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તે ��ે�મા ં માવલ�  

ઘાસ તથા �હ�દ�મા ંક�લ 

અને કર�દ તર�ક� �ણી� ુ

છે. તે ૧. ૨ મી.�ચા, 

ટટાર ��ુછેદાર,  દંડથી 

સ�જ,  બારમાસી ઘાસ છે. 

�વાભાિવક ર�તે તે બમા�, આ��કા 

અને ઓ����લયામા ં જોવા મળે છે. તે 

ભારતના મેદાનો પર અને ૯૦૦ મીટર �ધુીના પવત� ો પર 

વધે છે. તે ��ુક અને અધ� ��ુક �દ�શોમા ં૩૫૦ થી ૨૦૦૦ 

મીમી વરસાદના િવ�તારોમા ંસાર� ર�તે ��ૃ� પામે છે. તે 

જમીનની િવશાળ �ણેી પર �ગિત કર� શક� છે પરં� ુ

ભેજવાળ�, સાર� ર�તે નીપજવાળ�, મ�યમ કાળ� જમીનને 

ુ�ાધા�ય આપવામા ંઆવ ેછે. તે �કાળ તેમજ ખારાશના યો�ય 

�તરને સહન કર� શક� છે પરં� ુઅ�લીય (ઓછા પીએચ વાળ�) 

જમીન પર ઉગતી નથી. 

ZM56LGL 5†lT o ચોમાસામા ં�થમ ઝાપટા બાદ સાર� 

સમતળ કર�લ જમીનમા ં૪ થી ૬ �કલો�ામ બીજ/હક� ટરએ 

વાવણી કરવા. રોપાઓને ૫૦ સે.મી. ના �તરની હરોળ અને 

બે છોડ વ�ચે ૩૦ સે.મી. �તર રાખી રોપણી કર� શકાય છે. 

BFTZ o પહલ� ા,ં ૧ હ�� ટર જમીનમા ંછા�ણયા ખાતરના ૫ થી 

૧૦ ગાડા ં ભેળવવામા ં આવ ે છે. �યારબાદ પાયા� ંુ  ૨૦ 

�કલો�ામ નાઇ�ોજન/હ�� ટર (�ાધા�યમા ં ૧૦૦ �ક�ા 

ક���શયમ એમોિનયમ નાઇ��ટ) અને ૨૦ �કલો�ામ 

ફો�ફરસ/હ�� ટર (૧૨૫ �કલો એસએસપી) અ�સુરવામા ંઆવ ે

છે. �યારબાદ એક મ�હનાના પાકના તબ�ામા ં ૨૦ �ક�ા 

નાઇ�ોજન/હક� ટર ઉપરથી પાથરવામા ં આવ ે છે. 

જોક�,અ�ગુામી વષ�મા ંચોમાસાની શ�આતમા ં૨૦ �ક�ા + 

નાઇ�ોજન ૨૦ �ક�ા ફો�ફરસ / હક� ટરનો એક ડોઝ ઉપર- 

ઉપરથી નાખવામા ંઆવ ેછે. 

÷5H VG[ 5MQ6D}ÿI o �થમ વષ�મા ંબીજ ઉતારવાથી 

એકવાર, �યાર� અ�ગુામી વષ�મા ં૩-૪ કાપ ૬૦ �દવસના 

�તરમા ં૧૫ સે.મી. ની �ચી કાપ હઠ� ળ સાર� ઉપજ આપે છે. 

આ ઘાસ વરસાદ� હાલની ��થિત હઠ� ળ વ� ુઉપજ આપે છે, 

�કુ� ઉપજ ૨.૮ થી ૪.૫ ટન/હક� ટરની એક જ કટમા ંઆપે છે, 

�યાર� લીલો ચારો ૩૦૦ ટન/હ�� ટર ૩ કાપમા ંઆપે છે. તે 

િસ�ચાઇ હઠ� ળ ૩ ગણો વધાર� ચારો આપી શક� છે. તેની �ડ 

�ોટ�નની મા�ા ૫ થી ૭ ટકા �ટલી હોય છે.
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J5ZFX VG[ lJlJW 5|•lTVM o �ડ �ોટ�નની મા�ા 

ઓછ� હોવા છતા આ ��િત ��ેઠ ઘાસ તર�ક� ગણવામા ંઆવ ે

છે અને તેનો ઉપયોગ �કૂાઘાસ તેમજ ચારા હ��  ુકરવામા ં

ુઆવ ે છે. તે �િૂમ સરં�ણ માટ� પણ સા�ં છે. આઇ.�. 

