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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

૧. કાકડી ની ખેતી વ્યવસ્થા
કાકડી આખા દે શ મા મહત્વનો પાક છે . કાકડી (કુ કુર્બીટે ચી) કુ ળ ની પરપરાગીત (cross pollination),
વેલાવાળી શાકભાજી છે . કાકડીને ગ્રીન હાઉસ મા વરસ મા ત્રણ થી ચાર વાર લેવામાાં આવે છે . કાકડીની
એક સાયકલ પ ૂરી થતા ૩ થી ૩ .૫૦ મહહના લાગે છે . કાકડીન ાંુ ઉત્પાદન ૧ .૫ મહહનામાાં ચાલ ુ થઈ જાય
ુ જ મોટા
છે . કાકડી કચર્બ
ાંુ ર, અથાણા, સલાડ અને રાાંધીને ખાય ચકાય તેવો પાક છે . કાકડી મા ખર્બ
ુ યત્વે નવટામીન કે, નવટામીન એ, પોટે સીંયમ ભરપર
ુ
પ્રમાણમાાં પોષક દ્રવ્યો ન ાંુ પ્રમાણ રહેલ ાં ુ છે તેમાાં મખ્
માત્ર મા રહેલ ાં ુ છે . કાકડી ને અંગ્રેજી મા (cucumber), હહન્દી મા ખીરા કહેવામાાં આવે છે . કાકડી ની
ુ જ પ્રાચીન છે . કાકડી ની ખેતી ૩ ૦૦૦ વષો થી કરવામાાં આવે છે . ભારતમાાં કાકડી ન ાંુ વાવેતર
ખેતી ખર્બ
ુ જ મોટા પ્રમાણમા કાકડી ન ાંુ ઉત્પાદન કરવામાાં આવે છે . ગજ
ુ રાતનો ખેડુત
આન્રપ્રદે શ, પાંજાર્બ મા ખર્બ
ુ પ્રમાણમા ઉત્પાદન મેળવે છે . અને આજની
પણ હવે ગ્રીનહાઉસમા કાકડી ન ાંુ વાવેતર કરી ને નવપલ
ૂ અત્યાનનુ ધક ટે કનોલોજી ના
આ અત્યાનધ
ાંુ ીક ટે કનીકનો ભરપરુ લાભ મેળવે છે . કેમકે આજનો ખેડત
ુ જ આગળ આવીયો છે .
પગલે ચાલીને ખર્બ

૨. પાકને વાવતા પહેલા જમીનની તૈયારી
સામાન્ય રીતે સાંરક્ષિત ખેતી માટે વધ ુ સેન્દ્રીય તેમજ સારા નીતાર વાળી જમીન હોવી જોઈયે. જેનો
પી.એચ ૫.૫ થી ૭ હોવો જોઈએ. રક્ષિત ખેતીની નવસ્તારની જમીન ને સેન્દ્રીય તત્વથી ભરપરુ ર્બનાવવા
ુ ણ સડેલ ાં ુ છાણીય ાંુ ખાતર-૨ ૦% ડાાંગર ની કુ શહક-૧ ૦%, તેમજ લીમડા નો
માટે લાલ માટી-૭૦%, સાંપણ
ખોળ પ્રમાણ સર માત્રા મા આપવમાાં આવે છે .
ગ્રીનહાઉસ ની ખેતી મા જયારે ર્બેડ ર્બનાવામાાં આવે છે ત્યારે જમીનમા રહેલી અને પાક ને નકુ શાન
કરતી ફૂગ જેવી કે પીથીયમ, ફાયટોપ્થેરા જેવી ફૂગને અટકાવા માટે અને તેનો જમીન માજ સાંપ ૂણણ નાશ
ુ ર્બ છે .
કરવા માટે નવનવધ પદ્ધનત નો ઉપયોગ કરવામા આવે છે . જે નીચે મજ

૧. સ ૂયધ : આ પધ્ધનત મા પ્રથમતો જમીનને કાળા કલર ના પ્લાસ્સ્ટક વડે સાંપ ૂણણ ઢાકી દે વામાાં આવે છે
ુ ણનો તાપ પડતાજ જમીન મા ગરમી ઉત્પન થાય છે અને જેનાથી જમીન ની અંદર રહેલી
અને તેમાાં સય

૩

ફૂગ, કૃનમ આ ગરમીનો સામનો ન કરી શકતા તેનો નાશ થાય છે . અને જમીન ફૂગ અને કનૃ મ રહહત
થઈ જાય છે .
ુ ર્બ છે .
૨.રસાયણ: આ પદ્ધનત મા નવનવધ કેમીકલ નો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે જે નીચે મજ

૧. હાઈડ્રોજન પેરોકસાઈડ + સીલ્વ્રર
આ પદ્ધનત મા નપયત પાણી મા હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ+સીલ્વ્રર ૩ ૫ નમ.લી (૩.૫%) ન ાંુ દ્રાવણ ર્બનાવામાાં
આવે છે . આ પદ્ધનતમા જમીન ઉપર કોઈપણ પ્રકારન ાંુ આવરણ ઢાાંકવાની જરૂર રહેતી નથી જમીન ને ૪
ુ ી આમનેમ જ રાખવામાાં આવે છે અને ત્યારર્બાદ તમે પાક ન ાંુ વાવેતર કરી ચકો છો.
થી૫ કલાક સધ
અને તમારી જમીન ને કનૃ મ અને નવષાણાંુ મક્ુ ત કરી શકો છો.

