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fw÷Ãkrík

ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe

ykýtË

þw¼uåAk MktËuþ

(zku. yuLk.Mke. Ãkxu÷)

 આપણા દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્ે ગુજરાત એક આગવી ઓળખ ધરાવતું રાજય ગણાય છે. 
કોઇપણ ક્ષેત્િો ષવકા્ તે ક્ષેત્માં થયેલ ્ંશોધિ પર આધાર રાખે છે. તે જ પ્રમાણે કૃષિ 
ક્ષેત્િા ષવકા્ માટે તેિે લગતા ્ંશોધિો થવા ખ્ૂબ જ જરૂરી છે. કૃષિ ક્ષેત્ે મધય ગુજરાતિો 
ષવસતાર ખૂ્બ જ ષવકા્ પામેલ છે. આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટીિું કાયસિક્ષેત્ મધય ગુજરાતિા 
િવ જીલ્ાઓમાં ષવસતરેલું છે. આ ષવસતારિા ખેડૂતોિી માંગ અિે જરૂરીયાત અિુ્ાર કૃષિ 
યુષિવષ્સિટીિા ષવષવધ ષવધાશાખાિા વૈજ્ાષિકો ્ંશોધિ આધારીત િવી ભલામણો / 
તાંષત્કતા તૈયાર કરે છે. આવી ભલામણો ખેડૂતો ્મજી શકે અિે ્હેલાઇથી અપિાવી 
શકે તે માટે ્રળ ગુજરાતી ભાિામાં તૈયાર કરી ખેડૂતો અિે કૃષિ ષવસતરણ કાયસિકરોિે પુરી 
પાડવામાં આવે છે. વિસિ ર૦૧૬ દરમયાિ આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટીિા જુદા જુદા ષવિયિા 
વૈજ્ાષિકો ધવારા ષવક્ાવેલ તાંષત્કતાઓિે ‘ખેડૂતોપયોગી ્ંશાેધિ ભલામણો-ર૦૧૬’ 
ષશિસિક હેઠળ િાિી પુષસતકા રૂપે તૈયાર કરેલ છે તે ્રાહિીય છે. આવી માહહતી્ભર 
પુષસતકા તૈયાર કરવા ્બદલ ્ ંશોધિ ષિયામકશ્ી ડાસિ. કે. ્બી. કથીરીયા અિે તેમિી કચેરીિા 
્્ંબષધત તાંષત્ક અષધકારીઓ અષભિંદિિે પાત્ છે.

 મિે ષવશ્ા્ છે કે આ પુષસતકામાં ્માષવષ્ટ ‘્ંશોધિ આધારીત ખેડૂતોપયોગી 
ભલામણો’ કૃષિ ષવસતરણ કાયસિકરો માટે માગસિદશસિિ રૂપ ્બિી રહેશે અિે ખેડૂતોિા આષથસિક 
ઉતકિસિ માટે ઉપયોગી થશે. 
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ykýtË f]r»k ÞwrLkðŠMkxe
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(fu.çke. fÚkeheÞk)

 રાજયિી કૃષિ યુષિવષ્સિટીઓ ષશક્ષણ, ્ંશોધિ અિે ષવસતરણ ક્ષેત્ે કામ કરે છે. 

્્ંબષધત કૃષિ યુષિવષ્સિટીિા વૈજ્ાષિકો રાજયિા જ ેતે ષવસતારિા ખેડૂત ્મુદાયિી માંગ 

અિે જરૂરીયાતિે ધયાિમાં રાખી ્ ંશોધિ કરે છે. આ ્ ંશોધિિા પહરણામો ખેડૂત ્ મુદાયિે 

્મય્ર પહોંચે તે ખૂ્બ જ જરૂરી છે. એટલું જ િહહં પરંતુ કૃષિ વૈજ્ાષિકોએ ષવક્ાવેલ 

તાંષત્કતા ખેડૂતો ્રળ રીતે ્મજી અિે અપિાવી શકે તે પણ એટલું જ જરૂરી છે. આણંદ 

કૃષિ યુષિવષ્સિટીિી જુદીજુદી ષવધાશાખાઓમાં તેમજ જુદા જુદા કેન્દ્ાે ખાતે ફરજ ્બજાવતા 

વૈજ્ાષિકોએ વિસિ ૨૦૧૬ દરમયાિ ્ંશોધિ આધારીત ઘણી તાંષત્કતાઓ ષવક્ાવેલ છે. 

આ તાંષત્કતાઓિું ્રળ ગુજરાતી ભાિામાં ્ંકલિ કરી અત્ેિી કચેરી દ્ારા પ્રથમ વખત 

“ખેડૂતોપયોગી ્ંશોધિ ભલામણો – ૨૦૧૬” પુષસતકા તૈયાર કરેલ છે તે જાણીિે આિંદ 

થયો. આ પુષસતકામાં આપવામાં આવેલી માહહતીિું વયવષસથત રીતે ્ ંકલિ કરવામાં અત્ેિી 

કચેરીિા તાંષત્ક કમસિચારીઓએ ઉંડો ર્ દાખવેલ છે તે ્રાહિીય છે. પુષસતકામાં ્માષવષ્ટ 

ભલામણો ખા્ કરીિે મધય ગુજરાત અિે રાજયિા અન્ય ષવસતારિા ખેડૂતો અિે કૃષિ 

ષવસતરણ કાયસિકરોિે ખ્ૂબ જ ઉપયોગી ષિવડશે. મિે ષવશ્ા્ છે કે આવી માહહતી્ભર 

પુષસતકાિો ઉપયોગ કરી રાજયિા ્ાહષ્ક અિે ઉધમી ખેડૂતો ખેત ઉતપાદિમાં ચોકક્ 

વધારો કરશે અિે તેિા થકી રાજય અિે દેશિી ્મૃષધધમાં વધારો થશે.  
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(૧) વિવિધ પાકોની સુધારેલી / સંકર જાતો

૧.૧ ગીનીયા ઘાસ: સીઓ (જીજી)-૩

 ગીિીયા ઘા્ ્ીઓ (જીજી)-૩ એ તામીલિાડંુ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા 
્બહાર પાડેલ અિે કલોિલ પ્ંદગીથી ષવક્ાવેલ જાત છે. તેિા પાિ આછા લીલા 
રંગિા અિે ખડતલ/મજ્બૂત પીલા ધરાવે છે. આ જાત પ્રષત વિસિ હેકટરે ૨૫૧૭ 
ષકવન્ટલ લીલા ચારાિું ઉતપાદિ આપે છે કે જ ે રાષષ્ટરિય કક્ષાિી જાત ્બીજી-૧, 
પીજીજી-૬૧૬ અિે રીવ્સિડાલે કરતા અિુક્રમે ૮૪.૦, ૯૨.૪ અિે  ૮૩.૧ %  વધુ 
છે. તે જ પ્રમાણે આ જાત પ્રષત વિસિ હેકટરે ૫૫૩.૭ ષકવન્ટલ ્ૂકા ચારાિું ઉતપાદિ 
આપે છે કે જ ેરાષષ્ટરિય કક્ષાિી જાત ્બીજી-૧, પીજીજી- ૬૧૬ અિે રીવ્સિડાલે કરતા 
અિુક્રમે ૫૪.૪, ૮૪.૮ અિે ૫૮.૧% વધુ છે. ઉપર પ્રમાણિેા ગુણધમમોિે લીધે આ 
જાત ગુજરાતમાં ્બધા જ ષવસતાર માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. 
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૧.૨ ઘાસચારાની જુિાર: ગુજરાત આણંદ ઘાસચારા જુિાર-૧૨

 ગુજરાત આણંદ ઘા્ચારા જુવાર-૧૨ (જીએએફએ્-૧૨) જાત મધય 
ગુજરાત ષવસતારમાં પ્રષત હેકટર ૩૦૦ ષકવન્ટલ લીલા ચારાિંુ ઉતપાદિ આપે છે કે 
જ ે ્રખામણી હેઠળિી જાતો જીએએફએ્-૧૧, એ્-૧૦૪૯, જીએફએ્-૫ 
અિે ્ી-૧૦-૨ કરતા અિુક્રમે ૧૯.૧, ૬૫.૨, ૩૧.૫ અિે ૩૭.૧ % વધુ લીલો 
ચારો આપે છે અિે ૧૦૧ ષકવન્ટલ /હેકટર ્ૂકા ચારાિા ઉતપાદિ ્ાથે ્રખામણી 
હેઠળિી જાતો કરતા અિુક્રમે ૧૪.૪, ૬૬.૩, ૫૭.૪ અિે ૬૬.૦ % વધુ છે. તેિા 
થડ પાતળા હોય છે અિે ્રખામણી હેઠળિી જાતો કરતા તેિા પાિ અિે થડિો 
ગુણોતર (રે્ીયો) વધારે હોય છે. આ જાત મધય ગુજરાત ષવસતાર માટે ભલામણ 
કરવામાં આવે છે. 
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૧.૩ કોદરા: ગુજરાત આણંદ કોદરા-૩

 

 ગુજરાત આણંદ કોદરા-૩ (જીએકે-૩) જાત પ્રષત હેકટર ૨૪૫૭ ષક.ગ્ા. 
ઉતપાદિ આપે છે કે જ ે્રખામણી હેઠળિી સથાષિક જીકે-૨ અિે રાષષ્ટરિય કક્ષાિી 
જીપીયુકે-૩ જાત કરતા અિુક્રમે ૨૭.૫ અિે ૩૭.૯% વધુ ઉતપાદિ આપે છે. આ 
જાત મધય ગુજરાત ષવસતારમાં વાવેતર માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

(૨) ધાનય પાકો

૨.૧ સોયાબીન-ધઉં પાક પધધવતમાં પોષણ વયિસ્ાપન

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારમાં ્ોયા્બીિ પછી ઘઉં ઉગાડતા 

ખેડૂતોિે વધુ ઉતપાદિ તથા િફો મેળવવા માટે ઘઉંિા પાકિે પ્રષત હેકટર ૧૨૦-

૬૦-૧૨૦ ષક.ગ્ા. િા.ફો.પો. ઉપરાંત પ્રષત હેકટર ૨૫ ષક.ગ્ા. ઝીંક ્લફેટ; ૨૦ 

ષક.ગ્ા. ્લફર (૧૫૦ ષક.ગ્ા./હે. જીપ્મ દ્ારા) આપવાથી તેમજ ફેર્ ્લફેટ  

૦.૫ % દ્ાવણિો (૫ ગ્ામ ફેર્ ્લફેટ + ૧ ગ્ામ લીં્બુિા ફૂલ/ષલ.) વાવેતર ્બાદ 

૩૦ હદવ્ે છંટકાવ કરવાથી ઘઉંિું વધુ ઉતપાદિ તથા િફો મેળવી શકાય છે. 

