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શેરડી ની વૈજ્ઞાનનક ખેતી ૫ઘ્ ધનત 
 ળેયડી બાયત દેળનો દ્વિતીમ ક્રભનો ઓધૌગગક ાક છે અને આળયે ૫૦ રાખ 
શકેટય જેટરા વલસ્ તાયભા  ળેયડીં વ  લાલેતય કયલાભા  આલે છેશ ળેયડીના ્પાાદનભા  
બ્રાગિર ૫છી દ્વિતીમ ક્રભે બાયતની ગણના થામ છેશ ખા ડ ્દ્યોગનો ગાભડાના 
આવથિકત ત્રભા  ખફૂ ભશપા લનો પાો છે કાયણકે ખા ડ વભરો ્ા્ મ વલસ્ તાયભા  આલેર છે 
અને ્ા્ મવલસ્ તાયના રોકોને યોાગાયી રવયી ાડે છેશ  ગવાયાત યાામભા  ળેયડીની  ખેતી 
ભાટે ારૂયી સવવલધાઓ લધતા ળેયડી ાક શઠેના વલસ્ તાયભા  વાયો ોલો લધાયો થમેર 
ાોલા ભેર છેશ વ ળોધન િાયા  સવધાયેર જાતો અને આધવવનક ખેતી ૫ઘ્ ધવતની 
બરાભણોને કાયણે શારભા  જે વયેયાળ ૭૪ ટન પ્રવત શકેટયે ્પાાદકતા છે તે ૧૦૦ ટન 
સવધી લધાયી ળકામ તેભ છે અને વયેયાળ યીકલયી જે ૧૦શ૪ ટકા  છે તે ૧૧શ૦ થી ૧ય 
ટકા સવધી શાવ ર કયી ળકામ તેલી ળકમતાને નકાયી ળકામ તેભ નથીશ છેલ્ રા છ-વાત 
લષથી ળેયડીના  ાકભા  ામાયે યોગ જીલાતોનો ્૫દ્રલ લધતો જામ છે વાથે વાથે 
બાલોભા  સ્ થગગતતા આલેર છેશ પા માયે ળેયડીની ખેતીના ભશપા લના ુવ્ ાઓ ઘ્ માનભા  યાખી 

યોાણ કયલાથી  ્પાાદન ખર્ષભા  કયકવય કયી, ગવણલપા તા વબય ્પાાદન ભેલી 
ળકામશ 
ાભીન અને તેની તૈમાયીીઃ  
 ગોયાડવ થી ભઘ્ મભ કાી વાયા વનતાયલાી, બાયે કાી ાભીનભા  વાયા 
વનતાયની વ્ મલસ્ થા કયી ાક રેલોશ જે ાભીનભા  વખત ૫ડ ફ ધામેર શોમ તે ાભીનભા  
ર્ીિર પ્ રા્ કય.વશ વાભા મ ાભીનભા  રોખ ડી શથી પ્રથભ ંડડી ખેડ કયી ાભીન 
તૈમાય કયલીશ 
જાતોની ૫વ દગી  :  
લધવ ્તાય (યોાણ અને રાભ ાક તેભા વાયી યીકલયી), યોગ-જીલાત વાભે ટકી ળકે 
તેલી જાતની ૫વ દગી કયલીશ 
લશરેી ાકતી જાતો : કોોન ૯૫૧૩ય, કોોન ૦૩૧૩૧, કો ૮૬૦૩ય, કોોન 
૫૦૭૧,કોશ૯૪૦૦૮,કોશ૦૪૦૩ 
ભઘ્ મભ ભોડી ાકતી જાતો : કોોન ૯૧૧૩ય, કોોન ૮૫૧૩૪, કોોરકે ૮૦૦૧, કોોન 
૦૫૦૭ય, કોોભ ૦ય૬૫, કો ૯૯૦૦૪,  કોોન ૦૪૧૩૧(જીોનોવ ૭) 
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સવગય પેકટયી ભા મ અ મ જાતો : કો ૮૧૦૦ય, કો ૯૭૦૦૯ (ોભવી૭૦૭), કોવી૬૭૧, 
કોોવઆઈ૯૫૦૭૧શ 
ગો ભાટેની જાતો : કો ૬ય૧૭૫, કોોવકે૮૦૦૧, કોોન ૦૫૦૭૧(ગવાશસવશકેન-૫)  
યો૫ણી વભમ :  
ઓકટોફય ભઘ્ મથી પે્વઆયી ભઘ્ મશ 
ફીા ૫વ દગી અને દય :  
૮ - ૧૦ ભાવના ફીા પ્ રોટભા થી ફીાની ૫વ દગી કયલીશ ળેયડીની ટોર્નો લાલણીભા  

