
પાકનુ ંનામ વાવેતરનો સમય 

બીજનો દર (�ક.�ા./હે.) અંતર 
(હાર x  
છોડ) 

(સ.ેમી.) 

બીજની 
�ડાઈ 

(સ.ેમી.) 

છાિણયુ ં
ખાતર 

(ટન/હે.) 

રસાયિણક ખાતર (�ક.�ા./હ.ે) 
પાકવાના 
�દવસો 

સરેરાશ 
ઉતપાદન 
(િકવ./હે.

) 

મુખય  
રોગ અન ે�વાત 

વેરાયટી / �ત (લકણો) ચોમાસ ુ ઉનાળ ુ િશયાળ ુ ના. ફો. પો. 

તેલીિબયા ંપાકો  

મગફળી જુન-જુલાઈ, 
�નય.ુ – ફ�ે.ુ 

૧૦૦-
૧૨૦ 

૧૨૦-
૧૩૦ 

- 
૪૫-૬૦  

x 
૧૦-૧૫ 

૭-૧૦ ૮-૧૦ ૨૫ ૫૦ ૦૦ 
૧૦૫-
૧૨૦ 

૨૦-૨૫ 
ઉગસૂક, થડ-ડોડવાનો સુકારો, 

પાનના ટપકા  
સફદે ઘૈણ, ડોડવા કોરીખાનાર ઈયળ 

રેિમક ૨૦ (અધ્ર વેલડી),  
૨૨ (અધ્ર વેલડી),  

૨૪ (ઉભડી), ૩૭ (ઉભડી) 

તલ 
જુન-જુલાઈ, 
ફ�ેુ.- માચર ૨.૫-૩ ૫-૬ - ૪૫-૬૦ x 

૧૦-૨૦ 
૫-૬ ૫-૬ ૬૦ ૬૦ ૪૦ ૮૦-૯૦ ૭-૧૬ 

ફાયલોડી, સુકારો 
પાનવાળી ખાનારી ઈયળ  

રેિમક વહાઈટ ગોલડ  
(સફદે-ડાળીવાળા),  
રેિમક ૧૧૧ (ચોટીયા),  

રેિમક અલ� (૬૦ �દવસવાળા),  
રેિમક બલેક સુપર (કાળા) 

�દવેલા જુલાઈ-ઓગસટ ૫-૭ - - ૯૦-૧૨૦ 
x ૬૦ 

૫-૭ ૧૦ ૧૨૦ ૫૦ ૪૦ 
૧૮૦-
૨૦૦ 

૨૦-૩૦ 
સુકારો, મુળનો કોહવારો  
ઘોડીયા-લશકરી ઈયળ  

રેિમક ૭૭૭૭  
(લાંબીમાળ-ઓછા ભમમર)   

સોયિબન જુન-જુલાઈ ૬૦-૭૦ - - ૪૫ x ૧૦ - ૧૦ ૩૦ ૬૦ ૦૦ 
૯૦-
૧૧૦ 

૧૮-૨૪ 
મુળનો કોહવારો  
લશકરી ઈયળ 

રેિમક શુ�ા  
(શ�ગમા ઓછી �વાંટી) 

રાયડો  ઓકટ.-નવે. ૩.૫-૪ - - ૪૫ x ૧૦-
૧૫  

૨-૩ ૧૦-૧૨ ૫૨ ૫૦ ૦૦ ૮૫-૯૦ ૧૨-૨૦ ભુકી છારો, સફદે ગે� 
મોલોમશી 

રેિમક સોના  
(કાળો-ચળકાટ દાણો) 

ધાનય પાકો 
ઘ� ઓકટો.- નવ.ે - - ૧૦૦ -

૧૨૫ 
૨૩ x  ૫ ૫ ૧૨.૫ ૧૨૦ ૬૦ ૬૦ ૧૦૫-

૧૧૫ 
૪૫-૫૫ પાન-થડનો ગે�, કાળી ટપકી,  

ઉધઈ,  
લીલી-ગાભમારાની ઈયળ 

રેિમક રતન 
(લાંબી ડૂંડી-વધુ દાણા) 

રેિમક સરીતા  
(ટુંકડા-મધયમ મોટી ડૂંડી) 

બાજરા જુન – જુલાઈ, 
ફ�ેુ.-માચર 

૩.૫-૪ ૫-૮ - ૪૫-૬૦ x 
૧૦-૧૫ 

૪-૬ - ૮૦-
૧૨૦ 

૪૦-
૬૦ 

૦૦ ૮૦-૮૫ ૨૫-૩૦ કુતુલ, ગે� 
ડૂંડાની ઈયળ, સાઠાની માખી  

રેિમક ૧૦૨૦  
(ખાવામા મીઠો,  
મોટુ-મજબુત ડૂંડુ) 

ડાંગર જુન-જુલાઈ, 
નવે.-�ડસે. 

