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ઘઉં લાલો વમધૃ્ધધ રાલો 
                પ્રથભ શરયમાી ક્ાાંતતના વજૉનભાાં વૌથી તલળે મોગદાન ઘઉના ાકન ાં 
શત  . ગ જયાત યાજમભાાં રગબગ ૧૦ થી ૧૩ રાખ શકે્ટય તલસ્તાયભાાં ઘઉંન  લાલેતય 
થામ છે અને ઉત્ાદન ૪૦ થી ૪૨ રાખ ભે.ટન (૨૦૧૧-૧૨ ) જેટ  થમેર. યાજ્મભાાં 
ઘઉંની ખેતી તમત અને બફન તમત તલસ્તાયભાાં થામ છે. બફન તમત તલસ્તાયભાાં 
કારિમા (ડ્ય યભ) ઘઉં જ્માયે તમત તલસ્તાયભાાં ત્રણે પ્રકાયના ઘઉં જેલા કે એસ્ટીલભ 

(ટ કડ્ી), ડ્ય યભ (દાઉદ્ખાની) અને ડ્ામકોકભ (ોટીમા)ની ખેતી થામ છે  
જભીનની તૈમાયી  : 
 ચોભાસ  ાક રીધાફાદ ખેડ્ કયી ૧૫ થી ય૦ રદલવ જભીન ત૫લા દઈ 
કલ્ટીલેટયથી ફે લખત ખેડ્ કયી જભીન ઝીણી બયબયી ફનાલલી. જભીન તૈમાય કયતાાં 
૫શરેાાં વાર ાં કોશલામ ાં છાણીય  ખાતય અથલા એનયીચ ફામો કમ્ોષ્ટ  શકેટયે ય૦ ટન 
જેટરો ભીક્ષ  કયલો. 
ક્ષાયીમ : બાસ્સ્ભક જભીનભાાં તેની પ્રત તેભજ પદ્ર  ૫તા સ ધાયલા શકેટયે ૧ ટન જીપ્ વભ 
(ચીયોડ્ી) જભીનભાાં ચોભાવા ૫શરેાાં આ૫વ ાં.  
બફમાયણ : 
બફમાયણ દય : ૧ય૦ થી ૧ય૫ રકરોગ્રાભ / શકેટય 
લાલણી વભમ અને તેને અન ર ૫ જાતની ૫વાંદગી  : 
 ગ જયાત યાજમભાાં તળમાો ખફૂ જ ટૂાંકો છે જેથી વભમવય લાલણી કયલી ખફૂજ 
જફૃયી છે. યાજમભાાં ઘઉંની લાલણી ભાટે વૌથી ઉત્ તભ વભમ ૧૫ નલેમ્ ફયથી ય૫ 
નલેમ્ ફય સ ધીનો છે અને વાંજોગોલવાત ભોડ્ી લાલણી કયલી ૫ડે્ તો ૧૦ભી ડ્ીવેમ્ ફય 
સ ધી કયી ળકામ છે. લશરેા લાલેતયભાાં ળફૃઆતભાાં ઉષ્ ણતાભાન લધાયે શોલાથી દાણાના 

