત્રવત્રવધ પ્રાાંતમાાં ત્રવત્રવધ નામો થી પ્રસલલત છે .
તેને ઉતરભારત મા ગલદાઉદી, દક્ષીણભારતમા સેવન્થી, પ ૂવવ ભારતમા ચાંદમલ્લલકા અને પચ્ચીમ
ભારતમા સેવત
ાં ીના નામથી ઓળખાય છે . સેવત
ાં ીન ાં મ ૂળ વતન ચીન માનવામાાં આવે છે , જાપાન
દે શન ાં રાષ્ટ્રીય ફૂલ ગણવામાાં આવે છે .
ઈગલેન્ડમા વ્યાપારરક ધોરણે જોતા સેવત
ાં ી બીજ ાં સ્થાન ધરાવે છે .જેના ઉપયોગ પ્રદશવન મા થાય છે .
અમેરરકામા સેવત
ાં ી ડોલર કમાતી આપત ાં ફૂલ ગણાય છે . આપણા દે શમા મખ્યત્વે કનાવ ટકા,
તત્રમલનાડ, મહારાષ્ટ્ર, લબહાર, અને રાજસ્થાનના ચોકકસ ત્રવસ્તારમા તેની વ્યાપારરક ધોરણે ખેતી
કરવામાાંઆવે છે . મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના અહમદનગર જજલામાાં આશરે એક સદીથી સેવત
ાં ીના રોકડીયો
પાક ગણીને આયોજનબધ્ધ વાવેતર કરવામાાંઆવે છે . ગજરાતમાાં પણ હવે વ્યાપારરક ધોરણે
સેવત
ાં ીન ાં વાવેતર વલસાડ, વડોદરા, આણાંદ અને ખેડા જજલામાાં કરવામાાં આવે છે .

૩. ફૂલોની જાતો
સેવત
ાં ીની ફૂલો આપતી મખ્ય બે પ્રજાત્રતઓ છે . કાયમી પ્રકારની અને સીજનલ પ્રકારની હોઈ છે .
સેવત
ાં ીમા ફૂલો બટન જેટલા કદથી માાંડીને મધ્યમ કદના કોબીફ્લાવરના દડા જેટલા કદના જોવા
મળે છે . તેના ફૂલોનો ત્રવત્રવધ ઉપયોગ થાય છે .પ ૂજામાાં હાર, ગજરા અને વેણી બનાવવા માટે મખ્યત્વે
કટફ્લાવરમા વપરાશ રહે છે . દક્ષીણ અને પલક્ષમ ભારતમાાં સફેદ ક્રીમ અને પીળા રાં ગની જાતો
ત્રવશેષ પ્રચલલત છે . ઉતર ભારતમાાં લાલ. પીળો, અને સફેદ રાં ગ ધરાવતી જાતો બગીચામાાં તથા
કાં ડામાાં રોપી શોભા વધારવામા ઉપયોગી થાય છે .

૩

1) કટ ફ્લાવરની જાતો:
સફેદ: હોરીઝોન. રહમાની, જ્યોત્સના
પીળો: બસાંતી, સજાતા,કાં દન, ફ્રીડમ
લાલ: બ્લેજ જયા

૨) સેવત
ાં ીની રાં ગ મજબની જદી-જદી જાતો
સફેદ: બ્યટી સ્નોબોલ, ત્રવલલયમટરનર, ગ્રીનગોડ્સ, પીટન, પ્રીત્રમયર
પીળી: ચાંદ્રમાાં, ઇવનીંગ સ્ટાર, મેલોડીલાલ
જાાંબલી કે ગલાબી: અજીના પરપલ, ત્રપિંક ક્લાવડ, ક્લાત્રસક બ્યટી

ગ્રીન હાઉસમા ઉગાડતી મખ્ય જાતો
સ્નોબોલ, સ્નોડોન વાઈટ, માઉન્ટે નર, સોનાર બેન્ગલા,ચાંદ્રમાાં, સોનાલી તારા