૨૦-૨૫ ૨૫-૩૦ - ૩૦-૩૫ x 
૧૦-૧૫ 

૪-૮ - ૧૦૦ ૩૦ ૦૦ ૧૧૫-
૧૨૦ 

૪૫-૬૦ સુકારો, કરમોડી(બલાસટ), ભૂખરા 
દાણા, ગલત અંગા�રયો 

પાન વાળનાર-ગાભમારા-લશકરી 
ઈયળ, સફદે પીઠવાળા ચૂસીયાં 

રેિમક પૌહા 
(મધયમ લાંબા દાણા,  

ગાભમારાની ઈયળ સામ ેમધયમ �િતકારક) 

મકાઈ જુન-જુલાઈ, 
ઓકટ.-નવે., 

ફ�ેુ. 

૨૦ ૨૦-૨૫ ૨૦-૨૨ ૪૫-૬૦  
x  
૨૦ 

૫-૬ ૧૨.૫ ૧૦૦ ૬૦ ૪૦ ૯૫-
૧૧૦ 

૨૮-૪૦ પાનનો સુકારો 
લીલી-ગાભમારાની ઈયળ  

રેિમક ૨૫૨૫ (સફદે),  
૩૫૩૫ (પીળી-�સગલ �ોસ),   
૭૦૭૦ (પીળી-ડબલ �ોસ) 

મસાલા પાકો 
�� ઓકટો.- નવ.ે - - ૧૪-૧૬ પુંખીને 

અથવા ૩૦ 
૨-૩ ૮-૧૦ ૩૦ ૨૦ ૦૦ ૧૧૦-

૧૧૫ 
૭-૮ કાળીયો, ચરમી,  

ભુકી છારો, સુકારો 
તડતડીયા, મોલો, િ�પસ 

રેિમક – ૫  
(સુકારા સામે �િતકારક- 

વધુ ઉતપાદન) 
ધાણા ઓકટો.- નવ.ે - - ૧૮-૨૦ ૩૦ ૩ ૧૦-૧૨ ૩૦ ૪૦ ૨૦ ૧૦૦-

૧૧૫ 
૬-૧૨ ભુકી છારો,  

થડ-મુળનો કોહવારો  
મોલોમશી, દાણાની માખી  

રેિમક સુપર 
(સુગંધીત-ગોળ દાણા) 

મેથી જુન-જુલાઈ, 
ઓકટો.- નવ.ે 

૨૫ - ૨૫-૩૦ ૩૦ x ૧૦ ૩-૫ ૮-૧૦ ૨૦ ૪૦ ૦૦ ૧૧૦-
૧૧૫ 

૧૫-૨૦ ભુકી છારો 
મોલોમશી 

રેિમક કેશર 
(મોટો ભરાવદાર દાણો) 

ઈસબગુલ ઓકટો.- નવ.ે - - ૪-૫ પુંખીને 
અથવા ૩૦ 

૨-૩ ૮-૧૦ ૪૦ ૨૦ ૦૦ ૧૧૦-
૧૩૦ 

૮-૧૨ ભુકી છારો, સુકારો 
મોલો, િ�પસ 

રેિમક-૫૫ 
(વધુ ઉતપાદન આપતી �ત) 
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કઠોળ પાકો 

ચણા ઓકટો.- નવ.ે - - ૬૦-૬૫ 
૩૦-૪૫ x 
૧૦-૧૫ 

૫-૮ ૧૦-૧૨ ૨૫ ૫૦ ૦૦ 
૧૦૦-
૧૧૦ 

૧૫-૨૬ 
સુકારો, સટનટ વાયરસ 

લીલી ઈયળ  
રેિમક ચેતક 

(મધયમ મોટા, �ાઉન દાણા) 

મગ 
જુન-જુલાઈ, 
�નય.ુ – ફ�ેુ. ૧૮-૨૦ ૨૦-૨૫ - ૩૦-૪૫ x 

૧૫ 
૫-૭ ૧૨.૫ ૨૫ ૫૦ ૨૫ ૮૫-૯૦ ૭-૧૩ 

ભુકીછારો, પીળો પંચરંગીયો 
લીલી ઈયળ 

રેિમક શિકત  
(પીળીયા સામે �િતકારક) 

અડદ જુન-જુલાઈ, 
�નય.ુ – ફ�ેુ. ૧૮-૨૦ ૨૦-૨૫ - ૩૦-૪૫ x 

૧૫ ૫-૭ ૧૨.૫ ૨૫ ૫૦ ૨૫ ૮૫-૯૦ ૫-૧૨ 
પંચરંગીયો, કોકડવા 
લીલી ઈયળ   

રેિમક બલેક ગોલડ  
(મોટા-કાળા દાણા) 

