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

૨

૨. આદુની ખેતી વ્યવસ્થા
આદુ એ તેજાનાનો મહત્વનો પાક છે . આદુનો ઉપયોગ વાનગીઓમા મસાલા તરીકે થાય છે . સુકા
આદુ જે સુઠાં તરીકે ઓળખાય છે તેનો ઉપયોગ ખાસ ઔષધી તરીકે થાય છે . તેમાાં આવતી નવનિષ્ઠ
ાં ઉડી જાય તેવા તેલને આભારી છે . જેનુ ાં પ્રમાણ ૨ થી ૩ ટકા હોઈ છે . આદુનો તીખો
પ્રકારની સુગધ
સ્વાદ તેલમાાં ઓગળે લ રે જીનને લીધે છે .
આદુ દુનીયાના ઘણા દે િોમા થાય છે . તેમાાં ભારતનો હહસ્સો ૫૦ ટકા છે . ભારતમાાંથી આદુ નનકાસ
મધ્ય પ ૂવવના દે િો, સાઉદી અરે બબયા , દક્ષીણ આહિકા, સુદાન, ઈજીપ્ત, ઈગલેન્ડ અને અમેહરકામા
થાય છે . ભારતમાાં ઓછા વતા પ્રમાણમાાં આદુનુ ાં વાવેતર લગભગ બધાજ

રાજ્યોમાાં

થાય

છે

આદુનુાં વધારે મા વધારે વાવેતર કેરલા રાજ્યમાાં થાય છે . જે ભારતમાાં કુલ ઉત્પાદનમા ૭૦ ટકા છે .
આ ઉપરાાંત ગુજરાત, મહારાષ્ર, ઉતરપ્રદે િ, હહમાચલ પ્રદે િ, આંધ્ર પ્રદે િ અને પચ્ચચમ બાંગાળમા
પણ આદુની ખેતી થાય છે . ગુજરાતમા સુરત, વલસાડ, ખેડા અને અમદાવાદ જજલાઓમાાં વાવેતર
થાય છે .
આદુ એ જીંજીબેરેસી

કુળનો છોડ છે . તેન ુ ાં મ ૂળ વતન દક્ષીણ એનિયા માનવામાાં આવે છે તેન ુ ાં

વાનસ્પનતક નામ જીન્જીબર ઓહિસીનાલે છે .

૩. જમીન અને બેડ બનાવાની તૈયારી
રે તાળ અને ગોરાડુાં સારા નીતાર વાળી જમીન કે જની ભેજ સાંગ્રહવાની િક્તત સારી હોઈ તેવી જમીન
વધુ માિક આવે છે . અમ્બલીય અને પાણી ભરાઈ રહે તેવી જમીન આદુ માટે અનુકુળ આવતી નથી.
જમીનને તૈયાર કરતી વખતે સૌપ્રથમ રેતટર દ્વારા ઊંડી ખેડ કરવી અને ત્યારબાદ તેને પ્લાસ્ટીકના
આવરણથી ઢાાંકી દઈને જમીનને સ ૂયવના તાપથી તપાવવી જેનાથી જમીનમાાં રહેલા સુક્ષ્મ જીવાણુ,ાં
બેતટે હરયા, અને ફૂગનો નાિ થાય છે . અને જમીન ફૂગ અને બેતટેહરયા રહહત બની જાય છે . ત્યાર
બાદ જરૂરી પાયાનુ ાં ખાતર નાખીને ૧૫ સે.મી ઊંચાઈ અને ૧ મીટર પહોળા બેડ બનાવવા.

૩

૪. આબોહવા
પુરતા પ્રમાણમા પાણી અને ભેજવાળી ગરમ આબોહવા ખાસ જરૂરી છે . આ પાકને ઉગવા માટે ગરમ
અને ભેજવાળી હવા જરૂરી હોવાથી આદુ ની ગાાંઠો સારી રીતે ઉગી નીકળે છે .

ભેજ : ભેજ એ પાકના નવકાસ માટે મહત્વનુાં પહરબળ છે . વધુ પડતો ભેજ પાકમાાં રોગ ને આમાંત્રણ
ાં ા વધુ
આપે છે તેમજ ઓછા ભેજને કારણે પાન કથીરી જીવાત નો ઉપદ્રવ વધે છે . કાકડીના વધુમ
નવકાસ તેમજ ઉત્પાદન માટે ૬૦ થી ૭૦% ભેજ હોવા જરૂરી છે .

૫. બીજનો દર અને બીજન ું વ્યવસ્થાપન
એક એકરના વાવેતર માટે ૬૦૦ થી ૧૦૦૦ હકલો અંગુલી ગાાંઠની જરૂરત પડે છે . ગાાંઠ ને રોપતા
પહેલા તેને કાબેનડેઝીમ ની રીટમેંટ (૧ગ્રામ/૧લીટર) આપવાથી ફૂગ જન્ય રોગ થી ગાઠોનુ ાં રક્ષણ
મેળવી િકાય છે .