૨. ફોમેલીન
આ પદ્ધનત મા ૭.૫-૧ ૦ લીટર / ૧ ૦૦મી૨ ન ાંુ દ્રાવણ ર્બનાવામાાં આવે છે પરાં ત ુ આ દ્રાવણ ને ૧ ૦ વાર
પાણીમા ડાયલ્વ્યટ
ાંુ કરવામાાં આવે છે અને ત્યારર્બાદ આ દ્રાવણ નો સ્પે કરવામાાં આવે છે અને જમીનને
ુ ી કવર કરવામાાં આવે છે . જેનાથી જમીન મા રહેલી ફૂગ,
કાળા કલરના પ્લાસ્સ્ટકથી સાત હદવસ સધ
કનૃ મ, અને નવષાણાંુ નો નાશ થાય છે અને ત્યારર્બાદ પ્લાસ્સ્ટક ને ઉઠાવીને જમીન મા પાણી વહેત ાંુ
ુ વામાાં આવે છે જેનાથી જમીન ઉપર રહેલો કેનમકલ નીચેર્બેસી જાય છે અને તેની કોઈ આડ અસર
મક
પાક પર પડતી નથી.
૩. પમથાઇલ બ્રોમાઈડ :

(25 – 30 gm/ m2)

૪. બાસામીડ

(30 – 40 gm/ m2)

:

૪

૩. ર્બેડ ર્બનાવાની તૈયારી
કાકડીને સામાન્ય રીતે ગાદી ક્યારા મા ઉગાડમા આવે છે . હક જેનાથી પાણી ન ાંુ નીતાર સહેલાય થી થય
શકે છે
બેડ બનાવવાની તૈયારી

આકૃપત.૧ બેડ બનાવાની રીત

બેડ ની ઊંર્ાઈ--------૦.૩ ૦ચે.મી
બેડની પહોળાઈ--------૦.૯૦ ચે.મી
બે છોડ વચ્ર્ેન ું અંતર------૪૫ ચે.મી

૫

૪. આબોહવા
ુ વત્તા તેમજ ઉત્પાદન પર તાપમાન
વનસ્પનતની વ ૃદ્ધદ્ધ, ફૂલ પ્રારાં ભ, ફળવ ૃદ્ધદ્ધ અને ફળના નવકાસ, ગણ
મહત્વનો ભાગ ભજવે છે . કાકડી ના વેલાના વધ ુ સારા નવકાસ માટે ગ્રીન હાઉસ મા રાત્રીન ાંુ તાપમાન
૨૮ થી ૩ ૦ સે. જેટલ ાં ુ હવ ાંુ જોઈએ. જો તાપમાન ૧૮ સે. કરતા ઓછુ કે ૩ ૫ સે. કરતા વધ ુ હોય તો કાકડી
ના વેલાના નવકાસ મા ઘટાડો જોવા મળે છે અને ઉત્પાદન પર માાંઠી અસર જોવા મળે છે .

૫. ભેજ

ભેજ એ પાકના નવકાસ માટે મહત્વન ાંુ પહરર્બળ છે . વધ ુ પડતો ભેજ પાકમાાં રોગ ને

આમાંત્રણ આપે છે તેમજ ઓછા ભેજને કારણે પાન કથીરી જીવાત નો ઉપદ્રવ વધે છે . કાકડીના વધમ
ાંુ ા
વધ ુ નવકાસ તેમજ ઉત્પાદન માટે ૬૦ થી ૭૦% ભેજ હોવા જરૂરી છે .

