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મગફળી બીજ ઉત્પાદનના વસદ્ાિં અને ગજુરાિ માટે મગફળીની સધુારેલી જાિ 
નરેન્દ્ર કુમાર, અજય બી.સી., પ્રવીણ કોના. ગગંાધરના કે., ચન્દ્રમોહન સઘં અને નવનોદ કે. પરમાર 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 

પરરચય 
 મગફળીનો ઉદભવ બે રડપ્લોઇડ પ્રોજેનનટસસ (એ. ડયરેુનેનસસ અને એ. આઇપેસ્ન્દ્સસ) વચ્ચેઅનિુમે 
"એએ" અને "બીબી" જજનોમ વચ્ચે છે, ત્યારબાદ િોમોસોમલરડપ્લોઇડ, દલિણ બોલીનવયા અને ઉત્તરીય 
આજેસન્ન્દ્ટનાના મગફળીનુ ંજન્દ્મ તથળ માનવામાઆંવે છે. મગફળીમા ંતેલ ૪૮-૫૦%, પ્રોટીન ૨૫-૨૮% અને 
રાવ્ય સગુર ૮-૧૪% પ્રમાણમા ંજોવા મળેછે. ૧૦૦ગ્રામ દાણાથી ૫૬૪કેલરી ઊજાસ મળે છે. સરેરાશ પ્રોટીન 
સામગ્રી ઇંડા, ડરેીઉત્પાદનો, માસં અને માછલી કરતા વધારે છે. મગફળી પણ પ્રાણીઓ માટે પૌન્ષ્ટક ચારો 
આપે છે.તેના ચારામા ંપ્રોટીન ૮-૧૫%, લલનપડ્સ ૧–૩%, ખનનજો ૯ .૧૭ % અને ૩૮-૪૫% કાબોહાઈડ્રટેહોય 
છે, જે અનાજના ંચારા કરતા વધારે છે. વર્સ ૨૦૧૮-૧૯ના સરેરાશ મજુબ, ભારતમા ંમગફળીનીખેતી આશરે 
૪૮.૫લાખ હકે્ટર નવતતારમા ં થાય છે, જેનુ ં ઉત્પાદન હકે્ટર દીઠ ૧૪૩૬રકલોનાઉત્પાદન દરે આશરે 
૬૯.૭લાખ ટન ઉત્પાદન થાય છે. ગજુરાત, આંધ્રપ્રદેશ, કણાસટક, રાજતથાન, તાનમલનાડુ અને મહારાષ્ર 
ભારતના છ મોટા રાજ્યો છે, જે મગફળીના કુલ િેત્ર અને ઉત્પાદનમા૮ં૭% જેટલો રહતસો ધરાવે છે. એવુ ં
માનવામા ંઆવે છે કે મગફળી ૧૬મી સદીમા ંપોરુ્સગીઝપાદરી દ્વારા ભારત લાવવામા ંઆવી હતી, અને તે 
પછી મરાસ રાજ્યમા ંવાવેતર શરૂકર્ુું હત ુ.ં ને પછી, તે મહારાષ્ર અને પછીથી આખા દેશમા ં ફેલાઈ ગર્ુ.ં 
આજે મગફળીનીખેતી ભારતના લગભગ તમામ રાજ્યોમા ંથાય છે. ભારતમા ંમગફળી ગરીબો માટે કાજુ 
તરીકે પણ ઓળખાયછે. શેકેલી મગફળી ખાવી ભારતમા ંખબૂ જ લોકનપ્રય છે. 

બીજના ગે્રડ 
સીડ સરટિરફકેશન એસોનસએશન એજન્દ્સીની સત્તાવાર એજન્દ્સી અનસુાર બીજની ચાર જુદી જુદી કેટેગરીઓ 
છે (ન્દ્ર્કુ્ક્લયસ સીડ, બ્રીડર સીડ, બેઝ સીડ, સરટિફાઇડ બીજ). મગફળીમા ં બીજ ગણુના પ્રમાણને લીધે 
બીજક બીજ પછી ચાર બીજ ગણુાકાર તબક્કા (બ્રીડર સીડ, બેઝ સીડ, સરટિફાઇડ સીડ) ની મજૂંરી છે પરંત ુ
આ તમામ બીજ કેટેગરીમા ંકોઈ પણ એક કેટેગરીના માત્ર બ ેતબક્કા લઈ શકાય છે. આ નસવાય સત્યવાદી 
લેબલ બીજ એક અનૌપચારરક બીજ ઉત્પાદન પ્રણાલી છે. બીજ પ્રમાણપત્રના ંધોરણો મજુબ, ફક્ત આધાર 
બીજ અને સલૂચત જાતોના ંપ્રમાલણત બીજ, બીજ પ્રમાણપત્ર હઠેળ આવરી લવેામા ંઆવ્યા ંછે. 

૧. ન્્ુકં્લીયસં બીજ 
અણ ુબીજ પેદા ંબીજ તટોક, ન્દ્ર્કુ્ક્લયસ બીજ અને ઉપલબ્ધ બ્રીડર બીજમાથંી બીજ લાઇન પદ્ધનત દ્વારા 
બનાવવામા ંઆવે છે. નવભક્ત બીજ નવનવધ જાનતના મળૂમા ંસબંનંધત સવંધસક દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. પાકની 
આવશ્યક જુદી જુદી અંતર લગભગ 10 મીટર રાખવી જોઈએ. આનવુનંશક રીતે શદુ્ધ છોડ મળૂ બીજ 
તટોકમાથંી વ્યસ્ક્તગત રીતે પસદં કરવામા ંઆવે છે અને સતંાન સાથે ભળી જાય છે જે નવનવધતાને જુએ છે. 
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૨. બ્રીડર બીજ  
તે બીજક બીજનો વશં છે, જે મળૂ અથવા પ્રાયોજજત પ્લાન્દ્ટ સવંધસક દ્વારા તૈયાર કરવામા ં આવે છે. 
ભારતમા,ં સવંધસકોને ઓછા બીજના ગણુાકાર રેનશયો (1:10) ને કારણે બે તબક્કામા ં(તબક્કો -1, તબક્કો 2) 
બીજ ઉત્પાદન કરવાની મજૂંરી છે. બ્રીડર બીજ બીજ પ્રમાણપત્રના કાયસિેત્ર હઠેળ આવતુ ંનથી, પરંત ુતેની 
ગણુવત્તાને વનતપનત સવંધસનશાસત્રી, પાક શાસત્રી, રોગશાસત્રીની, કીટકશાસત્રીની, રાષ્રીય બીજ નનગમ 
અને રાજ્ય બીજ નનગમમાથંી પ્રત્યેક પ્રનતનનનધની નનરીિણ ટીમ દ્વારા નનયનંત્રત કરવામા ંઆવે છે.બ્રીડર 
બીજની આનવુનંશક શદુ્ધતા 100% છે અને સવંધસક બીજ તેની ટેગ દ્વારા ઓળખાય છે જે સવુણસ પીળો રંગનો 
છે. 

૩. ફાઉન્ડશેન બીજ 
આ સવંધસક બીજની વશં છે, અને તે કોઈ પણ જાહરે અથવા ખાનગી િેત્રની સતંથાઓ અથવા અનધકૃત 
ખેડતૂ સગંઠન દ્વારા અથવા નનધાસરરત ધોરણો અનસુાર રજજતટડસ ખેડતૂો દ્વારા બનાવવામા ંઆવે છે. નીચા 
બીજ ગણુાકાર ગણુોત્તરને કારણે બે બીજના ઉત્પાદનને પણ બ ે તબક્કામા ં મજૂંરી આપવામા ં આવે છે 
(તબક્કો -1, તબક્કો 2). આધાર બીજનુ ંઉત્પાદન રાષ્રીય બીજ નનગમ અને રાજ્યના કૃનર્ નવભાગ અને 
ખાનગી અને અનધકૃત બીજ ઉત્પાદકોની જવાબદારી છે.પાયાના બીજની આનવુનંશક શદુ્ધતા 99.5% છે અને 
તે તેના ટેગ દ્વારા ઓળખાય છે જે સફેદ રંગનો છે. 

૪.પ્રમાણિિ બીજ 
તે બીજનુ ંબીજ છે જે ખેડુતોને ખતેી માટે ઉપલબ્ધ છે. પ્રમાલણત બીજનુ ંઉત્પાદન અને નવતરણ એ રાજ્ય 
સરકારોની જવાબદારી છે, જે રાજ્ય બીજ નનગમ, ખાતાકીય કૃનર્ ફામસ, સહકારી વગેરે દ્વારા આયોજજત 
કરવામા ંઆવે છે. બીજ પ્રમાણપત્ર મજુબ, પ્રમાલણત બીજ આગળના બીજ ઉત્પાદન કેટેગરી માટે પાત્ર 
નથી, પરંત ુ ખાસ સજંોગોમા ં પ્રમાલણત બીજ જ પ્રમાલણત બીજમાથંી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, જો કે આ 
આધાર બીજ તબક્કા -1 ની ત્રણ પેઢીથી વધ ુન હોય તો. પ્રમાલણત બીજની આનવુનંશક શદુ્ધતા 99% છે 
અને તે તેના ટેગ દ્વારા ઓળખાય છે જે વાદળી રંગનો છે. 

૫. ટ્રુથફૂલ લેબલ બીજ 
આ ખેડુતો અને ખાનગી બીજ કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પારદત બીજની શે્રણી છે અને ટ્રુથફૂલ લેબલ મજુબ વેચાય 
છે. આ પ્રકારના બીજને પ્રમાણીકરણની આવશ્યકતા નથી, પ્રમાણીકરણ તવૈક્ચ્છક છે પરંત ુ લેબલલિંગ 
ફરજજયાત છે. સીડ્સ એક્ટ મજુબ બીજ ઉત્પાદકો અને બીજ વેચનારાઓ બીજની ગણુવત્તા માટે જવાબદાર 
છે. બીજ અનધનનયમ અને પ્રમાલણત બીજ મચં મજુબ િેત્રનુ ં ધોરણ અને બીજ ધોરણ જાળવવુ ં
જોઈએ.સત્યવાદી લેબલ બીજનુ ં ઉત્પાદન પ્રકાનશત અને સલૂચત જાતોમાથંી કરી શકાય છે. સત્યવાદી 
લેબલવાળા બીજની શારીરરક શદુ્ધતા અને અંકુરણ માટે પરીિણ કરવામા ં આવે છે. સત્યવાદી બીજનુ ં
લેબલ પરપલ લીલો છે. 

મગફળીના બીજ પ્રમાિપત્ર ધોરિો 
ભારત સરકારના કૃનર્ મતં્રાલય દ્વારા કેન્દ્રીય બીજ પ્રમાણપત્ર બોડસ દ્વારા નનધાસરરત મગફળી માટે બીજ 
પ્રમાણપત્ર ધોરણો (િતે્ર ધોરણો અને બીજ ધોરણો) છે. 
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૧. કે્ષત્ર માનક 
અ. સામાન્ય જરૂરરયાિ 
૧. અંિર  
કારક બીજ શે્રિી 

આધાર પ્રમાણિિ 
૨.કે્ષત્ર માનક  
મગફળીન ુબીજી જાતોથી રખાત ુ ંઅલગ અંતર (મીટર) ૩ ૩ 

મગફળી ના સમાન જાતથી રખાત ુ ંઅલગ અંતર (મીટર) ૩ ૩ 
બ. ચોક્કસ આિશ્યકિા 

કારક મહત્તમ અનમુવિ મયાાદા (%) 
આધાર પ્રમાણિિ 

િેત્રમા ંઅંનતમ નનરીિણ સમયે મહત્તમ નવનવધ પ્રકારના છોડની 
હાજરી (%) 

૦.૧૦ ૦.૨૦ 

2. બીજ માનક (પોડમા)ં 
કારક બીજ શે્રિી 

આધાર બીજ પ્રમાણિિ બીજ 
ન્દ્ર્નૂતમ શદુ્ધ બીજ (%) ૯૬ ૯૬ 
મહત્તમ નનન્ષ્િય સામગ્રી (%) ૪ ૪ 
અન્દ્ય પાકનુ ંમહત્તમ બીજ (%) ૦ ૦ 
મહત્તમ નીંદણ બીજ (%) ૦ ૦ 
હાથથી છાટેંલા બીજમા ંન્દ્ર્નૂતમ અંકુરણ (%) ૭૦ ૭૦ 
હાથથી છટંકાવવાળા બીજમા ંમહત્તમ ભેજ (%) ૯ ૯ 
બાષ્પીભવનમા ંહાથથી છાલવાળા બીજનો મહત્તમ ભેજ (%) ૫ ૫ 

સારી બીજની ગિુિત્તાની લાક્ષણિકિાઓ 
બીજ આરોગ્ય: બીજની ગણુવત્તા સારી બીજ અંકુરણ િમતા અને બીજ શસ્ક્ત સાથે જાણીતી છે. 
ગણુવત્તાર્કુ્ત બીજ બકે્ટેરરયા, ફૂગ, સકૂ્ષ્મજીવો અને જતંઓુના નકુસાનથી મકુ્ત હોવુ ંજોઈએ. મગફળીની 
શીંગો ભગૂભસમા ંઉગ ેછે જે જમીન દ્વારા થતા જીવાણઓુ અને જતંઓુ સાથે સતત સપંકસમા ંરહ ેછે, તેથી, ત્યા ં
પેથોજેન્દ્સ બીજમા ં પ્રવેશવાની સભંાવના છે. જ્યારે ચપેગ્રતત બીજ વાવવામા ંઆવે છે, ત્યારે પેથોજેન્દ્સ 
બીજ અંકુરણ ઘટાડ ેછે. 
બીજનીગણુવત્તાસારીબીજ અંકુરણ િમતા અને બીજ શસ્ક્ત ધરાવે છે તે જાણીતી છે. ગણુવત્તા બીજ 
બેક્ટેરરયા, ફૂગ, સકૂ્ષ્મજીવો અને જતંનુા નકુસાનથી મકુ્ત હોવુ ંજોઈએ. મગફળીની શીંગો ભગૂભસમા ંઉગ ેછે 
જે જમીન દ્વારા થતા જીવાણઓુ અને જતંઓુ સાથે સતત સપંકસમા ંરહ ે છે, તેથી, ત્યા ં પેથોજેન્દ્સ બીજમા ં
પ્રવેશવાની સભંાવના છે. જ્યારે ચેપગ્રતત બીજ વાવવામા ંઆવે છે, ત્યારે પેથોજેન્દ્સ બીજ અંકુરણ ઘટાડ ેછે. 
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બીજની શારીરરક શદુ્િા: મગફળીમા ંબીજની શારીરરક શદુ્ધતા ૯ % રાખવી જોઈએ અને બીજ સમાન કદ 
અને આકારના હોવા જોઈએ. બીજ મળૂ, પત્થરો, પાકની અન્દ્ય જાતોના બીજ, તટેૂલા બીજ,નીંદણ બીજ 
જેવા નનન્ષ્િય પદાથોથી મકુ્ત હોવા જોઈએ. 

આનિુવંશક શદુ્િા: પેઢી દર પેઢી બીજની આનવુનંશક લાિલણકતાઓ જાળવવી એ આનવુનંશક શદુ્ધતા 
કહવેાય છે. નવનવધ કારણોસર ઉત્પાદનના તબક્કા દરનમયાન નવનવધ પ્રકારની આનવુનંશક શદુ્ધતા બગડી 
શકે છે, જેમા ંમખુ્યત્વે નવકાસની નવનવધતા, યાનંત્રક નમશ્રણ, પરરવતસન, નજીવા યોગ્ય આનવુનંશક નવનવધતા, 
છોડના સવંધસન તકનીક અને કુદરતી પરાગાધાનનો સમાવેશ થાય છે. આમાથંી, મગફળીની જાતોમા ં
આનવુનંશક વારસોનુ ંસૌથી મહત્વપણૂસ કારણ યાનંત્રક નમશ્રણ છે, ત્યારબાદ તેમના અનકુલૂન િેત્રની બહારના 
નવતતારોમા ંભલામણ કરેલ જાતો વધવાથી નવકાસની નવનવધતા અને આનવુનંશક નવનવધતા થઈ શકે છે. 

ભેજ ન ુપમાાિ:ઊચા ભેજ ને કારણ ેબીજ ર્ૂંક સમયમા ંઅંકુરણ શસ્ક્ત અને જીદગી ગમુાવે છે. મગફળીમા,ં 
૮-૧૦% ભેજ બીજની ગણુવત્તા જાળવવા માટે પરૂત ુ ંછે. 

આનિુવંશક શદુ્િાના અધોગવિના કારિો: નવનવધ કારણોસર ઉત્પાદનના તબક્કા દરનમયાન નવનવધ 
આનવુનંશક શદુ્ધતા બગડી શકે છે. જાતોના સપષ્ટ અને વાતતનવક અધોગનતના મહત્વપણૂસ પરરબળો નીચ ે
મજુબ છે. 
૧.નવકાસની નવનવધતા                  ૫.આનવુનંશક પ્રવાહ 
૨.યાનંત્રક નમશ્રણ                        ૬.વનતપનત સવંધસનની તકનીકીઓ 
૩.કુદરતી પરાગાધાન                  ૭.અન્દ્યપરરવતસન 
૪.નજીવા યોગ્ય આનવુનંશક નવનવધતા  

1.વિકાસની વિવિધિા: જ્યારે નવનવધ પ્રકારના કૃનર્-પયાસવરણીય પરરસ્તથનતઓ હઠેળ બીજની નવનવધતા 
તેના કુદરતી નવતતારમાથંી અનેક પેઢીઓ સધુી ઉગાડવામા ંઆવે ત્યારે નવકાસની વદૃ્ધદ્ધ થઈ શકે છે. તેથી, 
જાતોના બીજ ઉત્પાદન તેમના ભલામણ કરેલ અને વૈનવધ્યપણૂસ તથાને થવુ ંજોઈએ. 

 2.યાવંત્રક વમશ્રિ: આનવુનંશક શદુ્ધતાના અભાવનુ ંમખુ્ય કારણ. પ્રરિયા દરનમયાન વાવણી દરનમયાન તે 
કોઈપણ તબકે્ક થઈ શકે છે. આ તવયસેંવક બીજને કારણે છે, બે જુદી જુદી જાતો માટે સમાન બીજ 
કવાયતનો ઉપયોગ કરીને, નવનવધ જાતો એકબીજાની નજીક વાવે છે, માળ કાપવામા ં આવે છે અને 
પ્રોસેનસિંગ ર્નુનટની યોગ્ય સફાઇ ન કરવાથી યાનંત્રક નમશ્રણ થઈ શકે છે. 

3.કુદરિી પરાગાધાન: જોકે મગફળી એક તવ-પરાગાધાન પાક છે, મગફળીમા ં5% તવ-પરાગાધાન જોવા 
મળે છે. કુદરતી પરાગાધાન પાકના અલગતા અંતર અને તેના પરાગાધાન એજન્દ્ટ પર આધારરત છે. 
મગફળીમા,ં એક જાતથી બીજી નવનવધતાનુ ંઅંતર ૧૦ મીટર હોવુ ં જોઈએ જેથી નવનવધતાની આનવુનંશક 
શદુ્ધતા જળવાય. 

4.નજીિા યોગ્ય આનિુવંશક વિવિધિા: જાતોના પ્રકાશન સમયે નાના આનવુનંશક તફાવતો પણ હોઈ શકે 
છે. ઉત્પાદન ચિ દરનમયાન થોડો સમય પછી, આ નાના આનવુનંશક લભન્નતા નવનવધમા ં આનવુનંશક 
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નવનવધતાનુ ંકારણ બને છે. તેથી, નવનવધતાના પ્રકાશન પછી, નવનવધ પ્રકારના છોડને બીજના પાકમાથંી ૨-
૩ વદૃ્ધદ્ધના તબક્કાઓથી દૂર કરવા જોઈએ, આવા છોડને દૂર કરવાની પ્રરિયા રોગગ્રતત છે. મગફળીમા ંરૂટ 
થવુ,ં પાકા અને પોડ પાકાના તબકે્ક વહન કરે છે. 

5.આનિુવંશક પ્રિાહ: એક રેન્દ્ડમ પ્રરિયા છે જે ર્ૂંકા સમયમા ં સેલમા ં મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. 
પનુરાવનતિત ર્ૂંકા તતભંના કદ, તતભંના કદમા ંતીવ્ર ઘટાડો અને ઓછી સખં્યામા ંઆ છોડને નવી કલમમા ં
રૂપાતંરરત કરવાને કારણે રેન્દ્ડમ રડ્રફ્ટ થાય છે. તેથી, બીજ પાક એક સાથે મોટા નવતતારમા ંવાવેતર કરવો 
જોઈએ જેથી નવનવધતાની આનવુનંશક શદુ્ધતા જળવાય. 

6.િનતપવિ સિંધાનની િકનીકીઓ: કેટલીકવાર જીનોટાઇપ સ્તથર કયાસ નવના નવી નવનવધતા તરીકે મકુ્ત 
થવી નવનવધતામા ંઅસ્તથરતા પેદા કરી શકે છે, તેથી પ્રકાશન પહલેા ંનવનવધતાનુ ંયોગ્ય રીતે મલૂ્યાકંન કરવુ ં
એ જાતની આનવુનંશક શદુ્ધતા માટે ખબૂ જ મહત્વપણૂસ છે. 

7.અન્યપરરિિાન: સામાન્દ્ય રીતે, જાતોમા ંપરરવતસનની સભંાવના ખબૂ ઓછી હોય છે, આ માટે સમયાતંરે 
બીજ પાકનો પાક કરવો જરૂરી છે. 

મગફળીની આનિુવંશક શદુ્િા જાળિિા માટેના ણબિંદુઓ 
1.કુદરતી પરાગાધાન અને યાનંત્રક અને શારીરરક નમશ્રણને રોકવા માટે પરૂતા પ્રમાણમા ંઅલગતા (3 મી) 

જરૂરી છે. 
2.મગફળીના બીજનુ ં ઉત્પાદન તે જ પ્લોટમા ં ન લેવુ ં જોઈએ જ્યા ં મગફળીનુ ં ઉત્પાદન બ ે વર્સ પહલેા ં

લેવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 
3.પરાગનયન પહલેા ંબીજ ઉત્પાદનના પ્લોટની બહારના પ્રકારના વ્યસ્ક્તગત છોડને કાઢી નાખવા જોઈએ. 
4.આનવુનંશક શદુ્ધતા માટે જાતોનુ ંસમયાતંરે ઉગાડવાનુ ંપરીિણ કરવુ ંજોઈએ. 
5.મગફળીના બીજનુ ંઉત્પાદન ફક્ત કતટમાઇઝ્ડ નવતતારોમા ંથવુ ંજોઈએ. 
6.યોગ્ય બીજ ગણુાકાર નસતટમ અપનાવી જોઈએ,મગફળીના બીજના ગણુાકારના પ્રમાણને કારણે 

ન્દ્ર્કુ્ક્લયસ બીજ પછી ચાર બીજ ગણુાકાર તબક્કા (સવંધસક બીજ, આધાર બીજ, પ્રમાલણત બીજ) ની 
મજૂંરી છે 

  
ણગરનાર-૩ જાિનુ ંબીજ ઉત્પાદન 
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ગજુરાિ માટે મગફળીની અદ્યિન જાિ 
ગજુરાત માટે મગફળીની અલગયાર જાત વરસાદ આધારીત ભલામણ કરવામા ંઆવે છે અને ઉનાળાની 
ૠતમુા ંવાવણી માટે પાચં જાતોની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. આ જાતોની મખુ્ય લાિલણકતાઓ નીચ ે
મજુબ છે. 
ચોમાસુ/ંિષાા ુ  ુ વશયાળં/ઉનાળં ુ  ુ
જીજી -૨૦, જીજી -૭, જીજેજી -૯ (જે -૯), જેએલ -૫૦૧, 
જીજેજી -૧૭, જીજેજી -૨૨ જીજેજી-એચપીએસ -૧, જીજેજી -
૩૨ કેડીજી -૧૨૩, જીજી-એચપીએસ -૨, કેડીજી -૧૨૮ 

ટીજી-૩૭એ, ટીપીજી૪૧, ડી એચ ૮૬, જીજેજી-
૩૧, જીજી-૧૪  

૧. જીજી -૨0 અને જીજેજી -૨૨ 
 જાિ : જીજી-૨0 જાિ : જીજેજી-૨૨ 

(જેએસએસપી-૩૬) 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૧૯૯૨ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૩ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૯૬૦ અને૧૪૩૯  
કી.લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૭૭૦ અને૧૨૭૪  
કી.લો/હા.  

તેલની ટકાવારી : ૫૦.૭ % તેલની ટકાવારી : ૫૧.૬% 
પકવાનો સમય : ૧૧૦-૧૧૫ રદવસ  પકવાનો સમય : ૧૧૮ રદવસ  
મખુ્ય લિણ : વધ ુઉપજ, દાણાનુ ંકદ 

મધ્યમથી મોટો હોય છે  
મખુ્ય લિણ : આ જાત ગ્રીવા નવગ્લને પ્રનત 

સહીસણુ છે. 
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૨. જેએલ-૫૦૧ અને જીજેજી-૯ 
જાિ : જેએલ-૫૦૧ જાિ : જીજેજી-૯ (જે-૬૯  )  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૦ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૨ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : મહાત્મા ફુલે નવશ્વ કૃનર્ 

નવધ્યાલય  
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત, દલિણ રાજતથાન ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૬૬૧અને ૧૧૦૫ 
કી. લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૩૪૮૩ અને૨૪૭૩  
કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦ % તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦ % 
પકવાનો સમય : ૧૦૨-૧૦૫ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૭ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત જલદી પાકી જાય છે મખુ્ય લિણ : વધારે ઉત્પાદન, ઉનાડુ ં

ઋત ુમાટે પણ  

૩. જીજી-૭ અને ટીજી-૩૭એ 
જાિ : જીજી-૭ જાિ : ટીજી-૩૭એ  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૧ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૪ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : ભાભા પરમાણુ ંસનસોધાન 

કેન્દ્ર રોમ્બ ે
ભલામણ કરેલ િેત્ર : ગજુરાત, દલિણ રાજતથાન ભલામણ કરેલ 

િેત્ર 
: રાજતથાન, ઉત્તરપ્રદેશ 

પજંાબ, ઓરડશા, પનિમ 
બેંગલ, લબહાર, ઉત્તર પવૂી 
રાજ્યો 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

: ૧૬૬૧અને ૧૧૦૫ 
કી. લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૩૪૮૩ અને૨૪૭૩  
કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦% 
પકવાનો સમય : ૧૦૨-૧૦૫ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૭ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત જલદી પાકી 

જાય છે 
મખુ્ય લિણ : વધારે ઉત્પાદન, ઉનાડુ ં

ઋત ુમાટે  
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૪.જીજેજી-એચપીએસ-૧ અને જીજી-એચપીએસ-૨ 
જાિ : જીજેજી-એચપીએસ -1 જાિ : જીજી-એચપીએસ -2 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૦ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૮ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૨૧૨૫ અને ૧૪૩૭  
કી. લો/હા 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

:  ૨૮૩૫ અને ૧૯૪૫ કી. 
લો/હા 

તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦% તેલની ટકાવારી : ૪૮.૮% 
પકવાનો સમય : ૧૧૦-૧૨૦ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૨૧ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત મોટો દાણો (૭૬ 

ગ્રામ / ૧૦૦ દાનના જીવન) 
માટે યોગ્ય છે 
 

મખુ્ય લિણ : ઓછા પ્રમાણમા ંતેલ, 
આ જાત મોટો દાણો 
(૧૦૦ દાન વજન: ૬૭ 
ગ્રામ) માટે યોગ્ય છે.   

૫. કેડજી-૧૨૩ અને કેડજી-૧૨૮ 
જાિ : ફૂલો િનાા (કેડજી-૧૨૩) જાિ : ફૂલો ફનાા (કેડજી-૧૨૮) 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૬ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૬ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : મહાત્મા ફુલે નવશ્વ કૃનર્ 

નવધ્યાલય, રદગરજ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : મહાત્મા ફુલે નવશ્વ કૃનર્ 

નવધ્યાલય, રદગરજ  
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
કણાસટક, દલિણ મહારાષ્ર, 
ગજુરાત, રાજતથાન, 
ઓરડશા, પનિમ બેંગલ, 
ઝારખડં, મલણપરુ 

ભલામણ કરેલ િેત્ર : તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
કણાસટક, દલિણ 
મહારાષ્ર, ગજુરાત, 
રાજતથાન 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૨૨૧૨ અને ૧૫૫૦  
કી. લો/હા. 

દાણા અને અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

:  ૨૪૨૫ અને ૧૭૦૦  
કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૫૧.૦% તેલની ટકાવારી : ૫૧.૦% 
પકવાનો સમય : ૧૨૦ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૨૧ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : રટક્કા અને રસટ રોગ  

પ્રનતકારક 
મખુ્ય લિણ : રટક્કા અને રસટ રોગ 

પ્રનતકારક  
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૬. જીજેજી-૧૭ અને જીજેજ-૩૨ 
જાિ : જીજેજી-૧૭  જાિ : જીજેજ -૩૨ 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૩ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૮ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય 

ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
કણાસટક, દલિણ મહારાષ્ર, 
તેલગંાણા 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૭૯૮ અને ૧૧૮૭ 
કી. લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

:  ૩૩૯૨ અને ૨૩૪૨ 
 કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% તેલની ટકાવારી : ૫૩.૯% 
પકવાનો સમય : ૧૨૧ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૫-૧૨૪ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : તણા નવગલન પ્રનતકારક મખુ્ય લિણ : રટક્કા અને રસટ રોગ 

પ્રનતકારક  

૭. ટીપીજી-૪૧ અને ડીએચ -૮૬ 
જાિ : ટીપીજી-૪૧ જાિ : ડીએચ-૮૬  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૪ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૫ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : ભાભા પરમાણુ ંસનસોધાન  

કેન્દ્ર રોમ્બ ે
ઉત્પાદન કેન્દ્ર :  કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય, 

ધારવાડ 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: બધા ભારતમા ં ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત, દલિણ 
રાજતથાન, મહારાષ્ર, 
ઓરડશા, પનિમ બેંગલ 

વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ 
દાણા અને 
અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

: ૨૦૮૮ અને ૧૪૪૧ 
કી.લો/હા 

દાણા અને 
અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

:  ૪૦૨૨ અને ૨૭૩૫  
કી.લો/હા 

તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦% તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% 
પકવાનો સમય : ૧૨૨ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૨૫-૧૨૭ રદવસ  
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મખુ્ય લિણ  : મોટા દાણો (> ૬0 ગ્રામ / 
૧૦૦ દાન), ઉચ્ચ ઓલેઇક / 
લલનોલેક કા અનચુ્છેદ (૩.૨૭), 
લગભગ 25 રદવસ 
સધુીતાજાબીજસસુપુ્તાવતથાઅને 
રતવુા પ્રનત સારહસણુ છે 

મખુ્ય લિણ : તે જાત અધસ- ઠીગલણ 
પ્રકારની, ઉચ્ચ ઉત્પાદન 
વારી, અને પાછલા ધબ્બા 
અને ચસૂક કીટકો માટે  
સારહસણુ છે 

૮. જીજેજી-૩૧ અને જીજી-૩૪ 
જાિ : જીજેજી-૩૧  જાિ : જીજી-૩૪  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૨ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૮ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર :  આણદં કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય  

ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત 

વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ 
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૬૩૧ અને ૧૧૭૪ 
કી.લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

:  ૩૭૧૫ અને ૨૬૦૦ કી.લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% તેલની ટકાવારી : ૫૨.૮% 
પકવાનો સમય : ૧૦૦-૧૦૫ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૭ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત તના 

નવગ્લોન રોગ પ્રનત 
સારહસણુ છે 

મખુ્ય લિણ : વધ ુઉપજ અને તેલ, દાણનુ ંકદ 
મોટો હોઈ છે (૧૦૦ રકલો વજન 
૫૧ ગ્રામ) 

 
બીજને લેિા માટેન ુસરનામુ ં
જાિ સરનામુ ં
જીજી-૨૦, જીજી-૭  
જીજેજી-૩૭ (જે-૯)  
જીજેજી-૧૭ 
જીજેજી-૨૨ 
જીજેજી એચપીસ-૧, 
જીજેજી-૩૨ 
જીજેજી એચપીસ-૨, 
જીજેજી-૩૧ 

નોડલ અનધકારીઓ, (મેગા બીજ પ્રોજેક્ટ), જુનાગઢકૃનર્ ર્નુનવનસિટી, જુનાગઢ, ફોન: 
(O) ૦૨૮૫-૨૬૭૫૦૭૦, ૨૬૭૨૦૮૦-૯૦, , પીબીએક્સ-૪૪૯&૪૫૦ 
મખુ્ય તેલીલબયા સનસોધાન કેન્દ્ર, જુનાગઢકૃનર્ ર્નુનવનસિટી, જુનાગઢ : ૦૨૮૫-
૨૬૭૨૦૮૦-૯૦, પીબીએક્સ-૩૨૫, (૦૨૫૮) ૨૬૭૦૨૦૫ 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ, બીજ ભવન, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાધંીનગર -
૩૮૨૦૧૦, ગજુરાત. ફોન :079-૨૩૨૫૬૬૯૦, ફેકસ૦૭૯ – ૨૩૨૫૬૭૧૮ 

ટીજી ૩૭ 
એ,ટીપીજી-૪૧ 

ભાભા પરમાણુ ંસનસોધાન કેન્દ્ર, રોમ્બ-ે ૪૦૦ ૦૮૫, મબુઇ. ફોન: ૦૨૨-
૨૫૫૦૫૧૫૭, ૨૫૫૯૫૪૯૦: ફેકસ૦૨૨-૨૫૫૦૫૧૫૧ 