૬. આદની જાતો
આદુમા ખાસ કરીને બોરચાવી, િામળાજી, સુરુબચ, મારણ, સુપ્રભા, નાડીયા, કુાંડલી અને સુરાવી
વગેરે જાતો છે . જે પૈકી સુપ્રભા, સુરુબચ, અને સુરાવી જાતો ગુજરાત રાજ્યના તાપમાન જમીનને
અનુકુળ આવે તેમ છે .
ુાં
આ ઉપરાાંત લીલા આદુમાટે નથિંગપ ૂરી, રાઓડી જનેરો અને ચીના તેમજ સુકા આદુ માટે તરા,
નાડીયા જાતો નવકસાવવામાાં આવેલ છે .

૪

૭. ગાુંઠોન ું વાવેતર

આદુમાાં માત ૃ ગાાંઠ ન આવતા અંગુલી ગાાંઠોનો વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે . રોપણી
૩૦x૧૫ સે.મી ના અંતરે ૪ થી ૫ સે.મી લાંબાઈ વાળી રોગ નવનાની તાંદુરસ્ત અને ભરાવદાર અંગુલી
ગાાંઠો કે જે દરે ક ગાાંઠો ઉપર ઓછામાાં ઓછી એક પ ૂણવ નવકનસત આંખ હોઈ એવી ગાાંઠો પસાંદ કરી
વાવેતર માટે ઉપયોગમા લેવામાાં આવે છે . ગાાંઠોમા સડો અટકાવવા માટે ગાાંઠોને ૦.૫ ટકા સેરેસાનના
દ્રાવણમા બોળીને વાવવી.

૮. ખાતરન ું વ્યવસ્થાપન
પાયાના ખાતરમા છાણીયુ ાં ખાતર ૨ ટન પ્રનત અને ૮૦૦ હક.ગ્રા નીમ કેક એકરે નાખી જમીન તૈયાર
કરવી અને પાયાના રાસાયબણક ખાતરમા ૨૫ હક.ગ્રા િોસ્િરસ ૨૫ હક.ગ્રા પોટાિ અને ૨૫ હક.ગ્રા
નાઈરોજન પ્રનતિં એકરે આપવુ.ાં

૯. પપયત વ્યવસ્થાપન
આદુ નો પાક સામાન્ય રીતે ૯ થી ૧૦ મહહના સુધી રહેતો હોઈ જરૂરત પ્રમાણે નપયત ટપક પદ્ધનત
થી આપવામાાં આવે છે . રોપ્યા પછી તુરતજ નપયત આપવુ.ાં બીજુ ાં નપયત ત્રીજે હક ચોથે હદવસે અને
ત્રીજુ ાં નપયત ત્યારપછી પાાંચમે હદવસે આપવુ.ાં બેડમા જરૂરી ભેજ જળવાઈ રહેલો હોવો જોઈએ.

૫

૧૦. પાક સાંરક્ષણ:
૧. ગાુંઠની માખી
નકશાન: આ જીવાત જ્યાાં વધારે પડતો ભેજ રહેતો હોઈ ત્યાાં
વધારે જોવા મળે છે . આ ઇયલ ગાઠમા કાણુ ાં પાડી અંદરના ભાગને
કોરી ખાય છે જેના કારણે વધારે નુકિાન થાય છે .

પનયુંત્રણ: આ જીવાતના નનયાંત્રણ માટે ૨૫ હકગ્રા ફૂરાડોન (૩ ટકા
) જમીનમાાં ઊંડે આપવાથી અને ૦.૧ ટકા મેલાથીયોન દવાનો
છટકાવ કરવાથી ગાઠની માખીનુ ાં નનયાંત્રણ કરી િકાય છે .

૬

રોગો
૧. ગાુંઠના સડાનો રોગ (રાઈજોમ રોટ)
નકુ િાન: આ રોગ મુખ્યત્વે િયુજેરીયમ અને મેલોડીગાયનો
નામના ફુગથી િેલાતો રોગ છે . આ રોગના િેલાવાથી છોડની
વાનસ્પનતક વ ૃદ્ધી અટકી જાય છે જેના પહરણામે છોડ ઠીંગણો દે ખાય
છે અને પાન પીળા પડી અને આખો છોડ સુકાય જાય છે અને
છોડની ગાાંઠોમા સડો આવી જાય છે .

નનયાંત્રણ: ૧. રોગીસ્ટ છોડને ઉખાડીને તેનો નનકાલ કરવો.
૨. ગાાંઠને રોપતા પહેલા તેને ફૂગનાિક દવામાાં બોળીને ત્યારબાદ
તેન ુાં વાવેતર કરવુાં હહતાવહ છે .