૪. આબોહવા
સેવત
ાં ીના છોડની વ ૃદ્ધિ અને ફૂલો બેસવાની રક્રયાને અસરકરતા પરરબળોમાાં પ્રકાશ અને ઉષ્ટ્ણતામાન
મખ્ય ભાગ ભજવે છે . પ્રકાશની બાબતમાાં પ્રકાશ સમય અને પ્રકાશની તીકતા મખ્ય અસર કરે છે .
સામાન્ય રીતે લાાંબા રદવસો અને ટકીરાિીના સમય ગાળામાાં છોડની વાનસ્પત્રતક વ ૃદ્ધિ થાય છે .
જયારે ટકા રદવસોમાાં અને લાાંબી રાિી સમયગાળા દરત્રમયાન ફૂલો વધ બેસે છે . ગ્રીન હાઉસમાાં
છોડના વાનસ્પત્રતક ત્રવકાસ માટે ૨૦૦ સે. થી ૨૮૦ સે. રાખવામાાં આવે છે . અને જયારે ફૂલોની કળી
અથવા ફૂલો બેસવાના સમયે ગ્રીન હાઉસન ાં તાપમાન ૧૦૦ સે. થી ૨૮૦સે હોવ ાં જોઈએ

૫. જમીન

: સારા નીતારવાળી, મધ્યમ પ્રકારની ગોરાડાં બેસર, કાપવાળી અને મધ્યમ કાળી

જમીન અનકળ આવે છે જેનો પી.એચ ૬.૨ થી ૬.૭ સધી ઉતમ ગણાય છે . જે જમીનમાાં કાબોરદત
પદાથવન ાં પ્રમાણ વધારે હોઈ તે જમીન ફૂલોના ઉત્પાદન માટે વધ અનકળ ગણાય છે .

૪

બેડ બનાવની પિત્રત

આ છોડની રોપણી પહેલા બનાવામાાં આવતા બેડની પહોળાઈ ૧મીટર ઊંચાઈ ૦.૩ મીટર રાખવામાાં
આવે છે અને બેડ મા છાણીય ાં ખાતર, લીમડાનો ખોળ એસ.એસ.પી બધ ાં ૧:૧:૧ મજબ ભેળવી ને
ત્યાર બાદ છોડને રોપવામા આવે છે .

૬. છોડની રોપણી
૧) બીજ:

સીજનલ સેવત
ાં ીન ાં વધવન મખ્યત્વે બીજ થી થાય છે . સાંપ ૂણવ પરરપક્વ તાંદરસ્ત બીજ

માચવ- એત્રપ્રલ માસમા એકિ કરી ભેજ રરહત જગ્યામાાં સાંગ્રહ કરી સપ્ટે મ્બર-ઓક્ટોમ્બર માસમા
વાવણી માટે ઉપયોગી બાંને છે .
૨) પોલા: વશાવય ાં સેવત
ાં ી ના મ ૂળ નજીક સોમાસમાાં પીલા ફૂટે છે જે મ ૂળ સહીત છુટા પાડી મ ૂળ સહીત
છુટા પાડી રોપણી પહેલા ૧૫ રદવસ આરામ આપી રોપણી કરવી
૩) કટકા: વશાવય ાં સેવત
ાં ીના છોડની ડાળીના ટકડા બનાવી પાન દર કરી ફૂગનાશક દવામાાં બોળી
નીચેનો ભાગ ૧૦૦ પી.પી.એમ આઈ.બી.એ અથવા ૨૦૦ પી.પી.એમ એન.એ.એ ના દ્રાવણમા અડધી
કલાક બોળી રોપણી માટે ઉપયોગ કરતા જડપથી મ ૂળ નીકળે છે .

૫

ગ્રીન હાઉસ મા છોડની રોપણી માટે કટકા માાંથી બનેલ છોડની રોપણી કરવામાાં આવે છે .તેની પેલા
તેને સીડલલિંગ રે મા બીજ દ્વારા છોડ ઉગાડવામાાં આવે છે અને છોડ ૫-૭ સે.મી નો થી જાય ત્યારે
તેની ફેર રોપણી કરવામાાંઆવે છે અને બેડ મા રોપવામા આવે છે

રોપણી માટેન ાં અંતર અને પાણીન ાં વ્યવસ્થાપણ
૧૫x૧૫ સે.મી (૪૫ છોડ/મીટર સ્વેર) અથવા ૧૦x૧૫ સે.મી (૬૭ છોડ/મીટર સ્વેર)ન ાં અંતર રાખવામાાં
આવે છે . છોડને ટપક પિત્રત દ્વારા પાણી આપવામાાં આવે છે જયારે છોડ કળી અવસ્થામાાં પહોચી
જાય ત્યારે તેને પાણીની ખબજ આવશ્કતા રહે છે આથી આ અવસ્થા એ પાણીન ાં વ્યવસ્થાપન ખબજ
જરૂરી છે .

