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ભગપી ફીજ ઉત્ાદનના સવદ્ાાંત   
નયેન્દ્ર કુભાય, ગાંગાધય કે., ફી. ઍભ. ચીકાણી, ઍચ. કે. ગોય, ઍ. ડી. ભકલાણા  

અને જમેન્દ્ર ટેર૧ 
બાકૃઅનુ-ભગપી વાંવોધન સનદેળારમ, જુનાગઢ-362001 

૧ળાખા ભેનેજય, ગજુયાત યાજ્મ ફીજ સનગભ લરસભટેડ-જુનાગઢ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
રયચમ  

ઍક જાત ફશાય ડયા છી જે તે વાંતથા તેનુાં ન્દ્યુાંક્રીમાંવ વીડ તથા પાઉન્દ્ડળેન વીડ ઉત્ન્ન કયે 
છે અને લફમાયણ વાથે જોડામેરી વાંતથાઓને લફમાયણ રુૂાં ાડ ે છે. જો ન્દ્યુાંક્રીમાંવ તેભજ બ્રીડયવીડ 
ઉત્ાદન વાયી લૈજ્ઞાનીક ખતેીથી કયલાભાાં આલે તો ભગપીના રક્ષણ તેભજ શદુ્તા, ફીજ ઉત્ાદન 
અલતથાઓ વભમે  જાલી ળકીઍ છીઍ.  
 વાયી જાતોન ુફીજ ફહ ુજ ભોંઘ ુશોમ છે. બાયતભાાં ભગપી ઉત્ાદન કયતા સલતતાયો ભાાં વાયી 
જાત ન ુફીજ ભેલવુાં ઍ ઍક ભોટી વભતમા છે ખાનગી ઢીઓ ન ુફીજ ઉત્ાદન ભાટે ન ુજોડાણ ખફુ 
જ ઓછુ છે તેનુાં મખુ્મ કાયણ ભગપી ભાાં ઓછુ ફીજ ગણુાન દય, ઉત્ાદન ની બાયે પ્રરિમા, ફીજ 
તુયણ ળસ્ક્ત ભાાં ઝડી ઘટોડો, રયલશન ભાાં ઉંચ દયઅને ઓછો રાબ છે. ઍટરે જરૂયી દય તેભજ મોગ્મ 
રકિંભત ય ખેડતૂોને વાયી જાતન ુલફમાયણ ભે તે ભાટે વશકાયી ક્ષેત્રની ફીજ ઉત્ાદન ઍજન્દ્વીઓ જેલી 
કે યાષ્ટ્રીમ ફીજ સનગભ તેભજ યાજ્મ ફીજ સનગભોનો વશકાય જરૂયી છે. લફમાયણની ભાાંગ તથા યુલઠા 
લચ્ચે ફહ ુજ ભોટુાં અંતય છે. તેથી વાયી જાતો ન ુલફમાયણ ઓછા સલતતાયો ભાટે રુૂાં ડ ેછે. 

ભગપી ભાાં ફીજ ઉત્ાદન દ્સત:  
ઔચારયક ફીજ દ્સત: ફીજ ઉત્ાદનની ઔચારયક દ્સતભાાં લફમાયણના ચાય અરગ અરગ તટેજ 
છે.  
ન્દ્યુાંક્રીમાંવ ફીજ ઉત્ાદન: ન્દ્યુાંક્રીમાંવ ફીજ ન ુઉત્ાદન જે તે જાતના ઉદબલ કેન્દ્ર દ્વાયા કયલાભાાં આલે 
છે. ફે જાત લચ્ચે ૩ ભીટય ન ુઅંતય યાખલાભાાં આલે છે. જરૂયી છોડલાઓની વાંખ્માભાાંથી વાંદ કયેર 
છોડલાઓન ુ મલૂમાાંકન ડોડલા તથા દાણા ભાટે કયલાભાાં આલે છે. પ્રત્મેક છોડલાના ડોડલા અરગ 
યાખલાભાાં આલે છે. જે છોડ આરગ ડ ેતેને દુય કયલાભાાં આલે છે. ફીજ ગણુાન દય ઓછો અને ફીજની 
જરૂરયમાત લધાયે તથા અલગણી ળકામ તેનુાં યયાગનમન ને ધ્માનભાાં યાખીને જાતની સલળેતાઓની 
અનરુૂ ૭૦ થી ૮૦ ટકા ાંસ્ક્તઓ જ યાખલાભાાં આલે છે. ખેતય તથા પ્રમોગળાાના રયણાભોને આધાયે 
ફશાય ડરે જાતની વભાન તેભજ સલસળષ્ટ્ટ રક્ષણો લાા છોડલાઓને વાંદ કયલાભાાં આલે છે. ફીજ 
ગણુન દય (૧:૮), ઉત્ાદન ક્ષભતાન ેણ ધ્માનભાાં યાખલાભાાં આલે છે. ઍક છોડભાાં થી ભેર ફીજને 
રાઈનભાાં લાલી તેનુાં તરુનાત્ભક રયક્ષણ કયલા ૧૫ થી ૨૦ ાંસ્ક્તઓ ફાદ ઍક ચેક જાત ણ 
લાલલાભાાં આલે છે વાંદ કયેર છોડલાઓના ઉત્ાદનને બેગુાં કયી તેનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે.  

બ્રીડયવીડ ઉત્ાદન: આન ુ ન્દ્યુાંક્રીમાંવ ફીજભાાં થી ઉત્ાદન કયલા ભાાં છે જે ઍક બ્રીડય દ્વાયા તૈમાય 
કયલાભાાં આલે છે. બાયતભાાં બ્રીડયવીડન ુ ઉત્ાદન ફ ેતબ્ફકાભાાં કયલાભાાં આલ ે છે પ્રથભ તબ્ફકાભાાં 
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ન્દ્યુાંક્રીમાંવ વીડનો ઉમોગ કયી બ્રીડયવીડ ફનાલલાભાાં આલે છે. જમાયે ફીજા તબ્ફકાભાાં 
બ્રીડયવીડભાાંથી બ્રીડયવીડ ફનાલલાભાાં આલે છે.  

