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દેળભાાં શયીમાણી ક્ાાંતત ક્ષેતે્ર શયણપા બયલાભાાં વાંકય ફીજનો પાો મખુ્મ યશરેો છે. વાંકય ફીજનો 
જુસ્વો ફીજી ેઢીભાાં ઘટતો જામ છે ભાટે ખેડતૂોએ દય લે વાંકય ફીજનુાં નવુાં અને વટીપાઇડ બફમાયણ 
લાલેતયભાાં ઉમોગભાાં રેવુાં જોઇએ.  કઠો  ાકોભાાં તલેુય એ ગજુયાતનો વૌથી  અગત્મનો કઠો ાક છે. 
ગજુયાત યાજમભાાં તલેુયના ાકનુાં લાલેતય ચોભાવાભાાં અંદાજે ૩.૫ થી ૪.૦ રાખ શકેટય તલસ્તાયભાાં થામ છે. 
જેભાાંથી આળયે ૩.00 રાખ ટન જેટલુાં ઉત્ાદન ભે છે. તલેુય ાકનુાં લાલેતય મખુ્મત્લે લડોદયા, ાંચભશાર, 
બફૃચ, નભમદા, ગોઘયા, ખેડા, સયુત અને વાફયકાાંઠા જીલ્રાઓભાાં કયલાભાાં આલે છે. વૌયાષ્ટ્ર તલસ્તાયભાાં 
ભગપીના ાકભાાં યીરે ાક તયીકે તલેુયનો ાક રોકતિમ થઇ યહ્યો છે. આણા યાજમભાાં અને વભગ્ર દેળભાાં 
લોથી ભઘ્મભ ભોડી ાકતી જાતોના લાલેતયે િભતુ્લ જાવયુાં છે. વાંળોઘનના યીણાભે છેલ્રા કેટરાક 
લોથી લશરેી ાકતી તલેુયની જાતો તલકવાલલાભાાં આલી છે તે િચબરત થમેર છે.  

વને ૧૯૮૧ભાાં તલેુયભાાં નયલાંઘ્મ જાતો (ભેર સ્ટયાઇર) ભલાની વાથે વાથે ઉંચા કુદયતી 
યયાગનમનની ટકાલાયી અને શાઇબ્રીડભાાં વાંકય જુસ્વાના વાયા િભાણને કાયણે તલેુય ાકભાાં વાંકય જાતો 
તલકવાલલાની ળક્યતાઓ ઉબી થમેરી. ઇક્ીવેટ, શૈદ્રાફાદ ખાતે વાંળોઘનના િમત્નોથી દુતનમાભાાં તલેુયની 
િથભ વાંકય જાત “આઇ.વી.ી.એચ.-૮” વને ૧૯૯૦ભાાં બાયતનાાં વેન્ટ્રર ઝોનભાાં (જેભાાં ગજુયાતનો વભાલેળ 
થામ છે) લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. ત્માયફાદ ી.એ.ય.ુ, લઘુીમાણા દ્રાયા ાંજાફ તલેુય 
શાઇબ્રીડ-૪; તાતભરનાડુ કૃત યતુનલવીટી, કોશીમ્ફતયુ દ્રાયા તલેુય શાઇબ્રીડ-૧ અને ી.ડી.કે.લી., અકોરા દ્રાયા 
એ.કે.ી.એચ.-૪૧૦૧ અને એ.કે.ી.એચ.-૨૦૨૨ વાંકય જાતો લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. આ 
વાંકય તલેુયની જાતોની ભાદા નયલાંઘ્મ જાતો છે. આ નયલાંઘ્મ જાતો જીનેટીક ભેર સ્ટયાઇર શોઇ તેભાાં શાંભેળા 
૫૦ ટકા નયલાંઘ્મ (સ્ટયાઇર) અને ૫૦ ટકા વાભાન્ટ્મ ફૂરલાા (ભેર પટામઇર) છોડ ભતા શોમ છે. આલા ૫૦ 
ટકા વાભાન્ટ્મ ફૂરલાા (ભેર પટામઇર) છોડ વાંકય ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાંથી ભાદાની રાઇનોભાાંથી ઉાડી દૂય 
કયલાના શોમ છે. જ્માયે ૫૦ ટકા નયલાંઘ્મ (સ્ટયાઇર) છોડ જોલા ભે તે પ્રોટભાાં ઉબા યાખલાના શોમ છે. 
આ નયલાંઘ્મ છોડભાાંથી જે ઉત્ાદન ભે તેને શાઇબ્રીડ (વાંકય) ફીજ કશલેાભાાં આલે છે. નયલાંઘ્મ  છોડનાાં 
ુાંકેવય વપેદ કે છીકણી યાંગના, લણલીકવેરા તથા યાગયજ લગયના શોમ છે. જ્માયે વાભાન્ટ્મ છોડના ુાંકેવય 
ીા યાંગના બયાલદાય અને યાગયજથી બયયુ બયામેરા શોમ છે. તેભનાાં આ ગણુઘભમને રીઘ ેછોડ 
નયલાંઘ્મ છે કે વાભાન્ટ્મ છે તે વયતાથી ઓખી ળકામ છે. આભ જે વાંકય જાતોની ભાદા જીનેટીક ભેર 
સ્ટયાઇર શોમ તેના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ભાદાના દયેક છોડને ફૂર ઉઘડયા શરેાાં કીઓ ખોરી છોડ 
નયલાંઘ્મ છે કે વાભાન્ટ્મ છોડ છે તે ઓખલા ખફૂ જ જફૃયી છે. જો છોડની ુાંકેવય વપેદ યાંગની શોમ તો તેલા 
છોડને કાડ કે સતુીની ટેગ ફાાંઘલાભાાં આલે છે. અને જો છોડની ુાંકેવય ીા યાંગની અને યાગયજથી 
બયાલદાય (વાભાન્ટ્મ છોડ) શોમ તો આલા છોડને ફૂર ખરૂે અને યાગનમન થામ શરેા પ્રોટભાાંથી 
ઉાડીને દૂય કયલાના શોમ છે. આભ ફીજ ઉત્ાદનના કુર ખચમના ૪૦ થી ૪૫ ટકા ખચમ છોડને ઓખલા, 
ટેગ ફાાંઘલા અને ઉાડલા ાછની ભજુયી ખચમના થામ છે. લી ૫૦ ટકા વાભાન્ટ્મ ફૂરલાા (ભેર 
પટામઇર) છોડ, ફીજ પ્રોટભાાંથી દૂય કયતાાં, વાંકય ફીજનુાં ઉત્ાદન ઘણુાં ઓછાં ભે છે. તેથી આલી વાંકય 
જાતોનાાં ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભ ખેડતૂો રેલા તૈમાય થતાાં નથી.  

