
 
ઉનાળુ તર ાકભાાં પ્રભાણણત ફીજ ઉત્ાદન 

ઢેઢી કે. કે., જોષી એચ. જે. અને ડાાંગયીમા સી. જે. ફાજયા સાંશોધન કેન્દ્મ, જૂનાગઢ કૃષષ 
યષુનવષસિટી,જાભનગય કૃષષગોષવધા, પેબ્રઆુયી-૨૦૧૨ (૧૦): ૧૬-૨૨ અને 

કૃષષજીવન, ડડસેમ્ફય-૨૦૧૨ (૫): ૭-૧૧. 
દુનનમાભાાં તરના કુર લાનિક ઉત્ાદનભાાં તથા નનકાવભાાં બાયત અગ્ર સ્થાને છે. બાયતભાાં મખુ્મત્લે 

ગજુયાત, ઉત્તયપ્રદેળ, આંઘ્રપ્રદેળ અને યાજસ્થાનભાાં તરનુાં લાલેતય થામ છે. આણા દેળભાાં તર ઉગાડનાય 
યાજ્મોભાાં ગજુયાત ભોખયે છે. ગજુયાત યાજ્મભાાં અંદાજે ૩.૫ થી ૪.0 રાખ શકેટયભાાં તરનુાં લાલેતય થામ છે 
જેભાાંથી આળયે ૨.0 રાખ ટન ઉત્ાદન થામ છે. ગજુયાતભાાં અભયેરી, બાલનગય, યાજકોટ, સયેુન્દ્રનગય, 
કચ્છ, વાફયકાાંઠા, ભશવેાણા અને ખેડા જીલ્રાઓભાાં મખુ્મત્લે તરનુાં લાલેતય થામ છે. તરનો ાક એ 
ટુાંકાગાાનો ાક શોમ મખુ્મ ાક તયીકે, નભશ્ર ાક તયીકે અને આંતય ાક તયીકે ણ વપતાથી રઇ 
ળકામ છે. તરભાાં યશરે તેરની ઉત્તભ ગણુલત્તા, વોડભ, ટેષ્ટ અને વોપટનેવને કાયણે તેરબફમા ાકની યાણી 
તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. તરભાાં વાભાન્દ્મ યીતે ૪૬ થી ૫૨ ટકા જેટલુાં તેરનુાં પ્રભાણ શોમ છે. ફઘા જ 
ખાઘતેરોની વયખાભણીભાાં તરનુાં તેર ઉત્તભ ગણામ છે. તરનો ાક મખુ્મત્લે ચોભાસ ુઋતભુાાં રેલાભાાં આલે 
છે યાંત ુ લયવાદની રયસ્સ્થતી સઘુયતાાં અને કાવનો લાલેતય નલસ્તાય લઘતાાં ગજુયાતભાાં ચોભાસ ુતરનો 
નલસ્તાય ઉત્તયોત્તય ઘટલા ાભેર છે તેની વાભે ાક યીલતતન અને લાતાલયણના ફદરાલના આઘાયે તેભજ 
તરનાાં વાયા બાલ ઉજતાાં થોડા લોથી ગજુયાતભાાં ઉનાળુ તરનુાં લાલેતય લઘી યશરે છે.  વાભાન્દ્મ 
વાંજોગોભાાં ઉનાળુ તરનુાં ઉત્ાદન ચોભાસ ુતર કયતા રગબગ ફભણુાં ભે છે કાયણ કે ઉનાળુ ઋતભુાાં ખેતી 
કામો જેલા કે ખેડ, ખાતય, લાલેતય વભમ, નનિંદાભણ, ાયલણી, આંતય ખેડ, નમત, દલાનો છાંટકાલ લગેયે 
ઓયેળનો ઘામાત મજુફ અને યૂતા પ્રભાણભાાં કયી ળકામ છે. તેભજ ઉનાાભાાં અનકુૂ તાભાન, લઘ ુ