૬. કાકડીની જાતો
કમનુંબર

કું પની નામ

કાકડી ની જાતો

૧

નામર્ારી

કેયક
ું ે-૯,૭૨,૫૩

૨

યક્સેલ (તકકિ)

વાય-૨૨૫, કરકા, ડાયનાપમક,
૫૨,૫૩

૩

પસનજેન્તા

કાફકા

૪

રીઝ્કક્વાન

મલ્વ્ટીસ્ટાર, વેલીસ્ટાર

૫

નન્ું હેમ્સ

કકયાન, ઇન્ફીપનટી

૬

ટ્રોપપકા

અવીવા પ્લસ

૭

સેમીનીસ

આર૦૩૬૦૨૮૩૩

૬

૬. કાકડીના છોડનો પ્લગ ટ્રે મા ઉછે ર
સામાન્ય રીતે કાકડીના ર્બીજને સીધા ક્યારામાાં ઉગાડી શકાય છે છતા
ુ જ મોંઘ ુ
પણ પાથીનોકનપિક (ર્બીજનવહીન) સાંકર જાતોન ાંુ ક્ષર્બયારણ ખર્બ
હોય તેમજ ખાલા પ ૂરવાના સમયે પાકના અનનયનમત નવકાસને
ધ્યાનમા લેતા તેનો પ્લગ ટ્રેમા ઉછે ર કરવો હહતાવહ છે . સામાન્ય
રીતે પ્લગ ટ્રે મા કોકોપીટનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે . કોકોપીટ ને
કેલ્વ્સીંયમ નાઈટ્રેટના (૧ ૦૦ ગ્રામ /હક.ગ્રા. કોકોપીટ) દ્રાવણમા ૧ હદવસ
ર્બોળી રાખવામાાં આવે છે . ત્યારર્બાદ પ્લગ ટ્રે મા કોકોપીટ ભરી
ુ ર્બન ાંુ જારા વડે પાણી અને ર્બીજ ઉગ્યા ર્બાદ ૫ હદવસ મા
ર્બીજની વાવણી કરી સમયાાંતરે જરૂહરયાત મજ
રાસાયક્ષણક ખાતર (૧ ૯:૧૯:૧૯:, ૫૦ ગ્રામ /૧ ૦૦ લી. પાણી) આપવાથી ૨૦ થી ૨ ૫ હદવસમા તાંદુરસ્ત
છોડ ગ્રીન હાઉસ મા રોપવા માટે મેળવી શકાય છે .

૭. બીજનો દર અને બીજન ું વ્યવસ્થાપન
કાકડીના ર્બીજનો દર ૨ ૦૦૦ ર્બીજ પ્રતી ૧ ૦૦૦ ચો.મી હોય છે . ર્બીજ ને રોપતા પહેલા તેને કાર્બેનડેઝીમ
ની ટ્રીટમેંટ (૧ ગ્રામ /૧ લીટર) આપવાથી ફૂગ જન્ય રોગ થી પાકન ાંુ રિણ મેળવી શકાય છે . અથવા
ધરાં ુ વાડીને કર્બેનડેઝીમના દ્રાવણ મા ર્બોળીને ત્યારર્બાદ તેન ાંુ રોપણ કરવામા આવે છે .

૮. ખાતર વ્યવસ્થાપન
એકરે ૨ ટન છાણીય ાંુ ખાતર આપવામાાં આવે છે . નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ ને પાયા ના ખાતર તરીકે
આપવામાાં આવે છે જેનાથી વનસ્પનતની વાનસ્પનતક વ ૃદ્ધી સારી થાય છે .
કાકડીના પાકને નીચે કોઠામાાં દશાણવ્યા પ્રમાણે ત્રણ તબ્ર્બકે ખાતર આપવામાાં ભલામણ છે . સામાન્ય
રીતે ખાતરન ાંુ વ્યવસ્થાપન છોડ ફેરરોપણી દસ હદવસ ર્બાદ કરવાના આવે છે .

૭

૯. સુંવર્ધન
ુ યત્વે
કાકડી પરપરાગીત વનસ્પનત છે . પરાગનયન મખ્
નર

મધમાખી દ્વારા થાય છે . કાકડી મા નર અને માદા ફૂલો એકજ
છોડ ઉપર આવે છે . સામાન્ય રીતે નર ફૂલોની સાંખ્યા વધારે
હોઈ છે . શરૂઆતમાાં સામાન્યતઃ નર ફૂલોજ ર્બેસે છે . માદા ફૂલો
માદા

પાછળથી આવે છે .

ખેતીવાડી યનુ નવસીટી દ્વારા કરવામાાં

આવેલા નવનવધ અખતરા માાંથી જાણવા મળે લ છે કે જો
જીર્બરે ક્ષલક એસીડન ાંુ વધ ુ સાાંદ્રતાવાળાં દ્રાવણ છાટવામાાં આવે તો નર ફૂલો ઓછા આવે છે . જયારે ૧ ૦ થી
૨ ૫ પી.પી.એમ છાટવામાાં આવે તો માદા ફૂલોની સાંખ્યા વધે છે . ર્બે પણણ અવસ્થાએ અને ચાર પણણ
અવસ્થાએ એમ ર્બે વાર મેક્ષલક હાઈડ્રોજાઇડ ૨ ૫ થી ૧ ૦૦ પી.પી.એમ તથા ૧ ૦૦ પી.પી.એમ તથા
ઈથરલ છાાંટવામા આવે તો નર ફૂલો ઓછા આવે છે અને માદા ફૂલોની સાંખ્યા વધે છે એ રીતે ફળ
વધારે પ્રમાણમાાં ર્બેસી ઉત્પાદન વધારે મેળવી શકાય છે .

