પ્રેસનોટ
કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટી, આણંદ હસ્તક
ચાલતી સંકલલત જીિાત વ્યિસ્થાપન અને જૈવિક વનયંત્રણ યોજના અંતગગત મહીસાગર
ુ ાડા ગામે તારીખ ૦૭/૦૧/૨૦૧૯ ને સોમિારના
જીલ્લાના સંતરામપુર તાલુકાના વાવીયા મવ
ૂ ોને ઘઉના પાકમાં ઊધઇના સંકલલત વ્યિસ્થાપન અંગેના વનદશગન અને વશયાળુ
રોજ ખેડત
ૂ દિન”નુ ં આયોજન કરિામાં આિેલ,
પાકોમાં ખેતી વિિયક જાણકારી મળી રહે તે માટે “ખેડત
ૂ દદનના
જેમાં ડૉ. એન. સી. પટે લ, માન. કુલપવતશ્રી, આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટી, આણંદ ખેડત
ઉદઘાટક અને અધ્યક્ષ તરીકે ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. અવતવથ વિશેિ તરીકે ડૉ. કે. બી. કથીરીયા,
સંશોધન વનયામક, ડૉ. એ. એ. પટેલ, વિસ્તરણ વશક્ષણ વનયામક અને શ્રી એમ. કે. કુરેશી, સંયક્ુ ત
ખેતી વનયામક, િડોદરા ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. િાિીયા મુિાડા ગામની

આજુબાજુના ગામના

ૂ ોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધેલ. કાયગક્રમની શરૂઆત આપણી ભારતીય સંસ્કૃવત
૧૦૬૭ જેટલા ખેડત
મુજબ પ્રાથગનાથી કરિામાં આિેલ અને ત્યારબાદ ઉપસ્સ્થત મહાનુભાિોનુ ં પુષ્પગુચ્છથી સ્િાગત
કરિામાં આિેલ. સૌ પ્રથમ કીટકશાસ્ત્ર વિભાગના પ્રાધ્યાપક અને િડા ડૉ. પી. કે. બોરડે
ૂ ોને ઘઉના પાકમાં ઉધઇના સંકલલત વ્યિસ્થાપન અંગેના
યોજનાની ટુંકમાં રૂપરે ખા અને ખેડત
ૂ ોને થતા લાભોની માદહતી આપેલ. સંકલલત જીિાત
વનદશગનની જાણકારી તેમજ તેના થકી ખેડત
વ્યિસ્થાપન થકી ખેતી ખચગમાં ઘટાડો, પયાગિરણ અને મનુષ્યના આરોગ્યની પણ જાળિણી
થઈ શકે છે . આ પ્રસંગે કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરે લ “ખેતી પાકોમાં ઊધઇથી થતુ
નુકસાન અને તેન ું વ્યિસ્થાપન”, “ મકાઇના પાકની નિી જીિાત: ટપકાંિાળી લશકરી ઇયળ
(ફોલ આમીિમગ)” અને ઋતુ મુજબ મધુપાલન વ્યિસ્થાપન” અંગેના રં ગીન ફોલ્ડસગન ુ ં માન.
કુલપવતશ્રી ડો. એન. સી. પટે લ અને ઉપસ્સ્થત મહાનુભાિોના હસ્તે વિમોચન કરિામાં આિેલ.
ઘઉનાં પાકમાં ઉધઇના સંકલલત વ્યિસ્થાપન અંગે ડૉ. આર. કે. ઠુમર, સહ પ્રાધ્યાપકે વિસ્ત ૃત
માદહતી આપેલ. તાજેતરમાં મકાઇના પાકમાં નુકસાન કરતી ટપકાંિાળી નિી જીિાત અને
અન્ય જીિાતોની વિસ્ત ૃત માહીતી ડૉ. ડી. બી. વસસોદીયા, સહ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકે આપી હતી.
ડૉ. સી. બી. ધોબી, મદદનીશ સંશોધન િૈજ્ઞાવનકે ચણા અને તુિેરના પાકમાં આિતી જીિાતોનુ ં
સંકલલત વ્યિસ્થાપન કેિી રીતે કરી શકાય તે અંગે વિસ્ત ૃત છણાિટ કરે લ. ડૉ. ડી. સી. પટેલ,
સંશોધન િૈજ્ઞાવનક (પશુપાલન) દ્રારા િધુ દૂ ધ ઉત્પાદન મેળિિા માટે ના મુદ્દાઓની વિસ્ત ૃત
ૂ સમુદાય દ્રારા ખેતી સંબવધત પ્રશ્નોનુ ં કૃવિ િૈજ્ઞાવનકો
છણાિટ કરિામાં આિેલ. ઉપસ્સ્થત ખેડત
ડૉ. બી. ડી. પટે લ, પ્રાધ્યાપક અને િડા, શસ્ય વિજ્ઞાન વિભાગ, ડૉ. એન. આઇ. શાહ, પ્રાધ્યાપક
અને િડા, બાગાયત વિભાગ, ડૉ. િી. પી. રામાણી, સહ સંશોધન િૈજ્ઞાવનક, સ ૂક્ષ્મતત્િ યોજના,
ડૉ. આર. આર. આચાયગ, સંશોધન િૈજ્ઞાવનક (શાકભાજી) અને ડૉ. એમ. બી. પટે લ, સંશોધન
િૈજ્ઞાવનક (મકાઇ) દ્રારા સંતોિકારક જિાબો આપિામાં આિેલ. ડૉ. કે. પી. પટે લ, આચાયગ અને
વિદ્યાશાખાધ્યક્ષે

