ુ રોગ્ય તથા દુધ ઉત્ાેદનમાાં શર
ુ હેઠાણની અગત્ય તા
શઆ
ુ ીમા
નાભ-શ્રી પ્રવલણબાઈ લેરળીબાઈ જાંબક
ગાભ- ભઘયીખડા , તાલુકો-ચોટીરા
જીલ્રોગ- સુયેન્દ્ર નગય
, ગુજયાત, ભો.૦૯૪ય૭૬ ૬૭૧૭ય
અભબગભની વલગતઃ
સુયેન્દ્ન્દ્રનગય જીલ્રાયના ચોટીરા તાલુકાનાભઘયીખડા ગાભના શ્રી

વલગત
ઉંભય

: ૩૫

વળક્ષણ

: ૧૦ ાવ

જભીન

: ય૦ લીધા

ખેતીનો અનુબલ :

લષ

૧૫ લષ

ુ ીમા ભશેનતુ શોળીમાય તથા
પ્રવલણબાઈ લેરળીબાઈ જાંબક
કોઠાસુઝ લાા ખેડુત અને શુારક છે .

જેઓ ૮(આઠ) બેંવો

યાખીને કાચા યશેઠાણભાાં શુારન કયતા શતા.

તેથી તેભની

બેંવોભા લાતાલયણની અવયથીલધુ ફીભાયી, ઓછુ દુધ ઉત્ાેેદન
અને વામરન્દ્ટા શીટની વભસ્મા જોલા ભતી શતી.
તેઓ કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્રના

જમાયથી

વાંકષ ભાાં આલી શુારન વનષણાાંતત

ાવેથી લૈજ્ઞાવનક શુારનભાાં કેટર વેડની અગત્માતા વલળે

મુખ્મો ાકો: કાવ, જીરૂ જુલાય, ભાશીતી તથા તારીભ ભેલી ત્માય ફાદ કેટરવેડ ફનાલલાનુ ાં
ફાજયી
ળરૂ કયે ર. જે શુ યશેઠાણ ુલષ-૫વિભ દદળાભાાં શલા ઉજજવ
શુધન

: ૮ બેંવો

વાભાજજક ઓખ : રોકવપ્રમ
શુારક અને ડેયી વાંચારક

લાળુ ૧ય૦ ફુટ રાંફાઈ , ૧૫ ફુટ શોાઈ , ૧૧ ફુટ ઉચાઈનુ ાં
ફેરા નુ ાં ફનાલેર છે .

જેભાાં છતભાાં ગેલ્લેુનાઈઝ તયા ઉ૫ય

વપેદ કરય રગાલેર છે . જેથી ગયભી ઓછી રાગે જેભા ાણી ,
ચાયો, ડ્રેનેઝ ભી યશે તેલી વ્મીલસ્થાેા કયે ર છે . જેનોં ટોટર ખચો
ય રાખ રૂીમા થમેર છે . કેટર વેડ શેરા તેઓ લાવિક
ય,ય૦,૦૦૦/- ની આલક ભેલતા શતા. શારભાાં તેઓ લાવિક
૩,૦૦,૦૦૦/-રૂવમાની આલક ભેલે છે . આભ લાવિક
૮૦,૦૦૦/- ની આલક ભાાં લધાયો થમેર છે . તથા છાણીમા
ખાતયનો ખેતીભાાં ઉમોગ કયે છે .
અભબગભની ઉમોગીતાઃ
સુયેન્દ્રનગય જીલ્રાાંના ચોટીરા તાલુકાભાાં શુારકો
શુઓને ખુલ્રામ અને કાચા યશેઠાણભાાં લધુ પ્રભાણભા ફાાંધે છે .

જેને રીધે શુઓભા ઠાંડી-ગયભી-લયવાદની અવય લધુ જોલા
ભતી શતી આથી શુઓભા ફીભાયીનુ પ્રભાણ લધુ અને દુધ
ઉત્ાશદનભા ઘટાડો જોલા ભતો શતો.
યાં ત ુ ઉ૫યોકત શુારકના

વાયા , વસ્તા

યશેઠાણને

જોઈને આવ-ાવના શુારકો આયાભદામક ાકુ યશેઠાણ
ફનાલતા થમા છે . તેથી શુઓનુ આયોગ્મર સુધર્ુષ છે તથા દુધ
ઉત્ાેાદનભા લધાયો થમેર છે . કેટરવેડથી ગયભીની અવય
ધટલાથી મુગ
ાં ી બેંવોનુ પ્રભાણ ધટર્ુ છે , બેંવોભા ગાબણ થલાનુ
પ્રભાણ લધેર છે .

શુ ળેડનો અંદયનો બાગ

શુ ળેડનો ફશાયનો બાગ