સમૂતપ્રકાળનાાં કરાકો, પ્રકાળવાંશ્ર્રેણનો ઉંચો દય તેભજ લાતાલયણના વાનકુૂ રયફોને કાયણે ચોભાસ ુ
ઋતનુા પ્રભાણભાાં યોગ-જીલાતોનો ઉરલ ખફૂ ઓછો/નરશલત યશલેાથી ઉનાળુ ઋતભુાાં તરનુાં ઉત્ાદન 
ચોભાવા કયતા દોઢથી ફે ગણુાં લઘાયે અને ગણુલત્તાયકુ્ત ભે છે. વૌયાષ્ર, કચ્છ અને ઉત્તય ગજુયાતનાાં જે 
નલસ્તાયભાાં ઉનાળુ નમતની યૂતી સનુલઘાઓ છે ત્માાં તરનો ાક છેલ્રા ત્રણ-ચાય લોથી ફશોા પ્રભાણભાાં 
રેલાભાાં આલે છે તેભજ દબિણ ગજુયાતભાાં ણ ઉનાળુ ઋતભુાાં તરનુાં લાલેતય કયલાભાાં આલે છે.  
         કોઇણ ાકભાાં લ ઘ ુઉત્ાદન ભેલલાભાાં ખેત વાભગ્રીઓ ૈકી ફીજ ભશત્લનુાં સ્થાન ઘયાલે છે. 
ખેડતૂોને લાલેતય ભાટે સઘુાયેરી જાતોનુાં વાયી જનનનીક અને બૌનતક શધુ્ધતાાંલાળુ તેભજ વાયી સ્ૂયણ ળરકત 
ઘયાલતુાં પ્રભાબણત તરનુાં બફમાયણ  યૂતાાં પ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ થામ એ ામાની જરુયીમાત છે. આ ભાટે 
સઘુાયેરી જાતોના ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભ ખેડતૂો રાયા ઉનાળુ ઋતભુાાં રેલાભાાં આલે તેભજ ફીજ ઉત્ાદન 
કામતક્રભ શઠે લાલલાભાાં આલેર જાતોના ગણુઘભો અને ખાનવમતો જાણી વારૂ બફમાયણ ફનાલી ળકે તે ખફૂ 
જ જરૂયી છે. તર  એ સ્લયાગીત ાક છે તેથી તર ાકભાાં સઘુાયેરી જાતોનુાં પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન 
ચોક્કવ એકરન અંતય યાખી વશરેાઇથી રઇ ળકામ છે. ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભભાાં બફમાયણની શધુ્ધતાાં તેભજ 
આનલુાંનળક ગણુધભો જલાઇ યશ ેતે ભાટે ફીજ પ્રભાણનની કાભગીયી ગજુયાત યાજમ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્દ્વીના તાાંનત્રક કભતચાયીઓ રાયા કયલાભાાં આલે છે. જે ખેડતૂો તરનાાં પ્રભાબણત ફીજનુાં લેચાણ ોતે 
ફજાયભાાં જાતે ન કયલા ઇચ્છતા શોમ, તેઓએ વયકાયી, વશકાયી કે યજીસ્ટડત થમેર ખાનગી વાંસ્થાઓ/ેઢીઓ 
ભાયપત ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભ રઇ ળકે છે. જેથી પ્રભાબણત થમેર ફીજની લેચાણ વ્મલસ્થા તે વાંસ્થા ોતે 



