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અનકુ્રમણિકા 
ક્રમ 
સખં્યા 

વિષય પષૃ્ઠ સખં્યા 

૧ મગફળી બીજ ઉત્પાદનના વસદ્ાિં અને ગજુરાિ માટે મગફળીની સધુારેલી જાિ 
-નરેન્દ્ર કુમાર, અજય બી.સી.,પ્રવીણ કોના, ગગંાધરના કે., ચન્દ્રમોહનસઘં અન ે
 નવનોદ કે. પરમાર 

૧-૧૧ 

૨ ભારિમા ંઉચ્ચ ઓલીક મગફળી ના ફાયદા િથા ઉચ્ચ ઓલીક મગફળીની 
વિવિધ જાિોનો લાભ 
-એસ.કે. બરેા 

૧૨ 

૩ મગફળી ના િધ ુઉત્પાદન માટે ની શે્રષ્ઠ ખેિી પદ્વિઓ 
-રાજા રામ ચૌધરી, રકરણ કુમાર રેડ્ડી, રામ અવતાર જાટ અન ેપી.વી.ઝાલા 

૧૩- ૧૯ 

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

૨૦-૨૯ 

૫ મગફળી મા અવધક ઉત્પાદન માટે જૈવિક ખાિર નો પ્રયોગ 
-કે કે પાલ, રીંકુ ડ ેઅનેરોશની ભડાણીયા 

૩૦-૩૩ 

૬ મગફળીના રોગ અને િેનુ ંસકંણલિ વ્યિતથાપન 
-અનતં કુરેલ્લા, થીરુમલાઈ સામી, એસ. ડી. સાવલીયા  અન ેરામ દત્તા 

૩૪-૩૯ 

૭ કન્ફેક્શનરી મગફળીનુ ંમહત્િ અને ભલામિ કરેલ અદ્યિન જાિો 
-પ્રવીણ કોના, પરમાર ડી. એલ., સારહલ પટેલ, નરેન્દ્ર કુમાર, ગગંાધરા કે. અને 
 ચન્દ્રમોહન સઘં 

૪૦-૪૪ 

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

૪૫-૫૨ 

૯ મગફળીમા ંસકૂ્ષ્મ પોષક િત્િોન ુ વ્યિતથાપન 
-સસુ્ષ્મતા, એ.એલ. નસિંઘ, નવધ્યાચૌધરી, અચસના ભારદ્વા અને સી.બી.પટેલ 

૫૩-૫૫ 

૧૦ મગફળી નુ ંખાદ્ય પાક ના રૂપ મેં મહત્િ 
-મહશે કુમાર મહાત્મા, અમન વમાસ અનેલોકેશ કુમાર 

૫૬-૬૫ 

૧૧ અફ્લાટોક્સીન મકુ્િ મગફળી માટે સધુારેલ રોગ વ્યિતથાપન પદ્વિઓ 
-નપ.નપ.થીરુમલાઈસામી અને આર ડી પાડવી 

૬૬-૬૯ 
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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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