ુ ાકાતન ંુ આયોજન
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ અરણેજ રારા પ્રથમ હરોળ ષનદશશનની મલ
કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર, આકૃય,ુ અરણેજ દ્વારા ““”સ્ે ે્ન્દ્ધનીંગ ઓફ એડેપ્્ીવ રીસર્ચ ઈન ઓલ

એગ્રો કલાઈમેટ્ક ઝોન ઓફ એએયુ” યોજના અંતગચત પ્રથમ હરોળ ષનદશચન ગોઠવવા મા્ે દરે ક

ુ રાત આણંદ દે શી કપાસ-૨ (જીએડીસી-૨), ગજ
ુ રાત ઘઉં (જીડબલ્ય-ુ ૧) અને ગજ
ુ રાત
ૂ ને ગજ
ખેડત
આણંદ ડયરુ મ ઘઉં (જીએડીડબલ્ય-ુ ૩) બિયારણનુ ં ષવતરણ કરવામાં આવ્યુ હત.ુ ં જે અંતગચત કેન્દ્ર
રારા પ્રથમ હરોળ ષનદશચનની મુલાકાતના કાયચક્રમનુ ં આયોજન ૭-૦૨-૨૦૧૯ અને ૧૩-૦૨-૨૦૧૯
ના રોજ કરવામાં આવ્યુ ં હતુ.ં આ મુલાકાતમાં ધોળકા તાલુકાના જાખડા, વારણા, ધોળી, કેસરગઢ,

ૂ ોના ખેતરે મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. આ
કષમયાળા, જવારજ તેમજ લક્ષ્મીપુરા ગામના ખેડત

મુલાકાતમાં કૃષિ સંશોધન કેન્દ્્ના વડા સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી એર્. િી પ્ે લ, મદદનીશ
સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી એન. આર. બુિ
ં ટડયા અને સંશોધન સહાયકશ્રી આર. કે. પ્ે લ હાજર રહ્યા
હતા. શ્રી. એર્. િી પ્ે લ, સહ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રીએ કપાસ તેમજ ઘઉંની જાતો અને તેની

ુ રાત આણંદ દે શી કપાસ-૨
ૂ ોને ખેતર પર સમજ આપી વધુમાં ગજ
લાક્ષણીકતાઓ ષવિે ખેડત
ુ રાત આણંદ ડયરુ મ ઘઉં (જીએડીડબલ્ય-ુ ૩)ની જાતોની િીજી જાતોથી
(જીએડીસી-૨) અને ગજ
ૂ ના ખેતરે આપવામાં આવી હતી. શ્રી એન. આર. બુિ
ષવશેતાઓ ષવિેની માટહતી ખેડત
ં ટડયા,

મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાષનકએ કપાસના પાકમાં જમીન અને ખાતર વ્યવસથાપનની માટહતી આપી
ુ રાત આણંદ દે શી કપાસ-૨ (જીએડીસી-૨) અને ગજ
ુ રાત આણંદ ડયરુ મ ઘઉં
હતી, વધુમાં ગજ

(જીએડડીબલ્ય-ુ ૩)ની સજીવ વૈજ્ઞાષનક ખેત પધ્ધષતની માટહતી શ્રી આર. કે. પ્ે લ, સંશોધન
સહાયક રારા આપવામાં આવી હતી.

ૂ
ખેડત
મુલાકાત દરમ્યાન “સ્ે ે્ન્દ્ધનીંગ ઓફ એડેપ્્ીવ રીસર્ચ ઈન ઓલ એગ્રો

ૂ ને
કલાઈમેટ્ક ઝોન ઓફ એએયુ” યોજના અંતગચત પ્રથમ હરોળ ષનદશચન ગોઠવવા મા્ે દરે ક ખેડત
ૂ ોનો પ્રષતસાદ મેળવ્યો હતો. ખેડૂતો
કરવામાં આવેલ બિયારણનના ષવતરણની મુલાકાત કરી ખેડત
ુ રાત આણંદ દે શી કપાસ-૨ (જીએડીસી-૨) જાતમાં િીજી જાત કરતાં રૂની
રારા કપાસની ગજ
ુ રાત આણંદ ડયરુ મ ઘઉં (જીએડીડબલ્ય-ુ ૩) જાતમાં ગજ
ુ રાત
ગુણવત્તા સારી છે તેમજ ઘઉંની ગજ
ઘઉં (જીડબલ્ય-ુ ૧) કરતાં છોડ તેમજ ઉંિીની લંિાઈ વધુ હોવાનુ ં જણાવવામાં આવ્યુ.ં મુલાકાતની
ૂ ોનો સારો પ્રષતસાદ મળતા નવી જાતોની માંગ આવનારા સમયમાં વધુ રહશે તેવ ુ ં
અંતમાં ખેડત
જાણવા મળયુ ં છે .

ુ રાત આણંદ ડયરુ મ ઘઉં (જીએડડબલ્ય-ુ ૩)
ગજ

ુ રાત આણંદ દે શી કપાસ-૨ (જીએડીસી-૨)
ગજ

ુ રાત ઘઉં (જીડબલ્ય-ુ ૧)
ગજ

ુ ાકાત
પ્રથમ હરોળ ષનદશશનની મલ

