
વૈજ્ઞાનનક ખેતી દ્રાયા ભગ ાકભાાં પ્રભાણણત ફીજ ઉત્ાદન 

ઢેઢી કે. કે., જોષી એચ. જે. અને ડાાંગયીમા સી. જે. ફાજયા સાંશોધન કેન્દ્દ્ર, જૂનાગઢ કૃનષ 
યનુનવનસિટી,જાભનગય કૃનષગોનવધા,  ભાચચ-૨૦૧૩ (૧૧): ૩-૮. 

 

કઠો ાકો ઘાન્મ ાકો છીના ક્રભે અત્મતં ભશત્લન  ંસ્થાન ઘયાલે છે. નાઇટ્રોજન સ્સ્થકયણની 
વલવળષ્ટ ળકકત, પ્રોટીનની ઉંચી ભાત્રા અને વલયીત લાતાલયણભા ંટકી યશલેાની ખાવવમતથી તેભને અન્મ 
ાકોથી અરગ તાયલે છે. બાયત વલશ્વભા ં કઠોન  ંવૌથી લઘાયે લાલેતય , ઉત્ાદન અને  લયાળ કયનાય 
દેળ છે. બાયતભા ંઅંદાજે ૨૩૦ રાખ શકેટયભા ં કઠો ાકોન  ંલાલેતય થામ છે તેભાથંી અંદાજીત ઉત્ાદન 
રગબગ ૧૫૦ રાખ ટન  જેટલ ં થામ છે. કઠોભા ં ૨૦ થી ૨૫ ટકા પ્રોટીન શોમ છે. જેને રીઘ ેઆણા 
યોજીંદા ખોયાકભા ંકઠોન  ંવવલળે સ્થાન છે. આણા ખોયાકભા ંવભતોર આશાય ભાટે કઠોની યોજની ૮૦ 
થી ૧૦૦ ગ્રાભની જરૂયીમાત વાભે પકત ૩૦ ગ્રાભથી ણ ઓછ ંકઠો ઉરબ્ઘ થામ છે. તેન  ંમ ખ્મ કાયણ 
બાયતભા ંકઠો ાકોન  ંઉત્ાદન પ્રવત શકેટયે ઘણ  ંઓછ ંછે. આ ઉણને શોંચી લલા ભાટે ટ ંકાગાાના 
કઠો ાકો જેલા કે ભગ, અડદ, ભઠ અને ચોાન  ંઉત્ાદન લઘાયવ  ંજરૂયી છે. ગ જયાત યાજ્મભા ંઅંદાજે 
૫.૦ રાખ શકેટયભા ંટ ંકાગાાના કઠો ાકો જેલા કે ભગ, અડદ, ભઠ અને ચોાન  ંલાલેતય થામ છે, જેન  ં
ઉત્ાદન આળયે ૪ રાખ ભેકટ્રક ટન જેટલ  ંથામ છે.  

 

