


તલુસી
તલુસી એ બહવુર્ષાળુ પષક ગણષય છે. આયવુેદિક તથષ સગુધંિત ફ્લેવર બનષવતષ ઉદ્યોગોમષ ંતલુસીની મષગં વિી રહી 
છે.

તલુસીનષ ધવધવિ પ્રકષર;

૧) ઓસીમમ બેસીલીકમ (મીઠી તલુસી)

૨) ઓસીમમ સેન્કટમ (રષમ તલુસી, શ્યષમ તલુસી)

૩) ઓસીમમ ગે્રટીસીમમ (વન તલુસી)



ઓસીમમ ગ્રેટીસીમમ (વન તલુસી) ની ખેતી ખબૂ જ ફષયિષકષરક અને નફષકષરક ગણષય 
છે.

૧) એક વખત વાવેતર કરવાથી પાાંચ વર્ષ સુધી ઉત્પાદન મળે છે.

૨) બીજ ઉપરાાંત કટકા કલમથી પણ વાવેતર થઈ શકે છે.

૩) નનલગાય, વષિંરષ તથષ અન્ય જાનવરોથી કોઈ બગષડ થતો નથી.

૪) કમોસમી વરસાદ થવાથી કોઈ જ નુકશાન થતુાં નથી.

૫) પાનની લાંબાઈ ૧૦ થી ૧૪ સેમી સુધી અને પહોળાઈ ૫ થી ૮ સેમી સુધી ધરાવે છે.

૬) કાપણી સમય સુધીમાાં છોડની ઊાં ચાઈ ૩ થી ૪ ફૂટ અને પહોળાઈ ૨ થી ૩ ફૂટ સુધી નવસ્તરે છે.



વાતાવરણ, જમીનની તૈયારી તથા વાવણી:

 વષતષવરણ: તલુસીને િરેક પ્રકષરનું વષતષવરણ અનકુૂળ આવે છે. ૧૦ થી ૪૫ ડીગ્રી સિુીનષ
તષપમષનમષ વષવેતર કરી શકષય છે.

 જમીન: ગોરષળુ, રેતષળ, મધ્યમ કષળી, સષરી ધનતષરશક્તત િરષવતી જમીન વિષરે અનકુૂળ
આવે છે, પષણી ભરષઈ રહતે ું હોય તેવી જમીન મષફક આવતી નથી.

 જમીનની તૈયષરી તથષ વષવણી: વીઘષિીઠ ૩ થી ૪ ટે્રતટર છષણણયું ખષતર ખેડ કરી ભેળવી િેવું
અને ચષસ પષડી જમીન તૈયષર કરવી. તલુસીની વષવણી ૨ થી ૨.૫ ફૂટનષ અંતરે કરી શકષય.
મષચા-એધપ્રલમષં તથષ ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમષં વષવણી કરી શકષય છે. અભ્યષસે જાણવષ મળેલ છે
કે તલુસીનું વષવેતર આખષ વર્ા િરમ્યષન ગમે ત્યષરે કરી શકષય છે. બીજ નષનું તથષ બષરીક
હોવષથી ગષિી ક્યષરષ બનષવી િરૂ ઉછેર કરવો. ૬ થી ૮ ઇંચની ઊંચષઈવષળષ તથષ એક
મદહનષનષ છોડનું વષવેતર કરવષથી છોડ મરણની સખં્યષ ઘટષડી શકષય છે.



ખાતર વ્યવસ્થા, આંતરખેડ તથા નીંદામણ નનયતં્રણ, રોગ અને ઉપાય:

 ખષતર વ્યવસ્થષ: તલુસીનષ પષકમષ ંનીચે મજુબ ખષતર આપવષથી ઉત્પષિન સષરંુ મળે છે;
પહલેુ ંધપયત: યદુરયષ ૨૦ દકલો, એસ.એસ.પી. ૨૦ દકલો
બીજુ ંધપયત: યદુરયષ ૩૦ દકલો, એસ.એસ.પી. ૨૦ દકલો
ત્રીજુ ંધપયત: યદુરયષ ૩૦ દકલો, એસ.એસ.પી. ૨૦ દકલો

 આંતરખેડ તથષ નીંિષમણ ધનયતં્રણ: ફેરરોપણી પછી વરષપ થયે કરળડીથી આંતરખેડ કરવષથી ણબનજરૂરી નીંિષમણ ઉગતુ ં
નથી અને જમીન પોચી થવષથી મળૂનો ધવકષસ સષરો થષય છે. નીંિષમણ વિષરે હોય તો હષથથી દૂર કરવુ.ં શક્ય હોય તો 
િરેક ધપયત પછી આંતરખેડ કરવી.

 રોગ અને ઉપષય: સષમષન્ય રીતે તલુસીમષ ંકોઈ ખષસ રોગ-જીવષત જોવષ મળતષ નથી પરંત ુસતત વષિળછષયુ ંઅને 
ભેજવષળષ વષતષવરણમષ ંપષન ખષનષરી ઈયળ જોવષ મળે છે. તલુસીમષ ંઉિઈ હોય તો ધપયત સષથે ઉિઈનષશક િવષ 
આપવી તથષ પષન ખષનષરી ઈયળ િેખષય તો કીટનષશક િવષ છષટંવી.



