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તલ ાકની સધુારેલી ખેતત ૫ધ્ધતત 
 

 આ૫ણા યાજમભાાં તરનો ાક ખાઘ્ મ તલરબિફમા ાક તયકક  ગગ્ મનો લે  આ 

ાકનુાં ગજુયાતભાાં ગભય રબ, બાલનગય, સયુ ન્દ રનગય, વાફયકાાંઠા, ભશ વાણા ખલડા, કચ્ ે  
ગન જાભનગય જીલ્ રાઓમાભા મુ મ્ લલ લાલલતય થામ લે  ૨૦૧૧-૧૨ ના લષ દયમ્ માન 
ગજુયાતભાાં ૨ ૪૬ રાખ શ કટયભાાં તરનુાં લાલલતય થમલર શત ુાં ગનલ ૧ ૧૬ રાખ ભલટ્રકક ટન 
ઉ્ાદન થમલર શત ુાં  તલભજ તલનબ ઉ્ાદકતા ૪૭૧ કકગ્રા /શ   શતબ  ગજુયાતભાાં ખાઘ્ મ 
તલરબિફમાાંના ાકોભાાં ભગપક ૫ેક ફબજા નાંફય  લાલલતય વલસ્ તાયભાાં તરનો ાક આલલ 
લે    ભગપકનબ વયખાભણબએ  તરના ાકભાાં ઉ્ાદન ખર્ષ ઓમાછુ આલત ુ શોલાથબ 

ખલડ ્તો આ ાકનલ લાલલતય ભાટ  ૫વાંદ કય  લે  તરનુાં તલર તથા તરનો ઉ૫મોગ 
ઔધનબ યકતલ ૫ણ ઘણ ુભશ્ લ ધયાલલ લે   ેથથબ ૫યદ ળભાાં તલરનબ વનકાળનબ ળકમતાઓમા 
લધબ યશ ર લે ગનલ ૫યદ ળબ હુાંકડમાભણ કભાલા ભાટ  આ ાકભાાં યુતબ વાંબાલના યશ ર 
લે   
તલની આતથિક તગ  તા   

 તરના દાણાભાાં ૩૮ થબ ૫૪ ટકા તલર ગનલ વાયક ગણુલતા લાળુ ૧૮ 
થબ ય૫% પ્રોટકન શોમ લે  બાયતભાાં તરનુાં ઉ્ાદન થામ લે તલભાાંથબ વાભાન્દ મ યકતલ ૭૮% 

તલરનાાં વરાણ ભાટ ,  ય૦ % ખાલા ભાટ  ગનલ ય થબ ૩ ટકા િફમાયણ ભાટ  ઉ૫મોગભાાં 
રલલામ લે  તરનો ઉ૫મોગ ૌષ્ ટકક ખોયાક, સગુાંધબદાય (વોડભ) લસ્ તઓુમા ફનાલલા ભાટ  
ગનલ ઔધબમ દલાઓમાભાાં  થામ લે  

તરનાાં  આખા દાણાભાાંથબ ૧૫ થબ ય૦ % પોતયા (ેોડા) નબકલ  લે  આ 

પોતયાભાાં ય થબ ૩ % ઓમાકઝલિરક એવવડ, ૧ થબ ય % ક લ્ ળબમભ ગનલ લધાય  પ્રભાણભાાં 
ય વા શોમ લે  વપ દ દાણા લાક જાતો કયતા કાા દાણા લાક જાતોભાાં લધ ુઓમાકઝલિરક 

એવવડ, ય વાઓમા ગનલ ઓમાેા પ્રભાણભાાં પ્રોટકન લે  
બાયતભાાં તરનાાં તલરનો ઉ૫મોગ ૭૦% થબ લધ ુખાલા ભાટ  રલલામ લે તરના 

તલરનો લધાય  પ્રભાણભાાં ઉ૫મોગ વાબ,ુ વૌદમષ પ્રવાધનો, સગુાંધબદાય લસ્ તઓુમા, 
ઔધબમ દલાઓમા ગનલ જ ાંતનુાળક દલાઓમા ફનાલલાભાાં લ૫યામ લે  જમાય  ઓમાેા 
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પ્રભાણભાાં ભાથાભાાં નાાંખલાનુાં સુાંગધબ તલર, ફોડકરોળન ગનલ લાશન વ્મલશાયનાાં ઈંધણના 
ઉ૫મોગભાાં લ૫યામ લે                        
તલની તતધ ફનાટો   