મખુ્મ કઠો વાંળોઘન કેન્ટ્દ્ર, વયદાય કૃતનગય ખાતે વાંળોઘનના વતત િમત્નોથી વને ૧૯૯૭ભાાં 
તલેુયભાાં દુતનમાની શરેી સ્ટેફર વામટોપ્રાઝભીક-જીનેટીક ભેર સ્ટયાઇર (નયલાંઘ્મ: જી.ટી.-૨૮૮ એ) 
રાઇન તલકવાલલાભાાં વપતા ભેર છે. ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં આલી ભાદાની રાઇનોભાાં ૧૦૦ ટકા છોડ 
નયલાંઘ્મ શોમ છે પ્રોટભાાં આલા ફઘા નયલાંઘ્મ છોડ ઉબા યાખલાના શોલાથી વાંકય ફીજનુાં ઉત્ાદન લઘ ુભે 



છે. મખુ્મ કઠો વાંળોઘન કેન્ટ્દ્ર, વયદાય કૃતનગય ખાતે તાજેતયભાાં આ વામટોપ્રાઝભીક-જીનેટીક ભેર 
સ્ટયાઇર રાઇનનો ભાદા તયીકે ઉમોગ કયી, લશરેી ાકતી અને લઘ ુઉત્ાદન આતી “ગજુયાત તલેુય 
શાઇબ્રીડ-૧” નાભની વાંકય જાત તલકવાલલાભાાં આલેર છે. આ વાંકય જાતે વયેયાળ શકેટયે ૧૭૬૦ કકરોગ્રાભ 
દાણાનુાં ઉત્ાદન આેર છે. ગજુયાતભાાં વને ૨૦૦૦ થી ૨૦૦૩ દયમ્માન જુદા જુદા ૬ કેન્ટ્દ્રો ઉય ચકાવણી 
કયતાાં આ વાંકય જાતે જી.ટી.-૧૦૦, જી.ટી.-૧૦૧ અને એ.કે.ી.એચ.-૪૧૦૧ કયતાાં અનકુ્ભે ૫૭, ૩૨ અને ૪૨ 
ટકા લઘ ુઉત્ાદન આેર છે. લશરેી (૧૩૫-૧૪૫ કદલવે) ાકતી આ જાતના દાણા ભોટા અને વપેદ યાંગના 
છે. આ જાતભાાં લાંઘ્મત્લનો યોગ આલતો નથી તેભજ સકુાયાના યોગ વાભે િતતકાયક ળક્તત ઘયાલે છે. આ 
જાતભાાં ળીંગો કોયીખાનાયી ઇમ અને ળીંગોની ભાખીનો ઉદ્રલ ણ ઓછો જોલા ભે છે. ગાાંઘીનગય ખાતે 
તાયીખ ૧૦ભી જાન્ટ્યઆુયી, ૨૦૦૫ના યોજ ૩૫ભી “સ્ટેટ લેયામટી યીરીઝ કતભકટ ”ની ભીટીંગભાાં તલેુયની વાંકય 
જાત “ગજુયાત તલેુય શાઇબ્રીડ-૧ ” ની ગજુયાતભાાં કોભળીમર લાલેતય ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. 
ભાટે આ રેખભાાં “ગજુયાત તલેુય શાઇબ્રીડ-૧ ” નો ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભ કેલી યીતે રેલો તેની તાાંતત્રક 
જાણકાયી નીચે મજુફ સ્તતુ કયલાભાાં આલેર છે.  
 વાભાન્ટ્મ યીતે તલેુયને સ્લયાગીત ાક તયીકે ગણલાભાાં આલે છે. યાંત ુઅખતયાઓ યથી આ 
ાકભાાં વયેયાળ ૨૦ ટકા અને લઘભુાાં લઘ ુ૭૦ ટકા યયાગનમન નોંઘલાભાાં આવયુાં છે તલેુય ાકભાાં 
મખુ્મત્લે ભઘભાખી અને લન દ્રાયા યયાગનમનની િકક્મા થામ છે. કુદયતી યયાગનમનના ટકાનો 
આઘાય ભઘભાખીઓની વાંખ્મા, લનની કદળા, જે તે તલસ્તાયનુાં શલાભાન અને તલેુયની જાત જેલાાં કયફો 
ઉય યશરેો છે. તલેુય  ાકભાાં વામટોપ્રાઝભીક-જીનેટીક નયલાંધ્મ રાઇનનો ઉમોગ ભાદા તયીકે કયી ભોટા 
ામા ય “ગજુયાત તલેુય શાઇબ્રીડ-૧ ”નો ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભ એકરન અંતયથી વશરેાઇથી રઇ ળકામ 
છે. િભાબણત ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભ ફીજ િભાણન એજન્ટ્વીના તાાંતત્રક કભમચાયીઓ ની દેખયેખ નીચે તૈમાય 
