
કૃિષમા ંફામર્ મીકેનાઈઝેશનની સફળ વાતાર્ 

રાજ્યમા ંકૃિષ યવસાય એ મખૂ્ય યવસાય છે. પરંત ુઆજના સમયની માગં પરુી કરવા માટે 

આ કૃિષ યવસાયને સફળ અને આિથર્કક્ષમ બનાવવો જ રી છે. જ્યારે ઓછા ખચેર્ 

ગણુવ ાયકુ્ત વધ ુખેત ઉત્પાદન થાય અને જમીનની ઉત્પાદકતા શિક્ત જળવાઈ રહ ેત્યારે જ 

કૃિષ યવસાય સફળ બન્યો કહવેાય અને તેના માટે ગણુવ ાયકુ્ત ખેત ઉત્પાદન અને 

ઉત્પાદકતા વધારવા ખેતીમા ં ફામર્ મીકેનાઈઝેશન અિનવાયર્ છે. નાબાડર્ના અભ્યાસ પર્માણે 

બળદ આધાિરત ખેતી કરતા ટેર્કટર આધાિરત ખેતીમા ંપાક ઉત્પાદકતા વધારે જણાયેલ છે. 

આ  રાજ્યનો ખેડૂત દેશ અને દુિનયામા ંવધ ુખેત ઉત્પાદન કરનાર ખેડૂતોમા ં થાન ધરાવે છે.   

કૃિષ યવસાયને સફળ બનાવવા માટે દરેક ખેતી કાયર્ સમયસર અને યવિ થત કરવા જ રી 

છે. અને તે માતર્ ફામર્ મીકેનાઈઝેશન દર્ારા જ શક્ય છે. દુિનયામા ંઆ  ખ ૂ લા બજાર થતા ખેત 

પેદાશ ગણુવ ાયકુ્ત અને ઓછા ખચેર્ થયેલ હોવી જ રી છે. કૃિષ ઉધોગને સફળ અને 

આિથર્કક્ષમ બનાવવા જમીનની ઉત્પાદકતા શિક્ત જાળવી પાક ઉત્પાદકતા ઊંચી લાવી અને 

ગણુવ ાયકુ્ત ખેત ઉત્પાદન વધારવ ુ અને તેના માટે નીચેની બાબતો ધ્યાને રાખવી જ રી છે    

 ફામર્ મીકેનાઈઝેશનથી જ શક્ય બને છે.  

૧. કોઈ પણ પાકની વાવણી કરતા પહલેા જમીન પોચી અને ભરભરી તૈયાર કરવી પડે છે.  

૨. પાકને જ િરયાત મજુબ જમીનમા ંયોગ્ય માતર્ામા ંખાતર આપવ ુપડે છે.  

૩. પાક પર્માણે એકમ િવ તારમા ંિનયત અંતરે વાવણી અને છોડની સખં્યા પરુતી હોવી જોઈએ. 

૪. પાક પર્માણે વાવેતર જ િરયાત મજુબ સરખા અંતર અને ઊંડાઈએ થવ ુજોઈએ.  

૫. એક કરતા વધારે ખેતી કાય  એક સાથે થવા જોઈએ. 

૬. કોઈ પણ પાકને જ રી સમયે જ રી જગ્યાએ અને જ રી માતર્ામા ંિપયત આપવ ુપડે છે.  

૭. પાક સરક્ષણ માટે જ રી માતર્ામા ંજ રી જગ્યાએ યોગ્ય રીતે દવાનો છટંકાવ કરવો પડે છે.  

૮. સમયસર આંતરખેડ અને િનંદામણનો િનકાલ કરવો પડે છે.  

૯. સમયસર યોગ્ય પધ્ધિતથી પાક કાપણી / લણણી કરી અને તેને પધ્ધિતસર થેર્સીંગ કરવુ ં

પડે છે. 

૧૦. તૈયાર થયેલ ખેત પેદાશને ગેર્ડીંગ કરી પેકીંગ કરવુ ંપડે છે.      

 

કૃિષમા ંફામર્ મીકેનાઈઝેશન અપનાવવાથી ઉક્ત બધી જ બાબત સતંોષકારક થાય છે. અને 

તેનાથી જ સારી ગણુવ ાવા  ખેત ઉત્પાદન મળે છે. 



