ુ રાત અને આણંદ કૃષિ યષુ નવષસિટીના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે કપાસના
પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન એસોસીએશન ઓફ ગજ
પાકમાં પાક સંરક્ષણ ષવિય ઉપર વેબીનાર યોજાયો
પ્લાન્ટ પ્રોટે ક્શન એસોસીએશન ઓફ ગુજરાત અને આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણંદના સંયક્ુ ત
ઉપક્રમે

તેમજ

નાહેપ

કાસ્ટ,

આઈએબીએમઆઈ

કોલેજ,

આકૃય,ુ

આણંદના

સહયોગથી

તા. ૧૬-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ “કપાસના પાકમાં પાક સંરક્ષણ” ષવિય ઉપર એક દદવસીય રાજય ક્ક્ષાના
વેબબનારનુ ં આયોજન કરવામાં આવયુ.ં આ વેબબનારમાં કુલ ૧૦૪૨ જેટલા ખેડૂતો, વૈજ્ઞાષનકો, અષિકારીઓ,
ષવસ્તરણ કાયયકરો તથા

ષવદ્યાથી ષવદ્યાથીનીઓએ ભાગ લીિેલ જ્યારે આશરે ૩૫૦૦ જેટલા લોકોએ યુ

ટયુબ ઉપર જીવંત પ્રાસારણ ષનહાળે લ છે .
આજના

વેબબનારની શરૂઆતમાં પીપીએજીના ઝોનલ કો-ઓર્ડીનેટર ર્ડૉ. આર.જી. પરમારે આ

વેબીનારમાં જોર્ડાયેલ સવેન ુ ં શાબ્દીક સ્વાગત કયુ.ું ર્ડૉ. જે. જી. પટે લ, પ્રમુખશ્રી, પીપીએજી દ્વારા
વેબીનારનો પરીચય અને પીપીએજી શુ ં છે અને ખેડૂતો માટે શુ ં શુ ં કાયય કરે છે તે અંગેની રૂપરે ખા આપી.
આજના વેબીનારમાં ઉદિાટક અને અધ્યક્ષ તરીકે આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના માનનીય કુલપષતશ્રી
ર્ડૉ આર.વી વયાસ સાહેબે જણાવયુ ં કે કપાસ કે જે સફેદ સોના તરીકે ઑળખાય છે અને આપણા જીર્ડીપીમાં
તેન ુ ં મહત્તમ યોગદાન છે વધુમાં તેઓએ જણાવેલ કે માન. પ્રિાનમંત્રીશ્રીના ખેડૂતોની આવક બમળી
કરવાના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આપણે સોલાર લાઇટ ટ્રેપ, ફેરોમેન ટ્રે પ જેવા ઓછા ખચે જીવાત
ષનયંત્રણ થાય તેવા ઉપાયો કરવા પર્ડશે. ર્ડો. પ્રભાતકુમાર, નેશનલ કોઓર્ડીનેટર, નાહેપ કાસ્ટ
આઇસીએઆર, નવી દદલ્લીએ જ્ણાવેલ કે કપાસ એ ખ ૂબ જ જૂનો પાક છે અને તે લોકોને રોજી, રોટી અને
કપર્ડા પ ૂરો પાર્ડતો અગત્યનો રોકર્ડીયો પાક છે કપાસ ઉગાર્ડતા ખેડૂતોના પાક સંરક્ષણના પ્રશ્નોના
ષનરાકરણ અથે વેબીનારનુ ં આયોજન કરવા બદલ પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન એસોસીએશન ઓફ ગુજરાતને
અબભનંદન પાઠવેલ. ર્ડો. પી. આર. વૈષ્ણવ, આચાયય, બીએસીએ આકૃય,ુ આણંદે હાલની કોવીર્ડ-૧૯ની
મહામારીમાં ખેડૂત સભાઓનુ ં આયોજન થઈ શકે તેમ ન હોઈ ખેડૂતોને તેમની ખેતીમાં પાક ઉત્પાદનના
અવરોિક પદરબળો પૈકી રોગ જીવાત મુખ્ય છે . રોગ જીવાતથી પાકનુ ં ઉત્પાદન ઘટે છે સાથે સાથે
ગુણવત્તા પણ બગર્ડે છે જેથી આષથિક ખોટ જાય છે . તેથી ખેડૂતોને રોગ જીવાત - ષનયંત્રણ અંગે ઘરે બેઠા
ુ ી કપાસના પાકમાં પાક સંરક્ષણ” ષવિય ઉપર વેબબનારનુ ં આયોજન થયેલ છે
માગયદશયન મળી રહે તે હેતથ
તે ખ ૂબ જ આવકારદાયક છે .વધુમાં તેઓએ ખેડૂતોને આ વેબીનારનો મહત્તમ લાભ લેવા આહવાન કરે લ.
આ વેબીનારમાં ર્ડૉ. એચ આર. દે સાઈએ કપાસની ચુષસયા પ્રાકારની જીવાતો અને તેન ુ સંકબલત જીવાત

વયવસ્થાપન ષવિય ઉપર પોતાનુ ં વયાખ્યાના રજૂ કયુું હત.ું ર્ડો. આર. કે. ઠુમરે ગુલાબી ઇયળ અને તેન ુ
સંકબલત વયવસ્થાપન. ર્ડો. એ. જી. દે સાઇએ કપાસના રોગો અને તેન ુ સંકબલત ષનયંત્રણ ષવિય ઉપર જ્યારે

ર્ડો. બી. ર્ડી. પટેલે

કપાસમાં ષનિંદણ વયવસ્થાપન ષવિય ઉપર પોતાનુ ં વયાખ્યાના રજૂ કયુું હત.ું

ર્ડો. એમ. એફ. આચાયયએ કૃષિ રસાયણોની પસંદગી અને તેની કાયયક્ષમતા વિારવાના ઉપાયો જ્યારે
ર્ડો. આર. એલ. કલસરીયાએ જતુ
ં નાશકોનો ષવવેક્પ ૂણય ઉપયોગ ષવિય ઉપર ચચાય કરી હતી. પીપીએજી,
આણંદ ઝોનના સવે કારોબારી સભ્યશ્રીઓ પણ આ વેબીનારમાં પ્રત્યક્ષ હાજર રહેલ. આ વેબબનારનુ ં સમગ્ર
સંચાલન ર્ડૉ. ર્ડી. બી. ષસસોદીયા, ઓગેનાઇબઝિંગ સેક્રેટરી દ્વારા કરવામાં આવયુ.ં અંતમાં આભાર ષવષિ
ર્ડૉ. બી.એચ.પટેલ, મહામંત્રી, પીપીએજી દ્વારા કરવામાં આવેલ અને વેબબનાર પ ૂણય જાહેર કરે લ હતો.

