
પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન એસોસીએશન ઓફ ગજુરાત અને આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના સયંકુ્ત ઉપક્રમે કપાસના 
પાકમા ંપાક સરંક્ષણ ષવિય ઉપર વેબીનાર યોજાયો 

 પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન એસોસીએશન ઓફ ગજુરાત અને આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી, આણદંના સયંકુ્ત 
ઉપક્રમે તેમજ નાહપે કાસ્ટ, આઈએબીએમઆઈ કોલેજ, આકૃય,ુ આણદંના સહયોગથી                        
તા. ૧૬-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ “કપાસના પાકમા ંપાક સરંક્ષણ”  ષવિય ઉપર એક દદવસીય રાજય ક્ક્ષાના 
વેબબનારનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ં આ વેબબનારમા ંકુલ ૧૦૪૨ જેટલા ખેડૂતો, વૈજ્ઞાષનકો, અષિકારીઓ, 
ષવસ્તરણ કાયયકરો તથા  ષવદ્યાથી ષવદ્યાથીનીઓએ ભાગ લીિેલ જ્યારે આશરે ૩૫૦૦ જેટલા લોકોએ ય ુ
ટયબુ ઉપર જીવતં પ્રાસારણ ષનહાળેલ છે.     

 આજના  વેબબનારની શરૂઆતમા ં પીપીએજીના ઝોનલ કો-ઓર્ડીનેટર ર્ડૉ. આર.જી. પરમારે આ 
વેબીનારમા ં જોર્ડાયેલ સવેનુ ં શાબ્દીક સ્વાગત કયુું. ર્ડૉ. જે. જી. પટેલ, પ્રમખુશ્રી, પીપીએજી દ્વારા 
વેબીનારનો પરીચય અન ેપીપીએજી શુ ંછે અને ખેડૂતો માટે શુ ંશુ ંકાયય કરે છે તે અંગેની રૂપરેખા આપી. 
 આજના વેબીનારમા ંઉદિાટક અને અધ્યક્ષ તરીકે આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના માનનીય કુલપષતશ્રી                  
ર્ડૉ આર.વી વયાસ સાહબેે જણાવયુ ંકે કપાસ કે જે સફેદ સોના તરીકે ઑળખાય છે અને આપણા જીર્ડીપીમા ં
તેનુ ં મહત્તમ યોગદાન છે વધમુા ં તેઓએ જણાવેલ કે માન. પ્રિાનમતં્રીશ્રીના ખેડૂતોની આવક બમળી  
કરવાના સકંલ્પને સાકાર કરવા માટે  આપણે સોલાર લાઇટ ટે્રપ, ફેરોમેન ટે્રપ જેવા ઓછા ખચે જીવાત 
ષનયતં્રણ થાય તેવા ઉપાયો કરવા પર્ડશે. ર્ડો. પ્રભાતકુમાર, નેશનલ કોઓર્ડીનેટર, નાહપે કાસ્ટ 
આઇસીએઆર, નવી દદલ્લીએ જ્ણાવેલ કે કપાસ એ ખબૂ જ જૂનો પાક છે અને તે લોકોને રોજી, રોટી અન ે
કપર્ડા પરૂો પાર્ડતો અગત્યનો રોકર્ડીયો પાક છે કપાસ ઉગાર્ડતા ખેડૂતોના પાક સરંક્ષણના પ્રશ્નોના 
ષનરાકરણ અથે વેબીનારનુ ં આયોજન કરવા બદલ પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન એસોસીએશન ઓફ ગજુરાતન ે
અબભનદંન પાઠવેલ. ર્ડો. પી. આર. વૈષ્ણવ, આચાયય, બીએસીએ આકૃય,ુ આણદેં હાલની કોવીર્ડ-૧૯ની 
મહામારીમા ં ખેડૂત સભાઓનુ ંઆયોજન થઈ શકે તેમ ન હોઈ ખેડૂતોને તેમની ખેતીમા ંપાક ઉત્પાદનના 
અવરોિક પદરબળો પૈકી રોગ જીવાત મખુ્ય છે. રોગ જીવાતથી પાકનુ ં ઉત્પાદન ઘટે છે સાથે સાથે 
ગણુવત્તા પણ બગર્ડે છે જેથી આષથિક ખોટ જાય છે. તેથી ખેડૂતોને રોગ જીવાત - ષનયતં્રણ  અંગે ઘરે બેઠા 
માગયદશયન મળી રહ ેતે હતેથુી કપાસના પાકમા ંપાક સરંક્ષણ” ષવિય ઉપર વેબબનારનુ ંઆયોજન થયેલ છે 
તે ખબૂ જ આવકારદાયક છે.વધમુા ંતેઓએ ખેડૂતોને આ વેબીનારનો મહત્તમ લાભ લેવા આહવાન કરેલ.  
આ વેબીનારમા ંર્ડૉ. એચ આર. દેસાઈએ કપાસની ચષુસયા પ્રાકારની જીવાતો અને તેન ુસકંબલત જીવાત 
વયવસ્થાપન  ષવિય ઉપર પોતાનુ ંવયાખ્યાના રજૂ કયુું હત ુ.ં ર્ડો. આર. કે. ઠુમરે ગલુાબી ઇયળ અને તેન ુ
સકંબલત વયવસ્થાપન. ર્ડો. એ. જી. દેસાઇએ કપાસના રોગો અને તેન ુસકંબલત ષનયતં્રણ ષવિય ઉપર જ્યારે  



ર્ડો. બી. ર્ડી. પટેલે  કપાસમા ં ષનિંદણ વયવસ્થાપન ષવિય ઉપર પોતાનુ ં વયાખ્યાના રજૂ કયુું હત ુ.ં            
ર્ડો. એમ. એફ. આચાયયએ કૃષિ રસાયણોની પસદંગી અને તેની કાયયક્ષમતા વિારવાના ઉપાયો જ્યારે            
ર્ડો. આર. એલ. કલસરીયાએ જતંનુાશકોનો ષવવેક્પણૂય ઉપયોગ ષવિય ઉપર ચચાય કરી હતી. પીપીએજી, 
આણદં ઝોનના સવે કારોબારી સભ્યશ્રીઓ પણ આ વેબીનારમા ંપ્રત્યક્ષ હાજર રહલે. આ વેબબનારનુ ંસમગ્ર 
સચંાલન ર્ડૉ. ર્ડી. બી. ષસસોદીયા, ઓગેનાઇબઝિંગ સેકે્રટરી દ્વારા કરવામા ં આવયુ.ં અંતમા ં આભાર ષવષિ             
ર્ડૉ. બી.એચ.પટેલ, મહામતં્રી, પીપીએજી દ્વારા કરવામા ંઆવેલ અને વેબબનાર પણૂય જાહરે કરેલ હતો.  

 

 


