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ડાગંર 

-1 

ઉ ર 

ડાગંરની ત િવષે જણાવો ? 

રોપાણ ડાગંરમા ં વહલેી પાકની જાતો જીઆર-૩, જીઆર-૪, જીઆર-૭, તેમજ મ યમ મોડી 
પાકતી જાતો વી કે ગુ રી જીઆર-૧૨, તથા મોડી પાકતી જાતો વી કે જીઆર-૧૦૪, જીઆર-
૧, ઓરાણ ડાગંરમા ં જીઆર-૫, જીઆર-૮, અને જીઆર-૯ અને ક્ષારગ્ર ત જમીન માટે 
એનએયઆુર-૧ અને જીએનઆર-૨ જાતોની ભલામણ થયેલી છે.  
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ઉ ર 

ડાગંર ુ ર ુ ંબયારણ ાથી મળે ?  

ડાગંર ગુ રી જાતનુ ંિબયારણ મેળવવા માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(ચોખા), મખુ્ય ચોખા સશંોધન 
કે દ્ર, આકૃય,ુ નવાગામ તા.માતર જી.ખેડા,(ફોન: ૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) ખાતે સપંકર્ 
કરવો. અથવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૦૬૩૨૯) ખાતે સપંકર્ કરવો. 
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ઉ ર 

િુનવિસટ ની ડાગંરની ત કઇ? 

જીઆર-૧૧, જીઆર-૧૨, જીઆર-૧૩ ગુ રી વગેરે જાતો યિુનવિસર્ટીની છે. ની વધ ુમાિહતી 
માટે  સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(ચોખા), મખુ્ય ચોખા સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ નવાગામ તા.માતર 
જી.ખેડા,(ફોન: ૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) ખાતે સપંકર્ કરવો.
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ઉ ર 

એઆર 13 ના દાણા િવષે જણાવો.  

જી આર-૧૩ એ મ યમ મોડી પાકની ડાગંરની જાત છે. સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી (ચોખા), મખુ્ય 
ચોખા સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ નવાગામ તા.માતર જી.ખેડા, (ફોન: ૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) 
ખાતે સપંકર્ કરવો.
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ઉ ર 

ઓરણની ડાગંરની પે યલ ત કઈ છે ? 

ઓરાણ ડાગંર માટે જીઆર-૫, જીઆર-૮, જીઆર-૯, અશોકા, ૨૦૦ અને એ.ડી.આર-૧ વી 
જાતો ભલામણ થયેલ છે. 
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ઉ ર 

ડાગંરના ધ ઉછેર િવષે જણાવો.   

ડાગંરના ધ ઉછેરની માિહતી અતે્ર આપેલ છે.  

(1)   એક હકે્ટરની ફેરરોપણી કરવી હોય તો ૧૦ ગુઠંા િવ તારમા ંધ વાડીયુ ંબનાવવુ.ં 
(2)  ભારે કાળી જમીન ઉપર ગાદી ક્યારા અને ગોરા  કે મ યમ કાળી જમીન ઉપર સપાટ 

ક્યારા બનાવવા.  

(3)  ૧૦ ગુઠંા જમીનમા ં સેિ દ્રય ખાતરો માટે ૨૦ ગાડા સા  કોહવાયેલુ ંછાિંણયુ ંખાતર અને 
૧૦૦ િકલો િદવેલી ખોળ યારે રાસાયિણક ખાતર માટે ૧૦ ; ૮ ; ૦ ની ભલામણ છે. આ 
માટે ૧૦ િક.ગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૮ િક.ગ્રા. ફો ફરસ જમીન તૈયાર કરતી વખતે ખેડમા ં
આપવુ.ં  

(4)   ધ  નાખવાનો ઉ મ સમય ૧લી જૂન થી ૧૫મી જૂન સધુીનો છે.  

(5)   ૧ હકે્ટર દીઠ પાતળા દાણાવાળી જાતો માટે ૨૫ િકલો અને જાડા દાણાવાળી જાતો માટે 
૩૦ િકલો િબયારણ રાખવુ.ં  

(6)   સકુારાના રોગ સામે રક્ષણ માટે ૧ હકે્ટરની રોપણી માટે જોઈતા બીજના જ થાને ૨૪ િલ. 
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પાણીમા ં૬ ગ્રામ ટે્ર ટોસાયક્લીન + ૧૨ ગ્રામ પારાયકુ્ત દવા(એિમસાન)ના દ્રાવણમા ં
બોળીને બીજને છાયંડે સકુવી કોરા કરવા. અને પછી વાવણી માટે ઉપયોગ કરવો.  

(7)   જમીનજ ય અને બીજજ ય રોગોથી રક્ષણ મેળવવા માટે થાયરમ, એિમસાન, કે ટાન વી 
પારાયકુ્ત ગનાશક દવાઓ ૧ િક.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ દવા લઈ પટ  આપવો.  

(8) ડાગંરને બીજને િવક ખાતર એઝેટોબેક્ટર/એઝો પીરીલીમ અને ફો ફરસ 
સો યિુબલાઈઝીંગ બેક્ટેરીયા(પીએસબી) ક ચરનો પટ આપવો.  

(9)   ધ  પી ં પડે (કોલાટ) યારે ૧૦ િલટર પાણીમા ં૧૫૦ ગ્રામ ફેરસ સ ફેટને ૮૦ ગ્રામ 
ટયા વગરના ચનૂા સાથે દ્રાવણ બનાવી છટંકાવ કરવો તથા ક્યારા દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ 
યિુરયા આપવુ.ં 

(10) ૨૫ થી ૩૦ િદવસે ફેરરોપણી માટે ધ  ઉપાડવુ.ં  
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ઉ ર 

ડાગંરના ધ વાડ યામા ંખાતર ુ ં માણ કટ ુ ંહો  ુજોઈએ ?  

ડાગંરના એક હકે્ટર િવ તારમા ં ફેરરોપણી માટે ૧૦ ગુઠંામા ં ધ વાડીયુ ં ઉછેરવુ ં જોઈએ. 
ધ વાડીયા માટે ૧૦ મીટર લાબંા, ૧ મીટર પહોળા, અને ૧૦-૧૫ સે.મી. ઉંચાઈના ૮૦ થી ૧૦૦ 
ક્યારા થાય. ક્યારાદીઠ પાયાના ખાતર તરીકે સા  કોહવાયેલ ુ ૨૦ િકલો(૧ ટોપલો) છાિણયુ ં
ખાતર, ૫૦૦ ગ્રામ એમોિનયમ સ ફેટ, ૫૦૦ ગ્રામ, િસંગલ સપુર સ ફેટ અને એક િકલો 
િદવેલીનો ખોળ વાવણી કરતા ંપહલેા ંજમીનમા ં ભેળવી દેવો જોઈએ. ધ  ૧૨ િદવસનુ ંથાય 
યારે ક્યારાદીઠ ૨૦૦ ગ્રામ એમોિનયમ સ ફેટ પિૂતર્ ખાતર તરીકે આપવુ.ં  
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ઉ ર 

ડાગંરના ધ ુવા ડયામા ંન દણ િનયં ણ કઈ ર તે કર ુ.ં ? 

ડાગંરના ધ વાડીયામા ંડાગંર પ ૂખં્યા પછી ૧૫ અને ૨૫ િદવસે એમ બે વખત હાથ નીંદામણ 
કરવાની રહ ે છે. મજૂરોની અછત હોય યારે પે ડીમીથાલીન હકે્ટરદીઠ ૧ િકલો પ્રમાણે અથવા 
ઓક્ઝાડાયાઝોન હકે્ટરદીઠ ૦.૫૦િક.ગ્રા. પ્રમાણે છટંકાવ કરો અથવા રેતી સાથે િમ  કરી 
ધ વાડીયામા ંવાવણી પછી ૬ િદવસમા ંઆપવુ.ં 
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ઉ ર 

ડાગંર  ુધ ુ પી  પડ  ય છે ?   

ડાગંરનુ ંધ  પી ં પડવાનુ ંકારણ લોહ ત વની ખામી છે  માટે જમીનમા ંહકે્ટરદીઠ ૨૫ િક.ગ્રા. 
ફેરસ સ ફેટ આપવુ ંઅથવા ૦.૫ ટકા ફેરસ સ ફેટ+૦.૨૫ ટકા ચનૂાનુ ંિમ  ાવણ છાટંવુ.ં 
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ઉ ર 

ઓરાણ ડાગંરમા ંવાવેતર કટલા તર કર  ુજોઈએ ?  

ઓરાણ ડાગંરમા ં૩૦ સે.મી. ના અંતરે વાવેતર કરવુ ંજોઈએ.  
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ઉ ર 

ઓરાણ ડાગંરમા ંન દણનાશક દવા કઈ તેમજ કટલા માણમા ંઆપવી જોઈએ. ? 

ઓરાણ ડાગંરમા ં નીંદણ યવ થા માટે યટુાક્લોર હકે્ટરદીઠ ૧.૫ િક.ગ્રા. પ્રી- ઈમરજ સ 
(પાકની વાવણી બાદ તથા નીંદણના રલ પહલેા)ં છાટંવાની તેમજ પાકની વાવણી બાદ ૩૦ 
િદવસે એક વખત હાથ નીંદણ કરવાની સલાહ છે.   
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ઉ ર 

એસ.આર.આઈ. ડાગંરની ખેતી પ ધિતની મા હતી આપો   

' ી' પ ધિતમા ંડાગંરના ધ વાડીયાનો િવ તાર ૧૦૦ ચો.મી.(૧ ગુઠંો) એક હકે્ટરના િવ તારની 
રોપણી માટે કરવો. તે માટે ગાદી ક્યારા(૧:૧ છાિણયુ ંખાતર : માટી) બનાવવા. એક હકે્ટર 
ડાગંરની રોપણી માટે ૫ થી ૬ િકલો ડાગંરના િબયારણની જરુર પડે છે. ૮ થી ૧૦ િદવસની 
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ઉંમરનુ ંધ  ંમાટી સાથે ઉપાડી ૨૫ સે.મી. ×૨૫ સે.મી. ના પહોળા અંતરે ફેરરોપણી કરવી. 
જમીનને વારાફરતી ભીની અને કોરી રાખી પાણીનુ ં િનયમન જીવ પડવાની અવ થા સધુી 
જાળવવુ.ં કોનોવીડરનો ઉપયોગ કરી બે હાર વ ચેનુ ં નીંદામણ દબાવી દેવ ુ.ં આ પ ધિતના 
ઉપયોગથી ઓછા પાણીએ અને ઓછા ખચેર્ ડાગંરનુ ંવધ ુઉ પાદન મેળવી શકાય છે.  

એસ.આર.આઈ. ડાગંરની ખેતી પ ધિતનુ ં િનદશર્ન, માિહતી તથા સાિહ ય માટે સશંોધન 
વૈજ્ઞાિનક ી(ચોખા), મખુ્ય ચોખા સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ નવાગામ તા.માતર જી.ખેડા,(ફોન: 
૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) ખાતે સપંકર્ કરવો.
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ઉ ર 

ડાગંરના પાકમા ં વાહ  ખાતરનો કઈ ર તે ઉપયોગ કરવો. ?  

અનભુવ પ્રવાહી િવક ખાતર પાકમા ં િબયારણને પટ, ધ ને માવજત,ચાસમા ંઓરીને, ટપક 
િપયત પ ધિત તથા છોડ ઉપર છટંકાવ માટે વાપરી શકાય છે. ૩ થી ૫ િમ.િલ. પ્રવાહી િવક 
ખાતર પ્રિત િલટર ચોખ્ખા પાણીમા ં ભેળવીને છોડના પાન ઉપર વહલેી સવારે કે મોડી સાં  
છટંકાવ કરી શકાય છે આ ખાતર મેળવવા તેમજ તેની વધ ુ િવગત માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, 
બાયોફિટર્લાઈઝસર્ પ્રો ક્ટ, આકૃય,ુ આણદં- ૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨ ૨૨૫૮૧૩ /૨૨૫૮૧૪/ 
૨૬૦૨૧૧) ખાતે સપંકર્ સાધવો.    
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ઉ ર 

ડાગંરમા ં ગના રોગો માટ ુ ંકર ુ ં?  

ડાગંરમા ં ગથી થતા રોગોના િનયતં્રણ માટે એક િક.ગ્રા. બીજદીઠ ૩ ગ્રામ થાયરમ, એિમસાન, 
કે ટાન પૈકી ગમે તે એક પારાયકુ્ત દવાનો પટ આપવો. તથા સકુારા વા રોગના િનયતં્રણ 
માટે ૨૪ િલટર પાણીમા ં૬ ગ્રામ ટે્ર ટોસાયક્લીન અને ૧૨ ગ્રામ પારાયકુ્ત (એમીસાન) દવાના 
િમ ણમા ંબીજને ૧૦ કલાક બોળી કોરા કરી વાવવા. 

-15 

ઉ ર 

ડાગંરમા ં કુારા માટ ુ ંકર ુ?ં 

(૧) ડાગંરમા ંસકુારાના િનયતં્રણ માટે અગાઉ જણા યા મજુબ બીજ માવજત આપવી. (૨) ઉભા 
પાકમા ંરોગની શ આત થાય કે તરત જ ૨૦ િલટર પાણીમા ં૧ ગ્રામ ટે્ર ટોસાયક્લીન + ૧૦ 
ગ્રામ તાબંાયકુ્ત દવા(કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઈડ) િમ  કરી છટંકાવ કરવો.(૩)  નાઈટ્રોજનયકુ્ત 
રાસાયિણક ખાતરો પ્રમાણસર વાપરવા. રોિગ ટ પાન/છોડ ઉખાડી બાળીને નાશ કરવો. (૪) 
રોગવાળા ખેતરનુ ંપાણી બાજુના તદુંર ત ખેતરમા ંન જાય તેની કાળજી રાખવી.  

-16 

ઉ ર 

ડાગંરમા ંગલત ગા રયા ુ ંિનયં ણ કઈ ર તે થાય ? 

 (1) રોગમકુત બીજની પસદંગી કરવી 
(2) નાઇટ્રોજનયકુત ખાતરોનો ભલામણ પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો. 
(3) મીઠાના ર ટકા ાવણમા ંબીજ બોળવાથી ઉપર તરતા હલકા અને રોિગ ટ બીજ દૂર કરવા.  

(4) ૫૦% લ આવવાના સમયે કંટી નીકળે યારે મે કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ અથવા કાબેર્ ડાિઝમ ૫૦%  

     વે.પા.૧૦ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫% વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫  
     ઈસી ૧ િમિલ પ્રિત ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો. 

-17 

ઉ ર 

ડાગંરમા ંન દણ િનયં ણ કવી ર તે કર ુ?ં 

રોપાણ ડાગંરમા ંઅસરકારક નીંદણ િનયતં્રણ માટે ફેરરોપણી બાદ ૩૦ િદવસે એક વખત હાથ 
નીંદણ કરવુ ંઅને શક્ય ન હોય તો ફેરરોપણી બાદ પાચંમા િદવસે બેિ થઓકોબર્ હકે્ટર દીઠ ૧ 
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િક.ગ્રા.સિક્રય ત વ પ્રમાણે આપવુ.ં દવા આપતી વખતે ક્યારીમા ંપરૂત ુ ંપાણી હોવુ ંઆવ યક છે 
તેમજ દવા આ યા બાદ ૩ િદવસ પાણી જળવાઈ રહ ેતે જ રી છે.  

-18 

ઉ ર 

 ડાગંરના પાકમા ં વાત િનયં ણ જણાવો. 

ડાગંરના પાકમા ંજીવાત િનયતં્રણ માટે સકંિલત જીવાત યવ થાપન અપનાવવુ ંજોઈએ.  

(1) જીવાત સામે પ્રિતકાર કરી શકે તેવી જાતો વી કે, ગુ રી નમર્દા, જીઆર-૧૦૨,જીઆર-૧૨ 
ની પસદંગી વાવણી માટે કરવી.  

(2) દા ંવગર્ની જીવાતોને આકષર્વા માટે પ્રકાશિપંજરનો ઉપયોગ કરવો 
(3) ભલામણ મજુબ જ રાસાયિણક ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો. વધ ુ પડતા નાઈટ્રોજનયકુ્ત 

રાસાયિણક ખાતરો વાપરવા નિહ.   

(4) ડાગંરની ક્યારીમા ંમાફકસરનુ ંજ િરયાત મજુબનુ ંપાણી ભરવુ.ં  

(5) ડાગંરની ફેરરોપણી શક્ય હોય તો વહલેી જુલાઈના પ્રથમ અઠવાડીયામા ંકરવી.  

(6) ચિૂસયાના ંઉપદ્રવ માટે ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ ઝોસ. એલ. ૩ િમ.િલ.૧૦ િલટર પાણીમા ંિમ  
કરી છટંકાવ કરવો.  

(7) ડાગંરમા ંગાભમારાની ઈયળના નર ંદાને આકષર્વા હકે્ટરદીઠ ૪૦ ફેરોમોન ટે્રપનો ઉપયોગ 
કરવો.  

(8) ગાભમારાની ઈયળના ઉપ વ સામે હકે્ટરદીઠ ૩૦ િકલો કાબ ફ રુાન ૩જી બે હ તે(રોપણી 
બાદ ૩૦-૩૫ િદવસે અને યારબાદ ૧૫-૨૦ િદવસે) આપવાની ભલામણ છે.  

(9) લ કરી ઈયળનો ઉપદ્રવ જણાય તો કાબાર્રીલ ૧૦ ટકા અથવા િક્વનાલફોસ ૧.૫ ટકા 
ભકૂી પ દવા  (૨૦-૨૫ િકગ્રા./હ.ે)  નો છટંકાવ સાજંના સમયે કરવો.  

      વધ ુ માિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી (ચોખા), મખુ્ય ચોખા સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ 
નવાગામ તા.ખેડા જી.ખેડા,(ફોન: ૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

-19 

ઉ ર 

ડાગંરમા ં િૂસયાનંા િનયં ણ માટ ુ ંકર ુ?ં 

 કાબ ફ રુાન ૩જી (૩૦િકલો/હ.ે)અથવા કારટાપ હાઈડ્રો ક્લોરાઈડ ૪જી(૨૫િકલો/હ.ે) બે હ તે 
(પ્રથમ હ તો વાવણી પછી ૨૫-૩૦ િદવસે અને બીજો હ તો યારબાદ ૧૫-૨૦ િદવસે આપવો. 
ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ (૩િમિલ/૧૦િલ.પાણી)નો છં કાવ કરવો.   

-20 

ઉ ર 

ડાગંરમા ંપાનકથીર ુ ંિનયં ણ કવી ર તે કર ુ?ં 

પાનકથીરીના િનયતં્રણ માટે ડાયકોફોલ અથવા પ્રોપરગાઇટ દવા ૧૦ િમ.િલ./૧૦ િલટર 
પાણીમા ંિમ ણ કરી છટંકાવ કરવો. 

-21 

ઉ ર 

ડાગંરના પાકમા ંક ટ  ખાલી રહ છે કારણ ુ ં?  

ડાગંરના પાકમા ંક ટીના ચિૂસયાનંો વધ ુઉપદ્રવ હોય તો ક ટી ઉપર દાણાને બદલે ડાગંરના 
ખાલી ખોખા ંજ રહ ેછે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ થતાનંી શ આત સાથે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ િમ.િલ. 
દવા ૧૦ િલટર પાણીમા ંિમ  કરી છટંકાવ કરવો. ગાભમારાની ઈયળનો ઉપદ્રવ પાકની પાછલી 
અવ થાએ જોવા મળે તો આખી કંટી સફેદ પીંછા વી દાણા વગરની જોવા મળે છે.  

-22 

ઉ ર 

 ડાગંરમા ંરોપાણ મશીન અ ુ ુળ રહશે. ?  

ડાગંરમા ં રોપાણ મશીનના િનદશર્ન અને વધ ુ માગર્દશન માિહતી માટે સશંોધન 
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વૈજ્ઞાિનક ી(ચોખા), મખુ્ય ચોખા સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ નવાગામ તા.માતર જી.ખેડા,(ફોન: 
૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) ખાતે સપંકર્ કરવો.

-23 

ઉ ર 

ડાગંર પછ  ઘ નો પાક લેવાથી ઉતારો ઓછો આવે છે. ? 

ડાગંર અને ઘઉં બ ે ધા યવગર્ના પાક છે  જમીનના ંઉપરના તરમાથંી પોષકત વો મેળવે છે. 
પિરણામે ડાગંર પછી ઘઉંનો પાક લેવામા ંઆવે યારે જો જમીન તૈયાર કરતી વખતે છાિણયુ ં
ખાતર આપેલ ન હોય તેમજ ભલામણ કરેલ રાસાયિણક ખાતરો આપેલ ના હોય યારે ઘઉંના 
પાકમા ંઓછો ઉતાર થવા સભંવ છે.   

-24 

ઉ ર 

નબ ં પાણી (ખારાસવામા) મા ંડાગંર ુ ંધ  કર  શકાય ?  

પાણી ખા  હોય તો ડાગંરનુ ંધ ઉછેર કરવામા ંમુ કેલી પડે. આ માટે િવશેષ માગર્દશર્ન મેળવવા 
માટે નવાગામ તા.માતર જી.ખેડા, (ફોન: ૦૨૬૯૪-૨૮૪૨૭૮/૨૮૪૧૩૦) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

મકાઈ 

-1 

ઉ ર 

મકાઇની તો જણાવો. 

ગજુરાત મકાઈ-૩ (સફેદ) અને એચ પુીએમ-૧(પીળી) સારી જાતો છે મકાઈની જાતો અને 
તેના િબયારણ મેળવવા તેમજ વધ ુમાિહતી મેળવવા માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, (મકાઈ), મખુ્ય 
મકાઈ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ ગોધરા િજ.પચંમહાલ િપન:૩૮૯૦૦૧ (ફોન:૦૨૬૭૨-૨૬૫૮૫૨) 
ખાતે સપંકર્ કરવો.

-2 

ઉ ર 

મકાઇમા ંકઇ તની વાવણી કરવી ? 

ગજુરાત મકાઇ-૬ ની વાવણી કરવી તેના િબયારણ અને ખેતી પ ધિતની જાણકારી મેળવવા 
માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, (મકાઈ), મખુ્ય મકાઈ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ ગોધરા િજ.પચંમહાલ 
િપન:૩૮૯૦૦૧ (ફોન:૦૨૬૭૨-૨૬૫૮૫૨) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

-3 

ઉ ર 

મકાઈની ાઈવેટ/ ધુારલી/હાઈ ડ તોની મા હતી આપો.  

મકાઈની ગજુરાત મકાઈ ૨, ૩, ૪ અને ૬, નમર્દામોતી, ગગંા સફેદ-૨, એચ પુીએમ-૧ વગેરે 
સારી જાતો છે વીટકોનર્મા ંમાધરુી, પોપકોનર્ માટે અંબર તથા વી એલ-૪૨ વી જાતો સારી 
માલમૂ છે. મકાઈની પ્રાઈવેટ કંપની ારા પણ િવિવધ નામે િબયારણ વેચાણ કરવામા ંઆવે છે.   

-4 

ઉ ર 

મકાઈની નવી ધુારલ ત જણાવો.  

મકાઈમા ંનવી સધુારેલ જાત એચપી એુમ-૧ છે.  સામા ય મકાઈની જાતો કરતા ંબમણુ ં
ક્વાિલર્ટી પ્રોટીન ધરાવે છે તથા ઉ પાદન સામા ય જાતો કરતા ં૨૦ થી ૨૫ ટકા ટલુ ંવધારે 
આપે છે. તેની પ ધિત તથા િબયારણ માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, (મકાઈ), મખુ્ય મકાઈ 
સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ ગોધરા િજ.પચંમહાલ િપન:૩૮૯૦૦૧ (ફોન:૦૨૬૭૨-૨૬૫૮૫૨) ખાતે 
સપંકર્ કરવો.  

-5 

ઉ ર 

મકાઈ ુ ંગયા વષ ુ ંબયારણ વવાય? 

સધુારેલ જાતનુ ંિબયારણ હોય તો વાવી શકાય પરંત ુ સકંર જાતનુ ંિબયારણ હોય તો વાવી ના 
શકાય. સકંર જાતનુ ં સિટર્ફાઈડ િબયારણ મેળવી વાવણી કરવી. મકાઈના િબયારણ તથા 
માગર્દશર્ન માટે મખુ્ય સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ,ગોધરા, િજ. પચંમહાલ િપન-૩૮૯૦૦૧ (ફોન : 
૦૨૬૭૨- ૨૬૫૮૫૨) નો સપંકર્ સાધવો. 
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-6 

ઉ ર 

મકાઈના પાકમા ંરાસાયણક ખાતર કયા માણમા ંઆપ ુ.ં ?   

મકાઈના પાકમા ંસકંર જાતો માટે ૧૨૦ - ૬૦ - ૦૦ ના-ફો-પો િકગ્રા/હ.ે આ પૈકી બધ ુજ ડીએપી 
(૧૩૦ િકલો) પાયામા ંઅને કુલ નાઈટ્રોજન માટે જ રી ૨૧૧ િકલો યિુરયા ખાતર વાવણી વખતે 
૨૧ િકલો ચાર પાન આવે યારે ૪૨ િકલો આઠ પાન આવે યારે ૬૩ િકલો ૩૦ ટકા લની 
અવ થાએ ૬૩ િકલો અને દાણા ભરાતા હોય યારે ૨૧ િકલો મજુબ હકે્ટરે આપવુ.ં  

-7 

ઉ ર 

મકાઈ વેુર તરપાકમા ંન દણનાશક દવા કઈ વાપરવી ? 

મકાઈ તવેુર પાકની વાવણી બાદ એલાક્લોર ૦.૫ િક.ગ્રા./હ.ે અથવા ઓક્ઝાડાયઝોન ૦.૨૫ 
િક.ગ્રા./હ.ે નીંદણનાશક દવાનો િપ્ર-ઈમરજ સ છટંકાવ કરવો.

-8 

ઉ ર 

મકાઈમા ં ૂ મત વો ુ ંમહ વ ુ ંછે. ? 

મકાઈના પાકમા ંસ ૂ મત વો મહ વના છે. દરેક ત વ સ ૂ મમાત્રામા ંજ ર મજુબ પાકને મળી 
રહવે ુ ંજોઈએ. મ ય ગજુરાત િવ તારમા ંચોમાસ ુમકાઈના પાકમા ં મની જમીનમા ંલોહ ત વની 
માત્રા મ યમ પ્રમાણમા ં હોય તેઓએ ૧ ટકાના દ્રાવણનો છટંકાવ કરવો કે મા ંલોહ ૬%, 
મેંગેનીઝ ૧%, જસત ૪%, તાબં ુ૩%, અને બોરોન ૦.૫%, હોય અને આ દ્રાવણ સરકાર મા ય 
ગે્રડની સમકક્ષ હોય લોહ ત વની ઉણપ માટે  ૩૦, ૪૦ અને ૬૦ િદવસ બાદ છાટંવાથી વધ ુ
ઉ પાદન આપે છે. ખેડતૂોને મકાઈ રોપતા ંપહલેા ંલોહ ૨%, મેંગેનીઝ ૦.૫%, જસત ૫%, તાબં ુ
૦.૫% અને બોરોન ૦.૫% યકુ્ત િમ ણ જમીનમા ંઆપવાની ભલામણ છે.  