         (પ્રાધયાપક અિે વડા, કૃષિ ર્ાયણશાસ્ત્ર અિે જમીિ ષવજ્ાિ ષવભાગ, 

્બં.અ. કૃષિ મહાષવધયાલય, આકૃયુ, આણંદ)

૨.૨ ઘઉંમાં િાિણી પધધવત અને બીજ દર

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારમાં રોપાણ ડાંગર ્બાદ ઘઉંિું 
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વાવેતર કરતા ખેડૂતોિે ઘઉંિું વધારે ઉતપાદિ અિે િફો મેળવવા માટે ્ૂકી જમીિમાં 
૨૨.૫ ્ે.મી.િા અંતરે ચા્ પાડીિે હેકટરે ૧૫૦ ષક.ગ્ા. ્બીજ દર રાખી વાવેતર કયાસિ 
્બાદ ષપયત આપવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

(્હ ્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, ષવભાગીય ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, આણંદ)

૨.૩ રિી મકાઇમાં છોડ ઉપર ી્ ચમરી દરૂ કરિા્ ી ઉતપાદન ઉપર ્તી અસર

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારમાં રવી મકાઇ (ગુજરાત મકાઇ 
૩ અિે એચકયુપીએમ ૧) ઉગાડતા ખેડૂતો માટે ભલામણ છે કે દરેક એકાંતર 
લાઇિમાંથી છોડ ઉપરથી ફલીિીકરણ થયાિા ૧૫ હદવ્ પછી ચમરી કાઢી 
િાખવાથી વધુ ઉતપાદિ અિે િફો મેળવી  શકાય છે.

(મદદિીશ ્શંોધિ વજૈ્ાષિક (એગ્ો.), મુખય મકાઈ ્શંોધિ કેન્દ્, આકૃય,ુ ગોધરા)

૨.૪ ડાંગરમાં ખાતર વયિસ્ાપન

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારિી ખેત પહરષસથષત-૫ (િવાગામ 
ષવસતાર) અિે ખેત પહરષસથષત-૨ (ઠા્રા ષવસતાર)િા ડાંગર (જી.એ.આર. 
૧૩) ઉગાડતા ખેડૂતોિે ફકત ૧૨૦ ષક.ગ્ા. િાઈટરિ ોજિ પ્રષત હેકટરે જયારે ખેત 
પહરષસથષત-૩ (ડભોઇ ષવસતાર)િા ખેડૂતોિે ૧૦૦ ષક.ગ્ા. િાઈટરિ ોજિ પ્રષત હેકટરે 
આપવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે જથેી વધુ ઉતપાદિ તથા િફો મેળવી શકાય 
છે. આ પાકમાં ફોસફર્ આપવો ફાયદાકારક િથી.

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, મુખય ચોખા ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, િવાગામ)

૨.૫ ઓરાણ ડાંગરમાં નીંદણ વનયંત્રણ

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારિા ઓરાણ ડાંગરિી ખેતી 
કરતા ખેડૂતોિે વધુ ઉતપાદિ અિે િફો મેળવવા માટે વાવણી ્બાદ ૨૦ અિે ૪૦ 
હદવ્ે હાથથી ષિંદામણ કરવાિી ભલામણ છે. જો મજુરોિી અછત હોય તો વાવણી 
્બાદ ત્ીજા હદવ્ે ઓકઝાડાયાગ્ીલ ૯૦ ગ્ામ તેમજ વાવણી ્બાદ ૨૦ હદવ્ે 
્બી્પાયરી્બેક ્ોડીયમ ૨૫ ગ્ામ પ્રષત હેકટર મુજ્બ છંટકાવ કરવો જોઇએ.

(્હ ્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, કૃષિ ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, ડેરોલ)
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૨.૬ રોપાણ ડાંગરમાં પાન િાળનાર ઇયળનું વનયંત્રણ  

 મધય ગુજરાતિા રોપાણ ડાંગર ઉગાડતા ખેડૂતોિે પાિ વાળિાર ઇયળિા 
ષિયતં્ણ માટે જીવાતિો ઉપદ્વ શરૂ થયે ફલયુ્બેન્ડીયામાઈડ ૪૮૦ એ્્ી 
૦.૦૧૫ ટકા (૩ ષમષલ/ ૧૦ ષલટર પાણી; ૭૨ ગ્ામ ્હક્રય તતવ/ હેકટર) અથવા 
ઈન્ડોકઝાકા્બસિ ૧૫.૮ ઇ્ી ૦.૦૧૫ ટકા (૧૦ ષમષલ/ ૧૦ ષલટર પાણી; ૭૯ ગ્ામ 
્હક્રય તતવ/ હેકટર) અથવા એ્ીફેટ ૭૫ એ્પી ૦.૦૭૫ ટકા (૧૦ ગ્ામ/ ૧૦ 
ષલટર પાણી; ૩૭૫ ગ્ામ ્હક્રય તતવ/ હેકટર)િો છંટકાવ કરવાિી ભલામણ 
કરવામાં આવે છે. 

(મદદિીશ ્ંશોધિ વૈજ્ાષિક(કીટકશાસ્ત્ર), મુખય ચોખા ્ંશોધિ કેન્દ્,  
આકૃયુ, િવાગામ)

૨.૭ મકાઈમાં રોગ વનયંત્રણ  

 મધય ગુજરાતિા ચોમા્ુ અિે ષશયાળુ મકાઇ ઉગાડતા ખેડૂતોિે મકાઇમાં 
મેઇડી્ અિે ટ્સીકમ પાિિાં ્ુકારા તથા કવુસિલેરીયા પાિિાં ટપકાિંા ષિયંત્ણ માટે 
વાવણીિા ્ મયે ટાલક આધારીત ટરિ ાયકોડમાસિ વીરીડી ૧%વે.પા. (૨x૧૦૮્ીએફયુ/
ગ્ામ) ૭ ગ્ામ પ્રષત ષકલો ્બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી, તયાર ્બાદ ૧૦ ટકા ગૌમૂત્ 
(૧ ષલટર/૧૦ ષલટર પાણી) અથવા લીમડાિા પાિિો ૧૦ ટકા ર્ (૧ ષલટર/૧૦ 
ષલટર પાણી)િો વાવણી ્બાદ ૩૦, ૪૦, ૫૦ અિે ૬૦ હદવ્ે છંટકાવ કરવાિી 
ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(મદદિીશ ્ંશોધિ વૈજ્ાષિક (રોગશાસ્ત્ર), મુખય મકાઈ ્ંશોધિ કેન્દ્,  
આકૃયુ, ગોધરા)

(૩) કઠોળ પાકો

૩.૧ તુિેર-અડદ આંતરપાક 

 મધય ગુજરાત ખેત-આ્બોહવાકીય ષવસતારિા તુવેરિી ખેતી કરતા ખેડૂતોિે 
વધારે ઉતપાદિ અિે િફો મેળવવા માટે ૧ર૦ ્ે.મી.િા અંતરે વાવેલ તુવેરમાં 
આંતરપાક તરીકે અડદિી એક હાર વાવેતર કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, કઠોળ ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, વડોદરા)
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૩.૨ ચણામાં સુકારા અને મૂળખાઇના રોગનું વનયંત્રણ 

 મધય ગુજરાતિા ચણા ઉગાડતા ખેડૂતોિે ્ુકારા-મૂળખાઇ રોગિા 
અ્રકારક ષિયંત્ણ માટે ટરિ ાયકોડમાસિ વીરીડી અથવા ટરિ ાયકોડમાસિ હરજીયાિમ 
(૨x૧૦૮ ્ીએફયુ/ગ્ામ) ્ંવષધસિત છાષણયા ખાતરિે (૧૦ ષકલો જષૈવક ષિયંત્ક/
ટિ છાષણયા ખાતર) ૧ ટિ/હેકટર પ્રમાણે વાવણી વખતે ચા્માં આપવું, તયાર 
્બાદ ટાલક આધારીત ટરિ ાયકોડમાસિ વીરીડી અથવા ટરિ ાયકોડમાસિ હરજીયાિમ ૧ % વેપા 
(૨x૧૦૮ ્ ીએફયુ/ગ્ામ)િી ૫૦ ગ્ામ ્બિાવટિે ૨૫૦ ષમ.ષલ. પાણીમાં પ્રષત ષકલો 
્બીજ પ્રમાણે ભેળવી, ૧૦ કલાક ્બોળી, છાયડામાં ્ૂકવી, વાવણી માટે ઉપયોગમાં 
લેવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, વિસપષત રોગશાસ્ત્ર ષવભાગ, ્બં.અ. કૃષિ મહાષવધયાલય, 
આકૃયુ, આણંદ)

૩.૩ મગમાં મૂળખાઇના રોગનું વનયંત્રણ 

 મધય ગુજરાતિા મગ ઉગાડતા ખેડૂતોિે મૂળખાઇ રોગિા અ્રકારક 
ષિયતં્ણ માટે ટરિ ાયકોડમાસિ હરજીયાિમ અથવા ટરિ ાયકોડમાસિ વીરીડી (૨x૧૦૮્ીએફયુ/
ગ્ામ) ્ંવષધસિત છાષણયા ખાતરિે (૧૦ ષકલો જષૈવક ષિયંત્ક/ટિ છાષણયા ખાતર) 
૧ ટિ/હેકટર પ્રમાણે ચા્માં આપવું, તયાર ્બાદ ટરિ ાયકોડમાસિ હરજીયાિમ અથવા 
ટરિ ાયકોડમાસિ વીરીડી ૧% વેપા (૨x૧૦૮્ીએફયુ/ગ્ામ)િી ૧૦ ગ્ામ પ્રષત ષકલો ્બીજ 
પ્રમાણે માવજત આપી વાવણી માટે ઉપયોગમાં લેવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે.

