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અને  જોષી એચ. જે. 

બાજરા સશંોધન કેન્દ્દ્ર, જૂનાગઢ કૃનષ 
યનુનવનસિટી,જામનગર 

કૃનષગોનવધા, જુાઇ-૨૦૧૨ (૩): ૩-૧૧. 
             

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. દદલેરાભાાં લધ ુઉત્ાદન આતી વાંકય જાતો તલકવાલલાભાાં ગજુયાત 
દેળભાાં તેભજ દુતનમાભાાં ભોખયાનુાં સ્થાન ઘયાલે છે. વાંકય જાતોની ઉંચી ઉત્ાદન ક્ષભતાને કાયણે યાજમભાાં 
દદલેરાનો લાલેતય તલસ્તાય દદન-પ્રતતદદન લધી યશમો છે. જેને કાયણે વાંકય જાતોના ફીજની લધ ુડતી 
ભાગણી થતાાં અને તેના ઉંચા દાભને કાયણે, ફીજ ઉત્ાદકો દદલેરાની તલતલધ વાંકય જાતોનાાં ફીજ ઉત્ાદન 
કામયક્ભ ભોટા ામે રેતાાં થમા છે. યાંત ુતાાંતત્રક જાણકાયી ઉયાાંત લાતાલયણની વભતરુા જાલલાભાાં 
શોતળમાય ખેડતૂો/ફીજ ઉત્ાદકો આ ખેતીભાાં વપ થામ છે. આથી ફીજ ઉત્ાદન કામયક્ભ વપ થામ તે ભાટે 
લૈજ્ઞાતનક ધ્ધતત મજુફ વાંકય દદલેરાનુાં ફીજ ઉત્ાદન કયવુાં અત્માંત જરુયી છે. આણા યાજમભાાં કૃત 
યતુનલવીટી દ્રાયા દદલેરાની લધ ુઉત્ાદન આતી નીચેની વાંકય જાતો તલકવાલી, યાજમભાાં લાલેતય ભાટે 
બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. 

ક્ભ વાંકય જાત ફશાય 
ાડમાનુાં 
લય 

તતઓૃ ઓખ ભાટેના બચન્શો 

૧ જી.એ.ય.ુ વી.એચ.-૧ ૧૯૭૩ લી.ી.-૧ X 

લી.આઇ.-૯ 

રીલ ુથડ, તત્રછાયીમ, કાાંટાલાા 
ગાાંગડા 

૨ જી.વી.એચ.-૨ ૧૯૮૫ લી.ી.-૧   X 

જે.આઇ.-૩૫ 

રીલ ુથડ રાર છાાંટલાળુ, 
તત્રછાયીમ, કાાંટાલાા ગાાંગડા 

૩ જી.વી.એચ.-૪ ૧૯૮૬ લી.ી.-૧ X   
૪૮-૧ 

રાર થડ, તત્રછાયીમ, ભધ્મભ 
કાાંટાલાા ગાાંગડા 

૪ જી.વી.એચ.-૫ ૧૯૯૮ ગીતા  X 

એવ.એચ.-૭૨ 

રાર થડ, દદ્રછાયીમ, ભધ્મભ 
કાાંટાલાા ગાાંગડા 

૫ જી.વી.એચ.-૬ ૨૦૦૦ જે.ી.-૬૫ X 

જે.આઇ.-૯૬ 

રાર થડ, આછી તત્રછાયીમ, 
કાાંટાલાા ગાાંગડા 

૬ જી.વી.એચ.-૭ ૨૦૦૬ એવ.કે.ી.-૮૪  X 

એવ.કે.આઇ.-૨૧૫ 

રાર થડ, તત્રછાયીમ, ભધ્મભ 
કાાંટાલાા ગાાંગડા 

         દદલેરા યયાગીત ાક છે અને તેની ભાદા જાતોભાાં જાતીમ અસ્સ્થયતા યશરેી શોઇને તેના ફીજ 
ઉત્ાદનભાાં યૂતી કાયજી રેલાભાાં ન આલે તો ફીજ ઉત્ાદન કામયક્ભ ઘણીલાય નાાવ થામ છે. એક 
વલેક્ષણ મજુફ યાજમભાાં દય લે અંદાજે ૪૦ થી ૫૦ ટકા પ્રભાબણત બફમાયણના પ્રોટ નાાવ થામ છે. આભ 
દદલેરાભાાં વાંકય ફીજ ઉત્ાદન કામયક્ભ નાાવ થલાનુાં પ્રભાણ ઉંચ ુછે અને તેથી જ ફીજ ઉત્ાદકોને ફીજ 
ઉત્ાદનનુાં લૈજ્ઞાતનક જ્ઞાન શોવુાં જરુયી છે. 



