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þw¼uåAk MktËuþ
ykÃkýk Ëuþ{kt økwshkík hkßÞyu f]r»kLkk rðfkMk ûkuºku yuf {kuzu÷ Mxux íkhefu ykøkðe
Lkk{Lkk {u¤ðe Au. ËuþLke ðÄíke síke ðMíkeLku ¾kuhkf Ãkqhku Ãkkzðk {kxu Ãkkf WíÃkkËLk{kt ðÄkhku
fhðku yíÞtík sYhe Au. yk nuíkwÚke MktþkuÄLk ykÄkrhík f]r»kLke íkktrºkfíkkyku ¾uzqíkkuLkk ¾uíkhu
Ãknkut[u íku {kxu økwshkík Mkhfkh©e îkhk MkLku h00ÃkÚke f]r»k {nkuíMkð fkÞo¢{ þY fhðk{kt
ykðu÷ suLkk y{÷Lkk V¤ MðYÃku økwshkík hkßÞu Ëuþ{kt f]r»kLkk rðfkMk ûkuºku ykøkðwt MÚkkLk «kó
fÞwO Au. suLkku ©uÞ ¾uzqíkr{ºkkuyu f]r»k {nkuíMkð ËhBÞkLk {¤u÷ f]r»k ¿kkLkLku ÃkkuíkkLkk ¾uíkh{kt
yÃkLkkðe íkuLku Vk¤u òÞ Au. yk WÃkhktík hkßÞ MkhfkhLke rðrðÄ ÞkusLkkykuyu Ãký {n¥ðLkwt
ÞkuøkËkLk ykÃku÷ Au.
f]r»k {nkuíMkð-h017 ytíkøkoík ¾uzqíkkuLku f]r»k yLku íkuLku Mkt÷øLk rð»kÞkuLke ykÄwrLkf
íkktrºkf {krníke {¤u íku nuíkwMkh ‘f]r»k ¿kkLk MktÃkwx-h017’ Lkk{Lkw ÃkwMíkf ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
îkhk «fkrþík fhðk{kt ykðu÷ Au. yk ÃkwMíkf{kt Ëþkoðu÷ íkktrºkf {krníke Ëhuf ¾uzqíkr{ºkkuLku
sYhÚke WÃkÞkuøke rLkðzþu íkuðe yÃkuûkk hk¾w Awt.
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk ði¿kkrLkf©eyku îkhk yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ {krníkeLkku
WÃkÞkuøk fhe ¾uzqíkku Ãkkf WíÃkkËLk{kt ðÄkhku fhe ËuþLke Mk{]rØ{kt ðÄkhku fhþu íkuðe ykþk Au.
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økwshkík{kt MkV¤ MkSð ¾uíkeLkk ykÞk{ku
;ÒJ B[TLGL lJEFJGF o
V[SJL;DL ;NLDF\ VF56F N[XDF\ S'lQF1F[+[ A[ 5Z:5Z lJZMWL 5lZl:YlT
5[NF Y. K[P V[S AFH] JWTL HTL J:TLGL DF\UG[ 5]ZL SZJF pt5FNG JWFZJFGL
BF; H~Z K[ VG[ ALHL AFH] pt5FNG JWFZJF DF8[ J5ZFTF Z;FI6MGF JW] 50TF
p5IMUG[ SFZ6[ HDLGGL T\N]Z:TL TYF pt5FNGGF VgI :+MTMGL pt5FNG 1FDTF
38TL HFI K[P VFJF ;\HMUMDF\ 5|JT"DFG 5[-LGL DF\U 5]ZL SZL XS[ VG[ ;FYM;FY
EFlJ 5[-LGL V5[1FFVM ;\TMQFL XS[ T[ ZLT[ HDLG VG[ pt5FNGGF VgI :+MTMGL
T\N]Z:TL H/JF. ZC[ T[JL J{Sl<5S S'lQF TH7TF lJS;FJJFGL TFTL H~Z K[P
CF,DF\ lJ`JEZGF S'lQF J{7FlGSM4 VY"XF:+LVM VG[ 5IF"JZ6lJNMV[ ;[lg§I B[TL
5wWlTGL lCDFIT SZL K[P
;[lg§I B[TLG[ ;HLJ B[TL4 8SFp B[TL4 VMU["lGS OFlD"\U4 HLJ\T B[TL4
;:8[G[A, V[lU|S<RZ JU[Z[ H]NF H]NF GFDMYL VF56[ VM/BLV[ KLV[P H]NLH]NL
;\:YFVMV[ T[G[ V,UvV,U ZLT[ 5lZEFlQFT SZL K[P
J<0" SlDXG VMG V[gJFIZMGD[g8 s!)((f VG];FZ ‘;[lg§I B[TL V[8,[
V[JM lJSF; H[ ElJQIGL 5[-LGL H~ZLIFTMG[ ;\TMQFJFGL 1FDTFDF\ ;DFWFG SIF"
l;JFI JT"DFG 5[-LGL H~ZLIFTMG[ ;\TMQF[’P
The consultative Group on International Agricultural Research
(CGIAR)GL 8[SGLS, V[0JF.hZL SlD8L sTAC f GL jIFbIF D]HA cDFGJHLJGGL
AN,FTL H~ZLIFTMG[ ;\TMQFJFGL ;FY[ ;FY[ 5IF"JZ6 VG[ 5|FS'lTS :+MTMGL
U]6J¿FGL HF/J6L SZJFGL ;O/ S'lQF TH7TF V[8,[ 8SFp B[TLccP
HIFZ[ J<0" ZL;M;" s!)_Zv_#f GF DT[ cc;FTtI5}6" lJSF; V[8,[ B[0F6
,FIS HDLGM VG[ 5F6LGF 5]ZJ9FGF JW] SFI"1FD p5IMUGL ;FY[ ;]WFZ[, S'lQF
TH7TFGM :JLSFZ VG[ T[ wJFZF JW] pt5FNG ,[JFGL 5wWlTccP
VFD4 ;DU| ZLT[ HMTF\ ;[lg§I B[TLGL lJRFZWFZF S]NZTGL ;FY[ ZCL
5|JT"DFG 5[-LGL H~ZTM 5}ZL SZJFGL ;FY[ H/4 HDLG VG[ CJF H[JF 5|FS'lTS
:+MTMGL N[BEF/ VG[ HF/J6L p5Z EFZ D]S[ K[P H[YL pt5FNGGF VF
D}/E}T 38SM 5|N]lQFT GF YFI VG[ EFlJ 5[-LG[ VF56[ :JrK VG[ ;\]NZ JFZ;M
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VF5L XSLV[P CF,DF\ VF 5|FS'lTS JFZ;FGF HTGGL H~ZT K[P
ભારતનો ખેડાણ લાયક જમીનનો ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન હે ઠળના વિસ્તારની
દ્રષ્ટિએ ૧૦ મો નંબર છે. ભારતમાં ઓર્ગેનિક સર્ટિફિકેશન હે ઠળ જમીનનો વિસ્તાર
છે તે પૈકી ૧૫% એટલે કે ૭.૨ લાખ હે ક્ટર જમીન ખેડાણ હે ઠળના વિસ્તારની છે
જ્યારે ૮૫% વિસ્તાર એટલેકે ૩૯.૯ લાખ હે ક્ટર જમીન જગ
ં લ વિસ્તાર હે ઠળની છે.
ભારતમાં ૧૨.૪ લાખ ટન ઓર્ગેનિક પેદાશ ઉત્પન્ન થાય છે. જ ેમાં મુખ્યત્વે શેરડી,
કપાસ, તેલીબિયાં પાકો, બાસમતી ચોખા, કઠોળ, તેજાના પાકો, ચા, કોફી, ફળફળાદી,
સૂકોમેવો અને શાકભાજી પાકો મુખ્ય છે. વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માં ભારતમાંથી ૧૩૫
સજીવ પેદાશ નિકાસ કરવામાં આવી હતી. સૌથી વધારે સોયાબીન ૭૦ %, બાસમતી
ચોખા સિવાય ધાન્ય પાકો ૬ %, પ્રોસેસ ફૂડ પ્રોડક્ટ ૫ %, ખાંડ ૩ %, ચા ૨ %,
કઠોળ ૧ %, સૂકોમેવો ૧% અને તેજાના પાકો ૧ % ની મુખ્યત્વે અમેરિકા, યુરોપિયન
યુનિયન, કેનેડા, સ્વીર્ત્ઝલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, સાઉથ આફ્રિકા અને મિડલ
ઈસ્ટ દેશોમાં નિકાસ થાય છે.
ગુજરાતમાં સેન્દ્રિય ખેતીની શક્યતાઓ:
ગુજરાત રાજ્યનો કુ લ ભૌગોલિક વિસ્તાર ૧૯૬ લાખ હે ક્ટર છે, જ ે પૈકી
૯૮.૦૧ લાખ હે ક્ટર જમીન વાવેતર હે ઠળ છે. વાવેતર ઘનિષ્ટતા ૧૩૦% સાથે
કુ લ પાક વાવેતર વિસ્તાર ૧૨૮ લાખ હે ક્ટર છે. ખેડાણલાયક વિસ્તારનો ૪૩.૦%
ભાગ પિયતની સુવિધા ધરાવે છે. કુ લ જમીન ખાતેદારો ૪૭.૩૮ લાખ છે; જ ે પૈકી
મોટા ભાગના નાના અને સીમાંત ખેડતુ ો છે. ખાતેદારો સરે રાશ ૨.૧૧ હે ક્ટર જમીન
ધરાવે છે. સેન્દ્રિય ખેતીના પ્રોત્સાહન માટે રાસાયણિક ખાતરોના ઓછા વપરાશવાળા
વિસ્તારો જ ેવા કે સૂકી /વરસાદ આધારીત ખેતી/ ડુગ
ં રાળ વિસ્તાર જ ે વાવેતર
વિસ્તારોનો ૫૭% હિસ્સો છે તેની મહત્વની ભૂમિકા છે.
આમ વિચારીએ તો રાજ્યનો પૂર્વ ભાગ જ ેમાં સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, દાહોદ,
પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લાનો સમાવેશ
થાય છે તેનો મહદ ભાગ સેન્દ્રિય ખેતી માટેનો સૌથી યોગ્ય વિસ્તાર છે કારણ કે ત્યાંના
ખેડતુ ોની આર્થિક સામાજિક સ્થિતિ અને પાક વાવેતરની પરંપરાગત પધ્ધતિ એવી છે
કે ત્યાં સહજ રીતે કૃ ષિ રસાયણોનો ઉપયોગ નહિવત થાય છે.
રાજ્યની વિવિધ પ્રકારની હવામાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ ગુજરાત
રાજ્યને ૮ કૃ ષિ હવામાન વિસ્તારમાં વહેં ચવામાં આવેલ છે, જ ેમાં અનેકવિધ પાકો
ઉગાડવાની તક રહે લ છે. આ બાબતને લક્ષમાં લેતાં સેન્દ્રિય ખેતી માટે શક્ય પાકોની
માહિતી નીચે મુજબ છે જ ે ખેડતૂ ો માટે દિશાસૂચક બની રહે શે.
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અ.નં
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)

કૃ ષિ હવામાન
જમીનનો પ્રકાર અને
વિભાગ
વરસાદનું પ્રમાણ
દક્ષિણ ગુજરાત ઊંડી કાળી, પથરાળ,
(ભારે વરસાદ) ડુગ
ં રાળ, ઢોળાવવાળી જમીન
> ૧૫૦૦ મિ.મી
દક્ષિણ ગુજરાત ઊંડી કાળી, કાંપવાળી
(૧૦૦૦-૧૫૦૦ મિ.મી)
મધ્ય ગુજરાત કાળી, મધ્યમ બેસર, ગોરાડુ
(૮૦૦-૧૦૦૦ મિ.મી)
ઉત્તર ગુજરાત રે તાળ, ગોરાડુ થી રે તાળ
(૬૨૫-૮૭૫ મિ.મી)

(૫)

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર

(૬)

ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર

(૭)

ઉત્તર પશ્રિમ
સૌરાષ્ટ્ર
ભાલ દરિયા
કાંઠો

(૮)

(૪)

ઉત્તર ગુજરાત

(૫)

દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર

(૬)

ઉત્તર સૌરાષ્ટ

(૭)

ઉત્તર પશ્રિમ
સૌરાષ્ટ્ર
ભાલ દરિયા
કાંઠો

(૮)

સેન્દ્રિય ખેતી માટે યોગ્ય પાક
જુ વાર, નાગલી, બાવટો, દુધી, હળદર,
આદુ, કાજુ ,સીતાફળ.
જુ વાર, શાકભાજી, કઠોળ, કેરી, કેળા.

રાજગરો,કઠોળ, સોયાબીન, કપાસ,
સીતાફળ, પપૈયા, શાકભાજી.
બાજરી, રાજગરો, મગફળી, શાકભાજી,
મરચા, ધાણા, મેથી, જીરૂ, ઈસબગુલ,
પપૈયા, દાડમ, બોર, આમળા.
છીછરી, મધ્યમ કાળી ચુનખડ બાજરી, મગફળી, કઠોળ, તલ, મરચા,
જમીન
ધાણા, લસણ, ડુગ
ં ળી, કેરી, સીતાફળ.
(૬૨૫-૭૫૦ મિ.મી)
છીછરી મધ્યમ કાળી
બાજરી, કપાસ, મગફળી, મરચા, લસણ,
(૪૦૦-૭૦૦ મિ.મી)
ધાણા, જીરૂ. દાડમ, પપૈયા, બોર.
રે તાળ અને ક્ષારીય
બાજરી, દિવેલા, ગુવાર, જીરૂ, ખજુ ર,
(૨૫૦-૫૦૦ મિ.મી)
દાડમ.
દરિયા કાંઠાની ગોરાડુકપાસ દેશી, ભાલીયા ઘઉં, ચણા, કસુંબી,
મધ્યમકાળી ઓછા
જીરૂ, સવો.
નિતારવાળી ક્ષારીય
(૬૨૫-૧૦૦૦ મિ.મી)
રે તાળ, ગોરાડુ થી રે તાળ
બાજરી, રાજગરો, મગફળી, શાકભાજી,
(૬૨૫-૮૭૫ મિ.મી)
મરચા, ધાણા, મેથી, જીરૂ, ઈસબગુલ,
પપૈયા, દાડમ, બોર, આમળા.
છીછરી, મધ્યમ કાળી ચુનખડ બાજરી, મગફળી, કઠોળ, તલ, મરચા,
જમીન
ધાણા, લસણ, ડુગ
ં ળી, કેરી, સીતાફળ.
(૬૨૫-૭૫૦ મિ.મી)
છીછરી મધ્યમ કાળી
બાજરી, કપાસ, મગફળી, મરચા, લસણ,
(૪૦૦-૭૦૦ મિ.મી)
ધાણા, જીરૂ. દાડમ, પપૈયા, બોર.
રે તાળ અને ક્ષારીય
બાજરી, દિવેલા, ગુવાર, જીરૂ, ખજુ ર,
(૨૫૦-૫૦૦ મિ.મી)
દાડમ.
દરિયા કાંઠાની ગોરાડુકપાસ દેશી, ભાલીયા ઘઉં, ચણા, કસુંબી,
મધ્યમકાળી ઓછા
જીરૂ, સવો.
નિતારવાળી ક્ષારીય
(૬૨૫-૧૦૦૦ મિ.મી.)
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ગુજરાત સરકાર દ્રારા એક વર્ષ સુધી સેન્દ્રિય કૃ ષિ નીતિ બનાવવા મથામણ
ચર્ચા બેઠકો કર્યા બાદ ફળ સ્વરૂપે મે-૨૦૧૫ માં ગુજરાત સેન્દ્રિય ખેતી નીતિ-૨૦૧૫
જાહે ર કરી. ભારત દેશમાં આઠ રાજ્યો જ ેવા કે કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ,
સિક્કીમ, મિઝોરમ, મધ્ય પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડ પછી ગુજરાત સજીવ ખેતી નીતિ
જાહે ર કરનાર નવમું રાજ્ય બન્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્રારા ચાલુ વર્ષે સજીવ ખેતીના
પ્રોત્સાહન માટે ૧૦ કરોડ રૂપીયાની ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
સેન્દ્રિય નીતિના ઉદ્ દેશો :
 ખેત વ્યવસ્થાતંત્રમાં સુક્ષ્મ જીવો તેમજ જમીન અંદરની સજીવ સૃષ્ટીને સક્રિય
કરીને જ ૈવિક ચક્રોને સમૃધ્ધ બનાવી જમીનની ફળદ્રુપતાનું જતન કરવું.
 સેન્દ્રિય ખેતી માટે યોગ્ય પાકો અને વિસ્તારોને ઓળખવા.
 સેન્દ્રિય ખેતી માટે ખેતીકાર્યોના પેકેજનો વિકાસ કરવો.
 સેન્દ્રિય ખેતી માટે બીજ મેળવવા આદર્શ સેન્દ્રિય ખેતર/ વાડી તૈયાર કરવા.
 ગુણવત્તાસભર સેન્દ્રિય ખેત સામગ્રીના ઉત્પાદન અને પૂરવઠાની ખાતરી આપવી.
 નીદંણ-કિટક-રોગ નિંયત્રણ માટે જ ૈવિક અને યાંત્રિક રીતો સ્વીકાર્ય બનાવવી.
 સેન્દ્રિય ખેતી માટે પરંપરાગત અને કોઠાસૂઝ આધારિત સ્થાનિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ
કરવો.
 સેન્દ્રિય ખેતી માટે તાલીમ કાર્યક્રમો-જાગૃતતા-નિદર્શન-મોડલફાર્મ દ્રારા
માનવશક્તિનો વિકાસ કરવો.
 ગુણવત્તા સભર ખેતપેદાશો થકી ખેડતૂ ની આવક વધારવી.
 વિવિધ સેન્દ્રિય ખેત-સામગ્રી-ખેત પેદાશોની નિયમન વ્યવસ્થા ઊભી કરવી.
 જુ થ પ્રમાણન ને પ્રોત્સાહન આપવું.
સેન્દ્રિય કૃ ષિ નીતિ ૨૦૧૫ના લક્ષ્યાંકો:
 આ નીતિ કૃ ષિ પેદાશના ઉત્પાદન પ્રક્રિયા, પ્રસંસ્કરણ- સંગ્રહ અને વેચાણ વ્યવસ્થા
માટે વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રસ્થાપિત સેન્દ્રિય ખેતીના કૃ ષિ કાર્યોને ટેકો આપશે.
 સેન્દ્રિય ખેતીના લાભાર્થે પ્રાકૃ તિક સ્ત્રોતોના ઉપયોગને તાંત્રિક રીતે મજબુત,
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આર્થિક રીતે પોષણક્ષમ, પર્યાવરણનું જતન કરનારા અને સામાજીક દ્રષ્ટિએ
સ્વીકાર્ય વ્યવસ્થાને કેન્દ્રમાં રાખશે.
 આ નીતિ ખેડતૂ , ખેતરમાં કામ કરનારા અને તેમના પરિવારોના વ્યાજબી જીવન
ધોરણને સુદ્રઢ કરવા ઉપરાંત સેન્દ્રિય ખેતી માટે શક્યતા ધરાવતાં પાક અને
વિસ્તારોને સેન્દ્રિય ખેતીમાં પરિવર્તીત કરવા, જમીનની ફળદ્રુપતાને પોષવા, જ ૈવ
વિવિધતા ના સંરક્ષણ માટે, ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા, ઉદ્યોગોના
વિકેન્દ્રિકરણ થકી ખેતપેદાશોના મુલ્યવર્ધનને પ્રોત્સાહિત કરવા માંગે છે.
 આ નીતિ ખાસ લક્ષ્યાંકન વિસ્તારોને વિશેષ રીતે તૈયાર કરે લ વ્યુહરચના થકી
‘ઓછુ કમાવી આપતી’ ખેત પેદાશોને વધુ માંગવાળી ‘ઊંચા ભાવની બ્રાન્ડ’ માં
રૂપાંતર કરવા માટે સેન્દ્રિય ખેતી પેદાશોની મુલ્ય સાંકળનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે.
 આ બેઝ લાઈનની સરખામણીમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં સેન્દ્રિય ખેતી હે ઠળના
વિસ્તારમાં ક્રમશ: ૧૦ ગણો વધારો કરવાનું લક્ષ ધરાવે છે.
ખેતર/ વાડીના નિવસનતંત્રનુ વ્યવસ્થાપન :
સફળ સેન્દ્રિય ખેતી માટે નિવસનતંત્રની (Ecology) દ્રષ્ટિએ સંતુલિત ફાર્મમાં
સ્થાનિક વિસ્તારને અનુરૂપ વાનસ્પતિક જાતોને સ્થાપવી એ ચાવી રૂપ બાબત છે.
ખેતર/ વાડીમાં થતા હોય તેવા-પશુચારા- ઈમારતી લાકડુ-ં બળતણ- જ ૈવ જથ્થાની
માંગને પહોંચી વળવા ઉપરાંત પક્ષીઓ, મિત્ર કીટકોને રહે ઠાણ માટે વિવિધ વૃક્ષોનું
વાવેતર મહત્ત્વનું છે. મિશ્રપાક પધ્ધતિ, કૃ ષિ-વાનિકી, મધમાખીપાલન, જીવંતવાડ,
જળવિસ્તાર, શેઢ ે પાળે વૃક્ષનું વાવેતર, સજીવોના રહે ઠાણને મહત્વ આપવામાં આવશે.
સ્થળ પર જળસંરક્ષણ કરવા માટે પ્રોત્સાહન, ગોચર-સહિયારી જમીનોની માલિકી
અને સંરક્ષણ માટે ગ્રામ પંચાયત, ગ્રામસભા, જ ૈવ વૈવિધ્ય સમિતિ જ ેવા સ્થાનિક
સમુદાયને ભુમિકા ભજવવા પ્રોત્સાહન અપાશે.
જમીન પોષણ વ્યવસ્થાપન :
 જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવી રાખવા માટે આ નીતિ પાકની ફે રબદલી અને સેન્દ્રિય
ખાતરોના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપશે.
 જમીનમાં કાર્બન તત્વના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે છાણીયુ ખાતર, પોલ્ટ્રીખાતર,
શહે રી કમ્પોસ્ટ, ગ્રામીણ કમ્પોસ્ટ, બાયોગેસ રબડી, વર્મિકમ્પોસ્ટ, એન્ઝાયમ
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બેઈઝ કોમ્પોસ્ટ જ ેવા સેન્દ્રિય ખાતરોના પુરવઠાની ખાતરી માટે પ્રયત્નો કરવામાં
આવશે.
 આ નીતિ પાકના અવશેષના પુન: ચક્રીકરણ અને જમીનમાં તેનો ઉમેરો થાય તે
બાબતે પ્રોત્સાહન આપશે. લીલો પડવાશ, પાક અવશેષોના ટુકડા કરનાર યંત્રો,
કઠોળ વર્ગના આંતરપાક, જ ૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ તેમજ જમીન-જળનુ સંરક્ષણ
થાય તે માટે ભાર મુકવામાં આવશે.
 વાતાવરણમાંથી તત્વ રૂપ નાઈટ્રોજનને છોડ લઈ શકે તેવા સ્વરૂપમાં ફે રવનાર
બેક્ટેરીયા, રાઈઝોબીયમ, એઝેટોબેક્ટર, વામ, બ્લ્યુગ્રીન આલ્ગી, અઝોલા જ ેવા
જ ૈવિક ખાતરોનું મોટાપાયે ઉત્પાદન કરવા પ્રોત્સાહન અપાશે. આ માટે ખેડતૂ ના
જુ થો-સંસ્થાઓ-જાહે ર ક્ષેત્રની સંસ્થાઓ-ઉદ્યોગ સાહસિકોને બાયોડાયનેમિકપદાર્થો-પ્રવાહી-છટં કાવ- દરિયાઈ શેવાળના ચક્રના ઉપયોગને વધારવા ઉત્પાદન
કરાતી પ્રયોગશાળા એકમોને ટેકો પુરો પાડશે.
 પંચગવ્ય, અમૃતમાટી, જીવામૃત, બીજામૃત, ગૌવંશઆધારીત ખેતી, સંકલિત જ ૈવ
પોષણ વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન અપાશે.
 સેન્દ્રિય ખેતી માટે યોગ્ય એવા બીજની ઓળખ-સંરક્ષણ-સંશોધન અને સંવર્ધન
ઉપર ભાર મુકવામાં આવશે. આ માટે કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, પ્રમાણન એજન્સી અને
બીજ વિકાસ નિગમને જવાબદારી સોપવામાં આવશે. બીજની પરંપરાગત
સ્થાનિક જાતો, ખેડતૂ પરિવારોએ સાચવેલ જાતો, જર્મપ્લાઝમને ખેડતૂ ના ખેતરે
અને સંશોધન કેન્દ્ર પર જરૂરી સંરક્ષણ- સંવર્ધન માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં
આવશે.
 ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઊર્જા સલામતી હાંસલ કરવા સૂર્ય અને જ ૈવ જથ્થા ઊર્જાના
બિન પરંપરાગત અને વૈકલ્પિક સ્ત્રોતો મહત્ત્વની ભૂમિકા ધરાવી શકે તેમ છે. આ
અંતર્ગત બાયોગેસ પ્લાન્ટ યોજનાનો સંપાત-હે ઠળ-પગભર એકમો શરૂ કરવા
ખેડતૂ ો, પાંજરાપોળ, ગૌશાળા, ખેત ઉત્પાદન બજાર સમિતિ, ખેડતૂ સંસ્થાઓને
પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
 રોગ-જીવાત નિયંત્રણ માટે વનસ્પતિ આધારિત જતુંનાશક દવાઓ, પરજીવી અને
પરભક્ષીઓ ઉછેર તથા વિતરણ માટે પ્રમાણપત્ર અપાય તેવા તાલિમી કાર્યક્રમો
શરૂ કરવામાં આવશે.
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 સેન્દ્રિય ખેતીનું પ્રામાણપત્ર મેળવવા ત્રણ વર્ષનો સમયગાળો જોઈએ- જ ે દરમ્યાન
ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય, આર્થિક રીતે ટકાવવા માટે આ સમય દરમ્યાન ઓછા
વ્યાજવાળી અને લાંબાગાળે ભરપાઈ કરી શકે તેવી કૃ ષિ લોન ખેડતૂ ોને આપવાનું
નક્કી કરે લ છે.
 ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગારની તકો અને આવક વધારવા સેન્દ્રિય ખેતી વધુ
અસરકારક તક પુરી પાડે છે. સેન્દ્રિય ખેતી ટકાઉ ખેતી છે અને સ્થાનિક રીતે
પ્રાપ્ય ખેત-સામગ્રી ઉપર આધાર રાખે છે. આ નીતિ સેન્દ્રિય ખાતરો, કમ્પોસ્ટ,
વર્મિકમ્પોસ્ટ, એન્ઝાયમ બેઈઝ કમ્પોસ્ટ વગેરે ખેડતૂ ો, સ્વસહાય જૂ થો, સખીમંડળ
દ્રારા ઉત્પાદન થાય તેને ઉત્તેજન અપાશે.
 ખેત સામગ્રી ગુણવત્તા નિયંત્રણ તેમજ સગવડ ગુણવત્તા નિયંત્રણમાં કચાસ
રહે વાથી અનૈતિક તત્વો-વિવિધ રીતે ગરીબ ખેડતૂ ોને છેતરવાની તક ઝડપે છે.
આ નીતિ આ બાબતે ખાતરી આપે છે કે પોતાના નેજા હે ઠળની તમામ સેન્દ્રિય
ખેત સામગ્રીને આવરી લેતી વૈજ્ઞાનિક વ્યવસ્થા અને કાયદેસરનો ઢાંચો અમલમાં
મૂકાશે.
 સંશોધન માટે રાજ્યની કૃ ષિ યુનિવર્સિટીઓ, સેન્દ્રિય ખેતી સંબંધી ટેકનિકલ
જોડાણોના કેન્દ્ર બિંદુ તરીકે કામ કરશે.
 સંશોધન તકોને વિકસાવવા સેન્દ્રિય ખેતી સંબધી સર્વાગી સંશોધનો હાથ ધરવામાં
આવશે.
 સેન્દ્રિય ખેતી કરતા ખેડતુ ોની માહિતી, વિસ્તાર, પાક, ઉત્પાદન, વેચાણ, નિકાસ,
આંકડા, જ ૈવ, ખેત, સામગ્રીના ઉત્પાદનો અને વિતરકો, સ્વૈચ્છિક અને બિનસરકારી
સંસ્થાઓ, ખેતપેદાશોના ખરીદનારા, વેચાણ કરનાર, સંશોધન પ્રોજ ેક્ટસ, તાલીમ
સંસ્થાઓ, ખેત પધ્ધતીઓ, આર્થિક સહાય યોજનાઓની માહિતી એકઠી કરવા,
અપડેટ કરવા ડેટાબેઝ વ્યવસ્થા પધ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
 સરકાર આ નીતિ અંતર્ગત ગુજરાતમાં સજીવ ખેતીનો વ્યાપ વધે તે માટે અનેકવિધ
પગલાંઓ ભરશે. જ ેમાં કેટલાક કાર્યક્રમ અને પગલાંઓ નક્કી કરવામાં આવ્યા
છે. જ ેમાં સેન્દ્રિય ખાતરોનું ઉત્પાદન, તપાસણી અને ગુણવત્તા નિયંત્રણ કરશે.
સજીવ ખેતીના ઉત્પાદન અને ખેતીની પેદાશોના વિતરણ માટે ગ્રામ યુવક મંડળો,
મહિલા મંડળો, આદિવાસીઓ, ખેડતૂ જૂ થો, સ્વસહાય જૂ થોને વિશેષ પ્રોત્સાહન

15

અને સહાય અપાશે.
 સજીવ ખેતીના લાભનો અભ્યાસ અને તેના દસ્તાવેજીકરણ માટે ડેટાબેઝ તૈયાર
કરાશે. ખેડતૂ ગ્રાહક જાગૃતતાના કાર્યક્રમો આઈ-કિસાન પોર્ટલ સાથે સાંકળવામાં
આવશે.
 સજીવ ખેતી શરૂ કરનાર ખેડતૂ ોને બદલવાના (ટ્રાન્જીશન પીરિયડ) દરમ્યાન મદદ
માટે આર્થિક જોગવાઈ કરાશે.

સર્ટિફિકેશન માટે એપીએમસી, કોર્પોરે શન, સ્વેચ્છિક સંસ્થાઓ અને ખેડતૂ ોમહિલાઓના જૂ થોને પ્રોત્સાહન અપાશે. હાલમાં ગુજરાત ઓર્ગેનિક્સ પ્રોડક્ટ
સર્ટિફિકેશન એજન્સી આ પ્રામણન ક્ષેત્રે કામગીરી કરી રહી છે. નાના સીમાંત ખેડતૂ ો
પ્રમાણનથી વંચિત ના રહે તેવી યોજનાઓ ઘડવામાં આવશે.

સજીવ ખેતીની પેદાશનું બ્રાન્ડિંગ કરી ગુજ ઓર્ગેનિક, ગરવી ગુજરાત અને
ઓર્ગેનિક ગુજરાત જ ેવી બ્રાન્ડ સાથે વેચવામાં આવશે. નિકાસની સાથે સ્થાનિક બજાર
પણ ઊભુ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સજીવ ખેતી કરતાં બાયો વિલેજ (સજીવ
ગ્રામ) ઊભા કરી એગ્રો-ઈકો ટુરિઝમને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.

આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, બં.અ.કૃ ષિ મહવિદ્યાલયના એગ્રોનોમી વિભાગ
ખાતે છેલ્લા ચાર વર્ષથી ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્નરે િંગ કોર્ષ ૫ થી ૧૦ દિવસના સમયગાળા
માટે આયોજન કરવામાં આવે છે. જ ેમાં સજીવ ખેતીના સંદર્ભે તમામ સૈધ્ધાતિક અને
પ્રયોગિક જ્ઞાન આપવામં આવે છે, અત્યાર સુધીમાં ૧૨૦૦ કરતાં વધુ ખેડતૂ ોએ આ
ટ્નરે િંગ મેળવેલ છે અને તેના ફોલો અપ પ્રોગ્રામ/ સર્વેક્ષણની કામગીરી પણ શરૂ કરે લ
છે, જ ેથી ખેડતૂ ો દ્રારા પ્રત્યક્ષ રીતે પોતાના ફાર્મ પર સજીવ ખેતીના વિવિધ આયામોનો
ઉપયોગ કરવાથી જમીન-ઉત્પાદન-આર્થિક સ્થિતિમાં થયેલ નોંધપાત્ર ફે રફારોની નોંધ
લઇ આગળની રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવશે.
ડો. એમ.વી. પટેલ4 ડો.હિરે ન કે. પટેલ અને ડો. પિયુષ એમ.પટેલ
V[U|MGMDL lJEFU4 A\P VP S'lQF DCFlJnF,I4 VFS'I]4 VF6\Nv#((!!_
OF[G o s_Z&)Zf Z&Z*Z#
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xÃkf rÃkÞík ÃkØrík
કૃ ષિ ઉત્પાદનમાં પાણી એ એક મહત્વનું કુ દરતી સંશાધન છે. કૃ ષિ
ઉત્પાદનમાં તેનો ૨૭% જ ેટલો ફાળો છે. ભારત વિશ્વની કુ લ જમીનમાં ૨.૩% જમીન
ધરાવે છે જ્યારે તેની સામે વિશ્વની ૧૬% માનવ વસ્તી ધરાવે છે. ભારત દેશ પાસે
વિશ્વનો તાજા પાણીનો ફક્ત ૪ ટકા પાણીનો સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ છે. આપણા દેશ પાસેકુલ
ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થાનો ૮૦% હિસ્સો કૃ ષિ ક્ષેત્રે ૪% ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ૪% ઊર્જા
ક્ષેત્રે ૬% ઘરગથ્થુ વપરાશમાં અને ખાડીના ૬% અન્ય વપરાશ થાય છે. તાજા પાણીનો
આટલો વિપુલ પ્રમાણમાં જથ્થો કૃ ષિ ક્ષેત્રે જતો હોવા છતાં તેની કાર્યક્ષમતા ઘણી જ
ઓછી છે.
દેશમાં કુ લ ખેતીલાયક વિસ્તાર ૧૭૫૦ લાખ હે . છે. જ ે સિંચાઈ આપવા
માટે ૨૬૦ ઘન કિલોમીટર પાણીની આવશ્યકતા છે. પણ પાણીની ઓછી ઉપલબ્ધતાને
લીધે ફક્ત ૧૪૫૦ લાખ હે . વિસ્તારમાં ખેતી થઈ શકે છે. હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાને
રાખી સને ૨૦૨૫ માં ૭૭૦ ઘન કિલોમીટર પાણીની જરૂરિયાત પડશે. પરંતુ પાણીની
ઉપલબ્ધતાનો વિચાર કરીએ તો તે માટેની પરિસ્થિતી નિરાશાજનક દેખાય છે.
	સિંચાઈ કામમાં વપરાતા પાણીનો વ્યય એટલો થાય છે. પાણીનો ભંડાર
કેટલો સિમિત છે અને તેનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેની કોઈને ખબર નથી.
પાણીનો વપરાશ (ટકા)
ક્રમ

હે તુ

વિશ્વ

ભારત

૧

કૃ ષિ

૬૯.૦૦

૯૦.૦૦

૨

ઘરગથ્થુ વપરાશ

૦૮.૦૦

૦૪.૦૦

૩

ઔદ્યોગિક

૨૩.૦૦

૦૬.૦૦

આ પરિસ્થિતિમાં વિષમતાના વધારે તેના કારણોસર જળ પ્રાપ્તિ સાથે
સંલગ્ન સરકારી વિભાગો દ્રારા દર વર્ષે ૨૨મી માર્ચ ‘વિશ્વજળ દિવસ’ અને ૫મી
એપ્રિલ ‘રાષ્ટ્રીય જળ સંશોધન દિવસ’ તરીકે ઉજવાય છે. જ ેના ભાગરૂપે માનવ
સમુદાયને પાણીની અગત્યતા તથા ‘પાણીનું એક-એક ટીપુ મૂલ્યવાન છે’ તેની સમજણ
આપવામાં આવે છે.
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ભારત : વિશ્વમાં બીજા નંબરનો પાણીનો વપરાશકર્તા દેશ
દેશ

કુ લ વપરાશ (કિ.મી.૩)

માથાદીઠ વપરાશ
(મી.૩)

ચીન

૩૯૧.૭૦

૩૦૭.૭૦

ભારત

૩૦૬.૪૦

૩૮૭.૩૦

અમેરિકા

૧૬૬.૩૦

૫૯૮.૧૦

જાપાન

૪૫.૧૦

૩૫૯.૪૦

જર્મની

૧૮.૮૦

૨૨૬.૭૦

ઓસ્ટ્રેલિયા

૧૨.૬૦

૬૪૮.૩૦

વિશ્વ

૧૫૨૪.૪૦

૨૮૭.૩૦

જો આપણે ગુજરાત રાજ્ય માટે ટપક પિયતની વાત કરવામાઅં આવે તો
ગુજરાતના કુ લ ૧૧૧.૮૦ લાખ હે . વાવેતર વિસ્તારમાં ૩૬.૫૫ લાખ હે . વિસ્તારમાં
પિયતથી ખેતી થાય છે.
પાક

પિયત વિસ્તાર (લાખ હે .)

ધાન્ય

૧૦.૯૫

તેલીબિયા

૬.૧૬

કઠોળ

૦.૯૯

રોકડિયા

૬.૯૮

મરીમસાલા

૧.૨૮

ફળ અને શાકભાજી

૧.૭૮

ઘાસચારાના પાકો

૧.૭૨

અન્ય પાકો

૦.૪૬
કુ લ પિયત

૩૦.૩૨

ગુજરાત પિયતના સ્ત્રોત પ્રમાણે ૭.૧૭ લાખ હે . નહે ર દ્રારા, ૯.૦૬ લાખ હે .
પાતાળ કૂવા દ્રારા, ૧૯.૭૬ લાખ હે . અન્ય કૂવા દ્રારા, ૦.૪૨ લાખ હે . તળાવો દ્રારા
અને ૧.૪ લાખ હે . અન્ય સ્ત્રોતો દ્રારા પિયત થાય છે. આપણા રાજ્યનો કુ લ ખેડાણ
વિસ્તારમાંથી ૨૩% વિસ્તાર પિયત નીચે છે. બાકીનો વિસ્તાર વરસાદ પર આધારિત છે.
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આધુનિક રાજ્યમાં વિજ્ઞાનના વિવિધ સંશોધનોના પ્રતાપે દેશ-દુનિયાના
વિવિધ ક્ષેત્રોમા વિકાસ હરણફાળ ભરી છે. જ ેમાં જળ ક્રાંતિ એટલે વધુ પાણીનો
ઉપયોગ વિકાસ એવો નથી. પરંતુ જળક્રાંતિ એટલે પાણીના લઘુત્તમ અને કાર્યક્ષમ
વપરાશથી પર્યાવરણને અનુરૂપ ટકાઉ લક્ષી કૃ ષિ વિકાસ.
આજ ે ગુજરાતના લાખો ખેડતૂ ોએ આજ ે ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ જ ેવી ઉચ્ચ
કાર્યક્ષમતા સિંચાઈ પધ્ધતિ અપનાવી છે અને વિકાસના ભાગીદાર બન્યા છે. આવી
સિંચાઈ પધ્ધતિ અપનાવવાથી વિકાસ થતો નથી. પરંતુ તેના કાર્યક્ષમ અને વિવેકપૂર્ણ
ઉપયોગથી થતો વિકાસ એ જ સાચા પરિબળો છે.
પાકની ઉત્પાદકતા અને ગુણવત્તા માટે પ્રમાણસર ખેડ અને યોગ્ય માત્રામાં
ખાતર, પિયત, ગુણવત્તાસભર બિયારણ પાક સંરક્ષણ જ ેવા પરિબળો ભાગ ભજવે છે.
આ પરિબળોમાં પિયત અગત્યનું પરિબળ ગણવામાં આવે છે. અત્યારની પરંપરાગત
પિયત પધ્ધતિઓ જ ેવી કે જમીનની સપાટી ઉપર પાણી રે લાવીને, નીકપાળા, પટ્ટી કે
ક્યારા પધ્ધતિથી પાકને પિયત આપવામાં આવે તો તેની કાર્યક્ષમતા-ખાલી ૩૦ થી ૪૦
ટકા જ ેટલી છે જ ેથી પાણીના ટીપે ટીપાનો પુરેપુરો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. પાણીના
અવૈજ્ઞાનિક ઉપયોગ જમીનનું બંધારણ બગડવા પ્રશ્નો ઉદ્દભવે છે.
જ્યારે પિયત પાણીનો જથ્થો મર્યાદિત હોય ત્યારે વધારે પાક ઉત્પાદન
મેળવવા માટે તથા વધુ વિસ્તાર પિયત હે ઠળ આવરી લેવા માટે લભ્ય પાણીનો કાર્યક્ષમ
ઉપયોગ અનિવાર્ય બને છે. આ માટે ટપક પધ્ધતિ એક શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.
ટપક પિયત પધ્ધતિ :
પાકને છોડના કાર્યરત મૂળ વિસ્તારમાં પાકને જરૂરી માત્રામાં જ્યારે જોઈએ.
ત્યારે ઓછો પ્રવાહ દરે ટીપે-ટીપે પાણી આપવાથી પધ્ધતિને ટપક-પિયત પધ્ધતિ
કહે વામાં આવે છે. આ પધ્ધતિથી છોડના વિકાસ અને વૃધ્ધિ માટે જરૂરી ઘટકો જ ેવા
કે હવા, ભેજ અને પોષકતત્વો જમીનમાંથી સપ્રમાણમાં સહે લાઈથી મળતો. હોવાથી
પાકનો વિકાસ સારો અને ઝડપી થાય છે. તેથી ઉત્પાદન મળે છે. પિયત પાણીનો જુ દીજુ દી રીતે થતો વ્યયઆ પધ્ધતિ દ્રારા અટકાવી શકાય છે.
ટપક પિયત પધ્ધતિ દ્રારા રે લાવીને આપવાની પધ્ધતિની સરખામણીમાં
કાેઠામાં દર્શાવેલ પ્રમાણે પાણીની બચત થાય અને પાક ઉત્પાદનમાં વધારો થાય.

19

પાક

પિયત પાણીની બચત
(%)

ઉત્પાદનમાં વધારો
(%)

ફળપાકો
કેળ

૪૫

૫૨

દાડમ

૪૫

૯૮

પપૈયા

૬૮

૭૫

ચીકુ

૨૧

૧૭

તરબુચ

૩૬

૮૮

લીબું

૬૧

૫૦

શાકભાજી પાકો
ટામેટા

૩૯

૫૦

ભીંડા

૪૦

૧૬

કારે લા

૫૩

૩૯

મરચા

૬૨

૪૪

બટાટા

૪૩

૨૯

રીંગણ

૫૩

૧૪

ક્ષેત્રિય પાકો
શેરડી

૪૩

૪૮

કપાસ

૫૩

૨૭

દિવેલા

૭૩

૨૩

મગફળી

૨૦

૨૩

ટપક પધ્ધતિના પ્રકારો :
 ઓછા દબાણે ટપક પિયત પધ્ધતિ : આ પધ્ધતિમાં ટપક પ્રણાલીના ભાગો
જ ેવા કે પાણીની ટાંકી,કંટરો્ લ વાલ્વ, ફિલટર, મુખ્ય લાઈન અને સબલાઈન
જમીનથી ઊંચાઈ પર રાખવાથી ઓછા વાતાવરણનાં દબાણ (૩૦ પી.એસ.
આઈ. થી ઓછા) હે ઠળ નાના વિસ્તારમાં માટે ઓછા ખર્ચે ટપક પધ્ધતિથી પિયત
આપવાની અનુકૂળ પધ્ધતિ છે. આપણા દેશમાં આ પધ્ધતિ આદિવાસી વિસ્તાર
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અથવા ઓછા વિસ્તારમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તેની વ્યવસ્થિત જાળવણી
કરવામાં આવે તો ૬-૮ વર્ષ સુધી સારી રીતે ચલાવી શકાય છે.
 વધુ દબાણે ટપક પિયત પધ્ધતિ : આ પધ્ધતિમાં ટપક પ્રણાલીમાં ભાગો જ ેવા કે
પાણીની ટાંકી કંટરો્ લ વાલ્વ, ફિલ્ટર અને મુખ્ય લાઈન અને સબલાઈન જમીનની
સપાટી પર લેવલમાં હોય છે અને પાણીના દબાણથી કે ઈલેક્ટ્રીક મોટર દ્રારા
વધારે દબાણથી (૩૦ પી.એસ.આઈ.થી વધારે ) પિયત આપવામાં આવે છે. આ
ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી છોડનાં કાર્યક્ષમ મૂળ વિસ્તારમાં જ સપ્રમાણ પાણી
આપવામાં અવતું હોવાથી પાણી વપરાશની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરી શકાય છે
અને પોષકતત્વોની કાર્યક્ષમતા પણ વધારી ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે.
આ પધ્ધતિમાં ખર્ચ વધુ આવે છે.
ફર્ટિગેશન :
	ફર્ટિગેશન એટલે ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ દ્રારા પાકના મૂળમાં પિયત સાથે
આપવામાં પ્રવાહી ખાતરો, ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી અપનાવીને અને ખાતરો જમીનમાં
ઉપરથી આપવામાં આવે તો ટપક પધ્ધતિનો પુરતો લાભ મળશે નહિ. માટે વૈજ્ઞાનિક
સંશોધન દવારા ફર્ટિગેશન કે જ ેમાં પાક-છોડને જરૂરી ખાતરો સમયે-સમયે પાકની
અવસ્થા મુકવા વૈજ્ઞાનિક રીતે જ ે જોઈએ તેટલુ અને સીધુ જ પાકના મૂળના પ્રદેશમાં
આપીને ધાર્યુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. પરંપરાગત ખાતર આપવાની પધ્ધતિ કરતા
ફર્ટિગેશનથી આપવામાં આવતા ખાતરોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે, ખાતરોનોખર્ચ
પણ બચે છે અને પાક ઉત્પાદન પણ વધે.
ટપક પિયત પધ્ધતિથી થતા ફાયદાઓ ઃ
(૧) પાણીની બચત : આ પધ્ધતિથી છોડના મૂળ વિસ્તારમાં જ પાણી આપવામાં
આવતું હોવાથી મર્યાદિત જમીન ભીની થતાં બાષ્પીભવન, વહી જતાં પાણી તથા
મૂળ વિસ્તારની નીચે નિતાર (ઝમણ) દ્રારા થતાં પાણીના વ્યય ઉપર નિયંત્રણ
મેળવી શકાય છે જ ેથી પાક, જમીન તથા વાતાવરણ પ્રમાણે સરે રાશ ૪૦ થી ૭૦
ટકા પાણીની બચત થાય છે. જ ેનાથી વધારે વિસ્તારને પિયત હે ઠળ લાવી શકાય
છે.
(૨) છોડની વૃધ્ધિ અને ઉત્પાદન : ધીમે ધીમે ઓછુ ં પિયત વારંવાર આપવામાં
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આવતું હોવાથી જમીનમાં પૂરતો ભેજ તથા હવાનું યોગ્ય પ્રમાણ જળવાઈ રહે
છે. જ ેથી હવાની અવર જવર અને ઉષ્ણતામાનનું નિયમન થાય છે જ ેથી પાકની
વૃધ્ધિ સારી રીતે થાય છે. અને ઉત્પાદન ૨૦ થી ૪૦ % વધારે મળે છે.
(૩) ખાતરોનો મહત્તમ ઉપયોગ : આ પધ્ધતિથી પાકની જરૂરિયાતના સમયે
રાસાયણિક ખાતરો પાણી સાથે છોડના મૂળ વિસ્તારમાં આપી શકાય છે જ ેના
લીધે પોષક તત્વો જમીનમાં પાણી સાથે ઊંડે જતાંનથી તથા પાણીની સાથે વહી
જતાં નથી જ ેથી ખાતરની કાર્યક્ષમતા વધુ મળે છે. જ ેથી આશરે ૩૦ થી ૫૦ ટકા
ખાતરની બચત થાય છે.
(૪) નીંદણ, રોગ, જીવાતનું નિયંત્રણ : ફક્ત મૂળ વિસ્તાર જ ભીનો થતો હોવાથી
સૂક્ષ્મ આબોહવા અને બાકીની જમીન સૂકી રહે વાથી નીંદણ તથા રોગ જીવાતનો
ઉપદ્રવ ઘટે છે. સરવાળે નીંદામણ,દવાઓ વગેરે પાછળ થતો ખર્ચ ઘટે છે.
(૫) મજૂ ર તથા ઊર્જા શક્તિનો બચાવ : ટપક પિયત પધ્ધતિ ચાલુ તથા બંધ કરવા
પુરતા મજૂ ર જરૂર પડે છે. નિંદામણ, દવા છાંટવી, ખાતર આપવું વગેરે ખેતી
કાર્યો પણ અમર્યાદિત કરવા પડતા હોવાથી મજૂ રોની ૩૦ થી ૪૦ ટકા જ ેટલી
જરૂરિયાત ઓછી રહે છે. વળી આ પધ્ધતિ ઓછા દબાણે ચાલતી હોવાથી વીજ
શક્તિ (ઈલેક્ટ્રીક પાવર)માં ૨૦ થી ૩૦ ટકાનો બચાવ થાય છે.
(૬) અસમતલ હલકી કે નબળી જમીનો માટે અનુકુળ : રે તાળ, ખાડા-ટેકરાવાળી
કે ઢાળવાળી,બિન ઉપજાઉ જમીનમાં કે જ્યાં ચીલાચાલું પધ્ધતિ અનુકુળ આવતી
નથી ત્યાં ટપક પધ્ધતિ અનુકુળ આવે છે.
(૭) ક્ષારવાળું પાણી : આ પિયત પધ્ધતિ પાણી ઓછુ ં જોઈતું હોવાથી સાધારણ
ક્ષારવાળું પાણી પિયત તરીકે આપી શકાય છે. ક્ષારની સાંદ્રતા નહિવત રહે છે
અને પાકની વૃધ્ધિ ઉપર ક્ષારની નુકશાનકારક અસર થતી નથી.
(૮) નહે ર વિસ્તારની બિનઉપજાઉ જમીનને ફરીથી ઉપજાઉ બનાવવા :
નહે રવાળા વિસ્તારોમાં વધુ અને આડેધડ પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી જમીનમાં
પાણીની સપાટીનું લેવલ ઊંચે આવવાની બિનઉપજાઉ બને છે. આવા વિસ્તારમાં
નિતારની યોગ્ય વ્યવસ્થા ટપક પધ્ધતિ દ્રારા પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરીને
જમીનમાં ભૂગર્ભ જળની સપાટી નિયંત્રિત કરી શકાય છે અને આવી જમીન
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ફરીથી ઉપજાઉ બનાવી શકાય છે.
અન્ય ફાયદાઓ :
•

જમીનનું ધોવાણ થતું અટકે છે.