ભગન  ંલાલેતય યાજ્મભા ંમ ખ્મત્લે ઉત્તય ગ જયાત, કચ્છ અને વૌયાષ્ટ્રભાં  અંદાજે ૨.૦ થી ૨.૫ રાખ 
શકેટયભા ંથામ છે . ભગન  ંલાલેતય ભોટે બાગે બફનવમત, ઓછી પદ્ર  તાલાી જભીન અને ઓછી 
ભાલજતોથી થત  ંશોલાથી તેન  ંવયેયાળ શકેટયે ઉત્ાદન ઘણ  ંઓછ ભે છે. યંત   ખેડતૂો ભગની બરાભણ 
કયેર લઘ  ઉત્ાદન આતી, લશરેી ાકતી, યોગ પ્રવતકાયક અને દાણાની ઉત્તભ ગ ણલત્તા ઘયાલતી જાતોન  ં
લાલેતય વાયી પદ્ર   જભીનભા ંકયી અને લૈજ્ઞાવનક ખેતી ઘ્ઘવત અનાલી શકેટયે લઘ  ઉત્ાદન ભેલી 
ળકે છે. આ ઉયાતં ભગ ાકન  ંલઘ  ઉત્ાદન ભેલલાભા ંખેત વાભગ્રીઓ ૈકી ફીજ ભશત્લન  ંસ્થાન ઘયાલે 
છે. ખેડતૂોને લાલેતય ભાટે સ ઘાયેરી જાતોન  ંવાયી જવનનીક અને બૌવતક શ ધ્ધતાલંાળુ તેભજ વાયી સ્ૂયણ 
ળકકત ઘયાલત  ંપ્રભાબણત ફીજ યૂતા ંપ્રભાણભા ંઉરબ્ધ થામ એ ામાની જર યીમાત છે. આ ભાટે 
સ ઘાયેરી જાતોના ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ ખેડતૂો દ્રાયા રેલાભા ંઆલે તેભજ ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ શઠે 
લાલલાભા ંઆલેર જાતોના ગ ણઘભો અને ખાવવમતો જાણી વારૂ બફમાયણ ફનાલી ળકે તે ખફૂ જ જરૂયી છે. 
ભગ એ સ્લયાગીત (વેલ્પ ોરીનેટેડ) ાક છે તેથી ભગ ાકભા ંસ ઘાયેરી જાતોન  ંપ્રભાબણત ફીજ 
ઉત્ાદન ચોક્કવ એકરન અંતય યાખી વશરેાઇથી રઇ ળકામ છે. ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભભા ંબફમાયણની 
શ ધ્ધતા ંતેભજ આન લવંળક ગ ણધભો જલાઇ યશ ેતે ભાટે ફીજ પ્રભાણનની કાભગીયી ગ જયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વીના તાવંત્રક કભયચાયીઓ દ્રાયા કયલાભા ંઆલે છે. જે ખેડતૂોએ ભગ ાકના ંપ્રભાબણત ફીજન  ં
લેચાણ ોતે ફજાયભા ંજાતે ન કયલા ઇચ્છતા શોમ, તેઓએ વયકાયી, વશકાયી કે યજીસ્ટડય થમેર ખાનગી 
વસં્થાઓ/ેઢીઓ ભાયપત ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ રઇ ળકે છે. જેથી પ્રભાબણત થમેર ફીજની લેચાણ 
વ્મલસ્થા તે વસં્થા ોતે કયે છે. જો ખેડતૂો આધ વનક ખેતી ધ્ધવતનો અબબગભ અનાલીને ફીજ ઉત્ાદન 
પ્રોટભા ંખેતી કયે તો, લઘ  ફીજ ઉત્ાદન ભેલીને આવથિક યીતે વાયો નપો ભેલી ળકે છે. ભગના ફીજ 
વધૃ્ધ્ધ કામયક્રભભા ંઆન લાવંળક અને બૌવતક શ ધ્ધતા જાલલા ભાટે ફીજની લાલણીથી ફીજ તૈમાય થામ ત્મા ં
સ ઘીભા ંજ દા જ દા તફકકે નીચેની કાજીઓ રેલાની થતી શોમ છે.    
(૧) ફીજ પ્રોટની નોંઘણી : ભગ ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોન  ંફીજ પ્રભાણન, ગ જયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વી, અભદાલાદની કચેયી દ્રાયા કયલાભા ંઆલે છે. આ ભાટે વનમત પોભય એજન્વીની 



મ ખ્મ/ેટા કચેયીએથી ભેલી, જર યી પી બયી, ફીજ પ્રભાણન ભાટે દય લે ચોભાસ  ઋત  ભાટે ૧૫ભી 
જ રાઇ અને ઉનાળુ ઋત  ભાટે ૧૫ભી ભાચય સ ધીભા ંફીજ પ્રોટની નોંધણી કયાલલાની શોમ છે. 
(૨) સધુાયેરી જાતની સાંદગી : ભગ ાકભા ંપ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ રેલા ભાટે ભગની નીચેની 
સ ઘાયેરી નોટીપાઇડ થમેર જાતોભાથંી કોઇણ જાતની વદંગી કયલી.  
 

