
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેિાતજ દ્વારા એડેપ્ટીિ ટ્રાયલ અંતર્ગત ફીલ્ડ ડેની ઉજિણી  

  કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, દેિાતજ દ્વારા એડપે્ટીિ ટ્રાયલમા ં આપેલ 
ઘાસચારાની સધુારેલ જાત જુિાર (COFS- 29) અને ર્ીની ઘાસ (GG-3) ના ઉપયોર્ના ષનદર્ગન 
અંતર્ગત તા. ૭.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ િલાસણ ર્ામ ખાતે ફીલ્ડ ડે યોજિામા ં આિેલ જેમા ં ૩૦ 
જેટલા ખેડતૂ ભાઈઓ તથા બહનેો હાજર રહ્યા હતા. કાયગક્રમની ર્રૂઆતમા ં કે.ષિ.કે.ના પશપુાલન 
િૈજ્ઞાષનક શ્રી ડૉ. એસ. બી. કાટોલે એ સિે ભાઈઓ તથા બહનેોનુ ં ર્ાબ્દદક સ્િાર્ત કયાગ બાદ 
એડેપ્ટીિ ટ્રાયલ ષિિે ચચાગ કરી. સદર કાયગક્રમમા ંઆજુબાજુના પશપુાલક ખેડતૂ ભાઇઓને જુિાર 
(COFS- 29) અને ર્ીની ઘાસ (GG-3) ના ઉપયોર્ કરિા તથા દૂધ ઉત્પાદન િધારિા માટેના 
ખાસ મદુ્દા પરત્િે ડૉ. એસ. બી. કાટોલે દ્વારા જણાિિામા ં આવયુ ં કે આણદં કૃષિ યષુનિષસિટીની 
અલર્ અલર્ ઘાસચારાની સધુારેલ જાતો છે જેનો ઉપયોર્ કરિાથી પશઓુ માટે િિગ દરમ્યાન 
લીલો ચારો મળી ર્કે છે. પરૂતો લીલો ચારો પશઓુને ફક્ત પોિકતત્િો, પ્રજીિકો, કેરોટીન અને 
ખનીજતત્િો જ પરૂા પાડ ેછે એવુ ંનથી દૂધ અને દૂધની બનાિટોનુ ંઉત્પાદન ખચગ પણ ઘટાડે છે. 
જેથી પશપુાલકોની આિક િધારિાની ર્ક્યતા છે. તેમણે દૂધ ની ષિષિધ બનાિટો ષિરે્ પણ ચચાગ 
કરી. તેઓએ જણાવયુ ં કે આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી દર િિે એડેપ્ટીિ ટ્રાયલ અંતર્ગત નિીન 
ટેકનોલોજીના ષનદર્ગન કરી એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે. કે.ષિ.કે. ના િૈજ્ઞાષનક (પાક ઉત્પાદન) 
ડૉ. િાય.સી. લકુમ દ્વારા  જુિાર (COFS- 29) અને ર્ીની ઘાસ (GG-3) ની િૈજ્ઞાષનક ઢબે ખેતી 
પધ્ધષત ષિરે્ ષિસ્તતૃમા ં માહીતી આપી. ત્યારબાદ કે.ષિ.કે. ના િૈજ્ઞાષનક (બાર્ાયત) શ્રીમતી 
અષમતા પરમાર દ્વારા કેળ અને પપૈયાની િૈજ્ઞાષનક ખેતી પધ્ધષત ષિરે્ ષિસ્તતૃ ચચાગ કરિામા ં
આિી.  

 આ કાયગક્રમમા ંજે પશપુાલકોને એડેપ્ટીિ ટ્રાયલ અંતર્ગત ઘાસચારાની સધુારેલ જાત જુિાર 
(COFS- 29) અને ર્ીની ઘાસ (GG-3) ના ષનદર્ગન આપિામા ં આિેલ હતા તેઓએ તેમના 
અનભુિો રજુ કયાગ હતા ં અને આ ઘાસચારાનો િપરાર્ કરિા માટે બીજા ખેડતૂ ભાઇઓને 
પ્રોત્સાહહત કયાગ હતા.ં ઘાસચારાની સધુારેલ જાત જુિાર (COFS- 29) તારશ્ય ષનદર્ગન કરી જુિાર 
(COFS- 29) અને ર્ીની ઘાસ (GG-3) િાિિા માટે સહમત થયા. આ કાયગક્રમમા ં ઘાસચારાના 
ષિષિધ પાકો ષિિેનુ ંસાહહત્યનુ ં ષિતરણ કરિામા ંઆિેલ.  કાયગક્રમના અંતે સિેનો આભાર વયક્ત 
કરી કાયગક્રમની પણૂાગહષૂત કરિામા ંઆિેલ.  
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