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કાવ વળંોધન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી, જૂનાગઢ   
કાવની ખેતીભા ંઉદબલતા પ્રશ્નો અને તેન ુ ંષનયકયણ 

પ્રશ્ ન-૧ નોન ફીટી કયતા ફી.ટી. કાવના પામદા જણાલો ? 

જલાફ નોન ફીટી કયતા ફી.ટી. કાવભા ં ઈમો વાભે યક્ષણ ભે છે, લધ ુ ઉત્ાદન આે છે, 
કીટનાળક દલાનો લ૫યાળભા ં ઘટાડો થામ છે. જેથી ખેતી ખર્ચ ઘટે છે. તેભજ ૫માચલયણ 
ફગાડભા ં ઘટાડો થામ છે. નોન ફીટીની વયખાભણીભા ં લશરેી ાકતી જાતો ઉ૫રબ્ ધ 
શોલાથી કાવ ફાદ ફીજો ાક રઈ ળકામ છે. તેભજ પામદાકાયક જીલાતો ભાટે 
નકુળાનકતાચ નથી લગેયે પામદા થામ છે. 

પ્રશ્ ન-ય બાયત વયકાય દ્વ્રાયા અત્ માય સધુીભા ંફી.ટી. કાવની કેટરી જાતોને લાલેતય ભાટે ભાન્દ્ મતા 
આ૫લાભા ંઆલી છે ? 

જલાફ અત્ માય સધુીભા ં બાયત વયકાય દ્વ્રાયા જુદી જુદી કં૫નીઓની અંદાજે ૬૬૫ જેટરી ફીટી 
કાવની જાતોને ભાન્દ્ મતા આ૫લાભા ંઆલી છે યંત ુર્ાલ ુલે ગજુયાત યાજમ ભાટે બફન 
ષમત ષલસ્ તાય ભાટે ૪ અને ષમત ષલસ્ તાય ભાટે ૧૫ જાતોને ભાન્દ્ મતા આ૫લાભા ંઆલી છે. 

પ્રશ્ ન-૩ ગજુયાત યાજમભા ંબાયત વયકાયે ભાન્દ્ મ કયેરા જાશયે કે્ષત્રની ફી.ટી. કાવની જાતો કઈ કઈ 
છે ?  

જલાફ ગજુયાત યાજમભા ંબાયત વયકાયે ભાન્દ્ મ કયેર જાશયેકે્ષત્રની ારં્ જાતો છે જેભ કે ગજુયાત 
કાવ વકંય-૬ (ફોરગાડચ-ય), ગજુયાત ક્ાવ વકંય-૮ (ફોરગાડચ-ય) અને ગજુયાત તરોદ 
શીયસટુભ શાઈબ્રીડ-૪૯ (ફોરગાડચ-ય),  ગજુયાત કાવ શાઈબ્રીડ-૧૦ (ફોરગાડચ-ય) અને ગ.ુ 
કાવ શાઈબ્રીડ-૧ય (ફોરગાડચ-ય) 

પ્રશ્ ન-૪ જાશયેકે્ષત્રની ફી.ટી. કાવની જાતોનુ ંબફમાયણ કમાથંી ભે છે ? 

જલાફ જાશયેકે્ષત્રની જાતો જેલી કે ગજુયાત વકંય-૬, ગજુયાત વકંય-૮ અને જીટીએર્એર્-૪૯ 
જાતોનુ ં બફમાયણ ગજુયાત યાજમ ફીજ ષનગભની ળાખાઓ ભાથંી ભેલી ળકામ છે અને 
પ્રાઈલેટ કં૫નીના બફમાયણ કયતા આ જાતોના બફમાયણ વ્ માજફી બાલે ખેતુતોને આ૫લાભા ં
આલે છે. 

પ્રશ્ ન-૫ જાશયેક્ષેત્રની ફી.ટી. કાવની આ જાતોની ખાષવમતો (રક્ષણો ) જણાલો ? 