કયે છે. જો ખેડતૂો આધનુનક ખેતી ધ્ધનતનો અબબગભ અનાલીને ઉનાળુ તરની ખેતી કયે તો, લઘ ુ ફીજ 
ઉત્ાદન ભેલીને આનથિક યીતે વાયો નપો ભેલી ળકે છે. તરના ફીજ વધૃ્ધ્ધ કામતક્રભભાાં આનલુાાંનળક અને 
બૌનતક શધુ્ધતા જાલલા ભાટે ફીજની લાલણીથી ફીજ તૈમાય થામ ત્માાં સઘુીભાાં જુદા જુદા તફકકે નીચેની 
કાજીઓ રેલાની થતી શોમ છે.    
(૧) ફીજ પ્રોટની નોંઘણી : તર ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોનુાં ફીજ પ્રભાણન, ગજુયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્દ્વી, અભદાલાદની કચેયી રાયા કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે નનમત પોભત એજન્દ્વીની મખુ્મ/ેટા 
કચેયીએથી ભેલી, જરુયી પી બયી, ફીજ પ્રભાણન ભાટે દય લે ઉનાળુ ઋત ુભાટે ૧૫ભી પેબ્રઆુયી સધુીભાાં 
ફીજ પ્રોટની નોંધણી કયાલલાની શોમ છે. 
(૨) સધુાયેરી જાતની સાંદગી : તર ાકભાાં ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભ રેલા ભાટે તરની નીચેની સઘુાયેરી 
નોટીપાઇડ થમેર જાતોભાાંથી કોઇણ જાતની વાંદગી કયલી.  
(ક) ગજુયાત તર-૧:  આ જાત વને ૧૯૭૯ના લતભાાં વભગ્ર ગજુયાત યાજ્મભાાં ચોભાસ ુલાલેતય ભાટે ફશાય 
ાડલાભાાં આલેર છે. યાંત ુઆ જાત ઉનાાભાાં ણ લાલી ળકામ છે. વપેદ (રાઇટ બ્રાઉન) યાંગના અને 
ભઘ્મભ કદનાાં દાણાલાી આ જાતની ઉંચાઇ ૯૦ થી ૧૦૦ વે.ભી. જેટરી શોમ છે. આ જાત ૯૦ થી ૯૫ રદલવે 
ાકી જામ છે. આ જાતભાાં તેરનુાં પ્રભાણ ૪૯.૮ ટકા જેટલુાં શોમ છે. આ જાતનુાં ઉનાાભાાં શકેટયે વયેયાળ 
ઉત્ાદન ૧૧૦૦ રકરોગ્રાભ ભે છે.  
(ખ) ગજુયાત તર-૨: આ જાત વને ૧૯૯૪ના લતભાાં વભગ્ર ગજુયાત યાજ્મભાાં લાલેતય ભાટે બરાભણ 
કયલાભાાં આલેર છે. દાણાનો વપેદ યાંગ ઘયાલતી આ જાત ૮૫ થી ૯૦ રદલવે ાકી જામ છે. આ જાતભાાં 
તેરનુાં પ્રભાણ ૫૦.૨ ટકા જેટલુાં શોમ છે. આ જાત ચોભાસ ુતેભજ ઉનાળુ એભ ફને્ન ઋત ુભાટે અનકુૂ છે. આ 
જાતની ઉનાાભાાં ઉત્ાદન િભતા ગજુયાત તર-૧ કયતાાં લઘ ુછે. આ જાતનુાં ઉનાાભાાં શકેટયે વયેયાળ 
ઉત્ાદન ૧૨૫૦ રકરોગ્રાભ ભે છે.  
(ગ) ગજુયાત તર-3: આ જાત વને ૨૦૦૬ના લતભાાં યાજ્મભાાં ખાવ કયીને વૌયાષ્ર નલસ્તાયભાાં (લલ્રબીયુ 
નલસ્તાય નવલામ) લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. આ જાત ચોભાસ ુતેભજ ઉનાળુ એભ ફને્ન ઋત ુ
ભાટે અનકુૂ છે. દાણા ભોટા અને વપેદ યાંગના શોલાથી આ જાત નનકાવ ભાટે ખફૂ જ અનકુૂ છે. ૮૫ થી ૯૦ 
રદલવે ાકી જતી આ જાતભાાં તેરનુાં પ્રભાણ ૫૦.0 ટકા જેટલુાં શોમ છે. આ જાતભાાં ગાાંઠીમા ભાખી અને 
કથીયીનુાં નકુવાન ગજુયાત તર-૧ અને ગજુયાત તર-૨ કયતાાં ઘણુાં જ ઓછાં જોલા ભે છે. આ જાતનુાં 
ઉનાાભાાં શકેટયે વયેયાળ ઉત્ાદન ૧૨૭૫ રકરોગ્રાભ જેટલ ુભે છે.  
(3) આફોહવા : ગજુયાતભાાં તરનુાં લાલેતય ફઘી જ ઋતઓુભાાં એટરે કે ચોભાસ,ુ અઘત-નળમાળુ અને ઉનાળુ 
એભ ત્રણેમ ઋતભુાાં થામ છે. તરનો ાક ઉષ્ણ અને વભળીતોષ્ણ શલાભાનભાાં વાયી યીતે થામ છે. વાભાન્દ્મ 
યીતે ગયભ અને હુાંપાળુ શલાભાન લઘ ુઅનકુૂ આલે છે. તરનાાં નલકાવ અને વસૃ્ઘ્ઘ અલસ્થાએ ૨૫ થી ૩૦ વે. 
તાભાન લઘ ુઉત્ાદન ભેલલા ભાટે વાનકુૂ છે. તરના ાકને રશભથી ખફૂ જ ભાઠી અવય થામ છે. ભાટે 
ઉનાળુ ઋતભુાાં ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભ રેલાભાાં આલે તો ાકનો નલકાવ વાયો થલાથી લઘ ુઉત્ાદન ભેલી 
ળકામ છે.    
(૪) જભીનની સાંદગી અને પ્રાથષભક તૈમાયી : તરના ાકને યેતા, શરકી, ભઘ્મભ કાી, ગોયાડુ અને વાયી 
નનતાય ળરકતલાી જભીન કે જેનો ી.એચ. આંક ૫.૫ થી ૮.૦ શોમ તેલી જભીન લઘ ુઅનકુૂ આલે છે. 
યાંત ુઆ ાકને િાયયકુ્ત, બાસ્ભીક તેભજ બાયે કાી અને ઓછા નનતાય ળસ્ક્તલાી જભીન ભાપક આલતી 
નથી. આગની ઋતનુા ાકના અલળેો લીણી, શની એક ખેડ અને કયફની ફે કે ત્રણ ખેડ કયી જભીન 
વભતર અને બયબયી ફનાલલી. જભીન તૈમાય કયતી લખતે જુનુાં ગત્યુાં છાણીયુાં ખાતય શકેટય દીઠ ૮ થી 



