બીજના સંગ્રહ દરમ્યાન બીજમાં આવતી ફૂગ અને જીવાતો અને તેન ં નનયંત્રણના
નવષય ઉપર તાલીમ કાયયક્રમ અંગે
ભારતીય કૃષિ અનુસધ
ં ાન પરરિદ- ઈન્ડિયન ઈડ્ટીટયુટ ઓફ સીિ સાયડસ, મઊના
અનુદાનથી કાયાા ન્ડિત “અખિલ ભારતીય સંકખલત રાષ્ટ્રીય બીજ યોજના (આરદજાતી પેટા
યોજના)” અંતર્ાત િન્પષત રોર્શાસ્ત્ર ષિભાર્, બં.અ.કૃષિ મહાષિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ
યુષનિષસિટી, આણંદ અને આરદિાસી સંશોધન-િ-તાલીમ કેડર, આ.કૃ.યુ., દે િર્ઢબારીયાના
સંયક્ુ ત ઉપક્રમે “બીજના સંગ્રહ દરમ્યાન બીજમાં આિતી

ફૂર્ અને જીિાતો અને તેન ુ ં

ષનયંત્રણ” અંર્ેની તાલીમનુ ં આયોજન તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ દે િર્ઢબારીયા િાતે
ૂ ભાઇઓ તથા બહેનોએ ભાર્ લીધો
કરિામાં આવયુ ં હતુ.ં જેમાં દાહોદ જજલ્લાના કુલ ૫૦ િેડત
હતો.
આ તાલીમ કાયાક્રમમાં સંગ્રહ દરમ્યાન બીજમાં નુકસાન કરતી જીિાતો અંર્ેની ઓળિ,
ૂ ોને
નુકસાન અને તેના ષનયંત્રણ અંર્ેની મારહતી િૉ.એન.બી.પટે લ, તાલીમ સહાયક દ્વારા િેડત
આપિામાં આિી. જૈષિક ફૂર્ રાઇકોિમાા ના મહત્િ અને તેનો ઉપયોર્ કરિાની જુદી જુદી
પધ્ધષતઓ ષિિે િૉ. એ.બી. બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાધ્યાપક અને િિાશ્રી, િન્પષત રોર્શાસ્ત્ર ષિભાર્ દ્વારા
મારહતર્ાર કરિામાં આવયા. ત્યારબાદ િૉ. આર.જી.પરમાર, સહ સંશોધન િૈજ્ઞાષનક દ્વારા
ૂ ોને ગુણિત્તાસભર બીજ ઉત્પાદનમાં બીજજડય રોર્ અંર્ે તેમજ બીજજડય ફૂર્ અને
િેડત
તેનાથી થતા નુકસાન અને બીજ માિજત ષિિે મારહતી આપિામાં આિી.
ૂ ોને આ ષિ્તારને
આ તાલીમ કાયાક્રમમાં િૉ. જી.જે.પટે લ, યુષનટ અષધકારીશ્રી દ્વારા િેડત
અનુરૂપ મકાઇની જુદી જુદી જાતો અને તેની િેતી પધ્ધષત ષિિે મારહતર્ાર કરિામાં આવયા.
ૂ ોને ચણા, સોયાબીન અને
ત્યારબાદ િૉ. િી.આર.ર્ોહેલ, સહ સંશોધન િૈજ્ઞાષનક મારફત િેડત
મકાઇના પાકમાં જોિા મળતા બીજજડય રોર્ો, નુકસાન અને તેના ષનયંત્રણ અંર્ેની જાણકારી
પ ૂરી પાિિામાં આિી. જૈષિક ફૂર્ રાઇકોિમાા ન ુ ં સંિધાન કરિાની ષિષિધ પધ્ધષતઓ અંર્ેની
પ્રાયોખર્ક ષનદશાનની મારહતી શ્રી એ.પી. સાિલીયા, િેતી અષધકારી દ્વારા આપિામાં આિી.
રીસચા એસોસીએટ કુ. રદપ્તી પટે લ દ્વારા રોજીંદા આહારમાં પ્રોટીનના મહત્િ અંર્ેની મારહતી
પ ૂરી પાિિામાં આિી.

ૂ ોનો આભાર માનિામાં આિેલ અને તેઓને
અંતમાં તાલીમમાં હાજર રહેલ સિે િેડત
ઈનપુટ્સમાં
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ચણા,

અનુભિ

બાયોકોડસોસીયમનુ ં ષિતરણ કરિામાં આિેલ.
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