લલજીટ ફર ધબ, િર્કકક, તરના રાડુ, તરલટ, તરનબ વાનબ, તરનુાં કર્યકય,ુ 
તરનબ ફયપક, તર ય લડક, તરના િફસ્ કકટ, તર ક ક, પયવાણભાાં, મખુલાવભાાં, તર 
ર્ાંરકા, તરના ગો ગજુમા, તરનબ ર્ટણબ, તરનબ ૫ટ બ, તર ફશાય, તર ફટાટાનબ 
લટકવ લગલય  ફનલાટોભાાં તરનો ઉ૫મોગ થામ લે  ભોટા દાણાલાા વપ દ કરયના તર 
એક્ષ્ોટષ થામ લે  જમાય  કાા તરનો ઉ૫મોગ દલા તયકક  થામ લે  
આફોહાાઃ 
 તરનાાં ાકનલ બૌવતક ૫કયફો ેથલાક  પ્રકાળનો વભમ ગનલ તલનબ તબવ્રતા લધાય  

ગવય કય  લે   તરનો ાક દુકા ેથલબ ૫કયવસ્ થવતભાાં ૫ણ રઈ ળકામ લે  તરનલ તલના 
જીલાંત વભમ દયમ્ માન ૫૦૦ થબ ૬૫૦ ભબ ભબ  લયવાદનબ જરૂય ૫ડ  લે   તરનો ાક 
થભો ઈન વલન્ન્દવટકલ શોઈ લષ દયમ્માન ર્ોભાસ,ુ ગધષ વળમાળુ ક  ઉનાળુ ઋતભુાાં રઈ 
ળકામ લે  ગધષ વળમાળુ તરનુાં લાલલતય લુાષ નક્ષત્રભાાં કયલાભાાં આલલ લે જ્માય  
ઉનાળુ તરનુાં લાલલતય પ બ્રઆુયક ભાવભાાં ઠાંડકનુાં પ્રભાણ ઘટ  ્માય  કયલાભાાં આલલ લે  

 

જમીન   
 

 તરના ાકનલ વાયા વનતાયલાક ગોયાળુ,  ફલવય ક  ભઘ્ મભ કાક જભબન ભાપક 
આલલ લે  દ ળબ ખાતય નાખબનલ શરકક જભબનભા ૫ણ આ ાક રઈ ળકામ લે   ર્બકણબ 
ક્ષાયલાક ગનલ ાણબ બયાઈ યશ  તલલબ જભબન આ ાકનલ ગનકુુ આલતબ નથબ   
આગરા ાકના ગલળલો દુય કયક શનબ એક ખલડ ગનલ કયફનબ ફલ થબ ત્રણ આડક - 
ઉબબ ખલડ કયક જભબન લાલતલય ભાટ  તૈમાય કયલબ  તરનો ાક ૫ ૫ થબ ૮ ૦ બ એર્  
આંક ધયાલતબ જભબનભાાં વાયક યકતલ રઈ ળકામ લે  
 
સધુોરેલ જાતો   
 લાલલતય ભાટ  ગજુયાત તર-૧, ગજુયાત તર-ય ગનલ ગજુયાત તર-૩ નાભનબ 

વપ દ દાણાલાક, તલભજ ગજુયાત તર-૧૦ નાભનબ કાા દાણાલાક જાત વાંદ કયલબ  
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ઓમાગષ્ ટ ભાવ ક  ૫ેકના લયવાદનો રાબ રલલા ગધષ વળમાળુ તર લુાષ-૧ નાભનબ 
ફદાભબ રાર દાણાલાક જાત મોગ્મ લે  
તલની સધુારેલી જાતો તને તેના ગણુધમો   
ક્રભ જાતનુાં નાભ યકરબઝ લષ ઉ્ાદન 

