ૂ શિબિર તથા કીટશિતરણનો કાયગક્ર્મ
ટીએસપી-આઈસીએઆર યોજના અંતર્ગત ખેડત
દે ડિયાપાિા ખાતે યોજાયો
જૈવિક

વિયંત્રણ

વિભાગ,

ઓવિિથોલોજી

વિભાગ

અિે

માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ

વિભાગ,

આઈસીએઆર, યુવિટ-૯, આકૃય,ુ આણંદ િા સંયક્ુ ત ઉપક્રમે ટ્રાઈબલ સબ પ્લાિ યોજિા અંતગગત
ૂ વિબબર તથા કીટવિતરણિો કાયગક્ર્મમ તા ૦૪/૧૦/૨૦૧૮િા રોજ કૃવિ વિજ્ઞાિ કેન્ર, િમગદાખેડત
ૂ ભાઈઓ તથા બહેિોએ
દે ડીયાપાડા ખાતે ગોઠિિામાં આિેલ જેમાં િમગદા જીલ્લાિા કુલ ૭૦ ખેડત
ભાગ લીધેલ

આ ખેડૂત વિબબરમાં પાક સંરક્ષણમાં જૈવિક વિયંત્રકોિો ઉપયોગ, પક્ષીઓિી

ઉપયોગીતા તથા સુક્ષ્મ તત્િોનુ ં પાક ઉત્પાદિમાં મહત્િ જેિા વિિયો પર જુદા જુદા િૈજ્ઞાવિકો
ૂ ોિે માગગદિગિ આપિામાં આવયુ ં આ ઉપરાંત ખેડત
ૂ ોિે પાક
દ્વારા ખ ૂબ જ ઉંડાણપ ૂિગક ખેડત
સંરક્ષણમાં ઉપયોગી થઈ િકે તે મુજબ બાયોપેસ્ટીસાઈડ, ફેરોમોિ ટ્રેપ અિે પીળા ચીકણા ટ્રે પ
તથા પક્ષીઓિા સંરક્ષણ માટે માળા અિે જૈવિક ખાતરનુ ં વિતરણ કરિામાં આવયુ.ં
માિિીય ડૉ એચ આર પટેલ, સહસંિોધક વિયામક અિે યુવિટ અવધકારીશ્રી, આકૃય,ુ
ૂ વિબબરનુ ં આયોજિ કરિામાં આિેલ તેઓએ ખેડત
ૂ ોિે જૈવિક
આણંદિા માગગદિગિ હેઠળ ખેડત
ૂ વિબબરમાં
વિયંત્રણ, પક્ષીઓિી ઉપયોગીતા તથા સુક્ષ્મ તત્િો અંગેિી માહહતી આપેલ સદર ખેડત
જૈવિક વિયંત્રણ વિભાગિા ડૉ ડી એમ મહેતા, ડૉ રઘુિદ
ં િ બી એલ અિે ડૉ મયંક પટે લ;
ઓવિિથોલોજી વિભાગિા

ડૉ સી કે બોરડ અિે ડૉ જે જી દુલેરા તેમજ માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ

વિભાગિા ડૉ િી પી રામાણી અિે ડૉ રિી પટે લ એ ઉપરોક્ત વિિયો પર વયાખ્યાિ રજુ કયાગ
ૂ ોિા પ્રશ્નોનુ ં વિરાકરણ કયુગ હત ુ ં સંપણ
ુ ગ કાયગક્ર્મમનુ ં સુબધ્ધ રીતે સંચાલિ ડૉ હીતેિ
હતા અિે ખેડત
જાદિ, એસએમએસ, કે િીકે (પાક સંરક્ષણ), દે ડીયાપાડા અિે ડૉ િેહાબેિ પટે લ દ્વારા કરિામાં
આવયુ ં

કેિીકે -નમગદા દે િીયાપિા ખાતે ટીએસપી-આઈસીએઆર યોજના અંતર્ગત ખેડૂત શિબિર

ડૉ રઘુિદ
ં િ બી એલ દ્વ્રારા ટીએસપી યોજિા વિિેિી

ડૉ મયંક પટેલ દ્વારા પાક સંરક્ષણમાં જૈવિક

માહહતી

વિયંત્રકોિા ઉપયોગ વિિય પર વિસ્ત ૃત ચચાગ

ડૉ જે જી દુ લેરા દ્વારા પાક સંરક્ષણમાં પક્ષીઓિી

ડૉ રિી પટેલ દ્વારા ખેડુતોિે માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટિી પાક

ઉપયોગીતા વિિય પર વયાખ્યાિ

ઉત્પાદિમાં અગત્યતા વિિય પર ચચાગ

કીટવિતરણ

વિબબરમાં ભાગ લેિાર ખેડૂતો અિે િૈજ્ઞાવિકો

કીટવિતરણ