તુવેર જુન, ઓગસટ ૧૫-૨૦ - - ૯૦ x ૨૦ - ૧૦-૧૨ ૨૫ ૫૦ ૦૦ 
૧૭૫-
૧૮૫ 

૨૧-૪૭ 
સુકારો, ભુકીછારો  
લીલી ઈયળ  

રેિમક ૫૧૧ 
(બદામી-મોટો દાણો) 

ઘાસચારા પાકો 
જુવાર જુન-જુલાઈ 

ફ�ેુ.-માચર, સપટે. 
૭૦-૭૫ ૮૦ ૭૦-૭૫ ૩૦ x ૧૫ ૨-૩ ૫ ૫૦ ૪૫ ૨૯ ૩૫ ૬૫૦-

૧૦૦૦ 
મોલોમશી, તડતડીયા, ગાભમારાની 

ઈયળ 
રેિમક-૮૮ 

(લાલ-વાઢની જુવાર) 
રજકા 
બાજરી 

જુન-જુલાઈ 
ફ�ેુ.-માચર 

૧૮-૨૫ - ૨૫- ૩૦ ૨૦ x ૧૫ ૨-૩ ૫ ૭૫ ૫૦ ૩૭.૫ ૩-૫ ૩૦૦-
૩૫૦ 

મોલોમશી, તડતડીયા, ગાભમારાની 
ઈયળ 

રેિમક રજકા બાજરી 
(વાઢની બાજરી ઝડપી  વધુ 

ઘાસચા રો) 
રજકા 
બાજરી 
િ�િમયમ 

જુન-જુલાઈ 
ફ�ેુ.-માચર 

૧૫-૨૦ - ૧૮-૨૫ ૩૦ x ૨૫ ૨-૩ ૫ ૮૦ ૫૦ ૩૭.૫ ૫-૮ ૫૦૦-
૬૦૦ 

મોલોમશી, તડતડીયા, ગાભમારાની 
ઈયળ 

રેિમક બરફી 
(ભરાવદાર-રસવાળુ રાડ,ુ મો ટો  

પહોળા  પાન, વધુ ઉંચા ઈ, 
મબલખ  પૌ ષ્ટિક ઘાસચા રો, 

વધુ વાઢ) 
મકાઈ જુન-જુલાઈ 

ઓકટો.-નવે. 
ફ�ે.ુ-માચર 

૪૦-૪૫ ૪૨-૫૦ ૪૦-૪૨ ૩૦ x ૧૫ ૫-૮ ૫ ૬૦ ૫૦ ૩૭.૫ - ૫૫૦-
૮૦૦ 

મોલોમશી, તડતડીયા, ગાભમારાની 
ઈયળ 

રેિમક ૨૫૨૫ 
(સફદે મકાઈ) 

રજકો ઓકટો.-નવે. - - ૧૦-૧૨ ૪૫ x ૨૫ ૨-૩ ૫ ૬૫ ૭૫ ૫૦ ૩૦ ૧૦૦૦-
૧૧૦૦ 

મોલોમશી, તડતડીયા, ગાભમારાની 
ઈયળ 

રેિમક ૧ અન ે૩ 
(અમરવેલ રિહત) 

િચકોરી ઓકટો.-નવે. - - ૨૦-૨૫ ૩૦ x ૧૫ ૨-૩ ૫ ૬૫ ૭૫ ૫૦ ૨૫ ૭.૫-
૧૫.૦ 

ભુકીછારો, ગે� 
ઈયળ, �ભગડાવાળી �વાત 

રેિમક યાિમની 
(પાંદડીયુ ખડ) 

ઓટ ઓકટો.-નવે. - - ૨૦-૨૫ ૩૦ x ૨૦ ૨-૩ ૫ ૭૫ ૭૫ ૩૭.૫ ૬-૮ ૫૦૦-
૬૦૦ 

- (વાઢ વાળુ ખડ) 

ગીની  ઘાસ બારે માસ ૬-૭ ૬-૭ ૬-૭ ૪૫ x ૨૦ ૩-૫ ૫ ૬૦ ૬૦ ૫૦ - ૧૦૦-
૨૫૦ 

- (વાઢ વાળુ ખડ) 

 

ન�ધ: ઉપરોકત દશારવેલ માિહતી અમારા �રસચર ફામર પરની છે, દરેક જ્યા પર જમીન-આબોહવા અલગ-અલગ હોવાથી તેના ઉતપાદન મા ંવધારો-ઘટાડો થઈ શક ેછે. 

 