૨. પાનના ટપકાનો રોગ: લીિ સ્પોટ
નકુ િાન: આ પ્રકારના રોગમાાં પાન પર પીળા કલરના ટપકા પડી જાય
છે અને ત્યાર બાદ આ ટપકા બદામી રાં ગના થઈ જાય છે અને આખુ ાં પાન
ભુખરા બદામી રાં ગનુ ાં થઈ જાય છે .

નનયાંત્રણ: આ રોગના નનયાંત્રણમાટે ૧ ટકાનો બોડોમીક્ષર અથવા ૦.૨
ટકાના મેન્કોજેબના ઓગસ્ટ માસમાાં ૧૫ હદવસના અંતરે બે છાંટકાવ કરવા.
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૧૧. આદુની કાપણી

આદુમા છોડના પાન પીળા પડવા લાગે છે . ઘણી વખત થડ સુકાય જાય જમીન પર પડી જાય છે .
ત્યારે આદુની ગાાંઠોને ખોદી કાઢવામાાં આવે છે . આદુની ગાાંઠો લીસી અને સીધી ન હોતા ખરબચડી
અને ખાડા ટેકરા વાળી હોવાથી તેમાાં ઘણી માટી ભરાયેલી હોઈ છે . આ માટી છુટી પાડવા આદુને
પાણીમા ધોઈ લીલા આદુ તરીકે બજારમાાં મોકલવામાાં આવે છે અને સુઠાં માટે આદુને સ ૂકવવામાાં
આવે છે .

૧૨. ઉત્પાદન
આદુનુાં ઉત્પાદન ૧૦ થી ૧૨ ટન પ્રનત એકર મળે છે .

૧૩. સુઠાં બનાવવાની રીત
આદુને ખોદીને તેની ઉપરની માટી તડકે સુકવીને સાિ કરવી.
ત્યારપછી આદુ પાણીની અંદર સહેજ નરમ થાય ત્યાાં સુધી
પલાળી રાખવુ.ાં જેથી તેની ઉખાડતા સારુાં િાવે. આદુની
ઉપરની છાલ કાઢવા વાાંસના ટોપલામાાં થોડુાં આદુ લઈ
પથ્થરનો ટુકડો તેમાાં ઘસવાથી પણ છાલ ઉખેડી િકાય છે .
ત્યારપછી તેને’ પાણીમાાં ધોઈ સ ૂયન
વ ા તાપમાાં ત્રણ થી ચાર
હદવસ છુટુાં છુટુાં મ ૂકી સ ૂકવવુ.ાં ત્યારબાદ આદુના કાતરાને બે હાથ વડે ઘસવી. તેમાાંથી બધા છોડા
છુટા પડી જાય છે . પછી તેને ત્રણ થી ચાર હદવસ તાપમાાં સુકવી અને પછી તેને િરીથી હાથ વડે
ઘસવી. ત્યારબાદ આ આદુને બે કલાક સુધી પાણીમાાં રાખવુાં અને પછી કાઢી લઈ પ ૂરે પ ૂરુાં સુકાય
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જાય ત્યાાં સુધી તાપમા સ ૂકવવુ.ાં પછી આદુને જાડા કપડા સાથે ઘસવુ.ાં જેથી બાકી રહેલા બધા છોડા
નીકળી જિે. સુઠાં બનાવવાની આ રીત ધીમી છે છતા તેની મહેક અને બીજા તત્વો સચવાય રહે છે .
આદુને કૃનત્રમ ગરમી આપી તેની સુઠાં બનાવી િકાય છે . આદુને બરાબર સાિ કયાવ પછી તેને ચુનામાાં
૨ ટકાવાળા દ્રાવણમાાં ૭ થી ૮ કલાક ભીંજવવુ.ાં તેથી સુનાનો પાસ ચડે અને પછી એને કાઢી લેવ.ુ ાં
ત્યારબાદ આદુને વાાંસની ટોપલીમાાં ભરવુ ાં દરે ક ટોપલીમાાં આિરે ૩ હક.ગ્રા આદુ રહે તેવી વાાંસની
ટોપલી લેવી અને આ ભરે લી ટોપલીઓ એક ઓરડામાાં ગોઠવી ગાંધકની ધ ૂણી કરવી અને ધ ૂણી ત્રણ
હપ્તામાાં આપવી પ્રથમ હપ્તો ૪ કલાકે બીજો હપ્તો ૧૨ કલાક અને ત્રીજો હપ્તો ૬ કલાક એમ ત્રણ
વખત ગાંધકની ધ ૂણી આપવાથી સુઠાં તૈયાર થાય છે આદુમાથી ૧૭ થી ૨૦ ટકા સુઠાં મળે છે .
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