         દદલેરા ાકભાાં ીસ્ટીરઇેટ (પકત ભાદા ષુ્ો ઘયાલતી) રાઇનો તલકવાલેર છે. જેનો ઉમોગ ભાદા 
તયીકે કયી દદલેરાની જુદી જુદી જાતોનુાં ફીજ ઉત્ાદન એકરન અંતયથી વશરેાઇથી રઇ ળકામ છે. વાંકય 
દદલેરા પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન કામયક્ભ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના તાાંતત્રક કભયચાયીઓની દેખયેખ નીચે 
તૈમાય થામ છે. વાંકય દદલેરા પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટ રેલા ભાટે જુદા જુદા તબ્ફકે નીચે મજુફની 
કાજીઓ રેલાની થતી શોમ છે. 
(૧) બીજ પ્ોટની નોંઘણી  : દદલેરા ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોનુાં ફીજ પ્રભાણન, ગજુયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વી, અભદાલાદની કચેયી દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે ફીજ પ્રોટની નોંઘણી દય લે 
૩૧ભી ઓગસ્ટ સધુીભાાં કયાલલાની શોમ છે. 
(૨) નત ૃબીજનુ ંાપ્પ્ત સ્થાન : વાંકય ફીજ ઉત્ાદન રેલા ભાટે ઘાયાઘોયણ મજુફની જતનનીમ શધુ્ધતાાં અને 
સ્ૂયણ ળદકત ધયાલતુાં, જરુયી ટેગ ધયાલતુાં નય અને ભાદા જાતોનુાં પાઉન્ડળેન અથલા બ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ શોવુાં 
જરુયી છે. આવ ુબ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ, મખુ્મ દદલેરા-યાઇ વાંળોધન કેંન્દ્ર, વયદાય કૃતનગય દાાંતીલાડા કૃત 
યતુનલતવિટી, વયદાય કૃતનગય ાવેથી ખયીદવુાં. જમાયે પાઉન્ડળેન કક્ષાનુાં પ્રભાબણત ફીજ, ગજુયાત યાજમ 
ફીજ તનગભ, યાષ્રીમ ફીજ તનગભ, ગજુકોભાવોર અગય તો અન્મ પ્રાઇલેટ અતધકૃત વાંસ્થાઓ ાવેથી 
ખયીદવુાં અને તેભ કયલા ફાફતના યુાલા જેલા કે બફમાયણ ખયીદીનુાં અવર ફીર, ટેગ્વ, થેરીઓ લગેયેની 
ચકાવણી પ્રોટની નોંધણી વભમે ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના અતધકાયીઓ દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. 
(૩) જમીનની સદંગી  : દદલેરા ાકને યેતા, ગોયાડુ અને ભધ્મભ કાી તેભજ વાયી તનતાયળદકતલાી 
જભીન લધ ુઅનકુૂ આલે છે. વાયી અને પદ્રુ, તમતની વગલડતાલાી અને લધભુાાં તે પ્રોટભાાં છેલ્રા ફે 
લય દયમ્માન દદલેરાનો ાક ન રીધેર શોમ તેલી જભીનની વાંદગી કયલી. 
(૪) એકન અંતર : જે ખેતયભાાં દદલેરા વાંકય ફીજ ઉત્ાદનનો કામયક્ભ રેલાનો શોમ, તે ખેતયની આજુફાજુ 
ઓછાભાાં ઓછુ ૩૦૦ ભીટયના અંતય સધુીભાાં અન્મ કોઇણ જાતના દદલેરાનુાં લાલેતય શોવ ુજોઇએ નદશ. 
ળકમ શોમ તો આ અંતય લધ ુયાખલાથી ફીજની જતનનીક શધુ્ધતાાં લધે છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો 
ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે ગાશમ યાખલાભાાં આલળે નદશ જે ખાવ ધ્માન યાખવુાં જરુયી છે. 
 (૫) વાવેતર સમય : વાંકય દદલેરા ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટની લાલણી ઓગસ્ટ ભાવનાાં પ્રથભ ખલાદડમાભાાં 
કયલી. લશરેી લાલણી કયલાથી ભાદા જાતભાાં ઉંચા ઉષ્ણતાભાનને કાયણે નય ફુરો લધ ુઆલે છે. અને ભોડી 
લાલણી કયલાથી ઉત્ાદન ઘટે છે. તેથી બરાભણ કયેર વભમે લાલણી કયલી દશતાલશ છે.  
(૬) વાવણી અંતર : વાંકય દદલેરા જી.એ.ય.ુવી.એચ.-૧ અને જી.વી.એચ.-૭ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં નય 
અને ભાદા જાતોનુાં લાલેતય ૯૦ x ૬૦ વે.ભી.ના અંતયે કયવુાં. જ્માયે જી.વી.એચ.-૫ અને જી.વી.એચ.-૬ના 
ફીજ પ્રોટભાાં નય અને ભાદા જાતોનુાં લાલેતય ૧૨૦ x ૬૦ વે.ભી. અંતય યાખી કયવુાં. જી.વી.એચ.-૨ અને 
જી.વી.એચ.-૪ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં, ભાદા (લી.ી.-૧) કયતાાં તેભના નય (જે.આઇ.-૩૫ અને ૪૮-૧) 
લધ ુપેરાઇ ફાજુની ભાદા રાઇન ઉય ઢી જતાાં શોલાથી, નયનુાં લાલેતય ૧૩૫ x ૬૦ વે.ભી. અને ભાદાથી 
ભાદા રાઇનોનુાં ૯૦ x ૬૦ વે.ભી. અંતય યાખી લાલેતય કયવ,ુ એટરે કે નય ાવેથી પ્રથભ ભાદા રાઇન ૧૩૫ 
વે.ભી.ના અંતયે લાલલી, ફાકીની ભાદા રાઇનો ૯૦-૯૦ વે.ભી.ના અંતયે અને છી નય ૧૩૫ વે.ભી.ના અંતયે 
લાલલો. આભ કયલાથી ફે નય રાઇનો લચ્ચે ૪.૫૦ ભીટય અંતય જલાઇ યશળેે. ભાદા રાઇનભાાં જો 
ચીરાચાલ ુધ્ધતતથી તૈમાય કયેર ભાદા ફી લાયુય શોમ તો ફે છોડ લચ્ચે ૩૦ વે.ભી. અંતય યાખવુાં, કાયણ કે 
આ જુની ધ્ધતતભાાં યોગીંગ લધાયે કયવુાં ડ ેછે.  
(૭) બબયારણનો દર:ભાદા : ૭.૫૦૦ કી.ગ્રા./શકેટય (ભોડીપાઇડ ભાદા : ૫.૦૦૦ કી.ગ્રા./શકેટય) 
                       નય : ૨.૫૦૦ કી.ગ્રા./શકેટય 



