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.બારેમાસ ઘાસચારાની ખેતી 

શઓુ ભાટે ફાયેભાવ રીરો ઘાવચાયો ભેલલા ભાટે નીચે જણાવ્મા મજુફના 

ાકોન ૂલાલેતય કયલા બરાભણ કયલાભાાં આલે છે. 

 ચોભાસ ુ: લાલેતય ૧૫ જુન થી ૧૫ જુરાઇ સધુી કયી ળકામ તેલા ાકો  
(અ) જુલાય :એવ -૧૦૪૯,સઢુીય,ુ ગ.ુશા.જુ.૧, વી ૧૦-૨,જીએપએવ- 

૧,૩,૪,૫,ગ.ુપો.વો.શા-૧ 
(ફ) ગજયાજઘાવ: શાઇબ્રીડનેીમય ,એનફી-૨૧,કો.-૧, ીએંનફી-

૮૭,એીફીએન-૧, વીઓ-૧,વીઓ-૩ 
(ક) યજકા ફાજયી :જીએપફી-૧ જામન્ટ ફાજયા  
(ડ) ભકાઇ:ગાંગા વપેદ,ગાંગા-૫, વલક્રભ,,વલજમ, પાભમવભેયી, ગ.ુભકાઇ-૬, 

આફ્રિકનટોર 
(ઇ) ચોા :જીએપવી-૧: જીએપવી-૨, જીએપવી-૩, જીએપવી-૪,ઇવી-

૪૨૧૬ 
 શળમાળુ : લાલેતય૧૫ નલેમ્ફયથી ૧૫ ડીસેમ્ફય સધુી કયી ળકામ તેલા ાકો  

(અ) ઓટ :જીએચઓ-૮૨૨,કેન્ટ     
(ફ) યજકો : આણાંદ-૨  , :આણાંદ-૩ એવએવ.-૬૨૭     
(ક) યજકા ફાજયી :જીએપફી-૧ જામન્ટ ફાજયા 

 ઉનાળુ  :  લાલેતય  ૧૫ પેબ્રઆુયીથી ૧૫ ભાચચ સધુી કયી ળકામ તેલા ાકો  
(અ) ભકાઇ : ગાંગા વપેદ,ગાંગા-૫,વલક્રભ, વલજમ, પાભમવભેયી, ગ.ુભકાઇ-૬, 

આફ્રિકન ટોર 
(ફ)  યજકા ફાજયી :જીએપફી-૧ જામન્ટ ફાજયા 
(ક)  જુલાય : સ્લીટ સદુાન,વી૧૦-૨,જીએપએવ-૩ 
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૧. યજકો :  
સધુાયેરી જાતો :   

મખુ્ મ ઘાવચાયા વાંળોધન કેન્ ર, આણાંદથી વલકવાલલાભાાં 
આલેરી જાત જીએયએુર-૧ (આણાંદ-ય) ગજુયાત વફ્રશત 
ભઘ્ મ ્રદદેળ, યાજસ્ થાન, ભશાયાષ્ટ ર, આંધ્ર્રદદેળ અને 
તાવભરનાડુ  યાજમોભાાં ્રદચલરત છે. જીએયએુર-ય 
(એવ.એવ.૬ય૭) જાત ઉત્ તય ગજુયાત ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે જમાયે 

આણાંદ-૩ જાત ફ્રશભાચર ્રદદેળના ૫લમતીમ વલસ્ તાયો ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર 
છે. તે ઉ૫યાાંત આ કેન્ ર ઉ૫યથી લમ ય૦૦૬ ભાાં આણાંદ યજકો-૩ ની ફહલુામય ુજાત 
વલકવાલલાભાાં આલેર છે.  
જભીન :    
યજકાના  ાકને વાયા વનતાયલાી ગોયાડુ, ફેવય અને ભઘ્ મભ કાી જભીન લુ  ુ
અનકૂુ આલે છે. જભીનની અમ્ રતાનો આંક ૭.૫ થી ૮ અને લુ  ુકેલ્ ળીમભ, પોસ્ પયવ 
અને ોટાળલાી જભીન આ  ાક ભાટે ઉત્ તભ ગણામ છે. અમ્ રીમ જભીનભાાં છોડના 
મૂનો વલકાવ ફૃાંધામ છે. જેથી ચનૂો નાાંખલો જફૃયી છે. આ  ાક ક્ષાયીમ જભીનોભાાં 
૫ણ ટકી ળકે છે.  
જભીનની તૈમાયી :  રેકટય અથલા શથી જભીન ફયાફય ખેડી આડો ઉબો કયફ 

પેયલી, ઢેપાાં બાગી વભાય ભાયી વભત કયલી. આભ કયતી લખતે જફૃયી છાલણયુાં 
ખાતય નાખી ફયાફય બેલી મોગ્ મ ભા૫ના કમાયાઓ તૈમાય કયલા. આભ કયલાથી 
વ્રદભાણ વમત આી ળકામ અને વાયો વનતાય થઈ ળકે છે. 
લાલણી : 
 ભઘ્ મ ગજુયાત વલસ્ તાયભાાં યજકાની લાલણી નલેમ્ ફયના ફીજા અવલાફ્રડમા 
દયમ્ માન ફે શયો લ ચે ય૫ વે.ભી.ના અંતયે લફમાયણનો દય ૧૦ ફ્રકરો /શકેટય 
યાખીને કયલી. લફમાયણ ભાટેના યજકાભાાં લફજનો દય ૫ ફ્રકરો /શકેટયે યાખલો.  
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ઉત્ તય ગજુયાત વલસ્ તાયભાાં યજકાની લાલણી ઓકટોફયના છેલ્ રા અવલાફ્રડમાભાાં 
લફમાયણનો દય ૧૦ ફ્રકરો /શકેટય યાખીને કયલાની બરાભણ છે. લાલણી લખતે 
લફમાયણને યાઈઝોફીમભ કલ્ ચય (શકેટય દીવ ૩ થી ૪ ેકેટ) નો ૫ટ આ૫લો. 
 

