માઈક્રોન્ય ૂટ્રિયન્ટ રીસર્ચ સેન્ટર (આઈસીએઆર), આ.કૃ.ય.ુ , આણંદ દ્વારા
ૂ ની ભાર્ીદારી, પ્રાથમમકતા અમારી” અભભયાનમાં
“આઝાદીકા અમ ૃત મહોત્સવ” અંતર્ચત “ખેડત
ૂ મિભિરન ંુ આયોજન
ખેડત
માઈક્રોન્ય ૂટ્રિયન્ટ રીસર્ચ સેન્ટર, આણંદ કૃમિ યમુ નવમસિટી, આણંદ દ્વારા તા.૨૮.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ આણંદ
ૂ ો માટે “આઝાદીકા અમત
ૂ ની ભાર્ીદારી, પ્રાથમમકતા
ૃ મહોત્સવ” અંતર્ચત “ખેડત
તથા ખેડા જીલ્લાના ખેડત
ૂ
અમારી” અભભયાનમાં “િાયોફોટીફીકેિન, પોિકતત્વોની માવજત અને પાક વૈમવધ્યકરણ” મવિય પર “ખેડત
મિભિર”ન ંુ આયોજન માન. કુ લપમતશ્રી, આકૃય,ુ આણંદ ડૉ. કે. િી. કથીરીયાની અધ્યક્ષતા હેઠળ કરવામાં આવય ંુ
હત.ંુ જેનો ઉદ્દે િ પોિકતત્વો સભર વધ ુ પાક ઉત્પાદન પ્રાપ્ત કરવા તથા ખેતી પાકોમાં વૈમવધ્યકરણ અપનાવા
ૂ ોમાં જાગૃમત લાવવાનો હતો. જેમાં અંદાજે ૯૦ ખેડત
ૂ ો, મવધાથીઓ તથા વૈજ્ઞામનકોએ ઉત્સાહપ ૂવચક
માટે ખેડત
ભાર્ લીધો હતો.
સદર પ્રસંર્ે માનનીય કુ લપમતશ્રી, ડૉ. કે. િી. કથીરીયા સાહેિશ્રીએ ઉપસ્થથત સવેને િાયોફોટીફીકેિન
દ્વારા જમીન-છોડ-મનષ્ુ યમાં પોિકતત્વોની જરૂટ્રરયાત પ ૂરી પાડી માનવમાં રોર્પ્રમતકારક િસ્તત વધારવા
તેમજ પાકોમાં વૈમવધ્યકરણ કરવા પ્રોત્સાટ્રહત કરે લ. આ કાયચક્રમમાં અમતમથ મવિેિ તરીકે સંિોધન મનયામક
અને મવદ્યાિાખાઅધ્યક્ષશ્રી, ડૉ. એમ. કે. ઝાલા દ્વારા માઈક્રોન્ય ૂટ્રિયન્ટન ંુ માનવ સમ ૂદાયમાં મહત્વ, જમીનમાં
ુ
વધતી જતી ઊણપ અને ખાતરના સંતભલત
વયવથથાપન કરવા જણાવય ુ હત.ંુ તદ્ ઉપરાંત, તેઓએ આણંદ કમૃ િ
ૂ એપ્લીકેિનના ઉપયોર્ મવિે માટ્રહતીર્ાર કયાચ હતા. અમતમથ મવિેિ
યમુ નવમસિટી દ્વારા મનમમિત આઈ-ખેડત
મવથતરણ મિક્ષણ મનયામકશ્રી, ડૉ. એર્. િી. પટેલ દ્વારા ખેતીમાં આવશ્યક પોિકતત્વો મવિે માટ્રહતી આપી
અને ખટુ તા પોિકતત્વોની પ ૂતી કરી પાક ઉત્પાદન વધ ુ લેવા માર્ચ દિચન પ ૂરુ પાડય ુ હત.ંુ
ૂ મિભિરમાં મવિય મનષ્ણાત તરીકે ડૉ. કે. પી. પટે લ, ભ ૂતપ ૂવચ આર્ાયચશ્રી, િી.એ.સી.એ.,
સદર ખેડત
આ.કૃ.ય.ુ , આણંદ દ્વારા “િાયોફોટ્રટિટ્રફકેિન - કુ પોિણ સામે લડવાની તક”, ડૉ. કે. સી. પટે લ, સહ સંિોધન
વૈજ્ઞામનક અને વડાશ્રી, માઈક્રોન્યિુ ીયન્ટ રીસર્ચ સેન્ટર (આઈસીએઆર), આ.કૃ.ય.ુ , આણંદ દ્વારા “ખેતીમાં ર્ૌણ
અને સ ૂક્ષ્મતત્વોની માવજત” અને ડૉ. વી. જે. પટે લ, મવભાર્ીય વડાશ્રી, એગ્રોનોમી મવભાર્, િી.એ.સી.એ.,
આ.કૃ.ય.ુ , આણંદ દ્વારા “ખેતી પાકોમાં વૈમવધ્યકરણ” મવિય પર વયાખ્યાયન આપ્ય ંુ હત.ંુ આ ઉપરાંત,
ુ ો
માઈક્રોન્ય ૂટ્રિયન્ટ રીસર્ચ સેન્ટરના વડાશ્રી ડૉ. કે. સી. પટેલ અને થટાફ મમત્રો દ્વારા ખેતરમાં જમીનનો નમન
ુ ાકાત કરાવી હતી અને અંતે
લેવાની પ્રત્યક્ષ પધ્ધમત અને સમજ, તથા માઈક્રોન્યટ્રુ િયન્ટ લેિોરે ટરીની મલ
ડૉ. ટ્રદલીપ કુ માર દ્વારા સવેનો આભાર વયતત કરાયો હતો.

કાયચક્રમની ઝાંખીઓ