(૮) વાવેતર ધ્ધનત : ભાદા અને નય જાતોની લાલણી જુદી જુદી રાઇનોભાાં કયલી. નયની એક રાઇન અને 
ભાદાની ત્રણ અગય તો ચાય રાઇનો લાયાપયતી લાલલી. પ્રોટની પયતે નયની ફે રાઇનો લાલલી, જેથી 
ભાદાને વતત યાગ યુતા પ્રભાણભાાં ભતી યશ.ે વાંકય દદલેરા જી.એ.ય.ુવી.એચ.-૧, જી.વી.એચ.-૫, 
જી.વી.એચ.-૬ અને જી.વી.એચ.-૭ના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં નય અને ભાદાનુાં લાલેતય એક જ વભમે કયવ.ુ 
જ્માયે જી.વી.એચ.-૨ અને જી.વી.એચ.-૪ભાાં ભાદા કયતાાં નય જાતોભાાં ૧૨ થી ૧૫ દદલવ ફુર ભોડા આલતાાં 
શોમ, નયની લાલણી ભાદા કયતાાં ૧૨ થી ૧૫ દદલવ લશરેી કયલી. આભ કયલાથી ભાદા અને નય ફન્નેનો 
ફુરકા વભમ જલાઇ યશ ેછે. 
(૯) નયત : ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં લયવાદ ફાંધ થમા ફાદ બેજની ખેંચ ડ ેનદશ તે ખાવ જોવુાં જોઇએ. જે 
ભાટે જભીનની પ્રતને અનરુુ ૧૦ થી ૧૫ દદલવના અંતયે તમત આલા જોઇએ, કાયણ કે જભીનભાાં બેજની 
ખેંચ ડ ેતો ભાદા રાઇનોભાાં જાતીમ દયલતયન થઇ નય ફુરો લધ ુઆલે છે. જે યોકલા તમત અલાય-નલાય 
આવુાં જોઇએ. ઘણીલાય ઉંચ ુતાભાન (૩૫ વે થી લધ)ુ, બેજની ખેંચ અને જભીનની ઓછી પદ્રુતાના 
કાયણે ભાદા રાઇનોભાાં જાતતમ દયલતયન થઇ નય ફુરો આલે છે. આલી દયસ્સ્થતતભાાં પક્ત ભાદા રાઇનોભાાં 
૧૦ થી ૧૫ કીરો લધાયાનો નાઇરોજન પ્રતત શકેટય યયુીમાના રુભાાં યૂક જથ્થાની વાથે ૨-૩ તમત જરુયત 
મજુફ આી જભીનભાાં પદ્રુતા વાથે બેજનુાં પ્રભાણ લધાયી, આવ ુનય ફુરો આલતુાં દયલતયન યોકી ળકામ 
છે. 
(૧૦) ખાતર : લાલણી શરેા જભીન તૈમાય કયતી લખતે શકેટય દીઠ ૨૦ ટન ગત્યુાં છાણીયુાં ખાતય નાખવુાં. 
યાવામણીક ખાતયોની છેલ્રી બરાભણ મજુફ ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં શકેટય દીઠ ભાદા રાઇનોભાાં ૧૨૫ કીરો 
નાઇરોજન અને ૫૦ કીરો પોસ્પયવ તત્લો આલા. જ્માયે નય રાઇનોભાાં ૫૦ કીરો નાઇરોજન અને ૫૦ કીરો 
પોસ્પયવ તત્લો શકેટય દીઠ નીચે મજુફ આલાની બરાભણ થમેર છે. 
 

તત્વો/હકેટર ખાતર/ હકેટર બીજ 
પ્ોટ માટે 

આવાનો સમય 

માદા ાઇનો માટે 

(ક) ાયાના ખાતર: 
૪૦ કીરો નાઇરોજન 

૫૦ કીરો પોસ્પયવ 

(ખ) પનૂતિ ખાતર: 
૪૨.૫૦કીરો નાઇરોજન 

૪૨.૫૦કીરો નાઇરોજન 

 

 

 

૮૨ કીરો ડી.એ.ી. 
અને ૩૩ કીરો યયુીમા 
 

૬૯ કીરો યયુીમા 
૬૯ કીરો યયુીમા 

 

 

 

લાલણી વભમે ચાવભાાં ૭ થી ૯ વે.ભી. ઉંડ ેઆલા. 
 

 

 

લાલણી ફાદ અનકુ્ભે ૪૦ અને ૭૦ દદલવે જભીનભાાં 
યૂતો બેજ શોમ ત્માયે છોડની નજીક આવુાં. 

