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ભગપી ફીજ ઉત્ાદન: વભતમાઓ તથા વભાધાન 
નયેન્દ્રકુભાય, ગગંાધય કે., ફી. એભ. ચીકાણી, એચ. કે. ગોય અને એ. ડી. ભકલાણા 

બાકૃઅનુ-ભગપી વવંોધન નનદેળારમ, જુનાગઢ-362 001 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
રયચમ  
 ભગપી ૧૦૦ થી લધાયે દેળોભા ંલલાતો એક તેરીબફમાનંો ાક છે. જેનુ ંદબિણ અભેરયકા મૂ 

ઉદબલ તથ છે અન ે તનેી ખેતી નલશ્વના ઉષ્ણકટીફધં, ઉ–ઉષ્ણકટીફધં અને ગયભ વભળીતોષ્ણ 

નલતતાયોભા ંકયલાભા ંઆલે છે. જો કે ભગપીની વ્મલવાનમક ખેતી ૪૦ રડગ્રી ઉત્તય અને ૪૦ રડગ્રી દબિણ 

અિાળંની લચ્ચેના નલતતાયો સધુી ભમાારદત છે. નલશ્વભા ં કુર નલતતાયના ૮૦ ટકા થી લધાયે ભગપીન ુ

લાલેતય નલકાવળીર દેળોભા ંથામ છે. તેનુ ંઉત્ાદન મખુ્મત્લે એનળમાઈ તથા આરિકી દેળોભા ંથામ છે.  

 કૃન િેત્રભા ં બફમાયણ એ એક ામાના ખચા-યોકાણ છે. ખેડતૂો દ્વાયા ઉમોગભા ં રીધેરા 

બફમાયણની ગણુલત્તા અને વાયી ખેતી દ્ધનત ફનેં જરૂયી છે. વાયી ગણુલત્તાના બફમાયણના ઉમોગ 

લગય, વારંુ ખાતય, નમત અને ાક વયંિણ ભા ંલધાયે ખચા કયલાથી અેિા કયતા  ઓછો રાબ ભે 

છે. આજ સધુી દેળ તેભજ યાજ્મ રેલર ય, યાષ્રીમ કૃન વળંોધન કેન્દ્રના ભાધ્મભ થી રગબગ ૧૯૪ 

જાતો ન ુ વળંોધન થમેલુ ં છે. એક જાત ફશાય ડયા છી જે તે વતંથા તેનુ ં ન્દ્્ુકં્રીમવં વીડ તથા 

પાઉન્દ્ડળેન વીડ ઉત્ન્ન કયે છે અને બફમાયણ વાથે જોડામેરી વતંથાઓને બફમાયણ રંુૂ ાડ ે છે. જો 

ન્દ્્ુકં્રીમવં તેભજ બ્રીડયવીડ ઉત્ાદન વાયી લૈજ્ઞાનીક ખેતીથી કયલાભા ંઆલે તો ભગપીના રિણ 

તેભજ શદુ્ધતા, ફીજ ઉત્ાદન અલતથાઓ વભમે  જાલી ળકીએ છીએ.  

 વાયી જાતોન ુફીજ ફહ ુજ ભોંઘ ુશોમ છે. બાયતભા ંભગપી ઉત્ાદન કયતા નલતતાયો ભા ંવાયી 
જાત ન ુફીજ ભેલવુ ંએ એક ભોટી વભતમા છે ખાનગી ઢીઓ ન ુફીજ ઉત્ાદન ભાટે ન ુજોડાણ ખફુ 
જ ઓછુ છે તેનુ ં મખુ્મ કાયણ ભગપી ભા ંઓછુ ફીજ ગણુાન દય, ઉત્ાદન ની બાયે પ્રરિમા, ફીજ 
તુયણ ળસ્ક્ત ભા ંઝડી ઘટોડો, રયલશન ભા ંઉંચ દયઅને ઓછો રાબ છે. એટરે જરૂયી દય તેભજ મોગ્મ 
રકિંભત ય ખેડતૂોને વાયી જાતન ુબફમાયણ ભે તે ભાટે વશકાયી િેત્રની ફીજ ઉત્ાદન એજન્દ્વીઓ જેલી 
કે યાષ્રીમ ફીજ નનગભ તેભજ યાજ્મ ફીજ નનગભોનો વશકાય જરૂયી છે. બફમાયણની ભાગં તથા યુલઠા 
લચ્ચે ફહ ુજ ભોટંુ અંતય છે. તેથી વાયી જાતો ન ુબફમાયણ ઓછા નલતતાયો ભાટે રંુૂ ડ ેછે.  