 કષપણી: ફેરરોપણી પછી ૯૦ થી ૧૧૦ દિવસમષં કષપવષયોગ્ય
પદરપતવ થષય છે. ફૂલ આવવષની શરૂઆત થષય ત્યષરે યોગ્ય સમયે
કષપણી કરવી. તલુસીની કષપણી જમીનથી ૪ થી ૫ ઇંચ ઊંચષઈ પર
કરવી. કષપેલી તલુસીને એક દિવસ સયૂાપ્રકષશમષં રષખી ત્યષર પછી
છષયષમષં સકૂવવી. ફૂગ નષ લષગે તે મષટે દિવસમષં એકવષર
ઊલટસલૂટ કરવી. સષરી રીતે સકૂષઈ જાય પછી પેદકિંગ કરવુ.ં વિષરે
સમય સયૂાપ્રકષશમષં રષખવષથી તલુસીનો લીલો રંગ ઊડી જતષં ભષવ
ઓછો મળે છે મષટે ખષસ સષવિષની રષખવી.

 પહલેી કષપણી પછી ૮૦ થી ૧૦૦ દિવસમષં બીજી કષપણી લઈ શકષય
છે. વર્ા િરમ્યષન ૪ કષપણી લઈ શકષય છે.

 વર્ા િરમ્યષન તલુસીમષં એકરે ૫ થી ૬ ટન સિુી સકૂૂ મટીરીયલ મળે
છે. જેમષં બજારભષવ ૨૫ રૂ./ દકલો સિુી હોય છે. આમ, તલુસીમષં
એકરે વષધર્િક રૂ ૧,૨૫,૦૦૦ થી ૧,૫૦,૦૦૦ સિુી આવક મેળવી
શકષય છે.

 આમ, તલુસીની ખેતીમષં અન્ય પષકો કરતષં ઓછી મહનેત, ઓછં
જોખમ અને ઓછષ ખચષામષં વધુ કમષણી કરી શકષય છે.



સષરવષર (ટ્રીટમેન્ટ):

એક ડ્રમમષં ૨૦૦ લીટર પષણીમષં ૮ દકલો ગોળ ઓગષળવો. તેમષં ૫૦ એમ.એલ. આઇ-સર્જ તથષ ૨૫૦
એમ.એલ. ઇનોકેર ધમતસ કરવુ.ં ત્યષરબષિ તેમષં ૧ દકલો ખેતરની મષટી (જે ખેતરની સષરવષર કરવષની હોય
તે ખેતરની મષટી) ઉમેરીને હલષવી લો. આ ધમશ્રણમષં ચોથષ દિવસે ૧ દકલો છષણ ઉમેરવું અને હલષવવુ.ં આ
ધમશ્રણને છષયંડષમષં રષખી રોજ ૨ વષર હલષવવુ.ં ૮ દિવસે ઉપરનષ ભષગે સફેિ છષરી બષઝે ત્યષર પછી આ
ધમશ્રણને ધપયત અથવષ સ્પ્રેથી ખેતરની જમીનમષં આપવુ.ં

ત્યષરબષિ ખબૂ અગત્યની બષબત એ કે આ ધમશ્રણ જમીનમષં આપ્યષ બષિ તરંુત જ તમષમ જમીન પર
છલોછલ ધપયત (બેઠું પષણી) આપી િેવું આવશ્યક છે.



સેકન્ડરી કલ્ચર(SC) થી થતષ ફષયિષ:

• જમીનની ફળદ્રપુતષ મષટે જરૂરી સકૂ્ષ્મ જીવષણઓુ (બેતટેરીયષ)નું પ્રમષણ પ્રધત ધમણલગ્રષમ
એક લષખ કરોડની સખં્યષમષં વિષરો કરે છે.
• વષતષવરણમષં આવતષ પદરવતાન સષમે પષકની ટકી શકવષની ક્ષમતષ અને જમીન તથષ
પષકની રોગપ્રધતકષરક શક્તતમષં વિષરો કરે છે.
• િરૂ અવસ્થષ તથષ ફેરરોપણી બષિ સતંણુલત ધવકષસ મષટે સહષયરૂપ થષય છે.
• ધનિંિષમણ પર ધનયતં્રણ મેળવે છે જેથી ધનિંિષમણ-નષશક વષપરવું પડત ું નથી.
• જમીનમષં રહલેષ નષઇટ્રોજનને ધનયતં્રીત કરે છે અને કષબાનનું પ્રમષણ વિષરે છે.
• જમીનની પી.એચ.(pH) સિુષરે છે.
• પરંપરષગત પધ્િધતથી છષણીયું ખષતર ભરવષમષં પ્રધત એકર ૧૦-૧૨ ટ્રોલી ખષતર
વપરષય છે જેનો ખચા ૧૦,૦૦૦ થી ૧૨,૦૦૦ રૂ. થષય છે. તેનષ પયષાય સ્વરૂપે સેકન્ડરી
કલ્ચર(SC)નો ઉપયોગ કરવષમષં આવે તો પ્રધત એકરે લગભગ ૧,૦૦૦ રૂ. નો જ ખચા
આવે છે અને જમીનની ફળદ્રપુતષમષં આશ્ચયાજનક વિષરો કરી શકષય છે અને પષકની
ઉપજમષં ગણુવત્તષ તથષ જથ્થષમષં વિષરો કરી શકષય છે.

એક એકરે જમીન સારવારનો ખર્ચ:
ઇનોકેર: ૨૫૦ એમ.એલ. = ૩૩૫/-
આઇસર્જ: ૫૦ એમ.એલ. = ૫૫/-

કુલ = ૩૯૦/-