•

પાક વહે લો તૈયાર થાય છે.

•

દેશી પધ્ધતિમાં નીક તથા પાળા બનાવવામાં જમીનનો (આશરે ૮ થી ૧૦ ટકા)
વ્યય થાય છે. જ્યારે ટપક પધ્ધતિમાં નીકપાળાની જરૂર ન હોવાથી તેટલી જમીન
પાક હે ઠળ વધુ મળે છે.

•

જમીનનું બંધારણ અને ફળદ્રુપતા ટકી રહે છે.

•

નિતાર અને પાણી ભરાવાના પ્રશ્ન ઉદભવતા નથી.

•

હવા, જળ અને જમીનનું પ્રદૂષણ અટકાવી પર્યાવરણ સુધારે છે.

ટપક પધ્ધતિની મર્યાદાઓ :
•

શરૂઆતમાં મૂડીરોકાણ વધારે કરવું પડે છે.

•

આ પધ્ધતિ ચલાવવા તથા જાળવણી માટે તાંત્રિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.

•

પ્રાણીઓ તથા ઉંદરથી નજીવું નુકશાન થાય છે.
ટપક પિયત પધ્ધતિ માટે અનુકૂળ પાકો
ફળ પાકો

આંબા, ચીકુ , જામફળ, બોર , આંબળા, દ્રાક્ષ, કેળ, પપૈયા,
નારંગી, નાળિયેરી, લીંબુ, દાડમ વગેરે
શાકભાજીના ટામેટા, રીંગણ, બટાટા, ભીંડા, મરચી, કોબીજ, કારે લી,
પાકો
ફ્લાવર, દૂધી, તડબૂચ વગેરે
ક્ષેત્રિય પાકો

શેરડી, કપાસ, દિવેલા, મગફળી વગેરે.

ફૂલછોડ

ગુલાબ, મોગરા વગેરે

ટપક પિયત પધ્ધતિ અપનાવતી વખતે રાખવાની કાળજીઓ :
•

ફિલ્ટર સમયાંતરે સાફ કરવું જોઈએ.

•

ભલામણ કરે લા દબાણે જ પધ્ધતિ ચલાવવી જોઈએ.
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•

દરે ક લેટરલ અને સબમેઈનનેબે થી ત્રણ અઠવાડીયા સમયગાળે સાફ કરવી
જોઈએ.

•

ડ્રિપરો રૂંધાઈ/ બંધ થઈ જતાં નથી તેનું ધ્યાન દરરોજ અથવા અઠવાડીય રાખવું
જોઈએ.

•

પાણીમાં ઓગાળી ન શકે તેવા ખાતરો આ પધ્ધતિમાં ચોખ્ખુ પાણી છોડીને સાફ
(ફલશિંગ) કરવી જોઈએ.

ટપક પિયત પધ્ધતિનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા :
•

ટપક પધ્ધતિ અંગેની ગોઠવણી, સંચાલન અને જાળવણી સુધીની સંપૂર્ણ તાંત્રિક
માહિતી મેળવવી જોઈએ.

•

પાણીની ગુણવત્તા જાળવા માટે રાસાયણિક પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ.

•

જમીનઅને વાતાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને પાકને પાણીની જરૂરીયાત મુજબ
ટપક પધ્ધતિ ચલાવવી જોઈએ.

•

પાકને જરૂરી પોષકતત્વો ટપક પધ્ધતિ દ્રારા આપવા જોઈએ જ ેથી જમીનની
ફળદ્રુપતા અને ભૌતિક પરિસ્થિતિ જળવાઈ રહે .

•

ડ્રિપર અંશત : પુરાઈ જવાની દહે શત હોય છે, તેથી નિયમિત પણે ફલશિંગ
કરવાની જરૂર રહે છે.

•

ડ્રિપર તથા લેટરલમાં ક્ષારો જમા થાય છે જ ે માટે સમયાંતરે રાસાયણિક માવજત
આપવી જોઈએ.
zkì.u yu[. fu. Ãkxu÷, zkì. yu{. ðe. Ãkxu÷, zkì. Ãke. yu{. Ãkxu÷ yLku zkì. yuMk. yuLk. þkn
yuøkúkLu kku{e rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykf]Þ,w ykýtË - 388 110
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કાપણી (દિવસ)
ઉત્પાદન
(કિવન્ટલ/હે કટર)
વિશેષ નોંધ

પિયત

જમીન
વાવણી સમય
બિયારણનો દર
(કિ.ગ્રા./હે કટર)
રોપણી અંતર. (સે.મી.)
સેન્દ્રિય ખાતર
( ટન /હે કટર)
રાસાયણિક ખાતર
ના.ફો.પો
(કિ.ગ્રા./હે કટર)

વિગત/પાક
સુધારે લી જાતો

૮૦ થી ૧૦૦
૩૦ થી ૪૦

સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોની ઉણપ સમયે
ગવર્મેન્ટ નોટિફાઈડ ગ્રેડ ૫ ૨૦
કિ.ગ્રા./હે કટર પાયામાં આપવું
શ્રી પધ્ધતિ અપનવવાથી ૪૦ %
પાણીની બચત સાથે ૧૫ થી ૨૦ %
વધુ ઉત્પાદન મળે છે.

-

ફુટ , જીવ અને દુધીયા અવસ્થા

કુ લઃ ૮૦+ ૦૦+૦૦
પાયામાં : ૪૦+ ૦૦+૦૦,
ફુટ અવસ્થાએ : ૨૦ ના.
જીવ અવસ્થાએ : ૨૦ ના.

૨૦ x ૧૫
૧૦ છાણિયુ ખાતર

૯૦ થી ૧૦૦
૮ થી ૧૦

-

કુ લઃ ૫૦+૨૫+૦૦
પાયામાં : ૨૫+૨૫+૦૦
એક મહિને : ૨૫+૦+૦

૩૦
૫ છાણિયુ ખાતર

ઓરાણ ડાંગર
રોપાણ ડાંગર (વહે લી પાકતી)
જીઆર-૫, જીઆર-૮, જીઆર-૯ એસ. કે.- ૨૦, જીઆર-૩, જીઆર-૪,
ડીડીઆર ૯૭,
જીઆર-૬, જીઆર-૭, જીઆર-૧૨,
અશોકા ૨૦૦
ગુર્જરી
બેસર અને મધ્યમ કાળી
કાળી અને મધ્યમ કાળી
જૂ ન-જુ લાઈ
જુ લાઈ પ્રથમ પખવાડીયુ
૫૦ - ૬૦
૨૫
૨૦ x ૧૫
૧૦ છાણિયુ ખાતર

કાળી અને મધ્યમ કાળી
જુ લાઈ પ્રથમ પખવાડીયુ
૨૫

રોપાણ ડાંગર(મોડી પાકતી)
જીઆર-૧૦૧ , જીઆર- ૧૦૨,
જીઆર-૧૦૪, નર્મદા, મસુરી

-

૧૦૦ થી ૧૨૦
૪૫થી ૫૦

ફુટ , જીવ અને દુધીયા અવસ્થા

-

૧૩૦ થી ૧૪૦
૪૫ થી ૫૦

ફુટ , જીવ અને દુધીયા અવસ્થા

કુ લઃ ૧૦૦+૦૦+૦૦, પાયામાં : ૫૦+૦૦+૦૦, કુ લઃ ૧૨૦+૦૦+૦૦,
ફુટ અવસ્થાએ : ૨૫ ના.
પાયામાં : ૬૦+૦૦+૦૦,
જીવ અવસ્થાએ : ૨૫ ના.
ફુટ અવસ્થાએ : ૩૦ ના.
જીવ અવસ્થાએ : ૩૦ ના.

૨૦ x ૧૫
૧૦ છાણિયુ ખાતર

કાળી અને મધ્યમ કાળી
જુ લાઈ પ્રથમ પખવાડીયુ
૨૫

રોપાણ ડાંગર(મધ્યમ મોડી પાકતી)
જીઆર-૧૧ (ગુજ.૧૭), જયા, આઇ.આર-૨૨,
જીઆર-૧૦૩, દાંડી, એસએલઆર-૫૨૨૧૪
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૧૧૫ થી ૧૨૦
૩૫ થી ૪૦

ઘુટણ, ચમરી અને ડોડા
ભરાવાની અવસ્થા
૯૦ થી ૧૦૦
૧૫ થી ૨૦

ઘુટણ, ચમરી અને ડોડા
ભરાવાની અવસ્થા

૧૧૦ થી ૧૨૦
૧૫ થી ૨૦

ફૂલ અવસ્થા

કુ લઃ ૮૦+૪૦+૦૦,
પાયામાં : ૪૦+૪૦૦+૦૦,
વાવણીના એક મહિના પછી :
૪૦ ના.

વિશેષ નોંધ : મકાઈના ચાસને લંબ દિશામાં ૬૦ સે.મી. પહોળાઈ અને ૩૦ સે.મી. ઊંચાઇના ૨ મીટરના અંતરે પાળા બનાવવા.

કાપણી (દિવસ)
ઉત્પાદન
(કિવન્ટલ/હે કટર)

પિયત

કુ લઃ ૧૨૦+ ૬૦+૦૦,
પાયામાં : ૬૦+ ૬૦+૦૦,
ઘુટણ અવસ્થાએ : ૩૦ ના.
ચમરી અવસ્થાએ : ૩૦ ના.

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫

વહે લી વાવણી : ૬૦×૨૦-૨૫
મોડી વાવણી : ૭૫×૨૦-૨૫

૧૦ છાણિયુ ખાતર

જૂ ન-જુ લાઈ
૩.૭૫

ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ કાળી

જી એચબી-૫૨૬, જી એચબી૫૫૮, જી એચબી-૫૭૮, જી
એચબી,૫૩૮

ચોમાસુ બાજરી

૧૫ જૂ ન-૧૫જુ લાઈ
૨૦ થી ૨૫

ચોમાસુ મકાઈ
(સુધારે લ જાતો)
એચક્યુપીએમ-૧(પીળી),
દેશી જાતો:
જીએવાયએમએચ-૧(પીળી), ગુજરાત મકાઈ-૨(પીળી),
જીએસડબ્લ્યુએમએચ-૨(સફે દ), ગુજરાત મકાઈ-૪(સફે દ),
ગંગા સફે દ -૨
ગુજરાત મકાઈ-૬(સફે દ), નર્મદા
મોતી
ગોરાડુ થી મધ્યમ કાળી
ગોરાડુ થી મધ્યમ કાળી

ચોમાસુ મકાઈ (હાઇબ્રિડ)

વાવણી સમય
૧૫ જૂ ન-૧૫જુ લાઈ
બિયારણનો દર
૨૦ થી ૨૫
(કિ.ગ્રા./હે કટર)
રોપણી અંતર. (સે.મી.) વહે લી વાવણી : ૬૦×૨૦-૨૫
મોડી વાવણી : ૭૫×૨૦-૨૫
સેન્દ્રિય ખાતર( ટન / ૧૦ છાણિયુ ખાતર
હે કટર)
રાસાયણિક ખાતર
કુ લઃ ૧૨૦+ ૬૦+૦૦,
ના.ફો.પો
પાયામાં : ૬૦+૬૦+૦૦,
(કિ.ગ્રા./હે કટર)
ઘુટણ અવસ્થાએ : ૩૦ ના.
ચમરી અવસ્થાએ : ૩૦ ના.

જમીન

સુધારે લી જાતો

વિગત/પાક

જુ વાર (સુધારે લ)

કુ લઃ ૮૦+૪૦+૦૦, પાયામાં :
૪૦+૪૦+૦૦,
વાવણીના એક મહિના પછી :
૪૦ ના.

૧૦ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૫

જૂ ન- જૂ લાઈ
૧૦ થી ૧૨

ફુલ-ગાંઠ અવસ્થા, ડૂંડા ફૂલ-ગાંઠ અવસ્થા, ડૂંડા નીકળવાની
નીકળવાની અવસ્થા
અવસ્થા અને દાણા ભરાવાની
અને દાણા ભરાવાની
અવસ્થા
અવસ્થા
૧૧૦ થી ૧૨૦
૧૧૦ થી ૧૨૦
૪૦ થી ૫૦
૩૦ થી ૩૫

કુ લઃ ૧૦૦+૫૦+૦૦,
પાયામાં : ૫૦+૫૦+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૫૦ ના.

૧૦ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૫

જૂ ન- જૂ લાઈ
૧૦ થી ૧૨

ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ કાળી ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ કાળી

સીએચ-૧, સીએચ-૫, જી જ ે-૩૫, જી જે-૩૬, જી જે-૩૭,
સીએચ-૬
જી જ ે-૩૮, જી જે-૩૯, જી જે-૪૦,
જી જ ે-૪૨

જુ વાર (હાઇબ્રિડ)
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-

૧૨૦ થી ૧૩૫

૨૫ થી ૩૦

પિયત

કાપણી (દિવસ)

ઉત્પાદન
(કિવન્ટલ/હે કટર)

રાસાયણિક ખાતર ના.ફો.પો કુ લઃ ૪૦+૨૦+૦૦,
(કિ.ગ્રા./હે કટર)
પાયામાં : ૩૦+૨0+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૧૦ ના.

૨ છાણિયુ ખાતર

સેન્દ્રિય ખાતર( ટન /હે કટર)

૫

બિયારણનો દર
(કિ.ગ્રા./હે કટર)

૩૦ X ૭.૫

વરસાદ પડતા

વાવણી સમય

રોપણી અંતર. (સે.મી.)

હલકી રાતી, ગોરાડુ, બેસર

ગુજરાત નાગલી-૧,
ગુજરાત નાગલી-૨,
ગુજરાત નાગલી-૩

રાગી (બાવટો / નાગલી)

જમીન

સુધારે લી જાતો

પાકનું નામ

૧૦ થી ૧૨

૧૨૦ થી ૧૨૫

-

કુ લઃ ૨૦+૧૦+૦૦,
પાયામાં : ૧૦+૧0+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૧૦ ના.

૨ છાણિયુ ખાતર

૩૦ X ૧૫

૨

વરસાદ પડતા

હલકી રાતી, ગોરાડુ,
બેસર

ગુજરાત વરી-૧

વરી

૧૫ થી ૨૦

૮૦ થી ૮૫

-

કુ લઃ ૨૦+૧૦+૦૦,
પાયામાં : ૧૦+૧0+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૧૦ ના.

૨ છાણિયુ ખાતર

૩૦ X ૧૫

૮ થી ૧૦

વરસાદ પડતા

ગોરાડુ, બેસર

ગુજરાત બંટી-૧

બંટી

૧૦ થી ૧૫

૧૧૦ થી ૧૧૫

-

કુ લઃ ૪૦+૨૦+૦૦,
પાયામાં : ૨૦+૨0+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૨૦ ના.

૨ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૦

૧૫ થી ૨૦

વરસાદ પડતા

હલકી, પથરાળ,છીછરી રાતી

ગુજરાત કોદરા-૧,
ગુજરાત કોદરા-૨,
ગુજરાત આણંદ કોદરા-૩

કોદરા

૧૦ થી ૧૫

૬૫ થી ૭૫

-

કુ લઃ ૨૦+૧૦+૦૦,
પાયામાં : ૧૦+૧0+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૧૦ ના.

૨ છાણિયુ ખાતર

૨૨.૫-૩૦ X ૫-૧૦

૨ થી ૩

વરસાદ પડતા

હલકી રાતી, રાતી, રે તાળ

ડબ્લ્યુ સી-૯

ચીણો
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૧૨ થી ૧૫

બિયારણનો દર
(કિ.ગ્રા./હે કટર)

૧૩૦ થી ૧૬૦

૧૦ થી ૧૨

ઉત્પાદન
(કિવન્ટલ/હે કટર)

ડાળી અવસ્થા, ફૂલ
અવસ્થા અને દાણા
અવસ્થા

કાપણી (દિવસ)

પિયત

રાસાયણિક ખાતર ના.ફો.પો કુ લઃ ૨૦+૪૦+૦૦,
પાયામાં : ૨૦+૪૦+૦૦
(કિ.ગ્રા./હે કટર)

૧૦ છાણિયુ ખાતર

જૂ ન – જુ લાઇ

વાવણી સમય

૯૦-૧૨૦ X ૩૦-૪૫

ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી,
કાળી

જમીન

રોપણી અંતર. (સે.મી.)

એજીટી-૨, બીડીએન૨, વૈશાલી, ગુજરાત
તુવેર-૧, ગુજરાત
તુવેર-૧૦૦, ગુજરાત
તુવેર-૧૦૧

સુધારે લી જાતો

સેન્દ્રિય ખાતર( ટન /હે કટર)

તુવેર

વિગત/પાક
ટી-૯, જી-૭૫,
ટીપીયુ-૪, પુસા-૧,
ઝંડેવાલ

અડદ

૫ છાણિયુ ખાતર

૩૦-૪૫ X ૫-૧૦

૧૫ થી ૨૦

ચોમાસુ બેસતા

૮ થી ૧૦

૮૦ થી ૯૦

ડાળી અવસ્થા, ફૂલ
અવસ્થા અને દાણા
અવસ્થા
૮ થી ૧૦

૭૫ થી ૮૫

કુ લઃ ૨૦+૪૦+૦૦,
કુ લઃ ૨૦+૪૦+૦૦,
પાયામાં : ૨૦+૪૦+૦૦ પાયામાં : ૨૦+૪૦+૦૦

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૦

૧૨ થી ૧૬

જૂ ન-જુ લાઇ

ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ રે તાળ, ગોરાડુ, બેસર,
કાળી
મધ્યમ કાળી, કાળી

કે-૮૫૧, મેહા, ગુજરાત
મગ-૩, ગુજરાત મગ-૪

મગ
ગુજરાત ગુવાર-૧,
ગુજરાત ગુવાર-૨

ગુવાર

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૦

૮ થી ૧૦

ઓગષ્ટ

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૫

૨૦ થી ૨૫

ચોમાસુ બેસતા

ગોરાડુ,બેસર, મધ્યમ કાળી

ગુજરાત ચોળા-૧, ગુજરાત
ચોળા-૨, ગુજરાત ચોળા-૪

ચોળા

૪ થી ૬

૮૫ થી ૯૦

૧૦ થી ૧૫

૯૫ થી ૧૦૫

૧૨ થી ૧૫

૮૦ થી ૯૦

કુ લઃ ૨૦+૪૦+૦૦, કુ લઃ ૧૮+૪૬+૦૦,
કુ લઃ ૨૦+૪૦+૦૦,
પાયામાં : ૦+૪૦+૦૦ પાયામાં : ૧૮+૪૬+૦૦ પાયામાં : ૨૦+૪૦+૦૦

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૦

૧૦ થી ૧૫

જૂ ન-જુ લાઇ

ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ રે તાળ, ગોરાડુ, બેસર,
કાળી
મધ્યમ કાળી

ગુજરાત મઠ-૧

મઠ
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ઉભડી - ૧૦૦ થી ૧૨૫
વેલડી - ૮૦ થી ૧૦૦
અર્ધ વેલડી - ૯૦ થી ૧૧૦

વરસાદ પડતા

ગોરાડુ, રે તાળ

૧૧૦

કાપણી (દિવસ)

ઉભડી - ૧૦ થી ૧૫
વેલડી - ૧૫ થી ૨૦
અર્ધ વેલડી - ૧૨ થી ૧૫

ફૂલ અવસ્થા, સૂયા બેસ્વાની
અવસ્થા, ડાેડવા વિકાસની અવસ્થા

પિયત

ઉત્પાદન
(કિવન્ટલ/હે કટર)

સોયાબીન

૧૮ થી ૨૦

૧૦૦ - ૧૨૦

ડાળી અવસ્થા, ફૂલ અવસ્થા, શીંગ
અવસ્થા

કુ લઃ ૪૫+૬૦+૦૦,
પાયામાં : ૨૨.૫૦ +૬0 +૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૨૨.૫૦ ના.

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૦

૬૦

વરસાદ પડતા

ગોરાડુ, બેસર, મધ્યમ કાળી

ઉભડી : જીજી-૨, જીજી-૪, જીજી-૫, ગુજરાત સોયાબીન-૧, ગુજરાત
જીજી-૬, જેએલ-૨૪, જે-૧૧
સોયાબીન-૨, ગુજરાત સોયાબીન-૩,
વેલડી : જીએયુજી-૧૦, જીજી-૧૧, જે એસ-૩૩૫, એનઆરસી-૩૭
જીજી-૧૨, જીજી-૧૩
અર્ધ વેલડી : જીજી-૨૦

મગફળી

રોપણી અંતર
૪૫ X ૧૦
(સે.મી.)
સેન્દ્રિય ખાતર(
૫ છાણિયુ ખાતર
ટન /હે કટર)
રાસયણિક ખાતર ૧૨.૫+૨૫+૦૦,
ના.ફો.પો
પાયામાં : ૧૨.૫+૨૫+૦૦
(કિ.ગ્રા./હે કટર)

બિયારણનો દર
(કિ.ગ્રા./હે કટર)

વાવણી સમય

જમીન

સુધારે લી જાતો

વિગત/પાક

૨૫ થી ૩૦

૨૦૦ થી ૨૨૦

ફૂલ અવસ્થા, ડોડવા બેસવાની
અવસ્થા, ડોડવા વિકાસની
અવસ્થા

કુ લઃ ૭૫+૫૦+૦૦,
પાયામાં : ૩૭.૫૦ +૫0+૦૦,
વાવણીના ૪૫ દિવસ
પછી : ૩૭.૫૦ ના.

૧૦ છાણિયુ ખાતર

૧૨૦ X ૬૦

૮ થી ૧૦

ઓગષ્ટ

ગોરાડુ, બેસર, રે તાળ

જીસીએચ-૨, જીસીએચ-૩,
જીસીએચ-૪, જીસીએચ-૫,
જીસીએચ-૭

દિવેલા (પિયત)

તલ

૧૦ થી ૧૨

૩ થી ૪

૮૫ થી ૯૫

ડાળી અવસ્થા, ફૂલ
અવસ્થા, શીંગ અવસ્થા

૧૪૫ થી ૧૮૦

કુ લઃ ૨૫+૨૫+૦૦,
પાયામાં :
૧૨.૫+૨૫+૦૦,
વાવણીના ૩૦ દિવસ પછી
: ૧૨.૫૦ ના.

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫ X ૧૫

૨.૫

જુ ન-જુ લાઇ

ગોરાડુ, બેસર, રે તાળ

કુ લઃ ૪૦+૪૦+૦૦,
પાયામાં : ૨૦+૪૦+૦૦,
વાવણીના ૪૫ દિવસ
પછી : ૨૦ ના.

૫ છાણિયુ ખાતર

૯૦ X ૬૦

૧૦ થી ૧૨

વરસાદ પડતા

ગોરાડુ, બેસર, રે તાળ

જીસીએચ-૬, જીસીએચ-૭ ગુજરાત તલ-૧, ગુજરાત
તલ-૨,
પાટણ-૬૪

દિવેલા (બિનપિયત)
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કાપણી (દિવસ)
ઉત્પાદન (કિવન્ટલ/હે કટર)

પિયત

૧૫૦ થી ૧૮૦
૬ થી ૮

કુ લઃ ૪૦+૦૦+૦૦,
પાયામાં : ૪૦+૦૦+૦૦

૮ છાણિયુ ખાતર

૯૦ × ૭૫

બીડી તમાકુ (હાઇબ્રીડ)

વરિયાળી

ડાળી અવસ્થા
ચક્કર અવસ્થા
૧૦૦
૧૮-૨૦

૧૬૦ થી ૧૮૦
૨૫

કુ લઃ ૯૦+૪૫+૦૦,
પાયામાં : ૪૫+૪૫+૦૦,
વાવણીના એક મહિના
પછી : ૪૫ ના.

૫ છાણિયુ ખાતર

૪૫

કુ લઃ ૧૮૦-૦૦-૦૦,
પાયામાં :૧૬૦-૦૦-૦૦
એક મહિને : ૨૦ ના.

૧૦ છાણિયુ ખાતર

૯૦ × ૭૫

ડો. એમ.વી.પટેલ અને ડો. કે.ડી.મેવાડા
એગ્રોનોમી વિભાગ, બં.અ.કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ., આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૭૨૩

કુ લઃ ૨૪૦+૦૦+૦૦,
કુ લઃ ૧૮૦-૦૦-૦૦,
પાયામાં : ૬૦+૦૦+૦૦,
પાયામાં :૧૬૦-૦૦-૦૦
વાવણીના એક મહિના પછી : ૬૦ના.
એક મહિને : ૨૦ ના.
વાવણીના બે મહિના પછી :૬૦ના.
વાવણીના ત્રણ મહિના પછી:૬૦ના. (કિ.
ગ્રા./હે કટર)
ડાળી અવસ્થા, ફૂલ અવસ્થા, ફૂલ ભમરી
અવસ્થા, જીંડવા અવસ્થા
૧૬૦ થી ૧૮૦
૧૬૦ થી ૧૮૦
૨૫ થી ૨૮
૨૦

૧૦ છાણિયુ ખાતર

૫ છાણિયુ ખાતર

૧૦ થી ૧૫

બિયારણનો દર
(કિ.ગ્રા./હે કટર)
રોપણી અંતર. (સે.મી.)
સેન્દ્રિય ખાતર( ટન /
હે કટર)
રાસાયણિક ખાતર
ના.ફો.પો
(કિ.ગ્રા./હે કટર)
૧૨૦-૧૫૦ X ૪૫-૬૦

વરસાદ પડતા

વાવણી સમય

બીડી તમાકુ (સુધારે લી)

વિક્રમ, રાસી-૨, મલ્લીક, અજીત-૧૫૫, પિયત વિસ્તાર માટે :
એમ.આર.ગુ.ત.
ગુજરાત વરિયાળી-૧
અજીત-૫૫૫
આણંદ ૨, આણંદ ૧૧૯, ગુજરાત તમાકુ ૫, હાઇબ્રીડ૧, આણંદ બીડી
ગુજરાત તમાકુ ૯
તમાકુ ૧૦
બિનપિયત વિસ્તાર માટે : આણંદ ૧૧૯,
ગુજરાત તમાકુ ૫, ગુજરાત તમાકુ ૯
મધ્યમ કાળી થી કાળી
બેસર અને ગોરાડુ
બેસર અને મઘ્યમ કાળી
રે તાળ, ગોરડુ, બેસર,
મધ્યમ કાળી
મધ્ય મે થી મધ્ય જૂ ન
ઓગષ્ટ માસના ત્રીજા અઠવાડિયાથી
ઓગષ્ટ માસના ત્રીજા
જૂ ન-જુ લાઇ
સપ્ટેમ્બરના ત્રીજા અઠવાડિયા સુધીમાં
અઠવાડિયાથી સપ્ટેમ્બરના
ત્રીજા અઠવાડિયા સુધીમાં
૨.૫ થી ૩
૫
૫
૫

બીટી કપાસ હાઇબ્રિડ (પિયત)

૯૦ X ૩૦

મધ્યમ કાળી થી કાળી

દીગ્વિજય, ગુજરાત કપાસ-૧૧,
વી-૭૯૭

દેશી કપાસ (બિન પિયત)

જમીન

વિગત/પાક
સુધારે લી જાતો
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O/5FSMGL ;O/TF5}J"S B[TL SZJF wIFGDF\ ZFBJFGL AFATM o
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HDLG VG[ 5F6LG]\ 5'YSSZ6 SZFJL T[ D]HA O/5FSMGL 5;\NUL SZJLP
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s#f O/JF0L AGFJJF DF8[ pGF/F NZdIFG H[ T[ AFUFITL 5FSGF E,FD6
D]HAGF V\TZ[ IMuI DF5GF BF0FVM T{IFZ SZL ZM56L DF8[ VFIMHG SZJ]\P
s$f H[ T[ 5FS DF8[ S,DM ;ZSFZ DFgI 5|DFl6T G;"ZLVM VYJF ;ZSFZL
G;"ZLVMDF\YL D[/JJFGM VFU|C ZFBJMP
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T[GM ,FE D[/JMP
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ખાતર

અને જૂ ન

ઓકટોબર-ફે બ્રુઆરી

સુકવવા
૧૦૦-૧૨૦

ઉપાડી મૂળ કાપી

૧૩૫ દિવસે છોડ

કાપણીના દિવસો

સૂકુ પંચાંગ

સૂકી મૂસળી
૮૦૦૦-૧૦,૦૦૦

૮૦૦-૧૦૦૦

લીલી મૂસળી

૪૦૦૦-૫૦૦૦

સૂકા મૂળ

૬૦૦-૬૫૦

ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./
હે કટર

જરૂરીયાત

મુજબ

જરૂરિયાત

ટન/હે . પાન

કરવી

સુકાય ત્યારે કાપણી

અવસ્થાએ પીળા પડી

છોડ ઉપર જીંડવા પાકટ ૮૦૦ થી ૧૦૦૦

દરે ક કાપણી ૩ માસે

૧ થી ૧૨ ૧૨ થી ૧૮ માસ બાદ ૧૦ થી ૩૦

મુજબ

જરૂરીયાત

મુજબ

મુજબ
૨૫ ૩૦ દિવસે ૪ થી ૫

૬૦ X ૪૫ સે.મી. ૩૬૦૦૦ રોપ ૧૦-૧૫ ટન છાણીયું ----- -----

કુંવારપાઠુ

બીજુ

૧૦ ટન છાણીયું

મરઘાનું ખાતર
૩૦ સે.મી. હારમાં ૬-૮ કિ.ગ્રા/હે . ૧૦-૧૫ ટન છાણીયું ----- -----

૮

૯

૫ થી ૭

ના.
બાદ
----- -----

જરૂરીયાત

પિયત

ખાતર કિ.ગ્રા/હે કટર
પાયામાં ખાતર પૂર્તિ વાવણી

ખાતર
૩૦ X ૧૦ સે.મી. ૮૦૦- ૧૦૦૦ ૧૦-૧૫ ટન છાણીયું ----- -----

ગોરાડુ
રે તાળ, રે તાળ જૂ ન-ઓગષ્ટ

ગોરાડુ અને

રે તાળ, રે તાળ જૂ ન-જુ લાઇ

બીજનો દર
કિ.ગ્રા./હે કટર

ના-ફો-પો
૩૦ સે.મી. હારમાં ૭-૦ થી ૮-૦ 30-૧૫-૦૦ +

વાવણી અંતર

સફે દ શંખપુષ્પી

મધ્યમકાળી

આણંદ સફે દ મૂસળી - ૧ ગોરાડુ અથવા જૂ ન

બીજુ

ગોરાડુ અથવા સપ્ટેમ્બરનું

વાવણી સમય

ગુજરાત આણંદ

જમીન

અશ્વગંધા

પાક
સુધારે લ જાત

૭

૬

૫

અ.નં.
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પૂર્તિ
ના.

ખાતર કિ.ગ્રા/હે કટર
પાયામાં ખાતર
ના-ફો-પો

વાવણી
બાદ

જુ લાઇ
-ઓગસ્ટ

૬૦ x ૬૦ સે.મી.

૨૫૦ ગ્રામ
બીજ

૧૫૦ ગ્રામ
બીજ

૪૦ દરે ક
કાપણી
બાદ

----

દર ૯૦ દિવસે (વર્ષ
દરમ્યાન ત્રણ-ત્રણ
કાપણી)

કાપણીના દિવસો

જરૂરિયાત
છોડ ઉપર ફૂલ
મુજબ
આવવાની શરૂઆતમાં
પ્રથમ કાપણી કરવી.
કાપણી દર બે માસના
અંતરે કરવામાં આવે છે.
૫ થી ૭
ફુલ અવસ્થાએ લીલા
પાનની કાપણી કરવી.
ત્યાર બાદ દરે ક ૯૦
દિવસે બે કાપણી કરવી.

જરૂરિયાત
મુજબ

પિયત

૧૪૦ - ૧૬૦
કિ.ગ્રા. તેલ

૩૦૦૦ – ૫૦૦૦
કિ.ગ્રા. સૂકા પાન
૬૦ – ૭૦ કિ.ગ્રા.
તેલ

૮૦૦૦-૧૦૦૦૦

ઉત્પાદન કિ.ગ્રા./
હે કટર

ડૉ. એમ. એ. પટેલ, પ્રૉ. બી. વી. હિરપરા અને પુષ્પા એસ. પરમાર
ઔષધિય અને સુગધિ
ં ત વનસ્પતિ સંશોધન કેન્દ્ર
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨

૪૦+૪૦+૦
૧૦ ટન છાણીયું
ખાતર અને ૨ ટન
દિવેલી ખોળ

૧૫+૪૦+૪૦
૧૦ ટન છાણીયું
ખાતર

૨૫

બીજનો દર
કિ.ગ્રા./હે કટર

ગોરાડુ, બેસર જૂ ન – જુ લાઇ ૬૦ x ૬૦ સે.મી.
અને મધ્યમ
કાળી

વાવણી અંતર
----- -----

વાવણી સમય

રે તાળ,
જૂ ન માસમાં ૬૦ X ૬૦ સે.મી. ૨૮૦૦૦ રોપ ૧૦ ટન છાણીયું
ગોરાડુ અથવા કોથળીમાં રોપા
ખાતર
મધ્યમકાળી તૈયાર કરવા
જુ લાઇ રોપણી

જમીન

ડમરો
ગોરાડુ,
ગુજરાત આણંદ બાસીલ મધ્યમ કાળી
-૧
અથવા સારા
નીતારવાળી

તુલસી

૧૧

૧૨

ડોડી

પાક
સુધારે લ જાત

૧૦

અ.નં.
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સુધારે લી જાતો

ગોરાડુ, બેસર
અને મઘ્યમ
કાળી

જમીન

ઘાસચારાના
પાક

મકાઈ

સુધારે લી જાતો

જમીન

આફ્રિકન ટોલ, ગંગા
ફળદુ્૫ સારા
સફે દ-ર, ગંગા-૫, વિક્રમ, નિતારવાળી
ફાર્મ સમેરી, ગુજરાત
મકાઈ-૧, ર, ૩, ૪ અને ૬

જુ વાર
એમ.પી.ચારી,
ગોરાડુ, બેસર
(બહુકા૫ણી) એસ.એસ.જી.૫૯.૩,
અને મધ્યમ
પાયોનિયર હાઈબ્રિડ,
કાળી
ગુ.ફો.સો.હા-૧, હરાસોના,
સફે દ મોતી અને
સીઓએફએસ-ર૯

જુ વાર
એસ.૧૦૪૯ (સુંઢીયુ),
(એક કા૫ણી) સી.૧૦.ર (છાસટિયો),
જી.એફ.એસ.૩, જી.એફ.
એસ.૪
જી.એફ.એસ.૫ અને
ગુ.આ.ઘા.જુ વાર-૧૧
અને ૧ર

ઘાસચારાના
પાક

વાવણી
અંતર
સે.મી.

ધાન્ય વર્ગ

બિયારણનો
દર કિ.ગ્રા./
હે કટર

વાવણી સમય

ઠડં ી સિવાયના
દિવસોમાં ગમે
ત્યારે વાવી શકાય

ચોમાસુઃ જુ નજુ લાઈ ઉનાળુઃ
ફે બ્રુઆરી-માર્ચ

બિયારણનો
દર કિ.ગ્રા./
હે કટર

૬૦

વાવણી
અંતર
સે.મી.

૩૦

સુધારે લી
ર૫ થી ૩૦
જાતો માટે ૬૦
અને હાઈબ્રિડ
માટે ૩૦

ચોમાસુઃ જુ નસુધારે લી
ર૫ થી ૩૦
જુ લાઈ,
જાતો માટે ૬૦
ઉનાળુઃ ફે બ્રુઆરી- અને હાઈબ્રિડ
માર્ચ
માટે ૩૦

વાવણી સમય

ખાતર ના.ફો.પો.
કિ.ગ્રા./હે કટર

કુ લઃ ૮૦+૩૦+૦
પાયામાં:
૪૦+૩૦+૦
એક મહિને:
૪૦+૦+૦

કુ લઃ ૭૫+૪૦+૦
પાયામાં:
ર૫+૪૦+૦
એક મહિને:
ર૫+૦+૦
પ્રથમ કા૫ણીએ:
ર૫+૦+૦

કુ લઃ ૫૦+૪૦+૦
પાયામાં:
ર૫+૪૦+૦
એક મહિને:
ર૫+૦+૦

ખાતર ના.ફો.પો.
કિ.ગ્રા./હે કટર

કા૫ણી

પિયત

શિયાળામાં
૧૫ થી ર૦
દિવસે અને
ઉનાળામાં ૧૦
થી ૧૫ દિવસે

ઉનાળુ
જુ વારને
જમીનની જાત
પ્રમાણે ૧૦ થી
૧૫ દિવસે

૩૫૦ થી ૪૦૦

ઉત્પાદન
કિવન્ટલ/હે કટર

કા૫ણી

ઉત્પાદન
કિવન્ટલ/હે કટર

ચમરી આવેથી ચોમાસામાં ૩૦૦-૪૦૦,
દૂધિયા દાણા શિયાળુ અને ઉનાળુ
અવસ્થાએ
૪૦૦-૫૦૦
કા૫ણી કરવી

પ્રથમ કા૫ણી બે કા૫ણીમાં ૬૫૦, બહુ
૫૫-૬૦ દિવસે કા૫ણીમાં ૮૦૦-૧૦૦૦
અને ત્યારબાદ
અન્ય
કા૫ણીઓ
૪૦-૪૫ દિવસે
કરવી

૫૦ ટકા ફુલ
ઉનાળુ
જુ વારને
અવસ્થાએ
જમીનની જાત કા૫ણી કરવી.
પ્રમાણે ૧૦ થી
૧૫ દિવસે.

પિયત
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જીએયુએલ-૧ (આણંદ-ર),
જીએયુઅલ-ર
(એસએસ ૬ર૭) અને
એએલ-૩

કેન્ટ, ઓ.એલ.૯,
જ ે.એચ.ઓ.૮રર અને
જ ેઓ-૦૩-૯૧

ઓટ

રજકો

રજકાબાજરી (સ્થાનિક),
જાયન્ટ બાજરા અને
ગુજરાત ઘાસચારા
બાજરી-૧

બાજરી

ચોમાસુઃ જુ નજુ લાઈ ઉનાળુઃ
ફે બ્રુઆરી-માર્ચ

સારા
નિતારવાળી
બેસર, મઘ્યમ
કાળી, ગોરાડુ

નવેમ્બરનું બીજુ
અઠવાડિયું

ગોરાડુ, મધ્યમ નવેમ્બરનું બીજુ
કાળી, સારા
અઠવાડિયું
નિતારવાળી

ગોરાડુ, બેસર
અને મધ્યમ
કાળી

૧૦

ર૫

ર૫

ઉનાળુ
બાજરીને ૧૦
થી ૧૫ દિવસે
પાણી આ૫વું

ર૦+૫૦+૫૦
પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો

શિયાળામાં ૧ર
થી ૧૫ દિવસે
અને ઉનાળામાં
૧૦ થી ૧ર
દિવસે

કુ લઃ ૮૦+૩૦+ ૦ ૧ર થી ૧૫
પાયામાં:
દિવસે
૪૦+૩૦+૦
એક મહિનેઃ
ર૦+૦+૦
પ્રથમ કા૫ણીએ:
ર૦+૦+૦

૩૦ થી ૪૫ કુ લઃ ૧૦૦+૦+૦
પાયામાં:
૫૦+૦+૦
પ્રથમ કા૫ણીએ:
૫૦+૦+૦
(દરે ક વધારાની
કા૫ણીએ
વધારાનો ૫૦
કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન/
હે . આ૫વો)

કઠોળ વર્ગ

૧૦૦

૧૦ થી ૧ર

એક કા૫ણીમાં
૪૦૦-૫૦૦,
બે કા૫ણીમાં
૫૦૦-૬૦૦

એક કા૫ણી માં ૩૦૦૪૦૦,
બહુ કા૫ણીમાં
૬૦૦-૭૦૦

૫૦ ટકા ફુલ ૭૦૦-૮૦૦
અવસ્થાએ
(ઋતુ દરમ્યાન)
અથવા વાવણી
૫છી બે મહિને
ત્યારબાદ
શિયાળામાં ૩૦
દિવસે અને
ઉનાળામાં ર૦
થી ર૫ દિવસે

પ્રથમ કા૫ણી
૫૦ થી ૫૫
દિવસે, બીજી
કા૫ણી ૫૦
ટકા ફુલ
અવસ્થાએ.

પ્રથમ કા૫ણી
૪૫-૫૦ દિવસે
અને ત્યારબાદ
૩૦-૩૫ દિવસે
કા૫ણી કરવી
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એફ.એસ.ર૭૭,
એચ.એફ.જી.ર, દુર્ગાપુર
સફે દ અને સિરસા-૧

આઈ.જી.એફ.આર. આઈ- ગમે તેવી
જૂ ન-જુ લાઈ
૧૬૪૯ અને રર૧૪
જમીનમાં થઈ
શકે છે ૫ણ
પાણી ભરાઈ
રહે તે વિસ્તાર
અનુકૂળ આવતો
નથી.

સ્થાનિક

સ્થાનિક

વાલ

દશરથ

શેવરી

રે તાળુ, ગોરાડુ,
મઘ્યમ કાળી

હલકી મઘ્યમ

જૂ ન-જુ લાઈ

જૂ ન-જુ લાઈ

ગોરાડુ, બેસર, જુ ન-જુ લાઈ
મઘ્યમ કાળી
અને હલકી
જમીન

ચોમાસુઃ
જુ ન-જુ લાઈ
ઉનાળુઃ ફે બ્રુઆરીમાર્ચ

ગુવાર

રે તાળ
અને સારા
નિતારવાળી
જમીન માફક
આવે છે.

ચોમાસુ ઋતુ માટે
જી.એફ.સી.૧, જી.એફ.
સી.૩ અને ઈ.સી.૪ર૧૬,
ઉનાળુ ઋતુ માટે જી.એફ.
સી.ર, જી.એફ.સી.૪ અને
ઈ.સી.૪ર૧૬

વાવણી સમય

ચોળા

જમીન

સુધારે લી જાતો

ઘાસચારાના
પાક

૧૦ થી ૧૫

૭ થી ૧૦

ર૦ થી ર૫

૩૫ થી ૪૦

૪૦

બિયારણનો
દર કિ.ગ્રા./
હે કટર

૫૦×૧૫

૫૦×૧૫

૪૫

૪૫

૩૦

વાવણી
અંતર
સે.મી.

ર૦+૬૦+૦
પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો

૫૦+૧૦૦+૦
પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો

ર૦+૮૦+૦
પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો

ર૦+૪૦+૦
પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો

ર૦+૪૦+૦
પાયાના ખાતર
તરીકે આ૫વો.

ખાતર ના.ફો.પો.
કિ.ગ્રા./હે કટર

કા૫ણી

-

જરૂરિયાત
મુજબ પાણી
આ૫વું

જરૂરિયાત
મુજબ પાણી
આ૫વું

-

૪૦૦-૫૦૦

ર૫૦-૩૦૦

ર૫૦-૩૦૦

ઉત્પાદન
કિવન્ટલ/
હે કટર

પ્રથમ કા૫ણી ૧ મીટર ૧૫૦-ર૦૦
ઊંચાઈએ ૩ મહિને
કરવી ત્યારબાદ દર બે
મહિને કા૫ણી કરવી.

૬૦ સે.મી.ની ઊંચાઈએ ૪૦૦-૫૦૦
કા૫ણી કરવી

કુ લ અવસ્થાઅે

શીંગો બેસવાની
શરૂઆત થાય ત્યારે
અથવા ૬૦ થી ૭૦
દિવસે.

ઉનાળુ ચોળાને ૭૦ થી ૭૫ દિવસે
૧૦ થી ૧૫
દિવસે પાણી
આ૫વું

પિયત
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જૂ ન-જુ લાઈ તથા
ફે બ્રુઆરી થી એપ્રિલ

સારા નિતારવાળી
મધ્યમ કાળી

વર્ષમાં ગમે ત્યારે
વાવી શકાય.

ગીનીયા ઘાસ જ ેએચજીજી-૮-૧, હમિલ,
કોલોનીયલ, ગાલ્ટન, સીઓ
(જીજી)-૩

રે તાળ, ગોરાડુ
જમીનમાં થઈ
શકે છે.

જૂ ન થી ઓગષ્ટ

વાવણી સમય

રે તાળ, ગોરાડુ,
જૂ ન-જુ લાઈ તથા
મધ્યમ કાળી અને ફે બ્આ
રુ રી થી એપ્રિલ
સારા નિતારવાળી

ઈ.સી.૬૮૪૧૪

સૂર્યમુખી

સારા
નિતારવાળી

જમીન

ગજરાજ ઘાસ સીઓ-૩, એપીબીએન-૧,
સી.ઓ.૧ અને એન.બી.ર૧

હવાઈયન, સાલ્વેડોર
અને પેરુ

સુધારે લી જાતો

સુબાબુલ

ઘાસચારાના
પાક

૪૫

ખાતર
ના.ફો.પો.
કિ.ગ્રા./હે કટર

૧૦ ટન છા.ખાતર/
હે . પાયામાં
૫૦+૩૦+૩૦, દરે ક
કા૫ણી ૫છી ૫૦ થી
૭૫ કિ.ગ્રા. ના./હે .
આ૫વું

૬૦+૩૦+૦ પાયામાં
આ૫વો

૬૦×૬૦
૫૦+૩૦+૩૦
૯૦×૯૦ પાયામાં તેમજ દરે ક
૧૦૦×૧૦૦ કા૫ણી ૫છી ૩૦
કિ.ગ્રા. ના./હે . અને
દર વર્ષે ૪૦ કિ.ગ્રા.
ફોસ્ફરસ/હે કટરે
આ૫વો

૬૦×૬૦
૯૦×૯૦
૧૦૦×૧૦૦
૧૦૦×૫૦

ઘાસ વર્ગ

ર૭,૭૭૭
જડિયાં
૧ર,૩૪૫
જડિયાં
૧૦,૦૦૦
જડિયાં

વાવણી
અંતર
સે.મી.