ઉગાલા, ફૂટ અને ઉંફીના કદ ઉ૫ય તલ૫યીત અવય થામ છે. જમાયે ભોડ્ા લાલેતયભાાં 
દાણાના બયાલા વભમે (ાકલાની અલસ્ થાએ) ઉંચાાં ઉષ્ ણતાભાનને કાયણે દાણા 
ચીભાઈ ગમેરા યશ ે છે. (દાણા જીયીમા થઈ જામ છે) અને ોાતા નથી જેથી લધ  
ઉત્ાદન  ભેલલા ભાટે શાંભેળા વભમવય લાલણી કયલી રશતાલશ છે. નલેમ્ ફય ભાવની 
૧૦ થી ય તાયીખ દયમ્ માન કયલાભાાં આલતી ઘઉં ની લાલણીને વભમવયની લાલણી 
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કશલેાભાાં આલે છે. આ વભમ દયમ્ માન યાત્રી અને રદલવન ાં વયેયાળ તા૫ભાન ઘઉંનાાં 
ઉગાલા ભાટે  ખફૂજ અન ક  છે. આ વભમે લાલેતય કયલાથી ફુટ અને દાણા બયાલા 
વભમે ઉષ્ ણતાભાન નીું  ાં યશલેાથી ાકની વતૃ ધ વાયી થામ છે. ફૂટ ૫ણ  યતાાં 
પ્રભાણભાાં થામ છે. ઉંફી ભાાં દાણા ની વાંખ્ મા ૫ણ લધાયે યશ ે છે  અને દાણા  યતા 
પ્રભાણ ભાાં ોાલાથી ઉત્ાદન લધ  ભે છે. આભ વભમવયની લાલણી ભાટે Lok-
1,GW-496,GW-503,GW-273,GW-322,GW-366 જેલી જાતો અન ક  છે. 
મોડી ળાળણી અને તેને અનરુૂ૫ જાતો : 
            રડ્વેમ્ ફય ભાવનાાં ફીજા અિલારડ્મા સ ધીભાાં કયલાભાાં આલતી ઘઉંની 
લાલણીને ભોડ્ી લાલણી ગણલાભાાં આલે છે. ચોભાવાભાાં ાકની ભોડ્ી કા૫ણી નાાં 
વાંજોગફાદ ઘઉંની Lok-1,GW-173 અને  GW -11 જાત લઘ  અન ક  આલે છે.  

ળાળણી સમયે અનરુુ૫ ભામણ કરે ઘઉંની જાતો અને બિયારણનો દર  : 
અ.નાં. લાલણી વભમ બરાભણ કયેર જાતો            બફમાયણનો દય 

(રક.ગ્રા./શકેટય)                          
૧ વભમવય લાલણી  

(૧૦-ય૫ નલેમ્ ફય)    
   

રોક-૧                      
જી.ડ્ફલ્ ય -૪૯૬             
જી.ડ્ફલ્ ય -૧૯૦  
જી.ડ્ફલ્ ય -૫૦૩          
જી.ડ્ફલ્ ય -ય૭૩ 
 યાજ-૧૫૫૫(ડ્ય યભ)     
જી.ડ્ફલ્ ય -૧૧૩૯(ડ્ય યભ)  

૧ય૫-૧૩૦  
૧ય૫ 
૧૦૦ 
૧ય૫ 
૧ય૫  
૧૫૦  
૧૫૦ 

૨ ભોડ્ી લાલણી 
(ય૫ નલેમ્ ફય થી ૧૫ 
ડ્ીવેમ્ ફય)સ ધી   

રોકઃ ૧ 
જી.ડ્બ્ લ્ ય . ૧૭૩ 
 

૧૫૦-૧૬૦ 
૧૫૦ 

૩ લશરેી લાલણી 
(૧૦ નલેમ્ ફય ૫શરેાાં) 

જી.ડ્ફલ્ ય -૧૯૦ ૧૦૦ 

૪ બફનતમત ધઉંની 
લાલણી     

જી.ડ્ફલ્ ય -૧ 
એ-૨૦૬ 

૬૦ 
૫૦  
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ફીજ ભાલજત   
 ખાવ કયીને ઉત્ તય ગ જયાત તેભજ ભ મ ગ જયાતની યેતા અને ગોયાુ   

જભીનભાાં ઉધઈન ાં પ્રભાણ લધ  જોલા ભે છે. જે ઘઉંના ાકને વાયા એલા પ્રભાણભાાં 

ન  કળાન કયે છે. જેથી ાકના ઉગાલાની વાથે જ તેન ાં ઉધઈના ન કળાનથી યક્ષણ કયલા 

ભાટે કોરોયોામયીપોવ ય૦ ઈ.વી. દલા ૪૫૦ તભ.રી. જથ્ થો રઈ ૫ રીટય ાણીભાાં 

તભશ્રણ કયી ૧૦૦ રક.ગ્રા. બફમાયણને લાલણીના આગરા રદલવે ૫ટ આી ફીજા રદલવે 

લાલેતય કયવ ાં જોઈએ. 
લાલણી અંતય  : 
 ઘઉંન ાં લધ  ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે ફે શાય લચ્ ચે યય.૫ વે.ભી. (નલ ઈંચ) ન ાં 