11 
 

જીજી-૩૪ નોડલ અનધકારી આણદં કૃનર્ ર્નુનવનસિટી, આણદં ફોન :૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯, ૨૬૯૨-
૨૬૪૩૨૪ 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ, બીજ ભવન, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાધંીનગર -
૩૮૨૧૦૧, ગજુરાત. ફોન :૦૭૯-૨૩૨૫૬૬૯૦,: ફેકસ૦૭૯ – ૨૩૨૫૬૭૧૮ 

જેલ-૫૦૧, કેડીજી-
૧૨૫,કેડીજી-૧૨૮ 

તેલીલબયા સનસોધાન કેન્દ્ર,મહાત્મા ફુલે કૃનર્ નવધ્યાપીઠ,રાહરુી-૪૧૩૭૨૨,મહારાષ્ર  
ફોન: ૦૨૫૭-૨૫૫૦૮૮૮: ફેકસ ૦૨૮૭-૨૫૫૩૨૨૮  
મહારાષ્ર રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ 
મહા બીજ ભવન , કૃનર્ નગર,અકોલા -૪૪૪૧૦૪, મહારાષ્ર 
ફોન:૦૭૨૪ - ૨૪૫૫૦૯૩, ૨૫૫૮૪૮૦, ફેક્સ: ૦૭૨૪ - ૨૪૫૫૧૮૭, ૨૪૫૫૨૮૭ 

ડીએચ ૮૬ બીજ નનયામક 
કૃનર્ નવજ્ઞાન નવધ્યાલય,ધારવાડ-૫૮૦૦૦૫ 
ફોન: ૦૮૩૬-૨૪૪૧૮૮૪,૨૭૪૧૫૯૮, ફેક્સ: ૯૧-૦૮૩૬-૨૭૪૧૫૯૮ 
કણાસટક રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ 
બીજ ભવન,બેલરી રોડ,હબેલ,બેંગલરુુ—૫૬૦૦૨૪ ફોન:૨૩૪૧૬૯૫૩, ૨૩૪૧૧૬૯૧, 
૨૩૪૧૫૬૫૨ – ૫૬, ફેકસ : 080 – ૨૩૪૧૫૮૯૫ 
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ભારિમા ંઉચ્ચ ઓલીક મગફળી ના ફાયદા િથા ઉચ્ચ ઓલીક મગફળીની વિવિધ જાિોનો લાભ 
એસ.કે.બેરા 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 

 વધારે ઓલીકએનસડ અનેનીચા પાલમીટીક એનસડવાળા આહારમા ં ઉચ્ચ ઘનતા લલપોપ્રોટીન 
(એચડીએલ) ની ઇક્ચ્છત ગણુોત્તરને ઓછી ઘનતાવાળા લલપોપ્રોટીન (એલડીએલ) ને પ્રોત્સાહન આપીને 
કારડિયો-વેતયલુર રોગોનુ ંજોખમ ઘટાડ ેછે અને રાયસીગ્લાઇસેરોલ અને લોહીમા ંગ્લકુોઝનુપંણ તતર ઘટાડ ે
છે. વધારે ઓલીક એનસડ અને લલનોલીક એનસડ રેનશયોથી તેલ અને ખાદ્ય પદાથોના સગઁ્રહ સમય મા ં
વધારો થાય છે. ઓલલવ તેલ તેની વધારે ઓલીક એનસડ ગણુવત્તા માટે લોકનપ્રય છે. ઓલલવ તેલનુ ંસેવન 
કરવાથી હૃદયરોગ ઓછો થાય છે અને શરીરમા ંકોલતેટરોલનુ ંમહત્તમ તતર જાળવવા ંમા ંસહાય કરે છે. 
ભારતમા ં ઓલલવ તેલ વધારે ભાવે મળે છે તેથી સામાન્દ્ય લોકોતેને ખરીદી શકતા નથી. આમવધારે 
ઓલીક વાળી મગફળી લોકોને ઓલીક સમદૃ્ધ તેલ અને આહારનો લાભ પ્રદાન કરશે. વધારે ઓલીક વાળી 
મગફળીને તેની ઉન્નત સગઁ્રહશસ્ક્ત ના અને ગ્રાહક આરોગ્ય લાભ માટેથઈ તથાનનક અને આંતરરાષ્રીય 
બજારોમા ંપણ ઘણી માગં છે. વધારે ઓલીક  વાળી મગફળીમાથંી ઉત્પન્ન થતા તેલ અને ખાદ્ય સામગ્રીમા ં
સામાન્દ્ય મગફળી કરતા ં 5 થી 10 ગણી વધારે લાબંી સગઁ્રહશસ્ક્ત હોય છે. આઇ.સી.એ. આર.મગફળી 
અનસુધંાન નનદસશાલય,  જુનાગઢએ ભારતમા ંપ્રથમ વખત બે વધારે ઓલીક વાળી, વધારે તેલ વાળી અને 
વધારે ઉપજ આપતી મગફળીની જાતો નવકસાવી છે. લગરનાર-4 અને લગરનાર-5 નુ ં તેલ ઓલલવ તેલ 
કરતા ંસારંુ છે કારણ કે તેમા ંઓલલવ તેલની (૭૫-૭૮%) ની તલુનામા ં૭૮ % થી વધ ુઓલલક એનસડ હોય 
છે. લગરનાર 4 અને લગરનાર 5 બનેંમા ં ઓલીકથી લલનોલીક એનસડ રેનશયોની માત્રાતેલ અને ખાદ્ય 
સામગ્રીની જાળવણીની ગણુવત્તામા ંવધારો કરે છે. લગરનાર4અને લગરનાર5 થોડા સમય મા ંજ વાવેતર 
માટે આપવામા ં આવશે અને ગજુરાત, રાજતથાન, આંધ્રપ્રદેશ, કણાસટક અને તાનમલનાડુમા ં વરસાદની 
મોસમવાવેતર કરી શકાશે.  
વધારે ઓલીક  મગફળીની જાતોએ ભારતના મખુ્ય મગફળી ઉગાડતા રાજ્યોમાએંકહકે્ટરમા૩ં-૪ ટન વધારે 
ઉત્પાદન આપ્ર્ુ ં છે અને તે ૧૧૦-૧૧૫રદવસમા ં પાકી જાય છે. હાલમા ં ભારતમા ં ખાદ્ય ઉદ્યોગો અન્દ્ય 
દેશોમાથંી વધારે ઓલીક  મગફળીની આયાત કરે છે જે કાચા માલની રકિંમતમા ં વધારો કરે છે. કાચા 
માલના આયાતથી ગ્રાહકો માટે ઉત્પાદનની રકિંમત વધે છે અને ઉદ્યોગોને નફામા ંઘટાડો થાય છે. ઓઇલ 
નમલો અને ખાદ્ય ઉદ્યોગો હવે બજાર ની રકિંમતે તથાનનક બજારમાથંી ઉચ્ચ ઓલીક  લગરનાર 4 અને લગરનાર 
5 મગફળી ખરીદશે. અન્દ્ય દેશોમા ંઉચ્ચ ઓલીક મગફળીની વધ ુમાગં હોવાથી નનકાસ કતાસ લગરનાર 4 
અને લગરનાર 5 વધારે ભાવે પણ ખરીદશે. મગફળીના ખેડુતો હવે તેની વધ ુવધારે ઓલલક લગરનાર 4 
અને લગરનાર 5 મગફળીને વધ ુ રકિંમતે વેચી અને સામાન્દ્ય મગફળી કરતા વધ ુ નફોમેળવી શકાય છે. 
વધારે ઓલીક  મગફળીની ખેતી મગફળીના ખેડુતોની ખેતીની આવકમા ં વધારો કરશે અને ગરીબી 
ઘટાડવામા ંમદદ કરશે. તે સલામત તેલ અને ખાદ્ય પદાથો માટે સામાન્દ્ય લોકો પણ વાપરી શકશે અને 
તબીબી સારવાર પરના ખચસમાપંણ ઘટાડો કરશે. 
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મગફળી ના િધ ુઉત્પાદન માટે ની શે્રષ્ઠ ખેિી પદ્વિઓ 
રાજા રામ ચૌધરી, રકરણ કુમાર રેડ્ડી, રામ અવતાર જાટ અને પી.વી.ઝાલા 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
પરરચય 
ભારત મા ંમગફળી એક મહત્વપણૂસ તેલીબીયા ંપાક છે. વર્સ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંભારતમા ંમગફળી નુ ંવાવેતર 
અને ઉત્પાદન અનિુમે ૫૩.૪ લાખ હકે્ટર તથા ૭૪.૬ લાખ ટન હત ુ.ં જયારે તેની ઉત્પાદકતા માત્ર ૧૪૧૧ 
રકગ્રા પ્રનત હકે્ટર હતી. મગફળીના ઉત્પાદક રાજ્યોમા ં ગજુરાત, તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ર 
,કણાસટકઅને રાજતથાન નુ ંમખુ્ય તથાન છે. વર્સ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંગજુરાતમામંગફળીનો નવતતાર અને ઉત્પાદન 
અનિુમે ૧૭.૬  લાખ હકે્ટર અને ૩૧.૬ લાખ ટન હત ુ.ં જયારે ઉત્પાદકતા માત્ર ૧૮૬૨રકગ્રા પ્રનત - હકે્ટર 
હતી. ઉત્પાદકતા ની રન્ષ્ટ એ ભારત મા ંગજુરાતનુ ંતતૃીય તથાન છે. 

જમીન ની િૈયારી  
મગફળી લગભગ બધા જ પ્રકારની જમીનમા ં ઉગાડવામા ં આવે છે. પરતુ ં મગફળી નો પાક 

કાપંવાળી રેતાળ જમીન, સારો નનતાર ધરાવતી જમીન કે જેમા ંખબુ જ સારા પ્રમાણમા ં કેક્લ્શયમ હોય, 
તથા જેની અમ્લતા આંક ૫.૫ થી ૭.૦ હોય તેમજ સપ્રમાણ સેન્ન્દ્રય પદાથસ ધરાવતી હોય તેમા ંસારો થાય 
છે. ઓછી નનતાર શસ્ક્ત ધરવતી તથા એસીડીક (અમ્લતા આંક ૫.૫ થી ઓછી), િારરય (અમ્લતા આંક 
૭.૮ થી વધ)ુ તથા ખારી જમીન મગફળીના પાકને અનકુુળ આવતી નથી. 
 મગફળીના પાક માટેની જમીન ની તૈયારી જમીનનો પ્રકાર, જમીનનો ભેજ તથા વરસાદ પર 
આધારરત છે. સામાન્દ્ય રીતે જમીન મા ંએક વખત ઊંડી ખેડ કયાસ પછી સમાર, દાતંી તથા રાપ ચલાવી 
જમીન ભરભરી બનાવી ને સમતલ બનાવવી, જેથી તેની ફળદ્રપુતા મહતમ બીજ તફુરણ આપી શકે. 
ઉનાળાની ઋત ુમા ં ઉંડી ખડે કરવાથી જમીનની અંદર રહલેા નનદામણ ના બીજ, રોગકારક જીવાણુ ંતથા 
કીટકો ઉચા તાપમાનના કારણે નાશ પામે છે. અત્યતં ભારે વરસાદ ધરાવતા નવતતારમા ંપાણી ભરાવાની 
સમતયા દૂર કરવા ૧૦ થી ૧૫ સેમી ઉચા ક્યારા બનાવી શકાય. 

મગફળી ની જાિો ની પસદંગી  
ઉનાળ વાવેતર માટે માત્ર ઉભડી જાતો જ વાવવી  જેવી કે, ટી.જી.૩૭એ ,ટી.પી.જી.૪૧, 

જી.જી.૨,જી.જે.જી.૯, વગેરે ,જયારે ચોમાસુ ં વાવેતર માટે ઉભડી જાતો જેવી કે ટી.જી.૩૭એ, જે.એલ.૫૦૧, 
જી.જે.જી ૩૧, જી.જી.૭, જી.જી.૫,ડી.એચ.૮૬(પથૃા) જેવી જાતનુ ંવાવેતર કરવુ ંજયારે ચોમાસુ ંપાક માટે અધસ 
વેલડી જાતો જેવી કે જી.જી.૨૦, જી.જી. ૨૨  અથવા કે.ડી.જી.૧૨૮ જેવી જતો નુ ંવાવેતર કરવુ.ં 

બીજ અને બીજની માિજિ  
બીજ માટેની મગફળીના ડોડવાને વાવેતરના એક અઠવારડયા પહલેા હાથ વડ ેઅથવા સીગ ફોલ 

મશીન દ્વારા ફોલવા જોઈએ . સડલેા અને જુના ચીમળાઈ ગયેલા અપરરપક્વ મગફળી ના દાણા 
ઉપયોગમા ંલવેા જોઈએ નહી . કારણકે તેમા ંબીજ તફુરણની  િમતા હોતી નથી. તટેૂલા અપરરપક્વ તથા 
રોગાજીવાત વાળા દાણા નો વાવણીમા ંઉપયોગ કરવો જોઈએ નરહ . વાવેતર કરતા પહલેા આકૃનત ૧ મા ં
દશાસવ્યા મજુબ દાણા ની તફુરણિમતાતપાસવી જોઈએ.  
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                        આકૃનત ૧.બીજ ની તફુરણ શસ્ક્ત ની ચકાસણી 
આ માટે ૫૦ કે ૧૦૦ દાણા લઈને છાપા ના કાગળ મા ંલપેટી ને ભીનુ ંકરવુ ંઅને ૫ રદવસ સધુી પાણી 
છાટંતા રહવે ુ.ં પાચં રદવસ પછી કેટલા દાણા ઉગ્યા છે તે તપાસવુ ંઅને તે પ્રમાણે બીજ નો દર રાખવો જેથી 
ખાલા ન પડ ેઅને પ્રનત હકે્ટર છોડ ની સખં્યા જળવાઈ રહ.ે ત્યારબાદ બીજ જન્દ્ય રોગો સામે રિણ આપવા 
માટે બીજ ને મેન્દ્કોઝબે અથવા કબસન્દ્ડાલઝમ ૨-૩ ગ્રામ પ્રનત રકગ્રા બીજ પ્રમાણ ે બીજ માવજત આપવી 
જોઈએ અથવાતો બીજને ૧૦ ગ્રામ પ્રનત રકગ્રા બીજ અથવા જમીન ને ૧૦ રકગ્રા- પ્રનત હકે્ટર ના દર થી 
રાઇકોડમૅા ં વીરડી કલ્ચર થી પણ માવજત આપી શકાય. પ્રારલભક અવતથામા ં બીજ ને જમીનજન્દ્ય 
જીવાતોના નકુશાન સામે રિણ  મેળવવા બીજ ને કાલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી (૧૨.૫ થી ૨૫ નમલી પ્રનત 
રકગ્રા બીજ પ્રમાણ) બીજ માવજત આપવી. ત્યારબાદ બીજ ને રાયજોબીયમ કલ્ચર અને ફોતફેટ ધોલક 
જીવાણુ ંકલ્ચર (દરેકની ૬૦૦ ગ્રામ પ્રનત હકે્ટરપ્રમાણે)પટ આપવો. 
 બીજ માવજત મા ંપહલેા ફૂગનાશક દવા પછી કીટનાશક અને ત્યારબાદ રાયઝોબીયમ તથા ફોતફેટ 
ધોલક જીવાણુ ંઆપી ને માવજત કરી જોઈએ. આ માવજત પછી બીજ ને છાયાવાળી જગ્યા પર સકુવવા 
જોઈએ. મગફળી ની ઉભડી જાતો મા ં મોટેભાગ ે સસુપુ્તઅવતથા હોતી નથી તેથી ઉપાડયા પછી તરતજ 
વાવણી મા ં ઉપયોગમા ંલઈ શકાય પરંત ુ વેલડી અને અધસ-વેલડી જાતોમા ં પાક્યા પછી ૪૦-૬૦ રદવસ 
સધુી સસુપુ્ત અવતથા હોય છે. આ સસુપુ્ત અવતથાનો ભગં કરવા માટે બીજ ને ૨૫૦ પીપીએમ ઇથરેલ 
રાવણ મા૬ં-૮ કલાક સધુી ડુબાડી રાખી માવજત આપી જમીન મા ંભજે હોય ત્યારે વાવેતર કરવુ ંઅથવા 
વાવેતર બાદ તરંુત પાણી આપવુ.ં 

િાિેિરનુ ંઅંિર અને ણબયારિનો દર 
અપરૂતા છોડની સખ્યાએ મગફળી ના ઓછા ઉત્પાદનનુ ંએક મખુ્ય કારણ છે. છોડની પરુતીસખં્યા, 

સામાન્દ્યરીતે મગફળીની જાત, ઉભડી કે વેલડી મગફળી, જમીનનો ભેજ અને પાકવ્યવતથાપન પર આધાર 
રાખેછે. બીજદરનો આધાર બીજની જાત, આકાર, દાણાનુ ંવજનતથાબે હાર વચ્ચનેા અંતર પર છે. ઉભડી 
જાતમાટે૧૦૦-૧૧૦ રકગ્રા બીજપ્રનત હકેટર પ્રમાણે બીજ દર રાખી બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. અંતર રાખી ને 
વાવવાથી પ્રનતહકેટર ૩.૩૩લાખ છોડ મળે છે, જયારે વેલડી કે અધસ-વેલડી જાતો માટે ૯૫-૧૦૦ રકગ્રાબીજ 
દર રાખી બે હાર વચ્ચે ૪૫ સેમી. અને બે છોડવચ્ચેનુ ંઅંતર ૧૦થી૧૫ સેમી રાખી ને વાવવાથી પ્રનતહકેટર 
૨.૨૨ લાખ છોડ મળે છે. જયારે વેલડી જાતો ને ૬૦ સેમી અંતરે વાવવાથી ૧.૬૭ લાખ છોડ પ્રનતહકેટર મળે 
છે. ઉભડી મગફળી નુ ંવાવેતર આકૃનત ૧ મા ંબતાવ્યા મજુબ  જોરડયા ચાસ પદ્ધનત ( ૪૫/૧૦ X૧૦ સે.મી.) 
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એટલે કે બે હાર વચ્ચે ૧૦ સે.મી. તથા બે જોરડયા હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અંતર રાખવાથી પ્રનત હકે્ટર છોડ 
ની સખં્યા વધ ુમળે છે તથા આંતરખેડ પણ આરામ થી કરી શકાય છે અને ઉત્પાદન વધે છે. 

 
             આકૃનત ૨.જોરડયા ચાસ પદ્ધનત થી મગફળી નુ ંવાવેતર 

રાસાયણિક િથા સેન્રીય ખાિર  
રાસાયલણક તથા સેન્દ્રીય ખાતર નુ ં પ્રમાણ જમીનમા ં પોર્ક્તત્વો ની લભ્યતા તથા પાકની 

પરરસ્તથનત (નપયત/વરસાદ આધારરત) પર આધાર રાખે છે. સામાન્દ્ય રીતે મગફળીનો પાક ૧ ટન ડોડવા 
તથા ૨ ટન ચારો ઉત્પન્ન કરવા માટે જમીન માથંી સરેરાશ ૬૩ રકગ્રા નાઈટોજન,૧૧ રકગ્રા ફોતફરસ, ૪૬ રકગ્રા 
પોટેનશયમ, ૨૭ રકગ્રા કેક્લ્શયમતથા ૧૪ રકગ્રા મેગ્નેનશયમ તત્વો નુ ંશોર્ણ કરે છે. મગફળી કઠોળ વગસ નો 
પાક હોવાથી તેના મળૂ ગડંીકામા ં રહલેા બેકટેરરયા દ્વારા હવામા ંરહલે નાઈરોજનનુ ંશોર્ણ કરે છે, જેથી 
કરીને ઓછા જથ્થામા ં નાઈટોજનર્કુ્ત ખાતર થી પણ સારો પાક ઉગાડી શકાય છે. સામાન્દ્ય રીતે 
મગફળીના વધ ુઉત્પાદન માટે સારુ કોહવાયેલ ુસેન્ર્દીય છાણીર્ુ ંખાતર  ૧૦ ટન પ્રનત હકે્ટર પ્રમાણે વાવેતર 
ના ત્રણ અઠવારડયા અગાઉ આપવુ.ં ચોમાસુ ંમગફળી માટે પ્રનત હકે્ટર ૧૨.૫ થી ૨૫ રકલો નાઈરોજન, ૨૫ 
થી ૬૦ રકલો ફોતફરસ અને ૦ થી ૩૦  રકલો પોટાશ ની જરૂરરયાત રહ ેછે, જયારે નપયત મગફળી માટે ૨૫-
૩૭.૫ રકગ્રા નાઈરોજન, ૫૦-૭૦ રકગ્રા ફોતફેટ તથા ૦-૩૦ રકગ્રાપોટેનશયમ પ્રનત હકે્ટરઆપવુ ંફાયદાકારક 
છે.નાઈરોજન, ફોતફરસ અને પોટેનશયમ તત્વો નુ ંપ્રમાણ વરસાદ આધારરત (ચોમસ)ુમગફળી મા ં૨૭-૫૪ 
રકગ્રા ર્રુરયા, ૧૫૬-૩૭૫ રકગ્રા નસિંગલસપુર ફોતફેટ તથા ૦-૫૨ રકગ્રા મ્ર્રેુટ  ઓફ પોટાશ પ્રનત હકે્ટરની 
આવશ્યકતા છે. જયારે નપયત મગફળી માટે ૫૪-૮૨ રકગ્રા ર્રુરયા, ૩૧૨.૫ -૪૩૭.૫ રકગ્રાનસિંગલસપુરફોતફેટ 
તથા ૦-૫૨ રકગ્રા મ્ર્રેુટ ઓફ પોટાશ પ્રનત હકે્ટર આપવો ફાયદાકારક છે. જો નસિંગલસપુરફોતફેટ ખાતર 
ઉપલબ્ધ ન હોય વરસાદી નવતતાર માટે પ્રનત હકે્ટર ૬ રકગ્રા ર્રુરયા ,૫૫-૧૩૦ રકગ્રા ડાય એમોનનયમ 
ફોતફેટ તથા ૦-૫૨ રકગ્રામ્ર્રેુટ  ઓફ પોટાશ ની  આવશ્યકતા રહ ેછે. જો કે નપયત મગફળી માટે ૧૨-૨૨ 
રકગ્રા ર્રુરયા, ૧૧૦-૧૫૦ રકગ્રા ડાય એમોનનયમ ફોતફેટ તથા ૦-૫૦ રકગ્રામ્ર્રેુટ ઓફ પોટાશપ્રનત હકે્ટર 
અપાવુ ંલાભપ્રદ છે. 
 ડોડવા ના નવકાસ માટે તથા ગણુવતા જાળવી રાખવા માટે પરૂતા પ્રમાણ મા ંકેક્લ્શયમ અને ગધંક 
(સલ્ફર) ની  આવશ્યકતા રહ ેછે .કેક્લ્શયમ અને ગધંક ની  ઉણપ ની પનૂતિ કરવા માટે જમીન મા ં૨૫૦ 
રકગ્રાપ્રનત હકે્ટર પ્રમાણે જીપ્સમ આપવુ ં જોઈએ. મેગ્નેનશયમની ઉણપ દુર કરવા ૧૦ રકગ્રાપ્રનત હકે્ટર 
પ્રમાણે મેગ્નેનશયમસલ્ફેટ  વાવેતર સમયે આપવુ ંજોઈએ. જો જમીન મા ંકોઈ પોર્ક તત્વનુ ંપ્રમાણ ઓછી 
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માત્ર મા ંહોય તો આ પોર્ક-તત્વો ની  નનયત કરેલી માત્રનુ ંદોઠ ગણુ ંખાતર રાસાયલણક ખાતર અથવા 
છાણીયા ંખાતર દ્વારા આપવુ ંજોઈએ. 
 જો જમીન મા ંસકુ્ષ્મ પોર્ક તત્વો ની ઉણપ જણાય અથવા ઉભા પાક મા ંઉણપ ના લિણો જોવા 
મળે તો નીચે દશાસવ્યા પ્રમાણે સકુ્ષ્મ – પોર્ક તત્વર્કુ્ત  ખાતરો નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
જુદા જુદા સકુ્ષ્મ પોષક િત્િો ્કુ્િ રાસાયણિક ખાિરના ઉપયોગ ની માત્રા 
સકુ્ષ્મ પોષક 
િત્િ 

જમીનમા ં આપિાનુ ં ખાિર િથા 
પ્રમાિ  

છોડ પર છંટકિ નુ ંપ્રમાિ  

બોરોન  બોરેિ ૫ -૨૦ રકગ્રા પ્રનત હકે્ટર ૨ ગ્રામ બોરેિ પાવડર પ્રનત લીટર પાણી  
કોપર  કોપર સલ્ફેટ ૫-૧૦ રકગ્રા પ્રનત હકે્ટર ૧ ગ્રામ કોપર સલ્ફેટ + ૦.૫ ગ્રામ ફોડલેો ચનૂો પ્રનત 

લીટર પાણી ** 
મેંગેનીઝ મેંગેનીઝ સલ્ફેટ ૧૦-૫૦ રકગ્રા પ્રનત 

હકે્ટર 
૫ ગ્રામ મેંગેનીઝ સલ્ફેટ+૨ ફોડલેો ચનૂો પ્રનત લીટર 
પાણી ** 

જસત  ઝીંક સલ્ફેટ ૧૦-૫૦ રકગ્રા પ્રનત હકે્ટર ૫ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ +૨ ગ્રામ ફોડલેો ચનૂો પ્રનત 
લીટર પાણી ** 

મોલીબ્ડનેમ  સોડીયમ અથવા એમોનનયમ 
મોલીબ્ડટે ૦.૫-૧.૦ રકગ્રા પ્રનત હકે્ટર 

૦.૧ ગ્રામ એમોનનયમ મોલીબ્ડટે પ્રનત લીટર પાણી  

લોહ  ફેરસ સલ્ફેટ૧૦  રકગ્રા પ્રનત હકે્ટર ૫ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ +૧ ગ્રામ સાઈરીક એસીડ પ્રનત 
લીટર પાણી  

નોધા  : એક હકે્ટર છટંકવ માટે ૭૦૦-૮૦૦ લીટર પાણી ની જરૂર પડ ેછે. ** બનેંનો સાથે ઉપયોગ કરવો  

વનદામિ વ્યિતથાપન  
મગફળી પાકની શરૂઆતમા ં૩૫ રદવસ સધુી નનિંદણ પાકને ખબુજ નકુશાન કરે છે. શરૂઆત ના ૩-૬ 

અઠવારડયા પાક નનિંદણ માટે હરીફાઈનો તબક્કો છે. મગફળીપાક ના ઉત્પાદન મા ંનનિંદણના લીધે સરેરાશ 
૪૫% જેટલુ ંનકુશાન પહોચાડ ેછે. 

વનદામિ વનયત્રિના ઉપાયો  
ખેિ પદ્વિ  
૧. બે હાર વચ્ચે યોગ્ય અંતર રાખવાથી પાકનો નવકાસ સારી રીતે થઇ શકે છે અને નનિંદણ અટકાવી શકાય 

છે. 
૨.  પાકની બ ેહાર વચ્ચ ેબીજા પાક નુ ંઆવરણ પાથરવાથી નનિંદણના બીજ ઉગી શકતા નથી. 
૩.  પાક ની ફેરબદલી કરવાથી નનિંદણના નનયત્રણ મા ંમદદ મળે છે. 
૪.  મગફળી સાથે આંતરપાકને વાવવાથી જમીન સારી રીતે ઢંકાયેલી રહ ેછે, અને નનિંદણ અટકાવી  
    શકાય છે  
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ભોવિક િથા યાવંત્રક પધ્ધવિ   
૧ . હાથ વડ ેઓજાર થી નનિંદણ દુર કરવુ.ં 
૨. મીની રેક્ટરની મદદ થી ઓછા સમય મા ંઅને મોટા નવતતાર મા ંનનિંદણ દુર કરી શકાય છે. 

રાસાયણિક પદ્વિ 
નીચે દશાસવેલ રાસાયલણકનનિંદામણ નાશકના ઉપાયો દ્વારા પણ નનિંદામણનનયતં્રણ કરી શકાય છે. 
વનિંદામિ નાશક  પ્રમાિ (રકગ્રા સરક્રય િત્િ 

પ્રવિ હકે્ટર) 
છટકાિ નો સમય  

પેન્દ્ડીમેથાલીન  ૧.૦-૨.૦  પાક ઉગ્યા પહલેા  
ઓક્સીફ્લરૂોફેન  ૦.૨૫-૦.૫૨  પાક ઉગ્યા પહલેા 
ફયજૂાલોફોપા ઈથાઈલ  ૦.૦૫  પાક ઉગ્યા ના ૨૦-૨૫ રદવસ પછી  
ઈમેજોથાપર  ૦.૦૫  પાક ઉગ્યા પહલેા ૨૦-૨૫ રદવસ પછી 

નનિંદામણનાશક ના આડધેડ પ્રયોગથી બચવુ ં જોઈએ તથા નનિંદામણનાશક ના નમશ્રણ નો પ્રયોગ કરવો. 
નમશ્રણ મા ં પ્રનતકારક શસ્ક્ત નવકસીત ન થઇ શકે. વતસમાન સમય મા ં મગફળીમા ં પ્લાન્તટક મલ્ચીગ 
(આવરણ) નો પ્રયોગ રદવસે રદવસે વધતો જાય છે. તેનાથી નનિંદણ નનયત્રણ મા ંસારી મદદ મળી રહ ેછે, 
સાથે સાથે જમીનમા ંભેજ સગ્રહ કરવામા ંપણ મદદ રહ ેછે. 

વપયિ વ્યિતથાપન  
નપયતની જરૂરીયાત જમીનના પ્રકાર તથા બાષ્પીભવન ના દર પર આધારરત છે. સામાન્દ્ય રીતે 

પાક ના સમયગાળા દરનમયાનમગફળીના પાક ને ૪૫૦-૬૫૦ મીમી પાણીની આવશ્યકતા રહ ે છે. 
મગફળીમા ં ફૂલ ઉધડવાની અવતથા, સયુા બેસવાની અવતથા તથા ડોડવા ભરાવાની અવતથા એ નપયત 
માટે સવેદનશીલ છે. સારી ઉપજ અને પાણી ના યોગ્ય ઉપયોગ માટે મગફળીમા ંભેજ ની સવેદનશીલ 
અવતથા વખતે જમીન ની જળ િમતા ૨૫% થી ધટે તો નપયત આપવુ ંજોઈએ તથા અન્દ્ય અવતથા વખતે 
જળ િમતા ૫૦% ધટાડો થાય ત્યારે નપયત આપવુ ં જોઈએ. જો નપયત માટે પાણી પયાસપ્ત પ્રમાણમા ં
ઉપલબ્ધ હોય તો શે્રષ્ઠ ઉપજ મેળવવા માટે કુલ ૮ નપયત ની જરૂરીયાત રહ ે છે. પ્રથમ નપયત વાવણી 
વખતે, બીજુ ંનપયત વાવણી ના ૨૫ રદવસ બાદ, બાકી ના ૪ નપયત ૧૦ રદવસ ના અતરે તથા છેલ્લા બ ે
નપયત ૧૨-૧૫ રદવસના અંતરે આપવા જોઈએ. 

જો નપયત માટે પાણી પયાસપ્ત પ્રમાણ મા ંન હોય તો એક પાણી વાવેતર ના ૨૫ રદવસ પછી, ૨ 
પાણી ૧૫ રદવસના અંતરે વાવણીના ૪૫ અને ૭૫ રદવસના ગાળા મા ંઆપવા મા ંઆવે તો ઉપજમા ંથતુ ં
નકુશાન નનવારી શકાય છે. રેતાળ અને લોમી રેતાળ જમીન મા ંઓછા અંતરે પરતુ ંદરેક નપયતમા ંપાણીની 
ઓછી માત્રાનો ઉપયોગ કરવાથી મગફળી ની  ઉપજ વધે છે. 
 મગફળીની ઉપજમા ં સામાન્દ્ય રીતે પરુ પદ્ધનત(નનક પાળા)થી નપયત કરવામા ં આવે છે. પરતુ ં
ધોરીયા પદ્ધનત થી નપયત કરવાથી પાણી ની  બચત સાથે ઉપજ પણ વધારી શકાય છે. સકુ્ષ્મ નસચાઈ 
પદ્ધનત થી નપયત પાણી ની  સાથે પોર્કતત્વો પણ આપવા મા ંઆવે છે. જેથી પોર્કતત્વ કાયસ િમતા તથા 
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ઉપજ બને મા ંવધારો થાય છે. રેતાળ જમીન વાળા િેત્રો મા ંમગફળી ઉત્પાદન માટે ફુવારા પદ્ધનત બહ ુ
ઉપયોગી થાય છે. 

મગફળી ની કાપિી 
મગફળી ની કાપણી સપંણૂસ પાક્યા બાદ જ કરવી જોઈએ . મગફળી ને અપરીપકવ અથવા વહલેી 

ઉપાડી લેવામા ંઆવે તો પણ દાણા ની તફુરણ શસ્ક્ત અને ગણુવત્તા પર માઠી અસર પડ ેછે. અપરીપકવ 
મગફળી સગં્રહ દરમ્યાન બગડવાની શક્યતા વધી જય છે તો વધારે પડતી પાકી ગયેલ મગફળી પણ 
ગણુવત્તા અને ઉગાવામા ં નવપરીત અસર કરે છે. આથી નીચેની  આકૃનત ૧ મા ંદશાસવ્યા મજુબ ડોડવા ની 
અંદર નુ ંફોફુ ંકાળાશ પડતા રંગ નુ ંથઇ જાય ત્યારે જ કાપણી કરવી જોઈએ .  

