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િવષય- ડર્ીપ તથા પર્ીકલર પધ્ધતી િવશે ના  મારા અનભુવો........... 
                      

                   મને િવચાર આ યો કે પાક ઉત્પાદન માટે પાણી એ ખબુજ અગત્યનુ ંપરીબળ 
છે. અમારા િવ તાર ના પાકને િપયત ભગુર્ભ જળ ારા કરવામા ંઆવે છે તે જથ્થો ઘટતો જાય છે 
પાણી ના તળ ઉંડા જાય છે. જળ સચંય નો અભાવ છે િપયત પાણીનો વધારે ઉપયોગ બગાડ છે. 
                    મારે ૧૯૯૩ થી ટ બુ-વેલ છે તેથી મને અનભુવ હતો કે અમો તથા અમારા 
ખેડુતો હાલ લાબંા ઢાળીયા િપયત પધ્ધ્તી નો ઉપયોગ કરી ને પાકને રેલાવી ને િપયત આપતા 
તા. મા ંઅમારા િવ તારના હવામાન અને જમીન ને ધ્યાનમા ંલેતા બોરથી ખેતર સધુી પાણી 
પહ ચતા તથા ખેતર પહોચ્યા બાદ પાણી નો ખબુ જ બગાડ તથા કાચા ધોરીયા થી િનતાર તથા 
બા પીભવનથી પાણી નો મોટા પાયે બગાડ થતો. 
                      મને કાયમથી કંઇક નવીન ટેક્નોલોજીથી અખતરો કરવાનો શોખ ખરો. એક 
િદવસ ગર્ામસેવક ી એ મને સુ મ િપયત પધ્ધતી િવશે વાત કરેલ. મા ંિપયત આપવાની એવી 
યાતંર્ીક પધ્ધતી કે ના ારા કોઇ પણ પાકમા ં તેની જુદી જુદી અવ થા પર્માણે ની જરુરીયાત 
માતર્ામા ં િપયત પાણી ને ટીંપે- ટીંપે સીધે સીધજુ તેના મળુ િવ તારમા ંએક સરખા પર્માણ મા ં
સરળતાથી તેમજ ઝ્ડપથી પહ ચાડી શકાય છે આ વાત મને સમજાવેલ એટલે મારી  મુઝં્વણ 
હતી તેનુ ં િનરાકરણ આવી ગયુઅં અને લાબંા ભિવ યની િદઘર્ દર્ ટી  થી જોતા મને તે પધ્ધતી 
યોગ્ય લાગી. તેમને મને ૫૦% ખચર્ જી.જી.આર.સી આપે છે તે વાત મને સમજાવેલ એટલે મેં કોઇ 
પણ જાત નો સમય બગાડયા વગર તરંુત જ િપયત પાણી ના ઉપલબ્ધ જથ્થાને ધ્યાને રાખીને 
આધનુીક િપયત પધ્ધતીની માગંણી કરેલ અને મ યા પછી તરંુતજ તે િપયત પધ્ધ્તીનો ઉપયોગ 
કય . તેથી  સૌપર્થમ મે જીરુ પાક લેવાનુ ંનક્કી કયુર્. મેં જગદુણ મસાલા સશંોધન કેન્દર્નો સપંર્ક 
કરેલ તો અિધકારી ીઓએ કહલે કે જીરા માટે પર્ીકલરની િપયત ભલામણ અમે કરતા નથી કારણ 
કે તે જોખમી છે તે િવચારી ને કરજો છતા ંમેં નક્કી કયુર્ કે અખતરો એટલે જ તો ખતરો છે જ પણ 
કોઇ તો પહલે કરવી જ પડે તેથી મેં  જીરા ના પાકમા ં પર્ીંકલરથી જીરુ લેવાનુ ંનક્કી કયુર્. નો 
ફાયદો પણ ઘણોજ થયો ના આંકડા નીચે મજુબ છે. 