ખાતય :   
યજકાના  ાકને શકેટય દીવ ય૦ ફ્રકરો નાઈરોજન, ૫૦ ફ્રકરો પોસ્ પયવ અને ૫૦ ફ્રકરો 
ોટાળ લાલણી લખતે આ૫વુાં. યજકાના ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ઝકનકની ઉણ૫લાી 
જભીનોભાાં  ઝકનક વલ્ પેટ ય૫ ફ્રકરો/શકેટય તથા વલ્ પય ૪૦ ફ્રકરો /શકેટય આ૫લાની 
બરાભણ છે.  
શમત :  

યજકાના  ાકને  ાણીની લુ  ુજફૃફ્રયમાત યશ ેછે. લાલણી ૫છી ્રદથભ વમત 
તયતજ અને ફીજુ વમત એક અવલાફ્રડમા ૫છી આ૫વુાં. ત્ માયફાદ વળમાાભાાં ૧૦-૧ય 
ફ્રદલવે અને ઉનાાભાાં ૭-૮ ફ્રદલવના અંતયે વમત આ૫લાાં. કમાયા ૫ઘ્ ધવતથી વમત 
ને ફદરે ફુલાયા ૫ઘ્ ધવત (સ્ ્રદકનકરય) થી વમત આ૫લાથી ૧૫ થી ૩૫ ટકા  ાણીનો 
ફચાલ થામ છે અને ય૧ થી ય૪ ટકા જેટરી લુ  ુઆલક ભેલી ળકામ છે.  

 

 ાછરી ભાલજત :  
જફૃફ્રયમાત મજુફ વનિંદાભણ અને આંતયખેડ કયલી. આંતયલેરનો ઉ૫રલ જણામ તો 
યજકાની લાલણી ફાદ ૧૦ થી ૧ય ફ્રદલવે ેન્ ડીભીથારીન (૩૦ ઈ.વી.) દલાનો ૦.૫ 
લરટય/શકેટય ્રદભાણે છાંટકાલ કયલો. આ ્રદભાણેની ભાલજતથી અન્ મ નકનદણોનુાં ૫ણ 
વનમાંત્રણ થામ છે.  
 ાક સયંક્ષણ :  યજકાભાાં ભોરોભળીનો ઉ૫રલ જણામ ત્ માયે કા૫ણી કમામ ફાદ વાત 
ફ્રદલવે એન્ ડોવલ્ પાન ૦.૦૭ % નો છાંટકાલ કયલો. તછાયાના યોગ વાભે કા૫ણી ફાદ 
ફે ફ્રદલવભાાં ઝામનેફ-૭૮ અથલા ભેન્ કોઝેફ દલાનુાં ૦.ય % નુાં રાલણ (ય૦ ગ્રાભ  
ાલડય/ ૧૦ લરટય  ાણીભાાં) છાાંટવુાં.  
કા૫ણી : રીરાચાયા ભાટે ્રદથભ કા૫ણી લાલણી ફાદ ફે ભફ્રશને અને ત્ માય ફાદ 
વળમાાભાાં ય૮-૩૦ ફ્રદલવે અને ઉનાાભાાં ય૦-ય૫ ફ્રદલવે એટરે કે ૫૦ ટકા ફૂર આલે  
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ત્ માયે કયલી. ુ  ુદયમ્ માન ૫ થી ૬ કા૫ણી ભે છે. લફમાયણ ભાટે યજકાની કા૫ણી ભે 
ભાવના ફીજા ૫ખલાફ્રડમાભાાં કયલી જોઈએ.   
ઉત્ાદન :   
ુ  ુ દયમ્ માન  ાાંચ થી છ કા૫ણીભાાં ૭૦૦ થી ૮૦૦ ફ્રકલન્ ટર/શકેટય રીરોચાયો 
ભેલી ળકામ છે. લામય ુ ાકભાાં ૧૦૦૦ થી ૧ય૦૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત શકેટય રીરાચાયાનુાં 
ઉત્ ાદન ભે છે.  ફે કા૫ણી ૫છી લફમાયણ ઉત્ ાદન ભાટે યજકો છોડતા ૩૦૦ થી 
૪૦૦ ફ્રકરો ્રદવત શકેટય લફમાયણનુાં ઉત્ ાદન ભેલી ળકામ છે.  
 
૨. ઓટ : 
સધુાયેરી જાતો :   
ઓટના  ાકભાાં ઘણી જાતો 
વલકવાલલાભાાં આલી છે તે ૈકી 
જેએચઓ-૮યય અને કેન્ ટ જાત ૂફૂજ 
્રદચલરત છે. 
જભીન અને જભીનની તૈમાયી :   
આ  ાકને પદ્ર૫ુ અને વાયા 
વનતાયલાી કે વેન્દ્ન્રમ ૫દાથમ ધયાલતી જભીન લુ  ુઅનકૂુ આલે છે. જભીનને દેળી 
શથી ફે થી ત્રણ લખત ખેડીને તૈમાય કયી કયફ અને એક લખત દાાંતીની ખેડ કયલી 
જેથી નકનદણનો વદાંતય નાળ થામ છે.  
 

લાલણી :  
વાભાન્ મ યીતે ઓટની લાલણી વાંડી ૫ડલાની ળફૃ થામ એટરે કે ૧૫ ભી નલેમ્ ફયની 
આવ ાવ કયલાથી વાફૃ ઉત્ ાદન ભે છે. શકેટયે ૧૦૦ ફ્રક.ગ્રા. ફીમાયણનો દય યાખી 
ફે શાય લ ચે ય૫-૩૦ વે.ભી. અંતયે લાલણી કયલી. લફમાયણને એઝોટોફેકટય કલ્ ચયનો 
૫ટ આ૫લાથી ઉત્ ાદન લુ  ુભેલી ળકામ છે.   
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ખાતય :  
જભીન તૈમાય કયતી લખતે શકેટય દીવ ૧૦ થી ૧ય ટન વાફૃ કશોલામેલ ુ

છાણીયુાં ખાતય  ામાભાાં નાખવુાં જફૃયી છે. આ  ાકને એક કા૫ણી ભાટે ્રદવત શકેટયે 
કુર ૧ય૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન અને ૩૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવની જફૃય ૫ડે છે. તે ૈકી ૮૦ 
ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન અને ૩૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ લાલણી વભમે આ૫વુાં. જમાયે ફાકીનો ૪૦ 
ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજનનો જથ્ થો લાલણી ૫છી એક ભફ્રશને આ૫લો. 