્૫મોગ કયલો નશીંશ શકેટયે ફે આંખલાા ૫૦,૦૦૦  અથલા ત્રણ આંખલાા ૩૫,૦૦૦ 
ટવકડાની લાલણી કયલીશ ગફમાયણના ટવકડાને ાયાયવકત દલા (યશ૦ ્ાભ/રીશ) અથલા 
કાફે ડેિીભ (૧શ૦ ્ાભ/રી) વાથે ભેરાથીઓન (યશ૦ ભીરી/રી)ના દ્રાલણભા  ૫ થી ૧૦ 
વભવનટ ફોી યો૫લાશ 
યો૫ણી અંતય અને ૫ઘ્ ધવત : 
  ૯૦ થી ૧૦૦ વેશભીશ અથલા ૬૦-૧ય૦-૬૦ વેશભીશ ાોડીમા ર્ાવ ના વાભા મ 
ર્ાવભા  ાભીનની પ્રત પ્રભાણે સવકી (બાયે કાી ાભીન) અથલા બીની યો૫ણી કયલીશ 
આંતયાક :  
ળેયડીભા   આંતયાક તયીકે ર્ણા, ા૫ડી, ડવ  ગી, રવણ તેભા ખેતીની અં વકૂતા 
ુવાફ અ મ ાકો આવથિક યીતે લધવ ોણયવકત છેશ ામા  ર્ણાનો આંતયાક રેલાનો 
શોમ પા મા  ળેયડીની લાલણી ફાદ ત્રણ થી ર્ાય સદલવે ર્ણાની લાલણી કયી (ય અથલા ૩ 
શાય) ફાદ ે ડીભીથારીન ૧શ૦ સકશ/શશે પ્રભાણે વનિંદણનાળક દલા છા ટલીશ 
ખાતય વ્ મલસ્ થા :  
શકેટયે ય૫શ૦ ટન  છાગણયવ ખાતય અથલા ૧ય થી ૧૫ ટન જવનો પે્રવભડ અથલા ૬ય૫ 
સકરો સદલેરી ખો  યો૫ણી વભમે  આ૫લોશ વાથે  યોાણ ાકને  ય૫૦-૧ય૫-૧ય૫ 
સક/શશે નાશ પોશ ોશ (નાઈટ્રોાન ખાતય ર્ાય શપ્ તાભા  ૧૫%, ૩૦%, ય૦% અને ૩૫% 
પ્રભાણે અં વક્રભે યો૫ણી લખતે, ૧શ૫, ૩ અને ૫ ભસશને આ૫લોશ) અને રાભ ાકને ૩૦૦-
૬યશ૫-૧ય૫ સક/શશે નાશપોશોશ આ૫લોશ (નાઈટ્રોાન ત્રણ શપ્ તાભા  ય૫ ટકા ામાના ખાતય 
તયીકે ૫૦ ટકા ફે થી ત્રણ ભસશને, ય૫ ટકા ાા ર્ઢાલતી લખતે ) યો૫ણી ફાદ ૩૦ 
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અને ૬૦ સદલવે ફે સક/શશે ોિેટોફેકટયના લ૫યાળથી ય૫% નાઈટ્રોાનની ફર્ત કયી 
ળકામશ 
વમત વ્ મલસ્ થા :  
 યોાણ ાકને વળમાાભા  યય થી ય૫ સદલવના અંતયે તેભા ્નાાભા  ૧૪ થી 
૧૮ સદલવના અંતયે ૮૦ ભીશભીશની કવર ૧૪ વમતની ારૂયીઆત યશ ે છે ામાયે રાભ 

