
 

 

ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. ૃ. .ુ, ગોધરા ારા મકાઈ પાકમા ં િવક તથા રાસાયણીક ખાતરના 

મહ વ તગત ખે તૂ તાલીમ યો ઈ. 

 પચંમહાલ, દાહોદ અને મહ સાગર લાના ુ ય પાક એવા મકાઈપાકના વ  ુઉ પાદન માટ 

ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. ૃ. .ુ, ગોધરા ારા અ ેના ક  ખાતે તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ “ 

‘‘ર સચ અને ડમો ટરશન ઓફ બાયો-ફટ લાઈઝર ઇન ાયબલ એર યા ઓફ જુરાત”’’ તગત 

મોરવા હડફ, શહરા, ઘોઘબંા, ગોધરા, કાલોલ, ણુાવાડા, ખાન રુ, કડાણા, સતંરામ રુ, િસગવડ, 

દાહોદ, લીમખેડા અને સં લી તા કુાના ૭૦ ટલા ખે તૂ ભાઈઓને બાયો-ફટ લાઈઝર યોજનામા ં

મકાઈ ુ ં હાઈ ીડ બયારણ ( .એ.વાય.એમ.એચ-૧), બાયો-ફટ લાઈઝર (૧૦૦ મી.લી), ન દણ નાશક 

અને જ ં નુાશક દવા ુ ં િવતરણ કરવા માટ તથા તેના ઉપયોગ બાબતે ણકાર  આપવા માટ ખે તૂ 

તાલીમ કરલ હતી. 

તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ એડ ટ વ ાયલ યોજના તગત ખે તૂોને મકાઈની નવી ભલામણો 

જુબ ઘોઘબંા, ગોધરા અને મોરવા હડફ તા કુામા ં ૧૭ ખે તૂ-િમ ોને મકાઈની નવી ત  

.એ.વાય.એમ.એચ-૧ તથા ચોમા ુ ંસકંર મકાઈની રસાય ણક ખાતરની નવી ભલામણ જુબ ખાતર ુ ં

િવતરણ તથા તેને વાપરવા ગેની સમજ આપવા માટની ખે તૂ તાલીમ યોજવામા ંઆવેલ હતી. 

ઉપરો ત બનેં તાલીમમા ં ક ના િુનટ હડ અને સહસશંોધન વૈ ાિનક ડૉ.એમ.બી.પટલ એ 

મકાઈની ુ ય વિધત તથા સયંો જત અને સકંર તોની મા હતી આપેલ હતી તેમજ દશી તોના 

વાવેતરને બદલે હાઈ ીડ બયારણના વાવેતર માટ ખે તૂ િમ ોને સમજ આપેલ હતી. 

ો.ક.એચ.પટલે, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (એ ો) ારા મકાઈમા ંરસાય ણક ખાતરનો ુદ -

ુદ  અવ થા દર યાન વપરાશ ગે સચોટ માગદશન આપેલ હ ુ ં અને ન દણ િનયં ણ માટ 

આપવામા ંઆવેલ એ ા ન દવાના વપરાશ ગેની પ ટ સમજ આપવામા ંઆવેલ હતી.   

ો.ડ .એમ.રાઠોડ,મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (િવ તરણ) ારા મકાઈમા ં ે ીય િનદશનથી 

થતા ફાયદાઓ અને બાયો-ફટ લાઈઝરની ઉપયોગીતા તેમજ મકાઈ પાકમા ં આવતી ગાભમાળાની 

ઈયળના િનય ણ માટ વપરાતી કાબ ફ રુાન દવાના વપરાશ િવષે િવ તૃમા ંમા હતી આપી. 

 

  
  