નર ાઇનો માટે 

(ક) ાયાના ખાતર: 
૨૫ કીરો નાઇરોજન 

૫૦ કીરો પોસ્પયવ 

 (ખ) પનૂતિ ખાતર: 
૨૫ કીરો નાઇરોજન 

 

 

 

૨૭ કીરો ડી.એ.ી. 
અને ૩ કીરો યયુીમા 
 

 

૧૩.૫ કીરો યયુીમા 

 

 

 

લાલણી વભમે ચાવભાાં ૭ થી ૯ વે.ભી. ઉંડ ેઆલા. 
 

 

લાલણી ફાદ ૪૦ થી ૪૫ દદલવે જભીનભાાં યૂતો 
બેજ શોમ ત્માયે છોડની નજીક આવુાં. 



(૧૧) અન્દ્ય ખેત ધ્ધનતઓ: વાંકય દદલેરા ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં અન્મ ખેત ધ્ધતતઓ જેલી કે આંતયખેડ, 
તનિંદાભણ અને ાક વાંયક્ષણના ગરા લગેયે કોભળીમર દદલેરાના લાલેતયભાાં બરાભણ કયેર લૈજ્ઞાતનક 
ધ્ધતતઓ મજુફ અનાલલી. 
(૧૨) રોગીંગ: વાંકય ફીજ ઉત્ાદન કામયક્ભભાાં વૌથી અગત્મની કાભગીયી યોગીંગની છે. ધાયાધોયણો મજુફનુાં 
જતનનીક શધુ્ધતાાં ધયાલતુાં વાંકય ફીજ ેદા કયલા વભમવય યોગીંગ કયવુાં અત્માંત જરુયી છે. દદલેરાભાાં ભાદા 
છોડ ઉય પકત ભાદાના જ ષુ્ો આલે છે. જ્માયે નય છોડ ઉય ભાદા અને નય એભ ફને્ન જાતનાાં ષુ્ો 
આલે છે. પ્રોટભાાં ભાદા જાત, લાલેરી નય જાતનાાં યાગ તવલામ કોઇ અન્મ દદલેરાની જાતનાાં યાગથી 
પરીનીકયણ ન થામ તે યોગીંગનો મખુ્મ આળમ છે. યોગીંગભાાં જો યેુયુી કાજી રેલાભાાં ન આલે તો ફીજ 
નાાવ થલાની ળક્યતા લધ ુયશ ેછે. તેથી ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં જુદા જુદા તફકે્ક નીચે મજુફની કાજીઓ 
યાખી યોગીંગનુાં કામય કયવુાં. 
(ક) નય અને ભાદા જાતોનાાં કોઠા-૧ અને યભાાં જણાવ્મા મજુફના તલતળષ્ટ રક્ષણો અગાઉથી જાણી રેલા 
જોઇએ, જેથી ફીજ પ્રોટભાાં યોગીંગની કાભગીયી વાયી યીતે કયી ળકામ છે. 
(ખ) નય અને ભાદા રાઇનોભાાં ફુરકા ળરુ થમાના ૮ થી ૧૦ દદલવ શરેા છોડથી જુદા ડતાાં તલજાતતમ કે 
ળાંકાળીર રાગતાાં તભાભ છોડ ઉાડીને દૂય કયલા. આ યોગીંગ લખતે કોઠા-૧ અને યભાાં જણાવ્મા મજુફના 
રક્ષણો જેલા કે છોડની વધૃ્ધ્ધ, થડનો યાંગ, ાનનો આકાય, છાયી લગેયે ધ્માને યાખીને યોગીંગ કયવુાં. આ 
અલસ્થાએ યોગીંગનુાં કામય ખફૂ જ ચોકવાઇથી પ્રોટભાાં ૩ થી ૪ લાય કયવુાં. 
(ગ) ભાદા રાઇનોભાાં ફુરકા ળરુઆત થામ ત્માયે જે છોડની પ્રથભ ભાભાાં નય અને ભાદા ફુરો 
(ભોનોતળમવ/ઇન્ટયવય) જોલા ભે તો તાત્કારીક નય ફુરો ખીરે તે શરેા આલા છોડને ઉાડી દૂય કયલા. 
(ભાદા છોડની ભાભાાં નીચેનાાં બાગભાાં નયના બભયડા આકાયના ફુરો ઝુભખાભાાં શોમ અને ભાનાાં ઉયનાાં 
બાગભાાં ભાદા ફુરો શોમ તેલા નય-ભાદા ફુરોલાા છોડને ભોનોતળમવ છોડ કશલેાભાાં આલે છે. જ્માયે ભાદા 
છોડની ભાભાાં લચ્ચે લચ્ચેના બાગભાાં છૂટા છલામા નય ફુરો આલે ત્માયે આલા નય-ભાદા ફુરોલાા છોડને 
ઇન્ટયવય કશલેાભાાં આલે છે.) 
(ઘ) આ યીતે ભાદાની ફીજા ઓડયયની ભાોભાાં ણ જો ભોનોતળમવ/ઇન્ટયવય જોલા ભે તો તેલા ફઘા જ 
છોડ તયુત જ ઉાડી યોગીંગભાાં દૂય કયલા. આભ ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાંથી ભોનોળીમવ/ઇન્ટયવય છોડ દૂય 
કયલા ભાટે, ભાદા રાઇનોભાાં ફુર આલલાની ળરુઆત થામ ત્માયથી દયયોજ ઘતનષ્ઠ યીતે યોગીંગનુાં કામય કયવુાં 
ખફૂ જરુયી છે. 
(ચ) આ યીતે ભાદા રાઇનોભાાંથી ભોનોળીમવ/ઇન્ટયવય છોડ દૂય કયતા, ખેતયભાાં ફઘા જ ૧૦૦ ટકા ભાદાનાાં 
ફુરો ઘયાલતાાં છોડ યશળેે. 
(છ) ભાદા છોડભાાં ત્માયછીની નલી નીકતી (ત્રીજા, ચોથા, ાાંચભાાં ઓડયયની) ભાોભાાં જો જાતતમ 
દયલતયન આલે તો આલા આખા છોડ ન ઉાડતાાં, નય ફુરો ધયાલતી ભાો કાીને તેનો દૂય તનકાર કયલો. 
યાંત ુાં આ ભાોભાાં ઇન્ટયવય એટરે કે ભાદા ફુરો લચ્ચે લચ્ચે ૩-૫ નય ફુરોના બભયડા દેખામ તો તેને 
ભાભાાંથી ખીરે તે શરેા શાથથી લીણી રઇને દૂય તનકાર કયલો. યાંત ુજો નય ફુરો લધ ુદેખામ તો ભાને 
કાીને દૂય તનકાર કયલો એ દશતાલશ છે. આલી કાેરી ભાો તેભજ લીણેરા નયના ફુરો ખેતયભાાં ન ખેયતાાં, 
યાંત ુતેભને પ્રાસ્ટીક કે ખાતયની ખારી ફેગભાાં બયી, ૩૦૦ ભીટય અંતય કયતાાં લધ ુદૂય નાખલી.  
(જ) 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. 
(ઝ) નય છોડની ભાભાાં નય અને ભાદા ફુરોનુાં પ્રભાણ ૧ :૩ (એક બાગ નય ફુરો અને ત્રણ બાગ ભાદા 
ફુરો) ધયાલતાાં શોમ તેલા છોડની યાગથી ભાદાના સ્ત્રી કેવયનુાં પરીનીકયણ થામ તે લધ ુઇચ્છનીમ છે. 
કાયણ કે આલા નય છોડથી તૈમાય થતુાં વાંકય ફીજ વાયી ગણુલત્તાલાળુ ફને છે. ભાટે પ્રોટભાાં જે નય છોડની 
ભાભાાં ૫૦ ટકાથી લધ ુનય ફુરો શોમ તેલા છોડને ફુરો ખીરે તે શરેા ઉાડીને દૂય કયલા. 
(ટ) યોગીંગ દયમ્માન કાઢેરા તલજાતતમ છોડ, ભોનોળીમવ/ઇન્ટયવય છોડ, કાેરી ભાો અને લીણેરા નય 