 (પ્રાધયાપક અિે વડા, વિસપષત રોગશાસ્ત્ર ષવભાગ, ્ંબ.અ. કૃષિ મહાષવધયાલય, 
આકૃયુ, આણંદ)

(૪) રોકડીયા પાકો

૪.૧ બીટી કપાસમાં િાિણી અતંર, ખાતર અને ટપક વપયત પધધવત

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારિા ્બીટી કપા્ (ગુજ. કપા્ 
્ંકર-૮ ્બીજી-૨) ઉગાડતા ખેડૂતોિે ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કપા્િા 
પાકિે જોડીયા હારમાં (૬૦x ૧૮૦ x ૬૦ ્ે.મી.) વાવેતર કરી ૦.૮ પીઇએફથી 
ટપક પધધષત દ્ારા ષપયત આપવુ અિે હેકટરે ૨૪૦ ષક.ગ્ા. િાઇટરિ ોજિ ચાર ્રખા 
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હપ્ામાં (૬૦ ષક.ગ્ા. િાઇટરિ ોજિ પાયામાં અિે ્બાકીિો ૧૮૦ ષક.ગ્ા. િાઇટરિ ોજિ ત્ણ 
્રખા ભાગમાં એક મા્િા અંતરે ટપક ષપયત દ્ારા) આપવાથી વધુ ઉતપાદિ અિે 
િફો મળે છે તથા ૨૦ %પાણીિો ્બચાવ કરી શકાય છે.

 આ ટપક પધધષતમાં ૪ ષલટર પ્રષત કલાકિી ક્ષમતાિા ડરિ ીપર અિે ૪૫્ે.
મી. િા અંતરવાળી ડરિ ીપલાઇિ, ્બે ડરિ ીપલાઇિ વચચે ૨.૪૦ મીટરિુ અંતર રાખી ટપક 
પ્રણાલીિે ૧.૨ ષક.ગ્ા./્ે.મી૨િા દ્બાણે આંતરે હદવ્ે ૮૪ મીિીટ ચલાવવાિી 
ભલામણ છે. 

           (્ંશોધિ વૈજ્ાષિક (એગ્ો.), આહદવા્ી ્ંશોધિ-વ-તાલીમ કેન્દ્, 
આકૃયુ, દેવગઢ્બારીઆ)

૪.૨ બીડી તમાકનુા ધરુિાડીયામા ંિાિણી સમય અન ેગઠંિા કવૃમ રોગ વનયંત્રણ

 મધય ગુજરાતિા ્બીડી તમાકુ ઉગાડતા ખેડૂતોિે ધરુવાડીયાિા ઉછેર માટે 
્બીજિી વાવણી જુલાઇ મા્િા ત્ીજા અઠવાડીયા ્ુધી કરવાથી ધરુમાં ગંઠવા કૃષમ 
રોગમાં ઘટાડો થતા તંદુરસત ધરુિી ્ંખયા વધારે મળે છે. 

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક (રોગશાસ્ત્ર), ્બીડી તમાકુ ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, આણંદ)

(૫) તેલીબીયાં પાકો 

૫.૧ મગફળી (ચોમાસુ)–ઘઉંની સેવનરિય ખેતીમાં વયિસ્ાપન

  મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારમાં મગફળી (ચોમા્ુ)–ઘઉંિી 
્ેષન્દ્ય ખેતીમાં ર્ ધરાવતા ખેડૂતોિે ભલામણ કરવામાં આવે છે કે મગફળીિે ૫૦% 
િાઇટરિ ોજિ (૧૨.૫ ષક.ગ્ા. િાઇટરિ ોજિ/હે.) છાષણયા ખાતર દ્ારા (૨.૫ટિ/હે.) 
તથા ઘઉંિે ૫૦% િાઇટરિ ોજિ (૬૦ ષક.ગ્ા. િાઇટરિ ોજિ/હે.) છાષણયા ખાતર દ્ારા 
(૧૨.૫ ટિ/હે.) આપવો. ્બાકીિો ૫૦% િાઇટરિ ોજિ હદવેલીિા ખોળ દ્ારા મગફળી 
અિે ઘઉંિે અિુક્રમે ૦.૩ અિે ૧.૩ ટિ/હે. પ્રમાણે આપવાથી વધારે ઉતપાદિ અિે 
િફો મળે છે. ઉપરાંત જમીિિંુ સવાસ્થય જળવાઇ રહે છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, એગ્ોિોમી ષવભાગ, ્બં.અ. કૃષિ મહાષવધયાલય,  
આકૃયુ, આણંદ)
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૫.૨ સોયાબીનમાં મૂળખાઇના રોગનું વનયંત્રણ 

 મધય ગુજરાતિા ્ોયા્બીિ ઉગાડતા ખેડૂતોિે મૂળખાઇ રોગિા અ્રકારક 

ષિયતં્ણ માટે ટરિ ાયકોડમાસિ વીરીડી અથવા ટરિ ાયકોડમાસિ હરજીયાિમ (૨x૧૦૮ 

્ીએફયુ/ગ્ામ-૧% વેપા) ્ ંવષધસિત છાષણયા ખાતરિે (૧૦ ષકલો જષૈવક ષિયંત્ક/ 

ટિ છાષણયા ખાતર) ૧ ટિ/હેકટર પ્રમાણે ચા્માં આપવું, તયાર્બાદ ટરિ ાયકોડમાસિ 

વીરીડી અથવા ટરિ ાયકોડમાસિ હરજીયાિમ (૨x૧૦૮્ીએફયુ/ગ્ામ)િી ૧૦ ગ્ામ 

પ્રષત ષકલો ્બીજ પ્રમાણે માવજત આપી વાવણી માટે ઉપયોગમાં લેવાિી ભલામણ 

કરવામાં આવે છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, વિસપષત રોગશાસ્ત્ર ષવભાગ, ્બં.અ. કૃષિ મહાષવધયાલય, 

આકૃયુ, આણંદ)

(૬) શાકભાજી પાકો

૬.૧ રીંગણની ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઇયળનું વનયંત્રણ 

 મધય ગુજરાત ષવસતારમાં રીંગણિી ડંૂખ અિે ફળ કોરી ખાિાર ઇયળિા 

અ્રકારક ષિયંત્ણ માટે એમામેકટીિ ્બેન્ઝોએટ ૫ એ્જી ૦.૦૦૨૫ ટકા (૫ ગ્ામ/ 

૧૦ ષલટર પાણી; ૧૨.૫ ગ્ામ ્હક્રય તતવ/ હેકટર) અથવા કલોરાન્ટરિ ાષિષલપ્રોલ 

૧૮.૫ એ્્ી ૦.૦૦૬ ટકા (૩ ષમ.ષલ /૧૦ ષલટર પાણી; ૩૦ ગ્ામ ્હક્રય તતવ/ 

હેકટર) ભેળવી પ્રથમ છંટકાવ ૫ ટકા ડંૂખમાં િુક્ાિ જોવા મળે તયારે અિે તયાર્બાદ 

્બીજા ્બે છંટકાવ પ્રથમ છંટકાવ ્બાદ ૧૫ હદવ્િા ગાળે કરવાિી ભલામણ છે.

 (મદદિીશ ્ંશોધિ વૈજ્ાષિક (કીટકશાસ્ત્ર), મુખય શાકભાજી ્ંશોધિ કેન્દ્, 

આકૃયુ, આણંદ)

૬.૨ ગુિાર ‘પૂસા નિબહાર’ જાતમાં અગ્રકવલકા કાપિા્ી અને િૃવધધ 
વનયંત્રકના છંટકાિ્ી  ઉતપાદન પર ્તી અસર 

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય્ ષવસતાર-૩િા ખેડૂતોિે ખરીફ ઋતુમાં 

ગુવાર (પૂ્ા િવ્બહાર)માં વધુ ્બીજ ઉતપાદિ અિે આષથસિક વળતર મેળવવા માટે 
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પાકિી વાવણી ્બાદ ૪૫ હદવ્ે જીબ્ેલીક એ્ીડ ૨૦ ષમ.ગ્ા./ષલટરિા છંટકાવ 

્ાથે ૭૦ હદવ્ે છોડિી ટોચ (અગ્કષલકા) કાપવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, મુખય શાકભાજી ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, આણંદ)

(૭) મરી મસાલા પાકો

૭.૧ વશયાળુ િરીયાળીમાં કુદરતી પ્રિાહી સજીિ ખાતર

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારમાં ષશયાળુ વરીયાળીિું વાવેતર 
કરતા ખેડૂતોિે ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ષશયાળુ વરીયાળીિા પાકમાં વધુ 
ઉતપાદિ  અિે િફો મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર (૯૦-૪૫-૦૦ િાફોપો 
ષક.ગ્ા/હેકટર) િી ્ાથે ૧૦ ટિ છાષણયું ખાતર/હેકટર આપવુ તેમજ ૧ ષક.ગ્ા 
ષ્બયારણિે ૫ ષમ.ષલ. એએયુપીજીપીઆર કોન્્ોટસીયમ ્બીજ માવજત આપવી અિે 
વાવણીિા ૩૦ અિે ૪૫માં  હદવ્ે હેકટરે ૫૦૦ ષલટર કુદરતી પ્રવાહી ્જીવ ખાતર 
છોડિા થડિી િજીક હારમાં રેડવું તથા હેકટરે ૫0 ષલટર કુદરતી પ્રવાહી ્જીવ 
ખાતરિો  પાક પર છંટકાવ કરવો. 