ભગપી ભા ંફીજ ઉત્ાદન દ્ધનત:  
 ઔચારયક ફીજ દ્ધનત: ફીજ ઉત્ાદનની ઔચારયક દ્ધનતભા ંબફમાયણના ચાય અરગ અરગ તટેજ 
છે.  
ન્દ્્ુકં્રીમવં ફીજ ઉત્ાદન: ન્દ્્ુકં્રીમવં ફીજ ન ુઉત્ાદન જે તે જાતના ઉદબલ કેન્દ્ર દ્વાયા કયલાભા ંઆલે 
છે. ફે જાત લચ્ચે ૩ ભીટય ન ુઅંતય યાખલાભા ંઆલે છે. જરૂયી છોડલાઓની વખં્માભાથંી વદં કયેર 
છોડલાઓન ુ મલૂમાકંન ડોડલા તથા દાણા ભાટે કયલાભા ં આલે છે. પ્રત્મેક છોડલાના ડોડલા અરગ 
યાખલાભા ંઆલે છે. જે છોડ આરગ ડ ેતેને દુય કયલાભા ંઆલે છે. ફીજ ગણુાન દય ઓછો અને ફીજની 
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જરૂરયમાત લધાયે તથા અલગણી ળકામ તેનુ ંયયાગનમન ને ધ્માનભા ંયાખીને જાતની નલળેતાઓની 
અનરુૂ ૭૦ થી ૮૦ ટકા સં્ક્તઓ જ યાખલાભા ંઆલે છે. ખેતય તથા પ્રમોગળાાના રયણાભોને આધાયે 
ફશાય ડરે જાતની વભાન તેભજ નલનળષ્ટ રિણો લાા છોડલાઓન ેવદં કયલાભા ંઆલે છે. ફીજ 
ગણુન દય (૧:૮), ઉત્ાદન િભતાન ેણ ધ્માનભા ંયાખલાભા ંઆલે છે. એક છોડભા ંથી ભેર ફીજને 
રાઈનભા ં લાલી તેનુ ં તરુનાત્ભક રયિણ કયલા ૧૫ થી ૨૦ સં્ક્તઓ ફાદ એક ચેક જાત ણ 
લાલલાભા ંઆલે છે વદં કયેર છોડલાઓના ઉત્ાદનને બેગુ ંકયી તેનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે.  

બ્રીડયવીડ ઉત્ાદન: આન ુ ન્દ્્ુકં્રીમવં ફીજભા ંથી ઉત્ાદન કયલા ભા ં છે જે એક બ્રીડય દ્વાયા તમૈાય 
કયલાભા ંઆલે છે. બાયતભા ંબ્રીડયવીડન ુ ઉત્ાદન ફ ેતબ્ફકાભા ં કયલાભા ંઆલ ે છે પ્રથભ તબ્ફકાભા ં
ન્દ્્ુકં્રીમવં વીડનો ઉમોગ કયી બ્રીડયવીડ ફનાલલાભા ં આલે છે. જમાયે ફીજા તબ્ફકાભા ં
બ્રીડયવીડભાથંી બ્રીડયવીડ ફનાલલાભા ંઆલે છે.  

પાઉન્દ્ડળેન વીડ ઉત્ાદન: આ ફીજ બ્રીડયવીડભાથંી ઉત્ન્ન કયલાભા ંઆલે છે આ કોઈ ણ વાલાજનનક કે 
ખાનગી િેત્રનીં વતંથાઓ દ્વાયા કે નક્કી કયેર ખેડતૂ વગંઠન કે નક્કી કયેર નનમભો અનવુાય ખેડતૂો દ્વાયા 
ઉત્ાદન કયલાભા ં આલ ે છે. બ્રીડયવીડ ઉત્ાદનની જલાફદાયી કેન્દ્રીમ ફીજ નનગભ, યાજ્મના કૃન 
નલબાગ અન ેખાનગી ફીજ ઉત્ાદકો ઉય છે.  

પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન : આન ુ પાઉન્દ્ડળેન ફીજ ભાથંી ઉત્ાદન કયલાભા ંઆલે છે જે ખેડતૂો ભાટે 
ભલા ાત્ર છે. પ્રભાબણત ફીજના ઉત્ાદન તથા નલતયણ યાજ્મ વયકાયની જલાફદાયી છે. જે યાજ્મ 
ફીજ નનગભ, નલબાગીમ કૃન પાભા, વશકાયી િેત્ર લગેયે ભાધ્મભોથી આમોજન કયલાભા ંઆલે છે. યાષ્રીમ 
ફીજ નનગભ યાષ્રની ભશત્લની જાતોના ઉત્ાદન ભાટે યાજ્મ વયકાયોની વાથે રાગેર છે. જો કોઈ ખેડતૂ 
ફીજ ઉત્ાદનભા ંયવ દાખલતા શોંમ તો આ એજન્દ્વીઓનો વંકા કયી ળકે છે. 