પાયાન ું ખાતર:
ક્રમ નુંબર

રસાયણ

જથ્થો

૧.

એમોપનયમસલ્વ્ફેટ

50kg

૨.

પસિંગલ સપર ફોસ્ફેટ

150 kg

૩.

સલ્વ્ફેટ ઓફ પોટાશ

50 kg

૪.

મેગ્નેપશયમ સલ્વ્ફેટ

50 gm

૫.

નીમ કેક

750 kg

૬.

ઘઉં ન ું પરાળ

250 kg

૭.

ઝીંક સલ્વ્ફેટ અને બોરોન

10 kg

૮

૧૦. ખાતરન ું વ્યવસ્થાપન:

(૧ ૫૦:૭૫:૭૫ ના:ફો:પો) ગ્રીન હાઉસ મા ખાતર અને

પાણી ડ્રીપથી આપવામાાં આવે છે .

સમય
પ્રથમ નવકાસ તર્બક્કો
પ્રથમ ૩ ૦ હદવસ માટે

સમયગાળો
સવારે ૭:૩ ૦ થી ૮:૩ ૦
સમયગાળા દરનમયાન

ખાતર ન ું નામ
૧૯:૧૯:૧૯
૦:૫૨ :૩ ૪
૦૦:૦૦:૫૦

દ્ધદ્વતીય નવકાસ તર્બક્કો
૩૦ થી ૬૦ હદવસ માટે

સવારે ૭:૩ ૦ થી ૮:૩ ૦
સમયગાળા દરનમયાન

કેલ્લ્વ્શયમ નાઈટ્રે ટ
૧૨:૬૧:૦૦
યરુ ીયા
૦૦:૦૦:૫૦

ત ૃતીય નવકાસ તર્બક્કો
૬૦ થી ૯૦ હદવસ માટે

સવારે ૭:૩ ૦ થી ૮:૩ ૦
સમયગાળા દરનમયાન

યરુ ીયા
કેલ્લ્વ્શયમ નાઈટ્રે ટ
૦૦:૫૨ :૩ ૪
૦૦:૦૦:૫૦

૯

૧૧. પપયત વ્યવસ્થાપન:
છોડની સતત વ ૃલ્ધ્ધ જળવાય રહે તે માટે ગ્રીન હાઉસમા કાકડીના
પાકને ટપક નસિંચાઈ પદ્ધનત થી નપયત અને ખાતર આપવામાાં
આવે છે . નપયતની જરૂહરયાત નો આધાર પાકની વ ૃલ્ધ્ધ અને
વાતાવરણ ઉપર રહે છે . સામાન્ય રીતે ડ્રીપ પધ્ધનતથી એકાાંતરે
હદવસે નપયત આપવામાાં આવે છે . કાકડીના પાકને પ્રનત ચોરસ
મીટરે દરરોજ ૨ થી ૩ ક્ષલટર પાણીની જરૂરીયાત રહે છે . કાકડીના
પાકને તેના સમય પ્રમાણે નપયત સાથે પ્રવાહી રૂપમાાં ખાતર આપવામાાં આવે છે . સામાન્ય રીતે નપયતની
જરૂરીયાતનો આધાર પાકની વ ૃદ્ધી અને વાતાવરણ પર રહે છે .

૧૨. વાવણી અંતર, કેળવણી તેમજ છાટણી
ુ ાર વાવેતર /વાવણી અંતર નકી કરવામાાં આવે છે
કાકડીના વેલા કેળવણી તેમજ છાટણી પદ્ધનત અનસ
ુ ાર નીચેના તારણો નોંધાવામા આવેલ છે .
નવસારી યનુ નવનસિટીમા હાથ ધરાયેલા અખતરા અનસ
કેળવણી પદ્ધનત

એક થડ

V આકાર ન ાંુ થડ

છત્રાલય

વાવણી અંતર

૬૦x૪૫ સે.મી

૬૦x૬૦

૬૦x૬૦ સે.મી

ઉપર જણાવેલ દરે ક પદ્ધનતમા અલ્વ્ટરનેટ પેર રો (જીગ જેક જોહડયા હાર) અપનાવાથી ગ્રીન હાઉસની
ુ વત્તા સભર વધ ુ ઉત્પાદન માટે
અંદરની જગ્યાનો મહ્ત્ત્તમ ઉપયોગ કરી શકાય છે . સામાન્ય રીતે ગણ
ુ ય શાખા ઉપરના
થડની ર્બાજુમાાંથી નીકળતી નાની શાખાઓ સમયાાંતરે દુર કરવી જોઇએ. જેથી મખ્
ુ ાર
ફળોનો વધ ુ સારો નવકાસ શક્ય ર્બને. નવસારી કૃનષ યનુ નવસીટીમા હાથ ધરાયેલા અખતરા અનસ
સૌથી વધારે ઉત્પાદન એક તથા “V” આકાર કેળવણીમા મળે લ છે .