જલાફ ગજુયાત વકંય-૬ (ફોરગાડચ-ય) જાતના જીંડલા લધ ુઅને ભોટા શોમ છે. તેથી લધ ુઉત્ દન 
આે છે. ષમત ષલસ્ તાય ભાટે લધ ુ અનકુુ છે. ભ મભ ભોડી ાકતી જાત છે. જમાયે 
ગજુયાત વકંય-૮ (ફોરગાડચ-ય) જાત લશરેી ાકતી જાત છે. ષમત અને બફન ષમત ફનં્ને 
રયસ્સ્થતી ભાટે અનકુુ છે. ભ મભ કદના લધ ુજીંડાલા અને લધ ુઉત્ાદન આે છે. તેભજ 
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કાવ ફાદ યષલઋતભુા ંફીજો ાક રઈ ળકામ છે. જમાયે જીટીએર્એર્-૪૯ જાત ય૦૧૪ ભા ં
તરોદ(વાફયકાઠંા) કેન્દ્ રથી ફશાય ાડલાભા ં આલી છે. આ જાત ષમત ષલસ્ તાય ભાટે 
અનકુુ છે. આ જાતભા ંપાઉ ડાીઓની વખં્ મા લધ ુશોલાથી જીંડલાની વખં્ મા લધ ુભે છે 
અને વયલાે ઉત્ાદન વારૂ ભે છે. ઉ૫યાતં ચવુીમા પ્રકાયની જીલાતો વાભે ભશદઅંળે 
પ્રષતકાયકતા ધયાલે છે.                        

પ્રશ્ ન-૬ લાલેતય ૫ ધષત પ્રભાણે ફીટી કાવની જાતોની ૫વદંગી કેલી યીતે કયલી ? 

જલાફ વાભાન્દ્ મ યીતે ફીટી કાવની જાતોને ત્રણ બાગભા ં લશચર્લાભા ં આલે છે. જેભ કે લશરેી 
ાકતી જાતો (જે જાતોભા ંફુર ૪૫ થી ૫૦ રદલવે આલતા શોમ) ભ મભ ભોડી ાકતી (જે 
જાતોભા ંફુર ૫૦ થી ૫૫ રદલવે આલતા શોમ) અને ભોડી ાકતી જાતો (જે જાતોભા ંફુર ૫૫ 
રદલવ ૫છી આલતા શોમ). જો કાવનુ ંઆગોતરંુ લાલેતય એટરે કે જેને ષમતની વગલડ 
શોમ તેણે ભે ભરશનાના ફીજા ૫ખલાડીમાથી જુન ભરશનાના પ્રથભ ૫ખલાડીમા સધુીભા ં
લાલેતય કયવ ુજોઈએ. આ ભાટે કાવની ભોડી ાકતી જાતો લાલેતય ભાટે ૫વદં કયલી 
જોઈએ. જમાયે કાવનુ ંવભમવયનુ ંલાલેતય એટરે કે એટરે કે જુનના ફીજા અઠલાડીમાથી 
જુરાઈના પ્રથભ  અઠમાડીમાભા ં લયવાદ થમા ફાદ કાવનુ ં લાલેતય કયલાભા ંઆલે છે. 
વભમવયના લાલેતય ભાટે કાવ ની ભ મભ ભોડી ાકતી જાતો લાલેતય ભાટે ૫વદં કયલી 
જોઈએ. ૫યંત ુ૧૫  જુરાઈ ૫છી કાવનુ ંલાલેતય કયલાનુ ંથામ તો કાવની લશરેી ાકતી 
જાતો કે જે ટંુકા અંતયે લાલેતય ભાટે અનકુુ શોમ તેલી જાતો લાલેતય ભાટે ૫વદં કયલી 
જોઈએ.   

પ્રશ્ ન-૭ ફીટી કાવ ઉગાલા ફાદ તયંુત જ ળી કાજી યાખલી જોઈએ ? 