ાકભા  ૧૩ વમત, વળમાાભા  યય થી ય૫ સદલવના  ગાે અને ્નાાભા  ૧૫ થી ય૦ 
સદલવના  ગાે આ૫લાશાોડીમા ર્ાવભા  લાલણી કયી પ્રવત કરાકે ૪શ૦ રીશની ડ્રી૫ય શોમ 
તો ોક સદલવના અંતયે ઓકટોફયથી ભાર્ષ દય્ માન ૪૬ થી ૫ય વભનીટ, ોવપ્રર થી 
જવન દય્ માન ૬૦ થી ૮ય વભનીટ તથા લયવાદ ન શોમ તો જવરાઈથી વપ્ ટે્ ફય 
દય્ માન ૩૪ થી ૪૬ વભનીટ ર્રાલ.વ શ ડ્રી૫ વાથે દ્રાવ્ મ ખાતયો આ૫લાથી ૪૦ થી ૫૦ 
ટકા ાણી અને ખાતયની ફર્ત કયી ળકામશ 
વનિંદણ વ્ મલસ્ થા :  

ાકને ૯૦ થી ૧ય૦ સદલવ વનિંદણુવકત યાખલોશભજૂયો ્૫રબ્ ધ ન થામ તો 
ગભે તે ોક વનિંદણનાળક દલાનો ્૫મોગ કયી વનિંદણ વનમ ત્રણ કય.વ ારૂયી છેશ  

(૧) ોટ્રાિીન (વપ્ર ઈભયા વ) યશ૦ સકરો પ્રવત શકેટય છા ટ.વ  અને ય,૪-ડી વોડીમભ 
વોલ્ ટ લાલણીના  ૬૦ સદલવ ૫છી ૧શ૦ સકરો/શશે છા ટ.વ  અથલા  

(ય ) ભેટ્રીબ્ યવિીન ( વપ્ર ઈભયા વ) ૧શ૦ સકરો/શશે છા ટ.વ  અને લાલણીના ૬૦ સદલવ 
૫છી ોક લખત શાથથી વનિંદાભણ કય.વ  અથલા  

(૩) ે ડીભીથારીન ( વપ્ર ઈભયા વ) ૧શ૦ સકરો/શશે છા ટ.વ  અને લાલણીના ૬૦ સદલવ 
૫છી ોક લખત શાથથી વનિંદાભણ કય.વ શ અથલા  

(૪) ગ્ રામપોવેટ ૧શ૦ સકરો/શશેલાલણીના ય૦ સદલવ ફાદ છા ટ.વ  અને લાલણીના ૬૦ 
સદલવ ૫છી ોક લખત શાથથી વનિંદાભણ કય.વ શ ્૫યોકત વનિંદાભણનાળક દલાઓ 
ૈકી કોઈ૫ણ ોક દલા શકેટયે ૬૦૦ રીશ ાણીભા  દ્રાલણ ફનાલી છ ટકાલ કયલોશ 
વાભા મ યીતે ડા ગય ૫છી ળેયડીની યો૫ણી વભમે ેંડીભીથારીન દલાનો ્૫મોગ ન 
કયલોશ 
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  વ કગરત જીલાત વનમ ત્રણીઃ 
૧શ યોગ-જીલાત ુવકત, કવભળ  ગફમાયણ ૫વ દ કયી ફે અથલા ત્રણ આંખલાા ટવકડા 

ાડી તેને ફીા ભાલાત આી  યો૫ણી કયલીશ 
યશ ામયીરાના જૈવલક વનમ ત્રણ ભાટે ોેયીકેનીમા, લેધકોના જૈવલક વનમ ત્રણ ભાટે 

ટ્રામકોગાભા અને વપેદભાખીના મા વત્રક-લ -જૈવલક વનમ ત્રણ ભાટે ૪૦ ભેળની 
જાીલાા ીંાયાનો ્૫મોગ કયલોશ 