૧૦ ટન જભીનભાાં વાયી યીતે બેલવુાં અથલા ચાવભાાં બયવુાં. જેથી જભીનની બૌનતક સ્સ્થનત સઘુયતાાં, 
બેજવાંગ્રશ ળરકત અને પદ્રુતાભાાં લઘાયો થામ છે  અને ાકનુાં ઉત્ાદન લઘ ુભે છે.  જે પ્રોટ/જભીનભાાં  
ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભ રેલાનો શોમ, તે જભીનભાાં આગની વીઝન/લતભાાં તરની કોઇણ જાતનુાં લાલેતય 
કયેર ન શોમ તેલી જભીન વાંદ કયલી, એ ફીજની શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે ખફૂ જ જરુયી છે.  
(૫) ફીજનુાં ાપ્પ્ત સ્થાન: તરની સધુાયેરી જાતોનુાં વટીપાઇડ અને પાઉન્દ્ડળેન કિાનુાં ફીજ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે 
અનકુ્રભે પાઉન્દ્ડળેન અને બ્રીડય કિાના ફીજની જરુયીમાત યશ ેછે. પાઉન્દ્ડળેન/બ્રીડય કિાનુાં ફીજ ઘાયાઘોયણો 
મજુફની જનનનીક શધુ્ધતાાં, બૌનતક શધુ્ધતાાં, સ્ૂયણ ળરકત અને જરુયી ટેગ ધયાલતુાં શોવુાં જરુયી છે. આવ ુ
બ્રીડય કિાનુાં ફીજ, તેરબફમા વાંળોધન કેન્દ્ર,  જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, અભયેરી ાવેથી ખયીદવુાં. જમાયે 
પાઉન્દ્ડળેન કિાનુાં પ્રભાબણત ફીજ, ગજુયાત યાજમ ફીજ નનગભ, યાષ્રીમ ફીજ નનગભ, ગજુકોભાવોર, કૃન 
યનુનલનવિટીઓ અગય તો અન્દ્મ પ્રાઇલેટ અનધકૃત વાંસ્થાઓ ાવેથી ખયીદવુાં અને તેભ કયલા ફાફતના યુાલા 
જેલા કે બફમાયણ ખયીદીનુાં અવર ફીર, ટેગ્વ, ખારી થેરીઓ લગેયેની ચકાવણી પ્રોટની નોંધણી વભમે 
ફીજ પ્રભાણન એજન્દ્વીના અનધકાયીઓ રાયા કયલાભાાં આલે છે. 
(૬) એકરન અંતય : એકરન અંતયનો મખુ્મ શતે ુફીજ ઉત્ાદનને બૌનતક તેભજ જનીનનક નભશ્રણથી દૂય 
યાખલાનો છે. તરના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ફીજની આનલુાંનળક અને બૌનતક શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે 
પાઉન્દ્ડળેન ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ૧૦ 0 ભીટય અને વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ૫ 0 ભીટય ઓછાભાાં ઓછાં 
એકરન અંતય પ્રોટની ચાયેમ ફાજુ જાલવુાં એ પયજીમાત છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો ફીજ 
પ્રોટ યદ થલાને ાત્ર ઠયે છે. જે ધ્માનભાાં યાખવ ુખાવ જરુયી છે. 
(૭) વાવેતય સભમ : ઉનાળુ તરનુાં લાલેતય ઠાંડી ઓછી થમે પેબ્રઆુયીના પ્રથભ ખલારડમાભાાં કયવુાં રશતાલશ 
છે. લશલેુાં લાલેતય કયલાથી ઉગાલો ઓછો થામ છે અને છોડનો નલકાવ ઘીભો યશલેાથી ઉત્ાદન ઓછાં ભે 
છે. જો ભોડુ લાલેતય કયલાભાાં આલે તો ાકલાના વભમે લયવાદ આંફી જામ અને ાકની ગણુલત્તા નફી 
ડ ેછે તેભજ થે્રવીંગ, ગ્રેડીંગ અને ેકીંગનો વભમ યૂતો યશતેો નથી.  
(૮) વાવણી અંતય અને ફીજનો દય : ઉનાળુ ફીજ પ્રોટભાાં યોગીંગની કાભગીયી, આંતયખેડ, નનિંદાભણ દલાનો 
છાંટકાલ લગેયે સગુભતાથી કયી ળકામ તે ભાટે તરનુાં લાલેતય ફે શાય લચ્ચે 30 થી  ૪૫ વે.ભી. અને ફે છોડ 
લચ્ચે ૧૨ થી ૧૫ વે.ભી. અંતય ાયલણીથી જાલવુાં. શકેટયે ૨.૫ રકરો ફીજનો દય યાખી  લાલેતય કયવુાં.  
ફીજ પ્રોટભાાં લઘુ  ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે લાલેતય કયેર નલસ્તાયભાાં છોડની યૂતી અને વપ્રભાણ વાંખ્મા 
જાલલી એ ખફૂ જ અગત્મનુાં છે. તેથી તરનાાં ફીજ કદભાાં નાના શોલાથી તેના કદની જીણી યેતી/ભાટી 
બેલી લાલેતય કયલાથી ફે છોડ લચ્ચેનુાં અંતય વાયી યીતે જાલી ળકામ છે. ફીજનો ઉગાલો થમા ફાદ 
જ્માાં ખારા ડરે શોમ ત્માાં ફીજ લાલીને ખારા તયુાંત જ યુલા તેભજ જે જગ્માએ લઘ ુછોડ શોમ ત્માાં 
લઘાયાના છોડની ૨૦ થી ૩૦ રદલવભાાં ાયલણી કયી ફે છોડ લચ્ચે ૧૨ થી ૧૫ વે.ભી.નુાં અંતય જાલવુાં. 
આભ કયલાથી લાલેતય કયેર નલસ્તાયભાાં યૂતા અને વપ્રભાણ છોડ યશલેાથી તેનો નલકાવ અને વસૃ્ઘ્ઘ વાયી 
થળે, યીણાભે લઘ ુઉત્ાદન ભળે.  
(૯) યાસામણણક ખાતય : ઉનાળુ તરના ાકને યાવામબણક  ખાતય શકેટય દીઠ ૫૦ કીરો નાઇરોજન અને ૨૫ 
કીરો પોસ્પયવ આલાની બરાભણ છે. જે નીચે મજુફ આલા.  
 

