
પ્લાન્ટ પ્રોટેકશન એસોસીએશન ઓફ ગજુરાત, ગજુરાત ઓરે્ગનનક કૃનિ યનુનવનસિટી અને આણદં 
કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદંના સયુકંત ઉપક્રમે “સજીવ ખેતીમા ંપાક સરંક્ષણ” નવિય ઉપર વેબીનાર 
યોજાયો 
___________________________________________________________________________ 

 પ્લાન્ટ પ્રોટેકશન એસોસીએશન ઓફ ગજુરાત, ગજુરાત ઓરે્ગનનક કૃનિ યનુનવનસિટી અન ે

આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદંના સયંકુ્ત ઉપક્રમે તેમજ નાહપે કાસ્ટ, આઇએબીએમઆઇ કોલેજ, 

આકૃય,ુ આણદંના સહયોર્ગથી તા. ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ “સજીવ ખેતીમા ંપાક સરંક્ષણ” નવિય ઉપર 

એક દદવસીય રાજ્ય કક્ષાના વેબીનારનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવયુ.ં આ વેબીનારમા ં કૂલ ૧૦૫૦ 

જેટલા ખેડૂતો, વૈજ્ઞાનનકો, અનિકારીઓ, નવસ્તરણ કાયયકરો તથા નવદ્યાથી, નવદ્યાથીનીઓએ ભાર્ગ 

લીિેલ જ્યારે આશરે ૨૧૮૨ જેટલા લોકોએ યટુયબુ  ઉપર જીવતં પ્રસારણ નનહાળેલ છે. 

 આજના વેબીનારની શરૂઆતમા ંપીપીએજીના ઝોનલ કો-ઓર્ડીનેટર ર્ડૉ. આર.જી.પરમારે આ 

વેબીનારમા ંજોર્ડાયેલ સવેનુ ંશાબ્દીક સ્વાર્ગત કયુય. ર્ડૉ. જે.જી. પટેલ, પ્રમખુશ્રી, પીપીએજીએ આજના 

વેબીનારનુ ંમહત્વ અને પીપીએજીનો પદરચય આપી સજીવ ખેતીમા ંપાક સરંક્ષણનુ ંમહત્વ અંર્ગેની 

નવસ્તતૃ માદહતી આપી.  

આજના વેબીનારમા ંઉદિાટક અન ેઅધ્યક્ષ તરીકે ર્ડૉ. બી. આર. શાહ, કુલપનતશ્રી, ગજુરાત 

ઓરે્ગનનક કૃનિ યનુનવનસિટીએ જણાવયુ ં કે કૃનિએ જુની સસં્કૃનત છે. અર્ગાઉના વિોમા ં ખાતર અને 

જતંનુાશક દવાઓ નસવાય ખેતી કરવામા ંઆવતી. અન્નની જરૂરીયાત વિતા ં નવીન જાતોનુ ંસશંોિન 

કરવામા ંઆવયુ,ં જે રાસાયણણક ખાતરો અને જતંનુાશકોની છત્રછાયા હઠેળ થય ુઅને તેનો વપરાશ 

દદનપ્રનતદદન વિતા ફાયદાને બદલે ર્ગેરફાયદા વિતા ંર્ગયા, જેથી મનષુ્યનુ ંઆરોગ્ય જોખમાયુ,ં 

તેના નનરાકરણ માટે ઓરે્ગનનક ખેતીનુ ંમહત્વ આપણા ંઆરોગ્યમા ંખબૂ જ અર્ગત્યનુ ંછે. ઓરે્ગનનક 

ખેતીમા ંજીવાતોનુ ંનનયતં્રણ હોત ુનથી પરંત ુજીવાતોનુ ંવયવસ્થાપન અને પાક સરંક્ષણ કરવાનુ ંહોય 

છે, જેના ર્ગાઢ સશંોિન માટે ગજુરાત સરકારે ૨૦૧૫મા ં ગજુરાત ઓરે્ગનનક કૃનિ યનુનવનસિટીની 

સ્થાપના કરી. જેમા ંઅત્યાર સિુી સજીવ ખેતી અંરે્ગ શ ુસશંોિન થય?ુ, શ ુથઇ શકે?, અને ખેડૂતોને 

સજીવ ખેતી અપનાવવા માટે શ ુમાર્ગયદશયન આપી શકાય તે મખુ્ય ધ્યેય છે. મખુ્ય મહમેાન પદેથી 

માન. કુલપનતશ્રી ર્ડૉ. આર.વી.વયાસ. આણદં કૃનિ યનુનવનસિટી, આણદેં જણાવય ુકે આપની તદુંરસ્તી 

માટે ઇમ્યનુીટી જરૂરી છે અને તે માટે સારો ખોરાક એટલે કે જતંનુાશક દવાઓના અવશેિો નસવાયનો 

ખોરાક લેવો જોઇએ અને તે માટે અત્યારે પાક સરંક્ષણમા ંજતંનુાશકોનો વપરાશ ખેડૂતો આર્ડેિર્ડ 

તેમજ  વિારે કરે છે, તેન ુભારણ ઓછુ કરવ ુજોઇએ. સજીવ ખેતીમા ંજીવો જીવસ્ય ભોજનમનુ ંસતૂ્ર 

અપનાવી પાક સરંક્ષણના પર્ગલા ંલેવામા ંઆવે તો જતંનુાશક દવાઓની જરૂરીયાત રહ ેનહીં તેઓએ 



પોતાના અનભુવને આિારે જણાવય ુકે ઘણા વિો પહલેા ંજૈનવક નનયતં્રણ પ્રયોર્ગશાળા, આણદં દ્વારા 

આંબામા ંમેંર્ગો હોપરના નનયતં્રણ માટે થર્ડ ઉપર મેટારીઝીયમનો સ્પ્રે કરી નનયતં્રણ કરવામા ંઆવેલુ ં

જતંનુાશક દવાઓનો ખચય વિારે હોય છે તેનો વપરાશ ઓછો કરી ખેતીમા ંખચય ઘટાર્ડી શકીએ, 

ખેડૂતો આત્મનનભયર બને તેવુ ં માર્ગયદશયન આપીએ તેવુ ં જણાવી પોતાનુ ં વયક્તવય પણૂય કયુય. ર્ડૉ. 