૩શ સવકાયા તેભા યાતડાના જૈવલક વનમ ત્રણ ભાટે ટ્રામકોડયભા  કલ્ ર્યનો ્૫મોગ કયલોશ 
૪શ લેધકોના વનમ ત્રણ ભાટે કાફોપયવયાન ૩શ૦ ટકા દાણાદાય દલા શકેટયે ૩૩શ૦ સકરો 

અથલા પોયેટ,૧૦શ૦ ટકા દાણાદાય દલા શકેટયે ૧૦શ૦ સકરો પ્રભાણે લાલણી ફાદ ૩૦ 
અને ૧૫૦ સદલવે ાભીનભા  આ૫લી, અથલા પ્રલાશી ા  ત વનાળકો જેલી કે કાફોયીર 
૫૦શ૦ ટકા ાલડય ૪૦શ૦ ્ાભ પ્રભાણે ૧૦ ગરટય ાણીભા  બેલી ારવયીમાત 
ુવાફ છ ટકાલ કયલોશ 

૫શ સવકાયો કે યાતડાના ોકર દોકર ાડીમા દેખામ તો ્ાડી તેનો નાળ કયલો તેભા 
તે ાગ્ મા અને તેની નજીકભા  ફાવલસ્ ટીન (યશ૦ ્ાભ પ્રવત ય ગરટયભા ) અથલા 
ાયાયવકત દલા જેલી કે ોભીવાન (૧શ૦ ્ાભ પ્રવત ૧ ગરટયભા ) ં વ  દ્રાલણ ફનાલી 
ાભીનભા  યેડ.વ શ 

૬શ વપેદભાખીના ળરૂઆતના વનમ ત્રણ ભાટે પોિેરોન, ૧૦શ૦ ગરટય ાણીભા  ય૮શ૦ 
ભીશરીશ પ્રભાણે બેલી છ ટકાલ કયલોશ 

૭શ શારના વ ાોગોભા  ૧ કયતા  લધવ ફડધા ાક રેલા નશી અને મોગ્ મ ાક પેયફદરી 
અ૫નાલલીશ 

વ કગરત યોગ વનમ ત્રણ :- 
(૧)     ળેયડીના ભોટા બાગના યોગો ફીા ા મ છેશ   ત ુ વ યસ્ ત ફીાની ૫વ દગી  વૌથી 

 અગપા મનો  પ્રાથવભક ુવુ  ો છેશ  
(ય)  ્બા ાકભા  ાો યોગની ળરૂઆત ાણામ તો નીર્ે ુવાફના ૫ગરા  રેલાશ 
૧શ સવકાયો / યાતડો / ટવકડાનો વડો : યોગ્સ્ ત ાડીમાને ુવ વાથે ્ખાડી નાળ  
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કયલોશ  તે ાગ્ માો ાભીનભા  કાફે ડીિભ ( ૧ ્ાભ/રીશ) દ્રાલણ ફનાલી યેડ.વ શ 
યશ ર્ાબવક આંજીમો :- ર્ાબવક આંજીમો ાણામ કે ત વતષા ર્ાબવક ૫ય યશરે ર્કતવ              
આલયણ ત વટે તે ૫શરેા  અવય્સ્ ત ાડીમાને ્ખાડી ફાી નાળ કયલો   કાયણ કે 
૫ડ ત વટમા ૫છી તેના ફીજાણવ ઓ શલા અને કીટકો ભાયપત પેરામ છેશ  

૩શર્ટા૫ટા, ઘાવીમા ાડા અને રાભલાભતા : યોગલાા ાડીમાનો ્ખાડીને  નાળ 
કયલો,  પેરાલો અટકાલલા ળોક પ્રકાયની ાતવ નાળક દલાનો છ ટકાલ કયલોશ 
વલાણવ  ના યોગો ચવવીમા પ્રકાયની જીલાતથી પેરામ છેશ 

૪શ રા ફા ગાાની ાક પેયફદરી કયલી ાોઈોશ સવકાયા યોગ્સ્ ત ાભીનભા  ડા ગયના 
ફે ાક ( ્નાળ અને ર્ોભાસવ ),  રીરો ૫ડલાળ (ઢેંઈર્ા) વાથે કયી પયી ળેયડી 
કયલીશ 

