
 

લૈજ્ઞાનનક ખેતી દ્રાયા ચણા ાકભાાં ફીજ ઉત્ાદન  
ઢેઢી કે. કે., જોી એચ. જે. અને ડાાંગયીમા વી. જે. ફાજયા વાંળોધન કેન્દ્દ્ર, જૂનાગઢ કૃન 

યનુનલનવિટી,જાભનગય  કૃનગોનલધા, જાન્દ્યઆુયી-૨૦૧૨ (૯): ૩-૯. 
 

ચણા દેળનો અને યાજમનો ભશત્લનો શળમાળુ કઠો લગગનો ાક છે. ગજુયાતભાાં ચણાનુાં અંદાજે ૨.૦ 
રાખ શકેટયભાાં લાલેતય થામ છે અને તેભાાંથી અંદાજે ૧.૫ થી ૨.૦ રાખ ટન ઉત્ાદન ભે છે. ગજુયાતભાાં 
ઘડે, બાર અને ાંચભશાર શલસ્તાય એ ચણાના મખુ્મ પ્રદેળો છે. ચણાભાાં પ્રોટીન ૨૦ થી ૨૫ ટકા શોમ છે. 
લી,ચણાનો ાક નાઇટ્રોજન સ્સ્થયીકયણ કયી જભીનની પદ્રુતા લધાયે છે. આભ, ચણાના ાકની 
અગત્મતા ખફૂ જ યશરેી છે. ચણા ાકનુાં લઘ ુઉત્ાદન ભેલલાભાાં ખેત વાભગ્રીઓ ૈકી ફીજ ભશત્લનુાં 
સ્થાન ઘયાલે છે. ખેડતૂોને લાલેતય ભાટે સઘુાયેરી જાતોનુાં વાયી જશનનીક અને બૌશતક શધુ્ધતાાંલાળુ તેભજ 
વાયી સ્ૂયણ ળકકત ઘયાલતુાં પ્રભાણણત ફીજ યૂતાાં પ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ થામ એ ામાની જરુયીમાત છે. ચણા 
એ સ્લયાગીત (વેલ્પ ોરીનેટેડ) ાક છે તેથી ચણા ાકભાાં સઘુાયેરી જાતોનુાં પ્રભાણણત ફીજ ઉત્ાદન 
ચોક્કવ એકરન અંતય યાખી વશરેાઇથી તૈમાય કયી ળકામ છે. ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભભાાં ણફમાયણની શધુ્ધતાાં 
તેભજ આનલુાંશળક ગણુધભો જલાઇ યશ ેતે ભાટે ફીજ પ્રભાણનની કાભગીયી ગજુયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્વીના તાાંશિક કભગચાયીઓ દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. જે ખેડતૂોએ ચણા ાકનાાં પ્રભાણણત ફીજનુાં લેચાણ 
ોતે ફજાયભાાં જાતે ન કયલા ઇચ્છતા શોમ, તેઓએ વયકાયી, વશકાયી કે યજીસ્ટડગ થમેર ખાનગી 
વાંસ્થાઓ/ેઢીઓ ભાયપત ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ રઇ ળકે છે. જેથી પ્રભાણણત થમેર ફીજની લેચાણ 
વ્મલસ્થા તે વાંસ્થા ોતે કયે છે. જો ખેડતૂો આધશુનક ખેતી ધ્ધશતનો અણબગભ અનાલીને ખેતી કયે તો, 
ચણાનાાં ફીજનુાં લઘ ુઉત્ાદન ભેલીને આશથિક યીતે વાયો નપો ભેલી ળકે છે. ચણાના ફીજ વધૃ્ધ્ધ 
કામગક્રભભાાં આનલુાાંશળક અને બૌશતક શધુ્ધતા જાલલા ભાટે ફીજની લાલણીથી ફીજ તૈમાય થામ ત્માાં સઘુીભાાં 
જુદા જુદા તફકકે નીચેની કાજીઓ રેલાની થતી શોમ છે.    
(૧) ફીજ પ્રોટની નોંઘણી : ચણા ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોનુાં ફીજ પ્રભાણન, ગજુયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વી, અભદાલાદની કચેયી દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે શનમત પોભગ એજન્વીની મખુ્મ/ ેટા 
કચેયીએથી ભેલી, જરુયી પી બયી, ફીજ પ્રભાણન ભાટે દય લે ૧૫ભી કડવેમ્ફય સધુીભાાં ફીજ પ્રોટની 
નોંધણી કયાલલાની શોમ છે. 
(૨) સધુાયેરી જાતની વાંદગી : ચણા ાકભાાં પ્રભાણણત ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ રેલા ભાટે ચણાની સઘુાયેરી 
નોટીપાઇડ થમેર જાતની વાંદગી કયલી. ચણાના મખુ્મ ફે પ્રકાયો છે કાબરુી અને દેળી. કાબરુી જાતો વપેદ 
યાંગના ભોટા દાણાલાી શોમ છે. તેના છોડ ઉંચા થામ છે અને તેને પ્રાથશભક ડાીઓ લઘાયે ફેવે છે તેની 
ઉય વપેદ ૂરો આલે છે. કાબરુી ચણાને રાાંફો શળમાો અને તીવ્ર ઠાંડીની જરૂય ડતી શોલાથી ગજુયતભાાં તે 
ધાયુગ ઉત્ાદન આતી નથી. તેથી ગજુયાતભાાં તેનુાં લાલેતય ખફૂ ઓછાં થામ છે. તેભ છતાાં જે ખેડતૂોએ 
કાબરુી ચણાનો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ રેલો શોમ તેભણે ગજુયાત જાત કાક-૨ નુાં લાલેતય કયી, વારુ એવુાં 
ઉત્ાદન રઇ ળકે છે. ગજુયાતભાાં ટુાંકો અને શલો શળમાો શોલાથી દેળી ચણાની જાતો અનકુૂ યશ ેછે. દેળી 
ચણાનો દાણો કાબરુી કયતાાં ભોટે બાગે નાનો શોમ છે અને તેનો યાંગ ીો કે યતાળ ડતો ીો શોમ છે. 
છોડ નીચા અને થોડા છિી જેલા પેરાતા શોમ છે. તેના ૂરો ગરુાફી યાંગના શોમ છે અને ઓછી ડાીઓ 
ઘયાલે છે. કાબરુી જાતની ડાીઓ રીરા યાંગની શોમ છે, જ્માયે દેળી ચણાની ડાીઓ કથ્થાઇ યાંગની જોલા 