પિયત

ચોમાસામાં
જરૂર મુજબ,
શિયાળામાં ૧૫
થી ર૦ દિવસે,
ઉનાળામાં ૧૦
દિવસે આ૫વું

ચોમાસામાં
જરૂર મુજબ,
શિયાળામાં ૧૫
થી ર૦ દિવસે,
ઉનાળામાં ૧૦
દિવસે આ૫વું

શિયાળા તેમજ
ઉનાળામાં
જરૂરિયાત
મુજબ

ર૦૦×૫૦ કુ લઃ ર૦+૬૦+૩૦ જરૂરિયાત
પાયામાં ત્યાર
મુજબ પાણી
બાદ દર આંતરે
આ૫વું
વર્ષે ર૫ કિ.ગ્રા.
ફોસ્ફરસ/હે કટરે

તૈલી વર્ગ

ર૭,૭૭૭
જડિયાં
૧ર,૩૪૫
જડિયાં
૧૦,૦૦૦
જડિયાં

૪૦

ર૦ થી ૩૦

બિયારણનો
દર
કિ.ગ્રા./
હે કટર

પ્રથમ વર્ષઃ
૧૫૦૦-ર૦૦૦
બીજુ વર્ષઃ
૧૫૦૦
ત્રીજુ વર્ષ :
૧૦૦૦

ર૦૦-ર૫૦

પિયતમાં
૬૦૦ થી
૧૦૦૦,
બિન પિયતમાં
૧૫૦-ર૫૦

ઉત્પાદન
કિવન્ટલ/
હે કટર

પ્રથમ કા૫ણી ૬૦ દિવસે દર વર્ષે
ત્યારબાદ દરે ક કા૫ણી
૧૦૦૦-૧ર૦૦
૪૦ થી ૫૦ દિવસે કરવી

પ્રથમ કા૫ણી ૬૦ દિવસે
ત્યારબાદ દરે ક કા૫ણી
૪૫ દિવસે

કળીઓ બેસે ત્યારે એટલે
કે વાવણી બાદ ૪૦ થી
૪૫ દિવસે

પ્રથમ કા૫ણી ૧૦૦
દિવસે ત્યારબાદ
ચોમાસામાં ૪૦ દિવસે,
શિયાળામાં ૬૦ દિવસે
અને ઉનાળામાં ૫૦
દિવસે કરવી

કા૫ણી
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ધરફ ઘાસ

જી.એ.યુ.ડી-૧

ગુજરાત આણંદ અંજાન
ઘાસ-૧, આઈ.જી.એફ.
આર.આઈ-૧, પુસાયલોઅંજાન, કોઈમ્બતુર-૧
ગુજરાત મારવેલ ઘાસ-૧,
ગુજરાત આણંદ મારવેલ
ઘાસ-ર

અંજાન ઘાસ
(ધામણ)

ઝીંઝવો ઘાસ
(મારવેલ)

સ્થાનિક

સુધારે લી જાતો

પેરા ઘાસ

ઘાસચારાના
પાક

ડુગ
ં રાળ,
૫થ્રથરવાળી અને
રે તાળ

રે તાળ, ગોરાડુ થી
મધ્યમ કાળી

ભારે ભેજવાળી
અને પાણી ભરાઈ
રહે તેવી જમીન
૫ણ અનુકૂળ
આવે છે
રે તાળ, ગોરાડુ,
મધ્યમ કાળી અને
સારા નિતારવાળી

જમીન

જુ ન-જુ લાઈ

જૂ ન-જુ લાઈ

જુ ન-જુ લાઈ

ઉત્તર ગુજરાતમાં ૧૫
મી ફે બ્રુઆરી, દક્ષિણ
ગુજરાતમાં ગમેત્યારે
વાવી શકાય છે

વાવણી સમય

૪

૪૫ × ૩૦
ધરૂ રોપીને

૫૦ × ર૫
ધરૂ રોપીને

૬૦ × ૬૦
૭૫ × ૭૫
ધરૂ રોપીને

૫૦×૫૦
૬૦×૬૦
ધરૂ રોપીને

વાવણી
અંતર
સે.મી.

પિયત

કા૫ણી

દર વર્ષે
૧૦૦૦

ઉત્પાદન કિવન્ટલ/
હે કટર

કુ લઃ ૪૦+૦+૦
પાયામાં: ર૦+૦+૦
દોઢ મહિને:
ર૦+૦+૦

કુ લઃ ૪૦+૦+૦
પાયામાં: ર૦+૦+૦
એક મહિને:
ર૦+૦+૦

જરૂરિયાત મુજબ પ્રથમ કા૫ણી ગૌચરમાં ૬૦ થી ૮૦,
ત્રણ થી સાડા પિયતમાં ૧૦૦ થી ૧ર૦
ત્રણ મહિને,
૫છી દરે ક
કા૫ણી ૪૦
દિવસે કરવી.
જરૂરિયાત મુજબ પ્રથમ કા૫ણી ૧ર૫
૩ મહિને અને
ત્યારબાદ દરે ક
દોઢ મહિને
કરવી

૩૦+૧૦+૦ પાયાના જરૂરિયાત મુજબ પ્રથમ કા૫ણી ગૌચરમાં ૧૫૦-ર૦૦ તથા
ખાતર તરીકે આ૫વો
રો૫ણી બાદ ૪ પિયતમાં ૪૦૦ થી ૫૦૦
મહિને કરવી

૪૦+૦+૦ પાયાના
જરૂરિયાત મુજબ પ્રથમ કા૫ણી
ખાતર તરીકે આ૫વો
રો૫ણી ૫છી
૬૦ દિવસે
કરવી

ખાતર
ના.ફો.પો.
કિ.ગ્રા./હે કટર

ર્ડા. એચ.પી. ૫રમાર, ર્ડા. જ ે.સી. શ્રોફ, ર્ડા. એમ.આર. સૈયદ અને શ્રી. ડી.આર. ૫ઢેરીયા
મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃ યુ, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૪૧૭૯

ર થી ૩

ર થી ૩

૪૦,૦૦૦
જડિયાં
ર૭,૭૭૭
જડિયાં

બિયારણનો
દર
કિ.ગ્રા./
હે કટર

rðrðÄ Ãkkfku{kt hkuøk rLkÞtºký
(ક) ફુગથી થતા રોગો
(૧) ડાંગર, બાજરી, રાગી : પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ
 ધરુ નાખતાં પહે લાં બીજને ૧ કિલો દીઠ ૩ ગ્રામ થાયરમ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ
દવાનો પટ આપવો.
 રોગની શરુઆત જણાય કે તરત જ ટ્રાયસાયક્લાઝોલ ૭૫ વેપા ૬ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણી અથવા આઇપ્રોબેનફોસ ૪૮ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણી
અથવા થાયોફે નટે મિથાઇલ ૭૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણી અથવા
એડીફે નફોસ ૫૦% ઇસી ૧૦ મિ.લિ ૧૦ લિટર પાણી પૈકી કોઇ પણ એક
દવાનો ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે જરૂરીયાત મુજબ બે થી ત્રણ છટં કાવ કરવા.
(૨) બાજરી: કુ તુલ/ તળછારો
• રોગપ્રતિકારક જાતો જ ેવી કે જી.એચ.બી. ૫૨૬, જી.એચ.બી. ૫૫૮ વાવેતર
માટે પસંદગી કરવી.
• વાવતા પહે લા મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૩૫ ડબલ્યુ એસ નો ૮ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા.
બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
• ઉભા પાકમાં રોગ જણાય તો મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૭૨ વેપા ૧૫ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં ઓગાળી જરૂરીયાત મુજબ પાનની ઉપર તેમજ નીચેના ભાગે
છટં કાવ કરવો.
(3) ઘઉં: ગેરૂ
• ગેરુ રોગપ્રતિકારક જાતો જ ેવી કે જી.ડબ્લ્યુ.૪૯૬, જી.ડબ્લ્યુ.૧૯૦,
જી.ડબ્લ્યુ.૨૭૩, જી.ડબ્લ્યુ.૩૨૨, જી.ડબ્લ્યુ. ૧૧૩૯ ની વાવણી કરવી.
• રોગની શરુઆત થાય ત્યારે પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૧૦ મિલી ૧૦ લિટર
પાણી દવાના કુ લ ત્રણ છટં કાવ ૧૫ દિવસના આંતરે કરવો.
(૪) મકાઇ: પાનનો સૂકારો (ટર્સીકમ લીફ બ્લાઇટ)
 રોગ પ્રતિકાર જાતો જ ેવી કે ગંગા સફે દ ૨, ગંગા ૧૧, ગુ. મકાઇ ૩ વગેરે
વાવણીના ઉપયોગમાં લેવી.
 બીજને ટાલ્ક આધારિત ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી ૧ ટકા વે.પા. (૨x૧૦૮ સીએફયુ
પ્રતિ ગ્રામ) નો ૭ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપવો અથવા બીજને કેપ્ટાન
ફૂગનાશકનો ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપવો. રોગની શરૂઆતમાં
ગૌમુત્ર ૧૦ ટકા (૧ લિટર પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી) અથવા લીમડાના પાનના
અર્ક ૧૦ ટકા (૧ લિટર પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી)નો છટં કાવ વાવણીના ૩૦,
૪૦, ૫૦ અને ૬૦ દિવસે કરવા અથવા એઝોક્સીસ્ટ્રોબીન + ડાયફે ન્કોનાઝોલ
(૯.૨ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી) ના ૧૫ દિવસના આંતરે બે છટં કાવ કરવા.
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(૫) ચણા, તુવેર, દિવેલા : સૂકારો
• જમીનની તૈયારી વખતે ૧૦ ટન પ્રેસમડ અથવા ટ્રાયકોડર્મા હરજીયાનમ
ફૂગની વૃધ્ધિ કરે લ હોય તેવું છાણિયું ખાતર ૧ ટન પ્રતિ હે કટર મુજબ ચાસમાં
આપવું.
• બીજને કાર્બોક્ષીન ૩૭.૫% + થાયરમ ૩૭.૫% ૭૫ ડીએસ ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો
બીજ અથવા ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે માવજત
આપી વાવણી કરવી.
(૬) મગ, મઠ, અડદ, ચોળા, વાલ, પાપડી: કાલવ્રણ
• રોગમુક્ત બીની પસંદગી કરવી. બિયારણને થાયરમ અથવા કેપ્ટાન ફૂગનાશકનો
૩ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપવો.
• ઊભા પાકમાં રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
(૭) રાઈ:
(ક) અલ્ટરનેરીયા પાનનાં ટપકાં
 રોગની શરૂઆત જણાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર
પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો. રોગની તીવ્રતા વધુ હોય તો બીજો છટં કાવ ૧૫
દિવસ પછી કરવો.
(ખ) સફે દ ગેરૂ
 બીજને વાવતા પહે લા મેટાલેક્ષીલ (એપ્રોન ૩૫ એસ.ડી.) નો ૬ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા.
બીજ દીઠ પટ આપવો. રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા
અથવા મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૭૨ વેપા ૨૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫
દિવસના અંતરે બે છટં કાવ કરવા.
(૮) મગફળી :
(ક) ઉગસુકનો રોગ અને કોલર રોટ
 બીજને વાવતા પહે લા એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૪ ગ્રામ કેપ્ટાન અથવા થાયરમ
અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ અથવા ટેબુકોનાઝોલ ૨ ડીએસ ૧.૨૫ ગ્રામ નો પટ
આપીને વાવેતર કરવું.
(ખ) પાનના ટપકાં (ટીક્કા)
 મગફળીનો પાક ૩૦ થી ૩૫ દિવસનો થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા
ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથાલોનીલ ૭૫ વેપા
૨૭ ગ્રામ અથવા હે ક્ઝાકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૫ મિલી ૧૦ લિટર પાણીમાં
ભેળવી ત્રણ છટં કાવ ૧૨ થી ૧૫ દિવસની અંતરે કરવા.
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(૯) તલ: થડ અને મૂળનો સૂકારો
• રોગમુક્ત બીજની પસંદગી કરવી. બીજને કાર્બેન્ડાઝીમ અથવા થાયરમ
ફૂગનાશકની (૩ થી ૪ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ) માવજત આપવી.
• ઊભા પાકમાં રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ
અથવા થાયોફે નટે મિથાઇલ ૭૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫
વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી બે છટં કાવ ૨૦ દિવસના અંતરે
કરવા.
(૧૦) રીગણી, ટામેટી અને, મરચી: ધરૂનો કોહવારો
• મે માસમાં સોઇલ સોલેરાઈઝેશન (સૂર્યકિરણ) કરવું.
• ધરૂ ઉગ્યા પછી કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઈડ ૫૦ વેપા ૨૫ ગ્રામ અથવા મેટાલેઝીલ
એમ. ઝેડ. ૭૨ વેપા ૨૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે ડ્રનેં ્ચિંગ કરવું.
(૧૧) ટામેટી, બટાટા: આગોતરો સુકારો
• મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ
અથવા લીમડાના તાજા પાનનો અર્ક ૫૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી
જરૂરીયાત મુજબ છટં કાવ કરવો.
• બટાકાના કટકાને રોપણીના ૧૨ કલાક પહે લા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા, ૧ કિ.ગ્રા. +
૫ કિ.ગ્રા. ટાલ્ક પાઉડર ૧૦૦ કિ.ગ્રા. બીયારણ પ્રમાણે બીજ માવજત આપીને
વાવેતર કરવું.
• આ રોગની શરૂઆત થતા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા
પ્રોપીનેબ ૭૦ વેપા ૧૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી જરૂરીયાત મુજબ
છટં કાવ કરવો.
(૧૨) ડુંગળી-લસણ: જાંબલી ધાબા
 મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં ભેળવી ત્રણ છટં કાવ (પ્રથમ છટં કાવ રોગ દેખાય ત્યારે અને
બાકીના બે છટં કાવ ૧૫ દિવસના અંતરે ) કરવા.
(૧૩) વેલાવાળા શાકભાજી: તળછારો
 પાક ૪૫ થી ૫૦ દિવસનો થાય ત્યારે મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા
કલોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા ફોઝેટાઈલ-એ. એલ. ૮૦ વેપા
૧૨.૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે રોગની તિવ્રતા
પ્રમાણે જરૂરીયાત મુજબ છટં કાવ કરવો.
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(૧૪) મરચી: કાલવ્રણ/ પરિપક્વ ફળનો સડો
• રોગનો ફે લાવો મુખ્યત્વે બીજ દ્વારા થતો હોવાથી એક કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩
ગ્રામ થાયરમ અથવા કેપ્ટાન પટ આપીને ધરૂ ઉછેરવું.
• પાકની ફે રરોપણી બાદ રોગ જણાય તો મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા
ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા ૨૭ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ
૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી જરૂરીયાત મુજબ છટં કાવ કરવા.
(૧૫) પપૈયા: થડનો કહોવારો
• રોગિષ્ટ છોડમાં રોગના નિયંત્રણ માટે બોર્ડો મિશ્રણ ૧.૫ ટકા નું દ્વાવણ બનાવી
થડ ઉપર અને જમીનમાં નજીક આપવું. અસરગ્રસ્ત છોડના થડ ઉપર કોપર
ઓક્સીક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા અથવા મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૭૨ વેપા ૨૭ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં ભેળવી આપવું.
• આ રોગ ધરૂવાડીયામાં પણ આવતો હોવાથી ધરૂનું મરણ જણાય તો બોર્ડો
મિશ્રણ ૧ ટકા નું દ્વાવણ ૩ લિટર પ્રતિ ચો.મી. પ્રમાણે ધરૂવાડીયામાં રે ડવું.
• મોટા છોડના થડની ફરતે પાળા ચડાવવા જ ેથી થડ સીધા પાણીના સંપર્કમાં ન
આવે.
(૧૬) આંબો :
(ક) ભૂકી છારો
ે લ સલ્ફર ૮૦ વેપા (૧૦
• રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ પ્રથમ છટં કાવ વેટબ
લિટર પાણીમાં ૩૦ ગ્રામ) નો કરવો.
• ત્યાર બાદ બીજો છટં કાવ પંદર દિવસે હે ક્ઝાકોનાઝોલ ૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ
અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૧૦ મિલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ
કરવો અને ત્રીજો છટં કાવ બીજા છટં કાવના ૧૫ દિવસ બાદ ટ્રાયડેમોર્ફ ૫
મિ.લિ. ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
(ખ) મોરની વિકૃ તિ
• રોગિષ્ટ ડાળીઓનો કલમ બાંધવા માટે ઉપયોગ કરવો નહિ.
• ફક્ત પ્રમાણિત, તંદુરસ્ત આંબાની કલમોનો વાવેતરમાં ઉપયોગ કરવો.
• રોગિષ્ટ ઝાડ પર કાર્બેંન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી
છટં કાવ કરવો.
• રોગિષ્ટ ભાગો અને વિકૃ ત થયેલ ડાળીઓની ૬ ઇચ જ ેટલા તંદુરસ્ત ભાગ સાથે
છાંટણી કરી કાપેલ ભાગ ઉપર બોર્ડો પેસ્ટ લગાડવી. ત્યાર બાદ નેપ્થેલીન
એસેટિક એસિડ ૨૦૦ પીપીએમ ૨ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીનો છટં કાવ કરવો.
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(૧૭) લીંબુ: ગુંદરીયો
•

થડને પાણીનો સીધો સંર્પક ન થાય તે માટે થડ પર બોર્ડોપેસ્ટ (મોરથૂથું ૧
કિ.ગ્રા., કળીચૂનો ૧ કિ.ગ્રા. તથા ૧૦ લિટર પાણી) લગાવી થડની ફરતે માટી
ચડાવવી.
• રોગિષ્ટ ડાળીઓ અને થડ ઉપર જ ે જગ્યાએ ગુંદર જણાય તે ભાગની છાલ
ચપ્પુ કે દાતરડાથી કાઢી તેની ઉપર બોર્ડો પેસ્ટ લગાડવી.
• અસરગ્રસ્ત ઝાડમાં મેટાલેઝીલ એમઝેડ ૭૨ વેપા (૨૫ ગ્રામ ૧૦ લિટર
પાણીમાં) નો છટં કાવ કરવો.
(૧૮) કેળ: સીગાટોકા પાનના ટપકાં
•

રોગ દેખાય ત્યારે પ્રથમ છટં કાવ કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં
એક ચમચી સ્ટીકર અથવા કોઇ પણ સાબુનો પાઉડર નાખી પાન ઉપર છટં કાવ
કરવો અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી
રોગની તીવ્રતા પ્રમાણે ૧૫ દિવસના અંતરે બે થી ત્રણ છટં કાવ કરવા.
(૧૯) જીરૂ:
(ક) કાળી ચરમી :
 પિયત માટે ક્યારા નાના અને સમતલ બનાવવા જોઇએ જ ેથી એકસરખું અને
હલકું પિયત આપી શકાય.
 વાદળછાયા અને ધુમ્મસવાળા વાતાવરણમાં પિયત આપવાનું ટાળવું.
 વધુ પડતા નાઇટ્રોજનયુક્ત ખાતરોથી છોડની વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ વધારે થતાં
રોગ ઝડપથી ફે લાય છે.
 રોગની શરૂઆત થયેથી પ્રોપીનેબ ૭૦ વેપા ૧૫ ગ્રામ અથવા મેટીરામ ૭૦ વેપા
૧૫ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં
ભેળવી પાક આશરે ૩૫ દિવસનો થાય ત્યારે જરૂરીયાત મુજબ છટં કાવ કરવો.
(ખ) સૂકારો
•

•

બીજને કાર્બોક્ષીન ૩૭.૫% + થાયરમ ૩૭.૫% ૭૫ ડીએસ ૩ ગ્રામ પ્રતિ કિલો
બીજ અને ત્યાર બાદ ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ માવજત
આપી વાવણી કરવી.
જમીનની તૈયારી વખતે ૧૦ ટન પ્રેસમડ અથવા ટ્રાયકોડર્મા હરજીયાનમ
ફૂગની વૃધ્ધિ કરે લ હોય તેવુ છાણિયું ખાતર ૧ ટન પ્રતિ હે કટર મુજબ ચાસમાં
આપવું.
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(ખ) જીવાણુથી થતા રોગો

(૧) ડાંગર : પાનનો ઝાળ
 રોગ પ્રતિકારક જાતો જ ેવી કે આઈ. આર. ૨૮, આઈ. આર. ૨૨, રત્ના,
મસુરી, નર્મદા, જી. એ. આર.-૧,૨,૩ ની વાવણી કરવાથી જીવાણુંથી થતા
સૂકારા રોગનાં નુકસાનથી બચી શકાય છે.
 રોપાણ ડાંગરમાં રોગ દેખાય કે તરત જ અથવા ફૂટ અવસ્થા પૂરી થવાના સમયે
અને કંટી નીકળવાના સમયે ૨૦ લિટર પાણીમાં ૧ ગ્રામ સ્ટ્પરે ્ટોસાયક્લીન+ ૧૦
ગ્રામ કોપર ઓક્સીકલોરાઈડ નું દ્રાવણ બનાવી હે કટર ૪૦૦ થી ૫૦૦ લિટર
મુજબ છાંટવાથી રોગને કાબુમાં લઈ શકાય છે.
(૨) લીંબુ : બળીયા ટપકાં
 ડાળીઓ કાપી લીધા બાદ કોપર ઓકસીકલોરાઈડ ૫૦ વેપા ૪૦ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં ઓગાળી અથવા ૧ ટકાના બોર્ડોમિશ્રણનો છટં કાવ કરવો, બીજો
છટં કાવ ફે બ્રુઆરી માસમાં, ત્રીજો છટં કાવ જૂ ન માહિનામાં અને ચોથો છટં કાવ
ઓગષ્ટ મહિનામાં કરવો.
 સ્ટ્પરે ્ટોસાયક્લીન ૧ ગ્રામ + કોપર ઑકસીક્લોરાઈડ ૫૦ વેપા ૪૦ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છટં કાવ કરવો.
(૩) કોબીજ/ કોલીફ્લાવર: જીવાણુંથી થતો કાળો કહોવારો
 આ રોગ બીજજન્ય હોય બીજને સ્ટ્પરે ્ટોસાયક્લીન (૧ ગ્રામ/૫ લિટર પાણી)
ના દ્રાવણમાં ૩૦ મિનિટ ડૂબાડી બીજનું વાવેતર કરવું. રોગિષ્ટ છોડને ઉખાડી
નાશ કરવો.
 રોગની શરૂઆત થાય કે તરત જ સ્ટ્પરે ્ટોસાયક્લીન ૧ ગ્રામ + કોપર
ઓકઝીક્લોરાઈડ ૫૦ વેપા ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી
છટં કાવ કરવો. જરૂર જણાય તો બીજો છટં કાવ ૧૫ દિવસના અંતરે કરવો.
(ગ) વિષાણુથી થતા રોગો
(૧) મગ, મઠ, અડદ, ચોળા: પીળો પંચરંગીયો
• મગ ની તાજ ેતરમાં ભલામણ કરે લ રોગ પ્રતિકારક જાતો જ ેવી કે ગુજરાત
આણંદ મગ ૫, મેહા વાવેતર માટે પસંદગી કરવી.
• જો રોગગ્રાહી જાતોનું વાવેતર કરે લ હોય તો થાયોમેથોક્ઝામ ૩૫ એફએસ ૧૦
મિ.લિ./કિલો પ્રમાણે બીજ માવજત આપવી અને ત્યારબાદ થાયોમેથોક્ઝામ
૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીનો પ્રથમ છટં કાવ વાવેતર પછી ૩૦
દિવસે અને બીજો છટં કાવ ૪૫ દિવસે કરવાથી ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતોનું
નિયંત્રણ કરી શકાય અને રોગ ફે લાતો અટકાવી શકાય.
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•

સફે દમાખીના નિયંત્રણ માટે શોષકપ્રકારની જતં ુનાશકો જ ેવી કે ફોસ્ફામિડોન
૪૦ ઇસી ૩ મિ.લિ. અથવા ડાયમિથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા
ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૩ મિ.લિ. અથવા એસીટામિપ્રિડ ૨૦ એસપી
૨ ગ્રામ અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા એઝાડીરે ક્ટીન ૪૦
મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી જરૂરીયાત મુજબ છટં કાવ કરવો.
(૨) તુવેર: વંધ્યત્વનો રોગ
• તુવેરનો બડધા પાક લેવો નહિ. ખેતર અને શેઢા પાળા સાફ રાખવા. પાછલા
પાકના અવશેષોનો નાશ કરવો. પાકની ફે રબદલી કરવાથી આ રોગનું પ્રમાણ
ધટે છે.
• આ રોગનો ફે લાવો પાન કથીરી દ્રારા થતો હોય તેના નિયંત્રણ માટે કથીરીનાશક
પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી કરી વાવણીના
૩૫, ૬૫, અને ૯૫ દિવસ બાદ છટં કાવ કરવો.
(૩) મરચી, ટામેટી: પાનનો કોકડવા
 ધરૂવાડીયાને ૩૦ દિવસ સુધી ૪૦ મેશની નાયલોનની જાળીથી ઢાંકી રાખવું અને
તેમાંથી તંદુરસ્ત રોપણી લાયક ધરૂને ખેતરમાં ફે રરોપણી કરવી. કાર્બોફ્યુરાન
૩જી ૫ ગ્રામ પ્રતિ છોડ રીંગ પધ્ધતિથી આપવી. શરુઆતમાં રોગિષ્ટ છોડ
દેખાય કે તરત ઉપાડી તેનો નાશ કરવો.
 કોકડવાની શરૂઆત થાય ત્યારે ટ્રાયઝોફોસ ૨૦ મિ.લિ. અથવા ઇમીડાક્લોપ્રીડ
૩ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
(૪) ભીંડા: પીળી નસનો રોગ
• ગુજરાત આણંદ ભીંડા ૫ નું વાવેતર કરવું.
• રોગનો ફે લાવો રોકવા માટે સફે દ માખીના નિયંત્રણ કરવા ડાયમિથોએટ ૩૦
ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં
ભેળવી છટં કાવ કરવો. બીજો છટં કાવ ૧૫ દિવસ પછી કરવો.
(ઘ) ફાયટોપ્લાઝમાથી થતા રોગો
(૧) રીંગણી: નાના પર્ણ/ લઘુ પર્ણ/ ગટ્ટીયા પાન
• રીંગણનો પાક નીંદણમુક્ત રાખવો.
• આ રોગ તડતડીયાંથી ફે લાતો હોવાથી રોપણી પછી ૧૦ થી ૧૫ દિવસે
કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી ૧ કિ.ગ્રા. સ.તત્વ/ હે . પ્રમાણે છોડની ફરતે આપવું અને
૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે ડાયમીથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા
થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્યુ.જી. ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળીને
વારાફરતી જરૂર પ્રમાણે છટં કાવ કરવા.
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(૨) તલ: પર્ણગુચ્છ/ ફાયલોડી
 આ રોગ લીલાં તડતડીયાંથી ફે લાતો હોય તેના નિયંત્રણ માટે ડાયમીથોએટ ૩૦
ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફોસ્ફામીડોન ૪૦ એસએલ ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર
પાણીનો ૧૦ દિવસના અંતરે બે થી ત્રણ છટં કાવ કરવા.
 વાવણી વખતે ફોરે ટ ૧૦ જી દાણાદાર દવા પ્રતિ હે ક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે
જમીનમાં આપવી.
(ચ) સૂક્ષ્મતત્વની ઉણપથી થતા રોગો
(૧) લીંબુ: પીળિયો (જસતની ઉણપ)
 જસતની ઉણપ દૂર કરવા માટે ૧૦ લિટર પાણીમાં ૫૦ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ
ઓગાળી એક મહિનાના આંતરે ત્રણ છટં કાવ કરવો (જસત ચૂનાનું મિશ્રણ
બનાવવા ૫ કિ.ગ્રા. ઝિંક સલ્ફેટ + ૧ કિ.ગ્રા. ચૂનો + ૧ કિ.ગ્રા. કેસીન ૨૨૫
લિટર પાણીમાં ભેળવી તૈયાર કરી શકાય).
(૨) ડાંગર:
(ક) તાંબીયો
 જ ે જમીનમાં તાંબીયાની અસર દર વર્ષે દેખાતી હોય તે જમીનમાં પાયાના
ખાતર સાથે હે કટરે ૨૦-૨૫ કિલો મુજબ ઝિંક સલ્ફેટ સાથે પૂંખીને આપવું
અથવા ૬૦ દિવસ સુધી ઊભા પાકમાં પણ પૂખીને આપી શકાય. રોપણી પહે લા
જો ઝિંક સલ્ફેટ આપ્યું ન હોય તો ૦.૫% ઝિંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ (૧૦ લિટર
પાણી + ૫૦ ગ્રામ ઝિંક સલ્ફેટ + ૫૦ ગ્રામ યુરિયા) નો છટં કાવ કરવો.
(ખ) પીળીયો
 ૧૦ લિટર પાણીમાં ૪૦ ગ્રામ ફે રસ સલ્ફેટ +૨૦ ગ્રામ ચૂનાનૂં મિશ્ર દ્રાવણ
બનાવી પાન ઉપર છટં કાવ કરવો.
ડૉ. આર. એન. પાન્ડે, ડૉ. એન. એમ. ગોહે લ અને પુજા પાન્ડે
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન: (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫
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સ્ટેટ હોર્ટિકલ્ચર મિશન અને નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર મિશન, નવી દિલ્હી દ્વારા
રાજયમાં ગ્રીનહાઉસ તેમજ નેટહાઉસો બનાવવા માટે ૬૫ ટકા જ ેટલી ખેડતૂ ોને
સબસિડી આપવામાં આવે છે. તેથી જ રાજ્યમાં મોટા પાયા પર ગ્રીનહાઉસો ખેડતૂ ો
બનાવે છે અને દિવસે દિવસે તેની સંખ્યામાં સારા પ્રમાણમાં વધારો થાય છે. રાજ્યમાં
મધ્ય, ઉત્તર તેમજ દક્ષિણના જીલ્લાઓમાં ગ્રીનહાઉસની સંખ્યા સારા પ્રમાણમાં છે.
વળી તેમાં ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા અને મહે સાણા જીલ્લાઓમાં ઘણા બધા
ગ્રીનહાઉસ બંધાયા છે અને ઘણા બધા નવા પણ બંધાઇ રહયા છે. આપણે સારી રીતે
સમજવાની જરૂર છે કે ગ્રીનહાઉસમાં આપણા તેમજ ગરમીવાળા રાજ્યોમાં બહારનું
ઉષ્ણતામાન વધારે હોવાથી તાપમાન ઓછુ ં થાય છે પણ ઉત્તર ભારતના રાજ્યો જ ેવા
કે હિમાચલપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર વગેરેમાં બહારનું તાપમાન ઓછુ ં હોવાથી
ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાન વધારવા માટે ગ્રીનહાઉસો બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે
સરે રાશ ૨૫0 થી ૩૫0 સે. તાપમાન ગ્રીનહાઉસમાં જળવાઈ રહે છે.
મોટા ભાગના ખેડતૂ ોને એ ખ્યાલ નથી કે ગ્રીનહાઉસમાં કયા કયા પાકો
ઉગાડવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે જ ે પાકો બહાર ખુલ્લામાં સારી રીતે ઉત્પાદનલક્ષી
ઉગાડી ના શકાય તેવા પાકો જ ેવા કે ભોલર મરચા (જુ દા જુ દા રંગના), કાકડી,
શક્કરટેટી, ફૂલવાળા છોડમાં જુ દા જુ દા પ્રકારના ગુલાબ, જર્બેરા, વગેરે ઉગાડવા
જોઈએ. વળી ઉનાળામાં મેથી, ધાણા, તાંદળજો વગેરે પાનાવાળા શાકભાજી ઉગાડી
શકાય. જો ગ્રીનહાઉસ સારી રીતે બનાવ્યું હોય તો પાકમાં જીવાતો અને રોગોનો
ઉપદ્રવ ઓછો રહે છે. પણ પ્લાસ્ટિક કે નેટ (જીણા હોલ) અથવા કોઈક જગ્યાએ
ફાટી ગયેલ હોય અથવા તેમાં દાખલ થવાના દરવાજા બરોબર બંધ ના થતા હોય કે
ખુલ્લા રાખવામાં આવતા હોય તો જ જીવાતો અને રોગોનો ઉપદ્રવ વધારે પ્રમાણમાં
જોવા મળે છે પણ ગ્રીનહાઉસની જમીનને શરૂઆતમાં ગ્રીનહાઉસ બનાવ્યા પછી પ્રથમ
પાક લેતા પહે લા સ્ટરીલાઈઝડ ના કરવામાં આવે તો કદાચ પ્રથમ પાક સારો થશે
પણ પાકની છેલ્લી અવસ્થામાં ગંઠવા કૃ મિનો ઉપદ્રવ જમીનમાં વધે અને તે જમીનમાં
વધવાથી બીજો પાક ગમે તે કરીએ તો પણ સંપર્ણ
ૂ બગડશે. ગ્રીનહાઉસમાં આવતા
કૃ મિના રોગોના લક્ષણો અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો દર્શાવેલ છે.
આમ તો પૃથ્વી પર પાકને નુકસાન કરતા કૃ મિની સંખ્યા આશરે ૩૦,૦૦૦ના
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૧૦ ટકા પ્રમાણે ૩૦૦૦ જ ેટલી છે. પણ આ ૩૦૦૦ કૃ મિ એક જ પ્રદેશમાં એક જ
પાક પર નુકસાન કરતી જોવા મળતી નથી. આ બધા કૃ મિમાં ગંઠવા કૃ મિ કે જ ેની
પેટા જાતિની સંખ્યા આશરે ૧૧૦ જ ેટલી છે તેનાથી વધુ નુકસાન થાય છે. આ ગંઠવા
કૃ મિમાં Meloidogyne incognita અને M. javanica થી સવિશેષ નુકસાન થાય છે
અને આ બે પેટા જાતિ આપણા રાજ્યમાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર વિશ્વમાં
પણ આ બે જાતિથી નુકસાન વધારે થાય છે. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં જુ દા જુ દા
કૃ મિથી આશરે ૧૦૦ અબજ અમેરિકન ડોલરનું નુકસાન થાય છે. એકલા અમેરિકામાં
૧૦ અબજ અમેરિકન ડોલરનું નુકસાન નોંધાયું છે. તાઇવાન દેશમાં ૩૫ થી ૪૦
ટકા નુકસાન કૃ મિથી નોંધાયું છે. આમ તો એક અભ્યાસ પરથી જાણવા મળ્યું છે કે
કૃ મિથી ૧૦ થી ૧૨ ટકા પાકના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે. આપણા દેશમાં અખિલ
ભારતીય સંકલિત કૃ મિ યોજનામાં અભ્યાસ થયા પ્રમાણે ૨૪ જ ેટલા પાકોમાં ૨૧૦૦
કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન ટાંકવામાં આવ્યું છે. જો આપણે આપણા દેશના બધાજ
પાકોનો સમાવેશ કરીએ તો આ નુકસાન વર્ષે ૧૨૦૦૦ થી ૧૩૦૦૦ કરોડ થવા
સંભવ છે.
લક્ષણો:
ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં તો શરૂઆતથી તેના મૂળમાં
કૃ મિની ગાંઠો જોવા મળે તો પાકની વૃદ્ધિ થતી નથી અને છેવટે પાક નિષ્ફળ જાય છે.
વળી પાકની વાવણી પછીની અવસ્થામાં પણ છોડ ગંઠાયેલા, પાન પીળા પડી ધાર
પરથી સુકાય છે. છેવટે છોડનો વિકાસ અટકે છે અને ફળની સંખ્યા તેમજ સાઈઝમાં
અસર થાય છે. આવા છોડ તપાસતાં તેના મૂળ પર અસંખ્ય નાની મોટી ગોઠો જોવા
મળે છે. જ ેથી છોડને ગમે તેટલા ખાતર પાણી આપવામાં આવે તો છોડ તે લઇ શકતો
નથી. સમજો કે છોડને મૂળનું કેન્સર થયું હોય તેમ લાગે છે. છેવટે આવો છોડ સુકાઈ
જાય છે. ફળની સંખ્યા ઓછી અને કદમાં નાની રહે છે. તેથી બજારમાં ભાવ ઓછા
આવે છે જો સમયસર કોઈ કૃ મિ નિયંત્રણના પગલાં લેવામાં ન આવે તો પાક સદંતર
નિષ્ફળ જાય છે અને ખેડતૂ ને ઘણુ બધુ આર્થિક નુકશાન થાય છે. આવી મૂળ પર ગાંઠો
થવાથી મૂળ પર અસંખ્ય નાના મોટા કાણાં પડે છે અને તેના દ્વારા રોગિષ્ટ ફુગ તેમજ
બેક્ટેરીયા મૂળમાં સહે લાઈથી દાખલ થાય છે અને છોડના મૂળ કહોવાઈ જવાથી
સુકાઈ જાય છે. ગંઠવા કૃ મિ ઉપરાંત મૂળ કાપી નાખનારા કૃ મિ, મૂળ પર ડાઘા પાડનારા
કૃ મિ, કિડની આકારના કૃ મિનો પણ ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતા
પાકોમાં ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. પણ નરી આંખે ગંઠવા કૃ મિનું નુકશાન બહુ જ સારી
રીતે જોઈ શકાય છે.
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અનૂકુળ હવામાન :
આમ તો અગાઉ જોયું તે પ્રમાણે ગ્રીનહાઉસમાં બહાર કરતાં અંદર
ઉષ્ણતામાન ઓછુ ં હોવાથી કૃ મિને ખૂબ માફક આવે છે વળી ગ્રીનહાઉસમાં કોઈપણ
પ્રકારની જમીનમાં કૃ મિનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. પણ સારી નિતારવાળી બેસર ગોરાળું
જમીનમાં તેનો ઉપદ્રવ સવિશેષ જોવા મળે છે. ડ્રિપથી જમીનમાં ભેજ પણ લાંબો સમય
સુધી જળવાઈ રહે છે તેથી કૃ મિનો ઉપદ્રવ વધે છે. વળી ભોલર મરચાં, ટામેટા, વગેરેના
ધરૂ દ્વારા મોટા ભાગે કૃ મિ ગ્રીનહાઉસમાં દાખલ થાય છે એટલે કે જ ે જમીનમાં કૃ મિ
ના હોય તેમાં પણ કૃ મિ ધરૂ મારફતે આવે છે. બીજા ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા
પાકો જ ેવા કે ભોલર મરચાં, ટામેટા, મેથી, કાકડી, કારે લાં, ધાણા, બધા જ પાકો
કૃ મિગ્રસ્ત છે. ગ્રીનહાઉસમાં થતા નીંદામણમાં ચીલ, ભૂમસી વગેરેમાં પણ કૃ મિ મોટા
પ્રમાણમાં લાગે છે. આ રીતે એક જ વખત કૃ મિગ્રસ્ત પાક વાવવાથી તેની સંખ્યામાં
સારો એવો વધારો થાય છે કારણ કે ગંઠવા કૃ મિ તેનો જીવનક્રમ ૨૫ થી ૩૦ દિવસમાં
૨૫ થી ૩૦૦ સે. તાપમાને પુરો કરે છે અને છેલ્લે પરિપક્વ એક માદા સરે રાશ ૫૦૦
ઈડાં ચીકણાં પદાર્થમાં મૂકે છે જ ેના પર હવામાનની કોઈ અસર થતી નથી.

મૂળમાં કૃ મિની ગાંઠો

કૃ મિથી સંક્રમિત કાકડીનો પાક

નિયંત્રણનાં પગલાં :
(૧) ગ્રીનહાઉસ પાકોમાં કૃ મિનો ઉપદ્રવ થાય તે પહે લાં તેના નિયંત્રણનાં પગલાં
લેવાથી ઓછા ખર્ચે વધુ અસરકારક નિયંત્રણ થઈ શકે છે.
(૨) 	પ્રથમ વખત પાક વાવતાં પહે લાં ગમે તે પ્રકારની જમીન હોય તો પણ તેને
ફ્યુમીગંટસ દવાઓ જ ેવી ડેઝોમેટ, મીથામ સોડિયમ વગેરેથી જમીનને તેની
ભલામણ અને આપવાની પધ્ધતિ પ્રમાણે સંપૂર્ણ સ્ટરીલાઈઝડ કરવી જ ેથી
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જમીનમાંના કૃ મિ, બેકટેરીયા, કીટકો, નીંદામણ વગેરેનો નાશ થશે.
(3) કૃ મિ લાગેલા ધરૂનો ગ્રીનહાઉસમાં રોપવા માટે ઉપયોગ કરવો નહિ.
(૪) જમીનને સ્ટરીલાઈઝડ કરતાં પહે લા જમીનમાં છાણિયું ખાતર વાપરતા હોય તો
આપવું જ ેથી નીંદામણનો પણ નાશ થાય.
(૫) શક્ય એટલા વધારે સેન્દ્રિય ખાતરો જ ેવા કે લીંબોળી ખોળ, દિવેલી ખોળ,
કહોવાયેલુ મરઘાંનું ખાતર, કહોવાયેલુ સુગર ફે કટરીનું પ્રેસમડ, વર્મિકમ્પોસ્ટ,
તૈયાર સારી ગુણવતાળા સેંન્દ્રિય ખાતરોનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો.
(૬) જમીનમાં બાયોપેસ્ટીસાઈડ જ ેવાં કે ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી, પેસીલોમાયસીસ
લીલાસીનસ, સ્યુડોમોનાસ ફ્લુઓરે સંસ વેગેરે એકરે ૨ થી ૩ કિલો પ્રમાણે
ચાસમાં આપવાં અને પાછળથી પણ સેન્દ્રિય ખાતરો સાથે ભેળવી છોડની ફરતે
રીંગમાં જમીનમાં આપવાં. આ જ ૈવિક કૃ મિ તેમજ ફુગનાશક દવાઓને ડ્રિપમાં
પણ પાણી સાથે ઓગાળી આપી શકાય છે. ખેડતૂ મિત્રો જો કૃ મિનો ઉપદ્રવ
વધારે પ્રમાણમાં હશે તો આવી જ ૈવિક દવાઓની અસર ઓછી થશે માટે પહે લાં
જમીનને સોઈલ ફ્યુમિગન્ટથી સ્ટરીલાઈઝડ કરવી ફાયદાકારક છે.
(૭) હવે કૃ મિ પ્રતિકારક રૂટ સ્ટોક પર કલમ કરવાથી કૃ મિનો ઉપદ્રવ અટકાવી શકાય
છે.
(૮) ગ્રીનહાઉસમાં પાક પુરો થયા બાદ કૃ મિગ્રસ્ત મૂળ તંતુમૂળ સાથે બહાર કાઢી
બાળી નાખવાથી પણ કૃ મિનો ઉપદ્રવ મહદ અંશે ઓછો થાય છે.
(૯) માણસોની અવરજવર દ્વાર પણ કૃ મિ પોલીહાઉસમાં દાખલ થાય છે જ ેથી
તેની અવરજવર મર્યાદિત કરવી. ખેતઓજારો સાથે ચોંટેલી માટી સાથે કૃ મિ
પોલીહાઉસમાં દાખલ થાય છે.
(૧૦) પોલીહાઉસ બનાવતાં પહે લાં કૃ મિનુ પૃથક્કરણ કરાવવું અને જો જમીનમાં કૃ મિની
હાજરી હોય તો તે ખેતરમાં પોલીહાઉસ ન બનાવવુ.
શ્રી અજય કુ માર મારૂ અને બી. એ. પટેલ
કૃ મિશાસ્ત્ર વિભાગ, આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૮૫૦
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SðkíkkuLkk sirðf rLkÞtºký {kxuLkk yøkíÞLkk rLkÞtºkfku
ખેતી પાકોમાં નુકસાન કરતી જીવાતો પર નભતા પરજીવી અને પરભક્ષી
કીટકો તેમજ રોગકારકોના ઉપયોગ ધ્વારા નુકસાનકારક જીવાતોનું નિયંત્રણ એટલે
જ ૈવિક નિયંત્રણ.
કીટ નિયંત્રણની વિવિધ પધ્ધતિઓમાં જ ૈવિક નિયંત્રણના ઘણા ફાયદાઓ છે.
પરજીવી અને પરભક્ષી કીટકો પાકની નુકસાનકારક જીવાતોને શોધી કાઢવાની ગજબ
શક્તિ ધરાવે છે અને તેમની પર આક્રમણ કરી નુકસાનકારક જીવાતોનો ઉપદ્રવ ઘટાડે
છે. જ ૈવિક નિયંત્રણ અપનાવવાથી પ્રદૂષણ થતું નથી. જીવાતોમાં પ્રતિકારક શક્તિ અને
પુન: પ્રકોપના પ્રશ્નો ઉદ્દભવતા નથી. આ પધ્ધતિ કુ દરતમાં રહે લી બિનહાનિકારક
સજીવો માટે તદ્દન સલામત છે. જ ૈવિક નિયંત્રણ પધ્ધતિની આડઅસરો નહિવંત છે
તેમજ તેનાથી નુકસાનકારક જીવાતોનું નિયંત્રણ લાંબા સમય સુધી મળે છે. આ પધ્ધતિ
શરૂઆતમાં ખર્ચાળ હોવા છતાં લાંબા ગાળે આર્થિક રીતે પોષાય તેવી તેમજ પર્યાવરણ
માટે તદ્દન સલામત છે.
(ક) પરજીવી
(૧) ટ્રાઇકોગ્રામા ભમરીઓ ઃ
આ ભમરીઓ નરી આંખે સહે લાઈથી જોઈ ન
શકાય તેવી નાની અને પીળા રંગની હોય છે. જ ે લીલી
ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ, કાબરી ઈયળ, દિવેલાની ઘોડિયા
ઈયળ વગેરે જીવાતોના ઈંડાં અવસ્થાનું જ નિયંત્રણ
કરે છે. એક માદા ભમરી પોતાના જીવનકાળ દરમ્યાન
નુકસાનકારક કીટકોના લગભગ ૧૨૦ જ ેટલાં ઈંડાંનો
નાશ કરે છે. કપાસના પાકમાં જીંડવા કોરી ખાનાર ઈયળોના નિયંત્રણ માટે ૧.૫ થી
૨.૦ લાખ ભમરીઓ/હે ./અઠવાડીએ છોડવાની ભલામણ છે. તે જ પ્રમાણે શેરડીના
પાકમાં વેધકોના નિયંત્રણ માટે એક હે ક્ટર વિસ્તાર દીઠ દર ૧૫ દિવસના આંતરે ૨.૪
થી ૨.૮ લાખ ભમરીઓ ૬ થી ૭ વખત છોડવાની ભલામણ થયેલ છે.
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(૨) એન્કાર્સીયા પ્રજાતિના પરજીવી ઃ
આ ભમરીઓ શેરડીના પાકમાં નુકસાન કરતી
સફે દમાખીના બચ્ચાંમાં તેના ઈંડાં મૂકે છે. પરજીવીકરણ થયેલ
સફે દમાખીના બચ્ચાં વિકાસ પામી કોશેટામાં રૂપાંતરણ પામે
છે. જયારે પરજીવી ઈયળ સફે દમાખીના કોશેટાનો અંદરનો
ભાગ કોરી ખાય છે અને તેમાં જ પરજીવીની ઈયળ પોતાનો કોશેટો બનાવે છે.
પરજીવીકરણ થયેલ સફે દમાખીના કોશેટામાંથી સફે દમાખીના પુખ્તની જગ્યાએ
એન્કાર્સીયા ભમરીના પુખ્ત વિશિષ્ટ પ્રકારનું ગોળ કાણું પાડી બહાર આવે છે. શેરડીના
પાકમાં સફે દમાખીના ઉપદ્રવની શરૂઆત થાય ત્યારે પરજીવીઓ ખેતરમાં છોડવા માટે
પરજીવીકરણ પામેલ સફે દમાખીના કોશેટાવાળા ઉપદ્રવિત પાન કાપીને નાના ટુકડા
કરી બંને બાજુ ૪0 મેશની જાળી લગાવેલ પિંજરામાં મૂકવા. હે ક્ટર દીઠ આવા ૧૦
પિંજરા રાખવા.
(૩) એપેન્ટેલીસ પ્રજાતિના પરજીવી ઃ
એપેન્ટેલીસ પ્રજાતિની માદા પરજીવી ભમરીઓ
લશ્કરી ઈયળ, કોબીજના પાન કાપી ખાનાર ઈયળ,
કપાસની ગુલાબી ઈયળ, ડાંગરનો દરજી, કોબીજના
હીરાફૂદાંની ઈયળ વગેરે જીવાતોની નાની ઈયળોના શરીરમાં
પોતાના ઈંડાં મૂકે છે. ઈંડાં સેવાતા તેમાંથી નીકળતી ઈયળ
જીવાતની ઈયળમાં અંદર રહી વિકાસ પામે છે પરિણામે પરજીવીકરણ થયેલ ઈયળો
ધીમે ધીમે અશક્ત કે બિમાર પડવાથી ખોરાક લેવાનું બંધ કરે છે અને છેવટે મૃત્યુ
પામે છે.
(૪) ટેક્નીડ માખી પરજીવી ઃ
	ટેક્નીડ માખી ઘરમાખી જ ેવી જ હોય છે. આ પરજીવી
કીટક ફૂદાં અને પતંગિયાની ઈયળો, રાઈની માખી અને ઢાલિયાં
પ્રકારની જીવાતોની ઈયળ અવસ્થા, તેમજ નારીયેળીની કાળા
માથાવાળી ઈયળ, જુ વારના પાકમાં લશ્કરી ઈયળ, લીલી ઈયળ, શેરડીના વેધકો તથા
ગભામારાની ઈયળોનું પરજીવીકરણ કરી તેનો નાશ કરે છે.
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(૫) એપીરીકેનીયા પરજીવી ઃ
આ પરજીવીની ઈયળ શેરડીના પાકમાં જોવા મળતી
પાયરીલા નામની જીવાતના પીઠ પર પૂંછડી અથવા પંખો
મારફતે પહોંચે છે અને ત્યાં ચીટકી રહી પાયરીલાના શરીરમાં
મુખાંગ દાખલ કરી તેમાંથી લોહી ચૂસે છે જ ેથી પાયરીલાનો
નાશ થાય છે. આ પરજીવીના એક લાખ ઈંડાં (ઈંડાંના ૨૫૦
સમૂહ) અને ૨૦૦૦ કોશેટા/ હે ક્ટર છોડવાની ભલામણ છે.
(ખ) પરભક્ષી ઃ
(૧) ક્રાયસોપા ઃ
આ પરભક્ષી કીટકને ખેડતૂ ો લીલી પોપટીના
નામે ઓળખે છે જ ે પાકને નુકસાન કરતી મોલો, થ્રિપ્સ,
લીલા તડતડીયાં, સફે દમાખી, પાનકથીરી, મીલીબગ તથા
નુકસાનકારક જીવાતોના ફૂદાં-પતંગિયાએ મૂકેલા ઈંડાં અને
નાની ઈયળો વગેરેનું ભક્ષણ કરે છે. આ પરભક્ષી કીટકની
ઈયળ અવસ્થા પરભક્ષી છે. કપાસના પાકમાં ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ શરૂ
થાય તે વખતે ક્રાયસોપાની ૨ થી ૩ દિવસની ૧૦ હાજર ઈયળો/હે . પ્રમાણે ત્રણ વખત
અઠવાડીયાના આંતરે છોડવી.
(૨) લેડીબર્ડ બીટલ ઃ
આ પરભક્ષી કીટકને ખેડતૂ ો દાળિયાં, ઢાલીયાં,
બગવા કે કાચબીના નામે ઓળખે છે. આ પરભક્ષી કીટકની
પુખ્ત તેમજ ઈયળ એમ બંને અવસ્થા પરભક્ષી છે. આ
પરભક્ષી મોલો તેમજ પોચા શરીરવાળી નાની જીવાતોનું
ભક્ષણ કરે છે.
(૩) જીઓકોરીસ ઃ
આ પરભક્ષી કીટકને ખેડતૂ ો મોટી આંખવાળુ ચૂસીયાં તરીકે ઓળખે છે. જ ે
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પાકને નુકસાન કરતી ચૂસીયાં પ્રકારની જીવતો જ ેવી કે મોલો,
થ્રિપ્સ, લીલા તડતડીયાં, સફે દમાખી, પાનકથીરી, મીલીબગ,
ચાંચવા તથા નુકસાનકારક જીવાતોના ફૂદાં અને પતંગિયાએ
મુકેલા ઈંડાં અને પ્રથમ અવસ્થાની નાની ઈયળ વગેરેનું ભક્ષણ
કરે છે.
(ગ) રોગકારકો ઃ
રોગકારકો એક પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવો હોય છે. તેઓ જીવાતોમાં રોગ ઉત્પન્ન કરે
છે અને પરિણામ સ્વરૂપે નુકસાનકારક જીવાતો રોગથી મૃત્યુ પામે છે. રોગકારકોમાં
જીવાણુ (બેક્ટેરિયા), વિષાણુ (વાઇરસ), ફૂગ તથા સૂક્ષ્મકૃ મિનો સમાવેશ થાય છે.
(૧) જીવાણુ (બેક્ટેરિયા) ઃ
જીવાતના નિયંત્રણ માટે મુખ્યત્વે બેસિલસ થુરીન્જીન્સીસ તથા બેસિલસ
પોપીલી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જીવાણુ જીવાતના શરીરની અંદર પ્રવેશીને એક
પ્રકારનું વિષ ઉત્પન્ન કરે છે. આ વિષ જીવાતની પાચનતંત્રની દિવાલમાં કાણાં પાડી દે
છે અને જીવાતમાં લકવો પેદા કરે છે જ ેથી જીવાત ખોરાક લઈ શકતી નથી અને તે ૨
થી ૩ દિવસમાં મૃત્યુ પામે છે. સામાન્ય રીતે જ ે તે જીવાતથી થતાં નુકસાનની માત્રાને
ધ્યાનમાં રાખી ને જીવાણુ આધારિત જ ૈવિક કીટનાશકનો ૦.૭૫ થી ૧.૫ કિલો અને
વધુમાં વધુ ૨.૦ કિલો પ્રતિ હે ક્ટર પ્રમાણે વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
(૨) વિષાણુ (વાઇરસ) ઃ
જુ દા જુ દા પ્રકારના વિષાણુઓ પૈકી ન્યુકલીયર
પોલીહે ડરો્ સીસ વાયરસ (એનપીવી) નો ઉપયોગ જીવાત નિયંત્રણ
ક્ષેત્રે વધુ થાય છે. લીલી ઈયળ તથા લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ
માટે તેનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જયારે વિષાણુ
ઈયળોના ખોરાક સાથે આંતરડાની દીવાલ કોરી દેહગુહામાં
પહોંચે છે અને ત્યાં આવેલા ખાસ પ્રકારના કોષો પર વિષાણુ
આક્રમણ કરી તેનો નાશ કરે છે. રોગિષ્ટ ઈયળ શરૂઆતમાં
ખોરાક લેવાનું બંધ કરી દે છે. રોગની તિવ્રતા વધતા ઈયળોના મોં વાટે ઉલ્ટી સ્વરૂપે
અને ગુદામાંથી ઝાડા સ્વરૂપે પ્રવાહી બહાર નીકળી આવે છે અને ઈયળો મૃત્યુ પામે છે.
આવી મૃત ઈયળો તેના પાછલા પગે છોડની ટોચના ભાગે ઊંધે માથે લટકતી જોવા મળે
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છે. કપાસના પાકમાં લીલી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ૪૫૦ એલ.ઈ/હે ક્ટર તથા ચણા,
ટામેટા, તુવેર, સૂર્યમુખી અને મગફળીના પાકમાં ૨૫૦ એલ.ઈ/હે ક્ટર પ્રમાણે એન. પી.
વી નો ૨ થી ૩ છટં કાવ કરવાની ભલામણ છે. તે જ રીતે જુ દા જુ દા પાકમાં લશ્કરી
ઈયળોના નિયંત્રણ માટે ૨૫૦ થી ૩૦૦ એલ.ઈ/હે ક્ટર પ્રમાણે એન. પી. વી નો ૨ થી
૩ છટં કાવ કરવાની ભલામણ છે.
(૩) ફૂગ ઃ
બીવેરીયા બેઝીયાના, મેટારીઝીયમ એનીસોપ્લી અને
લેકાનીસીલીયમ લેકાની જ ેવી એન્ટોમોપેથોઝેનિક ફૂગને
પ્રયોગશાળામાં ખાસ પ્રકારના માધ્યમ પર ઉછેરી તેના
બીજાણુંઓ એકત્ર કરી તેની સાથે નિર્ધારિત પદાર્થ (કેરીયર)
ભેળવી તેને તૈયાર કરવમાં આવે છે. આ એન્ટોમોપેથોઝેનીક
ફૂગ જીવાતોની બાહ્યત્વચા ઉપર વૃદ્ધિ પામે છે તેથી જીવાતનું
શરીર ફૂગથી ઢકં ાઈ જાય છે. અને ત્યારબાદ તે તેના શરીરમાં પ્રવેશી ને રોગ ઉત્પન્ન
કરે છે અને ફૂગના આક્રમણથી જીવાત ૫ થી ૬ દિવસમાં મૃત્યુ પામે છે. સામાન્ય રીતે
એન્ટોમોપેથોઝેનિક ફૂગ આધારિત જ ૈવિક કીટનાશક દવાને પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં
૪૦ ગ્રામ પ્રમાણે મિશ્ર કરી છાંટવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
કુ. એન. એમ. પટેલ, શ્રી સી.. જી. સોલંકી, ડૉ. બી. એલ. રઘુનદં ન અને ડૉ. ડી. એમ મહેતા
જ ૈવિક નિયંત્રણ પ્રયોગશાળા
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૨૯૮

