પશ ુ વિજ્ઞાન કે ન્દ્ર (લીમખેડા) દ્વારા “ઘાસચારાના પાકોની ખેતી પદ્ધતી” વિશે
તાલીમ અને હકટ વિતરણ
ખેતી સાથે પશુપાલન ગ્રામજનોનો મુખ્ય વ્યવસાય છે . પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે
સંક્ળાયેલ પશુપાલક દૂ ધ ઉત્પાદનમાં કુલ ખર્ચના ૭૦ ટકા જેટલો ખર્ચ ખાણદાણ તેમજ ઘાસર્ારા
પાછળ કરતા હોય છે . પશુપાલનમાં પશુઓને પોષણષમ ઘાસર્ારો, ઘાસર્ારાના પાકની પસંદગી
અને ઘાસર્ારાની ગુણવત્તા વધારવા અંગેની માહહતી વવગતવાર મળી રહે તે હેત ુથી પશુ વિજ્ઞાન
કેન્દ્ર (લીમખેડા), ટીઆરટીસી, દે િગઢ બારીયા દ્વારા

તા. ૧/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ આહદવાસી

મહહલા ખેડુત તાલીમ કે ન્દ્ર ખાતે દાહોદ જીલ્લાના દે િગઢ બારીયા અને લીમખેડા તાલુકાનાાં
પશુપાલક બહેનોને “ઘાસચારાના પાકોની ખેતી પદ્ધવત” વિશે તાલીમ આપિામાાં આિી.
ડૉ. જી. જે. પટે લ, યુવનટ અવધકારીશ્રી, ટીઆરટીસી, દે ’બાહરયાએ ચારો ઘટિાના કારણો
જણાિતા અને ચારાને અનાજના પાકોની આડપેદાશ ના ગણતા, પશુઓના ખોરાકને ખેતીવાડીની
સમકક્ષ ગણવામાં આવે એટલે કે ર્ારાના ઉત્પાદનને અન્ન ઉત્પાદન જેટલું જ મહત્વ આપવાની
જરૂર છે એમ ભારપુવચક જણાવ્યુ. વધુમાં,

લીલો ર્ારો પશુઓને ફક્ત પોષક તત્વો, પ્રજીવકો,

કે રોટીન અને ક્ષારો પ ૂરા પાડવા ઉપરાંત દૂ ધ અને દૂ ધની બનાવટોનું ઉત્પાદન ખર્ચ પણ ઘટાડે છે .
પશુપાલક બેહન
ે ોને લીલા ઘાસર્ારાના ઉત્પાદન માટે રાખવામાં આવતી મુખ્ય બાબતોનું
માગચદર્ચન પુરૂ પાડેલ હત.ું વધુમાં, તેઓએ વનદર્ચનમા આપવામાં આવેલ જુવારમાં હાઇડ્રોસાયવનક
એવસડ નામનુ નુકર્ાનકારક તત્વ હોવાથી જુવારની કાપણી ક્યારે કરવી અને પશુઓને ક્યારે
ખવડાવવી તે બાબતથી માહહતગાર કયુ.ચ
ડૉ. ગુણિાંત એન. થોરાત (મદદનીશ પ્રાધ્યાપક), પીિીકેએ અગ્રીમ હરોળના વનદદ શનના
મહત્િ અને તે ના હેત ુથી તાલીમાથી પશુપાલાક બહેનોને માહહતી પુરી પાડેલ હતી. તે મજ મુખ્ય

ઘાસચારા કેન્દ્ર, આણાંદ કૃવિ યુવનિવસિટી દ્વારા ઘાસચારા માટે વિકસાિે લ ગુણિત્તાિાળી જાતોથી
માહહતગાર કરે લ અને વનદશદન માટે આપિામાાં આિે લ ઘાસચારાની એસ-૧૦૪૯(સુઢીયુ)ાં જુિારની
િૈ જ્ઞાવનક ખેતી પદ્ધતી વિશે સવિસ્તર માગદ દશદન પુરૂ પાડેલ હત.ાં ુ
ડૉ. અવનકેત મકાણી (રીસચદ એસોસીએટ) એ ઘાસચારાના ઉત્પાદન મે ળિિા ખાસ
બાબતોથી અને ડૉ. એકતા પાંડયા (રીસચદ એસોસીએટ)એ પશુપાલક બહેનોને આ કેન્દ્ર ખાતે ચાલતા
વ્યિસાયલક્ષી પ્રવ્રુત્તીઓથી માહહતગાર કયાદ .
તાલીમ દરમ્યાન સોવશયલ હડસ્ટાં ન્દ્સ જળિાય તે ની કાળજી લેિામાાં આિી અને પશુપાલક
બહેનોને વનદશદન હકટની સાથે સાથે અત્રે ની કચેરી દ્વારા કોરોના િાયરસની મહામારી બીમારીથી
બચિા માસ્ક્ુાં વિતરણ કરિામાાં આવ્યુ.ાં
સમગ્ર તાલીમનું સંર્ાલન શ્રી. જયેર્ એમ. પટે લ પશુધન વનરીક્ષક, પીવીકે દ્વારા કરવામાં
આવેલ હત.ું

પશ ુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (લીમખેડા) દ્વારા “ઘાસચારાના પાકોની ખેતી પદ્ધતી” વિશે તાલીમ અને કકટ વિતરણ
ૂ તાલીમ કે ન્દ્ર, આકૃય,ુ િે ’બારીયા
સ્થળ: આકિિાસી મકિલા ખેડત

તા. ૦૧.૦૭. ૨૦૨૦.