ભે છે. દેળી ચણાની નીચે મજુફની સધુાયેરી જાતો  ગજુયાત  યાજમભાાં લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં 
આલેર છે. 
(ક) આઇ.વી.વી.વી.-૪ : યાજ્મના બાર અને ઘડે શલસ્તાય શવલામ વભગ્ર યાજ્મભાાં આ જાતનુાં શમત 
શલસ્તાયભાાં લાલેતય કયલાભાાં આલે છે. ૧૧૫ થી ૧૨૦ કદલવે ાકતી આ જાત શકેટયે ૧૮૦૦ થી ૨૦૦૦ 
કકરોગ્રાભ ઉત્ાદન આે છે. આ જાતના દાણા ફદાભી ીા યાંગના છે.  
(ખ) દાશોદ ીા : આ જાતનુાં યાજ્મભાાં શમત શલસ્તાયભાાં લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. ૧૧૦ 
થી ૧૧૫ કદલવે ાકતી આ જાતનુાં શમત શલસ્તાયભાાં શકેટયે ૧૭૦૦ થી ૧૯૦૦ કકરોગ્રાભ ઉત્ાદન ભે છે. 
આ જાતના દાણાનો યાંગ ીો છે.   
(ગ) ચણા ચાપા : આ જાત યાજ્મભાાં ણફન શમત ચણાનુાં લાલેતય કયતાાં શલસ્તાય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં 
આલેર છે. ૧૦૦ થી ૧૧૦ કદલવે ાકતી આ જાત શકેટયે ૯૦૦ થી ૧૦૦૦ કકરોગ્રાભ ઉત્ાદન આે છે. આ 
જાતના દાણા રારળ ડતા ીા યાંગના છે.  
(ઘ) ગજુયાત ચણા-૧ : આ જાત  શમત તેભજ ણફનશમત એભ ફને્ન શલસ્તાયો ભાટે ૧૯૯૭ભાાં લાલેતય ભાટે 
ફશાય ાડલાભાાં આલેર છે. જુની શમત જાતો દાશોદીા અને આઇ.વી.વી.વી.-૪ કયતાાં ગજુયાત ચણા-૧નુાં 
ઉત્ાદન લઘ ુભતુાં શોલાથી આ જાત ગજુયાત યાજ્મભાાં ખફૂ જ રોકશપ્રમ થમેર છે. તેથી જે ખેડતૂોએ 
ચણાનો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ શમત શલસ્તાયભાાં રેલાનો શોમ તેણે આ જાતની જ વાંદગી કયલી જોઇએ . 
આ જાતનુાં શમત શલસ્તાયભાાં ૨૩૦૦ થી ૨૫૦૦ કકરોગ્રાભ પ્રશત શકેટય ઉત્ાદન ભે છે. જ્માયે ણફન શમત 
શલસ્તાયભાાં શકેટયે ૧૨૦૦ થી ૧૩૦૦ કકરોગ્રાભ ઉત્ાદન ભે છે. ૧૦૮ થી ૧૧૦ કદલવે ાકતી આ જાતના 
દાણાનો યાંગ ફદાભી છે.  
(ચ) ગજુયાત ચણા-૨ : યાજ્મનાાં ઘડે અને બાર જેલા ણફનશમત શલસ્તાયો ભાટે આ જાત ૧૯૯૮ભાાં ફશાય 
ાડલાભાાં આલેર છે. ૯૦ થી ૯૫ કદલવોભાાં ાકતી આ જાતનો દાણો ચાપા જેલા દેળી ચણા કયતાાં અઢીથી 
િણ ગણો ભોટો શોલાથી તેનો ફજાય બાલ ઉંચો ભે છે. આ જાતનુાં ણફન શમતભાાં ઉત્ાદન શકેટયે ૧૩૦૦ 
થી ૧૫૦૦ કકરોગ્રાભ જેટલુાં આલે છે. આ જાત સકુાયાના યોગ વાભે પ્રશતકાયક ળકકત ઘયાલે છે. આ જાતના 
દાણા રારળ ડતા ફદાભી યાંગના છે. આ જાત બાર શલસ્તાયભાાં ખફૂ જ રોકશપ્રમ થમેર છે. બાર અને ઘડે 
ઉયાાંત ગોઘયા, દાશોદ, બરૂચ, નલવાયી, ખેડા અને લડોદયાભાાં આ જાતનુાં લાલેતય થલા રાગયુાં છે. આ 
જાતના દાણા ભોટા શોલાથી ફજાયભાાં કાચા જીંજયા તયીકે ભોટી ભાાંગ ઉબી થમેર છે. ભાટે યાજ્માનાાં ખેડતૂોએ 
આ જાતનો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ રઇ, લઘ ુઆલક ભેલી ળકે છે.  
(છ) ગજુયાત ચણા-૩ : આ જાત  બાર પ્રદેળનાાં લલ્રબીયુ શલસ્તાય ભાટે ણફનશમત કયસ્સ્થશતભાાં લાલેતય 
ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલે છે. આ જાત ૯૮ થી ૧૦૦ કદલવભાાં ાકી જામ છે. આ જાતે ગજુયાત ચણા-૧ 
કયતાાં ૯.૫૦ ટકા અને ગજુયાત ચણા-૨ કયતાાં ૧૩ ટકા જેટલુાં લઘ ુઉત્ાદન આેર છે. આ જાતનુાં ઉત્ાદન 
૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦ કકરોગ્રાભ પ્રશત શકેટયે આે છે. આ જાતનાાં દાણા ભઘ્મભ કદનાાં આકગક ીા યાંગના છે, 
જેથી ઉબોકતા તેને લઘ ુવાંદ કયે છે અને ફજાય બાલ ણ લઘ ુભે છે. તેથી બાર પ્રદેળનાાં લલ્રબીયુ 
શલસ્તાયનાાં ખેડતૂોએ ગજુયાત ચણા-૩નો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ રેલો કશતાલશ છે. 
(જ) જેજી-૧૬ (વાકી-૯૫૧૬):  આ દેળી પ્રકાયની ચણાની જાત યાજમભાાં શમત શલસ્તાયભાાં લાલેતય કયલાભાાં 
આલે છે. ૯૯ થી ૧૦૨ કદલવે ાકતી આ જાત શકેટયે ૨૨૦૦ થી ૨૩૦૦ કકરોગ્રાભ ઉત્ાદન આે છે. આ 
જાતના દાણા ફદાભી યાંગના અને ૧૦૦ દાણાનુાં વયેયાળ લજન ૧૮ ગ્રાભ જેટલુાં થામ છે. 
(ઝ) કાક-૨ : આ કાબરુી પ્રકાયની ચણાની જાત યાજમભાાં શમત શલસ્તાયભાાં લાલેતય કયલાભાાં આલે છે. ૯૭ 
થી ૧૦૦ કદલવે ાકતી આ જાત શકેટયે ૨૦૦૦ થી ૨૧૦૦ કકરોગ્રાભ ઉત્ાદન આે છે. આ જાતના દાણા 