 
અપરીપકિ પરરપક્િ િધ ુપડિી પરરપક્િ 

આકૃનત ૩. મગફળી ની પરરપક્વતા ની અવતથાઓ 

ઉનાળ મગફળી ને કાપણી પહલેા ૭ થી ૮ રદવસ અગાઉ નપયત બધં કરવુ ંકારણ કે ખબૂ ભેજ ને કારણ ે
એફ્લાટોક્સીન નુ ંપ્રમાણ વધે છે અને બીજ બગડવાની શક્યતા વધી જાય છે. 

મગફળી ની સકુિિી  
મગફળી ઉખાડતી વખતે ડોડવા મા ંલગભગ ૪૦ થી ૪૫ % જેટલો ભજે હોય છે.મગફળી નો સારી 

રીતે સગં્રહ કરવા માટે આ ભેજ ૭ થી ૮ % થવો ખબુ જરૂરી છે. આથી મગફળી ને ખબુ સારી રીતે સકૂવવી 
જોઈએ. સામાન્દ્ય રીતે ખેડતૂ ભાઈઓ ખેતર મા ંઢગલા બનાવી ને સકુવણી કરતા હોય છે. પરંત ુલબયારણ 
માટે જે મગફળી રાખવાની છે તેની સકુવણી માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. નાના નાના ઢગલા કરીને 
સીધી લાઈન મા ંસકુવણી કરવાથી ડોડવા જમીન ના સપંકસ મા ંરહવેાથી ગરમી ના કારણે અને   ડોડવા 
પર સીધો સયૂસ નો તાપ પડવાથી ડોડવા ની અંદર રહલેા દાણા ની છાલ પાતળી પડી જય છે અને આ 
દાણા જયારે વાવવામા ંઆવે ત્યારે ઉગાવો પ્રમાણ મા ંઓછો આવે છે. આથી મગફળી ઉપાડયા ના ૨ થી ૩ 
રદવસ ડોડવા પર સીધો સયૂસ પ્રકાશ ન પડ ેતેની કાળજી રાખવી જોઈએ. જો શક્ય હોય તો લબયારણ માટે 
જે મગફળી રાખવાની છે તેને ઝાડ ના છાયેં ડોડવા ઉપર ની રદશા મા ંરહ ેતે રીતે ૩ થી ૪ રદવસ સકૂવવી 
ત્યાર બાદ સયૂસ પ્રકાશ મા ંસીધી સકુવવાથી આડ અસર પડતી નથી. મગફળી બરાબર સકુાઈ ગઈ છે કે 
નરહ તે જાણવા નીચેની બાબતો ચકાશો 
૧. મઠુ્ઠી મા ંડોડવા ને લઇ કાન પાસે રાખી હલાવવાથી ખણખણ અવાજ આવવો જોઈએ.  
૨. ડોડવા ને તોડી તેમાથંી નીકળેલા દાણા ને આંગળી થી દબાવવાથી બે ફાડા થઇ જવા જોઈએ.  
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૩. દાણા ઉપર ની છાલ ઘસવાથી છાલ દાણા થી અલગ પડી જવી જોઈએ. 

હવે આ રીતે મગફળી ને સકુવણી કયાસ બાદ તેની તફુરણ શસ્ક્ત (ઉગાવાની શસ્ક્ત) આશરે ૧૦ માસ જેવા 
લાબંા સમય સધુી જાળવી રાખવા યોગ્ય સગં્રહ કરવો ખબૂ જરૂરી છે. સામાન્દ્ય રીતે ખેડતૂ નમત્રો મગફળી નો 
સગં્રહ પોતાના ગોડાઉન મા ંશણ ના કોથળામા ં કરતા હોય છે. ગોડાઉન મા ંભેજ નુ ંપ્રમાણ વધ ુહોય તો 
મગફળી બગડવાનો સભંવ છે. આ ઉપરાતં તેમા ંભોટવા જેવી જીવાત લાગવાનો પણ સભંવ છે. મગફળી 
ના સગંહ માટે મગફળી સશંોધન નનદેશાલય ખાતે એક પદ્ધનત નવકસાવવામા ંઆવી છે. જે નીચ ેમજુબ છે  

મગફળી ને ણબયારિ માટે સગં્રહ કરિા માટે મગફળી સશંોધન વનદેશાલય ખાિે વિકસાિેલી પદ્વિ 
૧. સૌ પ્રથમ જરૂરરયાત મજુબ પ્લાન્તટક ની પ્રતવાળા કોથળા લવેા. 
૨. જેટલા કોથળા હોય તેટલાજ પ્લાન્તટકના ૫૦૦ ગ્રામ િમતા વાળા ડબ્બા લઇ ઉપરના અધાસભાગ મા ં
   લોખડં ના સયુા થી છેદ કરવા . 
૩.ત્યારબાદ પાણી ગાળવાનુ ંકપડુ ંલઇ તેમા ંબજારમા ંમળતો કેક્લ્શયમ ક્લોરાઇડ એક ડબ્બા દીઠ ૨૫૦ 
  ગ્રામ પ્રમાણે લઇ પ્લાન્તટકના ડબ્બામા ંઅદ્ધર લટકતુ ંરહ ેતે રીતે ઢાકંણુ ંબધં કરી ગોઠવણી કરવી. 
૪.પ્લાન્તટક નો ડબ્બો તૈયાર થઇ ગયા બાદ આકૃનત મા ંબતાવ્યા મજુબ આશરે ૪૦ રકલો ની િમતા  વાળા 

પ્લાન્તટક ની પ્રતવાળા કોથળા મા ંઅધુસધુી મગફળી ના ડોડવા ભરવા. તેની 
ઉપર પ્લાન્તટક નો ડબ્બો ઉભો જ ગોઠવવો (ડબ્બો ત્રાસંો ન થઇ જાય તેની 
કાળજી રાખવી)  
૫. ત્યારબાદ ઉપરનો અધો કોથળો ડોડવાથી ભરવો. અને તેમા ં સગં્રહ 
દરમ્યાન લાગતી જીવાત ભોટવા ના રિણ માટે એલ્ર્ુનંમનનયમ ફોતફાઈડ 
(સેલ્ફોસ) ની ટીકડી અથવા પાઉચ મકુવુ.ં 
૬. આ રીતે જરૂરરયાત મજુબ કોથળા તૈયાર કરવા . 

૭. સગં્રહ દરમ્યાન કોથળા ઉભાજ ગોઠવવા. ખાસ ધ્યાન રાખવુ ંકે કોથળા આડા પડ ેનરહ નહીતર ડબ્બામા ં
ગોઠવેલ કેક્લ્શયમ ક્લોરાઇડ નુ ંપાણી થઈને ડોડવા મા ંભળી જશે જે ડોડવા ને નકુશાન કરશે. 

મગફળી ના સગં્રહ માટે નીચેની બાબિો ખાસ ધ્યાન મા ંરાખિી  
૧. મગફળી ના ડોડવા નો જ સગં્રહ કરવો દાણા નો નરહ. 
૨. મગફળી નો જે જગ્યા એ સગં્રહ કરવાનો છે તે જગ્યા ભેજ રરહત હોવી જોઈએ.  
૩. મગફળી ના સગં્રહ માટે ના કોથળા સાફ કરેલા, ભેજ વગરના અને રોગ જીવાત ના અવશેર્ો થી મકુ્ત 
   હોવા જોઈએ.  
૪. જે જગ્યાએ મગફળી નો સગં્રહ કરવાનો છે તે જગ્યાએ નીચે તલળયે લાકડાના પારટયા અથવા ઘોડા પર 
   કોથળા ઉભાજ ગોઠવીને રાખવા જેથી જમીન ના તળીયાનો ભેજ કોથળા ને લાગ ેનરહ. 
૫. સગં્રહ દરમ્યાન મગફળી ને જીવાત ન લાગ ેતે માટે દર બે મહીને એલ્ર્ુનંમનનયમ ફોતફાઈડ (સેલ્ફોસ) 
   ની ટીકડી અથવા પાઉચ મકૂી ધ્રનુમકરણ કરવુ.ં 
આ રીતે મગફળી ની કાપણી, સકુવણી તથા સગં્રહ કરવાથી લાબંા સમય બાદ પણ તેની ગણુવત્તા તથા 
તફુરણ શસ્ક્ત જળવાઈ રહ ેછે. 



20 
 

મગફળીના પાકની જીિિો િેની ઓળખ અને વનયતં્રિ 
હરીશ જી નટરાજ એમ.વી. અને સાવલલયા એસ. ડી. 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
જીિાિોની અિતથા પ્રતિાિના 
સમગ્ર ભારતમા ં મગફળીને નકુસાન કરતી અને કાપીને ખાનાર જીવતોમા ં મગફળીનુ ં પાનકોરીર્ુ,ં લાલ 
કાતરા ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ, લીલી ઈયળ અને રદવેલાની ઘોરડયા ઈયળ મખુ્ય છે. જયારે પાનનો રસ 
ચસૂી ને નકુસાન કરનારી જીવાતોમા ં મોલોમશી, તડતરડયા અને થ્રીપ્સ મખુ્ય જીવતો છે. મોલોમશીએ 
વર્ાસઋતમુા ંસમગ્ર ભારતમા ંમગફળી વાવતા પ્રદેશોમા ંજોવા મળે છે. જયારે તડતલળયા અને થ્રીપ્સ નો 
ઉપરવ ચોમાસુ ંતથા ચોમાસા બાદ એટલેકે ઉનાળ મગફળીમા ંપણ જોવા મળે છે. મોલોમશી તથા થ્રીપ્સ 
એ પાનનો રસ ચસૂીને નકુસાન કરવા ઉપરાતં મગફળીમા ં આવતા નવર્ાણુ ં જન્દ્ય રોગ જેવાકે કળીના 
સકુારા જેવા રોગોના વાહક તરીકે પણ કાયસ કરે છે. જમીનમા ંરહીને નકુસાન કરતી જીવાતોમા ંમગફળીનો 
ઘણે, ઉધઈ, સતુ્રકૃમી તથા પીચોળીર્ુ ંમખુ્ય છે જયારે મગફળીના સગં્રહ દરમ્યાન નકુસાન કરતી જીવાતોમા ં
મગફળીના ભોટવા મખુ્ય છે. આ બધી જીવતો મગફળીના ઉત્પાદનમા ંલગભગ ૩૦ % જેટલુ ંનકુસાન કરે 
છે. જયારે ઉપરોક્ત જીવાતોમા ંકોઈ જીવાતનો ગભંીર ઉપરવ હોય ત્યારે તે ઉત્પાદન મા ંવધ ુઘટાડો કરી 
શકે છે. આ નકુસાન જુદા જુદા નવતતારોમા ંજુદી જુદી ઋતમુા ંજુદુ જુદુ હોઈ શકે છે. 

પાન ખાનારી જીિિો 
૧. મગફળીનુ ંપાન કોરી્ુ ં(એપ્રોએરેમા ંમોડીસેલા) 
૨. લશ્કરી ઈયળ (તપોડોપ્ટેરા લીરુ્રા) 
૩. લીલી  ઈયળ (હલેીઓથીસ અમીજેરા) 

ચસુીયા પ્રકારની જીિાિો 
૧. મોલોમશી (એફીસ િેસીવોરા) 
૨. િડિરડયા (એમ્પોએતકા કેરી અને બાલક્લથુા હોટેનસીસ) 
૩. થ્રીપ્સ  (તકીટોથ્રીપ્સ ડોસાસલીસ, રેેનન્દ્ક્લીનેલા તકલૂ્ટઝી, થ્રીપ્સ પાલ્મી અને કેલીઓથ્રીપ્સ 
    ઈન્દ્ડીક્સ) 

મગફળીના મળુીયા ંઅને ડોડિાની જીિાિો 
૧. સફેદ ઘેિ  (લેકનોતટરના હોલોરેકીયા કોનસનગનુીયા હોલોરેકીયા સેરાટા) 
૨. ઉધઈ (ઓડને્દ્ટોટમસસ ઓબેસસ અને માઈકોટમસસ ઓબેસસ) 
૩. પીચોળી્ુ ં(ર્બુોરેલા તટેલી) 

સગં્રહતથાનોની જીિાિ  
૧. મગફળીના ભોટિા (કેરીડોન સેરેટ્સ) 

૧. મગફળીનુ ંપાન કોરી્ુ ં(એપ્રોએરેમા ંમોડીસેલા) 
આ જીવાતની નાની ઈયળો પાનની  અંદર પોલાણ બનાવીને બે સપાટી વચ્ચનેો લીલો ભાગ ખાય છે, 
જેથી પાન ઉપર નાની નાની ભખૂરા રંગની લીટીઓ જોવા મળે છે. જેમ જેમ ઈયળનો  નવકાસ થતો જાય 
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તેમ તેમ પોલાણની લબંાઈ વધતી જાય છે. મોટી ઈયળ પોલાણમાથંી બહાર નીકળીને ડુખંની ટોચની 
નજીકની પાદંડીઓ એક બીજા સાથે જોડીને જાળં બનાવી તેમા ંઅંદર રહીને લીલાભાગને ખાય છે. પરરણામે 
પાદંડીઓ સકુાય જાય છે. જે ભાગમા ંઆ જીવાતનો ઉપરવ વધારે હોય તે ભાગ દૂરથી પાક બળી ગયેલો 
હોય તેવો દેખાય છે 
વનયતં્રિ 
(૧)  પ્રકાશ પીંજરનો ઉપયોગ કરી પખુ્ત ફૂદા એકઠા કરી તેનો નાશ કરવો. 
(૨)  પ્રનતકારક શસ્ક્ત ધરાવતી જાતો જેવીકે બી.આર. ૨ અને આઈ.સી.જી.વી. ૮૭૧૬૦, ૮૬૦૩૧, ૮૬૬૯૯ 

જેવી જાતોનુ ંવાવેતર કરવુ.ં 
(૩) ફેરોમોન રેપ (વોટા – ટી રેપ) નો ઉપયોગ કરીને જીવાતનો સભંનવત ઉપરવ જાણી શકાય છે, 

તેમજ તેના દ્વારા તેનુ ંનનયતં્રણ કરી શકાય છે આ માટે ૨૫ રેપ/ હકે્ટર લગાડવા જોઈએ. 
(૪) સોયાબીનના પાકને આંતર પાક તરીકે લેવો જોઈએ. 
(૫) પાક પર ૨% લીંબોડીના તેલનો છટંકાવ કરવાથી જીવાતની ઈંડા મકુવાની રિયામા ંઅવરોધ થાય 

છે. 
(૬) પાક પર ૫% લીંબડાના પાનના રસ નો છટંકાવ કરવો જોઈએ. 
(૭) કુદરતી પરોપજીવીઓ જેવાકે સેમ્પીએસીસ ડોલીચોગેતટર તથા એસમીડ તટેનોમેસીઅસની 

જાણવણી કરવી જોઈએ. 
(૮) આ જીવાતનો વધ ુ ઉપરવ જણાય ત્યારે રસાયલણક દવાઓ જેવીકે ક્લોરોપાયરીફેસ ૨૦ ઇસી  

૦.૦૫% (૨૫ મીલી / ૧૦ લી પાણીમા)ં અથવા ડાયમેથીએટ  ૩૦ ઇસી. ૦.૦૩% (૧૦ મીલી / ૧૦ 
લી. પાણીમા)ં અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ ઇસી. ૦.૦૫% (૨૦ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં નાખીને 
કોઈ પણ એક દવાનો છટંકાવ કરવો. 

૨. લશ્કરી ઈયળ (તપોડોપ્ટેરા લીટુરા) 
આ જીવાત ઈયળ અવતથામા ંજ નકુસાન કરે છે. શરૂઆતની અવતથામા ંઈયળો સમહૂમા ંપાનનો લીલો 
ભાગ અને કુમળા પાન ખાય છે. ઉપરવ વધ ુહોય તો છોડની ફક્ત નશો જ જોવા મળે છે. બીજી અને ત્રીજી 
અવતથામા ંઈયળો કુમળા પાનના નાના કાણા પાડીને ગમે તે જગ્યાએ ખાય છે જયારે મોટી ઈયળો ખબુ જ 
ખાઉધરી હોય છે અને પાનનો બધોજ ભાગ ખાઈ જાય છે. ક્યારેક મગફળીના ફૂલ સયુા તેમજ નાના 
ડોડવાને પણ ખાઈને નકુસાન કરે છે. મખુ્યત્વે રાત્રીના સમયે આ જીવાતનો ઉપરવ વધારે જોવા મળે છે. 
આ ઈયળો પાનને ૬૫ ટકાથી વધ ુનકુસાન રાત્રી દરમ્યાન જ કરે છે 
વનયતં્રિ 
(૧) ઉનાળામા ંઉડી ખેક કરી આ જીવાતના કોશેટાનો નાશ કરવો. 
(૨) નાઈરોજન ર્કુ્ત ખાતરોનો જરૂર પરુતો સપ્રમાણ ઉપયોગ કરવો. 
(૩) નનિંદામણનો નાશ કરવો. 
(૪) શેઢાપાળા પર રદવેલાનુ ંવાવેતર કરવુ ંજે પાક નપિંજરની ગરજ સારે છે. 
(૫) પ્રનતકારક જાત જેવી કે આઈ.સી.જી.વી. ૮૬૫૯૦ નુ ંવાવેતર કરવુ.ં 
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(૬) ઈંડાના સમહુવાળા પાન તેમજ પ્રથમ અવતથાની ઈયળોનો સમહુ ધરાવતા પાનનો તોડીને નાશ 
કરવો. 

(૭) લીંબોડીનો પાવડર બનાવી તેનુ ં૫ ટકાનુ ંરાવણ બનાવીને પાક પર છાટંવુ.ં 
(૮) કામોદનુ ંભસુ ુ૫ રકલો + મોલાસીસ / ગોળ ૧ રકલો + કાબાસરીલ ૫૦ વે.પા. ૦.૫ રકલોના પ્રમાણ ે

ભેળવીને તેની પ્રલોભીકા બનાવીને ૦.૪ હ.ે નવતતાર પ્રમાણે ખેતરમા ંપાથરવી/ છાટંવી. 
(૯) આ જીવાતના ઈંડાના પરોપજીવી ટીલોનોમસ રેમસ એક વખતમા ં પ્રનત હકે્ટર ૫૦,૦૦૦ ની 

સખં્યામા,ં કુલ ત્રણ વખત ખેતરમા ંછોડવા. 
(૧૦) આ જીવાતનો ઉપરવ જોવા મળે ત્યારે સાજંના સમયે ન્દ્ર્કુ્લીઅર પોલી હડે્રોસીસ નામના ંનવર્ાણુનંા 

રાવણનો ૨૫૦ એલ.ઈ./હ.ે પ્રમાણે છટંકાવ કરવો. 
(૧૧) ખેતરની આસપાસ ઊંડી ખાઈ બનાવવી જેથી કરીને આ જીવાતને એક ખેતરમાથંી બીજા ખેતરમા ં

જતી રોકી શકાય. 
(૧૨) આ જીવાતના નનયતં્રણ માટે ફેરોમોન રેપ ૧૦ રેપ / હ.ે ખતેરમા ંમકુવા અને તેમા ંઆવેલ નર 

ફૂદાનો દરરોજ નાશ કરવો. 
(૧૩) કાબર તથા ચકલા જેવા પિીઓને બેસવા માટે ખેતરમા ંબડસ પચસ અથવા લાકડાના ટેકા અથવા 

તાર બાધંવા, આ પિીઓ ઈયળોનો નાશ કરે છે. 
(૧૪) પ્રકાશ પીંજરનો ઉપયોગ કરીને પખુ્ત કીટકો નો નાશ કરવો. 
(૧૫) પાક પદ્ધનતમા ંજુવાર અને બાજરી જેવા પાકો, જે આ જીવાતને માફક નથી આવતા તેવા પાકોનો 

સમાવેશ કરવો. 
(૧૬) જૈનવક દવાઓ જેમ કે બી.ટી. સયંોજનો જેવાકે ડાયપેલ અથવા ડલેફીન અથવા હોલ્ટનો ૧ રકલો 

સરિય તત્વ / હકેટરનો છટંકાવ કરવો, અથવા નમુોરીયા રીલે અથવા બીવેરીયા બેઝીઆના 
નામની ફૂગના સયંોજનો ૨૦૦ એલ.ઈ./હ.ે એટલેકે ૨ ગ્રામ/લીટર પાણીમા ં ઓગળીને છટંકાવ 
કરવો. 

(૧૭) જયારે વધ ુઉપરવ જણાય ત્યારે નીચેની કોઈ પણ એક રસાયલણક દવાઓ જેવીકે ક્વીનાલફેસ ૨૫ 
ઇસી. ૦.૦૫ % (૨૦ મીલી/૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા ક્લોરોપાયરી ફોસ ૨૦ ઇસી. ૦.૦૫% (૨૫ 
મીલી/૧૦ લી. પાણીમા)ં નાખીને છટંકાવ કરવો. 

૩. લીલી  ઈયળ (હલેીઓથીસ અમીજેરા) 
આ જીવાતની શરૂઆતની અવતથાની ઈયળ ડુખ તથા કુમળા પાનમા ંગોળ કાણંા કરીને ખાય છે. આવા 
ખાધેલા પાનમા ંનનયમીત આકારના બધંકુની ગોળી દ્વારા પાડવામા ંઆવેલા ગોળ કાણંા જેવા જ ગોળ કાણંા 
દેખાય છે. આ ઈયળો ખબુજ ખાઉધરી હોય છે જે મગફળીના ફૂલ તથા પાન ખાઈને છોડને ઝાખંરા જેવો 
કરી નાખે છે. છેલ્લી આવતથાની ઈયળો જમીનમા ંઉતારી જઈને કોશેટામા ંરૂપાતંર પામીને જમીનમા ંરહ ેછે. 
આ જીવાતની કોશેટા અવતથા આશરે ૬ થી ૯ રદવસ જેટલી હોય છે ત્યાર બાદ તેમાથંી પખુ્ત બહાર આવે 
છે. આ જીવત સપંણૂસ જીવન ચિ આશરે ૪૬ રદવસમા ંપરંુૂ કરે છે. 
વનયતં્રિ 
(૧) ઉનાળામા ંઉંડી ખેડ  કરી આ જીવાતના કોશેટાઓનો નાશ કરવો. 
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(૨) આ જીવાતના પરોપજીવી જેવાકે રાયકોગામા ચીલોનીસ – ૧ લાખ / હકે્ટર અને પરભ્રિી 
િાયસોપલાસ કાનીયા (લીલી ફૂદડી) – ૫૦,૦૦૦ / હકે્ટરની સખં્યા પ્રમાણે વાવેતરના ૪૦ અને ૫૦ 
રદવસ બાદ ખેતરમા ંછોડવા. 

(૩) જયારે આ જીવાતનો ઉપરવ જોવા મળે ત્યારે સાજંના સમયે ન્દ્ર્કુ્લીયર પોલીહડે્રોસીસ નામના 
નવર્ાણુનંા રાવણનો ૨૫૦ એલ.ઈ./હ.ે પ્રમાણે છટંકાવ કરવો. 

(૪) જૈનવક દવાઓ જેમ કે બી.ટી. (બેસીલસ થરુીનજીનેસીસ) ના સયંોજનો જેવાકે થરુીસાઈડ અથવા 
ડાઈપેલનો ૨ મીલી/ લીટર પાણીમા ંછટંકાવ કરવો. 

(૫) આંતર પાક તરીકે બાજરા અથવા તવેુરના પાકોનુ ંવાવેતર કરવુ.ં 
(૬) ફેરોમોન રેપ ૧૦ રેપ / હ.ે ખેતરમા ંમકુવા અને તેમા ંઆવેલ નર ફૂદાનો દરરોજ નાશ કરવો. 
(૭) કાબર તથા ચકલા જેવા પરભિી કીટકો માટે ખેતરમા ંલાકડાના ટેકા અથવા તાર બાધંવા. 
(૮) પ્રકાશ પીંજરનો ઉપયોગ કરીને પખુ્ત કીટકોનો નાશ કરવો. 
(૯) પાકને ફરતે ટામેટી અથવા ગલગોટાના છોડનુ ંવાવેતર કરવુ ં કારણકે માદા ફૂદા આ છોડ તરફ 

આકર્ાસય છે અને મખુ્ય પાકમા ંઓછા ઈંડા મકુશે આમ મખુ્ય પાકમા ં તેનો ઉપરવ ઓછો જોવા 
મળશે. 

(૧૦) જયારે આ જીવાતનો વધ ુ ઉપરવ જણાય ત્યારે નીચનેી કોઈ પણ એક રસાયલણક દવા જેવીકે 
ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી. – ૦.૦૫% (૨૦ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા મોનોિોટોફોસ ૩૬ ઇસી. 
– ૦.૦૫% (૧૪ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી – ૦.૦૫ % (૨૫ 
મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા તપીનોસેડ ૪૦ એસ.સી. ૦.૦૨૨% (૫ મીલી /૧૦ લી. પાણીમા)ં 
અથવા સાયપરમેથ્રીન ૧૦ ઇસી – ૦.૦૦૯ % (૧૦ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા ફેનવાલરેટ 
૨૦ ઇસી. ૦.૦૧૫% (૭.૫ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં નાખીને છટંકાવ કરવો. 

ચસુીયા પ્રકારની જીિાિો 
૧. મોલોમશી (એફીસ િેસીવોરા 
આ જીવાતના બચ્ચા  તેમજ પખુ્ત મદુૃ, પોચા અને ઘટ કથ્થઈ અથવા કાળાશ પડતા હોય છે. આ 
જીવાતના પખુ્ત પાખંો વગરના તેમજ પાખંોવાળા બનેં પ્રકારના જોવા મળે છે. આ જીવાતના પાછળના 
ભાગ પર બે કોનીકલ જોવા મળે છે. આ જીવાતના બચ્ચા તેમજ પખુ્ત કીટકો પાન, કુમળી ડુખંો તેમજ 
મગફળીના સયુામાથંી રસ ચસૂીને પાકને નકુસાન કરે છે. જો ઉપરવ વધ ુહોય તો ફૂલ ઉપર પણ જોવા 
મળે છે આ જીવાતના ઉપરવને કારણ ેપાક પીળો પડી જાય છે. અને મગફળીના પાન વાળી જાય છે. આ 
જીવાતના બચ્ચા અને પખુ્ત પોતાની હગારમા ંથોડો ચીકણો રસ પાન પર બહાર ફેકે છે જેને લીધે પાન 
પર કાળી ફૂગ ઉગી નીકળે છે જેને લીધે પ્રકાશ સતંલરે્ણની રિયામા ંઆવરોધ ઉત્તપન થાય છે. જે ઉત્પાદન 
પર માઠી અસર કરે છે.આ જીવાતનુ ંપખુ્ત ૫ થી ૩૦ રદવસમા ંજુદી જુદી ઋત ુપ્રમાણે ૧૫-૧૨૪ બચ્ચાને 
જન્દ્મ આપે છે. પખુ્ત  જીવાત નશયાળામા ં૧૬-૬૮ અને બીજી ઋતમુા ં૯ થી ૨૦ રદવસ જીવી શેકે છે. 

૨. િડિરડયા (એમ્પોએતકા કેરી અને બાલક્લથુા હોટેનસીસ) 
આ જીવાતના બચ્ચા તેમજ પખુ્ત તડતરડયા પાનની નીચેની બાજુએ રહીને પાનમાથી રસ ચસૂીને નકુસાન 
કરે છે પરીણામે પાનની ટોચ તથા ધારો પીળી પડી જાય છે જયારે પાનનો નીચેનો ભાગ લાલાશ પડતો 
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તાબંા જેવા રંગનો થઇ જાય છે. જો વધારે સમય સધુી તડતરડયાનો ઉપરવ જોવા મળે છે. પાન પર 
‘V’આકારની પીળાશ પાનની ટોચ પર જોવા મળે છે સમય જતા તે આગળ વધે છે અને પરેૂપરંુૂ પાન પીળં 
પડી જાય છે. જે મગફળીમા ંતડતરડયાનો ઉપરવ હોય તે મગફળીનો પાક પીળો લાગે છે. 
 આ જીવાતને લીલી પોપટી તરીકે પણ ખેડતૂો ઓળખ ેછે. જીવાતના બચ્ચા તેમજ પખુ્ત પીળાશ 
પડતા લીલા મદુૃ અને પોચા હોય છે. આ જીવાતનો આકાર ફાચર જેવો હોય છે અને જયારે ચાલ ે ત્યારે 
ત્રાસંી ચાલ ેછે. આ જીવાતની માદા ૩ રદવસમા ંઆશરે ૩૦ ઈંડા પાનની અંદર ડખં મારીને મકેુ છે.  આ 
ઈંડામાથી ૬-૧૨ રદવસ બાદ નાના નાના બચ્ચા બહાર આવે છે. જે ૫-૬ રદવસમા ં જુદી જુદી ચાર 
અવતથામાથંી પસાર થઇને પખુ્ત બને છે. આમ માદા તડતડીર્ુ ંઆશરે ૪૦ રદવસમા ંઅને નર તડતડીર્ુ ં
આશરે ૨૩ રદવસમા ંપોતાનુ ંજીવનચિ પણૂસ કરે છે. 

૩. થ્રીપ્સ  (તકીટોથ્રીપ્સ ડોસાસલીસ, રેેનન્દ્ક્લીનેલા તકલૂ્ટઝી, થ્રીપ્સ પાલ્મી અને કેલીઓથ્રીપ્સ ઈન્દ્ડીક્સ) 
આ જીવાતના બચ્ચા અને પખુ્ત બનેં પાનની ઉપરની સપાટી ઉપર ઘસરકો મારીને તેમાથંી ઝરતા રસને 
ચસેૂ છે. આવા ઘસરક પડલેા પાનના ભાગ થોડા સમયમા ંસફેદ થઇ જાય છે જે પાછળથી લાલ અથવા 
કાળા ધાબા જેવા દેખાય છે. આ જીવાતનો ઉપરવ પાકમા ં શરૂઆતની અવતથાથી પાકની કાપણી સધુી 
જોવા મળે છે. આ જીવાતનુ ંપખુ્ત ૪૫ થી ૫૦ ઈંડા પાનની નીચેની સપાટીથી પાનની અંદર ડખં મારીને 
છુટા છવાયા મકેુ છે. આ ઈંડામાથંી ૫ રદવસ બાદ નાના નાના બચ્ચા બહાર આવે છે, જે પાનમાથંી તેમજ 
ફૂલમાથંી ઘસરકો મારીને રસ ચસેૂ છે. નાના બચ્ચા જુદી જુદી ચાર અવતથામાથંી પસાર થઈને ૭-૮ રદવસ 
બાદ કોશેટા અવતથામા ં૨ થી ૪ રદવસ જમીનમા ંરહ ેછે. ત્યાર બાદ તેમાથંી પખુ્ત કીટક બહાર આવે છે. 
પખુ્ત કીટક આશરે ૨ થી ૪ અઠવાડીયા ંજીવીત રહ ે છે. આ જીવાત એક જીવન ચિ આશરે ૨૯ થી ૪૧ 
રદવસ પણૂસ કરે છે અને વર્સમા ંઘણા બધા જીવન ચિો પરુા કરે છે. 
ચસુીયા પ્રકારની જીિાિોનુ ંવનયતં્રિ 
(૧) મગફળીમા ંઆંતર પાક તરીકે બાજરો – થ્રીપ્સનુ ંતથા ચોળા એ મોલોમશીનુ ંનનયતં્રણ કરે છે. 
(૨) જીવાત પ્રનતકારક શસ્ક્ત ધરાવતી મગફળીની જાતો જેવીકે બીજી ૨, ગીરનાર ૧ મોલોમશી માટે, 

ગીરનાર ૨, કો-૧ , ડી.એચ. ૩-૩૦, આઈ,સી.જી.એસ. ૧૧, એમ.એચ. ૧, પી.ઓ.એલ. ૨, એસ ૨૦૬ 
તડતરડયા માટે તથા ગીરનાર ૧ થ્રીપ્સ માટે જેવી જાતોનુ ંવાવેતર કરવુ ંજોઈએ. 

(૩) કુદરતી પરભિીઓ જેવાકે િાયસોપલાસ કાનનિયા, મેનોચીલસ સેિમેયલુેટસ, ડાળીયાઓ, સીરફીડ 
ફ્લાય વગેરે કુદરતી રીતે આ જીવાતનુ ંનનયતં્રણ કરે છે માટે જયારે તેઓની હાજરી વધ ુજણાય તે 
સમયે શક્ય હોય તો રસાયલણક દવાનો છટંકાવ ટાળવો. 

(૪) જો ઉપરોક્ત જીવાતોનો ઉપરવ વધ ુજણાય ત્યારે નીચે દશાસવેલ દવાથી કોઈ પણ એક શોર્ક 
પ્રકારની દવાનો નીચે પ્રમાણે છટંકાવ કરવો. 