ÃkþwÃkk÷fkuLkk rník{kt....
ÃkþwÃkku»kýþkMºkeyku îkhk WíÃkkrËík fhu÷wt rðMíkkh {wsçkLkwt ‘yLkw¼ð
[e÷uxuz r{Lkh÷ r{û[h’ ík{k{ ðøkoLkkt ÃkþwykuLke íktËwhMíke, «sLkLk yLku
ËqÄ WíÃkkËLk {kxu Mkðkou¥k{ Au. hMk Ähkðíkk ÃkþwÃkk÷fku MktþkuÄLk ði¿kkrLkf©e
yLku ðzk, ÃkþwÃkku»ký rð¼køk, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110
(VkuLk : 0h69h-h63440)¾kíkuÚke ÔÞksçke ¼kðu {u¤ðe þfþu.
LkkutÄ : ðÄw sÚÚkk{kt sYrhÞkík nkuÞ íkku yøkkWÚke LkkutÄkðe su íku hf{ ¼he
Mk{ÞMkh {u¤ðe ÷uðk ¾uzqíkr{ºkkuLku rðLktíke.
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MkSð ¾uíke{kt sirðf rLkÞtºkf xÙkÞfkuz{koLke yøkíÞíkk
ટ્રાયકોડર્માની અગત્યતા:
 સજીવ ખેતી એટલે રસાયણમુક્ત, સેન્દ્રિય પદાર્થો, જ ૈવિક ખાતરો તેમજ જ ૈવિક
નિયંત્રકોનો બહોળા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરી ઉપયુક્ત પોષકતત્વો તેમજ સારા
ગુણવત્તાવાળા પાકોનું ઉત્પાદન.
 ટ્રાયકોડર્મા એક જ ૈવિક નિયંત્રક ફુગ છે જ ે પાકમાં આવતા રોગોના નિયંત્રણ માટે
વિશ્વમાં સૌથી વધુ વપરાય છે.
 ટ્રાયકોડર્મા એ કુ દરતી રીતે પાકના મૂળ જમીનમાં તેમજ પાકના અવશેષો પર
મળતી ફુગ છે.
 પાકમાં આવતા સુકારા, કોહવારા, વિગેરે બીજજન્ય અને જમીનજન્ય રોગોને
સરળતાથી કાબૂમાં રાખવાની પર્યાવરણ અનુકૂળ રોગ નિયંત્રણની ઉત્તમ પદ્ધતિ
છે.
 જમીનમાં પાકના અવશેષો તેમજ સેન્દ્રીય પદાર્થોનું વિઘટન કરે છે અને તેમાં
રહે લ પોષકતત્વોને છૂ ટા પાડે છે.
 ખુબજ ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતી અને જમીનમાં અનુકુળ પરિસ્થિતિમાં જલ્દીથી
પ્રસરતી અને વિકાસ પામતી ફુગ છે.
 જુ દા જુ દા પ્રકારના એન્ઝાઈમ તેમજ એન્ટિબાયોટિક્સ જ ેમ કે કાઇટીનેઝ,
ગ્લુકાનેઝ, સેલ્યુલેઝ, પ્રોટીયેઝ ઉત્પન્ન કરે છે, જ ે રોગકારકોના નિયંત્રણમાં મદદ
કરે છે જ ેથી પાકને રોગ સામે રક્ષણ આપે છે.
 પાકોના મૂળમાંથી નીકળતા રસાયણોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરી મૂળની
આજુ બાજુ પ્રસરે છે અને છોડને રોગ સામે રક્ષણ આપે છે.
ટ્રાયકોડર્મા વાપરવાની રીત:
(ક) બીજ માવજત:
 બીજને ટ્રાયકોડર્માથી ૮-૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બિયારણ પ્રમાણે વાવેતરના સમયે
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માવજત આપવી.
 આદું, હળદર, બટાટામાં ગાંઠનો સડાના નિયંત્રણ માટે ૧ કિલો ટ્રાયકોડર્મા પ્રતિ
૧૦૦ કિલો બિયારણ પ્રમાણે માવજત આપી વાવેતર કરવું.
(ખ) જમીન માવજત:
 ૧.૦૦ કિલો. ટ્રાયકોડર્મા ૧૦૦ કિલો. સેંદ્રિય ખાતર જ ેવી કે છાણિયું ખાતર
અથવા દિવેલીનો ખોળમાં સારી રીતે ભેળવી અને ૧૫ થી ૨૦ દિવસમાં જાળવી
રાખવું અને જરૂર જણાય તો પાવડાથી એક કે બે વખત ખાંપીને ફે રવવું અને
પછી ચાસમાં આપવું.
 પાકોમાં સૂકારા તેમજ મૂળખાઇ રોગના નિયંત્રણ માટે લીંબોળી, રાયડા,
દિવેલા ખોળ અથવા છાણીયુ ખાતર ૫૦૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હે ક્ટર અને ટ્રાયકોડર્મા
હરજીયાનમ અથવા ટ્રા. વિરીડી ૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હે ક્ટરે પ્રમાણે મિશ્ર કરી તેનું
સવર્ધન કરી વાવતા સમયે ચાસમાં આપવું.
 ૧ કિલો ટ્રાયકોડર્માને ૫૦ કિલો છાણિયું ખાતર, વર્મિકમ્પોસ્ટ, દિવેલી, રાયડા,
લીમડા વગેરેના ખોળ સાથે મિશ્ર કરી સંવર્ધિત કરી શકાય છે.
(ગ) ધરૂ માવજત:
 ૧ થી ૧.૫ કિલો ટ્રાયકોડર્મા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી દ્રાવણ કરી ધરુના
મૂળને દ્રાવણમાં ડૂબાડી રોપણી કરવી. કેળની ગાઠો, શેરડીના કટકા વગેરેનો પણ
આ પ્રમાણે માવજત આપવી.
જ ૈવિક નિયંત્રક ટ્રાયકોડર્મા દ્વારા વિવિધ પાકોમાં રોગોનું નિયંત્રણ ઃ
૧ તુવેર અને કપાસનાે સૂકારો : ટ્રાયકોડર્મા હરજીયાનમ અથવા ટ્રાયકોડર્મા
વીરીડી ૧૦ ગ્રામ/ કિલો બિયારણ પ્રમાણે બીજને પટ આપવો.
૨ 	ગુવારનાે સૂકારો : ૩ કિલો ટ્રાયકોડર્મા, ૩૦૦ કિલો સારા કહોવાયેલા છાણિયા
ખાતરમાં ભેળવી એકર દીઠ ચાસમાં આપવું.
૩ આદુ અને હળદરના ગાંઠનો સડો : ૧ કિલો ટ્રાયકોડર્મા /૧૦૦ કિલો બિયારણ
૧૦૦ લિટર પાણીમાં બોળી રાખી, છાંયડે સૂકવ્યા બાદ વાવેતર કરવું.

67

૪ 	દિવેલાનાે સૂકારો : ટ્રાયકોડર્મા ૮ ગ્રામ/કિલો બીજ પ્રમાણે પટ આપવો અને ૧.૫
કિલો ટ્રાયકોડર્મા હરજીયાનમ, ૩૦૦ કિલો સારા કહોવાયેલા છાણિયા ખાતરમાં
સંર્વધન કરી પ્રતિ એકરે વાવણી પહે લા ચાસમાં આપવું.
૫ ચોળીના મૂળનો કહોવારો : ટ્રાયકોડર્મા હરજીયાનમ ૮ ગ્રામ/ કિલો બીજ પ્રમાણે
બીજને પટ આપવો.
ડૉ. આર.એન. પાન્ડે અને પુજા પાન્ડે
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં.અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

yLkw¼ð xÙkÞfkuz{ko
yk Mke.ykÞ.çke. yLku ykh.Mke., Lkðe rËÕne hrsMxzo xÙkÞfkuz{ko ðehezeLkwt
WíÃkkËLk Au. xÙkÞfkuz{ko Ãkkf{kt ykðíkk çkes-sLÞ íku{s s{eLk-sLÞ hkuøkku suðk fu
Mkwfkhku, {q¤Lkku fkunðkhku, ÚkzLkku fkunðkhku, ÄY {]íÞw ðøkuhuLkwt rLkÞtºký fhu Au.
{kðsík : • çkes {kðsík : çkesLku xÙkÞfkuz{koÚke 10 økúk{ «rík rf÷ku rçkÞkhý «{kýu
ðkðuíkhLkk Mk{Þu {kðsík ykÃkðe. • s{eLk {kðsík : 1.hÃk rf÷ku xÙkÞfkuz{ko
1hÃk rf÷ku MkurLÿÞ ¾kíkh suðe fu AkrýÞwt ¾kíkh yÚkðk rËðu÷eLkk ¾ku¤ MkkÚku Mkkhe
heíku ¼u¤ðeLku [kMk{kt ykÃkðwt. • ÄYLku {kðsík : 1 Úke 1.Ãk rf÷ku xÙkÞfkuz{ko 10
r÷xh Ãkkýe{kt ykuøkk¤e ÿkðý fhe ÄYLkk {q¤Lku ÿkðý{kt zqçkkze hkuÃkýe fhðe.
fu¤Lke økktXku, þuhzeLkk fxfk ðøkuhuLku Ãký yk «{kýu {kðsík ykÃkðe. • 1 rf÷ku
xÙkÞfkuz{koLku Ãk0 rf÷ku AkrýÞwt ¾kíkh, ðŠ{fBÃkkuMx, rËðu÷e, hkÞzk, ÷e{zk ðøkuhLkk
¾ku¤ MkkÚku MktðŠÄík fhe þfkÞ Au.
: ðÄw {krníke {kxu MktÃkfo :
MkuLxh Vkuh rhMk[o ykìLk çkkÞku yusLxTMk
ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk
çkt.y. f]r»k {nkrðãk÷Þ, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110
VkuLk : (0h69h) h6h43Ãk
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rðrðÄ Ãkkfku{kt Sðkík rLkÞtºký
મકાઇ, બાજરી, જુ વાર અને ડાંગરની જીવાતો
કાતરાનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી તેમજ શેઢા-પાળા પરથી ઘાસ દૂર કરવું.
 પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.
 લીંબોળીના મીંજનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાન ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) ૧૦
લિટર પાણીમાં ભેળવી છાંટવાથી કાતરા પાકને નુકસાન કરતા નથી.
 ગાભમારાની ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 મકાઇની વાવણી ૧૫ થી ૩૦ જૂ ન સુધીમાં કરવાથી ગાભમારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ
ઓછો રહે છે.
 લીંબોળીના મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી
છાંટવો.
 કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી પ્રતિ હે ક્ટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે વાવણી વખતે ચાસમાં
આપવાથી શરુઆતની અવસ્થામાં જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.
 વાવણી બાદ ૨૦ થી ૨૫ દિવસે ૮ થી ૧૦ કિ.ગ્રા. /હે છોડની ભૂંગળીમાં આપવી.
 પક્ષીઓ દ્વારા થતું નુકસાન અટકાવવા માટે:
 પક્ષીઓ ખેતરમાં આવે નહીં તે માટે ચળકાટ મારતી (રિફ્લેક્ટીવ રિબિન) વાપરવી.
 પક્ષીઓને દૂર રાખવા માટે સ્વયં સંચાલિત અવાજ ઉત્પન્ન કરતા યાંત્રિક ઉપકરણ
(બર્ડ સ્કેરર) ના ખૂબ જ સારા પરિણામો જોવા મળેલ છે.
 પક્ષીઓના નિયંત્રણ માટે જ ે તે વિસ્તારના બધા જ ખેડતૂ ો સામૂહિક ધોરણે પગલાં
લે તે વધુ હિતાવહ છે.
બાજરીના ડૂંડાની ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવી અને ફે રોમોન ટ્પરે ગોઠવી આકર્ષાયેલા નર ફૂદાંનો
નાશ કરવો.
 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક)
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અથવા બુવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ અથવા બેસિલસ
થુરીન્ઝીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાઉડર ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી
છટં કાવ કરવો.
જુ વારની સાંઠા માખીનું સંકલિત વ્યવસ્થા૫ન:
 જુ વારની વહે લી વાવણી કરવાથી આ જીવાતનો ઉ૫દ્રવ ઘટાડી શકાય છે.
 મોડી વાવણી વખતે બીજને થાયામેથોકઝામ ૭૦ ડબલ્યુએસ ૩ ગ્રામ અથવા
ઈમીડાકલોપ્રીડ ૭૦ ડબલ્યુએસ ૧૦ ગ્રામ/કિલો મુજબ બીજ માવજત આપી
વાવણી કરવી.
 જુ વારની સીધી વાવણીમાં બીજ દર (૧ર.૫ કિ.ગ્રા/હે .) વધારવો.
 વધુ ઉપદ્રવ વખતે ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા સાય૫રમેથ્રીન ૧૦
ઈસી ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
ગાભમારાની ઇયળ ઃ
 પ્રતિકારક શકિત ધરાવતી જાતોની વાવણી માટે પસંદગી કરવી જોઇએ.
 ડાંગરની રોપણી વહે લી (જુ લાઇના પ્રથમ પખવાડિયામાં) કરવી.
 ડાંગરની ફે ર રોપણી વખતે ધરૂના પાનની ટોચો કાંપી નાંખી રોપણી કરવો.
 પ્રકાશપિંજર અને નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફે રોમોન ટ્પરે ગોઠવવાથી વસ્તીનું નિયંત્રણ
કરી શકાય.
 ફે રરોપણી પછી ૩૦-૩૫ દિવસે કાર્બોસલ્ફાન ૫ જી (૪ કિ. ગ્રા.) અથવા કારટેપ
હાઇડ્રોકલોરાઇડ ૪ જી (૫ કિ.ગ્રા.) અથવા કાર્બોફયુરાન 3 જી (૬ કિ.ગ્રા.) પ્રતિ
વિઘા પ્રમાણે બે વખત આપવાથી ઉપદ્રવ કાબુમાં રહે છે
 આ સિવાય ફોસ્ફામિડોન ૪૦ એસેએલ ૧૦ મિ.લિ., મોનોક્રોટોફોસ 3૬ એસેએલ
૧૨ મિ.લિ., ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. પૈકી ગમે તે એક દવા ૧૦ લિટર
પાણીમાં મિશ્ર કરી છટં કાવ કરતાં અસરકારક નિયંત્રણ મળે છે.
 પાકની કાપણી બાદ ખેતર ખેડી નાખી જડીયાં વીણી લઇ તેનો યોગ્ય નિકાલ
કરવો જોઇએ.
કપાસની જીવાતો
ગુલાબી ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 કપાસનો પાક પૂર્ણ થતાં તેના અવશેષો યાંત્રિક ઉપકરણ (શ્રેડર)થી ટૂકડા બનાવી
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સેન્દ્રિય ખાતર બનાવવામાં ઉપયોગ કરવો.
 કરાંઠીઓનો કંકોડા કે બીજા વેલાવાળા શાકભાજી માટે આધાર તરીકે ઉપયોગમાં
લેવા નહી.
 કપાસની છેલ્લી વિણી પછી ખેતરમાં ઘેટાં-બકરાં તથા ઢોરને ચરાવવા.
 આગલા વર્ષના કપાસનું જીનીંગ બીજા વર્ષની કપાસની વાવણી પહે લા પૂરુ કરવું
જોઈએ.
 બીટી બિયારણના પેકેટમાં રાખેલ નોન-બીટી બિયારણનું આશ્રય પાક તરીકે
વાવેતર કરવું.
 જીનીંગ ફે ક્ટરીમાં ગુલાબી ઇયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફે રોમોન ટ્પરે ગોઠવવા.
 કપાસની કરાંઠીઓ બળતણ માટે ઉપયોગ કરતા હોઈએ તો આવા ઢગલાને
પ્લાસ્ટીક કે શણના કંતાનથી ઢાંકીને રાખવા.
 ગુલાબી ઈયળની નર ફૂદીને આકર્ષતા ફે રોમોન ટ્પરે હે ક્ટરે ૪૦ પ્રમાણે ગોઠવવા.
 કપાસની વહે લી પાકતી જાતની પસંદગી કરવાથી ગુલાબી ઈયળનો ઉપદ્રવ ઓછો
કરી શકાય.
 શક્ય હોય ત્યાં પાકની ફે રબદલી તેમજ આંતરપાકનું વાવેતર કરવું.
 કપાસમાં નિયંત્રિત પિયત તેમજ છેલ્લે અપાતુ પિયત બંધ કરવું અને પાકનો અંત
લાવવો.
 ક્ષમ્યમાત્રાને અનુસરી ઇન્ડોકક્ષાકાર્બ ૧૫.૮ ઇસી ૫ મિ.લિ અથવા એમામેક્ટીન
બેનઝોએટ ૫ એસજી ૦૫ ગ્રામ અથવા સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩ મિ.લિ
કીટનાશક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી વારાફરતી છટં કાવ કરવો.
કપાસમાં ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતોનું સંકલિત નિયંત્રણ:
 કપાસના એક કિલો બિયારણ દીઠ ૭.૫ ગ્રામ ઇમીડાકલોપ્રીડ ૭૦ ટકા ડબલ્યુએસ
અથવા ૨.૮ ગ્રામ થાયામેથોકઝામ ૭૦ ટકા ડબલ્યુએસ પ્રમાણેની બીજ માવજત
આપવી.
 ચૂસીયાં પ્રકારની જીવાતોનું ઉપદ્રવ વખતે લીંબોળીની મીંજ ૫૦૦ ગ્રામ અથવા
લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવાઓ ૨૦ મિ.લિ.
(૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ
કરવો.
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 વધુ ઉપદ્રવ વખતે થાયાક્લોપ્રિડ ૪૮ એસસી ૫ મિ.લિ. અથવા ફ્લોનીકામાઈડ
૫૦ વેગ્રે ગ્રામ, ડાયફે ન્થ્યુરોન ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ, પ્રોફે નોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦
મિ.લિ., ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ., ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૫ મિ.લિ.,
એસીટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૩ ગ્રામ, સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩ મિ.લિ., પૈકી
કોઈપણ એક કીટનાશક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
 ફે નપાયરોક્ષીમેટ ૫ એસસી ૧૦ મિ.લિ., પ્રોપરગાઇટ ૫૭ ઇસી ૧૦ મિ.લિ.,
ફે નાઝાક્વિન ૧૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ., ઇટોક્ઝાઝોલ ૧૦ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અને
સલ્ફર ૫૦ ટકા વેપા ૨૫ ગ્રામ પૈકી કોઇપણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં
મિશ્રિત કરી છટં કાવ કરવો.
 ચીકટાના ઉપદ્રવ વખતે કલોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨ લિ/ હે પિયત વખતે ટીપે
ટીપે આપવી.
મગફળીની જીવાતો
લીલી ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
રે ૫-૬/ હે ગોઠવવા.
 નર ફૂદાંનો નાશ કરવા ફે રોમોન ટ્૫
 લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડા
આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇસી) અથવા
બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી
છટં કાવ કરવો.
 વધુ ઉપદ્રવ વખતે ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ., પ્રોફે નોફોસ ૪૦% +
સાયપરમેથ્રીન ૪% (૪૪ ઇસી) ૧૦ મિ.લિ., એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુજી
૨ ગ્રામ, ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૪૮ એસસી ૩ મિ.લિ., સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩
મિ.લિ., ક્લોરાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ., થાયોડીકાર્બ ૭૫ વેપા ૨૦
મિ.લિ., ફિપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ. પૈકી ગમે તે એક દવા દર ૧૦ લિટર
પાણીમાં ભેળવીને પ્રવાહી મિશ્રણનો છટં કાવ કરવો. દરે ક છટં કાવ વખતે દવા
બદલવી.
મગફળીના પાન ખાનર ઈયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)નું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 સામુહિક ધોરણે ફે રોમોન ટ્પરે ગોઠવી આ જીવતની વસ્તી કાબૂમાં રાખી શકાય.
 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક)
અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ.
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(૦.૧૫ ઇસી) અથવા બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦
લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
 ઉપદ્રવ વધુ જણાય ત્યારે કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ડાયકલોરવોસ ૭૬ ઇસી ૭ મિ.લિ. અથવા ફે નવાલેરેટ ૨૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ.
અથવા ડેલ્ટામેથ્રિન ૧% + ટ્રાયઝોફોસ ૩૫% (૩૬ ઇસી) અથવા પ્રોફે નોફોસ
૪૦% + સાયપરથ્રિન ૪% (૪૪ ઇસી) ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી
છટં કાવ કરવો.
સફે દ ધૈણ/ડોળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ખેતરની ચારે બાજુ આવેલા બાવળ, બોરડી, સરગવો, લીમડો વગેરે ઝાડ ઉ૫ર
બધા પાન સારી રીતે છટં ાય તે પ્રમાણે કાર્બારીલ ૫૦ વેપા ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર
પાણીમાં ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
 ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવાથી ૫ણ સફે દ ધૈણનો ઉપદ્રવ ઓછો થાય છે.
 પ્રકાશ પિંજર ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ ઢાલિયા કીટકોનો નાશ કરવો જોઈએ.
 કલોરપાયરીફોસ ર૦ ઈસી અથવા ક્વિનાલફોસ ર૫ ઈસી ર૫ મિ.લિ. પ્રતિ
કિ.ગ્રા. પ્રમાણેની બીજ માવજત વાવતા ૫હે લા ત્રણ કલાકે બાદ બીજનો વાવેતર
તરીકે ઉ૫યોગ કરવો.
 ઊભા પાકમાં ક્વિનાલફોસ ર૫ ઈસી અથવા કલોરપાયરીફોસ ર૦ ઈસી હે કટરે
૪ લિટર પ્રમાણે પિયતના પાણી સાથે ટીપે ટીપે આ૫વી.
ઊધઈનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ઘઉંના ઊભા પાકમાં ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૧.૬૦૦ લિટર અથવા ક્લોરપાયરીફોસ
૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર ૧૦૦ કિ.ગ્રા. રે તી સાથે બરાબર ભેળવી એક હે કટરે
વિસ્તારમાં દવાની માવજત આપેલ રે તી પુંખવી અને ત્યાર બાદ પાકને હળવુ
પિયત આ૫વું અથવા આ કીટનાશક મુખ્ય ઢાળીયામાં ટીપે-ટીપે પિયત સાથે
આપવી.
 ઊધઈના નિયંત્રણ માટે દિવેલીનો ખોળ ૧ ટન/હે . + ફિપ્રોનિલ ૫ એસસી ૫
મિ.લિ,/ કિ.ગ્રા. /કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૪ મિ.લિ,/કિ.ગ્રા. બીજ અથવા
લીમડાનો ખોળ ૧ ટન/હે . + ફિપ્રોનિલ ૫ એસસી ૫ મિ.લિ./ કિ.ગ્રા. બીજ
માવજત સાથે જમીનમાં ખોળ આપવો.
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દિવેલાની જીવાતો
ઘોડીયા ઈયળ, ડોડવા કોરનારી ઈયળ, પાન ખાનારી અને કાતરાનું સંકલિત
વ્યવસ્થાપન:
 ઊંડી ખેડ કરવી જ ેથી સૂર્યના સખત તાપથી તેમજ પક્ષીઓના ખાઈ જવાથી નાશ
પામે છે.
 દિવેલાની વાવણી ઓગષ્ટના પ્રથમ પખવાડીયામાં કરવાથી ઉપદ્રવ ઓછો રહે છે.
 ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર ગોઠવીને ફૂદીઓને નાશ કરવો.
 કાતરા અને પાન ખાનારી ઇયળના ઈંડાંનો હાથથી વીણી લઈ નાશ કરવો.
 બેસિલસ થુરેન્જીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાઉડર ૧ થી ૧.૫ કિ.ગ્રા./હે જરૂરી
પાણીના જથ્થામાં ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
 દિવેલાના પાકમાં ઘોડીયા ઈયળના ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવીને છટં કાવ કરવો.
 દિવેલાની ઘાંટા કોરનારી ઈયળ તેમજ કાતરાનો ઉપદ્રવ જણાય તો ડાયક્લોરોવોસ
૭૬ ઈસી ૭ મિ.લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર
પાણીમાં ઉમેરી ૧૫ દિવસના અંતરે જરૂરિયાત મુજબ છટં કાવ કરવો.
 પાન ખાનારી ઈયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)નું નિયંત્રણ કરવા માટે ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી
૨૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ફે નવાલેરેટ
૨૦ ઈસી ૫ મિ.લિ. અથવા ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઈસી ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં
મેળવીને ૧૫ દિવસના આંતરે છટં કાવ કરવો.
તલની જીવાતો
પાન વાળનારી ઇયળ અને ગાંઠીયા માખીનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 પ્રકાશ પિંજર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાંની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે.
 બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ અથવા લીંબોળીના મીંજનો
ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી જીવાતના ઉપદ્રવની
શરૂઆતમાં છટં કાવ કરવો.
 ડાયકલોરવોસ ૭૬ ઇસી ૭ મિ.લિ. અથવા કિવનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ.
અથવા કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા એસીફે ટ ૭૫ એસપી
૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં મેળવી વાવેતર પછી ૩૦, ૪૫ અને ૬૦ એમ ત્રણ
છટં કાવ કરવા.
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સોયાબીનની જીવાતો
પાન ખાનારી ઈયળ/ લશ્કરી ઈયળ/ સ્પોડોપ્ટેરાનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 પ્રકાશપિંજર તેમજ પિંજરપાક તરીકે દિવેલાનું વાવેતર કરવાથી ફૂદાં વસ્તી
કાબૂમાં રાખી શકાય.
 લશ્કરી ઈયળ માટેના ફે રોમોન ટ્પરે ગોઠવવા અને તેમાં પકડાયેલા નર ફૂદાંનો
નાશ કરવો.
 લીંબોળીના મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫ % અર્ક), બેસિલસ થુરેન્જીન્સીસનો
પાઉડર ૧૫ ગ્રામ અથવા બીવેરીયા બેસીયાનાનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર
પાણીમાં ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
 વધુ ઉપદ્રવના વખતે પ્રોફે નોફોસ ૫૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ
૨૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ડાયક્લોરવોશ ૭૬ ઇસી ૭ મિ.લિ. અથવા ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૫.૮ ઇસી ૧૦ મિ.લિ.
૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
ઘોડીયા ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
 ખેતરમાં ઈયળભક્ષી પક્ષીઓને બેસવા માટે ઝાડના ડાળા કાપીને છૂ ટા છવાયા
રોપવા.
 પુખ્ત ઈયળોને હાથથી વીણીને કેરોસીનવાળા પાણીમાં નાખીને નાશ કરવો.
 વધારે ઉપદ્રવના સમયે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩
મિ.લિ. અથવા ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૫.૮ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા પ્રોફે નોફોસ ૫૦
ઇસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
ગર્ડલ બીટલ/સ્ટેમ બોરર/ ગાભમારાની ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
 ઉપદ્રવિત છોડનો જીવાત સાથે નાશ કરવો અને પાકને નીંદણમુક્ત રાખવો.
 વધુ પડતા નાઇટ્રોજન યુકત ખાતરનો ઉપયોગ ટાળવો.
 વાવણી સમયે ફોરે ટ ૧૦% (૧૦ કિલો/હે ) અથવા કાર્બોફયુરાન ૩% (૩૦ કિલો/
હે ) દાણાદાર દવા રે તી સાથે ભેળવી ચાસમાં આપવી.
 ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા ડાયમિથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ.
અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા પ્રોફે નોફોસ ૫૦
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ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ ૧૦ લિટર પાણીમાં
ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
મગ, મઠ, અડદ અને ચોળાની જીવાતાે
મગ, મઠ, અડદ અને ચોળાની ટપકાંવાળી ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
 લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડાનું તેલ
૫૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
 ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિ.લિ., ટ્રાયઝોફોસ ૪૦% + સાયપરમેથીન ૪%
(૪૪ ઇસી) ૧૦ મિ.લિ., ડાયક્લોરવોસ ૭૬ ઈસી ૭ મિ.લિ. અથવા મોનોક્રોટોફોસ
3૬ એસેએલ ૧૦ મિ.લિ અથવા થાયોડીકાર્બ ૭૫ વેપા ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ
કરવો.
રીંગણીની જીવાતાે
રીંગણીની ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઇયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
 પ્રતિકારકશકિત ધરાવતી જાતની પસંદગી કરવી.
 રીંગણની ફે રરોપણી જાન્યુઆરીના બીજા પખવાડિયામાં અને સપ્ટેમ્બરની
શરૂઆતમાં કરવી.
 નુકસાન પામેલ અને ચીમળાઇ ગયેલી ડૂખ
ં ોને ઇયળ સહિત તોડીને ખાડો કરી
દાટી નાશ કરવો.
 ફે રરોપણીના એક મહિના બાદ ૪૦ ફે રોમોન ટ્પરે /હે ક્ટર સામૂહિક ધોરણે મૂકવા.
 વધુ ઉપદ્રવ જણાય ત્યારે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ડાયક્લોરોવોસ ૭૬ ઈસી ૭ મિ.લિ. અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ વેગ્રે ૩
ગ્રામ અથવા થાયોડીકાર્બ ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫
એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા કાર્બારિલ ૫૦વેપા ૪૦ ગ્રામ અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦
ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફે નવાલરે ટ
૨૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા લેમડાસાયહે લોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિ.લિ. અથવા
થાયોડીકર્બ ૭૫ વેપા ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છટં કાવ કરવો.
 જો સૂકા છોડનો ઢગલો બનાવી તેને એગ્રોનેટ/કંતાનથી ઢાંકી દેવો.
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ટામેટાની જીવાતો
લીલી ઈયળનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 પીળા રંગના હજારીગોટા પિંજર પાક તરીકે ટામેટીના પાકને ફરતે રોપવા.
 લીલી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા ૪૦ ફે રોમોન ટ્પરે / હે પ્રમાણે ગોઠવવા.
 લીમડાની લીંબોળીના મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડા
આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૭૫ ઈસી) ૧૦
લિટર પાણીમાં મિશ્રિત કરી ૧૫ દિવસના અંતરે છટં કાવ કરવો.
 કિવનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિ.લિ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી
૩ મિ.લિ. અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઇડ ૪૮૦ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા સ્પીનોસાડ
૪૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા લેમડાસાયહે લોથ્રીન ૫ ઇસી ૫ મિ.લિ. અથવા
નોવાલ્યુરોન ૧૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી જરૂરીયાત મુજબ
વારાફરતી છટં કાવ કરવો.
પાનકોરીયાનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
 પાનકોરીયાની પુખ્ત માખીને આકર્ષીને મારવા માટે પ્રોફે નોફોસ ૪૦% +
સાયપરમેથ્રીન ૪% (૪૪ ઇસી) ૨૦ મિ.લિ. + આથો આવેલ ૨.૫ કિ.ગ્રા. ગોળ +
શેરડીનો સરકો ૧૦૦ મિ.લિ. + ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે ભેળવી બનાવેલ ઝેરી
ખાજમાં નાડાની દોરીનો ૨૦ સે.મી. લાંબો ટૂકડો બોળી પ્લાસ્ટીકની બરણીમાં
ઢાંકણ નીચે લટકાવવો. બરણી પર મોટા ૫ x ૫ સે.મી.ના ૪ કાણાં પાડવાં.
બરણીમાં પ્લાસ્ટિકના કપમાં ઉગાડેલ ૭ થી ૮ દિવસનો દિવેલા કે ટામેટીનો છોડ
રાખવો. આવા ૧૫ થી ૨૦ પિંજર/હે લગાવવા.
 ધરૂવાડીયામાં કાર્બોફયુરાન ૩ જી ૩૦ કિ.ગ્રા./હે પ્રમાણે આપવી અથવા લીમડાની
લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર
દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઇસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં
ભેળવી છટં કાવ કરવો.
 પીળા હજારીગોટા પિંજર પાક તેમજ પીળા રંગના ચીકણા ટ્પરે નો ઉપયોગ કરવો
 સ્પીનોસાડ ૪૫ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા ડાયમિથોએટ ૩૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ.
અથવા સ્યાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ
કરવો.
મરચીની જીવાતાે
મરચીની થ્રિપ્સનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ તેમજ સોઈલ સોલારાઈઝેશન અથવા રાબિંગ કરવું.

77

 ધરૂની ફે રરોપણી વખતે ધરૂના મૂળને ઈમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૧૦ મિ.લિ.
અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ વેગ્રે ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી બનાવેલ
દ્રાવણમાં બે કલાક બોળી રાખ્યા બાદ રોપણી કરવી.
 ફે રરોપણી બાદ ૧૫ દિવસે ખેતરમાં છોડની ફરતે કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી ૧૭
કિ.ગ્રા./હે પ્રમાણે આપવી.
 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક)
અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિ.લિ.
(૦.૧૫ ઈસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
 વધુ ઉપદ્રવ વખતે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૪ મિ.લિ અથવા સ્પીનોસાડ
૪૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. અથવા ફીપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
સ્યાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૩ મિ.લિ. ૧૦ લિટરમાં પાણી ભેળવી છટં કાવ કરવો.
ભીંડાની જીવાતાે
ભીંડાની જીવાતોનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ભીંડા વાવતા પહે લા એક કિલો બીજ દીઠ ૧૦ ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૭૦ વેસ/૯
મિ.લિ. ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૬૦૦ એફએસ અથવા ૪.૫ ગ્રામ થાયામેથોક્ઝામ ૭૦
વેસ/૯ મિ.લિ. થાયોમેથોક્ઝામ ૩૫ એફએસ નો પટ્ટ આપવાથી ચૂસીયાં પ્રકારની
જીવાતો (મોલો, તડતડીયાં, સફે દમાખી અને પાનકથીરી) સામે આશરે દોઢ માસ
સુધી રક્ષણ મળે છે.
 ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક)
અથવા લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦
મિ.લિ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫ ઈસી) અથવા વર્ટીસીલીયમ લેકાની ૪૦
ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી સાંજના સમયે છોડ બરાબર ભીંજાય તે રીતે ૧૦
દિવસના અંતરે જરૂરિયાત મુજબ છટં કાવ કરવો.
 વધુ ઉપદ્રવ વખતે ડાયમિથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઈમિડાક્લોપ્રીડ
૧૭.૮ એસએલ ૪ મિ.લિ. અથવા થાયામેથોક્ઝામ ૨૫ વેગ્રે ૪ ગ્રામ અથવા
એસીફે ટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ અથવા સ્પાયરોમેસીફે ન ૨૪૦ એસસી ૮ મિ.લિ.
૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ કરવો.
 કથીરીનો ઉપદ્રવ વધતો જણાય ત્યારે ઈથીઓન ૫૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા
ફે નાઝાક્વિન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈસી ૧૦ મિ.લિ.
અથવા ક્લોરફે નપાયર ૧૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફે નપ્રોપેથ્રીન ૩૦ ઇસી ૧૦
મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમા ભેળવી છટં કાવ કરવો.
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 કાબરી ઈયળ અને લીલી ઇયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફે રોમોન ટ્પરે ગોઠવવા.
 ભીંડાની વીણી વખતે કાબરી ઈયળ અને લીલી ઈયળથી નુકસાન પામેલ ફળો
ઉતારી લેવા.
 કાબરી ઈયળો અને લીલી ઈયળોમાં રોગ પેદા કરતા બેસિલસ થુરીન્જીન્સીસસનો
પાઉડર ૨૦ ગ્રામ અથવા બીવેરીયા બેસીયાનાનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર
પાણીમાં ભેળવી સાંજના સમયે છોડ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છટં કાવ કરવો.
 કાબરી ઈયળનો ઉપદ્રવ વધતો જણાય ત્યારે ફે ન્વાલરે ટ ૨૦ ઇસી ૧૦ મિ.લિ.
અથવા ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છટં કાવ
કરવો.
 ગોકળગાય નિયંત્રણ માટે તમાકુ ના ભૂકાનો આશરે ૧ થી ૨ ફૂટ પહોળો પટ્ટો
ખેતરની ફરતે કરવો. ખેતરના વિસ્તાર અને ઉપદ્રવને ધ્યાનમાં લઈ જરૂરિયાત
મુજબ આવા પટ્ટા બનાવવા.
શાકભાજીની જીવાતાે
શાકભાજીની ફળમાખીનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન:
 ઊંડી ખેડ કરવી તેમજ ટુઆ પડેલ અને નીચે ખરી પડેલ ફળોનો નાશ કરવો.
 ફળોની વીણી નિયમિત રીતે કરવી અને ફળો પાકટ થતા પહે લા ઉતારી લેવા.
 વાડીમાં ક્યુલ્યુરયુકત પ્લાયવૂડ બ્લોક ધરાવતા ટ્પરે હે કટર દીઠ ૧૬ લેખે સરખા
અંતરે મૂકવા.
 ફળમાખીને આકર્ષી નાશ કરવા વિષ પ્રલોભિકાનો ઉપયોગ કરવો. વિષ પ્રલોભિકા
બનાવવા માટે આગલા દિવસે ૫૦૦ ગ્રામ ગોળ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળવો.
બીજ ે દિવસે આ ગોળવાળા પાણીમાં ૪૦ લિટર પાણી ભેળવી તેમાં ડાયક્લોરોવોસ
૭૬ ઇસી ૨૫ મિ.લિ. ભેળવીને ફૂલ આવ્યા બાદ મોટા ફોરા પડે તે રીતે વાડીમાં ૭
x ૭ મીટરના અંતરે છટં કાવ કરવો. જરૂર પડે તો એક અઠવાડિયા બાદ ફરીવાર
છટં કાવ કરવો.
 વેલાવાળા શાકભાજીની ફળમાખીની પ્રજાતિ આકર્ષાતી ક્યુલ્યુર ટ્પરે નો ઉપયોગ
કરવો.
કુ . મીનાક્ષી લુણાગરીયા, ડૉ. સી. સી. પટેલ અને ડૉ. પી. કે. બોરડ
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ- ૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૧૩ / ૨૨૫૭૧૪
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સામાન્ય રીતે જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ કુ લ વપરાશના ૯૦ થી ૯૫% ખેતીમાં
થતો હોવાથી તેની અગત્યતા આપણા માટે ઘણી ઉપયોગી કહી શકાય. ખેડતૂ મિત્રોના
મુખ્ય દુશ્મન વિવિધ પાકોમાં જોવા મળતા રોગ તથા જીવાત છે. તેને લીધે કેટલીક
વખત ૭૦ થી ૮૦% પાક નાશ પામે છે. ઊભા પાકમાં વિવિધ ઇયળો, ચૂસિયાં,
સફે દમાખી, સૂકારો તથા વિષાણુજન્ય રોગ સામાન્ય રીતે પાકને નિષ્ફળ બનાવી
દે છે. આ ઉપરાંત અનાજનો સંગ્રહ કરવામાં આવે ત્યારે પણ કેટલીક જીવાત તથા
ઉંદર નુકશાન પહોંચાડે છે. આમ વિવિધ પરિબળો કે જ ે પાકના ઉત્પાદનને સીધી કે
આડકતરી રીતે નુકશાન કરે છે તેનું સચોટ અને અસરકારક રીતે નિવારણ કરવા માટે
જતં ુનાશકોનો વપરાશ અનિવાર્ય છે.
જતં ુનાશકનો અવિવેકપણે વપરાશ કરવાથી ખાધ પદાર્થોમાં તેના અવશેષો
રહે વાની શકયતા રહે છે. જ ેની માઠી અસર ઉપભોકતાના સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે. તે
ઉપરાંત નિકાસલક્ષી ખેત પેદાશોની નિકાસમાં તેની અવળી અસર પહોચે છે. સામાન્ય
રીતે કીટનાશકોના છટં કાવ અને પાકની કાપણી વચ્ચેનો અપૂરતો સમયગાળો,
ભલામણ વગરની કીટનાશકનો ઉપયોગ અને જરૂર કરતા વધારે માત્રામાં તથા
વારંવાર ઉપયોગથી ખાધ પદાર્થોમાં કીટનાશકોના અવશેષો રહે વાની શકયતા રહે છે.
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ખેતીપાકોમાં જતં ુનાશકોના અવશેષો ઃ
જતં ુનાશક અવશેષોનો પ્રશ્ન હવે મરીમસાલા જ ેવાકે જીરૂ અને વરીયાળી
જ ેવા પાકોમાં વધુ જોવા મળે છે. આના પરિણામે નિકાસ અટકે છે અને ઘરે લુ બજારમાં
પણ ગ્રાહકોમાં જાગૃતતા વધવાને કારણે વપરાશમાં ઘટાડો નોંધાઇ શકે. બીજા
નંબરે શાકભાજીના પાકો આવે છે જ ેમા કેટલાક પ્રકારના શાકભાજીમાં જતં ુનાશક
અવશેષના પ્રશ્નો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. શાકભાજીના પાકોમાં વીણી કર્યા પછી જ
જતં ુનાશકોનો છટં કાવ કરવો જોઇએ. દૂધી, તુરીયા, ગલકા, કારે લા અને બીજા કેટલાક
શાકભાજી કે જ ેમાં ઉપરની છાલ ઉતારવી શકય હોય ત્યાં શાકભાજીનો ઉપયોગ
કરતા પહે લા તેની છાલ ઉતારી નાખવી જોઇએ. શાકભાજી અને ફળફળાદીના પાકોમાં
કીટનાશકોના છટં કાવ અને ઉતાર (વીણી) વચ્ચેનો સમયગાળો (વેઇટિગ
ં પીરિયડ)
નક્કી કરવામાં આવે છે. આ વેઇટિગ
ં પીરિયડ પહે લા શાકભાજી અને ફળોને ઉતારવા
કે વીણી ન કરવાથી ખાધ-પદાર્થોમાં જતં ુનાશકોના અવશેષોનો પ્રશ્ન રહે તો નથી.
શાકભાજીનો ઉપયોગ કરતા પહે લા તેને ચોખ્ખા પાણીથી સારી રીતે ધોવા જોઇએ.
આમ કરવાથી શાકભાજીની બહારની સપાટી પર રહે લ જતં ુનાશકોનું પ્રમાણ ઓછુ
થાય છે. શાકભાજીને પાણીથી ધોવાથી અવશેષો ઓચા થવાનું પ્રમાણ ખાસ કરીને
ખરબચડી સપાટીવાળા શાકભાજી કરતા લીસી (સુંવાળી) સપાટીવાળા શાકભાજીમાં
વધુ હોય છે.
નિકાસલક્ષી ખેતપેદાશોમાં જતં ુનાશકોના અવશેષો ઃ
	ગુજરાતમાંથી નિકાસ થતી વિવિધ ખેત પેદાશોમાં કપાસ, કેરી, દ્રાક્ષ, કેળા,
મરી-મસાલા, ઇસબગુલ, મરચાં વગેરેનો સમાવેશ થઇ શકે. આ ખેત પેદાશોની નિકાસ
કરતા પહે લાં તેઓનું પૃથક્કરણ કરાવી જતં ુનાશકોની માત્રા જાણવી આવશયક છે.
આવા પાકોમાં છટં કાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો ગાળો જાળવવામાં આવે અને સંકલિત
જીવાત વ્યવસ્થાપન અપનાવવામાં આવે તો મહદઅંશે આ પ્રકારનો પ્રશ્ન હલ થઇ
શકે છે. હાલમાં બહુ પ્રચલિત સારી ખેતી પધ્ધતિ અભિગમ અપનાવવામાં આવે તો
નિકાસલક્ષી ખેતપેદાશોમાં જતં ુનાશકોના અવશેષિક પ્રશ્નો નિવારી શકાય.
જતં ુનાશકોના અવશેષ રહે વાના સ્ત્રોત ઃ
જતં ુનાશકોનો આડેધડ વપરાશ, છટં કાવ અને કાપણી વચ્ચેનો અપૂરતો
સમયગાળો, ભલામણ કરતા વધુ અને વારંવાર જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ અને બનાવટી
જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ.
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જતં ુનાશકોના અવશેષો તેમજ આડ-અસરો ઘટાડવા માટેના ઉપાયો ઃ
 જલ્દીથી વિઘટન પામતા કૃ ષિ રસાયણો જ ેવા કે ઇમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ,
સ્પિનોસાડ, ઇન્ડોક્સાકાર્બ અને નોવાલ્યુરોન વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
 સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ પધ્ધતિ અપનાવવાથી જતં ુનાશકોનો વપરાશ ઘટાડી
શકાય છે. ખાસ કરીને સિન્થેટીક પાયરે થ્રોઇડ જૂ થના જતં ુનાશકોનો ઉપયોગ
બજારમાં ઉપલબ્ધ મિશ્ર જતં ુનાશકો તરીકે જ કરવો.
 ખેડતૂ મિત્રોએ શાકભાજી બજારમાં લાવતાં પહે લાં સ્વચ્છ પાણીથી ધોવા જોઇએ.
કારણ કે શાકભાજીને સ્વચ્છ પાણીથી ધોવાથી જતં ુનાશકોના અવશેષો ઓછા
થાય છે. અવશેષો ઓછા થવાનું પ્રમાણ સુંવાળી સપાટીવાળા શાકભાજીમાં
વધુ હોય છે. શોષક પ્રકારની (સીસ્ટેમીક) જતં ુનાશકો કરતાં સ્પર્શક (કોન્ટેક્ટ)
જતં ુનાશકોના અવશેષો ઓછા કરવા માટે સ્વચ્છ પાણીથી ધોવાની રીત
અસરકારક છે. દવા છાંટ્યા પછી ૧ કલાક પછી લીધેલ નમૂનાઓને ધોવાથી
જુ દી જુ દી દવાઓનું જુ દા જુ દા શાકભાજીમાં અવશેષોના ઘટાડાનું પ્રમાણ ર૦
થી ૭૦ ટકા હતું, જ્યારે પાંચમા દિવસે નમૂનાઓને ધોવાથી ઘટાડાનું પ્રમાણ
૧પ થી ૬૮ ટકા હતું આમ તાજા શાકભાજીમાં જતં ુનાશકોના ઘટાડાનું પ્રમાણ
વધારે હોય છે.
 સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ભલામણ કરે લ કૃ ષિ રસાયણ યોગ્ય માત્રામાં જરૂરિયાત
મુજબ (ક્ષમ્યમાત્રાએ) જ વાપરવાં. કોઇપણ સંજોગોમાં શાકભાજી પાકોમાં
મોનોક્રોટાેફોસ નો ઉપયોગ કરવો નહીં.
 પરભક્ષી અને પરજીવી જીવાતને નુકશાન ન કરે તેવા કૃ ષિ રસાયણોનો ઉપયોગ
કરવો નહીં.
 વનસ્પતિજન્ય જતં ુનાશકો જ ેવા કે લીંબોળી અને લીંબોળીના તેલની બનાવટો,
કણજીનું તેલ, સીતાફળના બીનો ભૂકો, ફુદીનાના પાનનો પાઉડર વગેરેનો
ઉપયોગ કરવો.
 જતં ુનાશકોના છટં કાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો સમયગાળાનો ચુસ્તપણે અમલ કરવો.
આ સમયગાળો જુ દા જુ દા જતં ુનાશકો અને પાક તેમજ એક જ જતં ુનાશક અને
જુ દા જુ દા પાક વચ્ચે અલગ હોય છે. જ ે માહિતી સી.આઇ.બી.આર.સી (કેન્દ્રિય
કીટનાશક નિગમ અને નોંધણી સમિતિ)ની ગાઇડલાઇન માંથી આ માહિતી
મેળવી શકાય છે.
 બજારમાંથી અધિકૃ ત વિક્રેતા પાસેથી જ જતં ુનાશકો ખરીદવા.
 ફળ અને શાકભાજી પાકવાના સમયે શોષક પ્રકારની દવાઓનો ઉપયોગ કરવો
નહીં.
 જીવાત નિયંત્રણ માટે સલામત દવાઓ જ ેવી કે ડાયફલ્યુબેન્ઝ્યુરોન, સ્પિનોસાડ
વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
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પ્રતિબંધિત જતં ુનાશકોનો જીવાત નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.
એક કરતાં વધારે જતં ુનાશકો મિશ્ર કરતાં પહે લાં સચોટ માહિતી મેળવવી.
જતં ુનાશકોના ખાલી થયેલ ડબ્બા/પ્લાસ્ટીક બોટલનો નાશ કરવો અને કોઇપણ
સંજોગોમાં તેને અન્ય વપરાશમાં લેવા નહીં.
ઘરમાં છટં કાવ સમયે જરૂરી કાળજી રાખવી.
મિથાઇલ પેરાથિઓન મધમાખીને નુકશાન કરતી હોવાથી ફૂલ અવસ્થાએ
ઉપયોગ કરવો નહી.
જતં ુનાશકોમાં ઝેરની તીવ્રતા દર્શાવતા પ્રતિકો

**લાલ અને પીળા રંગના ત્રિકોણ ધરાવતા જતં ુનાશકો અત્યંત ઝેરી હોવાથી તેના
વપરાશ સમયે ખૂબજ સાવચેતી રાખવી તેમજ છટં કાવ કર્યા બાદ ઓછામાં ઓછા
૩૬ કલાક સુધી ખેતરમાં પ્રવેશ કરવો નહિ.

