
આદિવાસી સશંોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, િે’બારીયા ખાતે 

“ગૌણ અને સકુ્ષ્મતત્વોની ખેતીમા અગત્યતા” પર ખેડુત શશબીર યોજાઇ 

જમીનની ફળદ્રપુતા સચવાઇ રહ ેઅને ખેતી નફાકારક બની રહ ેતે હતેથુી ગૌણ અને 
સકુ્ષ્મતત્વોની અગત્યતા ખેડૂતો માટે ખબૂજ ઉપયોગી છે. ગજુરાતની જમીનોમા ં હવે ગૌણ અને 
સકુ્ષ્મતત્વોની ઉણપ ધીરે ધીરે વધતી જાય છે ત્યારે ખેડૂતોને આ પોષકતતત્વોનો યોગ્ય ઉપયોગ 
બાબતે વૈજ્ઞાશનક તથા સાચુ ંમાગગિશગન મળી રહ ેતે ખબૂ જ જરૂરી બને છે.  

આ બાબતને ધ્યાને લઇ માઇક્રોન્દ્યટુ્રીયન્દ્ટ રીસચગ સ્કીમ (ICAR), આક્રુય,ુ આણિં અને  
આદિવાસી સશંોધન-વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આક્રુય,ુ િે’બારીયાના સયંકુ્ત ઉપક્રમે આદિવાસી સશંોધન-વ-
તાલીમ કેન્દ્ર, આક્રુય,ુ િે’બારીયા ખાતે તા. ૧૭ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૨૦, સોમવારના રોજ  “ગૌણ અને 
સકુ્ષ્મતત્વોની ખેતીમા અગત્યતા” શવષય પર ખેડુત શશબીર યોજાઇ. જેમા  િાહોિ જીલ્લાના િાહોિ, 
ધાનપરુ, લીમખેડા, શસિંગવડ અને િે’બારીયા તાલકુાઓમા ંઆવેલ જુિા જુિા ૨૫ ગામોમાથંી ૧૨૬ 
મદહલાખેડૂતો અને ૧૪૧ ખેડૂતભાઇઓએ  એમ કુલ ૨૬૭ ખેડૂતોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધેલ હતો. 

ડો. જી. જે. પટેલ, યશુનટ અશધકારી, ટી.આર.ટી.સી.,આકૃય,ુ િે’બારીયા દ્વારા આવેલ ખેડૂતોન ુ ં
અને માઇક્રોન્દ્યટુ્રીયન્દ્ટ રીસચગ સ્કીમ (ICAR), બ.અ.કૃશષ મહાશવધાલય આકૃય,ુ આણિંના 
વૈજ્ઞાશનકશ્રીઓ અને શ્રી. દિલીપભાઇ ધાગંા, પ્રગશતશીલ ખેડૂત અને સભ્ય, બોડગ ઓફ મેનેજમેન્દ્ટ, 
આકૃય,ુ આણિંનુ ંશાબ્દિક અને પષુ્પગચુ્છથી સ્વાગત કરવામા ંઆવયુ.ં  તેઓએ તેમના વયાખ્યાનમા ં 
સકંલલત ખેતી વયવસ્થા પર વધ ુલક્ષ્ય કદદરત કરવા ખેડૂતોને સમજાવયા. ખેતી કાયગમા ંજમીનની 
તૈયારીથી બીજની પસિંગી અને પાકની કાપણીથી બજારમા ંવેચાણની આખી પ્રદકયામા ંખેડૂતો ક્ાં 
ખચગ ઘટાડી શકાય અને નફાન ુધોરણ વધારી આવકામા ંવધારો કરી શકાય તે બાબતે સશવસ્તાર 
માગગિશગન પરુૂ પાડેલ હત.ુ  

ડો. વી. પી. રામાણી, સહ સશંોધન શનયામકશ્રી, આણિં દ્વારા ખેડુતોને ખેડુતોની ભાષામા ં
પોતાની આગવી શૈલીમા ં ખેતીના ઉિાહરણો પરુા પાડી ખેતી પદ્ધશતમા ંસધુારો લાવવા આવહાન 
કયાગ. ડો. રામણીએ છોડને તેના પોષણ અને વ્રદુ્ધદ્ધ માટે ૧૭ આવશ્યક પોષ્કતત્વોની જરૂરીયાત, 
એકાિ  તત્વની અછત હોય અને અન્દ્ય તત્વો પરૂતા પ્રમાનમા ંઆપવામા ંઆવે તો પણ ઉત્પાિન 
બરાબર મળત ુ નથી તેમ સમજણ પરૂી પાડેલ. જમીનનો નમનુો લેવાની યોગ્ય પદ્ધતી અને 
જમીનનુ ં પ્રથુ્થથ્થકરન કરાવી જમીનમા ં રહલે પોષક તત્વોની માદહતી મેળવી આપના જમીનની 
સ્વાસ્થની માદહતી િરેક ખેડૂત ભાઇઓએ રાખવી એમ ભારપવુગક ખેડૂતોને કહ્ુ.ં 

ડો. કે. સી. પટેલ, સહ સશંોધન વૈજ્ઞાશનક, માઇક્રોન્દ્યટુ્રીયન્દ્ટ પ્રોજેક્ટ બ. અ. કૃશષ 
મહાશવધાલય આકૃય,ુ આણિં દ્વારા ગૌણ અને સકુ્ષ્મતત્વોની ખેતીમા અગત્યતાની માદહતીથી વાકેફ 
કરવામા ંઆવેલ. તેઓએ જુિા જુિા પાકોમા ંક્ા ંગૌણ અને સકુ્ષ્મતત્વોની ઉણપ રહ ેતો કેવી રીતે 
ઓળખી શકવાના લાક્ષશનક લચહ્નોની માદહતીથી અને તેના શનવારણ માટેના પગલાઓથી તેમજ 
જમીન  આરોગ્ય પત્રક શવશે ખેડૂતોને માદહતગાર કયાગ.  