(કક ગ્રા /શ  ) ાકલાના 
કદલવો 

નોંધ  

૧ ગજુયાત તર-૧ ૧૯૭૯ ૬૩૦ ૮૫ દાણા બા– વપ દ, ફઢૈા 
રૂાંલાટક લગયના ર્ક્રાકાય   

ય ગજુયાત તર-ય ૧૯૯૪ ૭૯૦ ૮૫ વપ દ દાણા ગનલ ફઢૈા રૂાંલાટક 
લાા, ર્ક્રાકાય ,  

૩ ગજુયાત તર-૩ ય૦૦૫  ૮૫ વપ દ દાણા ગનલ ફઢૈા રૂાંલાટક 
લગયના, રાાંફા શોા 
વાભવાભલ   

૪ ગજુયાત તર-
૧૦ 

ય૦૦ય ૭૫૦ ૧૦૦-૧૦૫ કાા દાણા ગનલ ફઢૈા ટુાંકા 
એકાાંતય   

૫   લાષ-૧ ૧૯૬૯ ૫૦૦ ૧ય૦ ફદાભબ રાર દાણા ગનલ 
ફઢૈા એકાાંતય  

૬ ગજુ તર-૪  ૨૦૧૦ ૭૭૦   વપ દ ભોટા દાણા  
ફી ારણનો દર તને માજત   
 તરના એક શ કટયના લાલલતય ભાટ  ય ૫ કક ગ્રા  િફમાયણ યુત ુ લે  તરના 
ફબજનલ થામયભ ક  ક પ્ ટાન ેથલબ ગનગનાળક દલા એક કકરો ગ્રાભ ફબજ દકઠ ૩ ગ્રાભ 
પ્રભાણલ ૫ટ આબનલ ૫ેક લાલલતય કયલાથબ ઉગાલો વાયો થામ લે ગનલ ાકનલ ફબજ જન્દ મ 
યોગથબ ફર્ાલબ ળકામ લે  તરનુાં ફબજ જીણુાં તલભજ દય ઓમાેો શોલાથબ લાલણબ લખતલ 
તરભાાં જીણબ ય તબ બલલબ નલ લાલલતય કયલાથબ વપ્રભાણ અંતય જાલબ ળકામ લે  

 
ાણીનો સમ  તને અંતર   
 ર્ોભાસ ુ તર નુાં લાલલતય જુનના લેલ્ રા ગઠલાકડમાથબ જુરાઈના પ્રથભ 
ગઠલાકડમા દયમ્ માન લાલણબ રામક લયવાદ થમલ કયંુાં  જમાય  ગધષ વળમાળુ તરનુાં 
લાલલતય ૧૫ ભબ ઓમાગષ્ ટ -૧૫ ભબ વપ્ ટ મ્ ફય સધુબભાાં કયંુાં કશતાલશ લે  ર્ોભાસ ુતર ભાટ  
ફલ શાય લચ્ ર્લ ૪૫ વલ ભબ  ગનલ લાલણબ ફાદ ય૦ થબ ય૫ કદલવલ ફલ ેોડ લચ્ ર્લ ૧૫ વલ ભબ  
નુાં અંતય યાખબ તરનબ ાયલણબ કયલબ  જો વભમવય ાયલણબ કયલાભાાં ન આલલ તો 
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ઉ્ાદન ૫ય ભાઠક ગવય થામ લે  જમાય  ગધષ વળમાળુ તર ભાટ  ફલ શાય લચ્ ર્લ ૬૦ 
વલ ભબ  ગનલ ફલ ેોડ લચ્ ર્લ ૧૫ વલ ભબ નુાં અંતય યાખબ ાયલણબ કયલબ  
ખાતર   
 તરનો ાક રલલા ભાટ  ૫વાંદ કય ર જભબનભાાં ૧૦ થબ ૧ય ગાડા ેાણબય ુખાતય 
નાખબ જભબન તૈમાય કયલબ  તરના ાકનલ શ કટય  ૫૦ કકરો ગ્રાભ નાઈટ્રોજન ગનલ ય૫ 
કકગ્રા  પોસ્ પયવ આ૫લાનબ બરાભણ લે  આના ભાટ  ફધોજ પોસ્ પયવ ગનલ ગડધો 
નાઈટ્રોજન લાલણબ વભમલ ામાભાાં આ૫લો  ેથ ભાટ  ૫૪ કકરોગ્રાભ યકુયમા ગનલ ૧૫૮  
કકરોગ્રાભ વગલગર સ૫ુય પોસ્ પ ટ લાલણબ લખતલ જભબનભાાં ઓમાયકનલ આ૫ંુાં  લાલલતય ૫ેક 
રગબગ એક ભશકનલ લયવાદ થમલ જભબનભાાં યુતો બલજ શોમ ્ માય  ય૫ કકરોગ્રાભ 
નાઈટ્રોજન (૫૪ કકરોગ્રાભ યકુયમા)   વતિ ખાતય તયકક  આ૫ંુાં  ગધષ વળમાળુ તર ભાટ  
વાડાફાય કકરોગ્રાભ નાઈટ્રોજન (ય૭ કકરોગ્રાભ યકુયમા) ગનલ વાડાફાય કકરોગ્રાભ 
પોસ્ પયવ ( ૭૮ કકરોગ્રાભ વગલગર સ૫ુય પપોસ્ પ ટ)નો જ થો લાલતા ૫શ રા ર્ાવભા 
આ૫લો   
આંતરખેડ તને તનિંદામણ   
 