 ડાયમેથીએટ  ૩૦ ઇસી – ૦.૦૩ % (૧૦ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા 
 મોનોિોટોફોસ  ૩૬ ઇસી – ૦.૦૪ % (૧૨ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં અથવા 
 ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. – ૦.૦૦૮ % (૫ મીલી / ૧૦ લી. પાણીમા)ં 
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મગફળીના મળુીયા ંઅને ડોડિાની જીિાિો 
૧. સફેદ ઘેિ  (લેકનોતટરના હોલોરેકીયા કોનસનગનુીયા હોલોરેકીયા સેરાટા) 
આ જીવાતને ખેડતૂો ‘મુડંા’ તરીકે ઓળખે છે. આ જીવાતના પખુ્ત બદામી રંગના ઢાલીયા કીટક કરીકે પણ 
ઓળખાય છે. આ જીવાતની ઈયળ મગફળીના મળૂ ખાઈને પાકમા ંનકુસાન કરે છે. આ જીવાતનુ ંપખુ્ત 
જમીનમા ંઆશરે ૧૦ સેમી. ઊંડાઈએ ઈંડા મકેુ છે. આ ઈંડામાથંી ૭ થી ૧૦ રદવસ બાદ ઈયળ બહાર આવે 
છે જે શરૂઆતની અવતથામા ં જમીનમા ં રહલેો સેન્દ્રીય પદાથસ ખાય છે. ત્યાર બાદ મગફળીના મળુીયા 
કાપીને ખાય છે પરીણામે છોડ ધીમે ધીમે સકુાય જાય છે. સૌથી વધ ુનકુસાન ત્રીજા તબક્કાની ઈયળ દ્વારા 
કરવામા ંઆવે છે. આ ઈયળ સીધી ચાસમા ંજમીનમા ંચાલીને બાજુના છોડના મળુીયા પણ ખાય જાય છે 
આથી છોડ હારમા ંસકુાયેલા જોવા મળે છે. આવા નકુસાન પામેલા છોડના મળુીયા ત્રાસંા કપાયેલા હોય છે 
જે ઉધાઈના ઉપરવ કરતા જુદંુ પડ ેછે.  
ઉધાઈના ઉપરવવાળા મળૂ અંદરથી પોલા હોય છે અને તેમા ંમાટી ભરેલી હોય છે. આ ઈયળ ૮ થી ૧૦ 
અઠવાડીયામા ંસપંણૂસ નવકાસ પામીને જમીનમા ંજ આશરે ૪૦ થી ૭૦ સેમીની ઉંડાઈએ કોશેટામા ંપરરવતસન 
પામે છે. આ જીવાતના કોશેટા પીળાશ પડતા સફેદ રંગના અધસચરંાકાર આકારના હોય છે. કોશેટા અવતથા 
આશરે ૧૫ રદવસ જેટલી લાબંી હોય છે. ત્યાર બાદ તેમાથંી પખુ્ત કીટક બહાર આવે છે. જે જમીનમા ંજ ૧૦ 
થી ૨૦ સેમી ઉંડાઈએ રહ ેછે અને રાતે્ર ખાવા માટે બહાર આવે છે. જે શેઢાપાળા પરના લીંબડાના ઝાડના 
પાન ખાય છે. આ જીવાતના કોશેટામાથંી નવેમ્બર માસમા ંજે કીટક બહાર આવે તે આવતા વર્સના ચોમાસા 
સધુી એટલેકે પ્રથમ વરસાદ સધુી જમીનમા ં૧૦ થી ૨૦ સેમી નીચે સષુપુ્ત અવતથાવામા ંજ રહ ે છે. આ 
જીવાત એક વર્સમા ંએક જીવન ચિ પરંુૂ કરે છે. આ જીવાતના ઉપરવને લીધે પાકમા ંમોટા મોટા ખાલા પડ ે
છે અને ક્યારેક આડધેડ પાકને નકુસાન થાય છે. આ જીવાતનો ઉપરવ રેતાળ અને પોચી જમીનમા ંવધારે 
જોવા મળે છે. 
વનયતં્રિ 
(૧) ઉનાળામા ં ઉંડી ખેડ કરવી જેથી જમીનમા ં રહલેા કોશેટા તથા પખુ્ત સયુસપ્રકાશ અને પરભિીઓ 

દ્વારા નાશ પામે છે. 
(૨) પખુ્ત કીટકોનો હાથથી પકડીને નાશ કરવો. 
(૩) પ્રકાશ નપિંજરનો ઉપયોગ કરીને પકડાયેલા પખુ્ત કીટકોનો નાશ કરવો. 
(૪) પાકનુ ંવહલેાસર વાવેતર કરવુ.ં 
(૫) વધ ુઉપરવવાળા નવતતારમા ંવાવેતર કરતા પહલેા મગફળીના બીજને ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી 

અથવા ક્વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી. દવાનો ૨૫ મીલી / રકલો બીજ પ્રમાણ ેપટ આપવો. 
(૬) પાક વાવતા પહલેા ફોરેટ ૧૦ જી ૨૫ રકગ્રા / હ.ે પ્રમાણે અથવા ક્વીનાલફોસ ૫ જી ૩૦ રકગ્રા / હ.ે 

પ્રમાણે ચાસમા ંઆપવુ ં/ વાવવુ.ં 
(૭) જમીનમાથંી પખુ્ત બહાર આવે એટલ ે કે પ્રથમ સારા વરસાદના ૨ થી ૩ રદવસ પછી શેઢેપાળે 

આવેલા યજમાન ઝાડ પર ફેરોમોન રેપ ૨ થી ૩ / ઝાડ લગાવીને પખુ્ત કીટકો પકડીને તેનો નાશ 
કરવો. 

(૮) શેઢાપાળા પરના લીંબડાના વિૃો પર મોનોિોટોફોસ ૦.૦૫% નુ ંસારંતાવાળં રાવણ સાજંના સમયે 
પહલેો વાવણી લાયક વરસાદ થયાના એક રદવસ બાદ સતત ત્રણ રદવસ કરવો જોઈએ 
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(૯) વાવણી લાયક વરસાદ થયાના ત્રણ અઠવાડીયા બાદ મગફળીના ઉભા પાકમા ંક્વીનાલફોસ ૨૫ 
ઇસી. અથવા ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી. ૪ લી. / હકે્ટર નપયતના પાણી સાથે ટીપે ટીપે આપવી 
જોઈએ. 

૨. ઉધઈ (ઓડને્દ્ટોટમસસ ઓબેસસ અને માઈકોટમસસ ઓબેસસ) 
ઉધઈ એ મગફળીના પાકની ઉગવાની શરૂઆતથી પાક પાકી જાય ત્યા ંસધુી જોવા મળે છે. મખુ્યત્વે આ 
જીવાતનો ઉપરવ રેતાળ અને લાલ જમીનમા ંવધારે જોવા મળે છે. ઉધઈ, છોડના મખુ્ય મળૂને ચાવીને 
અંદરથી પોલુ ં કરી નાખે છે આથી પાક સકુાય જાય છે. અને વહલેો નાશ પામે છે. આવા પોલા થયેલા 
મળૂમા ંમાટી ભરાયેલી જોવા મળે છે. ઉધઈ મગફળીના ડોડવા ઉપરના છોતરાના ભાગને કોતરી ખાય છે 
અને આમ બગાડ કરે છે, બગાડ થયેલા આવા ડોડવા ઉપાડતી વખતે તટૂી જઈને ખરી પડ ેછે આને કારણે 
ઉત્પાદનમા ંઘટાડો આવે છે. 
વનયતં્રિ 
(૧) ઉધાઈના રાફડાને ખોદીને તેમાથંી રાણીનો નાશ કરવો. 
(૨) મગફળી વાવતા પહલેા ઉંડી ખેડ કરવી અને વાવ્યા બાદ મગફળીમા ં જમીન ઉપર રાયડાના 

કુવળનુ ંઆવરણ/મીલ્ચીંગ કરવુ.ં 
(૩) પખુ્ત કીટક અને ઈયળના પરભિી એવા ઓમફ્રુશ પીલોસા ને ઉધાઈના નનયતં્રણ માટે મગફળીના 

પાકમા ંછોડવા. 
(૪) પાકની સમયસરની વહલેી કાપણી, સમયસર આંતર ખેડ અને નનયનમત નપયત આપવાથી 

ઉધાઈના ઉપરવને ઘટાડી શકાય છે. 
(૫) મગફળી વાવતા પહલેા લીમડાનંો ખોળ ૨૫૦ રકગ્રા/હ.ે અથવા ફોરેટ ૧૦ જી ૧૦ રકગ્રા/હ.ે ચાસમા ં

વાવવાથી ઉધીનો ઉપરવ ઘટાડી શકાય છે. 
(૬) મગફળી વાવતા પહલેા બીજને ક્લોરોપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી. ૧૨.૫ મીલી / કી.ગ્રા. બીજ પર 

આપવો. 
(૭) ઉધઈ પ્રત્યે થોડી પ્રતીકારકતા ધરાવતી સી.ઓ. ૧, વી.જી. ૫ અને જે.એલ. ૨૪ જેવી જાતોનુ ં

વાવેતર કરવુ.ં 

૩. પીચોળી્ુ ં(ર્બુોરેલા તટેલી) 
આ જીવાતના બચ્ચા શરૂઆતની અવતથામા ંસફેદ કલરના હોય છે જેમ જેમ મોટા થતા જાય તેમ તે કાળા 
રંગમા ંપરરવનતિત થાય છે. આ જીવાતના પખુ્ત એકદમ ઘટ્ટ ભરૂા અથવા કાળા રંગના ચળકતા  હોય છે 
જેને પાછળના ભાગમા ંચીનપયા જેવો આંકડો હોય છે. આ જીવાતની પખુ્ત માદા આશરે ૫૮ જેટલા ઈંડા 
જમીનમા ંસમહુમા ંમકેુ છે. આ ઈંડામાથંી આશરે એક અઠવાડીયા બાદ બચ્ચા બહાર આવે છે જે દેખાવે 
પખુ્ત જેવા લાગ ેછે આ બચ્ચા જુદી જુદી પાચં અવતથામાથંી પસાર થયા બાદ પખુ્ત કીટકમા ંરૂપાતંર પામે 
છે. આ જીવાત આશરે ૫૬ થી ૭૨ રદવસમા ંપોતાનુ ંજીવનચિ પરંુૂ કરે છે. આ જીવાતના પખુ્ત અને બચ્ચા 
બનેં મગફળીના કાચા, નવકનસત ડોડવામા ંકાણા  પાડીને પણ અંદરનો ભાગ તેમજ દાણા  ખાયને નકુસાન 
કરે છે. ક્યારેક પાકેલા ડોડવાને પણ નકુસાન કરે છે પરંત ુકુમળા અને નવકનસત ડોડવાને વધારે પસદં કરે 
છે. ડોડવામા ં પાડલે કાણા માટી, હગાર અને સડી ગયેલા પદાથસથી  બરુાઈ જાય છે. નકુસાન પામેલા 
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ડોડવા અંદરથી ખાલી હોય છે અથવા દાણાથી થોડા ભરાયેલ હોય છે. અને ક્યારેક માટી અને હગારથી 
ભરાયેલ હોય છે. આ જીવાત ખબુજ ચપળ, ઝડપથી ચાલતી મગફળીના ડોડવાની  આસપાસ જોવા મળે 
છે. 
વનયતં્રિ 
(૧) પાકનુ ંવાવેતર કરતા પહલેા ચાસમા ંએરંડી અથવા લીંબોડીના ખોળ ૨૫૦ કી.ગ્રા. / હ.ે વાવેતર કરવુ.ં 
(૨) વાવતા પહલેા ફોરેટ ૧૦ જી, ૧૦ કી.ગ્રા./ હ.ે પ્રમાણે ચાસમા ંવાવવુ.ં 

સગં્રહતથાનોની જીિાિ  
મગફળીના ભોટિા (કેરીડોન સેરેટ્સ) 
આ જીવાતની ઈયળ અવતથા જ નકુસાન કરે છે. આ જીવાતના પખુ્ત ભખૂરા કાળા રંગના ઢાલીયા કીટક 
છે. આ જીવાતની ઈયળ આછી ગલુાબી રંગની હોય છે. આ જીવાતની પખુ્ત માદા પીળાશ પડતા સફેદ 
રંગના આશરે ૨૧ થી ૭૬ છુટા છવાયા ઈંડા મગફળીના ડોડવા, કોથળા તથા દાણા પર મકેુ છે. આ 
ઈંડામાથંી આશરે ૨ થી ૮ રદવસ બાદ નાની ઈયળ બહાર આવે છે. જે મગફળીના ડોડવાના ફોતરામા ંકાણુ ં
પાડીને સીધી દાણમા ંપ્રવેશ કરે છે. આ ઈયળ ૧૨ થી ૨૪ રદવસમા ંજુદી જુદી ચાર અવતથામાથંી પસાર 
થઈને દાણાની બહાર, ડોડવાની અંદર અથવા ડોડવાની બહાર અથવા કોથળા પર કોશેટા રૂપે ૧૦ થી ૨૨ 
રદવસ રહ ેછે ત્યાર બાદ તેમાથંી પખુ્ત કીટક બહાર આવે છે.  
પખુ્ત રકટક એક થી ત્રણ અઠવાડીયા સધુી જીવતં રહ ેછે. યોગ્ય વાતાવરણ અને ભેજમા ંઆ જીવાત આશરે 
૬૦ રદવસમા ંપોતાનુ ંજીવનચિ પરંુૂ કરે છે. આમ, આ જીવાત મગફળીના ડોડવાને નકુસાન કરે છે જો 
મગફળીના ડોડવાના એક જ દાણાને નકુસાન થાય તો પણ વજનમા ં૩ ટકા જેટલો ઘટાડો જોવા મળે છે. 
આ જીવાતના વધ ુપડતા ઉપરવને લીધે મગફળીના ઢગલામા ંગરમી અને ભેજ ઉત્પન થાય છે જેથી કરીને 
સગં્રહ દરમ્યાન મગફળીમા ંએતપરજીલસ નામની ફૂગ ઉગી નીકળે છે જે ફૂગ અફ્લાટોક્સીન નામનુ ંઝેર 
ઉત્પન કરે છે આમ મગફળીને ખાવામા ંલબનઉપયોગી બનાવે છે. 

વનયતં્રિ 
(૧) મગફળીને બરાબર સકુવીને પછી જ તેનો સગં્રહ કરવો. 
(૨) મગફળીનો સગં્રહ સફાઈ કરેલા કોથળામા ંજ કરવો. 
(૩) શક્ય હોય તો ધાતનુા ટીપણા અને ઉચ્ચી ગણુવત્તાવાળા પ્લાન્તટક કોથળા અથવા પ્લાન્તટક 

અતતરવાળા કોથળા બરાબર સાફ કરીને હવાચતુત રહ ેતેમ મગફળીનો સગં્રહ કરવો. 
(૪) ધાતનુા ટીપણામા ંભરેલ દાણાને ધમુીકરણ માટે ફોતફીનની ૨ ટીકડી પ્રનત ૧૦૦ રકલો દાણા અથવા 

૧:૮ ના પ્રમાણમા ંઈથીલીન ડાયબ્રોમાઇડ + કાબસન ટેરાકલોરાઈડ ૩ નમશ્રણનો ઉપયોગ કરવો. 
(૫) મગફળીના સગં્રહ માટે હવાચતુત રૂમ/ગોડાઉનમા ં૨ થી ૩ ટીકડા એલ્ર્મુીનીયમ ફોતફાઇડ ની પ્રનત 

૧૦૦૦ રકલો ગ્રામ મગફળી પ્રમાણે ધમુીકરણ કરીને હવાચતુત બધં કરવુ.ં 
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              વથ્રપ્સ (સણચરિોવથ્રપ્સ ડોરસલીસ , વથ્રપ્સ પાલ્મી ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િડિડીયા (એમ્પોયતકે કેરરિ ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               મોલોમશી (આરફસ ક્રાસીણચિોર ) 
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મગફળીનુ ંપાન કોરી્ુ ં(એપ્રોએરેમા ંમોડીસેલા) 

 
 
 
 
 
 

લશ્કરી ઈયળ (તપોડોપ્ટેરા લીટુરા) 
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મગફળી મા અવધક ઉત્પાદન માટે જૈવિક ખાિર નો પ્રયોગ 
કે કે પાલ, રીંકુ ડે, રોશની ભડાણીયા 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
નટબતુટ: મગફળી માટે પીજીપીઆરન ુઅદભિુ સયંોજન 

શા માટે ?? 

 મગફળીની વદૃ્ધદ્ધ અન ેઉપજમા ંસધુારો કરે છે  
 જમીન ની રાવ્યતા,  ગનતશીલતા અન ેપોર્ક 

તત્ત્વો જેવા કે (ફોસફરસ, પોટેનસયમ, 

નાઈરોજન, ફેરસ,  લઝિંક, વગેરે) મા ંસધુારો કરે 
છે. 

 જમીન નુ ંઆરોગ્ય સધુારે છે. 
 માટીમા ંફુગ (જીવાણઓુ) નુ ંયોગ્ય સચંાલન 

કરે છે. 

બેક્ટેરરયા નુ ંવમશ્રિ 

  

 તર્ડુોમોનાસગેસરડિડીબીએચર્૧ુ (પીજીપીઆર૧). 

 તર્ડુોમોનાસપ્ર્રુટડાએસ૧ (૬) (પીજીપીઆર૨). 

 તર્ડુોમોનાસફ્લોરોસેન્દ્સબીએમ૬ (પીજીપીઆર૪). 

બેક્ટેરરયાનુવંમશ્રિશુકંરશે??? 

 

 એસીસી ડીએમીનઝે નામ ના ઉત્સચેક/ઉદ્દીપક 
કે જે છોડ ની વદૃ્ધદ્ધ મા ં વધારા નુ ં સચૂક નુ ં
નનમાસણ કરે છે. 

 ફોતફેટ્સના નનનિત તવરૂપોનુ ં રાવ્ય તવરૂપ મા ં
રૂપાતંરણ કરે છે. 

 સીડરોફોર નામ ના સયંોજન નુ ં નનમાસણ કરે છે 
કે જે મગફળી કોનશકાઓમા ંઆયનસ પરરવહનની 
સવેા સગુમ બનાવે છે. 

 તટેમ રોટ  (મળૂ નો કોહવારો) અન ેકોલર રોટ 
જેવા ફુગજન્દ્ય રોગો સામ ેપ્રનતકારક પોર્ક્રવ્યો 
નુ ંનનમાસણ કરે છે. 

 આઇએએ, લગબ્રરેેલીન્દ્સ, વગેરે જેવા વનતપનત 
ના અંતહસ્રાવો (હોમોન્દ્સ) નુ ંઉત્પાદન કરે છે. 

 નાઇરોજનના કાબસનનક તવરૂપને અકાબસનનક 
તવરૂપોમા ંરૂપાતંરરત કરે છે. 

 લઝિંક અન ેપોટેનસયમ ના લબન-ઉપલબ્ધ તવરૂપો 
ન ેરાવ્યતવરૂપ મા ંરૂપાતંરરત કરે છે. 

ફાયદાઓ 

 

 ખબુ જ ઓછો ખચસ (રૂ ૧૫૦-૨૦૦ પ્રનત હકે્ટર) 

 ૧૮% સધુી ઊપજ મા ંવધારો 
 જમીન નુ ંઆરોગ્ય અન ેગણુવત્તા મા ંસધુારો 
 પોર્કતત્વો (ફોસફરસ, પોટેનસયમ, નાઈરોજન, ફેરસ,  લઝિંક, વગેરે)  

ની ગનતશીલતા અન ેરાવ્યતા મા ં૫-૭% જેટલો વધારો. 
 માટી-જન્દ્ય રોગકારક ફૂગ (એસ. રોલ્ફસી અન ેએ. નાઈજર) થી 

થતા રોગો ની સભંનવત ઘટનાઓન ેલઘતુમ કરે છે. 
 બીજના ઉપચારના રસાયણો જેવા કે બનેવન્તટન (કાબનુ્દ્ડેઝાઇમ) / 

થાયરમ સાથ ેસસુગંત છે અન ેસાથ ેઉપયોગ મા ંલઈ શકાય. 
 ખબૂ જ ઝડપી વદૃ્ધદ્ધ અન ેમોટા પાય ેઉત્પાદન /ગણુાકાર મા ંસરળ. 
 નસિંચાઈર્કુ્ત અન ેવરસાદી સ્તથનત બનં ેમાટે ઉપયોગી 
 ન્દ્ર્ટુબતૂટ" (પ્રવાહી / ચારકોલ / ટેલ્કમ પાવડર / એફવાયએમ) 

ન ેઓરડા ના તાપમાન ેએક વર્સ કરતા વધ ુસમય અવનધ માટે 
રાખી શકાય છે 

 સરળતાથી નસિંચાઇની પાણી દ્વારા અથવા એફવાયએમ મારફત ે
અથવા બીજ સારવાર સાથ ેરડ્રપ દ્વારા સરળતાથી લાગ ુકરી શકાય 
છે 

 લાગ ુકરવા માટે સરળ 

 પયાસવરણ ન ેઅનકુુળ 
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શા માટે ?? 
 મગફળીની વદૃ્ધદ્ધઅનઉેપજમાસંધુારો કરે છે  
 જમીન ની રાવ્યતા, ગનતશીલતા અન ે

પોર્ક તત્ત્વો જેવા કે (ફોસફરસ, 
પોટેનસયમ, નાઈરોજન, ફેરસ,  લઝિંક, વગેરે) 
મા ંસધુારો કરે છે. 

 જમીન નુ ંઆરોગ્ય સધુારે છે. 
 માટીમા ંફુગ (જીવાણઓુ) નુ ંયોગ્ય 

સચંાલન કરે છે. 
 

બેક્ટેરરયા નુ ંવમશ્રિ 

 પીજીપીઆર: તર્ડુોમોનાસ ગસેરેડિ બીએચર્ ુ1, તર્ડુોમોનાસ 
પરુટડા એસ 1 (6) 

 પીએસબી: એન્દ્ટરોબકે્ટર ક્લોકા બીએમ 8; બનેસલસ પોલીનમક્સા 
 રાઈઝોલબયા: સાઈનોરાઈઝોબીયમ અમરેરકનમ, એનઆરસીજી 4 
 રાઈઝોબીયમસ્તપસીસ. એનઆરસીજી 9 

 

બેક્ટેરરયા નુ ંવમશ્રિ શુ ંકરશે  ??? 

 એસીસી ડીએમીનઝે નામ ના 
ઉત્સચેક/ઉદ્દીપક કે જે છોડ ની વદૃ્ધદ્ધ મા ં
વધારા નુ ંસચૂક નુ ંનનમાસણ કરે છે. 

 ફોતફેટ્સના નનનિત તવરૂપોનુ ંરાવ્ય તવરૂપ 
મા ંરૂપાતંરણ કરે છે. 

 સીડરોફોર નામ ના સયંોજન નુ ંનનમાસણ કરે 
છે કે જે વનતપનત કોનશકાઓમા ંઆયનસ 
પરરવહનની સેવા સગુમ બનાવે છે. 

 સફેદ ફુગ અન ેકાળી ફુગ થી થતા 
ફુગજન્દ્ય રોગો સામ ેપ્રનતકારક પોર્ક્રવ્યો 
નુ ંનનમાસણ કરે છે. 

 આઇએએ, લગબ્રરેેલીન્દ્સ, વગેરે જેવા 
વનતપનત ના અંતહસ્રાવો(હોમોન્દ્સ) નુ ં
ઉત્પાદન કરે છે. 

 નાઇરોજનના કાબસનનક તવરૂપન ેઅકાબસનનક 
તવરૂપોમા ંરૂપાતંરરત કરે છે. 

 લઝિંક અન ેપોટેનસયમ ના લબન-ઉપલબ્ધ 
તવરૂપો ન ેરાવ્યતવરૂપ મા ંરૂપાતંરરત કરે 
છે. 

 રાઈઝોલબયા વાતાવરણમા ંરહલેા 
નાઇરોજન  ન ેબાયોલોજજકલ/જૈનવક રીત ે
જમીન મા ંકેન્ન્દ્રત કરે છે 

 

ફાયદાઓ 

 ખબુ જ ઓછો ખચસ (રૂ ૧૫૦-૨૦૦ પ્રનત હકે્ટર) 
 જમીન નુ ંઆરોગ્ય અન ેગણુવત્તા મા ંસધુારો 
 જમીન ની રાવ્યતા, ગનતશીલતા અન ેપોર્ક તત્ત્વો જેવા કે 

(ફોસફરસ, પોટેનસયમ, નાઈરોજન, ફેરસ,  લઝિંક, વગેરે) મા ં
સધુારો કરે છે. 

 જૈનવક નાઇરોજન રફક્સશેન વધારે છે. 
 આઇએએ, લગબ્રરેેલીન્દ્સ, વગેરે જેવા વનતપનત ના 

અંતહસ્રાવો(હોમોન્દ્સ) નુ ંઉત્પાદન કરે છે. 
 બીજના ઉપચારના રસાયણો જેવા કે બનેવન્તટન (કાબનુ્દ્ડેઝાઇમ) 

/ થાયરમ સાથે સસુગંત છે અન ેસાથ ેઉપયોગ મા ંલઈ શકાય. 
 નાઇરોજનર્કુ્ત ખાતર પરની નનભસરતા ૨૫-૩૦% સધુી ઘટાડી 

શકાય  
 ૨0% સધુી વધ ુઊપજ નો લાભ લઇ સકાય 
 લાગ ુકરવા માટે સરળ 
 પયાસવરણ ન ેઅનકુુળ 
 સરળતાથી નસિંચાઇની પાણી દ્વારા અથવા એફવાયએમ મારફત ે

અથવા બીજ સારવાર સાથ ેરડ્રપ દ્વારા સરળતાથી લાગ ુકરી 
શકાય છે 

 માટી-જન્દ્ય રોગકારકફૂગ (એસ. રોલ્ફસી અન ેએ. નાઈજર) થી 
થતા રોગો ની સભંનવતઘટનાઓને લઘતુમ કરે છે. 

 ખબૂ જ ઝડપી વદૃ્ધદ્ધ અન ેમોટા પાય ેઉત્પાદન /ગણુાકારમા ં
સરળ. 

 નસિંચાઈર્કુ્ત અન ેવરસાદી સ્તથનત બનં ેમાટે ઉપયોગી 
 ન્દ્ર્ટુબતૂટ" (પ્રવાહી / ચારકોલ / ટેલ્કમ પાવડર / 

એફવાયએમ) ન ેઓરડા ના તાપમાન ેએક વર્સ કરતા વધ ુ
સમયઅવનધ માટેરાખી શકાય છે 

 પ્રવાહી બનાવટ / વાહક આધારરત ઇનોકુલમના ને ઓરડા ના 
તાપમાન ેએક વર્સ કરતા વધ ુસમયઅવનધ માટેરાખી શકાય છે 
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'નટમેજજક': મગફળીની સારી ઊપજ અને નવકાસ માટે બેક્ટેરરયલ ફોમ્ર્ુસલેશન 
'નટગ્રો':  મગફળીમા ંમાટી જન્ય રોગો સામે િીમો 

 

આ શુ ંછે...?? 

 નટગ્રો એ બહુનવધ વનતપનત ની વદૃ્ધદ્ધ કરતા અને ડીએપીજી નામક સયંોજન એન્ન્દ્ટબાયોરટક્સ (સકુ્ષ્મજીવ નાશક દવા)  ઉત્પન્ન 
કરતી  ચળકાટ ધરાવતા તર્ડુોમોનાસ બકે્ટેરરયા નો સમહૂ છે.  

 એક જ જમીન િતે્રમા ંફરીથી ઉપયોગમા ંલેવાતા આ બકે્ટેરરયાના સમહૂ નો ઉપયોગ મગફળી મા ંનકુસાનકતાસ બીજા માટીજન્દ્ય 
ફૂગના રોગકારક તત્વોનો અન ેબીજા હાનનકારક સકુ્ષ્મજજવ નો કુદરતી રીત ે દમન/નાશ કરશ.ે અન ેમગફળી ન ેવદૃ્ધદ્ધ અન ે
નવકાસ મા ંમદદરૂપ થાય છે. 

શા માટે ?? 

 મગફળીની વદૃ્ધદ્ધ અન ેઉપજમા ંસધુારો કરે છે  
 જમીન ની રાવ્યતા,  ગનતશીલતા અન ે પોર્ક તત્વો જેવા કે 

(ફોસફરસ, પોટેનસયમ, નાઈરોજન, ફેરસ,  લઝિંક, વગેરે) મા ં
સધુારો કરે છે. 

 માટી જાન્દ્ય જમીન નુ ંઆરોગ્ય સધુારે છે.  
 માટીમા ં જન્દ્મલેા ફૂગના રોગકારક જીવાણઓુ અન ેનમેાટોડ્સ 

નો નાશ કરી ન ેજમીનની ગણુવત્તા મા ંસધુારો કરે છે 

 એસ. રોલ્ફસી અન ેએ. નાઇજર જેવા મગફળીના મખુ્ય માટી 
જન્દ્ય ફુગના રોગકારક જીવાણઓુનો નાશ કરે છે 

મખુ્ય ડીએપીજી ઉત્પાદકો 
 તર્ડુોમોનાસ. પ્ર્રુટડાડીએપીજી ૨ 
 તર્ડુોમોનાસ. પ્ર્રુટડા ડીએપીજી ૪ 
 તર્ડુોમોનાસ. ફ્લોરોસને્દ્સ એફપી ૯૮ 
 તર્ડુોમોનાસ પ્ર્રુટડા 

 

નટગ્રોનુ ંવમશ્રિ શુ ંકરશે  ??? 

 એસ. રોલ્ફસી અન ે એ. નાઇજર એ ફ્લવેસ, વગેરે જેવા 
જમીનજન્દ્ય ફૂગના દમન માટે રોગપ્રનતકારક DAPG 

(ડીએપીજી) - એન્ન્દ્ટબાયોરટક્સ (જીવાણનુાશક, સકૂ્ષ્મજતં ુ , 

બકૅ્ટીરરયા નાશક દવા) નુ ંનનમાસણ કરે છે. 
 આઇએએ, લગબ્રરેેલીન્દ્સ, સાઇડોફોસસ, વોલટેાઇલ્સ, એચસીએન, 

વગેરે સયંોજનો ન ુઉત્પાદન કરે છે. 
 ફોતફેટ્સ, પોટેસનસયમ, મેંગેનનઝ, લઝિંક, વગેરેના નનનિત તવરૂપને 

રાવ્યતવરૂપ મા ં રૂપાતંરરત કરી તને ે વનતપનત માટે ઉપલબ્ધ 
બનાવ ેછે 

 એસીસી જેવા ઉત્સચેકોનુ ં નનમાસણ કરી જે બીજમા ં નવકાસ ને 
સધુારે છે અન ેમગફળી સારી સ્તથનતમા ંરહ ેછે 

નટગ્રોના ફાયદાઓ 

 ૨0% સધુી  ઉપજમા ંસધુારો થાય છે 

 કાળી તથા સફેદ ફુગ દ્વારા થતા રોગો ની ઘટનાઓ મા ં
૪0-૬0% સધુી ઘટાડો થાય છે 

 મગફળી મા ંરોગકારક જીવાણુઓંં નો નાશ કરી જમીનના 
આરોગ્યમા ંસધુારો કરે છે 

 ૨0-૨5% સધુી મિેો અન ેમાઇિો પોર્ક તત્વો (ફોતફરસ, 

પોટેનસયમ,, મેંગેનનઝ, લઝિંક  વગેરે) ની ઉપલબ્ધતામા ં
સધુારો કરે છે. 

 જમીનમા ંનમેાટોડ્સ નનયનંત્રત કરે છે 

 (પ્રવાહી / ચારકોલ / ટેલ્કમ પાવડર) ન ે ઓરડા ના 
તાપમાન ેએક વર્સ કરતા વધ ુસમય અવનધ માટે રાખી 
શકાય છે  

 બાનવન્તટન / નથરમ, ઇકો રેેનન્દ્ડલી સાથ ે સસુગંત અને 
સરળતાથી એફવાયએમ / નસિંચાઈ પાણી / રડ્રપ / 
ડ્રેંલચિંગ મારફત ે અથવા બીજ સારવાર સાથે રડ્રપ દ્વારા 
સરળતાથી લાગ ુકરી શકાય છે 
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મગફળીના રોગ અને િેનુ ંસકંણલિ વ્યિતથાપન 
અનતં કુરેલ્લા, થીરુમલાઈ સામી, એસ. ડી.સાવલીયા અને રામ દત્તા 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 

મગફળીની ખેતી ભારતમા ંચોમાસુ,ં રનવ, ઉનાળ અને વસતં ઋતમુા ંકરવામા ંઆવે છે. ભારતમા ં
મગફળી ઉગાડતા રાજ્યોમા ંગજુરાત, આન્દ્ધ્રપ્રદેશ, તાનમલનાડુ, કરનાતક, રાજતથાન અને મહારાષ્ર મખુ્ય 
છે. મગફળીના પાકમા ંઘણા પ્રકારના રોગ અને જીવત જોવા મળે છે. મગફળીમા ં કંઠનો સકુારો, થડનો 
સકુારો, અફલા રુટ, પાનના ટપકાનો રોગ, ગેરુ, મગફળીનો અગ્ર કલલકાનો સકુારો અને મગફળીના થડ 
નેિોસીસનો રોગ જોવા મળે છે. જે સામાન્દ્ય રીતે ચોમાસુ ંઅને ઉનાળ બનેં ઋતમુા ંઉત્પાદનને અસર કરે છે. 
મગફળીના કંઠનો સકુારો, મગફળીના થડનો સકુારો, અફ્લારુટ, મળૂનો સકુારો એ  બીજ અને  અંકુરરત 
બીજના મખુ્ય રોગો છે. આ રોગો રેતાળ અને ગોરાડુ જમીનમા ંમગફળીના ઉગલેા છોડના મતૃ્ર્દુરને વધારે 
છે. આ રોગો દ્વારા ૨૫-૪૦ % જેટલુ ંઓછુ ંઉત્પાદન આવે છે. 
 મગફળીના પાદંડા પર આવતા રોગોમા ંપાનના વહલેા તથા મોડા આવતા ટપકાના રોગ (ટીક્કા) 
અને ગેરુ મખુ્ય છે.  આ રોગો દ્વારા લગભગ ૭૦% જેટલુ ંઓછુ ંઉત્પાદન આવે છે. નવર્ાણ ુજન્દ્ય રોગો 
જેવાકેં મગફળીનો અગ્ર-કલલકાનો સકુારો અને મગફળીનો થડ-ડાળાનો સકુારો આથીકરૂપે મહત્વપણૂસ રોગો 
છે. આ રોગો મગફળીના ઉત્પાદનમા ં૬૦% સધુી નકુસાન પહોચાડ ે છે.  
 મગફળીના મખુ્ય રોગોના સકંલલત નનયતં્રણ માટે મખુ્યત્વે રોગ પ્રનતકારક જાતો, ખેતીની સધુારેલી 
પદ્ધનતઓ, જૈનવક નનયતં્રણ તથા જરૂરીયાત મજુબ ફૂગ નાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. આ 
લેખમા ંમગફળીના મખુ્ય રોગો અને તેના નનયતં્રણ માટેની નવનવધ પદ્ધનતઓ  નવશેની જાણકારી આપેલ છે. 

