સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગમાાં ચાલતી તાલીમ યોજના “ટ્રે નીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ
પ્રોડકશન “ અંગે નો અહેિાલ
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગ, બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ખાતે
ચાલતી તાલીમ યોજના “ટ્રે નીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન” નુ ં આયોજન તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯
થી તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૯ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ હતુ.ં જેમાં ભાિનગર જીલ્લાના અલગ-અલગ
ૂ તાલીમાથી ભાઇઓ ભાગ લેિા માટે આિેલ હતા.
ગામમાંથી કુલ ૩૪ ખેડત
તાલીમનો ઉદ્ધાટન સમારોહ ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડાની હાજરીમાં દદપ
ૂ ોનુ ં સ્િાગત અને
પ્રાગટય તથા પ્રાથથના ગીતથી કરિામાં આિેલ હતો. ડૉ.સુદેશનાબેન દ્રારા ખેડત
તાલીમ કાયથક્રમ વિિે વિસ્ત ૃત માદહતી આપિામાં આિેલ હતી. વિભાગના અન્ય કમથચારી,
ડૉ.વિમંત, વ ૃશાંકભાઇ, ભુવમરાજભાઇ, જજતેન્દ્રભાઇ, વિજયભાઇ અને દહતેશભાઇ દ્રારા તાલીમાથીઓનુ ં
પુષ્પથી સ્િાગત કરિામાં આવ્યુ હતુ.
ૂ ોને અલગ-અલગ પાક જેિા કે કપાસ, મકાઇ, ડાગર, ભીંડા,
આ તાલીમ કાયથક્રમમાં ખેડત
મરચી, દદિેલા, તુિેર, રીંગણ, મગ અને ટામેટામાં બબયારણ ઉત્પાદન કરિા અંગેની તાંવિક
માદહતી તથા તે પાકોમાં નિી સંશોિન થયેલ જાતો વિિે સંપ ૂણથ માગથદશથન પુરૂ પાડિામાં આિેલ
હતુ.
ૂ ોને સહ સંશોિન િૈજ્ઞાવનક એચ.એન.શેલત દ્રારા જૈવિક ખાતર દ્રારા
આ તાલીમમાં ખેડત
બીજ માિજત કરિાથી થતા લાભ વિિેની માદહતી આપિામાં આિી હતી. તથા સુક્ષ્મજીિાણુ ં
વિભાગની મુલાકાત કરાિામાં આિી હતી.
ૂ ોએ આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટીના વિભાગીય સંશોિન કેન્દ્રની મુલાકાત કરે લ
ત્યાર બાદ ખેડત
ૂ ોને ડાંગરના બીજ ઉત્પાદનનો પ્લોટ તથા સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ખાતે બીયારણનુ ં
હતી. ત્યાં ખેડત
ક્લીનીંગ, ગ્રેડીંગ અને પેકેજીંગની માહીતી તેમજ પ્રત્યક્ષ મુલાકાત કરાિિામાં આિેલ હતી.
ૂ ોને પરિળ, દાડમ, ખારે ક અને ટીંડોળાના પાકમાં પેશી
પેશી સંિિથન વિભાગ ખાતે ખેડત
સંિિથન પધ્િવતથી છોડ ઉગાડિાની માહીતી આપિામાં આિી હતી.
ૂ ોએ મુખ્ય શાકભાજી સંશોિન કેન્દ્રની મુલાકાત કરે લ હતી.જેમાં
આ તાલીમમાં ખેડત
મુ.શા.સં.કે.,ખાતે તેમને વિવિિ શાકભાજીની નિી જાતો તેમજ તેના બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુ
માગથદશથન આપિામાં આિેલ હતુ અને ભીંડાના બીજ ઉત્પાદના પ્લોટની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત
કરાિિામાં આિી જેમાં પાકને લગતા રોગો, તેમા આિતી જીિાત અને બીજ ઉત્પાદન માટે પાકને
લગત ુ યોગ્ય માગથદશથન પુરૂ પાડિામાં આવ્યુ હત.ુ

