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	 Mk{]Ø	 ¾uíke	 s{eLkLke	 V¤ÿwÃkíkk	 íkÚkk	 WíÃkkËfíkk	 Ãkh	 ykÄkrhík	 Au.	 nrhÞk¤e	 ¢ktríkLkk	
ykøk{LkÚke	f]r»k	ûkuºku	ðÃkhkíkk	hMkkÞýkuLkk	yrððufe	WÃkÞkuøkLkk	÷eÄu	ÃkÞkoðhý,	s{eLk	WÃkhktík	{kLkð	
MðkMÚÞ	Ãkh	íkuLke	økt¼eh	yMkhku	òuðk	{¤u÷	Au.	MkkÚkku	 MkkÚk	fwËhíke	MktþkÄLkku	 íkÚkk	sið	rðrðÄíkkLku	
Ãký	LkwfMkkLk	ÃknkuåÞwt	Au.	ykðe	rð»k{	ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke	çknkh	ykððk	{kxu	sirðf	¾uíke,	xfkW	¾uíke,	 
«kf]ríkf	¾uíke	suðk		yr¼øk{ku		WÃk÷çÄ	Au,	íkÚkk	¾uzqíkku	Ãký	{nTËytþu	yk	íkhV	ð¤ðk	÷køÞk	Au.	
ðÄw{kt	ykí{rLk¼oh	¼khík	yr¼ÞkLk{kt	ÃkhtÃkhkøkík	ÃkØríkyku	yr¼øk{{kt	÷kððe	sYhe	Au.	su	Ãkife	
MðËuþe	yLku	MÚkkrLkf	sirðf	¾kíkhkuLkk	WÃkÞkuøk	Úkfe	ykuAk	¾[uo	ðÄw	WíÃkkËLk	{u¤ðe	s{eLkLke	økwýð¥kk	
MkwÄkhe	þfkÞ	Au.	su	ytøku	¾uzqíkku{kt	Ãký	¾qçk	s	òøkYfíkk	òuðk	{¤u÷	Au.	

	 nk÷{kt	ßÞkhu	fuLÿ	Mkhfkh	Ëhuf	hkßÞLke	Mkhfkh	MkkÚku	{¤e	¾uzqíkkuLke	ykðf	çk{ýe	fhðk	íkÚkk	
sirðf	¾uíke	{kxu	rðrðÄ	ÞkusLkkyku	çkLkkðe	hne	Au,	íÞkhu	ykýtË	f]r»k	ÞwrLkðŠMkxe	îkhk	ÃkwLk:«fkrþík	
fhðk{kt ykðLkkh ‘sirðf ¾kíkhku’	Lkk{Lkwt	ÃkwMíkf	¾hk	yÚko{kt	f]r»k{kt	Ér»k	çkLkðk{kt	WÃkÞkuøke	Ãkwhðkh	
Úkþu	íku{kt	fkuE	þtfk	LkÚke.	

	 MkËh	ÃkwMíkfLkk	÷u¾Lk	yLku	MktÃkkËLk	{kxu	ykýtË	f]r»k	ÞwrLkðŠMkxeLkk	Mkðuo	ði¿kkrLkfkuLku	þw¼uåAk	
ÃkkXðwt	Awt.	yk	ÃkwMíkf	Mkðuo	¾uzqíkr{ºkkuLku	sYhÚke	WÃkÞkuøke	Úkþu	íkuðe	ykþk	hk¾wt	Awt.	

MktËuþ

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
ykýtË -388110, økwshkík
VkuLk : (f[uhe) 0h69h-h61h73
VufMk	:	(f[uhe)	0h69h-h61Ãkh0
E-{uE÷	:	vc@aau.in

zkì. ykh. ðe. ÔÞkMk
fw÷Ãkrík

(ykh. ðe. ÔÞkMk)íkk. h0/08/h0h0
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MktÃkkËfLke f÷{u...

	 ¼khík	Ëuþ{kt	ykÍkËe	çkkË	ÞktrºkfhýLkku	ÔÞkÃk	ðÄðkLke	MkkÚku	ÃkþwÄLkLkwt	ÞkuøkËkLk	½xâwt	yLku	suLku	
fkhýu	MkurLÿÞ	¾kíkh	Ãkwhíkk	«{ký{kt	{¤íkk	LkÚke.	ykLke	Mkk{u	hkMkkÞrýf	¾kíkhku	{kxuLke	MkçkrMkzeLku	fkhýu	
¾uzqíkku	íkuLkku	çknku¤ku	WÃkÞkuøk	fhu	Au,	suLku	fkhýu	s{eLkLke	Sðtíkíkk	½xðk	÷køke,	yk	ÃkrhÂMÚkrík{kt	s{eLkLke	
V¤ÿwÃkíkk	ò¤ððk	íkÚkk	ðÄkhðk	Mkqû{Sðkýw	Þwõík	sirðf	¾kíkhLkwt	ÞkuøkËkLk	{kuxwt	Au.	

	 ykýtË	¾kíku	çkt.	y.	f]r»k{nkrðãk÷Þ,	nuX¤	Mkqû{Sðkýwþk†	rð¼køku	MkLku	1983	Úke	fkÞohík	
Au.	su	ytíkøkoík	LkkExÙkusLk	ÂMÚkh	fhLkkh,	VkuMVhMk	yLku	Ãkkuxkþ	ÿkÔÞ	fhLkkh,	f]r»k	f[hkLkwt	rð½xLk	fhLkkh	
rðrðÄ	Mkqû{Sðkýw	ytøku	½rLkc	MktþkuÄLk	fhðk{kt	ykÔÞwt	Au.	suLkk	ÃkrhÃkkf	YÃku	fw÷	çkkðLk	¾uzqíkkuÃkÞkuøke	
MktþkuÄLk	¼÷k{ýku	 fhðk{kt	ykðe	Au.	«ðkne	sirðf	¾kíkhLke	 íkktrºkfíkk	 rðfMkkðe	 íkuLku	«Þkuøkþk¤kÚke	
¾uíkhu	Ãknkut[kzðk	{kxuLkk	MkV¤	«ÞkMkku	Ãký	fhðk{kt	ykÔÞk	Au.	sirðf	¾kíkh	çknw	rLkËkou»k,	MkMíkk	íku{s	
«Ëq»ký	{wõík	nkuE	Ëhuf	¾uzqíkr{ºkku	ÃkkuíkkLke	¾uíke	ÃkØrík{kt	Mkk{u÷	fhu	íku	¾kMk	sYhe	Au.	

	 Mk{ÞLke	 {ktøk	yLkwMkkh	¾uzqíkr{ºkkuLkku	 sirðf	¾kíkhku	 íkhVLkku	yr¼øk{	ðÄu	yLku	 íkuLkku	 «[kh-	
«Mkkh	ÚkkÞ	íku	nuíkwÚke	rðMíkhý	rþûký	rLkÞk{f©eLke	f[uhe	ytíkøkoík	«fkþLk	rð¼køk	îkhk	‘sirðf ¾kíkhku’ 

ÃkwMíkf	¾uzqíkkuLkk	÷k¼kÚkuo	«fkrþík	fhðk{kt	ykðu÷	Au	su	çkË÷	rðMíkhý	rþûký	rLkÞk{f©e	zkì.	yu[.	çke.	
Ãkxu÷	yLku	íktºke{tz¤Lkku	yk¼kh	{kLkeyu	Aeyu.	

	 MkËh	ÃkwMíkfLkwt	MktÃkkËLk	fhðk	{kxu	rðMíkhý	rþûký	rLkÞk{f©e	zkì.	yu[.	çke.	Ãkxu÷		íkÚkk	MktþkuÄLk	
rLkÞk{f©e	zkì.	ykh.ðe.	ÔÞkMkLkwt	{køkoËþoLk	íkÚkk	÷u¾ku	{kxu	rðrðÄ	rð¼køkkuLkk	ði¿kkrLkf©eykuLkku	Mknfkh	
{¤u÷	Au	íku	MkðuoLkku	Ãký	yk¼kh	{kLkeyu	Aeyu.	

	 MkËh	ÃkwMíkf{kt	ykÃku÷	íkktrºkf	{krníke	Mkðuo	¾uzqíkr{ºkkuLku	WÃkÞkuøke	Úkþu	íkuðe	yÃkuûkk		Au.	

 - zkì. ykh. ðe. ÔÞkMk 
  ©e{íke n»kkoçkuLk þu÷ík
  zkì. ðkÞ fu. Ík÷k
  ©e{íke nuík÷çkuLk ÔÞkMk



¢{  rð»kÞ Ãkus Lkt.

yLkw¢{rýfk 

1		 ykÄwrLkf	¾uíke{kt	sirðf	¾kíkhLke	sYrhÞkík	 7
h	 f]r»k{kt	LkkExÙkusLk	ÂMÚkh	fhLkkh	Mkqû{	Sðkýwyku		 12
	 yLku	LkkExÙkusLk	ík¥ðLkku	Vk¤ku	
3	 ykÄwrLkf	f]r»k{kt	VkuMVhMk	ÿkÔÞ	fhíkk		 16
	 Mkqû{	SðkýwykuLkwt	{n¥ð
4	 Ãkkuxkþ	fÕ[hLkwt	¾uíke{kt	{n¥ð	 20
Ãk	 sirðf	¾kíkh	Úkfe	Mkqû{	yLku	økkiýík¥ðkuLke	WÃk÷ÂçÄ	 23
6	 yÍku÷k	:	sirðf	¾kíkh	 28
7	 LkðeLk	sirðf	¾kíkh	Mk{qn	(fLMkkuxeoÞ{)	:	çkkÞku	yuLk.Ãke.fu.		 32
	 íkÚkk	Akuz	WÃkh	Atxfkð	{kxuLkk	yLÞ	sirðf	¾kíkhku
8	 ç÷w	økúeLk	ykÕøke	ykÄkrhík	sirðf	¾kíkh	 35
9	 ËrhÞkE	þuðk¤	ykÄkrhík	sirðf	¾kíkh	yLku		 37
	 íkuLke	WÃkÞkurøkíkk
10	fBÃkkuMx	çkLkkððk{kt	Mkqû{	SðkýwykuLkku	Vk¤ku		 40
11	 Ãkt[økÔÞ{kt	hnu÷	Mkqû{	SðkýwykuLke	sirðf	¾kíkh	íkhefu		 43
	 rðrþc	ûk{íkk
1h	 sirðf	¾kíkhLkwt	ÔÞkÃkkhefhý,	WíÃkkËLk,	økwýð¥kk	 45
 [fkMkýe yLku yðfkþ
13	sirðf	¾kíkh	ytøku	¾uzqíkkuÃkÞkuøke	¼÷k{ýku	yLku	rLkËþoLk	 47

sirðf ¾kíkhku
ÃkwLk: «fkþLk ð»ko : h0h0

LkkUÄ : yk ÃkwMíkf{kt Ëþkoðu÷ yr¼«kÞku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLkk LkÚke. «fkþLk 
rð¼køk îkhk «fkrþík yk ÃkwMíkf{kt ykÃku÷ ÷u¾ku ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxeLke 
{kr÷feLkk Au. yktrþf yÚkðk ÃkqhuÃkqhku WÃkÞkuøk ÷u¾Lku ytíku ykýtË f]r»k 
ÞwrLkðŠMkxe îkhk «fkrþík ‘sirðf ¾kíkhku' ÃkwMíkfLkk MkkisLÞÚke yu{ WÕ÷u¾ MkkÚku  
fhe þfkþu.
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સજીવ  ખેતી માટે ઉપયોગી વવવવધ જૈવવક ખાતરની પોષણ ક્ષમતા 

ક્રમ જૈવવક ખાતર વપરાશ રાસાયવણક ખાતર સમકક્ષ પોષણ 
ક્ષમતા  (પ્રવત હેકટર)

૧ રાઈઝોબિયમ	 િીજને	પટ ૫૦-૧૦૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન

૨ અઝોટોિેિટર િીજ/ધરુને	પટ/ચાસમાં ર૦-૪૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન

૩ અઝોસપાઈરીલમ િીજ/ધરુને	પટ/	ચાસમાં ર૦-૪૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન

૪ બ્લયયુ	ગ્ીન	આ્લ્ી ૧૦	કિ.ગ્ા./હે. ર૦-૩૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન

૫ અઝોલા ૧૦	ટન/હે. ૩૦-૪૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન	

૬ ફોસફોિેિટર	 િીજ/ધરુને	પટ/	ચાસમાં ર૦-૪૦	કિ.ગ્ા.	ફોસફરસ

૭ િાયો	એન.પી.િે. િીજ/ધરુને	પટ/	ચાસમાં ર૦-૪૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન,	ફોસફરસ	અને	
પોટાશ
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આધુવનક ખેતીમાં જૈવવક ખાતરની જરૂવરયાત
																												ડૉ.	આર.	વી.	વયાસ		શ્ીમતી	એચ.	એન.	શેલત

િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦	
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

ભારત	િૃબિપ્રધાન	દેશ	છ,ે	જનેી	૬૦%	વસતી	
ગ્ામય	 બવસતારમાં	 વસે	છ.ે	જમેની	આજીબવિાનયું	 મયુખય	
સાધન	 ખેતી	 અને	 પશયુપાલન	 છ.ે	 ભારતીય	 સંસિૃબત	
જૂનામાં	જૂની	છ.ે	આકદમાનવ	દ્ારા	ખેતીની	શરૂઆત	
નદી	 કિનારે	 ૧૦૦૦	 વિટિ	 પૂવવે	 થઇ	 હતી	 જયારે	 િોઈ	
રાસાયબણિ	 ખાતરની	 શોધ	 થયેલ	 ન	 હતી.	 તમામ	
પયુરાણો	જવેાિે	 રામાયણ,	 મહાભારત,	 િૃહદ	સંકહતા,	
ઋગવેદ,	 યજયુવવેદ,	 વૃક્ષ-આયયુવવેદમાં	 સજીવ	 ખેતી	 અને	
િયુદરતી	ખાતરનો	ઉલ્ેખ	છ.ે	

સૌ	પ્રથમ	ભારત	દેશમાં	રાસાયબણિ	ખાતરનયું	
િારખાનયું	 રાણીપેટ	 ખાતે	 સને	 ૧૯૦૬માં	 સથાપવામાં	
આવયયું.	તયારિાદ	આઝાદી	પછી	રાસાયબણિ	ખાતરનો	
વપરાશ	વધયો	અને	સાથે	સાથે	દેશમાં	 િૃબિ	ઉતપાદન	
પણ	વધયયું	અને	ભારત	દેશ	અન્નક્ષેત્ે	સવબનભટિર	થયો.	
પરંતયુ	આ	રાસાયબણિ	ખાતરોના	ઉતપાદન	અને	બવતરણ	
પાછળ	પયુષિળ	ઊર્ટિનો	ઉપયો્	થાય	છ,ે	જ	ેખનીજ	
તેલ,	 નેપથા	 વ્ેરે	 પરંપરા્ત	 સ્તોત	 આધાકરત	 છ.ે	
વધયુમાં	 રાસાયબણિ	 ખાતરના	 વધયુ	 પડતા	 વપરાશથી	
જમીનની	અમલતા	વધે	છ	ેઅને	જમીન	સખત	િને	છ.ે	
નાઈટો્જનયયુકત	ખાતરના	૩૦-૪૦	%	જ	પાિને	િામ	
લા્ે	છ.ે	િાિીનયું	હવામાં	ઉડી	ર્ય	છ,ે	જમીનમાં	ઊંડયુ	ં
ઉતરી	ર્ય	છ	ેઅથવા	બવઘટન	થઈ	ર્ય	છ.ે	આમ	મોંઘા	
ખાતરનો	િ્ાડ	થાય	છ	ેઅને	ખેતી	ખચટિ	વધે	છ.ે	આ	
સંજો્ોમાં	સજીવ	ખેતી	એ	એિ	માત્	બવિ્લપ	છ,ે	જનેે	
પ્રાિૃબતિ	સાતતયપૂણટિ	ખેતી	િહી	શિાય.	આવી	સજીવ	
ખેતીમાં	સેબદ્રિય	ખાતરો,	જબૈવિ	ખાતરો,	વબમટિિમપોસટ	
જવેા	ઓછા	ખચાટિળ	બનદદોિ	જીવોનો	ફાળો	મહામૂલો	છ,ે	
જનેે	અપનાવવાથી	જમીનની	તંદયુરસતી	ર્ળવી	એિધાયયુું	
ઉતપાદન	મેળવી	શિાય	છ.ે

અતયારની	જ	ેરાસાયબણિ		ખેતી	છ	ેએ	િબનષ્ટ		
ખેતી	છ.ે		ટિૂમાં		રાસાયબણિ	ખાતરનો		ઈબતહાસ	માત્	
૧૦૦-૧૬૦	વિટિ			જૂનો	છ.ે		જયારે	સજીવ	ખેતી	જ	ે	
ભારતમાં		હર્રો	વિદો	થી		થતી	આવેલ	છ,ે		તે			સાચા	
અથટિમાં			સંપૂણટિ		રીતે		અપનાવાય	તો		એ	શ્ેષ્ઠ	ખેતી	
છ.ે

વધયુ	 ઉતપાદન	 મેળવવા	 આપણે	 રાસાયબણિ	

ખાતરોનો	સમજપૂવટિિ	ઉપયો્	િયદો	નથી,		જનેે	લીધે	

જમીનની	 ફળરિયુપતામાં	 સંતયુલન	 જળવાતયું	 નથી.	 ખેત	

ઉતપાદન	માટ	ેજમીનમાંથી	મોટા	પ્રમાણમાં	જરૂરી	તતવો	

વપરાય	 છ	ે તેટલા	 પ્રમાણમાં	આપણે	 જમીનને	 પાછા	

પૂરા	પાડતા	નથી.		પકરણામે	સાવટિબત્િ	ધોરણે	જમીનની	

ફળરિયુપતા	ઘટી	ર્ય	છ.ે	આ	િાિતનયું	એિ	મયુખય	િારણ	

એ	 છ	ે િેમ	 સામાદ્ય	 ખેડતૂને	 રાસાયબણિ	 ખાતરનો	

ઉપયો્	આબથટિિ	રીતે	પોિાય	તેમ	નથી,	તેમજ	દેશને	

આબથટિિ	 રીતે	 જરૂરી	 પ્રમાણમાં	 રાસાયબણિ	 ખાતરનયું	

ઉતપાદન	િરવયું	મયુશિેલ	છ.ે	

	 આજના	 યયુ્માં	 ર્્ૃત	 ના્કરિો	 પણ		
રસાયણ	 બસવાયના	 ખેત	 ઉતપાદનો	 માટનેી	 માં્ણી	
િરી	 રહયા	 છ.ે	 તેથી	 જ	 	 રાસાયબણિ	 	 ખાતર	 તથા	
િીટનાશિોનો	ઉપયો્		ખેતીમાં	ઘટી	રહયો	છ.ે	બવશ્વમાં	
વસતી	 	 સતત	 વધી	 રહી	 છ.ે	 આજ	ે આપણે	 ૬૦૦	
િરોડની	માનવ	વસતી		પર	પહોંચયા	છીએ.	જો	આ	રીતે	
વૃબધધ		ચા્લયા	િરશે	તો	સને	ર૦પ૦માં	બવશ્વની	વસતી	
૧૦૦૦	િરોડના	ર્દયુઈ	આંિને	 	પહોંચવાની	શિયતા	
છ.ે	 વસતી	 બવસફોટને	 લઈને	 મયાટિકદત	 ખેડાણ	 જમીન	
ઉપર	પયુષિળ	ભારણ	વધયયુ	છ.ે	આજ	ેઆપણા	દેશમાં	
માથાદીઠ	 ૦.૧૪	 હે.	 થી	ઓછી	જમીન	 ઉપલબધ	છ.ે	
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આપણને	વધયુને	વધયુ	આહાર,		વસ્તો,		િળતણ,		અને	
િાચો	માલ	જોઈશે.	છલે્ા	વિદોમાં	આપણાં		સંશોધન,		
માળખાિીય	સ્વડની	ઉપલબધતા		તેમજ	સરિારની	

નીબતઓને	લઈને	દરેિ	પાિનયું		ઉતપાદન		વધયયું		છ,ે	તેમ	
છતાં	હજી	તે	 	પૂરતયું	નથી.	રાસાયબણિ	ખાતરના	વધયુ	
પડતા	ઉપયો્માં	બનયંત્ણ	જરૂરી	છ.ે

વષ્ષ 
ના:ફો:પો. રાસાયવણક 
ખાતરનો ગુણોત્તર

નોંધ 

સને	૨૦૦૫	

પહેલાં

૮:૩:૧ વધયુ	પડતો	ઉપયો્	જમીનમાં	ક્ષારનયું	પ્રમાણ	વધારે	છ.ે

સને	૨૦૧૦	

પછી

૬:૨.૫:૧ િૃબિ	 મહોતસવ	 તથા	 સોઇલ	 હે્લથ	 િાડટિના	 પ્રચારથી	

રાસાયબણિ	ખાતરનો	ઉપયો્	ઘટલે	છ.ે

સને	૨૦૧૫	

પછીના	વિદોમાં	

૪:૨:૧

(આદશટિ	્યુણોત્તર	)

જમીનની	 તંદયુરસતી	 માટ	ે જરૂરી	 જબૈવિ	 અને	 સેબદ્રિય	

ખાતરથી	આદશટિ	્યુણોત્તર	પ્રાપ્તિરી	શિાય	અને	ખેતી	ખચટિ	

ઘટાડો	થાય	

ભારતમાં રાસાયવણક ખાતરની જરૂવરયાત અને 
ઉતપાદનનો અદંાજ (કરોડ ટન) 

વષ્ષ ૨૦૩૧ ૨૦૫૧

જરૂકરયાત ૨.૭૩ ૩.૧૩

ઉતપાદન ૨.૦૯ ૨.૩૯

ઘટ ૦.૬૪ ૦.૭૨

	 આ	િધયું	જોતા	જમીનની	ફળરિયુપતા	વધારવા	

અને	પાિને	પોિિ	તતવો	પૂરા	પાડવા	ફકત	રાસાયબણિ	

ખાતર	 પર	આધાર	 રાખવો	 મયુશિેલ	 છ.ે	 સરળ	 અને	

આબથટિિ	રીતે	પોિાય	તેવા	પયૉયો	રાસાયબણિ	ખાતર	

સાથે	 વાપરવા	આવશયિ	 	છ.ે	આમ	જબૈવિ	ખાતરના	

ઉપયો્	રિારા	ઉપર	દશાટિવેલ	ધટને	પૂરી	િરી	શિાય.	

આજ	ેજયારે	 રાસાયબણિ	ખાતરોનો	 િેફામ	 ઉપયો્	

થઇ	 રહ્ો	 છ,ે	 તયારે	 જમીનને	 સયુરબક્ષત	 રાખવા	 માટ	ે

જબૈવિ	 ખાતર	 નો	 ઉપયો્	 િરવો	 ખાસ	 જરૂરી	 છ.ે	

જમીનમાં	અપાતા	યયુકરયા	ખાતરમાંથી	છોડ	ર૮-૩૦%	

નાઈટો્જન	અને	૧પ-૧૬%		ફોસફરસ	જ	વાપરી	શિે	છ,ે		

િાિીના	ભા્ના			રાસાયબણિ	ખાતરનયું	ધોવાણ	થાય	છ	ે

અથવા	જમીનમાં	બસથર	થાય	છ.ે	આમ	તો	નાઈટો્જન,		

ફોસફરસ	તેમજ	પોટાશ		ત્ણેય	મયુખય	તતવોનો	વપરાશ	
ખૂિ	જ	વધયો	છ.ે	તેમ	છતાં	 	 નાઈટો્જનનો	વપરાશ	
િધામાં		સૌથી		વધયુ	છ.ે	છલે્ા	દાયિાના	તારણ	મયુજિ	
બવબવધ	પાિ	મારફત	આપણે	રપ૦	લાખ	ટન	િયુલ	પોિિ	
તતવો	(એન.પી.િે.)	જમીનમાંથી	ખેંચીએ	છીએ.			તેની	
સામે	ફિત	૧પ૦	લાખ	ટન	પોિિ	તતવો	રાસાયબણિ	
ખાતરો	 મારફત	 પરત	 આપીએ	 છીએ.	 આમ	 ૧૦૦	
લાખ	 ટન	 પોિિ	 તતવો	 જમીનમાં	 	 ઓછા	 ઉમેરીએ	
છીએ.	આ	સંજો્ોમાં	 ખેતીમાં	 પૂરિ	 તરીિે	 	 સેબદ્રિય	
તતવોનયું	 	 રીસાયિલીં્	 તથા	 બવબવધ	 પ્રિારના	 જબૈવિ	
ખાતરના	વપરાશથી	આ	ઘટ	પયુરી	િરી	શિાય	તેમ	છ.ે	
દેશના	૭પ	ટિા	ખેડતૂો	નાના	અને	સીમાંત	છ.ે	દેશના	
પ૪.૬	ટિા	ખેડતૂો	પાસે		એિ	હેિટરથી	ઓછી	જમીન	
છ.ે	જયારે	 ૧૮	 ટિા	 પાસે	 ફિત	૧-ર	 હેિટર	જમીન	
છ.ે	આ	ખેડતૂોને	ભલામણ	િરેલ	માત્ામાં	રાસાયબણિ	
ખાતર	 ખરીદવયું	 તેમજ	 વાપરવયું	 	 મયુશિેલ	 છ.ે	 આવા	
ખેડતૂોને	 	પોતાના	પાિનયું	 	મહત્તમ	ઉતપાદન	મેળવવા	
રાસાયબણિ	ખાતરના	 બવિ્લપ	 બવચાયાટિ	 	 વ્ર	 છયુ ટિો	
નથી.	ખેડતૂોને	આબથટિિ	રીતે	પ્ભર	િરવા	તેમજ	તેમનયું		
જીવન	ધોરણ	ઉન્નત	િરવા	તેમની	મયાટિકદત	જમીનમાંથી	

ઓછા	ખચવે	વધયુ	ઉતપાદન	મેળવવયું	જરૂરી	છ.ે	આ	બવિમ	

પકરબસથબતમાં		જબૈવિ	ખાતર	એિ	આદશટિ	પ્રણાલી	છ.ે
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રાસાયવણક ખાતરની મયા્ષદાઓઃ

 સતત	વપરાશથી	જમીનની	અમલતા	વધે	છે

 િંધારણ	િ્ડ	ેછ	ેઅને	જમીન	સખત	િને	છે

 પયાટિવરણ	ને	લાંિે	્ાળે	નયુિસાન	થાય	છે

 નાઇટો્જન	યયુિત	રાસાયબણિ	ખાતરના	માત્	૨૮	
થી	૩૦	%	પાિને	િામ	લા્ે	છ.ે	િાિીનયું	જમીનમાં		
ઉડયુ	ં	ઉતરી	ર્ય	છ,ે	વરસાદથી	ધોવાઇ	ર્ય	છ,ે	
હવામાં	ઉડી	ર્યછ	ેિે	બવધટીત	થઇ	ર્ય	છ	ેતેમજ		
ખેતી	ખચટિમાં	વધારો	થાય	છ.ે

રાસાયવણક ખાતરના વપરાશ સાથે ભારતમાં 
વાવષ્ષક ઉતપાદન દરમાં ક્રમશ: ઘટાડો

પાક ૧૯૮૦-૮૧થી 
૧૯૮૯-૯૦

૧૯૯૦-૯૧ થી
૧૯૯૯-૨૦૦૦

ડાં્ર ૩.૧૯ ૧.૨૭
ઘઉં ૩.૧૦ ૨.૧૧
મિાઇ ૨.૦૯ ૧.૬૯
િયુલધાદ્ય ૨.૯૦ ૧.૫૮
િયુલ	િઠોળ ૧.૬૧ ૦.૯૬

િયુલ	અનાજ ૨.૭૪ ૧.૫૨
િયુલ	તેલીબિયા ૨.૪૩ ૧.૨૫
શેરડી ૧.૨૭ ૦.૯૫
િયુલ	 બિનધાદ્ય	
અનાજ	

૨.૩૧ ૧.૦૪

જમીનમાં	 સૂક્મ	 જીવાણંઓ	 રહેલા	 છ,ે	 જ	ે

િયુદરતના	 અબત	 સૂક્મ	 િારખાના	 છ.ે	 તેઓ	 પાિને	

જરૂરી	 પોિિ	 તતવો	 લભય	 િરવાનયું	 િાયટિ	 િરે	 છ.ે	આ	

જીવાણઓનો	ઉપયો્	િરીને	જબૈવિ	ખાતર	િનાવવામાં	

આવે	છ.ે	િેટલાિ	જીવાણંઓ	મયુિત	નાઈટો્જન	બસથર	િરે	

તો	િેટલાિ	અલભય	ફોસફરસનો	લભય	સવરૂપમાં	ફેરવે	

છ.ે	આ	ઉપરાંત	સેબદ્રિય		પદાથટિને	ઝડપી	િહોડાવવામાં	

મદદ	િરે	છ.ે	આ	પ્રિારના	જીવાણઓનો	ઉપયો્	િરીને	

બવબશષ્ટ	પ્રિારનયું	ખાતર	િનાવવામાં	આવે	છ	ેતેને	જબૈવિ	

ખાતર	િહે	છ.ે	

જ	ે ખેડતૂો	 રસાયબણિ	ખાતરોની	 વધયુ	 પડતી	

ભલામણોને	 િારણે	 રાસાયબણિ	 	 ખાતરોની	 ખેતીથી		

થાિી	્યા	છ	ેઅને	સજીવ	ખેતી	 તરફ	પાછા	 વળતા	

પણ	કહચકિચાટ	અનયુભવે	છ,ે	તેઓએ		આ	િંને	ખેતી		

પધધબતનો	 	 વચલો	 મા્ટિ	 લેવાની	 	 જરૂર	 છ.ે	 સેબદ્રિય		

ખાતર	સાથે	જરૂર	પૂરતયુ	રાસાયબણિ	નાઈટો્જન	અને	

િાયોફકટટિલાઈઝરનો	 	 ઉપયો્	 િરવો	 જરૂરી	 છ	ે જ	ે	

ખેડતૂબમત્ોએ	યાદ	રાખવયુ	જરૂરી	છ.ે	

	 છલે્ાં		૪૦	થી	પ૦	વિટિના	રાસાયબણિ	ખાતર	

પરના		સંશોધનોએ		સાબિત	િરેલ	છ	ે િે	્યુજરાતની	

ખેતીમાં		રાસાયબણિ		ફોસફરસ	અને	પોટાશનયું		સથાન	

અ્લપ	છ.ે	 	સેબદ્રિય	 	ખાતર	તથા	િાયોફકટટિલાઈઝરના		

ઉપયો્થી	 	 ફોસફરસ	 અને	 પોટાશની	 	 જરૂકરયાત		
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પણ	નકહવત		િરી	શિાય	છ.ે	આ	ઉપરાંત	જરૂર	પડ	ે

જમીનના	પૃથક્કરણ	મયુજિ	જરૂરી	સૂક્ષમતતવો	ઉમેરવા	

વૈજ્ાબનિો	ભલામણ	િરે	છ.ે	ખેડતૂ	 બમત્ોએ,	 	એ	પણ		

નોંધવયું	જરૂરી	છ	ેિે	િપાસના	પાિને	ફોસફરસ	આપવાની	

ભલામણ	નથી	તેમ	છતાં		ડીએપી	ખાતર	વપરાય	છ.ે	

જો	 િપાસને	 ફાયદો	 જણાતો	 હોય	 તો	 તેમાં	 	 	 રહેલ	

ફોસફરસને	િારણે	નહીં	પણ	૧૮	ટિા	રહેલ	નાઈટો્જનને	

િારણે	છ.ે

આ	 માટ	ે નાઈટો્જન	 હવામાંથી	 બસથર	 િરી	

શિે	 તેવા	 તથા	 	 ફોસફરસ	 લભય	 િનાવી	 શિે	 તેવા	

બવબશષ્ટ	 શબકત	 ધરાવતી	 પ્રર્બતઓ	 અલ્	 તારવી	

તેની	 પ્રયો્શાળામાં	 મોટા	 પાયે	 વૃબધધ	 	 િરી	 તેમાંથી	

પ્રવાહી	 જબૈવિ	 ખાતર	 િનાવવામાં	 આવે	 છ.ે	આણંદ	

િૃબિ	 યયુબનવબસટિટીએ	 	 (્યુજરાત	 િૃબિ	 યયુબનવબસટિટી)	 ૩૦	

વિટિના	 	સંશોધનને	અંતે	 	જયુદા-જયુદા	 પ્રિારના	જબૈવિ	

ખાતરોની	બવબવઘ	પાિો	જવેાિે		િઠોળ	વ્ટિ,	રોિડીયા,		

શાિભાજી,	ધાદ્ય,	ફળફૂલ	 બવ્ેરે	 	માટ	ે૫૦	ઉપરાંત			

ખેડતૂ-ઉપયો્ી	ભલામણો	 	િહાર	 પાડલે	 	છ.ે	જનેો	

ઉપયો્	િરવાથી		મોંઘા	રાસાયબણિ	ખાતરોની	િચત	

થાય	છ.ે	જબૈવિ	ખાતરો	િહયુ	બનદદોિ	,	પ્રમાણમાં		સસતા	

તેમજ	પ્રદૂિણમયુિત	હોઈ	દરેિ	ખેડતૂોએ		પોતાની	ખેતી	

પધધબતમાં	સામેલ	િરે	એ	જરૂરી		છ.ે

આણંદ	િૃબિ	યયુબનવબસટિટીના	માઈક્ોિાયોલોજી	

બવભા્	 અને	 	 િાયોફટટીલાઈઝર	 પ્રોજિેટ,	 	 િી.એ.	

િોલેજ	ઓફ	એગ્ીિ્લચર	અંત્ટિત	દસિાઓના	સઘન	

સંશોધન	પછી	પ્રવાહી	સવરૂપમાં	જબૈવિ	ખાતર	બવિસાવયયું	

છ.ે	 જ	ે રાસાયબણિ	 ખાતરની	 સરખામણીએ	 સયુરબક્ષત	

અને	 પયૉવરણનયું	 બમત્	છ.ે	 યયુબનવબસટિટી	 દ્ારા	ખેડતૂોને	

આ	પ્રવાહી	સવરૂપ	જબૈવિ	ખાતર	 ‘અનયુભવ’	બ્ાદ્ડથી	

વેચવામાં	આવે	 છ.ે	 સામાદ્ય	 રીતે	 પાઉડર	આધાકરત	

જબૈવિ	 ખાતર	 ઉતપાદનમાં	 અ્ાઉ	 વાહિ	 સામગ્ી	

તરીિે	 બલગ્ાઈટ	 ઉમેરવામાં	આવે	 છ.ે	 સાથે,	 પાઉડર	

આધાકરત	જબૈવિ	ખાતરની	સંગ્હ	શબકત	ઘણી	નીચી	

માત્	છ	મકહના	જ	હોય	છ.ે	િીજી	િાજયુ 	પ્રવાહી	જબૈવિ	

ખાતર	ઓછામાં	ઓછા	એિ	વિટિની	સંગ્હ	શબકત	ધરાવે	

છ,ે	અને	તે	પણ	ઉતપાદન	શ્બમિોના	આરોગયના	જોખમ	

વ્ર.	વધયુમાં	પ્રવાહી	જબૈવિ	ખાતર	ટપિ	બસંચાઈ	તેમજ	

પાંદડા	પર	છટંિાવ	િરી	અને	સજીવ	ખેતીના	એિ	ઘટિ	

તરીિે	ઉપયો્	િરી	શિાય	છ.ે	રસાયબણિ	ખાતરો	માટી	

તેમજ	માનવ	આરોગય	માટ	ેપણ	હાબનિારિ	છ,ે	એવો	

અંદાજ	છ	ે િે	 હેિટર	દીઠ	એિ	 બલટર	પ્રવાહી	જબૈવિ	

ખાતરનો	ઉપયો્	િરી,		રાસાયબણિ	ખાતરની	માત્ામાં	

નોંધપાત્	ઘટાડો	િરી	શિાય	છ.ે

પ્રવાહી જૈવવક ખાતર વાપરવાની રીત:

પ્રવાહી	 જબૈવિ	 ખાતર	 પાિની	 વાવણીની	

પધરિબત	 મયુજિ	 બિયારણને	 પટ,	 ધરૂને	 માવજત,	

ચાસમા	ંઓરીને	તથા	ટપિ	પદ્ધબત	માટ	ેવાપરી	શિાય	

છ.ે	 (પ્રમાણ	૧	 બલટર/હે,	 વહેલી	સવારે	અથવા	 મોડી	

સાંજ)ે	અઝોટોિિેટર,	અઝોસપાઈરીલમ,	રાઈઝોબિયમ,	

ફોસફેટ	 િ્લચર	 તેમજ	 પોટાશ	 િ્લચર	 અલ્	 તેમજ	

ભે્ા	 િરીને	 ધાદ્ય,	 શાિભાજી,	 ફળફૂલ,	 િા્ાયતી	

પાિ,	શેરડી,	િપાસ,	ઘાસચારા	વ્ેરે	તમામમા	ં	વાપરી	

શિાય.	 બિયારણને	 ફૂ્નાશિ	 િે	 જતંયુનાશિ	 દવાનો	

પટ	આપયો	હોય	તો	િ્લચરનો	પટ	સૌથી	છલે્ે	આપીને		

વાવણી	 િરવી.	 પાિની	 વાવણી	 પધધબત	 મયુજિ	 	 નીચે	

પૈિી	િોઈપણ	એિ	રીતે	જબૈવિ	ખાતર	વાપરી	શિાય	છ.ે	

િાયોફટટીલાઈઝર	એ	બનદદોિ,	િયુદરતી	સજીવ	ખાતર	છ.ે	

જથેી	પયાટિવરણની	રિબષ્ટએ	સંપૂણટિ		સયુરબક્ષત	છ.ે	હંમશેા	

ઊંચી	્યુણવત્તાવાળયુ	ં પ્રબતબષ્ઠત	 િંપનીનયું	 જબૈવિ	ખાતર	

વાપરવાનો	આગ્હ	રાખવો.	
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બિયારણને	પટ		
વાવણી	પહેલા	૧	કિગ્ા.	
બિયારણને	૩-	૫	બમ.બલ.	
િ્લચર	પાણીમાં	ભેળવી	
પટ	આપવો.	

ધરૂને	માવજત	
૩-	૫	બમ.બલ.	િ્લચરને	૧	
બલટર	પાણીમાં	ભેળવી,	
તેમાં	ધરૂના	મૂળને	૧૫-૨૦	
બમબનટ	િોળીને	રોપવયું	

ચાસમાં	ઓરીને		
૧	બલ	િ્લચર	૬૦-૮૦	
કિ.	ગ્ા	િમપોસટ/ખેતરની	
માટી	સાથે	ભેળવી	૧	
હેકટરના			ચાસમાં	પૂંખવયું	

ટપિ	પધધબત	
ટપિ	પધધબતની	આશરે	
૨૦૦	બલ.	ટાંિીમાં	૧	બલ.	
િ્લચર	પ્રબત	હેકટર	પ્રમાણે	
આપવયું.