જલાફ ફીટી કાવના ઓછા ઉત્ાદનનુ ંમખુ્ મ ૫રયફ ષનમત છોડની વખં્ માભા ંઘટાડો થામ તે છે. 
એટરે ફીટી કાવના ઉગાલા ફાદ ષનમત છોડની વખં્ મા જાલલા ખારા ૫ડે તો તયંુત જ 
યુલા જોઈએ. એટરે કે શકેટયે ૧૮ થી ય૦ શજાય છોડની વખં્ મા જલાઈ યશલેી જોઈએ. 
તેભજ લધ ુછોડ એક જગ્ માએ ઉગ્ મા શોમ તો ૧૫ થી ય૦ રદલવભા ંાયલણી કયલી જોઈએ. 
 

પ્રશ્ ન-૮ લાલેતય ફાદ ળરૂઆતભા ંફીટી કાવના ાકને ષનિંદાભણ મકુત યાખલા શુ ં કાજી રેલી 
જોઈએ ? 

જલાફ ળરૂઆતભા ં ૫૦ થી ૬૦ રદલવ કાવના ાકને ષનિંદાભણ મકુત યાખલા ફે લખત શાથ 
ષનિંદાભણ અને ફે આંતય ખેડ કયલી જોઈએ ૫યંત ુ જમા ં ભજુયો ઉ૫રબ્ ધ ન શોમ અને 
ભજુયીના દય ઉંર્ા શોમ ત્ મા બરાભણ મજુફ યાવામબણક ષનિંદાભણ નાળક દલા ડાયયુોન ૦.૫ 
રીટય પ્રષત શકેટય ૫૦૦ રીટય ાણીભા ંષભશ્રણ કયી લાલણી ફાદ ય૦ રદલવે છટંકાલ કયલો.  
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પ્રશ્ ન-૯ ફીટી કાવભા ંાા કમાયે ર્ઢાલલા જોઈએ ? 

જલાફ ફીટી કાવના લાલેતય ફાદ દોઢેક ભાવ ૫છી થડને ટેકો ભી યશ ેઅને લધાયે લયવાદ અને 
૫લનને કાયણે છોડ ઢી ન ૫ડે તે ભાટે ાા ર્ઢાલલા જોઈએ. ાા ર્ઢાલતી લખતે 
ફીટી કાવના ાકને ૫૫ રક.ગ્રા. ડીએી અને ૧ય૫ રક.ગ્રા. મ્ યયેુટ ઓપ ોટાળ પ્રષત શકેટયે 
આ૫વુ ંજોઈએ. 
 

પ્રશ્ ન-૧૦ ફીટી કાવના ાકને ષૂતિ ખાતય કમાયે અને કેટલુ ંઆ૫વુ ંજોઈએ ? 

જલાફ કાવના ાકને ષૂતિ ખાતય તયીકે યય૦ રક.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ર્ાય શપ્ તાભા ંએટરે કે પ્રથભ 
શપ્ તો લાલેતય ફાદ ત્રીજા અઠલાડીએ એભોષનમભ વ પેટ ય૭૫ રક.ગ્રા./શ.ે અને ત્ માયફાદ 
ફાકી યશતેા ત્રણ શપ્ તા પ્રથભ શપ્ તા ફાદ ત્રીજા, છઢ્ઢા અને નલભા ંઅઠલાડીમા ફાદ દયેક 
શપ્ ત ેયરુયમા ૧ય૦ રક.ગ્રા./શ.ે આ૫વુ ંજોઈએ. 

પ્રશ્ ન-૧૧ ફીટી કાવભા ંછોડ વ્રધુ્ધધ ષનમતં્રક કમાયે અને કેટરો છટંકાલ કયલો જોઈએ ?  