-9 

ઉ ર 

મકાઈમા ંટપકાનંા રોગ સામે કયા પગલા ંલેવા ?  

(1) અગાઉના પાકના રોિગ ટ અવશેષોનો બાળીને નાશ કરવો.  

(2) રોગમકુ્ત અને તદુંર ત િબયારણ વાવણી માટે ઉપયોગમા ંલેવુ.ં  

(3) વાવતા ંપહલેા ંબીજને કાબેર્ ડાિઝમ ૩ ગ્રામ/િકલો પ્રમાણે પટ આપવો.  

(4) રોગનુ ં પ્રમાણ વધારે જણાય તો મે કોઝેબ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ(૨૫ગ્રામ/૧૦િલટર 
પાણીમા)ં નો છટંકાવ કરવો. 

-10 

ઉ ર 

 

મકાઈમા ં કુારા ુ ંિનયં ણ કવી ર તે થાય ? 

(1) તદુંર ત અને રોગમકુ્ત બીજની પસદંગી કરવી 
(2) રોગ પ્રિતકારક જાતો વાવવી. 
(3) બીજ માવજત કરવી.  

(4) સેિ દ્રય ખાતરનો મહ મ ઉપયોગ કરવો 
(5) રોિગ ટ છોડના અવશેષો/ભેગા કરી બાળી નાખવા. 
(6) જમીનનુ ંતાપમાન નીચુ ંરાખવા માટે ટૂંકા ગાળે િપયત આપવુ ં 

(7) જમીનમા ંલીંબોળીનો ખોળ ૧ ટન/હકે્ટર નાખંવો.  

(8) પાક વાવતા ંપહલેા ંચાસમા ંકાબ ફ રુાન ૩ જી ૧૫ િક.ગ્રા./હકે્ટર આપવુ.ં 
-11 

ઉ ર 

મકાઈના પાકમા ં કુસાનકારક વાતો ુ ંિનયં ણ કવી ર તે કર ુ ં?  

[1] કાતરા :  

(1) પ્રથમ સારો વરસાદ થયા બાદ દરરોજ રાિત્રના સમયે ૮ થી ૧૨ વાગ્યા સધુી હકે્ટર 
દીઠ એક પ્રકાશ િપંજરનો ઉપયોગ કરી દીંઓને આકષીર્ નાશ કરવો.  
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(2) ખેતરમા ં કાતરાનો ઉપદ્રવ જણાય યારે િક્વનાલફોસ ૧.૫% ભકૂા પ દવા ૨૫ 
િક.ગ્રા./હકે્ટરે છાટંવી. 

(3) લીંબોળીના મીંજ ૫૦૦ ગ્રામ ૧૦ િલટર પાણીમા ં અકર્(૫ ટકા) બનાવી પાક પર 
છાટંવાથી કાતરા પાકને નકુસાન કરતા ંનથી.  

(4) ઈંડાના જ થાનો હાથથી વીણી નાશ કરવો.  

[2] ધૈણ : 

(1) ચોમાસાની શ આતમા ંરાિત્ર દર યાન ધૈણના પખુ્ત ખોરાક ખાવા યજમાન ઝાડ પર 
બેઠા હોય યારે સામિૂહક ધોરણે ઝાડના ડાળા હલાવી નીચે પડેલા ઢાિલયા ંવીણી લઈ 
તેનો નાશ કરવો.   

(2) પ્રથમ સારા વરસાદ બાદ સાજંના સમયે કાબાર્રીલ ૫૦% વેપા ૪૦ ગ્રામ અથવા 
િક્વનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ િમિલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ંઉમેરી યજમાન ઝાડ પર છટંકાવ 
કરવો.  

(3) વાવણી પહલેા ં ઉંડી ખેડ કરવાથી ધૈણના પખુ્ત જમીનમાથંી બહાર આવતા ં કાબર, 
કાગડા, બગલા વા પક્ષીઓ ારા કુદરતી રીતે િનયતં્રણ થાય છે.  

(4) ધૈણના રોગપે્રરક વા કે બેિસલસ પોપીલી(જીવાણુ)ં અને મેટારીઝીયમ એનીસો લી 
( ગ) વા િવક િનયતં્રકો જમીનમા ંઆપવાથી તેનુ ંલાબંા ગાળે અસરકારક િનયતં્રણ  
થઈ શકે છે.  

(5) ઉભા પાકમા ંઉપદ્રવ જણાય યારે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર 
પાણીમા ંભેળવી પપંની નોઝલ કાઢી ચાસમા ંરેડવુ.ં  

(6) પાક વાવતા પગેલા ંચાસમા ંફોરો ૧૦% દવા (૨૫ િકલો /હકે્ટર) આપવી  
[3] લ કર  ઈયળ :-  

(1) આ જીવાતની પ્રથમ પેઢી જુલાઈ-ઓગ ટ માસમા ંજોવા મળે છે. તે સમયે િક્વનાલફોસ 
૧.૫ ટકા ભકૂી હકે્ટરે ૨૫ િક.ગ્રા. પ્રમાણે સાજંના સમયે છાટંવી થી સ ટે બર-
ઓક્ટોબરમા ંતેની બીજી-ત્રીજી પેઢીનો િવકાસ અટકાવી શકાય.  

(2) ખેતરમા ંથોડા થોડા અંતરે સકુા પાન અથવા ઘાસની નાની ઢગલીઓ કરવી થી 
ઈયળો તેની નીચે સતંાઈ રહ ેછે. આ ઈયળોને સવારે વીણી લઈ તેનો નાશ કરવો.  

(3) ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી અથવા િક્વનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. અથવા 
ડાયક્લોરોવોસ ૭૬ ઈસી ૭ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ંિમ  કરી છટંકાવ કરવો.  

(4) પાકની કાપણી બાદ ખેતરમા ંઉંડી ખેડ કરવી.  

[4] ગાભમારાની ઈયળ :-   

(1) મકાઈની વાવણી ૧૫ થી ૩૦ જુન સધુીમા ં કરવાથી ગાભમારાની ઈયળનો ઉપદ્રવ 
ઓછો રહ ે છે. તેનાથી વહલેી અથવા મોડી વાવણી કરવાથી તેનો ઉપદ્રવ વધ ુજોવા 
મળે છે.  

(2) પાકના ઉગાવા બાદ ૭ િદવસે ટ્રાઈકોગામા ચીલોનીસ નામના પરજીવી ૧ લાખ પ્રિત 
હકે્ટરે છોડવાથી તેમજ ૧૦ થી ૧૨ િદવસે લીંબોળીના મીંજમાથંી બનાવેલ ૫%નો અકર્ 
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(મીંજનો ભકૂો  

     ૫૦૦ ગ્રામ ૧૦ િલટર પાણીમા)ં (૫%) ભેળવી છાટંવાથી નકુસાનનુ ંપ્રમાણ ઘટે છે.  

(3) વાવણી બાદ ૨૦ થી ૨૫ િદવસે કાબાર્રીલ ૫% અથવા િક્વનાલફોસ ૧.૫% ભકૂા પ 
દવા અથવા કાબ ફ રુાન ૩% દાણાદાર દવા ૮ થી ૧૦ િક.ગ્રા. પ્રિત હકે્ટરે છોડની 
ભ ૂગંળીમા ંઆપવી.  

(4) િમથાઈલ-ઓ-િડમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. અથવા કાબાર્રીલ ૫૦% વેપા ૪૦ગ્રામ ૧૦ 
િલટર પાણીમા ંભેળવી ૨૦ થી ૨૫ િદવસે છટંકાવ કરવો. જ ર જણાય તો ફરીથી ગમે 
તે એક દવા ૨૦ થી ૨૫ િદવસે છાટંવી.   

(5) કાબ ફ રુાન ૩ જી પ્રિત હકે્ટરે ૧૦ િક.ગ્રા. પ્રમાણે ચાસમા ંઆપી વાવણી કરવાથી 
પાકની શ આતની અવ થામા ંઆ જીવાત સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે.   

[5] લીલી ઈયળ :-  

(1) આ જીવાતના પખુ્ત ( દા)ં પ્રકાશથી આકષાર્ય છે. તેથી ડોડાદૂિધયા દાણા અવ થાએ 
હોય યારે રાિત્રના સમયે પ્રિત હકે્ટરે એક પ્રકાશ િપંજર ગોઠવવુ.ં  

(2) એક હકે્ટર દીઠ ૨૦ ફેરોમોન ટે્રપ ગોઠવવા થી નર દા ંતેમા ંઆકષાર્ઈને નાશ પામે 
છે.  

(3) િક્વનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. અથવા ડાયક્લોરવોસ ૭૬ ઈસી ૭ િમ.િલ. અથવા  

     ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ં િમ ણ કરી જ રી મજુબ 
છટંકાવ કરવો.  

(4) યકુ્લીયર પોલીહડે્રોસીસ વાયરસ (એનપીવી) નુ ં ૨૫૦ ઈયળ આંક (લાવર્લ 
યિુનટ)વા ં ાવણ ૫૦૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી એક હકે્ટર િવ તારમા ંવહલેી સવારે 
અથવા સાજંના સમયે છટંકાવ કરવો. ઉપદ્રવની શ આત થયે અને યારબાદ દર પાચં 
િદવસે ૨ થી ૩ છટંકાવ કરવા.  

(5) લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રામ અથવા લીમડા આધાિરત તૈયાર દવા 
૨૦ િમ.િલ. (૧ઈસી) થી ૪૦ િમ.િલ. (૦.૧૫ઈસી) ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ 
કરવો.  

[6] મોલો :-   

(1) કુદરતમા ંડાળીયા અને ક્રાયસોપાથી આ જીવાતનુ ંભક્ષણ થતુ ંરહ ેછે.  

(2) ઉપદ્રવની શ આતમા ંલીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રામ(૫% અકર્) અથવા  

     વટ સીલીયમ લેકાની નામની ગ ૪૦ ગ્રામ ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો.  

(3) ફો ફામીડોન ૪૦ એસએલ ૮ િમ.િલ, િમથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૦ િમ.િલ.  

     ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૪ િમ.િલ. અને થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબ યજુી ૪ ગ્રામ 
પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો.  

[7] તીતીઘોડો :-  

(1) ઉનાળામા ંખેતરમા ંઊંડી ખેડ કરવાથી જમીનમા ંરહલેા સષુુ ત ઈંડાનંા સમહુ ઉપરની 
સપાટી પર આવતા તાપ અથવા પરભક્ષીઓથી નાશ પામે છે.  
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(2) શેઢા-પાળા સાફસફૂ રાખવા થી બ ચાનં ુ ંસહલેાઈથી િનયતં્રણ કરી શકાય.  

(3) શ આતમા ંશેઢા-પાળા પર િક્વનાલફોસ ૧.૫% ભકૂી છાટંવી થી બ ચા ંનાશ પામશે. 
(4) ખેતરમા ંઉભા પાકમા ંઉપદ્રવ જણાય તો હકે્ટરે ૨૫ િક.ગ્રા. પ્રમાણે ઉપરોક્ત દવાનો 

છટંકાવ કરવો.  

(5) મેલાથીયોન ૫૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ., ફેનીટ્રોથીયોન ૫૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. િક્વનાલફોસ ૨૫ 
ઈસી ૨૦ િમ.િલ. અને ડાયક્લોરોવોસ ૭૬ ઈસી ૭ િમ.િલ. પૈકી કોઈપણ એક દવા ૧૦ 
િલટર પાણીમા ં િમ ણ કરી છટંકાવ કરવાથી તીતીઘોડાનુ ંઅસરકારક િનયતં્રણ કરી 
શકાય છે.  

(6) ઉભા પાકમા ંઉપદ્રવ જણાય યારે ડાયક્લોરવોસ ૭૬ ઈસી ૨૫૦ થી ૫૦૦ િમ.િલ. દવા 
૪ થી ૫ તગારા રેતી સાથે ભેળવી પુકંવાથી તીતીઘોડાનુ ંિનયતં્રણ મેળવી શકાય છે.   

(7) મકાઈના પાકમા ંલીંબોળીના મીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રામ(૫% અકર્) અથવા લીમડાનુ ંતેલ 
૫૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી પાકમા ંછાટંવાથી તેતીઘોડા પાનને ખાવાનુ ં
પસદં કરશે નિહ, પિરણામે ભખૂથી તે મરી જશે.   

-12 

ઉ ર 

મકાઈમા ંદોઢ બે મ હના પછ  મોલો આવે તો તેને કા મૂા ંલેવા ુ ંકર ુ ંજોઈએ. ? 

મકાઈમા ંદોઢ બે મિહના બાદ મોલોનો ઉપદ્રવ થાય તો તેને કાબમૂા ંલેવા માટે ફો ફોમીડોન ૪૦ 
એસએલ ૧૦ િમ.િલ. અથવા ઈિમડાક્લોિપ્રડ ૧૭.૮ એસએલ ૪ િમ.િલ. દવા ૧૦ િલટર પાણીમા ં
ભેળવી છટંકાવ કરવો. અ ય શોષક પ્રકારની કીટનાશક દવાનો છટંકાવ પણ કરી શકાય.    

બાજર  

-1 

ઉ ર 

ઉના  બાજર  માટ કઈ ત ુ ંવાવેતર કર ુ ં?  

ઉના  બાજરી માટે જીએચબી-૫૫૮, ૫૨૬,૫૩૮, વગેરે જાતો વાવી શકાય. તેના સિટર્ફાઈડ 
િબયારણનો વાવણી માટે ઉપયોગ કરવો.  

-2 

ઉ ર 

બાજર મા ં ુ રયા ખાતર કઇ ર તે આપ ુ ં? 

બાજરીના પાકમા ંયિુરયા પે ૪૦ િક.ગ્રા.નાઈટ્રોજન પાકની પારવણી અને નીંદામણ થયા બાદ 
૨૦ થી ૨૫ િદવસે અને ૨૦ િક.ગ્રા. નાઈટ્રોજન પાકની િનંઘલ અવ થાએ જમીનમા ંપરુતો ભેજ 
હોય યારે આપવુ.ં

-3 

ઉ ર 

બાજર ના પાક માટ ન દણનાશક કઈ દવા આપવી ?  

બાજરીના પાકમા ંએટ્રાિઝન હકે્ટરદીઠ ૦.૫૦ િક.ગ્રા. પ્રમાણે િપ્રઈમરજ સ છટંકાવ કરવો.  
-4 

ઉ ર 

બાજર મા ંડાઉની મી ડ ું ુ ંિનયં ણ જણાવો. ? 

(1) રોગપ્રિતકારક શિક્ત ધરાવતી જાતોનો વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો 
(2) િબયારણને રીડોમીલ એમઝેડ ૭૨ દવા ૮ગ્રામ/િક.ગ્રા. પ્રમાણે પટ આપી વાવેતર કરવુ.ં  

(3) પાકની ફેરબદલી કરવી. 
(4) બીજ ઉ પાદન માટેના લોટમા/ંરોગ જણાય યારે મેટાલેિક્ષલ એમઝેડ ૭૨ દવા 
૨/ગ્રામ/િલટર પાણીમા ં િમ  કરી વાવેતર બાદ ૨૦ અને ૩૫ િદવસે છટંકાવ કરવો.  

-5 

ઉ ર 

બાજર  ઉભી કુાય છે ુ ંકર ુ ં?  

આ માટે બાજરીની રોગપ્રિતકારક જાતોનુ ંવાવેતર કરવુ.ં િબયારણને રીડોમીલ એમઝેડ-૭૨ દવા 
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૮ ગ્રામ/િક.ગ્રા. પ્રમાણે દવાનો પટ આપી વાવેતર કરવુ.ં રોગ અટકાવવા માટે લ અને ડૂડંી 
અવ થાએ ઝાયરમ-૦.૨ ટકાની ગનાશક દવાનો છટંકાવ કરવો જો રોગ િસવાય અ ય કોઈ 
કારણ હોય તેમ જણાય તો છોડનો નમનૂો માટી સિહત કોથળીમા ંલાવી પ્રા યાપક અને વડા ી, 
વન પિત રોગશા  િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય.ુ,આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૬૨૪૩૫) નો સપંકર્ સાધવો.

-6 

ઉ ર 

બાજર મા ંઈયળના િનયં ણ માટ કયા પગલા લેવા ?  

(1) બાજરીમા ં ગાભમારાની ઈયળનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે ના સકંિલત િનયતં્રણ માટે 
અગાઉના પાકના ંજડીયાનંો નાશ કરવો.  

(2) ઉભા પાકમા ંઈયળથી નકુશાન પામેલા છોડ ઈયળ સાથે ઉપાડી લઈ નાશ કરવો.  

(3) પાકના ઉગાવા બાદ ૨૦ અને ૪૦ િદવસે એમ બે વખત િમથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ ઈસી 
૧૦ િમ.િલ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. દવા ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી 
છટંકાવ કરવો. 

(4) બાજરામા ંડૂડંા અવ થાએ ઈયળોનુ ંનકુસાન જોવા મળે તો બાજરાની નીંઘલ અવ થા પહલેા ં
૬ ફેરોમોન ટે્રપ/હકે્ટર ગોઠવી આકષાર્યેલા નર દાનંો નાશ કરવો. 

ઘ  

-1 

ઉ ર 

ઓછા િપયતે પાકતી ઘ ની ત કઈ છે.? 

ઓછા પાણીએ થતી િબનિપયત િવ તાર માટે ઘઉંની ભલામણ જાતો જીડબ ય-ુ૧ અને 
જીડબ ય-ુ૨ છે. 

-2 

 ઉ ર 

ઘ મા ંન દામણ માટ કઈ કઈ દવા વાપરવી.  

ઘઉંના પાકમા ંનીંદામણ માટે િપ્રઈમરજ સ તરીકે પે ડીમીથાલીન દવા ૦.૫૦-૧.૦ િક.ગ્રા./હ.ે 
મજુબ આપવી અને વાવણી બાદ ૩૦ થી ૩૫ િદવસે હાથ નીંદામણ કરવુ ં અથવા પો ટ 
ઈમરજ સ તરીકે ૨,૪ ડી સોડીયમ સો ટ દવા ૦.૯૬ િક.ગ્રા. /હ.ે વાવણી બાદ ૩૦ થી ૩૫ 
િદવસે તથા બે હાથ નીંદામણ કરવા.  

-3 

ઉ ર 

ઘ મા ંદાણા ભરાતા નથી તેનો ઉપાય જણાવો.  

(1) ભલામણ કરેલ રાસાયિણક ખાતરનો ઉપયોગ પ્રમાણસર યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય પ ધિત 
વડે કરવો. 

(2) પાકને કટોકટીની અવ થા પ્રમાણે અચકૂ િપયત આપવુ ં 

(3) ઊધઈનો ઉપદ્રવ હોય તો ઉભા પાકમા ંક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ િલટર દવા ૫ િલટર  

     પાણીમા ં િમ  કરી ૧૦૦ િક.ગ્રા. રેતી સાથે ભેળવી એક હકે્ટર િવ તારમા/ંપ ૂખંીને હળવુ ં
િપયત આપવુ.ં   

(4) યોગ્ય સમયે નીંદામણ કરવુ ં
(5) જમીનનુ ંરાસાયિણક પ ૃ થકરણ કરાવી સ ૂ મ ત વોની ઉણપ હોય તો તે ઉમેરવા  

(6) સેિ દ્રય ખાતરો નાખવા   
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-4 

 ઉ ર 

ઘઉમા ંકટલા િપયત ધુી ખાતર નાખ ?ુ 

ઘઉંના પાકમા ં વાવણી વખતે ૬૦+૬૦+૦૦(ના.+ફો.+પો.) િક.ગ્રા./હ.ે અને યારબાદ પ્રથમ 
િપયત વખતે ૬૦ િક.ગ્રા./હ.ે નાઈટ્રોજન આપવાની ભલામણ છે.

-5 

ઉ ર 

ઘઉમા ંપીળ યા રોગ  ુિનયં ણ ? 

(1) ગે  પ્રિતકારક જાત વી કે જીડબ ય-ુ૪૯૬,૩૨૨,૨૭૩,૧૭૩,૧૧૧,૩૯૩ નુ ંવાવેતર કરવુ ં 

(2) રોગ દેખાય કે તરત મે કોઝેબ ૨૫ ગ્રામ/૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી ૧૨ થી ૧૫ િદવસના 
ગાળે ત્રણ છટંકાવ કરવા.  

-6 

ઉ ર 

ઘ ના માકટમા ંભાવ ઓછા મળે છે ?  

ઘઉંની કાપણી બાદ ચારણા વડે ચાળી ગે્રિડંગ કરી પેિકંગ કરવામા ંઆવે તો ભાવ વધ ુમળે. 
ભાવમા ંમાગં અને પરુવઠા મજુબ વધઘટ થતી હોય છે.  

-7 

ઉ ર 

 ઘઉમા ંસબસીડ  યોજના િવષે જણાવો 

ઘઉમા ં સબસીડી યોજના  િવષયક માિહતી માટે ગ્રામસેવક અથવા િવ તરણ અિધકારી ીનો 
સપંકર્ સાધવો. 

કપાસ 

-1 

ઉ ર 

કપાસની ખેતી પ ધિત િવષેની મા હતી ાથંી મળે ? 

કપાસની ખેતીની માિહતી માટે મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક, કૃિષ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ સાણદં. 
િજ.અમદાવાદ (ફોન: ૦૨૭૧૭-૨૯૭૩૨૫) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

-2 

ઉ ર 

બી.ટ . કપાસ ુ ં ુ ધ બયારણ ાથંી મેળ ુ.ં ?  

બીટી કપાસન ુશુ ધ િબયારણ મેળવવા માટે તમારા જી લા ખાતે ગજુરાત રા ય બીજ િનગમની 
કચેરી અથવા મા ય િવકે્રતાનો સપંકર્ સાધવો.

-3 

ઉ ર 

કપાસની કઈ તો વાવવી ?  

કપાસની હાલમા ંમોટે ભાગે બીટી જાતો વાવવામા ંઆવે છે. વી કે બોલગાડર્-૧, બોલગાડર્-
૨,તેમજ સકંર-૬ (બીજી-૨) , સકંર -૮ (બીજી-૨) વગેરે..  આ જાતો લ કરી ઈયળની જીવાત 
સામે પ્રિતકારકતા ધરાવે છે. તેની વધ ુ માિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી,(કપાસ), કપાસ 
સશંોધન કે દ્ર,અઠવાલાઈ સ,સરુત-૩૯૫૦૦૭ (ફોન : ૦૨૬૧-૨૬૬૬૦૯૭) નો સપંકર્ સાધવો.   

 -4 

ઉ ર 

 

બીટ  કપાસ િવષે જણાવો. 

બીટી કપાસ અ ય કપાસની જાતો વો જ છે, પરંત ુ તેમા ં દાખલ કરવામા ંઆવેલ ખાસ 
જનીનને લીધે યારે જીંડવા કોરી ખાનાર ઈયળ તેના પર નકુસાન કરવાનુ ંશ  કરે કે તરત જ 
મ ૃ ય ુપામે છે. આમ થતા ંકપાસના પાકમા ંજીંડવા કોરી ખાનાર ઈયળોના છટંકાવ માટે વપરાતી 
લગભગ ૪૦-૫૦% કીટકનાશક દવાઓનો ઘટાડો થાય છે. આમ થતા ંજીવાતના કુદરતી દુ મનો 
માટે ઓ  ંજોખમ રહ ેછે.  

બીટી કપાસ ચિૂસયા ંપ્રકારની જીવાતો(મોલો, તડતડીયા,ં સફેદમાખી, િથ્ર સ)ના નકુસાન સામે 
સક્ષમ નથી તેથી તેના િનયતં્રણ માટે જ ર મજુબ યોગ્ય ભલામણ કરેલ રાસાયિણક કીટકનાશક 
દવાઓનો છટંકાવ કરવો જ રી છે.  
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બીટ  ોટ ન કવી ર તે કામ કર છે.   

બીટી પ્રોટીન એક િવશેષ ગણુ ધરાવે છે, ને લીધે રોમપક્ષ ેણીના( વાકે બોલવમર્) કીટકોનુ ં
િનયતં્રણ થાય છે.  

(1) આ બીટી જીન ધરાવતી કપાસની જાતના પાનમા ંબીટી પ્રોટીન ઉ પ  થાય છે.  

(2) ઈયળ બીટીજન ધરાવતા પાન ખાય છે.  

(3) બીટી પ્રોટીન જીવાતની અ નળીમા ં ચ ટી જાય છે.  

(4) અ નળીમા ંકાણા ંપડી જાય છે, ને લીધે ખાધેલ ખોરાક  બહાર નીકળી જાય છે.  

(5) આવી ઈયળો ભખૂમરાના કારણે મ ૃ ય ુપામે છે.  

(6) ઈયળોની આગળ વશં વિૃ ધ િનયતં્રણમા ંથાય છે.  ક્ષ ય માત્રા કરતા ંઘણી જ ઓછી હોય 
છે.  

બીટ  કપાસના ફાયદાઓ :-  

(1) બીટી કપાસમા ં પેદા થતુ ંસિક્રય પ્રોટીન મ યમથી ઉ ચદજાર્નુ ંબોલવમર્(લેિપડો ટરાન) નુ ં
િનયતં્રણ કરે છે.  

(2) સિક્રય પ્રોટીન છોડના દરેક ભાગમા ંઉ પ  થાય છે.  

(3) સિક્રય પ્રોટીન પાકમા ંસમગ્ર આિથર્ક ઉ પાદન કાળ દર યાન ઉ પ  થતુ ં રહ ે છે, થી 
જીવાત િનયતં્રણ માટે જતંનુાશકો છાટંવાની પિરિ થિત ઉદભવતી નથી.  

(4) બીટી પ્રોટીન વરસાદમા ંધોવાઈ જવાની અથવા સયૂર્પ્રકાશથી િવઘટન થઈ જવાની કોઈ 
શક્યતા નથી.  

(5) ખેડતૂોને જતંનુાશક દવા સાથેનો સપંકર્ ત ન ઓછો થઈ જાય છે. મનુ યના આરોગ્યને હાિન 
થતી નથી. પયાર્વરણને નકુસાન થતુ ંનથી.  

(6) મજૂરી ખચર્ ઘટે તેમજ જતંનુાશકોનો ખચર્મા ંઘટાડો થાય અને નફાનો ગાળો વધે છે.  

(7) પાક ઉ પાદન ખચર્ પણ ઘટે છે.  

(8) સકંિલત કીટ યવ થા માટે બીટી કપાસ સા  પિરબળ ગણાય છે.     
-5 

ઉ ર 

બી.ટ . કપાસની વાવણીનો ઉ મ સમય ાર ગણવો ?  

બી.ટી. કપાસની વાવણી વાવણીલાયક વરસાદ થયે એક હ તામા ં કરવી જોઈએ. િપયતની 
સગવડતા હોય તો મે મિહનાના અંતથી જૂન મિહનામા ંિપયત આપી કપાસનુ ંવાવેતર કરવાથી 
સા  ઉ પાદન મેળવી શકાય છે.   

-6 

ઉ ર 

બી.ટ . કપાસમા ં કુારા ુ ંિનયં ણ જણાવો.   