થામ છે. જે ખેડતૂોએ વાંકય તલેુય ફીજનુાં લેચાણ ોતે ફજાયભાાં જાતે ન કયલા ઇચ્છતા શોમ, તેઓએ વયકાયી, 
વશકાયી કે યજીસ્ટડમ થમેર ખાનગી વાંસ્થાઓ/ેઢીઓ ભાયપત ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભ રઇ ળકે છે. જેથી 
િભાબણત થમેર ફીજની લેચાણ વમલસ્થા તે વાંસ્થા ોતે કયે છે. જો ખેડતૂો આધતુનક ખેતી ધ્ધતતનો 
અબબગભ અનાલીને ખેતી કયે તો, વાંકય તલેુય ફીજનુાં લઘ ુઉત્ાદન ભેલીને આતથિક યીતે વાયો નપો 
ભેલી ળકે છે. તલેુયના ફીજ વધૃ્ધ્ધ કામમક્ભભાાં આનલુાાંતળક અને બૌતતક શધુ્ધતા જાલલા ભાટે ફીજની 
લાલણીથી વાંકય ફીજ તૈમાય થામ ત્માાં સઘુીભાાં જુદા જુદા તફકકે નીચેની કાજીઓ રેલાની થતી શોમ છે.    
(૧) ફીજ પ્રોટની નોંઘણી  : તલેુય ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોનુાં ફીજ િભાણન, ગજુયાત યાજમ ફીજ 
િભાણન એજન્ટ્વી, અભદાલાદની કચેયી દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે તનમત પોભમ એજન્ટ્વીની મખુ્મ/ેટા 
કચેયીએથી ભેલી, જરુયી પી બયી, ફીજ િભાણન ભાટે દય લે ખયીપ ઋત ુભાટે ૧૫ભી જુરાઇ સધુીભાાં ફીજ 
પ્રોટની નોંધણી કયાલલાની શોમ છે. 
 (૨) ભાત-ૃતત ૃફીજનુ ંાપ્પ્ત સ્થાન: વાંકય ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભ રેલા ભાટે ઘાયાઘોયણ મજુફની બૌતતક-
જતનનીમ શધુ્ધતાાં અને સ્ફૂયણ ળકકત ધયાલતુાં, જરુયી ટેગ ધયાલતુાં નય અને ભાદા જાતોનુાં પાઉન્ટ્ડળેન અથલા 
બ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ શોવુાં જરુયી છે. આવ ુબ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ, મખુ્મ કઠો વાંળોધન કેન્ટ્દ્ર, વયદાય કૃતનગય 
દાાંતીલાડા કૃત યતુનલતવિટી, વયદાય કૃતનગય  ાવેથી ખયીદવુાં. જમાયે પાઉન્ટ્ડળેન કક્ષાનુાં િભાબણત ફીજ, 
ગજુયાત યાજમ ફીજ તનગભ, યાષ્ટ્રીમ ફીજ તનગભ, ગજુકોભાવોર , કૃત યતુનલવીટીઓ  અગય તો અન્ટ્મ 
િાઇલેટ અતધકૃત વાંસ્થાઓ ાવેથી ખયીદવુાં અને તેભ કયલા ફાફતના યુાલા જેલા કે બફમાયણ ખયીદીનુાં 
અવર ફીર, ટેગ્વ, ખારી થેરીઓ લગેયેની ચકાવણી પ્રોટની નોંધણી વભમે ફીજ િભાણન એજન્ટ્વીના 
અતધકાયીઓ દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. 
(૩) જભીનની સદંગી અને પ્રાથતભક તૈમાયી: તલેુયનાાં ાકને ગોયાડુ, ફેવય, ભધ્મભ કાી કે બાયે કાી અને 
વાયી તનતાયળકકતલાી જભીન લધ ુઅનકુૂ આલે છે. વાયી અને પદ્રુ, તમતની વગલડતાલાી અને 
લધભુાાં તે પ્રોટભાાં આગની ઋતુાં/લમભાાં તલેુયની કોઇણ જાતનો ાક ન રીધેર શોમ તેલી જભીનની 
વાંદગી કયલી. જેથી બફમાયણ ની શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે એ ખફૂ જરુયી છે.  તલેુય છોડનાાં મૂ જભીનભાાં 