અ. બીજ જન્ય રોગો 
૧. મગફળીના કંઠનો સકુારો (એતપજીલસ નાઈજર) 
 આ રોગમા ંબીજ જમીનમા ંવાવ્યા પછી બીજનુ ંતફુરણ થતા પહલેા બીજ પત્ર અને બીજ સડી જાય 
છે. છોડ જમીનની બહાર નીકળે ત્યારે છોડના કંઠના ભાગે આછા ભખૂરા રંગના ધાબા દેખાય છે અને કંઠનો 
ભાગ સડી જાય છે. છોડના પાદંડા પીળાશ પડતા દેખાય છે અને છોડ કંઠના ભાગેથી ઢળી પડ ેછે. આ રોગ 
જમીન જન્દ્ય છે અને જમીનમા ંજયારે ભેજનુ ંપ્રમાણ ૧૬%ની આજુબાજુ અને તાપમાન ૩૫૦ સે  હોય ત્યારે 
આ રોગની તીવ્રતા વધ ુજોવા મળે છે.(ણચત્ર ૧)  

૨. અફલા રુટ (એતપજીલસ ફ્લેિસ)  
 આ રોગ પ્રથમ બીજ પત્રો પર દેખાય છે. રોગીષ્ટ છોડ નાનો રહી જાય છે અને પાદંડા પણ નાના 
રહી જાય છે. રોગીષ્ટ છોડમા ંતતંમુળૂનો નવકાસ થતો નથી. વધારે નકુસાન પામેલા પાકમા ંડોડવા અને 
દાણા પર રોગ કારક ફૂગની લીલી કે પીળી વસાહતો જોવા મળે છે. જમીનમા ંરહી ગયેલ  રોગીષ્ટ ડોડવા 
અને દાણા આ રોગનો પ્રાથનમક સ્ત્રોત છે. આ રોગ  જમીનમા ંઓછો ભેજ અને  ૨૫-૩૫૦ સે તાપમાનમા ં
નવકાસ પામે છે.(ણચત્ર ૨)  
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૩.મળૂનો સકુારો  (મેક્રોફોમીના ફેઝીઓલીના) 
 આ રોગના પ્રારંલભક ચેપના લીધે જમીનની સપાટી પર છોડના થડની ઉપરના ભાગે પાણી જેવા 
ફોલ્લાઓ (ધાબા) દેખાય છે અને સમયાતંરે ફૂગના બીજ ઉગવાની સાથે છોડ મરુજાવા લાગે છે. રોગીષ્ટ 
છોડના ચેપવાળા થડનો ભાગ ફાટેલો અથવા ઉભા ચીરા પડલેો દેખાય છે અને આ ચીરા કળા કે ભખૂરા 
કાળા રંગના હોય છે. આ રોગના ચેપથી મળૂ, સયુા અને ડોડવા સડવા લાગે છે અને તેની પર કાળા રંગના 
ફૂગના બીજાણઓુ છવાયેલ રહ ેછે. આ રોગના કારણે અંકુરરત બીજનો મતૃ્ર્દુર વધી જાય છે જેથી છોડની 
સખં્યા ઘટી જાય છે અને મગફળીનો પાક પાખો-પાખો લાગે છે. આ રોગના ઉપરવ માટે ૨૯-૩૫૦ સે 
તાપમાન ખબુજ અનકુુળ છે. આ રોગના બીજાનુ,ં રોગ ગ્રતત પાકના અવશેર્ો, તેના ફોતરા તથા ડોડવાના 
માધ્યમથી ખતેરમા ંએક જગ્યા એથી બીજી જગ્યાએ ફેલાય છે.(ણચત્ર ૩)  

૪. મગફળીના થડનો સકુારો (તક્લેરોસીયમ રોલ્ફ્સાઈ)  
 આ રોગના સભંનવત રોગકારક યજમાન નવશાળ છે. આ રોગના કારણે ઉત્પાદનમા ં૨૭% કે તેથી 
વધ ુનકુસાન આકવામા ંઆવેલ છે. આ રોગની સરુઆતમા ં જમીનના સપંકસમા ંઆવતા થડના ભાગ તેમજ 
ડાળીઓ આંનશક કે પણૂસરૂપે મરુજાઇ/સકુાઈ જાય છે. આ રોગની વદૃ્ધદ્ધ માટે ૪૦-૫૦% જમીનનો ભેજ તેમજ 
રાત્રીનુ ં૨૫૦ સે ઉષ્ણતામાન મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. (ણચત્ર ૪)  

બીજ જન્ય રોગોનુ ં વનયતં્રિ: 
૧. પાકના અવશેર્ો તથા જડીયા-મમુલુળયા જમીનમા ં૮-૧૦ ઈંચ ઊંડી ખેડ કરીને દબાવી દેવા. 
૨. કપાસ, ઘઉં, મકાઈ, જુવાર, ડુગંળી અને લસણ સાથે પાકની ફેર બદલી કરવી. 
૩. મગફળીમા ંનમશ્ર પાક તરીકે મઠનો પાક વાવવો. 
૪. રોગ પ્રનતકારક શસ્ક્ત ધરાવતી જાતોનુ ંઉચ્ચ ગણુવત્તા વાળં રોગ મકુ્ત લબયારણનો ઉપયોગ કરવો. 
૫. વાવણી સમયે લબયારણ િનતગ્રતત ્ન થાય તેનુ ંધ્યાન રાખવુ ં અને ૨ ઈંચથી વધારે ઊંડુ ંવાવેતર 
    ન કરવુ.ં 
૬. એરંડા અથવા લીમડો અથવા સરસવનો ખોળ ૫૦૦ રકગ્રા/ હકે્ટેર ના દરે જમીનમા ંવાવવો. 
૭. રાયકોડરમા ં હજીએનમ અથવા  રાયકોડરમા ંનવરીડી ૨.૫ રકગ્રા/૧૦૦ રકગ્રા ખોળમા ંનમક્ષ ્કરી  
   જમીનમા ંવાવવ ુ
૮. રાયકોડરમા ં હજીએનમ અથવા  રાયકોડરમા ંનવરીડી ૧૦ ગ્રામ / રકગ્રા બીજને પટ આપવો  અથવા 
   લીંબોળીના બીજ નો પાવડર (૩-૫%) અથવા થાયરમ/કાબુન્દ્ડાઝીમ (૧-૨ ગ્રામ/રકગ્રા બીજ) અથવા 
   મેન્દ્કોઝેબ (૨-૩ ગ્રામ/રકગ્રા બીજ) વાવતા પહલેા પટ આપવો. 

બ. હિા જન્ય રોગો 
૧. િહલેા આિિા પાનના ટપકાનો રોગ (સકોતપોરા અરેચીડીકોલા) 
 આ રોગ મખુ્યત્વે ભારતના ઉતર, દલિણ અને મધ્ય ભાગના રાજ્યોમા ંજોવા મળે છે. આ રોગથી 
ઉત્પાદનમા ં ૧૫-૧૯% સધુી નકુસાન થાય છે અને ચારાની ગણુવત્તા પર માઠી અસર પડ ે છે. આ રોગ 
ખેતરમા ંવાવણી પછી ૩૦ રદવસે દેખાય છે. શરૂઆતની અવતથામા ંપાદંડાની ઉપલી સપાટી પર ગોળ કે 
અધસ ગોળાકાર ઘરેા ભખૂરા રંગના ટપકા જોવા મળે છે. આ ટપકાની ફરતે પીળા રંગની રકનારી જોવા મળે 
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છે. આ રોગ કારક ફૂગની માત્રા વધારે પ્રમાણમા ંહોય તો પાદંડાની નીચેની સપાટી પર ઘાટા ભખૂરા રંગના 
ધાબા દેખાય છે અને વધારે પ્રમાણમા ંચેપ લાગલેા પાદંડા પણૂસ નવકાસ પામે તે પહલેા ખરી જાય છે. આ 
રોગ થડ અને ડાળીઓમા ંપણ ફેલાય છે. આ રોગ કારક ફૂગ પ્રભાનવત થયેલ છોડના અવશેર્ ઉપર અને 
અરોડા ઉપર જીનવત રહ ે છે. આ રોગની વદૃ્ધદ્ધ ૨૫-૩૦૦ સે તાપમાન, લાબંા સમય સધુી પાદંડા ભીના 
રહવેાથી અને વાતાવરણમા ંભેજનુ ંપ્રમાણ ૮૦% થી વધારે હોય ત્યારે થાય છે. (ણચત્ર ૫) 

૨.  મોડા આિિા પાનના ટપકાનો રોગ (ફેઝારીઓપ્સીસ પસોનાટા) 
 આ રોગ સામાન્દ્ય રીતે જ્યા ં મગફળી વવાય છે ત્યા ં જોવા મળે છે અને ઉત્પાદનમા ં ૧૫-૫૯% 
નકુસાન કરે છે તથા ચારાની ગણુવત્તા નબળી પાડ ેછે. આ રોગ વાવણી પછી ૬૦ રદવસથી  કાપણી સધુી 
દેખાય છે. પ્રારંભની અવતથામા ંપાદંડાની ઉપરની સપાટી પર આછા પીળા રંગના ધાબા નવકનસત થાય છે 
અને બાદમા ંઆ ધાબા અનનયનમત આકારના ઘાટા ભરૂા રંગના થઇ જાય છે અને પાદંડાની નીચલી સપાટી 
પર પણ  ઘાટા ભરૂા થી કાળા રંગના ધાબા દેખાય છે. રોગની ગભંીર અવતથામા ંઆ ધાબા એક બીજા સાથે 
જોડાઈ જાય છે અને પાદંડા ખરી પડ ેછે. આ રોગ થડ અને ડાળીઓમા ંપણ ફેલાય છે. આ રોગ કારક ફૂગ 
પ્રભાનવત થયેલ છોડના અવશેર્ ઉપર અને અરોડા ઉપર જીનવત રહ ે છે. આ રોગની વદૃ્ધદ્ધ ૨૫-૩૦૦ સે 
તાપમાન, લાબંા સમય સધુી પાદંડા ભીના રહવેાથી અને વાતાવરણમા ંભેજનુ ંપ્રમાણ ૮૦% થી વધારે હોય 
ત્યારે થાય છે. (ણચત્ર ૬) 

૩. ગેરુ (પક્સીવનયા અરેચીડીસ) 
 આ રોગ દ્વારા મગફળીની ઉપજમા ં ૧૦-૫૨% જેટલુ ંનકુસાન આકવામા ંઆવેલ છે તથા બીજના 
આકાર તથા તેલની માત્રાને પણ પ્રભાનવત કરે છે. પ્રારંભની અવતથામા ં પાદંડાની ઉપરની સપાટી પર 
આછા પીળા રંગના નાના નાના ધાબા જોવા મળે છે જયારે પાદંડાની નીચલી સપાટી પર ગેરુ રંગના 
ઉપસેલા ટપકા જોવા મળે છે. વધ ુપડતી રોગની માત્રા હોય ત્યારે પ્રભાનવત પાદંડા સકુાવા લાગે છે. આ 
રોગની વદૃ્ધદ્ધ ૨૦૦ સે તાપમાન, લાબંા સમય સધુી પાદંડા ભીના રહવેાથી અને વાતાવરણમા ંભેજનુ ંપ્રમાણ 
૮૦% થી વધારે હોય ત્યારે થાય છે. પવનની રદશા, વરસાદના છાટંા તથા કીટકો આ રોગને ફેલાવવા માટે 
જવાબદાર છે.(ણચત્ર ૭)  

૪. અલ્ટરનેરરયા  (અલ્ટરનેરરયા  ટેનવુસમા) 
 પાછલા કેટલાક વર્ોથી આ રોગ રનવ મગફળીમા ંવધારે પ્રમાણમા ં જોવા મળે છે અને તેનાથી 
મગફળીના ઉત્પાદનમા ં ૨૨% અને ચારની ઉપજમા ં ૬૩% સધુીની ઘટ લાગે છે. શરૂઆતની અવતથામા ં
પાદંડાની ટોચનો ભાગ બળેલ હોય તેવો લાગ ેછે જે ભરૂા રંગના ‘V’ આકારના ધાબા રૂપે દેખાય છે. વધ ુ
પડતી રોગ ની માત્રા હોય ત્યારે ત્યારે આ ધાબા પાદંડાના મધ્ય ભાગ સધુી ફેલાય છે અને પાદંડા બળી 
ગયા હોય તેમ લાગે છે. રોગીષ્ટ પાદંડા અંદરની તરફ વળીને ભ ૂગંળા જેવા થઇ જાય છે. આ રોગની વદૃ્ધદ્ધ 
૨૦૦ સે તાપમાન, લાબંા સમય સધુી પાદંડા ભીના રહવેા અને વાતાવરણમા ંભેજનુ ંપ્રમાણ વધારે હોય 
ત્યારે થાય છે.(ણચત્ર  ૮) 
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હિા જન્ય રોગોનુ ં વનયતં્રિ 
૧. મગફળીના અરોડાના છોડનો નાશ કરવો. 
૨. વહલેી વાવણી (જુન મરહનાના પહલેા પખવાડીયામા)ં કરવી. 
૩. મગફળીના અવશેર્ો  જમીનમા ંદાટી દેવા. 
૪. રોગ પ્રનતકારક જાતોનુ ંવાવેતર કરવુ.ં 
૫. મગફળીમા ંઆંતર પાક તરીકે જુવાર અથવા બાજરાનુ ં૧:૩ અથવા ૧:૫ ના પ્રમાણમા ંવાવેતર કરવુ.ં 
૬. લીમડાના પાદંડાનુ ંરાવણ (૨-૫%) અથવા લીંબોળીના બીજનુ ંરાવણ (૫%) અથવા કાબુન્દ્ડાઝીમ 
   (૦.૦૫%) + મેન્દ્કોઝેબ (૦.૨%) ના નમશ્રણ નો ૨-૩ અઠવારડયાના અંતરે પાક પર છટંકાવ  કરવો.     

ક. વિષાણુ ંજન્ય રોગો 
૧. મગફળીનો અગ્ર કલીકાનો સકુારો 
 આ રોગના નવનશષ્ટ લિણ તરીકે રોગીષ્ટ છોડની અગ્ર કલીકાનો ભાગ સકુાઈ જાય છે અને તેના 
પાનમા ંગભંીર નવકૃનત જોવા મળે છે. આ રોગના નવર્ાણુ ંઅન્દ્ય યજમાન ફૂલ પાકો (જીનીયા, કોસમોસ અને 
સયુસમખુી) શાકભાજી તથા કઠોળના પાકો ( ટામેટા, રીંગણ, મગ, અડદ અને  વટાણા) અને નનિંદામણ ( 
જગંલી ફુદીનો, અજેરેટમ, કેસીયા, કાટાલ ૂમાર્ુ)ં પર પરજીવી તરીકે રહ ેછે. આ રોગના વાહક તરીકે થ્રીપ્સ 
નામની જીવાત મખુ્યત્વે જવાબદાર છે. થ્રીપ્સના ફેલાવા માટે  ૩૦૦ સે તાપમાન અને ૧૦ રકમી/ કલાક ની 
પવનની ઝડપ જવાબદાર છે. આ જીવાતનો ઉપરવ ઓગતટ મરહનાના અંતથી લઇ સપ્ટેમ્બેર મરહનામા ં
તેમજ જાન્દ્ર્આુરી અને  ફેબ્રઆુરી મરહનામા ંવધ ુજોવા મળે છે જે અનિુમે ખરીફ અને ઉનાળ મગફળીમા ં 
આ રોગના ફેલાવા માટે જવાબદાર છે. (ણચત્ર ૯ ) 

૨. મગફળીનો થડ-ડાળાનો સકુારો 
આ રોગના નવનશષ્ટ લિણ તરીકે રોગીષ્ટ છોડની ડાળીઓ અને પાદંડા સકુાવા લાગે છે અને ત્યાર બાદ 
અખો છોડ સકુાઈને મતૃ્ર્ ુપામે છે. આ રોગના વાહક તરીકે થ્રીપ્સ નામની જીવાત મખુ્યત્વે જવાબદાર છે. 
આ રોગના નવર્ાણુ ંઅને વાહક અન્દ્ય યજમાન પાકો જેવાકે ગાજરઘાસ, વટાણા, અડદ અને ગલગોટાના 
છોડ પર પણ રહ ેછે. 

વિષાણુ ંજન્ય રોગોનુ ંવનયતં્રિ 
૧. ઉનાળામા ંઊંડી ખેદ કરવી. 
૨. શક્ય હોય ત્યા ંસધુી મગફળીનો એકલો પાક ન લેવો. 
૩. વાવણીના એક અઠવારડયા પહલેા નેમાગોન અથવા ટેનમક દવાને ચાસમા ંઆપવી. 
૪. રોગગ્રતત બીજનો વાવવા માટે ઉપયોગ ન કરવો. 
૫. સસંગસ નનરે્ધ (કોરેનટાઈન) નનયમોનુ ંસખ્તાઈ પવૂસક પાલન કરવુ ંજોઈએ.   
૬. પરૂતા પ્રમાણમા ંછોડવાઓની સખં્યાની જાળવણી કરવી જોઈએ. 
૭. રોગ વાહક જીવાતનુ ંનનયતં્રણ કરવુ ંજોઈએ. 
૮. રોગ વાહક જીવાતને આકરુ્  તેવા પાકોનુ ંવાવેતર કરવુ ંજોઈએ. 
૯. રોગ અને વાહક જીવાતને રોકી સકે તેવા પાકોનુ ંવાવેતર કરવુ ંજોઈએ. 
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૧૦. મગફળીના પાકને ૨૦-૨૨.૫ x ૭.૫-૧૦.૦ સેમી ના અંતરે વાવવો  જોઈએ. 
૧૧. મગફળીમા ંઆંતર પાક તરીકે જુવાર/ બાજરા/ મકાઈ/ તવેુર/ એરંડા નુ ં ૧:૩ ના પ્રમાણમા ંવાવેતર 
     કરવુ.ં 
૧૨. બાજરા સાથે પાકની ફેર બદલી કરવી. 

મગફળીના રોગનુ ંસકંણલિ વ્યિતથાપન: 
૧.   ઉનાળામા ંજમીનમા ં૮-૧૦ ઈંચ ઊંડી ખેડ કરવી જેથી જમીનમા ંરહલે ફૂગ અને કીટકો નાશ પામે. 
૨.   મગફળીના અરોળા, પાકના અવશેર્ો, જરડયા-મલૂળયા ંતથા નનિંદામણનો નાશ કરવો. 
૩.   સારી ગણુવત્તા વાળી, પ્રમાલણત અને રોગ પ્રનતકારક જાતોનો ઉપયોગ કરવો. 
૪.   વહલેી વાવણી કરવાથી પાન કોરીર્ુ,ં ઘનૈ અને  કંઠના સકુારાના રોગના નકુસાનથી પાકને બચાવી 
     સકાય છે. 
૫.   કંઠના સકુારાના રોગના નકુસાનથી બચવા બીજનુ ંઊંડુ ંવાવેતર ન કરવુ.ં 
૬.   જમીનમા ંરહલે થડના સકુારાના જીવાણુનંો નાશ કરવા પાકની ફેરબદલી કપાસ, ઘઉં, મકાઈ, જુવાર, 
     ડુગંળી, લસણ સાથે કરવી  અથવા મઠ સાથે નમશ્ર પાક લેવો. 
૭.   મગફળીમા ં થ્રીપ્સ ની અવર-જવર રોકવા માટે બાજરો અથવા મકાઈનુ ંઆંતરપાક તરીકે વાવવો. 
૮.   પાદંડાના ટીક્કા તથા ગેરુની માત્રા ઓછી કરવા માટે  બાજરો, જુવાર કે મકાઈને  આંતરપાક તરીકે 
     વાવવો. 
૯.   મગફળીના કંઠનો સકુારો તથા થડના સકુારાના રોગની માત્રા ઓછી કરવા માટે એરંડી/ લીંબોળી/ 
     સરસવનો ખોળ ૫૦૦ રકગ્રા/ હકેટરના પ્રમાણમા ંવાવણી ના ૧૫ રદવસ પહલેા ચાસમા ંઆપવો. 
૧૦. જમીન જન્દ્ય રોગનુ ં નનયતં્રણ કરવા રાયકોડરમા ં  હજીએનમ અથવા  રાયકોડરમા ં નવરીડી ૧૦ 

ગ્રામ/રકગ્રા બીજને પટ આપવો  અથવા ટેબકુોનાઝોલ ડી.એસ. ૧.૫ ગ્રામ/ રકગ્રા બીજ અથવા 
થાયરમ/કાબુન્દ્ડાઝીમ (૧-૨ ગ્રામ/રકગ્રા બીજ) અથવા મેન્દ્કોઝેબ (૩-૪ ગ્રામ/રકગ્રા બીજ)વાવતા 
પહલેા પટ આપવો. આ ઉપરાતં રાયકોડરમા ં હજીએનમ અથવા  રાયકોડરમા ંનવરીડી વાળં છાણીર્ુ ં
ખાતર ૪  રકગ્રા/૨૫૦ રકગ્રા છાણીર્ુ ંખાતર  અથવા ૨૦૦ રકગ્રા એરંડીના ખોળ પ્રનત હકેટર પ્રમાણ ે
જમીનમા ંઆપવો. 

૧૧.  સતુ્રકૃમી નો ઉપરવ ઓછો કરવા માટે વાવણીના ૭ રદવસ પહલેા લીંબોળી/એરંડી નો ખોળ ૧ ટન 
પ્રનત હકેટરના દરે જમીનમા ંવાવવો અને આ સાથે કાબોસલ્ફાન ૩% પ્રમાણે બીજને પટ આપવો. 

૧૨. પાદંડા કોરી ખાનાર જીવાતોના નનયતં્રણ માટે ૫ એમ એલ લીમડાનુ ંતેલ પ્રનત ૧લી પાણીના રાવણનો 
અથવા ૫% લીમડાના બીજનો અકસ નો છટંકાવ કરવો. આ છટંકાવથી ટીક્કા અને ગેરુના રોગ સામે 
પાકનુ ંરિણ થાય છે. 

૧૩. આવશ્યક્તા પ્રમાણ ે ફૂગ નાસક દવાનો ઉપયોગ કરવો. ટીક્કા અને ગેરુના રોગનુ ં નનયતં્રણ માટે 
પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈ સી (૦.૧%) અથવા હકેઝાકોનાજોલ ્૫% ઈ સી (૧ એમએલ/લીટર) અથવા 
તેબકુોનાજોલ ૨૫.૯% ઈસી  (૧ એમએલ/લીટર) નો છટંકાવ કરવો. 

  ૧૪. આવશ્યક્તા પ્રમાણ ે જતંનુાશક દવાનો ઉપયોગ કરવો.થ્રીપ્સ અને તડતડયાના નનયતં્રણ માટે 
ડાયમેથોએટ ૩૦ ઇસી ૨ એમ એલ/લી અથવા મોનોિોતોફોસ ૩૬ એસ એલ  ૨.૫ એમએલ/લી  
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અથવા ઈમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ એલ  ૦.૩ એમ એલ/લી  અથવા થાયોકલોપ્રીડ ૪૮૦ એસસી   
૦.૩ એમએલ/લી  અથવા થાયોમેથોક્ઝામ ૨૫ ડબલ્ર્ ુજી  ૦.૨ ગ્રામ /લી અથવા એસેટામીપ્રીડ ૨૦ 
એસપી  ૦.૨ ગ્રામ /લી પ્રમાણેના  રાવણનો છટંકાવ પાક ૨૫-૩૦ રદવસનો થાય ત્યારે કરવો. 

૧૫. સતુ્રકૃમીના નનયતં્રણ માટે કાબોફૂરાન ૩જી ૧-૨ રકગ્રા સરિય તત્વ પ્રનત હકેટરના પ્રમાણમા ંવાવણી પહલેા 
ચાસમા ંઆપવો.   

   
ણચત્ર ૧: મગફળીના કંઠનો સકુારો    

(એતપજીલસ નાઈજર) 
ણચત્ર ૨: અફલા રુટ 
(એતપજીલસ ફ્લેિસ) 

ણચત્ર ૩: મળૂનો સકુારો 
(મેક્રોફોમીના ફેઝીઓલીના) 

   
ણચત્ર ૪: મગફળીના થડનો સકુારો 

(તક્લેરોસીયમ રોલ્ફ્સાઈ) 
ણચત્ર ૫: િહલેા આિિા પાનના ટપકાનો 

રોગ (સકોતપોરા અરેચીડીકોલા) 
ણચત્ર ૬: મોડા આિિા પાનના ટપકાનો 
રોગ (ફેઝારીઓપ્સીસ પસોનાટા) 

   
ણચત્ર ૭: ગેરુ (પક્સીવનયા અરેચીડીસ) ણચત્ર ૮: અલ્ટરનેરરયા (અલ્ટરનેરરયા  

ટેનવુસમા) 
ણચત્ર ૯ : મગફળીનો અગ્ર કલીકાનો 

સકુારો (વિષાણ)ુ 
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કન્ફેક્શનરી મગફળીનુ ંમહત્િઅને ભલામિ કરેલ અદ્યિન જાિો 
પ્રિીિ કોના, પરમાર ડી. એલ., સારહલ પટેલ, નરેન્ર કુમાર, ગંગાધરા કે., અને ચરંમોહન સઘં 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 
પરરચય 
 મગફળી એ નવશ્વનો ૧૩મો સૌથી મહત્વપણૂસ ખાદ્ય પાક છે અને તેલીલબયાનો ત્રીજો સૌથી મહત્વપણૂસ 
પાક છે. મગફળી (એરેચીસ હાઈપોજજયા એલ.) અનતં રીતે વધતી કઠોળનો વાનર્િક પાક છે. તેના 
દાણા/બીજમા ંઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળા ખાદ્ય તેલ (૪૪-૫૬%) અને સરળતાથી સપુાચ્ય પ્રોટીન (૨૨-૩૦%) 
છે. મગફળીના મખુ્ય ઉત્પાદક દેશો છે: ચીન (૪૦.૧%), ભારત (૧૬.૪%), નાઇજીરીયા (૮.૨%), ર્એુસએ 

(૫.૯%) અને ઇન્દ્ડોનેનશયા (૪.૧%). ભારતમા ંમગફળીનુ ંમોટાભાગનુ ંઉત્પાદન છ રાજ્યોમા ં કેન્ન્દ્રત છે - 
ગજુરાત, આંધ્રપ્રદેશ, તાનમલનાડુ, કણાસટક, મહારાષ્ર અને રાજતથાન. મગફળીના પાકના બાકીના િેત્રો 
મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, પજંાબ, ઓરડશા અને પનિમ બગંાળમા ંપથરાયેલા છે. 

 મગફળીમા ં નવટાનમન (ઇ, કે અને બી કોમ્પ્લેક્સ), ખનનજો (કેક્લ્શયમ, ફોતફરસ, મેગ્નેનશયમ, 
પોટેનશયમ, આયનસ અને લઝિંક) અને ફાઇબર પણ ભરપરુ હોય છે.મગફળીનો ઉપયોગ ખોરાક તરીકે થાય 

છે અથવા કન્દ્ફેક્શનરીમા ંથાય છે. સામાન્દ્ય રીતે મોટા દાણાવાળી મગફળી ને “કન્દ્ફેક્શનરી” મગફળી / 

એચપીએસ મગફળી) કહેવામા ં આવે છે જેનો ઉપયોગ નનકાસ માટે થાય છે. કન્દ્ફેક્શનરી અથવા મોટા 
દાણાની મગફળીમા,ં ગણુવત્તાને ઉપજ કરતા ંવધ ુમહત્વપણૂસ માનવામા ંઆવે છે. ર્રુોનપયન ર્નુનયન અને 

અન્દ્ય દેશોએ મોટા દાણાની મગફળી માટે કડક ધોરણો લાગ ુકયાસ છે. જે આકારમા ં  સમાન છે,ઘાટો ભરુો 
અથવા  આછો ગલુાબ રંગ,ઉચ્ચ પ્રોટીન, નનમ્ન તેલ અને ઉચ્ચ ઓલલક/લલનોલીક એનસડ (O / L) ના 
પ્રમાણમા ંહોવુ ંઆવશ્યક છે. મગફળીના નનકાસ માટે આ ધોરણ મહત્વપણૂસ છે. 

