મધમાખી પાલન અને વ્યવસ્થાપન અંગે નો તાલલમ વગગ યોજાયો
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આકૃય,ુ આણંદ તથા એગ્રીકલ્ચર ટેકનોલોજી
ુ ત ઉપક્ર્મે “મધમાખી પાલન અને વ્યિસ્થાપન” અંગેની તાલલમ
મેનેજમેન્ટ એજન્સી (આત્મા), ખેડા ના સંયક
તા: ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ થી ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ દરમ્યાન ગોઠિિામાં આિેલ. જેમાં ખેડા જીલ્લાના કુલ ૩૬
ૂ ભાઇઓએ ભાગ લીધેલ.
મધમાખી પાલનમાં રસ ધરાિતા ખેડત
િધતા જતા જતુ
ં નાશકોના છંટકાિથી પયાાિરણમાં મધમાખીની િસ્તી ઘટતી જાય છે , જેની સીધી
અસર પાક ઉત્પાદન પર જોિા મળે છે . આથી સંકલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન અપનાિી, જતુનાશકનાં
ં
છંટકાિ તેમજ પાક સંરક્ષણ ખચા ઘટાડી, રસાયણમુક્ત અને ગુણિત્તાસભર ખેત ઉત્પાદનની સાથે સાથે
ૂ ોને મળે અને મધમાખી પાલન
મધમાખી પાલન તેમજ મધમાખીની જાળિણી અંગેની જાણકારી ખેડત
અંગેની જગૃતતા કેળિાય તે માટે આ તાલલમનુ ં આયોજન કરિામાં આિેલ.
આ તાલલમ કાયાક્ર્મમાં મધમાખી પાલનને લગતા વિવિધ વિિય પર જુદા-જુદા વનષણાંતો દ્રારા
ૂ ોને માગાદશાન આપિામાં આિેલ. આ ઉપરાંત મધમાખી પાલનની શરૂઆત કરતી િખતે
લંબાણપ ૂિાક ખેડત
લેિાની થતી કાળજીઓ, ઋતુ મુજબ મધમાખી પાલન, કૃવિમ રાણી ઉછે રની પધ્ધવત, મધમાખી પાલન માટે
જરૂરી સાધનો, પરાગરજ અને મધુરસ પુરી પાડતી િનસ્પવતઓ, મધ કાઢિાની પધ્ધવત તેમજ મધના
પ્રોસેસીંગ વિશે પર પ્રાયોલગક તાલલમ આપિામાં આિેલ.
ૂ ભાઇઓને સોલધરા ખાતે આિેલ સહ્યાદ્રી મધમાખી ઉછે ર કેન્દ્ર કે જે
કાયાક્ર્મ દરમ્યાન સિે ખેડત
મધમાખી માટે એક સફળ ગાથા રૂપ છે તેની પણ પ્રત્યક્ષ મુલાકાત તા. ૧૮-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ લેિડાિી
ૂ ોને માગાદશાન પુરૂ પાડિામાં આિેલ.
ખેડત
કાયાક્ર્મમાં તાલલમાથીઓએ પોતાના તાલલમ પ્રત્યેના પ્રવતભાિો પણ આપેલ હતા અને જણાવ્યુ હતુ ં
કે આ તાલીમથી અમે મધમાખી પાલન કરિા માટે પ્રેરાયા છીએ.
આ તાલલમ કાયાક્ર્મનાં અંવતમ દદિસે માન. કુલપવતશ્રી ડૉ. એન. સી. પટેલ, સંશોધન વનયામકશ્રી,
ડૉ. કે. બી. કથીરીયા, વિસ્તરણ વશક્ષણ વનયામકશ્રી, ડૉ. એ. એ. પટેલ, આચાયા અને વિદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી
ડૉ. કે. પી. પટેલ, પ્રોજેકટ ડાયરે કટર, આત્મા, ખેડા શ્રી. પી. આર. દિે તથા પ્રાધ્યાપક અને િડા,
ડૉ. પી. કે. બોરડ પણ ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. માન. કુલપવતશ્રી ડૉ. એન. સી. પટેલે તાલલમની જાણકારી બીજા
ૂ ો સુધી પહોંચે તેિી અભ્યથાના સાથે આશીિાચન આપેલ તથા કાયાક્ર્મ દરમ્યાન મહાનુભાિોના હસ્તે
ખેડત
પ્રમાણપિનુ ં વિતરણ પણ કરિામાં આિેલ.
કાયાક્ર્મમાં કીટકશાસ્ત્ર વિભાગમાંથી પ્રો. વમરલ સુથાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ડૉ. સી. બી. ધોબી,
મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનક તથા વમનાક્ષી લુણાગરીયા, ખેતી અવધકારી હાજર રહ્યા હતા.

કાયાક્ર્મના અંતમાં ડૉ. ડી. બી. સીસોદીયા, સહ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકએ આભાર દશાન રજુ કયુા હતુ.
સમગ્ર કાયાક્ર્મનુ ં સંચાલન ડૉ. આર. કે. ઠુમર, સહ પ્રાધ્યાપકએ કયુા હતુ.ં