૧૦

૧૩. કાકડીની લણણી
સામાન્યપણે છોડ ફેરરોપણી પછી ૩ ૦ થી ૩ ૫ હદવસે કાકડી ઉતારવાની
શરૂઆત થાય છે . ફળ સામાન્યપણે ફૂલ ખીલવાના ૧૦ થી ૧ ૪ હદવસમાાં
ુ ી
લણણી માટે તૈયાર થી જાય છે . સામાન્ય રીતે ૯૦ થી ૧ ૦૦ હદવસ સધ
ફળો મળ્યા કરે છે . અઠવાહડયામા ફળોની વીણી ૨ વખત કરવામાાં આવે
છે . સામાન્ય રીતે આખી સીજન દરનમયાન ૧ ૫ થી ૧૮ વખત ફળોની
વીણી કરવામાાં આવે છે . સાંપ ૂણણ ઘાટા લીલા રાં ગના પ ૂણણ નવકનસત
અવસ્થાએ પહોચેલા કુ મળા ફળની લણણી હાંમેશા વહેલી સવારે અથવા
સાાંજના સમયે કરવામાાં આવે છે .

૧૧

૧૪. પાક સાંરિણ:
જીવાતો: ૧ . લાલ કોળાન ાંુ ઢાળીય ાંુ (રે ડ પાંપહકન ર્બીટલ)
ઓળખ:

આ કીટક સામાન્ય રીતે છોડ ની આસપાસની ભેજ વાળી

ુ ે છે . ઈંડુ ગોળ અને પીળાશ પડતા ગલ
ુ ાર્બી
જમીનમા ૧ ૫૦ થી ૩ ૦૦ ઈંડા મક
રાં ગના હોઈ છે . ઈંડા માાંથી નીકળે લો કીડો સફેદ કલરનો હોઈ છે અને પખ્ુ ત
થતા તે પીળાશ પડતા કલરનો દે ખાય છે . તેની આગળની પાાંખો સળકતા
રતાશ પડતા રાં ગન ાંુ હોઈ છે . તે જમીનની નીચે અને માટીના આવરણ થી
ઢાં કાયેલો રહે છે .

નકશાન: ઈંડા માાંથી નીકળતો કીડો જમીનમા રહીને છોડના મ ૂળ અને થડને નકુ શાન કરે છે . તે
જમીનને અડેલા ફળને પણ નકુ શાન કરે છે . ઉપદ્રનવત મ ૂળ અને થડ અંતે કોહવાય જાય છે . જયારે
પખ્ુ ત કીટક પાન, ર્બીજ્પત્ર, અને ફૂલ ખાય ને નકુ શાન કરે છે જેથી વેલાની વ ૃદ્ધદ્ધ નર્બળી પડે છે . આ
કીટકનો ઉપદ્રવ માચણ થી ઓક્ટોર્બર મા વધ ુ જોવા મળે છે .

પનયુંત્રણ:
૧ . પાક પ ૂરો થયા ર્બાદ જમીનમા ઊંડી ખેડ કરવી
૨. ઉપદ્રનવત જુના વેલાનો ર્બાળીને નાશ કરવો.
૩. કાર્બાાંરીલ ભ ૂકી ૧ ૦%, અથવા અંડોસલ્વ્ફાન અથવા મીથાઈલ ડેમેટોલ ૧ ૦% ભ ૂકી હેક્ટર દીઠ ૩ ૦ હક.ગ્રા
પ્રમાણે છોડ અને જમીન પર પડે તે રીતે છાટવી.
૪. પ્રવાહીરૂપ દવાઓ જેવીકે ફોસ્ફામીડોન ૧ ૦૦ ઈ.સી ૪ નમ.લી અથવા ઈન્ડોસલ્વ્ફાન ૩ ૫ ઈ.સી ૧૫
નમ.લી દવા ૧ ૦ લીટર પાણીમા આપવાથી અસરકારક હરજલ્વ્ટ મળે છે .
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૨. મોલોમશી (એફીડ)
ઓળખ: મોલોના પખ્ુ ત કીટક આછા પીળા થી કાળા રાં ગના પોચા હોઈ
છે . તેના શરીરના પાછળના ભાગે નળી નળી જેવા ર્બે ભાગ હોઈ છે જેને
કોનનકલ કહેવામાાં આવે છે . પખ્ુ ત નર મોલો નાની પાાંખ વાળી અને પખ્ુ ત
માદા મોલો મોટી પાાંખવગરની હોઈ છે . માદા મોલો ૮ થી ૨૨ ર્બચ્ચા પ્રનત
હદન જન્મ આપે છે . આ ર્બચ્ચા ૭ થી ૮ અઠવાહડયામાાં પખ્ુ ત ર્બની જાય
છે . પખ્ુ તનો જીવનકાળ ૨ થી ૩ અઠવાડીયા નો હોઈ છે .