(૧) બી.ટી. કપાસમા ંસકુારા ન આવે તે માટે એક િકલો િબયારણને ૨ થી ૩ ગ્રામ પારાયકુ્ત 
દવા(થાયરમ)અથવા ટ્રાઈકોડમાર્નો પટ આપીને વાવવા.  

(૨) શક્ય તેટલા સેિ દ્રય ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો. જ ર જણાય યા ંપોટાશ ખાતરની પિૂતર્ 
કરવી.  

(૩) પાકની ફેરબદલી કરવી.
-7 

ઉ ર 

બી.ટ .કપાસમા ંપાન લાલ થવા ુ ંકારણ ુ ં?  

બી.ટી. કપાસમા ંપાન લાલ થવાના અનેક કારણો છે વા કે નાઈટ્રોજન ત વની ઓછી લ યતા, 
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 તાપમાન, ૧૬૦સે. થી નીચ ુ જાય, િદવસ રાતના તાપમાનમા ં વધ ુ તફાવત, જમીનમા ં
મેગ્નેશીયમ,જસત, લોહ, તાબં ુવગેરે ત વોની ઉણપ તેમજ આનવુિંશક ગણુધમ  વગેરે. તેના 
ઉપાય માટે જમીનમા ંસેિ દ્રય ખાતરો આપવા નાઈટ્રોજનની ઉણપ જોવા મળે તો ૧ થી ૨ ટકા 
પ્રમાણે યિુરયાના ાવણનો છટંકાવ કરવો. જમીનના પ ૃ થકરણનો રીપોટર્ મજુબ સ ૂ મ ત વોયકુ્ત 
ખાતરો જમીનમા ંઆપવા કે પાક ઉપર છટંકાવ કરવો.  

-8 

ઉ ર 

કપાસમા ંમીલીબગ(ચકટો) ુ ંિનયં ણ કવી ર તે કર ુ ં? 

(1) િક્વનાલફોસ ૧.૫ ટકા ભકૂી હકે્ટરે ૨૦-૨૫ પ્રમાણે જમીનમા ંનાખી ખેડ કરવી અથવા  

     હકે્ટરે ૨ િલટર ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી દવા િપયત વખતે ટીપે ટીપે આપવી  

(2) િચકટાથી વધ ુઉપ િવત છોડ ઉપાડીને કોથળામા ંભરી ખેતરની બહાર લઈ જઈ તા કાિલક 
બાળી નાખવા.ં 

(3) ખેતઓજારો કીટનાશી દવા છાટંીને સાફ કરી ફરી ઉપયોગ કરવો  

(4) ખેતરમા ંકીડીઓના દરનો નાશ કરવો.  

(5) લીમડા આધાિરત દવાઓનો છટંકાવ કરવો(૨૦ િમ.િલ.  (૧ઈસી)વાળી દવા ૧૦ િલટર 
પાણીમા ંભેળવી આપવી.  

(6) પાકમા ં િચકટાનો ઉપ વ જણાય યારે પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. અથવા 
ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ઈસી ૨૦ િમ.િલ. દવા ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી જ િરયાત પ્રમાણે ૨ 
થી ૩ છટંકાવ કરવા.  

-9 

ઉ ર 

કપાસ -ુ13 ુ ંધા  ુઉ પાદન મળ  ુનથી?  

(1) પાકની ફેરબદલી કરવી. 
(2) કપાસની ખેતીની માિહતી માટે મદદનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાિનક, કૃિષ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ 

સાણદં (ફોન: ૦૨૭૧૭-૨૯૭૩૨૫) ખાતે સપંકર્ કરવો. 
તમા ુ 

-1 

ઉ ર 

બીડ  તમા ુની તો અને તેના બ ર ભાવ બાબતે જણાવો.   

બીડી તમાકુની આણદં-૧૧૯, જીટી-૫, એબીટી-૧૦ વગેરે જાતો છે ના િબયારણ તથા ધ  માટે 
સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(તમાકુ), બીડી તમાકુ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: 
૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૬૧/૨૯૦૫૫૭) ખાતે સપંકર્ કરવો. તેના ભાવ  તે િવ તાર માગં અને પરૂવઠો 
તથા બજારને આધારીત મળતા હોય છે.  

-2 

ઉ ર 

તમા ુ ુ ંબયારણ ાથંી અને કયા ભાવે મળશે ?  

તમાકુનુ ં િબયારણનુ ં વેચાણ િનયત કરેલા ભાવે ચોમાસા પહલેા ંસશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(તમાકુ), 
બીડી તમાકુ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૬૧/૨૯૦૫૫૭) 
ખાતે થાય છે તેથી યા ંસપંકર્ કરવો.  

-3 

ઉ ર 

તમા ુ ુ ંબયારણ કઇ કઇ ત ુ ંમળે? 

તમાકુ આણદં-૨ અને જીટીએચ-૫ ના િબયારણ મેળવવા માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(તમાકુ), 
બીડી તમાકુ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૬૧/૨૯૦૫૫૭) 
ખાતે સપંકર્ કરવો.
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-4 

ઉ ર 

તમા ુ ુ ંધ ઉછેર અને બયારણ બાબતે જણાવશો.  

તમાકુના ધ વાડીયાની માિહતી તથા  િબયારણ અને ધ (અગાઉથી ન ધણી કરાવીને)મેળવવા 
માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(તમાકુ), બીડી તમાકુ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: 
૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૬૧/૨૯૦૫૫૭) ખાતે સપંકર્ કરવો.

-5 

ઉ ર 

 

 તમા ુ ુ ંધ વાડ ુ ંકવી ર તે કર ુ.ં ?  

તમાકુનુ ંધ વાડીયુ ંતૈયાર કરવાની માિહતી અને માગર્દશર્ન માટે  સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(તમાકુ), 
બીડી તમાકુ સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૦૬૧/૨૯૦૫૫૭) 
ખાતે સપંકર્ કરવો. 

-6 

ઉ ર 

તમા ુના ધ વાડ યામા ંન દણ િનયં ણ કવી ર તે કર ુ.ં ?  

એિપ્રલ માસમા ં૧૫ તારીખથી ૨ માસ સધુી ધ વાડીયાની જમીન ઉપર ૧૦૦ ગેજ એલડીપીઈ 
પારદશર્ક લાિ ટક ઢાકંી રાખવુ.ં યારબાદ તેના ઉપર બાજરીના ઢુંસા બાળવા અથવા ઉનાળાની 
સખત ગરમીમા ં િપયત આ યા બાદ ૧૦૦ ગેજ એલડીપીઈ પારદશર્ક લાિ ટક વડે ૧૫ િદવસ 
સધુી ઢાકંી રાખવુ.ં આમ કરવાથી નીંદણનો ઉગાવો થતો નથી.

-7 

ઉ ર 

વા ુંબા કઈ ર તે ૂર થાય ? 

(1) વાકંુબા ઉખાડીને બાળી નાખવા.બીજ થતા પહલેા વાકંુબાના છોડને ઉપાડી નાશ કરવો.  

(2) ઉનાળામા ંઉંડી ખેડ કરવી.  

(3) પાકની ફેરબદલી કરવી.  

(4) વાકંુબાના છોડને ઢોરને ખવડાવવા માટે ઉપયોગ કરવો નિહ.
દવેલા 

-1 

ઉ ર 

દવેલા ુ ંબયારણ ાથંી મળે? 

િદવેલાનુ ં િબયારણ ગજુરાત રા ય બીજ િનગમની કચેરીઓ ખાતેથી તેમજ 'અનભુવ સી સ' 
બ્રા ડ નામે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૦૬૩૨૯) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

-2 

ઉ ર 

દવેલાની વ  ુઉ પાદન આપતી હાલમા ં ત કઈ છે ?  

િદવેલાની વધ ુઉ પાદન આપતી જાતો જીસીએચ-૫ અને જીસીએચ-૭ છે.   
-3 

ઉ ર 

દવેલામા ં કૂારા િતકારક ત કઇ છે? 

િદવેલામા ંજીસીએચ-૭ એ સકૂારા પ્રિતકારક જાત છે. 

-4 

ઉ ર 

 

હાઈ ડ દવેલા-7 ની ખેતીની મા હતી આપો. 

હા.િદવેલા-૭ નુ ં સિટર્ફાઈડ િબયારણ મેળવી જુલાઈ-ઓગ ટમા ં ફળ પુ જમીનમા ં િપયતપાક 
તરીકે ૧૨૦ થી ૧૫૦ સે.મી.× ૬૦ સે.મી.ના અંતરે બી(૫િકલો/હકે્ટર) થાણીને વાવેતર કરવુ.ં બે 
થી ત્રણ આંતરખેડ તથા એક થી બે વખત નીંદામણ કરવુ.ં રાસાયિણક ખાતર પાયામા ં૩૭.૫ 
િક.ગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૫૦ િક.ગ્રા. ફો ફરસ અને પિૂતર્ ખાતર તરીકે ૩૭.૫ િક.ગ્રા. નાઈટ્રોજન 
યિુરયા પે આપવુ.ં વરસાદ બધં થયા બાદ પ્રથમ િપયત ૪૦ િદવસે અને બીજુ િપયત પ્રથમ 
િપયતના ૨૦ િદવસ બાદ આપવુ.ં ૯૦ થી ૧૦૦ િદવસે મખુ્ય માલ પાકી જઈ કાપણી લાયક 
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બનશે. કાપણી ત્રણેક માસ સધુી ચાલ ુરહ ેછે. વૈજ્ઞાિનક રીતે ખેતી કરવામા ંઆવે તો હકે્ટરદીઠ 
૩૦૦૦ િક.ગ્રા. િદવેલાનુ ંઉ પાદન મળે છે. 

-5 

ઉ ર 

દવેલામા ં કુારો આવે છે તો ુ ંકર ુ.ં ? 

(1) રોગપ્રિતકારક શિક્ત ધરાવતી જાત જી.સી.એચ-૭ વાવવી, 
(2) બીજને કાબેર્ ડાિઝમ/૧ ગ્રામ અથવા થાયરમ ૩ ગ્રામ પ્રિત િકલો દીઠ માવજત આપી 

વાવણી કરવી. 
(3) રોગયકુ્ત છોડ મળૂ સાથે ઉપાડી નાશ કરવો.  

(4) ઓછામા ંઓછા ત્રણ વષેર્ પાકની ફેરબદલી કરવી.  

(5) ઉનાળામા ંઉંડી ખેડ કરી જમીન તપવા દેવી. 
(6) પાણી ભરાઈ રહતે ુ ંહોય તેવા ખેતરમા ંિદવેલાની વાવણી ન કરવી.  

(7) ભાદરવા માસમા ં વરસાદ ખેંચાય અને ગરમી વધ ુપડતી હોય તો િપયત આપી દેવ ુ ં
(8) સેિ દ્રય ખાતરોનો બહોળો ઉપયોગ કરવો. 

-6 

ઉ ર 

દવેલાના પાકમા ં લ ખર  ય છે તેના માટ ુ ંકર ુ.ં ?  

િદવેલાના પાકમા ંભલામણ મજુબ રાસાયિણક ખાતરો અને િપયત આપવ ુ થી લ ખરવાનો 
પ્ર  હલ થશે. આ અંગે વધ ુમાગર્દશર્ન મેળવવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય સશંોધન કે દ્ર, 
આકૃય,ુ આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૦૬૩૨૯) ખાતે સપંકર્ કરવો.

-7 

ઉ ર 

દવેલાના પાકમા ંનર લો વ  ુઆવવા ુ ંકારણ ુ ં? 

િદવેલાના પાકમા ંનર લો  તે જાતના લક્ષણો પ્રમાણે વધ-ુઓછા પ્રમાણમા ંઆવે છે .તે અંગે 
વધ ુમાિહતી મેળવવા માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (ફોન: 
૦૨૬૯૨-૨૦૬૩૨૯) ખાતે સપંકર્ કરવો.

સોયાબીન 

-1 

ઉ ર 

સોયાબીનની ત િવષે મા હતી આપો. 

સોયાબીનની સારી જાત એન.આર.સી.-૩૭(અહ યા-૪) છે. સોયાબીનની માિહતી માટે કૃિષ 
સશંોધન કે દ્ર અથવા કૃિષ િવજ્ઞાન કે દ્ર, મવુાલીયા ફામર્ ,દાહોદ િપન-૩૮૯૧૫૧ (ફોન: ૦૨૬૭૩-
૨૪૫૬૪૯/૨૨૦૪૨૩) ખાતે સપંકર્ સાધવો.

-2 

ઉ ર 

સોયાબીનનો પાક અમારા િવ તારમા ંકર  શકાય ક કમ ?  

સોયાબીનનો પાક પચંમહાલ, વડોદરા,દાહોદ, જી લાઓમા ંલઈ શકાય છે. તેની વધ ુિવગત માટે 
આપના જી લાના કૃિષ િવજ્ઞાન કે દ્ર, તથા ખેડતૂ તાલીમ કે દ્રનો સપંકર્ સાધવો.  

-3 

ઉ ર 

 

સોયાિમ ક ોસેસ માટ ડમો ા ંજોવા મળશે? 

સોયાિમ ક પ્રોસેસ અંગેની માિહતી માટે આચાયર્ ી, ડેરી સાય સ કોલેજ, આકૃય.ુ, આણદં-
૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૦૩૦) નો સપંકર્ સાધવો. તેના ઉ ોગ અને તાલીમ િવષયક 
જાણકારી મેળવવા માટે સોયાબીન પ્રોસેિસંગ એ ડ યિુટલાઈઝેશન સે ટર, સીઆઈએઈ,નબીબાગ, 
બેરાસીયા રોડ, ભોપાલ-િપન. ૪૬૨૦૩૮(ફોન : ૦૭૫૫-૨૭૩૭૧૯૧, ૨૭૩૦૯૮૦ થી ૮૪) ખાતે 
સપંકર્ કરવો.  
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મગફળ  

-1 

ઉ ર 

 ઉના  મગફળ ની ત જણાવો.  

ઉના  મગફળી માટે ઉભડી અને વહલેી પાકતી જાતોનુ ંવાવેતર કરવુ ંજોઈએ. મગફળીની નાના 
દાણાવાળી જાતો જીજી-૨, ૬ અને ૨૬ અને મોટા દાણાવાળી જાતો ટીએજી-૩૭ એ અને ટીપીજી-
૪૧ ભલામણ કરેલી છે.  

-2 

ઉ ર 

મગફળ ના વાવેતર માટ કટ  ુબયારણ અને તર રાખ ુ ંજોઈએ. ?  

(1) મગફળીના પાકમા ંહકે્ટરદીઠ ઉભડી જાતો માટે ૧૦૦ િક.ગ્રા., અધર્વેલડી જાતો માટે ૧૨૦ 
િક.ગ્રા. અને વેલડી જાતો માટે ૧૦૦ થી ૧૧૦ િક.ગ્રા. િબયારણની જ ર પડે છે 

(2) મગફળીનુ ંવાવેતર ઉભડી જાતો માટે ૪૫ સેમી ×૧૦ સે.મી. અધર્વેલડી જાતો માટે ૬૦ 
સે.મી. × ૧૦ સે.મી. અને વેલડી જાતો માટે ૭૫ સે.મી. × ૧૫ સે.મી. રાખવ ુપડે.  

તલ 

-1 

ઉ ર 

તલમા ં ુ છપણનો રોગનો ઉપાય ુ?ં 

આ રોગ ચિૂસયા ંપ્રકારની જીવાતથી ફેલાય છે તેથી આ રોગના િનયતં્રણ માટે ડાયામીથોએટ ૧૦ 
િમ.િલ. અથવા ફો ફામીડોન ૩ િમ.િલ. કીટકનાશક દવા ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી ૧૦ િદવસના 
અંતરે બે છટંકાવ કરવા    

રાઈ 
-1 

ઉ ર 

રાયડાના પાક માટ સરં ણ માટ કઈ દવા છાટંવી ?  

રાયડાના પાકમા ં  તે જીવાતનો ઉપ વ હોય તેના માટે જીવાતને યાનમા ં રાખી ભલામણ 
કરેલ પાક સરંક્ષણ દવાનો છટંકાવ કરવો જોઈએ.  

(1) રાઈની માખી ુ ં સકં લત યવ થાપન :- 

(૧) ઉપ વની શ આતમા ંઈયળોને હાથથી વીણી લઈ કેરોસીનવાળા પાણીમા ંનાખી નાશ કરવો  

(૨) આ જીવાતની વ તી ૨ ઈયળ /ચો. ટ કરતા ં વધારે હોય યારે લીંબોળીનુ ં તેલ ૫૦ 
િમ.િલ.અથવા લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ (૧ ઈસી) થી ૪૦ (૦.૧૫ ઈસી)િમ.િલ. ૧૦ 
િલટર પાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ કરવો તેમ છતા ંઉપ વ કાબમૂા ંન આવે તો િક્વનાલફોસ 
૨૫ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો . 

(૩) ભકુી પ કીટકનાશક દવા કાબાર્િરલ ૧૦ % અથવા િક્વનાલફોસ ૧.૫ % અથવા 
ક્લોરપાયરીફોસ ૧.૫       %પ્રિતહકે્ટરે ૨૦ થી ૨૫ િક.ગ્રા. પ્રમાણે છટંકાવ કરવો.   

(2) મોલો-મશી ુ ં:- સકં લત યવ થાપન  

(૧) રાઈનુ ં૧૫ થી ૨૫ ઓક્ટોબર સધુીમા ંવાવેતર કરવાથી આ જીવાતનો ઉપ વ ઓછો જોવા 
મળે છે.  

(૨) ભલામણ મજુબ નાઈટ્રોજન ખાતર અને િપયત આપવાનો આગ્રહ રાખવો  

(૩) ખાતરમા ં૩ થી ૪ પીળા રંગના ચીકણા પીંજર (યલો ટીકી ટે્રપ) ગોઠવવાથી તેના પર 
પાખંોવાળી મોલો ચ ટી જવાથી મોલોના ઉપ વનો સમય અને પાખંોવાળી મોલોની વ તીમા ં
વધઘટ જાણી શકાય છે.  

(૪) આ જીવાતના ઉપ વની શ આતમા ંલીમડાની લીબોળીનો મીંજનો ભકુો ૫૦૦ ગ્રામ (૫ % 



 

23 
 

               B[0}TF[G[ D}\hJTF 5|`GF[ VG[ T[GF[ pS[, 

અકર્) અથવા લામડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ િમ.િલ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ િમ.િલ ( ૦.૧૫ 
ઈસી ) વટ સીલીયમ લેકાની નામની કગૂનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ િલટર પાણીમા ંઉમેરી 
સાજંના સમયે છટંકાવ કરવો.  

(5)  મોલોનો ઉપ વ ૧,૫ સચુકઆંક (ઈ ચેક્ષ) કરતા ંવધારે હોય તો િમથાયલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ 
ઈસી ૧૦ િમ.િલ અથવા ડાયિમથોઓટ  ૩૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ અથવા ફો ફાિમડોન ૪૦ ઈસી 
૧૦ િમ.િલ ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો. મોલો-મશીના વધારે ઉપ વ વખતે 
જતંનુાશક દવાની સાથે ટીકર માટે સાબનુ ુ ંપાણી ઉમેરવાથી વધ ુસારા પિરણામ મેળવી 
શકાય . 

(૬) રાઈનો પાક બીજ ઉ પાદન તરીકે લીધેલ હોય તો વાવણી બાદ ૩૦ િદવસ પછી ફોરેટ ૧૦ 
જી ૨૦ િક.ગ્રા / હ ે પ્રમાણે ચાસમા ંઆપવાથી આ જીવાત સામે રક્ષણ મેળવી શકાય . આ 
ઉપરાતં આ જીવાતના ઉપ વને યાનમા ં રાખી િકવનાલફોસ ૧,૫ % ભકૂી ૧૫ થી ૨૦ 
િક.ગ્રા./છટંકાવ કરવાથી અસરકારક રીતે મોલોને કાબમૂા ંરાખી શકાય . 

(૭) પાક કલૂ અવ થાએ હોય દવા સાજં સમયે છાટંવી કરણ કે સવારના સમયમા ંપાકમા ંકલૂ 
ઉપર મધમાખીની આવન જાવન વધ ુપ્રમાણમા ંહોવાથી દવાની ઝેરી અસર િનવારી શકાય  

(૮) પરભક્ષી દાિળયાની વ તી જો ખેતરમા ંવધ ુજણાય તો જતંનુાશક દવા છાટંવાનુ ંટાળવુ ં . 
રાઈમા ં મોલોન ુ ડાયેરીયા રેપી નામના પરજીવીથી કુદરતી િનયતં્રણ મળે છે. પરંત ુઆ 
પરજીવી પાકની પાછલી અવ થાએ જોવા મળતા હોય છે.  

(3) લીલી ઈયળ અને હ રા દાં ુ ંસકં લત યવ થાપન:-  

(૧) પાકમા ંકલૂ બેસવાની શ આત થાય અને તે સમયે હીરાકદૂાનંી ઈયળ અને લીલી ઈયળના 
ઉપ વને  કાબમૂા ંરાખવા પરૂતી સખં્યામા ંફેરોમોન ટે્રપ ગોઠવવા. 

(૨) જીવાતની શ આત જણાય તો લામડાની લીંબોળીની મીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રામ (૫ % અકૅ) 
અથવા લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ િમ.િલ. (૧ ઈસી) થી ૪૦ િમ.િલ ( ૦.૧૫ ઈસી ) 
િમ.િલ અથવા બેિસલસ થરેુ જી સીસ નામના ંજીવાણુ ંપાઉડર ૧૫ ગ્રામ અથવા બીવેરીયા 
નામની કગૂનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ િલટર પાણીમા ંઉમેરી છટંકાવ કરવો. 

(૩)વધ ુઉપ વ વખતે િક્વનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ િમ.િલ.અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ એસએલ ૧૦ 
િમ.િલ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ 
કરવો. શીંગમા ંદાણા બેસી ગયેલ હોય તેવા સમયે મેલાિથયોન ૫૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ ૧૦ 
િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો  

           વધ ુમાિહતી માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, કીટકશા  િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય 
આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૧૩/૨૨૫૭૧૪) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

વેુર 
-1 

ઉ ર 

વેુરની ધુારલી તો જણાવો.  

તવેુરની વહલેી પાકતી જાતો ગજુરાત તવેુર-૧૦૦, ગજુરાત તવેુર-૧૦૧, બનાસ, આઈપીસીએલ-

૮૭, ગજુરાત તવેુર-૧ અને મ યમ મોડી પાકતી જાત બીડીએન-૨ છે. તવેુરના પાકની નવી 
જાત એજીટી-૨ છે   બીડીએન-૨ કરતા ંસરેરાશ ૨૩ ટકાથી વધ ુ ઉ પાદન આપે છે. તેનુ ં
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સરેરાશ ઉ પાદન ૧૬૫૦ િક.ગ્રા./હ.ે મળી શકે છે. તેના િબયારણ અને માિહતી માટે સશંોધન 
વૈજ્ઞાિનક ી, (કઠોળ), કઠોળ સશંોધન યોજના, આકૃય,ુ મોડેલ ફામર્, વડોદરા (ફોન: ૦૨૬૫-
૨૨૮૦૪૨૬, ૨૩૪૩૯૮૪) ખાતે સપંકર્ સાધવો.

-3 

ઉ ર 

વેુર ુ ંસા  બયારણ ાથંી મળે ?  

તવેુરનુ ં સા  િબયારણ ગજુરાત રા ય બીજ િનગમની કચેરીઓ ખાતેથી મળી શકે. અથવા 
સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૦૬૩૨૯).તથા 
સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, મખુ્ય કઠોળ સશંોધન કે દ્ર,સ.દા.ંકૃ.ય.ુ, સરદાર કૃિષનગર જી.બનાસકાઠંા 
િપન. ૩૮૫૫૦૬ (ફોન: ૦૨૭૪૮-૨૭૮૪૫૯) ખાતે અથવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, કઠોળ સશંોધન 
યોજના, આકૃય,ુ મોડેલ ફામર્,વડોદરા  (ફોન: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૪૨૬) ખાતે સપંકર્ કરવો.    

-3 

ઉ ર 

વેુરમા ં કુારો આવે છે તો ુ ંકર ુ ં? 

(1) તવેુરના બીજને કાબેર્ ડાિઝમની ૦.૩ ટકા માવજત આપીને વાવવા.ટ્રાઈકોડમાર્ની પણ બીજ 
માવજત આપી શકાય.  

(2) તવેુરની બીડીએન-૨ જાતનુ ંવાવેતર કરવુ ંકે  સકુારા સામે પ્રિતકારકશિક્ત ધરાવે છે.  

(3) સેિ દ્રય ખાતરનો વધ ુઉપયોગ કરવો.  

(4) પાકની ફેરબદલી કરવી.તવેુરની ધા ય પાક સાથે ફેરબદલી કરવી. 
(5)  જૂવારના પાકોને આંતરપાક તરીકે લેવો , 

-4 

ઉ ર 

વેૂર અને ચણા વા કઠોળ પાકોમા ંરોગ તથા વાતને અટકાવવા ુ ંપગલા લેવા જોઈએ. ?  

તવેુર અને ચણામા ંમોલોમશી, િથ્ર સ, શીંગના ંચિૂસયા,ં લીલી ઈયળ, િશંગમાખી, પીછીંય,ુ ંદુ, 
ટપકાવંાળી ઈયળ અને ભરૂા પતગંીયા વગેરે જીવાતોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે છે, તેના સકંિલત 
િનયતં્રણ માટે નીચે જણાવેલ ઉપાયો હાથ ધરવા.  

(1) ઉનાળામા ંજમીનને સારી ખેડ કરી તપવા દેવી. ખેડવાથી જમીનમા ંરહલેા કોશેટા બહાર 
આવવાથી ઉનાળાની સખત ગરમીથી નાશ પામશે તથા પરભક્ષી પક્ષીઓથી ભક્ષણ થશે.  

(2)  કઠોળપાકોમા ંલીલી ઈયળના ફેરોમોન ટે્રપ હકે્ટરે ૪૦ ની સખં્યામા ંલગાવવાથી તેમા ંનર 
દા ંપકડાય છે. આમ ખેતરમા ંનર દીંની સખં્યામા ંઘટાડો થવાથી માદા ારા  ઈંડા ં
મકૂાય તે અફિલત રહ ેછે. આમ, પેઢી દર પેઢી તેનો ઉપદ્રવ ઘટતો જાય છે. આ પ ધિતનો 
અમલ સામિૂહક  ધોરણે કરવાથી સારા પિરણામ મેળવી શકાય.  

(3) ફેનાવાલરેટ ૨૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટરમા ંપાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ કરવો અથવા 
ફેનાવાલરેટ ૦.૪ % ભકૂી ૨૫ િક.ગ્રા./હ.ે પ્રમાણે ઉપયોગ કરવાથી લીલી ઈયળ તેમજ 
શીંગ માખી સામે રક્ષણ  મેળવી શકાય.  

(4) શાકભાજી માટેની તવેુરમા ં ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. અથવા લીમડાની 
લીંબોળીના મીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અકર્) ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ 
કરવાથી લીલી ઈયળ તેમજ િશંગમાખી સામે અસરકારક પરુવાર થયેલ છે.  

