
ખડેતૂોના ખેતરમા ંજૈિવક િનયં કો અગંનેો ગિૃતસ તાહ 

જૈિવક િનયં કો ખેતી પાકોમા ંનુકસાન કરતી વાતો ઉપર નભ ેછે જે વાતોની જુદી જુદી અવ થાઓ જેવી ક ે ડા, ઈયળ અને 
કોશેટા પર આ મણ કરીન ેતેનો નાશ કરે છે. વધતી જતી વ તીની જ રયાતો તેમજ વધ ુઉ પાદન મેળવવાની લાલચમા ંમનુ ય પાક સંર ણ 

માટેના જુદા જુદા અિભગમો પકૈી સૌથી વધાર ે યાન રાસાયિણક કીટનાશકો પર જ કેિ ત કરે છે. આણંદ કૃિષ યુિનવ સટીના 
એ.આઈ.સી.આર.પી. ઓન બાયોલો કલ કં ોલ ઓફ ોપ પે સ િવભાગ વારા યોગશાળામા ં ઉછેર કરવામાં આવેલ ાઈકો ામા 
ભમરી,લીલી પોપટીની ઈયળોઅન ેરી યુવીડ બગના બ ચા ંઅન ેપુ તન ે“જૈિવક િનયં કો ગિૃતસ તાહ” અિભયાન અંતગત તારીખ ૨૩-૮-

૨૦૨૧ થી ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ દન ૫ સુધી આણંદિજ લાના જુદા જુદા ગામોજેવા ક ેવડોદ, સંદેશર, પરવઠા, સૈયદપુરા, નાવલી, ટોડીયા અને 
કસુબંાડમાં છોડવા માટેનું કાય કરવામાં આ યું હતું. આ અિભયાન અંતગત ખેડૂતના ખેતરમા ંજઈન ેખેડૂતોન ેજૈિવક િનયં ણ અંગે માિહતગાર 
કરવામા ંઆવેલઅન ે યોગશાળામા ંકરવામા ંઆવતી જુદી જુદી વૃિ ઓ િવશ ેસમજ આપેલ. આ ઉપરાંત કુદરતી રીત ેખેતરમાં હાજરી જોવા 
મળતી હોય તેવા જૈિવક િનયં કોની ઓળખ, પાક સંર ણ માટ ે ઉપયોગમા ં લેવાતા રાસાયિણક કીટનાશકોની જૈિવક િનયં કો પર 
થતીઆડઅસર, ાઈકોકાડ અન ે જૈિવક કીટનાશકોના ઉપયોગ અંગે િવ તૃત માિહતી આપવામા ંઆવેલ. વધુમાં એ.આઈ.સી.આર.પી. ઓન 

બાયોલો કલ કં ોલ ઓફ ોપ પે સ, જૈિવક િનયં ણ િવભાગના િવિવધ હેતુઓ પૈકી “જૈિવક િનયં કોનો યોગશાળામા ંઉછેર અન ેખડેૂતના 
ખેતરમાં તનેે છોડવા”આ હેતુ મુજબ જૈિવક િનયં કો ગૃિતસ તાહ અિભયાન અંતગતઅંદા ત પાંચ હે ટર િવ તારમા ંખેડૂતોના ખેતરમાં 
ઉગાડવામા ંઆવેલ િવિવધ પાકો પકૈી કપાસ,મકાઈ,ર ગણી અન ેભ ડામાં પર વી ાઈકો ામા ભમરી,પરભ ી લીલી પોપટીની ઈયળોઅન ે

રી યુવીડ બગના બ ચા ંતેમજ પુ તને છોડવામાં આવેલ અને જૈિવક િનયં ણ િવભાગના ગુજરાતી ભાષામાં કાિશત કરેલ જૈિવક િનયં ણની 
માિહતી આપતી પિ કાઓ આપવામા ંઆવી. 

 