કન્ફેક્શનરી મગફળીનુ ંમહત્િ 
 તેલ નનષ્કર્સણ માટે વૈનશ્વક તતરે મગફળીના ૫૦ ટકા ઉત્પાદનનો ઉપયોગથાય છે, વાનગીઓ 

અથવા ખોરાકના ઉપયોગ માટે ૩૮ ટકા અને ૧૨ ટકા બીજ હતે ુમાટે કરવામા ંઆવે છે. ભારતમા ંઆશરે 

૮૦ ટકા તેલ માટે, ૧૧ ટકા બીજ તરીકે, ૮ ટકા સીધા આહાર તરીકે અને ૧ ટકા અન્દ્ય દેશોમા ં નનકાસ માટે 

થાય છે.ખાદ્ય મગફળીનો ઉપયોગ ઘણી રીતે થાય છે. તેમાથંી મહત્વપણૂસ છે મગફળીનુ ંમાખણ, શેકેલા 
અને મીઠંુ ચડાવેલ ખારીસીંગ, કેન્દ્ડી અને દાણાની તૈયારી કેક અથવા લબન્તકટના શણગાર તરીકે કરવામા ં
આવે છે. મગફળીને પોવા, ઉપમા, તવેુર દાળ અને ચટણીમા ંપણ ઉમેરવામા ંઆવે છે. 
ઉપરોક્ત ઉપયોગો નસવાય, મોટા દાણા અથવા કન્દ્ફેક્શનરી મગફળીનો ઉપયોગ પ્રોટીન પાવડર અને શદુ્ધ 

પ્રોરટન બનવામા ંપણ થાય છે.કન્દ્ફેક્શનરી મગફળીની ગણુવત્તા માટે નનકાસનો પ્રીનમયમ ભાવ સામાન્દ્ય 

ઉપજ કરતા વધારે છે. જેથી વધ ુઆવક મેળવી શકાય છે. પ્રીનમયમ ફૂડ ગ્રેડવાળી કન્દ્ફેક્શનરી મગફળીની 
નવશ્વભરમા ંખબૂ માગં છે. ભારતમા ંમોટી દાણાવાળી મગફળીના નનકાસ માટે ઘણી તકો છે. 
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 એચપીએસ મગફળીની ગણુવત્તા તથા આવશ્યકતાઓ મખુ્યત્વે કોમોરડટીના અંનતમ વપરાશ પર 

આધારરત છે. એચપીએસ મગફળીના દાણા માટે ગણુવત્તાની આવશ્યકતાઓ જેવી કે સપંણૂસ નવકનસત, 
નનયનમત અને સમાન આકાર, ગલુાબી/આછો ભરુો રંગ, પ્રમાણમા ં નરમ પોતવાળી અને કરકરા 
દાણાવાળી તથા સરળતાથી બ્લાક્ન્દ્ચિંગ (>૬૦%) હોવુ ં જોઈએ. તેમા ં ભેજનુ ં પ્રમાણ ૫%, <૧% રેની ફેટી 
એનસડ (એફએફએ),અફલાટોસ્ક્સન ૫પીપીબી કરતા ઓછુ,સપંણૂસ પરરપક્વ દાણા (એસએમકે) નુ ં વધ ુ

પ્રમાણ, ૫૫ ગ્રામ કરતા ંવધ ુવજનવાળા ૧૦૦ બીજ,>૧૧% ખાડં, ઉચ્ચ ઓલલક / લલનોલીક રેનશયો, ઉચ્ચ 

પ્રોટીન (>૩૦%) અને ઓછું તેલ (<૪૫%) હોવુ ંજોઈએ. કારણ કે તેલનો જથ્થો રસોઈના સમયને અસર 

કરે છે, જ્યારે મગફળી શેકતા હોય ત્યારે જ તે મહત્વપણૂસ છે. 
 કન્દ્ફેક્શનરી ગણુવત્તા માટે દાણાનુ ંવજન એ બીજુ ંમહત્વનુ ંલિણ છે; જો કે, ઉપજ અને ઉપજના 
પરરમાણોની જેમ, તે પયાસવરણ દ્વારા ખબૂ પ્રભાનવત છે.શેકેલા મગફળીના તવાદ અને સવેંદનાત્મક 

ગણુધમો દાણાના કાબોહાઇડ્રેટ ઘટકોથી સબંનંધત છે. કાચા અથવા શેકેલા મગફળીમાથંી ટેતટા (ત્વચા) 
કાઢી નાખવાને બ્લાન્દ્ચેલબલીટી કહવેામા ં આવે છે અને પ્રોસેતડ મગફળીના ખોરાકના ઉત્પાદનોમા ં આ 

લિણ આનથિક મહત્વનુ ંછે,જેમા ંમગફળીના માખણ, ખારીસીંગ,કેન્દ્ડી અને બેકરી ઉત્પાદનો અને મગફળીનો 
લોટ શામેલ છે. સામાન્દ્ય ઉત્પાદનની તલુનામા ં કન્દ્ફેક્શનરી મગફળીની નનકાસ ગણુવત્તાની પ્રીનમયમ 

રકિંમત ઉંચી હોય છે. 
ભારિમાં વિકવસિ અને ભલામિ કરેલ જાિો 
 કન્દ્ફેક્શનરી હેત ુમાટે યોગ્ય સવંધસન અલભગમો દ્વારા ઘણી જાતો નવકસાવવામા ંઆવી છે.  ICAR-

DGR, ICRISAT, SAUS, BARCઅને અન્દ્ય સતંથાઓએ આશાતપદ અને સકંલનશીલ પ્રયત્નોથી અનેક 

ઘણી કન્દ્ફેક્શનરી જાતો નવકસાવી છે. આઇસીએઆર-ડીજીઆર, જુનાગઢ એ ઉત્તર-પનિમ િેત્રમા(ંઉત્તર 

રાજતથાન, પજંાબ અને ઉત્તર પ્રદેશ) ખરીફ સીઝન મા ંખેતી માટે યોગ્ય ગીરનાર-2 જાત નવકસાવી છે,રાજ 

મગફળી 3 (RG 559-3)- ઉચ્ચ ઉત્પાદન આપતી વજિનનયા મગફળી  
 આઇસીએઆર-ડીજીઆર, જુનાગઢ થી આપવામા ંઆવેલી સવંધસન સામગ્રીમાથંી આરએઆરઆઈ-
દુગાસપરુાખાતે નવકનસત કરવામા ં આવેલી જાત જે 2015 મા ં ઝોન I  મા ં (રાજતથાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને 
પજંાબ) મા ંખરીફ વાવેતર માટે પણ બહાર પાડવામા ંઆવી છે. ભાભા અણ ુસશંોધન કેન્દ્ર (બીએઆરસી), 
રોમ્બેએ 1950 ના દાયકાની શરૂઆતમા ંભૌનતક પરરવતસન દ્વારા મોટા બીજવાળી મગફળીના નવકાસ માટે 
કામ શરૂ કર્ુું હત ુ.ં આના પરરણામતવરૂપે ઉત્તમ પ્રગનત થઈ છે અને બીજ કદમા ંફેરફાર શક્ય બન્દ્યો છે (>1 
ગ્રામ/બીજ). બીએઆરસી દ્વારા નવકનસત અને પ્રકાનશત કરવામા ં આવેલી મહત્વપણૂસ મોટા બીજવાળી 
જાતોમા ંસોમનાથ, TPG-41, TKG-19A ઉપરાતં અનેક આશાતપદ લાઇનોશામેલ છે. ઘણી જાતો છે જેમા ં
મોટાભાગના ઉપયોગી કન્દ્ફેક્શનરી લિણો હોય છે. BAU 13, GJG- HPS-1, TKG 19 A, ICGV 86564, GG 

20, Birsa Bold 1, ICGV 92206, ICGV 90173, સોમનાથતથા મક્લ્લકા વગેરે જેવી જાતો લક્ષ્ય તથાનો પર 

કન્દ્ફેક્શનરી મગફળી તરીકે વાવેતર કરી શકાય છે.કન્દ્ફેક્શનરી માટે યોગ્ય જાતોની સલૂચ કોષ્ટક 1 મા ં
આપવામા ંઆવી છે. 
 આઇસીએઆર-ડીજીઆર અને જેએર્એુ સવંધસન અલભગમો દ્વારા ગજુરાત માટે યોગ્ય ઘણી જાતો 
નવકસાવી છે. GJG-HPS-1 (JSP-HPS-44), Gujarat Groundnut HPS 2 (GG HPS 2), Somnath (TGS-1), M-
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13, Mallika, TPG-41, TKG 19A જાતો ગજુરાતમા ંકન્દ્ફેક્શનરી હતે ુમાટે યોગ્ય છે. આ જાતો ખેડતૂો ઉગાડી 
અને પ્રીનમયમ ભાવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 

Table 1. ભારિમા ંભલામિ કરેલ અદ્યિન જાિોની ની યાદી   

S. No. જાત (Variety) ઋત/ુ હવામાન   
નવતતાર (Area of 

adoption) 
ઉપજ  
(કી./હકેટર) 

અવનધ 
(રદવસ) 

તપેવનશ બચં (Spanish Bunch) 

1 TKG-19A (TG-19A) ઉનાળ 
કોંકણ પ્રદેશ 
મહારાષ્ર 

2260 107 

2 TPG -41 ઉનાળ અલખલ ભારત 2088 122 

3 
TLG-45 (Trombay 

Latur Groundnut-45) 
ચોમાસુ ં મહારાષ્ર 1506- 2000 115 

4 RARS-T-1 ઉનાળ, ચોમાસુ ં આંધ્ર પ્રદેશ 2500-4000 115 

િાલેન્શીયા (Valencia) 
1 ગગંાપરૂી (Gangapuri) ચોમાસુ ં મધ્યપ્રદેશ 2000 95-105 

વજિનનયા બચં (Virginia bunch) 

1 
નવિમ (Vikram (TG-

1)) 
ચોમાસુ ં મહારાષ્ર 2695 120 

2 કદીરી -2 (Kadiri-2) ચોમાસુ ં આંધ્ર પ્રદેશ 1800 115-120 

3 
BG-1 (Birsa 

Groundnut-1) 
ચોમાસુ ં લબહાર 2200 120-125 

4 
BG-2 (Birsa 

Groundnut-2) 
ચોમાસુ ં લબહાર 2200 120-125 

5 
BAU-13 (Birsa bold-

1) 
ચોમાસુ ં લબહાર 2191 125-135 

6 
કોયના (B -95) 
(Koyana (B-95)) 

ઉનાળ, ચોમાસુ ં દલિણ મહારાષ્ર 3345 115-125 

7 M-522 ચોમાસુ ં પજંાબ 2525 110-120 

8 Ak-303 ચોમાસુ ં મહારાષ્ર 2100 125 

9 TBG-39 (TG-39) ચોમાસુ ં રાજતથાન 3154 118 

10 

ગીરનાર -2  
(Girnar-2) ચોમાસુ ં

ઉત્તર પ્રદેશ, 
પજંાબ, ઉત્તર 
રાજતથાન 

2907 130 

11 
કદીરી -7 (Kadiri-7 

(K-7)) 
ચોમાસુ ં આંધ્ર પ્રદેશ 1643 120-125 

12 
કદીરી – 8 (Kadiri-8 

(K-8)) 
ચોમાસુ ં આંધ્ર પ્રદેશ 1523 120-125 

13 મક્લ્લકા (Mallika) ચોમાસુ ં અલખલ ભારત 2579 125-130 
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(ICHG-00440) 
14 TGLPS-3 (TDG-39) ચોમાસુ ં કણાસટક 2500-3000 115-120 

15 

ગજુરાત મગફળીના 
એચપીએસ 2  
Gujarat Groundnut 

HPS 2 (GG HPS 2) 

ચોમાસુ ં ગજુરાત  2835 121 

િર્જિવનયા રનર (Virginia Runner) 

1 
M-13 (Moongphali 

No.13) 
ચોમાસુ ં અલખલ ભારત 2750 135 

2 
ચરંા (Chandra (Ah-

114)) 
ચોમાસુ ં ઉત્તરપ્રદેશ 2500 130 

3 

M-335 

ચોમાસુ ં
પજંાબનો રેતી 
જમીનનો નવતતાર 

2300 120-125 

4 
સોમનાથ  Somnath  

(TGS-1) ચોમાસુ ં
ગજુરાત અને 
રાજતથાન 

1900 110-125 

5 

ગજુરાત જુનાગઢ 
મગફળીના એચપીએસ 
૧ 
GJG-HPS-1 (JSP-

HPS-44) 

ચોમાસુ ં ગજુરાત  2125 110-120 

6 

રાજ મગફળી  1  
(Raj Mungfali 1(RG 

510)) 
ચોમાસુ ં

રાજતથાન અને 
પજંાબ 

2558 112-138 

7 

RG-559-3 (રાજ 
મગફળી  3) 
(Raj Mungfali 3) 

ચોમાસુ ં
રાજતથાન, ઉત્તર 
પ્રદેશ અને 
પજંાબ 

3173 120-125 
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RG-559-3 
TG-39 TPG-41 

ગીરનાર ૨  મલ્લ્લકા  
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જમીન આરોગ્ય પત્રક, જમીન ચકાસિી િથા પોષક િત્િ પ્રબધંન 
રકરણ રેડ્ડી, રાજારામ ચૌધરી, આર.એ.જાટ, પી.વી.ઝાલા,રિષ્ના વઘાસીયા અને હારદિક વાઘલેા 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 

જમીન આરોગ્ય પત્રક (સોઇલ હલે્થ કાડસ) યોજના, ભારત સરકાર દ્વારા ફેબ્રઆુરી 2015 મા ંરજૂ કરવામા ં
આવી હતી. આ યોજના અંતગસત સરકારે ખેડતૂો માટે સોઇલ હલે્થ કાડસ જારી કર્ુું છે, આ ખેડતૂને જમીનની 
ગણુવત્તાનો અભ્યાસ કરીને સારો પાક મેળવવામા ંમદદ કરશે. પાક માટે માટી સૌથી મહત્વપણૂસ છે, જો 
જમીનની ગણુવત્તા યોગ્ય ન હોય તો પાક યોગ્ય રીતે થશે નહીં. તેથી, ભારત સરકારે ખેડુતોને આ કાડસ 
જારી કર્ુું છે.આ યોજના મજુબ સરકારે 3 વર્સમા ંલગભગ 14 કરોડ ખેડુતોને આ કાડસ જારી કર્ુું છે.આ 
કાડસમા ંએક રરપોટસ છાપવામા ંઆવશે, જે ખેડુતોને તેમના ખેતર અથવા જમીન માટે ત્રણ વર્સમા ંએકવાર 
આપવામા ંઆવશે. સોઇલ હલે્થ કાડસ યોજના ખેડતૂો માટે ખબૂ ફાયદાકારક છે.ભારતમા ંએવા ઘણા ંઅભણ 
ખેડતૂ છે, જેમને ખબર નથી હોતી કે મહત્તમ ઉપજ મેળવવા માટે કયા પ્રકારના ં પાકનો નવકાસ કરવો 
જોઇએ.મળૂભતૂ રીતે, તેઓ જમીનના ગણુધમો અને તેના પ્રકારોને જાણતા નથી.તેઓ તેમના અનભુવથી 
જાણી શકે છે કે પાક ઉગ ેછે અને પાક નનષ્ફળ જાય છે, પરંત ુજમીનની સ્તથનત કેવી રીતે સધુારી શકાય છે 
તે તેઓ જાણતા નથી.આ કાડસ દ્વારા ખેડતૂોને જમીનના પ્રકાર નવશે મારહતી આપવામા ં આવશે.તેઓને 
તેમની જમીનમા ં કયા પ્રકારનો પાક વાવેતર કરી શકાય છે તેની સલૂચ આપવામા ંઆવશે, જેથી તેમને 
વધમુા ંવધ ુલાભ મળે,અને તેમની જમીનમા ંશુ ંસધુારવાની જરૂર છે તે પણ કહવેામા ંઆવશે.સોઇલ હલે્થ 
કાડસ એ એક રરપોટસ કાડસ છે જે જમીનની ગણુવત્તા નવશેની મહત્વપણૂસ મારહતી પ્રદાન કરશે.જેમ કે જમીનનો 
પ્રકાર, પોર્ક તત્ત્વો, ખાતર, પાક માટે જરૂરી તાપમાન અને વરસાદની સ્તથનત વગેરે.આ યોજનાનો મખુ્ય 
ઉદે્દશ ખાતરના ઉપયોગ દ્વારા જમીનના આધાર અને સતંલુનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, જેથી ખેડુતોને 
ઓછા ખચ ુવધ ુઉત્પાદન મળીશકે. 
.જમીન નુ ંમહત્િ 
૧. જમીન છોડ ને પોર્ક તત્વો પરુા પડ ેછે 
૨. વરસાદ ના પાણી નો સગં્રહ કરી પાકને પાણી (ભેજ) પરંુૂ પડ ેછે 
૩. આપણો ૯૫ % ખોરાક સીધી અથવા  આડકતરી રીતે જમીન માથંીજ ઉત્પન્ન થાય છે. 
૪. તે જૈવ નવનવધતા નુ ંરિણ કરે છે. 
જમીન ની િદુંરતિી /ફળરુપપુિા કેિી રીિે જાળિી શકાય ?  
૧.લીલો પડવાસ કરવાથી તથા સપંણૂસ કોહવાયેલુ ંછાણીર્ુ ંખાતર આપવાથી 
૨. જમીન ની અંદર તથા બહાર રહલેા ઉપયોગી જીવો ને ઉત્તેજન આપવાથી  
૩.  જૈનવક ખાતર ના વપરાશ થી  
૪. પાક ના અવશેર્ ને જમીનમા ંજ સડવા દેવાથી તથા જરૂરરયાત મજુબ ઓછામા ંઓછી ખેડ કરવાથી 
૫. રાસાયલણક ખાતરો તથા જતંનુાશક દવા નો ઉપયોગ ઘટાડવાથી 
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જમીન આરોગ્ય પત્રક (સોઇલ હલે્થ કાડા ) 
 ભારત સરકારે આ યોજના ની શરૂઆત ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૫ થી કરી છે. ભારત સરકાર ના કૃનર્ અને 
ખેડતૂ કલ્યાણ મતં્રાલય દ્વારા કૃનર્ અને સહકારરતા નવભાગ મારફત જુદા જુદા રાજ્યો ના ખતેીવાડી 
ખાતા દ્વારા આ યોજના ચલાવવામા ંઆવે છે. વર્સ ૨૦૧૭ સધુી કુલ રૂ. ૫૬૮ કરોડ ના ખચ ુ૧૪ કરોડ 
જેટલા જમીન આરોગ્ય પત્રક બનાવવાનો ભારત સરકાર નો લક્ષ્યાકં છે. 

જમીન આરોગ્ય પત્રક (સોઇલ હલે્થ કાડા ) શુ ંછે ? 
૧. જમીન આરોગ્ય પત્રક (સોઇલ હલે્થ કાડસ ) એ એવુ ંકાડસ છે જેના દ્વારા આપણી જમીન નુ ંહાલ નુ ં

ફળદ્રપુતા નુ ં તતર જાણી શકાય છે , જેમ કે જમીન મા ંરહલે સેન્દ્રીય કાબસન , જમીનનો અમ્લતા 
આંક (પી..એચ), નવદ્યતુ વાહકતા (િાર નુ ંપ્રમાણ), મખુ્ય પોર્કતત્વો (નાઇરોજન , ફોતફરસ અને 
પોટાશ), ગૌણ પોર્કતત્વ (ગધંક)  નુ ં પ્રમાણ તથા સકુ્ષ્મ પોર્કતત્વો (લોહ ,જસત, બોરોન, 
મેંગેનીઝ અને તાબં ુ) નુ ંપ્રમાણ. 

૨. આ કાડસ થી જમીન ની હાલની ફળદ્રપુતા ની સ્તથનત મજુબ ની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે . જમીન 
મા ં લભ્ય પોર્ક તત્વો ના પ્રમાણ પરથી પાક ને જરૂરી પોર્ક તત્વો પરુા પાડવાની જમીન ની 
િમતા નો અંદાજ આવે છે.આથી કયા પાક મા ં કેટલુ ં ખાતર ક્યારે અને કેવી રીતે આપવુ ં તેની 
સચોટ ગણતરી થઇ શકે છે. સોઇલ હલે્થ કાડસ ના આધારે જમીન મા ં કયો પાક કે કઈ પાક 
પધ્ધનતઓ વધ ુફાયદાકારક રહશેે તે જાણી શકાય છે. તદઉપરાતં કયાકયા જમીન સધુારકો વાપરવા 
તેનુ ંપણ  માગસદશસન મળે છે. 

જમીન આરોગ્ય પત્રક (સોઇલ હલે્થ કાડા ) ની સમજુિી 
૧. પી.એચ. એટલે કે જમીન નો અમ્લિા આંક  
અમ્લીય (એનસડીક): ૬.૫ થી નીચે  
સામાન્દ્ય: ૬.૫ થી ૮.૨ 
ભાસ્તમક (આલ્કલાઇન): ૮.૫ થી વધ ુ 
૨.વિદ્યિુ િાહકિા એટલે કે જમીન મા ંરહલે ક્ષાર નુ ંપ્રમાિ (મીલીમ્હોસ/સે.મી. અથિા ડસેી.સાયમન 
/મીટર ) 
સામાન્દ્ય : ૧ મીલીમ્હોસ/સે.મી. થી નીચે  
નકુસાનકારક : ૧ થી ૩ મીલીમ્હોસ/સે.મી. સધુી  
હાનીકારક: ૩ મીલીમ્હોસ/સે.મી. થી ઉપર  
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૩. પોષક િત્િો નુ ંપ્રમાિ  
િત્િ નુ ંનામ  ઓછં  મધ્યમ િધારે 

સેન્દ્રીય કાબસન ૦.૫ ટકા  થી નીચ ે ૦.૫ થી ૦.૭૫ ટકા   ૦.૭૫ ટકા થી વધ ુ 

મખુ્ય પોર્ક તત્વ (રકલો પ્રનત હકે્ટર) 

૧. લભ્ય નાઇરોજન  ૨૮૦ થી ઓછુ ં ૨૮૦ થી ૫૬૦  ૫૬૦ થી વધ ુ 

૨.લભ્ય ફોતફરસ ૨૮ થી ઓછુ ં ૨૮ થી ૫૬  ૫૬ થી વધ ુ 

૩. લભ્ય પોટાશ ૧૧૦ થી ઓછુ  ૧૧૦-૨૮૦  ૨૮૦ થી વધ ુ 

ગૌણ  પોર્ક તત્વ (મીલીગ્રામ  પ્રનત રકલોગ્રામ) 

૧. લભ્ય ગધંક   ૧૦ થી ઓછુ ં ૧૦થી ૨૦ ૨૦થી વધ ુ 

સકુ્ષ્મ પોર્કતત્વો (મીલીગ્રામ  પ્રનત રકલોગ્રામ અથવા પી.પી.એમ.) 

લોહ ૫ થી ઓછુ ં ૫ થી ૧૨  ૧૨ થી વધ ુ

જસત ૦.૬ થી ઓછુ ં ૦.૬ થી ૧.૨  ૧.૨ થી વધ ુ

બોરોન ૦.૨થી ઓછુ ં ૦.૨ થી ૦.૬  ૦.૬ થી વધ ુ

મેંગેનીઝ ૧.૩ થી ઓછુ ં ૧.૩ થી ૫.૦  ૫.૦ થી વધ ુ

તાબં ુ ૦.૩ થી ઓછુ ં ૦.૩ થી ૦.૮  ૦.૮થી વધ ુ

 
સોઇલ હલે્થ કાડા યોજનાના લાભો. 

 સોઇલ હલે્થ કાડસ યોજનાના ફાયદા નીચે મજુબ છે. 
 આ યોજના અંતગસત ખેડતૂોની જમીનની સપંણૂસ તપાસ કરવામા ં આવશે અને તેમને રરપોટસ 

આપવામા ંઆવશે જેથી તેઓ નનણસય લઈ શકશે કે કયા પાકનુ ંવાવેતર કરવુ ંજોઈએ . 
 સરકાર  નનયનમત ધોરણે જમીનની તપાસ કરશે.જેમ કે ખારાશ, િાર અને એનસરડટીની સપંણૂસ 

તપાસ કરવામા ંઆવશે.દર 3 વરુ્ ખેડુતોને રરપોટસ આપવામા ંઆવશે. 
 કેટલાક પરરબળો દરનમયાન જમીનમા ં પરરવતસન થાય છે, તો ખેડતૂને લચિંતા કરવાની જરૂર 

નથી.તેમની માટી નવશેનો ડટેા હમેંશા અપડટે કરવામા ંઆવશે. 
 સરકાર જમીનની ગણુવત્તા સધુારવાના ંઆ કાયસ સતત બધં ચાલ ુરાખશે અને નનષ્ણાતં ખેડતૂોને 

સધુારાત્મક પગલા ંલેવામા ંમદદ કરશે. 
 માટીની નનયનમત ચકાસણી કરવાથી ખેડુતોને લાબંા સમય સધુી જમીનને તવતથ રાખવાનો રેકોડસ 

મેળવવામા ં મદદ મળશે.આ મજુબ, તેઓ તેનો અભ્યાસ કરી શકશે અને જમીનની નવનવધ 
વ્યવતથાપન પદ્ધનતઓના પરરણામોનુ ંમલૂ્યાકંન કરશે. 

 આ કાડસ ખબૂ જ મદદરૂપ અને અસરકારક હોઈ શકે છે,જ્યારે તે સમયગાળા દરનમયાન તે જ 
વ્યસ્ક્ત દ્વારા નનયનમતપણ ેભરવામા ંઆવે છે. 
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 આ માટી કાડસ ખેડુતોને તેમની જમીનમા ંથતી ખામી નવશે પણ મારહતી આપશે, જેથી તેઓ સમજી 
શકે કે કયા પાકમા ં રોકાણ કરવુ,ંઅને તે પણ જણાવશે કે માટીને કયા ખાતરની જરૂર છે.અંતે, 
પાકની ઉપજમા ંવધારો થઈ શકે છે. 

 આ યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ ખાસ પ્રકાર ની માટીનો પ્રકાર ઓળખવાનો છે અને નનષ્ણાતો દ્વારા 
સધુારો કરવાની જરૂરરયાત છે તેને ઉપલભ્ધ કરાવ્વવાનો છે. વળી, જો તેમા ંકંઇક ખટૂત ુ ંહોય, તો 
તે પણૂસ કરવાનો છે. 

માટી પરીક્ષિ અને સ ંણુલિ પોષક વ્યિતથાપન 
 છોડના નવકાસ માટે મખુ્યત્વે 16 પોર્ક તત્વોની આવશ્યકતા હોય છે,જેમાથંી 03 પોર્ક તત્વો  
કાબસન, હાઇડ્રોજન અને ઓસ્ક્સજન છોડ વાતાવરણ અને પાણીમાથંી લે છે.બાકીના 13 પોર્ક તત્વો જેવા કે 
નાઇરોજન, ફોતફરસ , પોટાશ, કેક્લ્શયમ, મેગ્નેનશયમ, સલ્ફર અને સકુ્ષ્મ પોર્કતત્ત્વો - આયનસ, તાબં,ુ 
જસત, મેંગેનીઝ, બોરોન, કલોરરન અને માલલબડનેમ જમીનમાથંી મેળવે છે.આમાનંા કોઈપણ તત્વોની 
ઉણપ અથવા વધ ુહોવાના રકતસામા,ં પાકની વદૃ્ધદ્ધ અને ઉત્પાદકતાને અસર થાય છે. એક તત્વની ઉણપ 
અથવા અનધક માત્રા પણ અન્દ્ય તત્વના શોર્ણને પ્રભાનવત કરે છે.એ જ રીતે, જમીનની એનસરડટી, 
િારરકતા અને ઓગળેલા મીઠાની માત્રા પણ છોડના નવકાસને અસર કરે છે.એનસરડક જમીનોમા ંફોતફરસ 
,બોરોન, માલલબડનેમની પ્રાપ્યતા ઘટે છે, જ્યારે આયનસ, મેંગેનીઝ, એલ્ર્નુમનનયમની પ્રાપ્યતા ઝેરી તતરો 
સધુી પહોંચે છે. હાલમા,ં ટકાઉ કૃનર્ પ્રણાલી અને લબન-સતંલુલત પોર્ક વ્યવતથાપનને અપનાવવાને કારણ ે
જમીનની ઉત્પાદકતામા ંસતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે.કૃનર્ને ટકાઉ અને નફાકારક બનાવવા માટે જમીનના 
આરોગ્યની સરુિા અને સધુારણા કરવી જરૂરી છે. એક જ પ્રકારના પાકના સતત ઉત્પાદનને કારણે અને 
પાક ચિમા ંકઠોળનો સમાવેશ ન થતા ંજમીનની ફળદ્રપુતા ઓછી થઈ રહી છે. 
 જૈનવક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવાથી જમીનની રચના, પાણીની િમતા અને આરોગ્યમા ંપ્રનતકળૂ 
અસર પડ ેછે.અસતંલુલત માત્રામા ંખાતરોના ઉપયોગથી જમીન અને પાણી પ્રદૂનર્ત થઈ રહ્યા છે.ખાતરનો 
વપરાશ અને ઉત્પાદન ખચસ વધવા છતા ં ઉત્પાદકતામા ંઅપેલિત વધારો જોવા મળી રહ્યો નથી. તેથી, 
વતસમાન પરરસ્તથનતમા ંખેતરોની જમીનની ચકાસણી કરીને સતંલુલત અને સકંલલત પોર્ક વ્યવતથાપન ખબૂ 
જ મહત્વપણૂસ છે. 

માટી પરીક્ષિ: -કૃનર્મા ં માટી પરીિણનો અથસ એ છે કે જમીનમા ં છોડ માટે જરૂરી પોર્ક તત્વોની 
ઉપલબ્ધતા નુ ં પ્રમાણ (સારંતા) શોધીને ખાતરની માત્રાની ભલામણો નક્કી કરવા માટે માટી પરીિણ 
કરવામા ંઆવે છે. સઘન કૃનર્મા,ં માટી પરીિણ દર વરુ્ એક પાક ચિ પણૂસ થયા પછી, નહીં તો દર બ ે
વરુ્ એકવાર થવુ ંજોઈએ.પાકને વાવણી / રોપતા પહલેા માટીના નમનૂા શષુ્ક િેત્રમાથંી એકનત્રત કરવા 
જોઈએ. 
જરૂરી સામગ્રી: હાથ કરબડી, ખપુી, કોર સેમ્પલર, સેમ્પલ બગે, પ્લાન્તટકની રે અથવા ડોલ વગેરે. 

માટીના નમનૂાની પદ્વિ 
 ખેતરમાથંી જમીનના નમનૂાઓ એવી રીતે એકનત્રત કરવા જોઈએ કે જે એકનત્રત નમનૂાઓ ખરા 
અથસમા ં પરુા ખેતર નુ ં  પ્રનતનનનધત્વ કરે.પ્રયોગશાળા નવશ્લેર્ણમાથંી મેળવેલા પરરણામોની ઉપયોલગતા 
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જમીનના નમનૂાની શદુ્ધતા પર આધારરત છે. િેત્રમાથંી મોટી સખં્યામા ંનમનૂાઓ એકનત્રત કરવા જોઈએ, 
જેથી ઇક્ચ્છત કદના નમનૂાઓ પેટા-નમનૂા દ્વારા મેળવી શકાય.નમનૂા સગં્રહ સામાન્દ્ય રીતે દર બ ેહકેટર 
માટે એક નમનુા ના પ્રમાણ મા ં કરવામા ંઆવે છે. 

 ખેડતૂના જાત નનરીિણ અને અનભુવના આધારે, ખતેરને નવનવધ સમરૂપ એકમોમા ં વહેંચવામા ં
આવે છે અને નમનૂા સગં્રહ કરવા માટે ખેતર મા ં જીગ-જાગ પેટનસમા ં ઘણા તથળોની પસદંગી 
કરવામા ંઆવે છે. 

 તથાન પસદં કરીને, સપાટી પરનો કચરો,પત્થરો વગેરેને સાફ કરો.એકખપુીની મદદથી"વી" 
આકારનો 6 ઇંચ ઉંડો ખાડો બનાવો.તેની સપાટીમાથંી કોઈ એક સપાટી પરથી અડધા ઇંચની 
માટીના તતરને તિેપ કરો. દરેક નમનૂાના એકમમાથંી ઓછામા ંઓછા 10 થી 15 નમનૂાઓ એકનત્રત 
કરો અને ડોલ અથવા રેમા ંમકૂો. 

 બધી ખાડામાથંી મેળવેલી માટીને એક સાથે ભળીને અને પછી તેને શેડમા ંસકૂવી અને બરાબર 
નમિ કરી લો.જો માટીનો જથ્થો અડધો રકલોથી વધ ુહોય, તો તેને તવચ્છ કપડા પર પાથરી ચાર 
સમાન ભાગોમા ંવહચેણી કરી ને  સામ-સામે ના ભાગ (એ અને બી) ફરીથી નમશ્રણ કયાસ પછી, 
પછી ચાર સમાન ભાગો વહેંચો સામસામેના બે ભાગ દુર કરી બાકીના બે ભાગ ને નમિ કરો . 

 નમનૂાની સાથે મારહતી પત્રકમા ં મારહતી (ખેડતૂનુ ં નામ, સરનામુ,ં સવુ નબંર, ખેતરની ઓળખ, 
નમનૂાની તારીખ, જમીનની સ્તથનત, જમીનનો પ્રકાર, વાવેલા પાકનુ ં નામ, ગયા વરુ્ લીધેલા 
પાકનુ ંનામ ,ઉપયોગ કરેલ ખાતર વગેરે) ભરી થેલી મા ંરાખો . 

 એકઠા કરેલ નમનુા ને પ્રાદેનશક કૃનર્ અનધકારી દ્વારા નજીકની જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળામા ં
મોકલો અને પ્રાપ્ત પરરણામો (માટી આરોગ્ય કાડસ) મજુબ ખાતરની ભલામણ કરેલ માત્રાનો 
ઉપયોગ કરો. 

જમીનના નમનૂા લેિી િખિે રાખિાની  કાળજી 
 માટીના નમનૂા લવેા માટે કા ટલાગેલ સાધનો, ખાતરની બોરીઓ વગેરેનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 
 માટીના નમનૂા પડતર ખેતર હોય ત્યારે લેવા જોઈએ  
 જીગ-જગ પેટનસમા ંઘણા તથળોએ નમનૂા લેવાથી એકરૂપતાની ખાતરી થાય છે. 
 નમનૂાઓ પાણીભરતુ ં હોય તેવી જગ્યા તથા ઝાડ નીચેથી અથવા ખાતરના ઢગલા, અને બધં 

પાળા એથી એકનત્રત ન કરવા જોઈએ. 
 જમીન નો દેખાવ, સ્તથનત, ઉત્પાદન મા ંસમાન િેત્રોને એક જ નમનૂાના એકમમા ંવગીકૃત કરવુ ં

જોઈએ. 
 ખેતરમા ં નવનવધ રંગો, ઢોળાવ, પાણી નો નનકાસ, ચનૂો-જીપ્સમનો ઉપયોગ, ખાતરનો ઉપયોગ, 

પાકની વ્યવતથા વગેરે નવનવધ નમનૂાઓ એકનત્રત કરો. 
 છીછરા મળૂવાળા પાક માટે, 15 સે.મી. સધુી ઉંડા નમનૂાઓ એકનત્રત કરો અને ઉંડા મળૂવાળા પાક 

માટે30 સે.મી. સધુી ઉંડાનમનૂાઓ એકનત્રત કરો. 
 માટી પરીિણના આધારે ખાતરની ભલામણ 
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 પી.એચ. - તે જમીનની એનસરડટી અથવા િારરકતા દશાસવે છે. તેનુ ંમલૂ્ય 0 થી 14 સધુીની છે. 
સામાન્દ્ય રીતે 5 થી 7.5 પી.એચ. સામાન્દ્ય વગસમા ંઆવે છે અને તે બધા પાકના ઉત્પાદન માટે 
યોગ્ય છે,જ્યારે તે વધ ુહોય તો િારરય અને ઓછી હોય ત્યારે જમીનને એનસરડક કહવેામા ંઆવે છે. 
િારર્કુ્ત જમીનમા ંજીપ્સમ અને એનસરડક જમીન મા ંચનૂાનો ઉપયોગ જમીન સધુારક તરીકે થવો 
જોઈએ. 

 નવદ્યતુ વાહકતા - જમીનની નવદ્યતુ વાહકતા જમીનમા ંઉપલબ્ધ િારના આધારે નક્કી થાય છે.એક 
ડસેી સાયમન પ્રનત ચોરસ સે.મી. કરતા ઓછી નવદ્યતુ  વાહકતાવાળી જમીન તમામ પાકના 
ઉત્પાદન માટે યોગ્ય છે. જો આના કરતા ં વધ ુ નવદ્યતુ વાહકતા હોય તો છાણીર્ુ ં ખાતર અથવા 
કમ્પોતટ નો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 

 સેન્ન્દ્રય (ઓગનુનક) કાબસન - જો જમીનમા ં ઉપલબ્ધ સેન્ન્દ્રય કાબસન 50 ટકાથી ઓછુ ં હોય તો 
છાણીર્ુ ંખાતર અથવા કમ્પોતટ અથવા લીલો પડવાસ કરવો જોઇએ. 

 નાઇરોજન, ફોતફરસ , પોટાશ - આ ત્રણ તત્વો મખુ્ય પોર્ક વગસમા ં આવે છે,તેઓ પાક દ્વારા 
જમીનમાથંી મોટી માત્રામા ં શોર્ાય છે.માટીના પરીિણમા ં ફળદ્રપુતા ઓછી થવાની 
સ્તથનતમાભંલામણ કરેલ માત્રા કરતા 50% વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, મધ્યમ ફળદ્રપુતાના  
તતરમા ં ભલામણ કરેલ જથ્થો અને ઉચ્ચ ફળદ્રપુતાના રકતસામા ં ભલામણ કરેલ જથ્થામા ં 50% 
ઘટાડો કરવો જોઈએ.  

 સલ્ફર (સલ્ફર) - તે ગૌણ પોર્ક તત્વોની શે્રણી હઠેળ આવે છે. તેલલલબયા ંઅને કઠોળમા ંતેલ અને 
પ્રોટીનના ઉત્પાદનમા ંસલ્ફર તત્વની મહત્વપણૂસ ભનૂમકા હોય છે, જેના માટે જીપ્સમ / પાયરાઇટ / 
નસિંગલ સપુરફોતફેટનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. 