અનોચારયક ફીજ દ્ધનત: આ દ્ધનતભા ંટ્રુથફૂર ફીજ ઉત્ાદન કયલાલાો ખેડતૂ તથા  તથાનનક લેાયી 
વાલાજનનક િતે્રભા ંફાશય ડરે જાતોના ફીજની ખયીદી કયી ખેડતૂ વમદુામને લેચે છે. ટ્રુથફૂર રફેર 
ફીજ ખેડતૂ, ખાનગી ફીજ કંનીઓ દ્વાયા ઉત્ારદત બફમાયણ નો પ્રકાય છે જેને ટ્રુથફૂર રફેર ફીજ 
તયીકે લેચલાભા ંઆલે છે. બાયતભા ંટ્રુથફૂર રેફર ફીજને પ્રભાબણત કમાા લગય કે કામદેવય લેચી ળકામ 
છે. યંત ુ િેત્રભાનક અને ફીજ ભાનક અને ફીજ અનધનનમભ અને પ્રભાબણત ફીજ અનવુાય શોલા 
જોઈએ. ફીજ અનધનનમભ અનવુાય ફીજ ઉત્ાદક અને ફીજ લેાયી આલા ફીજ ભાટે જલાફદાય શોમ 
છે.  
ફીજ ની આનલુનંળક શદુ્ધતા: આનલુનંળક રૂ થી શદુ્ધ અને વાયી ગણુલત્તા્કુ્ત ફીજના ઉત્ાદન ભાટે 
ઉચ્ચ તકનીક કૌળર અને અેિાથી લધાયે આનથિક યોકાણની જરૂય ડ ે છે. ફીજ ઉત્ાદન દયમ્માન 
નલી વાયી ગણુલત્તા્કુ્ત ભગપીની જાતો દ્વાયા ણૂા રાબોનો પામદો ભેલલા ભાટે તેની આનલુનંળક 
શદુ્ધતા અને ફીજના અન્દ્મ ગણુો ય નલળે ધ્માન આવુ ંજરૂયી છે. ફીજા ળબ્દોભા ં કશીએ તો ફીજ 
ઉત્ાદન ભાણવો દ્વાયા અને વાયી યીતે આમોજજત રયસ્તથનતઓની અંદય જ કયવ ુ જોઈએ.  
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આનલુનંળક શદુ્ધતાભા ંઘટાડાના કાયણ: એક જાતની આનલુનંળક શદુ્ધતા ઉત્ાદન દયમ્માન કોઈ કાયણોવય 
ખયાફ થલાની ળક્યતા છે. જેભા ં મખુ્મ નલકાવ વફંધંી બબન્નતા, માનંત્રક નભશ્રણ, ઉત્યીલતાન, અલ 
આનલુનંળક બબન્નતા, પ્રાન્દ્ટ બ્રીડીંગની ટેકનીક અને પ્રાકૃનતક યયાગનમન છે. જેભા ં માનંત્રક નભશ્રણ 
ભગપીની જાતોભા ંઆનલુનંળક ખાભીના ભાટે વોથી ભશત્લણૂા કાયણ છે, એના છી ફીજના છોડને 
તેની અનકુુતાની ફશાયના િેત્રભા ંઉગાડલાથી નલકાવ વફંધંી બબન્નતા ભાટે આનલુનંળક ફદરાલ થઇ 
ળકે છે.  

ફીજ ઉત્ાદન દયમ્માન આનુલંાનંળક શદુ્ધતાની જાલણી: 
ફીજ ઉત્ાદન દયમ્માન આનલુનંળક શદુ્ધતા જાલી યાખલા ભાટે ભશત્લણૂા સયુિા ઉામો: 
ફીજ સ્ત્રોત ન ુ નનમતં્રણ: ફીજ છોડ ઉગાડલા ભાટે એક ઉબચત શે્રણી (મૂ ફીજ, પ્રજનક ફીજ, પ્રથભ 
ચયણ અને દ્વદ્વતીમ ચયણ ) અથલા કોઈ ઉબચત સ્ત્રોતના ફીજનો ઉમોગ કયલો જરૂયી છે.  
લૂાલતી ાક ની આલશ્કમતા: ોતાની યીતે ઉગતી જાતોના ાકને રીધે નભશ્રણ થી ફચલા ભાટે 
લૂાલતી ાક ભશત્લ ણૂા છે. 

અંતય: ભગપી વંણૂાણ ે તલયાગનમનલાો ાક છે. પ્રાકૃનતક યીતે તલયાગનમન અલ ભાત્રભા ં
શોમ છે. વંણૂા ખીરેરા ફૂરભા ંણ યાગદંડ કીભા ંફધં શોમ છે. જેથી યયાગનમન થતુ ંનથી. ભાટે 
ભગપીના અન્દ્મ ખેતયો થી ૩ ભીટયન ુઅંતય એક શદુ્ધ ફીજ ઉત્ાદન ભાટે માાપ્ત ભાનલાભા ંઆલે છે. 
શલા અને જતંઓુ દ્વાયા નજીકના ખેતયોભાથંી  પ્રાકૃનતક યયાગનમનના તથા યોગ ના આિભણથી 
ફચલા ાક ના વભમ દયમ્માન અને વાથે વાથ ેલાલેતય લખતે, કાણી, અન ેવાચલણ લખત ેણ 
માનંત્રક નભશ્રણથી ફચલા અંતય યાખવુ ંઆલશ્મક છે.  