ુ વાં િત પાકો
ડૉ. એચ. એલ. િડુક, સહ સંશોિન િૈજ્ઞાવનક અને િડા, દ્રારા ઔષવિય અને સગ
અંગેન ુ માગગ દશગન આપિામાાં આવ્ય ુ હત.ાંુ
ૂ ોએ બાગાયત ફામથની મુલાકાત લીિી જેમાં ડૉ.એચ.એચ.સીતાપરા દ્રારા
આ તાલીમમાં ખેડત
ફળ પાકોની કલમ જેિાકે જામફળ, આંબા અને બચકુ િગેરે તૈયાર કરિા માટે યોગ્ય માહીતી પુરી
પાડી. અને જામફળ અને આમળા ની િાડી ની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત કરાિી હતી.
ત્યાર બાદ ડૉ.એ.બી.બ્રહ્મભટ્ટ વિભાગીય િડા, િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, દ્રારા બીજ
ઉત્પાદન દરવમયાન પાકોમાં આિતા રોગો અને તેન ુ ં વનિારણ અંગેની સંપ ૂણથ માહીતી આપિામાં
આિેલ હતી.
ડો. ડી. બી. સીસોદીયા, સહ પ્રાધ્યાપક, દકટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્રારા બીજ ઉત્પાદન દરમ્યાન
પાકોમાં આિતી જીિાત અને તેન ુ ં વનિારણ માટે ની માદહતી આપિામાં આિી હતી.
ડૉ.કલ્પેશ .િી પટે લ દ્રારા કઠોળ પાકોમાં સુિારે લ/સંકર જાતોનુ બીજ ઉત્પાદન જાતોનુ
બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુ માગથદશથન આપિામાં આિેલ હતુ.
ડો. ક્લ્યાણરાિ પાટીલ દ્રારા બીજને લગતા વિવિિ કાયદાની માદહતી આપિામાં આિેલી

હતી. અને બીજ પ્રયોગ શાળાની મુલાકાત કરાિામાં આિી હતી..
ૂ ોએ બોરસદ તાલુકામાં કપાસનુ ં બીજ ઉત્પાદન કરનાર ખેડત
ૂ ના
આ તાલીમમાં ખેડત
પ્લોટની મુલાકાત લીિી. જેમાં ડૉ.ડી.એ.પટે લ દ્રારા કપાસનુ ં બીજ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય માદહતી
પ ૂરી પાડી હતી.
આ ચાર દદિસીય તાલીમના વિદાય સામારોહ માં ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ, વિભાગીય િડા
ૂ ોને
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગ બં. અ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ દ્રારા ખેડત
સટીદફકેટ, બેગ, મેન્યુઅલ તથા કીટ (બબયારણ) નુ ં વિતરણ કરિામાં આિેલ હતુ.
ૂ ોએ ખ ૂબ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણે અંતમા જણાવ્યુ કે તેઓ
આ તાલીમમાં ખેડત
ૂ ોને ખુબ જ ઉંડાણ
કપાસના પાકમાં સંકર બીજ ઉત્પાદન કેિી રીતે કરિામાં આિે છે તેની ખેડત
પ ૂિથક સમજણ મળી છે . િધુમાં તેમણે જણાિવ્યુ કે, આ તાલીમ તેમને આવથિક રીતે ખુબ લાભદાયી
થશે.
ૂ ોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કયો કે જે કઇ પણ માદહતી અમોને અદહથી મળી છે . તેનો
અંતમાં ખેડત
ૂ વમિોને પણ તેના વિિે માદહતી
સંપ ૂણથ ઉપયોગ અમે અમારી ખેતીમાં કરીશુ અને અન્ય ખેડત
આપીશુ.

ૂ તાલીમાથી દ્રારા દદપ પ્રાગટય
ખેડત

ખેડુતો દ્રારા તાલીમ વિિે અબભપ્રાય

ડૉ.કલ્યાણરાિ પાટીલ વિભાગીય િડા દ્રારા સીડ પ્રોડક્શન મેન્યુઅલ, સટીફીકેટ, બેગ,
શાકભાજીના બબયારણ અને ફોટોગ્રાફ્સ નુ વિતરણ.

ૂ ના પ્લોટની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત
બોરસદ તાલુકામાં કપાસનુ ં બીજ ઉત્પાદન કરનાર ખેડત

