ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ ર્ોધરા દ્વારા લીમખેડા તાલકુ ાના
ટ્રાયબલ સબ પ્લાન અંતર્ગત મખ્
ૂ વશબબર યોજાઇ
વિસલંર્ા ખાતે ખેડત
ુ ય પાક એિા મકાઇ પાકના િધ ુ ઉત્પાદન માટે મખ્
ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર,
પંચમહાલ જિલ્લાનો મખ્
ર્ોધરા દ્વારા તાજેતરમાં દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલકુ ાના વિસલંર્ા ખાતે ટ્રાયબલ સબ પ્લાન યોિના
હેઠળ તા.૧૮/૦૮/૧૮ના રોિ ખેડુત તાલીમ વશબબર યોિિામાં આિેલ હતી.
ખેડૂતોને મકાઇની આધવુ નક તાંવિકતાઓથી િાકેફ કરિા એ ખ ૂબ િ અર્ત્યન ું હોઇ આ અંર્ે ની તાલીમ
આપિા માટે ટ્રાયબલ સબ પ્લાન યોિનાના ભાર્રૂપે મકાઇની િૈજ્ઞાવનક ખેતીની નવિિંનત્તમ ટ્રાન્દ્સફર ઓફ
ટે કનોલોજી માટે લીમખેડા તાલકુ ાના િીસલંર્ા ર્ામે યોજાયેલ તાલીમમાં આદદિાસી વિસ્તારના અંદાજીત ૫૯
ખેડૂત ભાઇઓએ ઉત્સાહભેર ભાર્ લીધો હતો. ડાગ એમ.બી.પટેલ,સહ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકશ્રી(મકાઇ)એ મકાઇની
વિવિધ જાતો અંર્ે ની ઉંડાણપ ૂિગક માદહતી સમજાિી હતી અને એકમ ક્ષેિફળમાં િધ ુ નફો કઇ રીતે લઇ શકાય
તે માટે સ્થાવનક જાતન ુ િાિેતર બંધ કરી, નિી ભલામણ કરે લ જીએિાયએમએચ-૧, જીએિાયએમએચુ રાતમકાઇ-6,ગિ
ુ રાત મકાઇ-3 િર્ે રે
૨,નમગદા મોતી,,ગિ

ુ ેલો હતો.
જાતોના િાિેતર ઉપર ભાર મક

પ્રો.

કે.એચ.પટે લ, મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકએ મકાઇના પાક્ને સાંકળા ર્ાળે ના િાિતા પહોળા ર્ાળે એટલે કે
બે ફૂટના ર્ાળે મકાઇ િાિિા માટે ભાર મ ૂકયો હતો તથા એક લાઇનમાં બે છોડ િચ્ચે ૧૫ સે.મીન ુ અંતર રાખિા
િણાિેલ હત.ુ તે ઉપરાંત વનિંદામણ નાશક દિા તથા રાસાયબણક ખાતરનો કાયગક્ષમ રીતે િપરાશ કેિી રીતે
અને કેટલા પ્રમાણમાં કરિો તેની

માદહતી આપેલ હતી. ડાગ .એસ.કે.સીંઘ, મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકએ

મકાઇમાં ર્ાભમારાની ઇયળ અને પાનના સકુ ારાના વનયંિણ અંર્ે માદહતી આપેલ હતી. ડાગ . ભરતભાઇ ઠક્કર
મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકએ પ્રથમ હરોળના વનદશગનના હેત,ુ પાયાની બાબતો, અમલ, ફાયદા અને મકાઇની
ટેકાનોલોજી અંર્ે ની માદહતી આપી હતી તથા બાયોફટીલાઇઝરનો ઉપયોર્ કરી રાસાયબણક ખાતરની બચત કરી
ખેતી ખચગ ઘટાડિા અનરુ ોધ કરે લ હતો. શ્રી િી.જે.પટેલ, સીનીયરરીસચગ આસીસ્ટં ટે િમીનની તંદુરસ્તી
ુ ો કેિી રીતે લેિો તે બાબતની તથા મખ્
ુ ય અને સક્ષ્ુ મ
જાળિિા,િમીન ચકાસણી કરાિિા, િમીનનો નમન
ુ ય મકાઇ સંશોધન કેન્દ્ર, ર્ોધરાના ડાગ .
પોશક તત્િો અંર્ે ચચાગ કરે લ હતી. સમગ્ર કાયગક્રમન ું સંચાલન મખ્
ભરતભાઇ ઠક્કરએ કરે લ હત.ંુ