નક્શાન: મોલોના પખ્ુ ત તેમજ ર્બચ્ચા છોડની કુ મળી ડુાંખો તથા પાનની
ુ ેછે. વધ ુ ઉપદ્રવમાાં છોડની વ ૃદ્ધદ્ધ અટકી જાય છે .
નીચે રહીને રસ ચસ
ૂ ો 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 હક્રયા અટકી અવરોધાય છે
અને આખો છોડ કાળા કલરનો દે ખાવા લાગે છે

પનયુંત્રણ: ૧ ) સ્ટીકી ટ્રેપ ગોઠવી એફીડની સાંખ્યામાાં નનયાંત્રણ લાવી શકાય
છે શકાય છે અને છોડને એફીડ ના નકુ સાન થી ર્બચાવી શકાય છે .
૨. લાલ દાળીયા ( લેડી ર્બડણ ર્બીટલ) ના પખ્ુ ત અને ઈયળ ર્બાંને અવસ્થા
જીવન કાળ દરનમયાન ૫૦૦ થી ૬૦૦ મોલોન ાંુ ભિણ કરે છે .
૩. કોઈ પણ એક શોષક પ્રકારની દવા જેવીકે... ફોસ્ફામીડોન (૩
નમ.લી /૧ ૦ લીટર), ડાયમીથોએટ (૧ ૦ નમ.લી / ૧ ૦ લીટર) નો છાંટકાવ
કરવાની ભલામણ છે અથવા લીંર્બોળીના મીંજન ાંુ પ્રવાહી અથવા
લીમડાના પાનનો રસ દ્રાવણનો છાંટકાવ કરવો ૩o ગ્રામ પ્રનત લીટર મા
છાંટકાવ કરવાથી

અસરકારક હરજલ્વ્ટ જોવા મળે લ છે .
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૩. ફળમાખી (ફ્રુટ ફ્લાઈ) : પખ્ુ ત કીટકમા એક જોડીને પારદશણક
પાાંખ હોઈ છે . જેમાાં રાં ગીન ડાઘા હોઈ છે . માદા ફળ માખી નર કરતા
નાની હોઈ છે . આ માદા માખી ફળ ની છાલ ની અંદર પોતાના અણીદાર
અંડનનરપેિ ને ફળ ની છાલ મા ૧ નથ ૪ મી.મી ઊંડાઈ કરીને ફળનીઅંદર
ુ ે છે . ઈંડામાાંથી
રહે છે . સામન્ય રીતે એક માખી ૫૦ થી ૧ ૫૦ ઈંડા મક
નીકળતી ઈયળ ફળનો ગભણ ખાય ને ત્રણ વખત નીમોચન કરી ફળ માાંથી
ર્બહાર નીકળે છે અને ઈંયળ ર્બાંને છે અને જમીન મા રહીને તેના કોશેટો
ર્બનાવે છે . કોશેટોમાાંથી પખ્ુ ત ફળમાખી ર્બહાર નીકળે છે અને ૭ થી ૨ ૫
ુ વાની તૈયારી કરે છે . ફળમાખી ના વ ૃદ્ધદ્ધ અને નવકાસ
હદવસ ર્બાદ ઈંડા મક
માટે ગરમ આર્બોહવા વાળાં વાતાવરણ વધ ુ માફક આવે છે .

નકશાન: ફળમાખી ર્બહુભોજી હોઈ જુદા જુદા શાકભાજી પાકોમાાં તેનો
ઉપદ્રવ જોવા મળે છે . માદા માખી ફળની પોચી ચામડી મા નછદ્ર પાડીને
ફળની અંદર દાખલ થાય છે અને ફળની ર્બહારની ચામડીમાાં મા પાડેલા
જેવા સાક્ભાજી ના પાકોમાાં સફેદ માખી એ પાડેલા કાણામાાંથી રસ જરે
છે . ઈંડા મક્ુ વામાાંટે પડેલા નછદ્ર ના કારણે ફળનો આકાર ર્બેડોળ ર્બની
જાય છે . ઈંડા માાંથી નીકળતી ઇયળ ફળની સવણ જગ્યાએથી ગભણ ખાવાન ાંુ
ચાલ ુ કરે છે અને આખરે ફળ પીળાં પડીને નીચે ખરી] પડે છે .