૭. ખાતરન ાં વ્યવસ્થાપન: નીચે દશાવવેલા ખાતર અઠવારડયામા ૩-૪ વાર છોડના ત્રવકાસ
ને આધારે આપવા. ના:ફો:પો ૨૦:૨૦:૧૦ અઠવારડયામા ૪-૫ વાર આપવ
ખાતરન ાં નામ

જથ્થો ગ્રામ/મીટરસ્વેર

૧૯:૧૯:૧૯

૩.૦

પોટે ત્રશયમ નાઈરે ટ

૩.૦

કેલ્લશયમ એમોત્રનયમ નાઈરે ટ

૨.૦

એમોત્રનયમ નાઈરેટ

૨.૦

મેગ્નેત્રશયમ સલફેટ

૨.૦

૬

૮. અન્ય માવજત
૧) ખ ૂટણી (પીલ્ન્ચિંગ) કરવી અને કળીઓ દર કરવી.
કળી તોડવી
કટ

સેવત
ાં ીના છોડની સારી અને યોગ્ય પ્રમાણમાાં વ ૃદ્ધિ માટે રોપણી બાદ ૩૦ થી ૪૫ રદવસે છોડની
ઊંચાઈ ૧૫ થી ૨૦ સે.મી જેટલી થાઈ છોડની અગ્રકલલકા સરહતનો ટોચનો ભાગ ૩ થી ૫ સે.મી
જેટલો દર કરવો. જેનાથી છોડ ઉપર વધ શાખાઓ ફૂટશે. દરે ક છોડ પર ૪ થી ૫ શાખાઓ રાખી
વધારાની શાખાઓ દર કરવી જેથી સારી ગણવત્તા વાળા ફૂલો મેળવી શકાય છે .

૭

૯. પાક સાંરક્ષણ
સેવત
ાં ીના પાકમા જદી-જદી અવસ્થાએ જીવાત અને રોગ જોવા મળે છે . મખ્ય જીવાત અને રોગ
નીચે મજબ છે .

૧. મોલોમશી (એફીડ)
ઓળખ: મોલોના પખ્ત કીટક આછા પીળા થી કાળા રાં ગના પોચા હોઈ
છે . તેના શરીરના પાછળના ભાગે નળી નળી જેવા બે ભાગ હોઈ છે જેને
કોત્રનકલ કહેવામાાં આવે છે . પખ્ત નર મોલો નાની પાાંખ વાળી અને
પખ્ત માદા મોલો મોટી પાાંખવગરની હોઈ છે . માદા મોલો ૮ થી ૨૨
બચ્ચા પ્રત્રત રદન જન્મ આપે છે . આ બચ્ચા ૭ થી ૮ અઠવારડયામાાં પખ્ત
બની જાય છે . પખ્તનો જીવનકાળ ૨ થી ૩અઠવાડીયા નો હોઈ છે .

નક્શાન: મોલોના પખ્ત તેમજ બચ્ચા છોડની કમળી ડાં ખો તથા પાનની
નીચે રહીને રસ ચસેછે. વધ ઉપદ્રવમાાં છોડની વ ૃદ્ધિ અટકી જાય છે .
ૂ ો તેને ગળો
મોલોના શરીરમાાંથી ચીકણો રસ જરતો હોવાથી ઘણા ખેડત
નામથી પણ ઓળખે છે . સમય જતા પાન પર કાળી ફૂગ નો ઉપદ્રવ
વધી જાય છે અને જેના કારણે પ્રકાશ સાંસ્લેશણની રક્રયા અટકી
અવરોધાય છે અને આખો છોડ કાળા કલરનો દે ખાવા લાગે છે .

ત્રનયાંિણ: ૧) સ્ટીકી રેપ ગોઠવી એફીડની સાંખ્યામાાં ત્રનયાંિણ લાવી
શકાય છે શકાય છે અને છોડને એફીડ ના નકસાન થી બચાવી શકાય
છે . કોઈ પણ એક શોષક પ્રકારની દવા જેવીકે... ફોસ્ફામીડોન (૩
ત્રમ.લી/૧૦ લીટર), ડાયમીથોએટ (૧૦ ત્રમ.લી/ ૧૦ લીટર) નો છાંટકાવ
કરવાની ભલામણ છે અથવા લીંબોળીના મીંજન ાં પ્રવાહી અથવા
લીમડાના પાનનો રસ દ્રાવણનો છાંટકાવ કરવો ૩o ગ્રામ પ્રત્રત લીટર
મા છાંટકાવ કરવાથી

અસરકારક રરજલટ જોવા મળે લ છે .