અંતય યાખી જભીનભાાં ૫ થી ૬ વે.ભી. ઉંડ્ાઈએ ફીજ ૫ડે્ તે યીતે લાલણીમાની ભદદથી 

લાલણી કયલી, ફે શાય લચ્ ચે ૩૦ વે.ભી. ન ાં અંતય યાખી આડ્ી-ઉબી લાલણી ૫ણ કયી 

ળકામ. આ યીતની લાલણીભાાં છોડ્ની મોગ્ મ વાંખ્ મા જલાઈ યશ ેતે ભાટે બરાભણ કયતાાં 

વલા ગણો બફમાયણનો દય યાખલો જર યી છે. કોયાભાાં લાલેતય કયી ઉ૫ય તમત 

આ૫લાથી ઉગાલો વાં ણણ થલાથી છોડ્ની વાંખ્ મા જલાઈ યશ ે છે. અને તેના રીધે 

કોઈ૫ણ પ્રકાયનો લધાયાનો ખચણ કમાણ લગય ૧૦ થી ૧ય ટકા લધ  ઉત્ાદન ભે છે જેથી 

ળકમ શોમ ત્ માાં કોયાભાાં લાલણી કયલી લધ  પામદાકાયક છે.   
 બફનતમત તલસ્ તાયભાાં જભીનભાાંના બેજનો ભશત્ તભ કામણક્ષભ ઉ૫મોગ થઈ ળકે 

તે ભાટે ફે શાય લચ્ ચે ૩૦ વે.ભી.ન ાં અંતય યાખી ધડ્ાભાાં ઘઉં ૫ડે્ તે યીતે ઘઉંની ઉંડ્ી 

લાલણી કયલી જોઈએ. 
ખાતય  : 
 જભીનની પદ્ર  ૫તા જાલી યાખી ઘઉંન ાં ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે નીચે ટેફર 

ભાાં દળાણવ્ મા પ્રભાણે તલતલધ પ્રકાયના ખાતય મોગ્ મ વભમે અને જર યી ભાત્રાભાાં આ૫લા 

ખફૂ જ જર યી છે. જભીનન ાં યાવામબણક થૃ્ થકયણ કયાલવ ાં જર યી છે. અને જભીન 

ચકાવણી પ્રમોગળાાની બરાભણ મ જફ સ ક્ષ્ભતત્ લો ૫ણ આ૫લા જોઈએ.  
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ધઉંના ાકભાાં ખાતય વ્ મલસ્ થા  :  
 શકેટયે જથ્ થો 

(રક.ગ્રા.)        
આ૫લાનો વભમ 

(અ)  તમત ધઉં 
૧: છાણીય ાં ખાતય  ૧૦-૧૫ ટન પ્રાથતભક ખેડ્ લખતે 
યઃ નાઈટ્રોજન અને 
પોસ્ પયવ-   

૬૦ લાલણી લખતે ચાવભાાં                                                                       
બફમાયણની નીચે   ૫ડે્ તે યીતે આલા  

૩: નાઈટ્રોજન 
 

૬૦ 
 

પ્રથભ તમત લખતે- ગોયાુ  /યેતા 
જભીનભાાં   તમત ફાદ 
- કાી જભીનભાાં તમત ૫શરેા  

૪: ઝીંક વલ્ પેટ      
અથલા          

૨૫ 
૧૦   

ઉણ૫ શોમ તો દય ત્રણ લે 
દય લણ લાલણી ૫શરેા 

૫: ોટાળ તેભજ 
અન્ મ સકૂ્ષ્ભ તત્ લો      

 પ્રમોગળાાના યીોટં મ જફ 

૬: ચીયોડ્ી (જીપ્ વભ) ૧ ટન      ક્ષાયીમ-બાસ્સ્ભક જભીનભાાં ચોભાવા ૫શરેા 

(ફ) બફનતમત ધઉં : 
૧: નાઈટ્રોજન                      ય૦ લાલણી વભમે જભીનભાાં ફીજની નીચે ૫ડે્ 

તે યીતે આ૫લા. 
યઃ બચયોડ્ી (જીપ્ વભ)      ૧ ટન ક્ષાયીમ-બાતસ્ ભક જભીનભાાં ચોભાવા ૫શરેાાં. 