 તરના ાકનબ ં  વઘ્ ધ ળરૂઆતના વભમભાાં ઓમાેક શોલાથબ જો વભમવય 
વનિંદાભણ વનમાંત્રણ કયલાભાાં ન આલલતો ૪૯ થબ ૭૦ ટકા ેથટરો ઉ્ાદનભાાં ધટાડો થઈ 
ળક   તરના ાકનલ ઉગ્ મા ૫ેકથબ ૧૫ થબ ૩૦ કદલવ સધુબ ાકનલ વનિંદાભણ મકુત યાખલો 
જોઈએ આ ભાટ  તરનાાં ાકભાાં જરૂયત પ્રભાણલ ફલ થબ ત્રણ આંતય ખલડ ગનલ ફલ લખત 
શાથથબ વનિંદાભણ કયલા જોઈએ તરનાાં ેોડ ભોટા થઈ ગમા ૫ેક એટરલ ક  ગનર 
ફલવલાનબ ળરૂઆત થામ ૫ેક આંતય ખલડ  કયલબ કશતાલશ નથબ   જમાાં ભજુયોનબ ગેત 
શોમ ્ માાં  
વનિંદણનાળક  દલા એરાકરોય ૧ ૫૦ કક ગ્રા  વકક્રમત્ લ/શ   ગથલા લન્દ ડકભબથારબન ૧ 
કક ગ્રા  વકક્રમ ત્ લ/શ  નો પ્રબઈભયજન્દ વ તયકક  એટરલ લાલણબ ફાદ તયુતજ ેાંટકાલ 
કયલો તલભજ ૩૦ કદલવલ શાથથબ વનિંદાભણ તથા આંતય ખલડ કયલબ  
ત ત   
 તર ઓમાેા લયવાદભા થતો ાક લે  તરનાાં ાકનલ તલના કામષકા દયમ્ માન 
ય૫૦ થબ ૩૫૦ એભ એભ  ાણબનબ જરૂયકમાત યશ  લે . આભેતાાં જો ાણબનબ વગલડ 
શોમ તો ાકનબ કટોકટકનબ ગલસ્ થાઓમા  જલબ ક   લ ર આલલાનબ ળઆુઆત થામ ્ માયથબ 
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ફૈઢા ફલવલ ્ મા સધુબભાાં લયવાદ ન શોમ તો ગનલ જભબનભાાં બલજનબ ખલર્ જણામ તો 
ર્ોભાસ ુગનલ ગધષ વળમાળુ તરનલ એકાદ ક   ફલ   યક વમત આ૫લાથબ લધ ુઉ્ાદન 
ભલલબ ળકામ  
આંતર ાક   
 તરન ુલાલલતય આંતય ાક તયકક  કાવ, ભકાઈ, તલુલય, કદલલરા, ભગપક ગનલ 
સ  મષમખુબ વલગલય  વાથલ રઈ ળકામ લે  આંતય ાક તયકક  રલલાથબ જમાય  મુ મ ાક 
વનષ્ પ જામ ્ માય  આંતયાક તરભાાંથબ   યક આલક ભક યશ  લે   