પાઉન્દ્ડળેન વીડ ઉત્ાદન: આ ફીજ બ્રીડયવીડભાાંથી ઉત્ન્ન કયલાભાાં આલ ેછે આ કોઈ ણ વાલવજસનક કે 
ખાનગી ક્ષેત્રનીં વાંતથાઓ દ્વાયા કે નક્કી કયેર ખેડતૂ વાંગઠન કે નક્કી કયેર સનમભો અનવુાય ખેડતૂો દ્વાયા 
ઉત્ાદન કયલાભાાં આલે છે. બ્રીડયવીડ ઉત્ાદનની જલાફદાયી કેન્દ્રીમ ફીજ સનગભ, યાજ્મના કૃસ 
સલબાગ અન ેખાનગી ફીજ ઉત્ાદકો ઉય છે.  

પ્રભાલણત ફીજ ઉત્ાદન: આન ુપાઉન્દ્ડળેન ફીજ ભાાંથી ઉત્ાદન કયલાભાાં આલે છે જે ખેડતૂો ભાટે ભલા 
ાત્ર છે. પ્રભાલણત ફીજના ઉત્ાદન તથા સલતયણ યાજ્મ વયકાયની જલાફદાયી છે. જે યાજ્મ ફીજ 
સનગભ, સલબાગીમ કૃસ પાભવ, વશકાયી ક્ષેત્ર લગેયે ભાધ્મભોથી આમોજન કયલાભાાં આલે છે. યાષ્ટ્રીમ ફીજ 
સનગભ યાષ્ટ્રની ભશત્લની જાતોના ઉત્ાદન ભાટે યાજ્મ વયકાયોની વાથે રાગરે છે. જો કોઈ ખેડતૂ ફીજ 
ઉત્ાદનભાાં યવ દાખલતા શોંમ તો આ ઍજન્દ્વીઓનો વાંકવ કયી ળકે છે. 

અનોચારયક ફીજ દ્સત: આ દ્સતભાાં ટ્રુથફૂર ફીજ ઉત્ાદન કયલાલાો ખેડતૂ તથા  તથાસનક લેાયી 
વાલવજસનક ક્ષતે્રભાાં ફાશય ડરે જાતોના ફીજની ખયીદી કયી ખેડતૂ વમદુામને લેચે છે. ટ્રુથફૂર રફેર 
ફીજ ખેડતૂ, ખાનગી ફીજ કાંનીઓ દ્વાયા ઉત્ારદત લફમાયણ નો પ્રકાય છે જેને ટ્રુથફૂર રફેર ફીજ 
તયીકે લેચલાભાાં આલે છે. બાયતભાાં ટ્રુથફૂર રેફર ફીજને પ્રભાલણત કમાવ લગય કે કામદેવય લેચી ળકામ 
છે. યાંત ુ ક્ષેત્રભાનક અને ફીજ ભાનક અને ફીજ અસધસનમભ અને પ્રભાલણત ફીજ અનવુાય શોલા 
જોઈઍ. ફીજ અસધસનમભ અનવુાય ફીજ ઉત્ાદક અને ફીજ લેાયી આલા ફીજ ભાટે જલાફદાય શોમ 
છે.  
ફીજ ની આનલુાંસળક શદુ્તા: આનલુાંસળક રૂ થી શદુ્ અને વાયી ગણુલત્તાયકુ્ત ફીજના ઉત્ાદન ભાટે 
ઉચ્ચ તકનીક કૌળર અને અેક્ષાથી લધાયે આસથિક યોકાણની જરૂય ડ ે છે. ફીજ ઉત્ાદન દયમ્માન 
નલી વાયી ગણુલત્તાયકુ્ત ભગપીની જાતો દ્વાયા ણૂવ રાબોનો પામદો ભેલલા ભાટે તેની આનલુાંસળક 
શદુ્તા અને ફીજના અન્દ્મ ગણુો ય સલળે ધ્માન આવુાં જરૂયી છે. ફીજા ળબ્દોભાાં કશીઍ તો ફીજ 
ઉત્ાદન ભાણવો દ્વાયા અને વાયી યીતે આમોજજત રયસ્તથસતઓની અંદય જ કયવ ુ જોઈઍ.  

આનલુાંસળક શદુ્તાભાાં ઘટાડાના કાયણ: ઍક જાતની આનલુાંસળક શદુ્તા ઉત્ાદન દયમ્માન કોઈ કાયણોવય 
ખયાફ થલાની ળક્યતા છે. જેભાાં મખુ્મ સલકાવ વાંફાંધી લબન્નતા, માાંસત્રક સભશ્રણ, ઉત્યીલતવન, અલ 
આનલુાંસળક લબન્નતા, પ્રાન્દ્ટ બ્રીડીંગની ટેકનીક અને પ્રાકૃસતક યયાગનમન છે. જેભાાં માાંસત્રક સભશ્રણ 
ભગપીની જાતોભાાં આનલુાંસળક ખાભીના ભાટે વોથી ભશત્લણૂવ કાયણ છે, ઍના છી ફીજના છોડને 
તેની અનકુુતાની ફશાયના ક્ષેત્રભાાં ઉગાડલાથી સલકાવ વાંફાંધી લબન્નતા ભાટે આનલુાંસળક ફદરાલ થઇ 
ળકે છે.  

