“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”

(૧) અશ્વગંધા











લાલેતય

: ક્ષફમાયણથી વીધુ ં અથલા ધરૂ ફનાલીને.

જભીનનો પ્રકાય અને

: કોઇણ વાયા ધનતાયલાી જભીન,આફોશલા

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

સ ૂકી.
: ઓગસ્ટના

છે લ્રા

અઠલાહડમાથી

નલેમ્ફયના

પ્રથભ અઠલાહડમા સુધ ી.
લાલણીનુ ં અંતય

: ૬૦×૪૫

વે.ભી.

અથલા ૪૫×૩૦વે.ભી.વીધા

ફીજ અથલા રાન્વપ્રાન્ટંગ કયીને.
ફીજની જરૂયીમાત
તથા ભાલજત

:૬ ૬ થી ૮ હકરો પ્રધત શેકટય.ફીજને ાણીભાં
રાીને લાલલા.

ધમત

: લાલણી ફાદ ત ુયત અને છી જરૂયીમાત મુજ ફ.

અન્મ ભાલજત

: મ ૂના કોયલાયાભાં ભેકોન્ઝે ફ ૩ ગ્રાભ/ક્ષરટય,ફે
થી ત્રણ લખત જભીનભાં આવુ.ં

કાણી

: ૭ થી ૮ ભહશના ફાદ ફીજ ાકી જામ છી
છોડને મ ૂ વહશત ઉખાડી રેલો.

અગત્મનુ ં ધટક

: આલ્કે રોઇડ મ ૂભાં.

ઉમોગ

: ળયીય ને ફ આનાય,લાત,કં અને ચભય
મ ોગ
તથા કોઢ ઉય કૃ ધભનાળક, ભાતાઓ ભાટે
દૂ ધલધક
મ ,કભયના દુ :ખાલાભાં ઉમોગી.
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(૨) વમગધ
ં ા
 લાલેતય


જભીનનો પ્રકાય અને
આફોશલા









: ક્ષફમાયણ થી વીધુ ં અથલા ધરૂ ફનાલીને.
: કોઇણ વાયા ધનતાયલાી
જભીન,આફોશલા ગયભ,બેજલાી,
લધુ લયવાદલાી

લાલણી નો વભમ

: ભધ્મ જૂ નભાં,પ્રથભ લયવાદ છી તયત જ.

લાલણીનુ ં અંતય

: ૬૦×૪૫ વે.ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૬ થી ૮ હકરો પ્રધત શેક્ટય.ફીજને ભેકોન્ઝે ફ

તથા ભાલજત

ફૂગનાળકની ભાલજત

ધમત

: લાલણી ફાદ ત ુયત અને છી જરૂયીમાત મુજ ફ.

કાણી

: ૧૪ થી ૧૫ ભહશના ફાદ ફીજ ાકી જામ ત્માયે
કાણી કયલી.

અગત્મનુ ં ધટક

: મ ૂભાં મુખ્મત્લે યે વયીન,વેન્ટીન જેલા
આલ્કે રોઇડ જોલા ભે છે .

ઉમોગ

: ચીત્તભ્રભ,લાઇ,ેટ,પ્રસુધત યોગોભાં,મુખ્મત્લે
અધનંદ્રાભાં.
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(૩) ભંઢી આલ






લાલેતય

: ફીજથી.

જભીનનો પ્રકાય અને

: યે તા,ગોયાળુ,સ ૂકી જભીન. થોડી ખાયાળલાી

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: પ્રથભ,લયવાદે

લાલણીનુ ં અંતય

: ૪૫×૩૦ વે.ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

:

તથા ભાલજત







જભીન ણ ચારે. આફોશલા સ ૂકી.

૪૦ થી ૫૦ ફીજ હકરો પ્રધત શેકટયને એક
હદલવ રાી ને ભેકોન્ઝેફની ભાલજત
આલી.

ધમત

: જરૂયત નથી.

અન્મ ભાલજત

: ઉગાલા વભમે ખેડ ીના ઉદ્રલ ભાટે ધભથાઇર
ેયેધથમોન છાંટવુ.ં

કાણી

ં ૂ રેલ ા જોઇએ.
: દય ચાય ભાવે ાન ચટી

અગત્મનુ ં ઘટક

: વેનોવાઇટ

ઉમોગ

: કૃ ધભ, કયોક્ષમા, ેટના યોગોભાં, ખાંવીભાં અને
યે ચક તયીકે .
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(૪) કુંલાયાઠુ










લાલેતય

: ીરા અથલા ગાંઠથી.

જભીનનો પ્રકાય અને : નદી,દહયમાકાંઠાનો
આફોશલા

ધલસ્તાય,ઢોાલલાી

જભીન,બેજ લાી આફોશલા.