ડો. આર. એલ. કલસરીયા, ડો. કે. ડી. પરમાર, ડો. એન. એસ. લિટોરીયા અને ડો. પી. જી. શાહ
એ.આઇ.એન.પી. ઓન પેસ્ટીસાઇડ રે સીડ્,યુ આઇ.સી.એ.આર., યુનિટ-૯,
આકૃ યુ, આણંદ- ૩૮૮ ૧૧૦ ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૬૫૨૮૦૭
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રાસાયણિક ખાતરોના વધુ પડતા વપરાશથી જમીન, છોડ, અને પર્યાવરણ પર
લાંબા ગાળાની અસર થાય છે, તળાવો, નદીઓ અને સરોવરોના પાણી પ્રદુષિત થાય
છે. રાસાયણિક ખાતરોમાં ખનીજ કે સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો હોતા નથી. તેથી થોડા વર્ષો
પછી જમીનમાં તે તત્વોની ઉણપ જોવા મળે છે, અને તેનાકારણે ઉપજની ગુણવત્તા
ઘટી જાય છે. રાસાયણિક ખાતરો વધુ પડતા વાપરવાથી છોડ તેનો પૂરેપુરો ઉપયોગ
કરી શકતા નથી. તેનું બાષ્પીભવન થઇ જાય છે અથવા તો જમીનમા ઊંડે ઉતરી
જાય છે. આ કારણોના લીધે મોંઘા રાસાયણિક ખાતરોનો બગાડ અને ખેતી ખર્ચ વધે
છે. રાસાયણિક ખાતરોના વધુ પડતા વપરાશથી જમીનની અમ્લતા વધે છે. જમીનનું
બંધારણ બગડે છે, જમીનમાં રહે લા સૂક્ષ્મસજીવોની કાર્યક્ષમતા ઘટી જાય છે અને
જમીનની ઉપજાઉ શકિત ઘટે છે. તેના વિકલ્પ રૂપે જ ૈવિક ખાતર પુરતા પ્રમાણમાં
પર્યાપ્ત પોષક તત્વો જમીનને પુરા પાડે છે, જ ે છોડ સહે લાઇથી લઇ શકે છે. ગુજરાત
સરકાર દ્વારા પણ ૨૦૧૫ દરમ્યાન સજીવ ખેતી નીતિ જાહે ર કરવામાં આવી છે જ ે
અંતર્ગત જ ૈવિક ખાતર એ નિદોર્ષ, કુ દરતી અને પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત
સજીવ ખાતર છે.
જ ૈવિક ખાતરો એટલે શું ?
જમીનમાં એવા ઘણા પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવાણુંઓ વસવાટ કરે છે, જ ે વનસ્પતિને
બહુ ઉપયોગી હોય છે. આવા જીવાણુંઓ હવામાંના મુક્ત નાઇટ્રોજનને સ્થિર કરવાનું
અથવા જમીનમાં રહે લ અલભ્ય ફોસ્ફરસ અને પોટાશને લભ્ય સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત
કરવાની પ્રક્રિયા કરે છે. આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટીએ ત્રણ દાયકાના સંશોધનને અંતે
જુ દા જુ દા પ્રકારના જ ૈવિક ખાતરની બાવન (૫૨) ખેડતૂ ઉપયોગી ભલામણો બહાર
પાડી છે, જ ેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો રાસાયણિક ખાતરની ૨૫%
બચત થઇ શકે છે.
જ ૈવિક ખાતરના પ્રકાર ઃ
(ક) નાઇટ્રોજન સ્થિર કરનાર: અઝોટોબેકટર, એઝોસ્પાઇરીલમ અને રાઇઝોબિયમ
બેકટેરિયા હવામાંનો મુક્ત નાઇટ્રોજન વાપરી પોતાનામાં રહે લા નાઇટ્રોજીનેઝ
ઉત્સેચકની મદદથી અમોનિયા બનાવે છે, જ ે પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય સરળતાથી મૂળ
લઇ શકે છે. જ ે જમીનમાં સેન્દ્રિય પદાર્થ વધુ હોય ત્યાં આ બેકટેરિયાની સંખ્યા વધે
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છે. જમીનની ફળદ્રુપતા સાચવવા તેમજ મોંધા રાસાયણિક ખાતરની બચત કરવા
સૂક્ષ્મજીવાણુંની ભલામણ કરે લ કાર્યક્ષમ જાતનો જ ૈવિક ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવો
જરૂરી છે.
(૧) અઝોટોબેકટર : અઝોટોબેકટર એ એક પ્રકારના બેકટેરિયા છે જ ે હવામાંના
મુક્ત નાઇટ્રોજનને સ્થિર કરવાની અદભૂત ક્ષમતા ધરાવે છે. આ જ કારણે તેનો
જ ૈવિક ખાતર તરીકે બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અઝોટોબેકટરને તમામ
પાકમાં વાપરી શકાય. ખેતરની જમીન તેમનું રહે ઠાણ છે. આ બેકટેરિયાને વૃધ્દ્રિ તેમજ
વિકાસ માટે હવામાંનો પ્રાણવાયુ જરૂરી છે. તેથી ખેતરના ૧૫-૩૦ સે.મી.ના ઉપરના
પડમાં તેઓ વિશેષ સંખ્યામાં આવેલા હોય છે. કલ્ચરના ઉપયોગથી હે કટર દીઠ ૨૦૪૦ કિલોગ્રામ નાઇટ્રોજનની બચત થઇ શકે છે
(૨) એઝોસ્પાઇરીલમ : આ એક પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવાણુ છે. તેમનું કદ મિલિમીટરના
હજારમા ભાગનું તેમજ આકાર અડધો વળેલો સર્પાકાર હોય છે. અઝોસ્પાઇરીલમ
જીવાણુંની મુખ્ય બે પ્રજાતિઓ છે, લીપોફે રમ અને બ્રાસીલન્સ. આવા કલ્ચર વનસ્પતિ
વૃદ્ધિવર્ધકો જ ેવા કે ઇન્ડોલ એસિટીક એસિડ, ઇન્ડોલ બ્યુટારિક એસિડ, ઓકઝીન,
ગીબરલીન્સ બનાવી પાકની વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે.
(૩) રાઇઝોબિયમ : રાઇઝોબિયમ કલ્ચર મૂળ ઉપર નાની નાની ગંડિકા બનાવતા
હોય છે. જ ે તે પાક માટે અનુકૂળ હોય તે રાઈઝોબિયમ કલ્ચર વાપરી શકાય. મગનું
કલ્ચર મગ માટે અને ચણાનું કલ્ચર ચણા માટે જ વાપરવું હિતાવહ છે. કઠોળ વર્ગના
તથા તેલીબિયાંના પાકમાં રાઇઝોબિયમ કલ્ચરના ઉપયોગથી હે કટર દીઠ ૮૦-૧૦૦
કિલોગ્રામ નાઇટ્રોજનની બચત થઇ શકે છે.
(ખ) ફોસ્ફેટ કલ્ચર : ફોસ્ફેટ કલ્ચર પૈકી બેસિલસ, શ્યૂડોમોનાસ, એસ્પરજીલસ
અને માઇકોરાઇઝા મુખ્ય છે. આપણી જમીનમાં લભ્ય ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ ઓછુ ં છે.
જમીનમાં સુપર ફોસ્ફેટ કે અન્ય સ્વરૂપે જ ે કોઇ ફોસ્ફરસ ઉમેરીએ છીએ તે થોડા
વખતમાં અલભ્ય બની જાય છે. પાકને ઉપયોગમાં આવતો નથી. જમીનમાં એવા
ઘણાં જીવાણુઓ છે કે જ ે વિવિધ પ્રકારના એસિડ બનાવી અદ્રાવ્ય ફોસ્ફરસને દ્રાવ્ય
કરવાનું કામ કરે છે. આપણા દેશમાં ૨૬૦૦ લાખ ટન રોક ફોસ્ફેટનો ભંડાર છે. આવા
કિંમતમાં સસ્તા રોક ફોસ્ફેટનો યોગ્ય ફોસ્ફેટ કલ્ચર સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
હે કટર દીઠ ૨૦-૫૦ કિલોગ્રામ ફોસ્ફરસ ની બચત થઇ શકે છે.
(ગ) પોટાશ કલ્ચર : જમીનમાં એવા ઘણાં જીવાણુઓ છે કે જ ે વિવિધ પ્રકારના
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એસિડ અને પોલીસેકેરાઈડ બનાવી જમીનમાં રહે લા અલભ્ય પોટાશનું મૂળ શોષી
શકે તેવા સ્વરુપમાં રૂપાંતર કરે છે. મોંઘા પોટાશયુક્ત રાસાયણિક ખાતરના વિકલ્પ
સ્વરુપે કિંમતમાં સસ્તા ખનીજ માઈકા અને ફે લ્ડ્સ્પારનો પોટાશ લભ્ય કરનાર
સૂક્ષ્મજીવાણુંઓ સાથે વપરાશ કરવાથી ૨૫ % પોટાશયુક્ત રાસાયણિક ખાતરની
બચત થઈ શકે.
હાલમાં ગુજરાતમાં મળતા જ ૈવિક ખાતર લિગ્નાઇટ નામના ખનીજ
કોલસાના ૧૦૦ મેશના પાઉડર આધારિત છે. આવા કેરિયરયુક્ત જ ૈવિક ખાતરની
ધણી મર્યાદાઓ છે. જ ેવીકે અવધિ ૬ મહિના હોવાથી જીવંત સૂક્ષ્મજીવાણુની સંખ્યા
ઓછી થાય છે. વળી તેને ટપક પધ્ધતિ અને ગ્રીન હાઉસમાં વાપરી શકાય નહી. આજ
કારણથી નવતર પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર વિકસાવવામાં આવ્યુ છે.
‘અનભુવ’ બાયો એન.પી.કે. કન્સોર્ટીયમ પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર ઃ
અનભુવ બાયો એન.પી.કે. જ ૈવિક ખાતર સમૂહમાં નાઈટ્રોજન સ્થિર કરનારા
એઝોટોબેકટર, એઝોસ્પાઈરીલમ તથા ફોસ્ફેટ અને પોટાશને લભ્ય બનાવનારા
બેસિલસની ત્રણ પ્રજાતિ એમ કુ લ પાંચ પ્રકારના સ્થાનિક કાર્યક્ષમ સૂક્ષ્મજીવાણુંઓનું
સંમિશ્રણ કરવામાં આવેલ છે. બાયો એન.પી.કે. જ ૈવિક ખાતરમાં ૫૦ કરોડ
સૂક્ષ્મજીવાણુ પ્રતિ મિલિલિટર આવેલ છે. આ સૂક્ષ્મજીવાણુયુક્ત પ્રોડક્ટના વપરાશથી
હે ક્ટરદીઠ ૨૫% નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ એમ ત્રણેય ખાતરની બચત
સાથે ઉત્પાદનમાં ૮-૧૦% ની વૃધ્ધિ મેળવી શકાય છે. ગુજરાતની ખેડાણ હે ઠળની
જમીનમાં આવા ખેતઉપયોગી સૂક્ષ્મજીવાણુયુક્ત સંપર્ણ
ૂ પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતરનો
બહોળા પ્રમાણમાં ખેડતૂ ો જો ઉપયોગ કરે તો ખેતી ખર્ચ ઘટાડી શકાય અને જમીન,
પાણી તથા વાયુનું પ્રદૂષણ પણ ઘટે.
આવા ફાયદાકારક સૂક્ષ્મજીવાણુઓ જમીનમાં સેન્દ્રિય ખાતર સાથે મેળવણની
જ ેમ વાપરવાથી ઘણો જ મોટો ફાયદો થાય છે. આવા કાર્યક્ષમ જીવાણુંઓ જમીનમાં
કારખાનાની જ ેમ કામ કરે છે અને જ ૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દ્વારા કુ દરતી રીતે
નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશના ચક્રો ગતિમાન રાખી જમીનને જીવંત રાખી
ફળદ્રુપતા અને પાક ઉત્પાદન વધારે છે.
‘અનુભવ’ પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર વાપરવાની રીત:
	પ્રવાહી જ ૈવિક ખાતર પાકની વાવણીની પધ્દ્રતિ મુજબ બિયારણને પટ, ધરૂને
માવજત, ચાસમાં ઓરીને તથા ટપક પદ્ધતિ માટે વાપરી શકાય છે. (પ્રમાણ ૧ લિટર/હે .
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વહે લી સવારે અથવા મોડી સાંજ ે) અઝોટોબેકટર, અઝોસ્પાઈરીલમ, રાઈઝોબિયમ,
ફોસ્ફેટકલ્ચર તેમજ પોટાશ કલ્ચર અલગ તેમજ ભેગા કરીને ધાન્ય, શાકભાજી,
ફળફૂલ, બાગાયતી પાક, શેરડી, કપાસ, ઘાસચારા વગેરે તમામમાં વાપરી શકાય.
બિયારણને ફૂગનાશક કે જતં ુનાશક દવાનો પટ આપ્યો હોય તો કલ્ચરનો પટ સૌથી
છેલ્લે આપીને વાવણી કરવી. પાકની વાવણી પધ્ધતિ નીચે મુજબ પૈકી કોઈપણ એક
રીતે જ ૈવિક ખાતર વાપરી શકાય છે. બાયોફર્ટીલાઈઝર એ નિર્દોષ, કુ દરતી સજીવ
ખાતર છે. જ ેથી પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે. હંમેશા ઉંચી ગુણવત્તાવાળું
પ્રતિષ્ઠિત કંપનીનું જ ૈવિક ખાતર વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો.
બિયારણને પટ : વાવણી પહે લા ૧ કિ.ગ્રા. બિયારણને ૩૫ મિલિ કલ્ચર પાણીમાં ભેળવી પટ આપવો અને છાયંડામાં
સૂકવ્યા બાદ ભરભરૂ થતા વાવણી કરવી.
ચાસમાં ઓરીને : ૩ થી ૫મિ.લિ. કલ્ચર ૧ લિટર પાણીમાં
ભેળવી છોડનાં મૂળમાં/ ચાસમાં રે ડવું. અથવા ૧ લિટર
કલ્ચર ૫૦ થી ૬૦ કિ.ગ્રા. ખેતરની માટી / છાણીયા ખાતર
સાથે ભેળવી વાવણી પહે લાં પૂંખી દેવું.
ટપક પધ્ધતિ : પ્રતિ હે ક્ટર ૧ લિ કલ્ચર ૨૦૦ લિ ટાંકીમાં
ભેળવીને મૂળમાં ટીપે ટીપે આપવું.
ધરૂને માવજત : ૩ -૫ મિલિ કલ્ચરને ૧ લિટર પાણીમાં
ભેળવી ધરૂના મૂળને ૧૫-૨૦ મિનિટ બોળીને રોપણી કરો.

ફાયદા:
 જ ૈવિક ખાતર પ્રતિ હે ક્ટર ૨૦-૫૦ કિલોગ્રામ નાઇટ્રોજન સ્થિર કરે છે અને ૨૦
-૫૦ કિલોગ્રામ
 ફોસ્ફરસ દ્રાવ્ય કરી શકે છે.
 જમીનની સ્તર રચના અને પી.એચ. સુધારી જમીનને ફળદ્રુપ અને જીવંત બનાવે
છે.
 વનસ્પતિ વૃદ્ધિ વર્ધકો બનાવી છોડના વિકાસમાં મદદ કરે છે.
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તેના વપરાશથી પાક ઉત્પાદન ૮- ૧૦ ટકા વધે છે.
રાસાયણિક ખાતરોની આડ અસર ઘટે છે.
વાતાવરણનું પ્રદૂષણ ઘટાડે છે અને ખેતી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ધટાડો કરે છે.
જ ૈવિક ખાતર કિંમતમાં સસ્તા, બિન ઝેરી અને વપરાશમાં સરળ છે.
બાયોફર્ટિલાઇઝર એ રાસાયણિક ખાતરનું પૂરક છે.
જ ે જમીનમાં સેન્દ્રિય તત્વ વધારે હોય ત્યાં બાયોફર્ટિલાઇઝરનો પ્રતિભાવ સારો
મળે છે.
 જ ૈવિક ખાતર વાપરતી વખતે જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે.
 બાયોફર્ટિલાઝર એ નિર્દોષ, કુ દરતી સજીવ ખાતર છે, જ ેથી પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ
સંપર્ણ
ૂ સુરક્ષિત છે.
 બાયોફર્ટિલાઝર સજીવ ખાતર હોઇ તેના દરે ક ગ્રામ/મિ.લિ. દીઠ આશરે ૫-૧૦
કરોડ જીવંત બેકટેરિયા આવેલા હોય છે.

જ ૈવિક ખાતર જમીનમાં ખાતરના કારખાનાની જ ેમ કામ કરે છે. પ્રવાહી
જ ૈવિક ખાતરો નાઇટ્રોજન સ્થિર કરનાર અને ફોસ્ફેટ કલ્ચર બન્ને ૧ લિટર ઉપયોગ
કરવાથી રાસાયણિક ખાતરની ૨૫% બચત સાથે જમીનની જાળવણી પણ કરે છે.
ડાૅ. આર વી વ્યાસ, શ્રીમતિ હર્ષાબેન શેલત અને ડાૅ. વાય કે ઝાલા
સૂક્ષ્મ જીવાણુશાસ્ત્ર વિભાગ, બાયોફર્ટિલાયઝર પ્રોજ ેક્ટ, આકૃ યુ, આણંદ-૩૮૮૦૦૧
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૦૨૧૧
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સંશોધન દ્વારા આપણે જાણી શકયા છીએ કે છોડને તેના પોષણ અને વ્રુદ્ધિ
માટે ૧૭ થી ૧૮ તત્ત્વાેની જ જરૂરીયાત રહે છે. આ નક્કી થયેલા આવશ્યક તત્વોનું
વર્ગીકરણ છોડની જરૂરીયાતની માત્રા મુજબ તથા જમીનમાં થતી ઉપ્લબ્ધતા ને
આધારે કરવામાં આવે છે. નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશીયમની છોડને બહોળા
પ્રમાણમાં જરૂરીયાત હોવાથી આ તત્વોને મુખ્ય પોષક તત્વો તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે. તે ઉપરાંત વનસ્પતિને આયર્ન(લોહ), મેંગેનીઝ, ઝિંક(જસત), કોપર(તાંબુ),
બોરોન, મોલિબ્ડેનમ, ક્લોરીન અને સોડિયમ જ ેવાં તત્વોની જરૂરીયાત તદ્દન અલ્પ
અથવા ઓછી કે નહીવત પ્રમાણમાં હોવાથી આ જૂ થના તત્વોને સૂક્ષ્મતત્વો તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે.
સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ મોટા ભાગે ખાતરની અશુદ્ધિ રૂપે અથવા સેન્દ્રિય પદાર્થો
જમીનમાં ભળવાથી થતી હોય છે. પરંતુ તેનું પ્રમાણ છોડ દ્વારા જમીનમાં થતા ઉપાડને
ધ્યાને લેતાં મોટાભાગે અપૂરતું હોય છે. આથી ઘનિષ્ઠ ખેતી પધ્ધતિમાં મહત્તમ
ઉત્પાદન મેળવવા માટે સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ રાસાયણિક ખાતરના રૂપમાં કરવી જરૂરી
બને છે. જો જરૂરી પોષકતત્વો સમયસર અને પુરતી માત્રામાં મળીના રહે તો ખેતી
પાકોના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે અને તેની ગુણવત્તાને પણ અસર થાય છે. તેથી
જમીનમાં આ ઉપયોગી સૂક્ષ્મતત્વોની લભ્યતા યોગ્ય માત્રામાં જળવાઇ રહે તે અતિ
આવશ્યક છે.
છોડમાં પોષક તત્વોની ઉણપના ચિહ્નોની ઓળખ:
પોષક તત્વોની ઉણપના લાક્ષણિક ચિહ્નો છોડના જુ દા જુ દા ભાગો ઉપર
જોવા મળે છે જ ેમકે સારે રીતે વહન પામતા તત્વોના ઉણપ ચિહ્નો સર્વપ્રથમ છોડના
જૂ ના નીચેના પાન ઉપર જોવા મળે છે. જયારે તેની વિરૂધ્ધ, વહન ન થઇ શકે અથવા
પ્રમાણમાં ઓછા વહન થઇ શકે તેવા તત્વોની ઉણપના ચિહ્નો પ્રથમ કુ મળા નવા પાન
ઉપર જોવા મળે છે. દા.ત. જસત, લોહ, મેંગેનીઝ, તાંબુ અને બોરોન ઓછી વહનતા
ધરાવે છે. જયારે મોલિબ્લેડનમ મધ્યમ અને કલોરીન જ ેવા તત્વો નાઇટ્રોજનની માફક
સારી વહન ક્ષમતા ધરાવે છે.
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ખાસ કરીને છોડના પાન પીળા પડવાનું લક્ષણ ઘણા તત્વોની ઉણપના લીધે
જોવા મળતુ હોય છે, ક્યારે ક આ પીળાશ ચુસિયા પ્રકારની જીવાત અથવા તો અમુક
પ્રકારના રોગોને કારણે પણ જોવા મળે છે. આ સંજોગોમાં પીળાશને પારખી છોડના
કયા પાન ઉપર નીલકણોની ઉણપ વર્તાય છે અને તેથી પાન પીળા પડે છે તેને ધ્યાનમાં
લેવાથી ઉણપવાળું તત્વ નક્કી કરવામાં મદદ મળે છે. દા.ત.નીચેના પાન સામાન્ય
રીતે પીળા પડે તો નાઇટ્રોજનની ઉણપ હોઇ શકે, પરંતુ આ પ્રમાણેની જ પીળાશ જો
છોડની ટોચના નવા પાન ઉપર જોવા મળે તો તે ગંધક અથવા લોહની ઉણપ હોઇ શકે,
વળી જો ઉપરના પાનની આ પીળાશ માત્ર નશોની વચ્ચે હોય અને નશો લીલી માલુમ
પડે તો લોહની ઉણપ હોઇ શકે. જસતની ઉણપથી છોડ નબળો જણાય, પાન પીળા
પડે, પાન પર કાટના ડાઘા દેખાય તથા ટુકં ી આંતરગાઠો, છોડનું બટકાપણું, દાણાં ન
ભરાવા, પાનનું ખરવું તેમજ નવા પાન નાના અને ઝૂમખામાં આવે છે.
મલ્ટિ માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ મિક્ષ્ચર ગ્રેડનો ઉપયોગ:
જમીનમાં જો એક કરતાં વઘુ સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપ અથવા તેમની મધ્યમ
પ્રકારની લભ્યતા હોય અને આવી જમીનોમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી પધ્ઘતિ અપનાવવામાં આવે
તો સરકાર માન્ય મલ્ટી માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટસ મિક્ષ્ચરનો જમીનમાં આપવાનો જનરલ
ગ્રેડ-V (ર૦ કિ.ગ્રા./હે .) વાપરવો હિતાવહ છે. તેનાથી પાકને સમતોલ પોષણ મળી
રહે છે અને સૂક્ષ્મતત્વોના ઉપાડ જ ેટલો જથ્થો ઉમેરાતો હોવાથી લાંબાગાળે પણ તેની
ઉણપની સંભાવના ઓછી રહે શે. લાંબા ગાળાના અને વધુ ઉત્પાદન આપતા પાકો માટે
આ પ્રમાણ બમણું રાખવું સલાહ ભરે લ છે. ઊભા પાક્માં સૂક્ષ્મ તત્વોની અછત જણાય
ત્યારે છટં કાવ કરવા અર્થે ઉણપની તીવ્રતા મુજબ સરકાર માન્ય મલ્ટી માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ
મિક્ષ્ચરનાે છટં કાવ માટેના ગ્રેડનો છટં કાવ ૧% નું દ્રાવણ બનાવીને કરી શકાય.
વિવિધ પાકોમાં મલ્ટિ – માઈક્રોન્યુટ્રિયન્ટ મિક્ષ્ચર ગ્રેડ (સરકાર માન્ય)ની ભલામણ
૧

૨

ચોમાસુ મકાઇ

માઈક્રોન્યુટ્રિયન્ટ મિક્ષર ગ્રેડ-II નો વાવણી પછી ૩૦,
૪૫ અને ૬૦ દિવસે ઉભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો
અથવા જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો ગ્રેડ–Vની ૨૦ કિ.ગ્રા./હે .
મુજબ પાયાના ખાતર સાથે આપવો.
ઘાસચારાની મકાઇ જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો મિક્ષર ગ્રેડ–Vની ૨૦ કિ.ગ્રા./
હે . મુજબ પાયના ખાતર સાથે આપવો અથવા સરકાર
માન્ય ગ્રેડ-II નો વાવણી પછી ૨૦, ૩૦ અને ૪૦ દિવસે
ઉભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
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૩

ઘાસચારાની જુ વાર છટં કાવ મિક્ષર ગ્રેડ-II નો વાવણી પછી ૨૦, ૩૦ અને

૪

૪૦ દિવસે ઊભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો મિક્ષર ગ્રેડ–Vની ૨૦ કિ.ગ્રા./હે .

ભીંડા

મુજબ પાયાના ખાતર સાથે પૂર્તિ કરવી અથવા મિક્ષર
ગ્રેડ-IV નો વાવણી પછી ૧૫, ૩૦, ૪૫ અને ૬૦ દિવસે
૫
૬
૭
૮
૯

ઘઉં

ઊભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
છટં કાવ મિક્ષર ગ્રેડ-IV નો વાવણી પછી ૩૦, ૪૫ અને

દિવેલા

૫૦ દિવસે ઊભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો મિક્ષર ગ્રેડ–Vની ૨૦ કિ.ગ્રા./હે .

બટાટા

મુજબ પાયાના ખાતર સાથે આપવો.
છટં કાવ મિક્ષર ગ્રેડ-II નો વાવણી પછી ૪૦, ૫૦ અને

તુવેર

૬૦ દિવસે ઊભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
છટં કાવ મિક્ષર ગ્રેડ-IV નો વાવણી પછી ૬૦, ૯૦ અને

રાઇ

૧૨૦ દિવસે ઊભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
વાવણી ૧૫ કિલો ફે રસ સલ્ફેટ (FeSO4) તથા ૮ કિલો

૧૦ કોબીજ

ઝિંક સલ્ફેટ (ZnSO4)/હે . જમીનમાં ઉમેરવું.
છટં કાવ મિક્ષર ગ્રેડ-IV નો ફે રરોપણી બાદ ૧૫, ૩૦,

૧૧ ડાંગર (ખરીફ),

૪૫ અને ૬૦ દિવસે ઊભા પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
ચોમાસુ તથા ઉનાળુ ડાંગરમાં જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો

ડાંગર (ઉનાળું)

મિક્ષર ગ્રેડ-V ની ૨૦ કિ.ગ્રા. હે . મુજબ પાયાના ખાતર
સાથે પૂર્તિ કરવી અથવા છટં કાવ મિક્ષર ગ્રેડ-IV નો
ફે રરોપણી બાદ ૧૫, ૩૦, ૪૫ અને ૬૦ દિવસે ઊભા

૧૨ કેળ

પાકમાં ૧%નો છટં કાવ કરવો.
જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો મિક્ષર ગ્રેડ-V ની ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ
છોડ મુજબ આપવું અથવા જમીનમાં ૪૦ ગ્રામ ફે રસ

૧૩ મરચી

સલ્ફેટ તથા ૨૦ ગ્રામ ઝિંક સલ્ફેટ પ્રતિ છોડ આપવું.
જમીનમાં પૂર્તિ માટેનો મિક્ષ્ચર ગ્રેડ-V ની ૨૦ કિ.ગ્રા./હે .
મુજબ પાયાના ખાતર સાથે આપવો
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જુ દાજુ દા મલ્ટિ–માઈક્રોન્યુટ્રિયન્ટ મિક્ષ્ચર ગ્રેડ બનાવવા માટે વિવિધ તત્વોનું પ્રમાણ
ગ્રેડની વિગત

સૂક્ષ્મ તત્વોનું પ્રમાણ (%)
ફે રસ

મેંગેનીઝ

ઝીંક

કોપર બોરોન

છટં કાવ માટેના ગ્રેડ
સામાન્ય ગ્રેડ

૨.૦

૦.૫

૪.૦

૦.૩

૦.૫

લોહની ઉણપનો ગ્રેડ

૬.૦

૧.૦

૪.૦

૦.૩

૦.૫

જસતની ઉણપનો ગ્રેડ

૨.૦

૦.૫

૮.૦

૦.૩

૦.૫

લોહ અને જસતની ઉણપનો ગ્રેડ

૪.૦

૧.૦

૬.૦

૦.૫

૦.૫

૫.૦

૦.૨

૦.૨

જમીનમાં અાપવાનાે ગ્રેડ
સામાન્ય ગ્રેડ

૨.૦

૦.૫

પૂર્તિનાે દર ઃ ૧.૦ દ્રાવણ છટં કાવ ગ્રેડ માટે, જમીનમાં અાપવાનાે ગ્રેડ ૨૦ કિ.ગ્રા./હે .
જમીનના પૃથક્કરણને આધારે સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ:
જમીનમાં જ ે પોષક તત્વોની ઉણપ વર્તાતી હોય તે ખૂટતા તત્વોની પ્રમાણસર
અને સમયસર જમીનમાં પૂર્તિ કરવાથી અગર પાક પર છટં કાવ કરવાથી ફાયદાકારક
અસર થાય છે. જો જમીન ચકાસણીથી ઉણપ નક્કી કરવામાં આવી હોય તો શરૂઆતથી
જ ે તે પાક માટે પાયાના ખાતર સાથે ખૂટતા સૂક્ષ્મતત્વનું પ્રમાણસર ખાતર જમીનમાં
આપી દેવું જોઇએ જ ેથી છોડમાં તત્વની ખામી નિવારી શકાય. આ સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપ
નિવારવા માટે ખાતરની પૂર્તિ નીચે કોઠામાં દર્શાવ્યા મુજબ કરવી જોઇએ.
જમીનમાં અગત્યના સૂક્ષ્મતત્વોના પ્રમાણ (લભ્યતા) આધારિત ખાતરની ભલામણ
અનું.
નં.

૧

તત્વ

રાસાયણિક
ખાતરનું નામ

જમીનમાં પ્રમાણ
(પીપીએમ)
(લોહ) ફે રસ સલ્ફેટ
(૧૯% Fe)
Fe

તત્વોનું પ્રમાણ અને રાસાયણિક
ખાતરનો જથ્થો
ઓછુ ં

મધ્યમ

પુરતું

< ૫.૦

૫.૦-૧૦.૦

૧૦.૦

૫૦
૧૫
જરુર નથી
કિ.ગ્રા./હે . કિ.ગ્રા./હે .
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છટં કાવ માટે
દ્રાવણનું
પ્રમાણ+ચૂનાનું
દ્રાવણ* (%)
૦.૫+૦.૨૫

અનું.
નં.
૨

૩

૪

તત્વ

રાસાયણિક
ખાતરનું નામ

તત્વોનું પ્રમાણ અને રાસાયણિક
ખાતરનો જથ્થો
ઓછુ ં

મધ્યમ

જમીનમાં
< ૦.૫ ૦.૫-૧.૦
પ્રમાણ(પીપીએમ)
૦૮
૨૫
(જસત) ઝીંક સલ્ફેટ(21%
Zn)
કિ.ગ્રા./હે . કિ.ગ્રા./હે .
જમીનમાં પ્રમાણ
< ૦.૨ ૦.૨-૦.૪
B
(પીપીએમ)
૧૦
૦૩
(બોરોન) બોરે ક્ષ (10.5%
B)
કિ.ગ્રા./હે . કિ.ગ્રા./હે .
જમીનમાં
૧૦.૦< ૧૦.૦
પ્રમાણ(પીપીએમ)
૨૦.૦
S
જીપ્સમ અથવા
૨૦ કિ.ગ્રા. ૧૦ કિ.ગ્રા.
(ગંધક) ગંધકયુક્ત
ગંધક/હે . ગંધક/હે .
કોઇપણ ખાતર
Zn

પુરતું
> ૦.૧
જરુર નથી

છટં કાવ માટે
દ્રાવણનું
પ્રમાણ+ચૂનાનું
દ્રાવણ* (%)
૦.૫+૦.૨૫

> ૦.૪
જરુર નથી

૦.૨

> ૨૦.૦
જરુર નથી

-

નાેંધ ઃ આગલી રાત્રે ચૂનાના જરુરી જથ્થાને ઓગાળી ઢાંકી રાખવો અને તેના નિતર્યા
પાણીનો ઉપયોગ કરવો.
ડૉ. વી. પી. રામાણી, ડૉ. જી. જ ે. મિસ્ત્રી અને શ્રી સી. બી. પંડયા
માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ રીસર્ચ પ્રોજ ેક્ટ, આઇસીએઆર,
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૬૧૬

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk WíÃkkrËík

yLkw¼ð ðŠ{fBÃkkuMx {u¤ðku
(çkkÞkuxufLkku÷kuS îkhk WíÃkkrËík MkurLÿÞ ¾kíkh)
Ãku®føk Mk{Þu ðsLk Ãk0 rf÷ku (¼usÞwõík)
ðu[ký rft{ík : ` 300/: MktÃkfo :
Ãkþw MktþkuÄLk fuLÿ
ðŠ{fBÃkkuMx ÞwrLkx, ðuxhLkhe fku÷us, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË-388110
VkuLk : (0h69h) h9011h
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rðrðÄ Ãkkfku{kt LkªËý rLkÞtºký
પાક

નીંદણનાશક રસાયણ

ધાન્ય પાકો
બાજરી
એટ્રાજીન ૦.૫૦ કિ./હે .
મકાઇ
એટ્રાજીન ૧.૦ કિ./હે . અને ૪૫ દિવસે એક
હાથ નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૨૫ કિ./હે . અને એટ્રાજીન
૦.૫૦ કિ./હે . નું મિશ્રણ
૨૦ અને ૪૦ દિવસે આંતરખેડ તથા હાથ
નીંદામણ
મકાઇ-તુવેર વાવણી બાદ ૩૦, ૪૫ અને ૬૦ દિવસે
આંતર પાક હાથ નીંદામણ અથવા વાવણી બાદ બે
આંતર ખેડ અને ૩૦ અને ૬૦ દિવસે હાથ
નીંદામણ
એલાક્લોર ૦.૫-૧.૦ કિ./હે .
જુ વાર
એટ્રાજીન ૧.૫૦ કિ./હે .
ડાંગર રોપાણ બેન્થીઓકાર્બ ૧.૦ કિ./હે .
ડાંગર ઓરાણ બ્યુટાક્લોર ૧.૫૦ કિ./હે .
બીસ્પાયરીબેક સોડીયમ ૨૫ ગ્રામ/હે
ડાંગરનું
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે .
ધરૂવાડીયું
ઘઉં

બ્યુટાક્લોર ૧.૫૦ કિ./હે .
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . અને ૩૦ થી
૩૫ દિવસે એક હાથ નીંદામણ
૨-૪-ડી સોડીયમ સોલ્ટ ૦.૯૬૦ કિ./હે .
મેટસલ્ફ્યુરોન મિથાઈલ ૪ ગ્રામ/હે
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છટં કાવ કરવાનો
સમય
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ
-----

પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ
ફે રરોપણી બાદ
પાંચમા દિવસે
પ્રિ-ઇમરજન્સ
૨૦ થી ૨૫ દિવસે
રે તી સાથે મિશ્ર
કરી વાવણી પછી ૬
દિવસમાં આપવું
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ
વાવણી બાદ ૩૦
થી ૩૫ દિવસે
વાવણી બાદ ૨૫
થી ૩૦ દિવસે

સલ્ફોસલ્ફ્યુરોન ૨૫ ગ્રામ/હે

ચણા

ગુવાર

મગ/અડદ
તુવેર
રાજમા
ચોળા
મગફળી

વાવણી બાદ ૨૫
થી ૩૦ દિવસે
ક્લોડીનાફોપ પ્રોપારજીલ (૧૫%) + વાવણી બાદ ૨૫
મેટસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ (૧%) ૬૪ ગ્રામ/ થી ૩૦ દિવસે
હે ક્ટર અથવા સલ્ફોસલ્ફ્યુરોન (૭૫%) +
મેટસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ (૫%) ૩૨ ગ્રામ/
હે ક્ટર (પૂર્વ મિશ્રિત નીંદણનાશકો) બધા જ
પ્રકારના નીંદણો (એકદળી તેમજ દ્વિદળી)
ના અસરકારક વ્યવસ્થાપન માટે
કઠોળ પાકો
૨૫, ૪૦ અને ૭૫ દિવસે એમ કુ લ ત્રણ
--વખત હાથ નીંદામણ
ઓક્સીફ્લુઓરફે ન ૮૦ ગ્રામ/હે
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે .
પ્રિ-ઇમરજન્સ
વાવણી બાદ ૩૦, ૪૫ દિવસે આંતર ખેડ
--તથા હાથ નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન, ટ્રાયફ્લ્યુરાલીન, બ્યુટાક્લોર પ્રિ-ઇમરજન્સ
પૈકી કોઇપણ એક ૦.૫૦ કિ./હે . અને ૩૦
દિવસે આંતર ખેડ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૫૦ કિ./હે .
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . તથા એક
પ્રિ-ઇમરજન્સ
આંતર ખેડ ૬૦ દિવસે
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૭૫ કિ./હે .
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૭૫ કિ./હે .
પ્રિ-ઇમરજન્સ
તેલીબિયાં પાકો
ઓક્સીફ્લુઓરફે ન ૧૮૦ ગ્રામ/હે
પ્રિ-ઇમરજન્સ
વાવણી બાદ ૨૦ અને ૪૦ દિવસે આંતર
--ખેડ તથા હાથ નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૭૫ કિ./હે . તેમજ ૪૫ પ્રિ-ઇમરજન્સ
દિવસે હાથ નીંદામણ
ક્વીઝાલોફોપ-ઇથાઇલ અથવા
વાવણી બાદ ૧૫
ફીનોક્સાપ્રોપ-પી-ઇથાઇલ ૧૦૦ ગ્રામ/હે
દિવસે
અને ૪૦ દિવસે હાથ નીંદામણ
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રાઇ
સુર્યમુખી
સોયાબીન

કપાસ

શેરડી

દિવેલા

પેન્ડીમિથાલીન ૦.૫૦ કિ./હે .
એલાક્લોર ૧.૦ કિ./હે .
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૭૫ કિ./હે . અને ૩૦
દિવસે હાથ નીંદામણ
ક્વીઝાલોફોપ-ઇથાઇલ ૫૦ ગ્રા/હે તથા ૩૦
દિવસે હાથ નીંદામણ
૨૦ અને ૪૦ દિવસે આંતરખેડ તથા હાથ
નીંદામણ
રોકડીયા પાકો
વાવણી બાદ ૧૫, ૩૦ અને ૪૫ દિવસે
આંતરખેડ તથા હાથ નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૯૦ કિ./હે . તથા ૩૦ અને
૬૦ દિવસે આંતરખેડ તથા હાથ નીંદામણ
ફીનોક્સાપ્રોપ-પી-ઇથાઇલ અથવા
ક્વીઝાલોફોપ-ઇથાઇલ ૫૦ ગ્રામ/હે અને
૩૦ દિવસે આંતર ખેડ તથા હાથ નીંદામણ
રોપણી બાદ ૩૦, ૬૦ અને ૯૦ દિવસે
હાથ નીંદામણ
એટ્રાજીન ૨.૦ કિ./હે . અને
૨-૪-ડી (સોડિયમ સોલ્ટ) ૧.૦ કિ./હે .

પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ
વાવણી બાદ ૧૫
દિવસે
---

--પ્રિ-ઇમરજન્સ
વાવણી બાદ ૧૫૨૦ દિવસે
---

પ્રિ-ઇમરજન્સ
રોપણી બાદ ૬૦ થી
૭૦ દિવસે
મેટરી્ બ્યુઝીન ૧.૦ કિ./હે . અને રોપણી બાદ પ્રિ-ઇમરજન્સ
૬૦ દિવસે હાથ નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . અને રોપણી
પ્રિ-ઇમરજન્સ
બાદ ૬૦ દિવસે હાથ નીંદામણ
મેટરી્ બ્યુઝીન ૧.૫૦ કિ./હે .
રોપણી બાદ ૧૦
થી ૧૫ દિવસે
૨-૪-ડી (સોડિયમ સોલ્ટ) ૧.૦ કિ./હે .
રોપણી બાદ ૩ અને
૬ અઠવાડીયે
વાવણી બાદ ૩૦ અને ૬૦ દિવસે
--આંતર ખેડ અને હાથ નીંદામણ
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પેન્ડીમિથાલીન ૦.૯૦ કિ./હે . તથા ૩૦
દિવસે આંતર ખેડ તથા હાથ નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૫૦ કિ./હે .

તમાકુ
ધરૂવાડીયું
મરીમસાલાના પાકો
જીરૂ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૫-૧.૦ કિ./હે .
મરચી
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . તથા ૪૫
દિવસે હાથ નીંદામણ
લસણ
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૭૫ કિ./હે . તેમજ ૪૫
દિવસે હાથ નીંદામણ
ચિકોરી
ટ્રાયફ્લ્યુરાલીન ૦.૫૦ કિ./હે . તેમજ ૪૫
દિવસે હાથ નીંદામણ
ઘાસચારા પાકો
રજકો
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૫૦ કિ./હે . (આંતરવેલના
નિયંત્રણ માટે)
શાકભાજી પાકો
બટાટા
મેટરી્ બ્યુઝીન ૦.૫૦ કિ./હે .