ફીજ ઉત્ાદન દયમ્માન આનુાંલાાંસળક શદુ્તાની જાલણી: ફીજ ઉત્ાદન દયમ્માન આનલુાંસળક શદુ્તા 
જાલી યાખલા ભાટે ભશત્લણૂવ સયુક્ષા ઉામો: 
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ફીજ સ્ત્રોત ન ુ સનમાંત્રણ: ફીજ છોડ ઉગાડલા ભાટે ઍક ઉલચત શે્રણી (મૂ ફીજ, પ્રજનક ફીજ, પ્રથભ 
ચયણ અને દ્વદ્વતીમ ચયણ ) અથલા કોઈ ઉલચત સ્ત્રોતના ફીજનો ઉમોગ કયલો જરૂયી છે.  

લૂવલતી ાક ની આલશ્કમતા: ોતાની યીતે ઉગતી જાતોના ાકને રીધે સભશ્રણ થી ફચલા ભાટે 
લૂવલતી ાક ભશત્લ ણૂવ છે. 

અંતય: ભગપી વાંણૂવણ ે તલયાગનમનલાો ાક છે. પ્રાકૃસતક યીતે તલયાગનમન અલ ભાત્રભાાં 
શોમ છે. વાંણૂવ ખીરેરા ફૂરભાાં ણ યાગદાંડ કીભાાં ફાંધ શોમ છે. જેથી યયાગનમન થતુાં નથી. ભાટે 
ભગપીના અન્દ્મ ખેતયો થી ૩ ભીટયન ુઅંતય ઍક શદુ્ ફીજ ઉત્ાદન ભાટે માવપ્ત ભાનલાભાાં આલે છે. 
શલા અને જ ાંતઓુ દ્વાયા નજીકના ખેતયોભાાંથી  પ્રાકૃસતક યયાગનમનના તથા યોગ ના આિભણથી 
ફચલા ાક ના વભમ દયમ્માન અને વાથે વાથ ેલાલેતય લખતે, કાણી, અન ેવાચલણ લખત ેણ 
માાંસત્રક સભશ્રણથી ફચલા અંતય યાખવુાં આલશ્મક છે.  

યોગીંગ: અરગ જાતી ના છોડ અથાવત જેના રક્ષણ મૂ ફીજ લાી જાતીથી અરગ શોમ તેના 
અસ્તતત્લથી આનલુાંસળક વાંિભણન ુઍક પ્રફ સ્ત્રોત છે. યાંત ુઆલી જાતીના ઓછા પ્રભાણ ભાાં છોડની 
શાજયી ને રીધે મૂ જાતીના છોડની આનલુાંસળક શદુ્તાને ગાંબીય રૂથી મશુ્કેરીભાાં મકૂી ળકતા નથી 
યાંત ુ તેની સનયાંતય ઉસ્તથસતથી સનસિત રૂથી મૂ જાતીની આનલુાંસળક શદુ્તા ખયાફ થઇ ળકે છે. 
આલા છોડ ને દુય કયલાની રિમાને યોગીંગ કશ ેછે.  
 અરગ જાતીના છોડના ફે મખુ્મ સ્ત્રોત છે. વૌ પ્રથભ ઍક જાતના સનલાયણ, ઉત્ાદન વભમભાાં 
પ્રસતકુ રયસ્તથસતભાાં કોઈ અપ્રબાલી જાતની ઉસ્તથસતથી અરગ પ્રકાયના છોડ ઉગી ળકે છે. અરગ 
પ્રકાયના છોડનો ફીજો ઍક સ્ત્રોત વ્મલવાસમક તતય ય રગાડરેા ફીજ અથલા આગના લવની 
લાલેતય દ્વાયા ઉત્ારદત ફીજથી ઉત્ન્ન થમરેા છોડ છે અશી ઍક સલળે જાતીનાાં ફીજ ઉત્ાદન ભાટે 
ખેતયભાાં ઍક વાંબસલત વાંિાભક જાતી ાછના થોડા લો સધુી ના રલેામેરા શોલા જોઈઍ. વાથે વાથે 
સનષ્ટ્ણાાંતો દ્વાયા સનમસભત રૂથી સનરયક્ષણ જરૂયી છે.  

ફીજ પ્રભાણીકયણ: ભગપીના લાલણજ્મક તતય ય ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ફીજ પ્રભાલણકયણની પ્રણારી 
અનવુાય આનલુાંસળક શદુ્તાને જાલી યાખલાભાાં આલે છે ફીજ પ્રભાલણકયણનો મખુ્મ ઉદેળ ભગપી 
ફીજની જાસતઓને તથામી ફનાલી યાખવુાં તથા તેની ઉરબ્ધતા પ્રદાન કયલાન ુછે. આ ઉદેશ્મને યુો 
કયલા ભાટે ફીજ પ્રભાલણકયણ ઍજન્દ્વીઓના મોગ્મ અને સનષ્ટ્ણાાંત કભવચાયીઓ દ્વાયા છોડના સલકાવના 
ઉયકુ્ત વાંજોગોભા ખેતયન ુ સનરયક્ષણ કયવુાં જરૂયી છે. વાથે વાથે તેઓ સનરયક્ષણ કયે છે કે ફીજ છોડ 
અેલક્ષત ્આનલુાંસળક શદુ્તા અને ગણુલત્તાની છે. અને કાણી છી ગણુલત્તા ચેક કયલા ભાટે અને ખેત 
યીક્ષણ કયલા ભાટે ના નમનૂાઓ રલેાભાાં આલે છે.  