ઉંડાઇએ જતાાં શોલાથી આ ાકને વાયી ખેડ કયલાથી પામદો થામ છે. અગાઉનો ાક કાી રીઘા ફાદ 
જભીનભાાં એકફે લખત શથી અને એકફે લખત કયફથી ખેડ કયી, વભાય ભાયી જભીનને વભત અને 
ાવાદાય ફનાલી તૈમાય કયલી. ત્માયફાદ જભીન ય ૬૦ વે.ભી.ના અંતયે ચાવ ાડલા. શકેટય દીઠ ૧૦ ટન 
જુનુાં ગતીયુાં છાણીય ુખાતય ચાવભાાં બયવુાં. જેથી જભીનની બૌતતક ક્સ્થતત સઘુયતાાં, બેજવાંગ્રશ ળકકત અને 
પદ્રુતાભાાં લઘાયો થામ છે અને ાકનુાં ઉત્ાદન લઘ ુભે છે.   
(૪) એકરન અંતય  : એકરન અંતયનો મખુ્મ શતે ુ વાંકય ફીજ ઉત્ાદનને બૌતતક તેભજ જનીતનક તભશ્રણથી 
દૂય યાખલાનો છે. જે ખેતયભાાં વાંકય તલેુય ફીજ ઉત્ાદનનો કામમક્ભ રેલાનો શોમ, તે ખેતય /પ્રોટની ચાયેમ 
ફાજુએ ઓછાભાાં ઓછ ૨૦૦ ભીટય અંતય સધુીભાાં તલેુયની કોઇણ જાતનુાં લાલેતય કયેલુાં ન શોવ ુજોઇએ. 
ળકમ શોમ તો આ અંતય લધ ુયાખલાથી ફીજની જતનનીક શધુ્ધતાાં લધે છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો 
ફીજ પ્રોટ િભાણન ભાટે ગાશમ યાખલાભાાં આલળે નકશ જે ખાવ ધ્માન યાખવુાં જરુયી છે. 
(૫) વાવેતય સભમ:   ચોભાસ ુ: લાલણી રામક લયવાદ થમે (૧૫ જુન થી ૧૫ જુરાઇ લચ્ચે). 
(૬) વાવણી અંતય: ફે શાય લચ્ચે ૬૦ વે. ભી. અને ફે છોડ લચ્ચે ૧૫-૨૦ વે.ભી. અંતય ાયલણીથી જાલવુાં. 
વાંકય ફીજનુાં લઘ ુ  ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે લાલેતય કયેર તલસ્તાયભાાં છોડની યૂતી અને વિભાણ વાંખ્મા 
જાલલી એ ખફૂ જ અગત્મનુાં 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 ૧૦ થી ૧૫ કદલવભાાં ાયલણી કયી 
ફે છોડ લચ્ચે ૧૫ થી ૨૦ વે.ભી.નુાં અંતય યાખવુાં. આભ કયલાથી લાલેતય કયેર તલસ્તાયભાાં યૂતા અને 
વિભાણ છોડ યશલેાથી તેનો તલકાવ અને વકૃ્ઘ્ઘ વાયી થળે, યીણાભે લઘ ુઉત્ાદન ભળે.   
(૭) બફમાયણનો દય: ભાદા : ૧૮.૦૦ કી.ગ્રા./શકેટય અને  નય : ૩.૦૦ કી.ગ્રા./શકેટય 