આધુવનક ખેતીમા ંજૈવવક ખાતરની અગતયતા: 

	 હેિટરે	ર૦-પ૦	કિલો	નાઈટો્જન	બસથર		િરે	છ,ે	
૩૦-પ૦	કિલો	ફોસફરસ	રિાવય	િરી

	 પાિ	 ઉતપાદન	૮-૧૦	 ટિા	 વધારી	ખતેી	ખચટિમા	ં	
ઘટાડો	િરે			છ.ે

	 જમીનની	સતર	રચના,	પી.એચ	સયુધારી		જમીનને	
ફળધ્યુપ	અન	ેજીવંત	િનાવે	છ	ે	

	 ઉતપાદન		ક્ષમતા	વિદોવિટિ		સાચવી	રાખ	ે	છ.ે

	 વનસપબત	વબૃધધ	વધટિિો	િનાવી	છોડના		બવિાસમાં			
મદદ	િરે	છ.ે	

	 રાસાયબણિ	 ખાતરના	 વપરાશ	 અન	ે ઉતપાદન	
વચચનેી	ઘટન	ેપહોંચી	વળવા	સક્ષમ	છ.ે

	 જ	ે જમીનમાં	 	 સૈબદ્રિય	 તતવ	 વધારે	 હોય	 તયાં	
િાયોફટટીલાઈઝરનો	 પ્રબતભાવ	 સારો	 મળ	ે છ.ે	
વાવણી	 વખતે	જમીનમાં	 પૂરતા	 પ્રમાણમા	ં 	ભેજ	
હોવો	જરૂરી	છ.ે

	 બનદદોિ	,		િયુદરતી		સજીવ	ખાતર	છ,ે	પયાટિવરણની		
રિબષ્ટએ			સંપૂણટિ		સયુરબક્ષત	છ.ે

પ્રવાહી જૈવવક ખાતરના ફાયદાઓ:

વાપરવામા	ંકિફાયતી	અન	ેપયૉવરણ	માટ	ેસયુરબક્ષત

મળૂની		વબૃધધને	ઝડપી	િનાવે	છ.ે

જમીનમાં	નાઈટો્જનનયું	સથાપન	િરે	છ.ે

જમીનના	અરિાવય	ફોસફેટન	ેઝડપી	રિાવય	િરે	છ.ે

છોડના	 િોિોનો	 ઝડપી	 બવિાસ	 થાય	 છ	ે અન	ે
ઉતપાદિતામા	ંવધારો	િરે	છ.ે

વાપરવામા	ંસરળ	જમે	િે	ડી્પથી,	બિયારણને	પટ	
આપવામા,ં	છટંિાવ	પણ	િરી	શિાય.

લાંિા્ાળા	સયુધી	સાચવી	શિાય	છ.ે

પોિિ	રિવયો	ઉતપન્ન	િરી	છોડન	ેપૂરા	પાડ	ેછ.ે

િેટલાિ	ફૂ્જદ્ય	રો્ોથી	છોડન	ેરક્ષણ	આપે	છ.ે

જમીનનયું	િંધારણ	સયુધારે	છ.ે

અનયુભવ	જબૈવિ	ખાતર	ટિેનોલોજીને	મળલે	એવોડટિસ

ફેડરેશન	ઓફ	્યુજરાત	ઇદ્ડસટી્ઝ	એવોડટિ	ઓફ	
એકસેલદ્સ	વિટિ	૨૦૧૧		

સકટટિકફિેટ	ઓફ	એપ્રીસીએશન	એન.	એ.	આઇ.	પી	
આઇ.સી.એ.આર		વિટિ	૨૦૧૨	

ટાઇમસ	ઓફ	ઇબદ્ડયા	-	જ.ે	પી.	મો્ટિન		સોબસયલ	
ઇમપેકટ	એવોડટિ	વિટિ	૨૦૧૨	

મકહદ્રિા	સમૃબધધ	િૃબિ		બશક્ષા	સમમાન	એવોડટિ	વિટિ	
૨૦૧૩
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કૃવષમાં નાઇટ્ોજન વ્થર કરનાર સૂક્મ જીવાણુઓ અને નાઇટ્ોજન તતવનો ફાળો
				ડૉ.	વાય.	િે.	ઝાલા				ડૉ.	એચ.	િે.		પટલે

િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,	આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦	
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

નાઈટ્ોજનની અગતયતા: 

	 િોઈ	પણ	પાિના	પોિણ	માટ	ેનાઈટો્જન	

સૌથી	 અ્તયનયું	 અને	 સૌથી	 વધારે	 જોઈતયું	 તતવ	 છ.ે	

છોડ	તેને	જરૂરી	નાઈટો્જન,	જમીનમાંથી	રાસાયબણિ	

ખાતર,	સેબદ્રિય	પદાથદો,	વરસાદ	તેમજ	બસંચાઈ	મારફત	

અને	 બવબવધ	 સૂક્મ	 જીવાણ	 દ્ારા	 થતા	 નાઈટો્જન	

બસથરીિરણથી	મેળવે	છ.ે	નાઈટો્જન	ઘટિ	હવામાં	૭૮	

ટિા		રહેલ	છ.ે		એિ	હેિટરની	જમીન	ઉપર	હવામાં	

૭૮,૦૦૦	ટન	બનષક્ીય	નાઈટો્જન	વાયયુ	સવરૂપે	રહેલો	

હોય	છ.ે	િીર્	શબદોમાં	૧,૭૦,૦૦૦	ટન	યયુકરયા	એિ	

હેિટર	જમીન	ઉપર	વાતાવરણમાં	હોય	છ.ે	પરંતયુ	આ	

નાઈટો્જન	 બનષક્ીય	 હોઈ	 િોઈપણ	 પાિ	 તેનો	 સીધો	

ઉપયો્	િરી	શિતો	નથી.	રાસાયબણિ	ખાતર	જવેા	િે	
યયુકરયા,	એમોબનયમ	સ્લફેટ,	 ડીએપી	 વ્ેરે,	 હવામાંના	
નાઈટો્જન	 અને	 પાણીમાંના	 હાઈડો્જનને	 ખૂિ	 જ	
ઊંચા	 દિાણ	 તથા	 ઊંચા	 તાપમાને	 સંયોજન	 િરી	
હેિર	પ્રકક્યાથી	એમોબનયા	િનાવવામાં	આવે	છ.ે	એિ	
કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જન	રાસાયબણિ	ખાતર	સવરૂપે	િનાવવા,	
વાપરવા,	 તેમજ	 હેરફેર	 માટ	ે રર,૦૦૦	 કિલો	 િેલેરી	
શકિત	 વપરાય	 છ.ે	 િયુદરતમાં	 વિટિ	 દરમયાન	 ૧૭પ૦	
લાખ	ટન	નાઈટો્જન	જબૈવિ	પ્રકક્યા	મારફત	ઉમેરાય	
છ.ે	 જનેો	 ફાળો	 બવબવધ	 રાસાયબણિ	 નાઈટો્જનયયુિત	
ખાતરો	 િરતાં	 ત્ણ	 ્ણો	 વધારે	 છ.ે	આનો	અથટિ	 એ	
થયો	િે	બવશ્વમાં		જમીનની	ફળરિૂપતા	ટિાવી	રાખવામાં	
િયુદરતનો	પ્રમયુખ	ફાળો	છ.ે

rðï{kt LkkExÙkusLk ÂMÚkhefhý : Ëh ð»kuo Úkíkk fw÷ hÃkÃk0 ÷k¾ xLk Ãkife 
Mkqû{SðkýwykuLkku Vk¤ku 17Ãk0 ÷k¾ xLk, yux÷u fu MkkiÚke ðÄw Au
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અઝોટોબેકટર: 

અઝોટોિેિટર	 એ	 એિ	 પ્રિારના	 સૂક્મ	 જીવાણ	 છ	ે
જ	ે હવામાંના	 મયુિત	 નાઈટો્જનને	 બસથર	 િરવાની	
અદભૂત	ક્ષમતા	ધરાવે	છ.ે	આ	જ	િારણે	તેનો	જબૈવિ	
ખાતર	 તરીિે	 િહોળો	 ઉપયો્	 િરવામાં	 આવે	 છ.ે	
રાઈઝોબિયમ	 પ્રિારના	 િેિટકેરયાને	 નાઈટો્જન	
મેળવવા	જમે	 િઠોળ	 વ્ટિના	 પાિની	 હાજરીની	જરુર	
પડ	ેછ	ેતેમ	અઝોટોિેિટરને	િોઈપણ	ચોક્કસ	પાિની	
હાજરીની		જરુર	પડતી	નથી.	તેઓ	એિલા	જ	પોતાની		
મેળે	હવામાંનો	નાઈટો્જન	બસથર	િરી	શિે	છ.ે		ખેતરની	
જમીન	તેમનયું	રહેઠાણ	છ.ે	આ	િેિટકેરયાને	વૃબધધ	તેમજ	
બવિાસ	 માટ	ે હવામાંનો	 	 પ્રાણવાયયુ	 જરુરી	 છ.ે	 તેથી	
ખેતરના	 	 ૧પ-૩૦	 સે.મી.	 ના	 ઉપરના	 પડમાં	 તેઓ		
બવશેિ	સંખયામાં	આવેલા	હોય	છ.ે	જમીનની	ફળરિયુપતા	
તેમજ		ઉતપાદિતામાં	તેમનો	મોટો	ફાળો	છ.ે	આપણી	
જમીનમાં	 પ્રબત	 ગ્ામ	 ૧૦૦૦	 થી	 ૧૦૦,૦૦૦	 (૧૦૩	

થી	૧૦૫)	જટેલા	આ	પ્રિારના	જીવંત	િેિટકેરયા	રહેલા	
હોય	છ.ે

	 અઝોટોિેિટરની	 ઘણી	 ર્તો	 છ.ે	 પ્રમયુખ	
ર્તોમાં	 ક્યુિોિમ,	 વીનેલેદ્ડી,	 િેજરદ્િી	 વ્ેરેનો	
સમાવેશ	થાય	છ.ે	દરેિ	ર્તની	વળી	ઘણી	પ્રર્બતઓ	
છ.ે	તમામ	પ્રિારની	અઝોટોિેિટરની	ર્તો	હવામાંનેા	
નાઈટો્જન	 મેળવવાની	 ક્ષમતા	 ધરાવતી	 નથી	 અથવા	
િહયુ	 જ	 	 ઓછી	 ક્ષમતા	 ધરાવે	 છ.ે	 આ	 સંજો્ોમાં	
જમીનની	ફળરિયુપતા	સાચવવા	તેમજ	મોંઘા	રાસાયબણિ	
ખાતરની	િચત	િરવા	િાયટિક્ષમ	ર્તના	ભલામણ	િરેલ	
અઝોટોિેિટરની	ર્તનો	જબૈવિ	ખાતર	તરીિે	ઉપયો્	
િરવો	જરુરી	છ.ે	

	 આ	 પ્રિારના	 િેિટકેરયા	 હવામાંનો	 મયુિત	
નાઈટો્જન	 વાપરી	 પોતાનામાં	 રહેલા	 નાઈટો્જીનેઝ	
ઉતસેચિની	 મદદથી	 એમોબનયા	 િનાવે	 છ.ે	 આ	
એમોબનયા	 	 પાણીમાં	 રિાવય	 છ,ે	 જ	ે છોડ	 સહેલાઈથી	
લઈ	શિે	છ.ે	જ	ેજમીનમાં	સેબદ્રિય	પદાથટિ	ઓછા	હોય,	
તયાં	આ	િેિટકેરયાની	સંખયા	ઓછી	હોય	છ.ે	જમીનમાં	

છાબણયયું	 ખાતર	 િે	 િોઈપણ	 પ્રિારના	 સેબદ્રિય	 ખાતર	
ઉમેરવાથી		તેમની	સંખયા		તેમજ	િાયટિક્ષમતા	વધે	છ.ે	
આ	જીવાણઓ	પ્રબત	હેકટર	ર૦-૪૦	કિ.ગ્ા	નાઈટો્જન	
બસથર	િરે	છ.ે	તદ	ઉપરાંત	 બવબવધ	પ્રિારના	વનસપબત	
વૃબધધ	વધટિિો	િનાવી	છોડના	 બવિાસમાં	મદદ	િરે	છ.ે	
આણંદ	િૃબિ	યયુબનવબસટિટીએ	લાંિા	્ાળાના	સંશોધનની	
ફળશ્યુબત	રૂપે	અઝોટોિેિટર	ક્યુક્ોિમ	એિીએ-૧	ર્ત	
બવિસાવી	છ.ે	

અઝો્પાઈરીલમ :	

	 આ	એિ	પ્રિારના	સૂક્મજીવાણ	છ.ે	તેનયું	િદ	

બમબલમીટરના	હર્રમાં	ભા્નયું	તેમજ	આિાર	અડધો	

વળેલો	સપાટિિાર	હોય	છ.ે	તેમનયું	 િાયમી	 બનવાસસથાન	

ખેતરની	 માટી	 છ.ે	 જમીનની	 ફળરિયુપતા	 સાચવવામાં	
તેમનો	 મોટો	 ફાળો	 છ.ે	 અઝોસપાઈરીલમ	 જીવાણનો	

િાયોફકટટિલાઈઝર	તરીિે	 	ઉપયો્	િરવામાં	આવે	છ.ે	

રાઈઝોબિયમ	 જીવાણની	 જમે	 આ	 જીવાણઓ	 પણ	

હવામાં	 રહેલ	મયુિત	 બનબષક્ય	નાઈટો્જનને	 બસથર	િરી	
એમોબનયા	 િનાવી	 શિે	 છ.ે	 રાઈઝોબિયમ	જીવાણઓ	

િઠોળ	 વ્ટિના	 પાિના	 મૂળ	 ઉપર	 નાની	 નાની	 મૂળ	

્ંકડિા	િનાવે	છ.ે	જયારે	અઝોસપાઈરીલમ	જીવાણઓ	
મૂળમાં	 દાખલ	 થાય	 છ.ે	 પરંતયુ	 િોઈ	 ્ાંઠો	 િનાવતા	

નથી.	અઝોસપાઈરીલમ	જીવાણની	િે		મયુખય	પ્રર્બતઓ	

લીપોફેરમ	અને	બ્ાસીલેદ્સ	છ.ે	દરેિ	પ્રર્બતની	અનેિ	
પેટા	ર્તો	હોય	છ.ે	 દરેિ	ર્તની	નાઈટો્જન	 	 બસથર	

િરવાની	ક્ષામતા	અલ્	અલ્	હોય	છ.ે	આ	જ	િારણે	
િાયૅક્ષમ	ઉત્તમ	ર્તોનો	િાયોફટટીલાઈઝર	તરીિે	ઉપયો્	
િરવામાં	આવે	છ.ે	આ	જીવાણઓ	પણ	ર૦-૪૦	કિ.ગ્ા.	

નાઈટો્જન/હે.	બસથર	િરવાની	ક્ષમતા	રાખે	છ.ે	વધારામાં	
બવબવધ	પ્રિારના	વનસપબત	વૃબધધવધટિિો	િનાવી		છોડના	
બવિાસમાં	મદદ	િરે	છ.ે	વૈજ્ાબનિ	પ્રયો્ોથી	એવયું	બસધધ	

થયયું	છ	ેિે,		આ	જીવાણઓ	ક્ષારીય-ભાબસમિ	જમીનને	

નવસાધય	િરવામાં	મદદ	િરે	છ	ેઅને	પાિનયું	ઉતપાદન	
વધારે	છ.ે	આણંદ	િૃબિ	બવશ્વ	બવદ્ાલયે	લાંિા	્ાળાના	

સંશોધનની	ફળશ્યુબત	રૂપે	અઝોસપાઈરીલમ	એએસએ-
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૧	ર્ત	 બવિસાવી	 છ.ે	 બવબવધ	 પાિ	 પર	આ	ર્તના	
અઝોસપાઈરીલમ	વાપરીને	અખતરાનયું	આયોજન	િરીને	

િાજરી,	જયુવાર,	ના્લી,	મિાઈ,	રોપાણ	ડાં્ર	વ્ેરે	

પાિમાં	તેને	વાપરવાની	ભલામણ	િરી	છ.ે	આ	બસવાય	
પણ	જ	ેપાિમાં	અઝોસપાઈરીલમની	ભલામણ	િરી	છ,ે	

તયાં	આ	ર્તના	િેિટકેરયા	સરળતાપૂવટિિ	વાપરી	શિાય	

છ.ે

એસીટોબેકટર:

	 એસીટોિેિટર	 ડાયએઝોટો્પીિસ	 નામના	

િેિટકેરયા	 આ	 િેિટકેરયા	 શેરડીના	 મૂળ,	 પાન,	

સાંઠાની	અંદર	વસવાટ	િરે	છ.ે	રાઈઝોબિયમ	અથવા	

અઝોટોિેિટરની	જમે	તેઓ	હવામાંનો	નાઈટો્જન	બસથર	

િરવાની	 અદભૂત	 ક્ષમતા	 ધરાવે	 છ.ે	 આ	 િેિટકેરયા	

જમીનમાં	 જોવા	 મળતા	 નથી.	 આ	 જીવાણની	 યોગય	

ર્તને	જબૈવિ	ખાતર	તરીિે	વાપરવાથી	ભલામણ	િરેલ	

નાઈટો્જનના	 ૪૦	 થી	 પ૦	 ટિા	િચત	 થાય	છ	ેઅને	

શેરડીનયું	 ઉતપાદન	 ૧પ-ર૦	 ટન/હે.	 વધે	 છ.ે	 શેરડીમાં	

અઝોટોિેિટર/અઝોસપાઈરીઈમની	 સરખામણીમાં	આ	

િ્લચરથી	વધયુ	સારા	પકરણામ	મળે	છ.ે	આ	જીવાણઓ	

પણ	 બવબવધ	 વનસપબત	 વૃબધધ	 વધટિિો	 િનાવી	 છોડના	

બવિાસમાં	મદદ	િરે	છ.ે	

રાઈઝોવબયમ:

	 હાલ	 ઉપલબધ	 તમામ	 પ્રિારના	

િાયોફટટીલાઈઝરમાં	 રાઈઝોબિયમ	 પ્રિારનયું	

િાયોફટટીલાઈઝર	સૌથી	વધયુ	પ્રચબલત	છ,ે	વધયુ	વપરાય	

છ	ે અને	 તેથી	 તેનયું	 બવશેિ	 મહતવ	 છ.ે	 િઠોળ	 વ્ટિના	

પાિ	જવેા	 િે	 તયુવેર,	ચણા,	મ્,	મ્ફળી,	સોયાિીન	

વ્ેરે	 પોતાને	જોઈતો	 નાઈટો્જન	તતવનો	મોટો	ભા્	

હવામાંથી	રાઈઝોબિયમ	િેિટરેીયાની	મદદથી	પોતાના	

મૂળ	ઉપર	નાની	નાની	અસંખય	મૂળ	્ંકડિાઓ	િનાવી	

મેળવે	છ.ે	દરેિ	્ાંઠ	એ	નાઈટો્જન	બસથર	િરવાનયું	એિ	

નાનયું	િારખાનયું	છ.ે	સામાદ્ય	રીતે	િઠોળ	વ્ટિના	પાિને	

એિ	 ટન	 દાણા	 ઉતપન્ન	 િરવા	 પ૦	 થી	 ૬૦	 	 કિ.ગ્ા.	

નાઈટો્જન	 તતવની	 જરુર	 પડ	ે છ.ે	 છતાં	 આપણા	

સૌનેા	અનયુભવ	છ	ે િે,	 િઠોળ	 પાિો	 માટ	ે હેિટર	 દીઠ	

ફિત	 ર૦-રપ	 કિ.ગ્ા.	 નાઈટો્જન	ખાતરની	 ભલામણ	

િરવામાં	આવે	છ.ે	સવાભાબવિ	રીતે	પ્રશ્ન	થાય	િે	આટલો	

િધો	 નાઈટો્જન	 છોડ	 કયાંથી	 મેળવે	 છ.ે	 	 અનયુિૂળ	

પકરબસથબતમાં	 વાવણીના	 ૧પ	 કદવસ	 પછી	 મૂળ	 ઉપર	

રાઈઝોબિયમ	િેિટકેરયાની	મદદથી	નાની	નાની	લાલ	

રં્ની	્ાંઠો	િનવાની	શરુઆત	થાય	છ	ેઅને	તે	સમયે	

નાઈટો્જન	 બસથરીિરણની	 પ્રકક્યા	 શરુ	 થાય	 છ,ે	 જ	ે

દાણા	િેસવાના	સમયે	 મહત્તમ	હોય	છ.ે	ઘણી	 વખત	

રાઈઝોબિયમ	િેિટકેરયા	દ્ારા	િનાવવામાં	આવતી	મૂળ	

્ંકડિાઓ	અને	િૃબમ	દ્ારા	થતી	રો્િારિ	્ ાંઠો	વચચેનો	

ફેર	સમજવો	ખેડતૂો	માટ	ેમયુશિેલ	હોય	છ.ે	જો	મૂળ	ઉપર	

જોવા	મળતી	્ાંઠો	લાલ	રં્ની	અને	પોચી	હોય	તથા	

તેને	દિાવવાથી	્ યુલાિી	રં્નયું	પ્રવાહી	નીિળતયું	હોય	તો	

તે	 રાઈઝોબિયમ	િેિટકેરયા	 દ્ારા	િનાવવામાં	આવેલ	

મૂળ	્ંકડિા	હોય	છ.ે	પરંતયુ	જો	્ાંઠો	સફેદ	રં્ની	અને	

િઠણ	 હોય	 તથા	 તેને	 િાપવાથી	 સફેદ	 રં્નયું	 પ્રવાહી	

નીિળે	 તો	 તે	 િૃબમથી	 થતા	 રો્ની	 ્ાંઠો	 હોય,	જનેો	

ઉપાય	સતવરે	િરવો	જરૂરી	છ.ે			

	 આપણા	 દેશમાં	 િહોળા	 બવસતારમાં	 િઠોળ	

વ્ટિના	પાિોનયું	વાવેતર	િરવામાં	આવે	છ.ે	આ	સંજો્ોમાં	

રાઈઝોબિયમ	િેિટકેરયાનયું	ખૂિ	મહતવ	છ.ે	જ	ેજમીનમાં	

િાયમી	 વસવાટ	 િરતા	 રાઈઝોબિયમ	 િેિટકેરયાનયું	

પ્રમાણ	પ્રબત	ગ્ામ	૧૦૦	િોિથી	ઓછયુ 	ં હોય	છ,ે	 તયાં	

રાઈઝોબિયમ	 િાયોફકટટિલાઈઝરના	 વપરાશથી	 િહયું 	

સારા	 પકરણામ	 મળે	 છ.ે	 પરંતયુ	 જ	ે જમીનમાં	 િઠોળ	

વ્ટિના	 પાિનયું	 અવારનવાર	 વાવેતર	 િરવામાં	 આવે	

છ.ે	 તયાં	 િયુદરતી	 રાઈઝોબિયમ	જીવાણ	વધયુ	 સંખયામાં	

આવેલા	હોય	છ.ે	
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	 આ	સંજો્ોમાં	િાયોફકટટિલાઈઝર	વાપરવાથી	

આંખે	દેખાય	તેવો	સપષ્ટ	તફાવત	ઘણીવાર	જોવા	મળતો	

નથી.	વળી	િઠોળ	પાિના	મૂળ	પર	્ાંઠો	જોવાથી	િાયમ	

એમ	માની	લેવાની	જરુર	નથી	િે	છોડને	જરુરી	પૂરતો	

નાઈટો્જન	મળે	છ.ે	દરેિ	િઠોળ	વ્ટિના	પાિને	પોતાને	

અનયુરુપ	રાઈઝોબિયમ	જીવાણની	હાજરીની	જરુર	હોય	

છ.ે	જો	પોતાને	અનયુરુપ	રાઈઝોબિયમની	ર્ત	 બસવાય	

િીર્	પ્રિારના	રાઈઝોબિયમથી	મૂળ	ઉપર	્ાંઠો	િને	

તો	 નાઈટો્જન	 બસથર	 થતો	 નથી.	આમ	 નાઈટો્જનના		

મહત્તમ	 બસથરીિરણ	માટ	ે િઠોળનો	 પ્રિાર	 તેમજ	તેને	

અનયુરુપ	રાઈઝોબિયમની	ર્ત	િંનેનો	પ્રમયુખ	ફાળો	છ.ે	

	 જમીનમાં	 ઘણા	 રાઈઝોબિયમ	 જીવાણ	

ઉનાળામાં	 ઊંચા	 તાપમાનથી,	 ખેતરમાં	 પાણી	 ભરાઈ	

રહેવાથી	તેમજ	અદ્ય	પરભક્ષી	જીવાત	તેમજ	વાયરસથી	

નાશ	 પામે	 છ.ે	 જનેા	 પકરણામે	 જમીનમાં	 તેમની	

સંખયા	ધટ	ેછ.ે	આ	િારણને	લીધે	દરેિ	િઠોળ	વ્ટિના	

પાિના	 વાવેતર	 અ્ાઉ	 બિયારણને	 યોગય	 િાયટિક્ષમ	

રાઈઝોબિયમ	િાયોફકટટિલાઈઝરનો	પટ	આપવો	જરુરી	

છ.ે	 જથેી	 પાિને	 	 મહત્તમ	 લાભ	 મળે.	 સારી	 ર્તના	

ભલામણ	િરેલ	રાઈઝોબિયમ	િ્લચર	વાપરવાથી	હેિટરે	

૫૦	 થી	 ૧૦૦	 કિ.ગ્ા.	 નાઈટો્જન	 સમિક્ષ	 િઠોળનયું	

ઉતપાદન	મળે	છ.ે

રાઈઝોવબયમની પ્રજાવતઓ

જાવત પ્રજાવત ભલામણ કરેલ પાક
રાઈઝોબિયમ લેગયયુબમનોસેરમ વટાણા,મસયુર

રાઈઝોબિયમ ફીજીઓલી રાજમા,	ફણસી,	વાલ

રાઈઝોબિયમ ટા્યફોલી િલોવર

રાઈઝોબિયમ મેબલલોટી મેથી

રાઈઝોબિયમ લયુબપની લયુબપન

રાઈઝોબિયમ જપેોબનિમ સોયાિીન

રાઈઝોબિયમ 			-- મ્,	તયુવેર,	મઠ,	ચણા,	
ચોળા,	મ્ફળી,	શણ	
વ્ેરે	

વવવવધ કઠોળપાકની નાઈટ્ોજન 
વ્થર કરવાની ક્ષમતા

કઠોળ પાક વક.ગ્ા. નાઈટ્ોજન / હે.
આ્લફા	આ્લફા ૧૦૦-ર૦૦

તયુવેર ૧૬૮-ર૦૦

િલોવર ૧૦૦-૧પ૦

ચણા ૮પ-૧૧૦

ચોળા ૮૦-૮પ

મ્ફળી પ૦-૬૦

મ્	/	અડદ પ૦-પપ

વટાણા						 પર-૭૭

સોયાિીન ૬૦-૮૦

ભલામણ કરેલ પાક:

(૧)	 િઠોળ		પાિ	:		મ્,ચણા,	તયુવેર,	અડદ,	મઠ,ચોળા,	
વાલ,	વટાણા,રાજમા	વ્ેરે

(ર)	 તેલીબિયા	પાિ	:		મ્ફળી,	સોયાિીન	વ્ેરે

(૩)	 લીલા	 પડવાશ	 :	શણ,	 ઈિડ,	ચોળા,	સસિેનીયા	
વ્ેરે

(૪)	 ઘાસચારાના	પાિ	:	રજિો,	િરસીમ	

અઝોરાઈઝોવબયમ:

	 અતયાર	 સયુધી	આપણે	 એવયું	 માનતા	 હતા	 િે	

ફિત	િઠોળ	વ્ટિના	 	છોડના	મૂળ	ઉપર	િેિટકેરયાથી	

્ાંઠો	િને	છ.ે	પરંતયુ	સેસિેનીયા	રોસટા્ટા	નામની	લીલા	

પડવાશ	માટનેી	વનસપબત	તેના	મૂળ,	થડ,	અને	સમગ્	

છોડ	ઉપર	નાની	નાની	્ાંઠો	િનાવે	છ.ે	આ	્ાંઠોમાં	જ	ે

િેિટકેરયા	રહે	છ.ે	તેને		‘અઝોરાઈઝોબિયમ’	િહેવામાં	

આવે	છ.ે	અઝોરાઈઝોબિયમ	પાણી	 	ભરેલી	ડાં્રની		

િયારીમાં	જીવી		શિે	છ.ે		આ	છોડ	ઘણં	િરીને		સૌથી		

ઝડપી	ઉ્તો	અને	નાઈટો્જન	બસથર	િરતો	છોડ	છ	ેઅને	

૪પ–પ૦	 કદવસમાં	 ૧૦૦-ર૮પ	 કિ.ગ્ા.	 નાઈટો્જન/હે	

બસથર	િરી	શિે	છ.ે	સેસિાબનયા	રોસટા્ટા		રોપાણ	ડાં્ ર	

માટ	ેઆદશટિ	લીલો	પડવાશ	છ.ે
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આધુવનક કૃવષમાં ફો્ફરસ દ્ાવય કરતા સૂક્મજીવાણુઓનું મહતવ
		 ડૉ. એચ. કે. પટેલ 	 ડૉ. વાય .કે. ઝાલા 

બાયોફરટટિલાઈઝર યોજના,આ.કૃ.ય ુ,.આણંદ-૩૮૮૧૧૦  
ફોન : (૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

કૃવષમાં ફો્ફરસનું મહત્વ અને ફાયદા :

દરેિ	છોડ	િે	વનસપબતની	વૃબધધ	તેમજ	બવિાસ	

માટ	ેનાઈટો્જન	૫છી	િોઈ	અ્તયનયું	તતવ	હોય	તો	તે	

ફોસફરસ	છ.ે	 ફોસફરસની	 ્ેરહાજરીમાં	 પૃથવી	 ઉ૫ર	

જીવન	શિય	નથી.	જમીનમાં	લભય	ફોસફરસની	ઉણ૫	

હોય	 તો	છોડનો	 પયુરતો	 બવિસ	થતો	 નથી	 િે	 મહત્તમ	

ઉતપાદન	આપી	શિતો	નથી.	જમીનમાં	પયુરતા	પ્રમાણમાં	

લભય	 ફોસફરસની	 હાજરી	 હોય	 તો	 છોડનો	 બવિાસ	

ઝડપી	થાય	છ.ે	છોડ	વધારે	માત્ામાં	અને	વધયુ	ઊંડા	મૂળ	

િનાવે	 છ,ે	 ૫કરણામે	 જરૂરી	 પોિિ	 તતવો	 સરળતાથી	

મેળવી	શિે	છ.ે	છોડની	ફયુટ,	બસં્ો,	િંટીની	સંખયા	વધે	

છ,ે	દાણા	વધયુ	ભરાય	છ.ે	છોડનયું	પ્રિાંડ	અન	ેડાળીઓ	

મજિૂત	િને	છ,ે	સમયસર	અને	સમાન	રીતે	પાિ	તૈયાર	

થાય	છ.ે

પાક ઉતપાદનમાં ફો્ફરસની અગતયતા :

આજની	 વધયુ	 ઉતપાદન	 આ૫તી	 સયુધારેલી	

ધાદ્ય	પાિની	ર્તોને	પાિવાના	કદવસો	સયુધી	ફોસફરસની	

જરૂર	૫ડ	ેછ	ેઅને	૭૦-૮૦	ટિા	ફોસફરસ	િંટી/ડૂડંામાં	

જમા	 થાય	 છ.ે	 િોઠામાં	 દશાટિવયા	 પ્રમાણે	 જયુદા	 જયુદા	

પાિની	ફોસફરસની	જરૂકરયાત		અલ્	અલ્	હોય	છ.ે	

જ	ેજમીનમાં	વિટિ	દરમયાન	ર-૩	પાિ	લેવામાં	આવે	છ	ે

તયાં	૭૫-૧૦૦	કિ.ગ્ા.	ફોસફરસ/હે.	જમીનમાંથી	ઓછો	

થાય	છ.ે	ધાદ્ય	પાિને	૮-૧ર	ટન/હે.	ઉતપાદન	મેળવવા	

૭૦-૮૦	કિ.ગ્ા.	ફોસફરસની	જરૂર	૫ડ	ેછ.ે

વવવવધ પાકોના પ્રવત ટન ઉતપાદન માટે 
ફો્ફરસની જરૂવરયાત

ક્રમ પાક પ્રવત ટન ઉતપાદન માટે 
જરૂરી વક.ગ્ા. ફો્ફરસ

૧ િટાટા ૨.૦

૨ ધાદ્યપાિ ૧૦.૦

૩ િઠોળપાિ ૧૪.૦

૪ તેલીબિયાં ૨૪.૦

૫ ચા ૩૮.૦

જમીનમાં ફો્ફરસની હાલની પવરવ્થવત :  

આ૫ણી		જમીનમાં	૯૦૦	થી	૩૭૦૦	કિ.ગ્ા.	
ફોસફરસ/હે.	રહેલો	છ	ેજમેાંનો	મોટા	ભા્નો	અરિાવય	
સવરૂપે	 બસથર	 છ.ે	 ૫કરણામે	 આવો	 ફોસફરસ	 છોડના	
મૂળની	નજીિ	ઉ૫લબધ	હોવા	છતાં	છોડને	િામ	લા્તો	
નથી.	ફોસફરસ	પાણીમાં	રિાવય	સવરૂપે	હોય	તો	જ	છોડ	
તેને	લઈ	શિે	છ.ે	િર્રમાં	જ	ેફોસફરસયયુિત	રાસાયબણિ	
ખાતરો	 મળે	 છ,ે	 તેમાં	 ફોસફરસ	 રિાવય	 સવરૂપે	 રહેલો	
હોય	 છ.ે	 ફોસફરસ	 નાઈટો્જનની	 માફિ	 જમીનમાં	
ઉતરી	જતો	નથી.	૫રંતયુ	રિાવય	સવરૂપે	રહેલ	ફોસફરસ	
થોડાિ	સમયમાં	અરિાવય	િની	ર્ય	છ.ે	૫કરણામે	મોંઘા	
ખાતરનો	િ્ાડ	થાય	છ.ે

આ૫ણી	જમીનમાં	રિાવય	ફોસફરસની	અછત	
છ.ે	દેશના	૪૫	ટિા	જીલ્ાની	જમીનમાં	જરૂકરયાત	થી	
ઓછો,	૫૦	ટિામાં	મધયમ	અને	ફિત	૫	ટિા	જમીનમાં	
પયુરતી	 માત્ામાં	 ફોસફરસની	 હાજરી	 છ.ે	 અતયારે	
દેશમાં	જ	ેિંઈ	ફોસફેકટિ	ખાતર	િનાવવામાં	આવે	છ,ે	
તે	 લ્ભ્	 ૧૦૦	 ટિા	આયાતી	 રોિ	 ફોસફેટ	 ઉ૫ર	
આધાકરત	છ.ે
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ફો્ફરસયુકત રાસાયવણક ખાતરોની મયા્ષદાઓ: 

આયાતી	 િાચા	 માલ	 ઉ૫ર	 આધાકરત	 હોઈ	
કિંમતમાં	મોંઘા	૫ડ	ેછ.ે

ફકત	૨૫	થી	૩૦	ટિા	જ	ેતે	પાિને	િામ	લા્ે	છ	ે
િાિીનયું	અરિાવય	થઈને	નિામયું	થઈ	ર્ય	છ.ે

વધયુ	વપરાશથી	જમીનનયુ	િંધારણ	િ્ડ	ેછ	ેઅને	
જમીન	સખત	િને	છ.ે

પયાટિવરણને	લાંિે્ાળે	નયુિશાન	થાય	છ.ે

જમીનમાં	ઊંડયુ	ંઉતરી	સથાયી	થઇ	ર્ય	છ	ેજથેી	
મોંઘા	ખાતરનો	િ્ાડ	થાય	છ.ે

ખેતી	ખચટિમાં	વધારો	થાય	છ.ે

	 સતત	 વધતી	 વસતીના	 પોિણ	 માટ	ે વધયુ	
પ્રમાણમાં	 ખેત-ઉતપાદન	 વધારવા	 વધયુ	 ફોસફરસયયુિત	
ખાતરો	 જરૂરી	 છ.ે	 આ	 માટ	ે 	 મોટા	 િારખાનાઓ	
િનાવવા	અિજો	રૂબપયાનયું	 હંૂકડયામણ	જોઈએ.	આવા	
િારખાનાઓમાં	ઉતપન્ન	થતયું	ખાતર	મોઘયું	હોય	છ	ેઅને	
પ્રદૂિણ	પણ	ફેલાવે	છ.ે	આ	બવિમ	૫કરબસથબતમાં	ફોસફેટ	
રિાવય	િરતા	સૂક્મજીવાણંઓ	યયુકત	ફોસફેટ	િ્લચર	એિ	
આદશટિ	૫યાટિય	છ.ે

ફો્ફેટ દ્ાવય કરતા સૂક્મજીવાણઓ:

ફોસફેટ	 રિાવય	 િરતા	 સૂક્મજીવાણઓ	 એટલે	
એવાં	જીવાણઓનો	સમૂહ	 િે	જ	ેજમીનમાં	 િે	છોડની	
અંદર	 રહી	 બવબવધ	 પ્રિારના	એબસડ	િનાવી	અરિાવય	
ફોસફરસને	 રિાવય	 િરી	 છોડ/પાિ	 ને	 લભય	 િરવાનયું	
િામ	 િરે	 છ.ે	 આવા	 પ્રમયુખ	 જીવાણઓમાં	 િેબસલસ,	
સયૂડોમોનાસ,	 િિટિહોલડકેરયા	 જવેા	 િેિટકેરયા;	
એસપરજીલસ,	 ટોરયયુલોસપોરા,	 ટા્ઈિોડમાટિ	 અને	
પેનીબસબલયમ	જવેી	ફૂ્નો	તેમજ	ગલોમસ,	્ી્ાસપોરા	
જવેી	 માઈિોરાઈઝા	 ફૂ્નો	 સમાવેશ	 થાય	 છ.ે	 આ	
પ્રિારના	સૂક્મજીવાણઓને	ફોસફેટ	િ્લચરના	હૂલામણા	
નામથી	પણ	ઓળખવામાં	આવે	છ.ે	