ટામેટી

ડુંગળી

પ્રિ-ઇમરજન્સ
ધરૂ નાખવાના ચાર
દિવસ પહે લાં
પ્રિ-ઇમરજન્સ
ફે રરોપણી પહે લા
પ્રિ-ઇમરજન્સ
પ્રિ-ઇમરજન્સ

વાવણી બાદ ૧૦
દિવસે

પ્રિ-ઇમરજન્સ
અથવા અર્લી પોસ્ટઇમરજન્સ
પેરાક્વોટ ૦.૫૦ કિ./હે .
બટાટાનો ૫%
ઉગાવો થાય ત્યારે
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . અથવા
ફે રરોપણી પછી ૨
બ્યુટાક્લોર ૧.૦ કિ./હે . અથવા મેટરી્ બ્યુઝીન થી ૩ દિવસે
૦.૭૦ કિ./હે . અને ૪૫ દિવસે હાથ
નીંદામણ તથા પાળા ચઢાવવા
--૨૦, ૪૦, ૬૦, ૯૦ તથા ૧૨૦ દિવસે હાથ
નીંદામણ
બ્યુટાક્લોર ૧.૦ કિ./હે . અને ૪૫ દિવસે ફે રરોપણી પહે લાં
હાથ નીંદામણ
અથવા રોપણી બાદ
૩ થી ૪ દિવસે
પેન્ડીમિથાલીન ૦.૭૫ કિ./હે .
ફે રરોપણી બાદ
ત્રીજા દિવસે
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ભીંડા

૨૦ અને ૪૦ દિવસે આંતરખેડ અને હાથ
--નીંદામણ
પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . તથા ૪૫
પ્રિ-ઇમરજન્સ
દિવસે હાથ નીંદામણ
કોબી ફ્લાવર પેન્ડીમિથાલીન ૧.૦ કિ./હે . તથા ૪૦
ફે રરોપણી પહે લાં
દિવસે હાથ નીંદામણ
પ્રિ-ઇમરજન્સ= વાવણી બાદ બીજા દિવસે
અર્લી પોસ્ટ ઇમરજન્સ = વાવણી બાદ ૧૦ થી ૧૫ દિવસે
નીંદણનાશકના છટં કાવ વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો:
(૧)
નીંદણનાશકનો છટં કાવ કરતાં પહે લાં સ્પ્રેયર પંપ સ્વચ્છ પાણીથી બરાબર
સાફ કરવો.
(૨) નીંદણનાશકનું પ્રમાણ ભલામણ મુજબનું રાખવું જ ેથી નીંદણનું નિયંત્રણ
સારી રીતે થઇ શકે.
(૩) નીંદણનાશક જ ે સમયે છાંટવાની ભલામણ હોય તે જ સમયે છાંટવી.
(૪) 	પ્રિ-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક નીંદણ ઉગતા પહે લા જ્યારે પોસ્ટ-ઇમરજન્સ
નીંદણનાશક નીંદણ ઉગ્યા બાદ છાંટવી.
(૫) નીંદણનાશક છાંટતી વખતે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે.
(૬) નીંદણનાશક છાંટ્યા બાદ ૨૦-૨૫ દિવસ સુધી આંતરખેડ કરવી નહીં.
(૭) નીંદણનાશકનો છટં કાવ પાછા પગલે ચાલીને કરવો જોઇએ.
(૮) નીંદણનાશકના છટં કાવ માટે ખાસ પ્રકારની ફ્લેટફે ન અથવા ફ્લડજ ેટ
નોઝલનો ઉપયોગ કરવો.
(૯) નીંદણનાશક સાથે અન્ય કોઇ રસાયણ ભેળવીને છટં કાવ કરવો નહીં.
(૧૦) 	વધુ પવન હોય, વરસાદ હોય કે ઝાકળ હોય ત્યારે નીંદણનાશક છાંટવી
નહીં.
(૧૧) કોઇપણ પાકમાં પિયતના પાણી સાથે નીંદણનાશક આપવી નહીં.
(૧૨) નીંદણનાશકનો છટં કાવ ઝાકળ ઉડી ગયા બાદ કરવો.
ડૉ. બી. ડી પટેલ, શ્રી ડી. ડી. ચૌધરી અને ડૉ. એચ. કે. પટેલ
એઆઇસીઆરપી-વીડમેનેજમેન્ટ
બં.અ. કૃ ષિ મહાવિધાલય, આકૃ યુ, આણંદ ૩૮૮૧૧૦
ફોનઃ(૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૦૬, ૨૨૫૭૦૭
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પંચતારક હોટલો, રે સ્ટોરંટ અને ઘરે લુ લીલા શાકભાજીમાં મશરૂમનો વપરાશ
સારા એવા પ્રમાણમાં વધવા લાગ્યો છે. સૂપમાં, પંજાબી શાકભાજીમાં, સલાડમાં,
પુલાવમાં, પકોડા – પીઝામાં તેમજ સેન્ડવીચમાં પણ મશરૂમનો વપરાશ થવા લાગ્યો
છે. આમ હાલમાં મશરૂમની વાનગીઓ આરોગવી એ એક ફે શન છે.
ખોરાક તરીકે મશરૂમની અગત્યતા :
મશરૂમ સ્વાદ સુગંધ અને ઊંચી ગુણવત્તા તથા પોષકતત્વોવાળો ઉત્તમ ખોરાક
છે. તેમાં પ્રોટીન અને ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. સોડિયમ અને પોટેશીયમ
જ ેવા ખનીજ તત્વો, વિટામીન બી (થાયમીન, રાઈબોફ્લેવીન), વિટામિન સી,
વિટામિન કે, કાર્બોહાઈડ્રેટસ, એમિનો એસિડ્સ તેમજ કેટલાક રોગોના પ્રતિકાર
કરે તેવા પ્રતિદ્રવ્યો આવેલા હોય છે.
વૈજ્ઞાનિકોના મત પ્રમાણે ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ સૂકા મશરૂમ પુખ્ત વયના માણસ
માટે પોષણની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. આમ ૪૫૪ ગ્રામ તાજા મશરૂમ ૧૨૦
કિલો કેલરી આપે છે.
મશરૂમમાં રહે લી પ્રોટીનની પાચકતા ૭૨ થી ૮૩ ટકા જ ેટલી છે જ ે પ્રાણીજન્ય
પ્રોટીનની સમકક્ષ છે. મશરૂમમાં લાઈસીન અને ટ્રીપ્ટોફે ન એમિનો એસિડ પૂરતા
પ્રમાણમાં હોય પૂરક પોષકતત્વ ધરાવે છે. તેમાં ચરબીનું પ્રમાણ એક ટકા કરતા
પણ ઓછુ ં અને મુક્ત ફે ટી એસિડનું પ્રમાણ વધુ છે.
હદયરોગના દર્દીઓ માટેનો ઉત્તમ ખોરાક છે તેમજ કાર્બોહાઈડ્રેટસ (સુગર)
હાઇપર ટેન્શન જ ેવા રોગો માટે આશીર્વાદરૂપ છે.
મશરૂમની ખેતીના ફાયદાઓ :
(૧) મશરૂમની ખેતી સરળ અને સસ્તી હોવાથી નાના અને સીમાંત ખેડતૂ ો તેમજ
જમીન વિહોણા ખેડતૂ ો માટે સારી આવકનું કે રોજીરોટીનું સાધન બની રહે તેમ
છે.
(૨) મૂડીરોકાણના પ્રમાણમાં સારો નફો મળી રહે છે અને વરસાદ આધારિત
અનિશ્ચિત ખેતી સામે નિશ્ચિત કાયમી આવકની ખેતી બની રહે છે.
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(૩) જમીન, બિયારણ, ખાતરો, જતં ુનાશક દવાઓ, વીજળી, પાણી વગેરે સાધનોની
જરૂરિયાત મર્યાદિત રહે છે.
(૪) મશરૂમનો પાક લીધા બાદ વધેલા અવશેષોને કેટલફીડ તરીકે, ઉચ્ચ ગુણવત્તા
વાળા ખાતર તરીકે અથવા બાયોગેસ ઉત્પાદન માટે વાપરી શકાય છે.
(૫) ગ્રામ્યકક્ષાએ મહિલાઓ આ ખેતીમાં ફાજલ સમયનો ઉપયોગ કરી શકે છે
વધુમાં તે ગૃહઉદ્યોગ તરીકે પણ વિકસાવી શકાય છે.
(૬) મશરૂમનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ વધતા અન્ય ખોરાક ઉપરનું ભારણ ઘટે છે.
(૭) મશરૂમનો પાક ટુકં ાગાળામાં પૂરો થતો હોઈ મૂડીરોકાણ ઝડપથી પાછુ ં મળે છે,
તદુપરાંત મશરૂમની ખેતી ગમે તે ઋતુમાં કરી શકાય છે.
(૮) મોટાભાગના સેલ્યુલોઝ ધરાવતા ઘઉં – ડાંગરનું પરાળ, બનાના શ્યૂડોસ્ટેમ,
સુગરકેન બગાસ વગેરે ઉપર મશરૂમ ઉગાડી શકાય છે. આમ વેસ્ટમાંથી
બેસ્ટની ઉક્તી મશરૂમની ખેતી દ્વારા સાર્થક કરી શકાય છે.
(૯) પ્લુરોટસ (ડાંગર તૃણ મશરૂમ) મશરૂમની ખેતી ગુજરાતના વાતાવરણને ધ્યાનમાં
લેતા વધારે અનુકુળ છે.વળી પ્લુરોટસ મશરૂમ સુગંધ અને સ્વાદ ઉપરાંત
ગુણવત્તાની દ્રષીટએ અન્ય મશરૂમની સરખામણીમાં શ્રેષઠ છે.
(૧૦) મશરૂમની ખેતીમાં સ્વરોજગારી મળે છે અને બેકારીમાં ઘટાડો થાય છે.
આપણા ભારત દેશમાં ખાધ મશરૂમની ઉગાડવામાં આવતી જાતોમાં
એગેરીક્સ બાયસ્પોરસ (સફે દ બટન મશરૂમ), વોલ્વેરીલા વોલ્વેશીયા, વોલ્વેરીલા
ડીપ્લેશીયા, પ્લુરોટસ સાજોરકાજુ (ડાંગર તૃણ મશરૂમ) વગરે મુખ્ય છે. આપણા
ગુજરાતના વાતાવરણમાં કુ દરતીરીતે બધીજ જાતના મશરૂમની ખેતી શક્ય નથી.
આમ ગુજરાતમાં પ્લુરોટસ સાજોરકાજુ અને વોલ્વેરીલા વોલ્વેશીયા જાતના અને
ડાંગર તૃણ મશરૂમની ખેતી કરી શકાય તેમ છે. આ પૈકી એ વિકાસ પામતા ખાધ
મશરૂમ છે અને ખુબ જ સાદી પધ્ધતિથી તેની ખેતી કરી શકાય છે.
ઓઈસ્ટર અથવા પ્લુરોટસ મશરૂમની ખેતી :
આ મશરૂમની ખેતી પણ બંધ રૂમમાં યોગ્ય ભેજ અને તાપમાન ઊભુ કરી
સરળતાથી કરી શકાય છે. પ્લુરોટસની ઘણી બધી જાતો છે. પરંતુ પ્લુરોટસ સાજોરકાજુ
એ ૨૦° થી ૩૦° સે. તાપમાનની વચ્ચે વધારે ઉત્પાદન આપે છે અને ખેત ઉત્પાદનની
ઊપજ જ ેવી કે ઘઉં, ડાંગરનું પરાળ વગેરે પર સહે લાઈથી ઉગાડી શકાય છે. આ
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મશરૂમને પોલીથીન બેગ, નાયલોન નેટ, બાસ્કેટ ટ્રે વગેરેમાં સરળતાથી ઉગાડી શકાય
છે. આ મશરૂમને સુકવીને ઓરડાના તાપમાને એક વર્ષ સુધી સંગ્રહી શકાય છે. એક
માસના ટુકં ા ગાળામાંજ તેનો પાક લઈ શકાય છે.
પ્લુરોટસ મશરૂમની ખેતી માટે ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતો :
(૧)

ઘાસ/પરાળ (ડાંગર કે ઘઉંનું)

(૨)

સ્પાન બોટલ (બિયારણ)

(૩)	ફોર્મેલીન (૩૭ ટકા)
(૪)

કાર્બેન્ડાઝીમ (બાવિસ્ટીન ૫૦ ટકા વે. પા.)

(૫)

પ્લાસ્ટિકની કોથળી (૧૦૦ ગેઈઝ, ૩૪ x ૫૦ સે. મી. માપની)

(૬)

લાકડાના કે વાંસના ઘોડા

(૭)

કાપવાનું સાધન (કાતર કે કટર)

(૮)

પાણી છાંટવા માટે પંપ કે ઝારો

(૯)

થર્મોમીટર અને ભેજ માપક યંત્ર

(૧૦) કંતાન, ખસની ટટ્ટી અને રે તી વગેરે
આ મશરૂમ ઉગાડવા માટે ૩૦ ફૂટ X ૧૫ ફૂટના માપનો ઓરડો બનાવવો
કે જ ેમાં ૨૦૦૦થી ૩૦૦૦ જ ેટલી કોથળીઓ રહી શકે. શેડ ઉપર ગરમી અવરોધક
તરીકે ડાંગર કે ઘઉંનું પરાળ પાથરવું અને હવાની અવરજવર માટે દિવાલમાં યોગ્ય
અંતરે સામ-સામે બારીઓ કે વેન્ટિલેશન રાખવાં અને બારી આગળ ખસની ટટ્ટી કે
કંતાન અથવા એકઝોસ્ટ ફે ન મૂકવો.
ખેતી પદ્ધતિ :
પ્લુરોટસ મશરૂમ આપણા રાજ્યમાં બે રીતે ઉગાડી શકાય તેમ છે.
(૧) પ્લાસ્ટીકની કોથળીમાં બેડ બનાવીને મશરૂમની ખેતી ઃ
મશરૂમ ઉગાડવા માટે ડાંગર કે ઘઉંના સારા ગુણવત્તા વાળા પૂળીયાં પસંદ
કરી ૩ થી ૫ સે.મી. ના ટુકડા કરવા. થ્રેસરમાંથી નીકળેલ ઘઉંનું પરાળ વધારે અનુકુળ
છે કારણકે પરાળના ટુકડા કરવાની મહે નત બચી જાય છે. આ પ્રકારના મશરૂમ
ઉગાડવા માટે ૧૦૦ ગેઈઝની ૩૫ સે.મી. x ૫૦ સે.મી. માપની પ્લાસ્ટિક કોથળી,
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ફોર્મેલીન (૩૭ ટકા), કાર્બેન્ડાઝીમ (બાવીસ્ટીન) દવા અને બિયારણ (સ્પાન બોટલ)
ની જરૂરિયાત રહે છે. સૌ પ્રથમ પરાળને (થ્રેસરમાંથી નીકળેલું) ૪ થી ૮ કલાક સાદા
તાજા પાણીમાં પલાળી રાખવું, ત્યારબાદ કાઢી વધારાનું પાણી નીતરી જવા દેવું અથવા
આ પરાળને એક કલાક સુધી ૮૦0 સે. + સુધી ૫0 સે તાપમાનવાળા ગરમ પાણીમાં
બોળી રાખવું અને ત્યારબાદ પાણી નીતારી દેવું અને ઠડં ું પડ્યા બાદ જ પ્લાસ્ટિકની
કોથળીમાં ભરવું.
આ રીતે તૈયાર કરે લ પરાળમાં ૬૦-૭૦ ટકા સુધી ભેજ રહે ત્યારે તેને આગળ
જણાવ્યા મુજબની ૩૫ સે.મી. x ૫૦ સે.મી. માપની પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં પાંચથી છ
કિલો પ્રમાણે ભરવું, પરંતુ આ પરાળ ભરતી વખતે ૫ થી ૮ સે.મી. ના થર પછી દરે ક
વખતે પરાળના ૨ ટકા પ્રમાણે (૧૦ કીલો પરાળ દીઠ ૨૦૦ ગ્રામ) બિયારણના સ્પાન
ભભરાવવા અને હલકું દબાણ આપતા રહે વું. કોથળી ભરાઈ જાય એટલે તેનું મોઢિયું
ચુસ્ત રીતે બાંધી દેવું અને ચારે ય બાજુ થી ટાંકણીથી ૨૦ થી ૨૫ જ ેટલાં ઝીણા કાણા
પાડવાં જ ેથી હવાની અવર-જવર થઈ શકે. આમ તૈયાર કરે લ કોથળાઓને લાકડાના
ઘોડા ઉપર ગોઠવીને ૧૫ દિવસ સુધી ૨૦0 થી ૩૦0 સે. તાપમાને ૭૫ થી ૮૦
ટકા ભેજવાળી જગ્યામાં અંધારામાં રાખવા. આમ ૧૫-૨૦ દિવસમાં પરાળ મશરૂમ
ફૂગના સફે દ તાંતણાથી (માયસેલિયમ) સંપર્ણ
ૂ રોતે છવાઈ જશે. ત્યારબાદ સાચવીને
ધારદાર ચપ્પુથી પ્લાસ્ટિકની કોથળી ખોલી નાખીને પરાળનો જથ્થો ખુલ્લો કરવો.
આમ કરવાથી ચાર-પાંચ દિવસમાં ટાંકણીના માથા જ ેવા મશરૂમ નીકળવા લાગશે
અને એક અઠવાડિયામાં કાપવા લાયક મશરૂમ તૈયાર થશે. જ ેને કાપણી કરીને વેચી
શકાય છે.
(૨) ક્યારા બનાવીને મશરૂમની ખેતી :
મશરૂમ ઉગાડવા માટેનું ડાંગરનું પરાળ લીલા રંગનું કે વરસાદના કે અન્ય
પાણીથી ભીજયેલુ કે સડેલ ન હોવું જોઈએ તથા દાણા વગરનું અને કડક હોવું જોઈએ
અને બળદના પગ નીચે કચડાયેલ ન હોવું જોઈએ.
સૌ પ્રથમ ડાંગર કે ઘઉંના પરાળને તડકામાં પહોળું કરી સૂકવીને બે ફૂટ (૧
મીટર) લંબાઈમાં કાપીને કાપડની થેલીમાં ભરવું અને મોઢું બાધી દેવું. ક્યારો બનાવી
આ કોથળાઓને ૧૦૦ લિટર (૧૦ ડોલ) જ ેટલા પાણીમાં ૭.૫ ગ્રામ કાર્બેન્ડાઝીમ
(બાવિસ્ટીન) અને ૬૭.૫ મિ.લિ. ફોર્મેલીન (ફોર્માલ્ડીહાઇડ) ઉમેરીને ૧૨ થી ૧૮
કલાક ડૂબાડી રાખવા. બીજ ે દિવસે આ કોથડાઓને પાણીમાંથી બહાર કાઢી પરાળને
ઢાળવાળી જગ્યા પર પાણી નિતારી દેવું.
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ક્યારો બનાવવાની રીત :
ઈટો પર વાંસ કે લાકડાના ખપાટીયાંને એવી રીતે ગોઠવવા કે જ ેથી નીચેની
હવાની અવર જવર થઇ શકે. ક્યારની લંબાઈ/ પહોળાઈ એક મીટર જ ેટલી અથવા
પૂળાની (પરાળની) લંબાઈ જ ેટલી રાખવી. આવા ક્યારામાં પરાળ આડું ઊભું એમ
ચોકળી આકારમાં ગોઠવવામાં આવે છે જ ેથી બધા છેડા બહારની બાજુ એ રહે . આવો
એક ક્યારો તૈયાર કરવા ૧ કિલો જ ેટલું પરાળ વાપરવું જોઈએ.
ડાંગરના પરાળને ૩ થી ૪ ઇંચના થરમાં પાથરવું અને તેના પર બિયારણના
સ્પાનને ધારે થી ૧૫ સે.મી. જ ેટલી જગ્યા છોડી ૧૫-૧૫ સે.મી. ના અંતરે સ્પાન
પૂખવા/વાવવાં અને પછી તેની ઉપર સોયાબીનદાળ અથવા તુવેરદાળનો પાઉડર/
ભૂકો/ઝીણો લોટ ભભરાવવો. આ રીતે એક આડું તો બીજુ ં ઊભું એવા એકબીજા
ઉપર કુ લ ત્રણ થર કરવા અને દરે ક થર ઉપર આગળ મુજબ જ સ્પાન અને સોયાબીન
કે તુવેરદાળનો લોટ ભભરાવવો.
આમ તૈયાર કરે લ ક્યારાને દબાવીને સખત બનાવી છેડા ખુલ્લા રહે તે રીતે
પ્લાસ્ટિક ઢાંકી દેવું.જરૂર મુજબ પાણીના છટં કાવ માટે પ્લાસ્ટિક ઉઠાવીને દરે ક વખતે
ઢાંકી દેવું. આમ ક્યારો તૈયાર થયા પછી તેને અડકવું નહિ. આમ ૧૫-૨૦ દિવસમાં
ક્યારના બધા પરાળમાં મશરૂમ ફૂગના સફે દ તાંતણા (માયસેલિયમ) ઉગી નીકળશે
અને ત્યાર પછી ૪-૫ દિવસમાં તેમાંથી મશરૂમના અંકુર ફૂટશે જ ે ૨-૩ દિવસમાં
કાપવા લાયક બને છે. આમ એક ક્યારામાંથી બે થી ત્રણ પાક શકાય છે.
ઓઈસ્ટર અથવા પ્લુરોટસ મશરૂમની ખેતી :
ડાંગરના સૂકા પૂળીયાં અથવા ઘઉંનું ભૂસુ

ડાંગરના પૂળીયાંના ૩ થી ૫ સે.મી. ના ટુકડા કરવા

પાણીમાં ૮ થી ૧૨ કલાક ડુબાડવા

વધારાનું પાણી નીતારી લેવું

પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ભરવું
(૩૫ x ૫૦ સે.મી. સાઈઝ)

કંતાનની થેલીમાં ભરવું
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ડાંગરના પૂળીયાં અથવા ઘઉંના ભૂસાને ૮૦ થી ૯૦ તાપમાનવાળા ગરમ પાણીમાં
૧૦ થી ૧૫ મિનિટ ડૂબાડવા

ઠડં ું પડ્યા બાદ તેમાં મશરૂમનાં સ્પાન (બીયારણને) ૨ ટકાના દરે ઉપર પ્રમાણે
ઉમેરવા

મશરૂમનાં સ્પાન રન (૦-૨૫ દિવસ)

મશરૂમનો પીન હે ડ સ્ટેજ (૩-૫ દિવસ)

પ્રથમ કાપણી (૩-૪ દિવસ)

પાછળની કાપણી ૧૦ દિવસના ગાળે

કૂલ કાપણી સમય: (૨૦ થી ૩૦ દિવસ)

વેચાણ વ્યવસ્થા
તાજા

સૂકવીને

પેડીસ્ટ્રો મશરૂમની ખેતી :
વોલ્વેરીલા વોલ્વેશીયા અને વોલ્વેરીલા ડીપ્લેશીયા આ બંને ખાસ કરીને ડાંગર
તૃણ ઉપર ઉગાડવામાં આવે છે જ ેથી તેને પેડીસ્ટ્રો મશરૂમ તરીકે પણ ઓળખવામાં
આવે છે. આ માટે જ ેમાં ડાંગરના દાણા બીલકુ લ રહે લા ન હોય તેવા વરસાદથી કે
ભેજથી પલળ્યા સિવાયના, લીલા ઘાસની સળીઓ વગરના સંપૂર્ણ સૂકાયેલ ડાંગરના
પૂળીયાંને બે ફૂટ લંબાઈના કાપીને ૨૪ કલાક ક્લોરીન રહિત પાણીમાં પલાળી રાખવાં.
બીજ ે દિવસે આ પુડિયાંને છુ ટા કરી પાળીઓ પર ત્રણ થી ચાર ઇંચના થરમાં પાથરવા
અને તેના પર બીજવાહક બોટલમાંથી સ્પાન (મશરૂમ બીજ) ચારે બાજુ એ થોડીક
જગ્યા છોડીને અંદરની ધારે પૂંખવા અને તેના પર ચણાનો લોટ ભભરાવવો. ત્યારબાદ
પહે લાની જ ેમ બીજા પુડિયામાંથી એક આડો તો બીજો ઊભો એમ થર પાથરવો અને
આગળની જ ેમ જ સ્પાન વાવવા. આ રીતે ચાર થી પાંચ થર બનાવવા. આમ સૌથી
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ઉપરના થર સિવાય બાકીના થરમાં સ્પાન વચ્ચેના ભાગમાં પાથરવામાં આવતા નથી
પરંતુ ચારે બાજુ ધાર પર જ પાથરવામાં આવે છે. જયારે સૌથી ઉપરના થરમાં સ્પાન
વચ્ચેના ભાગમાં પૂખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છેલ્લે તેની ઉપર એક પાતળો થર ઢાંકી
ઉપર થોડુક પાણી છાંટી પૂડીયામાં રહે લ ભેજ જળવાય રહે તે માટે પ્લાસ્ટિકની સીટથી
ઢાંકી દેવામાં આવે છે. આ રીતે સ્પાન વાવ્યા પછી બહુ જ હળવેથી નાના સ્પ્રેયર વડે
જરૂર મુજબ દિવસમાં એકાદ બે વખત પાણી છાટવું અને દિવસમાં બે કલાક પ્લાસ્ટિક
ખુલ્લું રાખવું. આમ વાવ્યા પછી સ્પાન ૧૦ થી ૧૨ દિવસે ઉગી નીકળે છે. જ ે મશરૂમ
પૂરતો તૈયાર થાય અને ખુલી જાય તે પહે લા કાપી લેવામાં આવે છે. આ કાપેલા
મશરૂમને થોડાક જ કલાકમાં વેચી નાખવા જરૂરી છે, કારણકે પાણી ઉડી જવાથી
દર કલાકે પાંચ થી દશ ટકા વજન ઓછુ ં થાય છે અને ગુણવત્તા પણ ઓછી થાય છે.
આ રીતે મશરૂમ ની ખેતીમાં વાવણીથી કાપણી સુધીમાં એકાદ માસનો સમય
લાગે છે. આ માટે ડાંગરના જ ે પૂડીયાં પસંદ કરવામાં આવે છે તેમાં જો ડાંગરના દાણા
રહી ગયેલ હોય તો દાણા ઉગતાં મશરૂમ ના ઉગાવાની જાળીને (માયસેલીયમ) તોડી
નાંખે છે. જ ેથી ધાર્યું ઉત્પાદન આવતું નથી. ડાંગરના પુડિયામાં સળીઓ (ભૂંગળીઓ)
જ ેમ જાડી હોય તેમ મશરૂમ નો ઉગાવો સારો થાય છે. આથી ખાસ કરીને મસુરી
જ ેવી ઉચી વધતી જાતના ડાંગરના પૂળીયાં પસંદ કરવા જોઈએ. એકવાર ઉપયોગમાં
લીધા પછી ફરી ટે ઘાસ મશરૂમ ઉગાડવા માટે વાપરી શકાતું નથી. તેના નિકાલ માટે
ખાતર ના ખાડામાં કમ્પોસ્ટ ખાતર તરીકે દાબી કહોવડાવા દેવું જ ેથી ખાતરમાં તેનો
સદ્ઉપયોગ થાય.
મશરૂમની માહિતી અને ટ્નરે િંગ માટે સંપર્ક ઃ (હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં
પત્રવ્યવહાર કરવો.)
(૧) નેશનલ સેન્ટર ફોર મશરૂમ રીસર્ચ એન્ડ ટ્નરે િંગ, ચાંબાઘાટ,
સોલાન – ૧૭૩ ૨૧૩ (હિમાચલ પ્રદેશ).
(૨) મશરૂમ લેબોરે ટરી, ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ હોિર્ટકલ્ચર રીસર્ચ, હીસ્સારગટ્ટા,
બેંગલોર – ૫૬૦ ૦૨૯ (કર્નાટક) ભારત.
zkì. ykh. S. Ãkh{kh, zkì. ykh. yuLk. Ãkktzu yLku zkì. yu. çke. çkúñ¼è
ðLkMÃkrík hkuøkþk† rð¼køk, çkt. y. f]r»k {nkrðãk÷Þ
ykf]Þw, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) h6h43Ãk
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{qÕÞðŠÄík çkLkkðxku : fku¤kLkku ÃkkWzh yLku fk[e
fuheLkku çkkV÷ku
કોળાનાે પાઉડર ઃ
કોળુ એક સસ્તુ અને સરળતાથી પ્રાપ્ત શાકભાજી છે. કોળામાં-કેરોટિન
હોએ છે, જ ે તેના પીળા અથવા નારંગી રંગ આપે છે. કોળું (ફળો) ની પરિપક્વતા
૯૦-૧૨૦ દિવસોમાં થાય છે. કોળામાં ૧૦૦ ગ્રામ દીઢ આશરે ૩.૦-૩.૧ મિ.ગ્રા
કેરોટિન નુ પ્રમાણ હોવે છે.કોળામાં ઘણાં એન્ટીઓકસીડન્ટ (વિટામિન-એ, વિટામિનસી અને વિટામિન-ઇ), ડાયેટરીફાઇબર, ખનીજ (તાંબુ, કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને
ફોસ્ફરસ) સમૃધ્ધિનો સ્ત્રોત છે. કોળામાં દ્રષ્ટિ માટે પણ જરૂરી વિટામિન છે. ભારતમાં
કોળુ એ તાજા શાકભાજી અને કેન્ડી (પેઠા) માટે માત્ર મર્યાદિત ભાગરૂપે ઉપયોગમાં
લેવામાં આવે છે. યેના શિવાય કોળુ સૂપ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.
કોળાનાે પાઉડર બનાવવાની રીત ઃ
સૌ પ્રથમ કોળુ લો તેને ૨ થી ૩ વખત પાણીથી સાફ કરો. કોળામાંથી છાલને
અને બીજ કાઢી તેના એક સરખા ટુકડા કરી લેવાના. ત્યારબાદ ટુકડાને પ્રિટ્રિટ્મેંટ
આપવી જ ેમાં ટુકડાને પ્રથમ ગરમ પાણીમાં ૨ મિનિટ સુધી મૂકી રાખવાના આ રીતે
રે ાં ગોઠવવા અને
ગરમ પાણીથી બ્લાન્ચિંગ કરી લેવું. ત્યારબાદ કોળા ના ટુકડાને ટ્મ
વેક્યુમ ડ્રાયરમાં સૂકવણી કરવી. કોળાના ટુકડા ઠડં ા થયા બાદ તેનો મિક્ષ્ચર અથવા
ગ્રાઇન્ડરના ઉપયોગથી પાઉડર બનાવવો. આ રિતે બનાવેલ કોળાના પાઉડરને પ્રકાશ/
ઓક્સિજન અવરોધ પ્રકારના પેક માં પૅકિંગ કરી સ્વચ્છ અને શુષ્ક જગ્યાએ સંગ્રહ
કરવો.
કાચી કેરીનો બાફલો બનાવવાની પધ્ધતિ ઃ
કેરી સૌથી લોકપ્રિય અને સ્વાદિષ્ટ ફળ છે, તે શરીર માટે મહત્ત્વપૂર્ણ પોષક
તત્વો જ ેમકે વિટામિન એ, બી અને સી તથા ખનીજ નો સારો સ્રોત છે. ભારત વિશ્વમાં
કેરીના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે છે, કાચી કેરી માંથી સારી ગુણવતાનો બાફલો બનાવી ને
માર્કેટ માં બોટલ અથવા પેક્ડ ફોર્મ માં ઉપલબ્ધ કરવા માટે આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી
એ વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિ વિકસાવેલ છે.

106

કાચી પણ પરિપક્વ કેરી ને હં ૂફાળા પાણીમાં ધોઈ તેને પ્રેસર કૂકરમાં બાફવી,
બાફે લી કેરીમાંથી, માવો કાઢી તેમાંથી રે સા દૂર કરી ગાળી લેવો, જરૂરીયાત મુજબ
પાણી, મોરસ અને મીઠું વગેરે ઉમેરી બરાબર ભેળવવું, પાશ્યુરાઇજ કરી જતં ુમુક્ત
કરવું. ગરમ બાફલા ને સાફ કરે લી કાચની બોટલ મા ભરી હવાં ચુસ્ત કરી લાંબો
સમય સુધી સગ્રંહ કરી શકાય છે.
ફાયદા :
કાચી કેરી નો બાફલો શરીર માટે અત્યત ગુણકારી છે, લોહીની વિકૃ તિ,
આંતરડા ના રોગ, ગરમીમાં લૂ લાગવા સામે રક્ષળ આપે છે. આ રીતે બાફલો બનાવવાની
પધ્ધતિ થી એકસરખી ગુણવતાં જાળવી શકાય, ચોખ્ખી જગ્યા પર બનાવવા માં આવે
તેના થી લાંબો સમય જાળવી શકાય, આ પધ્ધતિ પ્રમાણે ઉધ્યોગીકરણ કરવામાં આવે
તો, કાચી કેરી નું આ પીણું આર્થિક રીતે અને આરોગ્ય માટે લાભદાયી નિવડશે.
yuVÃkexe yuLz çkeE fku÷us îkhk ¼÷k{ý ÚkÞu÷ íkktrºkfíkkyku :
 ELMxLx íkwðuhËk¤ ÃkkWzh çkLkkððkLke íkktrºkfíkk
 çkes WÃkh ykðhý fhðkLkwt {þeLk
 ½kMkLkk [kuMk÷k çkLkkððkLkwt Þtºk
 f]r»k ÃkuËkþkuLkk Mktøkún {kxuLkwt MkMíkw Mktøkúknf
 yk{¤k{ktÚke Xr¤Þk yLku Aeý swËk ÃkkzðkLkwt Þtºk
 {h[k, xk{uxk, ÷ªçkw yLku hªøký{ktÚke çkes fkZðkLkwt Þtºk
 Vur{÷e MkkEÍ, fkuBÃkufx {kuzu÷ çkkÞkuøkuMk íku{s ðLkMÃkrík f[hk økuMk Ã÷kLx
 ÷e÷k ÃkktËzkðk¤e ¼kS Mkwfðýe íkktrºkfíkk
 yk{¤k V÷uõMk (xwfzk) Mkwfðýe íkktrºkfíkk
 yktçkk ÃkhÚke fuhe Wíkkhðk {kxu xÙufxh xÙku÷e MkkÚku òuzðkLkwt yuxu[{uLx
 híkLkßÞkuík{ktÚke çke íku{s ykuE÷ fkZðkLkwt Þtºk
 çkkÞkuzeÍ÷ çkLkkððk {kxuLkku ÃkkÞ÷kux «kuMku®Mkøk Ã÷kLx
 V¤ þkf¼kS økúuzh
 V¤ yLku þkf¼kSLkk nuhVuh {kxuLkwt þeík nðk ðknLk
 fu¤kLke xfkW þÂõík ðÄkhðk {kxuLke «e-fq®÷øk íkktrºkfíkk
 økúeLknkWMk íkktrºkfíkk
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 yk{¤k V¤{kt Aeÿku ÃkkzðkLkwt {þeLk
 ËqÄe íku{s yk{¤k{ktÚke ßÞwMk çkLkkððkLke íkktrºkfíkk
 fk[e fuhe fuheLkuk çkkV÷ku çkLkkðkLke íkktrºkfíkk
 huze-xq-Ex ykufkhk EõMxwzux «kuzfxLke íkktrºkfíkk
 r{õMk £qx çkkh çkLkkððkLke íkktrºkfíkk
 huze-xq-fqf [ku¾k (ELMxLx {{hk) çkLkkððkLke íkktrºkfíkk
 fksq fíkhe çkLkkððkLke MxkLzzo huMkeÃke
 hkEMk çkúkLk ykuE÷{ktÚke çkkÞku zeÍ÷ çkLkkððkLke ÃkØrík
 xk{uxkLke MktøkúnþÂõík ðÄkhðk ¾kã ykðhý [zkððkLke íkktrºkfíkk
 MkLkV÷kðh yLku fÃkkMkLkk íku÷{ktÚke çkkÞku zeÍ÷ çkLkkððkLke íkktrºkfíkk
 V¤ yLku þkf¼kS{kt Mktøkún Ëhr{ÞkLk ïMkLk Ëh {kÃkðkLke [uBçkh
 yk¾k yk{¤kLku ykuM{urxf÷e Mkwfðýe fhðkLke íkktrºkfíkk
 {X{ktÚke Mkkhe økwýð¥kk Ähkðíkku ÷kux çkLkkðkLke íkktrºkfíkk
 ÃktÃkfeLk (fku¤w) ÃkkWzh{ktÚke fkuhkuxLkkuEz fkZðkLke íkktrºkfíkk
 «kuxeLk Mk¼h ÃktÃkfeLk çkkh çkLkkððkLke íkktrºkfíkk
 ÷k÷ {h[k{ktÚke yku÷eykuhuSLk fkZðkLke íkktrºkfíkk
¾uzqík íkk÷e{ :
Vqz «kuMku®Mkøk ûkuºk yuf W¼híkw ûkuºk Au. Mkkt«ík Mk{Þ{kt {qÕÞ ðŠÄík Wå[
økwýð¥kk Mk¼h çkLkkðxkuLke ½h yktøkýu íku{ s çknkh {ktøk ¾qçk s Au su ykðíkk
Mk{Þ{kt ¾qçk s ÍzÃkÚke ðÄðk Ãkk{e Au. ykÃkýkt Ëuþ{kt V¤-þkf¼kSLkwt rðÃkw÷
WíÃkkËLk nkuðk Aíkkt íkuLkwt {qÕÞ ðŠÄík çkLkkðxku{kt YÃkktíkh ¾qçk s ykuAwt Au íku{s V¤ þkf¼kSLkwt fkÃkýe ÃkAeLkwt LkwfMkkLk Ãký ðÄkhu Au. suLkwt yuf fkhý yk ûkuºk{kt yÃkwhíkw
rþrûkík {kLkðçk¤ Au. ykÚke Vqz «kuMku®Mkøk ûkuºk{kt fwþ¤ «kÞkurøkf íkÚkk «rþûký îkhk
{kLkðçk¤ Q¼w fhðkLke ¾kMk sYrhÞkík Au. yk nuíkwÚke ‘Vqz «kuMku®Mkøk xufLkku÷kuS’
rð»kÞ WÃkh xwtfk økk¤kLkk íkk÷e{ fkÞo¢{ku økkuXððk{kt ykðu Au.
ડૉ. ડી.સી. જાેષી, શ્રી કે.વી. વાળા અને ડૉ. અેસ. અેસ. કાપડી
કાેલેજ અાેફ ફૂડ પ્રાેસસિ
ે ંગ ટેકનાેલાજી અેન્ડ બાેયાે અેનર્જી
અાકૃ યુ, અાણંદ -૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૩૦૨
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{Ä{k¾e Ãkk÷Lk
દુનિયામાં આશરે ૧૦૦ થી ૪૦૦ વર્ષ પહે લાં એપિસ જાતની મધમાખી વિકસેલ
છે. આ મધમાખીઓમાં સાત જુ દી જુ દી પ્રજાતિ જોવા મળે છે જ ેમાંથી ચાર મુખ્ય અને
ત્રણ ગૌણ જાત છે. ચાર મુખ્ય જાતમાં બે પાલતુ અને બે જગ
ં લી છે. ભારત એક એવો
દેશ છે કે જ્યાં ત્રણ પ્રકારની પ્રજાતિઓ હતી અને ચોથી યુરોપના દેશમાંથી આયાત
કરવામાં આવેલ છે.
મધમાખીની એપિસ જાતિમાં ઇટાલીયન મધમાખી (એપિસ મેલ્લિફેરા),
ભારતીય મધમાખી (એપિસ સેરેના), ભમરિયું મધ (એપિસ ડોરસાટા) અને ડાળી
મધ (એપિસ ફ્લોરીયા) જયારે ગુસ્યુ મધ (ટ્રીગોના જાતિ) જ ેનો મેલિપોનિડી કુ ળમાં
સમાવેશ થાય છે.
મધમાખીઓના પ્રકાર ઃ
(૧) ભમરિયું મધ: ભારતમાં થતી મધમાખીઓમાં સૌથી મોટી અને તેને સ્થાનિક
ભાષામાં સારંગમાખી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ મધમાખી એશિયા,
સુમાત્રા, જાવા, ફિલિપાઇન્સ અને બીજા એશિઆઇ ટાપુઓમાં વિસ્તરે લ છે.
(૨) ભારતીય મધમાખી: આ મધમાખી કદમાં ડાળી મધમાખી કરતા મોટી અને
જગ
ં લી મધમાખી કરતા નાની હોય છે. તે સ્વભાવે નમ્ર અને ભારતમાં ડૂગ
ં રાળ અને
સપાટ પ્રદેશમાં ખાસ કરીને ઝાડની બખોલ, ગુફાઓ, કૂવાની દિવાલો વગેરે જગ્યાએ
એક કરતા વધારે સમાંતર પૂડા બનાવે છે. મધ પણ પ્રમાણમાં વધારે એકઠુ કરતી
હોવાથી તેનો ઉછેર કરી મધ મેળવવામાં આવે છે. આ મધમાખીઓ ફળપાકોના
બગીચામાં ફલિનિકરણ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી હોવાથી ફળપાકોનું ઉત્પાદન અને
ગુણવત્તામાં સારો એવો વધારે થાય છે. આ મધમાખી વસંત ઋતુ કરતા શિયાળામાં
વધારે કાર્યરત હોય છે.
(૩) ડાળી મધમાખી: ડાળી મધમાખી મધમાખીઓની મુખ્ય જાતિઓમાં સૌથી નાના
કદની છે. આ મધમાખી પૃથ્વીથી ૫૦૦ મીટર ઊંચાઇ સુધી મળે છે. ઝાડની ડાળીઓ,
દિવાલોના ખૂણા અને કૂવાની બખોલમાં નાનો લંબગોળ મધપૂડો બનાવે છે. આ
મધમાખી ઓછા પ્રમાણમાં મધ ભેગું કરી શકે છે. સ્વભાવમાં ભમરિયા મધમાખી
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કરતાં ખુબ જ શાંત હોય છે તે કયારે ક ડખ
ં મારતી હોવાથી તેને પાળવી અનુકૂળ નથી.
(૪) ઇટાલિયન મધમાખી: મધમાખીની આ જાતિ સૌથી વધારે વિસ્તારમાં પ્રસરે લ
અને પેટીઓમાં ઉછેર માટે સૌથી વધારે મહત્ત્વની છે. મધમાખીની જાતિઓમાં સૌથી
વધારે મધ આપતી જાતિ છે. મધ એકઠું કરવા ખૂબ જ દૂર સુધી વારંવાર જાય છે.
લાકડાની પેટીઓ બનાવીને તેનો ઉછેર કરવો અનુકૂળ છે. વર્ષમાં એક પૂડામાંથી
સરે રાશ ૩૦ કિ.ગ્રા. અને વધારે માં વધારે ૭૦ કિ.ગ્રા. જ ેટલું સારી ગુણવત્તાવાળુ મધ
મળે છે. હાલમાં આ જાતિની માખીઓનો ઉછેર વ્યાપારી ધોરણે સારી રીતે વિકસેલ
છે. દરે ક પ્રકારના વાતાવરણમાં તે અનુકુલનતા કેળવી લે છે માટે આખી દુનિયાના
મોટાભાગના દેશોમાં તે જોવા મળે છે. તે પોતાની વસાહત વારંવાર બદલતી નથી
તેમજ ખૂબ જ પ્રમાણમાં મધ એકઠુ કરતી હોવાથી મોટાભાગે વ્યાપારી ધોરણે તેનો
ઉછેર પેટીઓમાં થાય છે.
(૫) ગુસ્યુ મધ: આ માખી નાની ડખ
ં વગરની હોય છે જ ે દિવાલ ઉપર કે ઝાડની
બખોલમાં નાના ગોળ મધપૂડા બાંધે છે જ ેમાંથી ખૂબ જ ઓછુ ં મધ મળે છે.
મધમાખીઓનો પરાગનયનમાં ફાળો ઃ
મધમાખી વનસ્પતિના ફૂલોની મુલાકાત પરાગરજ અને મધુરસ એકઠું કરવા
કરે છે જ ેથી આડકતરી રીતે ઘણા પાકોમાં પરાગનયન થતા નીચેના ફાયદાઓ થાય
છે.
• પરાગરજનું સ્ફૂરણ વધારે છે.
• ફળોમાં પોષકતત્વો અને સુંગધ વધારે છે તેમજ બીજની સંખ્યા વધે છે.
• વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ વધારે છે તેમજ પાકનો વિકાસ પણ વધારે છે.
• ફળો વધારે બેસે છે અને ઉત્પાદન પણ વધે છે
• તેલીબિયાના પાકોમાં તેલના ટકા વધારે છે.
• જુ દા જુ દા પાકોમાં રોગો અને જીવાતો સામે પ્રતિકારકશક્તિ વધારે છે.
મધમાખીઓના પરજીવી અને પરભક્ષીઓ તથા તેમનું નિયંત્રણ :
બીજા પ્રાણીઓની માફક મધમાખી પર ઘણા કુ દરતી દુશ્મનો નોંધાયેલ છે જ ે
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એક યા બીજી રીતે મધમાખીના ઉછેરમાં અડચણ પેદા કરે છે.
મધમાખી પાલન કરતી વખતે રાખવાની કાળજી :
• મધમાખી પાલન કરતાં પહે લા પરાગરજ અને મધ પુષ્કળ પ્રમાણમાં પૂરા પાડતા
પાકોનું આખા વર્ષ દરમ્યાન સતત વાવેતર કરતા રહે વું તેમજ તે પાકો પર
જતં ુનાશકોનો છટં કાવ સંપૂર્ણપણે ટાળવો.
• મધમાખીની પેટીઓ સારી ગુણવત્તાવાળા લાકડામાંથી બનાવેલ હોય તો જ
વાપરવી.
• મધમાખીની પેટીઓનો ઉપયોગ કરતા પહે લા તેને ફોર્માલ્ડીહાઇડના દ્રાવણથી
બરાબર સાફ કર્યા બાદ જ ઉપયોગ કરવો.
• મધમાખીની પેટીઓના સ્ટેન્ડ નીચે કીડી-મકોડા પેટીમાં ના ચડે તે માટે પાણી
ભરે લી વાટકીઓ મૂકવી અને આ વાટકીઓનું પાણી સુકાઇ ન જાય તે ખાસ ધ્યાન
રાખવું.
• મધમાખીની પેટીઓ જ્યાં રાખી હોય તે જગ્યા બરાબર સાફ રાખવી.
• પેટીઓનું દરરોજ સવારે એક વખત નિરીક્ષણ કરી પેટીની અઠવાડીયે એક વખત
સાફસૂફી કરવી.
• પેટીઓને એક જગ્યાએ મૂક્યા પછી તેની જગ્યા વારંવાર બદલવી ન જોઇએ.
જો જગ્યા બદલવાની જરૂર પડે તો ખાસ કરીને રાત્રે અંધારૂ થયા પછી બધી જ
માખીઓ પેટીમાં આવી જાય ત્યારબાદ જ જગ્યા બદલવી.
• મધપેટીનું અવલોકન કરતી વખતે જો મધમાખીઓ મરે લી જોવા મળે તો કયા
કારણથી માખીઓ મરી છે તે જાણીને તેનું નિરાકરણ કરવું જોઇએ.
• મધપેટીમાં રાણી પેટીના નીચેના માળમાં રહે તે માટે સૌથી નીચેના માળ અને
ઉપરના માળ વચ્ચે રાણી ઉપર ન જઇ શકે તેવી જાળી વાપરવી.
• પેટીઓની આજુ બાજુ સ્વચ્છ પાણી મળી રહે તેની વ્યવસ્થા કરવી.
• મધ અને પરાગરજ પૂરા પાડતા પાકો જ્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોય ત્યારે
ખાંડની ચાસણી મૂકીને મધમાખીઓને ખોરાક પૂરો પાડવો જોઇએ.
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• મધમાખીઓ પર સીધો ઠડં ો પવન ન લાગે તે માટે આજુ બાજુ પવન અવરોધક
પાકો ઉગાડવા જોઇએ.
• મધપેટીમાંથી રાણી કામદારો સાથે ચાલી ન જાય તે માટે રાણીની એક પાંખ કાપી
નાંખવી જોઇએ.
• ચોમાસામાં વરસાદ સીધે સીધો મધપેટી પર ન પડે તેવી વ્યવસ્થા કરવી.
• શિયાળામાં ખૂબ જ ઠડં ી પડે ત્યારે રાત્રે મધપેટી પર કંતાન ઢાંકવું અને સવારે તે
લઇ લેવું.
• ઉનાળામાં સૂર્યનો તાપ સીધેસીધો પેટી પર ન પડે તે માટે વૃક્ષોના છાંયડામાં
મધપેટીઓ ગોઠવવી અને શક્ય હોય તો જમીનમાં પિયત આપી ઠડં ક થાય તેવી
ગોઠવણ કરવી.
• જ ે મધપેટીમાં રોગ લાગેલ હોય તેને અલગ તારવી રોગ નિયંત્રણનાં પગલાં
અપનાવવા.
• મધપેટીમાં પાનકથીરીનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો સલ્ફર પાઉડરનો છટં કાવ કરવો.
ડૉ. સી. સી. પટેલ, કુ . મિનાક્ષી લુણાગરીયા અને ડૉ. પી. કે. બાેરડ,
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃ ષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ –
૩૮૮ ૧૧૦, ફોન- (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૧૩/૧૪,
મો-૯૪૨૬૫૦૮૩૪૭ Email-pkb5458@yahoo.com
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મનુષ્યના આહારમાં પ્રોટીન, કાર્બોદિત પદાર્થો, ચરબી, વિટામિન, મિનરલ
(ક્ષારીય તત્વો) નુ મહત્ત્વ છે. તેમાં વળી પ્રાણીજન્ય પ્રોટીનનુ પણ ખૂબ મહત્ત્વ છે.
આવા પ્રાણીજન્ય પ્રોટીન દૂધ, ઇંડા અને માંસમાંથી મળી રહે છે. શાકાહારી માણસો
માટે પ્રાણીજન્ય પ્રોટીન ફક્ત દૂધથી મળે છે. દૂધ માટે માણસ મુખ્યત્વે ગાય અને
ભેંસનુ પાલન કરે છે. ઉનાળામાં દૂધ ઉત્પાદન ટકાવી રાખવાની વિગતાે દર્શાવેલ છે.
ઉનાળામાં વાતાવરણનુ તાપમાન જ્યારે ૪૫૦ સેં. કે તેનાથી વધારે જતુ હોય
ત્યારે પશુઓનુ દૂધ ઉત્પાદન ટકાવી રાખવુ તે એક ચેલેંજ છે. દૂધાળ પશુઓમાં શરીરનું
તાપમાન જાળવી રાખવા માટે પરસેવો (પરસેવાની ગ્રંથી), શ્વાસોશ્વાસમાં ભેજના રૂપમાં
નીકળતુ પાણી કે શરીર પર પાણીનો છટં કાવ એ અગત્યની અને મુખ્ય બાબતો છે.
દૂધાળા પશુઓનુ શરીરનું તાપમાન મુખ્યત્વે સૂર્યના કિરણોની ગરમીથી, ખોરાકના
ચયાપચયથી ઉત્પન્ન થતી ગરમીથી વધે છે. વળી ભેંસ, હોલસ્ટેન ફ્રીજીયન (એચ.
એફ.) ગાયો અને એચ.એફ.ની સંકર ગાયો કે જ ેમનો ચામડી કે રુવાંટીનો કલર કાળો
હોય તે વધારે માં વધારે સૂર્યપ્રકાશનુ શોષણ કરે છે જ ેથી શરીરના તાપમાનમાં વધારો
થાય છે. ચામડીમાં પરસેવાની ગ્રંથી (સ્વેટ ગ્લેંન્ડ) નું પ્રમાણ ભૅંસો માં નહિવત હોય છે.
જ્યારે ભારતની દેશી ગાયો માં વધારે અને વિદેશી ગાયો કે જ ે મુખ્યત્વે સંકરણ માટે
ભારતમાં ઉપયોગ થાય છે તે હોલસ્ટેન ફીજીયન(એચ.એફ.) માં ઓછુ પ્રમાણ અને
એચ.એફ. ની સંકર ગયોમાં મધ્યમ પ્રમાણમાં હોય છે. વધારે દૂધ ઉત્પાદન, ચામડી/
રુવાટીનો કાળા ક્લરને લીધે ઉનાળામાં દૂધ ઉત્પાદન જાળવી રાખવું બહુ મોટો પડકાર
ખેડતૂ ની સામે હોય છે.
	વિદેશી ગાયો અને તેની સંકર ઓલાદો ૨૪ થી ૨૬0 સે., દેશી ગાયો ૩૩0 સે.
અને ભેંસો 3૬0 સે. તાપમાને ઉત્પાદન જાળવી રાખવા સક્ષમ છે. (ડેરી નોલેજ.ઈન.).
વાતાવરણનું તાપમાન વધે ત્યારે શરીર નું તાપમાન જાળવી રાખવા ગાયો માં પરસેવો
થાય અને હાંફવાનુ ચાલુ થાય છે. પરસેવામાં પોટેશીયમ ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
જ ેથી ઉણપ સર્જાવાની શકયતા વધારે છે.
વધુ તાપમાનની અન્ય આડઅસરો ઃ
ખોરાક લેવાની અને પાચન ની ક્ષમતા ઘટે છે. દૂધ ઉત્પાદન ઘટે છે. દૂધમાં
ફે ટ અને એસ.એન.એફ. ઘટે છે. • પ્રજનન ઉપર અવળી અસર થાય છે. • હ્રદયના
ધબકાર, શ્વસનનું પ્રમાણ અને શરીરનું તાપમાન વધે છે. • મોઢામાંથી લાળ પડે છે. •
સન સ્ટ્રોકથી શરીરનું તાપમાન ૧૦૬0 થી ૧૦૮0 ફે . જ ેટલુ વધે છે અને કાળજી તેમજ
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સારવારના અભાવે પશુનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે.
ઉપાયો :
(૧) પશુઓના શેડની /છતની ઊંચાઈ વધારે રાખવી.-૧૦ ફુટ થી વધારે
(૨) શેડ ના છાપરા પર સફે દ ચૂનો (ફુલ ચૂનો) મારવો જ ેથી સૂર્ય કિરણ વધારે માં
વધારે પરાવર્તિત થાય અને શેડ અંદરનાં તાપમાનમાં ઘટાડો થાય
(૩) પશુઓના શેડની આજુ બાજુ છાંયડા માટે ઝાડ વાવવા
(૪) પશુઓના શેડની અંદર ફુવારા/સ્પ્રીંક્લર /ફોગર લગાવવા કે પાણીનો છટં કાવ
કરવો અથવા શેડની ઉપર ફુવારા ગોઠવવા જ ેથી શેડની અંદરના તાપમાનમાં
ઘટડો થાય.
(૫) પશુઓને પીવાનું પાણી ઠડં ,ું ચોખ્ખુ, પુષ્કળ પ્રમાણમાં આપવું જ ેથી શરીરનું
તાપમાન જાળવવામાં મદદરૂપ થાય.
(૬) પશુઓનું રહે ઠાણ હવા ઉજાસવાળુ રાખવું.
(૭) પશુઓને વધારે પાચ્ય ખોરાક આપવો તથા ઠડં ા સમય માં નીરણ કરવું-ખાસ
કરીને પરાળ, ગોતર ઘંવારીયુ (વધુ રે સાવાળો ખોરાક)- કેમ કે ખોરાક ખાધા
પછી ચયાપચયની ઊર્જા ૩ થી ૪ કલાક માં મહત્ત્મ હોય છે. જ ેથી સવારે
૬ વાગે અને સાંજ ે ૫ વાગ્યા પછી નિરણ આપવાથી પાચકતા અને શરીરનું
તાપમાન જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે.
(૮) 	વધારે પાચ્ય ખોરાક આપવાથી દૂધમાં ફે ટના ટકાનો ઘટાડો જોવા મળે છે
તેથી ખાવાનો સોડા (સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ) -૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દૈનિક
ખાણદાણ સાથે આપવો.
(૯) શરીરમાં શક્તિના વપરાશ માટે નિયાસીન વિટામિન અને ક્રોમિયમ ક્ષાર
આપવાથી ગ્લુકોઝ સારી રીતે વપરાય છે.
(૧૦) ખોરાક ઊંચી શક્તિવાળો આપવા માટે ખોરાક સાથે બાયપાસ ફે ટ (૧૦ થી
૨૦ ગ્રામ પ્રતિ લિટર દૂધ પ્રમાણે) આપવું.
(૧૧) ઊંચા તાપમાનમાં તાણને લીધે પશુ લાંબો સમય ઊભુ રહે છે જ ેથી ખરીઓની
તંદુરસ્તી જાળવવા માટે બાયોટીન નામનું વિટામિન આપવું.
(૧૨) શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ અને તંદુરસ્તી જાળવી રાખવા વિટામિન
મિશ્રણ અને સેલેનિયમ આપવું.
ડૉ. એસ. વી. શાહ, ડૉ. પી.એમ. લુણાગરીયા અને ડૉ. વાય. જી. પટેલ
પશુ સંશોધન કેન્દ્ર, પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય,
આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સીટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૧૧૨
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	વિશાળ ગ્રામ્ય વિસ્તાર ધરાવતા ભારત દેશમાં પશુપાલન એ મહત્ત્વ
વ્યવસાય છે. ગામડામાં ખેતી પછી પશુપાલન એ આજીવિકાનું બીજા ક્રમનું સ્થાન
ધરાવે છે. ગુજરાત રાજ્યમાં ડેરી ઉદ્યોગ દેશના અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં સારા
પ્રમાણમાં વિકસ્યો છે. ગુજરાતમાં પશુઓની વસ્તી દેશની વસ્તીના ૪.૭૫% જ ેટલી
છે, જ્યારે દૂધ ઉત્પાદનમાં દેશમાં કુ લ ઉત્પાદનના લગભગ ૭% જ ેટલું થવા પામે છે
જ ેમાં મિશ્ર ખેતીપાક, કાંકરે જ અને ગીર જ ેવી સારી ઉત્પાદક ગાયોની ઓલાદ તેમજ
ગુજરાતના લોકોની સહકારી ભાવના અને ખંત ગુજરાતના ડેરી ઉદ્યોગનાં વિકાસ માટે
જવાબદાર છે.
પશુપાલનનાં અનુસંધાને ડેરી ઉદ્યોગ એ એક મહત્ત્વનાે રોજગારલક્ષી
વ્યવસાય છે. ડેરી પ્રવૃતિમાં વિપુલ પ્રમાણમાં દૂધનું ઉત્પાદન થાય છે જ ેમાંનું કેટલુંક
દૂધ ઘર વપરાશમાં જતું હોય છે અને બાકી વધેલ દૂધનો નિકાલ સમયસર કરવો ખૂબ
જરૂરી છે કારણ કે પ્રક્રિયા વગર દૂધ લાંબો સમય રાખી શકાતું નથી. જ ે ગામડામાં
દૂધની સહકારી મંડળી હોય ત્યા વધારાનું દૂધ મંડળીમાં આપવામાં આવે છે. પરંતુ
જ્યારે સહકારી દૂધ મંડળી ન હોય તો પ્રાઈવેટ દૂધના વેપારી કે માવાવાળાને આપવું
પડે છે, આ રીતે દૂધ વેચતા ખેડતૂ ને કે ઉત્પાદકને દૂધની પુરતી કિંમત/વળતર મળતુ
નથી તેથી ગામડાઓમાં દૂધને આખરી/મેળવણ નાખી દહીં વલોવી ઘી બનાવવાનો
ધંધો વર્ષોથી ચાલે છે પરંતું તેમાં નફાકારકતા પૂરતી હોતી હોતી નથી કારણ કે દૂધના
અન્ય ઘટકોની કોઈ કિંમત દૂધના ઉત્પાદક કે જ ે ઘી બનાવે છે તેને મળતી નથી.પરંતુ
જો વધેલા દૂધને યોગ્ય પ્રક્રિયા કરી દૂધની વિવિધ બનાવટો બનાવવામાં આવે તો
દૂધની યોગ્ય કિંમત મળી રહે છે. વિશેષમાં જો પોતે રસ લઈને દૂધનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે/
કાળજીપૂર્વક દૂધની બનાવટો બનાવે અને બજારમાં વેચવામાં આવે તો વધુ સારો ભાવ
અને રોજગારી મળી રહે છે. વળી, દૂધની બનાવટો દૂધ કરતા વધુ સમય જળવાઈ રહે
છે અને બજારમાં પણ સારી માંગ હોવાથી સુનિશ્વીત સારૂ વળતર મળી રહે છે. આમ
દૂધની બનાવટો રોજગારીની સાથોસાથ સારૂ વળતર પણ મેળવી આપે છે.
ડેરીનો વ્યવસાય કરનારને દૂધ અને દૂધની બનાવટોની સામાન્ય જાણકારી
અને સંપૂર્ણ રૂચિ હોવી જરૂરી છે.તેથી ધંધો શરૂ કરતાં પહે લા તે અંગેનું પૂરતું માર્ગદર્શન
મેળવેલ હોવુ જરૂરી છે. પૂરતાં માર્ગદર્શનના અભાવે દૂધની બનાવટો સારી ન બનતા
ગુણવત્તા બગડે છે અને ધંધામાં નુકશાન વેઠવુ પડે છે. વિશેષમાં આ ધંધાના વિકાસ
માટે અને નફાકારકતા માટે ભવિષ્યમાં સામાન્ય રીતે ૫ થી ૧૦ કિલોમીટરના અંતરે
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દૂધની બનાવટોની વિતરણ વ્યવસ્થા શીતાગાર મશીન વસાવીને કરી શકાય છે.
દૂધની નાના પાયા પરની પ્રક્રીયા એટલે કે સાથે ૧૦૦ લિટર જ ેટલા દૂધની
નાના પ્રમાણમાં પ્રક્રિયા કરી દૂધની વિવિધ બનાવટો બનાવવી, જ ેમાં સરળ સાધનોનો
અને વધારાની શક્ય તેટલી ઓછી સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી દૂધનો નફાકારક
ધંધો કેવી રીતે થઈ શકે તે અંગે હાલના બજારભાવ પ્રમાણે ગણતરી કરી પ્રોજ ેક્ટ
રીપોર્ટ તૈયાર કરી નાના ડેરી ઉદ્યોગ સાહસીકોને માર્ગદર્શન મળી રહે તેવો પ્રયત્ન છે.
ઉત્પાદન પ્રક્રિયા:
• દૂધમાંથી દહી બનાવવા માંટે દૂધને ગરમ કરી ઉકાળી સામાન્ય તાપમાને ઠડં ુ
પાડવામાં આવે અને તેમાં દહીનું મેળવણ ઉમેરી ૮ થી ૧૦ કલાક રાખી મૂકવામાં
આવે છે. સામાન્ય રીતે સવારે મેળવેલ દૂધ સાજ ે દહીંમાં પરિવર્તન પામે છે.
• શ્રીખંડ બનાવવા માટે દહીમાંથી પાણી નિતારી મસ્કો તૈયાર કરવામાં આવે છે.
આ મસ્કામાં જરૂરી ખાંડ ઉમેરી મિશ્રણને બરાબર હલાવી એકરૂપ કરવું જ ેથી
ઉમેરેલી ખાંડ ઓગળી જાય. આ મિશ્રણમાં અન્ય જરૂરી ખાધપદાર્થો જ ેવા કે
સુગંધિત દ્રવ્યો - ઈલાયચી, કેસર, સૂકો મેવો, ચારોળી, બદામ, પિસ્તા, કાજૂ , દ્રાક્ષ,
સમારે લા ફળફળાદી વગેરે ભેળવવાથી ડ્રાયફ્રુટ શ્રીખંડ બનાવવામાં આવે છે અને
તેને ઠડં ો પાડવામાં આવે છે અને પીરસવામાં આવે છે.
• માવો એ દૂધની વિવિધ ભારતીય બનાવટો જ ેવી કે પેડા, બરફી, કલાકંદ, ઘારી,
અને ગુલાબજાંબુ તથા વિવિધ પ્રકારના હલવા જ ેવા કે દૂધી, ગાજર, ચીકુ ,
કોપરાપાક બનાવવા માટે મુખ્ય ઘટક છે. માવો એ દૂધને ગરમ કરી, ઉકાળીને
સતત હલાવતા બનતો ઘટ્ટ પદાર્થ છે જ ેમાં જરૂરી ખાંડ ઉમેરતાં પેંડા કે બરફી
બને છે જ ેમાં ઉપર સૂકા મેવાનો ભૂકો પાથરી જુ દા જુ દા આકાર આપવામાં આવે
છે. પેડાંનો સામાન્ય આકાર ગોળ હોય છે જ્યારે બરફી ચોરસ કે લંબચોરસ
ટુકડામાં હોય છે. ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે દૂધને ઉકાળી માવો બનાવવામાં આવે
છે જ ેમાં જરૂરી માત્રામાં મેંદો ઉમેરી તેની કણક બાંધી નાના નાના ગોળા બનાવી
વનસ્પતિ ઘી કે તેલમાં તળવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ખાંડની ચાસણીમાં ૪
થી ૬ કલાક ડૂબાડી રાખવામાં આવે છે.
• પનીર બનાવવા માટે દૂધને ઉકાળી ગરમ દૂધમાં લીબુંના ફુલ કે આગળના
દિવસની પનીરની આશ ઉમેરી દૂધને ફાડવામાં આવે છે જ ે કપડામાં ગાળી તેમાં
રહે લ ઘન પદાર્થોને ભેગા કરી દબાવી ઠડં ા પાણીમાં થોડો સમય રાખી ચોસલા
પાડવામાં આવે છે.
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• ઘી બનાવવા માંટે ક્રીમ/મલાઈને વલોવી માખણ બનાવવામાં આવે છે અને માખણને
ગરમ કરી ઉકાળી ‘ઘી’ બનાવવામાં આવે છે.
ઉત્પાદનના સાધનો:
આ ધંધામાં દૂધના ભાવ નક્કી કરવા ફે ટ ટેસ્ટીંગ મશીન, દૂધને ગરમ કરવા
ડીઝલ ચુલો/ભઠ્ઠી તપેલા દૂધના કેન, દૂધમાંથી ક્રીમ કાઢવા માટે ક્રીમ સેપરે ટર તથા
ક્રીમમાંથી માખણ બનાવવા માટે વલોણા યંત્રની જરૂર પડે છે.
જમીન/મકાન:
આ પ્રકારના ધંધામાં ૧૨’ × ૧૨’ ની પાવર કનેક્શનવાળી રૂમની દુકાન
જરૂરિયાત રહે છે જ ેનુ પ્રતિ માસ ભાડુ અંદાજ ે ` ૨૦૦૦/- જ ેટલુ આકારે લ છે.
ડેરીના સાધનો
અ.નં
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