ાક સરંક્ષણ   ત. જીાત   
 (૧) ેોડના ભાથા ફાાંધનાયક ઈમ :  
ઓમાખ : આ જીલાતનબ ઈમો બાળ ૫ડતા આેા 

રબરા યાંગનબ, ટુાંકા કાા લા લાક શોમ લે   
નકુળાન :આ ઈમ  કુભા ાન તલભજ ગનરનલ એક 

ફબજા વાથલ જોડક અંદય યશક ખામ લે  ઈમ 
તરના ડોડલાઓમા લચ્ ર્લ યશક ડોડલા નલ ખોતયક કાણુ ાં ાડક નકુળાન કય  લે  

વનમાંત્રણઃ ેોડના ભાથા ફાંધામલર બાગનલ કાબ રઈ ઈમો વાથલ ગલાય નલાય નાળ 
કયતા યશ ં ુ ાં  આ જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટ  ડક ડક લબ બ  ૫ ભબરબ  ગથલા 
કલબનારપોવ ય૦ ભબરબ  ૧૦ રબટય ાણબભા બલલબ ેાંટકાલ કયલો  આ 
ઉ૫યાાંત ભ  કક રૂ૫ દલાઓમા ેથલબક  ભબથાઈર લયાથબઓમાન ય ટકા ગથલા 
કલબનારપોવ ૧ ૫ ટકા ભ  કક શ કટય દકઠ ય૫ કકગ્રા  પ્રભાણલ ેાંટકાલ કયલાથબ 
વારૂ વનમાંત્રણ ભલલબ ળકામ લે  

 
(ય) તરનબ ગાઠકમા ભાખબ :  
ઓમાખ : ગાાંઠકમા ભાખબ ગનરભાાં ઈંડા મકુ  લે  ેથભાાંથબ નબકતબ 
ઈમ ફશાય જોલા ભતબ નથબ  ૫યાંત ુ તલના નકુળાન રૂલ  
ગનરનબ જગ્ માએ ગાાંઠ ગથલા ગાંઠામલર ફૈઢા જોલા ભલ લે  
નકુળાન : આ જીલાત ગનરભાાં ગાાંઠ ફનાલલતો તલભાાંથબ ફૈઢા 
ફાંધાતા નથબ  ફૈઢાનલ  નકુળાન કય  તો તલ ગવલકવવત 
ગાંઠામલરા લાાંકાચકુા થઈ જામ લે  
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તન તં્રણ   આ જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટ  ડામભબથોએટ ૧૦ ભબરબ  /કલબનારપોવ  ય૦ 
 ભબરબ  દલા ૧૦ રબટય ાણબભાાં બલલબ રાલણ ગનર ઉ૫ય ખાવ ૫ડ  તલ યકતલ 
 ૧૫ કદલવના અંતય  ફલ ેાંટકાલ ગનરનબ ળરૂઆત થમા ફાદ કયલા  
(૩) તલનુ ંભતૂતયુ ંફુદુ   
ઓમાખ : ળયકય  લેડ  કાાંટો ધયાલતબ 
વલકવબત ઈમ આંગક ેથલબ જાડક, 
રબરા યાંગનબ  શોમ લે   
નકુળાન : આ જીલાત ષુ્ ક 
પ્રભાણભાાં તરના ાન કાબ ખામ 
લે  

વનમાંત્રણ : આ જીલાતનો ઓમાેો ઉ૫રલ  શોમતો ઈમો લબણબ નાળ કયલો  જો 
 ઉ૫રલ   શોમ તો વભથાઈર લયાથબઓમાન ય ટકા ભ  કક શ કટય દકઠ ય૦ કકરોગ્રાભ 
 પ્રભાણલ  ેાાંટલબ  
(૪)  ાન કથીરી    
ઓમાખ : આ જીલાત નયક આંખલ ગનબુલ વલના જોઈ ળકામ નશક તલલબ સકુ્ષ્ભ શોમ લે  