(5)  તવેુરના પાકમા ં૫૦% લ બેસવાની અવ થાએ ડાયક્લોરવોસ ૭૬ ઈસી ૭ િમ.િલ. અથવા  

      એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૫ ગ્રામ અથવા એમામેકટીન બે ઝોએટ ૫ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા  

      ઈ ડોક્ઝાકાબર્ ૧૪.૫ ઈસી ૪ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમાં ભેળવી છટંકાવ કરવાથી િશંગો 
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કોરીખાનાર ઈયળો સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે.  

(6)  ઉધઈ ઉપદ્રિવત પાકમા ંિપયત સાથે ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨.૫ િલટર દવા ટીપે ટીપે 
આપવી. વધારે ઉપદ્રવ હોય યારે િપયત કયાર્ પછીના િદવસે પપંની નોઝલ કાઢી 
ક્લોરપાયરીફોસ (૨૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી) છોડના થડ પાસે જમીનમા ં
આપવી.  

(7)  ચિૂસયા ંપ્રકારની જીવાતો (મોલો-મશી, તડતડીયા,ં િથ્ર સ, લાલકથીરી અને સફેદમાખી) નો 
ઉપદ્રવ ક્ષ યમાત્રા કરતા વધારે  હોય યારે ડાયિમથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. અથવા 
ફો ફામીડોન ૪૦  ઈસી ૧૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો.  

(8)  પાકની વાવણી પહલેા કાબ ફ રુાન ૩ જી અથવા ફોરેટ ૧૦ જી પૈકી કોઈપણ એક દવા 
હકે્ટરે ૧ િકલો અસલ ત વ પે ચાસમા ંઆપવાથી પાકને શ આતની અવ થામા ંચિૂસયા ં
પ્રકારની જીવાતો તેમ જ જમીનજ ય જીવાતોથી થતા નકુસાન સામે રક્ષણ પ ૂ  ંપાડે છે.  

(9)   તવેુરની િશંગ કોરનાર ઈયળ તેમજ શીંગમાખી સામે પ્રિતકારક જાતોની વાવણી કરવી , 
(10) મ યમ મોડી પાકતી તવેુરની જાતો આઈપીસીએલ-૩૩૨, આઈપીસીએલ-૮૪૦૬૦ અને 

આઈપીસીએલ-૨૭૦મા લીલી ઈયળનો ઉપદ્રવ ટી-૧૫-૧૫, બીડીએન-૨ અને પ્રભાત 
જાતોની સરખામણીમા ંઓછો જોવા મળે છે. 

-5 

ઉ ર 

કઠોળપાકોની ખેતી પ ધિતની ૂંકમા ંમા હતી આપો.  

કઠોળપાકોની ખેતી પ ધિતની સપંણૂર્ માિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, મખુ્ય કઠોળ સશંોધન 
કે દ્ર,સ.દા.ંકૃ.ય.ુ, સરદાર કૃિષનગર જી.બનાસકાઠંા િપન. ૩૮૫૫૦૬ (ફોન: ૦૨૭૪૮-૨૭૮૪૫૯) 
ખાતે અથવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, કઠોળ સસંોધન યોજના, આકૃય ુમોડેલ ફામર્, વડોદરા(ફોન : 
૦૨૬૫- ૨૨૮૦૪૨૬) ખાતે સપંકર્ સાધવો.     

ચણા 
-1 

ઉ ર 

ચણામા આવતા કુારા સામે કયા પગલા ંલેવા ?  

(1) ચણામા ંઆવતો સકુારો રોગ અટકાવવા માટે રોગ પ્રિતકારક જાતનુ(ંગજુરાત.ચણા-૧ અને  
ગજુરાત.ચણા-૨)  પ્રમાિણત અને શુ ધ િબયારણ વાપરવુ.ં  

(2) િબયારણને થાયરમ કે કે ટાન દવાનો પ્રિત િકલોદીઠ ૩ થી ૪ ગ્રામ પ્રમાણે  માવજત આપી 
વાવણી કરવી  

(3) જમીનમા ંટ્રાયકોડમાર્ ૨ િકલો/હ.ે મજુબ સેિ દ્રય ખાતરો સાથે િમ  કરીને આપવી.     

(4) રોિગ ઠ છોડ ઉપાડીને દૂર કરવા જોઈએ. 
(5) હકે્ટરે એક ટન િદવેલીનો ખોળ આપવાથી રોગની તી તા ન ધપાત્ર રીતે ઘટે છે. 
(6) વધ ુઉપદ્રવ હોય તો પાકની ફેરબદલી કરવી.  

(7) પાક લીધા બાદ ઉંડી ખેડ કરવી. 
મગ 

-1 

ઉ ર 

ચોમા  ુમગ માટ કઈ ત સાર  છે ?  

ચોમાસ ુમગ માટે મગ ગજુરાત-૪ વધ ુઅનકુુળ છે.  
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અડદ 

-1 

ઉ ર 

અડદમા ંપીળ યો રોગ ુ ંિનયં ણ જણાવો.   

અડદમા ંપીળીયો રોગ િવષાણુથંી થાય છે. રોગપ્રિતકારક જાત ટી-૯ નુ ંવાવેતર કરવુ.ં આ રોગ 
સફેદમાખી ારા ફેલાતો હોઈ િમથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ં
ભેળવી છટંકાવ કરવો.    

આ ુ  
-1 

ઉ ર 

આ ુની ખેતી પ ધિત િવષે મા હતી આપો ?  

આદુની ખેતી એિપ્રલ-મે માસમા ંકરવામા ંઆવે છે. એક હકે્ટરે રોપણી માટે ૧૦૦૦ થી ૧૨૦૦ 
િકલો અંગલુીગાઠંોની જ રીયાત રહ ે છે. તેની સપુ્રભા,સુ િચ અને સરુભી એ સધુારેલ જાતો છે. 
આદુની રોપણી ૩૦ સે.મી. × ૧૫ સે.મી.ના અંતરે કરવામા ંઆવે છે. જમીન તૈયાર કરતી વખતે 
૩૦ થી ૩૫ ટન સા  કોહવાયેલુ ંછાિણયુ ંખાતર જમીનમા ંભેળવી દેવામા ંઆવે અને પાયામા ં૨૫ 
+ ૪૦ + ૬૦ િકગ્રા/હ.ે મજુબ ના + ફો + પો. રાસાયિણક ખાતરો આપવામા ંઆવે છે.  પાક બે 
મિહનાનો થયે હકે્ટરે ૨૫ િકગ્રા નાઈટ્રોજન પાળા ચઢાવતી વખતે પિૂતર્ ખાતર તરીકે આપવામા ં
આવે તો પાકમા ંઉ પાદન સા  મળે છે. પ્રથમ િપયત આદુની રોપણી પછી તરુતજ આપવુ.ં 
યારબાદ િપયત ૬ થી ૭ િદવસના અંતરે આપવુ ંજોઈએ. ચોમાસામા ંવરસાદ ખેંચાય યારે અને 
િશયાળામા ં૮થી૧૦ િદવસના અંતરે જમીનની પ્રત અને આબોહવાને યાનમા ંરાખીને જ િરયાત 
મજુબ િપયત આપવા. મ યમ કાળી જમીનમા ં ૧૨-૧૨ અને ગોરાડુ ં જમીનમા ં ૧૪થી૧૬ 
િપયતની જ રીયાત પડે છે. આદુની ખેતીમા ં સામા ય રીતે સાજંના સમયે િપયત આપવુ ં
િહતાવહ છે. પાક પિરપક્વ થયે પાન પીળા ંપડી છોડ ઢળવા લાગે એટલે કે જા યઆુરી માસમા ં
આદુ ખોદીને કાઢવામા ંઆવે છે. એક હકે્ટરે અદા  ૨૦ થી ૨૫ ટન આદુન ુ  ઉ પાદન મળે 
છે.તથા ૧૦૦ િક.ગ્રા. આદુમાથંી ૨૦ િક.ગ્રા. ટલુ ંસ ૂઠંન ુ ંઉ પાદન મેળવી શકાય છે.  

ર ગણ 

-1 

ઉ ર 

ર ગણમા ંવાઝંીયાપણાના રોગ માટ ુ ંકર ુ ં? 

રીંગણમા ંવાિંઝયાપણાનો રોગ ફાયટોમાયઝા નામના સુ મ જીવાણુઓંથી થાય છે. તેનો ફેલાવો 
તડતડીયા ંનામની જીવાતથી થાય છે. શ આતમા ં ખેતરમા ંએકલ-દોકલ વાઝંીયા છોડ જોવા 
મળે તો તેને ઉપાડી નાશ કરવો. તેનો ફેલાવો અટકાવવા શોષક પ્રકારની કીટનાશક દવાઓ 
છટંકાવ કરવો. 
       આ અંગેની માિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કે દ્ર 
આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ કરવો.  

મરચી 
-1 

ઉ ર 

મરચાનંી તો જણાવો. 

આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી ારા મરચીની વાલા,એસ-૪૯,જી-૪,ગજુરાત વેજી. મરચી ૧૦૧, ૧૧૧, 
અને ૧૨૧ જાતો ભલામણ કરેલી છે.તેના િબયારણ તથા માિહતી માટે સશંોધન 
વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કે દ્ર, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન : 
૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 
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-2 

ઉ ર 

મરચીનો ધ ઉછેર કવી ર તે કરવો. ? 

એક હકે્ટર િવ તારની ફેરરોપણી માટે એક ગુઠંા િવ તારમા ંમરચીનુ ંધ ઉછેર કરવુ ંપડે. આ માટે 
ઉનાળામા ંજમીનને ઉંડી ખેડ તપવા દેવી, રાિબંગ કરવુ,ં અથવા સોઈલ સોલેરાઈઝેશન કરવુ ં
એક ગુઠંા િવ તારમા ં૫૦ થી ૭૦ િક.ગ્રા. છાિણયુ ંખાતર તથા ૧૦ િક.ગ્રા. િદવેલીનો ખોળ જમીન 
તૈયાર કરતી વખતે આપવો. જુન-જુલાઈ દર યાન બીજની વાવણી પહલેા ં ૧.૫ િક.ગ્રા. 
એમોિનયમ સ ફેટ અને ૧ િક.ગ્રા. ડીએપી ખાતર આપવુ.ં ગાદી ક્યારા તૈયાર કયાર્ બાદ પસદં 
કરેલ જાતના બીજની વાવણી જીણી રેતી ભેળવી પ ૂખંીને કરવી. બીજના ઉગાવા બાદ ૧૫ થી 
૨૦ િદવસ પછી ૫૦૦ ગ્રામ નાઈટ્રોજન એમોિનયમ સ ફેટના પે આપવુ.ં ધ વાડીયામા ંઉધઈ, 
કીડી, અળિસયા,ંકૃિમ, ચસૂીયા વગેરેના ઉપદ્રવ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે એક ગુઠંામા ં૩૦૦ ગ્રામ 
પ્રમાણે કાબ ફ રુાન દવા ક્યારામા ંપાયાના ખાતર સાથે આપવી. વાદળછાય ુવાતાવરણ અને 
સતત વરસાદ પડે તો ધ  કોહવાય નિહ તે માટે ૬ : ૬ : ૧૦૦ ના પ્રમાણમા ં  બોડ િમ ણ 
વાપરવુ.ં ૩૫ થી ૪૫ િદવસે ૨૫ સે.મી. ઉંચાઈ ધરાવતા છોડ રોપવા લાયક તૈયાર થશે. 
શાકભાજી પાકોની વધ ુમાિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન 
કે દ્ર આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ કરવો.  

-3 

ઉ ર 

મરચીના પાકમા ં ટ ોપ અને કુારા િવષે જણાવો. 

(1) મરચીમા ંપિરપક્વ ફળનો સડો (કાલવણ) તથા સકુારાના રોગનો ફેલાવો બીજ ારા થતો 
હોઈ એક િકલો બીજને ૩ ગ્રામ કે ટાન કે થાયરમ દવાનો પટ આપીને બીજ વાવવા, 

(2) પાક વા યા બાદ ૨ મિહના પછી મે કોઝેબ ૭૫ ટકા વે.પા. ૨૭ ગ્રામ અથવા કોપર 
ઓક્ઝીક્લોરાઈડ ૫૦ ટકા વે.પા. ૫૦ ગ્રામ પૈકી કોઈપણ એક દવાનો ૧૦ થી ૧૨ િદવસના 
અંતરે ૩ થી ૪ છટંકાવ  કરવા.  

-4 

ઉ ર 

મરચીમા ંકોકડવા ુ ંિનયં ણ કવી ર તે કર ુ ં?  

(1) ધ વાડીયામા ંકાબ ફ રુાનની માવજત આપવી.   

(2) ફેરરોપણી બાદ છોડની આજુબાજુ જમીનમા ંકાબ ફ રુાન ૩જી આપવી.   

(3) મરચીમા ંકોકડવા થયેલ રોિગ ઠ છોડનો ઉપાડીને નાશ કરવો. 
(4) કોકડવા સફેદમાખી વડે ફેલાતો રોગ હોઈ તેના િનયતં્રણ માટે ટ્રાયઝોફોસ અથવા 

ડાયમીથોએટ ૧૦  િમ.િલ. દવાનો ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો 
-5 

ઉ ર 

મરચીના પાકમા ંપાન સફદ થઈ ગોટા બની ય છે તેને અટકાવવા માટ કયા પગલા ં લેવા 

જોઈએ ?  

મરચીમા ંભકૂી છારો રોગ આવે યારે પાન સફેદ થઈ જાય છે. આ રોગ જોવા મળે કે તરત જ 
વેટેબલ સ ફર ૮૦ ટકા વે.પા. ૩૦ ગ્રામ અથવા કાબેર્ં ડાિઝમ ૫૦ ટકા વે.પા. ૧૦ ગ્રામ પૈકી 
કોઈપણ એક દવાનો છટંકાવ કરવો યારબાદ ૧૦ થી ૧૨ િદવસના અંતરે ફરીથી બે થી ત્રણ 
છટંકાવ કરવા.  

-6 

ઉ ર 

ભોલર મરચામા ં કૂ  છારા ુ ંિનયં ણ કવી ર તે કર ુ.ં ? 

આ રોગ જોવા મળે કે તરત જ વેટેબલ સ ફર ૮૦ ટકા પાઉડર ૩૫ ગ્રામ અથવા કાબેર્ં ડાિઝમ 
૫૦ ટકા વે.પા.૧૦ ગ્રામ અથવા હકે્ઝાકોનાઝોલ ૫ ઈ.સી. ૧૫ િમ.િલ. પૈકી કોઈપણ એક દવાનો 
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છટંકાવ કરવો. યારબાદ ૧૦ થી ૧૨ િદવસના અંતરે ૨ થી ૩ છટંકાવ કરવા. 
ટામેટ  

-1 

ઉ ર 

ટામેટાની ખેતી પ ધિત જણાવો   

ટામેટાની ખેતી પ ધિતની માિહતી શાકભાજી પાકોની માિહતી માટે સશંોધન 
વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કે દ્ર આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: 
૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ કરવો. ટામેટાની ખેતી અંગેની માિહતી '' શાકભાજી પાકો'' 
પુ તકમાથંી મળી રહશેે ની િકંમત બ મા ં . ૬૦/- અને રજી. ટપાલથી મેળવવા માટે . 
૧૧૦/- છે. આ પુ તક મેળવવા માટે તતં્રી ી, 'કૃિષગોિવ ા" પ્રકાશન  િવભાગ,િવ તરણ િશક્ષણ 
િનયામક ીની કચેરી, યિુનવિસર્ટી ભવન આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૯૮૮) 
ખાતે સપંકર્ સાધવો.

-2 

ઉ ર 

ટામેટ મા ંકોકડવાના રોગ માટ ુ ંકાળ  લેવી? 

(1) શોષક પ્રકારની કોઇપણ દવા વી કે ડાયમીથોએટ ૧૦ િમ.િલ. અથવા ટ્રાયઝોફોસ ૧૦ 
િમ.િલ./૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી છટંકાવ કરવો.સફેદમાખીના િનયતં્રણ માટે ટ્રાઈઝોફોસનો 
ઉપયોગ કરવો.   

(2) પાણીનો કરકસરયકુ્ત ઉપયોગ કરવો. 
(3) રોિગ ઠ છોડનો ઉપાડીને નાશ કરવો 
(4) રોગ પ્રિતકારક જાતો પસદં કરવી.  

(5) તદુંર ત ધ  ઉછેર માટે ૪૦ મેશની નાયલોનની જાળીનો ઉપયોગ કરવો.   
વુાર 

-1 

ઉ ર 

વુારની ત જણાવો. 

ગજુરાત ગવુાર- ૨ જાતની ભલામણ કરવામા ંઆવેલ છે. આ જાત બેક્ટેરીયલ લાઈટ સામે 
પ્રિતકારકશિક્ત ધરાવે છે. 

-2 

ઉ ર 

શાકભા  માટ વુારના પાકની ખેતી પ ધિતની મા હતી જણાવો  

ગવુારના પાકનુ ં વાવેતર મ ય ગજુરાતમા ં ઓગ ટના મ યભાગમા ં કરવ.ુ શાકભાજી માટે 
ગવુારની પસુા નવાબહાર અને પસુા સદાબહાર જાતો વાવેતર માટે પસદં કરવી. હકે્ટરદીઠ ૧૫ 
થી ૨૦ િક.ગ્રા. િબયારણ જોઈએ. ની વાવણી ૪૫ સે.મી.×૧૦ થી ૧૫ સે.મી.ના અંતરે કરવી. 
આ કઠોળવગર્નો પાક હોઈ ૨૦+૪૦+૦૦ િક.ગ્રા. ના.+ફો.+પો. ખાતર હકે્ટરદીઠ આપવુ.ં 
ચોમાસામા ં િપયત આપવાની જ ર રહતેી નથી. લીલી શીંગોની વીણી ૪૦ થી ૪૫ િદવસે શ  
થાય છે. હકે્ટરે ૧૨૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ િક.ગ્રા. લીલી  શીંગોનુ ંઉ પાદન મળે છે.   

-3 

ઉ ર 

વુારમા ંકોકડવાના િનયં ણ માટ  ુકર ?ુ 

સામા ય રીતે ગવુારમા ં કોક્કડવાનો આ રોગ આવતો નથી. ગવુારમા ં કોક્કડવા રોગ ચિૂસયા ં
પ્રકારની જીવાતથી ફેલાય છે. તેના િનયતં્રણ માટે કોઇપણ શોષક પ્રકારની દવાનો છટંકાવ 
કરવો. 

-4 

ઉ ર 

રજકો અને વુારના પાકમા ંપડતી ઇયળના િનયં ણ માટ ુ ંકર ુ ં? 

રજકો અને ગવુારના પાકમા ં પડતી ઈયળોના િનયતં્રણ માટે/િક્વનાલફોસ ૨૫ 
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ઈસી.૨૦/િમ.િલ./૧૦ િલટર પાણીમા ંિમ ણ કરી છટંકાવ કરવો 
-5 

ઉ ર 

ચોમા  ુ વુાર માટ કઈ ત સાર  છે ?  

ચોમાસ ુગવુાર માટે ગવુાર ગજુરાત-૧ અને ૨ જાત સારી છે. 
શાકભા  પાકો 

-1 

ઉ ર 

શાકભા  પાકોની ધુારલી તોની મા હતી જણાવો.  

શાકભાજીની સધુારેલી/ સકંર જાતોની માિહતી અતે્રમા ંઆપેલ છે.  

 શાકભાજીના પાકોની સધુારેલ જાતો તથા ખેતી પ ધિતની માિહતી ' શાકભાજી પાકો'' નામનુ ં
પુ તકમાથંી મળી રહશેે. સદર પુ તક આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટીની હ તકની િવ તરણ િશક્ષણ 
િનયામક ીની કચેરીના પ્રકાશન િવભાગ ખાતેથી બ મા ં  ૬૦/-ની િકંમતે અથવા રજી. 
પો ટથી મગંાવવા માટે . ૧૧૦/- નો મની ઓડર્ર કરવાથી મળી રહશેે. (ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૨૫૯૮૮/૨૬૧૯૨૧)     

શાકભાજી પાકોની માિહતી અને માગર્દશર્ન માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), મખુ્ય 
શાકભાજી સશંોધન કે દ્ર આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ કરવો. 

-2 

ઉ ર 

શાકભા ના પાકોની િવિવધ તો િવષેની મા હતી જણાવો.  

(1) ટામેટ  :-  

       િનયિં ત ૃ ધવાળ  ત : જુનાગઢ બી, ગજુરાત ટામેટા-૨, આણદં ટામેટા-૩, ગજુરાત 
આણદં ટામેટા-૪ 

       અિનયિં ત ૃ ધવાળ  ત : ગજુરાત ટામેટા-૧, એન.એ.૬૦૧, બી.એસ.એસ.૨૦, 
એન.એસ.૨૫૩૫, એ.આર.ટી.એચ-૪, એનટીએચ-૬, િહમસોના, િહમ િશખર, અિભનવ 
વગેરે..  

(2) મરચી :-  

       ધુારલ તો :- એસ-૪૯, વાલા, જી-૪,  

       આ ૃ .ુ, આણદં ારા ભલામણ કરલ મરચાની ધુારલ તો(લીલા ં મરચા માટ) :-  

જીવીસી-૧૦૧, જીવીસી-૧૧૧, જીવીસી-૧૨૧, એવીએનપીસી-૧૩૧  

       ુ ય મસાલા સશંોધન ક  જ દુણ ારા ભલામણ કરલ મરચાની ધુારલ તો(લાલ 

મરચા માટ) :- ગજુરાત મરચી-૧, ગજુરાત મરચી-૨  

       હાઈ ડ તો :- ગજુરાત આણદં સકંર મરચી-૧, સી. એચ.-૧ 

(3)  ર ગણી :- ડોલી-૫, ગજુરાત સકંર રીંગણ-૧, પી.એલ.આર-૧, ગજુરાત લાબંા રીંગણ-૧, 
ગજુરાત લબંગોળ રીંગણ-૧. 

(4)   ભ ડા :- ગજુરાત સકંર ભીંડા-૧, ગજુરાત ભીંડા-૨, પરભણી ક્રાિંત, આણદં ભીંડા-૫, 
માયકો-૧૦, વષાર્ ઉપહાર, અકાર્ અનાિમકા 

(5)  બટાટા :- કુફરી બાદશાહ, કુફરી ચદં્રમખુી, કુફરી બહાર, કુફરી યોિત, લોકર, 
.એચ.૨૨૨(કુફરી જવાહર), ટી.પી.એસ.સી.-૩, ચીપસોના-૧, ચીપસોના-૨  

(6)    વુાર શાકભા  માટ :- પસુા નવબહાર, પસુા સદાબહાર,  

(7)   વેુર :- ગજુરાત તવેુર-૧, ગજુરાત તવેુર-૧૦૦, આણદં શાકભાજી તવેુર-૧, ગજુરાત 
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તવેુર-૧૦૧, ભાડભતૂ, ડભાલી, ચકલાસી  

(8)  ચોળ  :- પસુા ફા ગનુી, પસુા કોમલ, આણદં શાકભાજી ચોળી-૧, ગજુરાત ચોળી-૧, 
ગજુરાત ચોળી-૩, ગજુરાત ચોળી-૪  

(9)   વાલ પાપડ  :- ઈડર પાપડી, ગજુરાત પાપડી-૧, સરુતી પાપડી, કતારગામ પાપડી 
(10) વાલોળ :- િવરપરુ વાલોળ, દાતંીવાડા વાલોળ, ગોધરીયા વાલોળ  

(11) કાકડ  :- ગજુરાત કાકડી-૧, પોઈન સેટી, પનુા સફેદ, ખીરા, પસુા સજંોગ  

(12) સ રટટ  :- ગજુરાત સક્કરટેટી-૩, પસુા મધરુસ, હરા મધ,ુ પજંાબ સનુહરી  

(13) કારલા :- િપ્રયા, પસુા દો મોસમી, એનડીબી-૧, લે બીજી-૬  

(14)  ૂધી :- આણદં દૂધી-૧, પસુા નવીન, પીએસપીએલ, પસુા મેઘદૂત  

(15) ુ રયા :- ગજુરાત આણદં તિુરયા-૧, પસુા નસદાર, કોઈ બતરુ-૧, જયપરુી  

(16) ગલકા :- પસુા ચીકની, ગજુરાત ગલકા-૧  

(17) પરવળ :- ઢોલક ટાઈપ, લાબંા પ ીવાળા, થાિનક  

(18) ટ ડોળા :- લાબંા પ ીવાળા(સરુતીકલી),નવસારી ટીંડોળા-૧, થાિનક  

(19) તર ચૂ :- સગુરબેબી, અકાર્ યોિત, અસાહી યામેટો  

(20) કંકોડા :- થાિનક  

(21) કો  :- આણદં કો -૧, પસુા િવ ાસ, અકાર્ સયુર્મખુી, સીએમ-૧૪  

(22) આ ુ  :- સપુ્રભા, સુ ચી, સરુભી, બોરીયાવી, શામળાજી, નાડીયા, નારણ, કુડલી, સરુાવી, 
થીંગપરુી, રીઓડીજાનેરો  

(23) હળદર :- સગુધંમ, ગજુરાત હળદર-૧  

(24) ુ ંગળ  :- ગજુરાત સફેદ ડુગંળી-૧, જુનાગઢ લોકલ, તળાજા લોકલ, એગ્રી ફાઉ ટ લાઈટ 
રેડ, પસુા હાઈટ, લેટ, પસુા હાઈટ લેટ.  

(25) લસણ :- ગજુરાત લસણ-૧, ગજુરાત લસણ-૨, ગજુરાત લસણ-૧૦, ગજુરાત લસણ-૩, 
જી-૨૮૨  

(26) ળૂા :-   પસુા દેશી, પસુા રિ મ, પસુા િહમાની  

(27) ગાજર :- પસુા કેસર, ના ટીસ, એ ટીની, ગો ડન હાટર્ , કા મીરી યટુી  

(27) અળવી :- સી-૯, સી-૨૩૫  

(28) બીટ ટ :- િક્રમસેન ગ્લોબ, ગો ડન બીટ, નો હાઈટ, બી ક્વીન  

(29) ટરનીપ :- ગો ડન બોલ, પજંાબી સફેદ-૪, પસુા કંચન, પસુા વિણર્મા, પસુા, વાતી, 
નોબોલ  

(30) રુણ :- લાલ માવા, સફેદ માવા  

(31) શ ર યા :- સી.ઓ-૧, સી.ઓ-૨, એચ-૪૨, અમરત, વષાર્  

(32) રતા  :- ી િકતીર્, ી પા  

(33) કોબીજ :- ગો ડન એકર, અલીર્/ડ્રમ હડે, હગેન માકટ પ્રાઈડ ઓફ ઈિ ડયા, ઓલ હડે અલીર્ 
િવ કોનસીન, ઓલગ્રીન, પસુા ડ્રમ હડે, ટેિનશ બોલ હડે  

(34) કોલી લાવર :- અલીર્ કુવારી પુ, પસુા અલીર્, કાિતર્ક પુ, પસુા કેતકી, પસુા િદપાલી, 
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અગાની પુ, ઈ ુ ડ જાપાનીઝ, પસુા િસ થેિટક પસુા સબુ્રા, પૌસી પુ, જાય ટ નોબોલ,  

માધી પુ, પસુા સીડલેસ, પસુા નોબોલ-૧, પસુા નોબોલ-૨  

(35)  તાદંળજો :- કોઈ બતરુ ૧,૨,૩  

(36)  પાલખ :- ઓલગ્રીન, જોબનેર ગ્રીન, પસુા યોિત,  

(37)  મેથી :-  ગજુરાત મેથી-૧ પસુા અલીર્ બિ ચંગ, કસરુી મેથી  

(38)  ધાણા :- ગજુરાત ધાણા-૧, ગજુરાત ધાણા-૨  

(39) સરગવો :- પી.કે.એમ.-૧, ક કણ િચરા, જાફના, લોકલ( થાિનક)       
 -3 

ઉ ર 

િુનવિસટ  ખાતેથી શાકભા ના ધ ની ઉપલ ધ ગે જણાવશો.  

આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી ખાતે શાકભાજીના ધ  તૈયાર કરી તેનુ ંવેચાણ િનયત દરે કરવામા ંઆવે 
છે આ અંગે શાકભાજી સશંોધન કે દ્ર આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે 
તથા પ્રા યાપક અને વડા,બાગાયત બ.ંઅ. કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય.ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન 
:૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 

 -4 

ઉ ર 
 
 

વેલાવાળા પાકમા ં ટ કૂ ચર રોપા ગે ા ંસપંક સાધવો ?   

વેલાવાળા પાકમા ં િટ યકૂ ચરના રોપા અંગેની માિહતી તથા માગર્દશર્ન મેળવવા માટે સશંોધન 
વૈજ્ઞાિનક ી, એિગ્રક ચર બાયોટેકનોલોજી ડીપાટર્ મે ટ, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦ (ફોન: 
૦૨૬૯૨-૨૬૦૧૧૭) ખાતે સપંકર્ કરવો.

 -5 

 ઉ ર 

 

શાકભા  વેચાણમા ંવચે ટયાને લીધે ભાવો ઓછા મળે છે.  

શાકભાજી રોજરોજ, ૨-૩ િદવસે કે ૫-૭ િદવસે કાપણી કરી ઉતારવાનુ ં હોય છે ખેતરની 
આજુબાજુના ખેડતૂો ભેગા થઈ પોતાનો માલ એકઠો કરી સહકારી પ્રવિૃ  વડે સાધન (ટે પો) કરી 
નજીક કે દૂરના શહરેના માકટમા ંશાકભાજી વેચાણ માટે મોકલે તો બજારભાવ વધ ુમળે. 

-6 

ઉ ર 

ની વ  ુઉ પાદન આપતી વ  ુ ત કઈ છે ?  

જી ની વધ ુઉ પાદન આપતી જાત ગજુરાત જી -૪ છે  સકુારા રોગ સામે પ્રિતકારશિક્ત ધરાવે 
છે.  

- 7 

ઉ ર-109 

રાના પાકમા ંકા ળયાના િનયં ણનો ઉપાય જણાવો. 

(1) જી ની વાવણી ઓક્ટોબરના ત્રીજા અઠવાડીયામા ંકરવી. 
(2) બીજને થાયરમ અથવા કે ટાન ૦.૩ ટકાનો પટ આપી વાવવા.  

(3) ખેતરમા ંિપયતનુ ંપાણી ભરાઈ ન રહ ેતેની કાળજી રાખવી 
(4) વાવણી બાદ ૩૦, ૫૦ અને ૬૫ િદવસે મે કોઝેબ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૦.૨ ટકાના 

પ્રમાણથી ત્રણ છટંકાવ કરવા.  

(5) પ ૂખંીને વાવેતર કરવાને બદલે ૩૦ સે.મી.ના અંતરે વાવણી કરવી.  

(6) પાકની ફેરબદલી કરવી.  

(7) વધ ુપડતા નાઈટ્રોજનયકુ્ત રાસાયિણક ખાતરો વાપરવા નિહ. 
ચકોર  

 -1 

 ઉ ર 

ચકોર ની ખેતી કવી ર તે કર  શકાય ? તેના બ ર િવશે મા હતી આપો   

િચકોરીની  ખેતી ઓક્ટો-નવે. માસમા ં ૩૦ સે.મી. × ૩૦ સે.મી.ના અંતરે હકેટરદીઠ ૨ િકલો 
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િબયારણ થાણીને કરી શકાય છે તેને અંદા  ૧૪ ટલા િપયત જોઈએ. તેનો પાક ૬ થી ૭ 
મિહને તૈયાર થાય છે. હકે્ટરે ૪૦ થી ૫૦ ટન કંદનુ ંઉ પાદન આપે છે. તેની ખેતી મોટે ભાગે 
કંપનીઓ ારા કો ટ્રાક્ટ પ ધિતથી ખેડતૂો કરે છે. તેનુ ંિબયારણ કંપની પ ૂ  ંપાડે છે અને કો ટ્રાક્ટ 
મજુબ માલ પણ  ઠરાવેલ િકંમતે ખરીદી લે છે.ગજુરાતમા ં જામનગર, ખેડા, આણદં વા 
િવ તારોમા ંતેની ખેતી થાય છે.   

રજકો 
-1 

ઉ ર 

રજકામા ંલીલી ઈયળ ુ ંિનયં ણ કઈ ર તે થાય ?  

(1) લીલી ઈયળના નર ંદાને આકષર્વા ફેરોમોન ટે્રપનો ઉપયોગ કરવો.  

(2) એનપીવી ૨૫૦ એલ.ઈ.૧૦ િમ.િલ, ૧૦ િલટરમા ંભેળવી છટંકાવ સાજંના સમયે કરવો 
(3) પ્રકાશિપંજરનો ઉપયોગ કરવો 
(4) ખેતરની ફરતે હજારીગોટાનો િપંજરપાક લેવો.  

(5) ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી,અથવા િક્વનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ િમ.િલ. ૧૦ િલટર પાણીમા ં
ભેળવી સાજંના સમયે છટંકાવ કરવો.

ઔષિધય પાકો 
-1 

 ઉ ર 

ઔષિધય પાક િવષેની મા હતી ાથંી મળે ? 

ઔષિધય પાકોની ખેતી અંગેની માિહતી તથા માગર્દશૅન મેળવવા માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, 
ઔષિધય અને સગુિંધત પાક યોજના,આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી,આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૬૧૪૮૨) ખાતે સપંકર્ કરવો.

બો 
-1 

 ઉ ર 

બાની સાર  તની કલમ ાથંી મળ  શકશે ? 

આંબામા ંસારી જાતની કલમો મેળવવા માટે સરકારમા ય પ્રમાિણત નસર્રી, સરકારી નસર્રી, કૃિષ 
યિુનવિસર્ટીના બાગાયત િવભાગની નસર્રી ખાતે સપંકર્ સાધવો. આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી ખાતે 
પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ 
(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો.

-2 

 ઉ ર 

બાના ઝાડના કુારા સામે કયા પગલા લેવા ?  

(1) આંબામા ંસકુારા રોગને કારણે રોગ લાગેલ સકુાઈ ગયેલ ડાળીઓ કાપી તેનો બાળીને નાશ 
કરવો. 

(2) કાપેલ ડાળીના ભાગે બોડ  પે ટ લગાવવી.  

(3) ઝાડ પર ૦.૮ ટકા બોડ િમ ણ અથવા કાબેર્ ડાિઝમ ( ૫ ગ્રામ/૧૦ િલટર મજુબ) ના 
દ્રાવણનો છટંકાવ કરવાથી િનયતં્રણ મેળવી શકાય છે.  

-3 

 ઉ ર 

બાની કલમ કવી ર તે બનાવવી? 

આંબાના ખેતરમા ં  તે ગ્યાએ દેશી ગોટલા ચોમાસામા ંરોપી તેની નવી ટ થાય તેના ઉપર 
 તે જાતની ડાળી લાવી નતૂન કલમ કરી શકાય.નતૂન કલમ માટેની ડાળીઓ મેળવવા તથા 

તેની િવશેષ માિહતી માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, 
આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 
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લ  ુ

-1 

 ઉ ર  

 લ મુા ં ોપ ર લેુશન જણાવો  

લીંબનુા પાકમા ંબહારની માવજત આપવાથી વધારે ઉ પાદન મેળવી શકાય છે. લીંબનુા પાકમા ં
જો કોઈ ખાસ સમયે િવશેષ માવજત આપવામા ંના આવે તો આખા વષર્ દર યાન વ ા-ઓછા 
પ્રમાણમા ં લો આવીને ફળ મ યા કરે છે પરંત ુમખુ્ય વે લ અને ફળ આ કોઠામા ંદશાર્ યા 
પ્રમાણે આવે છે. 
લ આવવાનો સમય ફળ મળવાનો સમય આખા વષર્ના કુલ ઉ પાદનના 

કેટલા ટકા ફળ મળે છે 

જા યઆુરી-ફે આુરી જુલાઈ થી સ ટે બર(ચોમાસ)ુ ૬૦ 
મે-જૂન ઓક્ટોબર થી જા યઆુરી(િશયાળો) ૩૦ 
ઓક્ટોબર-નવે બર ફે આુરી થી મે (ઉનાળો) ૧૦ 

       આમ ઉનાળા દર યાન ફક્ત ૧૦ ટકા ટલા જ ફળો મળે છે. ઉનાળામા ંલીંબનુી માગં 
વધ ુહોય છે અને બજારભાવ પણ ઉંચા રહ ેછે. આની સામે ચોમાસા દર યાન પુ કળ ઉ પાદન 
મળે છે યારે બજારભાવ ઓછા મળે છે. આવા સજંોગોમા ંજો લીંબનુા પાકને લો આવવાના 
સમયમા ંફેરફાર કરી ઉનાળાના સમય દર યાન વધારે ઉ પાદન મેળવી શકાય તો લીંબનુી ખેતી 
વધારે નફાકારક બનાવી શકાય.આવી પિરિ થિત િનમાર્ણ કરવા માટે ઓક્ટોબર-નવે બર માસમા ં
વધ ુ લો લાવવા જ રી છે. આ માટે ચોમાસુ ંપુ  ંથયા બાદ વાડીને ખેડી ગોડી નાખવી અને 
જમીનને ૨૦ િદવસ સધુી તપવા દેવી. સકૂી અને રોિગ ઠ ડાળીઓ કાપી દૂર કરવી અને 
બોડ િમ ણનો છટંકાવ કરવો. વીસ િદવસ બાદ ભલામણ પ્રમાણે ખાતરો આપી હળવુ ં િપયત 
આપવ ુ થી લો આવવાની શ આત થશે. ઘણી વખત આવી માવજત આ યા બાદ વધારે 
વન પિતક વિૃ ધ થવાથી લો આવતા નથી. આવા સજંોગોમા ં૧૦ પી.પી.એમ., ૨,૪-ડી અથવા 
૫૦ પી.પી.એમ., એન.એ.એ. નો ૧ ટકા યિુરયાના ાવણ સાથે છટંકાવ કરવો. વધમુા ંલીબુનંા 
ફળો બરાબર બેસી ગયા બાદ ૨ ટકા યિુરયા સાથે ૨૦ પી.પી.એમ., એન.એ.એ.ના ૧ થી ૨ 
છટંકાવ કરવાથી ફળનુ ંખરણ ઘટે છે અને ફળના કદ અને વજનમા ંવધારો થાય છે. લીબુનંા 
પાકમા ંઉનાળામા ંવધારે ફળો લેવા લ આવવાના સમયમા ં ફેરફાર કરવા આણદં કે દ્ર ખાતે 
થયેલ સશંોધનના પિરણામો દશાર્વે છે કે લના સમયમા ંફેરફાર થયેલ નથી પરંત ુપખુ્ત વયના 
ઝાડને ૨ ગ્રામ ક ટાર (િક્રયાશીલ) ઓક્ટોબર માસમા ં થડ થી ૩૦ સે.મી. દૂર આપવાથી 
ઉ પાદનમા ં(૩૫.૩૮ ન/હકે્ટર) વધારો થાય છે. યારે ફળ સશંોધન કે દ્ર દહગેામની ભલામણ 
પ્રમાણે સ ટે બર- ઓક્ટોબર માસમા ં૫૦૦ પી.પી.એમ. સાયકોસેલના ૧૫ િદવસના અંતરે બે 
છટંકાવ કરવાથી લીંબનુા ફળ ૨૦ િદવસ વહલેા તૈયાર થાય છે.   

કળ 

-1 

ઉ ર 

કળના ખેતરમા ંઈલે ીક લાઈનની નીચે આવેલા છોડના પાન કુાઈને શ આત થઈને આખો 

છોડ કુાઈ ય છે.  

વધ ુમાિહતી માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ 
આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 
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-2 

ઉ ર 

કળ માટ ટ કૂ ચર રોપા ાથંી મળશે?    

કેળના િટ યકૂ ચર રોપા મેળવવા માટે જી.એસ.એફ.સી.િલ, કૃિષ િવકાસ અને કૃિષ સેવા િવભાગ, 
ફટ લાઈઝર ૩૯૧૭૫૦(ફોન: ૦૨૬૫-૩૦૯૨૬૫૩)નો સપંકર્ કરવો.

સરગવો 
-1 

ઉ ર 
સરગવાની ખેતી પ ધિત િવષે જણાવો.   

સરગવાની ખેતી ૬ મીટર × ૬ મીટરના અંતરે અથવા ખેતરના શેઢા ઉપર ૬ મીટરના અંતરે 
તેના રોપા કે કટકાકલમ રોપા કરી શકાય છે. વાવણી બાદ  તે જાત પ્રમાણે ૬ માસ બાદ 
શીંગો ચાલ ુથાય છે. વષર્ ઝાડ દીઠ ૪૦ થી ૬૦ િક.ગ્રા. શીગોનુ ંઉ પાદન મળે છે વધ ુમાિહતી 
માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-
૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે અથવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), 
મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન કે દ્ર આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ 
કરવો. 

-2 

ઉ ર 

સરગવાના ઉ પાદનમા ંથતો ઘટાડો િનવારવા  ુકર ુ?ં 

િુનર્ંગ કરવુ.ં વધ ુમાિહતી જાણવા માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ 
મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ 
સાધવો.   

બાગાયતી પાકો 
-1 

ઉ ર 

બાગાયતી પાક ુ ંમહ વ જણાવો.  

(1) ફળપાકોની માિહતી માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય,  

     આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 
(2) શાકભાજી પાકોની માિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી(શાકભાજી), મખુ્ય શાકભાજી સશંોધન 

કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૦-૨૯૦૨૫૧) ખાતે સપંકર્ કરવો.  
-2 

ઉ ર 

બાગાયતના રોપાઓ કયાથંી મેળવવા ? 

બાગાયતના રોપા મેળવવા માટે બાગાયત ખાતા હ તકના રોપા ઉછેર કે દ્રો તેમજ ગજુરાતની 
કૃિષ યિુનવિસર્ટીઓ હ તકની નસર્રીઓનો સપંકર્ સાધવો. વધ ુમાિહતી માટે પ્રા યાપક અને વડા, 
બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો.

ચદંન 

-1 

ઉ ર 
ચદંનની ખેતી કઈ ર તે કર  શકાય ?  

ચદંન એ પરોપજીવી વકૃ્ષ છે. તેની ખેતી અંગેની માિહતી અને માગર્દશર્ન માટે પ્રા યાપક અને 
વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 
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લછોડ 
-1 

ઉ ર 

લછોડના પાકો ઉગાડવા માટ મા હતી આપો  

લછોડના પાકો ઉગાડવા માટેની સપંણૂર્ માિહતી તથા માગર્દશર્ન માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, 
બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો.  

નેટહાઉસ/ ીનહાઉસ 

-1 

ઉ ર 

નેટહાઉસ અને ીનહાઉસ િવષે મા હતી આપો. 

નેટહાઉસ અને ગ્રીનહાઉસની માિહતી મેળવવા માટે વડોદરાના રાવપરુા ખાતે આવેલ બાગાયત  
િનયામક ીની કચેરીમા ં સયંકુ્ત બાગાયત િનયામક ી(ફોન: ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૪૭) નો સપંકર્ 
સાધવો અથવા પ્રા યાપક અને વડા ી, બાગાયત િવભાગ,બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ 
આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫/૨૯૦૨૫૦) ખાતે સપંકર્ સાધવો.   

જમીન 

-1 

ઉ ર 

 જમીનનો ન નૂો લેવા ગે જણાવો.   

જમીનનો નમનૂો ખેતરમા ંપાકની કાપણી બાદ કે વાવણી પહલેા ંલેવો જોઈએ. ખેતરમા ં૧૦ થી 
૧૫ જગ્યાએથી સામા ય પાકો માટે ૬ થી ૮ ઈંચ અને કપાસ કે શેરડી વા પાકો માટે ૧૦ થી 
૧૨ ઈંચની ઉંડાએથી અંગે્રજી '' વી'' આકાર લેવો. નમનૂાની માટી એક્ઠી કરી િમ  કરી તેમાથંી 
એક િકલો ટલી માટી નમનૂા માટેની ૨૨.૫ સે.મી. × ૧૫ સે.મી.ની કોથળીમા ંભરવો. અને 
યારબાદ જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામા ંનમનૂો મોકલવો.  

-2 

ઉ ર 

જમીન ધુારણા માટ ુ ંકર ુ ં? 

જમીનનુ ંપથૃક્કરણ કરા યા બાદ તેના રીપોટર્ને આધારે જમીનમા ંજી સમ ઊમેરવુ.ં 
-3 

ઉ ર 

ારનો િનકાલ કઈ ર તે કર  શકાય ? 

(1) જમીનમા ંજી સમ આપવુ.ં (2) પ્રાથિમક ખેડ માટે સબસોઈલરનો ઉપયોગ કરવો  

(3) ડે્રનેજની યવ થા ઉભી કરવી 
-4 

ઉ ર 

જમીનમા ંખારાશ ઓછ  કરવા ુ ંકર ુ ં? 

જમીનમા ં ખારાશ ઓછી કરવા માટે પ્રથમ જમીનનો નમનૂો લઈ તેનુ ં જમીન ચકાસણી 
પ્રયોગશાળા ખાતે પથૃક્કરણ કરાવવુ ંઅને તેના અહવેાલ મજુબ જમીનમાથંી ખારાશ ઓછી 
કરવા માટે જમીન સધુારક તરીકે જી સમનો ઉપયોગ કરવો.  

-5 

ઉ ર 

જમીનમા ંફો ફરસ આપ ુ ંક ન હ? 

જમીન ચકાસણી કયાર્ પછી પથૃક્કરણના અહવેાલને આધારે જો લ ય ફો ફરસ ઓછો હોય તો 
ફો ફરસ ખાતર જમીનમા ંપાકની વાવણી પહલેા ંઆપવુ.ં વધ ુમાગર્દશર્ન માટે જમીન રસાયણ 
િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન :૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૪૨) ખાતે 
સપંકર્ સાધવો. 

-6 

ઉ ર 

જમીન કડક થઇ ય છે  ુકર ુ ં? 

(1) જમીનના પથૃક્કરણ િરપોટર્ મજુબ જી સમ આપવુ ં
(2) સેિ દ્રય ત વયકુ્ત ખાતરો વધારે પ્રમાણમા ંજમીનમા ંઉમેરવા 
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-7 

ઉ ર 

ડ  ખેડના ફાયદા ુ ં?  

ઉંડી ખેડ કરવાથી જમીનમા ં રહલે રોગ-જીવાતના અવશેષો/કોશેટો વગેરે બહાર આવે છે 
પિરણામે સયૂર્પ્રકાશ/તાપને કારણે અને પક્ષીઓ ારા નાશ પામે છે. જમીનમા ં હવાની 
અવરજવર થાય છે. જમીન પોચી અને ભરભરી બને છે થી ભેજનો સગં્રહ સારો થાય છે.  

-8 

ઉ ર 

સોઈલ હ થકાડ કઢાવવા  ુકર ુ.ં ?  

સોઈલ હે થકાડર્ કઢાવવા માટે કો યટુર ારા ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ માટે 
http://shc.aau.in અથવા http://shc.gujarat.gov.in વેબસાઈટમા ં આપેલ સોઈલ હે થકાડર્ 
પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કરવો 

-9 

ઉ ર 

ૂ મ ત વોની ઉણપ અને િનરાકરણ િવષે મા હતી આપો.  

સ ૂ મ ત વોની ઉણપ અને િનરાકરણ માટે સૌ પ્રથમ આપે આપની જમીનનો નમનૂો લઈ તેનુ ં
પથૃક્કરણ કરાવવુ ંજ રી છે. આ માટે જમીન રસાયણ િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય આકૃય,ુ 
આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૪૨) અથવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, સ ૂ મત વ યોજના, 
આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦  (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૬૧૬) ખાતે સપંકર્ સાધવો. નમનૂા પ ૃ થકરણના 
રીપોટર્ મજુબ  તે ભલામણ કરેલ સ ૂ મત વ યકુ્ત ખાતર જમીનમા ંઆપવાનુ ં રહ ે છે ની 
માિહતી અતે્ર જણાવેલ છે. 
        ગધંક અને સ ૂ મત વોનો ઉપયોગ ભલામણ કરેલ રાસાયિણક ખાતરો તથા સેિ દ્રય 
ખાતરોની ઉપરાતં કરવાનો હોય છે. િવશેષમા ં ગૌણ અને સ ૂ મત વોનો ઉપયોગ જમીન 
ચકાસણીના આધારે કરવો સલાહ ભરેલ છે. કારણ કે જમીન પ ૃ થકરણના આધારે ખટૂતા 
સ ૂ મત વની પિૂતર્ નીચે કોઠામા ંદશાર્ યા મજુબ કરવાથી જમીનની તદુંર તી જળવાઈ રહ ે છે 
અને ખેતી ટકાઉ બને છે.  

ગૌણ તથા ુ મ ત વની ઉણપ િનવારવા માટ ખાતરની િૂત ુ ં માણ 

ત વ ુ ંનામ પદાથ/ ખાતર ુ ંનામ જમીનમા ંઉમેરવાના 

પદાથ ુ ં માણ 

ક. ા./હ.(દર ણ વષ) 

છંટકાવ માટ 

ાવણ ુ ં માણ 

પદાથ + 

નૂા ુ ં

ાવણ(%) 

લોહ 
મેંગેનીઝ 
જસત 
તાબં ુ
બોરોન  
મોિલ લેડનમ 
ગધંક 

ફેરસ સ ફેટ (૧૯% લોહ)  
મેંગેનીઝ (૩૦%મેંગેનીઝ)  
િમંક સ ફેટ (૨૧% જસત) 
કોપર સ ફેટ (૨૪% તાબં)ુ 
બોરેક્ષ (૧૦.૫ બોરોન)  
એમોિનયમ મોિલ ડેટ   
જી સમ (િચરોડી) 

૫૦ 
૪૦ 
૨૫ 
૨૦ 
૧૫ 
- 

૧૫૦-૨૦૦ િકલો પ્રિતવષર્ 

૦૫. + ૦.૨૫ 
૦.૫ + ૦.૨૫ 
૦.૫ + ૦.૨૫ 
૦.૪ + ૦.૨ 
૦.૨ 
૦.૦૫ 
- 

ન ધ :- સ ૂ મત વોની જમીનમા પિૂતર્ દર વષેર્ કરવી હોય તો દશાર્વેલ જ થાનો આશરે ત્રીજો 
ભાગ આપી શકાય. – આગલી રાતે બનાવેલ ચનૂાના દ્રાવણનુ ંિનતયુર્ પાણી વાપરવુ.ં 
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-10 

ઉ ર 

ૂ મત વો ાર અને કઇ ર તે આપવા ? 

સ ૂ મત વોની ઉણપ જણાવવા માટે જમીનનુ ંપ ૃ થકરણ કરાવવુ ંજોઈએ. આ માટે પ્રા યાપક 
અને વડા  જમીન રસાયણ િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: 
૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૪૨) અથવા સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, સ ૂ મત વ યોજના, આકૃય,ુ આણદં-
૩૮૮૧૧૦(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૬૧૬) ખાતે સપંકર્ સાધવો.

બયારણ 

-1 

ઉ ર 

િુનવિસટ માથંી કયા કયા બયારણો ાર અને ુ ંભાવે મળે છે ? 

આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી ારા'' અનભુવ'' બ્રા ડ હઠેળ ડાગંર, મકાઈ, ઘઉં, બાજરી, મગ, િદવેલા, 
તમાકુ, ઘાસચારા, જુવાર, ભીંડા, વિરયાળી, ગવુાર(શાકભાજી) ચોળા(શાકભાજી) વગેરે જ 
િબયારણ મળે છે.  માટે  સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (ફોન: 
૦૨૬૯૨-૨૦૬૩૨૯) ખાતે સપંકર્ કરવો અથવા આકૃયનુા પેટા કે દ્રો ખાતેથી મળી શકશે.  

-2 

ઉ ર 

બયારણમા ંભેળસેળ આવે છે તેનો  ઉપાય ુ ં?  

(1) િબયારણમા ંભેળસેળ આવતી હોય તો તેવુ ંિબયારણ વાવણીલાયક નથી. આથી સારી જાતનુ ં
પ્રમાિણત િબયારણ મા ય િવકે્રતા અથવા ગજુરાત રા ય બીજ િનગમની કચેરી અથવા 
ગજુરાતમા ંઆવેલ કૃિષ યિુનવિસર્ટીઓના  તે પાકના સશંોધન કે દ્રો ખાતેથી મેળવવુ.ં 

(2) પ્રથમ તો િબયારણ અંગેનુ ંબીલ ટેગ અને તેનુ ંપેિકંગ સાચવવુ.ં તે લઈને જી લા ખાતેના 
જી લા ગણુવ ા અિધકારીનો સપંકર્ કરવો. 

(3) િબયારણ ખાત્રીલાયક, સરકારમા ય અને સિટર્ફાઈડ હોય તેવુ ંખરીદીને વાપરવુ ંજોઈએ.  
-3 

ઉ ર 

ુવાર  ુબયારણ ખરાબ આવે છે ? 

સિટર્ફાઇડ િબયારણ લેવુ.ં કોઇ પ્રાઇવેટ કંપનીન ુિબયારણ લેવ ુનહી  
-4 

ઉ ર 

બીજ ઉ પાદન ો ામ કઈ ર તે લેવાય. ?  

બીજ ઉ પાદન કાયર્ક્રમ કૃિષ યિુનવિસર્ટીના સશંોધન કે દ્રો, ગજુરાત રા ય બીજ િનગમ તેમજ  
તે કંપનીઓ ારા લેવામા ંઆવે છે. તે માટેની વધ ુમાિહતી માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવભાગીય 
સશંોધન કે દ્ર, આકૃય,ુ આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૦૬૩૨૯) ખાતે સપંકર્ કરવો તેમજ  તે 
િબયારણ ઉ પાદક કંપનીની ઓિફસે સપંકર્ સાધવો.  