૮

૨) થ્રીપ્સ
ઓળખ: જીવાત પીળાશ પડતા અથવા ભ ૂખરા રાં ગની હોઈ છે

તેની

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

નકશાન:

બચ્ચા અને પખ્ત બાંને પાનની નીચેની બાજએ રહી

મખાાંગો વડે ઘસરકા પાડી પાનમાાંથી નીકળતો રસ ચસીને નકશાન કરે
છે જેને પરરણામે ઉપદ્રત્રવત પાન કોકડાય જાય છે . આવા પાનન ાં ત્રનરીક્ષણ
કરતા હોડી આકારના જણાય છે .

ત્રનયાંિણ: શરૂઆતની અવસ્થામાાં લીમડા આધારરત વનસ્પત્રતજન્ય દવાઓ જેવીકે એઝાડીરે ક્ક્તન
અથવા લીમડાન ાં તેલ ૪૦ ત્રમ.લી ૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છાં ટકાવ કરવાથી ત્રનયાંિણ મેળવી
શકાય છે . અથવા બપ્રોફેજીન ૨૫% એસ.સી ૨૦ ત્રમ.લી, સ્પીનોસાડ ૪૫ એસ.સી ૩ ત્રમ.લી દવા ૧૦
લીતેર પાણીમા ભેળવી છાંટકાવ કરવાથી અસરકારક ત્રનયાંિણ મેળવી શકાય છે .

૩) રે ડ સ્પાઈડર માાંઈટ
ઓળખ:

આ પ્રકારની કીટક બચ્ચા અને પખ્ત કમળા પાન અને

અન્ય વ ૃદ્ધિ પામતા ભાગોમાાંથી રસ ચસીને નકશાન કરે છે .જો તેની
કાળજી લેવામાાં ન લેવામાાં આવે તો આ કીટકનો ઉપદ્રવ ત્રવસ્ફોટક સ્વરૂપે
જોવા મળે છે

જે ક્યારે ક રાસાયલણક દવાના ઉપયોગથી પણ કાબમાાં

લેવો મશ્કેલ બને છે .

ત્રનયાંિણ:

માઈટન ાં ત્રનયાંિણ કરવા માટે એબામેકટીન ૧લીટર ૧૦/સી દવા પ ત્રમલી.ઈ %૯.

૧૦/.લી.સી રપ મી.ઈ %પ.૧૮ અથવા ડાયકોફોલ લીટરનો ઉપયોગ કરવો.

૯

રોગો
૧) પાનના ટપકા
રોગના લક્ષણો: છોડના નીચેના પાન ઉપર અત્રનયત્રમત
આકારના બદામી રાં ગના ટપકા જોવા મળે છે . જે પાછળ
થી કાળા રાં ગમાાં ફેરવાય જાય છે . આ ટપકાની ધાર ઘાટા
બદામી તથા વચ્ચેનો ભાગ રાખોડી રાં ગનો જોવા મળે છે .
આ રોગના લચન્હો આગળ વધતા કમળી ડાલળયો સકાય
જાય છે અને ફળમા પણ નકશાન જોવા મળે છે . અને અંતે
ફળ સકાય જાય છે .

ત્રનયાંિણ:

ડાયથેમ એમ ૪૫ ૦.૨ ટકા ૨૫ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેનોલીન કવસ ૦.૨ ટકા ૨૫

ગ્રામ અથવા કાબેન્દે ઝીમ ૫ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર મા ફૂલ આવતા પહેલા અને ત્યાર બાદ એક બે
છાંટકાવ કરવાથી આપવાથી ત્રનયાંિણ મેળવી શકાય છે .
૨) સકારો (વીલટ)

રોગના લક્ષણો:આ રોગ જમીન જન્ય ફુગથી થાય છે .
આ રોગ છોડની કોઈપણ અવસ્થા મા આવી શકે છે . છોડની
બીજ અવસ્થા મા બીજ પિો ધીમે ધીમે પીળા પડે છે અને
છે વટે છોડ સકાય જાય છે . છોડના તમામ બીજપિો ખરી
પડતા છોડનો આકાર ઠાં ઠો જેવો દે ખાય છે .