એિ	અંદાજ	પ્રમાણે	આ૫ણા	દેશમાં	ર૬૦૦	
લાખ	 ટન	 રોિ	 ફોસફેટનો	ભંડાર	 છ.ે	આવા	 કિંમતમાં	
સસતા	િાચા	ફોસફેટ	સ્તોતનો	યોગય	ફોસફેટ	િ્લચર	સાથે	
ઉ૫યો્	િરી	શિાય	છ.ે	આ	સૂક્મજીવાણઓ	 બવબવધ	
િાિટિબનિ	 એબસડ,	 ઉતસેચિો	 તેમજ	 અદ્ય	 દેહધાબમટિિ	
પદાથદો	ઉતપન્ન	િરીને	 	રોિ	ફોસફેટમાં	રહેલ	અરિાવય	
ફોસફરસને	રિાવય	િનાવે	છ.ે	જ	ેપાિ	િે	છોડને	તયુરતજ	
ઉ૫લબધ	િને	છ.ે	ભારતમાં	આ	િાિતે	 બવબવધ	સથળે	
સંશોધન	થઈ	રહ્યું	છ	ેઅને	આશાસપદ	૫કરણામો	મળેલ	
છ.ે	છલે્ા	િે	દાયિઓથી	આણંદ	 િૃબિ	યયુબનવબસટિટીની	
જબૈવિ	 ખાતર	 યોજના	 ખાતે	 ઉ૫રોિત	 બવિય	 ઉપર	
ઘબનષ્ટ	સંશોધન	થયેલ	છ,ે	જનેા	 ફળ	 સવરૂપે	 બવબવધ	
િાયટિક્ષમ	 ફોસફેટ	 રિાવય	 િરતા	 સૂક્મજીવાણઓ	
શોધી	 તેમને	 બવબવધ	 પાિો	 માટ	ે જબૈવિ	ખાતર	 તરીિે	
બવિસાવવામાં	આવયા	છ.ે

આ.કૃ.યુ.  ધવારા વવકસાવેલ અને ભલામણ 
કરેલ ફો્ફેટ દ્ાવય કરતા સૂક્મજીવાણુ

ક્રમ ફો્ફેટ દ્ાવય કરતા 
સૂક્મજીવાણઓ

ભલામણ કરેલ 
પાક

૧ િેબસલસ	સરકયયુલાદ્સ	
પીિીએ	૪

ચોળી,	ઘઉં

૨ િેબસલસ	બ્ેવીસ	પીિીએ	
૧૨

ઘાસચારાની	
જયુવાર

૩ િેબસલસ	િોએગયયુયુલાદ્સ	
પીિીએ	૧૩

તયુવેર

૪ િેબસલસ	િોએગયયુયુલાદ્સ	
પીિીએ	૧૪

ચોળી

૫ િેબસલસ	િોએગયયુયુલાદ્સ	
પીિીએ	૧૬

દરેિ	પાિ

૬ િેબસલસ	િોએગયયુયુલાદ્સ	
પીિીએ	૧૭

અડદ

૭ ટોયયુટિલોસપોરા	ગલોિોસા	
પીિીએ	૨૨

તયુવેર,	
ઘાસચારાની	
જયુવાર
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સૂક્મજીવાણુઓ દ્ારા ફો્ફરસ દ્ાવય કરવાની 
વવવવધ પધધવતઓ ઃ 

(૧) કાબ્ષવનક એવસડનું ઉતપાદન:	 જમીનમાં	
છોડના	મૂળની	આજયુિાજયુ 	રહેલા	સૂક્મ	જીવાણઓ	
બવબવધ	િાિટિબનિ	એબસડ	જવેાિે	એબસકટિ	એબસડ,	
ફોબમટિિ	એબસડ,લેબકટિ	એબસડ	સાઇકટિ્	એબસડનો	
સ્તાવ	 િરીને	આસપાસ	 રહેલો	અરિાવય	 ફોસફરસ	
રિાવય	િરે	છ.ે

(૨) ચીલેવટંગની અસર:	છાણીયયુ	ખાતર,	અળબસયાનયું	
ખાતર	 િે	 સૂક્મ	 જીવાણઓ	 દ્ારા	 િોહાવાણથી	
ઉતપન્ન	થતા	હ્યુબમિ	અને	ફબ્લવિ	એબસડ	ચીલેટીં્	
પ્રકક્યા	 ધવારા	 ફોસફરસના	 ક્ષારમાંથી	 ફોસફરસને	
અલ્	િરીને	છોડને	લભય	િરાવે	છ.ે

(૩) હાઈડ્ોજન સલફાઈડની પ્રવક્રયા ધવારા:	
જમીનમાં	 રહેલા	 સૂક્મજીવાણઓ	 અને	 છોડના	
મૂળમાંથી	 ઝરતા	 બવબવધ	 સ્લફરયયુકત	 એબમનો	
એબસડમાંથી	 હાઈડો્જન	 સ્લફાઈડ	 િને	 છ.ે	 આ	
હાઈડો્જન	 સ્લફાઈડ	 ફેરસયયુકત	 ફોસફરસના	
ક્ષારમાંથી	 ફેરાસની	 સાથે	 પ્રકક્યા	 િરી	 ફેરસ	
સ્લફાઈડ	િનાવે	છ	ેઅને	ફોસફરસને	મયુકત	િરે	છ,ે	
જ	ેછોડને	લભય	થાય	છ.ે

(૪) સીડેરોફોરની મદદથી:	 જમીનમાં	 રહેલા	
િેટલાિ	સૂક્મજીવાણઓ	પ્રોટીનયયુકત	સાઈડરેોફોર	
નામના	 પદાથટિનયું	 ઉતપાદન	 જમીનમાંથી	 લોહતતવ	
મેળવવા	િરે	છ.ે	આ	પ્રકક્યા	દરબમયાન	ક્ષારમાંથી	
છૂટો	પડલેો	ફોસફરસ	છોડને	લભય	થાય	છ.ે

માઈકોરાઈઝાઃ

માઈિોરાઈઝા	એ	છોડના	મૂળ	તેમજ	બવબશષ્ટ	
ફૂ્નયું	 સહજીવી	 ્ઠિંધન	 છ.ે	 માઈિોરાઈઝાના	
મયુખયતવે	 ત્ણ	 પ્રિાર	 છ	ે –	 એદ્ડોમાઈિોરાઈઝા,	
એિટોમાઈિોરાઈઝા	 અને	 એકટએદ્ડોમાઇિોરાઇઝા.	
તાજતેરના	 સંશોધનો	 ઉપરથી	 માલૂમ	 પડલે	 છ	ે િે	
એદ્ડોમાઈિોરાઈઝા	િે	જનેો	ર્ણીતો	દાખલો	વેમ	છ.ે	તે	

ફૂ્નયું	મોટાભા્ના	ખેતીના	પાિોની	સાથે	સહ-અબસતતવ	
જોવા	મળે	છ.ે	આ	પ્રિારની	ફૂ્	પ્રયો્શાળાના	માધયમમાં	
સહેલાઈથી	 ઉ્ાડી	 શિાતી	 નથી.	 ઘાસચારાના	 પાિ,	
ધાદ્ય	પાિ,	િઠોળવ્ટિના	પાિના	મૂળ	ઉ૫ર	આવી	ફૂ્	
જોવા	મળે	છ.ે	આવી	ફૂ્ના	તંતયુઓ	(માઈસેલીયા)	ખૂિ	
દૂરથી	પોિિ	તતવો	ખેંચી	છોડને	પયુરા	પાડ	ેછ	ે (ખાસ	
િરીને	 ફોસફરસ,	તાંિયું,	જસત,	સ્લફર).	આ	પ્રિારની	
ફૂ્માં	 મયુખયતવે	 ગલોમસ	 ,	 ્ી્ાસપોરા,	 એદ્ડોઝોન,	
સિેરોસટીિટનો	સમાવેશ	થાય	છ.ે

માઈિોરાઈઝા	ફૂ્	જમીનમાં	રહેલ	ફોસફરસને	

રિાવય	 િરતી	 નથી	 ૫રંતયુ	 રિાવય	 ફોસફરસ	દૂરથી	ખેંચી	

લાવી	છોડને	આપે	છ.ે	વળી	આ	ફૂ્	પાણીની	ખેંચ	ને	

૫ણ	આંબશિ	દૂર	િરે	છ.ે	તદઉ૫રાંત	િેટલાિ	મૂળજદ્ય	

રો્ો	સામે	રક્ષાણ	આપે	છ	ેઅને	પાણીની	અછતમાં	ટિી	

રહેવાની	શકિત	આપે	છ.ે

આ	પ્રિારના	સંશોધન	િરેલ	જબૈવિ	ખાતરનો	

વ૫રાશ	 િરવામાં	 આવે	 તો	 ૩૦-૫૦	 કિ.ગ્ા./હે.	

ફોસફરસયયુિત	 રાસાયબણિ	 ખાતરની	 િચત	 થાય	 છ.ે	

િીર્	અથટિમાં	આવા	 ભલામણ	 િરેલ	 જબૈવિખાતરના	

ઉ૫યો્	િરવાથી	ઓછી	માત્ામાં	ફોસફરસયયુિત	ખાતર	

વાપરીને	પણ	સારંુ	ઉતપાદન	મેળવી	શિાય	છ.ે	

અા્ળના	 િોઠામાં	 દશાટિવયા	 મયુજિ	

ટોયયુટિલોસપોરા	 ગલોિોસા	 પીિીએ	 ૨૨	 તથા	 િેબસલસ	

િોએગયયુલાંસ	 પીિીએ	 ૧૩	 ની	 ભલામણ	 તયુવેર	 માટ	ે

તેમજ	 	 િેબસલસ	 િોએગયયુલાંસ	 પીિીએ	 ૧૬	 	 ની	

ભલામણ	િધાજ	 પાિો	 માટ	ે િરવામાં	આવી	છ.ે	આ	

ભલામણ	 િરેલ	જબૈવિખાતરની	ર્તોનો	 	 બિયારણને	

૫ટ	આ૫વાથી	પાિના	ઉતપાદનમાં	સપષ્ટ	વધારો	થાય	

છ.ે	ઉ૫રોિત	અભયાસ	સૂચવે	છ	ેિે	જયુદા	જયુદા	ફોસફેટ	

િ્લચરો		જમીનમાં		રહેલ		િેબ્લશયમ		ફોસફેટમાં	રહેલ	

અરિાવય		ફોસફરસને	રિાવય	િનાવે	છ.ે	નીચે	દશાટિવેલ	અત્ે	

િોઠાઓમાં		બવબવધ	પાિોમાં	ફોસફેટ	િ્લચર	વાપરવાથી	

થતી	અસરો	બવિેની	બવ્તોઆપવામાં	આવી	આવી	છ.ે
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ફો્ફેટ કલચરની વવવવધ પાકો ઉપર થતી અસરો
પાક ઉપયોગ કરેલ ફોસફેટ કલચર પાક પર થતી અસર

જવ ફોસફોિેકટકેરયા ઉતપાદન	અને	ફોસફરસમાં	વધારો
જવ સયૂડોમોનાસ	+	એક્ોમોિેિટર ઉતપાદનમાં	વધારો
ચોળી ફોસફોિેકટકેરયા	+	િેબસલસ	સીરસ ફોસફરસમાં	વધારો
ડાંગર ફોસફોિેકટકેરયા ઉતપાદનમાં	વધારો
ઘઉં સયૂડોમોનાસ	+	એસપરજીલસ ઉતપાદન	અને	ફોસફરસમાં	વધારો
મસુર સયૂડોમોનાસ ઉતપાદનમાં	વધારો

ફો્ફેટ કલચરની ઘઉંના ઉતપાદન અને પ્રોટીન ઉપર અસરો 
આપેલ ફો્ફરસ 

વકગ્ા/હે.*
ઘઉંનું ઉતપાદન ટન/હે. દાણામાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વક.ગ્ા./હે.
(-) (+) (-) (+)

૦ ૨.૧ ૨.૩ ૨૧૩ ૨૨૬
૫ ૨.૬ ૩.૧ ૨૫૪ ૨૯૯
૧૦ ૩.૨ ૩.૩ ૩૨૮ ૩૧૫
૧૫ ૩.૩ ૪.૧ ૩૦૭ ૪૦૭
૨૦ ૩.૫ ૪.૧ ૩૭૫ ૩૭૯

(-)	ફોસફેટ	િ્લચર	વ્ર;	(+)ફોસફેટ	િ્લચર	સાથે;	*	બસં્લ	સયુપર	ફોસફેટ							(વ્ાઈટલો એટ આલ., ૧૯૯૭)
ફો્ફેટ દ્ાવય કરતા સૂક્મજીવાણુઓથી થતા 
ફાયદાઓ:
(૧)	 જમીનમાં	 રહેલ	 અરિાવય	 ફોસફેટને	 રિાવય	 િરી	

છોડને	 પૂરો	 પાડ	ે છ	ે અને	 ૩૦-૫૦	 કિ.ગ્ા./હે.	
ફોસફરસયયુિત	 રાસાયબણિ	ખાતરની	 િચત	 િરે	
છ.ે

(૨)	 બવબવધ	ફૂ્નાશિ	પદાથદો	અને	ઉતસેચિો	િનાવી	
છોડને	રો્ો	સામે	રક્ષણ	આપે	છ.ે

(૩)	 બવબવધ	 વનસપબત	 વૃબધધિારિો	 જવેાિે	 ઇદ્ડોલ	
એબસટીિ	એબસડ,	જીબ્ેબલિ	એબસડ,	ર્સમોબનિ	
એબસડ	 તથા	 બવબવધ	 બવટાબમનો	 િનાવી	 છોડની	

વૃબધધમાં	મદદ	િરે	છ.ે

(૪)	 િીજની	સફયુરણશબકત	વધારી	પાિને	જ્લદી	તૈયાર	
થવામાં	મદદ	િરે	છ.ે

(૫)	 ઉતપાદનમાં	૧૫-૨૦	ટિા	વધારો	િરે	છ.ે

(૬)	 જમીનની	 ભૌબતિ,	 રાસાયબણિ	 અને	 જબૈવિ	
્યુણવત્તા	સયુધારે	છ.ે

(૭)	 કિંમતમાં	 સસતયું,	 વાપરવામાં	 સરળ,	 સયુલભ	
તેમજ	પયાટિવરણની	દ્દબષ્ટઅે	અેિદમ	સયુરબક્ષત	છ	ે
તેમજ		જમીનમાં	બવઘટનની	પ્રકક્યામાં	ભા્	લઈ	
પાેિિચક્ાે	ચાલયુ	રાખે	છ.ે
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પોટાશ કલચરનું ખેતીમાં મહતવ
	 શ્ીમતી	એચ.	એન.	શેલત		ડૉ.	આર.વી.	વયાસ
િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦		

ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

માનવ	અને	પશયુની	જમે	છોડના	બવિાસ	અને	

વૃબધધ	 માટ	ે પણ	 પોિિ	 તતવોની	 જરૂર	 છ,ે	 જ	ે પાિ	

ઉતપાદનમાં	અ્તયનયું	સથાન	ધરાવે	છ.ે	આ	પોિિ	તતવો	

છોડને	જરૂરી	સમયે	અને	યોગય	માત્ામાં	મળી	રહે	તો	

જ	તેનો	 બવિાસ	થાય	અને	એિધાયયુું	ઉતપાદન	મેળવી	

શિાય.	છોડના	બવિાસ	માટ	ેિયુલ	૧૭	આવશયિ	પોિિ	

તતવો	છ,ે	જ	ેપૈિી	નાઈટો્જન,	ફોસફરસ	અને	પોટાશ	

ત્ણ	 મયુખય	 તતવો	 છ	ે જનેી	 જરૂરીયાત	 વધયુ	 પ્રમાણમાં	

રહે	છ.ે	જનેી	પૂતટિતા	જમીનમાં	ખાતર	દ્ારા	િરવામાં	

આવે	છ.ે	જમીનમાં	રહેલ	પોટાશની	માત્ા	મયુજિ	ત્ણ	

પ્રિારે	વ્ટીિરણ	થાય.	જમેિેપોટાશની	લભયતા	ઓછી	

(	<૧૪૦	કિ.ગ્ા.	/	હે.	),	મધયમ	(૧૪૦	-	૨૮૦	કિ.ગ્ા.	

/	 હે.	 ),	અને	વધારે	 (	>૨૮૦	કિ.	ગ્ા.	 /	 હે.	 ).	આમ	

જ	ેજમીનમાં	લભય	પોટાશની	માત્ા	પ્રબત	હેકટર	૧૪૦	

કિ.ગ્ા.	થી	ઓછી	હોય	તેમાં	તેની	ખાતર	દ્ારા	પયુતટિતા	

િરવી	જરૂરી	છ.ે	

ભારતની જમીનમાં પોટાશની વત્ષમાન વ્થવત :

ભારતની	 જમીનમાં	 ઉપલબધ	 પોટાશને	 ત્ણ	

ભા્માં	વહેચવામાં	આવે	છ.ે	૨૧	%	જીલ્ાઓ	ઓછા	

પ્રમાણમાં,	૫૨	%	મધયમ	અને	૨૮	%	વધયુ	માત્ામાં.	

તેથી	ભારતના	૭૨	%	િૃબિ	બવસતાર,	૨૬૬	જીલ્ાઓને	

પોટશેીયમ	ખાતરની	ખાસ	જરૂકરયાત	પાિના	મહત્તમ	

ઉતપાદન	મેળવવા	 માટ	ે છ.ે	આજિાલ	 પોટશેીયમ	એ	

ખયુિ	જ	મોંધયુ	પોિિ	તતવ	છ,ે		જનેા	માટ	ેભારત	દેશ	

બવદેશી	રાષ્ટો્	ઉપર	બનભટિર	છ.ે	ભારત	દેશ	પોટાશયયુકત	

ખાતરના	ઉપયો્	ક્ષેત્ે	ચોથા	ક્મે	આવે	છ,ે	જનેી	સંપૂણટિ	

આયાત	અદ્ય	રાષ્ટો્માંથી	િરવામા	આવે	છ.ે	

પોટેશીયમની છોડના વવકાસમાં ભૂવમકા : 

પોટશેીયમ	તતવ	એ	છોડ	માટ	ેઅ્તયનયું	છ	ે

અને	છોડની	મહત્તમ	વ્ૂબધધ	માટ	ેવધયુ	માત્ામાં	જરૂરી	

છ.ે	છોડ	જમીનના	માધયમ	દ્ારા	પોટાશ	મેળવી	શિે	

છ.ે	 પોટાશની	 ઉણપથી	 પાંદડાની	 કિનારીઓ	 પીળી	

થવા	માંડ	ેછ.ે	છોડને	પોટાશ	પ્રયાટિપ્ત	માત્ામાં	મળે	નકહ	

તો	છોડના	મૂળનો	બવિાસ	અટિી	ર્ય,	છોડની	વ્ૂબધધ	

ઓછી	 થાય	 અને	 જનેા	 પકરણામે	 દાણાં	 અબવબકસત	

રહેવાથી	ઉપજ	ધટ	ેછ.ે	

પોટાશયુકત ખાતર શા માટે ? 

	 જમીનમાં	 પોટાશ	 તતવની	 ઉણપ	એ	 િૃબિના	

બવિાસ	 માટનેયું	 મહતવનયું	 પ્રબતિંધિ	 પકરિળ	 છ.ે	

રાસાયબણિ	 ખાતરના	 ઉપયો્થી	 અન્ન	 ક્ષેત્ે	 ભારત	

દેશ	 સધધર	અને	 સવબનભટિર	 િદ્યો	 પરંતયુ	 રાસાયબણિ	

ખાતરના	 અસમતોલ	 અને	 વધયુ	 પડતા	 ઉપયો્થી	

જળ,	જમીન	અને	પયાટિવરણ	તેમજ	સજીવ	સૃબષ્ટ	પર	

હાબનિારિ	 પ્રભાવ	 પડ	ે છ.ે	 વધયુ	 પડતા	 રાસાયબણિ	

ખાતરનો	 ઉપયો્	 િૃબિ	 ક્ષેત્ે	 મોંધો	 અને	 તેની	 સાથે	

જમીનમાં	પણ	ધણી	આડઅસર	પેદા	િરે		છ.ે	જમીન	

સખત	િને	છ,ે	જમીનની	ફળરિયુપતા	અને	પોિિ	તતવોનયું	

પ્રમાણ	અસમતયુબલત	થઈ	ર્ય	છ.ે	
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વવવવધ રસાયવણક પોટાશયુકત ખાતરમાં રહેલ 
પોટાશનું પ્રમાણ

ક્રમ પોટાશયુકત ખાતર પોટાશ તતવ
૧ મયયુરેટ	ઓફ	પોટાશ	 પોટશેીયમ	-	૫૦	%	

૨ સ્લફેટ	ઓફ	પોટાશ પોટશેીયમ	-	૪૧	%

૩ પોટશેીયમ	 મેગ્ેશીયમ	
સ્લફેટ	

પોટશેીયમ	-	૧૮	%

૪ પોટશેીયમ	નાઈટ્ટે	 પોટશેીયમ	-	૩૮	%

આવા	 રાસાયબણિ	 ખાતરના	 બવિ્લપ	 રૂપે	

જમીનમાં	 રહેલ	 િાયટિક્ષમ	 સૂક્મ	જીવાણઓનો	 વયાપિ	

રૂપે	 ઉપયો્માં	 લેવામાં	આવે	 તો	જમીન	જીવંત	િને	

છ.ે	 લાંિા	 ્ાળાનો	 જબૈવિ	 ખાતરનો	 ઉપયો્	ઓછો	

ખચાટિળ,	 પયાટિવરણ	 માટ	ે સાનયુિયુળ,	 વધયુ	 પ્રભાવશાળી,	

લાભિારી	તથા	નાના	ખેડતૂો	માટ	ેરાસાયબણિ	ખાતરની	

તયુલનામાં	વધયુ	કહતિારી	છ.ે

પોટાશ દ્ાવય કરનાર સૂક્મ જીવાણુઓ :

છોડના	મૂળની	આજયુિાજયુ 	સૂક્મ	જીવાણઓની	

સંખયા	વધયુ	જોવા	મળે	છ.ે	પોટાશ	રિાવય	િરનાર	સૂક્મ	

જીવાણઓ	 એ	 રાયઝોસફેરીિ	 સૂક્મ	 જીવાણઓ	 જ	ે

અરિાવય	પોટશેીયમનયું	રિાવય	પોટાશમાં	રૂપાંતરણ	િરે	છ,ે	

અને	મૂળ	શોિી	શિે	તેવા	સવરૂપમાં	પકરવતટિન	િરે	છ.ે	

પોટાશ	 રિાવય	 િરતા	 િેકટકેરયામાં	 મયુખયતવે	 િેબસલસ,	

એબસડોથાયોિેબસલસ,	 પેબનિેબસલસ,	 ફ્ેચયયુરીયા,	

એદ્ટરોિેિટર	 વ્ેરે	 	 અને	 ફૂ્માં	 એસપરજીલસ	 નો	

ફાળો	મયુખય	 	છ.ે	મોટી	સંખયામાં	 પોટાશયયુકત	ખનીજ	

જવેાિે	 ફે્લડસપાર,	 માઈિા,મસિોવાઈટ,	 ઓથદોકલેસ,	

િાયોટાઈટ,	ઈલાઈટ	વ્ેરે	જમીનમાં	સથાયી	એટલે	 િે	

અરિાવય	સવરૂપમાં	હોય	છ	ેજમેાંથીસીધે	સીધો	પોટાશ	

છોડ	 મેળવી	 શિતયુ	 નથી.	 પોટશેીયમ	 રિાવય	 િરનાર	

િેિટકેરયા	જમીનની	ધાતયુઓને	રિાવય	િરે	છ,ે	જ	ેપાિની	

વૃબદ્ધ	તથા	ઉપજમાં	વધારો	િરે	છ.ે

પોટેશીયમ દ્ાવય કરનાર બેકટેવરયા (પોટાશ 
કલચર) : 

જમીનમાં	 એવા	 ધણાં	 જીવાણઓ	 છ	ે િે	 જ	ે

બવબવધ	 પ્રિારના	એબસડ	અને	 પોલીસેિેરાઈડ	 િનાવી	

જમીનમાં	 રહેલા	 અલભય	 પોટાશનયું	 મૂળ	 શોિી	 શિે	

તેવા	 સવરુપમાં	 રૂપાંતર	 િરે	 છ.ે	 મોંઘા	 પોટાશયયુકત	

રાસાયણીિ	ખાતરના	 બવિ્લપ	 સવરુપે	 કિંમતમાં	 સસતા	

ખનીજ	 માઈિા,	 ફે્લ્ડસપારનો	 પોટાશ	 લભય	 િરનાર	

સૂક્મજીવાણઓ	 સાથે	 	 વપરાશ	 િરવાથી	 	 ૨૫	 %	

પોટાશયયુકત		રાસાયબણિ	ખાતરની	િચત	થઈ		શિે.		

પોટાબશિ	જબૈવિ	ખાતર	 િૃબિ	ક્ષેત્ે	જમીનની	

ફળરિયુપતા,	 ઉતપાદન,	 ્યુણવત્તા	 વધારવામાં	 મહતવનો	

ફાળો	આપે	છ.ે	ખાસ	િરીને	રોિડીયા	પાિોમાં	પોટાશ	

ખાતર	 વધયુ	 પ્રમાણમાં	 વપરાય	 છ	ે .	 ભારતની	 અને	

્યુજરાતની	 મોટા	ભા્ની	જમીનમાં	 પોટાશ	 તતવ	છ	ે

પણ	અરિાવય	સવરૂપે	છ	ેજ	ેછોડના	મૂળ	શોિી	સિતા	

નથી.આ	સંજો્ોમાં	પોટાશ	િ્લચરના	પકરણામો		ખયુિજ	

આશાસપદ	છ.ે	

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણ:

મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	 બવસતાર-

૩ના	િટાિા	પિવતા	ખેડતૂોને	વધયુ	ઉતપાદન	તથા	૨૫%	

પોટાશ	 ખાતરની	 િચત	 (૨૨૦	 કિ.ગ્ા.પોટાશ/હે	 ના	

િદલે		૧૬૫	કિ.ગ્ા.	પોટાશ/હે.	આપવયું)	માટ	ેપ્રબત	હેિટર	

૧	બલટર	પોટાશ	મોબિલાઈઝીં્	િેકટકેરયાની	ભલામણ	

િરેલ	ર્ત	ફ્રેચ્યુરી્ા ઓરેંસીઆ	અથવા	સથાબનિ	ર્ત	

એન્રેરોબરેક્ર  િેએમિી	ડબ્લયયુ	૧	ની	માવજત	(િીજ	

અથવા	 જમીન)	 આપવાની	 ભલામણ	 િરવામાં	 આવે	

છ.ે	 તદયુપરાંત	 નાઈટો્જન	 અને	 ફોસફરસયયુકત	 ખાતર	

ભલામણ	િયાટિ	મયુજિ	વાપરવા.
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પોટાશ કલચર દ્ારા ૪૫ વદવસે મગફળીમાં વૃવધિ

ક્રમ માવજત
પોટાશ ઉપાડ
(ગ્ામ / પોટ)

શીંગનું સુકુ 
વજન
 ગ્ામ / 
પોટ

સૂકંુ 
વજન
(છોડ)

૧ બનયંત્ણ ૦.૨૩૨ ૪.૯૧૫ ૧૬.૯૦૭

૨ પોટાશ	િ્લચર ૦.૨૭૦ ૭.૦૨૧ ૧૭.૩૩૮

૩ પોટાશ	િ્લચર+રાઈઝોબિયમ ૦.૩૬૪ ૮.૫૮૪ ૨૮.૮૪૫

૪ ૨૦:૪૦:૪૦	કિ.ગ્ા.	ના.	ફો.	પો.	/	હે.	(ભલામણ	ખાતર) ૦.૩૪૭ ૮.૩૫૯ ૨૬.૦૮૬

૫ ૨૦:૪૦:૪૦	કિ.ગ્ા.	ના.	ફો.	પો.	/	હે.	(ભલામણ	ખાતર)	+		
પોટાશ	િ્લચર	

૦.૫૧૬ ૯.૧૦૬ ૩૧.૭૩૬

૬ ૨૦:૪૦:૪૦	કિ.ગ્ા.	ના.	ફો.	પો.	/	હે.	(ભલામણ	ખાતર)	+	
પોટાશ	િ્લચર	+	રાઈઝોબિયમ

૦.૫૭૦ ૧૦.૦૭૯ ૩૭.૬૫૧

(સ્તોત:	ચંરિા	િે.	અને	ગ્ીપ	એસ.(૨૦૦૬)	આર.સી.ઓ.એફ.,	િેંગલોર)

	 ઉપરોકત	િોઠામાં	પોટાશ	િ્લચરની	માવજતથી	

મ્ફળીના	ઉતપાદનમાં	વૃબદ્ધ	મળેલ	છ.ે

	 આણંદ	 િૃબિ	 બવશ્વબવદ્ાલય	 	 ખાતે	 પોટાશ	

િ્લચર	 સંશોધન	 િાદ	 બવિસાવવામાં	 આવયયું	 છ	ે અને	

ખેડતૂ	માટ	ેવેચાણમાં	પણ	મયુિેલ		છ.ે

	 ટૂિંમાં	 આધયુબનિ	 ખેતીમાં	 	 સૂક્મ	 જીવાણનો	
ફાળો	અતયંત	મહતવનો	છ	ેઅને	ખેડતૂ	 બમત્ો	પોટાશ	
રિાવય	 િરતા	 િેકટકેરયા	 નો	 િાયટિક્ષમ	 ઉપયો્	 િરી	
પોતાની	ખેતી	સમૃદ્ધ	િરી	શિે	છ.ે



23
sirðf ¾kíkhku

જૈવવક ખાતર થકી સૂક્મ અને ગૌણ તતવોની ઉપલવ્ધ 
	 શ્ીમતી એચ.	ડી.	વયાસ		 ડૉ.	આર.	વી.	વયાસ			 ડૉ.	િે.	પી.	પટલે	

િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના	,આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦		
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

આજની	ખેતીને	 પ્ર્બતશીલ	 	 િૃબિ	 િહેવામાં	
આવે	 છ.ે	 	 પોબષ્ટિ	 ખોરાિના	 ઉતપાદન	 માટ	ે બવબવધ	
પોિિ	તતવોનયું	જમીનમાં	સંતયુલન	જરૂરી	છ.ે	 	છોડની		
વૃબદ્ધ	અને	 	 બવિાસ	માટ	ે બવબવધ	પોિિતતવોની	જરૂર	
હોય	છ.ે		છોડ	તેમના	બવિાસ	માટ	ેઅને	ઉપજ		માટ	ેિયુલ	
૧૭	મયુખય,્ૌણ		અને	સૂક્મ	પોિિ	તતવો	જરૂરી	છ.ે	જ	ે
પૈિી	નાઇટો્જન	(એન),	ફોસફરસ(પી),	પોટબેશયમ	(િે),	
ની	િહોળા		પ્રમાણમાં	જરૂકરયાત		હોવાથી	,	આ	તતવોને	
મયુખય	પોિિતતવો	તરીિે	ઓળખવામાં	આવે	છ.ે	્ૌણ	
તતવો	 	જવેા	 િે:	 િેબ્લશયમ,	મેગ્ેબશયમ	અને	્ંધિને	
્ણવામાં	આવે	 છ.ે	 તે	 ઉપરાત	 વનસપબતને	 	 િોરોન,	
મેં્ેનીઝ,	બઝંિ(જસત),	તાંિયુ,	મોબલબડનેમ,	બનિલ	જવેા	
તતવોની	જરૂકરયાત	તદ્દન		અ્લપ	પ્રમાણમાં	હોવાથી	આ	
જૂથના	તતવોને	સૂક્મ	પોિણ	તતવો	િહેવામાં	આવે	છ.ે	
આવા	તતવો	છોડની	દેહધાબમટિિ	પ્રકક્યાઓ	માટ	ેજરૂરી	
છ.ે	છોડ	તેના		 બવિાસ		માટ	ે		જમીનમાંથી		ખનીજ	
પોિિતતવો		મેળવે		છ.ે	જો	તે	પયુરતા	પ્રમાણમા	ન	મળે	
તો	છોડનો	 બવિાસ	અટિી	 	ર્ય	છ.ે	 	 મયુખય	ઘટિનો	
વપરાશ	 મોટી	 માત્ામાં	 થાય	 છ.ે	 જ	ે 	 સામાદ્ય	 રીતે	
૦.૨%	 થી	 ૪.૦%	 (સૂિા	 વજન	આધાકરત)	 	 છોડની	
પેશીઓમાં	હાજર	હોય	છ.ે		જયારે	સૂક્મ	પોિિ		તતવો	
ઘણા	ઓછા	પ્રમાણમાં	 	 (૦.૧	થી	૨૦૦	પી.પી.એમ.)	
વનસપબતની		પેશીઓમાં	હાજર	હોય	છ	ેઅથવા	સૂિા	
વજનના	૦.૦૨%	િરતા	પણ	ઓછા	પ્રમાણમા	હોય	છ.ે	

સૂક્મતતવોની અગતયતા:

	 પ્ર્બતતીશીલ	 ખેતી	 માટ	ે 	 મયુખય	 પોિિ	
તતવો	 સાથે	 સૂક્મતતવોનો	 સમજપૂવટિિનો	 ઉપયો્	
ખેતીમાં	લાંિા	્ાળે	ઘણો	જ	લાભદાયી	છ.ે	વનસપબત	
માટ	ેપોિિતતવો	હાલની	વૈજ્ાબનિ	ખેતી	પદ્ધબતમાં	એિ	
અ્તયનયું	 અં્	 છ.ે	 જો	જરૂરી	 પોિિતતવો	 સમયસર	

અને	 પયુરતી	 માત્ામાં	 મળી	 ના	 રહે	 તો	 દરેિ	 પાિોના	
ઉતપાદનમાં	 ઘટાડો	 થાય	 છ	ે અને	 તેની	 ્યુણવત્તાને	
પણ	 અસર	 થાય	 છ.ે	 આમ,	 આવશયિતાની	 રિબષ્ટએ	
સૂક્મતતવોની	 	 અ્તયતા	 મયુખય	 પોિિતતવો	 જટેલી	
જ		છ.ે	સૂક્મતતવોની	ખામીથી	છોડનો	 બવિાસ	રૂંધાય	
છ,ે	 	 વૃબદ્ધ	અટિે	છ	ે 	અને	 ઉતાર	ધટ	ેછ.ે	સૂક્મતતવ	
ઉતસેચિ	 કક્યામાં	 પણ	 અ્તયનો	 ભા્	 ભજવે	 છ.ે	
જમીનમાં	 જ	ે તે	 તતવોની	અછત	ઊભી	 થતાં	 છોડની	
દેહધાબમટિિ	પ્રકક્યામાં	બવક્ષેપ	પડ	ેછ.ે	પકરણામે	તતવોની	
ઉણપના	બવબશષ્ટ	બચદ્હો	છોડ	ઉપર	પ્રદબશટિત	થાય	છ	ે
અને	ઉતપાદન	ઉપર	માઠી	અસર	થાય	છ.ે	

સૂક્મતતવોની લભયતા પર અસર કરતાં પવરબળો:
	 જમીનમાં	 સૂક્મતતવોની	 લભયતા	 મયુખયતવે	
અનેિ	પકરિળો	ઉપર	આધાકરત	હોય	છે

(૧)		 સૂક્મ	જીવાણઓની	પ્રવૃબતઓની	અસર

(૨)		 જમીનનો	અમલતા	આંિ

(૩)		 ઝીણી	માટીનયું	પ્રમાણ

(૪)		 મયુકત	ચૂનો

(૫)		 સેબદ્રિય	તતવ

(૬)		 જમીનનો	ભેજ

(૭)		 લભય	ફોસફેટનયું	પ્રમાણ

(૮)		 અદ્ય	તતવો	સાથેનો	પારસપકરિ	સંિંધ

(૯)		 જમીનની	ચયાપચયની	બસથબત

(૧૦)	 છોડવાઓના	મૂળ	પ્રદેશની	અસર

(૧૧)	 ઋતયુની	અસર	

સૂક્મતતવોની ઊણપ થવાના કારણો:
હલિા	પ્રતની	રેતાળ,	ખડિાળ,	પથથરીયા,	ચૂનખડ	

તેમજ	ઓછા	બનતારવાળી	ક્ષારીય	જમીનના	િારણે	

	અમલતા	આંિ	ઊંચો	હોય	તેવી	ભાબસમિ	જમીનોમાં
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સેબદ્રિય	તતવનયું	પ્રમાણ	ઓછયુ 	ંહોવાના	િારણે	

જમીનમાં	ઉપલા	પડનયું	ધોવાણ	થવાના	િારણે		

લભય	ફોસફેટની	માત્ા	બવશેિ	હોવાના	િારણે		

િહોળા	 પ્રમાણમાં	 ફકત	 	 રાસાયબણિ	 ખાતરના	
ઉપયો્			

લીલો	પડવાશ	ન	િરવાના	િારણે		

બપયતની	સવલત	છ	ેતયાં	વિટિ	દરમયાન	િે	િે	તેથી	
વધયુ	પાિ	લેવાના	િારણે		

સૂક્મતતવોની ઊણપના સામાનય લાક્ષવણક વચહ્ો:

(૧) લો્ :	લોહની	ઉણપમાં	છોડના	ઉપરના	ભા્ોના	
નવા	પાન	પીળયુ	પડ	ેછ	ેપણ	તેની	ધોરી	નસ	લીલી	રહે	
છ.ે	બવિટ	પકરબસથબતમાં	પાન	સફેદ	થઇ	ર્ય	છ.ે	નાના	
પાનની	 વૃબધધ	અટિે	 તેમજ	 બવિમ	સંજો્ોમાં	 પાનની	
ધાર	એટલી	 કિનારી	તથા	ટોચ	િળી	જતા	પાન	મરી	
્યયું	હોય	તેવયું	લા્ે	છ.ે

(૨) જસત :	જસતની	ઉણપને	 લીધે	છોડનો	 બવિાસ	
િરાિર	થતો	નથી,	ટયુિંી	આંતર્ાંઠોને	લીધે	છોડ	િટિો	
રહે	છ.ે	અને	સાંઠા	ઉપર	ભૂખરા	ચિામાં	પડ	ેછ.ે	પાન	
પીળા	પડ	ેછ	ેઅને	પાન	પર	િાટ	જવેા	ડાઘ	દેખાય	છ.ે	
નવા	પાન	નાના	અને	ઝૂમખામાં	આવે	છ.ે	પાન	ઉપરની	
કદશામાં	વાટિી	આિારના	ર્ડા,	િરછટ	થાય	છ	ેઅને	
વળી	 ર્ય	 છ.ે	 જૂના	 પાન	 રાખોડી-િથથઇ	 અને	 તેની	
કિનારી	 તપખીરીયાં	 રં્ની	 થાય	 છ.ે	 જસતની	 ઉણપ	
હોય	તયારે	દાણા	િરાિર	ભરાતા	નથી.