(૮) વાવેતય ધ્ધતત: ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ભાદા અને નય જાતોની લાલણી જુદી જુદી રાઇનોભાાં કયલાભાાં 
આલે છે. ભાદા અને નય રાઇનોની લાલણીનો યેળીમો ૬:૧ યાખલાની બરાભણ કયલાભાાં આલે છે એટરે કે છ 
રાઇન ભાદાની જમાયે એક રાઇન નયની એભ લાયાપયતી ૬:૧ (ભાદા:નય)ની રાઇનો લાલલાભાાં આલે છે. 
તેભજ ફીજ પ્રોટની પયતે નયની ૨ થી ૩  ફોડમય રાઇનો લાલલા થી ફોડમય યના ભાદાના છોડને વતત 
યાગયજ યુતા િભાણભાાં ભતી યશ ેછે.  
(૯) ફીજ ભાવજત : વાંકય તલેુયના નય-ભાદાના પાન્ટ્ડળેન/બ્રીડય ફીજને ફૂગનાળક દલાનો ટ આેરો શોમ 
છે તેથી દલાના ટની જફૃયીમાત યશતેી નથી. યાંત ુ તલેુય કઠો લગમનો ાક શોમ તેના મૂ ઉય 
યાઇઝોબફમભની નાની નાની અવાંખ્મ મૂગાંકડકાઓ (ગાાંઠો) ફાંઘામ છે. આ મૂગાંકડકાઓ (ગાાંઠો)ભાાં 
યાઇઝોબફમભ નાભના ફેકટેયીમા યશ ેછે જે શલાભાાં યશરે મતુત નાઇરોજન  જભીનભાાં ઉભેયે છે. આ િવતૃત 
લઘાયલા ભાટે નય-ભાદાના બફમાયણને તલેુયના ાકને બરાભણ કયલાભાાં આલેર યાઇઝોબફમભ કલ્ચયનો ટ 
૨૦૦ ગ્રાભ/ ૮ કકરોગ્રાભ ફીજ મજુફ આલો. િથભ બફમાયણને ગોના દ્રાલણભાાં રાી ઉય આ 
કલ્ચયનો છાંટકાલ કયલો. ત્માયફાદ ફીજને શરાલી, એક વયખો ટ આલો. ટ આપ્મા છી બફમાયણ 
છાાંમડાભાાં સકૂલલા દઇ લાલેતય કયવુાં.     

(૧૦) યાવામણીક ખાતય: તલેુયના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં લાલણી વભમે ામાના ખાતય તયીકે શકેટય દીઠ 
૨૫ કીરો નાઇરોજન અને ૫૦ કીરો પોસ્પયવ ફીજની લાલણી શરેા ચાવભાાં ઉંડ ે ઓયીને આલા. વલ્પયની 
ઉણ લાી જભીનભાાં શકેટયે ૨૦ કકરો વલ્પય ામાના ખાતય તયીકે આલાથી લઘ ુઉત્ાદન ભે છે અને 
દાણાની ગણુલત્તાભાાં સઘુાયો થામ છે. તલેુયના મૂભાાં યાઇઝોબફમભ જીલાણુાંની િવતૃત થતી શોલાથી છોડ ોતે 
જાતે શલાભાાંનો નાઇરોજન લાયલાની ળકકત ભેલી રે છે.  આભછતાાં ખાતયો કેટરા અને ક્યાયે આલા તે 
ભાટે ખેડતેૂ ોતાના ખેતયનો જભીનનો નમનુો રઇ “જભીન ચકાવણી િમોગળાા ”ભાાં થૃ્થકયણ કયાલી, 
તેભાાં બરાભણ આલે તે મજુફ ખાતયો ાકને આલાથી ખાતયોનો કામમક્ષભ ઉમોગ થામ છે અને લઘ ુફીજ 
ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે.           



(૧૧) અન્ટ્મ ખેત ધ્ધતતઓ: વાંકય તલેુય ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં અન્ટ્મ ખેત ધ્ધતતઓ જેલી કે આંતયખેડ, 
તનિંદાભણ, ાયલણી, તમત અને ાક વાંયક્ષણના ગરા લગેયે કોભળીમર તલેુયના લાલેતયભાાં બરાભણ 
કયેર લૈજ્ઞાતનક ધ્ધતતઓ મજુફ અનાલલી. 
(૧૨) યોગીંગ: વાંકય ફીજ ઉત્ાદન કામમક્ભભાાં વૌથી અગત્મની કાભગીયી યોગીંગની છે. ધાયાધોયણો મજુફનુાં 
જતનનીક શધુ્ધતાાં ધયાલતુાં વાંકય ફીજ ેદા કયલા વભમવય યોગીંગ કયવુાં અત્માંત જરુયી છે. તલેુયભાાં ભાદા 
(નયલાંધ્મ) જાતભાાં પકત સ્ત્રીકેવય કામમળીર શોમ છે. જમાયે નય (યીસ્ટોયય રાઇન) જાતભાાં ુાંકેવય અને 
સ્ત્રીકેવય એભ ફને્ન કામમળીર શોમ છે. પ્રોટભાાં ભાદા જાત, લાલેર નય જાતનાાં યાગ તવલામ કોઇ અન્ટ્મ 
તલેુયની જાતનાાં યાગથી પરીનીકયણ ન થામ તે યોગીંગનો મખુ્મ આળમ છે. યોગીંગનુાં કામમ પ્રોટભાાં કુળ 
ભજુયો દ્રાયા, ખેડતેૂ જાતે, ફીજ પ્રોટ રેનાય વશકાયી કે િાઇલેટ વાંસ્થાએ  ોતાના ખચે તલેુયના ાકભાાં ફુર 
અલસ્થા ળરુ થામ તે શરેા ળરુ કયી, ચાય થી ાાંચ લખત યોગીંગની કાભગીયી પ્રોટભાાં ધતનષ્ટ્ઠ યીતે કયલી. 
યોગીંગભાાં જો યેુયુી કાજી રેલાભાાં ન આલે તો ફીજ પ્રોટ નાાવ થલાની ળક્યતા લધ ુયશ ેછે. તેથી 
ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં જુદા જુદા તફકે્ક નીચે મજુફની કાજીઓ યાખી યોગીંગનુાં કામમ કયવુાં. 
 ભાદા રાઇનભાાંથી નયના છોડ અને નય રાઇનભાાંથી ભાદાના છોડ ફ્રાલયીંગ શરેા ઉાડી દૂય કયલા.  
 નય અને ભાદા જાતોનાાં તલતળષ્ટ્ટ ગણુધભો (રક્ષણો) નીચેના કોઠાભાાં જણાવમા મજુફ જેલા કે છોડની 