અન .  
ન.ં 

ખાવવમત જાતન  ંનાભ 

કે-૮૫૧ જી. એભ.-૩ જી. એભ.-૪ 

૧ બરાભણ લય ૧૯૮૫ ૧૯૯૩ ૨૦૦૧ 

૨ લાલેતય ભાટે બરાભણ ઋત  ચોભાસ  અને 
ઉનાળુ 

ઉનાળુ ચોભાસ  અને 
ઉનાળુ 

૩ ઉત્ાદન (કક.ગ્રા./શ.ે) ૧૦૦૦-૧૨૦૦ ૧૧૦૦-૧૨૦૦ ૧૨૦૦-૧૫૦૦ 

 

(૩) જભીનની સાંદગી અને પ્રાથનભક તૈમાયી : ભગ એ ટ ંકાગાાનો કઠો ાક શોમ તે યેતા, શરકી, 
ભઘ્મભ કાી, ગોયાડ  તેભજ વાયી વનતાય ળકકતલાી કાી જભીનભા ંથઇ ળકે છે. યંત   ભગન  ંલાલેતય 
વાયી પદ્ર   ભઘ્મભ કાી કે ગોયાડ  જભીનભા ંકયલાથી લઘ  ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે. જભીન તૈમાય 
કયતી લખતે જ ન  ં ગત્ય  ંછાણીય  ંખાતય શકેટય દીઠ ૮ થી ૧૦ ટન જભીનભા ંવાયી યીતે બેલવ  ંઅથલા 
ચાવભા ંબયવ .ં જેથી જભીનની બૌવતક સ્સ્થવત સ ઘયતા,ં બેજવગં્રશ ળકકત અને પદ્ર  તાભા ંલઘાયો થામ છે  
અને ાકન  ંઉત્ાદન લઘ  ભે છે. આગની ઋત ના ાકના અલળેો લીણી, એકાદ ફે ઉંડી ખેડ કયી, કયફ 
ભાયી જભીન વભતર અને બયબયી ફનાલલી.  જે પ્રોટ/જભીનભાં ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ રેલાનો શોમ, તે 
જભીનભા ંઆગની વીઝન/લયભા ં ભગની કોઇણ જાતન  ંલાલેતય કયેર ન શોવ  જોઇએ એ ફીજની 
શ ધ્ધતા ંજાલલા ભાટે ખફૂ જ જર યી છે.  
(૪) ફીજનુાં ાપ્પ્ત સ્થાન : ભગ ાકની સ ધાયેરી જાતોન  ંવટીપાઇડ અને પાઉન્ડળેન કક્ષાન  ંફીજ ઉત્ન્ન 
કયલા ભાટે અન ક્રભે પાઉન્ડળેન અને બ્રીડય કક્ષાના ફીજની જર યીમાત યશ ેછે. પાઉન્ડળેન/બ્રીડય કક્ષાન  ં
ફીજ ઘાયાઘોયણો મ જફની જવનનીક શ ધ્ધતા,ં બૌવતક શ ધ્ધતા,ં સ્ૂયણ ળકકત અને જર યી ટેગ ધયાલત  ંશોવ  ં
જર યી છે. આવ  બ્રીડય કક્ષાન  ંફીજ, મ ખ્મ કઠો વળંોધન કેન્દ્ર,  વયદાય કૃવનગય દાતંીલાડા  કૃવ 
ય વનલવવિટી, વયદાય કૃવનગય ાવેથી ખયીદવ .ં જમાયે પાઉન્ડળેન કક્ષાન  ંપ્રભાબણત ફીજ, ગ જયાત યાજમ 
ફીજ વનગભ, યાષ્ટ્રીમ ફીજ વનગભ, ગ જકોભાવોર, યાજમની કૃવ ય વનલવવિટીઓ અગય તો અન્મ પ્રાઇલેટ 
અવધકૃત વસં્થાઓ ાવેથી ખયીદવ  ંઅને તેભ કયલા ફાફતના  યાલા જેલા કે બફમાયણ ખયીદીન  ંઅવર 
ફીર, ટેગ્વ, ખારી થેરીઓ લગેયેની ચકાવણી પ્રોટની નોંધણી વભમે ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના 
અવધકાયીઓ દ્રાયા કયલાભા ંઆલે છે. 
(૫) એકરન અંતય : એકરન અંતયનો મ ખ્મ શતે   ફીજ ઉત્ાદનને બૌવતક તેભજ જનીવનક વભશ્રણથી દૂય 
યાખલાનો છે. ભગના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ંફીજની આન લવંળક અને બૌવતક શ ધ્ધતા ંજાલલા ભાટે 
પાઉન્ડળેન ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ૧૦ ભીટય અને વટીપાઇડ ફીજ ઉત્ાદન ભાટે ૫ ભીટય ઓછાભા ંઓછ ં
એકરન અંતય પ્રોટની ચાયેમ ફાજ  જાલવ  ંએ પયજીમાત છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો ફીજ 
પ્રોટ યદ થલાને ાત્ર ઠયે છે. જે ધ્માનભા ંયાખવ  ખાવ જર યી છે. 
(૬) વાવેતય સભમ : ચોભાસ  ઋત ભા ંલાલણી રામક લયવાદ થમે જ રાઇ ભાવના પ્રથભ ખલાકડમાભા ં
ભગન  ંલાલેતય કયવ .ં જ્માયે ઉનાળુ ઋત ભા ંભગ ન  ંલાલેતય દબક્ષણ ગ જયાતભા ંપેબ્ર આયીના ફીજા કે ત્રીજા 