જલાફ ફીટી કાવ નુ ંલાલેતય કયતા ખેતુતોને લધાયે ઉત્ાદન અને કાવની વાયી વષૃ ધ કયલા 
૫૦ અને ૭૦  રદલવે એ ફે લખત ૩૦ ીીએભ (૦.૩ ગ્રાભ/ ૧૦ રીટય ાણીભા)ં વષૃ ધ 
લધચક નેપ્ થરેીક એવીટીક એવીડનો છટંકાલ કયલો જોઈએ. 
         આ ઉ૫યાતં ફીટી કાવ ભા ંર્ા૫ંલા અને જીડલા ખયતા અટકાલી લધાયે ઉત્ાદન 
ભેલલા ભાટે લાલેતય ફાદ ૯૦ રદલવે ૪૦ ીીએભ (૦.૪ ગ્રાભ/૧૦ રીટય ાણીભા)ં 
વષૃ ધ ષનમતં્રક વામકોવેર/ કરોયભેકલેટ કરોયાઈડ (વીવીવી) નો અથલા ૪૫ ીીએભ 
(૧.૧ય૫ ષભબર/ ૧૦ રીટય ાણીભા)ં ઈથીરીનના રાલણનો ૩૫-૪૦ રદલવે છટંકાલ 
કયલાથી ઉત્ાદનભા ંલધાયો થામ છે. 

પ્રશ્ ન-૧ય ફીટી કાવભા ંષમત કમાયે આ૫વુ ંજોઈએ ? 

જલાફ ફીટી કાવ રાફંા ગાાનો ાક શોલાથી લયવાદ ફધં થમા ૫છી ાકને ષમત ની ખાવ 
જરૂય યશ ેછે. આથી લયવાદ ફધં થમા ૫છી બાયે કાી જભીનભા ંય૦ થી ય૫ રદલવે અને 
ગોયાતુ જભીનભા ં૧૫ થી ય૦ રદલવના અંતયે અચકુ ષમત આ૫વુ ંજોઈએ. તેભજ ર્ોભાવા 
દયમ્ માન લયવાદની ખચર્ ૫ડે તો યૂક ષમત અલશ્ મ આ૫વુ ંજોઈએ.  
          આ ઉ૫યાતં છોડની લાન્દ્વ૫ષતક વષૃ ધ, ફુર-બભયી (ર્ા૫ંલા) અને ફુર તેભજ 
જીંડલાની ષલકાવ અલસ્ થા લગેયે ષમત ભાટે કટોકટીની અલસ્ થાઓ શોલાથી આલા વભમે 
બેજની ખચર્ ન ૫ડે એટરે ષમત આ૫વુ ંજોઈએ.  
         કાવના ાકને વભત ષમત ૫ ધષત રાયા ંકકાતયે ાટરે ષમત આ૫લાથી 
દયેક ાટરાની વયખાભણીએ ૩૦ ટકા જેટરા ાણીનો ફર્ાલ થામ છે. ઉત્ાદનભા ંવાથચક 
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ઘટાડો થતો નથી અને યોગ-જીલાતનુ ંપ્રભાણ ઓછુ યશ ે છે. તેભજ કાવભા ં ટ૫ક ષમત 
૫ ધષત રાયા ષમત આ૫લાથી ૪૦ થી ૪૫ ટકા જેટરા ાણીનો ફર્ાલ થામ છે તેભજ ટ૫ક 
ષમત ૫ ધષત દ્વ્રાયા ાણી વાથે ખાતય આ૫લાથી શકેટયે ૬૦ રક.ગ્રા. નાઈટ્રોજન ખાતયની 
ફર્ત થામ છે, ભજુયી ખર્ચ ઘટે છે. ઉ૫યાતં યોગ-જીલાત તથા ષનિંદાભણનુ ંપ્રભાણ ઘટે છે. 
જેથી ફીટી કાવ ના ાકભા ંટ૫ક ષમત ૫ ધષતનો જ ઉ૫મોગ કયલો જોઈએ. 

પ્રશ્ ન-૧૩ ફીટી કાવભા ંઆલતી ચષુવમા પ્રકાયની જીલાતોના ષનમતં્રણ ભાટે શુ ં૫ગરા રેલા જોઈએ ? 