વકૃ્ઘ્ઘનો િકાય, છોડના તલકાવની ખાતવમત, ાનની રાંફાઇ-શોાઇ, યાંગ અને ઉય ફૃાંલાટીની ભાત્રા, 
ફૂરનો યાંગ અને ફશાયનાાં ેટરનો યાંગ, ફૂર આલલાના કદલવો, ુાંકેવયનો યાંગ  અને િકાય, ળીંગોનો 
યાંગ અને ઉય ટ્ટીઓ, ળીંગો ઉય ફૃાંલાટીની ભાત્રા, દાણાની વાઇજ અને યાંગ  લગેયેનો અગાઉથી 
અભ્માવ કયી તેને ભતાાં આલે તે છોડ યાખી, તે તવલામનાાં તલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ  
ફ્રાલયીંગ શરેા ઉાડી દૂય કયલા.  

 લધ ુડતી લાનસ્તતક વ્રધુ્ધ્ધ કે તલકાવભાાં નફા  (ઉંચા-નીચા છોડ) દેખામ તેલા તલજાતીમ કે 
ળાંકાળીર રાગતા તભાભ છોડ  ફ્રાલયીંગ શરેા પ્રોટભાાંથી દૂય કયલા.  

 તલેુય તવલામના અન્ટ્મ ાકોનાાં છોડ, તનિંદાભણના છોડ, યોગીસ્ટ છોડ લગેયે યોગીંગ દયમ્માન ઉાડી દૂય 
કયલા. 

 પ્રોટની ચાયેમ ફાજુ ૨૦૦ ભીટય અંતય સધુીભાાં જો કોઇ તલેુયના છોડ ઉગેરા દેખામ તો તેને 
ળરુઆતથી જ ઉાડી દૂય કયલા,  

 આ ઉયાાંત નય અને ભાદા રાઇનોભાાં યોગીંગ દયમ્માન જ્માયે જ્માયે તલજાતતમ કે ળાંકાળીર છોડ 
દેખામ તો તેલા છોડ ત ુાંયાંત જ ઉખાડીને દૂય તનકાર કયલો. 

 જો નય રાઇનોભાાંથી વભમાાંતયે રીરી ળીંગો લીણી રેલાભાાં આલે તો ફૂરકા વભમભાાં લઘાયો થલાથી, 
ફૂર લઘ ુઆલે છે તેથી ભાદા જાતને રાાંફો વભમ સઘુી યાગયજ ભલાથી લઘ ુફીજ ઉત્ાદન ભેલી 
ળકામ છે.  

 

કોઠો-૧: ગજુયાત તલેુય શાઇબ્રીડ-૧ના નય અને ભાદા જાતોના ગણુઘભો:- 
 

અન.ુ
નાં. 

ગણુધભો ભાદા જાત નય જાત 

જી.ટી.-૨૮૮ એ જી.ટી.આય.-૧૧ 

૧ છોડની વકૃ્ઘ્ઘનો િકાય ઇયેકટ (ઉબા) બવુી (ગચુ્છા ટાઇ) 
૨ છોડના તલકાવની ખાતવમત ઇનડીટયભીનેટ ડીટયભીનેટ 

૩ ાનનો યાંગ રીરો ઘાટો રીરો 
૪ ાન ઉય ફૃાંલાટીની ભાત્રા ઘાટી આછી 
૫ ફૂરના ફશાયનાાં ેટરનો યાંગ ીો અને ઉય રાર 

યાંગની ટ્ટીઓ 

ીો 



૬ ફૂરનો યાંગ ીો  ીો 
૭ ુાંકેવયનો યાંગ અને િકાય વપેદ અને યાગયજ 

લગયના 
ીો, તલકવીત અને 
યાગયજથી બયેરા 

૯ રીરી ળીંગોનો યાંગ રીરો રીરો અને ઉય કાા 
યાંગની ટ્ટીઓ 

૧૦ ળીંગો ઉય ફૃાંલાટીની ભાત્રા આછી આછી 
૧૧ દાણાનો યાંગ  વપેદ વપેદ 

 