લાલણીનો વભમ

: જૂ ન-જુ રાઇભાં

લાલણીનુ ં અંતય

: ૬૦×૬૦ વે.ભી.

ફીજની

સ ૂકો

જરૂયીમાત : ૧૨૦૦૦ ીરાં પ્રધત શેક્ટય.

તથા ભાલજત
ધમત

: જરૂયત નથી.

કાણી

: એક લમ છી ાન ઉતાયલા.ત્રીજા લમથ ી
ીરાં ઉતાયલા.

અગત્મનુ ં ઘટક

: એરોઇન,ફાયફારીન.

ઉમોગ

: યે ચક તયીકે , વંદમમ પ્રવાધનોભાં, ચાભડી ભાટે ,
દાઝયા ઉય, રીલય ટોધનક તયીકે .
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(૫) ગુગ











લાલેતય

: ફીજ,કટકા અથલા ગુટ ી કરભ.

જભીનનો પ્રકાય અને

: વાયા ધનતાયલાી,લગડાઉ,યે તા કે ખયાફાની

આફોશલા

જભીન,સ ૂકી ગયભ આફોશલા

લાલણી નો વભમ

: ચોભાવાની ળરૂઆતભાં

લાલણીનુ ં અંતય

: ૨×૨ ભીટય અથલા ૩×૩ ભીટય.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦ કરભો પ્રધત શેકટય.ગુટી કરભ

તથા ભાલજત

કયલાની કુ ળ તા આલશ્મક છે .

ધમત

: જરૂહયમાત મુજ ફ લયવાદ ખં ચામ તો.

અન્મ ભાલજત

: ઉધઇથી યિણ ભાટે ક્રોયાઇયીપોવનો છંટકાલ
કયલો.

કાણી

ં ય કાઢલા ભાટે છોડ તૈમ ાય
: ાંચ લમ છી ગુદ
થામ છે .

અગત્મનુ ં ધટક

: ગુગરેસ્ટીયોન.

ઉમોગ

: કોઇણ પ્રકાયના દુ :ખાલાભાં,ભેદ ધટાડલાભાં.
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(૬) રંડી ીય






લાલેતય

: કટકાથી કે યાઇઝોભ(ગંઠોા)થી

જભીનનો પ્રકાય અને

: કાી અને ગોયાડુ જભીન,ફગીચાભાં ાકની

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: યાઇઝોભ એધપ્રર-ભે ભાવભાં,કટકાનેજૂન-જુ રાઇભાં.

લાલણીનુ ં અંતય

: ૬૦×૬૦ વે .ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૧૫

તથા ભાલજત







નીચે. આફોશલા વભળીતોષ્ટ્ણ,અધમ છાંમાલાી

વે.ભી.રંફાઇના

૨૭૦૦૦

કટકા

પ્રધત

શેક્ટય.કટકાને આઇ.ફી.એ.ભાં ફોીને લાલલાથી
ઉગાલો લધુ ભે છે .

ધમત

: મુખ્માક વાથે ધમત ભે છે .

અન્મ ભાલજત

: ભીરીફગ ભાટે ભોનોક્રોટોપોવનો છંટકાલ કયલો.

કાણી

: ૮ થી ૯ ભહશને પ કાા યં ગનુ ં થામ ત્માયે
ઉતાયવુ.ં

અગત્મનુ ં ધટક

: -

ઉમોગ

: ભ ૂખ રાગાડલાભાં,ળયદીભાં,ભયી ભવારાભાં,લાયુ
દૂ યકયલાભાં, અધનંદ્રાભાં.
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(૭) ડોડી(જીલંતી)






લાલેતય

: ફીજ અથલા કટકાથી.

જભીનનો પ્રકાય અને

: યે તા તેભજ વાયા ધનતાયલાી જભીન,કોઇણ

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: જુ ન ભાવભાં.

લાલણીનુ ં અંતય

: ૨×૨ ભીટય.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ યોાઓ પ્રધત શેકટય. કટકાને

તથા ભાલજત




આફોશલા.

તયત જ ોરીથીરીન ફે ગભાં નાખલા હશતાલશ
છે .

ધમત

: જરૂહયમાત મુજ ફ.

અન્મ ભાલજત

: લમભાં ફે લખત દોઢ ફૂટ છોડ યાખી છટણી
કયલી.ગો ભાટે ળોકપ્રકાયની હકટકનાળક દલા





છાંટલી.
કાણી

: લમભાં ફે લખત.

