ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, ગોધરા ખાતે ટ્રાન્દ્સફરઓફ ટે કનોલોજી અંતગગત દાહોદ જિલ્લાના ભીલપાનીયા
મખ્
ૂ શશબિર યોજાઇ
ગામે ખેડત
ુ ય પાક એવા મકાઇ પાકના વધ ુ ઉત્પાદન માટે મખ્
ુ ય મકાઇ
પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લાનો મખ્
સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃશિ યશુ નવશસિટી, ગોધરા દ્વારા તાજેતરમાં દાહોદ જિલ્લાના ઉંડાણ વાળા શવસ્તાર એવા
ભીલપાનીયા ગામે ટ્રાન્દ્સફર ઓફ ટે કનોલોજી યોિના હેઠળ તા.૧૦/૦૮/૧૮ના રોિ તાલીમ શશબિર યોજાઇ
હતી.
ૂ ોને મકાઇની આધશુ નક તાંશિકતાઓથી વાકેફ કરવા એ ખ ૂિ િ અગત્યન ંુ હોઇ આ અંગે ની તાલીમ
ખેડત
આપવા માટે ટ્રાન્દ્સફરઓફ ટે કનોલોજી યોિનાના ભાગરૂપે આયોજીત ભીલપાનીયા ગામે યોજાયેલ તાલીમમાં
ૂ ભાઇ િહેનોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. ડો.પી.કે.પરમાર,
આદદવાસી શવસ્તારના અંદાજીત ૫૦ ખેડત
મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાશનક (પ્લા.બ્રીડીંગ), એ મકાઇની શવશવધ જાતોની માદહતી આપેલ હતી અને મલ્ુ ય
વશધિત જાતો અંગે ની ઉંડાણપ ૂવગક માદહતી સમજાવી હતી અને એકમ ક્ષેિફળમાં વધ ુ નફો કઇ રીતે લઇ શકાય
તે

અંગે

માદહતી

આપેલી

હતી

અને મકાઇ

પાકમાં

હાઇબ્રીડ

િીિ

વ ૃધ્ધી

કાયગક્રમ

અંગે

વાવેતર,રોબગિંગ,નોંધણી,પેકીંગ વગે રે અંગે ની માદહતી આપી હતી. પ્રો. કે.એચ.પટે લ, મદદનીશ સંશોધન
વૈજ્ઞાશનકશ્રીએ મકાઇના પાક માટે િમીનની તૈયારી, વાવેતર પધ્ધશત,રાસાયબણક ખાતર, નીંદણનાશક
દવાના વપરાશ અને જૈશવક ખાતરના વપરાશ અંગે ના ચાવીરૂપ મદ્દુ ાઓ માટે ની તાંશિકતાઓ શવગતવાર
ુ ત રાખવા
સમજાવેલ હતી અને િે ફૂટના ગાળે મકાઇ વાવવા માટે ભાર મ ૂકયો હતો તથા પાકને શનિંદામણ મક
િણાવેલ હત ંુ તથા િાયોફટીલાઇઝરનો ઉપયોગ કરી, રાસાયબણક ખાતરની િચત કરી ખેતી ખચગ ઘટાડવા
અનરુ ોધ કરે લ હતો. ડાગ.એસ.કે.સીંગ, મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાશનક (રોગશાસ્ત્ર) એ મકાઇમાં રોગ અને
જીવાતન ંુ શનયંિણ અંગે માદહતી આપેલ હતી. ડાગ . ભરતભાઇ ઠક્કરએ પ્રથમ હરોળના શનદશગનના હેત,ુ પાયાની
િાિતો, અમલ, ફાયદા, ધ્યાનમાં રાખવાની િાિતો અને મકાઇની ટે કાનોલોજી અંગે ની માદહતી આપી
હતી અને ખેડુતોની મશ્ુ કેલીઓન ુ શનવારણ કરે લ હત.ુ .
ુ ાકાત લીધી હતી.
અંતમાં ખેડુતના મકાઇના ખેતરમાં િધાિ ખેડુતભાઇઓ અને વૈજ્ઞાશનકોએ મલ
ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, ગોધરાના ડાગ . ભરતભાઇ ઠક્કરએ કરે લ હત ુ
સમગ્ર કાયગક્રમન ંુ સંચાલન મખ્