(૩) બોરોન :	િોરોનની	ઉણપ	પણ	સવટિ	પ્રથમ	નવી	
ઉ્તી	િળી	અને	તેની	આજયુ	િાજયુના	પાન	પર	જોવા	
મળે	છ.ે	 ઉ્તી	 િળીની	આજયુિાજયુના	 પાન	 બનલવણાટિ	
થઇ	ર્ય	છ.ે	પાનની	ધાર,	નવી	િયુંપણ	અને	તેની	ટોચ	
પર	 બવશેિ	 અસર	 થાય	 છ.ે	 પાનની	 ટોચ	 અને	 ધાર	
િળવા	લા્ે	છ.ે	પકરણામે	છોડનો	 બવિાસ	રૂંધાય	છ.ે	
છોડના	પાન	ર્ડા	તથા	િોિડા	અને	િરછટ	િની	ર્ય	
છ.ે	વળી	આ	ઉપરાંત	ઓછા	ફબલનીિરણને	લીધે	દાણા	
િરાિર	 િેસતા	 નથી.	 અંદરની	 પેશીઓનો	 િરાિર	
બવિાસ	થતો	 નથી	 તેનાથી	સાંઠા	અને	 ફળમાં	 િખોલ	

જવેી	જ્ા	પડ	ેછ,ે	નવા	તૈયાર	થયેલ	ફળ	ખરી	પડ	ેછ.ે	

(૪) ગંધક : છોડનો	બવિાસ	રૂંધાય	છ,ે	પ્રિાંડ	ટૂિંયુ	અને	
નિળયુ	 િને	 છ.ેિયુમળા	 નવા	 પાન	 પીળા	 પડ	ે છ.ેધાદ્ય	
પાિોમાં	 દાણાની	 પકરપકવતા	 મોડી	 આવે	 છ.ેિઠોળ	
વ્ટિના	 પાિોમાં	 જીવાણની	 ્ાંઠોમાં	 ઘટાડો	 થાય	
છ.ેઘણીવાર	ફળો	પૂરતા	પ્રમાણમાં	પાિતા	નથી.

સૂક્મતતવોયુકત રાસાયણણક ખાતરની કાયટિક્ષમતા 
ઉપર અસર કરતા પરરબળો:

(૧)	જમીનમાં	રહેલ	સૂક્મજીવાણ

(૨)	જમીનમાં	રહેલ	ભેજ

(૩)	જમીન	સંરક્ષણ

(૪)	સંિબલત	ખાતરોનો	ઉપયો્

(૫)	સમયસર	ખેત	માવજત

(૬)	પાિની	પસંદ્ી

(૭)	છોડની	પૂરતી	સંખયા

(૮)	પાિ	સંરક્ષણ

(૯)	નીંદણ	બનયંત્ણ	વ્ેરે.

આ	 પકરિળો	 િરાિર	 હોય	 તયારે	
સૂક્મતતવોયયુકત	રાસાયબણિ	ખાતરની	િાયટિક્ષમતા	વધારે	
હોય	છ.ે

સૂક્મજીવાણુની અગતયતા:

	 જમીન	એ	િયુદરતી	રીતે	િનતયું	ભૌબતિ	આવરણ	
છ.ે	જમીન	પરની	જવૈસૃબષ્ટ	ખયુિ	બવશાળ		છ.ે		જવૈસૃબષ્ટ	
જમેાં	 સૂક્મજીવાણં	 (િેકટકેરયા),	 આિટીયા,શેવાળ,ફૂ્,	
જતંયુ,	અળબસયા	અને	અદ્ય	પ્રાણીઓનો	સમાવેશ	થાય	
છ.ે		જમીન	એ	બનવાસીઓને	ખોરાિ		અને	જીવંત	આધાર	
પૂરો	 પાડ	ે છ.ે	 દકરયાઈ	શેવાળમાંથી	 િનતા	ખાતરમાં	
ઓકઝીન,સાયટોિાયનીન	 તથા	જીિરેલીન	જવેા	 વૃબદ્ધ	
વધટિિ	 તથા	 નાઈટો્જન	 ,	 ફોસફરસ	 અને	 પોટશેયમ	
જવેા	તેમજ	૧૭	પ્રિારનાં	પોિિ	તતવો	જોવા	મળે	છ.ે	
વામ	 નામની	 ફૂ્	 જમીનમાં	 વનસપબતના	 મૂળ	 સાથે	
જોડાઇને	મૂળ	જવેી	રચના	િરે	છ.ે	અને	મોટા	ઝાડના	
મૂળમાં	 ખયુિ	 બવસતૃત	 મૂળતંત્	 િનાવીને	 જમીનમાંથી	
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ફોસફરસ	 અને	 અદ્યપોિિ	 તતવોના	 શોિણનયું	 િામ	
િરે	છ.ે	 	અળબસયા	જમીનને	પોચી	 	િનાવે	છ,ે	અને	
તેની	 ચયાપચયની	 કક્યા	 દરબમયાન	 પાચિરસ	 ઉમેરે	
છ.ે	જથેી	જમીન	ફળરિયુપ	િને	છ.ે	આયનટિ	 	ચીલેકટં્ 	
િેિટકેરયા	 	 ઓછા	 મોલેકયયુલર	 વજનનયું	 સીડરોફોર	
તતવ	િનાવે	 છ.ે	 સીડરોફોર	 કમપાઉદ્ડ	એ	લોહ	જોડ	ે
િંધાય	 	 છ,ે	 અને	 લોહ	 વનસપબતના	 મૂળ	 સહેલાઇથી	
શોિી	 શિે	 	 છ.ે	 રાઇઝોબિયમ	 નામના	 સૂક્મજીવાણ	
જમીનમાં	 જઇને	 િઠોળના	 મૂળની	 અંદર	 નાની	 નાની	
્ાંઠ	 િનાવે	 છ.ે	 રાઇઝોબિયમ	 સૂક્મજીવાણમાં	 હેલા	
નાઇટો્જીનેસ	 ઉતસેચિ	 રિારા	 હવામાંથી	 નાઇટો્જનનયું	
સથાપન	 થાય	 છ.ેઅને	 િઠોળપાિ	 િાપણી	 િાદ	 ર્ય	
પછી	 િીર્	 પાિ	 માટ	ે પણ	 જમીનમાં	 નાઇટો્જન	
સથાપીત	 રાખે	 છ,ે	 	 તથા	 જમીનની	 ફળરિયુપતા	 વધારે	
છ.ે	તેવી	જ	રીતે	અઝોટોિેિટર	અને	અઝોસપાઈરીલમ	
સૂક્મજીવાણં	 નાઇટો્જનનયું	 બસથરીિરણ	 	 િરેછ.ે	 	સાથે	
સાથે	જમીનમાં	ચયાપચયની	કક્યાથી	બવબવધ	ઓ્વેબનિ	
એબસડ,	 જીિરેલીન,	 ઇદ્ડોલ	 એબસટીિ	 એબસડ	 વ્ેરે	
વૃબદ્ધવધટિિો	 િનાવી	 	 જમીનને	 ફળરિયુપ	 િનાવે	 છ	ે
અને	 વનસપબતની	 વૃબધધ	 વધારે	 છ.ે	 ફોસફેટ	 રિાવય	
િરતા 	િેસીલસ, 	સયયુડોમોનાસ,	 	એસપરજીલસ 	અને	
માઇિોરાઇઝા	 એ	 ફોસફરને	 ઓ્ાળી	 ને	 મૂળ	 સયુધી	
પોચાડ	ેછ.ે	પોટાશ	િ્લચર	રિાવય	િરતા	િેબસલસ,		એ	
જમીનમાં	 ઉપલબધ	 	 પોટાશ	 રિાવય	 િરી	 મૂળ	 સયુધી	
પોહોંચાડ	ે છ.ે	 સ્લફર	ઓિસીડાઇઝીં્	િેિટકેરયા	એ	
સ્લફરનયું	ઓકસીડશેન	િરી	અને	વનસપબત	વાપરી	શિે	
તેવા	 રૂપમાં	 સ્લફર	 રૂપાંતરીત	 િરી	 દે	 છ,ે	જથેી	 મૂળ	
સહેલાઇ	થી	 તેનયું	 શોિણ	િરે	અને	સાથે	સાથે	 િઠોળ	
વ્ટિના	 પાિમાં	 રાઇઝોિીયમની	જમે	્ાંઠ	િનાવે	 છ.ે	
ઉપરાત	 જમીનની	 અંદર	 સ્લફર	 ઓિસીડાઇઝીં્	
િેિટકેરયા	મયુકત	રહી	શિે	છ.ે	આમ		પી.જી.	પી.	આર.	
(PGPR)		પ્રવૃબતથી	વનસપબતનો	વૃબધધ	અને	બવિાસ	િરે	
છ.ે	 	 બઝંિ	સો્લયયુબિલાઇઝીં્	િેિટકેરયા	એ	જમીનમાં	
આવેલા	જયુદા	જયુદા	જસતના	ક્ષાર	સાથે	પ્રકિયા	િરીને		
બઝંિને	પાણીમાં	રિાવય	સવરૂપમાં	રૂપાંતર	િરે	છ.ે	જથેી		
છોડના	મૂળમાં	પાણી	રિાવારા	જસતને	શોિે	 	છ,ેઅને	
છોડનો	 વધયુ	 બવિાસ	થાય	છ.ે	આથી	 	 િહી	શિાય	 િે	

જમીનમાં	 રહેલા	 	 સૂક્મજીવાણ	 જમીનની	 ફળરિયુપતા	
માટ	ે	મહતવપૂણટિ	ભૂબમિા	ભજવે	છ.ે

કદવસે	 કદવસે	 વધતી	 જતી	 વસતી	 અને	 તે	
માટ	ે જરૂરી	 વધયુ	 	 ઉતપાદન	 મેળવવા	જમીનમાં	 	 વધયુ	
ને	 વધયુ	 રાસાયબણિ	ખાતરો,	 નીંદણનાશિ,	જતંયુનાશિ	
વ્ેરે	વાપરવામાં	આવે	છ.ે	એિ	વિટિમાં	િે	િે	તેથી	વધયુ	
પાિ	પણ	લેવામાં	આવે	છ.ે	વધયુ	રાસાયબણિ	ખાતર	અને		
વધયુ	પાિ	લેવાથી	જમીનને	નયુિશાન	થાય	છ.ે	જમીનમાં		
રહેલા	 સૂક્મજીવાણ	 પર	 તેની	 માઠી	 અસર	 થાય	 છ.ે	
જમીન	બનજીટિવ	િની	ર્ય	છ	ેઅને	તેની	ઉતપાદન	ક્ષમતા	
પણ	ઓછી	થઇ	ર્ય	છ.ે

જમીનમાં	 નાંખવામા	 આવેલ	 રાસાયબણિ	
ખાતરમાંથી	માત્	૩૦	થી	૪૦	ટિા		જટેલો	રાસાયબણિ	
ખાતરનો	જ			છોડ	ઉપયો્	િરે	છ.ે	િાિીનયું	રાસાયબણિ	
ખાતર	જમીનમાં		ઊંડ	ેઉતરી	ર્ય	છ	ેિે	હવામાં	ઉડી	
ર્યછ,ે	અલભય	સવરૂપમા	ફેરવાઇ	ર્ય	છ	ેઅથવા	તો	
પાણી	સાથે	 ધોવાઇ	ર્ય	છ.ે	 	 તેને	 છોડ	 વાપરી	શિે	
તે	 માટ	ે જમીનમાં	 પયુરતા	 પ્રમાણમાં	 	 સૂક્મજીવાણંની		
હાજરી	ખયુિ	જરૂરી	છ.ે	જો	જમીનમાં		સૂક્મજીવાણંની	
હાજરી	પાંખી	હોય	તો	જમીનની	અંદર	સૂક્મજીવાણંઓ	
જબૈવિ	ખાતરના	ઉપયો્થી	પયુરા	પાડી	શિાય.

જૈવવક ખાતર:

	 જમીનમાં 	એવા 	ઘણા 	પ્રિારના	
સૂક્મજીવાણઓ 	વસવાટ 	િરે 	છે 	જ ે	વનસપબતને 	િહયુ	
ઉપયો્ી	હોય	છે	.	આવા	જીવાણઓ	હવામાંના	મયુકત	
નાઇટો્જનને 	બસથર 	િરવાનયું 	અથવા 	જમીનમાં 	રહેલ	
અલભય 	ફોસફરસ 	અને 	પોટાશને 	લભય 	સવરૂપમાં	
પકરવબતટિત 	િરવાની 	પ્રકક્યા 	િરે 	છ.ે	 	નાઈટો્જન	
બસથર	 િરતા	 સૂક્મજીવાણઓ	જવેા	 િે	અઝોટોિેિટર,	
અઝોસપાઈરીલમ, 	રાઇઝોબિયમ, 	એસીટોિેિટર,	
અઝોરાઈઝોબિયમ,	 ફોસફેટ	 રિાવય	 િરતા 	િેબસલસ,	
શયૂડોમોનાસ	,એસપરજીલસ	અન	ેમાઇિોરાઇઝા,પોટાશ	
રિાવય	 િરતા	 પોટાશ 	િ્લચર	 વ્ેરે	 બવિે	 આપણે	
ર્ણીએ	 છ.ે	 નવા	 િર્રમાં	 હાજર	 હોય	 	 તેવા	
જબૈવિખાતર	 જમેાં	 બઝંિ	 મોબિલાઇઝીં્	 િેિટકેરયા,	
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સ્લફર	ઓિસીડાઇઝી્	િેિટકેરયા,	આયટિન	ચીલેટી્	
િેિટકેરયા	વ્ેરેનો	સમાવેશ	થાય	છ.ે	જનેો	યોગય	રીતે	
ઉપયો્	િરવામાં	આવે	તો	રાસાયબણિ	ખાતરની		૨૫	
ટિા		િચત	થઇ	શિે	છ.ે	સાથે	સાથે	જમીન	જીવંત	િને	
છ	ેઅને	ઉતપાદનમાં	પણ	ક્મશ:વધારો	િરી	શિાય	છ.ે

જૈવવક ખાતરની જમીનમાં કામ કરવાની રીત:

	 જયારે	 જબૈવિ	 ખાતર	 જમીનમાં	 આપવામાં	
આવે	 છ,ે	 	 તયારથી	 સૂક્મજીવાણ	 	 જમીનમાં	 જઇને		
સૌ	પ્રથમ	જમીનને	અનયુરૂપ	થઇને	તેમનો	બવિાસ	થવા	
માંડ	ેછ.ે	નાઈટો્જન	બસથર	િરતા	સૂક્મજીવાણઓ	જવેા	
િે	 અઝોટોિેિટર, 	અઝોસપાઈરીલમ, 	રાઇઝોબિયમ,	
એસીટોિેિટર, 	અઝોરાઈઝોબિયમ	 જમીનમાં	
નાઈટો્જન	બસથર	િરે	છ.ે	સાથેસાથે	તેમની	ચયાપચયની	
કક્યા	 દરમયાન	 	 જયુદા	 જયુદા	 વૃબદ્ધવધટિિો	 જવેા	 િે	
ઇદ્ડોલ	એબસટીિ	એબસડ,	 	ઇદ્ડોલ	બયયુટાકરિ	એબસડ,	
ઓિઝીન,	જીબ્ેલીદ્સ	ઉતપન	િરે	છ.ે		અઝોટોિેિટર,	
એઝોસપાઇરીલમ 	અને 	રાઇઝોબિયમ	 િેિટકેરયા	
હવામાંનો 	મયુકત 	નાઇટો્જન 	વાપરી 	પોતાનામાં 	રહેલા	
નાઇટો્જીનેઝ	ઉતસેચિની	મદદથી	અમોબનયા	િનાવ	ેછ,ે	

જ	ેપાણીમા	ંરિાવય	હોઈ	સરળતાથી	મૂળ	લઇ	શિે	છ.ે	જ	ે
જમીનમા	ંસેબદ્રિય	પદાથટિ	વધયુ	હોય	તયા	ંઆ	િેિટકેરયાની	
સંખયા 	વધે 	છ.ે 		 તેવી	 જ	 રીતે	 ફોસફેટ	 રિાવય	 િરતા	
િેિટકેરયા	તે		જમીનમાં	સયુપર	ફોસફેટ	િે	અદ્ય	સવરૂપે	
જ ે	િોઇ 	ફોસફરસ 	ઉમેરીએ 	છીએ, 	તે 	થોડા 	વખતમાં	
અલભય		િની 	જય	છ.ે	તેને	 બવબવધ	પ્રિારના 	એબસડ	
િનાવી	અરિાવય	ફોસફરસને	રિાવય	િરવાનયું	િામ	િરે	છ.ે	
જ	ેપાણીમાં	રિાવય	હોઈ	સરળતાથી	મૂળ	લઇ	શિે	છ.ે

	 પોટાશ	 રિાવય	 િરતા	 િેિટકેરયા	 જ ે 	બવબવધ	
પ્રિારના	એબસડ	અન	ેપોલીસેિેરાઈડ	િનાવી	જમીનમાં	
રહેલા	અલભય	પોટાશનયુ	ંમૂળ	શોિી	શિે	તેવા	સવરુપમાં	
રૂપાંતર 	િરે 	છ.ે	 બઝંિ	 મોબિલાઇબઝં્	 િેિટકેરયા,	
સ્લફર	ઓિસીડાઇબઝં્	િેિટકેરયા,	આયનટિ	ચીલેકટં્ 	
િેિટકેરયા,	 સ્લફર	 સો્લયયુબિલાઇબઝં્	 િેિટકેરયા	
જવેા	 િે	 	 થાયોિેસીલસ	 પ્રર્બત	 	 અને	 મેં્ેનીઝ		
સો્લયયુબિલાઇબઝં્	 	 ફૂ્	 પેનીબસબલયમ	 પ્રર્બત	 વ્ેરે	
જયુદા	જયુદા	જબૈવિ	ખાતરથી	સૂક્તતવોની	ઉપલબબધ	થાય	
છ.ે

એઝો્પાઇરીલમ વાપરવાથી ટામેટાના છોડની વૃવધિ સાથે ગૌણ તતવો  પર  અસર

ક્રમ માવજત ૧૦ વદવસ કાપણી સમયે ૯૦  વદવસ
ભલામણ.કરેલ
રાસાયવણક  ખાતર

જૈવવક ખાતર ઉગાવાનો 
દર 

છોડ દ્વારા માઇક્રરો 
નયુટ્ીઅનટનું અવશોષણ   
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*જબૈવિ	ખાતર		એઝોસપાઇરીલમ	લીપોફેરમ	એ.એસ.એ.-૧
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 આણંદ	 િૃબિ	 બવશ્વબવધયાલયના	 માઇક્ો-
િાયોલોજી	 બવભા્	 	 અંત્ટિત	 થયેલ	 સંશોધનના	
પકરણામ	 ઉપરથી	 ફબલત	 થાય	છ	ે િે	 	 જબૈવિ	ખાતર	

તરીિે	એઝોસપાઇરીલમ	વાપરવાથી	ટામેટાના		છોડની	
વૃબદ્ધ	સાથે	્ ૌણ	તતવોના	અવશોિણનયું	પ્રમાણ	વધયુ	જોવા	
મળયું		છ.ે		

જૈવવક ખાતર વાપરવાથી ઘઉંમાં ગૌણ તતવોની અસર

ક્રમ

માવજત છોડ ધવારા સૂક્મ તતવોનું  અવશોષણ   
ભલામણ.કરેલ

રાસાયવણક  ખાતર
જૈવવક ખાતર

આયન્ષ મેંગેનીઝ વઝંક કોપર

નાઈટ્ોજન   સૂક્મ તતવો
(ગ્ેડ ૧ અને ૫) (વમ.ગ્ા./ ગ્ા.)

૧ ૧૦૦%	 ૧૦૦% - ૫૫૮.૨૪ ૩૦૦.૫૬ ૩.૯૪ ૪૧.૩૦

૨ ૭૫%	 ૭૫% ૨૬૪.૪૪	 ૧૮૧.૮૫ ૨.૩૯ ૨૫.૧૯

૩ ૭૫%	 ૭૫% પીજીપીઆર	
િદ્સોટટીયમ	B*	

અને	D*

૭૫૫.૧૯ ૩૬૪.૧૭ ૫.૩૭ ૪૫.૮૩

B*=					માટીમાં	આપવા	માટ	ે	પીજીપીઆર	િદ્સોટટીયમ,	દકરયાઇ	શેવાળ	અિટિ	અને	વબમટિવોશ		સાથે			 	
D*=			છોડ	પર	છટંિાવ	માટ	ે	માટ	ે	પીજીપીઆર	િદ્સોટટીયમ	મેટાિોલાઇટ		દકરયાઇ	શેવાળ	અિટિ		અને	વમટીવોશ		

	 આણંદ	 િૃબિ	 બવશ્વબવધયાલયના	
માઇક્ોિાયોલોજી	બવભા્		અંત્ટિત	ડીિીટી	પ્રોજિેટના	
સંશોધનના	પકરણામ	ઉપરથી	ફબલત	થાય	છ	ેિે	જબૈવિ	
ખાતર	વાપરવાથી	ઘઉંમાં	્ૌણ	તતવોના	અવશોિણનયું	
પ્રમાણ	વધયુ	જોવામા	મળયું		છ.ે		ઉપર		દશાટિવેલ	અખતરા	
માં	૭૫%	ભ.રા.ખા.ના.ફો.+	ભ.રા.ખા.	સૂક્મ	તતવો	(ગ્ેડ	
૧	અને	૫)	માટીમાં	પીજીપીઆર	િદ્સોટટીયમ	ડ્બેદ્ચં્,	
દકરયાઇ	શેવાળ	અિટિ		અને	વમટીવોશ		અને			છોડ	પર	
છટંિાવ	માટ	ે 	 પીજીપીઆર	િદ્સોટટીયમ	મેટાિોલાઇટ	
,	 દકરયાઇ	 શેવાળ	 એિટિ	 	 અને	 વમટીવોશના	 વપરાશ	
િરવાથી	િીજી	િધી	(૧૦૦%	ભ.રા.ખા.ના.ફો.+	ભ.રા.
ખા.	સૂક્મ	તતવો				(ગ્ેડ	૧	અને	૫)		અને		૭૫%	ભ.રા.
ખા.ના.ફો.+	ભ.રા.ખા.	સૂક્મ	તતવો		(ગ્ેડ	૧	અને	૫)	)	
માવજતની	સરખામણીમાં		સૂક્મ	તતવોનયું		અવશોિણ			
વધારે	 જોવા	 મળયું	 	 છ.ે	 જમેાં	આયનટિ	 (૭૫૫.૧૯	 ),	
મેં્ેનીઝ	 (૩૬૪.૧૭),	 	 	 બઝંિ	 (૫.૩૭)	 	 અને	 િોપર	
(૪૫.૮૩)	મહત્તમ		નોધાયેલ	છ.ે	આથી	િહી	શિાય	િે,		
જબૈવિ	ખાતરના	વપરાશથી	્ ોણતતવોનયું	પ્રમાણ	છોડની	
અંદર	વધયુ	જોવા	મળે	છ.ે	
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અઝોલા: જૈવવક ખાતર
	 શ્ીમતી	એચ.	એન.	શેલત			ડૉ.	આર.	વી.	વયાસ
િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦		

ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

અઝોલા	એ	પાણીમાં	ઉ્તી	હંસરાજ	પ્રિારની	
વનસપબત	છ.ે		તેના	પાનમાં	એનાિીના	અઝોલી	નામની	
બલયુ	ગ્ીન	આ્લ્ી	રહેલ	હોવાથી	તે	હવામાંનો	નાઈટો્જન	
સંયોજીત	િરી	શિે	છ	ેઅને	પોતાના	નાઈટો્જનની	સમગ્	
જરૂકરયાત	 હવામાંના	 નાઈટો્જનમાંથી	 પયુરી	 િરી	 શિે	
છ.ે	તાર્	અઝોલામાં	૦.૩	થી	૦.૪	 ટિા	તેમજ	સૂિા	
અઝોલામાં	૩	થી	પ	ટિા	નાઈટ્રોજન	આવેલો	હોય	છ.ે	
અઝોલાની	િયુલ	છ	ર્તો	છ,ે	જ	ેપૈિી	ભારત		દેશમાં	
અઝોલા	પીનાટા	 પ્રચબલત	છ.ે	તેના	છોડ	 બત્િોણાિાર	
અને	 િદમાં	 ૧.૦-ર.પ	 સે.મી	 ના	 હોય	 છ.ે	 અઝોલા	
પાણીમાં	અનૂિયુળ	વાતાવરણમાં	િહયુ	ઝડપથી	ઉ્ે	છ	ે
અને	 ર	 થી	 ૩	 કદવસમાં	 બવભાજન	થઈ	િમણાં	 થાય	
છ.ે	 અઝોલાના	 આ	 બવબશષ્ટ	 ્યુણધમટિને	 લઈને	 તેનો	
રોપાણ	ડાં્રમાં	નાઈટો્જનયયુિત	ખાતર	તરીિે	િહોળો	
ઉપયો્	િરવામાં		આવે	છ.ે				

અઝોલાની વવવવધ જાતો : પીનાટા,	મેિસીિાના,	
ફીલીિયયુલોઇડ,	 માઈક્ોફાઈલા,	 િેરોલીનીઆના,	
નીલોટીિા	

ખેડૂતના ખેતરે અઝોલા :

ખેડતૂ	 પોતાના	 ખેતર	 ઉપર	 સહેલાઈથી		
અઝોલાની	 મોટા	 પાયે	 વૃબધધ	 િરી	 શિે	 તે	 માટ	ે એિ	
સાદી	પધધબતની	ભલામણ	 	િરવામાં	આવી	છ.ે	 	આ	
માટ	ેપોતાના	ખેતરના	એિ	ખૂણે		પાણીના	િૂવા		અથવા	
િેનાલની	 	 નજીિ	 	જમીનને	 	સમતલ	િરવામાં	આવે	
છ.ે	 	 	 નસટિરી	 	 િોઈપણ	માપની	િનાવી	શિાય	પરંતયુ	
અઝોલાની	ઝડપી	વૃબધધ	માટ	ે	નસટિરીની		પહોળાઈ	ર.૦	
મીટર	તેમજ	લંિાઈ	ર૦	-	રપ	મીટર		રાખવામાં			આવે	
છ.ે	 જરૂર	જણાય	 તો	 	 નસટિરીને	 	 વચચે	આડો	 પાળો	

નાખી	િે	ભા્માં	વહેંચી	શિાય.	જો	જમીન	રેતાળ	હોય	
અને	પાણી	ઝડપથી	ઉતરી	જતયુ	હોયતો	નસટિરી	િનાવતી	
વખતે	િાળયું	પલાબસટિ	(એબગ્કફ્લમ)	/	ટારપોલીન	પાથરી	
ઉપર	એિ	ફૂટનયું	માટીનયું	પડ	િનાવવયું.	અઠવાકડયે	૧૦-
૧પ	 કિ.ગ્ા.	તાજયુ 	છાણ	ર૦	 બલટર	પાણીમાં	ઓ્ાળી	
આપવયું.	તયાર	િાદ	તાર્	અઝોલા	૩૦૦	ગ્ામ/ચો.મી.
ના	 દરે	 પાણીમાં	 પૂંખી	 દેવા.	અઝોલાની	ઝડપી	 વૃબધધ	
માટ	ેસયુપર	ફોસફેટ	૧૦૦	ગ્ામ/પ૦	ચો.મી.	પ્રમાણે	૪-પ	
કદવસના	અંતરે	 ર-૩	 વખત	આપી	શિાય.	જીવાતના	
ઉપરિવને	બનયંત્ણમાં	રાખવા	િાિદોફયયુરાન	૧૦૦	ગ્ામ	
આપવયું.	 લ્ભ્	 ૧પ-ર૦	 કદવસમાં	 જયારે	 અઝોલા	
નસટિરી		તૈયાર		થઈ	ર્ય	તથારે	અઝોલા	િાઢી	ડાં્રના	
ઊભા	 પાિમાં	 પૂંખી	 દેવા.	 પચાસ	 	 ચો.મી.ની	 એિ	
નસટિરીમાંથી	 ૪૦-	 પ૦	 કિ.ગ્ા.	 જટેલા	અઝોલા	 તૈયાર	
થાય	છ.ે	આ	રીતે	પોતાની	જરૂકરયાત	મયુજિ	અઝોલા	
તૈયાર	િરવા.	

અઝોલાનું પોષણ :

અઝોલા	 એિ	 વનસપબત	 હોઈ,	 તેના	 બવિાસ	

માટ	ેપોિિ	તતવની	જરૂકરયાતમાં	ફોસફરસ	પ્રમયુખ	છ.ે	

અઝોલાની	ઝડપી	વૃબધધ	માટ	ેઆ	તતવ	પયુરતા	પ્રમાણમાં	

પાણીમાં	હોવયું	જરૂરી	છ.ે	ફોસફરસ	૦.૦૬	પીપીએમથી	

ઓછયુ 	ંહોય	તો	વૃબધધ	અટિી	ર્ય	છ.ે	ડાં્રના	પાિમાં	

ભલામણ	િરેલ	ફોસફરસયયુિત	ખાતર	ર-૩	વખત	પૂબતટિ	

ખાતર	તરીિે	આપવાથી	અઝોલાની	ઝડપી	વૃબધધ	થાય	

છ.ે	જ	ેજમીનમાં	ફોસફરસ	તતવ	ઓછયુ 	ંહોય		અઝોલા	

લાલાશ	પડતા	િની	ર્ય	છ.ે	મૂળ	તેના	પ્રિાંડથી	છૂટા	

પડી	 ર્ય	 છ.ે	 આ	 ઉપરાંત	 પોટબેશયમ,	 િેબ્લશયમ	 ,	

લોહ,	િોિા્લટ	અને	મેગ્ેબશયમ	તતવ	જરૂરી	છ.ે	આ	
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તમામ	 	સૂક્મ	 તતવોમાં	 લોહતતવ	સૌથી	અ્તયનયું	 છ	ે

અને	 તેની	 ્ેરહાજરીમાં	અઝોલાની	 વૃબધધ	 ધીમી	 પડ	ે

છ.ે	મોલીબડનેમની	હાજરીથી	નાઈટો્જન	બસથરીિરણને	

વે્	મળે	છ.ે	અઝોલા	૩.પ	થી	૧૦	પી.એચ	વચચે	જીવી	

શિે	છ.ે	પરંતયુ	વૃબધધ	૪	થી	૯	પી.એચ	વચચે	જ	થાય	છ.ે

વાતાવરણના પવરબળો : 

સામાદ્ય	રીતે	અઝોલાની		ઝડપી	વૃબધધ	અને		

બવિાસ	 માટ	ે ર૦-૩૦૦	સે.	 તાપમાન	અનયુિૂળ	 રહે	 છ.ે	

ચોમાસાની	મોસમમાં	સામાદ્ય	રીતે	તાપમાન	નીચયું	હોય	

છ,ે	અને	ભેજ	વધયુ	હોય	છ,ે	તયારે	અઝોલા	ઝડપી	વૃબધધ	

પામે	છ.ે	 ઉનાળામાં	જયારે	 પાણીનયું	 તાપમાન	૩૮૦સે.	

અથવા	તેનાથી	વધી	ર્ય	છ,ે	તયારે	અઝોલાની	વૃબધધ	

અટિી	જઈ	લાલાશ	પડતા	થઈ	નાશ	પામે	છ.ે	ભેજનયું	

પ્રમાણ	૮૦	થી	૯૦	ટિા	અનયુફૂળ	રહે	છ.ે	અઝોલાની	

ઝડપી	 વૃબધધ	 માટ	ે પ્રિાશની	 ઓછી	 તીવ્તા	 જોઈએ.	

અઝોલા	પાણીની	વનસપબત	હોઈ	પાણીની	ખેંચથી	તેને	

નયુિસાન	થાય	છ.ે	છીછરા	પાણીમાં	અઝોલા	ઝડપી	ઉ્ે	

છ.ે	

રોપાણ ડાંગરમાં અઝોલા :

જ	ે ખેતરમાં	 ડાં્રની	 ફેરરોપણી	 અ્ાઉ	

અઝોલાનો	 લીલો	 પડવાશ	 િરવાનો	 હોય	 તેમાં	

ફેરરોપણીના	૧પ-ર૦	કદવસ	અ્ાઉ	વીઘે	૧રપ-રપ૦	

કિ.ગ્ા.	તાર્	અઝોલા	પૂંખી	દેવાના	હોય		છ.ે	સામાદ્ય	

રીતે	અઝોલાની	ડાં્ર	સાથે	સંયયુિત	ખેતી	િરવી	હોય	

તો		એિ	બવઘા	િયારી	માટ	ેઆશરે	૧રપ-રપ૦	કિ.ગ્ા.	

(પ૦૦-૧૦૦૦	 કિ.ગ્ા./હે.)	 તાર્	 જીવંત	 અઝોલાની	

જરૂર	 પડ	ે છ.ે	 ડાં્રની	 પાણી	 ભરેલી	 િયારીમાં	

ફેરરોપણી	 પછી	 ૩-૪	 કદવસ	 િાદ	 અઝોલા	 પૂંખી	

દેવાના		હોય	છ.ે	ખેતરમાં	અઝોલાની	ઝડપી	વૃબધધ	માટ	ે

ડાં્રની	 ફેર	 રોપણી	 િાદ	 તરત	જ	 નાઈટો્જનયયુિત		

ખાતરનો	 પ્રથમ	 હપ્તો	 તથા	 ફોસફરસયયુિત	 ખાતરનો	

અડધો	 જથથો	 આપી	 દેવાથી	 અઝોલા	 તથા	 ડાં્ર	

િંને	 વૃબધધ	 પામે	 છ,ે	 	 અને	 ર૦-રપ	 કદવસમાં	 સમગ્	

િયારીમાં	અઝોલા	છવાઈ	ર્ય	છ.ે	આ	વખતે	એવયું	રિશય	

ખડયુ	 થાય	 છ,ે	 િે	 ર્ણે	 ખેતરમાં	 પાણી	 ન	 હોય	અને	

અઝોલાની	લીલી	ચાદર	ઉપર	ડાં્ર	ઊભી	હોય.	આ	

તિક્ક	ેવીઘે	ર-૩	ટન	લીલા	અઝોલા	તૈયાર	થાય	છ.ે	

જનેે	પ્રથમ	નીંદામણ	સમયે	પ્થી	અથવા	તો	પેડીવીડર	

િે	અદ્ય	રીતે	જમીનમાં	દાિવાથી	પ્રબત	ટન	૩-૪	કિલો	

નાઈટો્જન	રાસાયબણિ	ખાતર	રૂપે	આપયયુ	હોય	તેટલયું	

ઉતપાદન	મળે	છ,ે	એટલે	િે	િીર્	અથટિમાં	વીઘે	૭-૧૦	

કિ.ગ્ા.	 નાઈટો્જન	 (હેિટરે	 ૩૦-૪૦	 કિલો)	 સેબદ્રિય	

રૂપમાં	ડાં્રને	મળે	છ.ે	અઝોલા	િદમાં	નાના,	નાજૂિ		

અને	 પાણીમાં	 તરતા	 હોવાથી	 તેને	 પયુરેપયુરા	 જમીનમાં	

દાિી	શિાતા	નથી.	

અઝોલાનો	 િીજો	 પાિ	 લઈ	 શિાય	 તે	 માટ	ે	

પ્રથમ	 વખત	 દિાવતી	 વખતે	 ર્ણી	 જોઈને	 થોડા	

અઝોલા	તરતા	રાખવામાં	આવે	છ.ે	જથેી	તે	ફરી	વૃબધધ	

પામી	વીઘે	૭-૧૦	કિ.ગ્ા.	સેબદ્રિય	નાઈટો્જન	ડાં્રને	

પયુરો	 પાડી	 શિે.	અઝોલાના	 ઝડપી	 બવિાસ	 માટ,ે	આ	

વખતે	િાિીના	 ફોસફરસયયુકત	ખાતરનો	જથથો	આપી	

દેવો	જરૂરી	છ.ે	ડાં્રના	પાિના	સંરક્ષણ	માટ	ેજો	િોઈ	

િીટનાશાિ	જવેા	િે	િાિદોફયયુરાન	વાપરીએ	તો	તેનાથી	

અઝોલાની		જીવાત	પણ	આપોઆપ	બનયંત્ણ	થઈ	ર્ય	

છ.ે	જો	ડાં્રની	િયારી	િહયુ	મોટી	હોય	તો	તેની	વચચે	

પાળા	 નાંખી	 નાની	 િરવાથી	અઝોલાની	 વૃબધધ	 ઝડપી	

થાય	 છ.ે	 જયારે	 ડાં્રની	 સંયયુિત	 ખેતી	 િરેલી	 હોય	

તયારે	િોઈ	નીંદણનાશિ	દવા	વાપરવાની	જરૂર	નથી.	

અઝોલા	 િયારીમાં	 િહયુ	ઓછા	સમયમાં	 છવાઈ	ર્ય	

છ,ે	અને	તે	લ્ભ્	પ૦	%	નીંદણનયું	બનયંત્ણ	િરે	છ.ે	

આમ	અઝોલાના	 િે	 પાિ	 ડાં્રની	 સાથે	 જ	 લેવાથી	

ડાં્રમાં	૬૦	કિ.ગ્ા.	નાઈટો્જનની	ચોખખી	િચત	થાય	

છ.ે	ફેરરોપણી	વખતે	જરુરી		જથથામાં	તાર્	અઝોલા	

મેળવવા	 	ખેડતૂે	ર્તે	જ	અઝોલાની	નસટિરી	િનાવવી		

જરુરી	છ.ે	
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નાઈટ્ોજનની ઉપલ્ધતા : 

જમીનમાં	 દાિેલા	અઝોલા	 ૮-૧૦	 કદવસમાં	
િહોવાઈ	અને	ડાં્રની	નાઈટો્જનની	જરૂકરયાત	પૈિી	
૬૦-૭૦	%	નાઈટો્જન	૩૦	થી	૪૦	કદવસમાં	પયુરો	પાડ	ે
છ.ે	જ	ેરાસાયબણિ	ખાતરોની	સરખામણીમાં	ધીમે	ધીમે		
છૂટો	પડ	ેછ.ે	સૂિા	અઝોલા	િરતા	લીલા	અઝોલામાંથી	
નાઈટો્જન	 ઝડપથી	 મળે	 છ.ે	 અઝોલાને	 રાસાયબણિ	
ખાતર	સાથે	 િહયુ	 સહેલાઈથી	 વાપરી	શિાય	છ	ેઅને	
નાઈટો્જનના	િોઈપણ	લેવલે	તે	ફાયદો	િરે	છ.ે		

ફાયદાઓ :

રોપાણ	ડાં્રની	સાથે	અથવા	અદ્ય	પાિમાં	લીલા	

પડવાશ	તરીિે	વાપરી	શિાય	છ.ે
રોપાણ	 ડાં્ર	 સાથે	 અઝોલાની	 વૃબધધ	 િરવાથી	

હેિટર	દીઠ		૮-૧ર	ટન	અઝોલાનો	જથથો	ખેતરમાં	
તૈયાર	 થાય	 છ.ે	 એિ	 ટન	 અઝોલાનો	 પડવાશ	

આશરે	૪	કિ.ગ્ા.	સેબદ્રિય	નાઈટો્જન	આપે	છ.ે

રોપાણ	 ડાં્ર	 સાથે	 	 અઝોલાની	 સંયયુિત	 ખેતી	

િરવાથી	 ડાં્રની	 રપ-પ૦	 ટિા	 નાઈટો્જનયયુિત	

ખાતરની	્રજ	સારે	છ.ે
ડાં્રની	િયારીમાં	થતા	નીંદણનયું	આશરે	પ૦	ટિા		

બનયંત્ણ	િરે	છ.ે

ડાં્રની	સાથે	અઝોલા	મચછરનયું	આંબશિ	બનયંત્ણ	
િરે	છ.ે

ડાં્રમાં		ચૂબસયાં	અને	સૂિારાનો	ઉપરિવ	ઘટ	ેછ.ે

ડાં્રના	ઉતપાદનમાં	૮-૧૦	ટિા	ફાયદો	થાય	છ.ે

જમીનમાં	િૃબમની	સંખયા	ઘટ	ેછ.ે
બપયત	તેમજ		બિન	બપયત	ઘઉં,	મ્ફળી,	િટાટા,	

શાિભાજી,	તમાિયુ	વ્ેરે	પાિોમાં	સૂિા		અઝોલા	
મોંઘા	અખાધ	ખોળની	અવેજીમાં	 વાપરી	શિાય	

છ.ે

વધયુમાં	 લીલા	 તેમજ	 સૂિા	 અઝોલા	 પશયુ	 અને	
માછલી	 તેમજ	 મરઘાને	 પૂરિ	 આહાર	 તરીિે	

આપી	શિાય.