ખાતયનો ડોઝ 
તત્લોનુાં પ્રભાણ              
ના. પો. ો.  રક.ગ્રા./શ.ે 

 

ખાતય આલાનો વભમ 

ામાનુાં ખાતય ૨૫ : ૨૫ : 00 ફીજ લાલતા શરેા દાંતાથી ચાવભાાં ૫ થી ૭ વે.ભી. 
ઉંડ ેઆલા. 

નૂતિ ખાતય ૨૫ : 00 : 00 ાયલણી અને નનિંદાભણ થમા ફાદ ૩૦ રદલવે જભીનભાાં 
યૂતો બેજ શોમ ત્માયે આવુાં. 



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 
કામતિભ ઉમોગ થામ છે અને લઘ ુફીજ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે.    
(૧૦) યોગીંગ: જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન કામતક્રભ શાથ ઘયલાભાાં આલેર શોમ તે જ જાતના ફધા જ ગણુધભો 
ધયાલત ુબફમાયણ ઉત્ાદન થામ તે અનત આલશ્મક છે. આ ભાટે ફીજ પ્રોટભાાં વૌથી અગત્મની કાભગીયી 
યોગીંગની છે. ધાયાધોયણો મજુફનુાં જનનનીક શધુ્ધતાાં ધયાલતુાં ફીજ ેદા કયલા વભમવય યોગીંગ કયવુાં 
અત્માંત જરુયી છે. યોગીંગનુાં કામત જેટરી કાજી અને ચીલટથી કયલાભાાં આલે તેટરી બફમાયણની શધુ્ધતાાં 
અને બયોવાાત્રતા લધે છે. યોગીંગનો ખચત ખેડતેૂ ોતે બોગલલાનો શોમ છે. યોગીંગનુાં કામત પ્રોટભાાં કુળ 
ભજુયો રાયા, ખેડતેૂ જાતે, ફીજ પ્રોટ રેનાય વશકાયી કે પ્રાઇલેટ વાંસ્થાએ તરના ાકભાાં ફુર અલસ્થા ળરુ 
થામ તે શરેા ળરુ કયી, ત્રણ થી ચાય લખત યોગીંગની કાભગીયી પ્રોટભાાં ધનનષ્ઠ યીતે નીચે મજુફ કયલી.  
 જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટ રીઘરે શોમ તે જાતનાાં નલનળષ્ટ ગણુધભો કોઠા-૧ભાાં જણાવ્મા 
મજુફના જેલા કે છોડનો ઘયેાલો અને પ્રકાય, થડ અને ાન ઉય રૂાંલાટીની ભાત્રા, ૂરનો યાંગ, ડાીની 
વાંખ્મા, ફૈઢીમાની વાઇઝ, ફૈઢીમા ઉય રૂાંલાટીની ભાત્રા, ફૈઢીમાની થડ ઉય ગોઠલણી, દાણાનો યાંગ અને 
વાઇજ, ાકલાના રદલવો  લગેયેનો અગાઉથી અભ્માવ કયી તેને ભતાાં આલે તે છોડ યાખી, તે નવલામનાાં 
નલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ ઉાડી પ્રોટભાાંથી દૂય કયલા.  
 ખફૂ જ લશરેા કે ભોડા ૂર આલે તેલા નલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ ઉાડીને દૂય 
કયલા.  
 લધ ુડતી લાનસ્નતક વ્રધુ્ધ્ધ કે નલકાવભાાં નફા દેખામ તેલા નલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા 
તભાભ છોડ ઉાડી પ્રોટભાાંથી દૂય કયલા.  
 પાઉન્દ્ડળેન ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટની પયતે ૧૦0 ભીટય અને જો વટીપાઇડ પ્રોટ શોમ તો પયતે  ૫0 
ભીટય અંતય સઘુીભાાં જો તરની કોઇણ જાતનો છોડ ઉગેરો દેખામ તો તેને ળરૂઆતથી ઉાડી દૂય કયલો. 
 તર ાક નવલામના અન્દ્મ ાકોનાાં છોડ, નનિંદાભણના છોડ, યોગીસ્ટ છોડ લગેયે યોગીંગ દયમ્માન 
ઉાડી દૂય કયલા. 
 