 ઉત્ તય ગ જયાતના તમત ડ્ય યભ ધઉં ઉગાડ્તા ખેુૂ તોને દાણાના લધ  ઉત્ાદન 

વાથે તેની વાયી ગ ણલત્ તા ભેલલા બરાભણ કયેર નાઈટ્રજન ખાતયનો અડ્ધો જથ્ થો 

લાલણી લખતે ામાના ખાતય તયીકે અને અડ્ધો જથ્ થો તૂતખ ખાતય તયીકે પ્રથભ ગાાંિ 

ફનાલાના તફકકે એટરે કે લાલણી ૫છીના ૩૦ થી ૩૫ રદલવે આ૫લો. 
 જભીનન ાં યાવામણીક થૃ્ થકયણ કયાવ્ મા ફાદ,જો ઝીંક,ોટાવ,કે અન્ મ તત્ લોની 
ઉણ૫ જણામ તો જભીન ચકાવણીનાાં અશલેાર પ્રભાણે ખાતય આ૫વ ાં તેનાાંથી લધાયે 
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ખાતય આ૫લાથી નપાકાયકતાભાાં ઘટાડ્ો થામ છે. યાવામણીક ખાતયોનાાં કામણક્ષભ 

ઉ૫મોગ અને નપાકાયકતા ભાટે જૈલીક ખાતયોનો ઉ૫મોગ જફૃયી છે, જેથી લાલણી ૫શરેાાં 
એઝેટોફેકટય અને ી.એવ.ફી. કલ્ ચય (૩૦ ગ્રાભ/૧ રક.ગ્રા. બફમાયણ )નો ૫ટ 
આ૫લાથી ય ટકા નાઈટ્રોજન અને ૫૦ ટકા પોસ્ પયવ તત્ લનો ફચાલ કયી લધ  ઉત્ાદન  
ભેલી ળકામ છે. 
તનિંદણ તનમાંત્રણ  : 
 તનિંદણ એ ઘઉંનો ભોટો ળત્ર  છે. તે ધઉંના ાક વાથે જગ્ મા, ોક તત્ લો, 
તમતન ાં ાણી તેભજ સમૂણપ્રકાળની શરયપાઈ કયી ઘઉંના છોડ્ની વતૃ ધ ઉ૫ય તલ૫યીત 
અવય કયી ઉત્ાદન ઉ૫ય ગાંબીય અવય કયે છે. આથી ાકને તનિંદણમ કત યાખલો ખ ફજ 
જર યી છે. ખાવ કયીને ઉત્ તય ગ જયાત અને ભ મ ગ જયાતભાાં તનિંદણન ાં ખફૂજ પ્રભાણ 
જોલા ભે છે. જે ઓછા ઉત્ાદનન ાં ઘણ ાં અગત્ મન ાં ૫રયફ છે. આ ભાટે અવયકાયક 
તનિંદણ તનમાંત્રણ કયવ ાં ખ ફજ જર યી છે. તનદણન ાં પ્રભાણ અને તનિંદણના પ્રભાણને 
 માનભાાં રઈ કલ્ ચયર અથલા યાવામબણક ૫ ધતતથી તનિંદણન ાં તનમાંત્રણ થઈ ળકે. 
(૧) કલ્ ચયર ૫ ધતત  :  

 તનિંદણમ કત ફીજન ાં લાલેતય કયવ ાં  
 આંતય ખેડ્ કયલી,  
 ફીજ લાલતાાં ૫શરેાાં ભજ યોથી તનિંદણો દૂય કયલાાં,  
 ળેઢાાા અને ઢાબમા તનિંદણમ કત યાખલાાં. 