એક અભ્ માવ મજુફ ભઘ્ મ ગજુયાત વલસ્ તાયભાાં ઓટની કેન્ ટ જાતની લાલણી 
૧૫ ભી નલેમ્ ફયે કયી તેની ્રદથભ કા૫ણી લાલણી ૫છી ૫૦ ફ્રદલવે અને ફીજી કા૫ણી 
૫૦ ટકા ફૂર આલલાના વભમે કયલાથી રીરાચાયાનુાં ઉત્ ાદન લુ  ુભે છે. 

અન્ મ એક અભ્ માવભાાં ભઘ્ મ ગજુયાતના ખેડૂતોને બરાભણ કયલાભાાં આલે છે 
કે ઓટની જાત કેન્ ટના રીરાચાયાનુાં અને દાણાનુાં લુ  ુઉત્ ાદન ભેલલા તથા લુ  ુ
ચોખ્ ૂ ુ ાં લતય ભેલલા ૮૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન ્રદવત શકેટયે (૫૦ ટકા જથ્ થો લાલણી 
લખતે અને ૫૦ ટકા જથ્ થો ૫૦ થી ૫૫ ફ્રદલવે ્રદથભ કા૫ણી ૫છી) આ૫લો જોઈએ. 
કોઈ૫ણ વાંજોગોભાાં ઓટના  ાકને બરાભણ કયેર નાઈરોજનના જથ્ થા કયતાાં લધાયે 

જથ્ થો આ૫લો ફ્રશતાલશ નથી, કાયણ કે નાઈરોજનનો લુ  ુ૫ડતો જથ્ થો ચાયાભાાં ઝેયી 
અવય ઉત્ન્ ન કયે છે. ઓટ રાયા ળોામેર લધાયાનો નાઈરોજન નાઈરેટ  સ્ લફૃ૫ભાાં 
એકવો થામ છે. જે ૫શઓુ ભાટે નકુવાનકાયક નીલડે છે.  
 
શમત : 
આ  ાકને વળમાાભાાં ૧ય થી ૧૫ ફ્રદલવના ગાે વમત આ૫વુાં. જભીનભાાં જમાયે ૫૦ 
ટકા બેજનુાં ્રદભાણ શોમ ત્ માયે ત્રણ વમત આ૫લાથી એક કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં 
રીરાચાયાનુાં અને તત્ લોનુાં ઉત્ ાદન તેભજ ચોખ્ ખી આલક લધાયે ભે છે. વાભાન્ મ યીતે 
ફે કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં ૪ થી ૮ વમતની જફૃયીમાત યશ ેછે. 
 

 ાછરી ભાલજત : 
વાભાન્ મ યીતે જમાયે ઓટને ઘાવચાયાના  ાક તયીકે લાલેતય કયલાભાાં આલે છે ત્ માયે 
ઓટનો  ાક જભીનને  ઢાાંકી દેતો શોલાથી નકનદણ લધલાનો અલકાળ યશતેો નથી. એક 
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લખત શાથથી વનિંદાભણ કયવુાં જોઈએ. લાલણી ૫છી ય૦ થી ય૫ ફ્રદલવે એક લખત 
કયફડીથી આંતયખેડ કયલી. 
ાક સયંક્ષણ : 
આ  ાકભાાં ખાવ કોઈ યોગ-જીલાતના ્રદશ્ નો જોલા ભતા નથી તેથી જ ાં નુાળક દલા 
છાાંટલાની જફૃયીમાત ઉબી થતી નથી. 
કા૫ણી : 
ઓટની એક જ કા૫ણી રેલાની શોમ ત્ માયે ૫૦ ટકા ફૂર અલસ્ થાએ કા૫ણી કયલી જમાયે 
ફે કા૫ણી રેલાની શોમ ત્ માયે ્રદથભ કા૫ણી ૫૦ ફ્રદલવે અને ફીજી કા૫ણી ૫૦ ટકા ફૂર 
અલસ્ થાએ કયલી. ્રદથભ કા૫ણી ભોડી કયલાભાાં આલે તો પયીથી ઓછી ફૂટ થામ છે. 
કા૫ણીભાાં જો વલરાંફ કયલાભાાં આલે તો ચાયાભાાં યેવાનુાં ્રદભાણ લધે છે.  
શભશ્ર ાક : 
ઓટને ભકાઈ વાથે ય૫ વે.ભી. ના અંતયે આડી-ઉબી લાલણી કયતાાં વાયી 
ગણુલત્ તાલાા રીરાચાયાનુાં લુ  ુઉત્ ાદન ભે છે. તેજ ્રદભાણે ય૫ વે.ભી. ના અંતયે 
યજકા વાથે આડી-ઉબી લાલણી કયલાથી ચાયાનુાં ઉત્ ાદન તેભજ ્રદોટીનનુાં ્રદભાણ લુ  ુ
ભે છે. 
ઉત્ ાદન : 

એક કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં રીરાચાયાનુાં ઉત્ ાદન શકેટયે રગબગ ૪૦૦ થી ૫૦૦ 
ફ્રકલન્ ટર ભે છે. જમાયે ફે કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં રગબગ ૫૦૦ થી ૬૦૦ ફ્રકલન્ ટર 
રીરોચાયો ભે છે. ઓટ કેન્ ટ જાતને ત્રણ કા૫ણીની વયખાભણીભાાં ફે કા૫ણી 
૫ઘ્ ધવતથી ઉગાડલાભાાં આલે તો ચાયાનુાં અને નવત્રર ૫દાથમન ુાં ઉત્ ાદન લુ  ુભે છે. 