કુદરતી પ્રિાહી સજીિ ખાતર બનાિિાની પધધવત

સામગ્રી

સામગ્રીના જથ્ાની જરૂરીયાત
જમીનમાં હારમાં 

આપિા 
(અ)

પાક પર છંટકાિ 
કરિા
(બ)

પાણી (વલ.) ૫૦૦ ૧૦
દેશી ગાયિુ છાણ (ષક.ગ્ા.) ૫૦ ૧

દેશી ગાયિુ મૂત્ (ષલ.) ૨૫ ૦.૫

ગોળ/મોલા્ી્ (ષક.ગ્ા.) ૫ ૦.૧

છા્ (ષલ.) ૫ ૦.૧

કઠોળિો લોટ (ષક.ગ્ા.) ૫ ૦.૧

વડિા ઝાડ િીચેિી માટી (ષક.ગ્ા.) ૨.૫ ૦.૦૫
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્મગ્ ્ામગ્ી (અ)િે દશાસિવેલ માત્ામાં પીપ અથવા ટાંકીમાં ષમશ્ણ કરી જમીિમાં  
આપવા માટે ૨થી૭ હદવ્ રાખી મૂકવુ. 

્મગ્ ્ામગ્ી(્બ)િે દશાસિવેલ માત્ામાં પીપ અથવા ટાંકીમાં ષમશ્ણ કરી પાક પર 
છંટકાવ કરવા માટે ૪૮ કલાક રાખી મૂકવુ. આ ષમશ્ણિો ૧ ષલટર જ્થથો ૧૦ ષલટર 
પાણીમાં ઉમેરી પાક પર છંટકાવ કરવો.

ઉપરોકત ્બંિે  ષમશ્ણિે હદવ્માં ૨ વાર હલાવવું. 

(પ્રાધયાપક અિે વડા, એગ્ોિોમી ષવભાગ, ્બં.અ. કૃષિ મહાષવધયાલય,  
આકૃયુ, આણંદ)

(૮) ઔષવધય પાકો

૮.૧ ડોડી પાકમાં િૃવધધ વનયંત્રકની અસર

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતાર-૩િા ચોમા્ુ ઋતુમાં ડોડી 
(જીવંષત) પાકિું વાવેતર કરતા ખેડૂતોિે વધુ ઉતપાદિ અિે આષથસિક વળતર મેળવવા 
માટે ૨% યુરીયા અિે ૨% પોટેશીયમ કલોરાઇડિા દ્ાવણિું ષમશ્ણ રોપણી ્બાદ 
૪૫ અિે ૭૫ હદવ્ે છંટકાવ કરવાિી  ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, ઓિષધય અિે ્ ુગંષધત પાક ્ ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, આણંદ)

(૯) ઘાસચારા પાકો

૯.૧ લીલાચારા અને દાણા માટે ઓટમાં કાપણી પધધવત

 મધય ગુજરાત ખેત આ્બોહવાકીય ષવસતારમાં ઘા્ચારા તેમજ દાણાિા 
ઉતપાદિિા હેતુથી ઓટ (જએેચઓ ૮૨૨)િંુ વાવેતર કરતા ખેડૂતોિે ભલામણ 
કરવામાં આવે છે કે ઓટિા પાકિી પ્રથમ કાપણી વાવણી ્બાદ ૬૦ હદવ્ે લીલાચારા 
માટે કયાસિ પછી દાણાિા ઉતપાદિ માટે છોડી દેવાથી ગુણવત્ા્ભર લીલોચારો અિે 
દાણાિું વધુ ઉતપાદિ તથા િફો મેળવી શકાય છે.

(મદદિીશ ્ંશોધિ વૈજ્ાષિક(એગ્ો.), મુખય ધા્ચારા ્ંશોધિ કેન્દ્,  
આકૃયુ, આણંદ)
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(૧૦) અનય 

૧૦.૧  ખેતી પાકમાં ભૂંડ (સસ સક્ોફા)ને પ્રિેશતા રોકિા અગંેની ભલામણ

 ખેતી પાકમાં ભૂંડ (્્ સક્રોફા)િે પ્રવેશતા રોકવા ખેતરિી ફરતે 
૧૦’(૩.૦૫મી)િા અંતરે ષ્મેન્ટિા થાંભલા ઉભા કરી તિેા પર કાંટાળા તારિી 
૭ હાર એક્બીજાિે ્માંતર અિે ૨ હાર ્બે થાંભલા વચચે ચોકડી પડે તેમ ્બાંધવી. 
િીચેિી ્માંતર હાર જમીિથી ૬“(૧૫.૨૪ ્ેં.મી.) ઉંચેથી શરુ કરી ૪ હાર 
૮”(૨૦.૩૨ ે્ં. મી.)િા ગાળાએ અિે ઉપરિી ૩ હાર ૧૨“(૩૦.૪૮્ેં.મી.) ગાળાએ 
્બાંધવી. િીચેિા ૩ તારિી હારિે ્બદલે ૩’(૦.૯૧મી) ઉંચાઇિી ચકકરજાળી, 
૬”(૧૫.૨૪્ેં. મી.) જમીિમાં દ્બાવીિે લગાવવાથી વાડિી અ્રકારકતા વધારી 
શકાય છે. 

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક (ઓિીથમો.), એઆઈએિવીપીએમ, ઓિીથમોલોજી પ્રોજકેટ, 
આકૃયુ, આણંદ)

૧૧. ડેરી વિજ્ાન

૧૧.૧ તુલસી ફલેિડ્ડ આઇસક્ીમ બનાિિાની પધધવત 

 આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટી દ્ારા ્ારી ગુણવત્ાયુકત તુલ્ી ફલેવડસિ  
આઇ્ક્રીમ ્બિાવવાિી પધધષત ષવક્ાવેલ છે. જમેા ૬% તુલ્ીિો ર્ અથવા 
૧% ફ્ીજડરિ ાઈડ તુલ્ી પાઉડરિો ઉપયોગ કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 
વયવ્ાષયક ઉપયોગ માટે તુલ્ીિાં ર્ કરતા ફ્ીજડરિ ાઈડ તુલ્ી પાઉડર ્ારૂ 
પહરણામ આપે છે. 

 (પ્રાધયાપક અિ ેવડા, ડેરી ટેકિોલોજી ષવભાગ, ડેરી ્ ાયન્્ કોલજે, આકૃય,ુ આણંદ)
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૧૧.૨  હોમોજીનાઈઝડ મોઝેરેલા ચીઝની લાક્ષણીકતા 

 આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ આંષશક હોમોજીિાઈઝડ મોઝેરેલા 

ચીઝ, હોમોજીિાઈઝ કયાસિ વગરિા મોઝેરેલા ચીઝિી ્રખામણીમાં વધુ ઉતપાદિ, 

્ારો દેખાવ, ્ારી ્બેષકંગ ગુણવત્ા અિે વળતરિી દ્ષષ્ટએ ચહઢયાતી હોય છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી ટેકિોલોજી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ,  

આકૃયુ, આણંદ)

૧૧.૩ “રેડીમીક્ષ” ગાજર હલિો બનાિિાની રીત 

 ગાજરિું છીણ, માવો અિે ઘીિો ઉપયોગ કરી ્બિાવેલ ષમશ્ણિે 

શૂન્યાવકાશમાં પણૂસિ ્ ૂકવણી કરી “રેડીમીક્ષ” ગાજર હલવો ્બિાવવાિી રીત આણંદ 

કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવવામાં આવેલ છે. “રેડીમીક્ષ” ગાજર હલવાિે કા્બસિિ 

ડાયોક્ાઈડ ગે્  હેઠળ પલાષસટકિી મેટ-પોલીસટર પોલીફીલમિી થેલી (૮૫µm)

માં પેક કરી ફ્ીજિા તાપમાિે (૭±૨o્ે) ૪૫ હદવ્ અિે ્ ાધારણ તાપમાિે (૩૦± 

૨o્ે) ૩૦ હદવ્ ્ુધી ્ાચવણી કરી શકાય છે. રેડીમીક્ષ અિે પાણી (૮૫°્ે) 

૧:૨િા પ્રમાણમાં તથા ખાંડ ૨૮ થી ૩૬ % ્ુધી (જરુરીયાત મુજ્બ) ઉમેરી ્ારી 

ગુણવત્ાવાળો ગાજર હલવો ્બિાવી શકાય છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડીપીઓ ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, આણંદ)