આ જીલાત ાણબ કરયનબ શોમ લે  ાનનબ નબર્લ યશક ઝાા ફનાલબ વમશુભાાં 
યશ  લે  

નકુળાનઃ આ જીલાત ાનભાાંથબ યવ ચવુલ લે  ઉ૫રવલત  ેોડના ાન ગલ્ વલકવવત 
ફયડ તલભજ નબર્લનબ ફાજુએ લલરા ગનલ કોકડામલરા દ ખામ લે  

વનમાંત્રણ : આ જીલાતના વનમાંત્રણ ભાટ  રાવ્ મ ગાંધક ૧૭ ગ્રાભ ગથલા ડામકોપોર ય૦ 
ભબરબ  દલા ૧૦ રબટય ાણબભાાં બલલબ ેાંટકાલ કયલો   

ફ  યોગ : 
તરનાાં ાકભાાં આલતા યોગોભાાં ખાવ કયકનલ ગનગ, ફલકટ યકમા ગનલ વલાણુ ાંથબ થતા યોગો 
મુ મ લે  
(૧) તલના ાનનો સકુારો (પાઈટોપ્ થોરા  લાઈટ) 
 આ યોગ પાઈટોપ્ થોયા વબવલભબ ગનગથબ આલલ લે  જભબનભાાં આ યોગના 

જીલાણઓુમા  શોલાથબ લધ ુબલજલાા ગનલ લધ ુલયવાદ લાા લોભાાં વલળલ 
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જોલા ભલ લે  આ યોગનલ ઉષ્ ણતાભાન ય૫૦ થબ ય૮૦o  વલન્દ ટકગ્રલડ લધાય  
ગનકુુ આલલ લે   

રક્ષણો : આ ગનગથબ યોગનબ ળરૂઆત ેોડ નાનો શોમ ્ માય થબ ાન ઉ૫ય આેા ભખુયા 
ાણબ ોર્ા ર્ાાંઠાઓમાથબ થામ લે  ગનલ આ ર્ાાંઠાઓમા લધલ લે  આ યોગ દાાંડક 
ગનલ ગનરના બાગો ૫ય જોલા ભલ લે  આ યોગનબ લધ ુતબવ્રતાથબ તરનબ ળગલગો 
િર્ભાઈ જામ લે ગનલ દાણા ફલવતા નથબ  

વનમાંત્રણ : કો૫ય ઓમાકઝબકરોયાઈડ (તાાંફા યકુત ગનગનાળક દલા ૦ ય ટકા) ૪૦ ગ્રાભ દલા 
૧૦ રબટય ાણબભાાં ઓમાગાક ેાંટકાલ પ્રથભ યોગ દ ખામ તમાય  કયલો ગનલ 
ફબજો ેાંટકાલ ઝાઈનલફ ગથલા ભલન્દ કોઝલફ ય૬ ગ્રાભ દલા ૧૦ રબટય ાણબભાાં 
ઓમાગાકનલ ૧૫ કદલવના અંતય  કયલો   

(ર)  ાનના ટ૫કાનો રોગ   
 આ યોગ વયકોસ્ોયા  વબવલભબ નાભનબ  ગનગથબ થામ લે  હપુાળુ ગનલ બલજયકુત 

લાતાલયણ આ યોગનલ લધાય  ભાપક આલલ લે  વાભાન્દ મ યકતલ આ યોગનલ ય૬૦ 
થબ ૩૦૦ વલ  ઉષ્ ણતાભાન ભાપક આલલ લે  

રક્ષણો ાન ઉ૫ય તથા નબર્લનબ વાટકએ પ્રથભ આેા ફદાભબ યાંગના ટ૫કા થામ લે 
ેથના ભઘ્ મભાાં વપ દ ટ૫કુ શોમ લે  ્માય ફાદ કાા ૫ડક જામ લે ગનલ ાન 
સકુાઈ જઈ ખયલા ભાાંડ  લે  તરનબ ળગલગો ૫ય ભખુયા નાના ટ૫કા જોલા ભલ 
લે       

 
વનમાંત્રણઃ નબર્લના ઉામો શાથ ધયલા 

 ૧ કકરો ફબજ દકઠ ૩ થબ ૪ ગ્રાભ થામયભ ગથલા ક પ્ ટાન દલાનો ૫ટ આબનલ 
િફમાયણનુાં લાલલતય કયંુાં  