સાધન
મલ્ટિ-પરપઝ દૂધ કેટલ (૫૦ લિટર કેપેસીટી)
દૂધની સ્ટીલની પવાલી(૪૦ લિટર કેપેસીટી)
ક્રીમસેપરે ટર (હે ન્ડ કપ ઈલેક્ટ્રીક, ૩૦૦ લિટર
કેપેસીટી)
વલોણા યંત્ર
ફે ટ ટેસ્ટીંગ મશીન તથા સાધનો
રે ફ્રીજરે ટર તથા ડીપફ્રીઝ
ઓફીસ ફર્નિચર સેલ્સ કાઉન્ટર
ચાલુ મૂડી (કાર્યકારી રોકાણ)
કુ લ મૂડી રોકાણ

નંગ
૧
૫
૧

કિંમત (`)
૫૦,૦૦૦
૧૦,૦૦૦
૧૫,૦૦૦

૧
૧ સેટ
૨
-

૧૦,૦૦૦
૫,૦૦૦
૩૦,૦૦૦
૨૫,૦૦૦
૩૦,૦૦૦
૧,૭૫,૦૦૦

ઉત્પાદન ખર્ચ (હાલના બજારભાવ પ્રમાણે, ૩૦ દિવસ માટે)

અ.નં
૧
૨
૩
૪
૫
૬

સાધન
કિંમત (`)
કાચો માલ દૂધ–૧૦૦ કિલો પ્રતિ દિન ` ૫૦૦/- કિલો ફે ટ
૯૦,૦૦૦
પગાર ખર્ચ (૨ વ્યક્તિ)
૧૦,૦૦૦
બળતણ ખર્ચ
૧૦,૦૦૦
લાઈટબીલ
૫,૦૦૦
મકાન ભાડુ
૨,૦૦૦
અન્ય પરચુરણ ખર્ચ
૮,૦૦૦
કુ લ આવર્તક ખર્ચ ૧,૨૫,૦૦૦
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દૂધની બનાવટના વેચાણ દ્વારા માસિક આવકની ગણતરી (અંદાજીત)
વિક્લ્પ
નંબર

દૂધની બનાવટ
મોળુ દહી

૧

૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

ઘી
ખાટુ દહી
ઘી
મસ્કો
ઘી
શ્રીખંડ
ઘી
માવો
ઘી
પેંડા/બરફી
ગુલાબજાંબુ
પનીર
ઘી

માસિક ઉત્પાદન (કિલો)
વેચાણ કિંમત (`)
દૈનિક
માસિક
૯૦
૨૭૦૦
૫૦
૧.૫
૪૫
૩૫૦
કુ લ
૯૦
૨૭૦૦
૩૫
૫.૮
૧૭૪
૩૫૦
કુ લ
૨૫
૭૫૦
૧૨૦
૧.૫
૧૭૪
૩૫૦
કુ લ
૪૦
૧૨૦૦
૧૨૦
૨
૬૦
૩૫૦
કુ લ
૨૨
૬૬૦
૨૦૦
૨
૬૦
૩૫૦
કુ લ
૨૫
૭૫૦
૨૨૦
૪૫
૧૩૫૦
૧૨૦
૧૭
૫૧૦
૨૫૦
૧.૫
૬૦
૩૫૦
કુ લ

કુ લ આવક
(`)
૧,૩૫,૦૦૦
૧૫,૭૫૦
૧,૫૦,૭૫૦
૯૪,૫૦૦
૬૦,૯૦૦
૧,૫૫,૪૦૦
૯૦,૦૦૦
૬૦,૯૦૦
૧,૫૦,૯૦૦
૧,૪૪,૦૦૦
૨૧,૦૦૦
૧,૬૫,૦૦૦
૧,૩૨,૦૦૦
૨૧,૦૦૦
૧,૫૩,૦૦૦
૧,૬૫,૦૦૦
૧,૬૨,૦૦૦
૧,૨૭,૫૦૦
૨૧,૦૦૦
૧,૪૮,૫૦૦

નોધ :અહી આપેલ બજારભાવ વ્યાપારી ધોરણનાં છે જ ે પડતર કિંમતથી ૧૦-૧૫%
વધારે છે અને રીટેલ ભાવ કરતાં ૧૦ થી ૧૫% ઓછા છે. જો પોતે જ છૂ ટક વેચાણ
કરે તો નફો ૧૦-૧૫% વધે છે.
માસિક નફાની ગણતરી (`)
વિકલ્પ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
કુ લ વેચાણ ૧,૫૦,૭૫૦ ૧,૫૫,૪૦૦ ૧,૫૦,૯૦૦ ૧,૬૫,૦૦૦ ૧,૫૩,૦૦૦ ૧,૬૫,૦૦૦ ૧,૬૨,૦૦૦ ૧,૪૮,૫૦૦
આવર્તક ખર્ચ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦ ૧,૨૫,૦૦૦
ચોખ્ખો નફો ૨૫,૭૫૦ ૩૦,૪૦૦ ૨૫,૯૦૦ ૪૦,૦૦૦ ૨૮,૦૦૦ ૪૦,૦૦૦ ૩૭,૦૦૦ ૨૩,૫૦૦

- ડો. જે.પી.પ્રજાપતિ તથા ડો. અમિત.એમ.પટેલ
ડીપાર્ટમેન્ટ ઑફ ડેરી પ્રોસેસિંગ એન્ડ ઓપરે શન્સ,
શેઠ મ.છ. ડેરી વિજ્ઞાન મહાવિદ્યાલય, આકૃ યુ, આણંદ -૩૮૮૧૧૦
ફાેન ઃ (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૮૫૩
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çkkÞkuøkuMkÚke Lkef¤u÷ M÷he{ktÚke Ãkkýe Aqxwt ÃkkzðkLke
yLku ¾kíkh økúuLÞwyÕMk çkLkkððkLke heík
આપણે જાણીએ છે કે બાયોગેસ પ્લાન્ટ ગેસની સાથે સાથે ડાયજ ેસ્ટેડ સ્લરી
પણ બહાર કાઢે છે. આ સ્લરીમાં છોડને વિકસાવવા માટે જરૂરી પોષક તત્વો જ ેવા
કે નાઇટ્રાેજન, ફોસ્ફોરસ અને પોટાશ, છાણીયું ખાતર કરતા વધારે માત્રામાં હોય છે.
આ સિવાય આ ડાયજ ેસ્ટેડ સ્લરીમાં નીંદામણના બી કે જીવાત હાેતી નથી, જ ેથી
એનો ઉપયોગ ખેતરમાં કરવાથી નીંદામણ કાઢવા માટે તથા જીવાત દૂર કરવા માટેની
રાસાયણિક દવાઅાેની જરૂર પડતી નથી. એટલે ખોટો ખર્ચ બચી જાય છે અને પાકની
ઉપજ પાક પણ કેમિકલ ફ્રી હોય છે. પણ બાયોગેસ પ્લાન્ટ, ગેસના ઉપયોગ માટે ઘર
પાસે હોય જયારે નીકળેલ સ્લરીનાે ઉપયોગ ખેતરમાં કરવાનાે હોય. એવા સંજોગામાં
નીકળેલ સ્લરીને ખેતરમાં પહાેંચાડવી બહુ અઘરૂ કામ છે, કારણ કે નીકળેલ સ્લરીમાં
લગભગ ૯૦ ટકા પાણી હોય છે. આ પાણીવાળી સ્લરી ખેતરમાં લઇ જતી વખતે
સડક પર ઢોળાય અને ગંદકી કરે . એનાથી બચવા માટે સ્લરીમાંથી પાણી અને છૂ ટાે
પાડવું જોઈએ. આ છૂ ટાે પાડેલ પાણીનું ઉપયોગ ફરીથી ગોબરની સ્લરી બનાવીને
બાયોગેસ પ્લાન્ટમાં ફીડિગ
ં કરવાથી લગભગ ૨૦ ટકા વધારે ગેસ મળે તથા ગટ્ટનાે
ઉપયોગ ચડિયાતા ખાતર તરીકે કરી શકાય.
અા વિચારીને આંણદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી ખાતે એક સરળ સાદી તાંત્રિકતાનું
વિકાસ કરવામાં આવેલ છે જ ેમાં એક લોખંડના સ્ટેન્ડ તથા કંતાણ બોરાની મદદથી
બાયોગેસ પ્લાન્ટની નીકળેલ સ્લરીમાંથી પાણી અને ગટ્ટ છૂ ટો પાડવામાં આવેલ. છૂ ટાે
પડેલ ગટ્ટમાંથી ફરી ભેજ ઓછો કરવા માટે એમાં ભેજ શોષી સકે એવી તથા પોષક
તત્વો ધરાવતી વસ્તુઓનું ગટ્ટ સાથે સારા પ્રમાણમા મિશ્રણ કરવામાં આવેલ. આવા
મિશ્રણમાંથી ખાતર ગ્રેન્યુઅલ્સ બનાવવામાં આવેલ જ ેથી તેનો ઉપયોગ ખાતર તરીકે
સંગ્રહ કર્યા પછી થઈ શકે.
zkì. yuMk. yuMk. fkÃkze
fku÷us ykuV Vqz «kuMku®Mkøk xufLkku÷kuS yuLz çkkÞkuyuLkSo
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388110
VkuLk (0h69h) 261302
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ભારતમાં મરઘાં પાલન વ્યવસાય છેલ્લા ચાર દાયકામાં હરણફાળ ભરી
એક ઉદ્યોગ તરીકે વિકાસ પામેલ છે. આ વિકાસના કારણોમાં મરઘાંની વધુ ઉત્પાદન
આપતી આધુનિક જાતો, સમતોલ મરઘાં આહાર, આધુનિક મરઘાં રહે ઠાણ તેમજ
રસી તથા દવાઓની ઉપલબ્ધિ મુખ્ય છે.
મરઘાંપાલન શા માટે ?
• મરઘાં પાલન ખેતી, પશુપાલન, મત્સ્ય ઉછેર, બાગાયત વગેરેના વ્યવસાયની સાથે
પૂરક અથવા સ્વતંત્ર વ્યવસાય તરીકે પણ કરી શકાય છે.
• અન્ય પશુધનની સરખામણીએ આવક વહે લી શરૂ થાય છે.
• રોજગારી સાથે પોષણક્ષમ આહાર પણ પૂરો પાડે છે.
• પશુપાલન તેમજ ખેતીની સરખામણીમાં જમીન અને મૂડીની જરૂરીયાત ઓછી
રહે છે.
• સ્ત્રી-પુરુષ, શિક્ષિત-અભણ, યુવાન-વૃદ્ધ કે બેકાર એમ દરે ક પ્રકારની વ્યક્તિઓ
સરળતાથી અપનાવી શકે છે.
• ગ્રામ્ય કક્ષાએ નાના પાયે ઘરે લું મરઘાં પાલન દ્વારા ૨૫-૫૦ મરઘાં સાથે ઓછી
મૂડી રોકાણ દ્વ્રારા નિયમિત આવક મેળવી શકાય છે.
• મરઘાં, વનસ્પતિજન્ય પ્રોટીનનું ૨૩-૨૪% રૂપાંતર માંસ કે ઈંડામાં કરે છે, જ ે
અન્ય પશુધનની સરખામણીમાં વધુ કાર્યક્ષમ છે.
• ઈંડામાં ભેળસેળ શક્ય નથી.
• મરઘાં પાલનની આડપેદાશ રૂપે મળતું ખાતર અન્ય ખાતરની સરખામણીમાં
ચઢિયાતું ખાતર છે.
આદર્શ મરઘાંપાલન માટેના અગત્યના મુદ્દાઓ ઃ
• મરઘાં ઉછેરનું જ્ઞાન		
• જતં ુ પ્રબંધિત વ્યવસ્થા (બાયો
• મરઘાં-ઘરનું બાંધકામ
સિક્યુરિટી)
• પાણી તથા વીજળીનો અવિરત
• ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળા બચ્ચાની
પૂરવઠો
ખરીદી
• મરઘાં ફાર્મ માટે જરૂરી તમામ
• મરઘાં આહાર વ્યવસ્થા
વસ્તુઓની ઉપલબ્ધતા
• લીટર વ્યવસ્થા
• પરિવહન માટેની વ્યવસ્થા
• પ્રકાશ વ્યવસ્થા
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• સ્વાસ્થ્ય સંરક્ષણ
• પક્ષીઓની સમયસરની છટણી
• પક્ષીઓની વિવિધ ઋતુઓમાં

માવજત
• મરઘાં પેદાશોની બજાર વ્યવસ્થા
• નોંધ પત્રકો

એક દિવસના બચ્ચાની પસંદગીમાં ધ્યાને લેવાના મુદ્દા ઃ
• સારી ઓલાદના બચ્ચાં માત્ર ખ્યાતનામ હે ચરી પાસેથી ખરીદવા જોઇએ.
• બચ્ચાં ચપળ, સૂકા, ચોખ્ખાં, સ્વસ્થ અને આશરે ૪૦-૪૨ ગ્રામ વજન ધરાવતા
હોવા જોઇએ.
• આંખો ગોળ, ખુલ્લી અને તેજદાર હોવી જોઇએ.
• દુંટી સુકી અને બંધ હોવી જોઇએ.
• બચ્ચાંમાં કોઇ પણ પ્રકારની વિકૃ તિ હોવી જોઇએ નહી.
• બચ્ચાંમાં શ્વાસની કોઇ તકલીફ કે નસકોરામાં પ્રવાહી હોવું જોઇએ નહી.
• પગની ચામડી સૂકી અને ઢીલી હોવી જોઇએ.
મરઘાં પાલન તાલીમ કાર્યક્રમ
વિગત
તાલીમની
શરૂઆત
અરજીનો
સમયગાળો
શૈક્ષણિક
લાયકાત
ઉંમર
તાલીમનો
સમયગાળો
પ્રવેશ ક્ષમતા

વ્યવસાયિક મરઘાં ફાર્મ તાલીમ
પ્રથમ તાલીમ વર્ગ દ્વિતીય તાલીમ વર્ગ
જુ લાઇના પ્રથમ
ઓક્ટોબરના પ્રથમ
સોમવારથી
સોમવારથી
૧ થી ૨૦ જૂ ન
૧ થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર

વ્યવસાયલક્ષી
આધુનિક મરઘાં
ઉછેર પ્રોધ્યોગિક
તાલીમ
તૃતીય તાલીમ વર્ગ
જાન્યુઆરીના પ્રથમ
સોમવારથી
૧ થી ૨૦ ડીસેમ્બર

ઓછમાં ઓછુ
ધોરણ ૭ પાસ
૧૫ થી ૪૦ વર્ષ
૧૦ અઠવાડીયા

ઓછામાં ઓછુ
ધોરણ ૭ પાસ
૧૫ થી ૪૦ વર્ષ
૧૦ અઠવાડીયા

ઓછમાં ઓછુ
ધોરણ ૭ પાસ
૧૫ થી ૪૦ વર્ષ
૧૦ અઠવાડીયા

૨૫ તાલીમાર્થી

૨૫ તાલીમાર્થી

૨૫ તાલીમાર્થી

ડૉ. અેફ. પી. સાવલિયા, ડૉ. અે.બી. પટેલ અને ડૉ. અાર. કે. મિશ્રા
મરઘાં સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃ ષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮૧૧૦
		
	ફોન નં : ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૫૨
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U]HZFTDF\ ,UEU ZZ4___ C[S8Z lJ:TFZDF\ UFD T/FJM VFJ[,F K[H[DF\
V\NFÒT Z5 8SF T/FJM DwI U]HZFTDF\ VFJ[,F K[P U]HZFTG]\ VF\TZN[XLI Dt:I
pt5FNG V\NFHLT (54___ 8G K[P U|FD T/FJMDF\ J{7FlGS -A[ Dt:I 5F,G
SZJFYL U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZMHUFZLGL TSM JWX[ VG[ GF6F\SLI l:YlT ;]WZX[ ;FY[
5MQF6I]ST 5|M8LG;EZ BMZFS 56 U|FDL6 ,MSMG[ ;C[,FIYL 5|F%T YX[P U]HZFTGF
AWF Ò<,FGF U|FDT/FJMG]\ V[SD NL9 lJ:TFZDF\ ;Z[ZFX Dt:I pt5FNG ,UEU
*__ lS,M 5|lT C[S8Z D/[ K[4 H[ EFZTGF ;Z[ZFX U|FdI T/FJ Dt:I pt5FNG
SZTF +6 U6]\ VMK]\ K[P ,UEU U]HZFTGF\ AWFH U|FdI T/FJMDF\ CF, 5Z\5ZFUT
ZLT[ Dt:I5F,G SZJFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ DFK,LGF ArRFG[ T/FJGL T{IFZL SIF"JUZ
DM8F HyYF KM0JFDF\ VFJ[ K[ tIFZAFN VF Dt:IALHG[ OST S]NZTL BMZFS 5Z pK[Z
SZJFDF\ VFJ[ K[P DFK,LVMG[ ACFZYL 5]ZS BMZFS 56 VF5JFDF\ GYL VFJTM4
Dt:IALH pK[Z NZdIFG DM8F 5|DF6DF\ DZ65|DF6 HMJF D/[ K[ T[DH DFK,LDF\
YTF ZMUM 5|tI[ Dt:I B[0}TM VHF6 K[P VF AWF SFZ6MG[ ,LW[ CF, U]HZFTG]\ Dt:I
pt5FNG 36]\ VMK]\ K[P 5Z\T] HM J{7FlGS 5wWlTGF p5IMUYL lDz Dt:I5F,G
SZJFYL V[SDNL9 JW] Dt:I pt5FNG SZLG[ U|DL6 Dt:I B[0}TMG[ JWFZ[ VFJS
D/X[P
T/FJGL 5;\NUL o
AFZDF;L T/FJ S[ H[DF\ VMKFDF\ VMK]\ !P5 DL8Z µ\0F.DF\ 5F6L ZC[T]\
CMI TM T[ Dt:IpK[Z DF8[ VG]S}/ K[P KLKZ] 5F6L ;}I"5|SFXYL T5L HJFGF SFZ6[
pGF/FDF\ DFK,L DF8[ CFlGSFZS ;FlAT YFI K[P JW] 50TF µ\0F T/FJM T[DH
T/FJGF\ SF9F 5Z 38FNFZ J'1FM CMJFYL ;}I"5|SFX T/FJGF Tl/IF ;]WL G 5CM\RTM
CMJFYL T/FJGL O/§]5TF 38[ K[ VG[ T[YL DFK,LG]\ SN VG[ JHG JWTL GYLP
T/FJ AFZDF;L G CMI VG[ D[vH}G DlCGF ;]WL 5F6L ZC[T] CMI T[JF
DM;DL T/FJGM 56 Dt:I pK[Z DF8[ p5IMU SZL XSFIP T/FJ ;]WL 5CM\RJF DF8[
;FZF Z:TF CMJF H~ZL K[ H[YL ArRF\ KM0JF TYF 5S0[, DFK,LVMG[ AHFZ ;]WL
5CM\RF0JFDF\ VG]S}/TF ZC[ K[P
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T/FJ ;]WFZ6F o
5;\NUL 5FD[, T/FJ Dt:IpK[Z DF8[ VG]S}/ YFI T[ DF8[ T/FJ ;]WFZ6F
SZJL H~ZL AG[ K[P T[ DF8[ V+[ NXF"J[, lJlJW ;}RGM GM VD, SZJM H~ZL K[ o
T/FJGL DF8L TYF 5F6LG]\ H~ZL 5lZ1F6 SZFJJ]\ HM.V[P
T/FJGF 5F/F\ DHA}T CMJF H~ZL K[P RMDF;F NZdIFG T/FJ T}8L HT] CMI tIF
;]WFZM SZL 5F/F\ ;]WFZL 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF SZJL HM.V[ H[YL T/FJDF\GL
DFK,LVM JCL HTF\ V8SFJL XSFIP
T/FJDF\ 5F6L VFJJFGF s.G,[8f VG[ ACFZ GLS/JFGFsVFp8,[8f DFU"5Z
_P5 ;[PDLP ;F.hGL ,MB\0GF TFZGL HF/L AF\WJL H~ZL K[ H[YL GSFDL H\U,L
lXSFZL DFK,LVM T/FJDF\ 5|J[XL XSX[ GlC T[DH T/FJDF\ pKZTL DFK,LVM
ACFZ GLS/L HX[ GlCP
T/FJG]\ Tl/I] V[ Dt:I pK[Z DF8[ VUtIGL AFAT K[P H[ 5|DF6[ B[TLGL
HDLGGF 5'YSSZ6 AFN IMuI 5|DF6DF\ H]NF H]NF BFTZ GFBJFGL ;,FC
V5FI K[ T[H 5|DF6[ Dt:IpK[ZDF8[ T/FJGF Tl/IFG]\ 5'YSSZ6 SZJ]\ H~ZL
K[P
T[HFAL Tl/I]\ sV[l;l0S ;M.,f o
H[ Tl/IFDF\ s3G CF.0=MHGGM EFZF\Sf 5LPV[RP &P5 YL VMKM CMI TM T[G[
V[l;l0S ;M., SC[ K[P V[l;l0S ;M.,G[ R}GM GFBL ;]WFZL XSFI K[P
HDLGGM 5LPV[RPNZ

HDLGGM 5|SFZ

$P_ YL 5P_
5P_ YL &P_
&P_ YL &P5
&P5 YL *P5

VtI\T T[HFAL
DwID T[HFAL
;FWFZ6 T[HFAL
O/N=]5GL GHLS

R}GFGL H~lZIFT
lSPU|FPqC[S8Z
Z___
!Z__
!___
$__

VF R}GM A[ YL +6 lNJ;GF V\TZ[ # YL $ C%TFDF\ lJEFHLT SZLG[ GFBJM
HM.V[ VG[ K[<,F C%TFGF !5 lNJ; 5KL ArRF\ KM0JF HM.V[P 5F6L ;]SFT]qSF-L
XSFI T[D G CMI T[JF AFZDF;L U|FDT/FJDF\ ! 8G 5|lT C[S8Z ,[B[ R}GM GFBJM
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HM.V[ H[YL T/FJGF Tl/I[ ;0[, JG:5lT T[DH VlGlrKT SRZFVM VG[ T[GFYL
pt5gG YTF CFlGSFZS JFI]VM N}Z Y. XS[P
1FFZI]ST Tl/I]o H[ Tl/IFG]\ 5LPV[RP (P5 YL JW] CMI T[JL HDLG 1FFZI]ST U6FI
K[ H[G[ KF6 VG[ HL%;D GFBL ;]WFZJL HM.V[P
CFlGSFZS JG:5lTGM GFX o U|FdI T/FJDF\ VF56[ 36L HFTGL JG:5lTVM
HM.V[ KLV[ VF JG:5lTVM 5F6LDF\ TZTL VG[ 5F6LGL V\NZ 56 ZC[,L CMI K[
H[ TDFD JG:5lTVM GLR[ D]HA DFK,LVM DF8[ CFlGSFZS K[P
VF JG:5lT lNJ; NZdIFG VMlS;HG q5|F6JFI] ACFZ SF-[ K[ HIFZ[ ZFl+GF
;DI[ JG:5lT VMlS;HG JF5Z[ K[ VG[ SFA"G0FIMS;F.0 ACFZ SF-[ K[P VFD
5F6LDF\ VMU/[, VMlS;HGGF 5|DF6DF\ V;FDFgI JW38 YTF\ DFK,LG[
`JF;MrKJF;DF\ TS,LO 50[ K[ VG[ T[ 36LJFZ ÒJ,[6 56 ;FlAT YFI K[P
VF JG:5lT 5F6LGF 5F{lQ8S TtJMGM p5IMU DM8F 5|DF6DF\ SZ[ K[ H[YL
DFK,LVMGL J'lwW 5FDTL V8S[ K[P
DFK,LGF C,GR,GDF\ VJZMW 5[NF SZ[ K[ T[DH p5,F\ :TZ p5Z TZTL
JG:5lT ;}I"5|SFXG[ Tl/IF ;]WL HTF\ ZMS[ K[P
DFK,LGL ,66L JBT[ VF JG:5lT AFWF~5 AG[ K[P
H[YL VFJL JG:5lTVM T/FJDF\YL N}Z SZJL H~ZL K[P HM T/FJ ;]SJL
XSFT] CMI TM V[l5|,vD[ NZdIFG T/FJG]\ Tl/I] ;}I"5|SFXDF\ T5JF N[J]\ HM.V[
VG[ tIFZAFN T[G[ B[0J]\ HM.V[ H[YL JG:5lTGM GFX YX[P HIFZ[ AFZDF;L T/FJDF\
DF6;M wJFZF G[8 DFZLG[ VFJL JG:5lTVM 5F6LDF\YL N}Z SZFJL XSFI K[P
CFlGSFZS DFK,LVMGM GFXo
U|FdI T/FJG[ Dt:IpK[ZGF p5IMUDF\ ,[TF\ 5C[,F\ T/FJDF\ ZC[,
CFlGSFZS DFK,LVMGM GFX SZJM H~ZL K[P U|FdI T/FJDF\ ;FDFgI ZLT[ HMJF D/
TL lXSFZL DFK,LVM H[JLS[ 50LG4 lX\UL4 3M3,F\4 0MS4 JFD JU[Z[ HFTM DF\;FCFZL
K[ T[DH VgI XFSFCFZL DFK,LGL HFTM4 pK[ZDF\ D}S[, DFK,LVMGF ;FY[ BMZFS4
HuIF VG[ VMlS;HG DF8[ ;LWL ClZOF. SZ[ K[P H[YL pK[ZJF ,FIS DFK,L l;JFI
VgI HFTGM GFX SZJF G[l8\U wJFZF4 T/FJ ;}SJLG[ VYJF h[ZL VF{QFlWVMqDC}0F
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BM/GM ! DL8Z µ\0F. WZFJTF\ ! C[S8ZGF T/FJDF\ Z___ YL Z5__ lS,MGF[
p5IMU SZJM 5Z\T] VF BM/G[ 5F6LDF\ GFbIF 5KL T[GL h[ZL V;Z !5 YL Z_
lNJ; ;]WL ZC[TL CMI4 Dt:IpK[Z DF8[ ArRF\ T/FJDF\ !5 YL Z_ lNJ; 5KL
GFBJF HM.V[P sHM U|FdI T/FJDF\ -MZM 5F6L 5LTF CM. TM4 VF 5|IMU SZJM GCLPf
T/FJDF\ BFTZ GFBL O/N=]5TF JWFZJLo
T/FJDF\ DFK,LVM DF8[ S]NZTL BMZFS pt5gG SZJF DF8[ BFTZGM p5IMU
H~ZL K[P DFK,LVM GFGF H\T]VM4 JG:5lTHgI TYF 5|F6L HgI %,JSM 5Z VJ,\A[
K[P VF %,JSM GZL VF\B[ HM. XSFTF GYL 5Z\T] T[G]\ 5|DF6 5F6LGF ,L,FvE}ZF Z\U
5ZYL HM. XSFI K[P
KFl6I] BFTZ o KFl6I] BFTZ 5|FZ\lES 0Mh TZLS[ 5___ lS,M 5|lT C[S8Z
ArRF KM0JFGF !5 lNJ; 5C[,F\ T/FJDF\ GFBJ]\ HM.V[ tIFZAFN NZ DlCG[
H~lZIFT D]HA VYJF TM !___ lS,M 5|lT C[S8Z VF5J]\ HM.V[P VF KFl6I]
BFTZ T/FJGF lSGFZFGF EFUMDF\ 5F6LDF\ 0}AF0LG[ WLD[ WLD[ VMU/T] ZC[
T[ ZLT[ VF5J]\ HM.V[ VYJF TM KF6G[ 5F6L ;FY[ lD1F SZL sZA0L AGFJLf
T/FJDF\ K\8SFJ SZJM HM.V[P
ZF;FIl6S BFTZ o ZF;FIl6S BFTZ GLR[GFDF\YL H~lZIFT D]HA SM.56
V[S VF5L XSFIP
S|D

BFTZ

5|DF6q NZ

;DIUF/M

!