યોગીંગ: અરગ જાતી ના છોડ અથાાત જેના રિણ મૂ ફીજ લાી જાતીથી અરગ શોમ તેના 
અસ્તતત્લથી આનલુનંળક વિંભણન ુએક પ્રફ સ્ત્રોત છે. યંત ુઆલી જાતીના ઓછા પ્રભાણ ભા ંછોડની 
શાજયી ને રીધે મૂ જાતીના છોડની આનલુનંળક શદુ્ધતાને ગબંીય રૂથી મશુ્કેરીભા ંમકૂી ળકતા નથી 
યંત ુ તેની નનયંતય ઉસ્તથનતથી નનનિત રૂથી મૂ જાતીની આનલુનંળક શદુ્ધતા ખયાફ થઇ ળકે છે. 
આલા છોડ ને દુય કયલાની રિમાને યોગીંગ કશ ેછે.  
 અરગ જાતીના છોડના ફે મખુ્મ સ્ત્રોત છે. વૌ પ્રથભ એક જાતના નનલાયણ, ઉત્ાદન વભમભા ં
પ્રનતકુ રયસ્તથનતભા ંકોઈ અપ્રબાલી જાતની ઉસ્તથનતથી અરગ પ્રકાયના છોડ ઉગી ળકે છે. અરગ 
પ્રકાયના છોડનો ફીજો એક સ્ત્રોત વ્મલવાનમક તતય ય રગાડરેા ફીજ અથલા આગના લાની 
લાલેતય દ્વાયા ઉત્ારદત ફીજથી ઉત્ન્ન થમરેા છોડ છે અશી એક નલળે જાતીના ંફીજ ઉત્ાદન ભાટે 
ખતેયભા ંએક વબંનલત વિંાભક જાતી ાછના થોડા લો સધુી ના રલેામેરા શોલા જોઈએ. વાથે વાથે 
નનષ્ણાતંો દ્વાયા નનમનભત રૂથી નનરયિણ જરૂયી છે.  

ફીજ પ્રભાણીકયણ: ભગપીના લાબણજ્મક તતય ય ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ફીજ પ્રભાબણકયણની પ્રણારી 
અનવુાય આનલુનંળક શદુ્ધતાને જાલી યાખલાભા ંઆલે છે ફીજ પ્રભાબણકયણનો મખુ્મ ઉદેળ ભગપી 
ફીજની જાનતઓને તથામી ફનાલી યાખવુ ંતથા તેની ઉરબ્ધતા પ્રદાન કયલાન ુછે. આ ઉદેશ્મને યુો 
કયલા ભાટે ફીજ પ્રભાબણકયણ એજન્દ્વીઓના મોગ્મ અને નનષ્ણાતં કભાચાયીઓ દ્વાયા છોડના નલકાવના 
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ઉ્કુ્ત વજંોગોભા ખેતયન ુ નનરયિણ કયવુ ંજરૂયી છે. વાથે વાથે તેઓ નનરયિણ કયે છે કે ફીજ છોડ 
અેબિત ્આનલુનંળક શદુ્ધતા અને ગણુલત્તાની છે. અને કાણી છી ગણુલત્તા ચેક કયલા ભાટે અને ખેત 
યીિણ કયલા ભાટે ના નમનૂાઓ રેલાભા ંઆલે છે. નનરયિણ નવલામ ફીજ પ્રભાબણત કયતી એજન્દ્વીઓ 
ખેતય અને ફીજ ભાનઆંકને ણ નનધાારયત કયે છે. પ્રભાણીકયણ એજન્દ્વીઓ ફીજને ભજૂંયી આે છે. 
તથા ફીજની  આનલુનંળક શદુ્ધતાને પ્રભાબણત કયે છે. ગણુલત્તા લાી જાતીના ફીજની અલળક્યતાઓન ે
યૂી કયે છે. બાયત વયકાયના કૃન અને વશકાય નલબાગ દ્વાયા કામાાસ્ન્દ્લત ભગપી ઉત્ાદન કામાિભ, 
િેનત્ર્ ્ નનરયિણ દો, જેભા ંઅનબુલી પ્રાન્દ્ટ બ્રીડય અને યોગ, તથા જતં ુનલળેજ્ઞોની દેખયેખભા ંથામ 
છે.  
કોષ્ટક ૧: કેન્દ્રીમ ફીજ પ્રભાણન ફોડા, કૃન ભતં્રારમ, બાયત વયકાય દ્વાયા ભગપી ભાટે ફીજ 
પ્રભાણીકયણ ના મદુ્દા  

કાયક ફીજ શ્રેણી 
આધાય પ્રભાબણત 

૧ જભીન ની જરૂરયમાત  
વદં કયેરા િેત્રોભા ં ભગપીની જાતોન ુ લાલેતય ના શોવુ ં
જોઈએ   

ાછ ની ફે ઋત ુ ાછ ની ફ ે
ઋત ુ

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

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

૦.૧ ૦.૨ 

િેત્ર નનરયિણની વખં્મા (ફૂર અલતથાથી રઇન ેાક ાકલા 
સધુી) 

૨ ૨ 

૩ ફીજ ભાનક  
શદુ્ધ ફીજની ઓછાભા ંઓછી ટકાલાયી ૯૬ ૯૬ 

ફીજા ાક ના લધાયે ભા ંલધાયે ફીજ ની ટકાલાયી  શનૂ્દ્મ શનૂ્દ્મ 

લધભુા ંલધ ુઘાવના બફમાયણ ની ટકાલાયી  શનૂ્દ્મ શનૂ્દ્મ 
શાથે થી પોરરેા ફીજન ુ ઓછા ભા ંઓછી   તુયણ ળસ્ક્ત ની 
ટકાલાયી  

૭૦ ૭૦ 

શાથ થી પોરેરા ફીજભા ંબજે ની ટકાલાયી  ૯ ૯ 
શલાચતુત લાવણભા ંશાથ થી પોરેરા ફીજની  બેજની ટકાલાયી   ૫ ૫ 