(૧૩) કે્ષતિમ તનરયક્ષણ :  વાંકય તલેુય ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ગજુયાત યાજ્મ ફીજ િભાણન એજન્ટ્વીના 
તાાંતત્રક કભમચાયીઓ ઉબા ાકભાાં ઓછાભાાં ઓછા ફે  લખત ક્ષેતત્રમ તનકયક્ષણ કયલા આલે છે. જેભાાંથી એક 
ક્ષેતત્રમ તનકયક્ષણ ાકની ફૂર અલસ્થા એ અલશ્મ કયલા આલે છે.  આ ક્ષેતત્રમ તનકયક્ષણ દયમ્માન પ્રોટભાાં 
ફોડમય રાઇનોનુાં લાલેતય, ભાદા અને નય રાઇનોનુાં લાલેતયનુાં િભાણ, એકરન અંતય, તલજાતીમ છોડ, 
યોગીસ્ટ છોડ , અન્ટ્મ ાકનાાં છોડ અને તનિંદાભણના છોડના િભાણની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે. જે લખતે 
ફીજ ઉત્ાદકે શાજય યશવે ુઅને  એજન્ટ્વીના અતધકાયી દ્રાયા આલાભાાં આલતી સચૂનાઓનો ખાવ અભર 
કયલો. જો ફીજ પ્રોટ ક્ષેતત્રમ તનકયક્ષણ દયમ્માન તેભના નીચે મજુફના રઘતુ્તભ ઘોયણો અનવુાય ન જણામ 
તો તેલા ફીજ પ્રોટ િભાણન ભાટે ગ્રાશમ યાખલાભાાં આલતા નથી. 

2 v  વાંકય તલેુય ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટનાાં ક્ષેતત્રમ  ઘોયણો v 2 

ક્ભ તલગત વટીપાઇડ ફીજ 

૧ એકરન અંતય (રઘતુ્તભ) ૨૦૦ ભીટય 
૨ તલજાતતમ છોડનુાં િભાણ (ભશત્તભ) ૦.૨૦ ટકા 

 
(૧૪) કાણી અને થે્રસીંગ : ભાદા રાઇનોભાાંથી ભેર ઉત્ાદનનાાં જથ્થાને વાંકય તલેુય ફીજ તયીકે ઉમોગ 
કયલાભાાં આલે છે. જ્માયે નય રાઇનોના ઉત્ાદનને જનયર તલેુય તયીકે ફજાયભાાં લશચેલાનુાં શોમ છે. ફીજ 
ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ૮૦ ટકા ળીંગો ાકી જામ ત્માયે વૌ િથભ નયની ફઘી રાઇનો નીચેથી કાી પ્રોટભાાંથી 
દૂય કયલી. ત્માય ફાદ ભાદા રાઇનોની કાણી કયલી. નય અને ભાદા ના કાણી  કયેર છોડને  જુદા-જુદા 
ખાભાાં યાખી, સમૂમના તાભાાં ૭ થી ૮ કદલવ સઘુી સકુવમા ફાદ  ખાભાાં શાથથી ઝાંડણી કયલી અથલા 
થે્રવયને અગાઉથી વાપસપુ કયી, થે્રવય લડ ે થે્રવીંગ કયવુાં. થ્રેવીંગ વભમે તલેુયની અન્ટ્મ જાતનુાં તભશ્રણ ન થામ 
તેની ખાવ કાજી યાખલી. બફમાયણના 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. બફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય થમે ફીજ 
િભાણન એજન્ટ્વીની જે તે ેટા કચેયીને જાણ કયી ફીજનાાં નમનુાઓ રેલા અંગેની કામમલાશી કયલી. 
(૧૫) ફીજ પ્રરિમા : ફીજ િભાણન ભાટે વાંકય તલેુય ફીજનાાં શધુ્ધતાનાાં ધોયણો તનમત થમેર શોમ છે. તેલા 
ધોયણોલાફૄ ફીજ એજન્ટ્વી દ્રાયા િભાબણત કયી આલાભાાં આલે છે. આ ભાટે વૌ િથભ ગજુયાત યાજ્મ ફીજ 
િભાણન એજન્ટ્વીનાાં તાાંતત્રક કભમચાયી દ્રાયા વાંકય તલેુયના તૈમાય થમેર બફમાયણનાાં જથ્થાભાાંથી તનમત 
વભમભાાં ફીજનાાં િતતતનતધત્લ ધયાલતા ૧.0૦ કક.ગ્રા.નો એક એલા ચાય ન મનુાઓ રે છે. આ ન મનુાઓ 
કાડની થેરીઓભાાં બયી, તેભાાં વાંણુમ તલગતોલાી ન મનુા સ્રી ઉય ઉત્ાદક/િતતતનતધ અને એજન્ટ્વીના 
નમનુા રેનાય અતધકાયીની વશી વાથેની મકુી એજન્ટ્વીના વીરથી દયેક ન મનુા રાખથી વીર કયલાભાાં આલે 
છે. નમનુાઓની દયેક થેરીઓ ઉય ણ વાંણુમ તલગતો રખલાભાાં આલે છે. તેભાાંથી ફે ન મનુાઓ ફીજ 
િભાણન એજન્ટ્વીભાાં ચકાવણી અથે રઇ જલાભાાં આલે છે અને ફાકીના ફે ન મનુાઓ ૈકી એક નમનુો મખુ્મ 
ફીજ ઉત્ાદકને અને એક ન મનુો ેટા ફીજ ઉત્ાદકને આલાભાાં આલે છે. ન મનુાઓ રીધા છી ફીજને 
૧૦૦ કીરો બયતીભાાં ળણનાાં નલા કોથાભાાં બયી, દયેક કોથાભાાં ણ વાંણુમ તલગતોલાી ન મનુા સ્રી 



મકુલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ દયેક કોથાઓ એજન્ટ્વીના વીર લડ ેવીર કયલાભાાં આલે છે. દયેક કોથાઓ 
ઉય વાંણુમ તલગતો ઉત્ાદકે રખલાની શોમ છે. આ વીર કયેરા ફીજનાાં યુા રોટનો જથ્થો ફીજ િભાણન 
એજન્ટ્વીની કચેયીએથી ભાંજુયી રઇ મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાના નોંધણી કયેર િોવેવીંગ વેન્ટ્ટય ય અથલા 
નજીકના એજન્ટ્વી દ્રાયા ભાન્ટ્મ કયેર ફીજ િભાણન કાભગીયી વેન્ટ્ટય ય રાન્ટ્વપય કયલાભાાં આલે છે. 
         ફીજ ચકાવણી િમોગળાાભાાં, ફીજ તનમત ધાયાધોયણો મજુફનુાં જાશયે થમા છી બફમાયણનુાં વૌ 
િથભ િોવેવીંગ પ્રાન્ટ્ટભાાં ગ્રેડીંગ ભળીનથી ફીજનુાં ગ્રેડીંગ કયલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ ફીજને થામયભ ૭૫ 
ટકા ાલડય ૩ ગ્રાભ િતત કીરો ફીજ મજુફ દલાનો ટ આલા આલે છે. રોટલાય જથ્થાનુાં એક વયખા 
ેકીંગભાાં એક જ સ્થે એક જાતની થેરીભાાં એકીવાથે યેુયુા જથ્થાનુાં ફેગીંગ, ટેગીંગ અને વીરીંગ અંગેની 
કામમલાશી એજન્ટ્વીના કભમચાયીની શાજયીભાાં િોવેવીંગ વેન્ટ્ટય ય કયલાભાાં આલે છે. વાંકય તલેુયના ફીજનુાં 
ેકીંગ ૨.૦ કીરોભાાં એજન્ટ્વીએ ભાન્ટ્મ કયેર કાડની વપેદ થેરીભાાં ેકીંગ કયલાભાાં આલે છે. વટીપાઇડ ફીજ 
ભાટે ભયુા યાંગની એજન્ટ્વીની ટેગ કે જેભાાં ેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્ટ્વીના અતધકાયીની વશી-તવક્કાલાી 
અને તનમત ભાકશતી લાી ટેગ તેભજ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાનુાં ઓેરાઇન ગ્રીન યાંગનુાં રેફર વાંણૂમ તલગતો 
વાથે એજન્ટ્વીની ટેગ નીચે યાખી, ફને્ન ટેગ્વ થેરી વાથે વીલી, થેરીના ફને્ન છેડ ેરાખનુાં વીર ભાયલાભાાં આલે 
છે. આ વીર કયેર વટીપાઇડ બફમાયણની થેરીઓ કોભળીમર લાલેતય ભાટે ફજાયભાાં સકંય તવેુય ફીમાયણ 
તયીકે લેચાણ અથે છૂટુાં કયલાભાાં આલે છે.  ** સકંય તવેુય ફીજના ંબૌતતક શધુ્ધતાના ંધોયણો:  ** 
 

િભ   તવગત સટીપાઇડ ફીજ 

૧ બૌતતક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૮  ટકા 
૨ ઇનટમ ભેટય (ભશત્તભ) ૨  ટકા 
૩ તલેુયની અન્ટ્મ જાતનાાં ફીજ (ભશત્તભ) ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૪ અન્ટ્મ ાકનાાં ફીજ (ભશત્તભ) ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૫ તનિંદાભણના ફીજ (ભશત્તભ) ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૬ સ્ફૂયણ ળકકત (રઘતુ્તભ) ૭૫ ટકા 

૭ 
બેજ (ભશત્તભ)                  (ક) વાભાન્ટ્મ કન્ટ્ટેનય 

                                (ખ) લેય પ્રપુ કન્ટ્ટેનય 

૯ ટકા 
૮ ટકા 

૮ આનુાંલ ાંતળક શઘુ્ઘતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૫ ટકા 
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