
પરંપરાગત રાસાયિણક આધાિરત ખાતરો િવ  ઉ ચ ગુણવ ાની ખુબા માટીના કિ ડશનસ. 

એિ લકેશન રાસાયિણક ખાતરો ખુબા સોઇલ કિ ડશનર 

વિૃ  / આયુ ય ટંૂક સમયગાળો ખૂબ લાંબી અવિધ 
ભાર ેવરસાદની િ થિતમા ંઅસર નાલાયક કર ેછે યૂનતમ ફેરફાર 
ગરમીની અસર છોડની નકારા ક અસર છોડ પર કોઈ અસર નહી ં
વન પિત ારા પોષક ત વો ા ંતો ઉપયોગ અથવા કા discard◌ી 

નાખો 
કોઈપણ સમય ેસરળતાથી ઉપલ ધ 

પોષક ઉપલ ધતા ફ  ટંૂકા ગાળા માટે આઉટ ારા ઉપલ ધ છે 
નાઇટોજન ા ંતો ઉપયોગ અથવા કા discard◌ી 

નાખો 
આઉટ ારા ઉપલ ધ છે 

છોડની તાકાત ફક્ત ાર ેલાગુ પડે યાર ેમજબૂત મજબૂત ટકી રહેલી તાકાત 
છોડનો થાક ઉપલ ધતાન ેકારણ ેિભ તા સતત શિ  ઉપલ ધ છે 
નાઇટોજન વધુ પુરવઠો છોડના નરમાઈ તરફ દોરી 

ય છે 
સતત પુરવઠો 

નાઇટોજનનો પરુવઠો જંતનુા હુમલા માટે સંવેદનશીલ િનબળ નથી 
નાઇટોજનનો પરુવઠો રોગો માટે સંવેદનશીલ સંવેદનશીલ નથી 
નાઇટોજનની સમજણપૂવક છોડની થાક વૃિ ન ેઘટાડે છે સતત ઉપલ ધતા 
નાઇટોજનની િવિવધતા નીચી છોડની તાકાત સતત વૃિ  
નાઇટોજનની િવિવધતા અંિતમ ઉપજ અસર ત છે અસર નથી 
માટી કાબિનક પદાથ ઘટાડો થયો ઘટાડો થયો નથી 
માટી કાબિનક પદાથ મા ંઘટાડો ઓછી ઉપજ સતત ઉપજ 
ઓગિનક મેટર ફરી ભય ુનથી સતત ફરી ભરાય છે 
ઓગિનક મેટર લાંબા ગાળાની અસરો ફળ ુપતા ગુમાવ ેછે ફળ ુપતા મળે છે 
માઇકોર ઝા સાથ ેછોડના મૂળનુ ં
વસાહતીકરણ 

ઘટાડો થયો ઉ ત 

પોષક ત વોની િવિનમય મતા ઘટાડો થયો ઉ ત 
સંતુિલત પોષક સ લાય અિનયિમત સંતુિલત 
જિૈવક વિૃ  ઘટાડો થયો પોષક ત વોના ગિતશીલતા તરફ દોરી 

જવા માટે ઉ ત 
ફો ફરસ સેવન અિનયિમત છે માયકોિરઝાઇના વસાહતીકરણન ે

વધાર ેછે, જ ેછોડન ેપી સ લાયમા ં
સુધારો કર ેછે 

જમીનની રચના ઉ ત નથી ઉ ત મૂળની સારી વૃિ  તરફ દોરી 
પાણી રીટે શન ઉ ત નથી ઉ ત 
બફિરંગ એિસિડટી ના બફર એિસિડટી 
બિ કંગ આ કિલનીટી ના બફસ આ કિલનીટી 
માઇ ો પોષક ત વો ઉપલ ધ નથી ઇનટેક વધાર ેછે 
માટીમા ંરહેલા માઇ ો પોષક ત વો ના હા 
સૂ મ વતં  ટકાવી શકતંુ નથી ટકાવી રાખે છે અન ેવધાર ેછે 
પૃ વી કૃિમ ટકાવી શકતંુ નથી ટકાવી રાખે છે અન ેવધાર ેછે 
માટીથી થતા રોગો મદદ કરતું નથી ઘટાડે છે 



વાયુવાિહની રોગો મદદ કરતું નથી ઘટાડે છે 
ભૂિમ દૂષણ ઉ ચ કોઈ અસર નહી ં
પાણીનુ ંદૂષણ ખૂબ જ ઊંચી કોઈ અસર નહી ં
ઇ જશેન (જો ાણીઓ ારા ખાવામા ં
આવ ેતો) 

ઝેરી િબન ઝેરી 

પોષક કાશન અસંગત સુસંગત 
િકંમત ઉ ચ નીચા 
લાંબા ગાળાની અસર માટી ફળ ુપતા ગુમાવ ેછે માટીની ફળ ુપતામા ંવધારો 
છોડનો િવકાસ ચલ સતત 
હવામાનમા ંફેરફાર િવનાશક બની શકે છે યૂનતમ અસર 
ટંટ વૃિ  શ  યૂનતમ અસર 
ઇિ છત ઉ પાદનની ઉપજ િવિવધતાન ેઆિધન સતત 
ઉપજની ગુણવ ા સરરેાશ ઉ ચ 
િનમાણનુ ં વનકાળ સરરેાશ િવ તૃત 
 

ઘણા જુદા જુદા ખેત પદેાશો પર િવિવધ ખેડુતો ારા વા તિવક ખેતરો પરની અર ની િવગતો યુ ુબ પર 

ઉપલ ધ છે: ખુબા માટીના કિ ડશનર લખો અથવા નીચનેી લીકંન ેઅનુસરો: - 

https://www.youtube.com/channel/UC0DdQ61hgsKzlRY3GdyPqTA 

અમારા ઉ પાદનોનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદાઓન ે વધ ુ સારી રીતે સમજવા માટે અંિતમ વપરાશકતાઓ / 

ખેડૂતોની સંપક િવગતો પણ તમન ેઆપવામા ંઆવ ેછે. વેબસાઇટ: www.khuba.in 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KHUBA SOIL CONDITIONER 
Khuba Complex, Khuba Plots, Kalaburagi – 585102. Karnataka. India. 

Phone No: +91 – 8472 – 256492, 256455. 
www.korvi.in email: korvigroup@gmail.com 