અગત્મનુ ં ધટક

: રેપ્ટાહડન,

ગ્લુકોવાઇટ,

ડ્રેઝીન,

આલ્કે રોઇડ,

ગ્રાઇકોવાઇડ,
ઉમોગ

: આંખની ભાલજતભાં, ઝાભયના યોગભાં, શુઓભાં
દૂ ધ ઉત્ાદન લધાયલા.
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(૮) અયડુવી






લાલેતય

: કટકાથી.

જભીનનો પ્રકાય અને

: કોઇણ પ્રકાય ની જભીન,કોઇણ આફોશલા.

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: જૂ ન-જુ રાઇ.

લાલણીનુ ં અંતય

: ૯૦ થી ૬૦ વે. ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૧૮૫૦૦ કટકા પ્રધત શેક્ટય.ભાલજતની જરૂય

તથા ભાલજત







નથી છતાં આઇ.ફી.એ.ભાં રાીને લાલલાથી
ઉગાલો લધુ ભે છે .

ધમત

: જરૂય નથી યં ત ુ વ ૃધ્ધ્ધ ભે લલા ફે -ત્રણ ધમત
આલા.

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

ં ૂ અને સ ૂકલલા.
: વભમાંતયે ાન ચટી

અગત્મનુ ં ધટક

: -

ઉમોગ

: શ્વવનને

રગતા

યોગો,ઉધયવ,કપ,શ્વાવનીનો

વોજો તેભજ િમના યોગભાં
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૯) તુરવી






લાલેતય

: ફીજથી ઘરૂ ફનાલલા.

જભીનનો પ્રકાય અને

: પદ્ર ુ તેભજ ગોયાડુ , આફોશલા કોઇણ.

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: જુ ન-જુ રાઇ

લાલણીનુ ં અંતય

: ૬૦ થી ૪૫ વે.ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૧૫૦ ગ્રાભ ફીજ પ્રધત શેક્ટય.ફીજ ખુફજ ફાયે ક

તથા ભાલજત







શોઇ ઝીણી યે તી કે યાખ વાથે બેલીને ધરૂ
ફનાલલા.

ધમત

: લયવાદ ખં ચાઇ તો ધમત આલી.

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

: ફૂર આલલાની ળરૂઆત થામ ત્માયે અડધો ફૂટ
છોડ યાખી કાણી કયલી.

અગત્મનુ ં ધટક

: -

ઉમોગ

: તાલ,ળયદી,ઉધયવ,ઉલ્ટી,આધાળીળી.
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૧૦) ફાયભાવી






લાલેતય

: ફીજથી.

જભીનનો પ્રકાય અને

: કોઇણ પ્રકાયની જભીન,કોઇણ આફોશલા.

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: જુ ન-જુ રાઇ

લાલણીનુ ં અંતય

: ૩૦×૩૦ વે.ભી. અથલા ૪૫ ×૩૦ વે .ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૫ હકરો સ ૂકી ખેત ીભાં,દોઢ હકરો ધમતભાં પ્રધત

તથા ભાલજત

શેક્ટય.૨૪ કરાક ફીજને ાણીભાં રાલા.છી
છાંમાભાં સ ૂકલી,ઝીણી યે તી બે લી લાલેતય





કયવુ.ં
ધમત

: જરૂય કયતાં લધાયે ાણી નુકળાનકાયક છે .

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

: પ્રથભ છ ભહશને તથા ત્માયફાદ દય ત્રણ ભહશને
ાનની લીણી કયલી.લીણે રાં ાનને છાંમાભાં




સ ૂકલલા.
અગત્મનુ ં ધટક

: લીન્કીયીઝીભ,લીનગ્રાવટીન

ઉમોગ

: કં ન્વયનાં યોગોભાં,યક્તસ્ત્રાલ ઘટાડલા.
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૧૧) ચણોઠી











લાલેતય

: ફીજથી

જભીનનો પ્રકાય અને

: ભધ્મભ-વાયા ધનતાયલાી,ગયભ આફોશલા.

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: જુ ન

લાલણીનુ ં અંતય

: ૧×૧ ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૧૨ હકરો પ્રધત શેક્ટય.ફીજ ને ફે હદલવ ાણીભાં

તથા ભાલજત

રાી યાખી શોભોનની ભાલજત આલી.

ધમત

: જરૂય મુજફ.

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

ં
: ાનને ચુટીને
છાંમ ાભાં સ ૂકલલા જોઇએ.

અગત્મનુ ં ધટક

: એબ્રીન.

ઉમોગ

: કપ નાળક,ભોઢાભાં ચાંદ ા દૂ ય કયલા.
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૧૨) ળંખાલરી










લાલેતય

: ફીજથી ધરૂ ફનાલી.