ખેતયભા ંલાલીન ેચકાવણી: ખેતયભા ંભગપી લાલી ને ચકાવણી જરૂયી નથી. ક્યાયેક ફીજા ફીજભા ંયોગ 
જનનત શોમ તેલા ફીજ ભાટે કોઈ ઉચાય ઉરબ્ધ નથી, ત્માયે આ યીિણ  આલશ્મક છે.  
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બૌનતક શદુ્ધતા :ઘાવના ફીજ અને અન્દ્મ બૌનતક વાભગ્રી જેભકે નાના ત્થય, તટેૂરા ફીજ, પોતયા, 
ડાખા ની ઉસ્તથનત ન ુભા છે.  

ફીજ ન ુતલાત્મ : ફીજજન્દ્મ યોગ કાયકો અને જતંઓુ ની ઉસ્તથનત ફીજન ુતલાત્મ નક્કી કયે છે. જેભા ં
ાક તલાત્મ અને ખેડતૂો ની આલક ન ુ નનધાાયણ થામ છે . ભગપીના ડોડલા જભીન ભા ંશોમ છે. જે 
જભીન જન્દ્મ યોગ કાયકો અને જતંઓુની વાથે શભેંળા વંકા ભા ંશોમ છે. એટર ેયોગ કાયકો ફીજની અંદય 
જલાની પ્રફ વબંાલના ફની યશ ેછે. જમાયે વિંનભત ફીજ લાલીએ ત્માયે યોગજનક ફીજ અંકુયણ ને 
ઓછુ કયી દે છે. ફીજના ભાધ્મભથી ફીજ જન્દ્મ યોગ નલા ફીજ ભા ં પેરાઈ ળકે છે. આના કાયણ ે
જતંઓુના પેરાલો થામ છે. યોગકાયકો થી ફચલા ાક પેય ફદરી જેલા ઉામ કયી ળકામ છે.   

તુયણ: આ ફીજના પ્રભાણીકયણભા ંભશત્લણૂા ભા છે. અને ફીજના રેફર ય ઉલરેખ કયેર શોમ છે. 
તુયણ ટકાલાયી ખેડતૂોને તેના ફીજ દય ની ગણતયી કયલાભા ંભદદ કયે છે.  તુયણ ળસ્ક્ત ન ુયીિણ 
આભ તો પ્રમોગળાાભા ંકયલાભા ંઆલે છે, યંત ુખેતયભા ંલાતતનલક તુયણ ની ટકાલાયી અરગ શોમ 
ળકે છે. તાજી ઉાડરેી ભગપી દયેક અનકુુ રયસ્તથનત ભા ંલાલી ળકામ છે યંત ુફીજ સશુપુ્તતા ને 
કાયણે. જે તુયણ નથી થઇ ળકતી. સશુપુ્તતા એ એક એલી પ્રરિમા છે જે ફીજની જીલન ળસ્ક્ત ની 
નવલામ ણ ફીજતુયણ યોકે છે. સશુપુ્તતા ની અલધી જે ઋત ુભા ંભગપી ઉાડલા ભા ંઆલે છે તેના 
ય નનબાય શોમ છે ગયભ ભોવભભા ંકાણી ભા ંસશુપુ્ત અલતથા લધાયે શોમ છે.  

ફીજની ળસ્ક્ત: ફીજની ળસ્ક્ત ફીજની ગણુલત્તા ન ુભાદંડ છે જે એક વભાન ઉગાલા અન ેછોડ ની 
વખં્મા ને પ્રબાનલત કયે છે. જમાયે વભાન તફૂયણની વાથે લધાયે ફીજ ઉગાડલાભા ંઆલે છે. ત્માયે અંકુયણ 
એક વભાન નથી શોત ુ.ં લધાયે વભાન ફીજની લચ્ચ ેઉગાલા ના આ અંતય ફીજ ળસ્ક્તભા ં પયક ભાટે 
જલાફદાય છે. ળસ્ક્ત ખેતય ની સ્તથનતની એક નલતતતૃ શે્રણી ની અંદય ઝડથી અને વભાન ઉગાલા ન ે
નીધાાયીત કયે છે. લધાયે ફીજળસ્ક્ત ની વાથે લધાયે ડતા ફીજ લધાયે મશુ્કેરીઓ નો વાભનો કયલાભા ં
વિભ યશ ેછે જેભકે ઠંડી અને નયભ ભાટી, યવામબણક િનત, અનતવષૃ્ષ્ટ લગેયે જે ઓછી ળસ્ક્ત લાા ફીજ 
ની તરુના ભા ં લધાયે વારંુ છે. રયણાભ તલરૂે ઓછી ફીજળસ્ક્તથી ભોડુ ં તુયણ,અને પ્રથભ નજયના 
વકેંતોભા ં ફીજ ઉગાલાનો ઘટાડો જેલા ઘણા રિણો જોલા ભે છે અને જેભા ં તુયણનલકાવ અને 
વરશષ્ણતુા દય ધીભો ડી જામ છે., જો યંયાગત પ્રથા જેલા ખાતય અને જતંનુાળકો નવલામ ફીજ 
ાકની વાયી વબંા રઇ ળકામ તો ફીજળસ્ક્ત લધાયો થઈ ળકે છે.      

ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ના ખેત નવદ્ધાતંો:  ખેડતૂ દ્વાયા થમેર ફીજ ઉત્ાદન, આનલુનંળક નવદ્ધાતંો નવલામ, 
વાયી ગણુલત્તા ્કુ્ત ફીજ અને લધ ુભાત્રાભા ંફીજન ુ ઉત્ાદન કયલા ભાટે નીચે મજુફ ના નવદ્ધાતંો 
અનાલલા આલશ્મક છે. 

વાયા લાતાલયણ ્કુ્ત ખેતય ની વદંગી: ભગપીની જાત જે ખેતયભા ંલાલલા ની શોમ તે જાતી ત ે
ખેતયના લાતાલયણથી અનકુુ શોલી જોઈએ. તાભાનથી વલંેદનળીર જાતીઓન ુ વ્મલવાનમક રૂથી 
ઉત્ાદન વદંગી કયેરા નલતતાયભા ંકયલાભા ંઆલે છે. 
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 ફીજ ભાટે ાકને ફૂર અને યાગનમન ભાટે શુષં્ક 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 તષ્ટ રૂ થી  પ્રભાબણત છે કે અનકુુ તડકો, જરૂયી લયવાદ અને તેજ લન ની ગેયશાજયી 
ઉત્ાદક અને ઉચ્ચ ગણુલતા ્કુ્ત ફીજ ઉત્ાદન ભાટે નનણાામક પામદા કાયક છે. તથા ફીજ ઉત્ાદન 
ભાટે ખેતયો ની વદંગી ણ ધ્માનભા ંઆ ફાફત ેદમન ભા ંરેલી જરૂયી છે. 

ફીજ ભાટે પ્રોટ ની વદંગી : 
 ાક ભાટે વદં કયેર જભીન ભા ંનીચ ેમજુફ નલળેતા શોલી જરૂયી છે. 
૧. જભીન નો પ્રકાય અને ઉજાલણુ ંાક ની જરૂરયમાત મજુફ શોવુ ંજોઈએ 
૨. જભીન ોતાની યીત ેઉગતા છોડ, ઘાવ,તથા અન્દ્મ છોડ થી મકુ્ત શોલી જોઈએ.  
૩. વીડ પ્રોટની ભાટી જભીનજન્દ્મયોગો અને જતંઓુથી મકુ્ત શોવુ ંજોઈએ. 
૪. ઓછાભા ં ઓછી ફ ે ઋત ુ શરેા ભગપી ની એકજ જાત આ તથ ઊય ના ઉગાડરેી  શોલી    

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

આલશ્માક્યતા ને અનરુૂ તેનાથી ૩ ભીટયના અંતયન ુારન થવુ ંજરૂયી છે. 
૭. જ્મા ંફેક્ટેરયમર સકુાયાની વભતમા શોમ તેલા ખેતયભા ંભગપીની ફીજી જાત અથલા વોરેનેવી ાક 

જેલા ટાભેટા, ફટેટા, યીંગણાની વાથ ેાકની પેયફદરી ના કયલી જોઈએ. 
૮. જભીન ની નીતાયળસ્ક્ત વાયી શોલી જોઈએ અને લધભુા ંયેતા તેભજ યુત ુ ંહ્ુભંવ શોવુ ંજોઈએ 

ખેતી દ્ધનત વિંીપ્તભા:ં 
૧. જભીનની તેમાયી: એક લાય દાતંી અને ત્રણ ચાય લખત શયેો છી ાટા શાકંલાથી માાપ્ત ઊંડાઈ 

ભે છે.  
૨. લાલેતય વભમ: ચોભાવાની ઋતભુા ં ભગપી ભાટે જુનના ભધ્મબાગ થી જુરાઇના પ્રથભવપ્તાશ 

સધુીનો વભમ. 
૩. ફીજ્સ્રોત: નાબબક, પ્રજનક ફીજ, પ્રથભ ચયણ ફીજ  પ્રભાણીકયણ એજન્દ્વી દ્વાયા પ્રભાબણત એક રોત 

અથલા ફીજ ઉત્ાદક વતંથા ાવેથી રેલા જોઈએ.  
૪. લાલેતય નલનધ : લાલેતય શની ાછ ૫ થી ૮ વેનભ ના ઉંડા ચાવભા અથલા ફીજ લાલલાના 

ભળીનથી રાઇનભા ંકયવુ ં .લાલલાની ઊંડાઈ ૫ થી ૮ વેનભ સધુી યાખલી . જો કે તે ભાટીના પ્રકાય 
અને બેજની નવથનત ય નનબામ કયે છે. 

૫. ફે ચાવ લચ્ચેનુ ં અંતય: પેરામ તેલી જાતીભા ંફે ચાવ લચ્ચેની જગ્મા ૪૫ થી ૬૦ વેભી, ઉબડી 
ભગપીની જાતભા ં૩૦ વભેી અને ફનંે પ્રકાયની જાનતભા ંફ ેછોડ લચ્ચેની જગ્મા ૧ થી ૧૫ વેભી 
શોલી જોઈએ. 