 

પાણી ની બચત- ૨૦% 

તફાવત- : ૫૨૨૫/- રુિપયા  

ફાયદાઓ- 

 છોડ ઝ્ડપી તેમજ એકધારો િવકાસ 

 પાણી ની બચત ૨૦% 

 મજુરી ખચર્ બચત અને શિક્તનો બચાવ 

 ખાતરનો અસરકારક ઉપયોગ 

 િનંદામણ , જીવાત અને રોગ િનયતંર્ણ 

 હલકી કે નબળી ઢોળાવ વાળી જમીન ને વધ ુઅનકુુળ 

 િવજળી ની બચત 

 ઉંચ્ચા ગણુવતંા યકુત ઉત્પાદન 

 ઉત્પાદન મા ંવધારો 
 સમાન ખાતર અને પાણીની વહેંચણી 
 ખેતી કાય  માટે ખબુજ અનકુુળ 

અનુ ંન ં ખચર્ શામા ંકરેલ ક્યારા પધ્ધતી નો ખચર્ 
(૧ િવઘા) 

પર્ીકલર પધ્ધતી નો ખચર્ 
(૧ િવઘા) 

૧ ખેડ ખચર્  ૫ x ૧૦૦= ૫૦૦/- ૪x૧૦૦= ૪૦૦/- 
૨ મજુરી ક્યારા બનાવવાનો 

ખચર્ 
૩x ૧૦૦=  ૩૦૦/- ----------- 

૩ ખાતર ખચર્ (યરુીયા) ૨૫ િકલો=  ૧૨૫/- ૧૫િકલો= ૭૫/- 

૪ િબયારણ ખચર્ ૭િકલોx૧૨૫= ૮૭૫/- ૪િકલોx૧૨૫=૫૦૦ 
૫ કુલ ખચર્     ૧૮૦૦/-      ૯૭૫/- 

૬ ઉત્પાદન ૧૬૦િકલો= ૧૭૬૦૦/- ૨૦૦િકલો = ૨૨૦૦૦/- 
૭ ખચર્ કાઢતા ચોખ્ખો નફ્ફો ૧૫૮૦૦/- ૨૧૦૭૫/- 



 વાવેતર િવ તારમા ંવધારો 
 પાકને સાનકુુળ પિર થીતી 
 જમીનનુ ંબધંારણ અને ફળ પુતા જળવાઇ રહ ેછે 

 
                 
         

                       પહલેા વષેર્ મને  ફાયદો થયો અને મારા અનભુવો થયા તેમા ંમેં 
પછી ડર્ીપ િસ ટમ વધારી ને હાલ મારા ફામર્મા ં ૩૬ િવઘામા ં ટોટલ ડર્ીપ અને પર્ીકલર 
પધ્ધતી લગાવી દીધી તેમા ંમેં  જુદાજુદા પાકો લેવાન ુશરુ કયુર્. 
૧. જીરા િબરાયણ નો પ્લોટ ડર્ીપ ઉપર કય  તેમા ંસારો એવો ફાયદો થયો 
૨. મેં નોન્ય ુ કંપનીની  સગુર ટેટી કરેલ તેની  બજાર ભાવ મને બજાર કરતા ૫ ગણ  
વધારે મળેલ 
૩. મેં તડબચુન  અખતરો કરી સારુ ઉત્પાદન મેળવેલ 
૪. બી.ટી. કોટન અમે પહલેા રેલાવીને િવઘે ૧૮ મણ ઉત્પાદન લેતા તે ડર્ીપ ઉપર ૫૧ મણ 
ઉત્પાદન લીધ.ુ 
              તો આવી રીતે મ મ અનભુવ થતો ગયો તેમતેમ તેના ંફાયદા જોતા અમો 
ડર્ીપ પધ્ધતી વધારીને અત્યારે મેં મારા ફામર્ મા ં૪ હકે્ટર મા ંટપક તથા વારા પધ્ધતીથી 
ગજુરાત જીરંુ-૪ નો પ્લોટ કરેલ છે.  



• ૪ િવઘામા ંદાડમ ડર્ીપથી કરેલ છે 

• આત્મા પર્ો ક્ટ અંતર્ગત બે ટ ફામર્રનો એવોડર્ મળેલ છે 

• મારુ ફામર્ જોઇ ને બીજા ખેડુત ભાઇઓ એ પણ ટપક અને વારા પધ્ધ્તી 
અપનાવેલ છે 

• ફામર્ ની મલુાકાત ઘણા અિધકારી ી તથા આજુબાજુ ના ખેડુતો અવાર નવાર લે છે 
 

• ન ધ- આ બધ ુખતંીલા ગર્ામ સેવક ી કરશનભાઇ મોરી ને આભારી છે.   

 

                        =============x=============== 