પનયુંત્રણ: ૧ ) સૌપ્રથમ તો ગ્રીન હાઉસ ની જગ્યા સાફ રાખવી અને
કસરરા નો નનકાલ કરવો.
ુ
૨. ગ્રીન હાઉસ ની આજુર્બાજુ શ્યામ તલસી
ન ાંુ વાવેતર કરવ ાંુ અને તેના
પર ફેન્થીયોન ૧ ૦ મી,લી દવા નો ૧ ૦ લી. પાણી અમ છાંટકાવ કરવો
ુ
જેનાથી ફળ માખી તલસી
અકાષણતા નર માખી દવાના સાંપકણ
મા આવતા નાશ પામે છે જેથી તેની વસ્તી વધતી અટકાવી શકાય.
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ુ નોલ ટ્રે પની મદદથી નર માખીનો નાશ કરવો૪. એજાડીરે કટેન નો ૪૦ નમ.લી દવાનો
૩. મીથાઇલ યજી
સ્પે ૧ ૦ લીટર પાણી મા કરવાથી

અસરકારક પહરણામ જોવા મળે છે .

રોગો:
૧. સકુ ારો
રોગના લક્ષણો: આ રોગ જમીન જન્ય ફુગથી થાય છે . આ રોગ
છોડની કોઈપણ અવસ્થા મા આવી શકે છે . છોડની ર્બીજ અવસ્થા મા
ર્બીજ પત્રો ધીમે ધીમે પીળા પડે છે અને છે વટે છોડ સકુ ાય જાય છે .
છોડના તમામ ર્બીજપત્રો ખરી પડતા છોડનો આકાર ઠુાંઠો જેવો દે ખાય

પનયુંત્રણ: ૧ . સેન્દ્રીય ખાતરનો ર્બહોળો ઉપયોગ કરવાથી આ રોગ
ઉપર કાબ ુ મેળવી શકાય છે .
૨. રોગીસ્ટ છોડનો તત્કક્ષલક નનકાલ કરવો. ૩ .વધ ુ પડત ાંુ નપયત અથવા નપયતની ખેસ પાડવા દે વી નહહ.
૪. ર્બીજને થાયરમ દવાનો પટ આપવો તેમજ પાકમાાં ફૂલ આવવાના સમયે કર્બેન્ડેઝીમ ૦.૦૫ નો
છાંટકાવ કરવો.

૨. કાલવણધ (એન્રેક્નોજ)
રોગના લક્ષણો: પણણ નાના કદના પીળાશ પડતા કે પાણી પોચા
ભાગમાાં દે ખાય છે . જે ર્બદામી રાં ગના થાય છે ,પાસલ થી ફળ ઉપર
પણ તેની માાંઠી અસર જોવા મળે છે .
ુ ર્બ ઉપયોગ કરવો
પનયુંત્રણ: ૧ . કોપર ઓક્જીક્લોરાઈડ ૦.૩ ટકા દ્રાવણ નો જરૂરીયાત મજ
૨. મેન્કોઝેર્બ ૨ ૫ ગ્રામ દવા ૧ ૦ લીટર પાણી મા ઓગાળીને છોડ પર છાંટકાવ કરવાથી
અચરકારક પહરણામ જોવા મળીય ાંુ છે .
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૨ . ભ ૂકી છારો (પાવડરી પમલ્વ્્ું)
રોગના લક્ષણો: આ રોગ ના પાન અને દાાંડી ઉપર સફેદ રાં ગની ફૂગ
થાય છે . રોગીસ્ટ પાન ધીમે ધીમે પીળા પડતા જાય છે અને સકુ ાય
જાય છે , જે છોડની વ ૃદ્ધી અને નવકાસ ને અટકાવી ઉત્પાદન ઘટાડે છે .
આ રોગના ફેલાવા માટે સકુ ાંુ અને ઠાં ડુ હવામાાંન વધારે માફક આવે છે .
નીચે દશાણવેલ દવાને ૧ ૦ લીટર પાણી મા નમક્સ કરીને ત્યારર્બાદ છાં ટકાવ કરવો.

નનયાંત્રણ: ૧ .

કાર્બેનડેજીમ ૦.૦૨ ૫ (૫ ગ્રામ)

૨ . ડીનોકેપ ૦.૦૪ ટકા (૧ ૦ નમ.લી)
૩. હેિાકોનાજોલ૦.૦૦૫ ટકા (૧ ૦ નમ.લી)

૩. પુંર્રું ગીઓ ( મોજેઈક)
રોગના લક્ષણો:

પવષાણ ું આર્ાકરત થતા આ રોગના મા છોડ ના પાન ઉપર

અપનયપમત આછા લીલા પીળાશ પડતા અને ઘેરા લીલા રું ગના ર્ાબા પડે છે .
પાન અને છોડ નાના રહે છે ક્યારે ક પાન બેડોળ અને કોકડાયેલા દે ખાય છે . આમ
ઉત્પાદન ઉપર માુંઠ અસર પડે છે .