૬. ફીજદય: ઉબડી જાતભા ં૮૦ થી ૧૦૦ રકગ્રા અને પેરામ એલી જાતભા ં૬૦ થી ૮૦ રકગ્રા પ્રનત શકેટય. 
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૭. ખાતય: વાયી ઉજ ભાટે ૨૦ રકગ્રા નાઈરોજન, ૫૦ થી ૮૦ રકગ્રા પોતપયવ, અને ૩૦ થી ૪૦ રકગ્રા 
ોટાળ પ્રનત શકેટયના દયથી આવુ ં જોઈએ. આ જરૂરયમાત યૂી કયલા ભાટે એભોનીમભ વલપેટ, 
ોટેનળમભ ક્રોયાઇડ તથા નવિંગર સુય પોતપેટ જેલા યાવામબણક ખાતય ઉમોગભા ંરેલા જોઈએ. જે 
જભીનભા ંકાફાનનક દાથા બયયુ પ્રભાણભા ંનથી તેભા ંછાણી્ુ ંખાતય અથલા કમ્ોતટ ખાતય ણ 
નાખવુ ંજોઈએ. 

૮. નવિંચાઇ: ચોભાવાની ઋતભુા ં ભગપીભા ં વાભાન્દ્મ યીતે નવિંચાઇની જરૂરયમાત શોતી નથી, તો ણ 
રાફંા વભમ સધુી લયવાદ ના આલે તો ઉજની િાનંતક આલતથા ય એક થી ફે નમત અલશ્મ 
આવુ.ં લધાયે ફીજ ઉત્ાદન રેલા ભાટે ફૂર ઉગલાનો, ડોડલાનો નલકાવ અન ે ાકલાના વભમે 
યુતો બેજ શોલો જરૂયી છે. 

૯. આંતયખેડ: જમાયે ાકભા ંસમુા ફેવલાની ળરૂઆત થામ ત્મા ંસધુીભા ંફે થી ત્રણ લખત નનદાભણ 
અને આંતય ખેડ કયલી જોઈએ. લાલેતય છી તયંુત ( લાલેતય ના ૨૪ કરાક ની અંદય) 
નનિંદાભણનાળક જેભ કે ેંડાભીથારીનનો ઉમોગ ઘાવ ના નનમતં્રણ ભાટે કયલો જોઈએ.  

ખેતયભા ંભગપીની સકુલણી: 
ભગપીને ઉડમા છી તયત સકુલી દેલી જોઈએ. આદળા રૂ ભા ં ડોડલા ઓ ને ૪૦ ડીગ્રી 

વેલ્લવમવથી નીચા તાભાનભા ંછામાભા ંસકુલલા જોઈએ. જો કે ભગપી વવંોધન નનદેળારમ જુનાગઢ 
તથા તેરીબફમા ંવળંોધન નનદેળારમ, શૈરાફાદ દ્વાયા વળંોનધત ભગપી સકુલલાની લૈકલ્લક દ્ધનતઓ 
અનાલી ળકામ છે. અન ેફીજને ૪૦ ડીગ્રી વેલ્લવમવથી નીચા તાભાનભા ંવીધા સમુાપ્રકાળભા ંસકુલી 
ળકામ છે.  

ેરકિંગ, નાભકયણ અને વગં્રશ: 
વાયી યીતે સકુામેર ડોડલાઓને ાતી ોરીથીન ફોયી અથલા ભોટી ોરીથીન થેરીભા ંેક 

કયલાભા ંઆલે છે. આ થેરી ય ફીજ પ્રભાબણકયણ અનધનનમભ એ નનધાારયત કયેર રેફર રગાડલાભા ં
આલે છે.  

ભગપી ના ઓછા ઉત્ાદન ભાટે ના કાયણો: 
૧ ઓછા ફીજ ગણુન દય (૧:૮) અને લધાયે ફીજ દય (૧૫૦ રકર ગ્રાભ ડોડલા/શકેટય) શોલાને રીધે 

વાયી જાતીઓનો પ્રવાય ખફુ ધીભો છે. 
૨. અનતંયુ જીલરાભા ં તેની ચાયે ફાજુ રગબગ ૨૦ થી ૨૫  ટકા ભગપી િતે્ર (૧૫ થી ૨૦ રાખ 

શકેટય) છે, યંત,ુ ત્મા ંલાતાલયણ ખફુજ શષુ્ક છે.  
૩. લયવાદના ાણીના કૌળર અને આથીક પ્રફધંન ભાટે પ્રોદ્યોબગકી જેલી કે ટક નવિંચાઇ લગેયે 

ભાધ્મભભો ની ખયીદ િભતા નો અબાલ 
૪. અજૈનલક તાણ (દુષ્કા, ગયભી, તથા ખાયાળ) અને જૈનલક તાણ (યોગ, જીલાત) ના ભાય ને રીધે 

ઉત્ાદકતા વાભાન્દ્મ થી ખફુજ ઘટી જામ છે. 
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ભગપીભા ંફીજ ઉત્ાદનથી જોડામેર વભતમાઓ: 
એકરી ઉંચ જાતોની ગણુલત્તા ્કુ્ત ફીજ ભગપીભા ં૨૦ થી ૩૦ ટકા વદૃ્વદ્ધ સનુનનિત કયે છે, 