મયા્ષદાઓ:
અઝોલાની	 વૃબધધ	 તેમજ	 બવિાસ	 માટ	ે પાણીની	

સતત	 હાજરી	 અબનવાયટિ	 છ.ે	 પાણી	 સૂિાય	 તો	
અઝોલા	 નાશ	 પામે	 છ.ે	આ	જ	 િારણે	ઓરાણ	
ડાં્રમાં	તેનો	વપરાશ	શિય	નથી.

એિ	હેિટરની	િયારી	માટ	ેપ૦૦-૧૦૦૦	કિ.ગ્ા.	
તાર્	અઝોલાની	જરૂર	પડ	ેછ.ે	ખેડતૂે	અઝોલાની	
નસટિરી	િારેમાસ	રાખવી	જરૂરી	છ.ે

તાર્	અઝોલા	િહયુ	 ઝડપથી	 નાશ	પામતા	 હોઈ	
તેને	દૂરના	સથળે	લઈ	જવા	મયુશિેલ		છ.ે

અઝોલાના	ઉપયો્	માટ	ેપાણીની	વયવસથા	અબત	
જરૂરી		છ.ે	

ઊંચા	તાપમાને	અઝોલાની	વૃબધધ	અટિી	ર્ય	છ.ે	
કદવસનયું	૩૮૦સે.	તાપમાન	અઝોલાને	નયુિશાન	િરે	
છ.ે	

બવબવધ	જીવાતો	જવેીિે	પાયરીલા	અને	શંખલીથી	
અઝોલાને	િહયુ	નયુિશાન	થાય	છ.ે

રાઈઝોિટોનીયા	સોલાની		ફૂ્થી	થતા	બલેિ	રોટ	
રો્થી	અઝોલા	કયારેિ	નાશ	પામે	છ.ે

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો: 

(ક) તાજા  અઝોલા:

રોપાણ ડાંગર:

 દબક્ષણ	 ્યુજરાતના	 ક્ષાકરય	 –ભાબસમિ	 જમીનને	
નવસાધય	 િરેલ	 બવસતારમાં	 ડાં્ર	 પાિમાં	 લીલા		
અઝોલા	 ૩૦૦ગ્ામ	 પ્રબત	 ચો.મી.ના	 દરે	 ઇનોિયયુલેટ	
િરી	 તેને	 ડાં્રના	 પાિ	 સાથે	 ઊ્ાડી	 જમીનમાં	
દિાવવાથી	૬૦	કિ.ગ્ા.	નાઇટો્જન	પ્રબત	હેિટરે	િચત	
થઇ	શિે	છ.ે	(વિટિ:૧૯૮૯)

 મધય	્યુજરાતમાં	ડાં્રનયું		વાવેતર		િરતા		ખેડતૂોને		
ડાં્રની	 	ર્ત	 	 	જી.આર-૧૧	 	 	 	 માટ	ે યયુકરયાના	
રુપમાં	અપાતા	૧૦૦	કિ.ગ્ા.	ના/હે.		ના	િદલે	પ્રથમ	
નીંદામણના	સમયે	૭પ	 કિ.ગ્ા.	 નાઈટો્જન/હે.	 	૧૦	
ટન	તાર્			અઝોલા		સાથે			ભેળવીને				આપવાની			
સલાહ	આપવામાં	આવે	છ.ે	(વિટિ:	૧૯૯૦)
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 દબક્ષણ	 ્યુજરાતના	 ભારે	 વરસાદવાળા	 બવસતારના	
ડાં્રના	ઊતપાદિોને	૧૦૦	કિ.ગ્ા	નાઈટો્જન/હે.		ને	
િદલે	 ૬૦	 કિ.ગ્ા.	 નાઈટો્જન/હે.	 	 યયુકરયાના	 રૂપમાં	
અને	 લીલા	 અઝોલા	 ફેરરોપણી	 િાદ	 	 ૩૦૦ગ્ામ/
ચો.મી.ના	 દરે	 આપવાથી	 ૨૦	 થી	 ૨૫	 કદવસમાં	
અઝોલા	પૂરા	ખેતરમાં	છવાઇ	ર્ય	છ.ે	આ	પધધબતએ	
ખાતર	આપવાથી	 ભલામણ	 િરેલ	 યયુકરયાના	 રૂપમાં	
અપાતા	૧૦૦	કિ.ગ્ા	નાઈટો્જન/હે.ની	સરખામણીમાં	
નફો	થાય	છ.ે	(વિટિ:૧૯૯૦)

 દબક્ષણ	 ્યુજરાતના	 ભારે	 વરસાદ	 વાળા	 બવસતારમાં	
ઉનાળયુ	 ડાં્ર	 (ર્ત:	 આઇઆર-૨૨)	 નયું	 વાવેતર	
િરતા	ખેડતૂોને	સલાહ	આપવામાં	આવે	છ	ેિે	ડાં્રના	
પાિમાંથી	૨૬%	જટેલી	વધયુ	આવિ	મેળવવા	માટ	ેતાર્	
અઝોલા	હેિટર	દીઠ	૧	ટન	પ્રમાણે	 ફેરરોપણી	િાદ	
એિ	અઠવાકડયે		પ્રથમ	રોપણી	િયાટિ	િાદ	જમીનમાં	
ભેળવવાની	 પધધબત	 અનયુસરવી.	 જો	 તાર્	 અઝોલા	
ઉપલબધ	ના	હોય	તો	ખાતર	ન	આપવાની	સરખામણી	
એ	૧૫%	જટેલી	વધયુ	આવિ	મેળવવા	માટ	ેફેરરોપણી	
પછી	હેિટર	દીઠ૧૦	કિ.ગ્ા.બલયુ.ગ્ીન	આ્લ્ી	આપવી.
(વિટિ:૧૯૯૬)

(ખ) સૂકા  અઝોલા :

(૧) ઘઉં

 બપયત		ઘઉંમાં	 	ભલામણ	િરેલ		નાઈટો્જનના	િયુલ	
જથથા	 (૧૦૦	 કિ.ગ્ા./હે.)	 પૈિી	 	 રપ	 થી	 પ૦	 ટિા	
નાઈટો્જન	સૂિા	અઝોલાના	રૂપમાં	આપવાથી	ઘઉંનયું	
ઉતપાદન		વધયુ	મેળવી	શિાય	છ.ે	(વિટિ:૧૯૮૬)

 બિન	બપયત	ઘઉંમાં	પ્રબત	હેિટરે	૨૫	કિ.ગ્ા	નાઈટો્જન	
સૂિા		અઝોલાના	રૂપમાં	(૬૨૫	કિ.ગ્ા.	સૂિા		અઝોલા	
/હે.)	આપવાથી	 	 વધયુ	 ઉતપાદન	 મેળવી	 શિાય	 છ.ે	
(વિટિ:૧૯૮૬)

 બપયત	 ઘઉંમાં	 નાઈટો્જન	ખાતરની	 જ	ેભલામણનો	
દર	છ	ેતેની	૫૦%	જરૂકરયાત	ખોળના	િદલે		સૂિા		
અઝોલાથી	 પયુરી	 	 પાડી	 શિાય	 છ.ે	 ખોળને	 	 િદલે	
સૂિા		અઝોલાના	વપરાશ	થી	રૂબપયા	એિના	રોિાણ	
સામે	રૂબપયા	૬.૪૫	ની	સાફી	આવિ	જોવા	મળેલ	છ.ે	
જયારે	 કદવેલી	 તેમજ	 લીંિોળીના	 ખોળના	 વપરાશ	
થી	રૂબપયા	૧ના	રોિાણ	સામે	અનયુક્મે	રૂબપયા	૧.૭૨	

અને	 	 રૂબપયા	 ૧.૧૦	 ની	 સાફી	આવિ	 નોંધાઇ	છ.ે	
(વિટિ:૧૯૮૯)

(૨) બટાટા :

	 ઉત્તર	અને	મધય	્ યુજરાત	ખેત	હવામાન	બવસતારમાં	
િટાિાની	નફાિારિ	ખેતી	માટ	ેહાલ	ખેડતૂ	હેિટરે		ર૦	ટન	
છાબણયયું	ખાતર	તથા	રર૦:૧૧૦:રર૦	કિલો	એન.પી.િે.	નો	
ઉપયો્	િરે	છ.ે	તેના	બવિ્લપ	રુપે	િટાિાનયું	વધયુ	ઉતપાદન	અને	
ચોખખો	નફો	મેળવવા	માટ	ેખેડતૂોને	પાયામાં	 હેિટરે	 	૧૦	
ટન	છાબણયયું	ખાતર	૧૧૦	કિ.ગ્ા.નાઈટો્જન	સૂિા	અઝોલા	
(૪	%	નાઈટો્જન)	ના	રુપમાં	૧૧૦	કિ.ગ્ા		ફોસફરસ		અને	
૧૧૦	કિલો	પોટાશ	તથા	પૂબતટિ	ખાતર	તરીિે	વાવણીના	૩૦	
કદવસ	િાદ		૧૧૦	કિલો	નાઈટો્જન	આપવાની	સલાહ	છ.ે	
(વિટિ:૧૯૯પ	)

(ગ) અઝોલાનો પશુ આહાર તરીકે ઉપયોગ :

ધાવણ	 છોડાવેલ	 પાટણવાડી	 તથા	 સંિર	 ઘેટાના	 	 માંસ	
ઉતપાદન	 માટ	ે ઘબનષ્ઠ	 પધધબતથી	 સંપૂણટિ	 બમબશ્ત	આહાર	
જમેાં	૩૫%	યયુકરયા	ઉપચારીત	ઘઉંનયું	 િયુ ંવર	ઉમેરેલ	એવા	
પ્રચબલત	(૨૨%	મ્ફળીનો	ખોળ,	૧૫%	મિાઇ	અને	રાઇસ	
પોલીસ,	 ૧૦%	 મોલાસીસ,	 અને	 3%	 બમનરલ	 બમક્ચર	 )	
અથવા	અપ્રચબલત	(૫%	મ્ફળીનો	ખોળ,	૧૦	%	રાઇસ	
પોલીસ	અને	અઝોલા,	૧૫%	્ાંડા	િાવળની	શીં્ો	અને	
૧૨%	 મિાઇની	 રસી)	 પર	 ઉછરેતાં	 શારીકરિ	 વૃબધધ	 દર	
તથા	 માંસ	 ઉતપાદનમાં	 સામાદ્યત:	જોવા	 મળેલ	 છ.ે	 અને	
અપ્રચબલત	 સંપૂણ	 બમબશ્ત	 આહાર	 પર	 પ્રચબલત	 સંપૂણ	
બમબશ્ત	આહાર	િરતાં	ખાધાખોરાિી	ખચટિ	ઉપરાંત	૪૮	%	
જટેલયું	વધારે	વળતર	મળે	છ.ે(	વિટિ:૨૦૦૧)

અઝોલાના ઉપયોગ પૂવવેની પ્રવક્રયા :

્ામડાના	તળાવોમાંથી	અઝોલા	એિત્	િરવા.
પાિા	તબળયાવાળી	જગયાએ	૯૦%	સૂિી	માત્ા	રહે	તયાં	

સયુધી	સૂિવવયું.
્ોિળ્ાય,િાંટા,	બિનઉપયો્ી	વનસપબત	તથા	પાણીમાં	

ઉ્તી	વનસપબતના	પાન	હાથથી	વીણવા.
અઝોલાના	્ઠ્ા	ભા્વા
ચાળવયું.

િોથળામાં	ભરી	સાચવણી	િરવી(ત્ણ	વિટિ	સયુધી)																										
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નવીન જવૈવકખાતર સમૂહ (કનસોટટીયમ): બાયો એન.પી.કે. તથા છોડ ઉપર છંટકાવ માટેના અનય જવૈવક ખાતરો
	 ડૉ.	વાય.	િે.	ઝાલા		ડૉ.	આર.	વી.	વયાસ			શ્ીમતી	એચ.	એન.	શેલત

િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦		
ફોન:	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

જબૈવિ	 ખાતર	 એટલે	 િે	બાયોફરટટિલાઇઝર,	
એ	 એવયું	 િયુદરતી	 સજીવ	 ખાતર	 છ,ે	 જમેાં	 બનધાટિરીત	

સંખયામાં,	જીવંત	અથવા	સયુિયુપ્ત	અવસથામા,ં	અસરિારિ,	

પાિને	ઉપયો્ી		સૂક્મ	જીવાણ		રહેલા	હોય	છ.ે	આ	

જીવાણઓ	હવામાંથી	મયુિત	નાઈટો્જન	બસથર	િરવાની,	

જમીનમાં	 	 રહેલા	અલભય	ફોસફરસને	તથા	પોટાશને	

લભય	િનાવવાની	અદભૂત	ક્ષમતા	ધરાવે	છ.ેઆિૃયયુના	

માઈક્ોિાયોલોજી	બવભા્માંથી	અનયુભવ	પ્રવાહી	જબૈવિ	

ખાતર	એઝોટોિેકટર,	એઝોસપાઈરીલમ,	રાયઝોબિયમ	

અને	ફોસફેટ	ક્લચર	છલે્ા	એિ	દાયિાથી	ખેડતૂકહતમાં	

વેચાણ	િરવામાં	આવે	છ.ે

હાલમાં	ઉપલબધ		જબૈવિ	ખાતર	પૈિી	અલ્	

અલ્	તતવો	જવેા	િે	નાઈટો્જન,	ફોસફરસ	અને	પોટાશ	

એમ	ત્ણેય	તતવો	માટ	ેઅલા્	અલ્	જબૈવિ	ખાતરોની	

ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ.ે	ત્ણ	વિટિના	સફળ	સંશોધન	

િાદ	 આિૃયયુના	 માઈક્ોિાયોલોજી	 બવભા્માં	 સહયુ	

પ્રથમવાર	 ‘અનયુભવ’	િાયો	એન	પી	 િે	જબૈવિ	ખાતર	

સમૂહ	 બવિસાવવામાં	 આવેલ	 છ,ે	 જમેાં	 નાઈટો્જન	

બસથર	િરનારા	(એઝોટોિેિટર,	એઝોસપાઈરીલમ)	તથા	

ફોસફરસ	અને	પોટાશને	લભય	િનાવનારા	(િેબસલસની	

ત્ણ	પ્રર્બત)	એમ	િયુલ	પાંચ	પ્રિારના	સથાબનિ	િાયટિક્ષમ	

સૂક્મજીવાણઓનયું	સંબમશ્ણ	િરવામાં	આવેલ	છ.ે

બાયો એન.પી.કે. જવૈવક ખાતર સમહૂમાં સમાવવષ્ટ 
બેકટેરીયા (BIO NPK consortium )

(ક) નાઈટ્ોજન વ્થર કરનાર:

પાિના	 પોિણ	 માટ	ે િયુલ	 ૧૭	 ઘટિોની	 જરૂર	 છ,ે	 જ	ે
પૈિી	નાઈટો્જન	સૌથી	અ્તયનયું	તતવ	છ.ે	વાતાવરણમાં	

૭૮	ટિા	નાઈટો્જન	છ	ેએટલે	 િે	૧	હેકટરની	જમીન	
ઉપર	 હવામાં	 ૭૮,૦૦૦	 ટન	 બનબષક્ય	 નાઈટો્જન	
વાયયુ	સવરૂપે	રહેલો	હોય	છ,ે	પરંતયુ	િોઈપણ	પાિ	તેનો	
સીધો	ઉપયો્	િરી	શિતો	નથી.	બવશ્વમાં	નાઈટો્જનનયું	
બસથરીિરણ	 વાબિટિિ	 ૨૨૫૦	 લાખ	 ટન	 જટેલયું	 છ,ે	 જ	ે
પૈિી	૧૭૫૦	લાખ	ટન	નાઈટો્જન	બસથરીિરણ,જબૈવિ	
પ્રકક્યા	મારફત	થાય	છ.ે	 ટૂિંમાં	 ૬૮	%	જટેલો	ફાળો	
સૂક્મજીવાણઓનો	છ.ે	આનો	અથટિ	એ	થયો	િે	બવશ્વમાં	
જમીનની	ફળરિયુપતા	ટિાવવામાં	િયુદરતનો	પ્રમયુખ	ફાળો	
છ.ેનાઈટો્જન	 બસથરીિરણ	 િરનાર	 સૂક્મ	 જીવાણઓ	
જવેાિે	એઝોટોિેિટર	અને	એઝોસપાઈરીલમહવામાંનો	
મયુકત	નાઇટો્જન	વાપરી	પોતાનામાં	રહેલા	નાઇટો્જીનેઝ	
ઉતસેિચની	મદદથી	અમોબનયા	િનાવે	છ	ે	જ	ેપાણીમાં	
રિાવય	હોઇ	છોડ	સહેલાઈથી	લઇ	શિે	છ.ે

(ખ) ફો્ફેટ અને પોટાશ કલચર:  

 દરેિ	 વનસપબતના	 વૃબધધ	 તેમજ	 બવિાસ	માટ	ે

નાઈટો્જન	પછી	અ્તયના	તતવો	ફોસફરસ	અને	પોટાશ	

છ.ે	જમીનમાં	ફોસફરસ	પૂરતી	માત્ામાં	રહેલા	છ,ે	તેમ	

છતાં	આમાંનો	ઘણો	ખરો	ફોસફરસ	અરિાવય	સવરૂપે	છ,ે	

એટલેિે	આપણી	જમીનમાં	 રિાવય	 ફોસફરસની	અછત	

છ.ે	દેશમાં	જ	ેિાંઈ	ફોસફરસયયુિત	ખાતર	િનાવાવામાં	

આવે	છ,ે	તે	આયાતી	રોિ	ફોસફેટ	ઉપર	આધાકરત	છ.ે	

આજ	િારણે	ફોસફરસયયુિત	ખાતર	િહયુ	જ	મોંઘા	પડ	ે

છ.ે	આપણા	દેશમાં	આશરે	૨૬૦૦	લાખ	ટન	િયુદરતી	

રોિ	ફોસફેટનો	ભંડાર	છ.ે	જમીનમાં	અરિાવય	પોટાશ	તતવ	

પોટશેીયમ,	મેગ્ેશીયમ	અને	િેબ્લશયમ	બસબલિેટ	સવરૂપે	

રહેલ	છ.ે	તદ	ઉપરાંત	માઈિા	તેમજ	ફે્લડસપાર	વ્ેરે	

િાચી	ધાતયુમાં	પણ	અરિાવય	પોટાશ	હોય	છ.ે	જમીનમાં	
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એવા	જીવાણઓ	છ,ે	જ	ેબવબવધ	પ્રિારના	એબસડ	અને	

પોલીસેિેરાઈડ	િનાવી	અલભય	ફોસફેટ	તેમજ	પોટાશનયું	

મૂળ	શોિી	શિે	તેવા	સવરૂપમાં	રૂપાંતર	િરે	છ.ે	આવા	

સસતા	િયુદરતી	સ્તોતોનો	ઉપયો્	સેબદ્રિય	તેમજ	જબૈવિ	

ખાતરની	સાથે	િરવાથી	ખેતી	ખચટિમાં	નોંધપાત્		ઘટાડા	

સાથે	એકધાયયુટિ	ઉતપાદન	મેળવી	શિાય	છ.ે

અનુભવ પ્રવાહી બાયો એન.પી.કે.જૈવવક ખાતર 
સમૂહ વવવશષ્ટતા અને ફાયદાઓ: 
વપરાશની	અવબધ	૧	વિટિ	

૫૦	િરોડ	સૂક્મજીવાણં	પ્રબત	બમબલ	બલટર	

પ્રબત	 હેિટર,	 પાિ	 દીઠ	 ૨૫-૩૦	 ટિા	 નાઈટો્જન,	
૨૫%	 ફોસફરસ	 અને	 ૨૫%	 પોટાશ	 	 ખાતરની	
િચત	

ઉતપાદનમાં	૧૦	ટિાનો	વધારો	

જમીનનયું	 જબૈવિ,	 રાસાયબણિ	 તેમજ	 ભૌબતિ	
િંધારણ	સયુધારે	

વપરાશ	 અને	 વહન	 સરળ,	 ટપિ	 પધધબત	 અને	
ગ્ીનહાઉસમાં	ખાસ	ઉપયો્ી	છે

સેબદ્રિય	 ખેતીનયું	 અબનવાયટિ	 અં્,	 કિફાયતી	 તેમજ	
પયાટિવરણ	માટ	ેસયુરબક્ષત	છે

બવટામીન	તેમજ	વૃબધધ	વધટિિો	િનાવી	છોડને	પોિણ	
પૂરંુ	પાડ	ેછે

બિયારણનો	ઉ્ાવાનો	દર	વધારે	છ.ે	

જમીનજદ્ય	રો્િારિ	ફૂ્	તથા	નીમેટોડથી	પાિનયું	
રક્ષણ	િરવાની	ક્ષમતા	ધરાવે	છ.ે

અનુભવ પ્રવાહી બાયો એન.પી.કે.જૈવવક ખાતર 
સમૂહ વાપરવાની રીત:
 વાવણીની	 પધરિબત	 મયુજિ	 બિયારણને	 પટ,	
ધરૂને	માવજત,	ચાસમાં	ઓરીને	તથા	ટપિ	પધરિબત	માટ	ે
વાપરી	 શિાય	છ.ે	અનયુભવ	 પ્રવાહી	 િાયો	એન.પી.િે.	
િદ્સાેરટીયમ	 ધાદ્ય,	 શાિભાજી,	 ફળફૂલ,	 િા્ાયતી	
પાિ,	શેરડી,	િપાસ,	ધાસચારા	વ્ેરે	તમામ	પાિોમાં,	
વાવણીની	પધધબત	મયુજિ	નીચે	પૈિી	િોઈપણ	એિ	રીતે	

વાપરી	 શિાય	 (	 પ્રમાણ	 ૧	 બલટર/હે 	,વહેલી	 સવારે	
અથવા	મોડી	સાંજ)ે

કલચર વાપરતી વખતે આટલુ ંધયાન રાખો:
  િ્લચર	છાયામાં	ઠડંિવાળી	જગયાએ	રાખવયું	

  ભલામણ	િરેલ	પૂરતા	જથથામાં	િ્લચર	વાપરો

  વપરાશ	વખતે	જમીનમાં	ભેજ	ર્ળવવો	જરૂરી	છે

  પટ	 આપેલા	 બિયારણને	 છાંયામાં	 સૂિવો	 અને	

તયુતટિજ	વાવણી	વહેલી	સવારે	િે	સાંજ	ેિરો

  બિયારણને	 ફૂ્નાશિ	 િે	 જતંયુનાશિ	 દવાનો	 પટ	

આપયો	હોય	તો	િ્લચરનો	પટ	સૌથી	છલે્ે	આપીને	

વાવણી	િરવી.

કલચર વાપરતી વખતે આટલુ ંના કરશો: 
	 જબૈવિ	િ્લચરને	રાસાયબણિ	ખાતરો	તથા	દવાઓ	

સાથે	કયારેય	ભેળવવયું	નકહ.

	 સીધા	સૂયટિપ્રિાશથી	દૂર	રાખો

બાયો એન.પી.કે. પ્રયોગશાળાથી ખેતરે:

રવી	િૃબિ	મહોતસવ	૨૦૧૪ના		પ્રારંભ	પ્રસં્ે	

તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૪	ના	રોજ		ચયુડા	મયુિામે,			માનનીય	

મયુખયમંત્ી	 શ્ીમતી	આનંદીિેન	 પટલેના	 	 વરદ	 હસતે,	

આિૃયયુના	 માઈક્ોિાયોલોજી	 બવભા્ના	 વૈજ્ાબનિો	 ડૉ	

આર.	 વી.	 વયાસ	અને	 શ્ીમતી	 હિાટિિેન	એન.	 શેલત	

દ્ારા	 નવસંશોબધત	 અનયુભવ	 પ્રવાહી	 િાયો	 એન.પી.

િે.	 જબૈવિ	ખાતરનયું	 લોિાપટિણ	 તથા	 લાભાથટી	ખેડતૂોને	

બવતરણ	આિૃયયુ	ના	માન.િયુલપબતશ્ી	ડૉ	એન.સી.પટલેની	

ઉપબસથબતમાં	િરવામાં	આવેલ.	આિૃયયુનયુ	અનયુભવ	િાયો	

એન.પી.િે.	 પ્રવાહી	 જબૈવિ	 ખાતર	 ્યુજરાતના	 છિે	

છવેાડાના	ખેડતૂને	સરળતાથી	ઉપલબધ	થાય	તે	શયુભ	

આશયથી	આ	તાંબત્િતાના	હસતાંતરણ	અં્ેના	િરાર	

્યુજરાત	 એગ્ો	 ઇદ્ડસટી્ઝ	 િોપદોરેશન	 બલબમટડે	 સાથે	

િૃબિ	 મહોતસવ	 ૨૦૧૫	 અંત્ટિત	 તા.૩૦	 એબપ્રલ30	

૨૦૧૫ના	 રોજ	માન.	 મયુખયમંત્ી	શ્ીમતી	આનંદીિેન	

પટલેની	ઉપબસથબતમાં	િરવામાં	આવયા.
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આ	 પલાદ્ટ	 ગ્ોથ	 પ્રમોટીં્	 િેકટરેીયાનયું	

ફોમયયુટિલેશન	 ડીિીટી	 ભારત	 સરિારના	 અનયુદાબનત	

પ્રોજકેટ	 અંત્ટિત	 બવિસાવવામાં	 આવેલ	 અને	 આ	

નવીન	 ખેડતૂ	 ઉપયો્ી	 પીજીપીિી	 ફોમયયુટિલેશન	 માટ	ે

મકહદ્રિા	 સમૃબદ્ધ	 િૃબિ	 બશક્ષા	 સમમાન	 ૨૦૧૩	 એવોડટિ	

એનાયત	થયેલ	છ.ે	આ	ટિેનોલોજીની	ઇદ્ડીયન	પેટદ્ટ	

૫૦/૨૦૧૪,	તા.	૧૨/૧૨/૨૦૧૪	ના	રોજ		પબબલશ	

થયેલ	છ.ે

આવથ્ષક અને પયા્ષવરણ અસર :

અનયુભવ	 પ્રવાહી	 િાયો	 એન.પી.િે.	

િદ્સોશટીયામાં	 નાઈટો્જન,	 ફોસફરસ	 અને	 પોટાશ	

એમ	 ત્ણ	 મયુખય	 તતવો	 ઉપલબધ	 િરાવનાર	 સૂક્મ	

જીવાણઓનો	સમૂહ	 રહેલો	છ.ે	આ	સૂક્મજીવાણયયુકત	

પ્રોડકટના	વપરાશથી	 હેકટરદીઠ	 	૨૫%		નાઈટો્જન,	

ફોસફરસ	અને	 પોટાશ	એમ	 	ત્ણેય	ખાતરની	િચત	

સાથે	 ઉતપાદનમાં	 ૧૦%	ની	 વૃબધધ	મેળવી	શિાય	છ.ે	

્યુજરાતનમાં	 	લાખો	હેકટર	જમીન	ખેડાણ	હેઠળ	છ,ે	

જમેાં	 આવા	 ખેતઉપયો્ી	 સૂક્મજીવાણયયુકત	 સંપૂણટિ	

પ્રવાહી	જબૈવિ	ખાતરનો	િહોળા	પ્રમાણમાં	ખેડતૂો	જો	

ઉપયો્	િરે	તો,		ખેતી	ખચટિ	ઘટાડી	શિાય	અને	જમીન,	

પાણી	તથા	વાયયુનયું	પ્રદૂિણ	પણ	ઘટ.ે	

આવા	ફાયદાિારિ	સૂક્મજીવાણઓ	જમીનમાં	

સેબદ્રિય	 ખાતર	 સાથે	 મેળવણની	 જમે	 અ્લપ	 માત્ામાં	

વાપરવાથી	તેની	સામે	ઘણો	જ	મોટો	ફાયદો	થાય	છ.ે	

આવા	િાયટિક્ષમ	જીવાણઓ	જમીનમાં	િારખાનાની	જમે	

સતત	િામ	િરે	છ,ે		અને	જવૈ	રાસાયબણિ	પ્રકક્યાઓ	

દ્ારા	િયુદરતી	રીતે	નાઈટો્જન,	ફોસફરસ	અને	પોટાશના	

ચક્ો્બતમાન	 રાખી	જમીનને	જીવંત	 રાખી	 ફળરિયુપતા	

અને	પાિ	ઉતપાદન	વધારે	છ.ે	ખેડતૂબમત્ો,	આ	નવીન	

જબૈવિ	 ખાતર	 િાયો	 એનપીિે	 જબૈવિ	 ખાતર	 સમૂહ	

અપનાવીને	્ યુજરાતની	ખેતી	સમૃધધ	અને	ટિાઉ	િનાવો.	

ઉપરોકત	જબૈવિ	ખાતરનયું	વેચાણ	ખેડતૂો	માટ	ેઆિૃયયુના	

માઈક્ોિાયોલોજી	 બવભા્	 ખાતેથી	 શરૂ	 િરવામાં	

આવેલ	છ	ેઅને	િૃબિ	મહોતસવ	૨૦૧૫	દરમયાન	જીલ્ા	

પંચાયતની	સીટ	પ્રમાણે	આયોજીત	 િૃબિ	પ્રદશટિન	અને	

વેચાણ	િાયટિક્મમાં	૨૦	ટિા	ઓછા	ભાવે	ખેડતૂો	માટ	ે

ઉપલબધ	િરાવવામાં	આવેલ	હતયું.

છંટકાવ માટેના જૈવવક ખાતરો :

જમીન	 ઉપરાંત	 પાનની	 સપાટી	 ઉપર	 પણ		

ઘણા	 ખેત	 ઉપયો્ી	 સૂક્મજીવાણઓ	 આવેલા	 હોય	

છ.ે	 આ	 પ્રિારના	 સૂક્મજીવાણઓને	 ફાયલોબસફકરિ	

િેકટકેરયા	તરીિે	ઓળખવામાં	આવે	છ.ે		ફાયલોબસફકરિ	

િેકટકેરયા	 મયુખયતવે	 	 છટંિાવ	 માટનેા	 જબૈવિ	 ખાતર	

તરીિે	 વાપરી	શિાય	છ.ે	 ફાયલોબસફકરિ	િેકટકેરયામાં	

સૌથી	 વધયુ	 સંશોધન	 થયેલ	 સૂક્મજીવાણઓમાં	

બમથાયલોટો્કફિ	 િેકટકેરયાનો	 સમાવેશ	 થાય	 છ.ે	 આ	

પ્રિારના	 સૂક્મજીવાણઓ	 પણટિમાંથી	 ઉતસજીટિત	 થતા	

બમથેનોલનો	 ખોરાિ	 તરીિે	 ઉપયો્	 િરીને	 પોિણ	

મેળવે	છ.ે	તદયુપરાંત	બમથાયલોટો્કફિ	િેકટકેરયા	હવામાં	

રહેલા	મીથેન	વાયયુનો	પણ	પોિિ	તતવ	તરીિે	ઉપયો્	

િરીને	વાતાવરણમાં	તેનયું	પ્રમાણ	ઘટાડવામાં	પણ	મદદ	

િરે	છ.ે	આિૃયયુ	ખાતે	ડાં્રના	પણટિની	સપાટી	ઉપરથી	

તથા	કયારીની	જમીનમાંથી	બમથાયલોટો્કફિ	િેકટકેરયા	

મેળવી	 તેનયું	 બમશ્ણ	 તૈયાર	 િરવામાં	આવેલ	 છ,ે	 જનેે	

જમીનની	અંદર	તથા	છટંિાવ	માટ	ેવાપરવાથી	ડાં્રના	

પાિની	અંદર	૨૫	%	સયુધી	રસાયબણિ	ખાતરની	િચત	

થવાની	સાથે	સાથે	ડાં્રના	ખેતરમાંથી	ઉતસજીટિત	થતા	

મીથેન	વાયયુનયું	પ્રમાણ	પણ	ઘટાડી	શિાય	છ.ે	

	 સામાદ્ય	 રીતે	 જબૈવિ	 ખાતરોમાં	 રહેલા	

સૂક્મજીવો	પલાદ્ટ	ગ્ોથ	હોમદોન	જવેાિે	ઈદ્ડોલ	એબસકટિ	

એબસડ	 ,	 નેપથોલ	 એબસકટિ	 	 એબસડ	 અને	 જીબ્ેબલિ	

એબસડ	િનાવે	છ	ેતેથી	તેમનો	છટંિાવ	પણટિની	સપાટી	

ઉપર	 િરવામાં	 આવે	 તો	 તેનાથી	 છોડના	 વૃબદ્ધ	 અને	

બવિાસમાં	ફાયદો	જોવા	મળે	છ.ે
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્લૂ ગ્ીન આલગી આધાવરત જૈવવક ખાતર 
		શ્ી	એમ.	એમ.	સૈયદ			શ્ીમતી	એચ.	ડી.	વયાસ

િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦		
ફોન:	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

બલૂ	ગ્ીન	આ્લ્ી	એિિોબિય,	બવભાજીત	તથા	
અબવભાબજત	 સવરુપે	 જોવા	 મળતી	 પાણીમાં	 ઊ્તી	
એિ	પ્રિારની	લીલ	છ.ે	મયુકત	રુપે	જીવન	્યુર્રતી	આ	
લીલ	સામાદ્ય	 રીતે	 સમૂહમાં	જોવા	 મળે	 છ.ે	 મયુખયતવે	
પાણીની		સપાટી	પર	વસવાટ	િરે	છ	ેઅને	વાતાવરણ	
માફિ	આવતા	 તેની	 વૃબદ્ધમાં	 ખૂિ	 જ	 ઝડપી	 વધારો	
જોવા	મળે	છ.ે	આ	લીલ	તેના	નામ	પ્રમાણે	ભૂરાશ	પડતા	
લીલા	રં્ની	હોય	છ.ે	અદ્ય	જબૈવિ	ખાતરની	જમે	આ	
લીલ	પણ	વાતાવરણમાં	રહેલ	મયુકત	નાઈટો્જનને	બસથર	
િરી	પોતાનામાં	સંચય	િરે	છ.ે	તયાર	િાદ	આ	આ્લ્ીનયું	
બવઘટન	થઈ	તેમાંથી	નાઈટો્જન	 છૂટો	પડી	 ડાં્ર	ના	
છોડને	મળે	છ.ે	

સામાદ્ય	 રીતે	 પાણીમાં	 જીવન	 ્યુર્રતા	
સજીવો	તેને	ખાતા	ન	હોઇ	આહારિડીમાં	તેનો	સમાવેશ	
થઇ	શિે	તેમ	નથી.	રોપાણ	ડાં્રની	ખેતી	માટ	ેજરુરી	
નાઈટો્જન	જબૈવિ	રીતે	બસથર	િરવામાં	તેનો	અ્તયનો	
ફાળો	છ.ેગ્ીન	આ્લ્ીના	ઉપયો્થી	પાિમાં	નાઈટો્જન	
બસથર	િરવા	ઉપરાંત	િીર્	પણ	ઘણા	લાભ	જોવા	મળે	
છ.ે	 તે	 જમીનની	 ફળરિયુપતા	 અને	 ઉતપાદકતા	 વધારી	
પાિ	 ઉતપાદનમાં	 ફાયદો	 િરાવે	 છ.ે	 ડાં્રના	 પાકની	
વૃબદ્ધ	માટ	ેજરુરી	એવા	અંત:સ્તાવો,	બવટાબમન,	એબમનો	
એબસડ,	 પ્રોટીન	 વ્ેરેનયું	 	 ઉતપાદન	 પણ	 વધારે	 છ.ે	
રોપાણ	 ડાં્રની	 સાથે	 અનયુિૂળ	 સંજો્ોમાં	આ	 લીલ	
િહયુ	ઝડપથી	ઊ્ે	છ,ે	જનેા	લીધે	 	ઉતપાદનમાં	૧૦-
૧૫	ટિા	જટેલી	વૃબદ્ધ	જોવા	મળે	છ.ે	સામદ્ય	રીતે	પ્રબત	
હેકટરે	 પાિ	 દીઠ	 30	 કિ.	ગ્ા.	 નાઈટો્જન	 બસથર	િરી	
આપે	છ.ે		પાિ	ઉતપાદન	પછી	વધેલી	લીલ	જમીનમાં	
િોહવાઈ	 નવા	 પાિ	 માટ	ે સેબદ્રિય	 	 ખાતર	 પૂરંુ	 પાડી	
જમીનને	જીવંત	રાખે	છ.ે

બલૂ	ગ્ીન	આ્લ્ી	ભેજવાળા	વાતાવરણ	તથા	
પાણીમાં	જોવા	મળે	છ.ે	આ	આ્લ્ી	પ્રિાશસંંશ્ેિણ	િરી	
શિે	છ	ેતેમજ	નાઈટો્જનેને	બસથર	િરી	આપે	છ.ેસામાદ્ય	

રીતે	મયુકત	રીતે	જીવન	જીવતી		આ	આ્લ્ી	િોઇિવાર	
ફૂ્	 	અથવા	વનસપબત	સાથે	સહજીવનમાં	પણ	જોવા	
મળે	 છ.ે	 બલૂ	 ગ્ીન	આ્લ્ીમાં	આવેલ	 	 ‘હેટરેોબસસટ’	
(heterocyst)હવાના	 નાઈટો્જનને	 બસથર	 િરી	 આપે	
છ.ે	 પાિ	 ઉતપાદન	 માટ	ે અલોસેરા,	 ટોલીપોથ્ીકસ,	
સાયટોનેમા,	નોસટોિ,	એનાિીના	વ્ેરે	આ્લ્ીની	વધયુ	
પ્રચબલત	ર્તો	છ.ે	આ	લીલની	તમામ	ર્તો	હવામાંથી	
નાઈટો્જન	બસથર	િરી	શકતી	નથી.	તેથી	જબૈવિ	ખાતર	
તરીિે	 યોગય	ર્તનો	ઉપયો્	િરવો	જરુરી	છ.ે	 તેના	
િંધારણની	વાત	િરીએ	તો	સૂિી	લીલમાં	૨	થી	૩.૩	
ટિા	જટેલયું	 નાઈટો્જન	 તેમજ	૦.૦૫	 થી	 ૦.૧૮	 ટિા	
જટેલયું	 ફોસફરસ	આવેલયું	 હોય	 છ	ેઅને	 ૫૦૦	 કિ.ગ્ા.	
સૂિી	 લીલ	૧૫-૨૦	 કિ.	ગ્ા.	 નાઈટો્જન/	 હેકટર	 પૂરંુ	
પાડ	ેછ.ે	

લીલને	વૃબદ્ધ		માટ	ે૫-૧૦	સે.મી.	સતત	છીછરંુ	
પાણી	જોઈએ	છ.ે	તેમ	છતાં	જો	ખેતર	ભીનયું	હોય	તો	
પણ	તેમાં	પયુષિળ	વૃબદ્ધ	 	જોવા	મળે	છ.ે	ડહોળા	પાણી	
િરતા	 ચોખખા	 પાણીમાં	 તેની	 વૃબદ્ધ	 ઝડપથી	 થાય	 છ.ે	
આ	લીલની	ખાબસયત	એ	છ	ેિે	તેના	વપરાશ	દરમયાન	
ખેતરમાંથી	પાણી	ઉતરી	ર્ય	અને	સૂિાઈ	ર્ય	તો	પણ	
લીલ	નાશ	પામતી	નથી	અને	કયારીમાં	પાણી	ભરવાથી	
નવેસરથી	ફરી	ઊ્ી	બનિળે	છ.ે

બલૂ	 ગ્ીન	 આ્લ્ીને	 નાઈટો્જનયયુકત	 ખાતર	
જોડ	ે વાપરી	 શિાય	 છ.ે	 આ્લ્ીમાં	 પ્રિાશસંંશ્ેિણ	
િરતા	 રં્િણો	આવેલા	હોઈ	તેની	વૃબદ્ધ	 	માટ	ેપૂરતા	
પ્રમાણમાં	સૂયટિપ્રિાશની	જરુર	છ.ે	વાતાવરણનયું	તાપમાન	
૩૦૦	 થી	 ૪૦૦	 સે	 હોવયું	 જરુરી	 છ.ે	 તમામ	 પ્રિારની	
જમીનમાં	આ	લીલ	ઉછરી	શિે	છ.ે	તેમ	છતાં	જમીન	નો	
૬	-	૮	પી.	એચ.	તેને	વધયુ	માફિ	આવે	છ.ે	આ	લીલની	
વૃબદ્ધ	 	દરમયાન	ફોસફરસ	તેમજ	લોહતતવ	આપવાથી	
વૃબદ્ધ	 	ઝડપી	િને	છ.ે	ઘણીવાર	ખેતરમાં	આ	લીલની	
સાથે	િીર્	ઘેરા	લીલા	 રં્ની	લીલ	ઊ્ી	નીિળે	છ.ે	
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આ	િીર્	પ્રિારની	લીલ	નયુકસાનિારિ	છ	ેતેનો	નાશ	
િરવા	૦.૦૫	ટિા	મોરથયુથયુના	રિાવણનો	છટંિાવ	િરવો.	
બલૂ	ગ્ીન	આ્લ્ી	અને	ઘેરી	લીલી	આ્લ્ી	વચચેનો	ભેદ	
પારખવા	આ્લ્ીના	જથથા	ઉપર	આયોકડન	રિાવણ	ના	
૨-૩	ટીપાં		નાખવા	અને	જો	બમશ્ણનો	રં્	ઘેરો	ર્ંિલી	
થાય	તો	માનવયું	િે	તે	બલૂ	ગ્ીન	આ્લ્ી	છ.ે	

ખેડૂતના ખેતરે ્લૂગ્ીન આલગી કેવી રીતે 
તૈયાર કરશો ?

