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સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગમાં ચાલતી તાલીમ “ટ્રે નીંગ પ્રોગ્રામ ઓન સીડ પ્રોડકશન “
અંગે નો અહેિાલ
સીડ સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી વિભાગ, બં.અ.કૃવિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ.,આણંદ અંતગગત
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તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૮

થી

ૂ
તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ દરમ્યાન મહહસાગર જીલ્લાના અલગ-અલગ ગામમાંથી કુલ ૩૦ ખેડત
તાલીમાથીઓ ભાગ લેિા માટે આિેલ હતા.
તાલીમનુ ં ઉદ્ઘાટન જનીનવિદ્યા અને પાક સંિર્ગન વિભાગના પ્રાધ્યાપક અને િડા
ડૉ.શશીર્રન એન. ની હાજરીમાં હદપ પ્રાગટય તથા પ્રાથગના ગીતથી કરિામાં આિેલ હતુ.ં આ
ૂ ોનુ ં સ્િાગત કરિામાં આવયુ ં
કાયગક્રમમાં શ્રી.અવનલકુમાર એલ રાિત, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક દ્રારા ખેડત
હતુ ં તથા તાલીમ કાયગક્રમ વિિે માહહતી આપિામાં આિેલ હતી.
ૂ ોને અલગ-અલગ પાકમાં બબયારણ ઉત્પાદન કરિા અંગેની
આ તાલીમ કાયગક્રમમાં ખેડત
તાત્રીંક માહહતી આપિામાં આિી હતી તથા સારી નિી સંશોર્ન થયેલ પાકોની જાતો વિિે સંપ ૂણગ
માગગદશગન પુૂ  પાડિામાં આિેલ હત.ુ
ૂ ોએ મુખ્ય શાકભાજી સંશોર્ન કેન્દ્રની મુલાકાત કરે લ હતી. મુ.શા.સં.કે.,માં
આ તાલીમમાં ખેડત
તેમને વિવિર્ શાકભાજીની નિી જાતો તેમજ તેના બીજ ઉત્પાદન વિિેન ુ માગગદશગન આપિામાં
આિેલ હતુ. ત્યારબાદ એજ્યુકેશનલ મ્યુઝીયમ અને પેશી સંિર્ગન વિભાગની મુલાકત કરિામાં આિી
ૂ ોને પરિળ અને ટીંડોળાના પાકમાં પેશી સંિર્ગન પધ્ર્વતથી
હતી. પેશી સંિર્ગન વિભાગ ખાતે ખેડત
છોડ ઉગાડિાની માહીતી આપિામાં આિી હતી.
ૂ ોએ આણંદ કૃવિ યુવનિવસિટીના વિભાગીય સંશોર્ન કેન્દ્રની મુલાકાત કરે લ
ત્યાર બાદ ખેડત
ૂ ોને સીડ પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ ખાતે બીયારણનુ ં ક્લીનીંગ, ગ્રેડીંગ અને પેકેજીંગની માહીતી
હતી. ત્યા ખેડત
તેમજ પ્રત્યક્ષ મુલાકત કરાિિામાં આિેલ હતી.

ડૉ. ડૉ.એ.બી.બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાધ્યાપક અને િડા, િનસ્પવત રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, દ્રારા બીજ ઉત્પાદન
દરવમયાન પાકોમાં આિતા રોગો અને તેન ુ ં વનિારણ અંગેની સંપ ૂણગ માહીતી આપિામાં આિેલ હતી.
ૂ ોને બીજના વિવિર્ િગગ,
શ્રી અવનલકુમાર એલ. રાિત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, દ્રારા ખેડત
ગુણિત્તાિાળા બીજના લક્ષણો, પ્રમાણીત બીજ ઉત્પાદન તથા તેને ખરીદી કરિા માટે ના પ્રમાણીત
સ્ત્રોત અંગેની માહીતી આપિામાં આિેલી હતી.
ૂ ોને બીજ પ્રયોગશાળામાં થતી કામગીરી જેિીકે
શ્રી.ગાયત્રીબેન લેબટે કનીશીયન, દ્રારા ખેડત
બીજના ઉગિાના ટકા માપિા તેમજ બીજમાં રહેલ ભેજ કઇ રીતે માપવુ તેમજ બીજ ઉપર થતા
અલગ-અલગ પહરક્ષણ વિિેની માહહતી આપિમાં આિેલ હતી.
ૂ ોને ગોર્રા ખાતે આિેલ મુખ્ય મકાઇ સંશોર્ન કેન્દ્રની મુલાકત કરે લ
આ તાલીમમાં ખેડત
હતી. મુ.મ.સં.કે.,માં ડૉ.પી.કે. પરમાર દ્રારા મકાઇના પાકમાં સુર્ારે લ/સંકર જાતોનુ ં બીજ ઉત્પાદન
તેમજ રોગીંગ, એકલન અંતર અને બીયારણની ગુણિત્તા જાળિી રાખિા માટે શુ ં પગલાં લેિા
ૂ ોને સમજણ આપી હતી.
જોઈએ તેના વિિેની ખેડત
ૂ ો દ્રારા ગુજરાત રાજ્ય બીજ વનગમ (ગોર્રા) ખાતેની મુલાકત લેિામાં આિેલ હતી.
ખેડત
ત્યા તેમને સીડ ઓહફસર દ્રારા બબયારણ ઉત્પાદન કાયગક્રમમાં કઇ રીતે જોડાિવુ અને તેના માટે
અરજી કઇ રીતે કરિી તેના વિિે વિસ્ત ૃત માહીતી આપિામાં આિેલ હતી અને તેમના પ્રોસેસીંગ
પ્લાન્ટની મુલાકત પણ કરે લ હતી.
ૂ ોને સટીહફકેટ,
તાલીમના અંતે ડૉ.શશીર્રન એન. અને શ્રી અવનલકુમાર એલ રાિત દ્રારા ખેડત
બેગ, મેન્યુઅલ અને કીટ (બબયારણ) નું વિતરણ કરિામાં આિેલ હત.ુ
ૂ ોએ ખ ૂબ સારો પ્રવતસાદ આપ્યો હતો. તેમણે અંતમા જણાવયુ કે સરકારના
આ તાલીમમાં ખેડત
ૂ ોની આિક બમણી કરિામાં કેટલો ફાયદાકારક થશે
ઉદે શ મુજબ બબયારણ ઉત્પાદન કાયગક્રમ ખેડત
એ અમોને આ તાલીમ મારફતે સમજ પડી છે . અમો આ રીતે બબયારણ ઉત્પાદન કરી અમારી આવથિક
સ્સ્થવત સુર્ારિાના પ્રત્યન કરીશુ.

ૂ તાલીમાર્થીઓનો ગૃપ ફોટો
તાલીમમાં આિેલા મહહસાગર જીલ્લાના ખેડત

ૂ ો દ્રારા હદપ પ્રાગટય
ખેડત

બીજની અગત્યતા વિશેની માહીતી આપતા
ડૉ.શશીધરન એન. પ્રાધ્યાપક અને િડા,
જનીનવિદ્યા અને પાક સંિધધન વિભાગ

ૂ તાલીમાર્થીઓને ડાંગરની મહહસાગર
ખેડત

ૂ તાલીમાર્થીઓને બેગ, સટીહફકેટ,
ખેડત

જાતના બીયારણન ંુ વિતરણ

ુ લ અને હકટ (બીયારણ) ન ંુ વિતરણ
મેન્યઅ

