
ડાાંગરના પાકની વજૈ્ઞાનનક ખતેી પધ્ધનત અન ેસાંકનિત રોગ તમેજ જીવાત નનયાંત્રણ માટ ેખેડતૂ વજૈ્ઞાનનક વાતાાિાપ-

વ-તાિીમ યોજાઈ 

 મુખ્ય ચોખા સાંશોધન કેન્દ્ર, આણાંદ કૃનિ યુનનવર્સાટી, નવાગામ દ્વારા તારીખ ૧૮/૦૯/૨૦૨૧, 

શનનવારના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કિાકે “ડાાંગરના પાકની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનત અને સાંકનિત રોગ તેમજ જીવાત 

નનયાંત્રણ” માટ ેખેડૂત વૈજ્ઞાનનક વાતાાિાપ-વ- તાિીમ નવિય ઉપર આત્મા જી. ખેડાના સહયોગ દ્વારા ખેડૂત તાિીમ 

યોજાઇ, જેમાાં માતર, ખેડા અને વસો તાિુકાનાાં અિગ અિગ ગામનાાં આશર ે૭૪ જેટિા ખેડૂતોએ ભાગ િીધો 

હતો. કાયાક્રમની શરૂઆત આત્મા, ખેડાના પરરયોજના નનદેશક શ્રી. પથીકભાઈ દવે, સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (ચોખા) 

તથા ઉપનથથત તમામ વૈજ્ઞાનનકોનુાં શાનદદક તેમજ પુષ્પગુચ્છ દ્વારા થવાગત કરવામાાં આવેિ હતુાં. કાયાક્રમની 

શરૂઆત કરતાાં ડૉ. એમ. બી. પરમાર, સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (ચોખા) દ્વારા સવેનુાં થવાગત પ્રવચન તેમજ કેન્દ્ર દ્વારા 

થતી સાંશોધનની પ્રવૃનતઓ તથા નસનધ્ધઓ, ખેડૂત ઉપયોગી ભિામણો તેમજ નવનવધ જાતો નવિે ઓળખ આપવામાાં 

આવી. ડૉ. ડી. બી. પ્રજાપનત, સહ સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક દ્વારા ડાાંગરની નવનવધ જાતો, તેમજ નવી જાતો જી.એ.આર. 

૧૪, મહીસાગર તથા નવી આવનાર જાતો જી.આર. ૨૧ અને જી.એ.આર. ૨૨ નવિે નવથતૃત માનહતી આપી. શ્રી. 

એસ. એસ. થોરાત, મદદનીશ સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (કીટક) દ્વારા ડાાંગરમાાં આવતી મુખ્ય જીવાતો જેવી કે 

ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનાર ઈયળ, ચૂનસયાાં, વગેર ેનવિે સમજણ આપી તથા તેનુાં સાંકનિત વ્યવથથાપન કેવી 

રીતે કરવુાં તેની નવથતૃત ચચાા કરી. ડૉ. આર. કે. ગાંગવાર, સહ સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (પેથો.) દ્વારા ડાાંગરમાાં આવતા 

મુખ્ય રોગો જેવા કે સુકારો, કરમોડી, ભૂખરી કાંટીનો રોગ, અાંગારીયો તથા પોિક તત્વોની ઉણપથી થતા રોગો અને 

તેનુાં સાંકનિત નનયાંત્રણની નવથતૃત માનહતી આપી. શ્રી. ડી. જે. કાચા, મદદનીશ સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (એગ્રો.) દ્વારા 

ડાાંગરના પાકમાાં ખાતર તથા પાણીનુાં વ્યવથથાપન, કાપણી જેવા નવનવધ ખેતી કાયોમાાં ધ્યાનમાાં રાખવાના મુદ્દાઓ 

નવિે ચચાા કરી. ડૉ. એસ. જી. પટેિ, મદદનીશ સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (બ્રીડડાંગ), સાંશોધન વૈજ્ઞાનનક (ચોખા), નનદેશકશ્રી 

(આત્મા), તથા આત્મા પ્રોજેટટ હેઠળના થટાફગણ સાથે તમામ ખેડૂતોને પાક કૌતુકાિય તેમજ પાક સાંવધાન 

હેઠળના અખતરાઓની નવી આશાથપદ જાતોથી ખેડૂતોને અવગત કરી તેઓના અનભપ્રાય જાણવામાાં આવ્યા, કેન્દ્ર 

ખાતેના પાક ઉત્પાદન, રોગ તથા જીવાતન ેિગતા તમામ અખતરાઓ તથા બીજ ઉત્પાદન પ્િોટસની મુિાકાત 

કરાવી નવથતૃત માગાદશાન આપવામાાં આવ્યુાં. અતે્રના ટ્રેનનાંગ હોિમાાં આ કેન્દ્ર ખાતેના તમામ વૈજ્ઞાનનકશ્રીઓ તથા 

નનદેશકશ્રી(આત્મા), દ્વારા ખેડૂત વૈજ્ઞાનનક વાતાાિાપ થકી ખેડૂતોને ડાાંગરના પાકમાાં મૂાંઝવતી બાબતોનુાં વૈજ્ઞાનનક 

રીતે નનરાકરણ િાવવા માટે ઊંડી સમજ આપવામાાં આવી તથા જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાય અને ખેડૂતોની 

આવકમાાં નોંધપાત્ર વધારો થાય તે માટે ડાાંગરની ખેતી પધ્ધનતમાાં રાખવાની થતી કાળજીઓ બાબતે ઊંડી સમજ 

આપવામાાં આવી. તમામ કાયાક્રમના અાંતમાાં આત્મા (ખેડા) પ્રોજેટટના પ્રનતનનનધ દ્વારા તમામ વૈજ્ઞાનનકશ્રીઓ, 

તથા નનદેશકશ્રી(આત્મા) ખેડૂતોનો આભાર વ્યટત કરી કાયાક્રમ પૂણા જાહેર કરવામાાં આવ્યો. 
 

  



 

 
 
 