૫શ સવકાયા યોગના પ્રભાણ  વાથે  ુવ લેધક,  ક વભ શોમ તો લધેશ  ાભીનભા  યશરેા 
ક વભ તેભા ુવલેધકના વનમ ત્રણ ભાટે કાફોપયવયાન દાણાદાય   
દલા (પયવયાડાન ૪૮ સકરો / શકેટય) ાભીનભા  ફે લખત આ૫લીશ પ્રથભ યો૫ણી 
ફાદ ૩૦ સદલવે અને ફીજી લખત ાા ર્ઢાલતી લખતે આ૫લીશ 

૬શ યોગ્સ્ ત ખેતયભા  ળેયડીનો રાભ ાક યાખલો નશીં કાયણ કે યોાણ ાક કયતા  
રાભ ાકભા  યોગોં વ  પ્રભાણ લધે છેશ યો૫ણી ભાટે ગફમાયણ ૫ણ રે.વ  નશીશ 

૭શ યોગ ્સ્ ત ળેયડીની કા૫ણી ાલ્ દી કયલીશ  
૮શ યોગ ્સ્ ત ખેતયભા થી ત ુ વ યસ્ ત ખેતયભા  ાણી આલલા દે.વ  નશી,  કાયણ કે આ 
યોગો ાણી ઘ્ લાયા ોક ખેતયભા થી ફીજા ખેતયભા  પેરામ છેશ 

૯શ યોગલાા આખા ્બા ાકભા  ફુગનાળક દલાનો ્૫મોગ ફીન અવયકાયક તેભા 
ખર્ાષ શોલાથી તે વરાશ બયેર નથીશ 

૧૦શ ળેયડીના સવકાયા અને યાતડા યોગના  જૈવલક વનમ ત્રણ ભાટે ટ્રામકોડભાષ લીયીડી 
અથલા ટ્રામકોડભાષ શયજીમાનભ અથલા ટ્રામકોડભાષ રો ગીબ્રેકીોટવ પે્રવભડભા  
વ લધષન કયી યો૫ણી વભમે ( ૮ ટન / શશે) ના દયથી ર્ાવભા  આ૫.વ શ 
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૧૧શ ગેરૂ, ાનના ટ૫કા ,  િા યોગ ાણામ તો ભે કોિેફ (ય ્ાભ/રીશ) ના દ્રાલણનો 
છ ટકાલ કયલોશ 

૧યશ યોગ પ્રવતકાયક જાતો લાલલીશ 
સવકાયો : કો ૮૩૩૮, કોશોનશ ૦૫૦૭૧, કોોરકે ૮૦૦૧, કોોન ૯૧૧૩ય, કોોન 
     ૯૫૧૩ય 
યાતડો : કો ૬૮૦૬, કોોરકે ૮૦૦૧, કોોન ૯૧૧૩ય, કોોન ૮૫૧૩૪, કોશોનશ 
  ૦૫૦૭ય,  કોોન ૯૫૧૩ય, કો ૮૭ય૬૩      
ર્ાબવક આંજીમો : કોશ ૬૮૦૬ 
ટવકડાનો વડો  :  કોશ ૬૩૦૪ અને કોશ૪૧૯ 