એફ. આર. આઈ( I G F R I )  ૪૯૫- ૧ અને માવલ�  -૮, 

કાઝર�(CAZRI) ૪૯૦ અને ૪૮૫ િવિવધ �તો છે.

તે ��ે�મા ં �પોરોબોલસ તર�ક� 

�ણી� ુછે. તે ૪૦ �ચ �ટલી ��,ંુ 
�વ�રત, બારમાસી, �ફંા�ં ઘાસ છે. તે ૂ

ઘાસના ંમેદાનો, રણની જમીનો અને 

પવત� ની તળેટ�મા;ં  � ��ુક થી 

સાધારણ ભેજવાળ�,  ખાસ કર�ને 

સાધારણ �ાર�ય જમીનમા ં અને ર�તી અથવા 

કાકંર�વાળ� જ�યામા ં સાર� ર�તે ઉગ ે  છે. આ ��િત ઘણી 

વખત ર�તાળ પ�ાઓ પર પણ ઉગતી જોવા મળે છે. તે 

ધોવાણવાળા રણ અને અધ� રણ િવ�તારોમા ંસામા�ય છે.

ZM56LGL 5†lT o સાર� ર�તે સમતળ કર�લ જમીનમા,ં 
ચોમાસામા ં�થમ વરસાદ બાદ ૪ થી ૫ �કલો બીજ/હક� ટર ના 

દરથી વાવણી કરવામા ંઆવ ેછે. નસ�ર�મા ંઉછેર માટ� બીજને 

�ીનહાઉસમા ં વસતંઋ�મુા ં વાવ� ંુ જોઇએ. આ ��િત� ુ

ુ��રણ બે સ�તાહમા ંથાય છે. �યાર� રોપાઓ પકડવા માટ� 

�રૂતા મોટા હોય છે, �યાર� ઉનાળા / ચોમાસામા ંતેમને સી� ંુ

વાવ�.ંુ ૬ અઠવા�ડયાના રોપાઓને ૫૦ સે.મી. ના �તરની 
ર�ખામા ંઅને બે છોડ વ�ચ ે૩૦ સે.મી. �તર રાખી રોપણી કર� 

શકાય છે.

p5IMU o  આ ��િત િવ�લુ મા�ામા,ં ઢોર, ઘટેા ંઅને 

ઘોડાઓ �ારા ખવાય છે. આ ��િતઓનો નીચાણવાળ� અને 

�ાર�ય જમીનમા ંએક સારા ઘાસચારા અથવા ચરાઈ ઘાસ 

તર�ક� ઉપયોગ થાય છે.

÷5H VG[ 5MQ6D}ÿI o  લીલો ચારો ૬-૮ ટન/હ�� ટર 
મળે છે. તેની �ડ �ોટ�નની મા�ા ૪-૬ ટકા �ટલી હોય છે.

B[JF. 3F;

: સકંલન :



ઘાસલે�ડ (ઘાસના મેદાનો) એક એવો િવ�તાર છે � ઘાસ �ારા 

���ુવ ધરાવ ેછે. ��ુક િવ�તારમા,ંપ�ધુનનો ઉછેર ��ુય�વ ે

ઉપલ�ધ ઘાસના મેદાનોની ��થિત પર આધા�રત છે. ભારતમા ં

ઘાસના મેદાનોના સવ�� ણ અ�સુાર િવતરણ પર આધા�રત ૫ 

��ુય ઘાસના �કાર દશા�વ ેછે. ક�છની બ�ી ઘાસની જમીન 

આમાનો એક �કાર છે. તેમા ં ��ુય બારમાસી ઘાસની 

��િતઓ ધામણ, �જિનયો, છબર, ખેવાઈ ઘાસ, �ાબ ઘાસ, 

વગેર� નો સમાવશે થાય છે. ક�છ ��લામા ંઉપલ�ધ ઘાસના 

મેદાનોનો એક મા� િવશાળ િવ�તાર બ�ી, આશર� ૨૬૦૦ 
૨�કમી  છે, �મા ંઆશર� ૪૫% કાયમી ચારો અને ૧૦% ચરામણ 