વપેદ યાંગના અને ભોટા શોલાથી ૧૦૦ દાણાનુાં લજન ૩૪ થી ૩૬ ગ્રાભ જેટલુાં થામ છે. 
(3) આફોશલા : ચણા એ શળમાળુ ાક શોમ, તેને સકૂી અને ઠાંડી આફોશલા લઘ ુઅનકુૂ આલે છે. આ ાક 
કશભ વશન કયી ળકતો નથી. ચણાના ાકને લાલણી વભમે ૨૦ થી ૩૦ વે. ઉષ્ણતાભાન અનકુૂ છે. ાકની 
વીઝન દયમ્માન યુતી ઠાંડી ન ડ ેઅને ગયભી લઘી જામ તો ાકની વ્રસુ્ઘ્ઘ અને શલકાવ નફો થામ છે 
અને ઉત્ાદન ય ભાઠી અવય થામ છે. ચણા ાકને લયવાદ અને લાદછાયુાં લાતાલયણ ણ અનકુૂ 
નથી.  
 (૪) જભીનની વાંદગી અને પ્રાથનભક તૈમાયી: ચણાના ાકને વાયી બેજવાંગ્રશ ળકકત ઘયાલતી, કાી અથલા 
ભઘ્મભ કાી કાાંલાી જભીન લધ ુઅનકુૂ આલે છે. આભ છતાાં, ગોયાડુાં અને યેતા જભીનભાાં ણ ચણા 
લાલી ળકામ છે. આ ઉયાાંત જ્માાં ખાયા ભગૂબગજનુાં સ્તય ફહ ુઉંચુાં ન શોમ અને જભીન ખાયી ન શોમ ત્માાં 
ણ ચણાનો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ રઇ ળકામ છે. બાસ્સ્ભક જભીનભાાં ચણાનુાં લઘ ુફીજ ઉત્ાદન રેલા ભાટે 
ચોભાસુાં ળરૂ થતાાં શરેા શકેટય દીઠ એક ટન જીપ્વભ અને ૧૦ ટન ગત્યુાં છાણીયુાં ખાતય  ૂાંખીને આવુાં 
અને ખેડ કયી જભીનભાાં ફયોફય બેલી દેવુાં જેથી જભીનની બૌશતક સ્સ્થશત સઘુયતાાં, બેજવાંગ્રશ ળકકત અને 
પદ્રુતાભાાં લઘાયો થામ છે. જ્માાં ચણાનો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ  શમત આીને રેલાનો શોમ, તેલી 
જભીનભાાં ૮ થી ૧૦ ટન ગત્યુાં છાણીયુાં ખાતય નાખી, દાાંતી, યાાં અને વભાય ચરાલી જભીન તૈમાય કયલી. 
ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ જે પ્રોટ/જભીનભાાં રેલાનો શોમ, તે જભીનભાાં આગ ની વીઝન/લગભાાં ચણાની 
કોઇણ જાતનુાં લાલેતય કયેર ન શોવ ુજોઇએ એ ફીજની શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે ખફૂ જ જરુયી છે.  
(૫) ફીજનુાં ાપ્પ્ત સ્થાન : ચણા ાકની સધુાયેરી જાતોનુાં વટીપાઇડ અને પાઉન્ડળેન કક્ષાનુાં ફીજ ઉત્ન્ન 
કયલા ભાટે અનકુ્રભે પાઉન્ડળેન અને બ્રીડય કક્ષાના ફીજની જરુયીમાત યશ ેછે. પાઉન્ડળેન/બ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ 
ઘાયાઘોયણો મજુફની જશનનીક શધુ્ધતાાં, બૌશતક શધુ્ધતાાં, સ્ૂયણ ળકકત અને જરુયી ટેગ ધયાલતુાં શોવુાં જરુયી 
