
 
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે પોલીહાઉસિા પાકોમાં રોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપિ ષવિય 

અંગે રાજયકક્ષાિો વેબીિાર યોજાયો 
 

 
 

  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે પોલીહાઉસિા પાકોમા ંરોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપિ ષવિય અંગે તારીખ ૨૩ જુલાઇ, 
૨૦૨૧િા રોજ બ.ંઅ. કૃષિ મહાષવદ્યાલયિા વિસ્પષત રોગશાસ્ત્ર, કીટકશાસ્ત્ર, કૃષમશાસ્ત્ર ષવાાગો અિે સેન્ટર ફોર  એગ્રિકલ્ચરલ 
માકેટ ઈન્ટેગ્રલજન્સ,િાહપે-કાસ્ટિા સયંકુ્ત ઉપક્રમે રાજયકક્ષાિા વેબીિારનુ ંઆયોજિ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા માિિીય કુલપષતશ્રી ડો. કે. બી. કથીરરયાિા અધ્યક્ષસ્થાિે યોજાયેલ વેગ્રબિાર પ્રસગં ે
મખુ્ય મહમેાિપદે ડો. એમ.કે. ઝાલા (સશંોધિ ષિયામકશ્રી, આકૃય ુ ,આણદં), અષતષથષવશેિપદે ડો. વાય. એમ. શકુ્લ 
(આચાયયશ્રી, બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય, આકૃય,ુ આણદં) કન્વીિર ડો. આર.જી.પરમાર,કો-કન્વીિર ડો.ડી.બી.ષસસોરદયા,            
ડો.આર.કે.ઠુમર ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. 
  આ પ્રસગંે અધ્યક્ષસ્થાિેથી માિ. કુલપષતશ્રી ડો.  કે.  બી.  કથીરરયાએ જણાવ્યુ ં કે પોલીહાઉસિી ખેતી 
ઇઝરાઈલથી આવેલ ખતેી પધ્ધષત  છે. તેઓશ્રીએ  પોતાિો ઇઝરાઈલ ખાતિેી  તાલીમિો  અનાુવ જણાવતા કહ્ુ ંકે પોલી 
હાઉસિી ખતેી કરતા ં પહલેા તેિી  તાલીમ લવેી ખબૂ જ આવશ્યક છે અિે ખલુ્લા ખતેરિા પાકો કરતા ં પોલીહાઉસમા ં
ઉગાડવામા ંઆવતા પાકોિી કાળજી લેવી ખબૂ જ જરૂરી છે તો જ આષથિક રીતે પોિણક્ષમ તેમજ  ગણુવત્તાયકુ્ત ઉપજ મળેવી 
શકાય છે. વધમુા ંતેઓએ તેમિા અનાુવિા આધારે જણાવ્યુ ં કે પોલીહાઉસિી ખેતીમા ં કૃષમિો ષવશિે ઉપદ્રવ જોવા મળી 
રહલે છે આ અંગિેા સશંોધિો કૃષમશાસ્ત્ર  ષવાાગ દ્વારા થઈ રહ્યા  છે અિે િવા કૃષમિાશક રસાયણોિી ચકાસણી  થઈ રહલે 
છે જે પોલીહાઉસમા ં કૃષમિા ઉપદ્રવિો પ્રશ્ન હલ કરી શકાશે. અંતમા ં તમેણે જણાવ્યુ ં કે પોલીહાઉસમા ં ઉત્પારદત થયલેા 
ઉત્પાદિોમા ં કૃષિ રસાયણોિો  અવશિેોિો પ્રાાવ કઈ રીત ેઓછો  કરવો તે  અંગે પણ માગયદશયિ આપયુ ં હત ુ.ં તેઓએ 
વધમુા ંપોલીહાઉસ ધરાવતા ખેડતૂોિે તે અંગેિા ધારાધોરણોનુ ંચસુ્તપણે પાલિ કરવા જણાવલે હત ુ.ં 



  આ વેબીિારમા ં મખુ્ય મહમેાિપદેથી ડો. એમ.કે. ઝાલાએ જણાવ્યુ ં હત ુ કે પોલીહાઉસમા ં ખેતીએ એક િવા  
આયામ તરીકે ઉારી  આવ્યુ ંપણ  ઘણા કારણોિે લીધે તિેો વ્યાપ જોઈએ તટેલો વધલે િથી. આ કારણો પૈકી રોગ અિે 
જીવાતએ અગત્યનુ ંકારણ છે. રક્ષીત ખેતીમા ંસતત ાેજ અિે હુફંાળા વાતાવરણમા ંખાસ પ્રકારિા રોગ, જીવાત અિે કૃષમિો 
ઉપદ્રવ  રહતેો હોય છે જેિા ષિરાકરણ માટે  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા રોગશાસ્ત્ર, કીટકશાસ્ત્ર, કૃષમશાસ્ત્ર, જૈષવક ષિયત્રણં 
પ્રયોગશાળા અિે પેટા સશંોધિ કેન્દ્રો ખાતે સશંોધિ હાથ ધરી ાલામણો આપવામા ંઆવે છે. જેિો ઉપયોગ કરી રોગ-જીવાત, 
કૃષમ,  વ્યવસ્થાપિ કરવા પર ાારપવૂયક જણાવ્યુ ં હત ુ.ં આજિા આ વબેીિારમા ં રોગ જીવાત અિ ેખાસ કરીિ ેવાતાવરણ 
ષિયત્રણં થત ુ ંહોવાથી  કૃષમિો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે. તેવ ુ ંઅમારા અનાુવે  જણાઈ રહ્ુ ંછે. આજિા વેબીિારમા ંઆ પ્રશ્નોિે 
વાચા આપવા માટે જુદા  જુદા ષવિયિા ષિષણાતંો દ્વારા  માગયદશયિ આપવામા ંઆવશે. જે પોલીહાઉસમા ંખતેી કરતા ંખેડતૂોિે 
ખબૂ જ ઉપયોગી થશે.  
  આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે યોજાયેલા પોલીહાઉસિા પાકોમા ંરોગ-જીવાત વ્યવસ્થાપિ વેબીિારમા ંખડેૂતો, 
કૃષિ વૈજ્ઞાષિકો, ષવદ્યાથીઓ અિે ષવસ્તરણ કાયયકરોએ ઉત્સાહપવૂયક ાાગ લીધો હતો. અંતમા ંખેડતૂોિા પ્રશ્નોિા  ષિરાકરણ માટે 
પણ વૈજ્ઞાષિકો દ્વારા માગયદશયિ પરુૂ પાડવામા ંઆવેલ હત.ુ  
 
 
 
 
 


