
ડાાંગર સાંશોધન કેન્દ્ર, મોડલ ફામમ- ડભોઇ ખાતે ખેડૂત શશબિર યોજવામાાં આવી 
ડાાંગર સાંશોધન કેન્દ્ર, મોડલ ફામમ- ડભોઇ ખાત ે કાયમરત સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ 

અંતગમત તા: ૦૮/૦૬/૨૦૨૨ના બધુવારને રોજ “ખરીફ પાકોની પવુમ તૈયારી અને વૈજ્ઞાશનક 

ખેતી પધ્ધશત” શવષય પર ખેડૂત શશબિરનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્ુાં હત ુાં. જેમાાં ડભોઇ તાલકુા, 

િોડેલી તાલકુા, પાવી- જેતપરુ તાલકુા અને છોટાઉદેપરુના ૫૫ જેટલા ખેડૂતશમત્રોએ ઉત્સાહભેર 

ભાગ લીધો હતો. 

ખેડૂતભાઇઓનુાં શાબ્દદક સ્વાગત કરી ્શુનટ વડા, શ્રી એ. જી. પાંપાણીયા સાહિેે કેન્દ્ર 

ખાતેની કામગીરીનો પરીચય આપ્યો હતો. તાજેતરમાાં પ્રશસધ્ધ થયેલ ડાાંગરની નવી જાત     

જી. આર. ૨૧ (વાત્રક) અને જી.એ.આર. ૨૨ (સ્વાગત) શવશે શવસ્તતૃ માહહતી આપી હતી. 

સાહિેશ્રી એ જણાવ્ુાં કે કેન્દ્ર ખાતેથી બિયારણનુાં વેચાણ ઓન લાઇન નોંધણી િાદ થત ુાં હોવાથી 

આગામી વષમમાાં સમયસર નોંધણી કરી પ્રમાબણત િીજ મેળવી લેવુાં જેથી કોઇ ખેડૂતભાઇ 

બિયારણથી વાંબચત ના રહી જાય. 

શસનીયર હરસચમ ફેલો, ડૉ. શવપલુ પટેલ સાહિેે ખરીફ પાકોની પવુમ તૈયારી િાિતે 

ખેડૂતશમત્રો જણાવ્ુાં કે જમીનની ખેડ કરી તૈયાર કરવુાં. જો છાબણ્ુાં ખાતર ખેતરમાાં આપવાનુાં 

હોય તો સારૂ કોહવાયેલુાં છાબણ્ુાં ખાતર નાખવુાં અને તરત જ જમીનમાાં ભેળવી દેવુાં. જેથી 

પોષક તત્વોનો નાશ થાય નહહ. વધમુાાં સાહિેેશ્રી એ જણાવ્ ુ કે સમયસર જે તે પાકનુાં 

પ્રમાબણત િીજ મેળવી લેવ ુઅને પાકને અનરુૂપ ખાતરની ખરીદી કરી લેવી. ડાાંગરની વૈજ્ઞાશનક 

ખેતી પધ્ધશત શવશે પણ ખેડૂતશમત્રોને માહહતગાર કયામ હતા. 

ખેતી અશધકારી, શ્રી ધનશસિંગભાઇ રાઠવા સાહિેે સાંકબલત પોષણ વયવસ્થાપનમાાં જૈશવક 

ખાતરની અગત્યતા શવશ ેસમજ આપી. જૈશવક ખાતરના પ્રકારો તથા તેને ઉપયોગમાાં લેવાની 

રીતો અને ક્યા પાકમાાં ક્ય ુજૈશવક ખાતર ઉપયોગી છે, તેની સશવસ્તાર માહહતી આપી હતી. 

વધમુાાં સાહિેેશ્રી એ જણાવ્ ુકે અધમ કોહવાયેલુાં છાબણ્ુાં ખાતરના ઉપયોગથી શનિંદણનો પ્રશ્ન િહુ 

જટીલ િની જાય છે તો તેના સમાધાન રૂપે ખેડૂતભાઇઓ જો નાડેપ કમ્પોસ્ટ પધ્ધશતનો 

ઉપયોગ કરે તો દર ૪-૫ મહહનામાાં સારુ કોહવાયેલુાં સેબ્ન્દ્રય ખાતર મેળવી શકે છે. 

વઢવાણા ગામના પ્રગશતશીલ ખેડૂતભાઇ શ્રી મહશેભાઇ પ્રભભુાઇ પટેલએ જમીન 

માવજત અંગેનો પોતનો અબભપ્રાય ખેડૂતભાઇઓને જણાવતા સેબ્ન્દ્રય ખાતરના વપરાશ પર 

ભાર મકુ્યો હતો.  

ખેડૂતભાઇઓને શનદશમન સારૂ ડાાંગરની નવી જાત જી. આર. ૨૧ (વાત્રક) ના 

બિયારણની વહેંચણી કરી હતી. સાથો સાથ ખેતી શવષયક મુાંઝવતા પ્રશ્નોનુાં શનરાકરણ કરીને 

તથા સ્વરૂબચ ભોજન લઇ સૌ છૂટા પડયા હતા.  



 
 

 
 

 

 


