સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગમાાં ચાલતી તાલીમ “ટર ે નીાંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન “
અાંગેનો અહે િાલ
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગ, બં.અ.કૃ વિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ .યુ.,આણંદ અંતગગત
ચાલતી તાલીમ “ટર ે નીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશનમાં” તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ થી તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૮
દરમ્યાન દાહોદ જીલ્લાના અલગ-અલગ ગામમાંથી કુ લ ૨૯ ખેડૂત તાલીમાથીઓ ભાગ લેિા માટે આિેલ
હતા.
તાલીમનું ઉદ્ધાટન વિભાગીય િડા ડો. ક્લલ્યાણરાિ પાટીલની હાજરીમાં વદપ પ્રાગટ્ય તથા પ્રાથગના
ગીતથી કરિામાં આિેલ હતી. આ કાયગક્રમમાં શ્રી.અવનલકુ માર એલ રાિત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક દ્રારા
ખેડૂતોનું સ્િાગત અને તાલીમ કાયગક્રમ વિિે માવહતી આપિામાં આિેલ હતી તથા વિભાગના અન્ય
કમગચારી ગાયત્રીબેન, ડો. સુદશગનાબેન, ડો. અંવજતાબેન, િૃશાંક વત્રિેદી, ભુવમરાજભાઇ, વજતેન્દ્રભાઇ,
વિજયભાઇ અને વહતેશભાઇ હાજર રહયા હતા.
આ તાલીમ કાયગક્રમમાં ખેડૂતોને અલગ-અલગ પાકમાં વબયારણ ઉત્પાદન કરિા અંગેની તાંવત્રક
માવહતી તથા સારી નિી સંશોધન થયેલ પાકોની જાતો વિિે સંપૂણગ માગગદશગન પુરૂ પાડિામાં આિેલ
હતુ.
ડો. ક્લલ્યાણરાિ પાટીલ દ્રારા બીજના વિવિધ િગગ, ગુણિત્તાિાળા બીજના લક્ષણો તથા તેને

ખરીદ કરિા માટે ના પ્રમાણીત સ્ત્રોત અંગેનું માગગદશગન આપ્યુ હતુ.
સ.પ્રા.એચ.એન.શેલત દ્રારા જૈવિક ખાતર દ્રારા બીજ માિજત કરિાથી થતા લાભ અને
સુક્ષ્મજીિાણું વિભાગની મુલાકાત કરાિામાં આિી હતી.
આ તાલીમમાં ખેડૂતોએ મુખ્ ય શાકભાજી સંશોધન કે ન્દ્રની મુલાકાત કરેલ હતી. મુ.શા.સં.કે .,માં
તેમને વિવિધ શાકભાજીની નિી જાતો તેમજ તેના બીજ ઉત્પાદન વિિેનુ માગગદશગન આપિામાં આિેલ
હતુ. ત્યારબાદ એજ્યુકેશનલ મ્યુઝીયમ અને પેશી સંિધગન વિભાગની મુલાકત કરિામાં આિી હતી. પેશી
સંિધગન વિભાગ ખાતે ખેડૂતોને પરિળ અને ટીંડોળાના પાકમાં પેશી સંિધગન પધ્ધવતથી છોડ
ઉગાડિાની માહીતી આપિામાં આિી હતી.
ત્યાર બાદ ખેડૂતોએ આણંદ કૃ વિ યુવનિવસગટીના વિભાગીય સંશોધન કે ન્દ્રની મુલાકાત કરેલ
હતી. ત્યા ખેડૂતોને સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ખાતે બીયારણનું ક્લીનીંગ, ગ્રેડીંગ અને પેકેજીંગની માહીતી
તેમજ પ્રત્યક્ષ મુલાકત કરાિિામાં આિેલ હતી.
ડૉ. ડૉ.આર.જી.પરમાર, સહ પ્રાધ્યાપક, િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, દ્રારા બીજ ઉત્પાદન
દરવમયાન પાકોમાં આિતા રોગો અને તેનું વનિારણ અંગેની સંપૂણગ માહીતી આપિામાં આિેલ હતી.
ડો. ડી. બી. સીસોદીયા બીજ ઉત્પાદન દરમ્યાન પાકોમાં આિતા જીિાત અને તેનું વનિારણ
માટે ની માવહતી આપિામાં આિી હતી.
શ્રી ડૉ.એચ.એચ.સીતાપરા દ્રારા બગાયતી પાકોમાં બીજ ઉત્પાદન, નિી સારી સુધારેલી જાતો
અને તેમાં ખેતી પધ્ધતી વિિે સંપૂણગ માહીતી આપિામાં આિેલ હતી.
શ્રી અવનલકુ માર એલ રાિત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, આ.કૃ .યુ. આણંદ, દ્રારા ખેડૂતોને પ્રમાવણત
બીજ ઉત્પાદન કરિા અંગેની માવહતી આપિામાં આિેલી હતી.
શ્રી.ગાયત્રીબેન લેબટે કનીશીયન, દ્રારા ખેડૂતોને બીજ પ્રયોગશાળામાં થતી કામગીરી જેિીકે
બીજના ઉગિાના ટકા માપિા તેમજ બીજમાં રહેલ ભેજ કઇ રીતે માપિુ તેમજ બીજ ઉપર થતા અલગઅલગ પવરક્ષણ વિિેની માવહતી આપિમાં આિેલ હતી.