ફુરના બભયડા ખેતય કે ળેઢા ઉય ન યાખતાાં ત ુાંયાંત જ ૩૦૦ ભીટય અંતય કયતાાં લધ ુદૂય નાખલા અથલા 
જભીનભાાં દાટી દેલા જોઇએ, કાયણ કે દદલેરાના નય ફુરોની યાગ ૬૦ થી ૬૬ કરાક સધુી જીલીત યશ ેછે. 
જે ભાદા ફીજભાાં અશધુ્ધ્ધઓ ેદા કયે છે. 
(ઠ) ઉાડરેા તલજાતતમ છોડ, ભોનોળીમવ કે ઇન્ટયવય છોડ, અને કાેરી ભાો શાથભાાં કડી યોગીંગ ભાટે 
પ્રોટભાાં ન પયવ.ુ યાંત ુઆલા નય ફુરોલાા છોડલાઓને વાલચેતી લૂયક ઉાડી, એકરન અંતયથી લધ ુદૂય 
તનકાર કયલો. 
(૧૩) કે્ષનિય નનદરક્ષણ :  વાંકય દદલેરા પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્વીના તાાંતત્રક કભયચાયીઓ ઉબા ાકભાાં ચાય લખત ક્ષેતત્રમ તનદયક્ષણ કયલા આલે છે. શલે ુક્ષેતત્રમ 
તનદયક્ષણ મખુ્મ ભાભાાં ફુર ળરુ થમાના ૬ થી ૮ દદલવ શરેા કયલાભાાં આલે છે. આ ક્ષેતત્રમ તનદયક્ષણ 
દયમ્માન પ્રોટભાાં નય અને ભાદા રાઇનોનુાં લાલેતયન ુપ્રભાણ, એકરન અંતય, ફોડયય રાઇનોનુાં લાલેતય, 
તલજાતીમ છોડનુાં પ્રભાણ લગેયેની ચકાવણી કયે છે.  ફીજુ ક્ષેતત્રમ તનદયક્ષણ મખુ્મ ભાભાાં ફુરકા વભમે 
કયલાભાાં આલે છે. આ ક્ષેતત્રમ તનદયક્ષણ દયમ્માન છોડની ફે ગાાંઠ લચ્ચેનુાં અંતય, ગાાંઠની વાંખ્મા, છાયી, 
ભોનોળીમવ/ઇન્ટયવય છોડનુાં પ્રભાણ લગેયે તાવલાભાાં આલે છે. પ્રોટભાાં ત્રીજુ ક્ષેતત્રમ તનયીક્ષણ છોડની 
ફીજા ઓડયયની ભાભાાં ફુરકા વભમે કયલાભાાં આલે છે. આ દયમ્માન ફીજા ઓડયયની ભાભાાં જાતતમ 
દયલતયન થમેર છોડનુાં પ્રભાણ અને ભાના રક્ષણો જોલાભાાં આલે છે. જ્માયે ચોથુાં ક્ષેતત્રમ તનયીક્ષ્ણ મખુ્મ 
ભા ાકી જામ ત્માયે કયલાભાાં આલે છે. આ તનયીક્ષણ દયમ્માન ત્રીજા, ચોથા અને ાાંચભાાં ઓડયયની ભાોભાાં 
જાતતમ રક્ષણોનુાં ાછુ ફશાય આલવુાં લગેયેની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે. ઉયોકત ક્ષેતત્રમ તનયીક્ષણ 
દયમ્માન જે ફીજ પ્રોટ નીચેના રઘતુ્તભ ધોયણો અનવુાય ન જણામ તો તેલા ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે 
ગાહ્ય યાખલાભાાં આલતાાં નથી. 

