ાયબલ સબ લાન
પંચમહાલ જ લાનો
ખાતે

ાયબલ સબ

ુ ય મકાઇ સંશોધન ક , ગોધરા ખાતે ખે ત
ૂ િશ બર યો ઇ

તગત

ુ ય પાક એવા મકાઇ પાકના વ ુ ઉ પાદન માટ

ૂ ોને
યોજના હઠળ તા.૧૬/૦૫/૧૮ના રોજ ખે ુ ત તાલીમ િશ બર યો ઇ હતી. ખે ત

લાન

મકાઇની આ િુ નક તાંિ કતાઓથી વાકફ કરવા એ
સબ

ુ ય મકાઇ સંશોધન ક , ગોધરા

ૂબ જ અગ ય ંુ હોઇ આ

ગે ની તાલીમ આપવા માટ ાયબલ

લાન યોજનામાં આ દવાસી િવ તારના આ દ તી ખે ુ તોને ખેત ઉપયોગી ઇન ટુ આપવાની જોગવાઇ
ેયર પંપનો ઉપયોગ અને દવા

તગત

ાર અને કવી ર તે છાટવી અને મકાઇમાં હાઇ ીડ બીયારણ 6ુ

વાવેતર કર વ ુ ઉ પાદન કવી ર તે લે ુ તે બાબતની તાલીમમાં
લીધો હતો. આણંદ ૃિષ

ૂ ભાઇઓએ ઉ સાહભેર ભાગ
દા ત ૪૩ ખે ત

િુ નવિષટ િનયામક મંડળના સ ય માનનીય ડો.બી.ટ .પટલ અને ડા. એસ.એમ.ખનોરકર,

ુ સંશોધન વૈ ાિનક (મકાઇ), અને ડા. એમ.બી.પટલ,
વ

િુ નટ હડ અને સહ સંશોધન વૈ ાિનક (મકાઇ) એ દપ

ગટાવી કાય મ ંુ ઉ ઘાટન કરલ હ .ુ માનનીય ડો.બી.ટ .પટલ સાહબે
ેયર પંપનો ઉપયોગ

તગત

ણકાર આપેલ હતી.
ઓ

ગે , મકાઇમાં છોડની સં યા

ગે તેમજ િવિવધ િવ તરણ

ૃિતઓ

ગે ની

ુ સંશોધન વૈ ાિનક (મકાઇ), ુ ય મકાઇ સંશોધન ક , આ. .ૃ .ુ , ગોધરાએ મકાઇમાં
વ

ઉ પાદનના કારણો અને મકાઇની

વાવવા માટ ભાર

ેયર પંપ આપવાની જોગવાઇ

તો

ગે ની

ડાણ ૂવક મા હતી સમ વી હતી અને

ૂ ય વિધત

તો

ૂકયો હતો.

ડા. એમ.બી.પટલ,

િુ નટ હડ અને સહ સંશોધન વૈ ાિનક (મકાઇ), ુ ય મકાઇ સંશોધન ક , આ. ૃ. .ુ ,

ગોધરાએ મકાઇમાં બીજ ઉ પાદન
ૂકયો હતો. ડા.પી.ક. પરમાર( લા ટ

ગે ની ડાણ ૂવક મા હતી આપેલ હતી અને પીળ મકાઇ વાવવા
ીડર.) મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક,

ગોધરાએ મકાઇની નફાકારક અને વૈ ાિનક ખેતી પ ધિત
સમ વેલ હતી અને બે ટના ગાળે મકાઇ વાવવા માટ ભાર

ગે ના ચાવી પ

ગે ભાર

ુ ય મકાઇ સંશોધન ક , આ. .ૃ .ુ ,
ુ ાઓ માટની તાંિ કતાઓ િવગતવાર

ૂકયો હતો તથા પાકને િનદામણ

કુ ત રાખવા જણાવેલ

હ ંુ તથા બાયોફટ લાઇઝરનો ઉપયોગ કર , રાસાય ણક ખાતરની બચત કર ખેતી ખચ ઘટાડવા અ રુ ોધ કરલ હતો.
ડા. ભરતભાઇ ઠ ર, મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક (િવ તરણ)એ
બાબતો, અમલ, ફાયદા,

થમ હરોળના િનદશનના હ ,ુ પાયની

યાનમાં રાખવાની બાબતો અને મકાઇની ટકાનોલો

ડા.એચ.એસ.વમા, મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક ( કટ શા )એ મકાઇમાં રોગ અને
આપેલ હતી.

ગે ની મા હતી આપી હતી
વાત ંુ િનયં ણ

ગે મા હતી