(ય) યાવામબણક ૫ ધતત  : 

 આ ૫ ધતત જમાાં તનિંદણન ાં પ્રભાણ ખફૂ જ લધાયે શોમ તથા ભજ યોથી  તનિંદણ 

કયાલવ ાં આતથખક યીતે ોામ તેભ ન શોમ ત્ માાં ખફૂ જ ઉ૫મોગી છે. 
(અ) ઘઉંના ઉગાળા ૫હેા દળા છાાંટળી :  

આ ૫ ધતતભાાં ેન્ ડ્ીભીથેરીન (સ્ ટોમ્ ) ૧.૦ રક.ગ્રા. વરક્મ તત્ લ /શકેટયે ૬૦૦ રીટય 

ાણીભાાં ઓગાી લાલણી ફાદ ઘઉં ઉગે તે ૫શરેાાં એકવયખી યીતે છાાંટલી. આ ખફૂ જ  

અવયકાયક ૫ ધતત છે અને ભોટાબાગના તનિંદણનો ઉગાલો થતો નથી.    
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(િ) ઘઉંના ઉગાળા ૫છી દળા છાાંટળી  : 

 વાંજોગોલળાત ઘઉંને ઉગતા ૫શરેાાં દલા છાાંટલાભાાં ન આલી શોમ તો ાક જમાયે ૩૦ 

થી ૩૫ રદલવનો થામ ત્ માયે ય-૪-ડ્ી દલા ૦.૪૦૦ રકરો વરક્મતત્ લ પ્રતત શકેટય પ્રભાણે 

૬૦૦ રીટય ાણીભાાં ઓગાી ફે તમત લચ્ ચેના વભમગાાભાાં છાંટકાલ કયલો.  
તનિંદણ ૫ય યાવામબણક દલાઓ છાાંટતી લખતે નીચે પ્રભાણેની કાજી અું કૂ રેલી. 

 દલા તેભજ ાણીનો જથ્ થો બરાભણ પ્રભાણે જ યાખલો. 
 તનિંદાભણ નાળક દલા છાાંટલા ભાટેની ખાવ પ્રકાયની નોઝરનો જ ચોકકવ ૫ણે 

ઉ૫મોગ કયલો. 
 ેન્ ડ્ીભીથેરીન દલા છાાંટતી લખતે જભીનભાાં યૂતો બેજ શોમ તે ખફૂ જ જર યી 

છે. બેજ ઓછો શળે તો દલાની અવયકાયકતાભાાં ધટાડ્ો થળે. 
 ય-૪-ડ્ી દલા ફે તમત લચ્ ચેના વભમગાાભાાં જ છાાંટલી એટરે કે તમત 

આપ્ મા ફાદ તયત જ દલા છાાંટલી નશી અથલા દલાના છાંટકાલ ફાદ ત  યત જ 
ાણી આ૫વ ાં નશીં. 

તમત  : 
ઘઉંના ઉત્ાદન ઉ૫ય અવયકતાણ ૫રયફો ૈકી તમત અગત્ મન ાં અને ખચાણ ૫રયફ 

છે. ઘઉંના ાકને નકકી કયેર કટોકટીની અલસ્ થાએ તમત આ૫વ ાં ખફૂ જ જર યી છે. 

જ દી જ દી કટોકટીની અલસ્ થાએ તમત ન આ૫લાથી  ૫%  થી ૩૦% સ ધી ઉત્ાદનભાાં 

ઘટાડ્ો નોંધામેર છે. 
ઘઉંની નકકી કયેરી કટોકટીની અલસ્ થાઓ  : 
(૧)  મ ક ટ મૂ અલસ્ થા 
 (ય)  ફૂટ અલસ્ થા,  
(૩)  ગાબે આલલાની અલસ્ થા          

(૪)  ુ  ાંડ્ી કે ફૂર અલસ્ થા 
(૫)  દ તધમા દાણાની  અલસ્ થા 
(૬)  ોંક અલસ્ થા. 

 ઉ૫ય મ જફની ક ર છ કટોકટીની અલસ્ થાએ અું કૂ તમત આ૫વ ાં. કોઈ૫ણ એક 
અલસ્ થાએ તમત ું કૂી જલાથી ઉત્ાદન ભાાં નોંધનીમ ઘટાડ્ો થામ છે. દાણાભાાં 
ોટીમા૫ણ ાં (વપેદ દાગ) ન ાં પ્રભાણ ઓછાં કયલા અને દાણાનો ચકાટ લધાયલા ભાટે 
છેલ્   તમત ોંક અલસ્ થાએ (૯૦ રદલવે) આી  દેવ ાં ત્ માય ૫છી ાણી આ૫વ ાં વરાશ 
બયે ાં નથી. 
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   યતા ાણીની વગલડ્ ન શોમ એલી લખતે જો એક જ તમત આ૫લાની 

વગલડ્ શોમ તો મ ક ટ મૂ અલસ્ થાએ, જો ફે તમતની વગલડ્ શોમ તો મ ક ટ મૂ અને 

ફૂર અલસ્ થાએ અને જો ત્રણ તમત આ૫લાની વગલડ્ શોમ તો મ ક ટ મૂ, ફૂર અલસ્ થા 

અને ોંક અલસ્ થાએ આભ ત્રણ તમત આ૫લા. 