અઠલાકડમાભા ંઅને વૌયાષ્ટ્ર, કચ્છ તેભજ ઉત્તય ગ જયાતભા ંભાચય ભકશનાના પ્રથભ ખલાકડમા સ ઘીભા ં
લાલેતય કયવ .ં  
(૭) વાવણી અંતય અને ફીજનો દય : ફીજ પ્રોટભા ંયોગીંગની કાભગીયી, આંતયખેડ, વનિંદાભણ દલાનો 
છટંકાલ લગેયે સ ગભતાથી કયી ળકામ, તે ભાટે ભગન  ંલાલેતય  ૪૫ x ૧૫ વે.ભી. અંતય યાખી શકેટયે ૧૫ 
કકરો ફીજનો દય યાખી કયવ .ં ફીજ પ્રોટભા ંલઘ   ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે લાલેતય કયેર વલસ્તાયભા ંછોડની 
યૂતી અને વપ્રભાણ વખં્મા જાલલી એ ખફૂ જ અગત્મન  ંછે. ફીજનો ઉગાલો થમા ફાદ જ્મા ંખારા ડરે 
શોમ ત્મા ંફીજ લાલીને ખારા ત  યંત જ  યલા તેભજ જે જગ્માએ લઘ  છોડ શોમ ત્મા ંલઘાયાના છોડની ૧૦ 
થી ૧૨ કદલવભા ંાયલણી કયી ફે છોડ લચ્ચે ૧૨ થી ૧૫ વે.ભી.ન  ંઅંતય યાખવ .ં આભ કયલાથી લાલેતય 
કયેર વલસ્તાયભા ંયૂતા અને વપ્રભાણ છોડ યશલેાથી તેનો વલકાવ અને વસૃ્ઘ્ઘ વાયી થળે, યીણાભે લઘ  
ઉત્ાદન ભળે.  
(૮) ફીજ ભાવજત: ભગના પ્રભાબણત થમેર પાન્ડળેન/બ્રીડય ફીજને ૂગનાળક દલાનો ટ આેરો શોમ છે 
તેથી દલાના ટની જરૂયીમાત યશતેી નથી. યંત   ભગ કઠો લગયનો ાક શોમ તેના મૂ ઉય 
યાઇઝોબફમભની નાની નાની અવખં્મ મૂગકંડકાઓ (ગાઠંો) ફઘંામ છે. આ મૂગકંડકાઓ (ગાઠંો)ભા ં
યાઇઝોબફમભ નાભના ફેકટેયીમા યશ ેછે જે શલાભા ંયશરે મ ક્ત નાઇટ્રોજનન  ંસ્લરૂ ફદરીને છોડને વીઘો 
ઉમોગ કયલા, તેને રભ્મ સ્લરૂભા ંપેયલલાની અદભ ત ળકકત ઘયાલે છે. આ પ્રવવૃત લઘાયલા ભાટે ભગના 
બફમાયણને જીએભફીએવ-૧ નાભના યાઇઝોબફમભ કલ્ચયનો ટ ૨૦૦ ગ્રાભ/ ૮ કકરોગ્રાભ ફીજ મ જફ 
આલો. પ્રથભ બફમાયણને ગોના દ્રાલણભા ંરાી ઉય આ કલ્ચયનો છટંકાલ કયલો. ત્માયફાદ ફીજને 
શરાલી, એક વયખો ટ આલો. ટ આપ્મા છી બફમાયણ છામંડાભા ંસકૂલલા દઇ લાલેતય કયવ .ં   