સનરયક્ષણ સવલામ ફીજ પ્રભાલણત કયતી ઍજન્દ્વીઓ ખેતય અને ફીજ ભાનંકકન ેણ સનધાવરયત 
કયે છે. પ્રભાણીકયણ ઍજન્દ્વીઓ ફીજને ભાંજૂયી આે છે. તથા ફીજની  આનલુાંસળક શદુ્તાને પ્રભાલણત 
કયે છે. ગણુલત્તા લાી જાતીના ફીજની અલળક્યતાઓને યૂી કયે છે. બાયત વયકાયના કૃસ અને 
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વશકાય સલબાગ દ્વાયા કામાવસ્ન્દ્લત ભગપી ઉત્ાદન કામવિભ, ક્ષેસત્રય ્  સનરયક્ષણ દો, જેભાાં અનબુલી 
પ્રાન્દ્ટ બ્રીડય અને યોગ, તથા જ ાંત ુસલળેજ્ઞોની દેખયેખભાાં થામ છે.  
કોષ્ટ્ટક ૧: કેન્દ્રીમ ફીજ પ્રભાણન ફોડવ, કૃસ ભાંત્રારમ, બાયત વયકાય દ્વાયા ભગપી ભાટે ફીજ 
પ્રભાણીકયણ ના મદુ્દા  

કાયક ફીજ શ્રેણી 
આધાય પ્રભાલણત 

૧ જભીન ની જરૂરયમાત  
વાંદ કયેરા ક્ષેત્રોભાાં ભગપીની જાતોન ુ લાલેતય ના શોવુાં 
જોઈઍ   

ાછ ની ફે ઋત ુ ાછ ની ફ ે
ઋત ુ

૨. ક્ષેત્ર ભાનક  
ભગપીન ુફીજી જાતોથી યખાત ુાં અરગ અંતય (ભીટય) ૩ ૩ 

ભગપી ના વભાન જાતથી યખાત ુાં અરગ અંતય (ભીટય) ૩ ૩ 
ખેતયભાાં છેલરી તાવના વભમે અરગ પ્રકાય ના છોડની 
લધભુાાં લધ ુશાજયીની ટકાલાયી  

૦.૧ ૦.૨ 

ક્ષેત્ર સનરયક્ષણની વાંખ્મા (ફૂર અલતથાથી રઇન ેાક ાકલા 
સધુી) 

૨ ૨ 

૩ ફીજ ભાનક  
શદુ્ ફીજની ઓછાભાાં ઓછી ટકાલાયી ૯૬ ૯૬ 

ફીજા ાક ના લધાયે ભાાં લધાયે ફીજ ની ટકાલાયી  શનૂ્દ્મ શનૂ્દ્મ 

લધભુાાં લધ ુઘાવના લફમાયણ ની ટકાલાયી  શનૂ્દ્મ શનૂ્દ્મ 
શાથે થી પોરરેા ફીજન ુ ઓછા ભાાં ઓછી   તુયણ ળસ્ક્ત ની 
ટકાલાયી  

૭૦ ૭૦ 

શાથ થી પોરેરા ફીજભાાં બજે ની ટકાલાયી  ૯ ૯ 
શલાચતુત લાવણભાાં શાથ થી પોરેરા ફીજની  બેજની ટકાલાયી   ૫ ૫ 

ખેતયભાાં લાલીન ેચકાવણી: ખેતયભાાં ભગપી લાલી ને ચકાવણી જરૂયી નથી. ક્યાયેક ફીજા ફીજભાાં યોગ 
જસનત શોમ તેલા ફીજ ભાટે કોઈ ઉચાય ઉરબ્ધ નથી, ત્માયે આ યીક્ષણ  આલશ્મક છે.  

બૌસતક શદુ્તા: ઘાવના ફીજ અને અન્દ્મ બૌસતક વાભગ્રી જેભકે નાના ત્થય, તટેૂરા ફીજ, પોતયા, 
ડાખા ની ઉસ્તથસત ન ુભા છે.  

ફીજ ન ુતલાત્મ : ફીજજન્દ્મ યોગ કાયકો અને જ ાંતઓુ ની ઉસ્તથસત ફીજન ુતલાત્મ નક્કી કયે છે. જેભાાં 
ાક તલાત્મ અને ખેડતૂો ની આલક ન ુ સનધાવયણ થામ છે . ભગપીના ડોડલા જભીન ભાાં શોમ છે. જે 
જભીન જન્દ્મ યોગ કાયકો અને જ ાંતઓુની વાથે શાંભેળા વાંકવ ભાાં શોમ છે. ઍટર ેયોગ કાયકો ફીજની અંદય 
જલાની પ્રફ વાંબાલના ફની યશ ેછે. જમાયે વાંિસભત ફીજ લાલીઍ ત્માયે યોગજનક ફીજ અંકુયણ ને 
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ઓછુ કયી દે છે. ફીજના ભાધ્મભથી ફીજ જન્દ્મ યોગ નલા ફીજ ભાાં પેરાઈ ળકે છે. આના કાયણ ે
જ ાંતઓુના પેરાલો થામ છે. યોગકાયકો થી ફચલા ાક પેય ફદરી જેલા ઉામ કયી ળકામ છે.   

તુયણ: આ ફીજના પ્રભાણીકયણભાાં ભશત્લણૂવ ભા છે. અને ફીજના રેફર ય ઉલરેખ કયેર શોમ છે. 
તુયણ ટકાલાયી ખેડતૂોને તેના ફીજ દય ની ગણતયી કયલાભાાં ભદદ કયે છે.  તુયણ ળસ્ક્ત ન ુયીક્ષણ 
આભ તો પ્રમોગળાાભાાં કયલાભાાં આલે છે, યાંત ુખેતયભાાં લાતતસલક તુયણ ની ટકાલાયી અરગ શોમ 
ળકે છે. તાજી ઉાડરેી ભગપી દયેક અનકુુ રયસ્તથસત ભાાં લાલી ળકામ છે યાંત ુફીજ સશુપુ્તતા ને 
કાયણે. જે તુયણ નથી થઇ ળકતી. સશુપુ્તતા ઍ ઍક ઍલી પ્રરિમા છે જે ફીજની જીલન ળસ્ક્ત ની 
સવલામ ણ ફીજતુયણ યોકે છે. સશુપુ્તતા ની અલધી જે ઋત ુભાાં ભગપી ઉાડલા ભાાં આલે છે તેના 
ય સનબવય શોમ છે ગયભ ભોવભભાાં કાણી ભાાં સશુપુ્ત અલતથા લધાયે શોમ છે.  