 વાભાન્ મ ાણીની ઉ૫રબ્ ધીભાાં ખેુૂ તોએ જાન્ ય આયી ભાવના અંત સ ધી ફે 

અિલાડ્ીમાના ગાે અને પેબ્ર આયી-ભાચણ ભાવ દયમ્ માન દવ રદલવના ગાે ફુલાયાથી 

તમત આ૫વ ાં, જમાયે તમતન ાં ાણી ભમાણરદત શોમ ત્ માયે જાન્ ય આયીના અંત સ ધી ત્રણ 

અિલાડ્ીમાના ગાે અને પેબ્ર આયી ભાચણ ભાવ દયમ્ માન દવ રદલવના ગાે ફુલાયાથી 

તમત આ૫વ ાં. ૪ વે.ભી. ઉંડ્ાઈન ાં તમત આ૫લા ભાટે ફુલાયા અઢી કરાક સ ધી ચા  

યાખલા. ફુલાયા વેટને એકફીજાથી ૧ય ભી  × ૧ય ભીટયના અંતયે ગોિલલા.     
 કોઈ૫ણ તમત ધઉંના ઉત્ાદનભાાં તમત આ૫લાની જેટરી ભશત્ લતા છે. 

તેટરી જ ભશત્ લતા તેને ાણી છોડ્ી દેલાની ૫ણ છે. ોંક તૈમાય થલા આલે એટરે કે 

દાણા કિણ થલા આલે તે ૫છી તમત આ૫લાથી દાણાભાાં ોટીમા૫ણ ાં આલી જામ છે. 

અને ગ ણલત્ તા ફગડ્ી જામ છે. જેથી વભમવય ાણી આ૫વ ાં અને ફાંધ કયવ ાં જોઈએ. 
ાક  વાંયક્ષણ  : 
 ધઉંના ાકને ન કળાન કયતાાં બમાંકય યોગો અને જીલાતો ૈકી ગ જયાત 

યાજમભાાં ગેર  તેભજ ાનના સ કાયાનો યોગ તથા ઉધઈ, રીરી ઈમ અને ખૈડ્ી જેલી 
જીલાતો અગત્ મની છે. ગેર  યોગન  પ્રભાણ વૌયાષ્ ટ્રના દયીમાકાાંિા તેભજ ઉત્ તય અને ભ મ 
ગ જયાતભાાં લધ  જોલા ભે છે. જમાયે ાનનો સ કાયો ઉત્ તય તેભજ ભ મ ગ જયાતભાાં 

જોલા ભે છે. જમાયે બાર તલસ્ તાય કે જમાાં બફનતમત ધઉંન ાં લાલેતય થામ છે. ત્ માાં 
ખૈડ્ીથી ખફૂજ ભોટા પ્રભાણભાાં ન  કળાન થામ છે.  
 ઉત્ તય  ગ જયાતભાાં ધઉંના ઉબા ાકભાાં ઉધઈના અવયકાયક તનમાંત્રણ ભાટે 

જ ાંત  નાળક દલા કરોયામયીપોવ   ય૦ ઈ.વી.  ૪૫૦ ભીરી  વરક્મ તત્ લ પ્રતત શકેટય 

પ્રભાણે યેતી વાથે   ૂાંખલાની બરાભણ છે. આ ભાટે શકેટયે જોઈતી દલાનો જર યી જથ્ થો 
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ાાંચ રીટય ાણીભાાં ઓગાી ૧૦૦ રક.ગ્રા. યેતી વાથે ભેલી, ભાલજત આેરી યેતી 