-5 

ઉ ર 

 

બીજની માવજત એટલે ુ ંઅને તેના ફાયદા જણાવો.  

બીજને આપવામા ં આવતી માવજતને બીજ માવજત કહ ે છે. તેના અનેક ફાયદાઓ છે. 
િબયારણને રોગનાશક/જતંનુાશક દવાનો પટ આપીને વાવતા ંરોગ-જીવાત સામે આગોત  રક્ષણ 
મળે છે થી પાકમા ંરોગ –જીવાત આવતા નથી અને ઉપદ્રવ ઓછો થાય છે પિરણામે ખચર્ ઘટે 
છે અને ઉ પાદન વધ ુમળે છે. બીજને ભલામણ કરેલ ક ચરનો પટ આપીને વાવણી કરવાથી 
ખાતરના ખચર્મા ંપણ ઘટાડો કરી શકાય છે. 

-6 

ઉ ર 

સ ટફાઈડ/ થૂ લ બી નો તફાવત જણાવો.   

સિટર્ફાઈડ બીજ ફાઉ ડેશન કક્ષાના બીજમાથંી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે નુ ં ખેડતૂોને પાકના ં
વાવેતર માટે વેચવામા ંઆવે છે. આ િબયારણ ગજુરાત રાજય બીજ પ્રમાણની એજ સીની સીધી 
દેખરેખ હઠેળ સરકારી/સહકારી/ ખાનગી સં થાઓ પેદા કરે છે. યારે ટથૂ લ બીજ  તે સં થા 
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(સરકારી/સહકારી/ખાનગી)ના માગર્દશર્ન હઠેળ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. ટથૂ લ િબયારણની 
સુ ધતા સિટંફાઈડ િબયારણ કરતા ઓછી હોય છે. 

િવક ખાતર 
-1 

ઉ ર 

 

 િવક ખાતરો કવી ર તે ઉપયોગી છે? 

િવક ખાતરો આપવાથી રાસાયિણક ખાતરો ઓછા આપવા પડે છે અને તે આિથર્ક રીતે 
િકંમતમા ંસ તા છે. ખેતીના ઉ પાદનમા ંવધારો કરે છે. ધા યપાકોના િબયારણને એઝેટોબેક્ટર 
ક ચર અને કઠોળપાકોના િબયારણને રાઈઝોિબયમ ક ચરનો પટ આપવામા ંઆવે છે. તેના 
ક ચર બજારમા ંતૈયાર મળે છે. ફો સરસ ત વ માટે ફો ફોબેક્ટર ક ચર મળે છે. આણદં કૃિષ 
યિુનવિસર્ટી ારા અનભુવ પ્રવાહી િવક ખાતર તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે ના પિરણામો ઘણા 
સારા છે તે નજીવી િકંમતે ખેડતૂોને આપવામા ંઆવે છે. તે મેળવવા માટે િવભાગીય વડા, 
માઈક્રોબાયોલોજી િવભાગ અને બાયોફટ લાઈઝર પ્રો ક્ટ આકૃય.ુ, આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-

૨૨૫૮૧૩/૨૬૦૨૧૧) ખાતે સપંકર્ સાધવો.  

-2 

ઉ ર 

િવક ખાતરનો કાર અને િુનવિસટ માથંી કયા ભાવે મળશે ?  

આણદં ખાતેથી અનભુવ પ્રવાહી િવક ખાતર મળે છે નો િબયારણ ને પટ આપી, ધ ને 
માવજત આપી, ચાસમા ંઓરીને તેમજ ટપક િપયત પ ધિતની ટાકંીમા ંનાખીને તથા છોડ પર 
છટંકાવ કરીને વાપરી શકાય છે. તેનુ ંવેચાણ ૫૦૦ િમ.િલ. ૧ િલટર અને ૫ િલટરના પેિકંગમા ં
િનયત કરેલ િકંમતે નહી નફો નહી નકુશાનના ધોરણે રજાના િદવસો િસવાય ૯ થી ૫ ના સમયે 
કરવામા ંઆવે છે  માટે િવભાગીય વડા, માઈક્રોબાયોલોજી િવભાગ અને બાયોફટ લાઈઝર 
પ્રો ક્ટ આકૃય.ુ, આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૮૧૩/૨૬૦૨૧૧) ખાતે સપંકર્ સાધવો.   

-3 

ઉ ર 

િવક ખાતર વાપરવાથી ઉ પાદન ઓ  મળે છે ? 

િવક ખાતર વાપરવાથી શ આતમા ંઉ પાદન ઓ  મળે છે પણ આગળ જતા ંઉ પાદન વધ ુ
મળે છે સાથે જમીનની ફળ પુતા સધુરશે.ફક્ત િવક ખાતર ના વાપરતા ંરાસાયિણક ખાતર 
અથવા તો સેિ દ્રય ખાતર સાથે સકંલનમા ંઉપયોગ કરવો જ રી છે.  

-4 

ઉ ર 
રાઈઝો બયમ ક ચર િવશે મા હતી આપશો ?  

રાઈઝોિબયમ ક ચર કઠોળપાકમા ંઆપવામા ંઆવે છે.  તે પાક માટે રાઈઝોિબયમની જાતો 
ભલામણ કરવામા ંઆવેલી છે તેથી તે પાક મજુબ બનાવવામા ંઆવેલ ક ચરનો જ ઉપયોગ 
કરવાથી વધ ુફાયદો થાય છે. િવશેષ માિહતી માટે િવભાગીય વડા, માઈક્રોબાયોલોજી િવભાગ 
અને બાયોફટ લાઈઝર પ્રો ક્ટ આકૃય.ુ, આણદં (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫ ૮૧૩/૨૬૦૨૧૧) ખાતે 
સપંકર્ સાધવો.  

-5 

ઉ ર 

માઇકોરાઇઝા કઇ ર તે આપવી? 

માઇકોરાઇઝા િવક ખાતર સાથે મીક્ષ કરી ચાસમા ંઆપવી.  

ખાતર 
-1 

ઉ ર 

ખાતર કવી ર તે આપ ુ ં? 

 તે પાક માટે ભલામણ થયેલ ખાતર ચાસમા ંઆપવુ.ં એક કરતા વધારે ભાગમા ંભલામણ 
મજુબ નાઈટ્રોજન ખાતર યિુરયાના પે આપવુ.ં પરૂક ખાતર આપી તેના પર માટી વાળી દેવી. 
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થી ખાતરનો યય અટકે. 
-2 

ઉ ર 

ુ રયા ખાતર ાર આપ ુ ં?  

યિુરયા ખાતર મોટે ભાગે પાયામા ંઆપવામા ંઆવતુ ંનથી. પાકના ઉગાવા બાદ  તે પાકમા ં
ભલામણ  ત્રણ કે ચાર હ તે ચાસમા ંછોડની નજીક આપવામા ંઆવે છે ટૂંકમા ંપિૂતર્ ખાતર તરીકે 
ઉભા પાકમા ંઆ ખાતર આપવાથી પાકનુ ંઉ પાદન સા  મળે છે. ખાતર આપી ઉપર માટી વાળી 
દેવાથી ખાતરનો યય ઓછો થાય છે. 

-3 

ઉ ર 

નીમકોટડ ુ રયા ખાતર ુ ંમહ વ જણાવો.  

નીમકોટેડ યિુરયા ખાતરમા ંયિુરયાના ખાતરના દાણાને લીમડાના તેલનો પટ આપેલ હોય છે 
થી તેમા ંરહલેો નાઈટ્રોજન છોડને/પાકને ધીરે ધીરે લ ય બને છે, હવામા ંઉડી જતો અટકે છે 

અને તે રીતે યિુરયા ખાતરમાનંા નાઈટ્રોજનનો યય અટકાવી શકાય છે અને પાકને નાઈટ્રોજન 
ખાતર સારા પ્રમાણમા ંલ ય બનાવી શકાય છે.

-4 

ઉ ર 

ખાતર અને પાણીના ો માટ ુ ંકર ુ ં?  

ખાતર અને પાણીના પ્ર ો હોય તો તેના માટે જમીન અને િપયત માટેના પાણીનુ ંપથૃક્કરણ 
જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામા ં કરાવવુ ં જ રી છે. તેના રીપોટર્ આ યા બાદ તેમા ંઆપેલ 
ભલામણો મજુબ કામગીરી કરવી. જમીન રસાયણ િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય,ુ 
આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન :૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૪૨) ખાતે સપંકર્ સાધવો. 

-5 

ઉ ર 

ખાતરો નાખવા છતા ંઉ પાદન ઘટ ુ ં ય છે. તે માટ ુ ંકર ુ ં?   

ખાતરો નાખવા છતા ં ઉ પાદન ઘટત ુ ંજાય છે તે માટેના અનેક કારણો હોઈ શકે. તેના માટે 
આપની જમીન અને િપયતના પાણીનુ ં પથૃક્કરણ પ્રથમ કરાવવુ.ં આ માટે જમીન રસાયણ 
િવભાગ, બ.ંઅ. કૃિષ મહાિવ ાલય આકૃય.ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન : ૦૨૬૯૨ ૨૨૫૭૪૨) ખાતે 
સપંકર્ સાધવો. પથૃક્કરણનો અહવેાલ આવે યારબાદ તે મજુબ કાયર્વાહી કરવી.    

-6 

ઉ ર 

નાના મોટા દાણાવાળા રાસાયણક ખાતરથી પાકમા ંકોઇ ફરક પડ? 

નાના કે મોટા દાણાવાળા રાસાયિણક ખાતર આપવાથી પાકમા ંકોઇ ફરક ના પડે. 

-7 

ઉ ર 

 રાસાયણક ખાતર િસવાય ખાતર તર ક શેનો ઉપયોગ કરવો? 

(1) રાસાયિણક ખાતર િસવાય જમીનમા ંપોષક ત વો ઉમેરવા માટે લીલો પડવાશ કરવો.  

(2) જમીનમા ંસા  કોહવાયેલુ ંછાિણયુ ંખાતર કે ક પો ટ ખાતર અથવા લીમડાનો કે િદવેલીનો 
ખોળ નાખંવો.  

(3) વિમર્ક પો ટ એટલે કે અળિસયાનુ ંખાતર નાખવુ ં
(4) િબયારણને  તે પાક મજુબ ક ચરનો પટ આપીને વાવવું

-8 

ઉ ર 

 વિમક પો ટ ખાતર કવી ર તે બનાવ ુ ં અને વાપર ુ ં?  

વિમર્ક પો ટ ખાતર સેિ દ્રય કચરો, માટી, ગાયભેંસનુ ંછાણ વગેરેના ઉપયોગ ારા અળિસયાનંો 
ઉપયોગ કરી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. તે અંગેની િવશેષ માિહતી માટે અથવા આપના જી લામા ં
આવેલ કૃિષ િવજ્ઞાન કે દ્રનો સપંકર્ સાધવો. અળિસયાનં ુ ખાતર પાકની વાવણી પહલેા ં
વાપરવાથી અનેકિવધ લાભો થાય છે. એક હકે્ટરે ૨.૫ ટન ટલુ ંખાતર આપવાથી ફાયદો થાય 
છે.આ અંગેની િવશેષ માિહતી માટે પ્રા યાપક અને વડા, એગ્રોનોમી િવભાગ બ.ંઅ.કૃિષ 
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મહાિવ ાલય આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૧૩/૨૨૫૭૧૪) ખાતે સપંકર્ 
કરવો.     

-9 

  ઉ ર 

ખાતર અને જ ં નુાશક દવાઓ ખર દતી વખતે કવી કાળ  લેવી જોઈએ ?  

(1) ખાતર  તે પાકમા ંભલામણ કરેલ જ થા મજુબ  તે ગામની સહકારી મડંળી ારા અથવા  

     જીઅએસએફસી/જીએનએફસીના ખાતરના ડેપો પરથી ખરીદવુ ંજોઈએ. 
(2) જતંનુાશક દવાઓ  તે પાકમા ંભલામણ કરેલ હોય તે મજુબ જતંનુાશક દવાના મા ય 

િવકે્રતા પાસેથી ખરીદવી જોઈએ. દવાના પેિકંગ ઉપર લખેલ એક્સપાયરી ડેટ જોઈને દવા 
ખરીદવી. જૂની દવા ખરીદવી નિહ.    

-10 

ઉ ર 

દવેલી ખોળ વાપરવાથી ુ ંફાયદો થાય ?  

િદવેલીનો ખોળ એ સેિ દ્રય ખાતર છે. તે વાપરવાથી જમીનની ભૌિતક િ થિત સધુરે છે. થી 
જમીનમા ંભેજસગં્રહશિક્ત વધે છે. પિરણામે જમીનની ઉ પાદકતામા ંવધારો થાય છે. િદવેલીના 
ખોળ પે ખાતરો આપવાથી તેટલા પ્રમાણમા ં રાસાયિણક ખાતરો ઓછા આપવા પડે છે. 
િદવેલીનો ખોળ જમીનમા ંઆપવાથી સકુારા રોગનુ ંપ્રમાણ ઘટે છે. 

િપયત 

-1 

  ઉ ર 

પાણીના થૃ રણની ઉપયો ગતા ?ુ 

પાણીના પથૃક્કરણથી જમીનની િવ તુ વાહકતા,પી એચ વગેરે જાણી શકાય, પાણીમા ં રહલેા 
ક્ષારોની માિહતી મળી શકે અને તેના આધારે કયા પાક માટે વધ ુઅનકુળૂ છે તે જાણી શકાય 
છે.આ અંગેની વધ ુમાિહતી માટે જમીન રસાયણ િવભાગ, બ,ં અ. કૃિષ મહાિવ ાલય આકૃય,ુ 
આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૪૨) ખાતે સપંકર્ સાધવો.  

 -2 

ઉ ર 

િપયત આપવા માટ ે ઠ પ ધિત કઈ છે ?  

િપયત આપવા માટેની ે ઠ પ ધિત પક િપયત પ ધિત છે. પક િપયત પ ધિત વાપરવાથી 
૨૯ થી ૫૯ ટકા ટલા પાણીનો બચાવ થાય છે,  તે પાક મજુબ ૨૦ થી ૫૦ ટકા ટલ ુ
ઉ પાદન વધ ુમળે છે. નીંદામણ ઓ  ંથતુ ં હોય મજૂરી ખચર્મા ંબચત થાય છે, પાણી સાથે 
ખાતર આપી શકાય છે. મોટા ભાગના પાકો માટે અનકુુળ પ ધિત છે મયાર્િદત ક્ષારવા ં પાણી 
પણ આ પ ધિત વડે પાકને આપી શકાય છે. 

-3 

ઉ ર 

ટપક િસચાઈ પ ધિતની મા હતી આપો.  

ટપક િસંચાઈ પ ધિતના અનેક લાભો છે.  

(1) તેના ઉપયોગથી પાક, જમીન અને વાતાવરણ પ્રમાણે ૪૦ થી ૭૦ ટકા પાણીની બચત થાય 
છે. 

(2) છોડનો વધ ુઝડપથી િવકાસ અને પાક મજુબ વધ ુઉ પાદન મળે છે.  

(3) મજૂરી/ખચર્ અને શિક્તનો બચાવ થાય છે. 
(4) નીંદામણ ખચર્ ઘટે છે. 
(5) રોગ-જીવાતનુ ંિનયતં્રણ થાય છે.  

(6) ખાતરોનો અસરકારક ઉપયોગ થાય છે.  

(7) અનેક પાકમા ંતેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે 
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-4 

ઉ ર 

પાણીની સગવડ નથી તો ટપક પ ધિતમા ંસબિસડ  મળે ક ન મળે ? 

આજુબાજુમાથંી પાણીની સગવડ થતી હોય તો સબિસડી મળે. પાણીનો સોસર્ હોવો 
જોઇએ.સબિસડી માટે ગ્રામસેવક અથવા િવ તરણ અિધકારી(ખેતી) અથવા જી લા બાગાયત 
અિધકારીનો સપંકર્ સાધવો.

-5 

ઉ ર 

પાણીનો ો લેમ છે તો ુ ંકર ુ?ં 

(1) ચોમાસામા ંખેત તલાવડી બનાવીને પાણીનો સગં્રહ કરવો જોઈએ. 
(2) ટપક િપયત/ વારા િપયત પ ધિત અપનાવવી જોઈએ.

-6 

ઉ ર 

નહરમા ંઔધોગક ર તે ૂ િષત પાણી આવે છે તે માટ ુ ંકર ુ ં? 

આ અંગે ખેડા જી લાના નડીયાદ ખાતે કાયર્રત ગજુરાત પ્રદૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની પ્રાદેિશક 
કચેરી (ફોન: ૦૨૬૮-૨૫૫૧૪૨૭) ખાતે સપંકર્ સાધવો.  

-7 

ઉ ર 

િસચાઈ મડંળ  કઈ ર તે બનાવવી ?  

િસંચાઈ મડંળી બનાવવા માટે આપની નજીક આવેલ કેનાલના િસંચાઈ ખાતાની કચેરીના વડાનો 
સપંકર્ સાધવાથી માિહતી મળી રહશેે. 

પાક સરં ણ 

-1 

ઉ ર 

જ ં નુાશક દવાઓનો કાય મ ઉપયોગ જણાવો.  

જતંનુાશક દવાઓના કાયર્ક્ષમ ઉપયોગ અંગે માિહતી, માગર્દશર્ન અને પાક સરંક્ષણ અંગેની 
તાલીમ મેળવવા માટે  પ્રા યાપક અને વડા ી,કીટકશા  િવભાગ, બ.ંસ.કૃિષ મહાિવ ાલય 
આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૧૩/૨૨૫૭૧૪) ખાતે સપંકર્ કરવો.     

-2 

ઉ ર 

લીમડાની લ બોળ ને જ ં નુાશક તર ક કવી ર તે વાપર  શકાય ?  

લીમડાની લીંબોળીનો અકર્ કાઢી તેનો જતંનુાશક તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. જીવાતોના િનયતં્રણ 
માટે લીમડાની લીંબોળીના મીંજનો ભકૂો ૫૦૦ ગ્રામ (૫ ટકા અકર્) ૧૦ િલટર પાણીમા ંભેળવી 
તેનો છટંકાવ કરવો.

-3 

ઉ ર 

િૂસયા ં કારની વાત િનયં ણ જણાવો ? 

સફેદમાખી/તડતડીયા/ંમોલો/િથ્ર સ/પાનકથીરીના ઉપદ્રવ વખતે લીંબોળીની મીંજ ૫૦૦ ગ્રામ 
(અકર્) અથવા લીંબોળીનુ ં તેલ ૫૦ િમ.િલ. અથવા લીમડા આધારીત દવાઓ 
(ગ્રોનીમ/િનમાઝાલ/અચકૂ/િનમાકર્/વેનગાડર્/એઝાડેક્ષ) ૨૦ િમ.િલ.(૧ઈસી) થી ૪૦ 
િમ.િલ.(૦.૧૫ઈસી) ૧૦ િલટર પાણીમા ં ભેળવી છટંકાવ કરવો. તે િસવાય શોષક પ્રકારની 
કીટનાશક દવાઓ(ઈમીડાક્લોપ્રીડ,એસીફેટ,એસીટામીપ્રીડ, થાયોમેથોક્ઝામ)નો છટંકાવ કરવો.  

-4 

ઉ ર 

ઊધઇ િનયં ણ કઇ ર તે કર  શકાય ? 

(1) ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી.૧.૫ િલટર દવાને ૧૦૦ િક.ગ્રા. રેતી સાથે િમ  કરી બરાબર 
ભેળવીને ઉભા પાકમા ંપુખંવી અને યારબાદ પાકને હળવુ ંિપયત આપવુ ં 

(2) પાણી આપવામા ંઢીલ કરવી નિહ. 
(3) સપંણૂર્ કહોવાયેલ છાિણયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવો.  

(4) ઊધઈનો ઉપદ્રવ ઘટાડવા અગાઉના પાકના અવશેષો, પાદંડા,ં મળૂ, ડાળીઓનો નાશ કરવો.  

(5) ખાતર તરીકે લીંબોળીના ખોળનો ઉપયોગ કરવો.   
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-5 

ઉ ર 

ચકટો(િમ લબગ) ુ ંિનયં ણ કવી ર તે કર ુ?ં 

 (1) િમથાઇલ પેરાિથયોન ર ટકા ભકૂીરુપ દવા જમીનમા ંઆપવી.  

(2) પ્રોફેનોફોસ ૫૦/ઈસી દવા ૧૨ િમ.િલ./૧૦ િલ. પાણીમાં ભેળવી છટંકાવ કરવો.  
-6 

ઉ ર 

જ ં નુાશક દવાઓ અને રાસાયણક ખાતર મ ઘા થતા ય છે તેની અવે મા ંક રુક ખાતર 

કયા વાપર  શકાય ?  

જતંનુાશક દવાઓ મ ઘી થતી જાય છે તેની અવેજીમા ંસજીવ ખેતી અપનાવી શકાય. િવક 
િનયતં્રકોનો ઉપયોગ કરી શકાય તેની વધ ુ િવગત માટે પ્રા યાપક સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી, િવક 
િનયતં્રણ પ્રયોગશાળા, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦(ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૯૮) ખાતે સપંકર્ 
કરવો.અથવા ખાતરો મ ઘા થતા જાય છે તેને બદલે વધ ુપ્રમાણમા ંછાિણયુ ંખાતર અથવા 
અળિસયાનુ ંખાતર ખેતરમા ંવાપરી શકાય. બેક્ટેરીયલ ક ચરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય, આ 
અંગે િવભાગીય વડા, માઈક્રોબાયોલોજી િવભાગ અને બાયોફટ લાઈઝર પ્રો ક્ટ આકૃય.ુ, આણદં 
(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૮૧૩/૨૬૦૨૧૧) ખાતે સપંકર્ સાધવો.  

-7 

ઉ ર 

દવાઓનો ખેતીમા ંવપરાશ કવી ર તે ઓછો કરવો? 

સકંિલત જીવાત યવ થાપન અપનાવવુ.ં મા ં ઉનાળામા ં ઉંડી ખેડ કરવી, વન પિતજ ય 
દવાઓનો ઉપયોગ કરવો, ફાયદાકારક કીટકોની વ તી જાળવવી, જીવાત ક્ષ ય માત્રાએ પહ ચે 
યારે દવાનો છટંકાવ કરવો, રાસાયિણક દવાનો યોગ્ય પ્રમાણમા ંઉપયોગ કરવો વગેરે. 

-8 

ઉ ર 

ગનાશક દવાઓનો કાય મ ઉપયોગ જણાવો.  

ગનાશક દવાઓના કાયર્ક્ષમ ઉપયોગ અંગેની માિહતી મેળવવા માટે પ્રા યાપક અને વડા ી, 
વન પિત રોગશા  િવભાગ, બ.ંઅ.કૃિષ મહાિવ ાલય, આકૃય.ુ,આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-
૨૬૨૪૩૫) નો સપંકર્ સાધવો.

-9 

ઉ ર 

ન દણનાશક દવા િવશે િવ તૃ મા હતી આપો.  

નીંદણનાશક દવાઓ અંગેની િવ તતૃ માિહતી '' આધિુનક કૃિષમા ંનીંદણ િનયતં્રણ યવ થાપન 
નામના પુ તક મેળવવા માટે તેમજ નીંદણનાશક દવા અંગે માિહતી તથા માગર્દશર્ન મેળવવા 
માટે એગ્રોનોમી ટ, નીંદણ િનયતં્રણ યોજના, બ.સ.ં કૃિષ મહિવ ાલય, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮ ૧૧૦ 
(ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૦૬) નો સપંકર્ સાધવો.  

િવક િનયં ણ 

-1 

ઉ ર 

િવક િનયં ણ કઇ ર તે કર  શકાય ? 

 જીવાતોના િવક િનયતં્રણ માટે  તે જીવાતોના કુદરતી દુ મનો(પરજીવી અને પરભક્ષી કીટકો 
અને રોગકારકો)નો ઉપયોગ કરવો. ભલામણ મજુબ પરજીવી અને પરભક્ષી કીટકોને ખેતરમા ં
છોડવાથી નકુશાનકારક જીવાતની વ તી ઘટે છે. તે અંગે વધ ુમાિહતી મેળવવા માટે સશંોધન 
વૈજ્ઞાિનક ી, િવક િનયતં્રણ પ્રયોગશાળા, આકૃય,ુ આણદં(ફોન:૦૨૬૯૨-૨૬૨૨૯૮) ખાતે સપંકર્ 
કરવો. 

ન દણ િનયં ણ 

-1 

ઉ ર 

જવાિસયા ન દણના િનયં ણ માટ ુ ંકર ુ.ં ? 

ગ્લાયફોસેટ દવા ૧૨૦ િમ.િલ./૧૦ િલટર પાણીમાં મેળવી  છટંકાવ વહલેી સવારે કરવો.  
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  ઓ રો/મશીનર  

-1 

 ઉ ર 

ધુારલ ખેતી ઓ ર કપાસ લકર મશીનની મા હતી આપશો.  

કપાસ લકર મશીન િવષેની માિહતી અને માગર્દશર્ન માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી,(કપાસ), કપાસ 
સશંોધન કે દ્ર, અઠવા લાઈ સ, સરુત-૩૯૫૦૦૭ (ફોન : ૦૨૬૧-૨૬૬૬૦૯૭) નો સપંકર્ સાધવો.   

-2 

ઉ ર 

રોટાવેટર, પપંસેટ તથા ેસર ાથંી મેળવવા ?  

રોટાવેટર, પપંસેટ અને થે્રસર મેળવવા માટે આપની નજીકના તાલકુા કે જી લા મથકે આવેલ 
પ્રિતિ ઠત કંપનીના િવકે્રતા/ડીલરનો  સપંકર્ સાધવો.

 -3 

  ઉ ર 

ટરની સબિસડ  માટ કોનો સપંક કરવો? 

ટે્રક્ટરની સબિસડી માટે ગ્રામસેવક, િવ તરણ અિધકારી(ખેતી) કે જી લા ખેતીવાડી અિધકારી ીનો 
સપંકર્ સાધવો.

સોલર ઉ  

-1 

ઉ ર 

સોલાર સી ટમ િવષેની મા હતી ાથંી મળે ? 

સોલાર સી ટમ િવષેની માિહતી માટે ધી ડાયરેક્ટર, ગજુરાત એનજીર્.ડેવલપમે ટ એજ સી 
(જીડા), ઉ ોગભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાધંીનગર-િપન-૩૮૨૦૧૭ અને ડાયરેક્ટર ી, પે્રરી 
સં થા,ગ્રામો ાર મુ ણાલય સામે, પો.વ લભિવ ાનગર િજ.આણદં ખાતે સપંકર્ કરવો. 

પ પુાલન 

-1 

ઉ ર 

નવરોની કઈ તો રાખવાથી વ  ુઉ પાદન મળશે. ?  