જમીન ઉપલ�ધ છે. તે ક�છની ઉ�ર�ય સરહદ પર ��થત છે. તે 

૨૩°૧૯'- ૨૩°૫૨' ઉ�ર અ�ાશં અને ૬૮°૫૬'-૭૦°૩૨' �વૂ �

ુર�ખાશં તથા ૧૮૬૮૪૭.૫૨ હક� ટરના �લ િવ�તાર મા ંઆવલે 

ુછે. બ�ીની �લ જમીન ૩૫૦ મીમીથી ઓછા સર�રાશ વરસાદ 

સાથ ે�ાર��ુત અને ��ુક છે. આ �દ�શમા ં��ુય �યવસાય અને 

આવકનો �ોત પ�પુાલન છે. પરં� ુઉ�ચ પ�ધુન દબાણ, 

ુઓછો વરસાદ, ��કાળ અને ગાડંા બાવળ� ંુઆ�મણ ઘાસના 

મેદાનોની �મતામા ં બગાડ કર� છે. ઘાસની હદ અને 

�ણુવ�ામા ં ઘટાડો હોવા છતા,ં  ઘાસની વન�પિતની 

ુિવિવધતાને કારણે બ�ીને હ� પણ પસદંગીની ચારાની જમીન 

તર�ક� ગણવામા ંઆવ ેછે. ઘાસની જમીનને �નુઃ�થાિપત કરવા 

માટ�, �ળૂ ઘાસની ��િતઓ �ારા નવીનકરણ અસરકારક 

ખચ�મા ંકર� શકાતો એક ��ેઠ ઉપાય છે. તેથી ધામણ, કા�ં 

ધામણ અને ખેવાઈ ઘાસ �વી બ�ીની ��ુય ઘાસની �તોની 

ખેતીની તકિનક નીચે �જુબ છે.

તે બારમાસીક, ��ુછેદાર, ૦.૩-૧.૨ મીટર �ધુીની �ચાઈએ 

પહ�ચે છે. બીજ ૨ થી ૩ વષ� માટ� સ�મ રહ � છે. ભારતમા ંતે 

�ુદરતી ��િત છે � મોટ� ભાગે રાજ�થાન, હ�રયાણા, પ�ંબ, 

ુ�જુરાત અને પિ�મી �.ુપી. અને તિમળના� રા�યના ભાગોમા ં

જોવા મળે છે. તે દ�શના ��ુક અને અધ� ��ુક �દ�શોમા ં૧૨૫ થી 

૧૨૫૦ િમ.મી. વ�ચેના વરસાદના િવ�તારોમા ંસાર� ��ૃ� કર� 

ુછે. તે ��કાળનો સામનો કર� શક� છે અને િસ�ચાઈ હઠ� ળ પણ 

સાર� ર�તે �ગિત કર� શક� છે. તે હળવાથી મા�યમ ટ��ચરની 

જમીન, �નૂાના �ણુ ધરાવનાર જમીન પર અને સાર� 

ધોવાણવાળ� ર�તાળ કાપંવાળ� જમીન પર થાય છે.

ZM56LGL 5†lT o સાર� ર�તે સમતળ કર�લ જમીનમા,ં 

ચોમાસામા ં�થમ વરસાદ બાદ ૪ થી ૫ �કલો બીજ/હક� ટરનના 

દરથી વાવણી કરવામા ંઆવ ેછે. ૬ અઠવા�ડયાના રોપાઓને 

૫૦ સે.મી. ના �તરની ર�ખામા ંઅને બે છોડ વ�ચે ૩૦ સે.મી.