** સકંર દદવેા પ્રમાબણત બીજ ઉત્ાદન પ્ોટના ંકે્ષનિય ધોરણો ** 
 
 
 
 

ક્ભ 

 
 
 
 

તલગત 

વટીપાઇડ ફીજ 

ચીરાચાલ ુ(કન્લેળનર) ધ્ધતતથી 
તૈમાય કયેર ભાદા ભાટે 

ભોડીપાઇડ ધ્ધતતથી 
તૈમાય કયેર ભાદા ભાટે 

૧ એકરન અંતય (રઘતુ્તભ) ૩૦૦  ભીટય ૩૦૦  ભીટય 

૨ તલજાતતમ છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૧.૦૦ ટકા ૧.૦૦ ટકા 
૩ ભાદા છોડભાાં ઇન્ટયવય (ભશત્તભ) ૨.૦૦ ટકા ૦.૦૦ ટકા 
૪ ભોનોતળમવ છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૨.૦૦ ટકા ૦.૦૦ ટકા 
(૧૪) કાણી અને થે્રસીંગ : ભાદા રાઇનોભાાંથી ભેર ઉત્ાદનનાાં જથ્થાને વાંકય દદલેરા ફીજ તયીકે ઉમોગ 
કયલાભાાં આલે છે. જ્માયે નય રાઇનોના ઉત્ાદનને જનયર દદલેરા તયીકે ફજાયભાાં લશચેલાનુાં શોમ છે. તેથી 
નય અને ભાદા રાઇનોની કાણી અરગ-અરગ કયી, તેને જુદા-જુદા ખાભાાં યાખી થે્રવીંગ કયવુાં. ફીજ 
ઉત્ાદન પ્રોટભાાંથી વૌ પ્રથભ નય રાઇનો ય આલેર ભા ીાળ થમે ત ુાંયત જ કાણી કયી રેલી જેથી 
ફીજી ભાો જલ્દીથી ૂટે છે અને પ્રોટભાાં યાગયજનો યૂલઠો વચલાઇ યશ ેછે. ત્માયફાદ ભાદા રાઇનો 
યથી ભાો, અડધી અથલા અડધાથી લધાયે સકુામ ત્માયે કાણી કયલી. આ યીતે ફીજી અને ત્માયછીની 
ભાોની કાણી કયી, ખાભાાં ઢગરો ન કયતાાં છૂટી-છૂટી ાથયી તડકાભાાં સકુલલી. ભાો ૧૦ થી ૧૫ દદલવ 
સકુવ્મા ફાદ, શાથની ખાંાીથી ગાાંગડા છૂટા ાડી, થે્રવય લડ ેગાાંગડાભાાંથી દાણા છૂટા ાડી, છી લનથી 
ઉણી, ચોખ્ખા કયી, ગ્રેંડીંગ કયવુાં. ફીજભાાં ૮ ટકાથી લધ ુબેજ ન યશ ેતેની કાજી યાખી, ળણનાાં નલા 
કોથાભાાં બયી, ગોડાઉનભાાં ફીજનો જથ્થો યાખલો. બફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય થમે જે તે ેટા કચેયીને 
જાણ કયી ફીજનાાં નમનુાઓ રેલા અંગેની કામયલાશી કયલી. 
૧૫) બીજ પ્રદિયા અને ગ્રો-આઉટ ટેસ્ટ : ફીજ પ્રભાણન ભાટે ફીજનાાં શધુ્ધતાનાાં ધોયણો તનમત થમેર શોમ 
છે. તેલા ધોયણોલાળુ ફીજ એજન્વી દ્રાયા પ્રભાબણત કયી આલાભાાં આલે છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ ગજુયાત 



યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીનાાં તાાંતત્રક કભયચાયી દ્રાયા વાંકય દદલેરાના તૈમાય થમેર બફમાયણનાાં જથ્થાભાાંથી 
તનમત વભમભાાં ફીજનાાં પ્રતતતનતધત્લ ધયાલતા ાાંચ નમનૂાઓ રે છે. આ નમનુાઓ કાડની થેરીભાાં બયી, 
રાખથી વીર કયલાભાાં આલે છે. તેભાાંથી ત્રણ નમનુાઓ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીભાાં ચકાવણી અથે રઇ 
જલાભાાં આલે છે અને ફાકીના ફે નમનુા ૈકી એક નમનુો મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકને અને એક નમનુો ેટા ફીજ 
ઉત્ાદકને આલાભાાં આલે છે. નમનુાઓ રીધા છી ફીજને ૬૫ કીરો બયતીભાાં ળણનાાં નલા કોથાભાાં બયી 
એજન્વીના વીર લડ ેજથ્થાને વીર કયલાભાાં આલે 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 રાન્વપય કયલાભાાં આલે છે. 
         ફીજની જતનનીક શધુ્ધતાાંની ચકાવણી કયલા ભાટે એજન્વી ોતાના પાભય ય અથલા યાજ્મના અન્મ 
પાભય ય ફીજના નમનુાભાાંથી ફીજ ઉગાડી, જે તે જાતનાાં રક્ષણોની ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે 
એક રોટભાાંથી ઓછાભાાં ઓછા ૪૦૦ છોડની વાંખ્મા જાલી, ાકની ૩૦ થી ૫૦ દદલવની અલસ્થા સધુીભાાં 
જતનનીક શધુ્ધતાનો અભ્માવ કયલાભાાં આલે છે. જે પ્રભાબણત વાંકય દદલેરા ફીજભાાં ૮૫ ટકા ઓછાભાાં ઓછી 
શોલી જરુયી છે. જતનનીક શધુ્ધતાાં ઉયાાંત પ્રભાબણત થલા ભાટે ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાાભાાં, ફીજ નીચેના 
કોઠાભાાં જણાવ્મા મજુફના બૌતતક શધુ્ધતાનાાં રઘતુ્તભ ધાયાધોયણો અનવુાય જાશયે થમા છી વૌ પ્રથભ 
ફીજને થામયભ ૭૫ ટકા ાલડય ૩ ગ્રાભ પ્રતત કીરો ફીજ મજુફ દલાનો ટ આી, ફે કીરોભાાં એજન્વીએ 
ભાન્મ કયેર કાડની વપેદ થેરીભાાં ેકીંગ કયલાભાાં આલે છે. વટીપાઇડ ફીજ ભાટે ભયુા યાંગની એજન્વીની 
ટેગ કે જેભાાં ેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્વીના અતધકાયીની વશી-તવક્કાલાી અને તનમત ભાદશતી લાી 
ટેગ તેભજ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાનુાં ઓેરાઇન ગ્રીન યાંગનુાં રેફર વાંણૂય તલગતો વાથે એજન્વીની 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 સકંર દદવેા પ્રમાબણત બીયારણ  તયીકે 
લેચાણ અથે છૂટુાં કયલાભાાં આલે છે.   

** સકંર દદવેા પ્રમાબણત બીજના ંભૌનતક શધુ્ધતાના ંધોરણો:  ** 
 
 
 

ક્ભ 

 
 
 

તલગત 

વટીપાઇડ ફીજ 

ચીરાચાલ ુ(કન્લેળનર) 
ધ્ધતતથી તૈમાય કયેર ભાદા 
ભાટે 

ભોડીપાઇડ ધ્ધતતથી 
તૈમાય કયેર ભાદા ભાટે 

૧ બૌતતક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૮  ટકા ૯૮  ટકા 
૨ ઇનટયભેટય (ભશત્તભ) ૨ ટકા ૨ ટકા 
૩ સ્ફુયણળદકત (રઘતુ્તભ) ૭૦ ટકા ૭૦ ટકા 
૪ બેજ (ભશત્તભ) (ક)વાભાન્મ કન્ટેનય 

               (ખ) લેય પ્રપૂ 
કન્ટેનય 

૮ ટકા ૮ ટકા 
૫ ટકા ૫ ટકા 

૫ દદલેરાની અન્મ જાતનાાં ફીજ 
(ભશત્તભ) 

૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. ૫ ફીજ/કી.ગ્રા. 

૬ અન્મ ાકનાાં ફીજ (ભશત્તભ) એકણ નદશ. એકણ નદશ. 
૭ તનિંદાભણનાાં ફીજ (ભશત્તભ) એકણ નદશ. એકણ નદશ. 
૮ જતનનીક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૮૫ ટકા ૮૫ ટકા 
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S|D U]6WDM" DFNF HFTM 

JLP 5LPv! ULTF H[P 5LPv&5 V[;P S[P 5LPv($ 

! KM0GL J’lwW 9L\U6L pL\RL pL\RL 9L\U6L 

Z 5FGGM VFSFZ S5 ;5F8 ;5F8 S5 

# KFZLGM 5|SFZ l+ KFZLI l-= KFZLI KFZL GYL l+ KFZLI 

$ Y0GM Z\U ,L,M ,F, n8= ,F, VFKM ANFDL 

5 GJF GLS/TF S]D/F 5FG 

VG[ G;MGM Z\U 

,L,M VG[ G;M ;O[N ,F,vTFD| HF\IJF/F 

,L,F 5FG VG[ G;M 
,F, 

,F,vTFD| 

HF\IJF/F ,L,F 
5FG VG[ G;M 

,F, 

,F,vTFD| HF\IJF/F ,L,F 

5FG VG[ G;M ,F, 

& VF\TZUF\9GL  ,\AF. 8]\SL ,\AF.DF\ ,\AF.DF\ 8]\SL 

* D]bI DF/ ;]WL UF\9MGL 

;\bIF 

!ZvZ_ !(vZZ !Zv!& !)vZ5 

( 0F/LVMGL J’lwW SgJ”hL\U 8F.5 

sA\R 8F.5f 

0F.J”hL\U 

8F.5 

sO[,FI[,f 

0F.J”hL\U 

8F.5 

sO[,FI[,f 

SgJ”hL\U 8F.5 

sA\R 8F.5f 

) 56” NF\0LGL ;5F8L ,L;L BZAR0L ,L;L ,L;L 

!_ UF\U0FGM 5|SFZ SF\8FJF/F 

SF\8F 8\]SF 

SF\8F JUZGF 

sAM0LIFf 

SF\8FJF/F 

SF\8F ,F\AF 

SF\8FJF/F 

 