 

3. ાદંડડયુ ં: 
સધુાયેરી જાત :   
 ાાંદફ્રડમાની સ્ થાવનક જાતનો ઉ૫મોગ કયલાભાાં આલે છે.  
લાલણી :  ાાંદફ્રડમાની લાલણી પુાંખીને લફમાયણનો દય ૧૦ ફ્રકરો શકેટય યાખીને 
નલેમ્ ફયભાાં કયલાભાાં આલે છે. યજકાના  ાક વાથે વભ્ર   ાક ૫ઘ્ ધવતભાાં ૫ણ ફીજને 
પુાંખીને લાલણી કયી ળકામ છે.  
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ખાતય : લાલણી લખતે ૩૦ ફ્રકરો/શકેટય નાઈરોજન અને ૩૦ ફ્રકરો/શકેટય પોસ્ પયવ  
ામાના ખાતય તયીકે આ૫વુાં. દયેક કા૫ણી ફાદ ૩૦ થી ૪૫ ફ્રકરો/શકેટય નાઈરોજન 
પવૂતિ ખાતય તયીકે આ૫વુાં.  
કા૫ણી : ્રદથભ કા૫ણી ૫૦ થી ૬૦ ફ્રદલવે અને ત્ માય ફાદ ્રદત્ મેક કા૫ણી ય૫ થી ૩૦ 
ફ્રદલવના ગાે કયલી. ચાય થી  ાાંચ કા૫ણીભાાં વયેયાળ ૧૦૦૦ ફ્રકલન્ ટર/શકેટય 
રીરોચાયો ભેલી ળકામ છે.  
૪. જુલાય :  
 

સધુાયેરી જાતો :   
એવ-૧૦૪૯ 
(સઢુીમાાં) ની 
લાલણી એક 
કા૫ણી અને 
ગ.ુસુાં.જુ.શા.૧ 
ફહ ુકા૫ણી ભાટે ભઘ્ મ ગજુયાત અને ઉત્ તય ગજુયાત ભાટે વી-૧૦-ય (છાાંવટીમો) અને 

ગજુયાત ભાટે જી.એપ.એવ.૩, સ્ લીટ સદુાન, એવ.એવ.જી.૫૯-૩ અને એકવ-૯૮૮ ( 
ામોવનમય શાઈબ્રીડ) અને એભ.ી ચાયીની બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. 
 

લાલણી :  લફમાયણનો દય : શકેટય દીવ ૬૦ ફ્રક.ગ્રા. સધુાયેરી જાતો ભાટે અને શાઈબ્રીડ 

ભાટે ૩૦ ફ્રકરો, લાલણી અંતય : ફે શાય લ ચે ય૫ થી ૩૦ વે.ભી. ચોભાસ ુ જુલાયના 
લાલેતય ભાટે જુન-જુરાઈના ્રદથભ લયવાદે અને ઉનાફૄ જુલાય ભાટે ભાચમ ભાવના 
્રદથભ કે ફીજા અવલાફ્રડમાભાાં લાલણી કયલી ફ્રશતાલશ છે. 
 

ખાતય :  એક કા૫ણી ભાટે શકેટય દીવ ૫૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન + ૪૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ. 
ફે કા૫ણી ભાટે શકેટય દીવ ૭૫ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન + ૪૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ આ૫લો 
જોઈએ.  
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બરાભણ :  
જભીનભાાં જવત કે રોશ તત્ લની ભઘ્ મભ કે ઉણ૫લાી શોઈ અને તેભાાં ચોભાસ ુુ ભુાાં  
ઘાવચાયા જુલાયના લુ  ુચાયાનુાં ઉત્ ાદન ભેલલા ભાટે જભીનભાાં ૮ ફ્રકરો ઝકનક વલ્ પેટ  
તેભજ ૧૫ ફ્રકરો પેયવ વલ્ પેટ ્રદવત શકેટયે દય લજ જુલાયની લાલણી લખતે નાાંખલો 

જોઈએ (નેટ આઈવીફીઆય ૧:૫.૪૫) . આના ફદરાભાાં, ૧.૦ % સ૧ુભ તત્ લોના 
વભ્ર ણનો છોડ ૫ય છાંટકાલ કે જેભાાં રોશ - ૬.૦ %, ભેગેનકનઝ - ૧.૦ %, જવત - ૪.૦ 
%, તાાંબ ુ- ૦.૩ % અને ફોયોન - ૦.૫ %  જુલાય  ાક ૫ય લાલણી ૫છી ય૦, ૩૦ 
અને ૪૦ ફ્રદલવે કયલો જોઈએ (નેટ આઈવીફીઆય ૧:ય.૪૭).   

  

શનિંદાભણ શનમતં્રણ : એક આંતય ખેડ કયલી અને લાલણી ફાદ ૩૦ થી ૩૫ ફ્રદલવ ૫છી 
શાથથી એક વનિંદાભણ કયવુાં. 

  

શમત : ચોભસ ુ જુલાયને વમતની જફૃય ૫ડતી નથી, ૫યાં  ુઉનાફૄ જુલાયને ૧૦ થી 
૧૫ ફ્રદલવના ગાે  ાણી આ૫વુાં. એક કા૫ણી ૫ઘ્ ધવત ભાટે ૪ થી ૫ વમત, જમાયે ફે 
કા૫ણી ૫ઘ્ ધવત ભાટે ૭ થી ૮ વમતની જફૃય ૫ડે છે. 

  

કા૫ણી :  ઘાવચાયાની જુલાયની કા૫ણી ફુર આલતી લખતે કયલાભાાં આલે તો ૫શનેુ 

ખલડાલલાભાાં કોઈ શાની નથી, કાયણ કે આ લખતે એટરે કે લાલણી કમામ ફાદ ૫૦ 

ફ્રદલવે શાઈડ્રોવાઈનીક એવીડ ઝેયનુાં ્રદભાણ ઓછાં શોમ છે, જમાયે ૩૦ થી ૩૫ ફ્રદલવની 
મદુતભાાં તેનુાં ્રદભાણ લુ  ુશોમ છે, એક ભાવની જુલાયભાાં આ ઝેયનુાં ્રદભાણ એટલુાં ફુ  ુ
શોમ છે કે પકત ૪ થી ૫ ફ્રકરો રીરી જુલાય ગામ ખામ તો મતૃ્ ય ુ ાભે છે.  
 લુ ભુાાં ફુર લખતે કા૫ણી કયલાથી રીરાચાયાભાાંથી લુ  ુ ોકતત્ લો ૫શનેુ 