છે. આવ ુબ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ, મખુ્મ ચણા વાંળોધન કેન્દ્ર, જુનાગઢ કૃશ યશુનલશવિટી, જુનાગઢ ાવેથી ખયીદવુાં. 
જમાયે પાઉન્ડળેન કક્ષાનુાં પ્રભાણણત ફીજ, ગજુયાત યાજમ ફીજ શનગભ, યાષ્ટ્રીમ ફીજ શનગભ, ગજુકોભાવોર , 
યાજમની કૃશ યશુનલશવિટીઓ  અગય તો અન્મ પ્રાઇલેટ અશધકૃત વાંસ્થાઓ ાવેથી ખયીદવુાં અને તેભ કયલા 
ફાફતના યુાલા જેલા કે ણફમાયણ ખયીદીનુાં અવર ફીર, ટેગવ, ખારી થેરીઓ લગેયેની ચકાવણી પ્રોટની 
નોંધણી વભમે ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના અશધકાયીઓ દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. 
(૬) એકરન અંતય : એકરન અંતયનો મખુ્મ શતે ુફીજ ઉત્ાદનને બૌશતક તેભજ જનીશનક શભશ્રણથી દૂય 
યાખલાનો છે.  ચણા ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ફીજની આનલુાંશળક અને બૌશતક શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે 
પાઉન્ડળેન ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ૧૦ ભીટય અને વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ૫ ભીટય ઓછાભાાં ઓછ 
એકરન અંતય પ્રોટની ચાયેમ ફાજુ જાલવુાં એ પયજીમાત છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો ફીજ 
પ્રોટ યદ થલાને ાિ ઠયે છે. જે ધ્માનભાાં યાખવ ુખાવ જરુયી છે. 
(૭) લાલેતય વભમ : શમત ચણાનુાં લાલેતય ૧૫ ઓકટોફય થી ૧૫  નલેમ્ફય દયમ્માન કયવુાં. ચણાનુાં લઘ ુ
ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે ફીજ પ્રોટભાાં ચણાનુાં લાલેતય ઓકટોફયના ફીજા ખલાકડમાભાાં કયવુાં કશતાલશ છે. 
ભોડુાં લાલેતય કયલાથી ચણાભાાં દાણા ફેવલાના વભમે ઉષ્ણતાભાનભાાં લઘાયો થતાાં ઉત્ાદન ઉય ભાઠી 
અવય થામ છે અને ઉત્ાદન ઘટે છે. જો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ ઘડે અને બાર જેલા શલસ્તાયભાાં ણફન શમત 
ચણા તયીકે રેલાનો શોમ, તેલા શલસ્તાયભાાં જભીન યથી ચોભાસ ુાણીનો શનતાય થઇ જામ અને લયા આલે 
કે તયુત જ લાલેતય કયવુાં જેથી વાંગ્રકશત બેજનો લઘભુાાં લઘ ુઉમોગ થઇ ળકે.   
(૮) લાલણી અંતય  અને ફીજનો દય : ફીજ પ્રોટભાાં યોગીંગની કાભગીયી, આંતયખેડ, શનિંદાભણ દલાનો 
છાંટકાલ લગેયે સગુભતાથી કયી ળકામ, તે ભાટે શમત ચણાની લાલણી ૪૫  વે.ભી. અંતય ફે શાય લચ્ચે યાખી  