ત્રનયાંિણ: ૧. સેન્દ્રીય ખાતરનો બહોળો ઉપયોગ કરવાથી આ રોગ ઉપર કાબ મેળવી શકાય છે .
રોગીસ્ટ છોડનો તાત્કાલલક ત્રનકાલ કરવો. ૩.વધ પડત ાં ત્રપયત અથવા ત્રપયતની ખેસ પાડવા દે વી
નરહ. બીજને થાયરમ દવાનો પટ આપવો તેમજ પાકમાાં ફૂલ આવવાના સમયે કબેન્ડેઝીમ ૦.૦૫ નો
છાંટકાવ કરવો.

૧૦

૩. ભ ૂકી છારો (પાવડરી ત્રમલડાં )
રોગના લક્ષણો: આ રોગ ના પાન અને દાાંડી ઉપર સફેદ
રાં ગની ફૂગ થાય છે . રોગીસ્ટ પાન ધીમે ધીમે પીળા પડતા જાય
છે અને સકાય જાય છે , જે છોડની વ ૃિી અને ત્રવકાસ ને અટકાવી
ઉત્પાદન ઘટાડે છે . આ રોગના ફેલાવા માટે સકાં અને ઠાં ડ
હવામાાંન વધારે માફક આવે છે .
નીચે દશાવ વેલ દવાને ૧૦ લીટર પાણી મા ત્રમક્સ કરીને
ત્યારબાદ છાંટકાવ કરવો. નીચે દશાવ વેલ દવાને ૧૦ લીટર
પાણી મા ત્રમક્સ કરીને ત્યારબાદ છાં ટકાવ કરવો.

ત્રનયાંિણ: ૧.

કાબેનડેજીમ ૦.૦૨૫ (૫ ગ્રામ)

૨. ડીનોકેપ ૦.૦૪ ટકા (૧૦ ત્રમ.લી)
૩. હેક્ષાકોનાજોલ૦.૦૦૫ ટકા (૧૦ ત્રમ.લી)

૧૧

૧૦. ફૂલોની કાપણી:
ફૂલને સાંપ ૂણવ ખીલયા બાદ સામાન્ય રીતે વહેલી સવારે અથવા
સાાંજના સમયે ઉતારવા જોઈએ. કટ ફ્લાવરની કાપણી ફૂલ
ખીલતા પહેલા કરી વ્યવક્સ્થત પેક કરવા. કટ ફ્લાવરને
કાણાવાળા બોક્ષ મા પેક કરી ને માકે ટ માાં મોકલવા

સેવત
ાં ીના પષ્ટ્પોન ાં આયષ્ટ્ય લાંબાવવા માટે ના સ ૂચનો:
૧. તાજાજ ખીલેલા પષ્ટ્પો ઉતારવા.
૨. રોગ-જીવાત મક્ત છોડ પરથી ફૂલો પસાંદ કરવા
૩. ફૂલોની વીણી વહેલી સવારે કે મોડી સાાંજે ઉતારવા
૪. કટ ફ્લાવર તરીકેના ફૂલો ધારદાર ચપ્પ રક સીકેટરની મદદથી લાાંબી દાાંડી સાથે કાપીને ઉતારી
તરતજ પાણીની ડોલમાાં મકવા
૫. ૫૦ પીપીએમ સાઈકોસીલનો ફૂલ પર છાંટકાવ કરવો જેનાથી ફૂલની સાંગ્રહશક્ક્ત વધારી શકાય
છે .

૧૧. ઉત્પાદન
સેવત
ાં ીના ફૂલોન ાં ઉત્પાદન ખાસ કરીને સેવત
ાં ીની પ્રકાર જાતો અને વાતાવરણ પર આધાર રાખે છે .
તેમજ છોડની સાંખ્યા, છોડની ખ ૂટણી, કળીઓ દર કરવી વગેરે પરરબળો પર આધાર રાખે છે સામન્ય
રીતે સેવત
ાં ીના ફૂલન ાં ઉત્પાદન અંદાજીત ૬૭ ફૂલ/ મીટર સ્વેર આવે છે .

૧૨

ૂ ની જાણ પરતી આપવામાાં આવેલી છે . આ
નોંધ: અહી દશાવવામાાં આવેલ તમામ મારહતી ખેડત
મારહતીમા જણાવેલ તમામ લબયારણ, ખાતર, જ ાંતનાશક દવાઓ, ફૂગનાશક દવાઓનો
ઉપયોગ કરતા પહેલા તેના ત્રવશે સાંપ ૂણવ મારહતી મેળવીને ઉપયોગ કરવો જો પાક મા કોઈ
પણ પ્રકારની આડઅસર જોવા મળે તો કાં પની આમાાં કોઈ જવાબદાર રહેશે નરહ જેની ખાસ
નોંધ લેવી.