ભે છે. ભોડી કા૫ણી કયલાથી ક્રુડ ્રદોટીનનુાં ્રદભાણ ધટે છે, ફે કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં 
્રદથભ કા૫ણી ફે ભફ્રશને અને ત્ માય ૫છીની કા૫ણી ૪૫ ફ્રદલવે કયલી જોઈએ.  
બરાભણ : 
 ૧. ગજુયાતના ખેડૂતોને આથી બરાભણ કયલાભાાં આલે છે કે ઘાવચાયાની જુલાય 

એવ.એવ.જી.૫૯-૩ ના ફીજને એઝોટોફેકટય કલ્ ચયનો ૫ટ આ૫લાથી લુ  ુશષુ્ટ ક 
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૫દાથમ અને ક્રુડ ્રદોટીનનુાં ઉત્ ાદન ભેલી ળકામ છે. નાઈરોજન ખાતય શકેટયે 
૫૦ ફ્રકરો ્રદભાણે ફે વયખા શપ્ તાભાાં એટરે કે શકેટયે ૫૦ ટકા લાલણી લખતે અને 
૫૦ ટકા લાલણી ફાદ એક ભફ્રશને જુલાયની એક કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં આ૫વુાં જોઈએ 
(નેટ આઈવીફીઆય ૧:૪.૬૮). જમાયે ફે કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં લધાયાનો ય૫ ફ્રકરો 
નાઈરોજન ્રદવત શકેટયે ્રદથભ કા૫ણી ફાદ  તૂમજ આ૫લો જોઈએ (નેટ 
આઈવીફીઆય ૧:૪.૯૩). 

ય. ગજુયાતના ખેડૂતોને આથી બરાભણ કયલાભાાં આલે છે કે જે જભીનભાાં  ઝકનકનુાં 
્રદભાણ ઓછાં (૦.૫ ી.ી.એભ. કયતા ઓછાં) શોમ તેઓએ ચોભાસુાં અથલા ઉનાફૄાં  
ઘાવચાયાની જુલાય જાત એવ.એવ.જી.૫૯-૩ ની લાલણી શકેટયે ૧૦ ભેફ્રરક ટન 
છાલણયુાં ખાતય દય લજ અને ય૫ ફ્રકરો ઝકનક વલ્ પેટ શકેટયે દય ત્રીજા લજ 
આ૫લાથી રીરાચાયા તથા સકૂાચાયાનુાં લુ  ુઉત્ ાદન અને વાયી ગણુલત્ તાલાો 
ચાયો ભેલી ળકામ છે (નેટ આઈવીફીઆય ૧:૧.૪૪ ચોભાવાભાાં અને ૧:૧.૭૬ 
ઉનાાભાાં). 

ઉત્ ાદન :  શકેટય દીવ રીરાચાયાનુાં વયેયાળ ઉત્ ાદન ૩૫૦ તી ૪૦૦ ફ્રકલન્ ટર, ફે 
કા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં ૬૫૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત શકેટયે અને ભલ્ ટીકટભાાં ૧૦૦૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત 
શકેટય જેટલુાં ભે છે. 
 

૫. ફાજયી : 
સધુાયેરી જાતો :  યજકા ફાજયી 
(જીએપફી-૧) અને જામન્ ટ ફાજયા. 
 

લાલણી :  જુન-જુરાઈના ્રદથભ 
લયવાદે તથા ઉનાફૄભાાં પેબ્રઆુયી- ભાચમ 
ભાવભાાં ૩૦ થી ૪૫ વે.ભી. ફે શાય લ ચે. અંતય યાખી લાલણી કયી ળકામ છે. શકેટય 
દીવ ૧૦ થી ૧ય ફ્રકરો લફમાયણનો દય યાખલો. 

  

ખાતય :  શકેટય દીવ ૫૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન અને ય૫ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ આ૫લો જોઈએ.  
બરાભણ : 
યજકા ફાજયીના ચાયાનુાં ભશત્ તભ ઉત્ ાદન ભેલલા ભાટે શકેટય દીવ લફમાયણનો દય 
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૧ય ફ્રકરો યાખી ફ ેશાય લ ચે ૪૫ વે.ભી.નુાં અંતય યાખી લાલણી કયલી જોઈએ (ચોખ્ ખો 

નપો ફૃા.૫,૦૫૩/શકેટય). આ  ાકભાાં શકેટય દીવ ૧૦૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન (૫૦ ફ્રક.ગ્રા. 

નાઈરોજન  ામાભાાં અને ૫૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન ્રદથભ કા૫ણી લખતે અને લધાયાનો 
૫૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન શકેટય દીવ દયેક લધાયાની કા૫ણી લખતે) આ૫લો જોઈએ 
(ચોખ્ ખો નપો ફૃા.૫,૬ય૬/શકેટય). પોસ્ પયવયકુત ખાતય આ૫લાથી કોઈ પામદો થતો 
નથી.  

  

શમત : ચોભસ ુફાજયીભાાં જો લયવાદની ખેંચ શોમ તો જ વમત આ૫વુાં અને ઉનાફૄ 
ફાજયીભાાં ૧૦ થી ૧૫ ફ્રદલવનાાં અંતયે  ાણી આ૫વુાં જોઈએ. 

  

 ાછરી ભાલજત અને આંતય ખેડ  :  ાક એક ભાવનો થામ ત્ માયે આંતય ખેડ કયલી 
વનિંદાભણ શોમ તો શાથથી વનિંદાભણ કયી કાઢી નાખવુાં જોઈએ. 

 કા૫ણી :  રીરાચાયા ભાટે  ાક ગાબે આલે ત્ માયે કે થોડા છોડભાાં ફુર આલે કે તયત 
જ ફાજયીના  ાકની કા૫ણી કયલી ફ્રશતાલશ છે. ફીજી કા૫ણી રેલી શોમ તો ્રદથભ 
કા૫ણી ફાદ ૩૦ થી ૪૦ ફ્રદલવે કયલી જોઈએ.  