શકેટયે ૬૦ કકરો ફીજનો દય યાખી લાલેતય કયવુાં. જ્માયે ણફનશમત દેળી ચણાનુાં લાલેતય ૩૦ થી ૪૫  વે.ભી. 
અંતય ફે શાય લચ્ચે યાખી કયવુાં. ગજુયાત ચણા-૨ જેલી ભોટા દાણાલાી જાતનુાં લાલેતય કયવુાં શોમ તો શકેટયે 
૮૦ થી ૧૦૦ કકરોગ્રાભ પ્રભાણ યાખી, લાલેતય કયવુાં. ણફનશમત ચણા ૧૦ થી ૧૫ વે.ભી. ઉંડા બેજભાાં 
ચાવભાાં લાલલા.  
(૯) ફીજ ભાલજત: ચણાના પ્રભાણણત થમેર પાન્ડળેન/બ્રીડય ફીજને ૂગનાળક દલાનો ટ આેરો શોમ છે 
તેથી દલાના ટની જરૂયીમાત યશતેી નથી. યાંત ુચણા કઠો લગગનો ાક શોમ તેના મૂ ઉય 
યાઇઝોણફમભની નાની નાની અવાંખ્મ મૂગાંકડકાઓ (ગાાંઠો) ફાંઘામ છે. આ મૂગાંકડકાઓ (ગાાંઠો)ભાાં 
યાઇઝોણફમભ નાભના ફેકટેયીમા યશ ેછે જે શલાભાાં યશરે મકુ્ત નાઇટ્રોજનનુાં સ્લરૂ ફદરીને છોડને વીઘો 
ઉમોગ કયલા, તેને રભ્મ સ્લરૂભાાં પેયલલાની અદભતુ ળકકત ઘયાલે છે. આ પ્રવશૃત લઘાયલા ભાટે એપ-૭૫ 
નાભના યાઇઝોણફમભ કલ્ચયનો ટ ૨૦૦ ગ્રાભ/૧૦ કકરોગ્રાભ ફીજ મજુફ આલો. પ્રથભ ણફમાયણને 
ગોના દ્રાલણભાાં રાી ઉય આ કલ્ચયનો છાંટકાલ કયલો. ત્માયફાદ ફીજને શરાલી, એક વયખો ટ 
આલો. ટ આપ્મા છી ણફમાયણ છાાંમડાભાાં સકૂલલા દઇ લાલેતય કયવુાં.   
(૧૦) યાવામણણક ખાતય: ચણાના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં લાલણી વભમે ામાના ખાતય તયીકે શકેટય દીઠ 
૨૦ કીરો નાઇટ્રોજન અને ૪૦ કીરો પોસ્પયવ ફીજની લાલણી શરેા ચાવભાાં ૮ થી  ૧૦ વે.ભી. ઉંડ ેઆલા. 
વલ્પયની ઉણ લાી જભીનભાાં શકેટયે ૨૦ કકરો વલ્પય ામાના ખાતય તયીકે આલાથી લઘ ુઉત્ાદન ભે 
છે અને દાણાની ગણુલત્તાભાાં સઘુાયો થામ છે. યાઇઝોફીમભ કલ્ચયની ભા લજત કયી શોમ તો યાવામણણક 
ખાતયો ઓછા આલા. આભછતાાં ખાતયો કેટરા આલા તે ભાટે ખેડતેૂ ોતાના ખેતયનો જભીનનો નમનુો 
રઇ “જભીન ચકાવણી પ્રમોગળાા ”ભાાં થૃ્થકયણ કયાલી, તેભાાં બરાભણ આલે તે મજુફ ખાતયો ાકને 
આલાથી ખાતયોનો કામગક્ષભ ઉમોગ થામ છે અને લઘ ુફીજ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે.    