 ઝીંક, આયનસ, કોપર, બોરોન , મેંગેનીઝ, માલલબડનેમ - આ છ તત્વો સકૂ્ષ્મ પોર્કતત્ત્વોની શે્રણીમા ં
આવે છે,આમાનંા કોઈપણ તત્વોની ઉણપ અથવા વધ ુહોવા ના રકતસામાછંોડ દ્વારા તત્વોના શોર્ણ 
મા ંઅસર થાય છે, પાકની વદૃ્ધદ્ધ અને ઉત્પાદકતામા ંઘટાડો કરે છે.તેથી, જ્યારે સકૂ્ષ્મ પોર્કતત્ત્વોનુ ં
પ્રમાણ યોગ્ય તતર કરતા ઓછુ ંહોય છે, ત્યારે સબંનંધત તત્વને ફરીથી ભરપાઈ કરવી જરૂરી છે. 
ધન્દ્ય વગસના પાકમા ંઝીંકની ઉણપ માટે ઝીંક સલ્ફેટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

 એનસરડક જમીનમા ંફોતફરસની ઉણપને દૂર કરવા માટે રોક ફોતફેટ નો ઉપયોગ કરવો  

રોક ફોતફેટના ઉપયોગ થી નીચેના ફાયદા પ્રાપ્િ થયા છે: 
  રોક ફોતફેટ દ્વારા છોડ ને ધીરે ધીરે સમગ્ર જીવનકાળ દરમ્યાન ફોતફરસ મળતો રહ ેછે. 
 રોક ફોતફરસથી જમીનમા ંસતત ફોતફેટનુ ંપ્રમાણ જળવાય રહ ેછે.અને ખચસ પાન ઓછો આવે છે.  
 જો મસરુી રોક ફોતફેટનો ઉપયોગ 3-4 વર્સ સધુી સતત કરવામા ંઆવે તો,  એનસરડક માટી ની 

એસીડીટીમા ં થોડો ઘટાડોથાય છે,તથા ફોતફરસ ઉપરાતં છોડને કેક્લ્શયમ પણ મળે છે. 

રોક ફોતફેટનો ઉપયોગ કેિી રીિે કરિો ? 
મસરૂી રોક ફોતફેટ, જે બજારમા ંમસરુી ફોસ ના નામે ઉપલબ્ધ છે તેનો ઉપયોગ નીચેની રીતોમાથંી એક 
રીતે કરી શકાય છે- 
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 ફોતફરસ ની ભલામણ કરેલી માત્રાનો અઢી ગણો રોક ફોતફેટ ખેતર ની છેલ્લી  તૈયારી સમયે નખી 
દેવો. 

 વાવણી સમયે, ફોતફેટની ભલામણ કરેલી માત્રાના ત્રીજા ભાગને સપુર ફોતફેટના રૂપમા ંઅને બ ે
તતૃીયાશંને ભાગ ને રોક ફોતફેટ ના રૂપ મા ંનાખો. 

 જો ખેતરમા ંભેજ હોય કે છાણીર્ુ ંખાતર નાખેલ હોય  હોય તો વાવણીના આશરે ૨૦-૨૫રદવસ 
પહલેા ફોતફરસ ની ભલામણ કરેલ માત્રા રોક ફોતફેટ ના રૂપ મા ંઆપો અને સારી રીતે ભેળવી દો. 

રસાયિીક ખાિરની માત્રા અને છોડને મળિા પોષકિત્િોની માત્રા 
િ રાસાયિીક 

ખાિર 
પાક પોષકિત્િો(રક.ગ્રા./

હ.ે) 
બીજ 
ઉપચા
ર 
(ગ્રામ 
/ 
રકલો) 

જમીન 
મા ં
ઉપચા
ર  
(રકલો 
/ 
એકર) 

1 રાયઝોબીયમ કઠોળ 30-80 નાઈરોજન 5-10 - 
2 એજોટોબેકટર મકાઈ,ઘઉં,તલ,રાઈ,શેરડી,શાક

ભાજી 
15-20 નાઈરોજન 5-10 - 

3 એજોતપ્રીલીય
મ 

અનાજ 25-30 નાઈરોજન 5-10 4 

4 પી.એસ.બી. 
કલ્ચર 

બધા પાકો 20-30 તફુર 5-10 4 

5 કે.એમ.બી. 
કલ્ચર 

બધા પાકો 20-30 પોટાશ 5-10 4 

6 ઈન્ન્દ્ડગો 
લીલો મોસ 

અનાજ 25-30 નાઈરોજન 5-10 4 

7 વેમ 
(માઇિોરાઈ
ઝા) 

બધા ંપાકો 30-50 ફોતફરસ  - - 
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જુદા ંજુદા ંખાિરોમા ંઉપલબ્ધ પોષક િત્િો 
ખારિનુ ંનામ ઉપલબ્ધ િત્િો અને માત્રા 

નાઈરોજન ફોતફરસ પોટાશ સલ્ફર 
ર્રુીયા 46 - - - 
એમોનીયમ સલ્ફેટ 20.6 - - 24 
નસિંગલ સપુર ફોતફેટ - 16 - 12 
ઈફ્કો 12 32 16 - 
ગ્રોમોર 28 28 - - 
રીપલ સપુર ફોતફેટ - 48 - - 
ડી.એ.પી. 18 46 - - 
પોટાશ - - 60 - 
સફુલા 20 20 - - 

             
વિવિધ સેન્દ્ન્રય ખાિરોમા ંઉપલબ્ધ પોષક િત્િોનુ ંપ્રમાિ 

ક્ર ખાિરનુ ંનામ 
નાઈટ્રોજન(રકગ્રા/ક્ય)ૂ 
 

તુર (રકગ્રા / ક્ય)ૂ 
પોટાશ(રકગ્રા / 
ક્ય)ૂ 

1 છાણીર્ુ ંખાતર 0.5 0.2 0.5 
2 કમ્પોતટ 0.8 0.5 0.6 
3 વમીખાતર 1.2 0.5 1.5 
4 નાડપે ખાતર 1.0 0.6 1.5 
5 લીમડા નો ખોળ 5.0 1.0 1.5 
6 લીલોપડ્વાસ 2.5 0.-5 1.5 
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મગફળીમા ંસકૂ્ષ્મ પોષક િત્િોન ુ વ્યિતથાપન 
સસુ્ષ્મિા, એ એલ. વસિંઘ, વિધ્યા ચૌધરી, અચાના ભારદ્વા અને સી બી પટેલ 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 નવશ્વમા ં મગફળી ઉત્પાદનના તતરે ભારત બીજા તથાન પર છે અને ભારત માથંી નનકાસ માટે 
મગફળી એક મહત્વપણૂસ સ્ત્રોત છે. મખુ્યત્વે પાચં રાજ્યો ગજુરાત, રાજતથાન, મહારાષ્ર, આન્દ્ધ્રપ્રદેશ તથા 
કણાસટક માથી લગભગ ૮૦ ટકા ઉત્પાદન થાય છે અને આ સચુીમા ંગજુરાતન ુપ્રથમ તથાન છે. અપેડાના 
ખરીફ – ૨૦૧૮ ના સવુ રીપોટસના મજુબ ગજુરાતના ઉત્પાદનમા ં ૧૦ ટકાનો ઘટાડો નોધાયો છે જે વર્સ 
૨૦૧૭ ની તલુનામા ં કુલ ઉત્પાદનના ૬.૫ % નો ઘટાડોછે. તેથી મગફળી ઉત્પાદનના દરેક મહત્વપણૂસ 
નવર્યો અને વ્યવતથાપન પર ધ્યાન દેવુ ંજરૂરી છે. 
 મગફળીના સવોત્તમ ઉત્પાદન માટે તેનુ ંસપંણૂસ પોર્ણ જરૂરી છે. મગફળીના છોડના સપંણૂસ નવકાસ 
માટે આશરે ૧૭ પોર્કતત્વો જરૂરી છે.પરંત ુઅલગ અલગ નવતતારમા ં જમીનના તફાવતને લીધે છોડના 
પોર્કતત્વોની આવશ્યકતામા ં પણ નવનવધતા હોય છે. મગફળીના સવોત્તમ નવકાસ અને ઉત્પાદન માટે 
નાઈરોજન, ફોતફરસ, કેક્લ્સયમ, મેગ્નેનશયમ, પોટેનશયમ, સલ્ફર જેવા પ્રાથનમક પોર્કતત્વો જયારે આયસન, 
ઝીંક, મેંગેનીઝ, બોરોન, મોલીબડનેમ તથા કોપર જેવા સકુ્ષ્મ પોર્કતત્વો નો સમાવેશ થાય છે. આ બધા 
પોર્કતત્વોની ઉણપના છોડમા ંઘણીવાર સમાન લિણો જોવા મળે છે જેને લીધે આ ઉણપના લિણો ક્યા 
તત્વના લીધે છે તે ઓળખવુ ં મશુ્કેલ બની જાય છે. આથી, ઉણપના આ લિણોની સાચી ઓળખ અને 
ઉલચત વ્યવતથાપન છોડના સવોત્તમ નવકાસ અને વધ ુઉત્પાદન માટે આવશ્યક છે. 

પોષકિત્િોની ઉિપના લક્ષિો અને િેનુ ંવ્યિતથાપન 
લોહિત્િ 
ઉિપના લક્ષિો 

 પાનની આંતર નશરા(નસ)ઓમા ંપીળાશ  
 આ ઉણપ કેક્લ્સયમવાળી માટીમા ંવધ ુજોવા મળે છે. 

ઉપાય 
 ઉલચત પાણીનો નીકાલ જેથી મળૂ મા ંવાર્ ુપરરભ્રમણ થઈ શકે 
 પાક ઉગ્યા બાદ ૩૦, ૫૦, અને ૭૦ રદવસે ૦.૫% FeSo4 (હીરાકસી) + ૦.૦૨% લીંબનુા ફૂલ 

(સાયત્રીક એસીડ)નો ૫૦૦, ૫૦૦, અને ૧૦૦૦ લલ/ હકેટર ના દરે પાન પર છટંકાવ કરવો 

ઝીંક (જસિ) 
ઉિપના લક્ષિો 

 આ તત્વની ઉણપ કેક્લ્સયમ ર્કુ્ત જમીન, ફોતફરસ ન ુઉચ્ચ પ્રમાણ અને સેન્ન્દ્રય પદાથોની ઓછી 
ઉપલબ્ધતાને લીધે થાય છે 

 પાન નાના અને નવકૃત થાય છે જે ઓિીન નામના અન્દ્ત: સ્ત્રાવ ની ઉણપને દશાસવે છે 
 કુમળા પાન મા ંપીળાશ જોવા મળે છે 
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ઉપાય 
 સેન્ન્દ્રય પદાથો  નો ઉપયોગ 
 ઝીંક સલ્ફેટ @ ૧૦ રક.ગ્રા./ હકેટર (૨ રક.ગ્રા. ઝીંક પ્રનત હકેટર) પાક વાવ્યા પહલેા જમીનમા ં૫૦% 

અને ૫૦% પાક ના ઉગ્યા બાદ ૩૦,૫૦, અને ૭૦ રદવસે (૦.૨% જલીય રાવણ)નો પાન પર 
છટંકાવ કરવો 

બોરોન 
ઉિપના લક્ષિો 

 મગફળીના બીજ  ચીમળાય જાય જેથી ઉતારો ઓછો થાય  
 બીજ અંદરથી પોલાણવાળા થઈ જાય (હોલો હાટસ) 

ઉપાય 
 ૧ રક.ગ્રા./ હકેટર બોરેિ વાવણી સમયે અથવા ઉગ્યા બાદ ૨૦-૨૫ રદવસે 
 જમીનમા ં૧ રક.ગ્રા./ હકેટર બોરોન બોરેિ/ બોરીક એસીડ તરીકે ૫૦% ચાસ મા ંવાવણી પહલેા 

અને બાકીનુ ં૫૦% પાક ઉગ્યાના ૫૦ રદવસ બાદ આપવુ ં

મોલીબડનેમ 
ઉિપના લક્ષિો 

 આ તત્વની ઉણપ એસીડીક જમીનમા ંવધ ુજોવા મળે છે 
 આ તત્વની ઉણપના લીધે નાઈરોજન તત્વની ખામી  ઉત્પન્ન થાય છે જેના લીધે જુના પાન મા ં

પીળાશ જોવા મળે છે 
 નાઈરોજન તથાપનમા ંપણ કમી આવે છે જેના લીધે મળૂગાઠં ઓછી બને છે  

ઉપાય 
 સોડીયમ અથવા એમોનીયમ મોલીબ્દેત @ ૫૦૦ ગ્રા./ હકેટર 
 આંતરખેડ કરવી જેથી પરૂત ુ ં હવાનુ ં પરરભ્રમણ થાય અને એસીડીક જમીનમા ંચનુા નો ઉપયોગ 

કરવો 
  સોડીયમ મોલીબ્દેત @ ૫૦૦ ગ્રા./ હકેટર ની બીજ માવજત આપવી 

કોપર(િાબં)ુ 
ઉિપના લક્ષિો 

 આ તત્વની ઉણપ સૌ પ્રથમ નાના કોમળ પણો પર જોવા મળે છે 
 પાન અંદર ની તરફ વળી જાય અને પીળાશ જોવા મળે 

ઉપાય 
 ૨-૩  રક.ગ્રા./ હકેટર કોપર સલ્ફેટ અથવા મોરથુથં ુ ં(બોડોપેતટ) ખાતર ની સાથે આપવુ ં
 કોપર સલ્ફેટ અથવા કોપર એનસટેટ @ ૨-૫ રક.ગ્રા./ હકેટર  રૂપે ચાસ મા ંવાવણી પહલેા અથવા 

બીજ માવજત રૂપે આપવુ ં
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 ઉભા પાકમા ં૦.૧% કોપર સલ્ફેટનો  ૩૦, ૫૦ અને ૭૦ રદવસે પાક ઉગ્યા બાદ પાન પર છટંકાવ 
કરવો 

મેંગેનીઝ 
ઉિપના લક્ષિો 

 શીરાઓની વચ્ચે પીળાશ જોવા મળે તથા નાના પણો ની રકનારી પર આછા ભરૂા ધાબા જોવા મળે 
 મખુ્યશીરામા ંઘરેા લીલા રંગ ના ધાબા દેખાય જે લોહ ની ઉણપના લક્ષ્ણથી  જુદા હોય 
 આ લક્ષ્ણ છોડના ઉપર ના ભાગે વધારે પ્રબળ જોવા મળે  

ઉપાય 
 ઉલચત પાણી નો નીકાલ જેથી મળૂ મા ંવાર્ ુપરરભ્રમણ થઈ શકે 
 મેંગેનીઝ સલ્ફેટ @ ૧૦ રક.ગ્રા./ હકેટર  
 જમીનમા ંવરાપ હોય ત્યારે આંતરખેડ કરવી જેથી પરૂત ુ ંહવાનુ ંપરરભ્રમણ થાય 
 જમીનમા ંવાવણી સમયે મેંગેનીઝ સલ્ફેટ @ ૧૦ રક.ગ્રા./ હકેટર ચાસમા ંઆપવુ ં
 ૦.૨% મેંગેનીઝ સલ્ફેટનો ૩૦, ૫૦ અને ૭૦ રદવસે ૫૦૦ લલ./ હકેટર પાક ઉગ્યા બાદ છોડ પર 

છટંકાવ કરવો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

લોહિત્િ- ઉિપના લક્ષિો 

ઝીંક (જસિ) - ઉિપના લક્ષિો 

બોરોન - ઉિપના લક્ષિો 

મોલીબડનેમ - ઉિપના લક્ષિો 

કોપર(િાબં)ુ - ઉિપના લક્ષિો 

મેંગેનીઝ - ઉિપના લક્ષિો 
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મગફળી નુ ંખાદ્ય પાકના રૂપ મેં મહત્ત્િ  
મહશે કુમાર મહાત્મા, અમન િમાા અને લોકેશ કુમાર  

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 મગફળી મા ં ૨૬-૩૦  % પ્રોટીન , ૪૮-૫૪  % તેલ , ૩% રેશા અને કેક્લ્શયમ , થઈમીન અને 
નીયાસીન ઘટક તત્વો વધારે માત્રા મા ંહોવાના કારણે કુપોર્ણ થી બચવા નીિમ્તા છે . ઘઉ અને ચોખા 
મા ંઆ તત્વોની કમી ના કારણે મગફળીને એક યોગ્ય ભોજન ના પરરપવુસક ના રૂપ થી આ અનાજો ની સાથે 
વાપરવા મા ંઆવી શકે છે. આ માટે મગફળી મનષુ્ય માટે પ્રકૃનત નો એક ઉપહાર છે. ખાશ મા ંબાળકો , 
ગભસવતી અને દૂધ પીવડાવતી મરહલા ઓ અને ગરીબો માટે મગફળી ના એ ગણુો ના કારણે સર્ુકં્ત રાજ્ય 
અમેરરકા ના નેશનલ  એરોનોટીક્સ  એન્દ્ડ તપેશ એડ્મીનીતરેસન  ને આ  અતરરિંકિ નમશન માટે અગ્રીમ 
જીવન સમથસન પ્રણાલી ના માટે એક તભાનવત ભોજન ના રૂપ મા ંજાણીત ુ ંછે. 

મગફળી ને વર્ો થી ખાદ્ય તેલ ના ઉત્પાદન માટે વાપરવામા ંઆવે છે. વતસમાન મા ંઆપણા   દેશ 
મા ં નવભ્ભીન સતતા ખાદ્ય તેલ ને બાજાર મા ંઉપલબ્ધ હોવા થી મગફળી ને બીજા નવભ્ભીન મલુ્ય સસ્વ્ધત 
ખાદ્ય તેલ ના રૂપ મા ંવધારે ઉપયોગ મા ંલેવા મા ંઆવી શકાય છે. મગફળી એક ખબુજ પોન્ષ્ટક , સતતા 
અને કોય પણ સાવસજનનક  તથાન મા ંમળી રહ ેએવો ખાદ્ય પદાથસ છે. મગફળી ના પ્રકૃનત એ બહ ુઓછા 
ખાદ્ય પદાથો ને મગફળી જેવા મહત્વપણૂસ પોર્ાક તત્વો થી સમદૃ્ધ બનાવેલી છે. મગફળી મા ંપ્રોટીન ની 
માત્રા માસં થી વધારે અને ઈંડા થી બે ગની વાધારે હોય છે તથા સોયાબીન ને મકુીને કોય પણ અન્દ્ય 
શાકાહારી ખાદ્ય પદાથોથી વધારે હોય છે. એ થી જ મગફળી ગણુવત્તા વાળા પ્રોટીન મા ંસોથી સતતા સ્ત્રોત 
મા ંથી એક છે.  સારણી ૧ મા ંમગફળી ની ઘઉં અને ચોખા ના પોર્ક તત્વોં સાથે તલુના કરવામા ંઆવી છે.  
મગફળીમા ંવનન્મણલણખિ તિાત્યિધાક િત્િ પ્રચરુ માત્રા મા ંમળે છે. 

 મગફળીમા ંપયાસપ્ત માત્રા મા ં ઓલલક અમ્લ મળે છે જો કે એકલ –અસતંપૃ્ત વસીય અમ્લ છે . 
ઓલલક અમ્લ હૃદય ને લગતી બીમારી ઓ ને ઓછી કરવા મા ંસહાયક છે. કારણ કે એ લોહી મા ં
લીપીડ સધટંકો ને સમતલુ્ય રાખે છે અને અવછીત કોલેશ્તોલ VLDL અને  LDL ને ઓછુ કરે છે . 
એના કરતા પણ ઓલલક અમ્લ, તેલ ને લાબંા સમય સધુી  સગં્રહ કરવા ની િમતા ને વધારે છે 
. 

 મગફળી ના પ્રોટીન, દૂધ ના પ્રોટીન પછી સોથી સારો સપુાચ્ય છે , સારણી - ૨ મા ંમગફળીના 
પ્રોટીન ની અન્દ્ય પ્રોટીન સાથે તલુના કરવામા ંઆવેલ છે. 
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સારિી -૧:  મગફળી ની ઘઉં અને ચોખા ના પોષક િત્િોં સાથે  લુના 
સઘંટક  મગફળી ધઉં  ચોખા 
નમી (%) ૩.૦ ૧૨.૨ ૧૩.૭ 
પ્રોટીન (%) ૨૫.૩ ૧૨.૧ ૬.૮ 
ચરબી (%) ૪૦.૧ ૧.૭ ૦.૫ 
ખનીજ (%) ૨.૪ ૨.૭ ૦.૬ 
ફાઈબર (%) ૩.૧ ૧.૯ ૦.૨ 
કાબોહાઈડ્રટે (%) ૨૬.૧ ૬૯.૪ ૭૮.૪ 
ઉજાસ (રક. કેલોરી ) ૫૬૯ ૩૪૧ ૩૪૫ 
કેક્લ્શયમ (નમલીગ્રામ) ૯૦ ૪૮ ૧૦ 
ફાતફોરસ (નમલીગ્રામ) ૩૫૦ ૩૫૫ ૧૬૦ 
આયરન (નમલીગ્રામ) ૨.૫ ૪.૭ ૦.૭ 
કેરોટીન (મૈિોગ્રામ) ૩૭ ૨૯ ૦ 
થઈમીન ((નમલીગ્રામ) ૦.૯૦ ૦.૪૯ ૦.૦૬ 
રૈઇબોફ્લનવન ((નમલીગ્રામ) ૦.૧૩ ૦.૧૭ ૦.૦૬ 
નીયાસીન (નમલીગ્રામ) ૧૯.૯ ૪.૩ ૧.૯ 

સારિી - ૨ િયતકો દ્વારા અન્ય પ્રોિીના ની  લુના મા ંમગફળી ના પ્રોટીન ની િાતિવિક પાચનશસ્ક્િ  
પ્રોટીન સ્ત્રોિ  ઓસિ પાચન દર  
મગફળી નો લોટ  ૯૪ 
સોયાબીન નો લોટ ૮૬ 
સોયાબીનપથૃક ( આઈસોલટે)  ૯૫ 
પશ ુજાલણત પ્રોટીન  ૯૬ 

મગફળી ને ગરીબ નો સકુો મેવો પણ કેવાય છે. એમા ંસકુા મેવા જેટલા પોર્ક તત્વો ઉપલભ્ધ છે.મગફળી 
ના મખુ્ય અને આવશ્યક તત્વો  ની સકુા મેવા સાથે તલુના સારણી-૧ મા ંઆપેલા છે. 
સારિી – ૩ મગફળી ના મખુ્ય અને આિશ્યક િત્િોની સકુા મેિા સાથે  લુના  
સધટંક (પ્રવિ ૧૦૦ ગ્રા ) મગફળી બાદમ  કાજુ  પીતિા  અખરોટ  
નમી (%) ૬.૫૦ ૪.૭૦ ૫.૨૦ ૪.૮૧ ૪.૦૭ 
ઉજાસ (રકલો કેલરી ) ૫૬૭ ૫૭૫ ૫૫૩ ૫૬૨ ૬૫૪ 
પ્રોટીન (%) ૨૫.૮૦ ૨૧.૨૨ ૧૮.૨૨ ૨૦.૨૭ ૧૫.૨૩ 
ચરબી (%) ૪૯.૨૪ ૪૯.૪૨ ૪૮.૮૫ ૪૫.૩૯ ૬૫.૨૧ 
કાબોહાઈડ્રટે (%) ૧૬.૧૩ ૨૧.૬૭ ૩૦.૧૯ ૨૭.૫૧ ૧૩.૭૧ 
રેશા (%) ૮.૫ ૧૨.૨ ૩.૩ ૧૦.૩ ૬.૭ 
ખનીજ (%) ૧.૬ ૨.૪૮ ૨.૬૬ ૩.૨૧ ૧.૮૨ 
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કેલ્શ્યમ (મી. ગ્રા .) ૯૨ ૨૬૪ ૩૭ ૧૦૫ ૯૮ 
આયરન (મી. ગ્રા .) ૪.૫૮ ૩.૭૨ ૬.૬૮ ૩.૯૨ ૨.૯૧ 
મેગ્નેનશયમ (મી. ગ્રા .) ૧૬૮ ૨૬૮ ૨૯૨ ૧૨૧ ૧૫૮ 
ફોતફેટ (મી. ગ્રા .) ૩૭૬ ૪૮૪ ૫૯૩ ૪૯૦ ૩૪૬ 
પોટેશ્યમ (મી. ગ્રા .) ૭૦૫ ૭૦૫ ૬૬૦ ૧૦૨૫ ૪૪૧ 
થાયામીન (મી. ગ્રા .)  ૦.૬૪ ૦.૨૧ ૦.૪૨ ૦.૮૭ ૦.૩૪ 
રીબોફ્લીન (મી. ગ્રા .) ૦.૧૪ ૧.૦૧ ૦.૦૬ ૦.૧૬ ૦.૧૫ 
નીયાસીન (મી. ગ્રા .) ૧૨.૦૭ ૩.૩૮ ૧.૦૬ ૧.૩૦ ૧.૧૩ 
નવટામીન–ઈ (ટોકોફેરલ ) (મી.ગ્રા .) ૮.૩૩ ૨૬.૨૨ ૦.૯૦ ૨.૩૦ ૦.૭૦ 
કુલ સતંપૃ્ત વસીય અમ્લ (ગ્રા) ૬.૮૩ ૩.૭૩ ૭.૭૮ ૫.૫૬ ૬.૧૩ 
કુલ એકલ અસતંપૃ્ત વસીય અમ્લ (ગ્રા)  ૨૪.૪૩ ૩૦.૮૯ ૨૩.૮ ૨૩.૮૨ ૮.૯૩ 
કુલ બહ ુ અસતંપૃ્ત વસીય અમ્લ (ગ્રા) ૧૫.૫૬ ૧૨.૦૭ ૭.૮૫ ૧૩.૭૪ ૪૭.૧૭ 

ઉપરની સારિી  થી તપષ્ઠ થાય છે કે મગફળી એ ઉજાા થી ભરેલ અને વિભ્ભીન તિાત્યિધાક િત્િો નુ ં
સારો સ્ત્રોિ છે. 
 ખાદ્ય અને કૃનર્ સગંઠન / નવશ્વ તવાતથ્ય સગંઠન ની ભલામણ ના અનસુાર મગફળી મા ં સલ્ફર 

અમીનો અમ્લ(નસતટીન  ને મીથીયોનીન ) તથા લયસીન નસવાય લગભગ બધા જરૂરી અમીનો અમ્લ 
પયાસપ્ત માત્ર મા ંમળી રહ ે છે. સારણી ૪ ના  કોષ્ટક -૩ મા ંમગફળીના અમીનો અમ્લ મખુ્ય સકુા 
માવા સાથે સરખામણી કરવામા આવી છેતથા ખાદ્યઅનેકૃનર્ સગંઠન / નવશ્વ તવાતથ્ય સગંઠન 
ભલામણ ના અનસુાર આવશ્યક અમીનો અમ્લની પ્રનત રદન ની આવશ્યક દેખાડવામા ંઆવી છે. 

 મગફળીમા ંઆજીનીન અમીનો અમ્લ પ્રચરુ માત્રા હોય છે. આજીનીન, નાઈરીક ઓકસાઈડ  સશ્લેર્ણ 
ના શરૂઆત તત્વ છે.  નાઈરીક ઓકસાઈડ, હદય તથા રક્ત્વહીકાવો ની બીમારીઓ થી સબનંધત ધણી 
બધી જેઈનવક રિયાઓ જેવીકે- વાસીડીલેસન, એન્દ્ટીઓક્સીડટેીવ અને એન્દ્ટીપ્લેટલેટ  ને પ્રભાનવત કરે 
છે. 

 ૧૦૦ ગ્રા . મગફળીથી રોજ ની આવશ્યકતા ના લગભગ ૭૫% સધુી નીયાસીન ઉપલભ્ધ થાય જાય 
છે. 

 એના નસવાય મગફળી નવભીન  ખનીજ પદાથો જેવા કે કેક્લ્શયમ, આયરન, મેગેનીજ  અને સેલનેીયમ 
નો સારો સ્ત્રોત છે. મગફળીમા ંવધારે માત્રા મા ંપોટેશીયમ  હોય છે જે લોહી મા ંસોડીયમ/પોટેશીયમ 
અનપુાત ને બનાવી રાખે  છે. 

 એના નસવાય પોટેશીયમ  લોહી મા ંશકસરા ના તતર ને નનયનત્રત કરે છે.ન  
 અંતે સારાશ મા ંએ કહી શકાય કે મગફળી એક સતતો, પોન્ષ્ટકથી ભરપરુ અને સેલાય થી મળી રહનેાર 

પરીપણૂસ આહાર છે જેમા ંસકુા મેવા જેટલા પોર્ક તત્વો ઉપલભ્ધ છે. 
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આ સકંલન ને તૈયાર કરવાનો ઉદેશ્ય લોકો ને મગફળી ના પોર્ાક ગણુો ના નવશે જાગતૃતા વધારવા ની 
સાથે એને એક જ જગ્યા એ મગફળીથી બનેલી નવભીન પારંપરીક ભારતીય ખાદ્ય પદાથો નીજાણકારી આપે  
છે. 
સારિી ૪ : મગફળી, બાદામ અને કાજુ  મા ંઉપસ્તથિ રહલે આિશ્યક અમીનો અમ્લ િથા ખાદ્ય અને કૃવષ 
સગંઠન / વિશ્વ તિાત્ય સગંઠન (૨૦૦૭) ના અનસુાર રદિસ ની જરૂરરયાિ (ગ્રા/૧૦૦ગ્રા) 

અમીનો અમ્લ મગફળી 
(નવજીનીયા) 

બાદામ કાજુ ખાદ્ય અને કૃનર્ સગંઠન/ નવશ્વ 
તવાતથ્ય સગંઠન (૨૦૦૭) 

રહતટીડીન ૨.૫૪ ૨.૯૭ ૨.૬૮ ૧.૫ 
આઈસો લ્ર્સુીન  ૩.૪૫ ૩.૭૯ ૪.૧૫ ૩.૦ 
લ્ર્સુીન ૭.૦૩ ૭.૧૯ ૮.૦૦ ૫.૯ 
લાયસીન ૩.૮૮ ૩.૦૬ ૪.૫૯ ૪.૫ 
મીથીયોનીન  ૧.૩૧ ૦.૮૧ ૨.૨૭ ૧.૬ 
નસતટીન ૦.૩૩ ૦.૩૦ ૦.૫૪ ૦.૬ 
થ્રીઓનીન  ૨.૨૧ ૨.૬૦ ૩.૨૨ ૨.૩ 
ફીનાઈલ એલાનીન 
+ ટાય્રોસીન  

૫.૩૮+૩.૪૦ ૫.૪૬+૨.૨૧ ૪.૮૩+૨.૪૩ ૩.૮ 

રીપ્ટોફેન  ૦.૭૩ ૦.૭૦ ૧.૩૧ ૦.૬ 
વેલીન  ૩.૯૫ ૪.૪૧ ૫.૬૫ ૩.૯ 

મગફળી નુ ંમાખિ (આકૃવિ ૧) 
સામગ્રી: સેકેલી મગફળી ૧ ને અડધો  કપ, અડધો ચમ્મચ મીઠુ, ૩/૪ ચમ્મચ ખાડ, ૧ ચમ્મચ મગફળી નુ ં

તેલ 
પ્રરક્રયા 

 સાફ મગફળી ના બે ફાડા પડી એના અંકુર ને કડી નાખો  
 અકુર ને ચારી ને અલગ કરી દો તથા ખરાબ પડી ગયા દાણા અલગ કરી નાખો . 
 ફોલેલા  દાણા ને તેલ મા ંગરમ કરી , થોડુ ંઠંડુ થવા દો અને મીઠુ અને ખાડ નાખી બ્લેન્દ્ડર થી ૧૦ 

સેકન્દ્ડ સધુી પીસી નાખો . 
 હવે એને ચમ્મચ થી હલાવી લ્યો અને થોડુ ંથોડુ ંતેલ નાખી ને નમક્સર મા ંપહલેા ધીરે ધીરે અને 

પછી જલ્દી થી નમક્સ કરી લ્યો. એને કાચ ના વાસણ મા ંચમ્મચ થી નીકળી ને ૨ કલાક રેનીજ મા ં
રાખી મકુો . 

મગફળી ની બરફી (આકૃવિ ૨) 
સામગ્રી: મગફળીના દાણા – ૨૦૦ ગ્રામ, ખાડ – ૨૦૦ ગ્રામ, પાનીનો અડધો કપ, મગફળીનુ ંતેલ – ૧  

ચમ્મચ, તલ – ૧ ચમ્મચ, સકેુલા નારયલ નુ ંછીણ - ૧ ચમ્મચ, સકેુલો માવો  - થોડો, એલચી 
પાવડર – ૧ ચમ્મચ, જાયફળ પાવડર – ૧ ચમ્મચ 
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પ્રરક્રયા 
 એક કડાય મા ંમગફળી ને ૧૦-૧૫ નમનીટ સધુી સેકો પછી ઠંડા થયા બાદ એના ફોતળા ને અલગ 

કરી નમક્સર મા ંભકૂો બનાવી નાખો  
 એક કડાય મા ંખાડ ની  ચાસનીબનાવી લો . 
 ચાસનીમા ં મગફળી નો પાવડર ને એલચી ને જાયફળ નો પાવડર નાખી નમક્સ કરી નાખો ને 

હલાવો એના પછી કડાય મા ંમગફળી નુ ંતેલ નાખી ને થીમા ંતાપે તેને હલાવ્યા કરો. 
 નમશ્રણ ને તેલ અથવા તો ધી લગાવેલી થાળી પર નીકળી લો ને ફેલાવી દો તથા તેના પર તલ 

અને નારયલ નુ ંછીણ અને માવો  નખી ને સજાવી દો  થોડુ ંથયા પછી એને ચોરસ આકાર મા ં
કાપી ને ૮-૧૦ નમનીટ સધુી રેનીજ મા ંરાખી મકુો. 

