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િવષય Ð  ખારેક ની ખતેી િવશ ેમારા િવચારો......  

                    વઢીયાર પથંકની ક્ષારયકુત જમીનમા ંબાગયતી ખેતી માટે કેવા પર્કાર ના 

ફળ ઝાડ ની ખેતી કરી શકાય તેવા િવચારો મારા મનમા ંઆવતા મેં સૌ પર્થમ મજુપરુ ગામ 

પાસે આવેલા જોજાબા પર્ો ક્ટની મલુાકાત લીધી હતી તેમજ મને ત્યા ંથી મળેલ પેર્રણા અને 

છે લે સધુી મળેલી તમામ પર્કારની માહીતી તેમજ સમય સમય પર માગર્દશર્નની ખાતર્ી મળતા 

આ ખેતર મા ંમોટા પર્માણ મા ંખજુર નુ ંવાવેતર કરી ખારેક નો મબલક પાક તૈયાર કરવાની મેં 

યોજના તૈયાર કરેલ મા ંઆ  ૨૦,૦૦૦ ટલી ખજુરી ઓ નુ ંવાવેતર કરી દેવામા ંઆ ય ુછે. 

મા ંપર્થમ તબક્કા મા ંકરવામા ંઆવેલ ૧૧,૦૦૦ રોપાઓમા ંથી ૩૧૪ ખજુરી ઓમા ંપણ સારા 

પર્માણ મા ંખારેક આવવાની શરુઆત થઇ  જવા પામી છે . તેમજ મેં મારા આજ ફામાર્મા ંખજુર 

પાક સાથે રોપા પણ તૈયાર કરવાની યોજના પહલેા થી િવચારણા કરવામા ંઆવેલ હોવાથી 

આ  હજારોની સખં્યામા ંરોપા પણ તૈયાર કરવામા ંઆવી ર ા છે. તેમજ કેટલાક રોપા તૈયાર 

પણ થઇ ગયેલ છે. 



                   મારુ આ ફામર્ હારીજ અને સમી તાલકુાને જોડતા હારીજ તાલકુાના જા કા 

અને સમી તાલકુાના કુકરાણા , ખાખબડી (નવા) તેમજ રવદ એમા ંચાર ગામોને જોડતા ર તા 

વચ્ચે આ  ફામર્ ઉભ ુકરવામા ંઆવેલ છે. મા ંમેં , આ ફામર્ નુ ંનામ  ”સેજ મી ખારેક ” ફામર્ 

રાખેલ છે. મેં મારા આ સેજ મી ફામર્મા ં ૧૦૦% ટપક િપયત પધ્ધ્તી ના ઉપયોગ થી પર્થમ 

તબકકામા ંવષર્ ૨૦૦૮-૦૯ અંતગર્ત જાતે ઉછેરી ૧૧૦૦૦ રોપનુ ંવાવેતર કરેલ ૭ x ૨ મીટર ના 

અંતરે સમાતંર રેખામા ં રોપા રોપવામા ંઆ યા. ત્યાર બાદ ૨૦૦૯-૧૦ મા ંએજ પર્માણે ૭ x ૨ 

મીટર ના અંતરે બીજા ૭૦૦૦ રોપાનુ ંવાવેતર કરવામા ંઆ યુ ં તેમજ બીજા વષેર્ ફરી ૨x૨ 

મીટર ના અંતરે બીજ મકુી વાવેતર કયુર્ હત.ુ આમ આ   બીજ અને રોપા ારા રોપવામા ં

આવેલ ખજુરીઓના ૨૦૦૦૦ કરતા વધ ુ છોડ તૈયાર થઇ જવા પામી છે.  પૈકી ૩૧૪ 

રોપાઓમા ંગત િસઝ્ન મા ંખારેક આવવાની શરુઆત પણ થઇ જવા પામી છે. 

                      પર્થમ તબકકામા ંરોપા રોપ્યા બાદ તેમની વચ્ચેની જગ્યામા ંફરી બીજ 

વાવી સમયાતંરે તેની રોપણી કરી શકાય છે. પર્થમ વાર રોપવામા આવેલ તમામ રોપાઓ મા ં

નર અન ેમાદંા ખજુરીઓ ને બે થી તર્ણ વષર્ બાદ ઓળખી શકાય છે. તેમજ વાવવામા ંઆવેલ 

તમામ રોપાઓ મા ં૪૦-૬૦% આસપાસ નર Ð માદંા ખજુરીઓ નુ ંપર્માણ સામન્ય પણ ેજોવા 

મળત ુહોય છે પરંત ુભલામણ મા ંજણા યા મજુબ આ ફળ ઝાડ ને ફિલત થવા માટે ૫૦ માદા 

ખજુરીને એક નર ખજુરી જરુરી છે. તેમજ આથી વધ ુપર્માણમા ંનર ખજુરી ને તેની ઓળખાણ 

બાદ કાઢી નાખી તેની જગ્યાએ ફરીથી માદા ખજુરી ના છોડનુ ંરોપણ કરી શકાય છે તેમજ આ 

ફળ જાડ ને પખુ્ત થવાની ઉંમર ૮ થી ૧૨ વષર્  લાગે છે. 

                      ખજુરી ના વાવેતર મટે ૧.૫ ટ પહોળો, ૧.૫ ટ લાબંા , ૧.૫ ટ ઉંડા 

ખાડા કરી તેમા ંછાણીય ુખાતર , ઉધઇ િનયતર્ણ માટે એક દવા તેમજ ૧ િકલો થી ૩ િકલો સધુી 

વમીર્ કમ્પો ટ નુ ં િમ ણ કરી ખાડામા ંનાખ્યા બાદ રોપાનુ ંવાવેતર કરવ ુયોગ્ય છે. તેમજ 

ખજુરી ની ખેતી ૩૦૦૦-૪૫૦૦ ટી.ડી.એસ સધુીની જમીન પણ થઇ શકે છે  

                      વઢીયાર પથંક સાથે સમગર્ ગજુરાત ખેડુતો એ આ ફામર્મા ંથી માગર્દશર્ન 

મેળવી પોતાના ખતેરમા ંપણ બાગાયતી ખેતી મા ંખજુરી ની ખેતી કરવા ઇ ક ખેડુતો સેજ મી 

ફામર્ની મલુાકાત લઇ પોતાના માટે પણ આવી આવકની તકો જડપી શકે છે ખારેકના ભાવો મા ં

સારી ગણુવ ા ના ૨૫ થી ૧૦૦ રુ પર્તી િક લો મળેલ છે તો સામાન્ય ખારેક ના ભાવ ૫ થી ૨૫ 

રુ પર્તી િક લોના મળતા હોય છે. 



  ઉત્પાદનના અંદાજીત આંકડા  

ઉંમર સાદ રોપા ારા ખારેક 

 ( િક.ગર્ા) 

કલમી રોપા ારા ખારેક 

 ( િક.ગર્ા) 

૩ વષર્ ૦૦ ૦૫ 

૪ વષર્ ૦૦ ૧૦ 

૫ વષર્ ૦૫ ૨૫ 

૬ વષર્ ૧૦ ૫૦ 

૭ વષર્ ૨૦ ૯૦ 

૮ વષર્ ૪૦ ૧૨૫ 

૯ વષર્ ૭૦ ૧૫૦ 

૧૦ વષર્ ૯૦ ૧૭૫ 

૧૧ વષર્ ૧૦૦ ૨૦૦ 

૧૨ વષર્ ૧૧૦ ૨૪૦ 

 

 

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