 ઉત્ ાદન :  લયવાદ ૫ય આધાફ્રયત  ાકભાાં ૧૫૦ થી ય૦૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત શકેટયે આે 
છે અને સધુાયેરી જાતોનો ઉતાય ૩૦૦ તી ૩૫૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત શકેટયે જેટરો યશ ેછે. 
ફહ ુકા૫ણી ૫ઘ્ ધવતભાાં ૬૦૦ થી ૯૦૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત શકેટયે ઉતાય નધધામો છે.  
 

૬. ગજયાજ ઘાસ : 
સધુાયેરી જાતો :  શાઈબ્રીડ નેીમય, 
એન.ફી.ય૧, વી.ઓ.૧, ી.એન.ફી.૮૭, 
એીફીએન-૧ અને વીઓ-૩  
લાલણી :  ખયીપ ુ ભુાાં જુન-જુરાઈના 

લયવાદ થમે, વમતની વગલડ શોમ તો  
ઉનાાભાાં ૫ણ જડીમાાં યોી ળકામ છે. 
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ગજયાજ ઘાવનુાં ્રદજનન થડના ટુકડાથી કે મૂલાા ફુટથી (ફૃટ-સ્ રી૫) થામ છે. આ 

વાંખ્ માનો આધાય લાલણીના અંતય ૫ય આધાફ્રયત છે. ચોભાવાભાાં ચોા કે ગલુાય, 
વળમાાભાાં યજકો કે ફયવીભ જેલા વભ્ર   ાક રેલાના શોમ તો ફે શાય લ ચે ૧ થી 
૧.૫ ભીટય અને ફે છોડ લ ચે ૫૦ વે.ભી. અંતય યાખવુાં જોઈએ.  
બરાભણ : 
 ઉત્ તય ગજુયાતના ખેડૂતોને ગજયાજ ઘાવની અંદય આંતય  ાક ચોભાવાભાાં 

ગલુાય અને વળમાાભાાં યજકો એવ.એવ.૬ય૭, ય૫ વે.ભી. ના અંતયે કયલો શોમ તો 
ગજયાજ ઘાવની યો૫ણી ૧૫૦ વે.ભી. × ૫૦ વે.ભી.ના અંતયે કયલી જોઈએ. આ ્રદભાણે 
કયલાથી ચાયાની ગણુલત્ તા સધુયે છે. આ ્રદકાયની ૫ઘ્ ધવત ફે લમ સધુી પામદાકાયક 

યશ ે છે અને ત્ માયફાદ આવથિક યીતે મોગ્ મ ોામ તેભ યશતેી નથી, કાયણ કે તેના 
ઉત્ાદનભાાં નધધ ાત્ર યીતે ધટાડો થામ છે. 
 

   ગજયાજ ઘાવના લુ  ુ ઉત્ ાદન અને લુ  ુ લતય ભાટે ગજયાજ ઘાવની 

એીફીએન-૧ ના ીરાની યો૫ણી ૧૦૦ વે.ભી. × ૫૦ વે.ભી. અથલા ૫૦ વે.ભી. × 
૫૦ વે.ભી. ના ગાે કયી દયેક કા૫ણી ફાદ પવૂતિ ખાતય તયીકે ્રદવત શકેટયે ૫૦ ફ્રકરો 
નાઈરોજન આ૫લો. આ ભાલજતથી આલક ખચમનો ગણુોત્ તય ય.૦૫ ભેલી ળકામ છે 
અને ચોખ્ ખી આલક ફૃા.૯,ય૮૭/્રદવત શકેટયે ભે છે.  ાકની યો૫ણી લખતે  ામાના 
ખાતય તયીકે ૫૦ ફ્રકરો નાઈરોજન/શકેટય (ફે શપ્ તાભાાં) ૫૦ ફ્રકરો પોસ ્ પયવ અને ૧૦ 
ટન છાલણયુાં ખાતય આ૫લા જોઈએ.  
 
ખાતય :   
અતે્રના વાંળોધન અનવુાય શાઈબ્રીડ નેીમય ઘાવની યો૫ણી અગાઉ જભીન તૈમાય 
કયતી લખતે શકેટય દીવ છાલણયુાં ખાતય ૧૦ ટન, નાઈરોજન ૫૦ ફ્રક.ગ્રા., પોસ્ પયવ ૩૦ 
ફ્રક.ગ્રા. અને ોટાળ ૩૦ ફ્રક.ગ્રા.  ામાના ખાતય તયીકે આ૫લો. ત્ માયફાદ ચોભાવાની 

ળફૃઆતભાાં દય લજ એક લખત શકેટય દીવ ૩૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ આ૫લો. 



13 

 

આ ઉ૫યાાંત ચાયાની દયેક કા૫ણી ૫છી ૫૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન આ૫લાથી ચાયાનુાં અને 
્રદોટીનનુાં ઉત્ ાદન લુ  ુભે છે. ૫ફ્રયણાભોના આધાયે ભાલભુ ૫ડેર છે કે કવો  ાક 
વભ્ર   ાક રેલાથી ૪૦ ટકા નાઈરોજનનો ફચાલ થામ છે. 
 

શમત : 
 ચોભવાભાાં લયવાદની ખેંચ શોમ તો જફૃફ્રયમાત મજુફ વમત આ૫વુાં જભીન૫ત્ર અને 
આફોશલાને ઘ્ માનભાાં યાખી દય ૧૫ થી ય૦ ફ્રદલવે  ાણી આ૫લાથી રીરાચાયાના 
ઉતાય વાયો ભે છે.  

 

આંતય ખેડ અને શનિંદાભણ :  
દયેક ુ ભુાાં એક થી ફે લખત આંતય ખેડ કયલી જોઈએ. અને જફૃફ્રયમાત ્રદભાણે 
વનિંદાભણ કયવુાં.  