જલાફ ફીટી કાવભા ં ચષુવમા પ્રકાયની જીલાતો જેલી કે રીરીો૫ટી(તડતડીમા), થ્રીપ્ વ, 
ભોરોભવી, ભીરીફગ અને વપેદ ભાખીનો ઉ૫રલ ળરૂ થામ ત્ માયે ળોક પ્રકાયની દલાઓ 
જેલી કે ષભથાઈર-ઓ-ડીભેટોન ય૫ ઈ.વી. ૧૦ ભીરી, ટ્રામઝોપોવ ૪૦ ઈ.વી. ૧૫ ભીરી, 
પ્રોપેનોપોવ ૫૦ ઈ.વી. ૧૫ ભીરી અથલા ઈથીમોન ૫૦ ઈ.વી. ૧૫ ભીરી દલા ૧૦ રીટય 
ાણીભા ંબેલી છટંકાલ કયલો ૫યંત ુજમાયે ઉ૫રલ ખફૂ જ લધી જામ ત્ માયે ઈભીડાકરોપ્રીડ 
૪ ભીરી અથલા થામોભીથોકઝાભ ય ગ્રાભ અથલા એવીટાભીપ્રીડ ય ગ્રાભ દલા ૧૦ રીટય 
ાણીભા ં બેલી છટંકાલ કયલો અથલા ફામોરોજીકર કન્દ્ ટ્રોર ભાટે ફેલયીમા ફેઝીમાના 
ાલડય ૬૦ થી ૭૦ ગ્રાભ પ્રષત ૧૦ રીટય ાણીભા ંબેલી છટંકાલ કયલો જોઈએ. 
 

પ્રશ્ ન-૧૪ કાવના ાન રાર થતા અટકાલલા શુ ંકાજી રેલી જોઈએ ? 

જલાફ કાવના ાન રાર થતા અટકાલલા ફુર આલલાની અલસ્ થાએ ય ટકા ડીએી ના રાલણનો 
છટંકાલ કયલો તથા ફુર આલલાની અલસ્ થાથી જીંડલા ષલકાવની અલસ્ થા દયમ્ માન ૧ ટકા 
યરુયમા તથા ૧ ટકા ભેગ્નેળીમભ વ પેટનુ ંરાલણ છાટંવુ ંઅથલા લાલણી ફાદ ૩૦, ૬૦ અને 
૯૦ રદલવે ૦.૫ ટકા યરુયમા, ૦.૫ ટકા ઝીંક વ પેટ, ૦.૫ ટકા પેયવ વ પેટ અને ૦.૫ ટકા 
ભેગ્નેષળમભ વ પેટના રાલણનો છટંકાલ કયલો. 

પ્રશ્ ન-૧૫ ફીટી કાવની અમકુ જાતોભા ંલાનસ્ષતક વષૃ ધ લધાયે થતી શોમ છે તો તેને અટકાલલા શુ ં
કયવુ ંજોઈએ? 

જલાફ આલી જાતોભા ં લાલણીફાદ ૯૫ રદલવે છોડની અગ્રતુખં તોડી અને ૧૦૫ રદલવે પાઉ 
ડાીઓની ટોર્ના છેડા કા૫લાથી લાનસ્ષતક વષૃ ધ ષનમતં્રણભા ં યશ ે છે અને ફુર-બભયી 
(ર્ા૫ંલા)ની વખં્ માભા ંલધાયો થામ છે. 

પ્રશ્ ન-૧૬ છેરા થોડા લચથી ગરુાફી ઈમનો ઉ૫રલ લધી યહ્મો છે તો તેનુ ંષનમતં્રણ કેલી યીતે કયવુ ં 