રોટાવેટરનો ઉપયોગ કરનાર ખેડૂતની સફળવાતાર્ 

ખેડૂતનુ ંનામ  પટેલ વાડીભાઈ કાનજીભાઈ                                 ધારણ કરેલ જમીન  ૧ હકેટર 

ગામ  પાલડી (કાકંજ)                    તાલકુો  દસકર્ોઈ                  િજ લો  અમદાવાદ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

આ રોટાવેટરની જાણકારી અને તેન ુ મહત્વ ખેતીવાડી ખાતાના અિધકારી ીઓ દર્ારા કૃિષ 

મહોત્સવ દરિમયાન રોટાવેટરના લભાલાભની માિહતી આપેલ તેમાથી મળેલ થી મારે આ 

સાધન મેળવવાની ઈચ્છા થતા ં િજ લા પચંાયતના ખેતીવાડી અિધકારી ીઓનો સપંકર્ કરતા 

સરકાર ી દર્ારા ચાલતી વકર્ પ્લાન યોજના હઠેળ આ સાધન મેળવવા માટે મેં અરજી કરી અને 

આ સાધન મેં સહાયથી મેળ યુ.ં 
 

આ અગાઉ મારી પાસે રોટાવેટરની જાણકારી ન હતી તથા રોટાવેટર લીધેલ ન હત ુ ત્યારે હુ ં

પરંપરાગત ટેર્કટરથી ક ટીવેટર મો ડ બોડર્ પ્લાઉથી જમીનની ખેડ કરતો હતો મા ંમને ૧ 

વીઘાની ખેડ કરવાનો ખચર્ અંદાિજત  ૩૦૦/- થી  ૪૦૦/- નો થતો હતો  વીઘની અંદર 

કુલ તર્ણ ખેડનો ખચર્ અંદાિજત  ૧૨૦૦/- થી  ૧૫૦૦/- થતો હતો મા ંઆ બધી ખેડ કરવા 

પાછળ સમય તથા અન્ય ખચાર્ઓ વધારે થતા હતા અને તો પણ સમયસર પાકની વાવણી કરી 

શકાતી ન હતી. 

 

રોટાવેટર ખરીદવાથી મને એક વીઘાની અંદર એક જ ખેડની જ ર પડતી હોવાથી આ ખેડ 

કરતા અંદાિજત  ૮૦૦/- થી . ૧૦૦૦/- ની બચત થવાથી તેમજ સમયસર ખેડ કરી શકતા 

સમયસરની વાવણી શક્ય બની થી પાકમા ંકરવાના થતા ખેતી કાય  સરળ બન્યા. તદોપરાતં 

િદવેલા કપાસ રાયડા  કઠોળ વા પાકોમા ં રોટાવેટરનો ઉપયોગ કરવાથી આ પાકોના 

આડપેદાશ  ખેતી કાયર્મા ંનદતર પ હતા તેના િનકાલ કરવા માટે મજુર તથા અન્ય ખચાર્ઓ 

વધારે થતા હતા તેની જય્ગાએ રોટાવેટરનો ઉપયોગ કરવાથી આડપેદાશોને નના ટકૂડામા ં

િવભાિજત થઈ જમીનમા ંદટાઈ જતા ંહોઈ જમીનમા ંસેન્દર્ીય પદાથર્નો ઉમેરો થયો  સેન્દર્ીય 

ખાતરનો અંદાિજત ૨૫૦૦ થી ૩૦૦૦ િક. ગર્ામ જથ્થો જમીનમા ંઉમેરાય છે થી જમીનમા ંજ ર 

પડતા રાસાયિણક ખાતરોની બચત થઈ તથા જમીનની ભૌિતક િ થિત પન ઘણી સધુરી થી 

પાક ઉત્પાદનમા ંમને લગભગ ૧૦ થી ૧૨ ટકા સધુીનો વધારો મ યો. આ અગાઉ કપાસમા ં૧ 

વીઘામાથંી ૫૦૦ િક. ગર્ામ ટલુ ંઉત્પાદન મળત ુહત ુ ની સામે આ સાધનનો ઉપયોગ કરી 

વાવેતર કરવાથી ૫૬૦ િક. ગર્ામ ટલુ ંઉત્પાદન વધ ુમ ય ુછે. 

 



થેર્સરનો ઉપયોગ કરનાર ખેડૂતની સફળવાતાર્ 

ખેડૂતનુ ંનામ  પટેલ મફતલાલ  શીવરામભાઈ                              ધારણ કરેલ જમીન ૮૦ વીઘા  

ગામ  જા કા                    તાલકુો  હારીજ                  િજ લો  પાટણ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

હુ ંપટેલ મફતલાલ શીવરામભાઈ જા કા તા. હારીજ િજ. પાટણનો ખેડૂત ખાતેદાર .ં મને 

ખેતીવાડી તરફથી કૃિષ મહોત્સવ દરિમયાન થેર્સરમા ંસહાય મળે છે તેની જાણકારી મળેલ હતી. 

