
વૃદ્ધિની અવસ્થા

ફર્ટીલથાઈઝર
પાયામાં

(કિ.ગ્ા/એિર)
21–30 કિવસ 
(કિ.ગ્ા/એિર)

31–40 કિવસ
 (કિ.ગ્ા/એિર)

41–50 કિવસ 
(કિ.ગ્ા/એિર)

51–60 કિવસ 
(કિ.ગ્ા/એિર)

61–70 કિવસ 
(કિ.ગ્ા/એિર)

71–80 કિવસ 
(કિ.ગ્ા/એિર)

પૉલીસલ્ફફેર્ 100 કિ.ગ્ા  

પીકથાસીડ 0-60-20 5 કિ.ગ્ા  

ફર્ટીફ્લલો 13-40-13 10 કિ.ગ્ા  

ફર્ટીફ્લલો 12-06-22+12CaO 10 કિ.ગ્ા  

ફર્ટીફ્લલો પલોર્ફેદ્િયમ + (8-0-47+7S) 10 કિ.ગ્ા 10 કિ.ગ્ા 5 કિ.ગ્ા

સીલફેક્ર્ સીએન (15.5-0-0+18.5Ca) 5 કિ.ગ્ા 5 કિ.ગ્ા 5 કિ.ગ્ા

દ્સલફેક્ર્ એનઓપી (13-0-45) 5 કિ.ગ્ા 5 કિ.ગ્ા

દ્સલફેક્ર્ એસઓપી (0-0-50) 5 કિ.ગ્ા 5 કિ.ગ્ા 5 કિ.ગ્ા

ન્્યયુટ્રીવ�ર્ સ્ર્થાર્્ટર (11-36-24) 10 ગ્ામ/ લીટર પાણીમાં  

ન્્યયુટ્રીવ�ર્ બયુસ્ર્ર (08-16-39) 10 ગ્ામ/ લીટર પાણીમાં

ન્્યયુટ્રીવ�ર્ પીકવૉન્ર્ (0-49-32) 10 ગ્ામ/ લીટર પાણીમાં

એમલોનીયમ સલ્ફફેર્ 10 કિ.ગ્ા 15 કિ.ગ્ા 15 કિ.ગ્ા 10 કિ.ગ્ા

્યયુરરીયથા 20 કિ.ગ્ા 20 કિ.ગ્ા 20 કિ.ગ્ા 20 કિ.ગ્ા 10 કિ.ગ્ા

ડીએપી 100 કિ.ગ્ા

એમઓપી 50 કિ.ગ્ા  

એમઓપી (સફફેદ કલર) 15 કિ.ગ્ા 15 કિ.ગ્ા 15 કિ.ગ્ા 15 કિ.ગ્ા 

બલોરલોન 20 200 ગ્ામ 200 ગ્ામ

બર્થાકથાનથા પથાકનલો ફર્ટીગફેિન પ્લોગ્થામ
(એિ એિરમાં)

નોોંધ – અમે જ ેભલામણ કરીએ છીએ તે ફક્ત સામાન્્ય માહિતીનોા રૂપમાં છે અનોે કોઈ પણ પ્રકારનોી સલાિ અથવા માર્્ગદર્્ગનો તરીકે ર્ણવી નો જોઈએ. તમે પસંદ કરેલ પાક, મળનોાર ઉપજ, જમીનોનોા ગુણધમમો, પાણીનોી 
ઉપલબ્ધતા અનોે ખેતીનોા વાતાવરણ જવેા તમામ પરરબળોનોે અનોે સમ્ય જતા આ બધા પરરબળો પ્રકૃતતનોા ફેરફાર મુજબ બદલાઈ ર્કે છે અનોે તે ધ્્યાનોમાં લેતા ખેડૂતોએ લીધેલા પાકનોા ખાતર/પોષકતત્વોનોા સંચાલનો માટ ે
હનો્યોજનો કરવુ જોઈએ. આ ભલામણોનું સ્વરૂપ અ સામાન્્ય સલાિ છે. કોઈ પણ પાકનું વાવેતર કરતા પિેલા સ્ાહનોક કૃતષતવજ્ાનોીઓનોો અભભપ્રા્ય ધ્્યાનોમાં લેવો જોઈએ. અનોે પછીનોી સલાિ પણ તેમનોી સાથે કરી લેવી જોઈએ.

FertiFlow™
NutriVant™
Foliar Nutrition Line

ફોલીયર એપ્લીિેશન ફટટીગેશનસોઈલ એપ્લીિેશન

Toll free number 
1800 210 3031



Variety - Lady Rosetta (LR)
ખફેડૂતનયું નથામ ધમમેન્દદ્રિુમાર િાલીિાસ પટેલ

ગથામ નવી શશનોલ

તથાલયુકલો ધનસુરા

જીલ્લલો અરવલ્લી

રથાજ્ય ગુજરાત

બર્થાકથાનથા પથાકમથાં પલોષણ નનદદેિન પરરણથામલો

FertiFlow™
NutriVant™
Foliar Nutrition Line

Variety - Lady Rosetta (LR)
ખફેડૂતનયું નથામ ધવલભાઈ ભીમજીભાઈ પટેલ

ગથામ પોશશના

તથાલયુકલો ઈડર

જીલ્લલો સાબરિાંઠા

રથાજ્ય ગુજરાત

Variety - LOKAR
ખફેડૂતનયું નથામ જ�ભ꠰ઈ શંિરભ꠰ઈ પટેલ

ગથામ રાણીયા

તથાલયુકલો સાવલી

જીલ્લલો વડોિરા

રથાજ્ય ગુજરાત

Toll free number 
1800 210 3031
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