ફીજની ળસ્ક્ત: ફીજની ળસ્ક્ત ફીજની ગણુલત્તા ન ુભાદાંડ છે જે ઍક વભાન ઉગાલા અને છોડ ની 
વાંખ્મા ને પ્રબાસલત કયે છે. જમાયે વભાન તફૂયણની વાથે લધાયે ફીજ ઉગાડલાભાાં આલે છે. ત્માયે અંકુયણ 
ઍક વભાન નથી શોત ુાં. લધાયે વભાન ફીજની લચ્ચ ેઉગાલા ના આ અંતય ફીજ ળસ્ક્તભાાં પયક ભાટે 
જલાફદાય છે. ળસ્ક્ત ખેતય ની સ્તથસતની ઍક સલતતતૃ શે્રણી ની અંદય ઝડથી અને વભાન ઉગાલા ને 
નીધાવયીત કયે છે.  

લધાયે ફીજળસ્ક્ત ની વાથે લધાયે ડતા ફીજ લધાયે મશુ્કેરીઓ નો વાભનો કયલાભાાં વક્ષભ યશ ે
છે જેભકે ઠાંડી અને નયભ ભાટી, યવામલણક ક્ષસત, અસતવષૃ્ષ્ટ્ટ લગેયે જે ઓછી ળસ્ક્ત લાા ફીજ ની તરુના 
ભાાં લધાયે વારુાં છે. રયણાભ તલરૂે ઓછી ફીજળસ્ક્તથી ભોડુાં તુયણ,અને પ્રથભ નજયના વાંકેતોભાાં ફીજ 
ઉગાલાનો ઘટાડો જેલા ઘણા રક્ષણો જોલા ભે છે અને જેભાાં તુયણસલકાવ અને વરશષ્ટ્ણતુા દય ધીભો 
ડી જામ છે., જો યાંયાગત પ્રથા જેલા ખાતય અને જ ાંતનુાળકો સવલામ ફીજ ાકની વાયી વાંબા રઇ 
ળકામ તો ફીજળસ્ક્ત લધાયો થઈ ળકે છે.      

ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ના ખેત સવદ્ાાંતો:  ખેડતૂ દ્વાયા થમેર ફીજ ઉત્ાદન, આનલુાંસળક સવદ્ાાંતો સવલામ, 
વાયી ગણુલત્તા યકુ્ત ફીજ અને લધ ુભાત્રાભાાં ફીજન ુ ઉત્ાદન કયલા ભાટે નીચે મજુફ ના સવદ્ાાંતો 
અનાલલા આલશ્મક છે. 

વાયા લાતાલયણ યકુ્ત ખેતય ની વાંદગી: ભગપીની જાત જે ખેતયભાાં લાલલા ની શોમ તે જાતી ત ે
ખેતયના લાતાલયણથી અનકુુ શોલી જોઈઍ. તાભાનથી વાંલેદનળીર જાતીઓન ુ વ્મલવાસમક રૂથી 
ઉત્ાદન વાંદગી કયેરા સલતતાયભાાં કયલાભાાં આલે છે. 
 ફીજ ભાટે ાકને ફૂર અને યાગનમન ભાટે શુાંષ્ટ્ક તડકો અને ભધ્મભ તાભાન જરૂયી છે. 
લધાયે ઝાક અને લયવાદ વાભન્દ્મ યાગનમન ભાટે અલયોધ રૂ છે. જેના રયણાભે ફીજ ઉત્ાદન 
ઘટે છે. તેભજ લધાયે તાભાન ણ યાગયજ સકુલી દે છે. જેના કાયણ ેણ ફીજ ઉત્ાદન ધટે છે. 
તેથી આ તષ્ટ્ટ રૂ થી પ્રભાલણત છે કે અનકુુ તડકો, જરૂયી લયવાદ અને તેજ લન ની ગેયશાજયી 
ઉત્ાદક અને ઉચ્ચ ગણુલતા યકુ્ત ફીજ ઉત્ાદન ભાટે સનણાવમક પામદા કાયક છે. તથા ફીજ ઉત્ાદન 
ભાટે ખેતયો ની વાંદગી ણ ધ્માનભાાં આ ફાફતે દમન ભાાં રેલી જરૂયી છે. 
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ફીજ ભાટે પ્રોટ ની વાંદગી: ાક ભાટે વાંદ કયેર જભીન ભાાં નીચ ેમજુફ સલળેતા શોલી જરૂયી છે. 
૧. જભીન નો પ્રકાય અને ઉજાલણુાં ાક ની જરૂરયમાત મજુફ શોવુાં જોઈઍ 
૨. જભીન ોતાની યીતે ઉગતા છોડ, ઘાવ,તથા અન્દ્મ છોડ થી મકુ્ત શોલી જોઈઍ.  
૩. વીડ પ્રોટની ભાટી જભીનજન્દ્મયોગો અને જ ાંતઓુથી મકુ્ત શોવુાં જોઈઍ. 
૪. ઓછાભાાં ઓછી ફ ે ઋત ુ શરેા ભગપી ની ઍકજ જાત આ તથ ઊય ના ઉગાડરેી  શોલી    