મારી પાસે ટેર્કટર હત ુ થી મને પણ થેર્સર લેવા અને સહાય મેળવવા િવચાર આવતા હુ ંગર્ામ 

સેવકને મ યો અને ગર્ામ સેવકે તરંુત મા  અરજી ફોમર્ ભરી દીધેલ અન ેમને મજૂંરી મળતા 

સમર્ાટ બર્ાન્ડનુ ંમ ટીપલ થેર્સર ઊંઝાથી ખરીદ કરેલ હત.ુ આ થેર્સરથી મને ઘણો ફાયદો થયો 

છે. અમે કઠોળ બાજરી િદવેલા વગેરે વા પાકોનુ ંવાવેતર કરતા હતા. થેર્સરના ઉપયોગથી 

ખેતરમાથંી પાક લેવામા ંઘણો ઓછો સમય જાય છે. તથા કઠોળ બાજરી વગેરેમા ંપણ ઓછા 

સમયમા ંકામગીરી થઈ શકે છે. ખળામા ંપાક લેતી વખતે રેત / કાકંરા અનાજમા ંભળતા હતા 

થી કવોલીટા બગડતી હતી  થેર્સરથી અટકેલ છે. અને મજૂરોની સખં્યા પણ ઓછી જોઈએ 

છે. માકેર્ટમા ંઅનાજના ભાવ વધ ુમળેલ છે. વરસાદ વી કુદરતી મુ કેલી વખતે ઝડપથી 

કામગીરી થઈ શકે છે. આમ આ થેર્સર અમોને આશીવાર્દ પ બની રહલે છે. અને તેમા ંખેતીવાડી 

િવભાગની સહાય મળી છે તે ખબૂ સારી બાબત છે થી આમોને આિથર્ક ટેકો પણ મ યો છે. 

ચાલ ુસાલે મારે મગ અડદ વા પાકો ૬૦૦ મણ વા થયેલ છે. એરંડા ૩૫૦ મણ થયેલ છે. 

અને સવા ૧૫૦ મણ થયેલ છે. આ પકો હુ ંમ ટીપલ થેર્સર લાવવાથી તેની ઝડપથી ડણી 

અને દાણા ટંા પાડવાની ઝડપથી કાયર્વાહી થઈ રહ ેછે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



કલ ટરની સફળ વાતાર્ 

 

સં થાનુ ંનામ  ી િજલાણા સેવા સહકારી મડંળી િલ. 

ગામ  િજલાણા                    તાલકુો  મણાવદર                       િજ લો  જૂનાગઢ 

 

 

 

ી િજલાણા સેવા સહકારી મડંળી િલ. ને  આર.કે.વી.વાય. 

અંતગર્ત પેશીયલી ઈનીસીએટીવ ફોર પ સીસ અને ઓઈલ 

સીડ ઇન ડર્ાય લેન્ડ એિરયા પર્ો કટ માથંી ટેર્કટર  રોટાવેટર 

અને રીઝ – ફરો પ્લાન્ટર સહાય દરે મળેલ છે. ના દર્ારા 

તા.૧.૪.૧૧ થી ૩૦.૪.૧૧ સધુીમા ંઆ સં થાએ ૨૦૬ કલાક 

રોટાવેટરની કામગીરી કરેલ છે. તથા આ સં થાએ પોતાના 

ખચેર્ દાતંી અને રાપં વસાવેલ છે.  ના દર્ારા ૧૦ હકેટરમા ં 

દાતંી- રાપંની કામગીરી કરેલ છે. આ િવ તારના ખેડૂતોને સામાન્ય રીતે રોટાવેટર ૧ કલાકના 

. ૬૦૦/- ભાડા પેટે ચકૂવવાના રહ ે છે. જ્યારે આ યોજનામા ંનહીં નફો – નહીં નકુશાનના 

ધોરણે મડંળીને . ૪૨૫/- લેખે ચકૂવવાના થાય છે. થી ફકત રોટાવેટરની કામગીરીમા ંજ 

ખેડૂતોને કુલ . ૩૬૦૦૦/- નો ફાયદો થયેલ છે. અને દાતંી – રાપમા ંહકેટરના . ૮૦૦/- લેખે 

ખેડૂતને સામાન્ય રીતે ચકૂવવાના થાય છે. ને બદલે આ યોજના અંતગર્ત ફકત . ૪૦૦/- 

લેખે ચકૂવતા ંઆ યોજનાથી . ૪૦૦/- નો ચોખ્ખો ફાયદો થયેલ છે. આમ એક જ માસમા ં

અંદા  ખેડૂતોને . ૪૦૦૦૦/- નો આ યોજનાની અમલવારીથી ફાયદો થયેલ છે. રોટાવેટર 

ચલાવવાના કારણે એક જ વખતમા ં બે કામ એક સાથે થઈ જાય છે. આમ આ યોજનાથી 

ખેડૂતોને ખબૂ ફાયદો થાય છે. વષર્ દરિમયાન ઉપર મજુબ કામગીરી ચાલે તો પન એક જ 

વષર્મા ં . ૪.૮૦ લાખનો ચોખ્ખો નફો ખેડૂતોને થાય છે.    

 