 

કા૫ણી :   
યો૫ણી ૫છીની ્રદથભ કા૫ણી રગબગ ૫૦ થી ૬૦ ફ્રદલવે કયલી અને તે ૫છીની 
કા૫ણી ૪૫ થી ૫૦ ફ્રદલવે કયલી જોઈએ. આ ઘાવનુાં લાલેતય ફે લમ કયતાાં લુ  ુ
યાખવુાં જોઈએ નશકન. કાયણ કે ફે લમ ૫છી છોડ નાળ  ાભલાના કાયણે ઉત્ ાદન ધટ ુાં 
જામ છે.  
ઉત્ ાદન :   
જભીન પર૫ અને વાયી ભાલજત આ૫લાભાાં આલે તો એક લમ દયમ્ માન શકેટય દીવ 
ય૦૦૦ થી ૩૦૦૦ ફ્રકલન્ ટર રીરોચાયો ભેલી ળકામ છે. ફે લમના ઉત્ાદનના 
આંકડાઓ દળામલે છે કે એીફીએન-૧ જાતે વૌથી લુ  ુ રીરાચાયાનુાં (૪૮૭૮ 

ફ્રકલન્ ટર/શકેટય), સકૂાચાયાનુાં (૭૬૬.૭ ફ્રકલન્ ટર/શકેટય) અને ક્રુડ ્રદોટીનનુાં (૬૫.૪ 
ફ્રકલન્ ટર/શકેટય) ઉત્ ાદન ભેલેર શ ુાં કે જે અનકુ્રભે વીઓ-૧ જાત કયતાાં ૧ય૯.૬, 
૯૯.૮ અને ૧૧૫.૩ ટકા લુ  ુઉત્ ાદન આેર છે.  
્રદાપ્ તી સ્ થાન :   મખુ્ મ ઘાવચાયા વાંળોધન કેન્ ર, આણાંદ કૃવ યવુનલવવિટી, આણાંદ-
૩૮૮૧૧૦. 
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૭. ભકાઈ  
 

સધુાયેરી જાતો :   
ઘાવચાયાના  ાક ભાટે કોઈ ખાવ જાત 

વલકવાલલાભાાં આલેર નથી, ૫યાં  ુ દાણા 
ભાટેની જાતો તે વલસ્ તાયભાાં ઘાવચાયા 
તયીકે રઈ ળકામ છે. ગાંગા વપેદ-ય, ગાંગા-
૫, વલજમ, વલક્રભ, જીએભ-૧, પાભમ વભેયી 
અને આફ્રિકન ટોર ઘાવચાયા તયીકે 

રેલાભાાં આલે છે.  ામોવનમય શાઈબ્રીડ જાત ખેડૂતોભાાં ્રદચલરત થમેર છે.  
લાલણી :   
ચોભાસ ુ ાક તયીકે ચોભાવાભાાં લયવાદની ળફૃઆત થતાાં તયત જ અને વળમાફૄ  ાક 
તયીકે ઓકટોફયના ફીજા કે ત્રીજા અવલાફ્રડમા અને ઉનાફૄ  ાક તયીકે ભાચમ ભાવના 
્રદથભ અથલા ફીજા અવલાફ્રડમે લાલણી કયલી જોઈએ. લફમાયણનો દય ૬૦ ફ્રક.ગ્રા./શ.ે 
યાખલો. લાલણી અંતય ફે શાય લ ચે ય૫ થી ૩૦ વે.ભી. અને રાઈનભાાં ફ ેછોડ લ ચ ે
૧૫ વે.ભી. પયુ  ુછે.  
 

ખાતય :   
વળમાફૄ ભકાઈભાાં ૧ય૦ ફ્રકરોગ્રાભ નાઈરોજન ્રદવત શકેટયે આ૫લાથી રીરાચાયા તેભજ 
શષુ્ટ ક ૫દાથમન ુાં ઉત્ ાદન લધાયે ભેર શ ુાં. રીરાચાયા તેભજ શષુ્ટ ક ૫દાથમના ઉત્ ાદન 
ઉ૫ય પોસ્ પયવના ્રદભાણની અવય જોલા ભેર ન શતી. જે જભીનભાાં પોસ્ પયવનુાં ્રદભાણ 
ઓછ શોમ ત્ માાં ્રદવત શકેટયે ૩૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ આ૫વુાં જોઈએ.  
 

શનિંદણ શનમતં્રણ :  
એક આંતયખેડ અને લાલણી ૫છી ૩૦ થી ૩૫ ફ્રદલવે એક લખત શાથથી વનિંદાભણ 
કયવુાં.  
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શમત :  
જો ચોભાવાભાાં લયવાદની એકવયખી લશેંચણી શોમ તો વમતની ખાવ જફૃફ્રયમાત યશતેી 
નથી. વળમાફૄ  ાક ભાટે ૧૫ ફ્રદલવના આંતયે ૫ થી ૬ વમત અને ઉનાફૄ  ાક ભાટે 
૧૦ ફ્રદલવના આંતયે ૬ થી ૭ વમત જભીનની જાત ્રદભાણે આ૫લાથી રીરાચાયાનુાં 
લધાયે ઉત્ ાદન ભે છે.  
આંતય ાક  :  
વળમાાભાાં લધાયે રીરાચાયા અને શષુ્ટ ક ૫દાથમના ઉત્ ાદન ભાટે ઓટ અને ભકાઈને 
આડી ઉબી લાલણી લાી ભાલજત અન્ મ ફીજી ભાલજતો કયતાાં વાયી ભાલભુ ૫ડેર છે.  
કા૫ણી :   
આ  ાકની કા૫ણી કોઈ૫ણ અલસ્ થાએ થઈ ળકે છે, ૫યાં  ુદૂવધમા દાણા વભમે કા૫ણી 
કયલાથી લધાયેભાાં લધાયે રીરોચાયો, શષુ્ટ ક ૫દાથમ અને ક્રુડ ્રદોટીનનુાં ઉત્ ાદન ભે છે.  
ઉત્ ાદન :   

ચોભાવાભાાં ૩૦૦ થી ૪૦૦ ફ્રકલન્ ટર, વળમાાભાાં ૪૦૦ થી ૫૦૦ ફ્રકલન્ ટર 
અને ઉનાાભાાં ૩૫૦ થી ૪૫૦ ફ્રકલન્ ટર ્રદવત શકેટયે ઉત્ ાદન ભે છે.  
 