૧૧.૪  દૂધમાં ભેળસેળની ચકાસણી કરિા માટેની ગુણાતમક કસોટી

વિભાગ ૧ 

 દૂધમાં ભેળ્ેળ કરવામાં આવતા પદાથમોિી ચકા્ણી કરવા માટે ્ ંખયા્બંધ 

ગુણાતમક ક્ોટીઓ ્ાહહતયમાં પ્રકાષશત કરવામાં આવેલ છે, જમેાં ષભન્નતા જોવા 

મળે છે. આથી ચકા્ેલ, ્રખામણી કરેલ અિે મૂલયાંષકત કરેલ ક્ોટીઓ પૈકી 

િીચે દશાસિવેલ ક્ોટીઓ કે જ ે્ૌથી ્ારંુ પહરણામ આપે છે તે પદ્ધષતઓ વાપરવાિી 

્લાહ આપવામાં આવે છે.
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દૂધમાં ભેળસેળની ચકાસણી માટેની કસોટીઓ
ક્મ ભેળસેળ 

કરેલ  પદા ્્ડ
કસોટી સંદભ્ડ

૧ ડીટરજન્ટ મીથીલીિ બલયુ 
ક્ોટી

Paradkar et al. (2000), FSSAI (2015)

૨ યુહરયા ડી. એમ. એ. ્બી. 
ક્ોટી

Bector et al. (1998), Dixit (2012), 
Sharma et al. (2012), FSSAI (2015)

૩ અેમોષિયમ 
ક્ષારો

ફીિોલ ક્ોટી Mittal & Roy (1976), Srivastava 
(2010), FSSAI (2015)

૪ ગલુકોઝ ્બારફોડ ક્ોટી Roy & Mittal (1977),  Sharma et al. 
(2012), Dixit (2012), FSSAI (2015)

૫ ખાંડ ્ેલીવાિોફ ક્ોટી 
(ઘિ) 

Sharma et al.  (2012)

૬ માલટોડેષષ્ટરિિ આયોડીિ ક્ોટી Dairy Development Department of 
Maharashtra (2013)

૭ સટાચસિ (કાંજી) આયોડીિ ક્ોટી BIS (1960),  Anon. (2006), Dixit 
(2012), Sharma et al. (2012)

૮ િાઈટરિે ટ ડાઈફીિાઈલ 
એમાઈિ ક્ોટી

FAO (1986)

૯ ્લફેટ ્બેરીયમ કલોરાઈડ Sharma et al. (2012), FSSAI (2015) 
૧૦ જીલેટીિ પીક્રીક એ્ીડ ક્ોટી Jacobs & Jaffe (1932), DGHS (2005),  

FSSAI (2015)
૧૧ ફોમાસિલડીહાઇડ લીચ ક્ોટી Williams & Sherman (1905), BIS 

(1961)
૧૨ હાઈડરિ ોજિ 

પેરોક્ષાઈડ
r-ફીિીલીિ 
ડાઈએમાંઈિ ક્ોટી

Draaiyer et al. (2009)

૧૩ ન્યુટરિલાઈઝર રોઝોલીક એ્ીડ 
ક્ોટી

DGHS (2005)

૧૪ ્બોરેક્ અિે 
્બોહરક એ્ીડ

ટરમરીક  પેપર ક્ોટી Anon. (2006), Dairyforall (2006), 
Singh et al. (2012), Dixit (2012)

૧૫ ્ેલી્ીલીક 
એ્ીડ 

ફેરીક કલોરાઈડ 
ક્ોટી

Dixit (2012)
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૧૬ ્બેન્ઝોઈક 
એ્ીડ 

ફેરીક કલોરાઈડ 
ક્ોટી

Singh et al. (2012), Dixit (2012)

િોંધ: ્ોડીયમ કલોરાઈડ (મીઠંુ) િી ભેળ્ેળ પારખવા માટેિી ક્ોટીઓ પૈકી Anon. 
(2006,)  Dairyforall (2006,) Singh et al. (2012,) Dixit (2012,) Sharma et al.  
(2012), FSSAI (2015), Anon. (2009), Srivastava (2010), Kamthania et al. (2014) 
કોઈપણ ક્ોટી ્ોડીયમ કલોરાઈડ (મીઠંુ)િી ભેળ્ેળ પારખી શકતી િથી. આથી આ 
ક્ોટીિી પદ્ધષતમાં ્ુધારો કરવાિી જરૂર છે.

વિભાગ ૨

 દૂધમાં ભેળ્ેળ કરવામાં આવતા તતવોિી ચકા્ણી માટેિી ગુણાતમક 
ક્ોટીમાં જો દૂધિો જ માધયમ તરીકે ઉપયોગ થતો હોય તો તેવી ક્ોટીમાં િીચે 
દશાસિવયા પ્રમાણિેા ્ૌથી ્ાિુકૂળ તાપમાિિો અમલ કરવાિી ્લાહ આપવામાં 
આવે છે. 

ભેળસેળ માટેની ગુણાતમક કસોટીની પદ્ધવતમાં દૂધના તાપમાનની અસર
ક્મ ભેળસેળ 

કરેલ પદા્્ડ
કસોટી સાનુકૂળ 

તાપમાન 
૧ ડીટરજન્ટ મીથીલીિ બલય ુક્ોટી (FSSAI 2015) ૨૦થી ૩૦°્ે
૨ યુહરયા યુરીએજ ક્ોટી (Paradkar et al. 2000) ૪૦°્ે

ફીિોલ ક્ોટી(Paradkar et al. 2000) ૨૦°્ે
૩ સટાચસિ (કાંજી) આયોડીિ ક્ોટી(BIS 1960, Anon. 2006, 

Dixit 2012, Sharma et al. 2012)
૨૦°્ે

૪ માલટોડેષષ્ટરિિ આયોડીિ ક્ોટી (Sharma et al. 2012) ૩૦°્ે

૫ હાઈડરિ ોજિ 
પેરોક્ષાઈડ

r-ફીિીલીિ ડાઈએમાઈિ ક્ોટી (Draaiyer 
et al. 2009)

૨૦°્ે

આયોડોમેટરિ ી (Sharma et al. 2012, FSSAI, 
2015)

૧૦°્ે

૬ ્બોરેક્ અિે 
્બોહરક એ્ીડ

ટમમેરીક પેપર ક્ોટી (Dairyforall 2006, 
Dixit 2012, Singh et al. 2012)

૨૦થી૩૦°્ે

િોંધ:યુહરયા માટેિી ડી. એમ. એ. ્બી. ક્ોટી (Anon. 2009, Dixit 2012, Sharma 
et al. 2012, FSSAI 2015), ન્યટુરિલાઈઝર માટેિી રોઝોલીક એ્ીડ ક્ોટી (DGHS, 
2005), ્બેન્ઝોઈક એ્ીડ માટેિી ફેહરક કલોરાઈડ ક્ોટી (Dixit 2012, Singh et 
al. 2012) અિે ્ેલી્ીલીક એ્ીડ માટેિી ફેહરક કલોરાઈડ ક્ોટી (Dixit 2012) માં 
તાપમાિિી(૧૦થી ૪૦°્ે) અ્ર જણાઈ િથી. 
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વિભાગ ૩

 દૂધમાં ભેળ્ેળ કરવામાં આવતા તતવોિી ચકા્ણી માટેિી ગુણાતમક 
ક્ોટીિી પદ્ધષતમાં જો ક્ોટી માટેિા ષમશ્ણિે ગરમ કરવામાં આવતું હોય તો િીચે 
દશાસિવેલા ્ૌથી ્ાિુકૂળ ્મયગાળાિા ઉપયોગિી ્લાહ આપવામાં આવે છે. 

ભેળસેળ માટેની ગુણાતમક કસોટીની પદ્ધવતમાં વમશ્રણ ગરમ કરિાના  
સમયગાળાની અસર 

ક્મ ભેળસેળ કરેલ  
પદા્્ડ

કસોટી સૌ્ી 
સાનુકૂળ 
સમયગાળો

૧ અેમોષિયમ ક્ષારો ફીિોલ
(Mittal & Roy 1976, DGHS 2005, 
Srivastava 2010, FSSAI 2015)

૨૦ ્ેકન્ડ

૨ ગલુકોઝ ્બારફોડ (દૂધમાં કરેલ ક્ોટી)
(Roy & Mittal 1977, Vishweshwar & 
Krishnaiah 2005, Anon. 2006, Singh et 
al. 2012, Sharma et al. 2012, Dixit 2012, 
Kamthania et al., 2014, FSSAI 2015)

૩ ષમિીટ

૩ ખાંડ ્ેલીવાિોફ ક્ોટી (ઘિ રી્ો્સીિોલ)
(Sharma et al. 2012)

૪ ષમિીટ

્ેલીવાિોફ ક્ોટી (રી્ો્સીિોલ દ્ાવણ) 
(Srivastava 2010)

૫ ષમિીટ

૪ ફોમાાંલડીહાઈડ લીચ ક્ોટી (ડાયરેકટ ફલેમ)
(Williams & Sherman 1905, BIS 1961, 
Vishweshwar & Krishnaiah 2005)

૧ ષમિીટ

લીચ ક્ોટી (્બોઈલીંગ વોટર ્બાથ)
(Sharma et al. 2012)

૪ ષમિીટ

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી કેમેસટરિ ી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, આણંદ)
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૧૧.૫ લોહ તતિ અને પ્રોટીનસભર વબવસકટ બનાિિાની ટેકનોલોજી 

 આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી, આણંદ દ્ારા રાજગરા, ચણાિા લોટ, ઘઉંિા 
લોટ અિે મેંદાિા લોટિા  ષમશ્ણ તથા વહે પાઉડર, િાળીયેરિું છીણ, તાંદળજાિી 
ભાજીિો પાઉડર, કોકો પાઉડર, તલ તથા મરી મ્ાલાિો ઉપયોગ કરી લોહ તતવ 
અિે પ્રોટીિ્ભર ષ્બષસકટ ્બિાવવાિી ટેકિોલોજી ષવક્ાવેલ છે. 