યંત ુ આલશ્મક ભાત્રાભા ં અને ઓછી રકિંભતભા ં ઈલ્ચ્છત જાનતઓની ગણુલત્તાના ફીજ ની વભમવય 
ઉરબ્ધતા બાયતભા ંઆ ાકની ઉત્ાદકતાની વીનભત કાયણોભા ંવૌ પ્રથભ છે.  ભગપી ના ાક ભાટે 
નલનળષ્ટ વભતમા ઓ ઉય વબંિપ્ત ભા ંચચાા કયીએ તો  
૧. ભગપી ન ુઉત્ાદન અન્દ્મ તેરીબફમાનંા ાકોની તરુનાભા ંજરટર છે. 
૨. અન્દ્મ ાકો જેલાકે વયવલ ૫, સમુા મખુી ૧૦, કસુફંી ૧૫, તર ૧૫, વોમાફીન ૬૫ રકરોગ્રાભ/શકેટય 

ની વયખાભણીએ ભગપી નો ફીજ દય ૧૭૫ થી ૨૦૦ રકરોગ્રાભ ડોડલા /શકેટય છે જે ખફુજ લધાયે 
ભાત્રા ભા ંછે.  

૩. અન્દ્મ તેરીબફમાનંા ાકો જેલા કે વયવલ (૧:૧૦૦), સમુામખુી (૧:૫૦), કસુફંી (૧:૬૦), તર 
(૧:૨૫૦) અને વોમાફીન (૧:૧૬) ની વયખાભણીએ ભગપી નો ફીજ ગણુન દય (૧:૮) ખફુ ઓછો 
છે. 

૪. ાચં રકરો ફીજન ુગણુન કયલાભા ંઆલે તો આ ફીજ વયવલભા ં ૧૦૦ શકેટય ભા ંયૂત ુ ં થામ છે 
જમાયે ભગપી ભા ંપક્ત ૦.૨૩ શકેટય ભાજં ફીજ લાલલા યૂત ુ ંઉત્ાદન ભે છે જે ખફુજ ઓછુ છે. 

નળમાળુ-ઉનાળુ ઉત્ારદત ફીજ ભાટે ભશત્લણૂા ભદ્દાઓ: 
 ભગપી ની મખુ્મ ઋત ુચોભાવાની વયખાભણીએ ઉનાાભા ંભગપીની ઉત્ાદકતા લધાયે શોમ 
છે. કેભ કે ઉત્ાદન ભાટેની વંણૂા રયસ્તથનત આણા ં નનમત્રણભા ં શોમ છે. ાકની ફીભાયીઓ અને 
જતંઓુનો વાભનો ઓછો કયલો ડ ે છે. એટરા ભાટે આ ઋતભુા ં ફીજ ઉત્ાદન અનકુુ છે. લધ ુ
ઉત્ાદનની વાથે ફીજા પ્રકાયની વભતમાઓ જોડામેર ણ છે જે નીચ ેમજુફ છે. 
૧. નળમાળુ-ઉનાળુ ઋતભુા ંજલદી ાકતી ઉબડી જાતો જ લાલી ળકામ છે. જમાયે લેરડી જાતો ની અલધી 

રાફંી શોલા ને રીધે આ ઋતભુા ંલાલી ળકાતી નથી  
૨. નળમાળુ-ઉનાળુ ઋત ુભા ંઉત્ાદીત ફીજની જીલન ળસ્ક્ત નો ઝડથી ઘટાડો થામ છે 
૩. નળમાળુ-ઉનાળુ ઋત ુભા ંાકલાના વભમ ભા ંજો ચોભાસુ ંલશલેુ ંઆલી જામ તો ખેતયભા ંઉબા ાકભા ં

ડોડલા ન ુતુયણ થઇ જામ છે.  

ફીજ ઉત્ાદનના પામદા: 
૧. ભગપીના ફીજ ઉત્ાદનના રયણાભ તલરૂ ખેડતૂોને વાયી જાતીના ફીજ ફજાયભા ંભી ળકે છે. 

જેથી આલનાય વભમભા ંઆણી ઉત્ાદકતા વદૃ્વદ્ધભા ંખફુ ભદદ ભી ળકે. 
૨. ભગપીના યીબિત ફીજ ઉત્ાદનને કાયણે આફ્રાનલ ઓછી ભાત્રાભા ંયશ ેછે જે આજના વભમભા ં

ભગપીની નનકાવ ભાટે એક ભોટી વભતમાભાથંી મસુ્ક્ત ભેલી ભોટી કાભમાફી ભેલી ળકામ છે.  
૩. ફીજ ઉત્ાદન ખેડતૂોની કામા કુળતાભા ંપ્રલીણતા રાલે છે. જે વ્મલવાનમક ખતેી કયલા ભાટે ખફુજ 

જરૂયી છે.  
૪. ફીજ ઉત્ાદન કામાભા ંખેડતૂોને રકિંભત, ફજાય તથા અરગ ભાનઅંકોની યેૂયૂી જાણકાયી આલાભા ં

આલે છે. આ જાણકાયી ખેડતૂોના આનથિક નલકાવ ભાટે ખફુ જરૂયી છે.  
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