
  કૃષિ� સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃયુ, અરણેજ ખાતે "દેશી કપાસની વૈજ્ઞાષિનક ખેતી પધ્ધષિત" ષિવ�ય
ઉપર તાલીમ તથા કીટ ષિવતરણ (FLD) FLD) ) કાય'ક્રમનંુ આયોજન

કૃષિ� સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃયુ, અરણેજ દ્વારા “સ્ટે્ન્ધનીંંગ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ ટેકનોલોજી સેન્ટર” યોજના
અંતગ%ત “ દેશી કપાસની વૈજ્ઞાષિનક ખેતી પધ્ધષિત" ષિ&�ય પર એક દિ*&સીય ખેડૂત તાલીમ તા.  ૨૯/૬/૨૦૧૮ ના
રોજ કૃષિ� સંશોધન કેન્દ્ર,  આકૃયુ,  અરણેજ ખાતે યોજાઈ ગઈ.  આ તાલીમમાં ધોળકા તાલુકાના જાખડા,  &ારણા,
ગંુ*ી,  કેસરગઢ,  કષિમયાળા,  મોટી બોરુ તેમજ લક્ષ્મીપુરા ગામના કુલ ૪૦ જેટલા ખેડૂતોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો
હતો. આ તાલીમમાં કેન્દ્રના &ડા ડો. ડી. બી. સિસસો*ીયા, સહ સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનક, ડો. જી. જે. ષિમસ્ત્રી, ડો. જી. બી.
ચૌધરી,  ડો  સી.  જે.  પટેલ,  શ્રી એચ.  બી.  પટેલ,  શ્રી એન.  આર.  બંુબદિડયા,  અને  શ્રી આર.  કે.  પટેલ હાજર રહ્યા
હતા. તાલીમમાં કેન્દ્રના &ડા ડો. ડી. બી. સિસસો*ીયા, સહ સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનક દ્રારા ખેડૂતોનું સ્&ાગત કરીને કપાસના
પાકમાં તથા જી&ાત-રોગના પશ્નો અને તનેા નિનયંત્રણ ષિ&�ે માગ%*શ%ન આપ&ામાં આવ્યંુ.  ડો.  જી.  જે.  ષિમસ્ત્રી,  સહ
સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનકએ કપાસના પાકમાં  સુક્ષ્મતત્&ોનું  મહત્& સમજાવ્યંુ.  શ્રી એચ.  બી પટેલ, મ**નીશ સંશોધન
&ૈજ્ઞાનિનકએ કપાસની જાતો અને તેની લાક્ષણીકતાઓ ષિ&�ે માનિહતી આપી. ડો. જી. બી. ચૌધરી, મ**નીશ સંશોધન
&ૈજ્ઞાનિનકએ કપાસના પાકમાં હ&ામાનની ષિ&પરીત તેમજ ફાય*ાકારક અસરો ષિ&�ે ખેડૂતભાઈઓને સમજ આપી. ડો
સી. જે. પટેલ, મ**નીશ સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનક દ્વારા ગુજરાત આણં* *ેશી કપાસ-૨ (જીએડીસી-૨)ની &ૈજ્ઞાનિનક ખેતી
પધ્ધષિતની માનિહતી આપી હતી. શ્રી એન.  આર.  બંુબદિડયા, મ**નીશ સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનકએ કપાસના પાકમાં જમીન
અને ખાતર વ્ય&સ્થાપનની માનિહતી આપી, અને  શ્રી આર.  કે.  પટેલ,  સંશોધન સહાયકએ કપાસની સજી& ખેતી
પધ્ધષિત અને નાડેપ કમ્પોસ્ટ બના&&ાનું માગ%*શ%ન આપ્યંુ હતું.  
           ખેડૂત તાલીમ *રમ્યાન  “સ્ટે્ન્ધનીંંગ ઓફ એડેપ્ટી& રીસચ% ઈન ઓલ એગ્રો કલાઈમેદિટક ઝોન ઓફ
એએયુ” યોજના અતંગ%ત પ્રથમ હરોળ નિન*શ%ન (FLD) ગોઠ&&ા માટે *રેક ખેડૂતને ગુજરાત આણંદ દેશી કપાસ-

૨ (જીએડીસી-૨) સિબયારણની કીટનું ષિ&તરણ કર&ામાં આવ્યુ હતું. સમગ્ર કાય%ક્રમને સફળ બના&&ા શ્રી. એચ. બી
પટેલ, શ્રી એન. આર. બંુબદિડયા, ડો સી. જે. પટેલ અને શ્રી આર. કે. પટેલએ તેમજ કેન્દ્રના સ&̀ કમ%ચારીઓએ ભારે
જહેમત ઉઠા&ી હતી. કાય%ક્રમનું સંચાલન શ્રી એચ. બી પટેલ, મ**નીશ સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનકએ કયુa હતું. અંતમાં શ્રી
એન.  આર.  બંુબદિડયા, મ**નીશ સંશોધન &ૈજ્ઞાનિનકએ ઉપસ્થિસ્થત ખેડૂતોનો  આભારમાની  કાય%ક્રમ  પણૂ% કર&ામાં
આવ્યો હતો. 
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