કોઠો-૧: તરની સઘુાયેરી જાતોના ગણુઘભો:- 
અન.ુ  
નાં. 

ગણુધભો જાતનુાં નાભ 

ગજુયાત તર-૧ ગજુયાત તર-૨ ગજુયાત તર-૩ 

૧ છોડનો પ્રકાય ઇયેકટ ઇયેકટ ઇયેકટ 

૨ ૂરનો યાંગ આછો ગરુાફી આછો ગરુાફી આછો ગરુાફી 
૩ ૂર આલલાના રદલવો ૪૩-૪૫ ૪૧-૪૩ ૪૨-૪૪ 

૪ થડ રૂાંલાટી લગયનુાં રૂાંલાટી લાળુ રૂાંલાટી લગયનુાં 
૫ ડાીઓની વાંખ્મા ભઘ્મભ          

(૩-૪) 
લઘ ુ             

(૪-૬) 
ભઘ્મભ              
(૪-૫)  

૬ ફૈઢીમા ફૈઢીમા ભઘ્મભ 
રાાંફા, રૂાંલાટી 

લગયના ચક્રાકાયે 
આલે છે. 

ફૈઢીમા ટુાંકા, 
રૂાંલાટી લાા 

ચક્રાકાયે આલે છે. 

ફૈઢીમા રાાંફા, 
શોા,  રૂાંલાટી 
લગયના અને 

વાભવાભે આલે છે. 
૭ દાણાનો યાંગ  વપેદ        

(રાઇટ બ્રાઉન) 
વપેદ વપેદ 

૮ દાણાનુાં કદ/વાઇજ ભઘ્મભ ભઘ્મભ ભોટા 
૯ ાકલાના રદલવો ૯૦-૯૫ ૮૫-૯૦ ૮૫-૯૦ 

 



(૧૧) ષમત: વાભાન્દ્મ યીતે ઉનાળુ તરને ૮ થી ૧૦ નમત જભીનના પ્રત પ્રભાણે ૮ થી ૧૦ રદલવના અંતયે 
આલાનાાં થતાાં શોમ છે. આભછતા નમતની વાંખ્મા અને ફે નમત લચ્ચેનો વભમગાો જભીનના 
પ્રકાય/પ્રત અને સ્થાનનક શલાભાન ઉય આઘાય યાખે છે. વૌયાષ્ર નલસ્તાયભાાં ઉનાળુ તરને કુર ૭ થી ૯ 
નમતની જરૂય ડ ેછે. પ્રથભ  નમત તરનુાં લાલેતય કમાતફાદ તયત જ આવુાં. ફીજુ નમત પ્રથભ નમત 
ફાદ છઠ્ઠા રદલવે આવુાં. ફાકીના ૫ થી ૭ નમત જભીનના પ્રત મજુફ ૮ થી ૧૦ રદલવના અંતયે આલા. 
જો ાકની કટોકટીની (ક્રાન્દ્તી) અલસ્થાઓએ જભીનભાાં બેજની ખેંચ ડ ેતો ઉત્ાદન ઉય ભાઠી અવય થામ 
છે. ભાટે તરની કટોકટીની અલસ્થાઓ જેલી કે ૂર અલસ્થા અને ફૈઢીમા અલસ્થાએ નમત અલશ્મ આવુાં. 
તરના ાકને જ્માયે નમત આલાનુાં થામ ત્માયે શવુાં નમત અને લનની ઓછી ગતી શોમ ત્માયે 
આલાથી તરના છોડ ઢી ડતાાં અટકાલી ળકામ છે.    
(૧૨) અન્દ્મ ખેત ધ્ધષતઓ : તરના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં અન્દ્મ ખેત ધ્ધનતઓ જેલી કે આંતયખેડ, 
નનિંદાભણ, ાક વાંયિણના ગરા લગેયે વાભાન્દ્મ તરના ાકભાાં સધુાયેરી લૈજ્ઞાનનક ધ્ધનતઓની બરાભણ 
અનાલલી. 
(૧૩) કે્ષષિમ ષનડયક્ષણ : તરના વટીપાઇડ/પાઉન્દ્ડળેન કિાના પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ગજુયાત 
યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્દ્વીના તાાંનત્રક કભતચાયીઓ ઉબા ાકભાાં ત્રણ લખત િેનત્રમ નનરયિણ કયલા આલે 
છે. પ્રથભ િેનત્રમ નનરયિણ ાકની ૂર અલસ્થા  શરેા, ફીજુ ૂરકા અલસ્થાએ અને ત્રીજુ ાં ફૈઢીમા/ાકની 
રયકલ અલસ્થાએ કયલા આલે છે.  આ દયમ્માન લાલેતય નલસ્તાય, લાલેતય તાયીખ, એકરન અંતય, 
પ્રોટભાાં નલજાતીમ છોડ, રીપ સ્ોટલાા છોડનુાં પ્રભાણ, નનિંદાભણના છોડ તેભજ અન્દ્મ ાકનાાં છોડની 
ચકાવણી કયે છે. જે લખતે ફીજ ઉત્ાદકે શાજય યશવે ુઅને એજન્દ્વીના અનધકાયી રાયા આલાભાાં આલતી 
સચૂનાઓનો ખાવ અભર કયલો. જો ફીજ પ્રોટ િેનત્રમ નનરયિણ દયમ્માન તેભના નીચે મજુફના રઘતુ્તભ 
ઘોયણો અનવુાય ન જણામ તો તેલા ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે ગ્રાશમ યાખલાભાાં આલતા નથી. 