ખેતરમાં	યોગય	જગયાએ	૨.૦	મીટર		X	૧.૦	
મીટર	 X	 ૦.૨૫	 મીટરના	 ખાડા	 ખોદી	 તેના	 તબળયે	
પોલીપ્રોપીલીન	નામનયું	િર્રમાં	જ	ેિાળયું	પલાબસટિ	મળે	
છ	ેતેને	પાથરી	દેવયું	અથવા	િાયમી	ધોરણે	આ	માપની	
સીમેદ્ટની	પાિી	િંૂડીઓ	િનાવવી.	આમ	િરવાથી	પાણી	
જમીનમાં	 શોિાઈ	જતયું	 નથી	અને	 લાંિા	સમય	સયુધી	
ટિી	 રહે	છ.ે	આ	ખાડા	અથવા	 િંૂડીમાં	 ૧૦	 કિ.	 ગ્ા.	
ખેતરની	માટી	તથા	૨૦૦	ગ્ામ	સયુપર	ફોસફેટ	િરાિર	
ભેળવી	 એિ	 સતર	 િનાવી	 દો.	 તયાર	 િાદ	 ખાડામાં	
એટલયું	પાણી	ભરો	િે	તેનયું	લેવલ	૫-૧૦	સે.	મી.	થાય.	
જો		જમીનનો	પી.	એચ.	આંિ	એબસકડિ	એટલે	િે	૭.૦	
થી	ઓછો	હોય	તો	માટીની	સાથે	થોડો	ચૂનો	ભેળવો.	
જયારે	માટી	ખાડાનાં	તબળયે	િરાિર	િેસી	ર્ય	પછી	
લીલના	માતૃિ્લચરને	થોડા	લાિડાનાં	વહેર	સાથે	ભેળવી	
ખાડાદીઠ	 ૧૦૦	ગ્ામ	 િ્લચર	પૂંખી	 દો.	 તમે	ખાડાની	
સાઈઝ	તમારી	અનયુિૂળતા	મયુજિ	િદલી	શિો	છો.	પરંતયુ	
પ્રબત	ચો.મી.	૪-૫	કિગ્ા	માટી	તેમજ	૧૦૦	ગ્ામ	સયુપર	
ફોસફેટનયું	 પ્રમાણ	 રાખો.	 તયારિાદ	 ૧૦-૧૫	 કદવસમાં	
માટીની	ઉપર	લીલનયું	ર્ડયુ	ંપડ	તૈયાર	થાય	છ.ે	ખાડાનયું	
પાણી	સૂિાયા	િાદ	માટી	ઉપર	સૂિાયેલ	પાપડી	જવેી	
લીલ	મળશે.આવી	સૂિી	લીલને	 પલાબસટિની	િોથળીમાં	
ભરી	તેનો	રોપાણ	ડાં્રમાં	ઉપયો્	િરો.	આ	પ્રમાણે	
લીલ	તૈયાર	િરવાથી	૦.૫	થી	૧૦	કિ.ગ્ા.	/	ચો.મી.	લીલ	
તૈયાર	થાય	છ.ે			

ઘણીવાર	 લીલની	 વૃબદ્ધ	 	 દરમયાન	 બવબવધ	
પ્રિારની	જીવાતનો	ઉપરિવ	જોવા	મળે	છ.ે	જનેા	બનયંત્ણ	
માટ	ેખાડાદીઠ	૩-૫	ગ્ામ	જટેલયું	ફયયુરાડાન	અથવા	૧	
બલ.	પાણીમાં	૧	બમ.બલ.	મેલાબથઓન	દવા	ભેળવી	છાંટવયું.	
સામાદ્ય	રીતે	ખેતરમાં	જયારે	આ	લીલ	ડાં્રની	સાથે	
ઉ્ાડવામાં	આવે	છ,ે	તયારે	ડાં્રની	જીવાતના	બનયંત્ણ	

સાથે	આ્લ્ીની	જીવાતનયું	પણ	બનયંત્ણ	થાય	છ.ે	આમાં	
િોઈ	વધારાની	દવાની	જરુર	પડતી	નથી.	જો	બલૂ	ગ્ીન	
આ્લ્ીની	 મોટા	 પાયે	 જરૂર	 હોય	 તો	 ખેતરમાં	 પાળા	
નાખી	મોટા	કયારા	િનાવવા.	આ	રીતે	પ્રબત	હેકટરે	૪૦	
થી	૮	ટન	કિ.ગ્ા.	સૂિી	લીલ	તૈયાર	થાય	છ.ે	ખેતરમાં	
લીલ	 તૈયાર	 િરવા	 અ્ાઉ	 દશાટિવેલ	 રીત	 મયુજિ	
ઉતપાદન	િરી	શિાય	છ.ે	

ડાંગર સાથે ્લૂ ગ્ીન આલગી:

ડાં્રની	 ફેરરોપણી	િાદ	૫	થી	૧૦	 કદવસ	
પછી	ઉપર	મયુજિ	િનાવેલ	લીલ	૧૦	કિ.ગ્ા./	હે.	ના	દરે	
ખેતરમાં	પૂંખી	દો.	લીલની	વૃબદ્ધ		દરમયાન	સતત	છીછરંુ	
બસથર	પાણી	કયારીમાં	ભરી	રાખો.	વધયુ	વરસાદથી	લીલ	
ધોવાઈ	ના	ર્ય	તેની	િાળજી	લો.	ડાં્ર	માટ	ેભલામણ	
િરેલ	 ફોસફરસયયુકત	 ખાતર	 ખેતરમાં	 આપી	 દો.	
ડાં્રની	 જરુકરયાત	 મયુજિ	 નાઈટો્જનયયુકત	 ખાતરને	
પૂબતટિખાતર	 તરીિે	આપો.	ખેતરમાં	 ૨૦-૨૫	 કદવસમાં	
લીલનયું	ર્ડયુ	ંપડ	તૈયાર	થાય	છ.ે	આ	વખતે	પાણી	ઓછયુ 	ં
િરી	 પેડી	 વીડર	 િે	 પ્	 વડ	ે લીલને	 માટીમાં	 ભેળવી	
દો.	લીલ	જમીનમાં	ના	ભળે	તો	પણ	ચાલશે.	જ	ેલીલ	
દિાવી	શિાતી	નથી	તે	પણ	પૂરતા	સૂયટિપ્રિાશને	અભાવે	
િોહવાઈને	 જમીનમાં	 ભળી	ર્ય	છ,	 તેમ	 છતાં	 લીલ	
દિાવવાથી	સારા	પકરણામ	મળે	છ.ે	

્લ ૂગ્ીન આલગી વાપરવાથી ખતેીમાં થતા ફાયદાઓ: 
(૧)		અરિાવય	ફોસફરસને	રિવય	િનાવે	છ.ે
(૨)		જમીનનો	પી.	એચ.	આંિ	સયુધારી	જમીનને	ફળરિયુપ	

િનાવે	છ.ે	
(૩)		દરેિ	પ્રિારની	જમીનમાં	ઊ્ી	શિે	છ.ે
(૪)		હેકટર	દીઠ	િહયુ	ઓછી	લીલની	જરુર	પડ	ેછ	ેઅને	

તેની	કિંમત	પણ	ઓછી	છ.ે	
(૫)		ડાં્રનો	પાિ	લીધા	િાદ	વધારનો	નાઈટો્જન	જ	ે

તે	પાિ	ને	િામ	લા્ે	છ.ે
(૬)	ઇદ્ડોલ	 એસેકટિ	 એબસડ,	 જીબ્ેબલિ	 	 એબસડ,	

ઓબકઝંસ	વ્ેરે	વૃબદ્ધ	-વધટિિો	િનાવે	છ.ે	
(૭)	ખેડતૂ	 પોતાને	 જોઇતો	 લીલનો	 જથથો	 ર્તે	

સહેલાઈથી	િનાવી	શિે	છ.ે	
(૮)	લીલને	 ડાં્ર	સાથે	૩-૪	વિટિ	સયુધી	 વાપયાટિ	 પછી	

લાિંા	સમય	સયુધી	જમીનમાં	ફરી																																														
લીલ	નાંખવાની	જરુર	પડતી	નથી.	
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દવરયાઇ શેવાળ આધાવરત જવૈવક ખાતર અને તેની  ઉપયોવગતા
	 ડો.	વી.	પી.	રામાણી		ડો.	જી.	જ.ે	બમસ્તી		ડો.	િે.	પી.	પટલે

સહ	સંશાેધન	બનયામિ		(િૃબિ),	આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦	
ફાેન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૯૬૬૨૫૨૭૭૮૪

સેબદ્રિય	 ખેતી	 એ	 આજનો	 જીવનમંત્	 અને	
યયુ્ધમટિ	છ.ે	સેબદ્રિય	ખેતી	એ	૨૧મી	સદીની	વૈજ્ાબનિ	
ખેતી	 છ.ે	 તેમાં	 સદીઓનાં	 િૃબિ	અનયુભવની	 િોઠાસૂઝ	
અને	 આધયુબનિ	 વૈજ્ાબનિ	 પદ્ધબતઓનો	 	 સમદ્વય	 છ.ે		
આપણા	દેશમાં	વસતી	િૂદિે	ને	ભૂસિે	વધતી	ર્ય	છ.ે	
તેની	સાથે	ખેતી	ઉતપાદનમાં	પણ	વધારો	થયો	છ.ે	આ	
વધારો	િરવા	માટ	ેરાસાયબણિ	ખાતરોનો	વપરાશ	વધારે	
પ્રમાણમાં	 થઇ	 રહ્ો	 છ.ે	 રાસાયબણિ	 ખાતરોની	 માં્	
ખૂિ	જ	રહે	છ,ે	તે	 પ્રમાણે	પૂરતા	પ્રમાણમાં	ખેડતૂોને	
રાસાયબણિ	 ખાતરો	 મળતા	 નથી.	 આજ	ે રાસાયબણિ	
ખાતરો	અને	 જતંયુનાશિ	 દવાઓની	આડઅસરો	 બવિે	
રાષ્ટી્ય	અને	આંતરરાષ્ટી્ય	ક્ષેત્ે	 	ર્્ૃબત	આવી	છ.ે	
રાસાયબણિ	 ખાતરોના	 વધયુ	 પડતા	 વપરાશથી	 ખેતી	
લાયિ	જમીનની	ફળરિયુપતા	ઘટ	ેછ,ે	ઉપજ	ઘટ	ેછ	ેતેમજ	
લાંિા્ાળે	જમીન	બિનખેતીલાયિ	થઇ	ર્ય	છ.ે	એટલયું	
જ	નહી	પરંતયુ	આવા	રસાયણો	પાણી	સાથે	ઓ્ળી,	
ભયુ્ભટિ	જળને	પ્રદયુબિત	િરે	છ.ે	આવા	સંજો્ોમાં	જબૈવિ	
ખાતરો/	સેબદ્રિય	ખાતરો	અને	દવાઓનયું	મહતવ	ખયુિજ	
વધવા	પામેલ	છ.ે	ખેડતૂો	ધીરે	ધીરે	પણ	ચોક્કસ	સેબદ્રિય	
ખાતર	 વાપરવા	 તરફ	 વળતા	્યા	છ.ે	આના	 િારણે	
ઓ્વેબનિ	ખાતરની	ધીરેધીરે	માં્	વધતી	ર્ય	છ.ે	સામે	
સેબદ્રિય	ખાતર	િર્રમાં	ઓછા	પ્રિારના	મળે	છ	ેઅને	
તેની	ઉપલબધતા	પણ	ખૂિ	જ	ઓછી	છ.ે	અદ્ય	પ્રિારના	
સેબદ્રિય	ખાતરના	બવિ્લપ		બવચારવા	ખૂિ	જ	જરૂરી	છ.ે	
દકરયાઇ	શેવાળ	પણ	એિ	આ્વો	 બવ્લિપ	છ,ે	જનેો	
ખાતર	તરીિે	ઉપયો્	થાય	છ.ે	સેબદ્રિય	ખાતર	બવબવધ	
રીતે	િનાવી	શિાય	પરંતયુ	તેની	માં્	ભબવષયમાં	બવશેિ	
રહેવાની	છ,ે	તેથી		બવબવધ	ઉપાયો	અને	બવિ્લપો	શોધતા	
રહેવયું	પડશે.	સેબદ્રિય	ખાતરોમાં	પૂરતા	પ્રમાણમાં	સૂક્મ	
ખર્નો	 (માઇક્ો-બમનર્લસ)	 નાઇટો્જન	 અને	 અદ્ય	

ઘટિો	 હોવા	 જરૂરી	 છ.ે	આપણે	 જયારે	 દકરયા	 તરફ	
નજર	દોડાવીએ	તયારે	આપણં	ધયાન	મતસય	અને	તેના	
પ્રિાર	 તરફ	ર્ય	છ	ે િોણ	ર્ણે	 િેમ	 પરંતયુ	 દકરયાઇ	
વનસપબતનાં	પ્રિારો	તરફ	યોગય	ધયાન	અપાયયું	લા્તયું	
નથી.	હિીિતમાં	દકરયાઇ	વનસપબત	(શેવાળ)નો	ઉપયો્	
ખોરાિ	તરીિે	િે		ખાતર	તરીિે	થઇ	શિે	છ.ે	દકરયાઇ	
શેવાળ	ઉદ્ો્	માટ	ેિાંઠા	બવસતારની	પ્રર્	આધાર	સતંભ	
િની	શિે	છ.ે	્યુજરાત	પાસે	૧૬૦૦	કિ.મી.	નો	દકરયા	
કિનારો	 અને	 ભારતીય	 ઉપખંડની	 પહોળી	 ખંડીય	
છાજલીનો	 બવસતાર	છ.ે	ખાસ	િરીને	સૌરાષ્ટ	્તો	ત્ણે	
િાજયુ 	દકરયાથી	ઘેરાયેલયું	છ	ેઅને	સવટિક્ષણો	િતાવે	છ	ેછ	ે
િે	ઉપયો્માં	આવી	શિે	તેવી	સારા	પ્રામાણમાં	દકરયાઇ	
શેવાળ	મળી	શિે	છ.ે

ખેતીની	બવબવધ	પધધબતઓમાં	દકરયાઇ	શેવાળ	

એિ	એવયું	 માધયમ	છ	ે િે	જનેાં	 દ્ારા	 ખેડતૂો	 મિલખ	

ઉતપાદન	 લઇ	 શિે	 છ.ે	 તેના	 િંધારણમાં	 નાઇટો્જન,	

ફોસફરસ	 ,પોટાશ	 જવેા	 મયુખય	 પોિિ	 તતવો	 તેમજ	

લોહ,	મેં્ેનીઝ,	બઝંિ,	િોરોન,	િોપર	જવેા	સૂક્મ	તતવો	

ઉપરાંત	આયોકડન	 	 ઉપલબધ	 હોવાથી	 પાિને	 જરૂરી	

તતવો	 મળી	 રહે	 છ,ે	 	 તેથી	 રસાયણયયુકત	 ખાતરો	

વાપરવાનયું	 પ્રમાણ	ઘટાડી	શિાય	છ.ે	 	સજીવ	ખેતીની	

્રજ	સારતી	આ	શેવાળ	વનસપબતની	વૃબદ્ધમાં	ફળદાયી	

િની	 રહે	 છ.ે	 શેવાળ	 મયુખયતવે	 િે	 પ્રિારની	 હોય	 છ.ે	

એિ	 તો	 ખારા	 પાણીમાં	 થતી	 શેવાળ	અને	 દકરયાના	

પાણીમાં	ખંડીય	છાજલી	ઉપર	થતી	શેવાળ,	 	 બવબવધ	

પ્રિારની	લાલ,	િદામી,	નીલ	રકહત,	િથથાઇ	અને	ભયુરા	

રં્ની	જોવા	મળે	છ.ે	બવબવધ	સાકહતય	મયુજિ	દકરયાઇ	

શેવાળની	 ૧૦	 હર્ર	 જટેલી	 ર્તો	 છ.ે	 સૌરાષ્ટન્ા	

િાંઠાના	 બવસતારમાં	 છાજલી	 પ્રદેશમાં	 ૧૩૫	 પ્રિારની	
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તથા	અદ્ય	૩૫૦	ર્તની	શેવાળની	નોંધ		સેંદ્રિલ	સો્લટ	

એદ્ડ	મરીન	િેબમિ્લસ	કરસચટિ		ઈબદ્સટટ્યુટ		ભાવન્રે	

લીધી	 છ.ે	 િાંઠાળ	 પ્રદેશમાં	 (દરીયાઇ	 પટ્ીમાં)	 વસતા	

િૃબિિારોને	શેવાળનયું	મહત્તવ	ધીમે	ધીમે	સમર્વા	લાગયયું	

છ.ે	 શેવાળ	 એ	 િયુદરતી	 તતવોથી	 સભર	 છ,ે	 દકરયા	

કિનારેથી	તેનયું	વહન		થઇ	શિે	છ.ે	શેવાળને	લેવલવાળી	

જમીનમાં	 પાથરીને	 સૂિવી	 તેને	 પાઉડરનાં	 ફોમટિમાં	

ઉપયો્માં	લઇ	શિાય	છ.ે	શેવાળના	ભૂિાને	ખેતરના	

ચાસમાં	નાંખી	પછી	વાવણી	થઈ		શિે	છ.ે	િા્ાયતી	

પાિોમાં	તેના	થડની	આજયુિાજયુમાં	પણ	આપી		શિાય	

છ.ે	આ	ખાતર	નાંખવાથી	જમીનની		ભેજ	સંગ્હ	શબકત	

વધે	 છ.ે	 વનસપબતની	 વૃબદ્ધ	 માટ	ે િલમો	 િનાવવાની	

નસટિરીમાં	 પણ	 	શેવાળ	વપરાય	છ.ે	પ્રોટીન,	વીટામીન	

-સી,ડી,ઇ	પણ	મળે	છ.ે	શબકતદાયિ	અને	તંદયુરસત	ફળો	

મળે	છ.ે	આંિાની	 િેરી,	લીંિયુ,	 પપૈયા,	 િેળા	સકહતના	

તમામ	 ર્તના	 ફળપાિો-શાિભાજીમાં	 વધારે	 ઉતારો	

આવે	છ.ે	અનાજના	પાિોમાં	ઉતપાદન	અને	ઉતપાદકતા	

વધે	 છ.ે	 શેવાળમાંથી	 પ્રવાહી	 ખાતર	 િનાવી	 છટંિાવ	

પણ	થઇ	શિે	છ.ે	ખેતરમાં	પૂરતા	પ્રમાણમાં	શેવાળનો	

પાઉડરના	છટંિાવથી	વધયુ	સારૂ	ફળ	મળે	છ.ે	દકરયાઇ	

શેવાળમાંથી	જયુદી	જયુદી	પદ્ધબતઓ	દ્ારા	અિટિ	િાઢવામાં	

આવે	છ,ે	જનેો	ઉપયો્	પ્રવાહી	ખાતર	તરીિે	પાિોમાં	

છટંિાવ	 માટ	ે 	 થાય	 છ.ે	 િાયોસટીમયયુલદ્ટ	 તરીિેની	

અ્તયતાના	િારણે	જયુદા	જયુદા	ખેતી	પાિોના	વૃબદ્ધ	અને	

બવિાસમાં	ઉપયો્ી	થાય	છ.ે		જમેાં	મયુખય	તેમજ	સૂક્મ	

તતવો	 હોવા	 ઉપરાંત	 તેમાં	 ફાઇટો	 અંતસ્તાવ,	 પલાદ્ટ	

હોરમોદ્સ,સાયટોિાયનીન	 રહેલ	 હોય	છ.ે	 	 	 દકરયાઇ	

શેવાળનાં	અિટિ	જવેા	 િે	સીસોલ	 SM
3
	 ,સાયલેક્ષ	અને	

મેકસીક્ોપ(સીિદોન),	 આ્લ્ીફટટિ(મરીનયુર),	 ્ોઇમર		

GA	14,	કલેપેિ	G-6,	આ્લ્ીસટીમ	અને	સાયટોિીન	

જનેી	 સીસટોલ,ડમીિ,	 સાયલેક્ષ	 અને	 સીક્ોપ	 ૧૬	

આલજીસીમ	અને	સાયટોિાયનીન		ખેતી	પાિોના	વૃબદ્ધ	

અને	 બવિાસમાં	 ઉપયો્ી	 ભા્	 ભજવે	 છ.ે	 વળી	 તે	

પાિની	રો્	પ્રબતિારિ	શબકત,	પાિની			જવૈ	રાસાયબણિ		

કક્યાશીલતામાં	 સયુધારો	 િરી	 ઉપજમાં	 વધારો	આપતયું	

પ્રવાહી	 અને	 દાણાદાર	 સવરૂપે	 દકરયાઇ	 શેવાળમાંથી	

ઉતપાદન	િરવામાં	આવે	છ.ે	દકરયાઇ	શેવાળના	અિટિમાંથી	

િનાવવામાં	 આવતયું	 અિટિ	 તથા	 દાણાદાર	 સવરૂપેની	

નીપજ	મયુખયતવે	િપાસ,	મ્ફળી,	શાિભાજી,	ફળ-ફૂલ,	

િૃબિ	જદ્ય	પાિ	વ્ેરેમાં		ઘણા	જ	ઉપયો્ી	છ,ે	આવા	

પાિોમાં	 તેનયું	 સફળ	અને	અસરિારિ	પકરણામ	જોવા	

મળે	છ.ે	ખાસ	િરીને	બવિબસત	દેશોમાં	પ્રદૂિણના	િારણે	

અને	રાસાયબણિ		ખાતરોની	આડાઅસરોને	અનયુલક્ષીને	

બવબશષ્ટ	ર્્ૃબત	હોઇ,	આવા	દેશોમાંથી	આ	ઉતપાદનો	

માટ	ેપૂછપરછો	અને	માં્	થઇ	રહેલ	છ	ેઅને	આ્ામી	

સમયમાં	 અદ્ય	 દેશોમાં	 આવા	 દકરયાઇ	 શેવાળમાંથી	

િનતા	 બવબવધ	પ્રિારના	ખાતરોના	 બનિાસની	શકયતા	

વધશે.	 આવા	 ખાતરો	 હિટિલ	 હોઇ	 તેની	 િોઇ	 આડ	

અસરો	જોવા	મળતી	નથી.	આ	ઉપરાંત	પાિના	સયુરબક્ષત	

અને	 વધયુ	 ઉતપાદનોના	 પકરણામો	જોતાં	 ભારતભરમાં	

આ	 ઉતપાદનોની	 િહોળી	 માં્	 છ.ે	 	 જયુદી	 –	 જયુદી	

દકરયાઇ	શેવાળના	અિટિ		પ્રવાહી	ખાતર	તરીિે	પાિોમાં	

વાપરી	શિાય	છ.ે	િારણિે	તેમાં	ઉપયો્ી	પોિિતતવો	

ઉપરાંત	િીર્	ઓ્વેબનિ	પદાથટિ	જવેાિે	એબમનો	એબસડ,		

એબદ્ટિાયોકટિ,	પલાદ્ટ	હોમદોનસ,	બવટાબમન	વ્ેરે	છ.ે	

પ્રવાહી દવરયાઇ શેવાળ ખાતરનો ઉપયોગ 
કરવાથી થતા ફાયદાઅાે ઃ

(૧)	પ્રવાહી	દકરયાઇ	શેવાળ	ખાતરનો	ઉપયો્થી	િીજ	
સફયુરણ	અને	 તેની	 વૃબદ્ધ	અને	 બવિાસ	 સારા	 થાય	 છ.ે	
આ	માટ	ેિીજને	યોગય	સાંરિતાવાળા	પ્રવાહી	દકરયાઇ	
શેવાળ	ખાતરમાં	િોળી	રાખી	તયારિાદ	િીજને	િહાર	
િાઢી	 વાવવામાં	આવે	 છ.ે	 જયુદા	 જયુદા	 પાિોમાં	આવા	
પ્રયો્ો	થયા	છ.ે	તે	દરેિ	પાિોમાં	િીજ	સફયુરણ	અને	
તેમાં	વૃબદ્ધ	અને	બવિાસ	સારા	નોંધાયા	છ.ે

(૨)	 ઉતપાદનમાં	અસર	 :	 યોગય	સાંરિતાવાળા	 પ્રવાહી	
દકરયાઇ	શેવાળ	ખાતરનો	છટંિાવ	ફળને	િાપણી	(તોડી	
લેતા	 પેહલાં)	 િરતા	પહેલા	 િરવામાં	આવે	 તો	 ફળનો	
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દરેિ	પ્રિારનો	બવિાસ	થાય	છ	ેજવેા	િે	લંિાઇ,	પહોળાઇ	
અને	 વજનમાં	 ૧૧.૨૩%,	 ૯.૨%,	 અને	 ૨૫-૩૬%	
અનયુક્મે	છાંટયા	વ્રના	ફળ	સાથે	સરખાવતા			તેની	
સાપેક્ષે	અસર	જોવા	 મળે	 છ.ે.	 દરેિ	 પાિોમાં	 છટંિાવ	
િરવાથી	તેના	ઉતપાદનમાં	 વધારો	જોવા	મળે	છ.ે	આ	
વધારો	 પ્રવાહી	 દકરયાઇ	 શેવાળના	 ખાતરમાં	 આવેલ	
વૃબદ્ધવધટિિ	 સાયટોિાયનીન	 	 જવેા	 પદાથટિને	 લીધે	 થતો	
હોય	છ.ે	સાથે	સાથે	આ	પ્રવાહી	ખાતરના	ઉપયો્થી		
ખેતી	પાિોમાં	રો્પ્રબતિારિ	શબકત	પેદા	થાય	છ.ે	અને	
મૂળનો	સારો	 બવિાસ	પણ	થાય	છ.ે	જનેા	િારણે	પણ	
ખેતીપાિોના	ઉતપાદનમાં	વધારો	જોવા	મળે	છ.ે

(૩)	ફળોની	સે્લફ	લાઇફ	અને	સંગ્હ	શબકતમાં	વધારો	
િરે	છ.ે	 ફળોને	અને	ખેતીપાિ	 ઉતપાદનને	 લાંિ્ાળા	
સયુધી	 સંગ્હ	 િરતાં	 તેની	 ્યુણવતા	 િ્ડતી	 નથી,	
િેળાને	 આવા	 પ્રવાહી	 દકરયાઇ	 શેવાળના	 ખાતરમાં	
નાખી	 રાખવામાં	 આવે	 તો	 તેના	 પાિવાના	 સમયમાં	
વધારો	થઇ	શિે	છ.ે	લીંિયુને	જ્લદી	પાિતા		રોિવા	માટ	ે
આનો	ઉપયો્	થાય	છ.ે	લીંિયુને	૧	િલાિ	માટ	ે	પ્રવાહી	
દરીયાઇ	 શેવાળના	 મંદ	 રિાવણમાં	 	 ડિૂાડી	 રાખવામાં	
આવે	તો	જલદી	પાિતા	નથી.	િેપસીિમને	જલદી	લાલ	
થતા	અટિાવવામાં		પણ	આ	પ્રવાહી	ખાતરનો	ઉપયો્	
થાય	છ.ે	આ	પ્રવાહી	દકરયાઇ	શેવાળ	ખાતરનો	ફૂલોના	
પાિમાં	પણ	ઉપયો્	થાય	છ.ે	તેના	ઉપયો્થી	ફૂલોની	
સંખયા,	 ફૂલોનયું	 વજન	વ્ેરે	્યુણવત્તામાં	 વધારો	જોવા	
મળે	છ.ે

(૪)	છોડની	રો્પ્રબતિારિ	શબકતમાં	પણ	વધારો	િરે	છ.ે	
પ્રવાહી	દરીયાઇ	શેવાળથી	િનાવેલ	ખાતરને	છોડ	પર	
છાંટવાથી	જયુદા	જયુદા	પ્રિારના		બિન	જરૂરી	દેહધાબમટિિ	
ફેરફાર	જોવા	મળતા	નથી.	સાથે	સાથે	રો્-	જીવાતનો	
ઉપરિવ	પણ	થતો	નથી.	યોગય	વાતાવરણ	ન	હોય	તો	
પણ	છોડની	વૃબદ્ધ	અને	બવિાસ	સારો	થાય	છે

દકરયાઇ	શેવાળનો	ઉપયો્	જમીનના	ભોબતિ,	

રાસાયબણિ	 તેમજ	 જબૈવિ	 	 ્યુણધમદોના	 સયુધારા	 માટ	ે

િરવામાં	આવે	છ.ે	દકરયાઇ	શેવાળનો	ઉપયો્	છાબણયા	

ખાતર	સાથે	િરવામાં	આવે	છ.ે	દકરયાઇ	શેવાળ	ખાતરમાં	

સૂક્મ	પોિિતતવો	હોવાથી	સામાદ્ય	રીતે	આ્લિલાઇન	

જમીન	 િે	જમેાં	 તતવોની	ઉણપથી	થતા	રો્ો	થવાની	

શિયતા		છ	ેતેવી	જમીનમાં	દકરયાઇ	શેવાળ	ખાતરનો	

ઉપયો્	 	 સોઇલ	 િંડીશનર	 તરીિે	 થાય	 છ.ે	 પ્રવાહી	

દકરયાઇ	 શેવાળ	 ખાતરના	 ઉપયો્થી	 છોડની	 વૃબદ્ધ	

સાથે	સાથે	જમીનનયું	િંધારણ	પણ	સયુધરે	છ.ે	દકરયાઇ	

શેવાળ	જવેી	િે	સાર્ાસમ	(saragasam)		જ	ેખાતર	

તરીિે	િામ	િરે	છ.ે	િારણ	િે	તેમાં	પ્રવાહી	આ્લજીનેટ	

(polyuronides)	હોય	છ,ે	જ	ેસોઇલ	િંડીશનર	તરીિે	

િામ	િરે	છ.ે	અને	તેમાં	આ્લજીબનિ	એબસડ	હોય	છ.ે	જ	ે

સેબદ્રિય	તતવોનયું		િેિટકેરયા	દ્ધારા	બવઘટનને		વે્	આપે	

છ.ે	 દકરયાઇ	 શેવાળ	 ખાતર	 િયુલ	 િેકટકેરયાની	 સંખયા	

સાથે	 નાઇટો્જન	 ફીક્ચરમાં	 વધારો	 િરે	 છ.ે	 દકરયાઇ	

શેવાળ	સામાદ્ય	 રીતે	 પાણીને	જમીનમાં	સંગ્હી	 રાખે	

છ.ે	જ	ેજમીનમાં	અને	િલેનયું	પ્રમાણ	વધારે	હોય	અને	

સેબદ્રિય	પદાથટિ	ઓછા	હોય	તેવી	જમીન	બછરિાળયુ		હોતી	

નથી.	તેવી	જમીનમાં	દકરયાઇ	શેવાળનાં	ખાતર	તરીિે	

ઉપયો્	િરવામાં	આવે	તો	તેવી	જમીન	વધયુ	 બછરિાળયુ		

િને	છ.ે

દકરયાઇ	 શેવાળના	 અિટિ	 જ	ે પ્રવાહી	 સવરુપે	

હોય	છ,ે	તેને	યોગય	પ્રમાણમાં	મંદ	િરી	છોડ	પર	છટંિાવ	

િરવામાં	આવે	છ.ે	તેમાં	 રહેલા	જરૂરી	તતવો	૧૦	થી	

૧૫	 બમબનટમાં	છોડના	પાનમાં	શોિણ	થાય	છ,ે	જનેા	

પકરણામે	છોડ	તંદયુરસત	રહે	છ,ે	વૃબદ્ધ		અને	બવિાસમાં	

વધારો	થાય	છ.ે	રો્-જીવાત	સામે	રક્ષણ	મળે	છ.ે	૨૫	

થી	૩૦%	જટેલયું	વધયુ	ઉતપાદન	મળે	છ.ે	માઇક્ોદ્યયુટ્રીદ્ટ	

કરસચટિ	 પ્રોજકેટ,	 આણંદ	 િૃબિ	 યયુબનવબસટિટી,	 આણંદ	

દ્ારા	 કફશરીઝ	 કરસચટિ	 સટશેન,	ઓખા	 જૂના્ઢ	 િૃબિ	

યયુબનવબસટિટીના	 સહયો્થી	 ચોમાસયુ	 અને	 ઉનાળયુ	

મ્ફળીમાં	દકરયાઇ	વનસપબત	પ્રવાહી	ખાતર	(સીવીડ	

બલિવીડ	 ફકટટિલાઈઝર)	 અનયુક્મે	 ૩.૫%	 અને	 ૧.૫%	

ના	રિાવણનો	વાવણી	પછી	૧૫,	૩૦	અને	૪૫	કદવસે	

છટંિાવ	િરવાની	ભલામણ	િરવામાં	આવેલ	છ.ે	
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કમપો્ટ બનાવવામાં સૂક્મજીવાણુઓનો  ફાળો
	ડૉ.	એચ.	િે.	પટલે		ડૉ.	એમ.	વી.	પટલે		ડૉ.	એસ.	એન.	શાહ		શ્ી	એ.	પી.	પટલે

એગ્ોનોમી	બવભા્,	િં.અ.	િૃબિ	મહાબવદ્ાલય,	આ.િૃ.યયુ.,	આણંદ-૩૮૮૧૧૦		
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૧૭૨૩

ઘન,પ્રવાહી	 અને	 વાયયુઓની	 િનેલી	 જમીન	
નાશવંત	નથી	પરંતયુ	 તે	 બવબવધ	પ્રિારના	સૂક્મજીવોના	
રહેઠાળવાળી	જીવંત	છ.ે	જમીનના	સૂક્મજીવો	જમીનમાં	
બવબવધ	પ્રકક્યા	િરે	છ.ે	જમીનના	સૂક્મ	જીવોને	મયુખય	
િે	ભા્માં	 વહેંચવામાં	આવે	છ.ે	ફલોરા	અને	ફોના.  
ફરીથી	 તેના	 આિારના	 આધારે	 મેક્રોફલોરા	 અને	
માઈક્રોફલોરા	તથા	મેક્રોફોના અન ેમાઈક્રોફોના એમ	
ભા્	પાડવામાં	આવેલ	છ.ેઆ	િધા	જયુથોમાં	િેકટરેીયા,	
ફૂ્,	એકટીનોમાઈસીટસ,	લીલ	,	અળબસયા,ં	િીડી	વ્ેરે	
આવે	 છ.ે	 જમીનમાં	 સૌથી	 વધયુ	 સંખયામાં	 િેકટરેીયા,		
તયારપછી	 િીર્	 નંિરે	 એકટીનોમાઈસીટસ,	 ફૂ્	
અને	 લીલ	 	 બવબવધ	પકરબસથબતમાં	જોવા	 મળે	છ.ે	આ	
િધા	જબૈવિોનો	જથથો	અને	સંખયાની	માકહતી	િોઠામાં	
દશાટિવેલ	છ:ે

સૂક્મજીવો
સરેરાશ સંખયા 
(લાખ)/ ગ્ામ 

જમીન

સરેરાશ 
જથથો 
વકલો/ 
હેકટર

િેકટરેીયા

ફૂ્

એકટીનોમાઈસીટસ

આ્લ્ી	(લીલ)

૧૦૦૦

૧૦

૧૦૦

૦.૦૧

૫૦૦

૧૦૦૦

૭૫૦

૧૫૦

	 જમીન,	આ	િધા	જબૈવિોને	િારણે	જ	જીવંત	
અને	સકક્ય	છ.ે	આ	સૂક્મજીવોનો	છોડ	તેમજ	પશયુઓના	
જીવનમાં	 અ્તયનો	 ફાળો	 છ.ે	 જમીનમાં	 ઘણી	 િધી	
પ્રકક્યાઓ	 જવેી	 િે	 િોઈપણ	 સંયોજન	 અને	 બવઘટન	
આ	જબૈવિોને	આભારી	છ	ેજનેી	 બવ્તો	આ	લેખમાં	
દશાટિવેલ	છ.ે

(૧) સેવનદ્ય અવશેષોનુ ંકાેહવાણ અને પોષણતતવો 
છૂટા પાડવા :

જમીનનયું	 સેબદ્રિય	 તતવ,	 જમીનની	 ફળરિયુપતા	
તેમજ	તેના	સયુધારામાં	તેમજ	ર્ળવણીમાં	સૂક્મ	જીવ	
અ્તયનો	ભા્	ભજવે	 છ.ે	 સેબદ્રિય	 તતવનયું	 પ્રાથબમિ	
ઉદભવ	 સથાન	 છોડના	અવશેિો	 છ.ે	 પશયુઓ	સેબદ્રિય	
તતવનયું	િીજયુ 	ઉદભવસથાન	છ.ે	જમીનનયું	સેબદ્રિય	તતવ	
છોડ	માટ	ેજરૂરી	પોિિતતવોનયું	એિ	સંયોજન	છ	ેિે	જ	ે
તે	પકરબસથબતમાં	છોડને	વાપરવયું/	ઉપયો્માં	લેવયું		શકય	
નથી	 તેથી	સેબદ્રિય	 તતવોના	સંયોજનનયું	 િહોવાણ	થઈ	
સરળ	અને	સાદા	તતવોમાં	બવઘટન	જરૂરી	છ.ે	જમીનનયું	
સેબદ્રિય	 તતવ	 િહોળા	 પ્રમાળમાં	 મયુખય	 િે	 ભા્માં	
વહેંચવામાં	આવે	છ	ે:

(૧)		નાઈટો્જનયયુકત	 સેબદ્રિય	 તતવો	 :	 ખાંડ,	 સટાચટિ,	
પ્રોટીન	વ્ેરે.

