ઈંસ્ટ્રકશનલ ફાર્મ, કાાંકણપરુ , ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી
વવભાગ, કૃવિ ઈજનેરી અને ટે ક્નોલૉજી કોલેજ, ગોધરા
___________________________________________________________________

“બટાટા પાકની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત”
ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજાયો.
વવિય અંતગમ ત તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ એક દિવસીય ખેડત
કૃષિ ઈજનેરી અને ટે ક્નોલોજી કોલેજ,આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, ગોધરા હસ્તકના ઈસ્રક્શનલ ફાર્મ, કાંકણપુર
ખાતે પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રી, ફાર્મ ર્શીનરી અને પાવર ઈજનેરી ષવભાગની અધ્યક્ષતાર્ાં તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૭
ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજવાર્ાં
ના રોજ “બટાટા પાકની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત” ષવિય ઉપર એક દદવસીય ખેડત
આવ્યો હતો. સૌ પ્રથર્ દીપ પ્રાગટયથી કાયમક્રર્નો શુભારં ભ કરીને “બટાટા પાકની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધવત”
આધાદરત તાલીર્ સંપટુ નું ખેડુતોને ષવતરણ કરવાર્ાં આવ્યુ.ં ત્યારબાદ શ્રી કે.એલ.ડાભી, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક
અને ફાર્મ ર્ેનેજરશ્રી તથા શ્રી આર.એસ.ગોધાણી, સીનીયર રીસર્મ આસીસ્ટન્ટ દ્વારા કોલેજના આર્ંષિત
અષધકારીગણ તથા આત્ર્ાર્ાંથી પધારે લ કર્મર્ારીગણ તથા ખેડુતોનુ ં પુષ્પગુચ્છ તેર્જ શાબ્દદક સ્વાગત
કરવાર્ાં આવ્યુ.ં કાયમક્રર્ની શરૂઆતર્ાં

ડો.આર.સ્વણમકાર,પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રીએ પોતાના પ્રાસંગગક

ઉદભોદનર્ાં આર્ંષિત તર્ાર્ને આવકારી “પંર્ર્હાલ, દાહોદ અને ર્હીસાગર ષવસ્તાર ર્ાટે નવો રોકદડયો
પાક–બટાટા” ની આધુષનક ખેતી ષવિે ઉંડાણપ ૂવમક પોતાની આગવી શૈલીર્ાં ખુબ સુદર
ં
સર્જ આપી તથા આ
પાકના વાવેતરથી વધુ વળતર કેવી રીતે ર્ેળવી શકાય તે પણ સર્જાવ્યુ.ં ત્યારબાદ શ્રી કે.એલ.ડાભી,
ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક અને ફાર્મ ર્ેનેજરશ્રી, દ્વારા “બટાટાની વાવણીની ષવષવધ પદ્ધષતઓ તથા તેનાં સાધનો”
અંતગમત અિેની કોલેજ દ્વારા ષવકસાવવાર્ાં આવેલ સેર્ી ઓટોર્ેદટક પોટે ટો પ્લાન્ટર સદહત બટાટાના પાકના
વાવેતરથી ર્ાંડીને ઉપજ લેવા સુધીના કૃષિ યાંષિકીકરણ ર્ાટે વપરાતાં તર્ાર્ સાધનો ષવિે ખુબ સરસ
વક્તવ્ય આપવાર્ાં આવ્યુ.ં આ ઉપરોક્ત સવમશ્રી ઈજ. ક્પીલ ર્ંડલોઈ, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક, ઈજ. ગર્રાગ
જાદવ, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક તથા ઈજ.આર.એસ.ગોધાણી,સી.રી.આસી. દ્વારા અનુક્રર્ે “બટાટાની વાવણી અને
હાવેસ્ટીંગ ના સાધનોની ર્ાવજત”, “બટાટાની ખેતીર્ાં આંતરખેડનુ ં ર્હત્વ” તથા “બટાટાની ખેતીર્ાં રોગૂ ોને ર્ાગમદશમન આપવાર્ાં આવ્યુ.ં આ તર્ાર્
જીવાત ષનયંિણના પગલાં” વગેરે ષવિયો આધાદરત ખેડત
ૂ ોને મુલાકાત કરાવી ર્ીલાર્ાલુ
વકતવ્યો પ ૂણમ થયા બાદ કાંકણપુર ફાર્મના જુદા જુદા બાગાયતી પાકોની ખેડત
ખેતી પધ્ધષતની જગ્યાએ વધુ વળતર ર્ેળવી શકાય તેવા કાજુ, ર્ોસંબી, ખારે ક વગેરે પાકોના વાવેતર ષવિે
શ્રી કે.એલ.ડાભી તથા શ્રી આર.એસ.ગોધાણી દ્વારા વૈજ્ઞાષનક સર્જ આપવાર્ાં આવી.કાયમક્રર્ના અંત ભાગર્ાં
બટાટાની વાવણીના બે જુદા-જુદા પ્લાન્ટરો (ઓટોર્ેટીક અને સેર્ી ઓટોર્ેટીક) તેર્જ પોટે ટો ડીગરનુ ં જીવંત

ષનદશમન ખેડુતોને અિેની કોલેજના ઈજ. આર.સી.સાળંખે, ર્દદનીશ પ્રાદ્યાપક તથા ઈજ.વાય.સી.યોગાનંદી,
સી.રી.આસી. દ્વારા બતાવવાર્ાં આવ્યુ.ં કોલેજ શરૂ થયા બાદ કાંકણપુર ફાર્મ ખાતે સૌ પ્રથર્ વાર એક દદવસીય
ૂ તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજવાર્ાં આવેલ જેથી આજુબાજુના ખેડુતોએ પણ ખેતીલક્ષી ર્ાદહતી ર્ેળવવા ખ ૂબ જ
ખેડત
ઉત્સાહપ ૂવમક ભાગ લીધો. કાયમક્રર્ના અંતર્ાં ડો.આર.સ્વણમકાર, પ્રાદ્યાપક અને વડાશ્રી, ફાર્મ ર્શીનરી અને
પાવર ઈજનેરી ષવભાગ દ્વારા ઉપસ્સ્થત તર્ાર્નો આભાર વ્યક્ત કયો.