જોઈઍ. 
૫. જભીન વભત શોલી જોઈઍ.  
૬. પ્રભાણીકયણ ભાટે ના ઉદે્દળો જેલા કે તથ ને અરગ કયલા ભાટે અન્દ્મ ભગપી ની જાત શદુ્તા ની 

આલશ્માક્યતા ને અનરુૂ તેનાથી ૩ ભીટયના અંતયન ુારન થવુાં જરૂયી છે. 
૭. જ્માાં ફેક્ટેરયમર સકુાયાની વભતમા શોમ તેલા ખેતયભાાં ભગપીની ફીજી જાત અથલા વોરેનેવી ાક 

જેલા ટાભેટા, ફટેટા, યીંગણાની વાથે ાકની પેયફદરી ના કયલી જોઈઍ. 
૮. જભીન ની નીતાયળસ્ક્ત વાયી શોલી જોઈઍ અને લધભુાાં યેતા તેભજ યુત ુાં હ્ુાંભવ શોવુાં જોઈઍ 

ભગપી ફીજ ઉત્ાદન કામવિભભાાં કાણી, ગ્રેરડિંગ તથા વાંગ્રશની ભારશતી 
સલશ્વભાાં દયેક શ,ુ ક્ષી અને લનતસત કુદયતી પે્રયણાથી ોતાના જીલનકાને અંતે લાંળલેરો 

લધાયલાની તીવ્ર આકાાંક્ષા વેલતા શોમ છે.આ લાંળલેરો લધાયલાની પે્રયણા ઍટરી ફધી તીવ્ર શોમ છે કે 
સલકટ રયસ્તથસતને ણ ય કયી ોતાનો લાંળ ચાલ ુયશ ેતેલા અથાગ પ્રમત્નો કયતાાં યશ ેછે આ લાંળલેરો 
ફીજથી ઉત્ન્ન થામ છે. ુુ્ ધ્ધળાી ભનષુ્ટ્મે લનતસતઍ ફીજ ભાટે ઉત્ન્ન કયેરાાં દાણાનો ઉમોગ 
ોતાના ખોયાકભાાં કમો રયણાભે લનતસતઍ ઉત્ન્ન કયેરાાં ફીજે ભનષુ્ટ્મ, શઓુ અને ાંખીઓના 
જીલનભાાં આગવુાં તથાન પ્રાપ્ત કયુું. ફીજ અને દાણા ઍ ફને્નભાાં ભોટો પેય છે. ખેડતૂો ફીજની ગણુલત્તાને 
ધ્માનભાાં રીધા સવલામ ફીજ લાલે છે તે દાણા લાલે છે કાયણ કે તેલા દાણાને ઉગાલાના ટકા,શધુ્ધતા 
તથા ગણુલતા વાથે કોઈ વફાંધ નથી. જ્માયે ફીજ ઍ ઍક જીલાંત લતત ુછે તેભાાં ઉગાલાની ળસ્ક્ત તેભજ 
ઊંચા ગણુ ધયાલતો, આનલુાંસળક શધુ્ધતા લાો રયક્લ ગબવ છે કે જે ઉગાલાની ળસ્ક્ત અને જુતવો 
ધયાલે છે. બૌસતક યીતે ણ શધુ્ધતા ધયાલે છે. ફીજની ભશત્તા વભજીને ખેડતૂ આલા દાણા લાલે છે તેને 
જ ખયેખય અથવભાાં ફીજ કશી ળકામ. 
 ભગપીના ફીજને વાયી યીતે ઉમોગભાાં રેલા ભાટે ભગપીની વભમવય કાણી કયલી જરૂયી 
છે.વાભાન્દ્મ યીતે ઉબડી ભગપી ૧૦૫ રદલવે તથા અઘવલેરડી ૧૦૫ થી ૧૧૫ રદલવે તેભજ લેરડી 
ભગપી ૧૧૫ થી ૧૨૦ રદલવભાાં ાકી જામ છે. આખા ખેતયભાથી ત્રણ ચાય જગ્માઍથી ભગપીના 
છોડ ઉાડી તેના ડોડલા પોરલાથી પોતયાની અંદયની ફાજુ કાા કરયની ચોકડી ડ ેઅને દાણાની 
ઉય પોતયી ગરુાફી કરયની થામ ,ભગપી ફે ંકગી લચ્ચે દફાલતા સતયાડ ન ડલી જોઈઍ ત્માયે 
વભજવુાં કે ભગપી રયક્લ થઈ ગઈ છે. રયક્લ થતાાં શરેા ઉાડલાથી દાણા ચીભામ જલાથી 
ઉત્ાદન ઘટે છે. જો રયક્લ થમા છી ઉાડલાભાાં ભોડુ કયલાભાાં આલેતો જભીન વખત થલાથી 
ડોડલા તટૂી જલાથી લીણલાભાાં ખચવ લઘલાથી નકુળાન વશન કયવુાં ડ ેછે આથી જભીનભાાં પ્રભાણવય 
બેજ શોમ ત્માયે ઉબડી ભગપી શાથથી ખેંચી ઉાડી ળકામ જ્માયે લેરડી અને અઘવલેરડી ભગપી કયફ 
ચરાલી છોડ બેગા કયી નાના–નાના ાથયા કયી ઍકાદ અઠલારડયુાં અથલા ાથયા ફયાફય સકુામ જામ 
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અને ડોડલાભાાં ૮ થી ૯ ટકાથી લધ ુબેજ ના યશ ે ત્માયે થે્રવયભાાં નાખી ડોડલા છૂટા ાડલા ત્માય ફાદ 
ગ્રેંરડિંગ કયી તેભાથી કચયો, ડાખા, ભાટી લગેયે વાપ કયી ઘાય દઈ ચોખ્ખા કયી કાંતાનના કોથાભાાં 
મોગ્મ લજનભાાં બયતી કયલી.  
 ભગપીનો વાંગ્રશ કયતાાં શરેા તેને સમૂવના તાભાાં ફયાફય સકુલલી જેથી ડોડલાભાાં ૯ ટકા 
કયતાાં લધ ુ બેજ ના યશ ે જો કોઠાયભાાં ભગપીનો વાંગ્રશ કયલાનો શોમ તો છત, બોમતલમા અન ે
રદલારોભાાં ડરેી સતયાડ શોમ તો તેને યૂી દેલા અને કોઠાયની છત, બોમતલમા અને રદલારો ઉય 
ડામકરોયલોળ ૩૦ સભરી દલા અથલા ભેરાથીઓન ૧૨૫ સભરી દલા ૫ લરટય ાણીભાાં બેલી આ 
પ્રલાશી રાલણ ૧૦૦ ચો.ભી.ભાાં છાટવુાં અને કોઠાયને  વાયી યીતે વાપ કયીને જ તેનો વાંગ્રશ ભાટે ઉમોગ 
કયલો. જો જુના કોથાાંભાાં વાંગ્રશ કયલાનો શોમ તો તેલા કોથાઑ ઉરટાલી નાખી તેના ઉય 
ડામકરોયલોળ ૩૦ સભરી દલા અથલા ભેરાથીઓન ૧૨૫ સભરી દલાના રાલણનો છાંટકાલ કયલો અને 
ત્માયફાદ તેને સમૂવના તાભાાં સકુલલા ત્માયફાદ બયતી કયલી.ળકમ શોમ તો ભગપીનો ખલુરા 
ઢગરાભાાં વાંગ્રશ કયલો નશીં ભગપી બયેર ગણુીઓને કોઠાય અથલા ગોડાઉનની દીલારથી દૂય યશ ેતે 
યીતે રાકડાના ારટમા ઉય થપ્ી ગોઠલીને વાંગ્રશ કયલો. વાંગ્રશ કમાવ ફાદ ભગપીન ે લાયલાય 
તાવતા યશવે ુાં જો ઉરલની ળરૂઆત જણામતો ગણુીઓની ફશાયની ફાજુઍ ભેરાથીઓન અથલા 
ડલેટાભેથ્રીન પ્રકાયની જ ાંતનુાળક દલાની ભકૂી છાાંટલી. ઉરલીત ભગપીભાાં ધસૃભકયણ કયલાની જરૂય ડ ે
તો ઍલયસુભસનમભ પોતપાઇડ દલાની દય ટન દીઠ ૨ થી ૫ ટીકડી સૂતિ છે. ધસૃભકયણની ભાલજત આપ્મા 
ફાદ ૭ રદલવ સધુી કલય ખોરવુાં નશીં. ભાલજત આપ્મા ફાદ ૭ રદલવ છી શલાની અલયજલય થામ 
તે ભાટે કલયને ખોરી નાખવુાં. 