(૧૧) નમત: ચણાના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં પ્રાથશભક શમત (ઓયલાણ) આપ્મા છી લયા થમે લાલેતય 
કયવુાં અને જભીનની પ્રત અને શમતની વગલડતા પ્રભાણે ક્યાયાની રાંફાઇ અને શોાઇ યાખલી. શલેુાં 
શમત ચણા લાવ્મા છી આવુાં. ફીજુ શમત ૨૦ થી ૨૫ કદલવ ફાદ ડાીઓ ૂટલાની અલસ્થાએ અને 
િીજુ શમત ૪૦ થી ૪૫ કદલવ ફાદ ૂર ફેવલાની અલસ્થાએ આવુાં. જ્માયે ચોથુાં શમત ાક ૬૫ થી ૭૦ 
કદલવનો થામ ત્માયે ોટાભાાં દાણા ફેવલાની અલસ્થાએ આવુાં. આભ, ચણાભાાં ડાીઓ ૂટતી લખતે, ૂર 
ફેવતી લખતે અને ોટાભાાં દાણાનાાં શલકાવ વભમે એભ િણ કટોકટીની અલસ્થાએ શમતની ખાવ 
જરૂયીમાત યશ ેછે. આ અલસ્થાઓએ ાણીની ખેંચ ન ડ ેતે ખાવ જોલવુાં. આભછતાાં શમતની વાંખ્મા અને ફે 
શમત લચ્ચેનો ગાો જભીનના પ્રકાય અને સ્થાશનક શલાભાન ઉય આઘાય યાખે છે. 
(૧૨) અન્દ્મ ખેત ધ્ધનતઓ : ચણાના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં અન્મ ખેત ધ્ધશતઓ જેલી કે આંતયખેડ, 
શનિંદાભણ, ાક વાંયક્ષણના ગરા લગેયે વાભાન્મ ચણાના ાકભાાં સધુાયેરી લૈજ્ઞાશનક ધ્ધશતઓની બરાભણ 
અનાલલી. 
(૧૩) યોગીંગ: જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન કામગક્રભ શાથ ઘયલાભાાં આલેર શોમ તે જ જાતના ફધા જ ગણુધભો 
ધયાલત ુણફમાયણ ઉત્ાદન થામ તે અશત આલશ્મક છે. આ ભાટે ફીજ પ્રોટભાાં વૌથી અગત્મની કાભગીયી 
યોગીંગની છે. ધાયાધોયણો મજુફનુાં જશનનીક શધુ્ધતાાં ધયાલતુાં ફીજ ેદા કયલા વભમવય યોગીંગ કયવુાં 
અત્માંત જરુયી છે. યોગીંગનુાં કામગ જેટરી કાજી અને ચીલટથી કયલાભાાં આલે તેટરી ણફમાયણની શધુ્ધતાાં 
અને બયોવાાિતા લધે છે. યોગીંગનુાં કામગ પ્રોટભાાં કુળ ભજુયો દ્રાયા, ખેડતેૂ જાતે, ફીજ પ્રોટ રેનાય 
વશકાયી કે પ્રાઇલેટ વાંસ્થાએ ચણાના ાકભાાં ફુર અલસ્થા ળરુ થામ તે શરેા ળરુ કયી, િણ થી ચાય લખત 
યોગીંગની કાભગીયી પ્રોટભાાં ધશનષ્ઠ યીતે નીચે મજુફ કયલી.  