*  તર ાકનાાં ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટનાાં કે્ષષિમ ધોયણો  * 
ક્રભ નલગત પાઉન્દ્ડળેન ફીજ પ્રોટ વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ 

૧ એકરન અંતય (રઘતુ્તભ) ૧૦0 ભીટય ૫0 ભીટય  
૨ નલજાનતમ છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા ૦.૨૦ ટકા 
૩ રીપ સ્ોટલાા છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૫૦ ટકા ૧.૦૦ ટકા 
    

 

(૧૪) કાણી અને થે્રસીંગ : તરનો ાક ૮૫ થી ૯૦ રદલવે ાકી જામ છે. છોડ યના ફૈઢીમા ીા ડલા 
ભાાંડ ેઅને ાન ખયલા ભાાંડ ેત્માયે તરની કાણી કયલી. આખા છોડ કાીને તેને નાના ુા (ફાંડર)ભાાં 
ફાાંઘલા. ફાાંઘરેા ુાને ખેતયભાાં અથલા ખાભાાં રાલીને તેના ઉબડા કયલા. ઉબડા ફયાફય સકુાઇ ગમા 
ફાદ ુાઓને બુાંગણભાાં ઉંઘા કયીને ખાંખેયીને દાણા છૂટા ાડલા. આ યીતે થોડા થોડા વભમનાાં અંતયે ફે થી 
ત્રણ લખત ઘાાંટાભાાંથી ફઘા ફી છૂટા ાડલા. થ્રેવીંગ વભમે તરની અન્દ્મ જાતનુાં નભશ્રણ ન થામ તેની ખાવ 
કાજી યાખલી. બફમાયણના જથ્થાને વાપસપુ કયીને ગ્રેડીંગ કયવ.ુ ત્માયફાદ ફીજનાાં જથ્થાને ળણના નલા 
કોથાભાાં બયી જ્માાં જીલાતનો ઉરલ ન શોમ તેલા ગોડાઉનભાાં વાંગ્રશ કયલો. વાંગ્રશ લખતે ફીજભાાં ૯ ટકાથી 
લધ ુબેજ ન યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. બફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય થમે ફીજ પ્રભાણન એજન્દ્વીની જે 
તે ેટા કચેયીને જાણ કયી ફીજનાાં નમનુાઓ રેલા અંગેની કામતલાશી કયલી. 



