
ઇનોકેર, મિશ્ર જીવાણ ું કલ્ચર
જિીનની ફળદ્ર  પતા ન  ું ખેતીિાું ઘણ ું િહત્વ છે. રાસાયણિક ખાતરોના

અયોગ્ય વપરાશથી તથા દેશી ખાતરનાું ઓછા ઉપયોગથી જિીનની ફળદ્ર  પતા
ઘટી છે.

જિીનની પીએચ(pH) તથા ક્ષારન  ું પ્રિાિ વધ્ય છે. જેને લીધે રાસાયણિક
ખાતરની જરૂરીયાત અને ખેતી ખચચ વધ્યા છે. જિીનની પીએચ જો ૬.૦૦ થી
૭.૫૦ વચ્ચે લાવવાિાું આવે તો ફળદ્ર  પ્તાિાું વધારો થઇ શકે છે. ઇનોકેરિાુંથી
સેકુંડરી કલ્ચર બનાવવાિાું આવે છે જેનાથી આગલા પાકના કચરાને જિીનિાું જ
કોહવાડી, ખાતરિાું ફેરવવાિાું આવે છે. આ સાથે જિીનની પીએચ પિ યોગ્ય
થતા ખાતરની જરૂર ઘટે છે. પોષિ લભ્ય બનતા પાકની રોગ પ્રમતકારક શક્તતિાું
વધારો થાય છે અને ઉપજિાું વધારો થાય છે.
તો ચાલો બનાવીએ આપની ખેતીની જમીન ને વધુ ફળદ્રપુ અને તે પણ
કોઈ પણ જાત ના રાસાયણણક દવા ઓ વગર સપંણૂણ કુદરતી પદ્ધતત થી
અને આપની ખેતી ને વધુ નફાકારક બનાવો.
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હોલસિ, લભ્ય સલ્ફર
બજારિાું િળતા પાવડર કે પ્રવાહી સલ્ફરને છોડ

લઇ શતત  નથી. જીવાણ ું થકી સલ્ફર લભ્ય બને છે. જેને
ત્રિ થી દસ અઠવાડીયા લાગે છે.

હોલસિ પાિીિાું ઓગાળેલ લભ્ય સલ્ફર છે, જે
મળૂ, પાુંદડા તથા ડાળી દ્વારા છોડ કલાકોિાું લઇ શકે છે.

તે બાયો-ફુંગીસાઇડ તથા બાયો-પેસ્ટીસાઇડન  ું કાિ
કરે છે. આ ઉપરાુંત નાઇટ્રોજન તથા સલ્ફરન  ું બેલેન્સ કરી
જીવાતો ઘટાડે છે. જિીનની પીએચ સિતોલ રાખવાન  ું
કાિ કરે છે.
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આઇ-સર્જ, સુંપિૂચ મવકાસ સુંરક્ષક
પાકની ફેરબદલ ઓછી થવાથી, ઋત ચક્રિાું ફેરફાર થવાથી,

જિીનિાું સ  ક્ષ્િ મવષિતાઓ પેદા થાય છે. પાકના લક્ષિો પરથી એન 
મનદાન અને તેની સારવાર થઇ શકતી નથી.

એવા સિયે, સ ક્ષ્િ પોષક તત્વો, સલ્ફર, દરરયાઇ શેવાળનો અકચ
તથા હ્ય િીક એસીડ દ્વારા બનાવેલ આઇ-સર્જ એક ઉદ્દીપકની ગરજ સારે
છે. સ કારો, મવકાસ ન થવો, નીિેટોડને લીધે મળૂને ન  તશાન, ફળ-ફૂલ
ખરવા જેવા કારિોિાું ટૂુંકા સિયિાું પાકની સારવાર કરે છે. ખેડતેૂ કરેલ
ખચચ ના વળતર િાટે પાકને િજબતૂ બનાવે છે.
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હ્ય -ફુલ, આવશ્યક કાબચન સ્ત્રોત
કોઇપિ પાકિાું છોડનો મવકાસ અને ફળ-ફૂલનો મવકાસ સિતોલ

હોવો જરૂરી છે. આ સિતોલન બગડે ત્યારે છોડ તેના મવકાસના
તબક્કાઓ ચકેૂ છે. જેિ કે ફૂલ ન બેસવા અથવા ફળ-ફૂલ ખરી પડવ ,
ફળની છાલિાું તડ પડવી વગેરે. આ િાટે પોષિ તથા પાિી ની
કિી, વધ અથવા ઓછુ તાપિાન, હવાની ગમત તથા રદશા વગેરે
કારિો હોઇ શકે છે. આવ ું થાય ત્યારે ખેડતેૂ પાકિાું રોકેલા નાિાન  ું
વળતર ઘટે છે.

હ્ય -ફૂલ િાું 15% હ્ય િીક તથા 6% ફુલ્વીક એસીડ છે. જે મવપરીત
સુંજોગોિાું પિ છોડને તુંદ રસ્ત બનાવે છે. એકથી બે અઠવારડયાિાું
ફૂલ તથા ફળની પ્રરક્રયાને વેગ આપી ખેડતૂના રોકાિને સક્ષિ
બનાવે છે.
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કેલબો, લભ્ય કેલ્લ્શયિ અને બોરોન

યોગ્ય પ્રિાિિાું કેલ્લ્શયિ તથા બોરોન જો લભ્ય સ્વરૂપે
િળે તો ફળન ું કદ વધે અને સાથે આવક પિ વધે.

કેલબો િાું લભ્ય સ્વરૂપે રહલે કેલ્લ્શયિ અને બોરોન
છુંટકાવ દ્વારા ફળ તથા પાનને સ્વસ્થ બનાવે છે અને ફૂલ
તથા ફળની ખરવાની તકલીફને દૂર કરે છે. સાથે સાથે
ફળની છાલ તથા પાનને િજબતૂ બનાવી, જીવાત સાિે
પિ રક્ષિ પરૂૂ પાડે છે.
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એતવાચીલ, ક્ષારન ું પોષિિાું રૂપાુંતરિ
જિીન અથવા પાિીિાું ક્ષારની હાજરી પોષિની હરેફેરિાું અવરોધરૂપ હોય છે.

જેથી ક્ષારવાળી જિીન કે પાિીિાું ઉગાડેલ પાકિાું મવકાસ તથા ઉત્પાદનની સિસ્યા
રહે છે. આ ક્ષાર અકાબચમનક હોવાથી નડતરરૂપ હોય છે એને કાબચમનક સ્વરૂપિાું
ફેરવવાિાું આવે તો એ છોડની ચયાપચયની રક્રયાિાું ભાગ લઇને મવકાસિાું િદદરૂપ
થાય છે. આ ઉપરાુંત મળૂ પ્રદેશિાું રહલેા જીવાણ ું, રકટાણ ું, જીવાત વગેરે પિ કાબચમનક
સ્વરૂપિાું રહલેા ક્ષારનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એતવાચીલ અકાબચમનક ક્ષારને કાબચમનક
સ્વરૂપિાું બદલે છે અને પયાચવરિના મવકાસિાું િદદ કરે છે. જેને લીધે ખારા પાિીથી
પિ પોષિક્ષિ ખેતી થઇ શકે છે.
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