નિીનત્તમ

કૃવિ

સંશોધનો

ખેતીમાં

અપનાિી

ખેતીની

આિક િધારી શકાય છે તેવ ુ ભારપ ૂિગક જણાિેલ. શ્રી એમ. કે. કુરેશી, સંયક્ુ ત ખેતી વનયામકે
ૂ ો માટે ની ક્લ્યાણકારી યોજનાઓની અને ખાસ કરીને ખેડત
ૂ
ગુજરાત સરકાર દ્રારા ચાલતી ખેડત

પોટગ લ વિશેની માહીતી આપેલ. ડૉ. એ. એ. પટેલ, વિસ્તરણ વશક્ષણ વનયામકે યુવનિવસિટી દ્રારા
ૂ
ખેડત
ઉપયોગી વિસ્તરણ વશક્ષણ પવ ૃવતઓની માહીતી આપી યુવનિવસિટી દ્રારા પ્રકાવશત
“કૃવિગોવિદ્યા”નુ ં લિાજમ ભરી વનયવમત િાંચન કરિા પર ભાર મુક્યો હતો. ડૉ. કે . બી.
કથીરીયા, સંશોધન વનયામક અને અનુસ્નાતક વિધ્યાશાખાધ્યક્ષે

કૃવિ યુવનિવસિટી દ્રારા

સંશોધીત વિવિધ પાકનાં લબયારણનો ઉપયોગ કરી િૈજ્ઞાવનક ઢબે ખેતી કરિા ઉપર ભાર મ ૂકેલ
અને આ બધી જાતો ગુણિત્તાને ધ્યાને રાખી બહાર પાડિામાં આિે છે તેવ ુ જણાિેલ.
ૂ ોને કૃવિ યુવનિવસિટીના
કાયગક્રમના અધ્યક્ષ પદે થી ડૉ. એન. સી. પટે લ, માન. કુલપવતશ્રીએ ખેડત
સંપકગ માં રહી કૃવિ અંગેની નવિનતમ તાંવત્રકતાઓની જાણકારી મેળિી તેનો પોતાની ખેતીમાં
ૂ ોને આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટી અને
ઉપયોગ કરી િધુ ઉત્પાદન મેળિિા અનુરોધ કરે લ. ખેડત
ખાસ કરીને કીટકશાસ્ત્ર વિભાગની મુલાકાત લેિા અને યુવનિવસિટી ખાતે યોજાતા વિવિધ તાલલમ
કાયગક્રમોમાં જોડાિા માટે આહિાન કરે લ. કૃવિમાં નૈવતક મ ૂલ્યોના જતન પર ભાર મ ૂકતા
જણાવ્યુ ં કે જતુ
ં નાશકોનો ઓછો અને વિિેકપ ૂણગ િપરાશ કરીને આડકતરી રીતે આપણે મનુષ્યના
સ્િાસ્્ય સુધારિામાં પણ સહભાગી થઈએ તો િધુ સરાહવનય છે . તેઓશ્રીએ ભારત સરકાર
દ્રારા જાહેર કરાયેલી પ્રધાનમંત્રી ફસલ િીમા યોજનાનો લાભ લેિા અને ભારત સરકાર દ્રારા
ૂ ોની આિક બમણી કરિાના ઉદે શોને આિા કાયગક્રમોના આયોજન થકી સફળ કરી શકાશે
ખેડત
તેવ ુ જણાિેલ તેમજ ખેતીમાં ટપક વસચાઇ પધ્ધવત અપનાિિાથી થતા ફાયદાઓ પણ
જણાિેલ. આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટી દ્રારા તાજેતરમાં શરૂ કરિામાં આિેલ મોબાઇલ એપ્લીકેશન
એપ વિશે પણ માહીતી આપી હતી.
માન. કુલપવતશ્રી ડૉ. એન. સી. પટે લ અને વિસ્તરણ વશક્ષણ વનયામક ડૉ. એ. એ. પટે લે
ગોઠિિામાં આિેલ વનદશગનની પણ મુલાકાત લીધી હતી. જેની વિસ્ત ૃત માદહતી ડો. પી. કે.
બોરડે પુરી પાડી હતી.
ૂ દદનને સફળ બનાિિા માટે કીટકશાસ્ત્ર વિભાગના કમગચારીઓ કુ. વમરલ
સમગ્ર ખેડત
સુથાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કુ. વમનાક્ષી લુણાગરીયા, ખેતી અવધકારી, ખેતી મદદનીશ શ્રી
સાિન સેિક અને રે ખાબેન ઠાકોર તેમજ અન્ય સ્ટાફે ભારે જહેમત ઉઠાિી હતી. સમગ્ર
કાયગક્રમનુ ં સંચાલન ડૉ. આર. કે. ઠુંમરે અને આભાર વિવધ ડૉ. ડી. બી. વસસોદીયાએ કરી હતી.
ૂ શ્રી. ભાગગિભાઇ પટે લ, સરપંચશ્રી
કાયગક્રમને સફળ બનાિિામાં ગામના અગ્રણી ખેડત
મહેશભાઈ પટે લ, શ્રી. શૈલેિભાઇ પટેલ અને શ્રી. શંકરભાઇ પટે લ તથા ગ્રામજનો તરફથી ખ ૂબ
જ સાથ અને સહકાર મળે લ.