(૧૫) ફીજ પ્રડિમા : ફીજ પ્રભાણન ભાટે તરના ફીજનાાં શધુ્ધતાનાાં ધોયણો નનમત થમેર શોમ છે. તેલા 
ધોયણોલાળુ ફીજ એજન્દ્વી રાયા પ્રભાબણત કયી આલાભાાં આલે છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ ગજુયાત યાજ્મ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્દ્વીનાાં તાાંનત્રક કભતચાયી રાયા તર ાકના તૈમાય થમેર બફમાયણનાાં જથ્થાભાાંથી નનમત 
વભમભાાં ફીજનાાં પ્રનતનનનધત્લ ધયાલતા ૧૦૦ ગ્રાભનો એક એલા ચાય નમનુાઓ રે છે. આ નમનુાઓ 
કાડની થેરીઓભાાં બયી, તેભાાં વાંણુત નલગતોલાી નમનુા સ્રી ઉય ઉત્ાદક/ પ્રનતનનનધ અને એજન્દ્વીના 
નમનુા રેનાય અનધકાયીની વશી વાથેની મકુી એજન્દ્વીના વીરથી દયેક નમનુા રાખથી વીર કયલાભાાં આલે 
છે. આ નમનુાઓભાાંથી ફે નમનુાઓ ફીજ પ્રભાણન એજન્દ્વીભાાં ચકાવણી અથે રઇ જલાભાાં આલે છે . ફાકીના 
ફે નમનુાઓ ૈકી એક નમનુો મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદક અને એક નમનુો ેટા ફીજ ઉત્ાદકને આલાભાાં આલે 
છે. નમનુાઓ રીધા છી ફીજને ૮૦ રકરોગ્રાભ બયતીભાાં ળણનાાં નલા કોથાભાાં બયી, દયેક કોથાભાાં ણ 
વાંણુત નલગતોલાી નમનુા સ્રી મકુલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ દયેક કોથાઓ એજન્દ્વીના વીર લડ ેવીર 
કયલાભાાં આલે છે. દયેક કોથાઓ ઉય વાંણુત નલગતો ઉત્ાદકે રખલાની શોમ છે. આ વીર કયેરા ફીજનાાં 
યુા રોટનો જથ્થો ફીજ પ્રભાણન એજન્દ્વીની કચેયીએથી ભાંજુયી રઇ મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાના નોંધણી 
કયેર પ્રોવેવીંગ વેન્દ્ટય ય અથલા નજીકના એજન્દ્વી રાયા ભાન્દ્મ કયેર ફીજ પ્રભાણન કાભગીયી વેન્દ્ટય ય 
રાન્દ્વપય કયલાભાાં આલે છે. 
         ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાાભાાં, ફીજ નનમત ધાયાધોયણો મજુફનુાં જાશયે થમા છી બફમાયણનુાં વૌ 
પ્રથભ પ્રોવેવીંગ પ્રાન્દ્ટભાાં ગ્રેડીંગ ભળીનથી ફીજનુાં ગ્રેડીંગ કયલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ ફીજને થામયભ ૭૫ 
ટકા ાલડય ૩ ગ્રાભ પ્રનત કીરો ફીજ મજુફ દલાનો ટ આલા આલે છે. રોટલાય જથ્થાનુાં એક વયખા 
ેકીંગભાાં એક જ સ્થે એકીવાથે યેુયુા જથ્થાનુાં ફેગીંગ, ટેગીંગ અને વીરીંગ અંગેની કામતલાશી એજન્દ્વીના 
કભતચાયીની શાજયીભાાં પ્રોવેવીંગ વેન્દ્ટય ય કયલાભાાં આલે છે  તરના  વટીપાઇડ/પાઉન્દ્ડળેન ફીજનુાં ેકીંગ 
૧.00 કીરોભાાં એજન્દ્વીએ ભાન્દ્મ કયેર કાડની થેરીભાાં ેકીંગ કયલાભાાં આલે છે. પાઉન્દ્ડળેન ફીજ ભાટે વપેદ 
યાંગની અને વટીપાઇડ ફીજ ભાટે ભયુા યાંગની એજન્દ્વીની ટેગ કે જેભાાં ેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્દ્વીના 
અનધકાયીની વશી-નવક્કાલાી અને નનમત ભારશતી લાી ટેગ થેરી વાથે વીલી, થેરીના ફને્ન છેડ ેરાખનુાં 
વીર ભાયલાભાાં આલે છે. ફીજ ઉત્ાદકે ોતાનુાં ઓેરાઇન ગ્રીન યાંગનુાં રેફર વાંણૂત નલગતો વાથે 
એજન્દ્વીની ટેગ નીચે યાખી થેરી વાથે વીલલાભાાં આલે છે. આ વીર કયેર પાઉન્દ્ડળેન ફીજની થેરીઓ 
વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ રેનાય ખેડતૂો કે વાંસ્થા/ેઢીઓ રઇ જામ છે. જ્માયે વટીપાઇડ બફમાયણની થેરીઓ 
કોભળીમર લાલેતય ભાટે ફજાયભાાં પ્રભાબણત ફીજ તયીકે લેચાણ અથે છૂટુાં કયલાભાાં આલે છે. 
                     * તર ાકનાાં ફીજનાાં બૌષતક શધુ્ધતાનાાં ધોયણો * 
િભ ષવગત પાઉન્દ્ડશેન ફીજ સટીપાઇડ ફીજ 

૧ બૌનતક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૭  ટકા ૯૭  ટકા 
૨ ઇનટત ભેટય (ભશત્તભ) ૩  ટકા ૩  ટકા 
૩ અન્દ્મ ાકનાાં ફીજ (ભશત્તભ) ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૪ નનિંદાભણના ફીજ (ભશત્તભ) ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૫ તરની અન્દ્મ જાતનાાં ફીજ (ભશત્તભ) ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૬ સ્ૂયણ ળરકત (રઘતુ્તભ)   ૮૦ ટકા ૮૦ ટકા 
૭ બેજ (ભશત્તભ) (ક) વાભાન્દ્મ કન્દ્ટેનય 

                (ખ) લેય પ્રપુ કન્દ્ટેનય 

૯ ટકા ૯ ટકા 
૫ ટકા ૫ ટકા 

૮ આનલુાંનળક શઘુ્ઘતા (રઘતુ્તભ) ૯૯ ટકા ૯૮ ટકા 
        

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 