 

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી કેમેસટરિ ી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, આણંદ)

૧૧.૬ લેકટોબેસીલસ હેલિેટીકસ MTCC 5463ના કલચરની ઉતપાદન પધધવત

 ચેડાર ચીઝ વહેમાં 0.૯૫% યીસટ એકસટરિે કટ અિે પ્રોટીઓઝ પેપટોિ ઉમેરી, 
પી.એચ. ૬.૨૫ રાખી તેમાં એકટીવ લેકટો્બે્ીલ્ હેલવેટીક્  MTCC  5463િું 
કલચર ૬% (વી/વી) પ્રમાણમાં ઉમેરી તેિે ૪૦૦ ્ે.ગ્ે. તાપમાિ પર ૨૪ કલાક 
્ુધી આથવણ (ફરમેન્ટ) કરવાથી ૩.૨૫ ગ્ામ/ષલટર ડરિ ાય ્ેલ્બાયોમા્ (જષૈવક 
જ્થથો) મળે છે. જમેાં કુલ જીવંત ્બેકટેરીયાિું પ્રમાણ ૧૪.૮૨ લોગ ્ી.એફ.યુ. પ્રષત 
ગ્ામ જોવા મળે છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી માઈક્રો્બાયોલોજી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ,  
આકૃયુ, આણંદ) 
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૧૧.૭ આ્િણ કરેલ ટોનડ દૂધમાં લેકટોબેસીલસ હેલિેટીકસ  MTCC  
5463 ની અિરોધકીય સવક્યતા

 આથવણ કરેલ ટોન્ડ દૂધ કે જમેાં વધારે માત્ામાં એન્જીઓટેન્્ીિ 
કન્વટસીગ એન્ઝાઈમિે અવરોધતી ્હક્રયતા રહેલી છે. તિેું ઉતપાદિ કરવા આણંદ 
કૃષિ યુિીવષ્સિટી ખાતે ષવક્ાવેલ તકિીકીિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ 
પ્રહક્રયામાં ટોન્ડ દૂધમાં ૨%િા દરથી Lactobacillus helveticus MTCC 5463 
િામિા પ્રો્બાયોટીક કલચરિે ઉમેરી આ ષમશ્ણિે ૨૪ કલાક અિે ૪૨° ્ે.તાપમાિે 
રાખવામાં આવે  છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી માઈક્રો્બાયોલોજી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, 
આકૃયુ, આણંદ) 

૧૧.૮ કેરી આધારીત  ફમમેનટેડ વમલક ડ્ીંક બનાિિાની પધધવત

 આણંદ કૃષિ યુિીવષ્સિટી દ્ારા ્ારી ગુણવત્ાયુકત કેરી અધારીત ફમમેન્ટેડ 
ષમલક પીણં ્બિાવવાિી પધધષત ષવક્ાવેલ  છે. જમેા ડ્બલ ટોન્ડ ષમલક (ડી.
ટી.એમ.) ્ાથે ૧.૨૩% ડબલયુ. પી. ્ી.– ૭૦ (વહે પ્રોટીિ કોન્્ેન્ટરિે ટ–૭૦), 
૦.૧% પેકટીિ, ૧૮.૨૪% કેરીિો ર્ તથા ૧૫% ખાંડિા ઉપયોગ કરવાિી 
ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉપરોકત પધધષતથી  ષવક્ાવેલ કેરી આધારીત ફમમેન્ટેડ 
ષમલક પીણાિી ્ંગ્હ ક્ષમતા ૭ ± ૨ ° ્ે. તાપમાિે ૯ હદવ્િી છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી માઈક્રો્બાયોલોજી ષવભાગ, ડેરી ્ ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, 
આણંદ) 

૧૧.૯ ગાજરના હલિાના ઉતપાદન માટેની વયાપારીક પ્રવક્યા 

 આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ સકે્રપ ્રફે્ હહટ એક્ચેંજરિો 
ઉપયોગ કરીિે ગાજરિા હલવાિા ઉતપાદિ માટેિી વયાપારી પ્રહક્રયા ષવક્ાવી 
ભલામણ કરવામાં આવે છે.  આ પ્રહક્રયા લગભગ ૬૭% ઉષમા ઊજાસિિી ્ાથે  ૬૬ % 
્મય ્બચાવે છે અિે કેિમાં ભરીિે સટરીલાઈજડ  કરેલ ગાજરિો હલવો પરંપરાગત 
પદ્ધષત દ્ારા તૈયાર કરેલા ગાજરિા હલવાિી ્રખામણીમાં વધુ ્ારો સવાદ અિે 
પોિણ ગુણો ધરાવે છે અિે ૬ મહહિા ્ુધી જાળવી શકાય છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી ઈજિેરી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, આણંદ)
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૧૧.૧૦ દૂધી હલિાના ઉતપાદન માટેની વયાપાવરક પ્રવક્યા

 આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટી દ્ારા સકે્રપ ્રફે્ હહટ એક્ચેંજરિો ઉપયોગ 
કરીિે દૂધી હલવાિા ઉતપાદિ માટે ષવક્ાવેલ વયાપાહરક પ્રહક્રયાિી ભલામણ 
કરવામાં છે. આ પ્રહક્રયા લગભગ ૬૬% ઉષમા ઊજાસિિી ્ાથે  ૬૩% ્મય ્બચાવે છે 
અિે કેિમાં ભરીિે સટરીલાઈજડ  કરેલ દૂધીિો હલવો પરંપરાગત પદ્ધષત દ્ારા તૈયાર 
કરેલા દૂધીિા હલવાિી ્રખામણીમાં વધુ ્ારો સવાદ અિે પોિણ ગુણો ધરાવે છે 
અિે ૬ મહહિા ્ુધી જાળવી શકાય છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી ઈજિેરી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, આણંદ)

૧૧.૧૧ ડેરી ઉધોગમાં સોફટ સટાટ્ડરનો ઉપયોગ

 પાંચ ષકલોવોટ ્ુધીિા મશીિોિે ચલાવવા માટે ્ોફટ સટાટસિ રિે વાપરવાિી 
ભલામણ કરવામાં આવે છે. આમ કરવાથી પ્રારંષભક ઉજાસિમાં અિે એકંદર ઉજાસિમાં 
અિુક્રમે  ૪.૦૦ થી ૧૭.૧૬ ટકા અિે  ૦.૧૦ થી ૪.૫૭ ટકાિી લોડિી વધ-ઘટ 
પ્રમાણે ્બચત થઇ શકે છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, ડેરી ઈજિેરી ષવભાગ, ડેરી ્ાયન્્ કોલેજ, આકૃયુ, આણંદ)

(૧૨) ફૂડ પ્રોસેવસંગ ટેકનોલોજી

૧૨.૧ ટામેટાન ેકોવટંગ કરી લાબંા સમય સધુી જાળિી રાખિા માટેની તાવંત્રકતા 

 ટામેટાિી ખેતી અિે તેિા વયવ્ાય ્ાથે ્ંકળાયેલા ખેડૂતો તેમજ 
ઉદ્ોગકારોિે આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવવામાં આવેલ ટામેટાિે કોહટંગ 
કરી લાં્બા ્મય ્ુધી જાળવી રાખવા માટેિી તાંષત્કતાિાે ઉપયોગ કરવાિી 
ભલામણ કરવામાં આવે છે. ્ામાન્ય તાપમાિે (૨૭±૩0્ે) અધસિ પહરપકવ  ટામેટા 
્ંગ્હ કરવા, ૨૦% ્બી-વેક્,  ૨ %ઓષલક એષ્ડ, ૪% ્ોડીયમ હાઈડરિ ોક્ાઈડ 
અિે ૧% ગલી્રોલ મોિોસટીયરેટિું  ્ંયોજિ ્બિાવી તેમાં ્બાકીિું ૭૩% ગરમ 
પાણી ઉમેરીિે ટામેટા ઉપર કોહટંગ કરવાથી ૨૪ હદવ્  વધારે ્ાચવી શકાય છે. 
ઓછા તાપમાિે (૧૫±૨0્ે) ટામેટા ્ંગ્હ કરવા ૨૦% ્બી-વેક્, ૧૫% ષમિરલ 
ઓઈલ, ૨% ઓષલક એષ્ડ, ૪% ્ોડીયમ હાઈડરિ ોક્ાઈડ અિે ૧% ગલી્રોલ 
મોિોસટીયરેટિું  ્ંયોજિ ્બિાવી તેમાં ્બાકીિંુ ૫૮% ગરમ પાણી ઉમેરીિે કોહટંગ 
કરવાથી ૧૫ હદવ્ વધારે ્ાચવી શકાય છે.               
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           ૦ થી ૬ હદવ્     ૦ થી ૨૪ હદવ્

 

૦ થી ૩૬ હદવ્

(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણદં)

૧૨.૨ બાયોડીઝલ બનાિિાની તાવંત્રકતા  

 ્ૂયસિમુખી અિે કપા્ીયાિા તેલમાંથી ્બાયોડીઝલ ્બિાવવામાં ર્ ધરાવતા 
ઉદ્ોગ ્ાહષ્કોિે આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ તાંષત્કતાિો ઉપયોગ 
કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ તાંષત્કતામાં ખા્ ઉદ્ીપક (્ોડીયમ 
હાઇડરિ ોક્ાઈડ)િી હાજરીમાં, મીથેિોલ ્ાથે ટરિ ાન્્એસટરીફીકેશિ કરી ગલી્રોલ 
છૂટા પાડવાિી અિે તેિા પછીિી પ્રષકયાઓિો ્માવેશ થાય છે.