તે ��ે�મા ંબડ�-�ડુ ઘાસ અને �હ�દ�મા ંકાલા-ધામન તર�ક� 

�ણી� ુછે. તે બારમાસીક, ચ�ાકાર દાડં� રચના અને ૦.૨ થી 

૦.૯ મીટર �ચી વધતી રચના ધરાવ� ુઘાસ છે. ભારતીય 

પેટા-ખડંમા ંતે િસ�ધ, પ�ંબ, રાજ�થાન, હ�રયાણા, �જુરાત 

ુઅને ઉ�ર-પિ�મ ભારતના અ�ય ગરમ િવ�તારોમા ં�દરતી 

ર�તે મળ� આવ ેછે. અધ� અને અધ� ��ુક ��થિતમા ં૧૨૫ થી 

ૂ ુ૧૨૫૦ મી.મી. વરસાદ સાથ ે તે અ��ુળ છે. તે ��કાળનો 

સામનો કર� છે અને િસ�ચાઇ હઠ� ળ �બૂ જ સાર� ર�તે િવકાસ કર� 

છે. તે ૭ થી ૮.૫ �ધુીના પીએચ સાથ ેર�તાળ-લોમ જમીન પર 

સાર� ર�તે ��ૃ� કર� છે.

ૂZM56LGL 5†lT o તમામ �મની વન�પિત �ર કયા� પછ� 

જમીનને સાર� ર�તે ખેડ�, બીજ ૧૦ �કલો/હ�� ટરથી ૫૦ 

સે.મી.ના  �તર પર વાવતેર કરવામા ંઆવ ેછે.

BFTZ o  જમીન તૈયાર�ના સમયે, છા�ણયા ખાતરના ૫ થી 

૧૦ ગાડા,ં ૩૦ �કલો�ામ નાઇ�ોજન અને ૩૦ �કલો�ામ 

ફો�ફરસ/ હ�� ટર ભેળવવામા ંઆવ ેછે. �યારબાદ એક મ�હનાની 

પાકની વયમા ં૩૦ �ક�ા નાઇ�ોજન/હક� ટર ખાતર પાથર� ંુ

(��િસ�ગ). �યારબાદના વષ�મા ંચોમાસાની શ�આતમા ંિનયત 

મા�ામા ં�નુરાવત�ન કર�.ંુ

÷5H VG[ 5MQ6D}ÿI o વરસાદની ��થિતમા ં��ુક ચારો 

ફળ�પુ જમીનમા ં૪ થી ૮ ટન/હ�� ટર મા ંિવકાસ કર� છે. �સૂા 

�જનની �તે મહ�મ (૬.૮ ટન/હક� ટર) ઉપજ� ંુઉ�પાદન ક� � ુ

હ�.ંુ આ ��િતમા ં િવકાસના તબ�ાને આધાર� �ડ �ોટ�ન 

(૪.૦ થી ૧૫% ની �દર) મળ� આવ ેછે. 

J5ZFX VG [ lJlJW 
5|•lTVM o  તે ઢોર માટ� 

અ�યતં �વા�દ�ટ ઘાસ છે 

અને �કૂાઘાસ તર�ક� પણ 

વપરાય છે. મારવર 

ધામણ,  કાઝર� 

(CAZRI-૭૬) ૨૯૬, 

�સૂા-�જન, ૧૭૫ અને 

૪૧૫ િવિવધ �તો છે.

�તર રાખી રોપણી કર� 

શકાય છે. આમ, દર�ક 

જ�યામા ં ૨ રોપાની 

ગણતર� સાથ ેએક હક� ટર 

િવ�તાર માટ� લગભગ 

૩૩,૦૦૦ રોપા આવ�યક 

છે. પરં� ુ ચોમાસા પહલ� ા ં

અસમ��ુલત િવ�તાર માટ� 

બીજ થોડ� �ચી દર� �સારવામા ં

આવ ેછે. આ બધી વાવણી અ�યતં 

છ�છરા �ડાણથી એટલે ક� ૦.૫ થી ૧.૦ 

સે.મી.એ કરવામા ંઆવ ેછે. વાવણી પછ�, એક નાનકડા ��ૃની 

ડાળ�થી માટ�� ંુપાત�ં આવરણ બનાવી બીજને આવર� લેવામા ં

આવ ેછે.