ઘઉંના ઉબા ાકભાાં ઉધઈનો ઉ૫દ્રલ જણામા ફાદ ત  યત જ  ૂાંખી દઈ શવ ાં તમત 
આ૫વ ાં.  
 ધઉંના ાકમાાં અસરકારક રોગ/જીળાત નનયાંત્રણ  : 
અ.નાં યોગ જીલાતન ાં 

નાભ 
તનમાંત્રણ દ્ધતત  યાવામબણક 
દલાન ાં    નાભ 

જથ્ થો છાાંટલાનો વભમ 

૧ ગેર  યોગ  ૧:યોગ પ્રતતકાયક જાતોન ાં   
લાલતેય કયવ ાં 
યઃઝામનફે અથલા ભેન્ કોઝફે  

 
 
૦.ય ટકાન ાં     
દ્રાલણ 

યોગના બચન્ શો દેખામ 
ત્ માયથી ળર  કયી ૧૫ 
રદલવ ે ત્રણ  લાય. 

૨ ાનનો સ ાંકાયો -ઉય મ જફ- 
૩ ઉધઈ કરોયામયીપોવ ય૦ ઈ.વી.                

 
૪૫૦ ભીરી લાલણીના આગના 

રદલવ ેભાલજતઆ૫લી. 
 

૪ રીરી ઈમ રકલનારપોવ ય૫ ઈવી ૦.૦૫ ટકા દૂતધમા દાણાની  
અલસ્ થાએ એક  લખત 
છાંટકાલ કયલોં    

૫ ખડૈ્ી ભીથાઈર યેાથીઓન ય 
ટકા 

ય૫રક.ગ્રા./ 

 

ળઢેાાાની આજફાજ  
લધાયે  પ્રભાણભાાં 
છાાંટલી. 

કા૫ણી અને વાંગ્રશ  :  
 ભાચણ ભાવન ાં પ્રથભ ૫ખલારડ્એ ઘઉંનો ાક તૈમાય થમે વભમવય કા૫ણી લશરેી 

વલાયે કયલી અને થે્રવીંગ માડ્ણભા થે્રવીંગ ભળીન લડે્ થે્રવીંગ કયી સમૂણ પ્રકાળભાાં ય-૩ 

રદલવ દાણા ફયાફય સ કલી (૧૦ ટકા બેજ યશ ે ત્ માાં સ  ધી) િાંડ્ા ાડ્ી વાંગ્રશ કયલો. 

વાંગ્રશ ૫શરેાાં કોથા,ી૫ કોિાયો ફયાફય વાપ કયલા 
ઉત્ાદન  :  ૩૫ થી ૪૦ રકલન્ ટર/ શકેટય 
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ઘઉંના ાાંિા ગાલાના સાંગ્રહ માટેના અસરકારક ઉાયો  :  

 કોથા ઉ૫ય ભેરાથીઓન ૦.૧ ટકા નો છાંટકાલ કયી પ્રલાશી સકૂામા ફાદ 
વાંગ્રશ કયલો 

 ૧૦૦ કીરો ગ્રાભ દાણાને ૫૦૦ ગ્રાભ રદલેરથી ભોઈને વાંગ્રશ કયલો. ય રકરોગ્રાભ 
રીભડ્ાના સ કા ાન વાથે તભશ્રણ કયી ગેલ્ લેનાઈઝ ી૫ભાાં વાંગ્રશ કયલો. 

 કાચી કોિીભાાં વ ાંગ્રશ ભાટે વીરીકોન ેઈન્ ટથી ફશાયની ફાજ  યાંગ કયી તેના ઉ૫ય 

ું નૂો રગાડ્લો. 
 ભોટા કોિાય અથલા ી૫ભાાં ૧૦૦ રકરોગ્રાભ ધઉં દીિ ૧ (એક) એલ્ ય ભીનીમભ 

પોસ્ પાઈડ્ (સ રપોવ) ની ટીકડ્ી મકૂી શલાું સૂ્ ત કયવ ાં. ટીકડ્ી મકૂમા ફાદ વાત 

રદલવ સ ધી ી૫, ગોદાભ કે કોિાયને શલાું સૂ્ ત યાખલાાં.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çßÀëßí ÜðÄHëëáÝ, ÛëäÞÃß 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