અ મ ખેતી કામો : 
(૧) યો૫ણી ફાદ ૯૦ સદલવે શરકા અને ૧૩૫ થી ૧૫૦ સદલવે બાયે કદના  ાા 
 ર્ઢાલલાશ 
(ય)   યો૫ણી ફાદ ૭, ૮ અને ૯ ભસશને નીર્ેના સવકા ાન ્તાયલાશ ળેયડીના  ાન 
 કાઢી ના ખલાથી સ્ કેર,  ભીરીફગ્ વ વલગેયે જીલાતોં વ  ૫યો૫જીલી જીલાતો લડે 
 અવયકાયક વનમ ત્રણ થઈ ળકે છેશ 
(૩)  ખેતયભા  ળેયડીની ૫તયી ફાલી નશીશ ફની ળકે તો ાભીનભા  બેલલીંશ 
રાભ ાક : 
(૧)   વાયો રાભ ાક રેલા ખ૫ૂયા કા૫લા આલશ્ મક છેશ 
(ય)   લયાે ાભીનભા  ાા તોડલા અને ાા ર્ઢાલલાશ 
(૩)   ામા  ૫૦ વેશભીશ થી લધાયે અંતયે ખારા શોમ પા મા  ખારા રવયલાશ 
(૪) યોાણાકં વ  ્પાાદન વ તોકાયક  શોમ તેભા ાક યોગુવકત શોમ તો ા 
રાભ  ાક રેલો ાોઈોશ લતષભાન વ ાોગોભા  સ વકાયા તેભા યાતડાના યોગં વ   પ્રભાણ 
 લધવ પ્રભાણભા  ાોલા ભેર છેશ આથી આલા વ ાોગોભા  પકત ોક રાભ 
ાક  રેલો સશતાલશ  છેશ 
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ળેયડીની ખેતીભા  ફીાં વ  ભશપા લ અને ફીા ્પાાદન : 
ળેયડીનો ાક લાનસ્વતક .  વઘ્ ધથી ( વા ઠાના ટવકડા યોી) કયલાભા  આલે છેશ 

આથી ાવનનીક શવઘ્ ધતા વાથે યોગ-જીલાતના પ્રશ્ નો ૫ણ રવયી કાજી ન રેલાભા  
આલે તો ફીા વાથે ા આલે છેશ આભ  ળેયડીની ખેતીભા  ફીા ્પાાદન ખફૂ ા 
અગપા મં વ  ૫સયફ છેશ ભાટે દયેક ખેડતૂો અથલા ફે થી ત્રણ ખેડતૂ  વભત્રોો 
વુવશભા  ફીા પ્ રોટ ફનાલલો ાોઈોશ જેથી ત ુ વ યસ્ ત અને તાજવ ગફમાયણ 
શયેપેયના  ઓછા ખર્ષથી   વભમવય ભી યશશે 
(૧)   ફીા પ્ રોટ ભાટે અગા્ ના  લષભા  સવકાયો/ યાતડો ન આલેર શોમ અને 

ળેયડી વવલામ અ મ  ાકો /રીરો ૫ડલાળ કયેર શોમ તેભા ાણી/ 
યસ્ તાની વાયી વગલડ શોમ ોલા ખેતયની ૫વ દગી કયલીશ 

(ય)  ળેયડીની નલી જાતોની િડી ફીા .  વઘ્ ધ ભાટે ોક આંખલાા ટવકડાભા થી 
તૈમાય કયેર ૩૦ સદલવના છોડને અથલા ોક આંખલાા ટવકડાને 
૯૦×૫૦ વેશભીશ ના અંતયે અથલા  ફે આંખલાા ટવકડાને ૯૦ × ૮૦ 
વેશભીશ ના  અંતયે યો૫લાથી  ફીા .  વઘ્ ધ ગવણોપા તય વાયો ભેલી ળકામશ 

(૩)  યો૫ણી વભમે ૮ થી ૧૦ ભાવં વ  કવભળ ગફમાયણ ભી યશ ેતે પ્રભાણે ફીા 
પ્ રોટની લાલણી કયલીશ ફીા પ્ રોટને વપ્ ટે્ ફય  કે ઓકટોફય ભાવના  
પ્રથભ અઠલાસડમાભા  શકેટયે ૫૦શ૦ સકશ્ાશ લધાયાનો નાઈટ્રોાન આ૫લોશ 
તેભા નીર્ેના સવકા ાનો ્તાયલા  નશીશ 

(૪)  ળેયડીં વ  ત ુ વ યસ્ ત અને યોગુવકત ગફમાયણ ભાટે ટીસ્ યવકલ્ ર્ય છોડની ૧ × ૧ 
ભીટયના અંતયે યો૫ણી કયલીશજવલાયં વ    લાલેતય ુવખ્ મપા લે નલવાયી, સવયત 
અને બરૂર્ જીલ્ રાભા  થામ છેશ  
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