જલાફ વાભાન્દ્ મ યીતે ઓકટોફય ભાવથી એટરે કે કાવભા ં ફુર-બભયી (ર્ા૫ંલા) ની અલસ્ થાએ 
ગરુાફી ઈમનો ઉ૫રલ જોલા ભતો શોમ છે. તેથી કાવની લાલણીના ૬૦ રદલવ ફાદ 
ગરુાફી ઈમની ભોજણી ભાટે એક શકેટયે ૫ પેયોભેન ટે્ર૫ રગાડલા. વતત ત્રણ યાત્રી સધુી 
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પેયોભેન દીઠ આઠ નયફુદા ૫કડામતો વામ૫યભેથ્રીન ૧૦ ઈ.વી. ૧૦ ભી.રી., ફીટા 
વામપલથુ્રીન ય.૫ એવવી ૧૦ ભીરી, પેનલેરયેટ ય.૮ ઈ.વી. ૧૦ ભીરી અથલા સ્ીનોવેડ 
૪૮ એવવી ૩ ભીરી પ્રભાણે ૧૦ રીટય ાણીભા ં બેલી છટંકાલ કયલો જોઈએ  અથલા 
ટ્રામકોગ્રાભા બભયીઓ એક શકેટયે ૧.૫ રાખ મજુફ ારં્ લખત ાકભા ં છોડલી જોઈએ. 
ઉ૫યાતં ગરુાફી ઈમના ફુદાઓભા ં વભાગન ષલક્ષે૫ન (નય મઝુલણ) ભાટે ીફી યો૫ 
ય૦૦/ શ.ેમજુફ કાવની લાલણી ફાદ ૩૦ અને ૧૦૦ રદલવે ૬ થી ૭ ભીટયના અંતયે જુદા-
જુદા છોડ ઉ૫ય ટોર્ના બાગે મખુ્ મ થડ અન ે ડાી ઉ૫ય રટકાલલા (સ્ થાષનક ફજાયભા ં
ઉ૫રબ્ ધ શોમ તો લા૫યી ળકામ). 

પ્રશ્ ન-૧૭ કાવભા ંઆલતા સકુાયાના યોગને અટકાલલા શુ ંકાજી રેલી જોઈએ ? 

જલાફ કાવભા ં આલતો સકુાયો અટકાલલા ભાટે શરકી જભીનભા ં જીંડલાની ષલકાવ અલસ્ થાએ 
જભીનભા ંબેજ જાલી યાખલો અને ળકમ શોમ તો આંતયખેડ કયલી.જભીનભા ંાણી બયાઈ 
યશ ે તો તાત્ કારીક ષનકાર કયલો તથા મુ ષલસ્ તાયભા ં શલાની અલય-જલય લધે તે ભાટે 
રોખડંના વીમાથી થડની આજુ ફાજુ જભીનભા ં કાણંા કયલા  અથલા ય ટકા યરુયમાના 
રાલણનુ ંડ્રેબર્િંગ કયવુ.ં ઉ૫યાતં સકુાતા છોડ અને તેની આજુ-ફાજુના ૪૦ થી ૫૦ છોડના મુ 
ાવે કો૫ય ઓકઝીકરોયાઈડ ૦.ય ટકાનુ ં રાલણ અથલા કાફેન્દ્ ડાઝીભ ૦.ય ટકા નુ ં રાલણ 
(૧૦ રીટયભા ં૪૦ ગ્રાભ દલા) યેડવુ.ં 

પ્રશ્ ન-૧૮ કાવની લીણીભા ંશુ ંકાજી યાખલી જોઈએ ? 

જલાફ કાવની લીણી કયતી લખતે કાવની વાથે ધૂ, કીટી, સકુાાન કે અન્દ્ મ કર્યો કે જીલાત 
ન આલે કે ઓછા આલે તેની કાજી યાખલી. જેભ જેભ કાવના જીડલા પાટે તેભ ય થી ૩ 
લીણીભા ંકાવ ઉતાયલો. કાવની લીણી વલાયના વભમે લાતાલયણભા ંઝાક શોમ ત્ માયે 
કયલી કે જેથી કાવભા ંકીટી ઓછી આલે. તેભજ લીણી કયેર કાવને સમૂચના તા૫ભા ંસકુલી 
બેજ ઉડે ત્ માયફાદ સકુી જગ્ માભા ંવગં્રશ કયલો જોઈએ. 

 