આ તાલીમમાં ખેડૂતોને ગોધરા ખાતે આિેલ મુખ્ ય મકાઇ સંશોધન કે ન્દ્રની મુલાકત કરેલ હતી.
મુ.મ.સં.કે .,માં ડૉ.પી.કે . પરમાર દ્રારા મકાઇના પાકમાં સુધારેલ/સંકર જાતોનું બીજ ઉત્પાદન તેમજ
રોગીંગ, એકલન અંતર અને દે શી જાતના િાિેતર ને બદલે હાઇવિડ બીયારણના િાિેતર માટે ખેડૂતોને
સમજણ આપી હતી.
ખેડૂતો દ્રારા ગુજરાત રાજ્ય બીજ વનગમ (ગોધરા) ખાતેની મુલાકત લેિામાં આિેલ હતી. ત્યા
તેમને સીડ ઓવિસર દ્રારા વબયારણ ઉત્પાદન કાયગક્રમમાં કઇ રીતે જોડાિિુ અને તેના માટે અરજી કઇ
રીતે કરિી તેના વિિે વિસ્તૃત માહીતી આપિામાં આિેલ હતી અને તેમના પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટની મુલાકત
પણ કરેલ હતી.
તાલીમના અંતે ડો. ક્લલ્યાણરાિ પાટીલ અને શ્રી અવનલકુ માર એલ. રાિત દ્રારા ખેડૂતોને સટીવિકે ટ,
બેગ, મેન્યુઅલ તથા કીટ (વબયારણ) નું વિતરણ કરિામાં આિેલ હતુ.
આ તાવલમમાં મધ્ય ગુજરાતમાં થતા મોટા ભાગના પાકો જેિા કે ડાંગર, મગિળી, મકાઇ,
દીિેલા, રીંગણ અને મરચી, ટામેટા, ભીંડા, કઠોળ અને ધઉંમાં બીજ ઉત્પાદન અંગેની સંપૂણગ માહીતી
આપિામાં આિેલ હતી.
આ તાલીમમાં ખેડૂતોએ ખૂબ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણે અંતમા જણાવ્યુ કે તેઓ
અગાઉ મકાઇ જેિા પાકમાં જી.એમ.- ૬ જાતનું વબયારણ ઉત્પાદન કરતાં હતાં જેથી આ તાવલમથી
તેમને સંકર પાકોના બીજ ઉત્પાદન તથા અન્ય પાકોના બીજ ઉત્પાદન વિશે ખુબ ઉંડાણ પુિગક સમજણ
મળી છે . આ તાવલમ તેમને આવથગક રીતે ખુબ લાભદાયી થશે.

તાવલમમાં આિેલા દાહોદ જીલ્લાના ખેડૂત તાલીમાથીઓનો ગૃપ િોટો

ખેડૂતો દ્રારા વદપ પ્રાગટ્ય

બીજની અગત્યતા વિશેની માહીતી આપતા
શ્રી.અવનલકુ માર એલ રાિત

મુખ્ ય મકાઇ સંશોધન કે ન્દ્ર અને બીજ ઉત્પાદન પ્લોટની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત

ગુજરાત રાજ્ય બીજ વનગમ (ગોધરા) ની કચેરી અને સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટની મુલાકાત

વિભાગીય િડા ડો. ક્લલ્યાણરાિ પાટીલ દ્વારા ખેડૂત તાલીમાથીઓને બેગ, સટીવિકે ટ, મેન્યુઅલ તથા
વબયારણનું વિતરણ