પશઓુમા ંગાયોમા ંગીર અને કાકંરેજ ઓલાદો સારી છે. મા ંગીરની ઓલાદો શુ ધ વ પમા ં
ખાસ કરીને જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર, અને રાજકોટ જી લાઓમા ં યારે કાકંરેજ 
ઓલાદના જાનવરો મહસેાણા, અમદાવાદ, સાબરકાઠંા, ખેડા,વડોદરા, ભ ચ, અને સરુત 
જી લાઓમા ં  જોવા મળે છે. થી તે િવ તારોમાથંી તેના પશઓુ મેળવી શકાય ગીર ગાયો 
વેતરના કુલ ૩૦૦ થી ૩૭૫ િદવસમા ં૧૫૦૦ થી ૧૮૦૦ િલટર દૂધ આપતી ન ધાયેલ છે યારે 
કાકંરેજ ગાયો ૨૭૫ થી ૩૧૫ િદવસમા ં૧૨૦૦ થી ૧૫૦૦ િલટર દૂધ આપે છે. પશઓુમા ંભેંસોની 
જાફરાબાદી, સરુતી અને મહસેાણી ઓલાદો સારી છે.જાફરાબાદી  ભેંસો એક વેતરમા ં૩૨૦ થી 
૩૫૦ વેતરના િદવસોમા ંસરેરાશ ૨૦૦૦ થી ૨૧૦૦ િલટર, સરુતી ભેંસો ૩૦૦ દુઝણા િદવસોમા ં
સરેરાશ ૧૨૦૦ થી ૧૫૦૦ િલટર અને મહસેાણી ભેંસો ૩૧૦ દુઝણા િદવસોમા ં૧૭૦૦ થી ૧૮૦૦ 
િલટર દૂધ આપે છે.આ ઉપરાતં બ ી ભેંસો પણ દૈિનક ૧૨-૧૫ િલટર ટલુ ંસા  દૂધ ઉ પાદન 
આપે છે. સકંર ગાયો ખાસ કરીને હો ટેઈન સકંર ગાયો કે  સરેરાશ ૩૧૦ દૂઝણા િદવસોમા ં
૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦ િલટર ટલુ ંદૂધ આપી શકે છે તે પણ સારી ગણાય. અતે્ર ખાસ યાદ રાખવ ુકે 
વધ ુદૂધ ઉ પાદન આપતા પશઓુને સારી માવજત અને પરૂતો લીલો સકૂો ઘાસચારો, સિૂમિ ત 
દાણ, િમનરલ િમ ચર, આરામદાયક રહઠેાણ અને રોગપ્રિતકારક રસીઓ મકૂાવવી જ રી છે.   

-2 

ઉ ર 

સકંર વાછરડ  આણદં ખેતીવાડ મા ંમળે ક કમ ?  

સકંર વાછરડી આણદં ખેતીવાડી ખાતેથી મળે કે નિહ તેની માિહતી માટે પશ ુ સશંોધન 
કે દ્ર(LRS), વેટરનરી કોલેજ, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૯૦૧૧૨) ખાતે સપંકર્ 
સાધવો. આ ઉપરાતં ઈ ટ્રક્શનલ ફામર્, વેટરનરી કોલેજ, આકૃય,ુ આણદં-૩૮૮૦૦૧  ફોન : 
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૦૨૬૯૨ (૨૨૫૨૭૭) ખાતે સપંકર્ સાધવો
-3 

ઉ ર 

દશી ગાય ગીર ુ ંસવંધન કવી ર તે કર  શકાય ?  

દેશી ગીર ગાયના સવંધર્ન માટે જૂનાગઢ કૃિષ યિુનવિસર્ટી, જૂનાગઢ ખાતે કેટલ બ્રીડીંગ ફામર્ 
જના ચાલે છે. યાથંી શુ ધ ગીર નસલના સાઢં મેળવી ગીર ગાયનુ ંસવંધર્ન કરી શકાય. 

સરકારના પશપુાલન ખાતા તથા સહકારી દૂધ ડેરીઓ ારા ચાલતા કૃિત્રમ બીજદાન કે દ્રો ખાતે 
શુ ધ ગીર નસલના સાઢંના િવયર્થી સવંધર્ન કરાવી શકાય છે. આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટીના 
પશસુશંોધન કે દ્ર, આણદં ખાતે પણ ગીર ગાયની જાળવણીની યોજના ચાલે છે.ગીર ગાયના 
સરંક્ષણ માટેની રા ટ્રીય કાયર્ યોજના જુનાગઢના જામકા, કાલાવડના કૃ ણનગર તથા પીઠડીયા-
૨, બગસરાના સમઢીયાળા તથા જાફરાબાદ ગામોમા ંઅમલી બને છે. આ અંગેની વધ ુમાિહતી 
માટે જી લા પશપુાલન અિધકારી ી, જુનાગઢ ખાતે સપંકર્ સાધવો.

-4 

ઉ ર  

 પ ઓુમા ં િૃ મ બીજદાનના ફાયદા કયા કયા છે ?  

કૃિત્રમ બીજદાન પ ધિતમા ંઉ મ ગણુવ ાવાળા સાઢંા-પાડા કે ની માતાનુ ંદૂધ ખબૂજ વધારે 
હોય તેનુ ં વીયર્ વાપરવામા ં આવે છે. આથી તે થકી ઉ પ  થતી વાછરડી-પાડી ઉંચી 
ગણુવતાવાળી અને વધ ુદૂધ ઉ પાદન આપતી ગાય/ભેંસ બની શકે છે. કુદરતી રીતે ફેળવવાથી 
જો સાઢંા/પાડા જાતીય રોગો ( સેુલોસીસ) થી પીડાતા હશે તો ચેપ ગાય/ભેંસમા ંપણ પ્રસરે છે 
યારે કૃિત્રમ બીજદાન પ ધિતમા ંઆ ભય િનવારી શકાય છે. એક પાડા/સાઢં વડે કુદરતી 
સમાગમથી વરસે ૧૦૦ ટલી ગાય/ભેંસોને ફેળવી શકાય છે યારે કૃિત્રમ બીજદાન પ ધિતથી 
૨ થી ૩ હજાર ગાય/ભેંસોને એક વષર્મા ંફેળવી શકાય છે.

 -5 

ઉ ર 

િૃ મ બીજદાન ાર કર ુ.ં ?  

ગાય વેરતણમા ંઆવે તેના ં૧૨ કલાક પછી કૃિત્રમ બીજદાન કરવુ.ં
-6 

ઉ ર 

ભસ વેતર/ગરમીમા ંઆવતી નથી તે કઈ ર તે ખબર પડ ?  

જો ભેંસ ગાભણ હશે તો વેતર/ગરમીમા ંઆવશે નહી તથા જો ગાભણ ના હોય તો પ્રજનન 
તતં્રના કોઈ રોગ/િબમારી કે અંતઃ ાવોનુ ંઅસતંલુન અને પોષકત વોની ઉણપ વા કારણોસર 
પણ વેતર/ગરમીમા ં આવશે નહી. ભેંસ વેતર/ગરમીમા ં આવતીન હોય તો તેની તપાસ 
નજીકના પશ ુદવાખાનાના દાક્તર પાસે કરાવવી જોઈએ. 

-7 

ઉ ર 

ગાભણ પ ઓુની તપાસ ાર કરાવવી ? પ  ુ (એચ.એફ.અને જસ  ) ગાભણ કરવા માટ કયા 

પગલા લેવા ?  

સામા ય રીતે ગાય/ભેંસ ગાભણ ન થાય યા ં સધુી દર ૨૦ થી ૨૧ િદવસ િનયિમતપણે 
વેતરે/ગરમીમા ંઆવે છે.  ગાભણ પશ ુવેતર/ગરમીમા ંઆવતુ ંનથી તે ગાભણ થવાની પ્રથમ 
િનશાની છે. વેતરે આવેલ ગાય/ભેંસોને કુદરતી કે કૃિત્રમ બીજદાનથી ફેળ યા બાદ ૪૫ થી ૬૦ 
િદવસ બાદ પશિુચિક સક ી પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ.પશનેુ ગાભણ કરવા માટે 
વેતર/ગરમીમા ં આવે છે તેવી સચોટ તપાસ રાખવી, પરૂતો સમતોલ આહાર આપવો, 
આરામદાયક રહઠેાણ આપવુ ંતથા વેતરે આ યાના ૧૦-૧૨ કલાક બાદ ફેળવવુ.ં   

પરદેશી ગાયો એચ.એફ.અને જસીર્ને ગાભણ કરવા માટે કૃિત્રમ વીયર્દાન પ ધિતનો ઉપયોગ 
કરવો. આ માટે નજીકના પશ ુદવાખાનાના કે કૃિત્રમ બીજદાન કે દ્રોના પશ ુદાકતરનો ઉપયોગ 
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કરવો.   
-8 

ઉ ર 

િવયાણ વખતે ુ ંકાળ  લેવી? 

િવયાણ વખતે ગાય/ભેંસ ચકૂાવાનુ ંશ  કરે તેના ૨ કલાકમા ંમતૂ્રાશય પર મોટો પરપોટો બહાર 
દેખાય  ટી ગયા બાદ નવજાત બ ચાની ખરીઓ દેખાય છે. જો પરપોટો ટી ગયા બાદ 
લાબંા સમય સધુી ખરીઓ બહાર ન આવે તો બ ચ ુઆડુ હોવાની શક્યતા હોય તા કાિલક પશ ુ
િચિક સકનો સપંકર્ કરવો.    

િવયાણ પછી પશઓુમા ં મેલી પડવી નહીં, માટી ખસી જવી, બાવલાનો સોજો, સવુારોગ, 
કીટોસીસ, ગભાર્શયનો બગાડ વગેરે વા રોગો થવાની શક્યતા હોય છે. તેથી આવા રોગો ન 
થાય તે માટે નજીકમા ંઆવેલ પશ ુદવાખાનાના પશ ુદાક્તરની સલાહ લેવી.    

-9 

 ઉ ર 

 

નવરોમા ંકઈ કઈ રસી આપવી જોઈએ  અને ાર ?  

પશઓુને કયા રોગ માટે ક્યારે રસી મકુાવવી તેની માિહતી કોઠામા ંઆપી છે.  

રોગ ુ ંનામ  કયા પ ઓુને કુાવવી  કટલા મ હનામા ં કુાવવી  

ગળસ ૂઢંો  ગાય, ભેંસ, બળદ,પાડા, ઘટેા ં   મે/જુન (મે મિહનાના છે લા અથવા 
જૂનના પ્રથમ અઠવાિડયામા)ંચોમાસ ુ
શ  થતા પહલેા   

ખરવા-મ વાસા ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘટેા ં નવે બર અને એિપ્રલ  
ગાઠંીયો તાવ ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘટેા,ં બકરા મે/જૂન ચોમાસ ુશ  થતા પહલેા    
કાળીયો તાવ ગાય, ભેંસ, બળદ, ઘટેા,ં બકરા ફે આુરી/માચર્ 
ચેપી ગભર્પાત  ૬ થી ૯ માસની ઉંમરવાળી 

પાડીઓ અને વાછરડીઓ
૬ થી ૯ માસની ઉંમરે (જીવનમા ં
ફક્ત એક જ વખત)  

હડકવા દરેક પશનેુ ને હડકાય ુ કુત  
કરડેલ હોય.  

હડકવાય ુ કુત  ં કરડયા બાદ ૦, 
૩,૭,૧૪,૩૦,અને ૯૦ મા િદવસે એમ 
૬ ઈ કશન મકૂાવવા   

થાયલેરીયોસીસ ખાસ કરીને પરદેશી ગાયોને વષર્મા ંએક વખત  
ન ધ : પાળેલા કતૂરા-િબલાડાને હડકવા િવરોધી રસીઓ, હડકાય ુકતૂ  કરડેલ ન હોય તો પણ 
મકૂાવવી.  

-10 

ઉ ર   

સામા ય ર તે િૃમથી થતા રોગો સામે પ ઓુનો કવી ર તે ર ણ કર ુ ં?  

કૃિમથી થતા રોગો સામે પશઓુને બચાવવા માટે ચોમાસા પહલેા ંઅને ચોમાસા બાદ કૃિમનાશક 
દવાનો ડોઝ આપવો જોઈએ. નાના બ ચાઓંને મિહને એક વખત એમ ૬ મિહનાનુ ંથાય યા ં
સધુી દર મિહને  કૃિમનાશક દવા આપવી જોઈએ. નજીકના પશ ુદવાખાનાના પશ ુડૉક્ટરને મળી 
 તે િવ તારમા ંથતા કૃિમઓ આધાિરત દવા આપવી જોઈએ.આ ઉપરાતં પશ ુરહઠેાણને વ છ 

અને સકુૂ ભેજરિહત રાખવુ.ંચરીયાણ ઉપર નભાવતા પશોઓને કૃિમથી બચાવવા માટે 
ચિરણાયમા ંજતંનુાશક (કોપર સ ફેટ) નો છટંકાવ કરવો.  

 -11 

ઉ ર 

ગાયભસમા ંકયા કયા રોગો આવે છે? 

ગાય ભેંસમા ંસામા ય રીતે આઉનો સોજો, ખરવા-મોવાસો, આફરો,સામા ય અપચો, ગળસ ૂઢંો, 
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પરોપજીવીથી થતા રોગ, મેલી ન પડવી, ચેપી વાિંઝયાપણુ,ં માટી ખસી જવી વગેરે રોગો જોવા ં
મળે છે.ઉપરાતં સવુારોગ, ચેપી ગભર્પાત, સકંર ગાયોમા ંથાઈલેરીયોસીસ, ક્ષય વગેરે રોગો પણ 
જોવા મળે છે.   

 -12 

ઉ ર- 

 આઉનો સોજો કવી ર તે અટકાવી શકાય ?  

(1) આ રોગ અટકાવવા માટે પશનેુ દોહતા પહલેા અને દોહયા ંબાદ આંચળ તથા બાવલુ ં
ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ યારબાદ પોટેશીયમ પરમેંગેનેટના મદં ાવણથી સાફ કરવાનુ ં 
રાખવુ ંજોઈએ.  

(2) દોહનારે પોતાના હાથ પણ આ ાવણથી ધોવા જોઈએ.આંચળ-આઉ ધોયા બાદ વ છ 
કપડાથી કોરા કરવા.  

(3) પશ ુઅને તેના રહઠેાણને વ છ રાખવુ ંજોઈએ. 
(4) ખરાબ દૂધ ભ યતળીયે ન ફકતા તેનો યોગ્ય િનકાલ કરવો જોઈએ. આવા પશનેુ છે લા 

દોહવાનુ ંરાખવુ.ં  

(5) બાવલામા ં કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા થાય તો તરુતજ પશ ુ દાક્તર પાસે તેનો ઉપચાર 
કરાવવો જોઈએ.  

(6) વસકેુલા જાનવરોના આંચળમા ંએિ ટબાયોિટક દવા ચઢાવવી.  

(7) દોહન બાદ ગાય/ભેંસોને ૮-૧૦ મીનીટ ઉભી રાખવી. નીચે બેસી જાય નહી તે જોવુ.ં  

(8) મ ૂ ી પ ધિતથી દોહન કરવુ ંજોઈએ. વીંટી પહરેી દોહન કરવુ ંનહી. 
(9) મશીનથી દોહન વેળા પરૂતા દબાણે દોહન થવુ ંજોઈએ.  

(10) દોહન સપંણૂર્કરવ ુજોઈએ.ટીપે ટીપ ૂદૂધ દોહી કાઢવુ ંજોઈએ. 
-13 

ઉ ર 

 

ભસમા ંક શયમ ઘટવાના કારણો અને તેના ઉપાય ુ ંછે ? 

 ભેંસોને એકલા ડાગંરનુ ંપરાળ કે હાઈિબ્રડ નેપીયર વા ઘાસચારા પર િનભાવાતી હોય તેમા ં
કેિ શયમનુ ંપ્રમાણ ઘટે છે. આ ચારાઓમા ં''ઓક્ઝેલેટ'' ત વ રહલે ુ ંછે  કેિ શયમ સાથે બધંાઈ 
''કેિ શયમ ઓક્ઝેલેટ'' બનાવે છે. આ કેિ શયમ અપા ય હોઈ છાણ-પેશાબ વાટે શરીર બહાર 
નીકળી જાય છે પિરણામે કેિ શયમની  છે. િવયાણ બાદ વધ ુઆપતી ભેંસોને પરેુપુ  દોહી લઈએ 
તો મારફત મોટા પ્રમાણમા ં કેિ શયમ શરીરની બહાર નીકળી જાય છે પિરણામે લોહીમા ં
કેિ શયમનુ ંપ્રમાણ ઘટી જાય છે અને ભેંસ ઠંડી પડી જાય અને ઉભી થઈ શકે નિહ. તેને સવુાનો 
રોગ કહ ેછે. 
તેના ઉપાય માટે આવા પશનુુ ંસપંણૂર્ ખી  દોહવુ ંનિહ. યારે ભેંસ ગાભણ હોય તે વખતે છે લા 
બે મિહના પહલેા ંસા  કેિ શયમ ધરાવતો ચારો દા.ત. રજકો, સયૂર્મખુી, ચોળા, વગેરે આપવો. 
ઉપરાતં સારી કંપનીનુ ં કેિ શયમ યકુ્ત િમનરલ િમ ચર દૈિનક ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ લેખે દરરોજ 
આપવુ.ં િવયાણના છે લા ૧૫ િદવસ વધ ુપડત ુ ંકેિ શયમ આપવુ ંનહી.   

 -14 

ઉ ર 

ૂધ દોહવાની સાર  ર ત? 

હાથ વડે દૂધ દોહનની સારી રીત મુ ી પ ધિત વડે દૂધ દોહન કરવુ ં તે છે.વધ ુગાય/ભેંસો 
ધરાવતી ડેરી ફામર્સ પર મશીન વડે પણ દોહન કરી શકાય છે.  
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-15 

ઉ ર 

નવરને િમનરલ િમ ચર ખવડાવવાથી ુ ંફાયદાઓ થાય ?  

(1) ઉછરતા ંપશઓુના વિૃ ધ દરમા ંવધારો થાય છે.  

(2) નર અને માદા જાનવરોમા ંપ્રજનન ક્ષમતામા ંસધુારો થાય છે.  

(3) િવયાણના ગાળામા ંઘટાડો થવાથી પશનુી કુલ ઉ પાદન ક્ષમતા ંવધે છે.  

(4) પશઓુની ખોરાક વપરાશની ક્ષમતા વધે છે.  

(5) દૂધ ઉ પાદન વધ ુમળે છે. 
(6) પશઓુની રોગ પ્રિતરોધક ક્ષમતા વધે છે તેથી વા ય સધુરે છે.  

(7) ચામડીના રોગો થતા અટકે છે.   
-16 

ઉ ર 

દાણ ુ ં માણ ખોરાકમા ંકટ ુ ંઆપ ુ ં?  

ગાય/ભેંસને તેના િનભાવ માટે શરીરના કદ પ્રમાણે ૧-૨ િકલોગ્રામ સમતોલ દાણ આપવુ ં
જોઈએ. ગાયને પ્રિત િકગ્રા દૂધ દીઠ ૪૦૦ ગ્રામ અને ભેંસને પ્રિત િકગ્રા દૂધ દીઠ ૫૦૦ ગ્રામ 
વધારાનુ ંદાણ આપવુ ંજોઈએ.

-17 

ઉ ર 

 

નવરોને આફરો ચઢ તો ાથિમક સારવાર ુ ંકરવી જોઈએ ?  

(1) ગાય/ભેંસ કે બળદમા ંઆફરો થાય યારે પખુ્ત વયના પશમુા ં૫૦૦ ગ્રામ ખાવાના તેલમા ં
૨૫ ગ્રામ િહંગ પાઉડર, ૫૦ ગ્રામ સચંર પાવડર તથા ૫૦ ગ્રામ અજમા પાઉડર અને ૫૦ 
ગ્રામ સ ૂઠં િમ  કરી પીવડાવવાથી રાહત થાય છે.  

(2) ૫૦૦ ગ્રામ ખાવાના તેલમા ં૫૦ ગ્રામ ટરપે ટાઈન તેલ ભેળવી નાળ વાટેં પીવડાવવુ ં
(3) ૫૦૦ ગ્રામ ખાવાના તેલમા ં૨૫ ગ્રામ દળેલી હીંગ નાખી ભેળવી પીવરાવવુ.ં  

     ઉપરોક્ત ત્રણ પૈકી કોઈ એકનો જ અમલ કરવો. 
-18 

ઉ ર  

 

પચંગ ય બનાવવાની પ ધિત તથા તેનો ઉપયોગ જણાવો.  

પચંગ ય ગાયના દૂધ,દહીં,ઘી, ગૌમતૂ્ર, અને ગોબરમાથંી બનાવવામા ં આવે છે. અહીંયા બે 
ફો યુર્લા આપવામા ંઆવી છે. કોઈ પણ ફો યુર્લાથી પચંગ ય બનાવી શકાય છે.  

ફો લુા -1 ફો લુા- 2 

એક ભાગ ઘી પાચં ચમચી ગૌમતૂ્ર(કપડાથી ગાળેલુ)ં 
એક ભાગ ગૌમતૂ્ર એક ચમચી ગોબર(કપડામા ંગાળેલુ)ં 
બે ભાગ દહીં બે ચમચી ગાયનુ ંદૂધ 
ત્રણ ભાગ દૂધ એક ચમચી ગાયનુ ંદહીં 
અડધો ભાગ ગોબર એક ચમચી ગાયનુ ંઘી ૨ ચમચી મધ 
આ બધી વ ત ુચાદંી અથવા કાચના કટોરામા ં િમ  કરવુ.ં સવારના મ  સાફ કરી થોડૂ ંપાણી 
પીધી પછી પચંગ ય ધીરે ધીરે પીવુ ં જોઈએ.પચંગ ય લેતા પહલેા એક અઠવાડીયુ ં િત્રફળા 
અથવા ગૌમતૂ્ર અથવા ઘી દૂધ લઈ પેટ સાફ કરી લેવુ.ંતો વધ ુસા  પિરણામ મળશે.  

પચંગ ય ઘણા રોગોને મટાડે છે અને ને કોઈ તકલીફ નથી તેને કોઈ રોગ થતો નથી અને 
મનુ ય તેજ વી બને છે. પચંગ ય સવર્રોગહર ટોિનક કહવેાય છે.   

-19 

ઉ ર 

પ પુાલન કરવા કોઈ િવમા યોજના છે ખર  ?  

પશપુાલન માટેની િવમા યોજના છે. સહકારી દૂધ મડંળી મારફતે મડંળીના સભાસદોના જ પણ 
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 પશઓુનો િવમો ઉતારવામા ંઆવે છે. આ અંગે આપની નજીકની દૂધ સહકારી મડંળી અથવા 
જી લાના પશપુાલન અિધકારી ીનો સપંકર્ સાધવો.  

-20 

ઉ ર 

ૂધ વધારવા માટ  ુકર ુ?ં 

(1) સારી નસલ કે  વધ ુદૂધ ઉ પાદન આપતી હોય તેવા પશઓુ રાખવા. ઉદા. મરુાહ ભેંસ, 
સકંર ગાય વગેરે.   

(2) િમનરલ િમ ચરનો ઉપયોગ કરવો. 
(3) અમલૂ દાણ અથવા કોઈપણ ડેરીનુ ંસિુમિ ત દાણ આપવુ.ં  

(4) રસીકરણ િનયિમત કરાવવુ.ં  

(5) દરરોજ ૪ થી ૫ વખત થઈ કુલ ૬૦-૭૦ િલટર પાણી પીવડાવવુ.ં ઉનાળામા ં૧૦૦ િલટર 
પાણી દરરોજ પાવુ.ં  

(6) દૈિનક ૧૫-૨૦ િકલો િમ  લીલો ચારો (૯-૧૨ િકલો મકાઈ/જુવાર/ઓટ તથા ૬-૮ િકલો  

     રજકો/ચોળા/બરસીમ) ખવડાવવો. 
(7) દરરોજ ૫-૬ િકલો ટલો સારી ક્વોિલટીનો સકૂો ચારો નીરવો. ઉદા.સકૂો રજકો,જુવાર બાટુ 

વગેરે.. 
(8) આરામદાયક રહઠેાણ પ ૂ  પાડવુ.ં  

(9) વેતરે આવેલા પશનેુ ઓળખી સમયસર બધંાવતા જીવનકાળ દર યાનનુ ંદૂધ ઉ પાદન વધે 
છે. બે િવયાણ વ ચેનો ગાળો ૧૪ માસ રહ ેતે અગ યનુ ંછે. 

-21 

ઉ ર 

 વ છ ૂધ ઉ પાદન મેળવવા માટ  ુકર ુ ં? 

(1) ગમાણ વ છ રાખવી. પરુતો હવાઉજાસ હોવો જોઈએ.  

(2) પશનેુ સમયસર રસી મકુાવવી અને તદુંર તી જાળવવી 
(3) પશઓુને દો ા પહલેા નવડાવવા તથા આંચળ પોટેિશયમ પરમેંગેનેટના મદં દ્રાવણ વડે 

સાફ કરવા. 
(4) દૂધના વાસણોની સફાઈ અંગે કાળજી લેવી. ટેઈનલેસ ટીલના સાકંડા મોઢાવંાળા વાસણ 

વાપરવા.  
(5) દૂધ દોહનાર યિક્તની સફાઈ અને તદુંર તી તથા વ છતાની સારી ટેવો પાડવી.  

(6) દૂધમા ંવાસ આવે તેવો ખોરાક પશનેુ ન ખવડાવવો.  

(7) પશઓુને જતંનુાશક દવા છાટેંલ ઘાસ ન આપવુ.ં 
(8) દોહન પહલેા કે દોહન વેળા સકૂો ચારો નીરવો નહી.  

(9) દોહન વેળા સાવરણાથી સફાઈ કરવી નહી. 
-22 

ઉ ર 

સાયલેજ બનાવવાની ર ત ુ ંછે ?  

સાયલેજ બનાવવા માટે જ િરયાત મજુબ તથા લીલા ચારાની ઉપલ ધતાના પ્રમાણમા ં
જમીનમા ંખાડો કરવો જોઈએ. સાયલેજ બનાવવા માટે ખાડો પાકો હોય તે જ રી નથી પણ પાકા 
ખાડામા ંસાયલેજ બનાવવાથી સાયલેજનો બગાડ ત ન ઓછો થાય છે. સાયલેજ બનાવવા માટે 
ચાર પ્રકારના ંસાયલોનો ઉપયોગ થાય છે.તેની િવગત માટે સશંોધન વૈજ્ઞાિનક ી પશપુોષણ 
િવભાગ, વેટરનરીકોલજે, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૧૧૦ (ફોન:૦૨૬૯૨–૨૬૩૪૪૦)નો સપંકર્ સાધવો.   
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મરઘા ંપાલન 

-1 

ઉ ર  

પો  િવષેની મા હતી ાથંી મળે ? 

પો ટ્રી અંગેની માિહતી માટે આણદં ખાતે આવેલ પો ટ્રી સકુંલ, (ફોન: ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૫૨) ખાતે 
સપંકર્ સાધવો. આ કે દ્ર ખાતે પો ટ્રી અંગેની ટંુકા ગાળાની તાલીમ આપવામા ંઆવે છે. 

ૃિષ સહાય 

-1 

ઉ ર 

 

સરકારની િવિવધ યોજનાઓ િવષે મા હતી ાથંી મળે ?   

સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓની માિહતી માટે આપના ગામમા ંઆવતા ગ્રામસેવક અથવા 
તાલકુા કક્ષાએ તાલકુા પચંાયતમા ં ખેતી અિધકારી ી અથવા જી લા કક્ષાએ જી લા ખેતી 
અિધકારી ીનો સપંકર્ સાધવો. આ અંગેની વધ ુમાિહતી ખેડતૂ માગર્દિશર્કા ભાગ-૪ મા ંઆપેલ છે 
ની નકલ ગ્રામ પચંાયતમાથંી વાચંવા મળશે. 
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તાડપ ીમા ંસરકાર  સહાય મળે ?  

તાડપત્રી અંગે સરકારી સહાય આપવામા ંઆવે છે ફે સીંગ માટે સરકાર ીની સહાય યોજના છે 
 માટે ગ્રામસેવક અથવા જી લાના જી લા ખેતીવાડી અિધકારી ીનો સપંકર્ સાધવો.  
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અક માત વીમા યોજના બાબતે જણાવો.  

અક માત વીમા યોજના માટેની િવગતવાર માિહતી તથા અરજીપત્રક મેળવવા માટે તમારા 
ગામના ગ્રામસેવક અથવા જી લાના જી લા ખેતીવાડી અિધકારી ીનો સપંકર્ સાધવો. 

ૃિષ િશ ણ 
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ધોરણ 10 પછ  િૃષ માટના અ યાસ િવષે મા હતી આપો ? 

ધોરણ ૧૦ પછી કૃિષના અ યાસ માટે ગજુરાતીમા ં કૃિષ યિુનવિસર્ટીઓ ારા સચંાિલત ૮ કૃિષ 
પોલીટેકનીક કાયર્રત છે (૧) આણદં(િજ.આણદં) (૨) વસો(િજ.ખેડા) (૩) ડીસા(િજ.બનાસકાઠંા) 
(૪) ખેડબ્ર ા(િજ.સાબરકાઠંા) (૫) અમીરગઢ(િજ.બનાસકાઠંા) (૬) ધારી(િજ.અમરેલી) (૭) 
મક્તમપરુ(િજ.ભ ચ) (૮) યારા(િજ.તાપી)  આ અંગે ધોરણ ૧૦ ના પિરણામ બાદ 
સમાચારપત્રમા ંજાહરેાત આવે તે મજુબ પ્રવેશ અંગેના ફોમર્ મેળવી કાયર્વાહી કરવી. 
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વેટરનર મા ંએડિમશન કયા પૃને મળે ?  

વેટરનરી કોલેજમા ં ધોરણ-૧૨ સાય સ(બી ગપૃ) મા ં ઉતીણર્ થયેલ િવ ાથીર્ને gsauca.in 

વેબસાઈટ ઓનલાઈન અરજી કયાર્ બાદ મેરીટ પ્રમાણે પ્રવેશ મળે. વધ ુમાિહતી માટે આચાયર્ ી, 
વેટરનરી કોલેજ, આકૃય.ુ, આણદં-૩૮૮૦૦૧   (ફોન: ૦૨૬૯૨,૨૬૧૪૮૬) નો સપંકર્ સાધવો.  
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નાતક ક ાના અ યાસ મો િવષે મા હતી આપશો.  

ધોરણ-૧૨ મા ંઉ ીણર્ થયેલ િવ ાથીર્ઓ માટે આણદં કૃિષ યિુનવિસર્ટી ારા આણદં અને વસો 
ખાતે બી.એસસી. (એિગ્રક ચર), આણદં ખાતે બી.એસસી.(હોિટર્ક ચર), બી.ટેક(ડેરી ટેકનોલોજી), 
બી.ટેક(એિગ્રક ચરલ ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી), બેચલર ઓફ વેટરનરી સાય સ એ ડ એિનમલ 
હસબ ડરી તથા બી.ટેક( ડ પ્રોસેિસંગ ટેકનોલોજી), ગોધરા ખાતે બી.ટેક(એિગ્રક ચરલ 
એિ જયિરંગ), અને ધોરણ-૧૦ મા ં ઉ ીણર્ થયેલ િવ ાથીર્ઓ માટે આણદં અને વસો ખાતે, 
એિગ્રક ચર, વડોદરા ખાતે હોિટર્ક ચર, દાહોદ ખાતે એિગ્રક ચર એિ જનીયિરંગ અને આણદં ખાતે 
યિુટ્રશન એ ડ ડાયટેિટક્સ િવષયો અંગેની પોલીટેકનીકમા ંપ્રવેશ મેળવી અ યાસ કરી શકે છે.  
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ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke f[uheyku 
www.aau.in 

fw÷Ãkrík©e  ykýtË-388110  0h69h-h61h73 
fw÷Mkr[ð  ykýtË-388110  0h69h-h61310 
MktþkuÄLk rLkÞk{f  ykýtË-388110  0h69h-h63600 
Mkn MktþkuÄLk rLkÞk{f  ykýtË-388110  0h69h-h61057 
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f  ykýtË-388110  0h69h-h62316 
íkkr÷{ yLku {w÷kfkík ÞkusLkk  ykýtË-388110  0h69h-h64822 
yuxef  ykýtË-388001  0h69h-h61108 
íktºke ‘f]r»køkkurðãk’  ykýtË-388110  0h69h-h61921 
MkhËkh M{]rík fuLÿ  ykýtË-388110  0h69h-h63457 
rLkÞk{f, «Mkkh rþûký ¼ðLk  ykýtË-388110  0h69h-h61h70 
rnMkkçk rLkÞk{f  ykýtË-388110  0h69h-h63338 
rLkÞk{f, ELVku{uoþLk xufLkku÷kuS  ykýtË-388001  0h69h-h63053 
rLkÞk{f ErLMxxÞqx ykuV zeMxLxMk yußÞwfuþLk ykýtË-388001  0h69h-260399 
yk[kÞo, fku÷us ykuV yurøkú. ELVku{uoþLk xufLkku÷kuS  ykýtË-388110  0h69h-h631h3 
rLkÞk{f, rðãkÚkeo fÕÞký «ð]r¥kyku  ykýtË-388001  0h69h-h64688 
fkÞoÃkk÷f EsLkuh  ykýtË-388110  0h69h-h63972 
yk[kÞo, fku÷us ykuV Vqz «kuMku®Mkøk xufLkku÷kuS yuLz çkkÞkuyuLkSo ykýtË-388110  0h69h-h61302 
Ãkku÷exufLkef ELk Vqz MkkÞLMk yuLz nku{ EfkuLkkur{fMk/çkufheþk¤k ykýtË-388110  0h69h-h64464 
zkì. yu{.ze. Ãkxu÷ ÷kÞçkúuhe  ykýtË-388110  0h69h-h61571 
yk[kÞo, çkt.y.f]r»k {nkrðãk÷Þ  ykýtË-388110  0h69h-h61076 
çkkÞkufu{uMxÙe zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25749 
Ã÷kLx ÃkuÚkku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h62435 
yuûkxuLþLk yußÞwfuþLk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25710 
yurøkúfÕ[h çkkuxLke zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h61342 
yuøkúkuLkku{e zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-225705 
Ãkþwrð¿kkLk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h61076 
nkuŠxfÕ[h zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h62375 
çkkøkkÞík MktþkuÄLk Vk{o  ykýtË-388110  0h69h-h90250 
£wx «kuMku®Mkøk MkuLxh  ykýtË-388110  0h69h-h62374 
yuLxku{ku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25713 
ðez fLxÙku÷ zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25706 
VeÍef÷ yußÞwfuþLk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25772 
ytøkúuS ¼k»kk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-225727 
yurøkúfÕ[h {urxÞkuhku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h61426 
yurøkúfÕ[h MxuxeMxef zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25715 
yurøkúfÕ[h fu{uMxÙe zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h25742 
yurøkúfÕ[h EfkuLkkur{õMk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h64950 
Lke{uxku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h62850 
{kE¢kuçkkÞku÷kuS zeÃkkxo{uLx/çkkÞkuVŠx÷kEÍh «kusuõx  ykýtË-388110  0h69h-h60211 
yurøkúfÕ[h÷ çkkÞkuxufLkku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h60117 
Ãkku÷exufLkef ELk yurøkúfÕ[h  ykýtË-388110  0h69h-260060 



 

51 
 

               B[0}TF[G[ D}\hJTF 5|`GF[ VG[ T[GF[ pS[, 

{urzrMkLk÷ yuLz yuhku{urxf Ã÷kLxTMk  ykýtË-388110  0h69h-290842 
Vkuhus zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h64179 
{kE¢kuLÞwxÙeÞLx «kusufx  ykýtË-388110  0h69h-h61616 
yurøkúfÕ[h÷ ykuŠLkÚkku÷kuS  ykýtË-388110  0h69h-h61641 
çkkÞku÷kuSf÷ ftxÙku÷  ykýtË-388110  0h69h-h62298 
ÃkuMxeMkkEz hMkezâq  ykýtË-388110  0h69h-652807 
yk[kÞo, ðuxhLkhe fku÷us  ykýtË-388001  0h69h-h61486 
yuLkkxku{e zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h60434 
VeSÞku÷kuS yLku çkkÞkufu{uMxÙe zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69-264414 
yuSçke yLku çkkÞkuxufLkku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-225923 
ÃkuÚkku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h25939 
{kE¢kuçkkÞku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h25944 
yu÷Ãkeyu{ zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h63685 
ÃkuhkMkkÞxku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h25913 
yuûkxuLþLk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h22915 
Vk{uofku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h64688 
{urzrMkLk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h63056 
Mksohe zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h62732 
yurLk{÷ SLkurxfMk yuLz çkúe®zøk  ykýtË-388001  0h69h-h61h01 
økkÞLkufku÷kuS zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h25950 
ðuxhLkhe ÃkÂç÷f nuÕÚk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388001  0h69h-h90460 
Íðuhe nkuÂMÃkx÷  ykýtË-388001  0h69h-h60201 
ÃkkuÕxÙe Mktfw÷  ykýtË-388110  0h69h-h62352 
ykhçkeykhÞw  ykýtË-388110  0h69h-645467 
yu÷ykhyuMk  ykýtË-388110  0h69h-h65873 
yurLk{÷ LÞwxÙeþLk zeÃkkxo{uLx  ykýtË-388110  0h69h-h63440 
yk[kÞo, zuhe MkkÞLMk fku÷us  ykýtË-388110  0h69h-h61030 
zuhe yuLSLkeÞhªøk  ykýtË-388110  0h69h-h65873 
zuhe xufLkku÷kuS  ykýtË-388110  0h69h-225843 
zuhe {kE¢kuçkkÞku÷kuS  ykýtË-388110  0h69h-hhÃk8Ãk0 
zuhe fu{uMxÙe ykýtË-388110  0h69h-h64170 
zuhe «kuMku®Mkøk yuLz ykuÃkhuþLMk/yLkw¼ð zuhe  ykýtË-388110  0h69h-225807 
zuhe rçkÍLkuMk {uLkus{uLx  ykýtË-388110  0h69h-225833 
rðãk zuhe  ykýtË-388110  0h69h-267996 
yk[kÞo, ELxhLkuþLk÷ yurøkúrçkÍLkuMk {uLkus{uLx EÂLMxxâqx  ykýtË-388110  0h69h-h64052 
çkeze ík{kfw MktþkuÄLk fuLÿ  ykýtË-388110  0h69h-h62061 
çkexeykhyuMk Vk{o  ykýtË-388110  0h69h-h90557 
rð¼køkeÞ MktþkuÄLk fuLÿ  ykýtË-388110  0h69h-260329 
þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ  ykýtË-388110  0h69h-290251 
yuLk.Mke.Vk{o ykýtË  ykýtË-388110  0h69h-225829 
rçkÍLkuMk Ã÷k®Lkøk yuLz zuð÷kuÃk{uLx (çke.Ãke.ze.) ÞwrLkx  ykýtË-388110  0h69h-290052 
nuÕÚk MkuLxh  ykýtË-388110  0h69h-225876 
økuMx nkWMk ¾uíkeðkze  ykýtË-388110  0h69h-260666 
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yrLkfuík Vk{Mko nkuMxu÷  ykýtË-388001  0h69h-264318 
f]r»køkkurðãk Mknfkhe {tz¤e  ykýtË-388110  0h69h-262683 
¾uíkeðkze ÃkkuMx ykurVMk  ykýtË-388110  0h69h-263064 
MkuLxÙ÷ çkUf ykuV EÂLzÞk, ¾uíkeðkze  ykýtË-388110  0h69h-261287 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  yhýus-38h h30  0h714-294203 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  yhýus-38hh30  0h714-h9444Ãk 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  ÄtÄwfk-38h460  0h713-h93013 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  rðh{økk{-38h1Ãk0  0h71Ãk-h33014 
{wÏÞ [ku¾k MktþkuÄLk fuLÿ  Lkðk økk{-387Ãk40  0h694-h84130 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  XkMkhk-388 hÃk0  0h699-hhh10h 
ík{kfw MktþkuÄLk fuLÿ  Ä{os-388 430  0h697-h44439 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  ËknkuË-3891Ãk1  0h673-h4Ãk649 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  ËknkuË-3891Ãk1  0h673-hh04h3 
{wÏÞ {fkE MktþkuÄLk fuLÿ  økkuÄhk-389001  0h67h-h6Ãk8Ãkh 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  MkkýtË S. y{ËkðkË 0h717-h973hÃk 
f]r»k EsLkuhe fku÷us  økkuÄhk-389001  0h67h-h9h0h7 
ykrËðkMke MktþkuÄLk ð íkk÷e{ fuLÿ  ËuðøkZçkkheÞk-389430  0h678-hh0h61 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  zuhku÷-3891h0  0h676-h3ÃkÃkh8 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  z¼kuE-391110  0h663-h90h33 
Lk{oËk rÃkÞík MktþkuÄLk fuLÿ  ¾ktÄk-390019  0h666-hh0h74 
fXku¤ MktþkuÄLk ÞkusLkk  ðzkuËhk-390001  0h6Ãk-hh804h6 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  Ëuðkíks-387h40  0h697-h913h7 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  ¾t¼ku¤s 
Mktfr÷ík ¾uíke ÃkØrík MktþkuÄLk fuLÿ  MkýMkku÷e 02694-292469 
çkkÞku yuLkSo MktþkuÄLk fuLÿ  LkuLkÃkwh 
frÃk÷k fux÷ rhMk[o MxuþLk  {eLkkðkzk  
Ãkku÷exufLkef ELk yurøkúfÕ[h  ðMkku 0268-2585300 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  sçkwøkk{ 0h6Ãk-hh804h6 
çkfhk MktþkuÄLk fuLÿ  hk{Lkk {wðkzk 
økuMx nkWMk, LÞw økku®ðËÃkkfo MkkuMkkÞxe, LkkhýÃkwhk y{ËkðkË  079-27480569 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f]r»k Ãkrh»kË, økktÄeLkøkh økktÄeLkøkh 079-2324102 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ ðus÷Ãkwh rs. Ãkt[{nk÷ 02676-234820 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ ËuÚk÷e íkk. {kíkh S.¾uzk 02694-291252 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ, {tøk÷¼khíke økku÷køkk{ze íkk. Mkt¾uzk S.ðzkuËhk 02665-243218 
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sqLkkøkZ f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke f[uheyku 
www.jau.in 

fw÷Ãkrík©e  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-h671784 
fw÷Mkr[ð  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672346 
MktþkuÄLk rLkÞk{f  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2670131 
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672653 
MkhËkh M{]rík fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672080 
yk[kÞo, f]r»k {nkrðãk÷Þ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2670289 
yk[kÞo, f]r»k EsLkuhe  yLku xufLkku÷kuS {nkrðãk÷Þ sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2671018 
yk[kÞo, Ãke.S. ErLMxxÞqx ykuV yurøkúrçkÍLkuMk {uLkus{uLx sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2670803 
yk[kÞo, ðuxhLkhe fkì÷us  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2670722 
ykExe MkuLxh  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2676496 
Ãkku÷exufLkef ELk nkurxofÕ[h sqLkkøkZ-36h001 0285-2670204 
½ô MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672080 
ík]ý ÄkLÞ MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2711793 
fÃkkMk MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672080 
{wÏÞ íku÷erçkÞk MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2670205 
furLÿÞ «kÞkurøkf MktþkuÄLk fuLÿ Mkkøkzeðeze,  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2901201 
yurøkú yuLSrLkÞhªøk MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672080 
þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672080 
Ãkþw WAuh Vk{o  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672080 
fXku¤ Ãkkf MktþkuÄLk fuLÿ  sqLkkøkZ-36h001  0h8Ãk-2672536 
{wÏÞ þuhze MktþkuÄLk fuLÿ  fkuzeLkkh-36h720  0h79Ãk-221473 
V¤Ãkkf MktþkuÄLk fuLÿ  {ktøkhku¤-36hhhÃk  0h878-hhh1h7 
{wÏÞ Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  íkh½zeÞk, S. hksfkux-360003  0h81-h784h60 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  íkh½zeÞk S. hksfkux-360003  0h81-h784170 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  {kýkðËh-364301  0h874-hh1Ãk38 
Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  ò{¾t¼k¤eÞk-363Ãkh0  0h833-h3Ãkh79 
Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  LkkLkkfktÄkMkh, [kuxe÷k-363Ãkh0  0h7Ãk1-h941h0 
Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  hkíkeÞk (½uz) S. ÃkkuhçktËh  0h86-hh033h 
Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  ðÕ÷¼eÃkwh  S. ¼kðLkøkh  0h841-hhh81h 
½kMk[khk Ãkkf MktþkuÄLk fuLÿ  Äkhe-36Ãk640  0h797-hh1117 
f]r»k rðãk÷Þ  Äkhe-36Ãk640  0h797-hh111h 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ (V¤Ãkkf)  {nwðk-364h90  0h844-hhhÃk93 
{íMÞ MktþkuÄLk fuLÿ  rMk¬k-361140  0h88-h3441hh 
çkkshk MktþkuÄLk fuLÿ  ò{Lkøkh-361003  0h8Ãk-h711793 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ   ò{Lkøkh-361003 0h88-h71016Ãk 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ ò{Lkøkh-361003 0285-2670204 
fÃkkMk MktþkuÄLk fuLÿ  ¾kÃkx S. ÃkkuhçktËh-360Ãk9Ãk  0h86-hh4h416 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  ¾kÃkx  S. ÃkkuhçktËh-360Ãk9Ãk  0h86-hh4h416 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  y{hu÷e-36Ãk601  0h79h-227122 
Ãkku÷exufLkef ELk nku{ MkkÞLMk y{hu÷e-36Ãk601  0h79h-227122 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  LkkLkkfktÄkMkh, [kuxe÷k-363Ãkh0  0h7Ãk1-294120 
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yk[kÞo, {íMÞÃkk÷Lk {nkrðãk÷Þ  ðuhkð¤  0h876-hh10Ãk3 
f]r»k rðãk÷Þ  n¤ðË-363330  0h7Ãk8-h6144Ãk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ MkýkuMkhk S. ¼kðLkøkh 02846-283777 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ ytçkwòLkøkh, fkuzeLkkh 0279Ãk-h3h163 
 
 

LkðMkkhe f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke f[uheyku 
www.nau.in 

 
fw÷Ãkrík©e  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-283869 
fw÷Mkr[ð  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-272748 
MktþkuÄLk rLkÞk{f  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-283160 
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282026 
rLkÞk{f, rðãkÚkeo fÕÞký «ð]r¥kyku  LkðMkkhe-3964Ãk0 02637-292112 
yk[kÞo Lk.{.f]r»k {nkrðãk÷Þ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282766 
rðMíkhý rþûký rð¼køk (f]r»k fku÷us) LkðMkkhe-3964Ãk0 02637-282771 
s{eLk yLku Ãkkýe ÔÞðMÚkkÃkLk MktþkuÄLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282026 
MkhËkh M{]rík fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282572 
yurxf  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-272786 
ÃkþwÄLk rLkheûkf íkk÷e{ fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-h8h706 
MktþkuÄLk ði¿kkrLkf s{eLk yLku Ãkkýe  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-283792 
yurøkú rçkÍLkuMk {uLkus{uLx ErLMxâqx  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282960 
yMÃke çkkøkkÞík ð ðLkeÞ {nkrðãk÷Þ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282745 
yk[kÞo ðLkçktÄw ðuxhLkhe fku÷us   LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282143 
þuhze MktþkuÄLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282136 
þkf¼kS MktþkuÄLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282771 
«kËurþf V¤ MktþkuÄLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-284264 
Ãkþw MktþkuÄLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282465 
fXku¤Ãkkf MktþkuÄLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282771-75 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-292562 
çkkøkkÞík Ãkku÷exufLkef  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282459 
çkufheþk¤k  LkðMkkhe-3964Ãk0  0h637-282771 
zktøkh MktþkuÄLk fuLÿ LkðMkkhe-3964Ãk0 02637-282771-75 
yuøkúku ykE.xe. ykE. LkðMkkhe-3964Ãk0 02637-282786 
V¤ MktþkuÄLk fuLÿ  økýËuðe-396360  0h634-262326 
«kËurþf fÃkkMk MktþkuÄLk fuLÿ  {fík{Ãkwh, ¼Y[-39h01h  0h642-245253 
rð¼køkeÞ MktþkuÄLk fuLÿ (yuLk.yu.ykh.Ãke.) {fík{Ãkwh, ¼Y[-39h01h  0h64h-h4ÃkÃk90 
f]r»k Ãkku÷exufLkef  {f{íkÃkwh, ¼Y[-39h01h  0h64h-h4Ãk1Ãkh 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  ÔÞkhk-3946Ãk0  0h6h6-hh1869 
«kËurþf [ku¾k MktþkuÄLk fuLÿ  ÔÞkhk-3946Ãk0  0h6h6-220212 
f]r»k Ãkku÷exufLkef  ÔÞkhk-3946Ãk0  0h6h6-hh03h8 
f]r»k «kÞkurøkf fuLÿ  ÃkheÞk-394190  0h60-h337hh7 
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{wÏÞ swðkh MktþkuÄLk fuLÿ  Mkwhík-39Ãk003  0h61-h66813h 
{wÏÞ fÃkkMk MktþkuÄLk fuLÿ  Mkwhík-39Ãk003  0h61-h66804Ãk 
økwshkík yurøkúfÕ[h÷ çkkÞkuxuf ErLxMxxÞqx Mkwhík-39Ãk003 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ Mkwhík-39Ãk003 0261-26ÃkÃkÃk6Ãk 
½ô MktþkuÄLk fuLÿ  çkkhzku÷e-394601  0h6hh-hh0389 
fÃkkMk MktþkuÄLk fuLÿ  íkýAk-3641h0  0h641-h38449 
fÃkkMk MktþkuÄLk Ãkuxk fuLÿ  yAkr÷Þk -3931h0 0h641-291447 
n÷fk ÄkLÞ MktþkuÄLk fuLÿ ðÄE-394730  0h631-h46h43 
f]r»k Ãkku÷exufLkef  ðÄE-394730  0h631-h46h39 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  ðÄE-394730  0h631-h46h39 
fÃkkMk Mkwfkhk MktþkuÄLk fuLÿ  nktMkkux-393030  0h646-h6h048 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  Ëktíke-W¼hkx  0h637-h78h4h 
¾hMkkýe MktþkuÄLk fuLÿ  ðýkhMke  íkk. ðktMkËk 0h630-hhh018 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  zuzeÞkÃkkzk S. Lk{oËk  0h649-h34Ãk01 
fku÷us ykuV yurøkú yurLsLkeÞrhtøk zuzeÞkÃkkzk S. Lk{oËk 
zu{kuMxÙuþLk Vkuh xÙuLkªøk MkuLxh Vkuh EL÷uLzVeþheÍ 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ {ktøkhku¤ 02629-220116 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  yt¼uxe  S.ð÷Mkkz 02633-260055 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ [kMkðz S. ¼Y[ 02643-285039 
 
 

MkhËkh f]r»kLkøkh Ëktíkeðkzk f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke f[uheyku 
www.sdau.in 

fw÷Ãkrík©e  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278222 
fw÷Mkr[ð  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278226 
MktþkuÄLk rLkÞk{f  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278233 
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278436 
rð¼køkeÞ MktþkuÄLk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278471 
{wÏÞ hkE yLku rËðu÷k MktþkuÄLk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278492 
{wÏÞ fXku¤ MktþkuÄLk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278459 
MkhËkh M{]rík fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278482 
yuxef  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278437 
íkk÷e{ yLku {w÷kfkík ÞkusLkk  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278437 
¾uík Mk÷kn Mkuðk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278436 
çkkøkkÞík rLkËþoLk Vk{o  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278416 
Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278465 
Ãkkf ÃkØrík MktþkuÄLk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278434 
Mkez xufLkku÷kuS zeÃkkxo{uLx  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278470 
Ãkkf ÃkØrík MktþkuÄLk «kusufx  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278434 
ÃkþwÃkk÷Lk MktþkuÄLk fuLÿ  MkhËkh f]r»kLkøkh-38ÃkÃk06  0h748-278463 
swðkh MktþkuÄLk fuLÿ  zeMkk-38ÃkÃk3Ãk  02744-223673 
çkxkxk MktþkuÄLk fuLÿ  zeMkk-38ÃkÃk3Ãk  02744-220865 
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f]r»k rð¿kkLk fuLÿ  zeMkk-38ÃkÃk3Ãk  02744-220350 
{wÏÞ ¾khuf MktþkuÄLk fuLÿ  {wLÿk-3704h1  0h838-hhh18Ãk 
{wÏÞ ½ô MktþkuÄLk fuLÿ  rðòÃkwh-38h870  0h763-hh0h33 
{wÏÞ {Mkk÷k MktþkuÄLk fuLÿ  søkwËý-38h710  0h76h-h8Ãk339 
¾uíkeðkze MktþkuÄLk fuLÿ  fkuXkhk-37064Ãk  0h831-h8hhh8 
¾uíkeðkze MktþkuÄLk fuLÿ  ÷kzku÷-38h840  0h763-h86109 
¾uíkeðkze MktþkuÄLk fuLÿ  ík÷kuË-383h1Ãk  0h770-hh0Ãk76 
¾uíkeðkze MktþkuÄLk fuLÿ  ykMkuzk-38ÃkÃk3Ãk  0h744-hÃk3163 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  ¾uzçkúñk-383hÃkÃk  0h77Ãk-hh01h6 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ ¾uzçkúñk rs. MkkçkhfktXk 02775-222933 
Mkqfe ¾uíke MktþkuÄLk fuLÿ  hkÄLkÃkwh-38Ãk340  0h746-h80668 
V¤ MktþkuÄLk fuLÿ  Ënuøkk{-38h30Ãk  0h716-h3h663 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  ¼[kW-370140  0h837- 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  r¼÷kuzk S. MkkçkhfktXk 02771-232720 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  ¾ku÷ðkzk S. Ãkkxý  
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  yzeÞk íkk. nkhes 02733-285366 
f]r»k MktþkuÄLk fuLÿ  rMknkuh S. çkLkkMkfktXk  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ ¾uhðk  S. {nuMkkýk 02762-289189 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ hktÄuò  S.økktÄeLkøkh 079-239752223 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ {wtÿk S. fåA 02838-222384 
f]r»k rð¿kkLk fuLÿ Mk{kuzk økýðkzk íkk. rMkØÃkwh 0h767-h8ÃkÃkh8 
 

 