I]lZIF

Z5 lS,M 5|lT C[S8Z

NZ DF;[ H~lZIFT D]HA

Z

V[DMlGID ;<O[8

#_ lS,M 5|lT C[S8Z

NZ DF;[ H~lZIFT D]HA

#

S[l<XID
#_ lS,M 5|lT C[S8Z
VDMlGID GF.8=[8

NZ DF;[ H~lZIFT D]HA

l8=5, ;]5Z OM:O[8 ( lS,M 5|lT C[S8Z NZ DF;[ p5ZGF SM.56 BFTZ ;FY[
VF5JFYL Dt:I pt5FNG JWX[P
T/FJDF\ pK[ZJF,FIS DFK,LVMGL HFTGL 5;\NULo
EFZTDF\ DL9F 5F6LDF\ D]bItJ[ pK[ZL XSFI T[JL HFTMDF\ EFZTLI
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D[HZSF5" sS8,F4 ZMC] VG[ D|LU,f VG[ V[ShMl8Ss5ZN[XLfSF5"sl;<JZ SF5"4 U|F;
SF5"4 VG[ SMDG SF5"f K[P
EFZTLI D[HZSF5"v S8,F4 ZMC] VG[ D|LU, +6[I HFTGL DFK,LVMGL
BMZFS BFJFGL S]NZTL 8[J V,U 5|SFZGL K[P S8,F T/FJGL ;5F8L p5ZGM BMZFS4
ZMC] DwID EFUGM BMZFS VG[ DL|U, Tl/IFGF BMZFSGM p5IMU SZ[ K[P HM
T/FJDF\ CF.0=L,F4 ;LZF8MOFI,D4 RFZF H[JL 0}A[,L JG:5lT JWFZ[ YTL CMI TM
IMuI 5|DF6DF\ U|F; SF5" DFK,LVMGM ;\U|C SZJM HM.V[P VF DFK,LGM D]bI
BMZFS JG:5lT K[P VF p5ZF\T AM8D OL0Z TZLS[ SMDG SF5"VG[ ;O["X OL0Z TZLS[
l;<JZ SF5" DFK,LVMGM IMuI 5|DF6DF\ 56 ;\U|C SZL XSFIP U]HZFTDF\ D]bItJ[
A[ RFZ HFTMGM lDz pK[Z SZJFDF\ VFJ[ TM 9LS ZC[X[P VF RFZ HFTMDF\ S8,F $_
8SF4 ZMC] #_ 8SF4 lD|U, Z5 8SF VG[ SMDG SF5" 5 8SFP +6 HFTMGF lDz pK[ZDF\
5|DF6 NZ S8,F $_ 8SF4 ZMC] #_ 8SF4 DL|U, #_ 8SFP
DL9F 5F6LGF T/FJMDF\ DFK,L p5ZF\T DL9F 5F6LGF hL\UFG[ 56 pK[ZL
XSFI K[P IMuI DFJHT VG[ prR U]6JTF JF/M BMZFS VF5JFYL DFK,LGL ;FY[
hL\UFG]\ ;FZ] pt5FNG D[/JL ;FZL VFJS 5|F%T Y. XS[ K[P
T/FJDF\ Dt:IALHGM ;\U|Co
;FDFgI ZLT[ AFZDF;L U|FdI T/FJDF\ GSFDL DFK,LVMGM lGSF, 5]Z[5]ZM
XSI G CMI T[JF T/FJDF\ lO\UZl,\U S[ IZl,\U ;F.h s$5 lDPDLP YL !__
lDPDLPfGF Dt:IALHGM ;\U|C SZJM HM.V[ H[YL T[ lXSFZL DFK,LVMq H/RZ
5|F6LVMYL 5MT[ Z1F6 D[/JJF XlSTDFG CMI VG[ T[G]\ DZ6 5|DF6 VMK] YFI VG[
pt5FNG JW[P
S|D
!
Z
#
$
5
&

Dt:IALHGM 5|SFZ
O|FIs!5 YL Z5 lDPDLPf
V[0JFg; O|FIsZ& YL $_ lDPDLPf
lO\UZl,\U s$! YL &_ lDPDLPf
V[0JFg; lO\UZl,\U s&! YL )_
lDPDLPf
IZl,\U s )_ lDPDLP YL DM8Ff
DL9F5F6LGF hL\UFs5LPV[,P Z_f
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;\U|C ;\bIF 5|lT C[S8Z
!Z___ YL !5___
*___ YL !Z___
*___ YL (___
5___
#___ YL $___
!54___ YL Z_4___

5}ZSsS'l+Df BMZFS o
;FDFgI ZLT[ V[J] HMJFDF\ VFJ[, K[ S[4 U|FD T/FJDF\ Dt:IALHG]\ ;\U|C
SIF"AFN Dt:I B[0}TM T/FJDF\ 5}ZSsS'l+Df BMZFS VF5TF GYL VG[ Dt:IALHF[G[
OST S]]NZTL BMZFS 5Z KM0L N[ K[P VF SFZ6[ Dt:I pt5FNG VMK] VFJX[P VFYL
S]NZTL BMZFS p5ZF\T S'l+D BMZFS wJFZF 5MQF6 VF5J] VtI\T H~ZL K[P ;FDFgI
ZLT[ #_ YL #5 8SF 5|M8LG VG[ #_ YL $_ 8SF SFAM"CF.0=[8; WZFJTM BMZFS
VF5JM H~ZL K[P
BMZFSDF\ lJlJW BM/ H[JF S[ ;L\U BM/vZ_ 8SF4 T, BM/vZ_ 8SF4
ZF.GM BM/v!_ 8SF4 D[\NF S]xSLv$_ 8SF TYF lOX DL,sNlZIF. ;}SL DFK,LVMGL
E}SLfv!_ 8SFGF 5|DF6G]\ lD1RZ AGFJL TDF\ lDGZ<; VG[ lJ8FlDGG[ AGFJ[,
BMZFSGF ! YL Z 8SF 5|DF6[ E[/JL DFK,LVMG[ 5}ZS BMZFS 5|lTlNG T[GF S],
JHGGF # 8SFGF NZ[ ;JFZ ;F\H sA[ JBTfVF5JM HM.V[P
5F6L 5}ZJ9Mo
U|FdI T/FJGF 5F6LGM p5IMU B[TLJF0L S[ 5X]VM TYF VgI ZLT[ p5IMU
YTM CMI K[P VF wIFGDF\ ZFBG[ 5F6LGL ;5F8L Dt:I pK[Z DF8[ 5]ZTL ZC[ T[ BF;
wIFG ZFBJ]\ HM.V[ BF; SZLG[ pGF/FDF\ H/;5F8L 38JF DF\0X[P VFJF ;DI[
ACFZYL 5F6L pD[ZL H/;5F8L ! YL !P5 DL8ZGL SZJL VYJF TM T/FJDF\YL G[8
DFZL DFK,LVMGL ,66L SZJLP
CFJ["l:8\U s,66Lf o pK[ZDF\ D}S[,L DFK,LVM ;FDFgI ZLT[ V[S JQF"GF ;DI
UF/FDF\ ;Z[ZFX *__ U|FD YL !___ U|FD ;]WLGL JHG WZFJTL Y. HFI V[8,[
VF ;DIDF\ ,66L Y. XS[ K[P V[l5|,vD[ spGF/FfDF\ 5F6LGL ;5F8L 38[ tIFZ[
K\8F HF/GM p5IMU SZL T/FJDF\YL DFK,LVMGL ,66L SZJLP ;FDFgI ZLT[ !5
DL D[ YL #_ DL VMUQ8 NZdIFG NlZIF. DFK,LGL DFS["8DF\ VFJS VMKL YTF\ EFJM
JWJFG]\ J,6 HMJF D/[ K[P H[YL VF ;DIUF/F NZdIFG ,66L SZLG[ EFJ JW]
D[/JL XSFIP
zL H[P V[RP EÎ VG[ 0F[P ;LP S[P lDzF
Dt:I lGNX"GvJvTF,LD S[gN=4 VFS'I]4 N[JFTH
TFP ;F[Ò+F4 ÒP VF6\N v #(*Z$_
OF[G o s_Z&)Zf Z)!#Z*
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f]r»k WíÃkkËLkkuLke rLkfkMk
આજના સમયમાં આંતરરાષ્ટીય વ્યાપાર એટલે કે આયાત-નિકાસ એક
મહત્ત્વનાે વ્યવસાય બની ગયેલ છે. તેનાથી વિદેશના સારા અને સસ્તા ઉત્પાદનો
આપણા દેશમાં આવે છે અને આપણા સારા ઉત્પાદનો વિદેશના બજારોમાં વેચી શકાય
છે. નિકાસથી દેશને કિંમતી હં ૂડિયામણ મળે છે એ ઉપરાંત મબલખ પાક ઉત્પાદનની
સ્થિતિમાં સ્થાનિક બજારમાં ભાવ ટકાવી રાખવામાં પણ ઉપયોગી બને છે. નિકાસને
વેગ આપવા માટે ભારત સરકારે તાજ ેતરમાં નવી વિદેશ વ્યાપાર નીતિ (૨૦૧૫૨૦૨૦) જાહે ર કરી છે. જ ેમા નિકાસ પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા ઉપરાંત નિકાસકારો
માટે શ્રેણીબધ્ધ પ્રોત્સાહક યોજનાઓનો સમાવેશ કરે લ છે.
કૃ ષિનું મહત્ત્વ ઃ
કૃ ષિ ક્ષેત્ર ભારતીય અર્થતંત્રની કરોડરજ્જૂ સમાન છે. નિકાસ ક્ષેત્રે પણ કૃ ષિનું
આગવું મહત્ત્વ છે. ભારતની કુ લ નિકાસમાં કૃ ષિ ક્ષેત્રનો ફાળો લગભગ ૧૦.૫ ટકા
જ ેટલો છે. ભારતના વૈવિધ્યપૂર્ણ હવામાન અને અનુકૂળ પરિબળોને લીધે અનેક
પ્રકારના ફળ શાકભાજી તેમજ ધાન્ય પાકોનું ઉત્પાદન થાય છે. કપાસ, બાસમતી
ચોખા, મગફળી, તલ, દિવેલા, અનેક પ્રકારના મરી-મસાલા, ડુગ
ં ળી, બટાટા જ ેવા
શાકભાજી તાજા ફળો ઉપરાંત અનેકવિધ મુલ્યવર્ધિત બનાવટોની નિકાસ હાલમાં
થઈ રહી છે અને ઉત્તરોત્તર વધી રહી છે. એ જોતા કૃ ષિ નિકાસની હજુ વિશાળ તકો
ઉપલબ્ધ છે. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન ભારતમાંથી થયેલ મુખ્ય કૃ ષિ ઉત્પાદનોની
નિકાસની માહિતી કાેઠામાં આપવામાં આવી છે.
મુખ્ય કૃ ષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ (વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫)
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

ઉત્પાદન

રકમ (` કરોડમાં)
ફળ / શાકભાજી / ફૂલો
તાજા ફળો
૩૧૪૮
પ્રક્રિયા કરે લ ફળ તથા રસ
૩૬૨૬
તાજા શાકભાજી
૪૬૧૨
પ્રક્રિયા કરે લ શાકભાજી
૧૭૨૫
ફળ શાકભાજી બિયારણો
૪૨૭
ફૂલો
૪૬૧
પ્રક્રિયા કરે લ કઠોળ
૧૨૧૮
કુ લ
૧૫૨૧૭
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ટકા (%)
૨.૧૭
૨.૪૯
૩.૧૭
૧.૧૯
૦.૨૯
૦.૩૨
૦.૮૪
૧૦.૪૭

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૧
૨
૩
૪
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

ઉત્પાદન

રકમ (` કરોડમાં)
પ્રાણીજન્ય ઉત્પાદનો
ભેંસનું માસ
૨૯૨૮૩
ઘેટા-બકરાનું માસ
૮૨૮
ડેરી બનાવટો
૨૧૬૨
પોલ્ટ્રી બનાવટો
૬૫૧
અન્ય
૩૫
કુ લ
૩૨૯૬૦
અન્ય પ્રક્રિયા કરે લ ખાદ્ય ઉત્પાદનો
ગુવાર ગમ
૯૪૮૦
મગફળી
૪૬૭૫
ધાન્ય બનાવટો
૩૦૩૩
દળેલી બનાવટો
૧૦૧૯
આલ્કોહોલિક પીણા
૨૨૬૨
કોકોઆ બનાવટો
૮૪૯
અન્ય
૨૭૯૬
કુ લ
૨૪૧૧૪
ધાન્ય
બાસમતી ચોખા
૨૭૫૯૯
અન્ય ચોખા
૨૦૩૩૬
ઘઉં
૪૯૭૫
અન્ય
૫૨૫૮
કુ લ
૫૮૧૬૮
મરી મસાલા
મરચુ
૩૫૧૭
મીન્ટ
૨૬૮૯
મસાલા અર્ક / ઓઈલ
૧૯૧૧
જીરૂ
૧૮૩૮
મરી
૧૨૦૮
હળદર
૭૪૪
ધાણા
૪૯૮
કરી પાઉડર / પેસ્ટ
૪૭૬
અન્ય
૨૦૧૭
કુ લ
૧૪૯૦૦
કુ લ (સમગ્ર)
૧૪૫૩૫૮

ટકા (%)
૨૦.૧૫
૦.૫૭
૧.૪૯
૦.૪૫
૦.૦૨
૨૨.૬૭
૬.૫૨
૩.૨૨
૨.૦૯
૦.૭૦
૧.૫૬
૦.૫૮
૧.૯૨
૧૬.૫૯
૧૮.૯૯
૧૩.૯૯
૩.૪૨
૩.૬૨
૪૦.૦૨
૨.૪૨
૧.૮૫
૧.૩૧
૧.૨૬
૦.૮૩
૦.૫૧
૦.૩૪
૦.૩૩
૧.૩૯
૧૦.૨૫
૧૦૦.૦૦
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ઘણા યુવા ખેડતૂ ો અને સાહસિકો નિકાસ કરવા માટે ખુબજ ઉત્સાહિત
છે.પરંતુ નિકાસ કેમ થાય તે અંગેની સંપૂર્ણ જાણકારી ન હોવાથી નિકાસ કરી શકતા
નથી. નિકાસ કાર્યવાહીને વિવિધ તબ્બકામાં ગોઠવીને અહીં વિસ્તૃત રીતે રજૂ કરવામાં
આવી છે.
(૧) 	નિકાસ માટે વ્યવસાયિક પેઢી બનાવવી ઃ
વ્યક્તિગત માલિકીની પ્રોપરાઈટર ફર્મ બનાવીને નિકાસની શરૂઆત કરી
શકાય. મોટા પાયે કામકાજ કરવું હોય તો ભાગીદારી પેઢી, પ્રાઈવેટ લિમિટેડ
કંપની અથવા સહકારી મંડળી બનાવવી. સ્થાનિક સત્તાક્ષેત્રમાં પેઢીની નોંધણી
કરાવો જ ેમકે, શોપ એક્ટ લાયસન્સ લો. ઉત્પાદન અથવા પ્રોસેસિંગ કરવું હોય
તો જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્રમાં જઈ લધુ ઉદ્યોગ તરીકે નોંધણી કરાવો. ઈન્કમટેક્ષ
કચેરીમાં અરજી કરી પ્રોપરાઈટર ફર્મ માટે પોતાના નામનું અન્યથા પેઢીના
નામનું પાનકાર્ડ કઢાવવું. કોઈપણ રાષ્ટીયકૃ ત/ખાનગી બેંકમાં પેઢીના નામનું
ચાલુ ખાતુ ખોલાવો.
(૨)

ઇમ્પોર્ટર – એક્ષપોર્ટર કોડ (આઈઈસી.) નંબર મેળવવો ઃ
ભારતમાં ડાયરે ક્ટર જનરલ ઓફ ફોરે ન ટ્ડરે (ડીજીએફ્ટી) આયાત-નિકાસનું
નિયમન કરે છે. તેની વેબસાઈટ (www.dgft.gov.in) પર ઓનલાઈન અરજી
કરીને આઈઈસી નંબર મેળવી શકાય છે, અરજી ફી. ` ૫૦૦/- છે. એક
પાનકાર્ડ સામે એક જ આઈઈસી આપવામાં આવે છે. આઈઈસી નંબર કાયમી
હોય છે. તેને રીન્યુ કરવાની જરૂર નથી.

(૩)

રજીસ્ટ્રેશન કમ મેમ્બરશીપ સર્ટીફીકેટ (આરસીએમસી) મેળવવું ઃ
આયાત-નિકાસને પ્રમાણભુત કરવા માટે આરસીએમસીની જરૂર રહે છે. ખાસ
કારીને નિકાસ માટેના નિતિ-વિષયક લાભો લેવા વખતે ફરજીયાત છે. નિકાસને
વેગ આપવા માટે પ્રોડક્ટ જૂ થ પ્રમાણે વિવિધ એક્ષપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સીલ/
બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે. જ ે પૈકી લાગુ પડતી કાઉન્સીલ/બોર્ડમાં
નોંધણી કરાવવી. જ ેમ કે, કૃ ષિ વિષયક પેદાશો માટે અપેડા, મરી-મસાલા માટે
સ્પાઈસ બોર્ડ, મલ્ટી પ્રોડક્ટ માટે ફીઓ વગેરે. જ ે તે કાઉન્સીલ/બોર્ડની વેબ
સાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરીને આરસીએમસી મેળવી શકાય છે. સભ્ય
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ફી વાર્ષિક ` ૫૦૦૦ થી ૮૦૦૦ સુધીની હોય છે જ ે દર વર્ષે રીન્યુ કરાવવાની
રહે છે.
(૪) 	પ્રોડક્ટની પસંદગી ઃ
થોડી પ્રતિબંધિત અથવા બંધનવાળી પ્રોડક્ટ બાદ કરતા મોટા ભાગની (લગભગ
૯૮ ટકા) પ્રોડક્ટ નિકાસ માટે મુક્ત છે. ડીજીએફટીની વેબસાઈટ પર જઈ
તમારી પ્રોડક્ટસના આઈટીસી (એચએસ) કોડ જાણી લો અને તે કોડ મુજબ
જ ે-તે પ્રોડક્ટ નિકાસ માટે મુક્ત છે કે કેમ તેની જાણકારી મેળવો. ઈપીસીની
વેબસાઈટ, વિવિધ સરકારી વેબસાઈટ અને વ્યાપારિક બીટુબી પોર્ટલ પરથી
તમારી યાદી મુજબની પ્રોડક્ટસની નિકાસ સબંધી માહિતી એકઠી કરો. એકત્ર
કરે લ માહિતીનો અભ્યાસ કરી તમને નિકાસ માટે સાનુકૂળ લાગે તેવી પ્રોડક્ટ
પસંદ કરો.
(૫) 	વિદેશી બજાર નક્કી કરો ઃ
આગળ મેળવેલી માહિતીના આધારે વિશ્વના ક્યા દેશમાં નિકાસની વધુ તકો છે
તે જાણીને માર્કેટ નક્કી કરો. અમુક દેશો સાથે આપણે વ્યાપારિક કરારો કરે લા
છે જ ે હે ઠળ નિકાસ કરવાથી વધુ આર્થિક લાભ મળે છે તે ધ્યાનમાં રાખી બજાર
પસંદ કરો.
(૬) 	વિદેશી ગ્રાહક શોધવા ઃ
આ કાર્ય થોડુ મુશ્કેલ છે એટલે ધીરજથી કામ લેવુ. સૌ પ્રથમ તમારી પેઢીની
વેબસાઇટ બનવો અને તેમાં તમે નિકાસ કરવા માંગો છો તે તમામ પ્રોડક્ટસની
સંપર્ણ
ૂ જાણકારી આપો. વિદેશમાં વસતા તમારા સગા-સંબધીઓની મદદ લો.
વિવિધ વ્યવસાયિક બીટુબી પોર્ટલમાં નોંધણી કરાવો. તેઓ ગ્રાહકની માહિતી
આપતા હોય છે. વિદેશમાં આપણી ભારતીય એમ્બેસી અથવા કોમર્સિયલ
મિશન અને ત્યાના વ્યાપારિક સંગઠનો સાથે પત્રવ્યવહાર કરો. વિદેશમાં
આયોજીત વ્યાપાર મેળામાં સ્ટોલ રાખી ભાગ લો. વિદેશી ગ્રાહકોના ભારતીય
એજન્ટોની માહિતી મેળવી તેમનો સંપર્ક કરો. વિદેશમાં તમારા એજન્ટની
નિમણૂંક કરો જ ે તમારા વતી કામ કરે .
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(૭)

સેમ્પલ / ભાવ / ક્વાટેશન મોકલવા અને નિકાસ ઓર્ડર મેળવવો ઃ

	વિદેશી ગ્રાહકનું નામ-સરનામુ જાણ્યા પછી તેમને તમારી પ્રોડક્ટના સેમ્પલ
મોકલો અને તમારી ખાસિયતો જણાવો. પ્રોડક્ટના ભાવ આપતા પહે લા થનાર
તમામ ખર્ચની ગણતરી કરવી અને હરિફાઈમાં ટકી શકે તેવો ભાવ આપવો.
ભાવ આપતી વખતે ડીલિવરી ટર્મ તેમજ પેમેન્ટ ટર્મ ધ્યાનમાં રાખવુ ખુબજ
જરૂરી છે. પ્રફોર્મા ઈનવોઈસમાં જણાવેલ તમામ બાબતો અંગે ગ્રાહક સાથે
સમજૂ તી કરીને લેખિતમાં સહી સાથે કન્ફર્મ ઓર્ડર મેળવવો.
(૮) 	નિકાસ ઓર્ડરનો વિમો ઉતરાવવો ઃ
નિકાસમાં પેમેન્ટ જોખમ રહે છે. તેનાથી બચવા માટે ભારત સરકારની
સંસ્થા એક્ષપોર્ટ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરે શન (ઈસીજીસી) વિમા સુરક્ષા આપે છે.
ઈસીજીસીની સ્થાનિક કચેરીમાં જઈને તમને મળેલ નિકાસ ઓર્ડર સામે થોડુ
પ્રીમિયમ ભરીને વિમો ઉતરાવવો. નિકાસ ઓર્ડરના ૮૦ થી ૯૫ % સુધી વિમો
મળવાપાત્ર છે.
(૯)

ઉત્પાદન અથવા એકત્રિકરણ કરવું ઃ
ઓર્ડર મુજબના માલનું ઉત્પાદન કરો અથવા સ્થાનિક બજારમાંથી ખરીદ
કરો. માલની ગુણવત્તા બાબતે ખાસ કાળજી રાખવી. કૃ ષિ ઉત્પાદનોની નિકાસ
કરવા માટે પ્રી-શિપમેન્ટ ચકાસણી અને સર્ટિફિકેટ ફરજીયાત છે. કેટલાક
કિસ્સામાં ગ્રાહક પોતે નક્કી કરે લ એજન્સી દ્વારા ચકાસણી કરવાનો આગ્રહ
રાખે છે. કૃ ષિ પેદાશોની નિકાસમાં ફાયટોસેનિટરી સર્ટિફિકેટ પણ મેળવવાના
રહે છે જ ે માટે સરકાર દ્વારા નિયુક્ત થયેલ એજન્સીનો સંપર્ક કરવાનો રહે છે
જ ેની માહિતી એપેડાની વેબસાઈટ પરથી મળી રહે છે.

(૧૦) બેંક ધિરાણ મેળવવું ઃ
	ધિરાણ માટે તમારી બેંકનો સંપર્ક કરવો. પ્રીશિપમેન્ટ અને પોસ્ટ શિપમેન્ટ એમ
બે રીતે ધિરાણ મળવાપાત્ર છે. નિકાસ ઓર્ડરના ૭૦ થી ૯૦ ટકા સુધી ધિરાણ
મળે છે
(૧૧) પેકિંગ અને લેબલ ઃ
આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણો મુજબનું પેકિંગ કરવું જરૂરી છે જ ેથી માલ સલામત
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રીતે ગ્રાહક સુધી પહોંચે અને નુકશાન ઓછુ થાય. પેકિંગ બાદ તેના પર લેબલ
લગાડવું જ ેમા જરૂરી તમામ વિગત જ ેમકે માલની વિગત, વજન, પેકિંગ નંબર
વગેરે ઉપરાંત લેનાર-મોકલનાર ના નામ- સરનામા વ્યવસ્થિત રીતે દર્શાવવા.
(૧૨) માલની ચોરી/નુકશાની સામે વિમો લેવો
માલ મોકલવા દરમ્યાન ચોરી કે નુકશાનીથી બચવા મરીન વિમા પોલિસી લેવી
જ ેથી સંભવિત નુકશાનથી બચી શકાય.
(૧૩) કસ્ટમ ક્લીયરન્સ કરાવવું
માલ પોર્ટ પરથી કે વિમાન દ્વારા વિદેશ મોકલતા પહે લા તેનુ કસ્ટમ ક્લીયરન્સ
કરાવવું જરૂરી છે. તે માટે કમિશ્નર ઓફ કસ્ટમ દ્વારા માન્યતા પાત્ર કસ્ટમ
હાઉસ એજન્ટસની સેવા લેવી. ક્લીયરન્સ બાદ કસ્ટમ વિભાગ શિપિંગ બીલ
અથવા બીલ ઓફ એક્ષપોર્ટ પ્રિન્ટ કરીને નિકાસકારને આપે છે. ક્લીયરન્સ
બાદ શિપિંગ એજન્સી કે એરલાઈન્સ માલ સ્વિકૃ ત કરે છે અને બદલામાં બીલ
ઓફ લેડિગ
ં અથવા એરવે બીલ આપે છે.
(૧૪) ડોક્યુમેન્ટ / દસ્તાવેજો ઃ
નિકાસકારે જરૂરી ડોક્યુમેંન્ટસ પોતાની બેંક દ્વારા ગ્રાહકની બેંકને મોકલવા
જ ેમ કે બીલ ઓફ લેડીંગ / એરવે બીલ, કોમર્સિયલ ઈનવોઈસ (પાકુ બીલ),
પેકિંગ લીસ્ટ, શિપિંગ બીલ અથવા બીલ ઓફ એક્ષપોર્ટ, બીલ ઓફ એક્ષ્ચેંજ,
લેટર ઓફ ક્રેડિટ (એલસી) (જો હોય તો), સર્ટિફિકેટ ઓફ ઓરીજીન, ક્વૉલિટી
સર્ટિફિકેશન, ઇન્સ્પેકશન સર્ટિફિકેટ્સ, ડિક્લેરે શન અન્ડર ફોરે ન એક્ષ્ચેંજ,
અન્ય (ગ્રાહક દ્વારા નિર્દીષ્ટ થયેલ હોય તે) .
(૧૫) 	નિકાસ કરે લ માલનુ પેમેન્ટ મેળવવું અને યોજનાકીય લાભ લેવા
કોઈ સંજોગોમાં ગ્રાહક પેમેન્ટ કરવા આનાકાની કરે તો નિકાસકારે ગ્રાહક સાથે
વાતચીત કરવી અને ઈસીજીસીનો સંપર્ક કરવો. નિકાસ કરે લ માલનું પેમેન્ટ
મોડામાં મોડુ ૯ મહિનામાં બેંક ખાતામાં જમા થવું જોઈએ એ જવાબદારી
નિકાસકારની રહે છે. અન્યથા રીઝર્વ બેંક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે છે.
નિકાસ સહાય અંતર્ગત મળતા લાભો માટે ડીજીએફટીની પ્રાદેશિક કચેરીનો
સંપર્ક કરવો.
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નિકાસમાં ઉપયોગી વિવિધ વેબસાઈટ
ક્રમ

સંસ્થા

વેબસાઈટ
www.dgft.gov.in

૧

ડાયરે ક્ટર જનરલ ઓફ ફોરે ન ટ્ડરે

૨

મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી

૩

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ એક્સાઈઝ એન્ડ કસ્ટમ www.cbec.gov.in

www.commerce.nic.in

ઈ-કોમ પોર્ટલ ઓફ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ
એકસાઈઝ એન્ડ કસ્ટમ

www.icegate.gov.in

૫

ફે ડરે શન ઓફ ઈન્ડિયન એક્ષપોર્ટ
ઓર્ગેનાઈઝેશન (ફીઓ)

www.fieo.org

૬

ઈન્ડિયન ટ્ડરે પોર્ટલ

૭

એક્ષપોર્ટ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરે શન ઓફ
ઈન્ડિયા લિ. (ઈસીજીસી)

www.indiantradeportal.in

૮

એગ્રિ એન્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટસ એક્ષપોર્ટ www.apeda.gov.in
ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (અપેડા)

૯

સ્પાઈસીસ બોર્ડ

૪

www.ecgcindia.com

www.indianspices.com

૧૦ હાઉ ટુ એક્ષપોર્ટ ઈમ્પોર્ટ ડોટ કોમ
૧૧ વિવિધ વ્યાપારીક બી ટુ બી પોર્ટલ્સ

www.howtoexportimport.com

www.alibaba.com
www.indiamart.com
www.tradeindia.com
www.exportsindia.com
www.cybex.in
www.zauba.com

ડૉ. વી. કે. ગોંડલીયા, ડૉ. કે. એસ. જાદવ અને પ્રો. એ. એસ. શેખ
કૃ ષિ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃ ષિ મહાવિધાલય, અાકૃ યુ, આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૪૯૫૦, મો: ૯૬૬૨૫૨૭૮૮૬
Email: vkgondalia@gmail.com
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«ÄkLk{tºke VMk÷ çke{k ÞkusLkk (PMFBY)
¼khík ËuþLke fw÷ ðMíkeLkk ytËksu Ãk6 xfk ðMíkeLke hkuShkuxe f]r»k fu
f]r»k ykÄkrhík Wãkuøkku Úkfe [k÷íke nkuE f]r»k yu ykÃkýkt ËuþLke fhkuzhßsq Mk{kLk
økýkÞ Au. ykÃkýe ¾uíke {kuxu¼køku ðhMkkË ykÄkrhík Au íku{s ykçkkunðkLke yMkk{kLÞ
½xLkkyku suðe fu Ãkqh, Ëw»fk¤, [¢ðkíke ðkðkÍukzkLku fkhýu f]r»k WíÃkkËLk yrLkrùík
hnuíkwt nkuE ¾uzqíkkuLku ¾uíke{kt ykfÂM{f LkwfþkLk MknLk fhðwt Ãkzíktw nkuÞ Au. yk «fkhLkk
LkwfMkkLk Mkk{u hûký ÃkqY Ãkkzðk Mkhfkh©e îkhk LkðeLk Ãkkf ðe{k ÞkusLkk þY fhðk{kt
ykðu÷ Au íku ytøkuLke {krníke ¾uzqíkkuLku yk ÷u¾Úke yð~Þ {¤þu.
ð»ko 1970-71{kt ¾uzqík ËeX ¾uzký ½xf h.h8 nufxh níkwt su ð»ko h01011{kt ½xeLku Vfík 1.16 nufxh ÚkÞu÷. íku s heíku Mke{kLík yLku LkkLkk ¾uzqíkku nMíkf
70% ¾uzký ½xf Mkk{u h010-11{kt 8Ãk % ÚkÞwt. (Lkkçkkzo EMÞq-11, òLÞw.Vuçkúw.-h014) íkuLkk Ãkrhýk{u ½xíkk síkk LkkLkk yuf{{kt ¼kð, WíÃkkËLk yLku fwËhíke
Ãkrhçk¤kuLke yrLkrùíkíkkyu fwxwtçkLkk ¼hýÃkku»ký {kxu yLkuf «&™ku Q¼k ÚkÞk Au.
yk{ ¾uzqíkkuLku ¾uíkeLkk ¼kðku/ WíÃkkËLk fu yLÞ rð»k{íkkyku ËhBÞkLk ¼kuøkððwt
Ãkzíkwt LkwfþkLk ¼hÃkkE fhe hûký ykÃkðkLkk nuíkwÚke MkLku 1970 Úke Ãkkf ðe{k ÞkusLkkLke
þYykík ÚkE su MkLku 198Ãk{kt MktÞwõík Ãkkf ðe{k ÞkusLkkLkk YÃku y{÷{kt ykðe. yk
ÞkusLkk nuX¤ ¾kãÃkkfku yLku íku÷erçkÞkt ÃkkfkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ yLku rÄhký
¾uzqíkku {kxu íku VhrsÞkík fhðk{kt ykðu÷ níke.
MkLku 1999{kt ‘hk»xÙeÞ f]r»k ðe{k ÞkusLkk’ (NAIS) ¾uzqíkkuLku fwËhíke ykVíkku
suðe fu Ãkqh, Ëw»fk¤, [¢ðkík, hkuøk, Sðkík Mkk{u hûký ykÃkðkLkk nuíkwÚke y{÷{kt ykðe
su{kt ðe{ku Võík Lk¬e fhu÷ Ãkkfku Ãkwhíkku Mker{ík níkku yLku «er{Þ{ Ãkkf ykÄkrhík níkwt.
MkLku h007{kt nðk{kLk ykÄkrhík Ãkkf ðe{k ÞkusLkk (WBCIS) þY fhe
fu su{kt ðkíkkðhýLkk VuhVkhku suðk fu ykuAku/ðÄw ðhMkkË, ykuAwt / ðÄw íkkÃk{kLk suðk
Ãkrhçk¤kuÚke Úkíkk LkwfþkLkLku æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðíkwt.
yk ÃkrhÂMÚkrík rLkðkhðk ‘MkwÄkhu÷ hkr»xÙÞ f]r»k ðe{k ÞkusLkk’ (M-NAIS)
ð»ko h014-1Ãk{kt y{÷{kt ykðu÷ su{kt hkufrzÞk íkÚkk çkkøkkÞíke ÃkkfkuLkwt «er{Þ{
Ÿ[w hk¾ðk{kt ykÔÞwt, MkkÚku MkkÚku Ãkkfku Ãký ðÄkÞko yLku ðe{k {kxu Võík yurøkúfÕ[h
ELMÞkuhLMk ftÃkLkeLke MkkÚku «kEðux ðe{k ftÃkLkeykuLku Ãký {tsqhe ykÃkðk{kt ykðu÷.
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WÃkhkuõík çkÒku (MNAIS yLku WBCIS) ÞkusLkkyku, ÷kuLk ÷uíkk ¾uzqíkku {kxu VhSÞkík
níke.
÷ktçkk Mk{ÞÚke [k÷e hnu÷ Ãkkf ðe{k ÞkusLkkyku{kt ½ýe çkÄe ¾k{eyku su{
fu fÞkhuf ¾qçk s ðÄkhu «er{Þ{ Ëh, fÞkhuf ¾qçk s ykuAe Ëkðk hf{ íkku fÞkhuf
MÚkkrLkf rðÃkr¥kykuLkk ÷eÄu Úkíkk LkwfþkLkLke {ÞkoËk Lk nkuðkLkk ÷eÄu, yk Ãkkf ðe{k
ÞkusLkk MkV¤ Lk ÚkE. Ãkrhýk{u {kºk h0% ¾uzqíkku òuzkÞu÷k yLku íkuykuLku Ãký ÃkkuíkkLkk
yrÄfkhLke hf{ {u¤ððk Ëkðku fhíke ð¾íku ½ýk çkÄk ÃkzfkhkuLkku Mkk{Lkku fhðkLkku
Úkíkku. ykLkk Ãkrhýk{u ¢kuÃk ELMÞkuhLMk (Ãkkf ðe{k) ÞkusLkkyku{kt ¾uzqíkkuLkku ¼hkuMkku
ykuAku Úkðk Ãkk{u÷.
íkksuíkh{kt ¼khík Mkhfkh îkhk Ãkkf ðe{k ÞkusLkk ytøku hkßÞku, ¾uzqíkku yLku
ðe{k ftÃkLkeyku MkkÚku rðMík]ík [[ko rð[khýk fhe yuf Lkðe yíÞtík rfMkkLk r{ºk suðe
(Vk{oh £uLz÷e) ‘«ÄkLk {tºke VMk÷ çke{k ÞkusLkk’ (PMFBY) ¾heV h016Úke
y{÷{kt {qfu÷ Au.

ÞkusLkkLkk WÆuþku :
 Ãkqðo yLkw{kLk Lk fhe þfkÞ íkuðk «fkhu ¾uzqíkkuLku Ãkkf{kt Úkíkk LkwfþkLk fu ¾kux
MkkÚku LkkýktfeÞ MknÞkuøk WÃk÷çÄ fhðku.
 ¾uzqíkku Lkðíkh yLku ykÄwrLkf ¾uíke ÃkØríkyku yÃkLkkðu íku {kxu íku{Lku
«kuíMkkrník fhðk.
 f]r»k ûkuºku rÄhkýLkku «ðkn MkwrLkrùík fhe þfkÞ íku{s ¾uzqíkkuLku WíÃkkËLkLkk
òu¾{ku MkkÚku Mkwhûkk ykÃke þfkÞ.
ÞkusLkkLke rðþu»kíkkyku :
 ¾uzqíkkuLku ykuAwt «er{Þ{ ¼hðkLkwt Úkþu yLku çkkfeLkk «er{Þ{Lkwt ¼khý, su
90% WÃkhktíkLkwt nkuðk Aíkkt Mkhfkh îkhk ¼hðk{kt ykðþu.
 ¾kã Ãkkfku, fXku¤ yLku íku÷erçkÞktLke yuf Éíkw {kxu yuf «er{Þ{ hk¾ðk{kt
ykðLkkh Au.
 ¾uzqíkku {kxu ykuAk{kt ykuAku «er{Þ{ hux(Ëh) - yuf Ãkkf yuf «er{Þ{
(¾heV : h%, hðe: 1.Ãk% ðkŠ»kf çkkøkkÞík íku{s fku{ŠMkÞ÷ Ãkkfku : Ãk%)
136

 SÕ÷kyku yLku Ãkkfku {kxu y÷øk-y÷øk «er{Þ{ ËhLke {w~fu÷eÚke nðu
{wÂõík {¤þu.
 ðe{k hf{ Ãkh fkuE {ÞkoËk Lk nkuðkÚke fw÷ Ëkðk hf{{kt fkuE ½xkzku fu fMkh
Lkrnt hnu.
 ðkðkÍkuzk yLku f{kuMk{e ðhMkkËLkk ÷eÄu ðkðýe WÃkhktík Úkíkkt LkwfþkLkLkk
òu¾{Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu÷ Au.
 Ãkkýe ¼hkðkLke ÂMÚkríkLku MÚkkrLkÞ òu¾{kuLke ÞkËe{kt Mk{kðuþ fhðk{kt
ykðu÷ Au.
 [ku¬Mk ytËks yLku ËkðkLke ÍzÃke Ãkíkkðx {kxu {kuçkkE÷ yLku Mkuxu÷kEx
xufLkku÷kuSLkku çknku¤k «{ký{kt WÃkÞkuøk fhðk Ãkh ¼kh {wfðk{kt ykðu÷ Au.
ÞkusLkk{kt ðe{kLkwt yuf{ :
ÞkusLkkLkwt y{÷efhý “yurhÞk-yu«ku[”Lkk ykÄkhu Úkþu. {wÏÞ Ãkkfku
{kxu, ðe{kLkwt yuf{ økk{/økúk{ Ãkt[kÞík nþu yLku yLÞ Ãkkfku {kxu, ðe{kLkwt yuf{
hkßÞ Mkhfkh îkhk Lk¬e fhðk{kt ykðþu yLku økk{/økúk{ Ãkt[kÞík fhíkkt yk
Ÿ[k MíkhLkwt yuf{ nþu.
ÞkusLkk{kt ELMÞkuzo :
ÞkusLkk{kt rsÕ÷k xufLkef÷ fr{xe ÃkkfLkk LkkýktLkwt fË Lk¬e fhþu yLku
íkuLku íku Ãkkf {kxu Mk{ ELMÞkuzo økýðk{kt ykðþu. ðÄw{kt, Mk{ ELMÞkuzoLkk {ÞkoËkLke
òuøkðkE Ãký Ëqh fhðk{kt ykðe Au suÚke ¾uzqíkku Ãkqhk Mk{ ELMÞkuzoLkku ÷k¼ WXkðe
þfu.
ykðhe ÷uLkkh ¾uzqíkku :
ònuh fhðk{kt ykðu÷k rðMíkkhku{kt Mkqr[ík fhðk{kt ykðu÷k Ãkkf ÷uíkk
ík{k{ ¾uzqíkku, ¼køkeËkheÚke ¾uíke fhíkk íku{s økýkuíkÚke ¾uíke fhíkk ¾uzqíkku Mkrník
ík{k{ ¾uzqíkku ðe{kLke hf{/ ykðíkoLk {kxu Ãkkºkíkk Ähkðu Au. Éý Lkrn ÷eÄu÷k
¾uzqíkkuyu hkßÞLkk n¬Ãkºkf (POR){kt s{eLk MktçktrÄík Ãkqhkðk, s{eLk Äkhý
fhíkk nkuðkLkwt «{kýÃkºk (LPC) ðøkuhu ËMíkkðuòu hsq fheLku yÚkðk MktçktrÄík
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hkßÞ Mkhfkhu ònuh fhu÷/{tsqh fhu÷ ÷køkw Ãkzíkk Mkn{ríkLkk / fhkhLke rðøkíkku,
yLÞ ËMíkkðuòu (¼køkeËkheÚke ¾uíke fhíkk fu økýkuíkÚke ¾uíke fhíkk ¾uzqíkku {kxu)
hsq fhðkLkk hnuþu.
su ¾uzqíkkuyu LkkýktfeÞ MktMÚkkyku ÃkkMkuÚke Mkqr[ík Ãkkf {kxu {kuMk{e f]r»k
fkÞo¢{ ytíkøkoík rÄhký ÷eÄwt nkuÞ íkuðk ¾uzqíkkuLku yk ÞkusLkk{kt VhSÞkík Ãkýu
Mkk{u÷ fhðk{kt ykðþu. suýu rÄhký ÷eÄu÷ Lk nkuÞ íku ¾uzqíkku {kxu ÞkusLkk{kt
òuzkðwt VhSÞkík LkÚke.
ÞkusLkk nuX¤ ykðhe ÷uðkÞu÷ yLku çkkfkík hk¾ðk{kt ykðu÷ òu¾{ku :
 ykøk ÷køkðe, ðes¤e Ãkzðe, ðkðkÍkuztw, fhkt Ãkzðk, [¢ðkík, ðtxkuur¤Þwt,
Ãkqh, «[tz Ãkqh, ¼qM¾÷Lk, Ëw»fk¤, nðk{kLk, Ãkkf{kt hkuøk[k¤ku yLku Sðkík
ðøkuhuLkk ÷eÄu ÚkLkkh WÃksLkk LkwfþkLkLku Mkwhûkk Ãkqhe Ãkkzðk ÔÞkÃkf òu¾{
ðe{ku Ãkqhku Ãkkzðk{kt ykðþu.
 Mkthûkkí{f ðkðýeLkk ykÄkhu òu ðer{ík ¾uzqík rðÃkheík nðk{kLkLkk ÷eÄu
ðkðýe/ hkuÃkýeÚke Mkthrûkík nkuÞ íkku ðkðýe/hkuÃkýe WÃkh ¾[oðk Aíkkt, íkuyku
Mk{ ELMÞkuzoLkk hÃk%Lkku Ëkðku {u¤ðe þfþu.
 ÷ýýe çkkË ¾uíkhku{kt ðÄw{kt ðÄw çku yXðkrzÞk MkwÄe hk¾ðk{kt ykðu÷ Ãkkf
[¢ðkík, f{kuMk{e/[¢ðkíkÚke ðhMkkËLkk òu¾{ Mkk{u «¼krðík ¾uíkhLku
Mk{krðü fhðk{kt ykðþu yLku ËkðkykuLkwt yktf÷Lk yLku íkÆLkwMkkh [qfðýe
fhðk{kt ykðþu.
 Mkk{kLÞ çkkfkík çkkçkíkku : ÞwØ yLku Ãkh{kýw òu¾{ku, ËwüçkwrØÚke fhðk{kt
ykðu÷ LkwfþkLk íku{s yLÞ yxfkðe þfkÞ íkuðk «fkhLkkt òu¾{kuLku çkkfkík
hk¾ðk{kt ykÔÞk Au.
Ãkkf ðe{k Ãkkuxo÷ WÃkh {krníke :
¼khík Mkhfkhu íkksuíkh{kt s Ãkkf ðe{k Ãkkuxo÷ www.agri-insurance.
gov.in MkwÔÞðÂMÚkík ðneðx, ík{k{ rníkÄkhfku ðå[u Mktf÷Lk, {krníkeLkku ¾uzqíkku,
hkßÞku, ðe{k ftÃkLkeyku yLku çkUfku{kt ÞkuøÞ ykËkLk-«ËkLk ÚkkÞ íkÚkk ÃkkhËþofíkk
s¤ðkE hnu íku nuíkwÚke çkLkkðu÷ Au. Ãkkf ðe{k fkÞo¢{ yLku íkuLkk rðrðÄ íkçk¬u
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íkuLkku y{÷, swËk swËk íkçk¬u {krníkeLke zuxk-yuLxÙe {kxuLkkt fkÞo yLku ¼qr{fk
íkÚkk sðkçkËkheyku ðøkuhu Ëþkoððk{kt ykÔÞkt Au. ÃkkÞkLke {krníke suðe fu ònuh
fhkÞu÷ rðMíkkhku, Ãkkf, ÷eÄu÷k ðe{kLke hf{, MkhfkhLke MkçkrMkze, ¾uzqíkkuyu
[qfððkLkwt Úkíkwt «er{Þ{, su íku ðe{k yuf{{kt fkÞohík MktçktrÄík ðe{k ftÃkLkeykuLkkt
Lkk{ ðøkuhu rðøkíkku rzSx÷ MðYÃku ðuçkMkkEx Ãkkuxo÷ WÃkh {qfðk{kt ykðe Au. suÚke
¾uzqíkku yLku yLÞ rník Äkhfku ELxhLkux WÃkh íku{s yuMk.yu{.yuMk.(S.M.S.)
{khVíku MktçktrÄík {krníke {u¤ðe þfu. yk WÃkhktík ¾uzqíkkuLku {krníke «kó fhðk{kt
Mkh¤íkk hnu íku nuíkwÚke çknuíkh ÔÞðMÚkkÃkLk MkwrLkrùík fhðk {kxu yuLkhkuEz
ykÄkrhík ‘Ãkkf ðe{k yuÃÃk’ Ãký þY fhðk{kt ykðu÷ Au.
Ãkkf ÷ýýeLkk rðMíkkhLke Açkeyku ÍzÃke Ãkkzðk M{kxo VkuLkLkku WÃkÞkuøk
fhðk{kt ykðþu yLku íkuLku Mkðoh Ãkh yÃk÷kuz fhðk{kt ykðþu suÚke ðe{k ftÃkLkeyku
WÃksLkk zuxk þõÞ íkux÷e sÕËe {u¤ðe þfu. ykLkkÚke ËkðkLke ðnu÷e Ãkíkkðx Úkþu.
he{kux Mku®LMkøk xufLkku÷kuS yLku Ãkkf ÷ýýe «ÞkuøkLke MktÏÞk{kt ½xkzku Úkþu yLku
WÃks{kt LkwfþkLkLke økýíkhe Ãký {qfðk{kt ykðþu.
ÞkusLkk {kxu LkkutÄýe fhðk ¾uzqíkkuyu æÞkLk{kt hk¾ðkLkk {wÆkyku :
Mkhfkh îkhk yk ÞkusLkkLkk ònuhLkk{kLke Lkf÷ Ëhuf çkUfLku ÃkrhÃkrºkík
fhðk{kt ykÔÞk çkkË ¾uzqíkkuyu ikhedut (https://ikhedut.gujarat.gov.in/ )
WÃkh ykuLk÷kELk hSMxÙuþLk fhðkLkwt hnuþu. su{kt ¾uzqíkkuyu íkuLkku Mkðuo Lktçkh,
rðMíkkh, rÄhkýLke rðøkík, fÞku Ãkkf ÷uðkLkku Au ðøkuhuLke ykuLk÷kELk yhS
fhðe. ònuhLkk{k{kt rðMíkkh ykÄkrhík Ëþkoðu÷ Ãkkf s ÷uðkLkku hnuþu. ÷kuLk
÷eÄu÷/Lk ÷eÄu÷ Ãkkf WíÃkkËfku Lkðe Ãkkf ðe{k ÞkusLkkLkku ÷k¼ {u¤ððk n¬Ëkh
Au. ÷kuLk Lk ÷uíkk ¾uzqíkkuyu ðe{k ÞkusLkkLkk ÷k¼ku {kxu I-¾uzqík Ãkkuxo÷{kt sE su
íku çkuLkerVxMkLke ÃkMktËøke fhðe.
 Mkki «Úk{ ðe{k «er{Þ{Lke økýíkhe òuðk {kxu «er{Þ{ fuÕfÞw÷uxhLkku
WÃkÞkuøk ¾uzqíkku fhe þfþu. yhSLke rðøkíkku ºký ¼køk{kt ðnU[kÞu÷e Au.
yhsËkhu Lke[u Ëþkoðu÷ ¼køk 1,h, yLku 3 Lke rðøkíkku ¼hðkLke hnuþu.
(y) ¼køk-1 yhsËkhLke «kÚkr{f {krníke (çk) ¼køk-h
yhsËkhLke s{eLk ¾kíkk yLku ¾kíkuËkhLke {krníke			
(f) ¼køk-3 Ãkkf s{eLk ûkuºkV¤ yLku íkuLkk ðe{k ytøkuLke {krníke
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 yhsËkhu {kuçkkE÷ Lktçkh ykÃkðku VhSÞkík Au yLku íkuLku
ÞkusLkkLke òýfkhe {¤þu.

SMS

îkhk yk

 I-¾uzqík Ãkkuxo÷Lke yhSLke r«LxykWx fkZe ¾uzqíku yhS Vku{o WÃkh Mkne/
ytøkqXku fhe su íku ðe{k ftÃkLke, «kEðux çkUf fu sÞktÚke ðe{ku ÷uðku nkuÞ íÞkt
Mkçkr{x fhðkLke hnuþu.
 ¾uzqíkkuyu Ãkkf ðe{k {kxuLkwt «ÃkkuÍ÷ çkutfLku yÚkðk ELMÞkuhLMk ftÃkLke îkhk
Lk¬e fhu÷ yusLx îkhk Lk¬e fhu÷ íkkhe¾ MkwÄe{kt sYhe ðe{kLke hf{ yLku
ËMíkkðuòu hsq fhðkLkk hnuþu.
 çkUf su yhS Vku{o (Ëh¾kMík Ãkºk)Lku MðefkheLku hMkeË ykÃkþu íku yhS Vku{o
(Ëh¾kMík Ãkºk){kt yhsËkh îkhk fkuE MkwÄkhk ðÄkhk ÚkE þfþu Lkrn. çkUfu
su Mkðuo LktçkhLkwt Vku{o MðefkheLku íkuLke ykuLk÷kELk hMkeË ykÃku÷ nkuÞ íkuðk Mkðuo
Lktçkh {kxu çkesw yLÞ Vku{o çkeS çkUf Mðefkhe þfþu Lkne. sÞkt MkwÄe yuf
Mkðuo LktçkhLkwt ûkuºkV¤ ÃkwhuÃkwÁ ðÃkhkÞu÷ Lkrn nkuÞ íÞkt MkwÄe yktrþf ûkuºkV¤Lke
swËe swËe yhSyku fhe þfkþu yLku çkUfku Mðefkhe þfþu. yhsËkhu Ëh¾kMík
ÃkºkLke r«Lx su íku çkutf{kt hsq fheLku íÞktÚke íkuLke hMkeË {u¤ðe ÷eÄk çkkË
òu Ãkkf yÚkðk ÃkkfLke yLÞ rðøkíkku{kt MkwÄkhku sýkÞ íkku íkuLku ½ku»kýkÃkºkf
¼heLku íkuLke r«Lx ÷ELku su íku çkutf{kt hsq fhðkLke hnuþu.
yk ÞkusLkk ík{k{ hkßÞ Mkhfkhku yLku fuLÿ þkrMkík «Ëuþku {kxu ðifÂÕÃkf
Au, íkuÚke ík{k{ hkßÞku yLku fuLÿ þkrMkík «Ëuþku yk ÞkusLkk{kt ¼køk ÷E þfu
Au. yLkks, íku÷erçkÞkt, yuLÞwy÷ nkŠxfÕ[h/fku{rMkoÞ÷ Ãkkfku Wøkkzíkk ¾uzqíkku
hkßÞ/fuLÿ þkrMkík «Ëuþku îkhk LkkurxVkÞ fhðk{kt ykðu÷ rðMíkkhku yLku Ãkkfku{kt
ÃkkfLkku ðe{ku Wíkhkðe þfu Au. Lkðe ÞkusLkk fuMkeMke (KCC ) ¾kíkkÄkhfku (÷kuLke
¾uzqíkku íkhefu yku¤¾kíkk) {kxu VhSÞkík Au yLku yLÞ ík{k{ ¾uzqíkku Ãký EåAu íkku
ÃkkfLkku ðe{ku Wíkhkðe þfu Au. ÞkusLkk{kt LkkutÄýe fhðe Mkh¤ Au yLku íku LkwfþkLkLke
Mkk{u {n¥k{ Mkwhûkk Ãkwhe Ãkkzþu.
zkì. yuLk. Mke. Ãkxu÷, zkì. ze. ze. Ãkxu÷ yLku zkì. fu. yuMk. òËð
fw÷Ãkrík©eLke f[uhe, ykf]Þw, ykýtË - 388110
VkuLk : (0h69h) hhÃk80h
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