જભીનનો પ્રકાય અને

: યે તા,ગોયાડુ ,ભધ્મભકાી,આફોશલા-ઓછા

આફોશલા

લયવાદલાી,સ ૂકા ધલસ્તાયભાં

લાલણી નો વભમ

: જુ રાઇના અંતભાં

લાલણીનુ ં અંતય

: ૪૫ થી ૪૫ વે.ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ફાયીક ફીજ શોઇ યે ત ી વાથે બે લીને લાલવુ.ં

તથા ભાલજત
ધમત

: જરૂય મુજફ ૨૦ થી ૨૫ હદલવે.

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

: ઓકટોફયભાં

પ્રથભ

કાણી

૨

થી

ત્રણ

વે.ભી.ઊંચેથી કાીને.
ઉમોગ

: માદળક્ક્ત લધાયલા,ફલધમક,ઉન્ભાદ દૂ ય કયલા.
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૧૩) બ્રાહ્મી






લાલેતય

: ગાંઠ કટંગ અથલા યોા ઉછે યીને .

જભીનનો પ્રકાય અને

: કોઇણ વાયા ધનતાયલાી,ફહુ ગયભ નશં તેલ ી

આફોશલા
લાલણી નો વભમ

: ચોભાવાભાં તથા ધમતથી ગભે ત્માયે .

લાલણીનુ ં અંતય

: ૧૫૦ વે.ભી.ના અંતયે એક યોો.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૪૩૦૦

તથા ભાલજત








આફોશલા.

થી

૪૫૦૦

યોા

પ્રધત

શેક્ટય

કટંગથી.લાલે તય કમામ ફાદ ત ુયત જ ાણી
આવુ.ં

ધમત

: જરૂય મુજફ.

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

: ચાય થી ાંચ ભહશનાભાં આખી જગ્માભાં પે રાઇ
જામ છે . ત્માયે જભીનભાંથ ી ઉખેડ ી, વાપ કયી
છાંમાભાં સ ૂકલલી.

અગત્મનુ ં ધટક

: -

ઉમોગ

: લાઇ અને ગાંડણભાં ઉમોગભાં,અધનંદ્રાનાયોગોભાં.
શાઇ ફી.ી.ભાં,લાનાયોગભાં,ભાનધવક ધલકાવ ભાટે .
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૧૪) કંચા






લાલેતય

: ફીજથી.

જભીનનો પ્રકાય અને

: તભાભ

આફોશલા






જભીન,ળરૂઆતભાં

ગયભ

બેજલાી,ાકે ત્માયે સ ૂકી અને ઠંડી.

લાલણી નો વભમ

: જુ ન-જુ રાઇ

લાલણીનુ ં અંતય

: ૧૫૦×૯૦ વે.ભી.

ફીજની જરૂયીમાત

: ૧૨ થી ૧૫ હકરોગ્રાભ ફીજ પ્રધત શેકટય.ફીજને

તથા ભાલજત



પ્રકાયની

૪૮ કરાક ાણીભાં રાલાથી ઉગાલો લધુ
ભે છે .

ધમત

: જરૂય નથી યં ત ુ લયવાદ ખંચામ તો આવુ.ં

અન્મ ભાલજત

: ભોરોભળી ભાટે ળોક પ્રકાયની કોઇણ દલાનો
છંટકાલ કયલો.

કાણી

: નલેમ્ફય-ડીવેમ્ફયભાં સ ૂકી ળંગો એકત્ર કયી
તડકે સ ૂકલલી.

અગત્મનુ ં ધટક

: મ્યુકેન,મુકનાડીન,યે ઝીન

ઉમોગ

: લીમમલધમક,ફઆનાય,કપ,ધત્ત,રોશીનો ફગાડ
અટકાલનાય ચેત ાતંત્રને રગતા યોગોભાં.
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“વૌયાષ્ટ્ર ભાટે અનુકૂ ઔધધમ ાકોની વંક્ષિપ્ત ભાહશતી”
(૧૫) બાંગયો










લાલેતય

: ફીજથી,કટંગ,યોા તૈમાય કયીને.

જભીનનો પ્રકાય અને

: ાણીના સ્ત્રોતલાી ચીકણી જભીન,આફોશલા

આફોશલા

બેજલાી.

લાલણી નો વભમ

: ભે-જુ ન

લાલણીનુ ં અંતય

: ૨×૨ ભીટય

ફીજની જરૂયીમાત

: ૨૫૦૦ યોા પ્રધત શેક્ટય.

તથા ભાલજત
ધમત

: ધળમાા-ઉનાાભાં જરૂય મુજ ફ.

અન્મ ભાલજત

: જરૂય નથી.

કાણી

: લમભાં ફે લખત કાણી કયી છાંમ ાભાં સ ૂકલલા
જોઇએ.

ઉમોગ

: લા,ચાભડી,રીલય તેભજ દાંતના યોગોભાં.
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