(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણંદ)
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૧૨.૩ ફળ અને શાકભાજીનાં શ્વસન દરને ઓનલાઇન માપિા માટે મલટી 
ચેમબર યંત્ર 

 ફળ અિે શાકભાજીિાં શ્્િ દરિે ઓિલાઇિ માપવામાં ર્ ધરાવતા  

ઉદ્ોગકારો અિે/અથવા તેિે માપવા માટેિા યંત્ો ્બિાવિારિે આણંદ કૃષિ 

યુષિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ મલટી ચેમ્બર યતં્િી ડીઝાઇિિો ઉપયોગ કરવા ભલામણ 

કરવામાં આવે છે. આ યતં્ દ્ારા ફળ અિે શાકભાજીિે જુદા- જુદા વાતાવરણમાં તેિા 

શ્્િ દરિે ્રળ રીતે, ઝડપથી અિે ચોકક્ાઇ પૂવસિક ઓિલાઈિ માપી શકાય છે.

(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણદં)

૧૨.૪ આખા આમળાની કેંડી બનાિિાની પધધવત

 આખા આમળાિી કેંડીિંુ ઉતપાદિ કરવામાં ર્ ધરાવતા ્ાહષ્કો અિે 

ઉદ્ોગકારોિે આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટી ધવારા ષવક્ાવવામાં આવેલ ટેકિોલોજીિો 

ઉપયોગ કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પધધષતમાં ્ ારી ગુણવત્ાિા આખા 

આમળાિી કેંડી ્બિાવવા અલટરિ ા્ોિીકેશિ, ખાંડિી ચા્ણી (૫૮0 ષબ્ક્) ધવારા 

ઓસમોટીક ડીહાઇડરિેશિ અિે મીકેિીકલ ડરિ ાયર ધવારા ્ ુકવણી કરવામાં આવે છે. આ 

પધધષતથી ્બિાવેલ આખા આમળાિી કેંડીિે એચડીપીઈ (૨૦૦ ગેજ) પેકેજીંગમાં ૬ 

મહહિા માટે ્ંગ્હ (૨૭±૨°્ે, ૬૫% ્ાપેક્ષ ભેજ) કરી શકાય છે.

(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણદં)

૧૨.૫ મઠમાં્ી માલટ બનાિિાની પધધવત 

 માલટ આધાહરત ઉતપાદિો ્બિાવવામાં ર્ ધરાવતા ઉદ્ોગ ્ ાહષ્કો અિે 

ઉતપાદકોિે આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ મઠમાંથી માલટ ્બિાવવાિી 

પધધષત અપિાવવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધષતમાં મઠિે ૧૨ કલાક 

પલાળી અિે ૩૬ કલાક ફણગાવયા ્બાદ તેિે ૬૦˚્ેં ્ુકવીિે દળવામાં આવે છે. આ 

રીતે ્બિાવેલ મઠિો માલટ પૌષષ્ટક તતવો (પ્રોટીિ, કા્બમોહાઈડરિે ટ અિે મીિરલ્)િું 

પ્રમાણ ્ુધારે  છે તથા પ્રષત-પોિક તતવો િું પ્રમાણ ઘટાડે છે.
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(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણદં)

૧૨.૬ કોળાના પાઉડરમાં્ી કેરોટીનોઈડનું ઉતપાદન  

 કોળાિા પાઉડરમાંથી કેરોટીિોઈડિું ઉતપાદિ કરવામાં ર્ ધરાવતા,  
ફૂડ પ્રો્ેષ્ંગ ્ાથે ્ંકળાયેલા ઉદ્ોગ ્ાહષ્કોિે આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા 
ષવક્ાવેલ  ્ુપર હક્રહટકલ એષ્ટરિે ક્િ દ્ારા ષિષકિસિણિી ટેકિોલોજીિો ઉપયોગ 
કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે.  આ ટેકિોલોજીમાં કોળાિે બલાષન્ચંગ, 
્લફાઈટેશિ અિે શૂન્યાવકાશમાં ્ુકવીિે ચાળ્ા ્બાદ મળેલ પાઉડરિે ષિયંષત્ત 
દ્બાણે  અિે તાપમાિે ્ ુપર હક્રહટકલ એષ્ટરિે ક્િ કા્બસિિ ડાયોક્ાઈડ દ્ારા ષિષકિસિણ 
કરી કેરોટીિોઈડિું ઉતપાદિ કરવામાં આવે છે, જ ેપરંપરાગત ષિષકિસિણ પદ્ધષત કરતા 
શ્ેષ્ઠ છે. આ પદ્ધષતથી કેરોટીિોઇડ (0.૬ ગ્ામ / ૧00 ગ્ામ) અિે β-કેરોહટિ 
(૧૫૧.૪૭ ષમ.ગ્ા./૧00 ગ્ામ)િુ મહત્મ ઉતપાદિ પ્રાપ્ કરી શકાય છે. આ રીતે 
મેળવેલ અકસિિે -૧૮° ્ે. તાપમાિે ૪૫ હદવ્ ્ુધી ્ાચવી શકાય છે.

    

                         કોળાિો પાઉડર                    કેરોટીિોઇડ પાઉડર

(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણંદ)
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૧૨.૭ પૌવટિક પ્રોટીન ફોવટ્ડફાઇડ કોળાની બાર 

 જ ેફૂડ પ્રો્ે્રોિે પૌષષ્ટક પ્રોટીિ ફોહટસિફાઇડ કોળાિી ્બાર ્બિાવવામાં ર્ 
હોય તેઓિે આણંદ કૃષિ યષુિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ પદ્ધષતિો ઉપયોગ કરવાિી 
ભલામણ છે. આ ટેકિોલોજીમાં વહે-પ્રોટીિ કોન્્ેન્ટરિે ટ (૫%), માલટોડેક્ષટરિ ીિ(૦.૧ 
%), પેકટીિ(૦.૨%) અિે ્ાઈહટરિક ઍષ્ડ(૦.૮૬%) કોળાિા પલપમાં િાખી, 
તેિે પકવી, મેટલાઈજડ કાસટ પોષલપ્રોપીલીિ (એમપીપી)માં પેષકંગ કરવામાં આવે 
છે.

 (પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણદં)

૧૨.૮ લાલ મરચામાં્ ી ઓવલયોરેવસન બનાિિાની પધધવત

 લાલ મરચામાંથી ઓષલયોરેષ્િ, કેપ્ી્ીિ અિે પીગમેંટ પદાથમો 
્બિાવવામાં ર્ ધરાવતા ઉધોગ-્ાહષ્કો અિે ફૂડ પ્રો્ે્રોિે આણંદ કૃષિ 
યુષિવષ્સિટી દ્ારા ષવક્ાવેલ ્ુપરહક્રહટકલ ફલૂઈડ એષ્ટરિે ક્િ ટેકિોલોજીિો 
ઉપયોગ કરવાિી ભલામણ છે. આ ટેકિોલોજી પ્રમાણે મરચાંિી ્ુકવણી કરી તેિો 
પાઉડર ્બિાવી તેિે ચાળી,  ષિધાસિહરત  તાપમાિે અિે દ્બાણે ્ુપરહક્રહટકલ ફલૂઈડ 
એષ્ટરિે ક્િ કા્બસિિ ડાયોક્ાઈડ વડે કરવાથી ઓષલયોરેષ્િ (૬.૫%), કેપ્ી્ીિ 
(૨.૨%) અિે પીગમેંટ પદાથમો (િે્લેરીષમટર કલર વેલયુ - ૧૬૦૨૪) મેળવી 
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શકાય છે. આ પદ્ધષતિા ઉપયોગથી મળતા ઓષલયોરેષ્િ, કેપ્ે્ીિ અિે પીગમેંટ 
પદાથમો હાલ વપરાતી અન્ય પદ્ધષતઓ કરતાં વધુ ્ારી ગુણવત્ાિા હોય છે.

(પ્રાધયાપક અિ ેવડા, પીએચઈ ષવભાગ, એફપીટી એન્ડ ્બીઈ કાલેજે, આકૃય,ુ આણદં)

૧૩. કૃવષ ઈજનેરી

૧૩.૧ મીની ટ્ેકટર(૧૫-૨૦ હો.પા.)્ી ચાલતું ખેડ કરિા માટેનું બહુલક્ષીય 
સાધન 

 આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા મીિી ટરિે કટર(૧૫-૨૦ હો.પા.)થી ચાલતું 
ખેડ કરવા માટેિું ્બહુલક્ષીય ્ાધિ ષવક્ાવવામાં આવયુ છે જિેા વડે મધય ગુજરાત 
એગ્ો કલાઇમેટીક ઝોિમાં આવેલ ગોરાડંુ જમીિમાં વરાપિી અવસથાએ એકી્ાથે 
વાવણી લાયક જમીિ તૈયાર કરી શકાય છે અિે  કલટીવેટર કરતાં ખચસિમાં આશરે ૫૦ 
ટકા જટેલી ્બચત થાય છે. આ ્ાધિમાં ખેડ માટે લોખંડિા હળ તેમજ ઢેફા ભાંગવા 
માટે કલોડ ક્રશર લગાડવામાં આવયા છે જથેી એક જ ઓપરેશિમાં વાવણી લાયક 
જમીિ તૈયાર થતી હોવાથી ખેડૂતોિે આ ્ાધિિો ઉપયોગ કરવા ભલામણ કરવામાં 
આવે છે. 