પનયુંત્રણ: જે પણ છોડ ઉપર આ વાયરસ ના લિણ જણાય તો તરતજ તેનો નનકાલ કરવો. ખેતરમાાં
શોશક પ્રકારની જન્તન
ાંુ ાસક દવાનો છાં ટકાવ કરવો જેવીકે. ટ્રાયજોફોસ ૧ ૦ નમ.લી, ઈમીડાકલોપ્રાઈડ ૩
નમ.લી અથવા ફોસ્ફામીડોન ૩ નમ.લી દવાનો સ્પ્રે કરવાથી આ રોગ ઉપર કાબ ુ મેળવી શકાય છે .
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૧ ૫. ઉત્પાદન
કાકડીન ાંુ ઉત્પાદન એક છોડમાાં ૩ .૫ થી ૪.૫ હકલો આવે છે અને
૪૦ થી ૫૦ ટન / પ્રનત એકર ગ્રીન હાઉસમાાં મળે છે . પરાં ત ુ આ
ઉત્પાદનનો આધાર પાકની જાત, હવામાાંનની પરીસ્સ્થનત તેમજ
પાક વ્યવથા ઉપર રહેલો છે .

૧૬. પેકેજીંગ
કાકડીની કાપણી કરીયા પછી તેને નવદે શોના ર્બજારમાાં લઈ
ુ ી તાજી રાખવા માટે તેને પેહકિંગ
જવા માટે અને લાાંર્બા સમય સધ
ુ જ આવશ્યક છે . જેનાથી કાકડીને લાાંર્બા અંતર સધ
ુ ી
કરવ ાંુ ખર્બ
લઈ જવામાટે કોઈ જ તકલીફ પડતી નથી અને કાકડીની
ુ વત્તા પણ જળવાય રહે છે .
ગણ

૧૭

૧૭. ખેતી ખર્ધ અને પાક માુંથી મળતી નીપજની ગણતરી: (એક એકરમા)
કાકડીના છોડની જીવન સાઈકલ

ુ ી
૩ .૫ મહહના સધ

કાકડી ના છોડની એક વષણ મા લેવાતી લાઈફ ૩ વાર એક વષણ દરનમયાન લેવામાાં આવે છે .
સાઈકલ
કાકડીના છોડન ાંુ ઉત્પાદન

રોપણી પછી ૧ .૫ મહહનામા કાકડી ઉતારવાના
શરૂ થાય છે .

એક એકર મા જરૂરી છોડ

૧૧૦૦૦

એક છોડમાાં મળત ાંુ ઉત્પાદન

૪.૫ થી ૫ હક.ગ્રા

એક વષણમા એક એકરમાાં મળત ાંુ ઉત્પાદન

૧ ૫૦ ટન

માકે ટમા મળતો ભાવ

૧૨ થી ૨ ૦ રૂનપયા / એક હકલોના

ટોટલ મળતા રૂનપયા

૧ ૫૦૦૦૦૦ થી ૧૮,૦૦૦૦૦

કાકડીની ખેતી દરનમયાન લાગતો ખેતી ખચણ
ક્ષર્બયારણ

૧,૨૦૦૦૦

ખાતર અને ક્ષર્બયારણ

૧,૦૦,૦૦૦

મજુર ખચણ

૧,૬૨,૦૦૦

પેહકિંગ અને ટ્રાન્સપોટણ
અન્ય ખચણ

૩૬૦૦૦

ખેત નવમો

૨૮૦૦૦

ટોટલ

૫,૫૮,૫૦૦

ખેતી ખચણ અને ઉત્પાદન ર્બાદ કરતા મળતો ૧૦૦૦૦૦૦ થી ૧૨,૪૧ ,૫૦૦
ચોખ્ખો નફ્ફો

૧૮

ૂ ની જાણ પરુ તી આપવામાાં આવેલી છે . આ
નોંર્: અહી દશાણવામાાં આવેલ તમામ માહહતી ખેડત
ુ
માહહતીમા જણાવેલ તમામ ક્ષર્બયારણ, ખાતર, જ ાંતનાશક
દવાઓ, ફૂગનાશક દવાઓનો ઉપયોગ
કરતા પહેલા તેના નવશે સાંપ ૂણણ માહહતી મેળવીને ઉપયોગ કરવો જો પાક મા કોઈ પણ પ્રકારના
અણસમજ સાથેના ઉપયોગની આડઅસર જોવા મળે તો કાં પની આમાાં કોઈ જવાર્બદાર રહેશે
નહહ જેની ખાસ નોંધ લેવી.