૮. ચોા : 
 

ચોાના  ાકભાાં ૂફૂજ વાયા ્રદભાણભાાં ્રદોટીન અને કેવલ્ ળમભ શોમ છે. જે ૫શઓુ અને 
ભાનલ ભાટે ધણુાં ઉ૫મોગી છે. ચોાનો  ાક ૂફૂજ ઓછા  ાણીથી રઈ ળકામ છે.  
આભ છતાાં તે લુ  ુ ાણી વાભે ટકકય ઝકનરી ળકે છે. આ  ાક ઉષ્ટ ણકફ્રટફાંધ તથા 
વભળીતોણ કફ્રટફાંધ વલસ્ તાયભાાં ફધેજ વાયી યીતે થઈ ળકે છે.  
સધુાયેરી જાતો :  
જી.એપ.વી.-૧, જી.એપ.વી.-ય, જી.એપ.વી.-૩, જી.એપ.વી.-૪ અને ઈવી-૪ય૧૬ 
લાલણી :  
 આ  ાકની લાલણી પેબ્રઆુયી ભાવથી ઓગષ્ટ ટ ભાવ સધુી ગભે ત્ માયે કયી ળકામ છે. 
વાભાન્ મ યીતે વાંડીભાાં  ાકની વવૃઘ્ ધ થતી નથી. ચોભાસ ુ ુ ભુાાં લાલણી ભાટે 
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જી.એપ.વી.-૧, જી.એપ.વી.-૩ અને ઈ.વી. ૪ય૧૬ જાતો વાયી ભાપક આલે છે. જમાયે 

ઉનાફૄ ુ નુા લાલેતય ભાટેજી.એપ.વી.-ય, જી.એપ.વી.-૪ અને ઈ.વી. ૪ય૧૬ ની 
બરાભણ છે. ફે રાઈન લ ચે ૩૦ વે.ભી. અંતય યાખી લાલણી કયલી. 
ખાતય :   
ચોાના  ાકભાાં યાવામલણક ખાતય ય૦ ફ્રક.ગ્રા. નાઈરોજન (૪૩ ફ્રક.ગ્રા. યયુીમા) તથા 
૪૦ ફ્રક.ગ્રા. પોસ્ પયવ (ય૫૦ ફ્રક.ગ્રા. સ૫ુય પોસ્ પેટ) શકેટય દીવ ફધોજ જથ્ થો  ામાના 
ખાતય તયીકે આ૫લો જોઈએ.  

 આંતય ખેડ, શનિંદાભણ તથા શમત :   
ફે થી ત્રણ લખત કયફડીની આંતય ખેડ કયલી જોઈએ. તથા જફૃય ૫ડે એકાદ લખત 

વનિંદાભણ કયવુાં જોઈએ. ચોભાસ ુુ ભુાાં  ાણીની જફૃય યશતેી નથી, ૫ણ ઉનાાભાાં 
જફૃફ્રયમાત મજુફ દય ૧૫ ફ્રદલવે  ાકને  ાણી આ૫વુાં જફૃયી છે. 

 કા૫ણી :   
ચોાનો  ાક ૭૦ થી ૭૫ ફ્રદલવભાાં કા૫ણી ભાટે તૈમાય થઈ જામ છે. ૫૦ 

ટકા ફુર આલલાના વભમે  ાકની કા૫ણી કયલી જોઈએ.  ાકની કા૫ણી ભોડી 
કયલાભાાં આલે તો  ા મ ્રદોટીનનુાં ્રદભાણ ધટે છે અને યેાનુાં ્રદભાણ લધે છે.  

  

ઉત્ ાદન :  
ચોાના  ાકની વાયી ભાલજત કયલાભાાં આલે તો ય૫૦ તી ૩૦૦ 

ફ્રકલન્ ટર/શકેટય રીરાચાયાનુાં ઉત્ ાદન ભે છે. 
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ઘાસચાયાના લાલેતય ભાટે સયકાય તયપથી ભતી શલશલધ સહામ

   
 એએપડીી(એક્વીરયેટેડ પોડય ડલેરભેન્ટ ્રદોગ્રાભ) :-     (૧)

 આ મોજના કેંન્ર પયુસ્કૃત મોજના શવે  ખેડતૂોને  ફૃીમા ૧૨૮૦/-ની 
ભમામદાભાાં એક એકયદીવ ૧૦૦%વશામથી ઘાવચાયાના લાલેતય ભાટે 
ગ.ુયા.લફ.વનગભ દ્વાયા લફમાયણ કીટ ફનાલીને પરુૂ ાડલાભાાં આલે છે.  

 ઘાવચાયા વલકાવ કામમક્રભની  યાજ્મ વયકાયની ૭૫% રેખે ફૃીમા (૨)
૧૨૦૦/-ની ભમામદાભાાં એક એકયદીવ ઘાવચાયાના લાલેતય ભાટે 
ગ.ુયા.લફ.વનગભ દ્વાયા લફમાયણ કીટ ફનાલીને પરુૂ ાડલા ભાટેની વશામ 
મોજના ચારે છે, જેભાાં ખેડતૂોએ ૨૫% યકભ આલાની થામ છે. 

ખાવ અછતની ફ્રયસ્સ્થતી ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ભાંજૂય કયલાભાાં (૩) 
આલેર ઘાવચાયા મોજના શવે ખેડતૂોને એકયદીવ ફૃીમા ૨૦૦૦/- + 
લફમાયણ વશામ વ્મસ્ક્તગત રાબાથીને ફે એકયની ભમામદાભાાં તેભજ 
વાંસ્થાકીમ રાબાથીને ૧૦ એકય સધુીની ભમામદાભાાં ઘાવચાયાના લાલેતય 
ભાટે વશામ ભલાાત્ર થામ છે.. 

   આ વશામ ભેલલા ભાટે ખેડતેૂ /ખેડતૂ જૂથો દ્વાયા જે તે 
ગાભના ખેતીલાડી ખાતાના ગ્રાભવેલક્્ર ી  ાવથેી ભાફ્રશતી ભેલીન ે
ગાભના તરાટી/ગ્રરામ્મકક્ષા ઘાવચાયાની  વવભવતના ્રદભાણત્ર 
વાથે લાલેતય અંગેની અયજી જે તે તાલકુાના તાલકુા  અભરીકયણ 
અવધકાયી્ર ીને કયલાની યશળેે. 
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