!! UF\U0F p5Z SF\8FG]\ 5|DF6 W8= SF\8F JUZGF 

sAM0LIFf 

W8= W8= 

!Z DF/ p5Z UF\U0F A[;JFG]\ 
5|DF6 

;FDFgI DF/ VFKL DF/ WF8L DF/ ;FDFgI DF/ 

!# DF/GM 5|SFZ 5L:8L,[.8 5L:8L,[.8 5L:8L,[.8 5L:8L,[.8 

!$ D]bI DF/GM VFSFZ X\S]  X\S] X\S] X\S] 

!5 D]bI DF/DF\ O], 

VFJJFGF lNJ;M 

$5v5_ 55v&_ 5Zv5& &_v&5 

!& D]bI DF/ 5FSjFFGF\ 
lNJ;M 

)_v!__ !!_v!Z_ !!_v!Z_ !!5v!Z5 

!* !___ NF6FG]\ JHG 
sUF|Df 

Z$_vZ&_ #!_v#Z_ Z)_v#__ Z(5vZ)5 



SM9F o Zv lNJ[,FGL H]NL H]NL ;\SZ HFTMGF\ GZGF\ U]6WDM" 

S|D U]6WDM" GZ HFTM 

JLP VF.Pv) H[P VF.Pv#5 $(v! V[;P V[RPv*Z H[P VF.Pv)& V[;P S[P  VF.P Z!5 

! KM0GL J’lwW DwID pL\RF pL\RF pL\RF pL\RF pL\RF DwID pL\RF 

Z 5FGGM VFSFZ ;5F8 ;5F8 ;5F8 ;5F8 ;5F8 ;5F8 

# KFZLGM 5|SFZ l-= KFZLI l-= KFZLI l-= KFZLI l-= KFZLI l+ KFZLI l-= KFZLI 

$ Y0GM Z\U ,L,M ,L,M VFKL ,F, KF\8 n8= ,F, ,L,M VFKM <FF, VFKM ANFDL 

5 GJF GLS/TF S]D/F 5FG VG[ 

G;MGM Z\U 

,L,M VG[ G;M ;O[N ,L,M VG[ G;M ;O[N ,F,vTFD| HF\IJF/F ,L,F 

5FG VG[ G;M ,F, 

,L,M VG[ G;M ;O[N ,F,vTFD| HF\IJF/F 

,L,F 5FG VG[ G;M 
,F, 

,F,vTFD| HF\IJF/F 

,L,F 5FG VG[ G;M 
,F, 

& VF\TZUF\9GL  ,\AF. ,\AF.DF\ ,\AF.DF\ ,\AF.DF\ DwYD ,\AF.DF\ ,\AF.DF\ 

* D]bI DF/ ;]WL UF\9MGL ;\bIF !Zv!( !5vZ! !&vZZ !5vZ! !5vZ_ !(vZZ 

( 0F/LVMGL J’lwW 0F.J”hL\U 8F.5 

sO[,FI[,f 

0F.J”hL\U  8F.5 

sO[,FI[,f 

0F.J”hL\U 8F.5 

sO[,FI[,f 

0F.J”hL\U 8F.5 

sO[,FI[,f 

0F.J”hL\U 8F.5 

sO[,FI[,f 

0F.J”hL\U 8F.5 

sO[,FI[,f 

) 56” NF\0LGL ;5F8L ,L;L ,L;L ,L;L ,L;L ,L;L ,L;L 

!_ UF\U0FGM 5|SFZ SF\8FJF/F SF\8FJF/F SF\8F JUZGF SF\8FJF/F SF\8FJF/F SF\8F JUZGF 

S|D U]6WDM" JLP VF.Pv) H[P VF.Pv#5 $(v! V[;P V[RPv*Z H[P VF.Pv)& V[;P S[P  VF.P Z!5 

!! UF\U0F p5Z SF\8FG]\ 5|DF6 W8= W8= SF\8F JUZGF W8= W8= SF\8F JUZGF 

!Z DF/ p5Z UF\U0F A[;JFG]\ 5|DF6 WF8L DF/ WF8L DF/ VFKL DF/ WF8L DF/ ;FDFgI DF/ VFKL DF/ 

!# DF/GM 5|SFZ DMGMXLI; 

VG[ 

.g8Z5;” 

DMGMXLI; 

VG[ 

.g8Z5;” 

DMGMXLI; 

VG[ 

.g8Z5;” 

DMGMXLI; 

VG[ 

.g8Z5;” 

DMGMXLI; 

VG[ 

.g8Z5;” 

DMGMXLI; 

VG[ 

.g8Z5;” 

!$ D]bI DF/GM VFSFZ X\S] X\S] X\S] X\S] X\S] X\S] 

!5 D]bI DF/DF\ O], VFJJFGF lNJ;M $5v5_ 5(v&Z 5Zv&_ 5_v55 5$v5( 5)v&Z 

!& D]bI DF/ 5FSjFFGF\ lNJ;M )_v!__ !!_v!Z_ !__v!!_ !__v!!_ !!5v!Z5 !!5v!Z5 

!* !___ NF6FG]\ JHG sUF|Df Z5_vZ*_ Z#_vZ5_ Z&_vZ(_ #Z_v##_ #Z_v##_ Z&5vZ*5 