 જે તે જાતનાાં શલશળષ્ટ ગણુધભો (રક્ષણો) જેલા કે ચણાનો પ્રકાય (દેળી/કાબરુી), છોડનો ઘયેાલો અને પ્રકાય, 
ૂરનો યાંગ, ાનની વાઇજ , ાનની રીરા યાંગની તીવ્રતા, ણગદાંડની રાંફાઇ, ોટાની વાઇજ, ડાીઓ 
અને ોટા ઉય ીગભેન્ટેળન, દાણાનો યાંગ, આકાય અને વાઇજ લગેયેનો અગાઉથી અભ્માવ કયી તેને 
ભતાાં આલે તે છોડ યાખી, તે શવલામનાાં શલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ ઉાડી  પ્રોટભાાંથી 
દૂય કયલા.  

 લધ ુડતી લાનસ્શતક વ્રધુ્ધ્ધ કે શલકાવભાાં નફા દેખામ તેલા શલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ 
ઉાડી પ્રોટભાાંથી દૂય કયલા.  

 ચણા ાક શવલામના અન્મ ાકોનાાં છોડ, શનિંદાભણના છોડ, યોગીસ્ટ છોડ લગેયે યોગીંગ દયમ્માન ઉાડી દૂય 
કયલા. 

 પ્રોટની ચાયેમ ફાજુ પાઉન્ડળેન ભાટે ૧૦ ભીટય અને વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટ  ભાટે ૫ ભીટય અંતય 
સધુીભાાં જો કોઇ ચણાના છોડ ઉગેરા દેખામ તો તેને ળરુઆતથી જ ઉાડી દૂય કયલા. 

(૧૪) કે્ષનિમ નનરયક્ષણ:  ચણાના પ્રભાણણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના 
તાાંશિક કભગચાયીઓ ઉબા ાકભાાં ઓછાભાાં ઓછા ફે  લખત ક્ષેશિમ શનકયક્ષણ કયલા આલે છે. આ ફન્ને ક્ષેશિમ 
શનકયક્ષણ ાકની ૂર અલસ્થા ળરૂ થામ ત્માયથી ાકની કાણી સઘુીભાાં કયે છે. આ દયમ્માન લાલેતય 
શલસ્તાય, લાલેતય તાયીખ, એકરન અંતય, પ્રોટભાાં શલજાતીમ છોડ, શનિંદાભણના છોડ, અન્મ ાકનાાં છોડ 
તેભજ યોગીષ્ટ છોડ ની પ્રભાણની ચકાવણી કયે છે. જે લખતે ફીજ ઉત્ાદકે શાજય યશવે ુઅને  એજન્વીના 
અશધકાયી દ્રાયા આલાભાાં આલતી સચૂનાઓનો ખાવ અભર કયલો. જો ફીજ પ્રોટ ક્ષેશિમ શનકયક્ષણ દયમ્માન 
તેભના નીચે મજુફના રઘતુ્તભ ઘોયણો અનવુાય ન જણામ તો તેલા ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે ગ્રાશમ 
યાખલાભાાં આલતા નથી. 

*  ચણા ાકનાાં ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટનાાં કે્ષનિમ ધોયણો  * 
ક્રભ શલગત પાઉન્ડળેન ફીજ પ્રોટ વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ 

૧ એકરન અંતય (રઘતુ્તભ) ૧૦ ભીટય ૫ ભીટય  
૨ શલજાશતમ છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા ૦.૨૦ ટકા 

 

       
(૧૫) કાણી અને થે્રવીંગ : ચણાનો ાક ીાળ ડતો થામ ત્માયે લશરેી વલાયે તેની કાણી કયલી. ભોડી 
કાણી કયલાથી ઉત્ાદન અને ગણુલત્તા ઘટે છે. કાણી કયેર છોડને વાપ કયેર ખાભાાં રાલી, સમૂગના 
તાભાાં ૪ થી ૫ કદલવ સઘુી સકુવ્મા ફાદ થે્રવયનો ઉમોગ કયી દાણા છૂટા ાડલા. થ્રેવયને અગાઉથી 
વાપસપુ કયી, થે્રવય શનમત ગશતએ ચરાલવુાં, જેથી ફીજ બાાંગી ન જામ. થ્રેવીંગ વભમે ચણાની અન્મ જાતનુાં 
શભશ્રણ ન થામ તેની ખાવ કાજી યાખલી. ણફમાયણના જથ્થાને વાપસપુ કયીને ગ્રેડીંગ કયવ.ુ ત્માયફાદ 
ફીજનાાં જથ્થાને ળણના નલા કોથાભાાં બયી જ્માાં જીલાતનો ઉદ્રલ ન શોમ તેલા ગોડાઉનભાાં વાંગ્રશ કયલો. 
વાંગ્રશ લખતે ફીજભાાં ૯ ટકાથી લધ ુબેજ ન યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. ણફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય 
થમે ફીજ પ્રભાણન એજન્વીની જે તે ેટા કચેયીને જાણ કયી ફીજનાાં નમનુાઓ રેલા અંગેની કામગલાશી 
કયલી. 
(૧૬) ફીજ પ્રરિમા : ફીજ પ્રભાણન ભાટે ફીજનાાં શધુ્ધતાનાાં ધોયણો શનમત થમેર શોમ છે. તેલા ધોયણોલાળુ 
ફીજ એજન્વી દ્રાયા પ્રભાણણત કયી આલાભાાં આલે છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્વીનાાં તાાંશિક કભગચાયી દ્રાયા ચણા ાકના તૈમાય થમેર ણફમાયણનાાં જથ્થાભાાંથી શનમત વભમભાાં ફીજનાાં 