ચોભાસ ુાકોના ફીજ ઉત્ાદન કામવિભ  
બાયત વયકાય દ્વાયા ભાન્દ્મ (નોરટપાઈડ) જે ાક/જાતન ુફીમાયણ લૈજ્ઞાસનક યીતે અન ેવ્મલસ્તથત પ્રરકમા 
દ્વાયા ફીજ પ્રભાણનના ધાયા ધોયણ મજુફન ુ ખેડતૂના ખેતય ય ફીજની શધુ્ધતા અન ે આનલુાંસળક 
ગણુધભો જલાઈ તે યીતે વાયી ગણુલતાલાળાં ફીજ તૈમાય કયલાની પ્રરકમાને ફીજ ઉત્ાદન કામવિભ 
કશલેાભા આલ ેછે.  
ટયફરઝ અન ેનોરટપાઈડ થમેર જાતોના ફીમાયણ ઉત્ન્ન કયલાની ઌક નક્કી કયેર પ્રરકમા છે. જેના 
નીચે મજુફના પ્રકાયો શોમ છે.  
(A) બ્રીડય વીડ  
વાંળોધન લૈજ્ઞાનીકશ્રીઍ ઉત્ન્ન કયેર ફીજ અન્દ્મ ફીજ વાંળોધન કેન્દ્ર ઉય વાંળોધન કયનાય લૈજ્ઞાસનક 
દ્વાયા જાત દેખયેખ શઠે બ્રીડય વીડ તૈમાય કયે છે. જેની આનલુાંસળક શધુ્ધતા ૧૦૦% શોમ છે. જેનુાં રેફર 
ીા કરયની શોમ છે.  
(B) પાઉન્દ્ડળેન વીડ 
બ્રીડય ફીજભા ઉત્ન્ન થમેર ફીમાયણને પાઉન્દ્ડળેન વીડ કશલેાભા આલે છે. જેને ફીજ ઉત્ાદન કામવિભ 
ગોઠલના વાથ ેગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાલણત ઍજેન્દ્વીના પ્રસતસનસધ દ્વાયા જાતે દેખયેખ શઠે વીડ તૈમાય 
કયલાભા આલ ેછે. જેની રેફર વપેદ કરયનુાં શોમ છે.  
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(C) પ્રભાલણત વીડ  
પાઉન્દ્ડળેન ન ફીજભાથી ઉત્ન્ન થમેર ફીમાયણને વરટપાઇડ વીડ કશલેાભા આલ ેછે. જેને ફીજ ઉત્ાદન 
કામમિભ ગોઠલનાય વાથે ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન ઍજેન્દ્વીના પ્રસતસનસધ દ્વાયા જાતે દેખયેખ શઠે 
વીડ તૈમાય કયલાભા આલ ેછે. જેની રેફર બ્લય ુકરયનુાં શોમ છે. 