 ાકભાાં યોગનબ ળરૂઆત થમલ કાફેન્દ ડાઝબભ ૫ ગ્રાભ ગથલા ભલન્દ કોઝલફ ય૬ ગ્રાભ 
દલા /૧૦ િરટય ાણબ વાથલ બલલબ ેાંટકાલ કયલો  ફબજો ેાંટકાલ ૧૫ કદલવ 
ફાદ કયલો  
 

(૩)  તલનો મળુખાઈ (સકુારો)  
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 જભબનભાાં યશ રબ પયઝુલયકમભ ઓમાકઝબસ્ોયભ  વબવલભબ ગનગથબ થામ લે   આ 
ગનગના િફજાણ ુથડભાાં ગનલ મુભાાં જોલા ભલ લે  બલજલાળુ ગનલ ય૬૦ થબ ૩૦૦ 
વલ  ઉષ્ ણતાભાન લધાય  ગનકુુ આલલ લે   

રક્ષણો : આ ગનગ શાંભલળા જભબનભાાંથબ થડભાાં પ્રલલળલ લે ગનલ મુ રાયા જલાકશનબભાાં  
દાખર થઈનલ ાણબ વાથલ ખોયાકનો યસ્ તો ફાંધ કયક ોક રવ્ મો રલ લે ેથના 
કાયણલ પ્રકાળ વાંશ્ રલણ નબ કક્રમાભાાં ભાઠક ગવય થામ લે   ાન ૫ણષ દાંડ થબ 
નબર્લ લક જામ લે ગનલ ેોડ સકુાલા રાગલ લે  વાનકુુ લાતાલયણભાાં ભોટક 
વાં માભાાં ેોડ સકુામ લે  

વનમાંત્રણઃ નબર્લના ઉામો શાથ ધયલા  
 યોગગ્રસ્ ત જભબનભાાં પયક તરનુાં લાલલતય કયંુાં નકશ  
 થામયભ, ક પ્ ટાન ક  ભલન્દ કોઝલફ ૩ થબ ૪ ગ્રાભ દલા / ૧ કકરો દાણાભાાં બલલબ 

લાલલતય કયંુાં 
 તર ગજુયાત-ય જાતનુાં  લાલલતય કયંુાં  
 ઉનાાભાાં ઉંડક ખલડ કયલબ  

(૪) સકુ્ષ્મ  જીાણુથંી થતો ટ૫કાનો રોગાઃ 
 આ  યોગ ઝલન્દ થોભોનાવ વબવલભબ નાભનાાં સકુ્ષ્ભ જીલાણુાંથબ થામ લે  હુ ાંપાા, 

લાદ ેામા ગનલ લધાય  બલજલાા લાતાલયણભાાં આ યોગ લધાય  આલલ લે  

આ યોગ ાન, થડ તલભજ શલા દ્વાયા પ રામ લે  
રક્ષણોઃ આ યોગનબ ળરૂઆત ાન ૫ય ાણબ ોર્ાાં નાના ટ૫કા ઓમાથબ થામ લે  ધબભલ 

ધબભલ આ ટ૫કાઓમા ટાાંર્ણબના ભાથા ેથલા ધલયા ફદાભબ ર્ાાંઠાભાાં પ યલામ લે 
લધ ુપ્રભાણભાાં ર્ાાંઠાઓમા ૫ડલાથબ ાન સકુાઈ જામ લે  આ ર્ાઠાઓમા ફૈઢા ૫ય 
૫ણ જોલા ભલ લે ગનલ તલના રબધલ ઉ્ાદન ધટ  લે  

વનમાંત્રણ : સ્ ટ્ર પ્ ટોવામકરબન ક  સ્ ટ્ર પ્ ટોભામવબન ય ૫ ગ્રાભ ૧૦૦ રબટય ાણબભાાં ઓમાગાક 
યોગનબ ળરૂઆત થમલ ેાાંટલબ ્ માય ફાદ ૧૫ કદલવના અંતય  ેાાંટલબ  

(૫) ાનના ંકોકડા તને પષુ્  ગચુ્ છ નો રોગાઃ 
 આ યોગ ભાઈકોપ્ રાઝભા નાભના સકુ્ષ્ભ યોગકાયક થબ થામ લે  આ યોગનો 

