
ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજ ારા ખે ુત દનની ઉજવણી  

     ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજ ારા તા: ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ આણંદ જ લાના વલાસણ ગામ 

ખાતે બટાકાના પાકમા ં“સંકલીત ખાતર યવ થાપન” િવષય પર વે થમ હરોળ િનદશનો આપેલ 

 તગત િનદશન હઠળના લાભાથ  ી અમીતભાઈ પટલના ખેતર ખે ુત દન યોજવામાં 

આવેલ માં ૩૬ ખે ૂતો હાજર ર ા હતા. આ કાય મમાં વલાસણ ગામના ામસેવક ી 

ુષારભાઈ એસ. મેણાત તેમજ ગિતશીલ ખે ૂત ી િવ લભાઇ પટલ તથા ી િન ુંજભાઈ પટલ 

હાજર ર ા હતા. ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજના વૈ ાિનક, (બાગાયત) ીમતી અમીતાબેન બી. 

પરમાર ારા બટાકાની ખેતી કરતા ખે ુત ભાઇઓને બટાકાની ખેતીમાં સંકલીત ખાતર 

યવ થાપન પર વે મા હતગાર કર  થમ હરોળ િનદશન તગત આપેલ અ ુભવ િવક વાહ  

ખાતર (એન.પી.ક. ક સોટ યા ક ચર) ના ઉપયોગ ારા મળેલ પર ણામો ુ ં ખે ુતના ખેતર પર 

તા ય િનદશન કર  તફાવત બતાવેલ અને બટાકામાં વ ુ  ઉ પાદન    મેળવવા માટની સલાહ ુર  

પાડલ. ઉપરાંત આણંદ ૃિષ ુ િનવિસટ  ખાતે સંશોધન થયેલ અ ય અ ુભવ િવક વાહ  ખાતર 

વા ક રાયઝોબીયમ, એઝોટોબે ટર, એઝો પાયર લીયમ, ફોસફટ ક ચર, પોટાસ ક ચર વગેરના 

અ ય પાકોમાં કાય મ ઉપયોગ પર વે િવ ૃ તમાં ચચા કર  તથા આ. .ૃ .ુ ના ુ ય શાકભા  

સંશોધન ક  ખાતેથી સંશોધીત થયેલ શાકભા ની િવિવધ તો તથા બાગાયત ફામ ખાતે 

િવિવધ ફળ પાકોની કલમોની ઉપલ ધતા િવષે જણા .ુ વલાસણ ગામના ગિતશીલ ખે ૂત/ 

લાભાથ   ી અમીતભાઈ પટલે ખે ૂત ભાઈઓને બટાકાની ખેતીમાં સંકલીત ખાતર યવ થાપન 

અપનાવવાથી તેમને મળેલ સફળતાના આધાર વૈ ાિનક ઢબે ખેતી કરવા માટની ેરણા આપી 

હતી. ી ુષારભાઈ એસ. મેણાત, ામસેવક  ખેતીવાડ  ખાતાની ક  ુર ૃત તેમજ રા ય 

ુર તૃ યોજનાઓ ું ખે ૂતોને માગદશન આપીને ખે ૂતોને વ ુમાં વ  ુલાભ લેવા ૂચન ક ુ.  

 

 

 

 



કાય મની ઝાંખીઓ 
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