(૨)		બિનનાઈટો્જનયયુકત	સેબદ્રિય	તતવો	 :	સે્લયયુલોઝ,	
હેબમસે્લયયુલોઝ,	બલગ્ીન,	ચરિી	અને	મીણ	વ્ેરે.

પ્રોટીન	 અને	 િીર્	 નાઈટો્જનયયુકત	
પદાથદોનયું	 બવઘટન,	 િેકટરેીયા	 તેમજ	 થોડા	 પ્રમાણમાં	
એકટીનોમાઈસીસ	અને	 ફૂ્	 રિારા	એબમનો	એબસડમાં	
પકરવતટિન	 પ્રોટીનેઝ	 ઉતસેચિ	 રિારા	 થાય	 છ.ે	 જવેા	 િે	
િેબસલસ,	સયૂડોમોનાસ.	આ	પ્રકક્યાને	એણમનાઈઝેશન	
િહેવામાં	 આવે	 છ.ે	 એબમનો	 એબસડનયું	 એબમબનયામાં	
એમોબનકફિેશન	રિારા	રૂપાંતર	એમોબનફાઈં્	િેકટરેીયા	
રિારા	ઉતપન્ન	થયેલ	એમોબનયા,	 ડાં્રનો	છોડ	વાપરે	
છ	ે અથવા	 તો	 નાઈટી્િ	 ઓકસાઈડ	 અને	 નાઈટ્ટેમાં	
નાઈટ્ોસોમોનાસ	અને	નાઈટ્ોબેકટર જવેા	િેકટરેીયા	
રિારા	રૂપાંતકરત	થાય	છ.ે	આ	 કક્યાને	નાઈરટ્રફકેશન	



41
sirðf ¾kíkhku

િહેવામાં	 આવે	 છ.ે	 નાઈટ્ટે,	 છોડ	 ઉપયો્માં	 લે	 છ	ે
અથવા	તેનયું	જમીનમાં	ઊંડ	ેધોવાણ	થાય	છ.ે

બિનનાઈટો્જન	સંયોજનનયું	 જબૈવિ	 બવધટનને	
પકરણામે	પાણી,	અં્ારવાયયુ	અને	શબકતમાં	રૂપાંતર	થાય	
છ.ે	અં્ારવાયયુ	વાતાવરણમાં	જતો	રહે	છ	ેઅને	તે	રિારા	
િાિટિનચક્	 પયુરૂ	 થાય	 છ.ે	 થોડા	 પ્રમાણમાં	આં્ારવાયયુ	
પાણી	સાથે	સંયોજન	પામી	િાિટિબનિ	એબસડમાં	રૂપાંતર	
પામે	 છ.ે	 ઘણા	 પોિિતતવો	 િે	 જ	ે પ્રાપય	 અવસથામાં	
નથી	તેને	 પ્રાપય	અવસથામાં	લાવે	છ.ે	એ	સયુબવકદત	છ	ે
િે,	સેબદ્રિય	તતવોનયું	સૂક્મજીવાણંઓ	રિારા	બવધટન	થયા	
પછી	જ	છોડ,	પોિિ	તતવો	મેળવી	શિે	છ.ે

(૨) અપ્રાપય તતવોનું લભય ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ:

જમીનમાં	 ઘણા	 સેબદ્રિય	 સંયોજિો	 જવેાં	 િે	
ટા્યિેબ્લશયમ	 ફોસફેટ	 િે	 જ	ે પાણીમાં	 અરિાવય	 અને	
છોડને	 પ્રાપય	 થતયું	 નથી.	 ફોસફેટ	 સો્લયયુબિલાઈબઝં્	
િેકટરેીયા	 જવેા	 ફોસફોિેિટકરન-ઓ્વેબનિ	 એબસડ	
ઉતપન્ન	 િરે	 છ,ે	 જનેા	 રિારા	 ટા્ઈિેબ્લશયમ	 ફોસફેટનયું	
મોનોિેબ્લશયમ	ફોસફેટમાં	રૂપાંતર	થઈ	છોડને	મળે	છ.ે	
અમયુિ	પ્રિારના	િેકટરેીયા	બસબલિેટ	ખબનજનયુ		બવઘટન		
િરી	પોટબેશયમ	છૂટયુ	પાડ	ેછ.ે	ઘણા	સૂક્મજીવો	િોરોન,	
્ંધિ,	લોહ	વ્ેરેનયું	પ્રવાહીિરણ	િરે	છ	ેઅને	તેઓને	
પ્રાપય	અવસથામાં	લાવે	છ.ે

(૩) ફૂગ અને છોડના મૂળનું સહજીવીકરણ 
(માઈકોરાયઝા) :

 છોડના	 	 મૂળ	 તથા	 ફયુ્ના	 સહજીવીિરણને		
માઈિોરાયઝા	તરીિે	ઓળખાય	છ.ે	ઘણા	છોડ/	ઝાડના	
મૂળ	 પર	અમયુિ	 પ્રિારની	 ફયુ્	 બવિાસ	 પામે	 છ	ે અને	
સહજીવન	રીતે	છોડના	મૂળ	સાથે	રહીને	છોડના	મૂળનો	
બવસતાર	વધારે	છ.ે		વળી	ફોસફરસ	જવેા	તતવને	પ્રાપય	
અવસથામાં	લાવવામાં	પણ	મદદ	િરે	છ.ે

(૪) જૈવવક નાઈટ્ોજનનું વ્થવરકરણ :

છોડ	 માટ,ે	 નાઈટો્જન	 એિ	 અ્તયનયું	

પોિિ	તતવ	છ	ે િે	જનેો	િયુદરતી	સ્તોત	વાતાવરણ	છ.ે	
વાતવરણમાંનો	 નાઈટો્જન	 વાયયુ	 અથવા	 મોલેકયયુલર	
ફોમટિમાં	 હોય	 છ	ે જયાં	 સયુધી	 મોલેકયયુલર	 ફોમટિનો	
નાઈટો્જન	 એમોબનયા	 અથવા	 નાઈટ્ટેમાં	 રૂપાંતકરત	
થતો	 નથી	 તયાં	 સયુધી	 છોડ	 તેને	 વાપરી	 શિતો	 નથી.	
જમીનમાં	 ઘણા	 સૂક્મ	 જીવાણઓ	 રહેલાં	 છ.ે	 તેઓ	
વાતાવરણના	નાઈટો્જનને	જમીનમાં	સથાબપત	િરવાની	
શબકત	 ધરાવે	 છ.ે	આ	 રૂપાંતરને	 નાઈટો્જનનયું	 જબૈવિ	
બસથકરિરણ	િહેવામાં	આવે	છ.ે	આ	બસથકરિરણ	ને	િે	
ભ્ામાં	વહેંચવામાં	આવે	છ.ે

(ક) સહજીવી નાઈટ્ોજન વ્થવરકરણ :

િઠોળ	પાિની	મૂળ્ંકડિામા	ંરહેલ	રાઈઝોબિયમ	
પ્રિારના	િેકટરેીયા	છોડના	મૂળ	સાથે	રહીને	જમીનમાં	
નાઈટો્જનને	 બસથર	િરે	છ.ે	વાતાવરણના	નાઈટો્જનને	
છોડ	લઈ	શિે	 તેવી	 બસથબતમાં	 લાવે	 છ.ે	આ	પ્રિારનો	
સહવાસ,	સહજીવન	તરીિે	ઓળખાય	છ.ે	ઘણા	િઠોળ	
બસવાયના	 પાિ	 પણ	આ	પ્રિારે	જમીનમાં	 નાઈટો્જન	
બસથર	િરે	છ.ે	રાઈઝોબિયમ	જમીનમાં	૫૦-૧૦૦	કિલો	
નાઈટો્જન	પ્રબત	હેકટરે	દરેિ	ઋતયુમાં	ઉમેરે	છ.ે

(ખ) અસહજીવી નાઈટ્ોજન વ્થવરકરણ :

જમીનમાં	 ઘણા	 સૂક્મજીવો	 એિલા-સવતંત્-

મયુકત	રીતે	રહી	જમીનમાં	નાઈટો્જન	બસથર	િરે	છ	ેજનેે	

અસહજીવીિરણ	 તરીિે	 ઓળખાય	 છ.ે	 અસહજીબવત	

રીતે	 નાઈટો્જન	 બસથર	 િરતા	 સૂક્મ	જીવાણઓ	જવેા	

િે	એઝેટોિેકટર,	કલોસટી્ડીયમ	અને	બલયુ	ગ્ીન	આ્લ્ી	

એઝોટોિેકટર	 િરતાં	 કલોસટી્ડીયમ	 જમીનમાં	 ખૂિ	

જ	મોટા	જથથામાં	રહેલા	છ	ેપરંતયુ	તે	ઓછા	પ્રમાણમાં	

નાઈટો્જન	 બસથર	 િરે	 છ.ે	 જવ,	 ઘઉં,	 શેરડી,	 િટાટા,	

ડયું્ ળી,	 રીં્ણ,	 ટામેટા,	 િોિીજ	 વ્ેરેના	 ઉતપાદનમાં	

વધારામાં	એઝોટોિેકટર	જ	જવાિદાર	છ	ેિે	જ	ે૧૦-

૧૫	 કિલો	 પ્રબત	 હેકટરે	 નાઈટો્જન	 જમીનમાં	 બસથર	

િરે	 છ,ે	 જયારે	 બયયુ	 ગ્ીન	 આ્લ્ી	 ડાં્રનયું	 ઉતપાદન	

વધારવામાં	ફાળો	આપે	છ.ે
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(૫) જૈવવક ખાતરો :

જબૈવિ	ખાતરો	એ	સૂક્મ	જીવાણઓનયું	િ્લચર	
છ	ે િે	જ	ેિીજને	 (પટ)/	જમીનમાં	આપી	અથવા	િંને	
સાથે	આપી	 જમીનમાં	 પોિિતતવોની	 પ્રાપય	 બસથબતમાં	
વધારો	િરે	છ.ે	જબૈવિ	ખાતરો	રાસાયબણિ	ખાતરોના	
પયુરિ	તરીિેનો	ભા્	ભજવે	છ.ે

(૬) જમીનનું એવગ્ગેશન :

જમીનના	 રજિણોને	 પ્રાથબમિ	 તિક્કામાં	
સેબદ્રિય	તતવ	સાથે	અથવા	િીર્	પદાથદો	સાથે	જિડવાની	
કક્યાને	 જમીનનયું	 એણગ્્ેશન	 િહેવાય	 છ.ે	 જમીનના	
સૂક્મ	જીવાણંઓ	્યુંદર	અથવા	પોલીસેિેરાઈડ	ઉતપન્ન	
િરીને	 જમીનનયું	 એણગ્્ેશન	 િરે	 છ.ે	 એઝોટોિેકટર,	
િેઈજીરીનિીયા	 અને	 રાઈઝોબિયમ	 ્યુંદર	 ઉતપન્ન	
િરતાં	િેકટરેીયા	છ.ે

(૭) ક્ષારમય અને અલકલાઈન (ભાવ્મક) જમીનની 
સુધારણા :

સેબદ્રિય	 તતવનયું	 જબૈવિ	 બવઘટન	 	 બવબવધ	

પ્રિારના	સૂક્મજીવાણઓ	મંદ	ઓ્વેબનિ	એબસડ	ઉતપન્ન	
િરીને	િરે	છ.ે	આ	ક્ષારમય	તેમજ	ભાબસમિ	જમીનને	
સયુધારવાનયું	 િામ	િરે	છ.ે	 બ્લયયુ	ગ્ીન	આ્લ્ી	જમીનના	
્યુણધમદો	સયુધારે	છ.ે	થાયોિેબસલસ	પ્રિારના	્ંધિયયુકત	
િેકટરેીયાનો	 પણ	 અ્તયનો	 ફાળો	 રહેલો	 છ	ે િે	 જ	ે
્ંધિ	અને	 પાઈરાઈટસને	સકક્ય	તતવમાં	 	અને	 તેની	
િાયટિક્ષમતામાં	વધારો	િરે	છ.ે

(૮) જમીનની ફળદ્રુપતાનું પવરક્ષણ : 

		 અમૂિ	 પ્રિારના	 સૂક્મજીવાણઓ	 જવેા	 િે	
એઝેટોિેકટર,	 એઝોસપીરીલમ,	 કયયુનીં્મેલા	 વ્ેરે	
રિારા	 જમીનની	 ફળરિયુપતાનયું	 પકરક્ષણ	 ફોસફરસ	 અને	
પોટબેશયમ	રિારા	િરી	શિાય	છ.ે

ઉપરોકત	 બવ્તો	 પરથી	 એવયું	 તારણ	 િાઢી	
શિાય	 િે	 જમીનમાં	 રહેલ	 સૂક્મજીવાણઓ	જમીનની	
ફળરિયુપતાને	ર્ળવવા	 તેમજ	તેમાં	 વધારો	 િરવા	 માટ	ે
એિ	 અ્તયનો	 ભા્	 ભજવી	 ખેડતૂ	 સમાજની	 એિ	
પ્રિારની	સેવા	િરે	છ.ે		
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પંચગવયમાં  રહેલ સૂક્મ જીવાણુની જૈવવક ખાતર તરીકે  વવવશષ્ઠ ક્ષમતા
	શ્ીમતી	એચ	.	એન	.શેલત	

િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.	આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

ભારત	િૃબિપ્રધાન	દેશ	છ,ે	જનેી	૬૦	%	વસતી	
ગ્ામય	 બવસતારમાં	 વસે	છ,ે	જમેની	આજીબવિાનયું	 મયુખય	
સાધન	 ખેતી	 અને	 પશયુપાલન	 છ.ે	 ભારતીય	 સંસિૃબત	
જૂનામાં	જૂની	છ.ે	આકદમાનવ	દ્ારા	ખેતીની	શરૂઆત	
નદીકિનારે	 થઈ	 હતી	 અને	 તયારે	 	 િોઈ	 રાસાયબણિ	
ખાતરની	શોધ	થયેલ	ન	હતી.	 તમામ	પયુરાણો	જવેાિે	
રામાયણ,	મહાભારત,	િૃહદ	સંકહતા,	ઋગવેદ,	યજયુવવેદ,	
વ્યુક્ષ-આયયુવવેદમાં	સજીવ	ખેતી	અને	િયુદરતી	ખાતરજવેાિે		
્ાયના	 મળમૂત્,	 લીલો	 પડવાશ	 વ્ેરેનો	 ઉલ્ેખ	
છ.ે	 	સજીવ	ખેતીમાં	સેબદ્રિય	ખાતરો,	જબૈવિ	ખાતરો,	
વબમટિિમપોસટ	જવેા	ઓછા	ખચાટિળ	બનદદોિ	જીવોનો	ફાળો	
મહામૂલો	છ.ે	આવા	સસતા	િયુદરતી	સ્તોતોનો	ઉપયો્	
સેબદ્રિય	 તેમજ	 જબૈવિ	 ખાતરની	 સાથે	 િરવાથી	 ખેતી	
ખચટિમાં	નોંધપાત્	ઘટાડા	સાથે	એિધાયયુું	ઉતપાદન	મેળવી	
શિાય	છ.ે

પંચગવય શું છે?

પંચ્વયનો	 અથટિ	 સંસિૃતમાં	 પાંચ	 વસતયુનયું	
બમશ્ણ	 થાય	 છ	ે જ	ે ્ાય	 ના	 મળ	 ,	 મૂત્,	 ઘી,	 દૂધ	
અને	 દહીં	આમ	 પાંચ	 રિવયને	 ભે્ા	 િરીને	આથવણ	
દ્ારા	 તૈયાર	 િરવામાં	આવે	 છ	ે જનેયું	 કહંદયુ	 સંસિૃબતમાં	
આ્વયું	 સથાન	છ.ે	 	આવા	 પંચ્વયને	 િયુદરતી	સજીવ	
ખાતર	અથવા	િીટનાશિ	તરીિે	ઉપયો્	પ્રચબલત	છ.ે	
્ૌમૂત્માં	 રહેલ	 કવીનોલોન	 અને	 ફલેવોકવીનોલોન	
તતવને	 િારણે	 તેનો	 	 જતંયુનાશિ	 તરીિે	 ઉલ્ેખ	જોવા	
મળે	છ.ે	પાિમાં	આવતી	િેટલીિ	રો્િારિ	ફૂ્	જવેીિે	
ફયયુસારીયમ	 ઓકસીસપોરમ,	 કલેવીસેપસ	 પપયયુટિરી,	
રાઈઝોપસ	ઓલી્ોસપોરસ,		એસપરજીલસ	ઓરાયજી,	
િવયુુંલારીયા	,	સકલેરોટીના	સકલેરોબસયમ,	ઓ્લટરનેરીયા,	
કલેડોસપોરીયમ	વ્ેરેનયું	બનયંત્ણ	િરે	છ.ેપંચ્વય	તથા	
તેમાં	 રહેલા	 ઉપયો્ી	 િેકટકેરયાનો	 ઉપયો્	 િીજ	
માવજત,	જમીનમાં	આપીને	અથવા	છટંિાવ	દ્ારા	િરી	
શિાય.	

પંચગવય બનાવવાની પધિવત

પંચગવય સામગ્ી
(દેશી ગાય)

પ્રમાણ મોડીફાઈડ પંચગવય સામગ્ી
(દેશી ગાય)

પ્રમાણ

છાણ	 ૫	કિલો છાણ	 ૫	કિલો

	મૂત્ ૫	બલટર 	મૂત્ ૫	બલટર

	દૂધ ૧	બલટર 	દૂધ ૧	બલટર

	દહીં ૧	બલટર 	દહીં ૧	બલટર

ઘી	 ૫૦૦	ગ્ામ ઘી	 ૫૦૦	ગ્ામ

પાણી ૫		બલટર પાણી ૫		બલટર

લીલા	નાબળયેરનયું	પાણી ૧.૫	બલટર

શેરડીનો	રસ ૧.૫		બલટર

પાિા	િેળા ૫	નં્

યીસટ ૫૦	ગ્ામ
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	 સૌ	પ્રથમ	દેશી	્ાયનયું	છાણ	(૫	કિલો)	અને	
ઘી	(૦.૫	કિલો)	બમશ્	િરો	અને	૨	કદવસ	રાખો	તેમાં	
્ૌ	મૂત્	(૫		બલ	+	પાણી	(૫	બલ.)	ઉમેરો	અને	દરરોજ	
સવાર	સાંજ	૧	અઠવાકડયા	સયુધી		હલાવો	.	તેમાં	દૂધ	(૧	
બલ.)	અને	દહીં	(૧	બલ.)	ઉમેરીને	હલાવો.	આ	બમશ્ણને	
િયુલ	૨	અઠવાકડયા	સયુધી	 	આથવણ	થવા	દો.	આ	જ	
રીતે	વધારાની	સામગ્ી	જવેી	િે	લીલા	નાબળયેરનયું	પાણી,	
શેરડીનો	 રસ	 અને	 પાિા	 િેળા	 વાપરીને	 મોકડફાઈડ	
(સયુધારેલ)	પંચ્વય	િનાવી	શિાય	.

પંચગવયમાં રહેલ વવવવધ સૂક્મ જીવાણુ: 

બવશ્વમાં	 બવબવધ	 સંશોધનો	 દરમયાન	

પંચ્વયમાંથી	 	 જયુદા	 જયુદા	 સયુક્મ	 જીવાણ	 જવેા	

િે	 	 િેબસલસ,	 	 લેકટોિેબસલસ,	 સયયુડોમોનાસ,	 	 રહો

ડોસયયુડોમોનાસ,એકટીનોમાયસીસ,	 	 એસીનેટોિિેટર,	

ફલેવોિેિટરેીયમ,	 સેિેરોમાયસીસ,	 રૂમીનોિોિસ,	

કલોસટી્ડીઅમ,	બમથાયલોિેિટર	વ્ેરે		પ્રયો્શાળામાં	

અલ્	િરવામાં	આવયા	છ.ે	આ	સૂક્મ  જીવાણં		બવબવધ		

અંતસ્તાવો	િનાવી	છોડના	બવિાસમાં	અ્તયનો	ભા્	

ભજવે	છ.ે	

	 આણંદ	િૃબિ	યયુબનવબસટિટીના	સૂક્મજીવાણશાસ્ત	

બવભા્માં	 પંચ્વય	 અને	 સયુધારેલ	 પંચ્વયમાંથી	

સંશોધન	દરમયાન	અલ્	િરેલ	બવબવધ	િેિટકેરયા	નીચે	

મયુજિ	છ.ે

Plant	Growth	Promoting	
Bacteria	(PGPB)
પી.જી.પી.િી.

NCBI	USA
Gene	bank	
Accession	No.	

Pseudomonas stutzeri AAU	
PG	1	(	સયૂડોમોનાસ	સટયુટઝેરી)

KX358068

Bacillus pumilus AAU	PG			
(િેબસલસ		પયયુબમલસ)

KX358069

Acinetobacter calcoaceticus 
AAU	PG	3	
(	એસીનેટોિેિટર	
િે્લિોએસીટીિસ)

KX358066

Acinetobacter guillouiae 
AAU	PG	4	
(એસીનેટોિેિટર	્યુલોઈ)

KX358067

પંચગવયમાથંી અલગ તારવેલા સૂક્મ જીવાણુની  
વવવશષ્ઠ ક્ષમતાઃ

પ્રયો્શાળામાં	 આવા	 િેકટકેરયાની	 બવબવધ	

ક્ષમતા	ચિાસતા	,	ફોસફરસ,	પોટાશ		અને		સે્લયયુલોઝ	

રિાવય	 િરવાની	સાથે	 સાથે	 	 િેટલીિ	 રો્િારિ	 ફૂ્નયું	

બનયંત્ણ	પણ	જોવા	મળેલ	છ.ે	આ	િેકટકેરયા	વનસપબત	

વૃબદ્ધ	િરનાર	અંતસ્તાવ	ઇદ્ડોલ	એબસટીિ	એસીડ	પણ	

ઉતપન્ન	 િરતા	 હોઈ	 છોડના	 બવિાસમાં	 અ્તયનો	

ફાળો	ભજવે	છ.ે	તદયુપરાંત,	આ	િેકટકેરયાના	સમૂહની	

(િદ્સોશટીયમ)	િેપસીિમના	ઉતપાદનમાં	ક્ષમતા	ચિાસવા		

અખતરો	 ૨૦૧૫	 દરમયાન	 લેવામાં	 આવયો,	 જનેા	

પકરણામો	ઉતસાહજનિ	જોવા	મળા	છ.ે

્યુજરાતમાં	સેબદ્રિય	ખેતી	માટ	ેનવા	ધારાધોરણો	

અને	 નાણાંિીય	 સહાયની	 જો્વાઈ	 ૨૦૧૫	 માં	

િરવામાં	આવી	 છ	ેઅને	 “ઓ્વેબનિ	 યયુબનવબસટિટી	 પણ	

શરુ	િરવામાં	અાવી	છ	ેતયારે	આ્ામી	કદવસોમાં	્ાય	

આધાકરત	પેદાશ	પંચ્વય	અને	તેમાં	રહેલ	ઉપયો્ી	

સૂક્મજીવાણઓ	 દ્ારા	 મહત્તમ	 સેબદ્રિય	 ઉતપાદન		

વધારીને		બનયાટિત	િરવાની	ઉજળી	તિો	છ.ે
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જૈવવક ખાતરનું વયાપારીકરણ, ઉતપાદક, ગુણવત્તા ચકાસણી અને અવકાશ
	ડૉ.	આર.	વી.	વયાસ		શ્ીમતી	એચ.	એન.	શેલત		શ્ીમતી	પી.	િે.	આચાયટિ	

	િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,આ.િૃ.યયુ.	આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

પ્રવાહી જૈવવક ખાતર પ્રયોગશાળાથી ખેતરેઃ  

આણંદ	 િૃબિ	 યયુબનવસટીટીના	 નેર્	 હેઠળ	
માઈક્ોિાયોલોજી	 અને	 િાયોફટટીલાઈઝર	 પ્રોજિેટના		
િે		દાયિાના	સંશોધનોના	પકરણામો	આધાકરત		તૈયાર	
થયેલ	અનયુભવ	પ્રવાહી	જબૈવિ	ખાતર	 પ્રયો્શાળાથી	
ખેતરે	 પહોંચાડવાનો	 પ્રયાસ	 િૃબિ	 મહોતસવ-ર૦૧૦		
ર૦૧૧	અને	 ર૦૧ર	અંત્ટિત	 િરવામાં	 	આવેલ	 છ.ે	
પ્રવાહી	જબૈવિ		ખાતર	વધયુ	િાયટિક્ષમ,	વપરાશમાં		સરળ,	
પ્રદયુિણ	 મયુિત,	 	 ટપિ	 પધધબત	 તેમજ	 ગ્ીન	 હાઉસ	
માટ	ેઅનયુિૂળ	 તેમજ	 	 વધયુ	 સંગ્હ	અવબધ	 	 	 ધરાવતયું			
હોઈ		ખેડતૂ	વ્ટિમાં			વધયુ	પ્રચબલત	અને	આવિાયટિ	છ.ે	
માનનીય	નરેદ્રિભાઈ	મોદીના	મતે	જબૈવિ	ખાતર	પ્રવાહી	
જબૈવિ	 ખાતર	 જમીનમાં	 ખાતરના	 િારખાનાની	 જમે	
િામ	 િરે	છ	ેઅને	 મોંઘા	 રાસાયબણિ	ખાતરની	િચત	
િરી	જમીનની	ર્ળવણી	િરે	છ.ે	

પ્રવાહી જવૈવક ખાતરની ટેકનોલોજીનુ ંવયાપારીકરણ: 

	 આણંદ	 િૃબિ	 યયુબનવબસટિટી	 (આિૃયયુ),	 આણંદ	
ખાતે	 	 બવશ્વ-િેંિની	આબથટિિ	 સહાયથી	ભારતીય	 િૃબિ	
અનયુસંધાન	 પકરિદ	 (ઇબદ્ડયન	 િાઉબદ્સલ	 ઓફ	
એબગ્િ્લચરલ	 કરસચટિ,	 આઈ.સી.એ.આર)	 ના	 રાષ્ટી્ય	
િૃબિ	 સંશોધન	 યોજના	 (નેશનલ	 એગ્ીિ્લચરલ	
ઇનોવેશન	 પ્રોજકેટ,	 એન.એ.આઈ.પી-૧)	 	 અંત્ટિત	
બિઝનેસ	પલાબનં્	એદ્ડ	ડવેલપમેદ્ટ	(િીપીડી)	બવભા્	
વિટિ	 ૨૦૦૯-૧૦	થી	 િાયટિરત	 રહેલ.	 યોજનાનો	 મયુખય	
ઉદ્દશે	વૈજ્ાબનિો	દ્ારા	બવિસાવેલ	ખેડતૂો	તથા	સમાજને	
ઉપયો્ી	એવી	 બવશ્વબવદ્ાલયની	ટિેનોલોજીઓ	તેમજ	
ઉતપાદનોને	 	 પારખી	 તેનયું	 	 વયાપારીિરણ	 િરવાનો	
છ.ે	 પ્રવાહી	જબૈવિ	ખાતર	્યુજરાતના	છિે	છવેાડાના	

ખેડતૂને	સરળતાથી	ઉપલબધ	થાય	તે	શયુભ	આશયથી	
આ	 ટિેનોલોજીના	 હસતાંતરણ	 અં્ેના	 િરાર	 બવબવધ	
િંપની	 જવેી	 િે	 	 જી.એસ.	 એફ.સી.,	 જી.એ.આઈ.સી.,	
િેમરોિ	એગ્ી	ટિે	પ્રા.	બલ.,	મા્ાટિેસા	િાયાેગ્ાે	પ્રા.	બલ.,	
અમદાવાદ	 મયયુબનબસપલ	 િાેપાટિેરેશન,	 ્યુજિાેમાસાેલ,	
નમટિદા	િાયાેિેમ	બલ.	સાથે	િરવામાં	આવયા.

પ્રવાહી જૈવવક ખાતરનું વેચાણ: 

ટિેનોલોજી	 ટા્દ્સફર	 પછી	 પ્રવાહી	 જબૈવિ	
ખાતરનયું	 	છલે્ા	નવ	વિટિમાં	આ.િૃ.યયુ.	 	અને	લાભાથટી	
િંપનીઓના	વેચાણની	બવ્ત	અત્ે	દશાવેલ		છ.ે

વષ્ષ આ. કૃ. યુ., આણંદ જી.એ.આઈ.સી. અમદાવાદ
૨૦૧૦-૧૧ ૫૦૦૦૦ -

૨૦૧૧-૧૨ ૯૭૫૫૮ -

૨૦૧૨-૧૩ ૪૭૮૯૯.૫ ૧૩૨૬૮૭
૨૦૧૩-૧૪ ૪૧૭૧ ૩૯૩૦૯૫.૫
૨૦૧૪-૧૫ ૧૭૩૯૧.૫ ૪૪૪૧૮૭.૫
૨૦૧૫-૧૬ ૫૪૧૫ ૨૯૨૭૫૦
૨૦૧૬-૧૭ ૮૪૨૭ ૨૮૮૭૬૦
૨૦૧૭-૧૮ ૬૯૦૮.૫ ૩૧૨૨૨૬.૫
૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૭૪.૫ ૨૩૨૧૪૦
૨૦૧૯-૨૦ ૯૧૫૦ ૧૬૭૭૫૦
િયુલ	 ૨૫૫૨૯૫ ૨૨૬૩૫૯૭.૫

બજારમા ં ઉપલ્ધ વવવવધ  જૈવવક ખાતરો:

	 નાઈટો્જન	બસથર	િરતા	િેિટકેરયા

•	 એઝોટોિિેટર	

•	 અઝોસપાઈરીલમ	
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•	 રાઇઝોબિયમ	

•	 એસીટોિેિટર	

	 ફોસફેટ	રિાવય	િરતા	િેિટકેરયા

	 પોટાશ	રિાવય	િરતા	િેિટકેરયા

	 બઝંિ	મોબિલાઇબઝં્	િેિટકેરયા	

	 સ્લફર	ઓિસીડાઇબઝં્	િેિટકેરયા

	 આયનટિ	ચીલેકટં્ 	િેિટકેરયા

	 િાયો	એન.પી.િે	િદ્સોટટીયમ	

	 વબમટિિમપોસટ

	 શેવાળ	આધાકરત	

	 માયિોરાઈઝા	(વામ)	

ગુણવત્તા ચકાસણી:

જબૈવિ	 ખાતરો	 ઉતપાદન	 અને	 વેચાણ	 માટ	ે
ફટટીલાઈઝર	િંટો્લ	ઓડટિર	(FCO	૧૯૮૫)	અને	સયુધારો	
૨૦૦૬	તથા	તયારિાદ	વખતો	વખતના		સયુધારા	મયુજિ		
પરવાનો	લેવાની	જરૂર	છ.ે	ફટટીલાઈઝર	િંટો્લ	ઓડટિર	
અદ્વયે	રાયઝોબિયમ,	અઝોટોિેિટર,	અઝોસપાઈરીલમ,		
એસીટોિેિટર,	 પી.એસ.િી	 ,	 પી.એસ.એફ.,	 િે.એમ.
િી,	 ઝેન.એસ.િી.,	 માયિોરાઈઝા	 વ્ેરેની	 ્યુણવત્તા	
ચિાસણી	માટ	ેપકરમાણ	નક્કી	િરવામાં	આવયા	છ.ે	

માકવેટ: 

ભારત	દેશમાં	જબૈવિ	ખાતર	ઉતપાદન	છલે્ા	
પાંચ	થી	છ	વિટિમાં	ત્ણ	્ણં	વધયયું	 	છ,ે	જ	ે 	સેબદ્રિય	
ઉતપાદનોની	 વધી	 રહેલી	 માં્	 તેમજ	 વાતાવરણની	
ર્ળવણી	માટ	ેભારત	સરિારની	િાયો	એગ્ીિ્લચરને	
વે્	આપવાની	ઉદારી	નીબતઓને	આભારી	છ.ે	

અથ્ષકરણ :
પ્રવાહી જૈવવક ખાતર 

જૈવવક ખાતર/ પાક 
જરૂવરયાત માવજતની  

વકંમત પોષક તતવની ઉપલવ્ધ

વલ./હે. રૂવપયા /હે. વક.ગ્ા./હે.

રાઈઝોબણબયમ (કઠોળ વગટિ) ૦.૨-૧.૦ ૪૦-૨૦૦ ૨૫-૩૫  રક.ગ્ા. નાઈટ્ોજન  

અઝોટોિેિટર	/	અઝોસપાઈરીલમ		
બિનિઠોળ	

૦.૫-૨.૦ ૮૦-૪૦૦ ૨૦-૨૫ રક.ગ્ા. નાઈટ્ોજન    

અઝોટોિેિટર	/	અઝોસપાઈરીલમ		+		
ફોસફેટ	િ્લચર

૦.૫ ૮૦-૪૦૦ ૨૦ રક.ગ્ા. નાઈટ્ોજન  + ૧૨ 
રક.ગ્ા. ફોસફરસ  

ણમશ્ર  કલચર ૦.૫ ૮૦-૪૦૦ ૨૫ રક.ગ્ા. નાઈટ્ોજન  + ૧૫રક.
ગ્ા. ફોસફરસ*   

નોંધ		* ૨૫ રક.ગ્ા. નાઈટ્ોજન + ૧૫ રક.ગ્ા. ફોસફરસ  	(~ ૧ બેગ યુરરયા + ૧ બેગ સુપર ફોસફેટ)
(સ્તોત:	િાયોફકટટિલાઈઝર	સટકેટસકસ	૨૦૧૫-૧૬	,	૮મી	આવૃબત્ત)

અવકાશ : 

	 સેબદ્રિય	ઉતપાદનોની	વધતી	જતી	માં્ને	

િારણે	 	 િૃબિમાં	 	જબૈવિ	ખાતર	અબત	ઉપયો્ી	અને	
આવશયિ	અં્	છ.ે
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જવૈવકખાતર અગંે ખેડૂતોપયોગી ભલામણો અને વનદશ્ષન
	ડૉ.	આર.	વી.	વયાસ		શ્ીમતી	એચ.	એન.	શેલત		ડૉ.	એમ.	એસ.	વોરા

	િાયોફકટટિલાઈઝર	યોજના,	આ.િૃ.યયુ.	આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન	ઃ	(૦૨૬૯૨)	૨૬૦૨૧૧

આણંદ કૃણિ યુણનવણસટિટીના માઈક્રોબાયોલોજી ણવભાગ અને  બાયોફટટીલાઈઝર પ્ોજકેટ અંતગટિત	સને	
૨૦૦૫	થી	૨૦૧૯-૨૦ દરમયાન  અત્ે દશાટિવેલ ખેડતૂોપયોગી  ભલામણો  થયેલ છ.ે 

ભલામણ 
વષ્ષ 

પાક ભલામણ

૨૦૦૫ મ્ જબૈવિ	ખાતર	(રાઇઝોબિયમ	અને	પીએસિી)ની	બનયંબત્ત	માવજત	
િરતાં	સાથટિિ	રીતે	વધયુ	ઉતપાદન	આપે	છ.ે		

૨૦૦૬ મિાઇ ફોસફરસની	 િચત	 િરવા	 માટ	ે મિાઇના	 િીજને	 વાવતા	 પહેલાં	
એઝોસપાયરીલમ	 લીપોફેરમ	 (એએસએ-૧)અને	 ટોરયયુલોસપાયરા	
ગલોિોસા	 (પીિીએ-૨૨)	 અથવા	 િેબસલસ	 િોએગયયુલદ્સ	
(પીિીએ-૧૬)	જબૈવિ	િ્લચરનો	એિ	કિ.ગ્ા	િીજ	દીઠ	૩૦	ગ્ામ		
(૧૦૮	સીએફયયુ/ગ્ામ	િેરીયર)	પ્રમાણે	પટ	આપવો.					

૨૦૦૬ તયુવેર ભલામણ	 િરેલ	 ખાતર	 +	 રાઇઝોબિયમ	 (આર.િી.એ-૫)	 +	
એઝોટોિેિટર	(એ.િી.એ.-૧)	અથવા	

ભલામણ	 િરેલ	 ખાતર	 +	 રાઇઝોબિયમ	 (આર.િી.એ-૫)	 +	
એઝોટોિેિટર	 (એ.િી.એ.-૧)	 +	ફોસફરસ	સો્લયયુબિલાઇઝર	 (પી.
િી.એ.-૨૨)	 િીજની	 માવજત	 રિારા	 (૩૦ગ્ામ/કિ.ગ્ા.	 િીજ)	
અથવા	જમીનમાં	 (૫	 કિ.ગ્ા./હે.)	આપવાથી	 વધયુ	 ઉતપાદન	અને	
ચોખખી	આવિ	વધયુ	મળે	છ.ે						

૨૦૦૮ િીડી	તમાિયુ જીટીએચ-૧	પિવતા	ખેડતૂોને	ભલામણ	છ	ેિે	૧૮૭	કિ.ગ્ા.નાઇટો્જન	
(એમોબનયમ	સ્લફેટ	+	યયુકરયા	૧:૩)	+	એઝોટોિેિટર,એિીએ-૧	
નયું	 િ્લચર	 ૪	 કિલો/હે.	 આપવયું.	 અથવા	 ૧૮૭	 કિ.ગ્ા.નાઇટો્જન	
(એમોબનયમસ્લફેટ	+	યયુકરયા	૧:૩)	+	અઝોસપાયરીલમ	એએસએ-
૧	નયું	િ્લચર	૪	કિલો/હે.						

