ુ ય મકાઈ સંશોધન ક , આ. ૃ. .ુ , ગોધરા ારા મકાઈ પાકમાં

ૂ તાલીમ યો ઈ.
તગત ખે ત

વૈ ાિનક ખેતી
પંચમહાલ

ુ ય પાક એવા મકાઈપાકના વ ુ ઉ પાદન માટ

લાના

ક , આ. ૃ. .ુ , ગોધરા

િવક ખાતર ંુ મહ વ અને મકાઈની

ગે ખે ૂત તાલીમ અ ેના ક

ખાતે કરલ હતી.

ખે ૂતોને મકાઈની આ િુ નક તાંિ કતાઓથી વાફક કરવા એ
તાલીમ આપવા માટ તેમજ

ુ જ અગ ય ું હોઈ આ
બ

ગેની

થમ હરોળના િનદશન માટ બાયોફટ લાઈઝર યોજના હઠળ અ ેના ક

ખાતે તાલીમ ું આયોજન કરવામાં આ
હતો.

િવક ખાતર ું મહ વ અને

ારા તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ “મકાઈ પાકમાં

મકાઈની વૈ ાિનક ખેતી”

ુ ય મકાઈ સંશોધન

ું

ટલા ખે ૂતિમ ોએ ઉ સાહ

માં ૧૦૦

ો.ડ .એમ.રાઠોડ, મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક (િવ તરણ)

ારા મકાઈ પાકમાં

ૂવક ભાગ લીધો
િવક ખાતર ું

મહ વ તથા બાયોફટ લાઈઝરનો ઉપયોગ કર રસાય ણક ખાતરનો વપરાશ ઓછો કર ને ખેતી ખચ
ઘટાડવા માટ અ રુ ોધ કય હતો. આ તાલીમ કાય મમાં ક ના
ડૉ.એમ.બી.પટલ એ મકાઈની

િુ નટ હડ અને સહસંશોધન વૈ ાિનક

ુ ય વિધત તથા સંયો જત અને સંકર

ડૉ.પી.ક.પરમાર, મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક ( લા ટ

તોની મા હતી આપી.

ીડ ગ) એ મકાઈ પાકમાં બીજ

ૃ

કાય મની

મા હતી આપેલ હતી.
ો.ક.એચ.પટલે, મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક (એ ો)
ખેતી

પ િત

ગેના

ચાવી પ

ુ ાઓ

ગે

ડૉ.એસ.ક.સ ઘ,મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક (પેથો)
િનયં ણ

ારા મકાઈની નફાકારક અને વૈ ાિનક

િવગતવાર

ચચા

કરવામાં

આવેલ

ારા મકાઈમાં આવતા રોગો અને

હતી.
વાત ું

ગે િવગતવાર મા હતી આપેલ હતી તેમજ ડૉ.બી.એન.ઠ ર,મદદનીશ સંશોધન વૈ ાિનક

(િવ તરણ) ારા મકાઈમાં
સમ
ખે ૂતભાઈઓને

ે ીય િનદશનથી થતા ફાયદાઓ િવષે િવ

કાય મ ું સંચાલન

ો.ક.એચ.પટલ અને

ૃતમાં મા હતી આપી.

ું
મની
ો.ડ .એમ.રાઠોડ કરલ હ .કાય

થમ હરોળના િનદશનો માટ મકાઈની હાઈ ીડ

તે

ત( .એ.વાય.એમ.એચ.-૧),

એ ા ન નામની ન દણ નાશક દવા તથા ફ રુ ાડાન નામની જ ં ુનાશક દવા ું િવતરણ કરવામાં
આવેલ હ .ું