ચોભાસ ુઋતભુા નીચે મજુફના ાકોની જુદી જુદી જાતોના ફીજ ઉત્ાદન કામવિભ શાથ ધયી ળકામ છે.  
 ભગપીભાાં જીજી-૨૦, જીજી-૨૨, જીજી-૧૧, જીઍયજૂી-૧૦, જીજેજીઍચીઍવ-૧, જીજી-૨, 

જીજી-૫, ટીજી-૩૮, ટીજી-૩૭ઍ, ટીઍજી-૨૪.  
 તરભા- તર ગજુયાત-૧, તર ગજુયાત-૨, તર ગજુયાત-૩,  
 ભગભા- ભગ ગજુયાત-૪ સતા કે.૮૫૧  
 અડદભા- અડદ સીીી-૯ સતા અડદ ગજુયાત-૧  
 ચોીભા- વુાપા્ગનુી,ચોી ગજુયાત-૪ સતા ચોી ગજુયાત-૫  
 વોમાફીનભા- જેઍવ -૩૩૫  
 તલુેયભા- ફીડીઍન-૨,ફીઍવઍભઆય-૮૫૩(લૈ ીારી) સતા જીસીીી-૧  
 શા. રદલેરાભા- જીઍયવુીઍચ-૧,જીવીઍચ -૨, જીવીઍચ -૪, જીવીઍચ -૫, જીવીઍચ -૬, 

જીવીઍચ -૭, ના ફીજ ઉત્ાદન કામમિભ શાથ ધયી કામ છે.  
ગજુયાત યાજ્મભા ગજુયાત યાજ્મ ફીજ નનગભ રી.,ગજુયાત ધી કો-ઓયેરટલ ભાકેરટગ પેડયેળન 
(ગજુકોભવોર), ઇપકો, િીબકો, જીઍવઍપવી.,ને નર વીડવ કોોયેળન ખાનગી ફીજ કુાંનીઓ દ્વાયા 
ફીજ ઉત્ાદન કામમિભ શાથ ધયલાભા આલ ે છે. તો ખેડતૂ સભત્રોઓઍ તેઓનો સસુનસિત કયી ફીજ 
ઉત્ાદન કામમિભ રઈ ળકે છે.  

ફીજ ઉત્ાદન કામમિભ કયનાય વાથીઑ દ્વાયા ખેડતૂ સભત્રોના ફીજ પ્રોટની નોંધણી ગજુયાત 
વયકાયશ્રીઍ ભાચવ- ૧૯૮૦ થી ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન ઍજેન્દ્વીની તથાના કયેર છે, જેની મખુ્મ 
ઓપીવ અભદાલાદ ખાત ેઆલેર છે. ત્મા ફીજ પ્રભાણનની કામમલાશી ની નોધણી કયલલાની યશ ેછે. 
ચોભાસ ુાકોની ફીજ ઉત્ાદન કામમિભની નોધણીની તાયીખ રદલેરા સવલામના ાકોની ૩૧ જુરાઇ 
સતા રદલેરા ાકોની ૩૧ ઓગતટ યાખલાભા આલેર છે.  

નોધણી ભાટેની અયજી ત્રક ઉત્ાદકન ુ નાભ, વયનામ,ુ ાક,જાત,ઉમોગભા રીધેર 
લફમાયણની નલી જાત, ના ઉત્ાદન સલગેયની ભારશતી આલાની શોમ છે.  

ફીજ ઉત્ાદન કામમિભભા લાલેતય થી કાણી સધુી ફીજ પ્રોટ કયનાય વાથી ગજુયાત યાજ્મ 
ફીજ પ્રભાણન ઍજેન્દ્વીના કભવચાયીઓ દ્વાયા ખેડતૂોના ખેતય ઉય તફક્કાલાય મરુાકાત રઈ ભાગવદળવન 
રુૂ ાડલાભા આલે છે. ફીજની શધુ્ધતા જાલલા ભાટે નીચેના મદુ્દાઓ ખાવ ધ્માનભા યાખલા જરૂયી છે.  
(૧) ઍકરન અંતય (આઇવોરેળન)  

જે તે ાકની અન્દ્મ જાતોન ુ લાલેતય નજીક શોમ તો યાગનમસની પરીનીકયણ થામ છે.તે 
અટકાલલા ભાટે જુદા જુદા ાકોના નક્કી કયેર અંતય મજુફ જ રાઈનનુાં અંતય જાલી લાલેતય કયવ ુ
જોઈઍ.  
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તરના ાકભા ૫૦ ભી. ભગપી અન ેવોમાફીન ાકભા ૩ ભી, અડદ અન ેભગના ાકભા ૫ ભી., તલેુય 
ાકભા ૧૦૦ ભી, શા. રદલેરા ાકભા ૩૦૦ ભી. વયટીપાઇડ ફીમાયણો ભાટે રાઈનન ુઅંતય જાલી 
લાલેતય કયવ ુજોઈઍ.  
(2) યોગીંગ (નલજાતીમ છોડ દૂય કયલા)  

ફીજ ના પ્રોટભાાં જે જાતન ુલાલેતય કયેર શોમ તે જાત સવલામના જુદા ડતા છોડ તેભજ જે તે 
ાક સવલામના યોગલાા જે કોઈ છોડ દેખામ તે ઉાડી દૂય કયલા જેથી જે તે ાકન ુ આનલુાંસળક 
શધુ્ધતા જાલત ુફીજ ઉત્ન્ન કયી ળકામ. યોગીંગ કયલાથી આનલુાંસળક શધુ્ધતા થી ફીજ દ્વાયા થતો 
યોગનો પેરાલો અટકાલી ળકામ છે. 
 