પ રાલો તડતકડમા (ેથવબડ) નાભના કકટકો કય  લે   
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રક્ષણો : ગવયગ્રસ્ ત ેોડના ાન, કકનાયકથબ નબર્લનબ ફાજુએ લક જઈ કોકડાઈ જામ 
લે ગનલ જાડા યશ  લે  ટોર્ના કુભા ાનભાાં લધાય  ગવય થામ લે  ગનર 

આવ્ માના વભમલ ગનરનલ ફદરલ નાના નાના ાનનો વલક ત ગચુ્ ે ો ફનલ લે  
ેથથબ ળગલગ ગનલ દાણા ફલવતા નથબ  ઉ્ાદન ધટ  લે  

વનમાંત્રણઃ  નબર્લના ઉામો શાથ ધયલા  
 કકટકનાળક દલા ેથલબ ક  પોસ્ પાભબડોન ૩ ભબરબ  ગથલા ડામભબથોએટ ય૦ ભબરબ 
દલા ૧૦ રબટય ાણબભાાં ઓમાગાક ૧૦ કદલવના અંતય  ેાાંટલબ  

 ગવય ગ્રસ્ ત ેોડનો નાળ કયલો  
 ઓમાકઝબટ ટ્રાવામકરબન દલા ય૫૦ ભબગ્રા / રબટય ાણબભાાં ઓમાગાક ેાંટકાલ 
કયલો  

તલની કા૫ણી  
 તર ાકના ફૈઢા બા દ ખામ ગનલ ાન બા થઈનલ ખયક જામ ્ માય  તરનબ 
કા૫ણબ કયલબ  ર્ોભાસ ુતર ૮૫ થબ ૯૦ કદલવલ ાકક જામ લે  જમાય  ગધષ વળમાળુ તર 
૧૧૫ થબ ૧ય૦ કદલવલ ાકક જામ લે    જો તરનબ કા૫ણબ ભોડક કયલાભાાં આલલ તો 
તરના ફૈઢાઓમા પાટક જલાથબ તર ખયક જલાનાાં રબધલ ઉ્ાદનભાાં ધટાડો જોલા ભલ લે  
ઉ્ાદનભાાં આ ધટાડો રગબગ ૩૦ ટકાનબ આવાવ શોમ લે  ભાટ  તરનબ કા૫ણબ 
વભમવય ગનલ વલાયના ૫શોયભાાં કયલબ જોઈએ  કા૫ણબ ફાદ તરના નાના ુા લાક 
ઉબા કયલા     ા સ  કાઈ ગમા ફાદ ુાઓમાનલ ઉંધા કયક  ખાંખલયલાભાાં આલલ લે  
ઉાદન   
 જભબનનબ જાત, લાલણબનો વભમ ગનલ જઆુયકમાત મજુફ વભમવય લયવાદ ૫ડ  
તો શ કટય દકઠ ૭૦૦ થબ ૮૦૦ કકરોગ્રાભ ગનલ આંતય ાકભાાં મુ મ ાક ઉ૫યાાંત ૩૦૦ 
થબ ૪૦૦ કકરોગ્રાભ તરન ુ ઉ્ાદન ભલ લે  ગધષવળમાળુ તરન ુ ૪૦૦ થબ ૫૦૦ 
કકરોગ્રાભ પ્રવત શ કટય ઉ્ાદન ભલ લે    
તલનો સગં્રહ   
 તરના દાણાનબ વપાઈ ગનલ સ  કલણબ કમાષ ૫ેક વાંગ્રશ કયલો   તરના દાણા 
ય જુદક જુદક જીલાતો ગવય કય  લે આ ભાટ  તડકા (સ  મષ પ્રકાળ) ભાાં વાપ કય રા ગનલ 
સકુલલરા તરનાાં દાણાભાાં ૫ % થબ નબર્લ બલજ યશ લો જોઈએ   કોઠાયભાાં વાંગ્રશ કયતબ 
લખતલ તરના બ૫ એકદભ પકટ શોલા જોઈએ ેથથબ જીલાતોનો ઉરલ  ઓમાેો થામ   
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