૨૦૦૯ ડાં્ર મધય	્યુજરાત	િૃબિ	હવામાન	પકરબસથબત	-૩	(એ.ઇ.એસ.૧.૨)	ના	
બપયત	સયુબવધા	ધરાવતા	ખરીફ	ડાં્ર	 	જી	આર-૧૨	નયું	વાવેતર	
િરતા	ખેડતૂોએ	અંદાજ	ે૫૦%	જટેલા	ઓછા	રાસાયબણિ	ખાતરના	
વપરાશથી	૧૨	થી	 ૨૩%	જટેલયુ	 વધારે	 ઉતપાદન	મેળવવા	અને	
૫૫	થી	૮૮%	જટેલી	વધારાની	ચોખખી	આવિ	(૨.૫૯	થી	૩.૧૦	
આવિ	 :	 ખચટિનો	 ્યુણોત્તર)	 મેળવવા	 માટ	ે સયુધારેલ	 મોડીફાઇડ	
એસ.આર.આઇ/એસ.આર.આઇ	પધધતીના	બસધધાંતો	નીચે	મયુજિ	
અપનાવવાની	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ.ે
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પોિણ	વયવસથા																						

(૧)	છાણીયયુ	ખાતર		૫	ટન	/હે		

(૨)	એઝોટોિેકટર	ક્િૂોિમ	(એિીએ-૧)	+	પી.	એસ.	િી.		િેબસલસ	

િોએગયયુલદ્સ	પીિીએ-	૧૬	િ્લચર	(૧૦૮	સીએફયયુ	/	બમબલ.)	દરેિ	

૧	બલટર	/	હે.	રોપણી	સમયે	

(૩)	રાસાયબણિ	ખાતર:	(૪૦+૧૨.૫+૦+૨૫	ના.ફો.પો		બઝંિ		સ્લફેટ	

કિલો/	હે.																	

(અ)	પાયામાં	:-	૪૦%	નાઇટો્જ/હે,	૧૦૦	%	ફોસફરસ	અને		બઝંિ		

સ્લફેટ	(૧૬+૧૨.૫+૦+૨૫ના.ફો.પો	.	બઝંિ	સ્લફેટ	કિલો/હે)																																				

	(િ)	ફૂટ	વખતે:-	૪૦%	નાઇટો્જન/હે,	(રોપણી	પછી	૨૦	કદવસે/

વાવણી	પછી૩૦	કદવસ	ે૧૬	કિલો	નાઇટો્જન	/હે	)																																																	

		(િ)	જીવ	પડતી	વખત:ે-	૨૦%	નાઇટો્જન/હે	(૮	કિલો	નાઇટો્જન/હે)	.

૨૦૧૧ િીડી	તમાિયુ િાયોફટટીલાઇઝર	તરીિે	અઝોસપાયરીલમ	લીપોફેરમએએસએ-૧	

નયું	િ્લચર	૫	બમ.બલ.	પ્રબત	બલટર	પાણીમાં	ભેળવીને	તમાિયુના	ધરૂના	

મૂળને	તે	રિાવણમાં	૧૫	બમબનટ	િોળી	રાખયા	િાદ	રોપણી	િરવી	

જથેી	૧૫	ટિા	નાઇટો્જનની	િચત	તથા	તમાિયુની	્ યુણવત્તાને	અસર	

િયાટિ	બસવાય	વધયુ	ઉતપાદન	અને	ચોખખો	નફો	મળે	છ.ે	

૨૦૧૨ ડાં્ર એઝોટોિેિટર	 િયુિોિમ	 (એિીએ-૧)	 +	 પી.એસ.િી.	

િેબસલસિોએગયયુલદ્સ	પીિીએ-૧૬	િ્લચર	(૧૦૮	સીએફયયુ/બમ.બલ.)	

દરેિ	૧બલટર/હે.	વાવણી	સમયે

૨૦૧૨ સોયાિીન રાસાયબણિ	 ખાતરોની	 પૂબતટિ	 સાથે	 બિયારણને	 પી.એસ.િી.	 તથા	

રાઇઝોબિયમ	 જબૈવિ	 ખાતરની	 માવજતવાળી	 સંિબલત	 ખાતર	

વયવસથાને	અપનાવવાની	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ.ે	આ		મયુજિ	

િરવાથી	૫૦	ટિા	જટેલો	રાસાયબણિ	ખાતરના	જથથામાં	ઘટાડો	િરી	

્યુણવત્તા	ર્ળવી	વધયુ	ઉતપાદન	અને	ચોખખો	નફો	મેળવી	શિાય	છ.ે	

૨૦૧૨ ચણા વધયુ	 ઉતપાદન	 અને	આબથટિિ	 ફાયદો	 મેળવવા	 માટ	ે રાઇઝોબિયમ	

િ્લચર	િીજની	માવજત(૩૦	ગ્ામ/કિલો	િીજ)	

૨૦૧૨ ્યુલાિ ૧	બમ.બલ.	એઝોસપાયરીલમ	તથા	૧	બમ.બલ.	પીએસિી	(િેબસલસ	

િોગયયુલદ્સ)	૨૦૦	બમ.બલ.	પાણીમાં	બમશ્ણ	િરીને	ત્ણ	સરખા	ભા્ે	

જમીનમાં	આપવાથી	 ફૂલોનયું	 વધયુ	 ઉતપાદન,	 ફૂલોની	 લાંિા	સમય	

સયુધી	તાર્	રહેવાની	ટિાઉ	શબકત	અને	મહત્તમ	ચોખખો	નફો	મળે	

છ.ે				
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૨૦૧૩ ચોળી િીજને	રાઇઝોબિયમ	(ચોળી	એએયયુ	આઇસોલેટ)	અને	પીએસિી	

(પીિીએ-૧૬)િ્લચરની	(િંને	૫	બમ.બલ.પ્રબત	કિલો	િીજ)	માવજત	

આપવી.

૨૦૧૪ ઘઉં ભાલ	અને	 દકરયાિાંઠા	ખેત	આિોહવાકિય	 બવસતારમાં	 સંગ્કહત	

ભેજમાં	 ઉ્તા	 ઘઉનયું	 વધયુ	 ઉતપાદન	અને	આવિ	 મેળવવા	 માટ	ે

૨.૬	 પ્રબત	 હેિટર	 નાડપે	 િમપોષ્ટને	 ૮૦	 કિલોગ્ામ	 કદવેલીના	

ખોળથી	એનરીચ	 િરીને	 ચોમાસા	ઋતયુની	 શરૂઆતમાં	 ભલામણ	

િરેલ	 નાઇટો્જનયયુકત	 રાસાયબણિ	 ખાતરને	 િદલે	 આપવયું	 અને		

બિયારણને	 એઝોસપાઇરીલમ	 (૫	 બમ.બલ./કિ.ગ્ા.)ની	 માવજત	

આપવી.

૨૦૧૪ ટામેટી ટામેટીના	પાિને	પ્રબત	હેિટર	૭	ટન	નાડપે	િમપોસટ	તથા	૩૫૦	કિ.ગ્ા.	

કદવેલીના	ખોળને	એિ	બલટર	એઝોટોિેિટર	િ્લચર	સાથે	 બમશ્ણ	

િરીને	 ફેરરોપણી	 સમયે	આપવાથી	 ટામેટીનયું	 વધયુ	 ઉતપાદન,સારી	

્યુણવત્તા	 તથા	 વધયુ	આવિ	મળે	છ	ેઅને	જમીનનયું	 સવાસથય	 પણ	

જળવાય	છ.ે	

૨૦૧૪ િટાટા વધયુ	ઉતપાદન	તથા	૨૫%	પોટાશ	ખાતરની	િચત	(૨૨૦	કિ.ગ્ા.	

પોટાશ/હે.	ના	િદલે	૧૬૫	 કિ.ગ્ા.	પોટાશ/હે.	આપવયું)	માટ	ેપ્રબત	

હેિટર	૧	બલટર	પોટાશ	મોબિલાઇબઝં્	િેિટકેરયાની	ભલામણ	િરેલ	

ર્ત	ફ્ેચયયુરીયા	ઓરેંસીઆ	અથવા	 સથાબનિ	ર્ત	એઝોટોિેિટર	

િેએમિીડિ્લયયુ	૧	ની	માવજત	(િીજ	અથવા	જમીન)	આપવાની	

ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ.ે					

૨૦૧૫ રીં્ણી	ઘરૂ મધય	 ્યુજરાત	 ખેત	 આિોહવાિીય	 બવસતાર-૩માં	 ધરૂ	 ઉછરેતા	

ખેડયુતોને	 એિ	 ્યુંઠામાંથી	 ફેરરોપણી	 લાયિ	 તંદયુરસત	 ધરૂની	 વધયુ	

સંખયા	મેળવવા	માટ	ે૭૦	 કિ.ગ્ા.	છાબણયયુ	ખાતર	તથા	ભલામણ	

િરેલ	રાસાયબણિ	ખાતરના	૭૫%	(પાયામાં	૩૭૫	ગ્ામ	નાઇટો્જન	

+	 ૩૭૫	ગ્ામ	 ફોસફરસ,	 વાવણી	 િાદ	 ૧૫	 કદવસે	 ૩૭૫	ગ્ામ	

નાઇટો્જન)	 જમીનમાં	 આપવા	 તથા	 જબૈવિ	 ખાતર	 નાઇટો્જન	

બસથરીિરણ	િરનાર	એઝોસપાઇરીલમ	લીપોફેરમ	એએસએ-૧	તથા	

ફોસફેટ	રિાવય	િરનાર	િેબસલસ	િોએગયયુલદ્સ	પીિીએ-૧૬ની	િીજ	

માવજત	 (૫	 બમ.બલ/કિ.ગ્ા.	 િીજ)	 તથા	 વાવણી	 ના	 ૧૫	 કદવસ	

િાદ	િને	જબૈવિ	ખાતરો	પ્રતયેિ	૫	બમ.બલ./બલટરના	દરે	ધરૂ	ઉપર	

છટંિાવ	િરવાથી	૨૫%	ભલામણ	િરેલ	રાસાયબણિ	ખાતરની	પણ	

િચત	થાય	છ.ે												
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૨૦૧૫ મરચી	ધરૂ મધય	 ્યુજરાત	 ખેત	 આિોહવાિીય	 બવસતાર-૩માં	 ધરૂ	 ઉછરેતા	
ખેડતૂોને	 એિ	 ્યુંઠામાંથી	 ફેરરોપણી	 લાયિ	 તંદયુરસત	 ધરૂની	 વધયુ	
સંખયા	મેળવવા	માટ	ે૭૦	 કિ.ગ્ા.	છાબણયયુ	ખાતર	તથા	ભલામણ	
િરેલ	રાસાયબણિ	ખાતરના	૭૫%	(પાયામાં	૩૭૫	ગ્ામ	નાઇટો્જન	
+	 ૩૭૫	ગ્ામ	 ફોસફરસ,	 વાવણી	 િાદ	 ૧૫	 કદવસે	 ૩૭૫	ગ્ામ	
નાઇટો્જન)	 જમીનમાં	 આપવા	 તથા	 જબૈવિ	 ખાતર	 નાઇટો્જન	
બસથરીિરણ	 િરનાર	 એઝોસપાઇરીલમ	 લીપોફેરમ	 એએસએ-૧	
આથવા	 એઝોટોિેિટર	 ક્યુિોિમ	 એિીએ-૧	 તથા	 ફોસફેટ	 રિાવય	
િરનાર	િેબસલસ	િોએગયયુલદ્સ	પીિીએ-૧૬ની	િીજ	માવજત	(૫	
બમ.બલ/કિ.ગ્ા.	િીજ)	તથા	વાવણી	ના	૧૫	કદવસ	િાદ	િને	જબૈવિ	
ખાતરો	પ્રતયેિ	૫	બમ.બલ./બલટરના	દરે	ધરૂ	ઉપર	છટંિાવ	િરવાથી	
૨૫%	ભલામણ	િરેલ	રાસાયબણિ	ખાતરની	પણ	િચત	થાય	છ.ે				

૨૦૧૫ મ્ફળી મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતાર-૩માં	ઉનાળયુ	મ્ફળીનયું	
વાવેતર	 િરતા	 ખેડતૂોને	 ભલામણ	 િરવામાં	 આવે	 છ	ે િે	 ઉનાળયુ	
મ્ફળીના	પાિમા	વધયુ	ઉતપાદન	અને	નફો	મેળવવા	માટ	ેભલામણ	
િરેલ	 ખાતર	 (૨૫-૫૦-૦૦	 નાફોપો	 કિ.ગ્ા/હેકટર)	 ની	 સાથે	
પ્રબત	 હેકટર	૧૦	ટન	 	છાબણયયું	 	ખાતર	આપવયું	 તેમજ	૧	 કિ.ગ્ા	
બિયારણને	 ૫	 બમ.બલ.	 એએયયુ	 પીજીપીઆર	 કદ્સોકટટિયમથી	 િીજ	
માવજત	આપવી.	િયુદરતી	પ્રવાહી	ખાતર	(NOL)નીપાિ	ઉતપાદન	
ઉપર		અથટિસૂચિ		અસર	જણાયેલ	નથી.					

૨૦૧૫ િટાિા મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતાર-૩માં	િટાટાનયું	વાવેતર	
િરતા	ખેડતૂોને	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ	ેિે	િટાટાના	પાિમા	વધયુ	
ઉતપાદન	અને	નફો	મેળવવા	માટ	ેભલામણ	િરેલ	ખાતર	(૨૨૦-
૧૧૦-૨૨૦	નાફોપો	કિ.ગ્ા/હેકટર)ની	સાથે	પ્રબત	હેકટર	૨૦	ટન		
છાબણયયું		ખાતર		આપવયું		તેમજ	બિયારણને	પ્રબત	હેકટર	૧	બલ.

	 એએયયુ	 પીજીપીઆર	 કદ્સોકટટિયમથી	 	 િીજ	 માવજત	 આપવી.	
િયુદરતી	પ્રવાહી	ખાતર	(NOL)નીપાિ	ઉતપાદન	ઉપર		અથટિસૂચિ		
અસર	જણાયેલ	નથી.					

૨૦૧૫ ઘઉં મધય	 ્યુજરાત	 ખેત	આિોહવાિીય	 	 બવસતાર-૩માં	 ઘઉંનયું	 વાવેતર	
િરતા	ખેડતૂોને	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ	ે િે,	ઘઉંના	પાિમાં	વધયુ	
ઉતપાદન		અને	નફો	મેળવવા	માટ	ેભલામણ	િરેલ	ખાતર	(૧૨૦-
૬૦-૦૦	 ના:ફો:પો	 કિ.ગ્ા/હેકટર)	 ની	 સાથે	 પ્રબત	 હેકટર	 ૧૦	 ટન	
છાબણયયું	 ખાતર	 	આપવયું	 તેમજ	 ૧	 કિ.ગ્ા	 બિયારણ	 ને	 ૫	 બમ.બલ.	
એએયયુ	પીજીપીઆર	કદ્સોકટટિયમની	િીજ	માવજત	આપવી.	િયુદરતી	
પ્રવાહી	ખાતર	(NOL)	ની	પાિ	ઉતપાદન	ઉપર		અથટિસૂચિ	અસર	
જણાયેલ	નથી.
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૨૦૧૬ વકરયાળી મધય	્ યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય		બવસતાર	૩માં		બશયાળયુ	વકરયાળીનયું	
વાવેતર	 િરતા	 ખેડતૂોને	 ભલામણ	 િરવામાં	આવે	 છ	ે િે,	 	 બશયાળયુ	
વકરયાળીના	પાિમાં	વધયુ	ઉતપાદન		અને	નફો	મેળવવા	માટ	ેભલામણ	
િરેલ	ખાતર	 (૯૦-૪૫-૦૦	ના:ફો:પો	 કિ.ગ્ા/હેકટર)	ની	સાથે	પ્રબત	
હેકટર	૧૦	ટન	છાબણયયું	ખાતર		આપવયું	તેમજ	૧	કિ.ગ્ા	બિયારણ	
ને	 ૫	 બમ.બલ.	 એએયયુ	 પીજીપીઆર	 કદ્સોશટીયમની	 િીજ	 માવજત	
આપવી.	વાવણીના	૩૦	અને	૪૫	કદવસે	હેકટરે,	૫૦૦	બલટર	િયુદરતી	
પ્રવાહી	સજીવ	ખાતર	છોડના	થડની	નજીિ	હારમાં	 રેડવયું	તથા	૫૦	
બલટર	િયુદરતી	પ્રવાહી	સજીવ	ખાતરનો	પાિ	પર	છટંિાવ	િરવો.

કુદરતી પ્વા્ી સજીવ ખાતર બનાવવાની પદ્ધણત

સામગ્ી

સામગ્ીના જથથાની જરૂરરયાત

જમીનમાં 
્ારમાં 
આપવા

પાક પર છટંકાવ 
કરવા

પાણી	(	બલ.) ૫૦૦ ૧૦

દેશી	્ાયનયું		છાણ	(કિ.ગ્ા.) ૫૦ ૧

દેશી	્ાયનયું		મૂત્	(	બલ.)	 ૨૫ ૧

્ોળ/	મોલાસીસ	(કિ.ગ્ા.) ૫ ૦.૧

છાસ(	બલ.) ૫ ૦.૧

િઠોળનો	લોટ		(કિ.ગ્ા.) ૫ ૦.૧

વડના	ઝાડ	નીચેની	માટી	(કિ.ગ્ા.) ૨.૫ ૦.૦૫

૨૦૧૭	-	૧૮ િેળ 	 મધય્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતારમાં	િેળ	(ગ્ાંડ	નૈના)	ની	

ખેતીમાં	 રસા	 ધરાવતા	 િે	 ઉ્ાળતા	 ખેડતૂોને	 સલાહ	આપવામાં	

આવે	છ	ેિે	િેળના	પાકમાં	વધયુ	ઉતપાદના	અને	નફો	મેળવવા	માટ	ે

ભલામણ	િરેલ	ખાતર	(300	કિ.ગ્ા.	છાબણયયું	ખાતર	અને	૩૦૦-

૧૦૦-૨૦૦	 ગ્ા.	 નાફોપો/છોડ)	 તથા	 ૧	 બમ.બલ./છોડ	 એએયયુ	

પીજીપીઆર	િાયો	એનપીિે	િદ્સોટટીયમ	રોપણી	પછી	એિ	મહીને	

છોડના	મૂળ	બવસતારની	નજીિ	રેડવયું	

અથવા

ભલામણ	િરેલ	ખાતર	(300	કિ.ગ્ા.	છાબણયયું	ખાતર	અને	૩૦૦-૧૦૦-

૨૦૦	 ગ્ા.	 નાફોપો/છોડ)	 તથા	 ૧	 બમ.બલ./છોડ	 એએયયુ	 પીજીપીઆર	

િાયો	એનપીિે	 િદ્સોટટીયમ	 રોપણી	 પછી	એિ	મહીને	 છોડની	 નજીિ	

રેડવયું	તથા	રોપણી	પછી	૩૦	અને	૪૫	કદવસે	દરેિ	વખતે	પ્રબત	હેકટરે	

૫૦૦	બલટર	િયુદરતી	પ્રવાહી	ખાતર	છોડના	મૂળ	બવસતારની	નજીિ	રેડવયું
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	 મધય	 ્યુજરાત	 ખેત	 આિોહવાિીય	 બવસતારમાં	 ખેડતૂોને	 િેળના	
થકડયાં	અથવા	મિાઇના	છોડના	નિામા	િચરામાંથી	સારી	્યુણવતા	
ધરાવતયું	૧૫	કદવસ	વહેલયું	વમટીિમપોસટ	િનાવવા	માટ	ેટન	દીઠ	એિ	
બલટર	અનયુભવ	િાયોકડગ્ેડર	િેકટરેીયલ	િદ્સોશટીયમ	અને	્ાયના	
૫	%	છાણનો	ઉપયો્	િરવાની	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ	ે	

િેળના	 થડ/મિાઈના	 બિનઉપયો્ી	 રાડાના	 ટયુિડામાંથી	 	 વબમટિિમપોસટ	
િનાવવાની	પધધબત	(૧૦૦	કિ.ગ્ા.	ટયુિડા	માટ)ે	
૧.િેળના	થડ	અથવા	મિાઈના	રાડાને	િોયતાથી	નાના	નાના	ટયુિડા	(૫	
થી	 ૧૦	 સે.મી.)	 િરી	 સૂયટિના	 તાપમાં	 સૂિવીને	 અથવા	 બિનઉપયો્ી	
મિાઇનાં	રાડાના	સયુિા	ટયુિડાંને	પલાબસટકના	િેડ	(સાઈઝ:	૩મી.	X	૧	મી.	
X	૦.૬	મી.	માં	ભરવા	માટ	ેઉપયો્માં	લેવા	
૨.	િેળના	થડ	અથવા	મિાઈના	રાડાના	ટયુિડા	ભીંર્ય	તે	પ્રમાણે	પાણી	

છાંટવયું	
૩.	 અઠવાડીયા	 િાદ	 અનયુભવ	 િાયોડીગ્ેડર	 િેકટકેરયલ	 િદ્સોકટટિયમ	

િ્લચર	 (૧૦૦	 મી.લી.	 ૧૦	 બલટર	 પાણીમાં	 મેળવીને	 િેળ	 અથવા	
મિાઈના	 ટયુિડામાંથી	િનાવેલ	પથારી	ઉપર	છાંટવયુ,	તે	જ	પ્રમાણે	
્ાયના	૫	 કિ.ગ્ા	છાણની	 રિડી	 તેની	 ઉપર	પાથરવી	 તયારિાદ	
૧૦૦	િી.ગ્ા.	 િેળ	અથવા	મિાઈના	 ટયુિડામાં	 ૪૦૦	ગ્ામ	જટેલા	
અળબસયાં	(ર્ત	ઈસીના	ફેટીડા)	મૂિવા.		

૪.	 િેડ	 ઉપર	 પલાસટીિના	 જૂના	 િોથળા/િંતાન	 પાથરી	 વબમટિિમપોસટ	
તૈયાર	થાય	 તયા	સયુબધ	તેમાં	ભેજ	જળવાઈ	રહે	તે	 પ્રમાણે	 પાણી	
છાંટતા	રહેવયું.		

૫.	વબમટિિમપોસટ	તૈયાર	થઈ	ર્ય	એટલે	પાણી	છાંટવાનયું	િંધ	િરવયું	અને	
તયારિાદ	૮	થી	૧૦	કદવસે	િેડમાંથી	િહાર	િાઢી	ચારણાથી	ચાળી	
વબમટિિમપોસટ	ખાતર	તરીિે	ઉપયો્	િરવો

૬.	ઉપરોકત	રીતથી	લ્ભ્	૭૦	થી	૭૫	કદવસમાં	વબમટિિમપોસટ	તૈયાર	
થઈ	ર્ય	છ	ે

તલ 	 	 મધય	 ્યુજરાત	 ખેત	 આિોહવાિીય	 બવસતારમાં	 જોડીયા	 હાર	
પધધબતથી	(૩૦-૩૦	સે.મી.	x	૧૫	સે.મી.	:	૬૦	સે.મી.)	ઉનાળયું	તલ	
(્યુજરાત	તલ-૨)	નયું	વાવેતર	િરતા	ખેડતૂોને	તલનયું	વધયુ	ઉતપાદન	
અને	 ચોખખો	 નફો	 મેળવવા	 ફેબ્યુઆરીના	 છલે્ા	 અઠવાડીયામાં	
પાયના	 ખાતરા	 તરીિે	 ૨૫	 િી.ગ્ા.	 ફોસફરસ/હે.	 આપી	 વાવણી	
િરી	પાિને	ટપિ	પધધબતથી	 બપયત	સાથે	પ્રબત	હેકટરે	૪૦	કિ.ગ્ા.	
નાઈટો્જન	આપવો,	જ	ેપૈિી	૧૦	િી.ગ્ા.	પાયામાં	અને	૩૦	િી.ગ્ા.	
નાઈટો્જન	 પાંચ	 સરખા	 હપ્તામાં	 વાવણીના	 ૨૫	 કદવસ	 િાદ
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				અઠવાડીયાના	્ાળે	આપવા	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ.ેફોસફરસ	
અને	િાઅયોફકટટિલાઈઝસટિ	એઝોસપાઈરીલમ,	પીએસિી,	િેબસલસ	
િોએગયયુલાંસ	૧	બલટર	પ્રબત	હેકટર	મયુજિ	પાયામાં	આપવયું			

૨૦૧૮	-	૧૯ ડાં્ર 	 મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	 બવસતારમાં	 ચોમાસયું	 ડાં્રની	

્યુજ ટિરી	 ર્તની	 ફેરરોપણી	 િરતા	 ખેડતૂોને	 વધયુ	 ઉતપાદન	 અને	

નફો	મેળવવા	માટ	ે પ્રબત	 હેિટરે	 ૮૦	 કિલોગ્ામ	નાઈટો્જન	અને	

૨૦	 કિલોગ્ામ	 ફોસફરસ	 ઉપરાંત	 બમથાયલોટો્ફીિ	 િેકટરેીયલ	

િદ્સોકટટિયમની	 ૫	 બમબલ/બલ	 પાણીમાં	 (રોપણી	 સમયે)	 ધરૂને	 ૧૫	

બમબનટ	માટ	ેમાવજત	તથા	૩૦	કદવસ	િાદ	તેનો	છટંિાવ	િરવાની	

ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ,ે	જનેાથી	૨૦	ટિા	નાઈટો્જન	અને	૨૦	

ટિા	ફોસફરસની	િચત	થાય	છ,ે	ઉપરાંત	ડાં્રમાંથી	વાતાવરણમાં	

ઉતસબજ ટિત	થતા	બમથેન	વાયયુનયું	પ્રમાણ	ઘટ	ેછ.ે

્યુલાિ 	 મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતારમાં	દેશી	લાલ	્યુલાિની	

ખેતી	 િરતા	 ખેડતૂોને	 ભલામણ	 િરવામાં	આવે	 છ	ે િે,	 ્યુલાિના	

પાિમાં	છાંટણી	 (ઓકટોિર	માસ	મા)	િયાટિ	 	પછી	૩૦	અને	૬૦	

કદવસે	 	 છોડ	 ઊપર	 	 ૧૦૦	 મીલી	 ગ્ામ	 પ્રબત	 બલટર	 જીબ્ેલીિ	

એસીડનો	છટંિાવ	િરવાથી	તેમજ	ભલામણ	મયુજિ	ના	ખાતર	નો	

ઉપયો્	 િરવાથી	 વધયુ	 ઉતપાદન	અને	 નફો	 તેમજ	 ફયુલોને	 લાંિા	

સમય	સયુધી	તાર્	રાખી	શિાય	છ.ે	(૩કિલો/છોડ	છાબણયયું	ખાતર	

પાયામાં	છાંટણી	િયાટિ	પછી	અને	૪૦	ગ્ામ	નાઇટો્જન	+	૪૦	ગ્ામ	

ફોસફરસ	+	૨૫	ગ્ામ	પોટાશ	+	૧	બમ.બલ	એઝોસપીરીલમ/બલટર	

અને	 ૧બમ.બલ.	 પીએસિી/બલટર	 પાણીમાં	 પ્રબત	છોડ	ત્ણ	સરખા	

ભા્ે	જયુન,	ઓિટોિર	તથા	ર્દ્યયુઆરીમાં	જમીનમાં	આપવા

સેવંતી 	 મધય	 ્યુજરાત	 ખેત	 આિોહવાિીય	 બવસતારમાં	 વિાટિયયુ		

સેવંતી(બવજળી)	ની	ખેતી	િરતા	ખેડતૂોને	ભલામણ	િરવામાં	આવે	

છ	ે િે,	૨૫	 કિલોગ્ામ	નાઇટો્જન	છાબણયા	ખાતર	દ્ારા	 (૫	ટન)	

તથા	૭૫	:૧૦૦:૫૦કિલોગ્ામ	નાઇટો્જન,	ફોસફરસ	અને	પોટાશ	

રાસાયબણિ	ખાતર	સવરુપે	પાયામાંતથા	૧	લીટર	િાયો	એન.પી.િે.	

િદ્સકટટિયમ	પ્રબત	હેિટર	(ધરૂની	ફેરરોપણી	પહેલા	મૂળ	ને	૫	બમબલ/

લીટર	પાણી	માં	૨૦	મીનીટ	િોળીને)	તેમજ	િાિીનો	૭૫	 કિલો	

નાઇટો્જનને	રાસાયબણિ	ખાતર	રુપે	પ્રબત	હેિટરે	ધરૂની	ફેરરોપણી	

પછી	૩૦	કદવસે	આપવાથી	વધયુ	ઉતપાદન	અને	નફો	મળે	છ.ે
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૨૦૧૯	-	૨૦ મ્ફળી મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતારમાં	ઉનાળયુ	મ્ફળી	િરતા	
ખેડતૂોને	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છ	ેિે	હેકટર	દીઠ	૫.૦	ટન	છાણીયયું	
ખાતર	આપવયું	 તથા	 રાઈઝોબિયમ	 િ્લચર	 (એએયયુજીએનઆર	૨)	 ૫	
બમ.બલ./કિ.ગ્ા.ની	 િીજ	 માવજત	આપવાથી	 વધયુ	 ઉતપાદન	અને	 નફો	
મેળવી	શિાય	છ.ે
	 	 	 અથવા
મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતારમાં	ઉનાળયુ	મ્ફળી	િરતા	
ખેડતૂોને	 ભલામણ	 િરવામાં	 આવે	 છ	ે િે	 હેકટર	 દીઠ	 ૧૨.૫	 કિ.ગ્ા.	
નાઈટો્જન	અને	૫૦	કિ.ગ્ા.	ફોસફરસ	પાયામાં	આપવા	ઉપરાંત	િીજને	
રાઈઝોબિયમ	િ્લચર	(એએયયુજીએનઆર	૨)	૫	બમ.બલ./કિ.ગ્ા.ની	િીજ	
માવજત	આપવાથી	વધયુ	ઉતપાદન	અને	નફો	મેળવી	શિાય	છ.ે

મ્ મધય	્યુજરાત	ખેત	આિોહવાિીય	બવસતાર	નાં	ઉનાળયું	મ્નયું	વાવેતર	
િરતા	 ખેડતૂોને	 વધયુ	 ઉતપાદન	 અને	 આવિ	 મેળવવા	 મ્ના	 પાિને	
છાણીયયું	ખાતર	૨	ટન/હે	+	િાયો	એન.પી.	૧બલ/હે	અથવા	વમટીિમપોસટ	
૦.૫૦	ટન	+	િાયો	એન.પી.	૧બલ/હે	અથવા	છાણીયયું	ખાતર	૨	ટન/હે	+	
વમટીિમપોસટ	૦.૫૦	ટન	વાપરવાની	ભલામણ	િરવામાં	આવે	છે

આણંદ	 િૃબિ	યયુબનવબસટિટી	અને	્યુજરાત	 િૃબિ	
યયુબનવબસટિટીમાં	૩૦	વિટિના		સંશોધનને	અંતે		જયુદા-જયુદા	
પ્રિારના	જબૈવિ	ખાતરોની	બવબવઘ	પાિો	જવેાિે		િઠોળ	

વ્ટિ,	રોિડીયા,	શાિભાજી,	ધાદ્ય,	ફળફૂલ	વ્ેરે		માટ	ે
પ૦	થી	વધયુ		ખેડતૂ-ઉપયો્ી	ભલામણો		િહાર	પાડલે		
છ	ેજ	ેસારાંશ	રૂપે		િોઠામાં	દશાટિવેલ	છ.ે

જૈવવક ખાતર ભલામણ કરેલ જાત ભલામણ કરેલ પાક  
રાઇઝોબિયમ	 જી.આર.એસ-૪,

એફ-	૭૫,	આઇ.સી.-૭૬	

ચણા	

જી.એમ.િી.એસ-૧ મ્	
િે.િી.આર.એન.-૧,૨,૩,અને૪ િતાર્ામ	પાપડી	
એ.આર.એસ-૨૧ તયુવેર
રાજ-૫ રાજમા

એઝોટોિેિટર	

ક્યુિોિમ	

એ.િી.એ-૧(આણંદ) ધાદ્ય,	શાિભાજી,	ફળફયુલ,	િા્ાયતી,	

શેરડી,	િપાસ,	ઘાસચારા	વ્ેરે	તમામ	પાિ				
એઝોસપાઇરીલમ	

લીપોફેરમ	

એ.એસ.એ-૧(આણંદ) જયુવાર,િાજરી,ના્લી,	ડાં્ર		વ્ેરે

ફોસફેટ	િ્લચર	 ટોયયુટિલોસપોરા	ગલોિોસા	(પીિીએ-૨૨)	

િેબસલસ	િોએગયયુલાદ્સ	(પીિીએ-૧૬)					

ધાદ્ય,	શાિભાજી,	ફળફયુલ,	િા્ાયતી,	

શેરડી,	િપાસ,	ઘાસચારા	વ્ેરે	તમામ	પાિ				
પોટાશ	િ્લચર	 એદ્ટરેાેિેિટર	એસબયયુરાઇ	 શાિભાજી,	ફળ	પાિ,	રોિડીયા	પાિ	વ્ેરે		
િાયો	એન.પી.િે	 એઝોટોિેિટર	ક્યુિોિમ	એ.િી.એ-૧

એઝોસપાઇરીલમ	લીપોફેરમ	એ.એસ.એ	૧	

િેબસલસ	(	૩)	પ્રર્બત	

ધાદ્ય,	શાિભાજી,	ફળફયુલ,	િા્ાયતી,	

શેરડી,	િપાસ,	ઘાસચારા	વ્ેરે	તમામ	પાિ				
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વનદશ્ષન : 

આણંદ	 મયુખય	 િેદ્રિ	 અને	 મિાઈ	 સંશોધન	
િેદ્રિ	 ્ોધરાના	 તથા	 િૃબિ	 બવજ્ાન	 િેદ્રિ,	 ખેડબ્હ્ાના	
સહયો્થી	જબૈવિ	ખાતર	અં્ે	ખેડતૂ	ના	ખેતરો	ઉપર	
પંચમહાલ	,	દાહોદ,	મકહસા્ર	જીલ્ામાં	 	૧૫વિટિના		

બનદશટિનો	 ના	 પકરણામો	 ઉપરથી	 ફબલત	 થાય	 છ	ે િે	

અઝોસપૈરીલમ	 અને	 ફોસફેટ	 િ્લચર	 ૫	 બમ.બલ.	 પ્રબત	

કિલોગ્ામ	િીજની	માવજત	આપવાથી	પ્રબત	હેકટર	૨૫	

કિલોગ્ામ	નાઇટો્જન	 	અને	 ફોસફરસની	િચત	સાથે	

ઉતપાદનમાં	૮-૧૦	%	ની	વૃબદ્ધ	જોવા	મળેલ	છ.ે	

  

 

 

 

 

 

  

ખેડૂત અનુભવો:

	 છલે્ા	 	 િે	 દાયિામાં	 ્યુજરાતના	 	 બવબવધ	
બજલ્ાઓના	 ખેડતૂોએ	 	 	 અનયુભવ	 	 પ્રવાહી	 	 જબૈવિ	
ખાતર	આશરે	૨	લાખ	બલટરથી	વધયુ		અત્ેથી	ખરીદીને	

વપરાશ	િરેલ	છ.ે	ખેતી	પાિો	જવેા	 િે	િપાસ,	િટાિા	
અને	હળદર	તથા	િા્ાયતી	પાિો		જવેાિે		િેળ,	પપૈયા	
અને	 ્યુલાિમાં	 	 	 ઉપયો્	 િરેલ	 છ	ે અને	 ઉતપાદન	
વધારો	મેળવેલ	છ	ે



56
sirðf ¾kíkhku



‘f]r»køkkurðãk’ «fkþLk rð¼køk, rðMíkhý rþûký rLkÞk{fLke f[uhe 
ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe îkhk rðrðÄ rð»kÞku WÃkh «fkrþík fhðk{kt ykðu÷ ÃkwMíkfku {u¤ðku

: ðÄw {krníke {kxu MktÃkfo :  íktºke, f]r»køkkurðãk, «fkþLk rð¼køk, rðMíkhý rþûký rLkÞk{f©eLke f[uhe
ÞwrLkðrMkoxe ¼ðLk, ykýtË f]r»k ÞwrLkðrMkoxe, ykýtË S. ykýtË rÃkLk : 388110 VkuLk : (0h69h) h619h1

rft{ík : ` 80/- (YçkY)
` 120/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 50/- (YçkY)
` 90/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 60/- (YçkY)
` 100/- (hS. ÃkkuMxÚke)

, 

rft{ík : ` 50/- (YçkY)
` 90/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 40/- (YçkY)
` 80/- (hS. ÃkkuMxÚke)

, 

rft{ík : ` 70/- (YçkY)
` 110/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 60/- (YçkY)
` 100/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 80/- (YçkY)
` 120/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 40/- (YçkY)
` 80/- (hS. ÃkkuMxÚke)

, 

rft{ík : ` 50/- (YçkY)
` 90/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 90/- (YçkY)
` 130/- (hS. ÃkkuMxÚke)

, 

rft{ík : ` 80/- (YçkY)
` 120/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 70/- (YçkY)
` 110/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 40/- (YçkY)
` 80/- (hS. ÃkkuMxÚke)

rft{ík : ` 80/- (YçkY)
` 120/- (hS. ÃkkuMxÚke)

, , 

rft{ík : ` 90/- (YçkY)
` 150/- (hS. ÃkkuMxÚke)



«fkþf 
rðMíkhý rþûký rLkÞk{f, ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe, ykýtË - 388 110

www.aau.in

ƒkÞku yu™.…e.fu. sirðf ¾kŒh™wt  
f]r»k {nkuí‚ð 2014{kt ÷kufk…oý

y™w¼ð «ðkne ƒkÞku yu™.…e.fu ¾kŒh™wt  
{wÏÞ{tºke©e™u r™Ëþo™  
Œk 20-12-2016 

«ðkne sirðf ¾kŒh™wt {wÏÞ{tºke©e™u 
r™Ëþo™  Œk 16-06-2019

{k™™eÞ «Äk™{tºke ©e ™huLÿ {kuËeSyu 15 yku„Mx, 2019 ™k hkus ÷k÷ rfÕ÷k, rËÕne Úke 
fhu÷k hküÙòu„ ‚tƒkuÄ™{kt ¾uzqŒku™u hk‚kÞrýf ¾kŒh™ku ð…hkþ ½xkzðk™e y…e÷ fhe

hkßÞ™k ¾uzqŒku™u «ðkne sirðf ¾kŒh™k W…Þku„ îkhk 
s{e™™k MðkMÚÞ™e ò¤ðýe ŒÚkk hk‚kÞrýf ¾kŒh™e ƒ[Œ 

fhðk™e ‚÷kn  
https://www.youtube.com/watch?v=5sQtQCEUThM&fe

ature=youtu.be

y™w¼ð «ðkne yu™.…e.fu sirðf ¾kŒh™k Wí…kË™ {kxu™k Ã÷kLx™wt
{k™™eÞ hkßÞ…k÷©e™k nMŒu WËT½kx™  Œk. 5-02-2016 

‚qû{SðkýwþkMºk  y™u  ƒkÞkuVŠx÷kRÍh «kusuõx, ykýtË f]r»k Þwr™ðŠ‚xe, ykýtË
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