મગફળી ની ચટની (આકૃવિ ૩) 
સામગ્રી: મગફળી ના દાણા – ૫૦ ગ્રામ, તાજા નારયલ ના રુ્કડા – ૧૦૦ ગ્રામ, લીલુ ંમરચુ ં૪ થી ૫, આદંુ  

ના કટકા – ૧૦૫ ઈચ, તાજુ ંદહીં – ૨ કપતવાદ માટે મીઠુ, વખાર માટે, રાય – ૧/૩ ચમ્મચ, કરી 
પતા ૮ થી ૧૦, મગફળીનુ ંતેલ ૨ ચમ્મચ 

પ્રરક્રયા 
 મગફળી ના દાણા ને એક કડાય મા ં ધીમા તાપે ૧૦ નમનીટ સધુી સેકો તથા થયા બાદ એના 

ફોતળા ને અલગ કરી લો. 
 ફોલેલી મગફળી ના દાણા ને નારયલ ના રુ્કડા , કાપેલુ ંલીલુ ંમરચુ ં , આદંુ , દહીં અને મીઠુ ને 

નમક્સર થી સારી રીતે નમક્સ કરી લો . એક કટોરા મા ંચટનીનીકળી લો . 
 એક વાસન મા ંતેલ ગરમ કરી રાય ને ફૂટવા દો ને ચટનીનકી વખાર કરી નમક્સ કરી નાખો. 

મગફળીની ચોકલેટ (આકૃવિ ૪) 
સામગ્રી: તાજુ ંમાખણ -૧૨૫ ગ્રામ, કોકો પાવડર – ૫૦ ગ્રામ, ચોકલેટ પાવડર – ૧૦ ગ્રામ, દૂધ પાવડર -

૨૦૦ ગ્રામ, મગફળી નો પાવડર -૭૫ ગ્રામ, ખાડ -૧૨૫ ગ્રામ  
પ્રરક્રયા 

 દૂધ ના પાવડર મા ંએક કપ પાનીસારી રીતે નમક્સ કરી લો એને એક મોટી કડાય મા ંગાડુ ંથવા 
સધુી હલાવ્યા રાકો  

 એમા ંખાડ નાખી ને પકવ્યા રાકો પછી ચલુા(ગેસ) પર થી ઉતારી લો અને એના માથે માખણ , 
કોકો પાવડર , અને ચોકલેટ પાવડર નમક્સ કરી લો. 

 એક વાસણ મા ંનકી એને  ચલુા(ગેસ) પર હલાવ્યા કરો જયા સધુી એ ચોટી ના જય ત્યા ંસધુી 
પછી એને ચલુા(ગેસ) પર થી ઉતારી લો  

 હવે એમા ંમગફળી ના પાવડર ને નાખી ને ધીમા તાપે સરકી રીતે નમક્સ કરી લો .અને ઉતારી ને 
અલગ આકાર ની ચોકલેટ બનાવી ડો. 
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મસાલા મગફળી (આકૃવિ ૫) 
સામગ્રી: સેકેલી મગફળીના દાણા -૨૦૦ ગ્રામ, ચણા નો લોટ – ૧૦૦ ગ્રામ, લાલ મરચા નો પાવડર - 

અડધો  ચમ્મચ, ધાણા જીરંુ નો પાવડર -૧ ચમ્મચ, હળદર -૧/૪ ચમ્મચ, આમચરૂ નો પાવડર - 
અડધો  ચમ્મચ, બેકીગ સોડા – એક ચપટી, મીઠુ - અડધો  ચમ્મચ, મગફળીનુ ંતેલ -૨ ચમ્મચ, 
પાની-૧-૨ કપ, ચાટ મસાલા  

પ્રરક્રયા: 
 એક કડાય મા ંતેલ ગરમ કરો . એક પલેટ મા ંચાટ મસાલા ને મકૂી બાધી સામગ્રી ને મીક્ર્સ કરી 

લો . 
 મગફળી ના દાણા ને ચાર ભાગ મા ંનવભાજીત કરો કે એક ભાગ વાર ફર થી તાળી સકાય . 
 હવે એમા ંએટલુ ંજ પાનીનમકસ કરો કે દાણા ઉપર મસાલા ની પરત જામી જય . પછી મસાલા 

વાડી મગફળી ને તેલ મા ંતળો કે ભરૂા રગ ની થાય ત્યા ંસધુી અને મગફળી ચોટી ગય હોય તો 
એને અલગ કરી લો . હવે તેલ માથંી કાઢી ને ચાટ મસાલા ઉપર ફેલાવી દો . 

 ઠડી થયા પછી પરોસો એને વાર્ ુરોથક ડાબા મા ં૧૦-૧૫ રદવસ સધુી રાખી સકાય છે. 

મગફળીનુ ંદૂધ (આકૃવિ ૬) 
સામગ્રી: મગફળી-૨૫૦ ગ્રામ, ખાડ – ૧૫ ગ્રામ,પાની– ૧.૫ લીટર  
પ્રરક્રયા 

 મગફળીના દાણા ને થોડા ંસેકીલો અને ઠંડા થયા પછી ફોતળા કાઢી લો . બધા દાણા ના બે ભાગ 
કરી લો અને અકુર કાથી લો અકુર કાઠવા માટે મોટી ગરન્ની થી ગાડી લો ને ખરાબ થયેલા દાણા 
ને અલગ કરી લો . 

 મગફળી ના દાણા ને ઓછા તાપે પેતટ બનાવા પીસી લો હવે આ પેતટ મા ંપાનીનમક્સ કરી ને હવે 
ખાડ નમક્સ કરી ને ૨ નમનીટ દુથી થીમી ગનત એ પછી વાધારી ને ગરમ કરો હવે આ નમશ્રણ ને ૧૦ 
નમનીટ સધુી મકૂી રાકો . એના પછી નમશ્રણ ને દૂધ નીકળવા માટે ગાડી લો  

 કપડા મા ંવધેલા મગફળી ના દાણા ને હળવા  અથવા બીજી અન્દ્ય વતત ુમાટે રાખી મકુો . 
દૂધ ને ગરમ કરી ઉપયોગ મા ંલો અને સગુધં માટે જોયે તો અલય્ચી નો પાવડર ઉપયોગ કરી 
સકાય છે. 

મગફળી નુ ંદહીં 
સામગ્રી: મગફળી નુ ંદૂધ, દહીં  
પ્રરક્રયા: મગફળી ના દૂધ મા ંથોડુ ંદહીં નાખી ને સારી રીતે નમક્સ કરો અને ૬ કલાક સધુી રાખી મકુો. 

મગફળી નો હળિો (આકૃવિ ૭) 
સામગ્રી: દૂધ નીકળી ને પછી વધેલુ ંઅવશેર્ એક કપ, દૂધ નો પાવડર : એક કપ, ખાડ -૩/૪ મોટા 

ચમ્મચ, ધી – ૬ મોટા ચમ્મચ  
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પ્રરક્રયા 
 મગફળી દૂધ ના અવશેર્ , દૂધ નો પાવડર એક કપ ખાડ એક કડાય મા ં નમકસ કરી ડો , એના 

પછી ધી ફેળવી ને લગાતાર હલાવતા રહો જયા સધુી પાત્ર માથંી અલગ ના થવા લાગે ત્યા ંસધુી , 
નમશ્રણ કડાય થી અલગ થવા લાગે ત્યારે તેમા ંધી લગાવેલી થાળી મા ંનીકળી પછી થોડુ ંઠડુથવા 
દો  ને પછી પીરસો . 

નમકીન મગફળી (ખારી શીંગ ) (આકૃવિ ૮) 
સામગ્રી: મગફળી ના દાણા -૩૦૦ ગ્રામ, મીઠુ – ૧૨ ગ્રામ, પાની– ૩૦૦ નમલીલીટર  
પ્રરક્રયા 

 મગફળી ના દાણા ને ૧૨ કલાક માટે મીઠુ વાળા પાનીમા ં(૪%) રાખી મકુો એના પછી પાનીમાથંી 
કાઢી લો ને સકુાવા દો . સકુવેલા દાણા ને ગરમ રેતી મા ંઅથવા તો ઓવન મા ંઆછા ભરૂા થવા 
દેવા દો . ફોતળા હટાવી ને પ્લાન્તટક ની કોથળી અથવા કાચ ની બારની મા ંરાખી મકુો. 

મગફળી ની ચીકી (આકૃવિ ૯) 
સામગ્રી: મગફળીના દાણા : ૨૫૦ ગ્રામ, ગોળ :૧૫૦ ગ્રામ, ધી :૧૦ ગ્રામ, પાની:૧૦  નમલીલીટર 
પ્રરક્રયા 

 મગફળીના દાણા ને થોડા ંસેકીલો અને ફોતળા કાઢી લો . દાણા ના બ ેભાગ કરી નાખો . કડાય મા ં
ગોળ નાખો ને થોડો ઉકાળે ત્યા ંસધુી ગરમ કરો પછી એમા ંમગફળી ના રુ્કડા નાખો ને સરખી રીતે 
હલાવો .  

 એક થાળ પર ધી લગાવેલી થાળી મા ંચીકી  નીકળી પછી થોડુ ંઠડુ 
થવા દો અને ચોરસ આકાર મા ંકાપો પછી વાર્રુોધક ડાબા મા ંરાખી શકાય છે. 

મગફળીની કચોરી (આકૃવિ ૧૦) 
સામગ્રી: મેંદો – ૧૦૦ ગ્રામ, પાની– ૧ કપ, મગફળીનુ ંતેલ – ૫૦-૬ નમલીલીટર, મગફળીના દાણા – ૧૦૦ 

ગ્રામ, લાલ મરચા નો પાવડર – ૧ ચમ્મચ, ધાણા જીરંુ નો પાવડર -૧ ચમ્મચ, આમચરૂ નો 
પાવડર – ૧ ચમ્મચ, જીરંુ – ૧ ચમ્મચ, વરયાળી – ૧ ચમ્મચ, રહગ પાવડર – ૧/૩ ચમ્મચ, મીઠુ 
– તવાદાનસુાર, તળવા માટે મગફળી તેલ  

પ્રરક્રયા 
 લોટ બનવા માટે :  મેંદા ને થોડો ગરમ તેલ મા ંનાખી ને સરખી રીતે નમક્સ કરી નાખો અને ધીમેં 

ધીમે પયાસપ્ત માત્ર મા ંપાનીનમક્સ કરી લોટ બાધી નાખો. 

કચોરી ભરિા માટે: મગફળી ને ગરમ કરી ફોતળા કાઢી નાખો ને બારીક જેવુ ંદડી લો પછી સામગ્રી ને 
સરખી માત્ર મા ંનમક્સ કરી લો. 

તેયાર કરેલા મેંદા ના લોટ ને સરખા આકાર ના ૧૪-૧૫ ગોળી ઓ બનાવી લો ને નમશ્રણ ને બધા મા ં
સરખી માત્ર મા ંભરી નાખો . પ્રત્યેક ગોળી ઓ ને પરૂી નીજેમ ૮-૯ સેમી વ્યાસ મા ંવાનીલો. હવે આ પરૂી 
ને હલકા હાથે અને આગળી ઓ થી દબાવી ડો કચોરી જેવા આકાર મા ંબનાવી ને હવે એને ગરમ તેલ મા ં
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તાળી લો. આછા ભરૂા રગ આવે ત્યા ંસધુી તાળો . કચોડી ને મગફળી ની ચટનીઅથવા ઈમલી કી 
ચટનીસાથે પરોસો . આ કચોડી ને વાર્રુોધક ડાબા મા ં૮-૧૦ રદવસ  રાખી શકાય છે. 

મગફળી ની રોટલી  
સામગ્રી: ધવ :૪૫૦ ગ્રામ, મગફળી ના દાણા :૫૦ ગ્રામ  
પ્રરક્રયા  

 ઘઉં અને મગફળી ના દાણા ને બારીક લોટ જેવો નમશ્રણ કરી પાનીનાખો ને લોટ બનાવી લો . પછી 
ગોળી બનાવી ને રોટલી વાનીનાખો . આ રોટલી ને ધવ ની  રોટલી ના જેમ સેકીનાખો  

મગફળી ના ફ્લેક્સ (આકૃવિ ૧૧) 
સામગ્રી:  મગફળીના દાણા : ૩૦૦ ગ્રામ, મગફળીનુ ંતેલ – ૧૦ ગ્રામ , લાલ મરચા નો પાવડર – ૫ ગ્રામ, 

મીઠુ – ૩૪ ગ્રામ , કાળં મીઠુ – ૪ ગ્રામ, આમચરૂ નો પાવડર – ૩ ગ્રામ ,મરી -૨.૨ ગ્રામ, ગરમ 
મસાલો – ૨.૨ ગ્રામ  

પ્રરક્રયા 
 મીઠુ વાળા પાની(૩૦ ગ્રામ ) મગફળી ના દાણા ને આખી રાત પાલાડી રાખો . 
 બીજા રદવસે પાનીમાથંી મગફળી નીકળી લો . હવે સાદંુ પાનીનાખી  ને  ૧૦ નમનીટ સધુી ઉકાળો . 
 પાનીનીકળી ને ૨ પ્લાન્તટક નીકોથળી વચ ે ફેલાવી દો .હવે દરેક દાણા ને લાકડી ની હથોડી થી 

દબાવી દો અને ફ્લકે્સ બનાવી દો . 
 હવે ફ્લકે્સ ને કડાય મા ંઅથવા તો ઓવન ના સેકીનાખો . ગરમ ફ્લકે્સ ને બધા જ મસાલા ને 

તરત જ નમક્સ કરી લો . 
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આકૃવિ ૧:મગફળી નુ ંમાખણ 

 

આકૃવિ ૨: મગફળી ની બરફી 

 

આકૃવિ ૩:મગફળી ની ચટની 

 

આકૃવિ ૪:મગફળીની ચોકલટે 

 

આકૃવિ ૫:મસાલા મગફળી 

 

આકૃવિ ૬:મગફળીનુ ંદૂધ 
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આકૃવિ ૭:મગફળી નો હળવો 

 

આકૃવિ ૮: નમકીન મગફળી (ખારી શીંગ) 

 

આકૃવિ ૯: મગફળી ની ચીકી 

 

આકૃવિ ૧૦:મગફળીની કચોરી 

 

આકૃવિ ૧૧:મગફળી ના ફ્લકે્સ 
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અફ્લાટોક્સીન મકુ્િમગફળી માટે સધુારેલ રોગ વ્યિતથાપન પદ્વિઓ 
વપ.વપ.થીરુમલાઈસામી આને આર ડી પાદિી  

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 
અફલાટોકસીન એટલે શુ?ં 
 અફલાટોકસીન એ એતપરજીલસ ફ્લવેસ  અને એતપરજીલસ પરેાસાઇટીઅસ જાતની ફૂગથી પેદા 
થતુ ંઝેર છે. આ ફૂગ સવસ પ્રકારની જમીનમા ંમળી આવે છે. આ બનેં પ્રકારની ફૂગના ચેપથી મગફળીના 
ડોડવા અને દાણામા ંએક પ્રકારનુ ંઝેરી તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે જેને અફલાટોકસીન કહવેામા ંઆવે છે. આ ઝેર 
ના ં ચાર ઘટકો (બી૧, બી૨, જી૧ અને જી૨) હોય છે. આ ઝેર રંગ નવનાનુ,ં કણીદાર અને ગરમી સામે 
પ્રનતકાર કરી શકે તેવુ ંહોય છે.આવા ઝેરર્કુ્ત પદાથસના સેવન થી મનષુ્યમા ંકેન્દ્સર, હપેેટાઈટીસ-બી અને 
અનવુાનંશક ફેરફાર જેવી ભયકંર બીમારી પેદા થાય છે તેમજ પશ-ુપિી આ ઝેરર્કુ્ત પદાથસ ખાય તો તેમા ં
પણ ભયકંર બીમારી પેદા થાય છે. બી૧ પ્રકારનુ ંઝેર મનષુ્યમા ં કેન્દ્સર કરવા માટે મખુ્ય જવાબદાર છે. 
મગફળી ઉપરાતં મકાઈ, જુવાર, બાજરા, મરચા, કાજુ, બદામ, મરી જેવી ખેત પેદાશો યોગ્ય માવજત અને 
જાળવણી કરવામા ંન આવે તો અફલાટોકસીન ઉત્પન્ન થવાની શક્યતા વધારે હોય છે. જુદા જુદા દેશોની 
અફલાટોકસીનની ન્દ્ર્નુત્તમ માત્રા નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ દેશનુ ંનામ અફલાટોકસીનની 

ન્્નુત્તમ માત્રા (પીપીબી ) 
ક્રમ દેશનુ ંનામ અફલાટોકસીનની ન્્નુત્તમ 

માત્રા (પીપીબી ) 
૧ મલેનશયા ૩૫ ૭ ઓતરેલલયા ૧૫ 
૨ ભારત ૩૦ ૮ કોરરયા ૧૦ 
૩ ઇન્દ્ડોનેનશયા ૩૦ ૯ નસિંગાપોર ૧૦ 
૪ ર્ ુએસ એ ૨૦ ૧૦ રનશયા ૫ 
૫. ચીન ૨૦ ૧૧ ર્રુોપ ૫ 
૬. કેનેડા ૧૫    

અફલાટોકસીન ઉત્પન્ન થિા માટેના જિાબદાર પરરબળો 
 આંતર ખેડ, કીટક તેમજ રોગથી છોડને નકુશાન 
 પાકની કટોકટી ની અવતથા દરમ્યાન પાણીની ખેંચ 
 મોડી કાપણી 
 કાપણી સમયે કમોસમી વરસાદ 
 કાપણી સમયે અને ખળામા ંડોડવા ને નકુશાન 
 વધ ુપાકટ ડોડવા 
 સગં્રહ સમયે બીજમા ંતેમજ વાતાવરણમા ંભેજનુ ંવધ ુપ્રમાણ 
 સગં્રહ તથળનુ ંઊંચુ ંતાપમાન તથા અન્દ્ય વાર્નુ ુ ંપ્રમાણ 
 સગં્રરહત મગફળીમા ંકીટકો રારા નકુસાન 
 મગફળીના ફોલવા સમયે દાણાને ઇજા થવી 
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 કીટક ના ંનકુશાન વાળા દાણાનો સગં્રહ કરવો 

ભારતમા ં તેલીબીયા પાકમા ંમગફળી મખુ્ય પાક છે. અને તેની ખેતી ચોમાસામા ંઅને નશયાળા-ઉનાળામા ં
થાય છે. ભારતમાગંજુરાત,આંધ્રપ્રદેશ, તનમલનાડુ, કણાસટક, રાજતથાન અને  મહારાષ્ર મગફળીનુ ંવાવેતર 
કરતા મખુ્ય રાજ્યો છે. મગફળીના પાકમા ં૫૫ કરતા પણ વધારે રોગો નોંધાયેલા છે. ચોમાસુ ંઅને રનવ-
ઉનાળ સીઝનમા ંઆવતા મખુ્ય રોગો જેવાકે કંઠનો સકુારો, થડનો સકુારો, અફલા-રુટ, મગફળીમા ંવહલેા 
અને મોડા લગતા પાનના ટપકાનો રોગ, ગેરુ, મગફળીનો અગ્રકલલકાનો સકુારો અને અલ્ટરનેરીયા બ્લાઈટ 
મગફળીના ઉત્પાદનમા ંઅસર કરે છે. 
દશ વર્સ પહલેા મગફળીની નનકાસ બહ ુવધારે પ્રમાણમા ંથતી હતી, તેના પછી અફ્લાટોક્સીનના કારણ ે
મગફળીની નનકાસ ઓછી થઇ ગઈ. અફ્લાટોક્સીન મકુ્ત મગફળીનુ ંઉત્પાદન કરવુ ંબહ ુમશુ્કેલ છે, પરંત ુ
તેની માત્રા મગફળીની સારી અને ચોખ્ખી ગણુવત્તાવાળી ખેતી પદ્ધનતથી ઓછી કરી શકાય છે. 

અફ્લોટોક્સીન 
એતપરજજલસ ફ્લેવસ, એતપરજજલસ પેરસીટીક્સ અને એતપરજજલસ નોનમસ નામનુ ં આ ઝેર મનષુ્યમા ં
કેન્દ્સર અને આનુવંાસ્ન્દ્સક ફેરફાર કરે છે. તથા રોગપ્રતીકારક શસ્ક્ત ઘટાડ ે છે. અત્યારે અફ્લોટોક્સીન 
મગફળી વાવતા ખેડુતો મગફળીનુ ં પ્રોસેનસિંગ કરતા વેપારી અને નનકાસકાર માટે મખુ્ય ચલેેન્દ્જ છે. 
અફ્લોટોક્સીનના ંનનયતં્રણ નીચેની પદ્ધનત દ્વારા કરી શકાય 
(૧) મગફળી ની કાપણી પહલેાની પદ્ધનત 
(૨) મગફળીને ઉપાડવી અને તે બાદની પ્રરિયાનુ ંતતર 
(૩) ડીટોકસીફીકેસન 

(૧) મગફળીની કાપિી પહલેાની પદ્વિ 
મગફળીમા ંઅફ્લોટોકાસીનની ફૂગની વદૃ્ધદ્ધ થાય તે પહલેા ફૂગની વદૃ્ધદ્ધને રોકવી એ સૌથી સારી પદ્ધનત છે. 
(૧) ફૂગની કોલોની (વસાહત) મા ંજમીનના પ્રકાર અને પાક ની ફેરબદલી પ્રમાણ ેઅલગ-અલગ 
         ખેતરમા ંએતપજીલસ ફ્લવેસ ફૂગના પ્રમાણ મા ંવધ -ઘટ થાય છે. 
(૨) મગફળીમા ંઆંતર ખેડ કરતી વખતે મગફળીના ડોડવા ને નકુસાન ન થવુ ંજોઈએ. 
(૩) જીવાત જેવીકે ઉધઈ, ડોડામા ંકાણાપાડનારી ઈયળ અને વાયર વોમસ દ્વારા ફૂગને દાખલ થવામા ં
        અને ઝેર પેદા કરવામા ંમદદ કરે છે. 
(૪) જમીન જન્દ્ય રોગો જેવાકે થડનો સકુારો, ડોડવાનુ ંસડવુ,ં એતપરજીલસ ફ્લવેસનો ચપે  લગાડવામા ં 
        મદદ કરે છે. 
(૫) નીમેટોડ મગફળીના ડોડવાને નકુસાન કરે છે. 

મગફળીની કાપણી પહલેા (૨૦ રદવસ કરતા વધારે ) દુષ્કાળ જેવી પરરસ્તથનત હોય, જમીનમા ંભેજ ઘટી 
ગયો હોય, તાપમાન ૩૫-૪૦૦ જેટલુ ંહોય તો મગફળીમા ંઅફ્લાટોક્સીન વધવાની સભંાવના છે. તે મખુ્ય 
પરરબળો છે. 
મગફળી પકવતા ખેડતૂો નીચેના પગલા લવેાથી અફ્લાટોક્સીનની માત્રા ઘટાડી શકે છે. 
(૧) અગાઉના પાકના જરડયા તથા નનદામણને દુર કરીને ખતેર ચોખુ ંરાખો. 
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(૨) ઊંડી ખેડ ૮ થી ૧૦ ઇંચ કરી જમીનને સયુસના તાપમા ં૨ થી ૩ અઠવારડયા તપવા દેવી. 
(૩) વાવણી કરતી વખતે લીમડાનો અથવા એરંડાનો ખોળ ૫૦૦ રકલો પ્રનત હકેટર પ્રમાણે વાવેતર 

કરવુ.ં જમીનમા ંવાવેતા પહલેા એક અઠવારડયા અગાઉ બજારમા ંમળતા રાઈકોડરમા ૨.૫ રકલો 
લઇ તેને લીમડાના ંખોળ અથવા એરંડાના ંખોળમા ં નમિ કરી તે નમશ્રણને ભેજવાળં કરવા માટે 
પ્રમાણસર પાણી છાટીને તેને છાયામા ંરાખો જેથી કરીને ખોળમા ંરાયકોડરમાની વદૃ્ધદ્ધ સારી રીતે 
એક અઠવારડયામા ંથઇ જશે ત્યાર પછી જમીનમા ંવાવવુ.ં 

(૪) ૫ થી ૧૦ ટન ગડતીર્ુ ંછાણીર્ુ ંખાતર એક હકેટર પ્રમાણે આપવુ.ં 
(૫) રંુ્કા અથવા મધ્યમ ગાળામા ંપાકતી વેરાયટી વાવવી જેથી કરીને મગફળી પાકતી વખતે તેને 
        દુષ્કાળનો સામનો ન કરવો પડ.ે 
(૬) વાવણી માટે સારી ગણુવતા વાળા દાણા ને ૪ ગ્રામ પ્રનત રકલો કબુનડીઝીમનો એક અઠવારડયા 
        પહલેા પટ આપવો. 
(૭) ફૂલની અવતથાએ ૫૦૦ રકલો પ્રનત હકેટર જમીનમા ંજીપ્સમ આપવુ ં
(૮) મગફળી વ્યવસ્તથત પાકી જાય ત્યારે જ ઉપાડવી. 

(૨) મગફળી ઉપાડિી અને િે બાદની પ્રરક્રયાનુ ંતિર 
મગફળી મા ંઅફ્લાટોક્સીન ઘટાડવા માટે નીચેના પગલા લેવા જોઈએ. 
(૧) કરીયાની રાપને બરાબર એ રીતે ગોઠવો કે જેથી મગફળી ઉપાડતી વખતે ડોડવાને ઈજા ઓછી 

થાય. 
(૨) મગફળીને છોડ સહીત નાના ઢગલા પાથરામા ંડોડવા ઉપર રહ ેઅને ચારો નીચે રહ ેતેમ સકુવો. 

ખેતરમા ં૬ થી ૭ રદવસમા ંમગફળી સકુાય જાય ત્યા ંસધુી રાખો. 
(૩) જયારે મગફળી હાથથી છુટી પાડવાની થાય ત્યારે અપરરપક્વ ડોડવા અલગ પાડો. જ્યારે યાનંત્રક 

રીતે થે્રસરનો ઉપયોગ કરી મગફળી છુટી કરવાની થાય ત્યારે થે્રસરની જાળી મગફળીના કદ અને 
જાત પ્રમાણ ેયોગ્ય કદના કાણા વાળી રાખો. હલકા અને અપરરપકવ ડોડવા અલગ પડ ે તેટલી 
હવામા ંથે્રસર લાગ ેતેવી વ્યવતથા કરો. 

(૪) યતં્રથી નકુસાન થયેલ અથવા જીવાતથી નકુસાન થયેલ ડોડાવાને દુર કરો. 
(૫) બરાબર ભરાયેલ ડોડવાને ૮ ટકા ભેજ આવે ત્યા ં સધુી સકુવો. આનો નનણસય કરવા માટે થોડા 

ડોડાવા હાથમા ંલઇ ખખડાવવાથી કરી શકાય. 
(૬) તવચ્છ ડોડવા પોલીથીન લાઈન ગની બેગમા ંઅથવા હાઈ ડસે્ન્દ્સટી પોલી બગેમા ં ભરવા. ઉત્પાદન 

સારા હવાઉજાશ અને પાણી ન ચસેૂ તેવી જગ્યાએ સગં્રહ કરવો જોઈએ મગફળીના કોથળા 
લાકડાના પ્લેટફોમસ ઉપર નાના જથ્થામા ંદીવાલથી દુર ગોઠવવા.  

(૭)    મગફળીનુ ંપ્રોસેનસિંગ કરતા પહલેા પ્રાથનમક રીતે સોરટિંગ કરવુ.ં 
(૮) મગફળીના પાકને જીવાતથી નકુસાન ન થાય એટલા માટે ૩-૫ એલ્ર્મુીનીયમ ફોતફાઈડ ટીકડી 

(૧૦ ગ્રામ વજનવાળી) પ્રનત ૧૦૦૦ રકલો ડોડવા પ્રમાણે ગોઠવવી પછી રૂમ હવાચતુત ટાઈટ કરવો 
તેનો ગેસ છુટવાથી જીવાત નાશ પામે છે. 
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 (૯) સધુારેલી પોતટ હાવુતટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો જેવી કે બ્લાક્ન્દ્ચિંગ કેમેરા વડ ેઅથવા લેસર 
સોટ્સ ગ્રેંડીગનો ઉપયોગ કરવો. 

મગફળીના રોગના વનયતં્રિ માટે સકંીણલિ પગલા 
(૧) ૮ થી ૧૦ ઈચ ઊંડી ખેડ કરવી. જેથી જમીન નીચેથી ઉપર આવે બે થી ત્રણ અઠવારડયા સયુસના 

તાપમા ંતપવાથી રોગકારક ફૂગ અને જીવાતનો નાશ થાય છે. 
(૨) મગફળીના અરોડા પાકના જરડયા, મલૂળયાનંો નાશ કરવો અને ખતેરને ચોખુ ંરાખવુ.ં 
(૩) ગડતીર્ ુછાણીર્ુ ંખાતર ખેતરમા ંનાખવાથી થડના સકુરાના રોગને રોકે છે. 
(૪) ભલામણ મજુબ જમીનમા ંખેડ કરવી. મગફળીના દાણાનુ ંમાપ, અંતર, ખાતર અને નપયત આપવુ ં

અને ખેતરને નનિંદામણ મકુત રાખવુ.ં 
(૫) સારી ગણુવતાવાળં લબયારણનુ ંવાવેતર કરવુ.ં સટીફાઈટ નસડનો વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો. તેને 

કારબન્દ્ડાઝીમ નો ૩-૪ ગ્રામ પ્રનત રકલો પ્રમાણે વાવેતર પહલેા પટ આપવો. 
(૬) લીમડાનો ખોળ અથવા એરંડાનો ખોળ ૫૦૦ કીલો પ્રનત હકેટર વાવણી કરતી વખતે આપવો. 
(૭) જમીનમા ંઆપતા પહલેા બજારમા ંમળતા રાઈકોડરમાને સારા ગળતીયાખાતર અથવા લીમડાના 

ખોળમા ંઅથવા એરંડાના ખોળમા ંતેને પાણીથી ભેજવાળો કરી તેમા ંરાઈકોડરમા ભેળવી દેવુ ંતેની 
ઉપર ભીના કોથળા ઢાકવા અને છાયામા ં રાખવુ.ં સયુસનો તડકો ન આવવા દેવો જેથી 
રાઈકોડરમાની ફૂગનો ખાતરમા ંજલ્દી વદૃ્ધદ્ધ થાય છે. જયારે જમીનમા ંભેજ હોય ત્યારે ચાસમા ંવાવી 
દેવુ.ં 

(૮) નપયતની સગવડ ના હોયતો પોહળા પાટલે ( ૪૦ થી ૪૫ સેમી.) વહલેુ ંવાવેતર કરવુ ંતેથી ટીક્કા 
અને ગેરુનુ ં નનયતં્રણ કરી શકાય પરંત ુ જ્યા ં મગફળીના થડનો સકુારો અને મગફળીના 
અગ્ર્કાલલકાનો સકુારો બહ ુજ આવતો હોય ત્યા ંસાકળે પાટલે ૨૦ x ૧૦ સેમી અથવા ૩૦ x ૭.૫ 
સેમી અંતર વાવેતર કરવુ.ં 

(૯) ખાસકરીને જ્યા ં મગફળીના થડના સકુારાનો રોગ વધારે માત્રામા ં આવતો હોય ત્યા ં મગફળીને 
કપાસ, ઘઉં, મકાઈ, જુવાર, ડુગંળી અને લસણ સાથે પાકની ફેરબદલી કરવી. 

(૧૦) હવાજન્દ્ય રોગ ટીક્કા, ગેરુના ં નનયતં્રણ માટે મગફળીમા ંઆંતર પાક તરીકે બાજરો, જુવાર, તવેુર, 
મકાઈનુ ંવાવેતર કરવુ ંઅને થ્રીપ્સ, લીફમાઇનર અને મગફળીનો અગ્રકલીકાનો સકુારોના નનયતં્રણ 
માટે મગફળીમા ંઆંતર પાક તરીકે બાજરાનુ ંવાવેતર કરવુ.ં 

(૧૧) ૫ ટકાની સન્દ્રતાવાળા લીમડાનો અકસ બનાવી તેમા ં ટીપોલ નાખી છાટવુ ં જેથી તે પાદંડા ઉપર 
ચોટી જાય છે જે પાન કોરી ખાનાર જીવાત, માઈટ અને હવાજન્દ્ય ફૂગનુ ંનનયતં્રણ કરે છે. 

(૧૨) મગફળીનો ટીકા અને ગરુેના ં રિણ સામે ડાયફીનો કોનાજોલ ૧ મીલી પ્રનત લીટર અને 
ટેબ્ર્કુોનાજોલ ૧ નમલી પ્રનત લીટર ૩૦ થી ૪૫ રદવસના અંતરે કરવો. 

(૧૩) પાન કોરી ખાનારી ઈયળો જેવીકે લીલીઈયળ, લશ્કરી ઈયળ માટે ક્લોરોપાઈરીફોશ ઈસી ૦.૦૫% 
અથવા સાયપરમેથ્રીન ્૦.૦૦૯% અથવા રકવનલફોસ ૦.૦૫ ટકા નો અને ચસુીયા પ્રકારની જીવાતો 
મોલોમશી, તડતડીયા, થ્રીપ્સ માટે ડાયમેથીએટ ૦.૦૩% અથવા ફોતફામીડોન ૦.૦૩% નો જરૂરરયાત 
મજુબ છટંકાવ કરવો. થ્રીપ્સ દ્વારા મગફળીનો અગ્રકલીકાનો સકુારોવાયરસ ર્કુ્ત રોગ ફેલાય છે. 
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