 (આચાયસિ કૃષિ ઈજિેરી કોલેજ, આકૃયુ, ગોધરા)
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૧૩.૨ મીની ટ્ેકટરમાં થ્ી પોઈનટ વહવચંગ વસસટમનો ઉપયોગ

 મધયમ ્ાઈઝિા ટરિે કટરથી (૩૫-૪૦ હો.પા.)થી ચાલતા વાવણી માટેિા 
યંત્િા થ્ી પોઈન્ટ હહષચંગ ષ્સટમમાં ફેરફાર કરવાથી આજ વાવણી યંત્િે મીિી 
ટરિે કટરમાં (૧૫-૨૦ હો.પા.) આગળિા ભાગે ૧૦૦ ષકલો વજિ મૂકી  (ફ્ન્ટ 
્બેલેષન્્ંગ કરી) ્હેલાઇથી ચલાવી શકાય છે. આમ વાવણીિા ખચસિમાં પણ મધયમ 
ટરિે કટર થી ચાલતા વાવણીિા યંત્ો કરતાં આશરે ૨૦ટકા જટેલી ્બચત કરી શકાય.  
ટરિે કટરથી ચાલતા વાવણી માટેિા યંત્િા ઉતપાદકોિે ્લાહ આપવવામાં આવે છે કે 
વાવણીિા યંત્ોિું હહષચંગ િીચે આપેલ માપ મુજ્બ રાખવામાં આવે તો મધયમ ટરિે કટર 
દ્ારા ્ંચાષલત વાવણી યતં્િે મીિી ટરિે કટરથી પણ ચલાવી શકાય:  

(૧) લોઅર હહષચંગ પોઈન્ટ વચચે મહત્મ ૬૦-૭૦ ્ેમી.િું અંતર અિે  (૨) ટોપ 
હહષચંગ પોઈન્ટ અિે લોઅર હહષચંગ પોઈન્ટ વચચે વહટસિકલ અંતર ૫૦-૬૦ ્ેમી. 
રાખવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

 (આચાયસિ, કૃષિ ઈજિેરી કોલેજ, આકૃયુ, ગોધરા)

૧૩.૩ મીની ટ્ેકટર્ી ચાલતું સેમી ઓટોમેવટક પોટેટો પલાનટર

 આણંદ કૃષિ યુષિવષ્સિટી દ્ારા મીિી ટરિે કટરથી (૧૫-૨૦ હો.પા.) થી ચાલતું 
્બે ચા્વાળું ્ેમી ઓટોમેહટક ્બટાટાિી વાવણી કરવાિું મશીિ ષવક્ાવવામાં 
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આવેલ છે. જિેો ્બટાટા ઉગાડતા ખેડૂતોિે ઉપયોગ કરવાિી ભલામણ કરવામાં 
આવે છે. આ પલાન્ટરથી ્બટાટાિી વાવણી અિે ખાતરિી ઓરણી યોગય ઉંડાઈએ 
એકી્ાથી થાય છે.આ પલાન્ટરથી ્બે ચા્ વચચેિું અંતર જરૂહરયાત મુજ્બ (૪૦-
૭૦ ્ેમી) ગોઠવી શકાય છે. આ પલાન્ટરિાે ઉપયોગ કરવાથી મધયમ ્ાઇઝિા 
ટરિે કટર (૩૫-૪૦ હો.પા.)થી ચાલતા પલાન્ટર કરતાં વાવણીિા ખચસિમાં આશરે ૪૦ 
ટકા જટેલી ્બચત થાય છે.આ પલાન્ટર અંદાજીત ષકંમત રૂ. ૨૬૦૦૦ જટેલી થાય છે. 

(આચાયસિ, કૃષિ ઈજિેરી કોલેજ, આકૃયુ, ગોધરા)

૧૩.૪ થ્ોટ ટાઇપ અપડ્ાફટ બાયોમાસ ગેસીફાયરનો ઉપયોગ 

 ્ામુહહક ર્ોડા, હોટલ તથા ઢા્બા જવેી ્ંસથાઓિા ્ંચાલકોિે આણંદ 
કૃષિ યુષિવ્સીટી દ્ધારા ષવક્ાવેલ મકાઈિા લાહટયા, લાકડાિા ટુકડા અિે લાકડાિા 
વહેરિી ષબ્કેટ્ ઉપર ચાલતા થ્ોટ ટાઇપ અપડરિ ાફટ ્બાયોમા્ ગે્ીફાયરિો 
ઉપયોગ કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ ગે્ીફાયરિા ઉપયોગથી એલ.પી.
જી. ગે્િી ્રખામણીએ ૫૦ ટકા ્ુધીિો ્બળતણ ખચસિ ્બચાવી શકાય છે તથા 
મકાઈિા લાહટયા ્બીજા ્બળતણ કરતા વધારે અિુકૂળ છે.

(ષવભાગીય વડા, આરઈઈ ષવભાગ, કૃષિ ઈજિેરી કોલેજ, આકૃયુ, ગોધરા)

૧૪. એગ્રીકલચર ઈનફોમમેશન ટેકનોલોજી 

૧૪.૫  i-Khedut મોબાઈલ અેવપલકેશન 

 આણંદ કૃષિ યષુિવ્સીટી દ્ારા i-Khedut મો્બાઈલ એષપલકેશિ શરૂ 
કરવામાં આવેલ છે. આ એષપલકેશિ દ્ારા વૈજ્ાષિક પાક પદ્ધષત (વૈજ્ાષિક ખેતી 
પદ્ધષત) તથા પશુપાલિિે લગતી માહહતી ગુજરાતી ભાિામાં ઉપલબધ થતી હોય 
હોઈ ગુજરાત રાજયિા ખેડૂતોિે તેિો ઉપયોગ કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(ષિયામક, આઈટી, આકૃયુ, આણંદ)

૧૫. પશુ ઉતપાદનને લગતી ભલામણો

૧૫.૧  ્બોટાદ જીલ્ાિા પશુપાલકો માટે દૂધાળ ગાયો અિે ભેં્ો માટે ્ંયુકત 
્મતોલ દાણ  ્બોટાદ જીલ્ાિા પશુપાલકોિે દૈષિક ૫.૦ થી ૯.૦ અિે ૯.૦ થી 
૧૩.૦ ષક.ગ્ા. દૂધ આપતી દૂધાળ ગાયો અિે ભેં્ોિી પોિક તતવોિી જરૂહરયાત 
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પૂણસિ કરવા ્મગ્ વિસિ દરમયાિ હાલ આપવામાં આવતા દાણ ઉપરાંત અિુક્રમે દૈષિક 
૧.0 અિે ૧.૫ ષક.ગ્ા. વધારાિું ્ંયુકત ્મતોલ દાણ આપવાિી ભલામણ કરવામાં 
આવે છે.

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, પશુપોિણ ્ંશોધિ કેન્દ્, આકૃયુ, આણંદ)

૧૫.૨ મરઘાં આહાર (લેયરમેશ) બનાિિા માટે પીળી મકાઇનો ઉપયોગ 

 વહાઇટ લેગ હોિસિ લેયર પક્ષીઓ માટેિો મરઘાં આહાર (લેયરમેશ) ્બિાવવા 
માટે પીળી મકાઇ (ગુજરાત આણંદ યલોમેઈઝ હાઇબ્ીડ-૧)િો ઉપયોગ કરવાથી 
્ફેદ મકાઇ (ગુજરાત મકાઈ-3), હાઇકવોષલટી પ્રોટીિ મેઇઝ-૧(HQPM-1) 
અિે પપસિલ મકાઇિા ઉપયોગિી ્રખામણીએ ઇંડાંમાં ્બીટા કેરોટીિ(૮.૫૫૯ 
પીપીએમ) અિે પ્રોટીિિંુ (૧૩.૨૨%)  મહત્મ પ્રમાણ તથા પીળી જરદીમાં ઘાટો 
પીળો રંગ જોવા મળેલ હતો જથેી ઇંડાંમાં મૂલયવધસિિ કરી શકાય તથા ઘાટી પીળી 
જરદીવાળા ઇંડાં માટેિી ગ્ાહકોિી પ્ંદગી ્ંતોિી શકાય છે. આથી મરઘાં આહાર 
(લેયરમેશ) ્બિાવવા માટે પીળી મકાઇ (ગુજરાત આણંદ યલોમેઈઝ હાઇબ્ીડ-૧)
િો ઉપયોગ કરવાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(્ંશોધિ વૈજ્ાષિક, મરઘા ્ંકુલ, આકૃયુ, આણંદ)

૧૫.૩ મારિાડી અન ેપાટણિાડી ઘટેાઓંના ંઉછરતા ંબચચાઓંન ેપાણીની જરૂવરયાત 

 આથી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે મારવાડી અિે પાટણવાડી ઘેટાંઓિાં 
ઉછરતાં ્બચચાંઓિે દૈષિક ૨0 ષલટર પાણી પર ષિભાવી શકાય છે.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, પશુપાલિ ષવભાગ, આકૃયુ, આણંદ) 

૧૬. પશુ આરોગય

૧૬.૧ કૂતરામાં અકંુશકૃવમ (એંકાયલોસટોમોવસસ)ના રોગનું વનયંત્રણ

 આણંદ ષજલ્ામાં કૂતરા પાળતા માષલકોિે ્લાહ આપવામાં આવે છે કે 
તેઓએ વિસિ પયાંત (૧૪-૩૭%) જોવા મળેલ અંકુશકૃષમ (એંકાયલોસટોમોષ્્)િા 
રોગિા અટકાવ માટે ષિયત કૃષમિાશક દવા, ષિધાસિહરત ્મયાંતરે, પશુ ષચષકત્કિી 
્લાહ મુજ્બ આપવી.

(પ્રાધયાપક અિે વડા, પશુ પરોપજીવી ષવભાગ, આકૃયુ, આણંદ) 
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