પ્રશતશનશધત્લ ધયાલતા નમનુાઓ રે છે. આ નમનુાઓ કાડની થેરીઓભાાં બયી, તેભાાં વાંણુગ શલગતોલાી 
નમનુા સ્રી ઉય ઉત્ાદક/પ્રશતશનશધ અને એજન્વીના નમનુા રેનાય અશધકાયીની વશી વાથેની મકુી 
એજન્વીના વીરથી દયેક નમનુા રાખથી વીર કયલાભાાં આલે છે. તેભાાંથી ફે નમનુાઓ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્વીભાાં ચકાવણી અથે રઇ જલાભાાં આલે છે અને એક નમનુો મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકને અને એક નમનુો 
ેટા ફીજ ઉત્ાદકને આલાભાાં આલે છે. નમનુાઓ રીધા છી ફીજને ૧૦૦ કકરોગ્રાભ બયતીભાાં ળણનાાં 
નલા કોથાભાાં બયી, દયેક કોથાભાાં ણ વાંણુગ શલગતોલાી નમનુા સ્રી મકુલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ 
દયેક કોથાઓ એજન્વીના વીર લડ ેવીર કયલાભાાં આલે છે. દયેક કોથાઓ ઉય વાંણુગ શલગતો ઉત્ાદકે 
રખલાની શોમ છે. આ વીર કયેરા ફીજનાાં યુા રોટનો જથ્થો ફીજ પ્રભાણન એજન્વીની કચેયીએથી ભાંજુયી 
રઇ મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાના નોંધણી કયેર પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય અથલા નજીકના એજન્વી દ્રાયા ભાન્મ 
કયેર ફીજ પ્રભાણન કાભગીયી વેન્ટય ય ટ્રાન્વપય કયલાભાાં આલે છે. 
         ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાાભાાં, ફીજ શનમત ધાયાધોયણો મજુફનુાં જાશયે થમા છી ણફમાયણનુાં વૌ 
પ્રથભ પ્રોવેવીંગ પ્રાન્ટભાાં ગ્રેડીંગ ભળીનથી ફીજનુાં ગ્રેડીંગ કયલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ ફીજને થામયભ ૭૫ 
ટકા ાલડય ૩ ગ્રાભ પ્રશત કીરો ફીજ મજુફ દલાનો ટ આલા આલે છે. રોટલાય જથ્થાનુાં એક વયખા 
ેકીંગભાાં એક જ સ્થે એકીવાથે યેુયુા જથ્થાનુાં ફેગીંગ, ટેગીંગ અને વીરીંગ અંગેની કામગલાશી એજન્વીના 
કભગચાયીની શાજયીભાાં પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય કયલાભાાં આલે છે. ચણાના ફીજનુાં ેકીંગ ૨૫ કીરોભાાં એજન્વીએ 
ભાન્મ કયેર ળણની ફેગભાાં ેકીંગ કયલાભાાં આલે છે. પાઉન્ડળેન ફીજ ભાટે વપેદ યાંગની અને વટીપાઇડ ફીજ 
ભાટે ભયુા યાંગની એજન્વીની ટેગ કે જેભાાં ેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્વીના અશધકાયીની વશી-શવક્કાલાી 
અને શનમત ભાકશતી લાી ટેગ ફેગ વાથે વીલી, ફેગના ફને્ન છેડ ેરાખનુાં વીર ભાયલાભાાં આલે છે. ફીજ 
ઉત્ાદકે ોતાનુાં ઓેરાઇન ગ્રીન યાંગનુાં રેફર વાંણૂગ શલગતો વાથે એજન્વીની ટેગ નીચે યાખી ફેગ વાથે 
વીલલાભાાં આલે છે. આ વીર કયેર પાઉન્ડળેન ફીજની ફેગો વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ રેનાય ખેડતૂો કે 
વાંસ્થા/ેઢીઓ રઇ જામ છે. જ્માયે વટીપાઇડ ણફમાયણની ફેગો કોભળીમર લાલેતય ભાટે ફજાયભાાં પ્રભાણણત 
ફીજ તયીકે લેચાણ અથે છૂટુાં કયલાભાાં આલે છે. 
                     * ચણા ાકનાાં ફીજનાાં બૌનતક શધુ્ધતાનાાં ધોયણો * 
િભ નલગત પાઉન્દ્ડળેન ફીજ વટીપાઇડ ફીજ 

૧ બૌશતક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૮  ટકા ૯૮  ટકા 
૨ ઇનટગ ભેટય (ભશત્તભ) ૨  ટકા ૨  ટકા 
૩ અન્મ ાકનાાં ફીજ (ભશત્તભ) નીર ૫ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૪ શનિંદાભણના ફીજ (ભશત્તભ) નીર નીર 

૫ ચણાની અન્મ જાતનાાં ફીજ (ભશત્તભ) ૫ ફીજ/કી.ગ્રા. ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૬ સ્ૂયણ ળકકત (રઘતુ્તભ)   ૮૫ ટકા ૮૫ ટકા 
૭ બેજ (ભશત્તભ) (ક) વાભાન્મ કન્ટેનય 

                (ખ) લેય પ્રપુ કન્ટેનય 

૯ ટકા ૯ ટકા 
૮ ટકા ૮ ટકા 

૮ આનલુાંશળક શઘુ્ઘતા (રઘતુ્તભ) ૯૯ ટકા ૯૮ ટકા 
        

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 