ડો. શપનાદકન પરમાર, મિિનીશ સશંોધન વૈજ્ઞાશનક, મખુ્ય મકાઇ સશંોધન કેન્દ્ર, આકૃય ુ
ગોધરા દ્વારા શશયાળુ મકાઇની વૈજ્ઞાશનક ખેતી પદ્ધતી અને તેના મલુ્યવશધિત કરી વધ ુઆવક કેવી 
રીતે મેળવી શકાય તે બાબતે સમજણ પરુી પાડેલ.  

શ્રી.દિલીપભાઇ ધાગંા, પ્રગશતશીલ ખેડૂત અને બોડગ ઓફ મેનેજમેન્દ્ટ, આકૃય,ુ આણિંના 
સભ્યશ્રી દ્વારા તેમના દ્વારા તેઓના ખેતરમા ંકરવામા ંઆવતી ખેતી પદ્ધતીથી કેવી રીતે વધ ુઆવક 
મેળવતા થયા તેના અનભુવ ખેડૂતોને જણાવયા.ં તેઓએ વદડલોની સાથે વૈજ્ઞાશનક પદ્ધતીના 
ફાયિાઓ જણાવી આપણી પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતીમા ંધીરે ધીરે પદરવતગન કરવા ખેડુતોને હાકલ 
કરી. 

ડો. પી. એમ. ગોધાણી (પાક સરંક્ષણ) તાલીમ સહાયક દ્વારા પાકને નકુશાન કરતી 
જીવાતોના શનયતં્રણ માટે લબન રાસાયલણક જીવાત શનયતં્રણની શવશવધ જૈશવક પધ્ધશતઓનો 
સમન્દ્વય કરી જીવાતની વસ્તી તેની ક્ષમ્યમાત્રા કરતા કેવી રીતે નીચે રાખી શકાય તે બાબતની 
સશવસ્તર સમજણ પરૂી પાડેલ હતી.   

ડો. જી. એન. થોરાત, મિિનીશ પ્રાધ્યાપક, દ્વારા પ્રથમ હરોળના શનિશગન ગોઠવવાના 
હતેઓુ, શનિશગન ગોઠવવા ખેડૂત અને ખેતરની પસિંગીના મદુ્ધા અને મખુ્ય ફાયિાઓથી સમજણ 
પરુી પાડી અતે્રની કચેરી દ્વારા બીયારણ, પાક વાવણી અંતર વગૈરેમા ં ગોઠવવામા ં આવેલ 
શનિશગનોની સશવસ્તાર માદહતી  ખેડૂતોને આપેલ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ડો. વી. પી. રામાણી, સહ સશંોધન શનયામકશ્રી, આકૃય ુઆણિં 



     ખે�ડૂ�તો�નું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ �	 રજીસ્ટ્રૈ�શનું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ અનું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ � સા�હિ�ત્ય વિતરણ હિ�તોરણ     મ�� મ�નું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ � દ્વા�ર� હિ�પ પ્રાગટ્ય પ્રા�ગટ્ય વિતરણ 

   મ�� મ�નું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ �નું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ �	 પ પ્રાગટ્ય �ષ્પ પ્રાગટ્ય ગ�ચ્છ્થી સ્વાગત % સ્��ગતો

ડૂ�.કે� .સા%.પ પ્રાગટ્ય ટ� લ,મ�ઇક્રો�ન્ય વિતરણ �. પ્રા�જે �ક્ટ BACA આકે.ય વિતરણ �,  આણ 	 � ડૂ�.જી. જે�.પ પ્રાગટ્ય ટ� લ,  ય વિતરણ �હિનું રજીસ્ટ્રૈશન અને સાહિત્ય વિતરણ ટ અહિ/કે�ર%,ટ%આરટ%સા%.,આકે.ય વિતરણ �, �� ’બા�ર%ય વિતરણ �



શ્રી�.  દિ�લી�પ ધાંગા ધાં�	ગા�,   પ્રગાદિ�શી�લીખે�ડૂ�� અને � સભ્ય  બો�ડૂ� મે�ને �., આકૃ�ય� ડૂ�.  દિપ ધાંગાને �દિકૃને પ ધાંગારમે�ર, મે.સ	.વૈ!. મે�.   મેકૃ�ઇ સંશોધન કેન્દ્ર સ	શી�ધાંને કૃ� ન્દ્ર,  ગા�ધાંર�

ડૂ�.પ ધાંગા�.એમે.  ગા�ધાં�ણી તા� ��.સહા�યકૃટી�આરટી�સ�.,આકૃ�ય�, ��’બો�ર�ય� ડૂ�. જી.એને . થો�ર��, મે.પ્ર�ધ્ય�પ ધાંગાકૃ,,ટી�આરટી�સ�.,આકૃ�ય�, ��’બો�ર�ય�

 દિ,લ્ડૂ દિવૈદિ.ટી