BFTZ o �થમ વષ�મા ંપાયા�પ ખાતર તર�ક� ૫ ટન છા�ણ� ંુ

ખાતર(એફવાયએમ), ૪૦ �કલો નાઇ�ોજન ૨૦ �કલો�ામ 

ફો�ફરસ/હ�� ટરની સાથ ેજમીનમા ંનાખવામા ંઆવ ેછે. �યારબાદ 

એક મ�હનાના પાકના તબ�ામા ં૨૦ �ક�ા નાઇ�ોજન/હક� ટર 

ઉપરથી પાથરવામા ં આવ ે છે. જોક�, અ�ગુામી વષ�મા ં

ચોમાસાની શ�આતમા ં૪૦ �ક�ા નાઇ�ોજન ૨૦ �ક�ા ફો�ફરસ 

/હક� ટરનો એક ડોઝ ઉપર- ઉપરથી નાખવામા ંઆવ ેછે. વ� ુ

ઉ�પાદન માટ� �થમ લણણી પછ� ૨૦ �કલો નાઇ�ોજન/હક� ટરન 

અ�ય મા�ામા ંલા� ુકર� શકાય છે. 

SF56L o રોપણીના �થમ વષ�મા ં મા� એક કટ મ�ય 

ઓ�ટોબરમા ંલેવામા ંઆવ ેછે. �થમ વષ�થી આ ઘાસ ૩ થી ૪ 

કાપ આપે છે અને િસ�ચાઈ હોય તો વ� ુથઈ શક� છે. ક�ટ�ગ 

(કાપણી)ની �ચાઈ નીચેના �તરોમા ં૫ થી ૧૦ સે.મી. રાખવામા ં

આવી છે �થી તે સાર� ��થિતમા ંરહ.�  આ ગોચર ૨ થી ૪ વષ� 

દરિમયાન વ� ુ ઉ�પાદન આપે છે. �યારબાદ તેના સતત 

ઉ�પાદન માટ� ગોચરને સાધારણ ર�તે બાળ� નાખ� ંુજોઈએ 

અથવા ખેડ� ંુજોઈએ.

÷5H o વરસાદ પર આધાર રાખીને ઉપજ મોટા �માણમા ં

અને ૩૦૦ મી.મી.થી ઓછ� વરસાદ સાથ ે�કૂા �દ�શમા ંઅલગ 

અલગ હોય છે, સાર� ર�તે �થાિપત ગોચર ૯.૦ થી ૧૧.૦ 

ટન/હ�� ટરની લીલો ચારો કર� છે, �યાર� ૯૫૦ મી.મી. વરસાદના 

અધ�-��ુક �દ�શમા,ં ૬.૦ થી ૧૧.૪ ટન હ�� ટર �કૂો ચારો પેદા 

થાય છે. સાર� ર�તે �થાિપત કર�લ ચારણ� ંુઉ�પાદન ૧૨૫ �કલો 

બીજ/હક� ટરની આસપાસ થાય છે. ગરમ અને �કૂા િવ�તારોમા ં

ગોચર માટ� ધામણ અ�યતં પોષણ�મ અને ઉ�મ માનવામા ં

આવ ેછે. 

J5ZFX VG[ lJlJW 5|•lTVM o ઘાસ મોટ�ભાગે ચરાઈને 

ુ ુ ુઅ��ુપ છે. આ �બૂ સા�ં ��ંૂ ઘાસ ��ંૂ પાડ� છે કારણ ક� તે 

સ�ંણૂ�પણે પોષક ��ૂય �ળવી રાખે છે. મ�લો�,ુ બફ�લ, 

આઇ�એફઆરઆઈ (IGFRI)-૩૧૦૮ અને ૩૧૩૨, કાઝર� 

(CAZRI)-૩૫૮, મારવાડ �જન-૭૫ િવિવધ ��િતઓ છે.
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