પ્રભાતકુમાર, નેશનલ કોઓર્ડીનેટર, નાહપે કાસ્ટ આઇસીએઆર, નવી દદલ્લીએ વેબીનારની 

સફળતાનો શભેુચ્છા સદેંશ પાઠવેલ છે. ર્ડૉ. આર. એસ. પુરં્ડીર, નપ્રન્સીપાલ ઇન્વેસ્ટીર્ગેટર, નાહપે 

કાસ્ટ,આકૃયએુ પોતાના પ્રોજેક્ટની માદહતી આપતા જણાવય ુકે નાહપે કાસ્ટ એ વલ્ર્ડય બેંક હઠેળ ચાલતી 

યોજના છે, જેમા ં જુદા જુદા આઠ પાકોમા ંવાવણી પહલેા ંઅને વાવણી પછી ટેકાના ભાવ અંરે્ગનુ ં

સશંોિન કરી સરકારને પદરણામો મોકલવામા ંઆવે છે જેના આિારે ટેકાના ભાવ નક્કી થતા ંહોય 

છે તે અનસુિંાને સજીવ ખેતીનુ ંભનવષ્ય ખબૂ ઉંચ ુછે, સજીવ ખેતીથી ઉત્પાદદત થતા ંપાકોની પેદાશોનુ ં

નનકાસ વિશે અને દેશનુ ંહ ૂદંર્ડયામણ વિશે તેમ જણાવયુ.ં  

આજ વેબીનારમા ં તાનંત્રક માર્ગયદશયન આપનાર તજજ્ઞો પૈકી આણદં કૃનિ યનુનવનસિટીના 

પેસ્ટીસાઇર્ડ રેસીર્ડયનુા વર્ડા ર્ડૉ. પી.જી. શાહ ેજતંનુાશાકોના અવશેિોથી થતા ંનકુશાન અને નનકાસ 

પર થતી અસરો નવિે માદહતી આપી. ર્ડૉ. નૈનેશભાઇએ શાકભાજીના પાકોમા ં જીવાતોના જૈનવક 

નનયતં્રણના નવનવિ ઉપાયો અંરે્ગ માદહતી આપી. નવસારી કૃનિ યનુનવનસિટીના ર્ડૉ. કે. બી. રાખોલીયાએ 

શાકભાજી પાકોનો રોર્ગોનુ ંજૈનવક વયવસ્થાપન, ર્ડૉ. જે. જે. પસ્તાણર્ગયાએ ફળ પાકોમા ંજીવાતોનુ ંજૈનવક 

વયવસ્થાપન અંરે્ગ અને ર્ડૉ. પી. આર પટેલે ફળ પાકોમા ંરોર્ગોનુ ંજૈનવક વયવસ્થાપન અંર્ગે માદહતી 

આપી. સરદાર કૃનિનર્ગર દાતંીવાર્ડા કૃનિ યનુનવનસિટીના ર્ડૉ. એફ. કે. ચૌિરીએ કૃનિ પાકોમા ંજીવાતોનુ ં

જૈનવક વયવસ્થાપન અને જુનાર્ગઢ કૃનિ યનુનવનસિટીના ર્ડૉ. એલ. એફ. અકબરીએ  કૃનિ પાકોમા ંરોર્ગોનુ ં 

જૈનવક વયવસ્થાપન અંરે્ગનુ ંખેડૂતોને માર્ગયદશયન આપ્યુ.ં  

  સજીવ ખેતી કરતા બોરીયાવી ર્ગામના પ્રર્ગનતશીલ ખેડૂત શ્રી દેવેશભાઇએ પોતે અપનાવેલ 

સજીવ ખેતીમા ંપાક સરંક્ષણ માટેના પોતાના અનભુવો જણાવયા, ર્ડીસાના ખેડૂત મનોજભાઇએ તેમજ 

દુષ્યતંભાઇએ સજીવ ખેતીના પોતાના અનભુવો વયક્ત કયાય. ગજુરાત ઓરે્ગનનક કૃનિ યનુનવનસિટીના 

ઓરે્ગનનક સેલના વસીમભાઇએ સજીવ ખેતીના રજીસ્રેશન અંરે્ગની નવસ્તતૃ માદહતી આપી.  

આ વેણબનારનુ ંસમગ્ર સચંાલન ર્ડૉ. સી. બી. વમાય  અને ર્ડૉ. નૈનેશ બી. પટેલ, ઓરે્ગનાઇણઝિંર્ગ 

સેકે્રટરી દ્વારા કરવામા ંઆવયુ.ં અંતમા ંઆભાર નવનિ ર્ડૉ. બી. એચ. પટેલ, મહામતં્રી, પીપીએજી દ્વારા 

કરવામા ંઆવેલ અને વેણબનાર પણૂય જાહરે કરેલ હતો. 



 

  
 

 

   
 

 

  

  

 