(૯) યાસામણણક ખાતય : ભગના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ંલાલણી વભમે ામાના ખાતય તયીકે શકેટય દીઠ 
૨૦ કીરો નાઇટ્રોજન અને ૪૦ કીરો પોસ્પયવ ફીજની લાલણી શરેા ચાવભા ંઉંડ ેઓયીને આલા. વલ્પયની 
ઉણ લાી જભીનભા ંશકેટયે ૨૦ કકરો વલ્પય ામાના ખાતય તયીકે આલાથી લઘ  ઉત્ાદન ભે છે અને 
દાણાની ગ ણલત્તાભા ંસ ઘાયો થામ છે. ભગના મૂભા ંયાઇઝોબફમભ જીલાણ નંી પ્રવવૃત થતી શોલાથી  છોડ 
ોતે જાતે શલાભાનંો નાઇટ્રોજન લાયલાની ળકકત ભેલી રે છે. ભગને આ કાયણથી વૂતિ ખાતયની જરૂય 
યશતેી નથી. યાઇઝોફીમભ કલ્ચયની ભાલજત કયી શોમ તો યાવામબણક ખાતયો ઓછા આલા. આભછતા ં
ખાતયો કેટરા આલા તે ભાટે ખેડતેૂ ોતાના ખેતયનો જભીનનો નમ નો રઇ “જભીન ચકાવણી 
પ્રમોગળાા”ભા ંથૃ્થકયણ કયાલી, તેભા ંબરાભણ આલે તે મ જફ ખાતયો ાકને આલાથી ખાતયોનો 
કામયક્ષભ ઉમોગ થામ છે અને લઘ  ફીજ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે.    
 (૧૦) યોગીંગ : જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન કામયક્રભ શાથ ઘયલાભા ંઆલેર શોમ તે જ જાતના ફધા જ 
ગ ણધભો ધયાલત  બફમાયણ ઉત્ાદન થામ તે અવત આલશ્મક છે. આ ભાટે ફીજ પ્રોટભા ંવૌથી અગત્મની 
કાભગીયી યોગીંગની છે. ધાયાધોયણો મ જફન  ંજવનનીક શ ધ્ધતા ંધયાલત  ંફીજ ેદા કયલા વભમવય યોગીંગ 
કયવ  ંઅત્મતં જર યી છે. યોગીંગન  ંકામય જેટરી કાજી અને ચીલટથી કયલાભા ંઆલે તેટરી બફમાયણની 
શ ધ્ધતા ંઅને બયોવાાત્રતા લધે છે. યોગીંગનો ખચય ખેડતેૂ ોતે બોગલલાનો શોમ છે. યોગીંગન  ંકામય 
પ્રોટભા ંક ળ ભજ યો દ્રાયા, ખેડતેૂ જાતે, ફીજ પ્રોટ રેનાય વશકાયી કે પ્રાઇલેટ વસં્થાએ ભગના ાકભા ંફુર 
અલસ્થા ળર  થામ તે શરેા ળર  કયી, ત્રણ થી ચાય લખત યોગીંગની કાભગીયી પ્રોટભા ંધવનષ્ઠ યીતે નીચે 
મ જફ કયલી.  
 જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટ રીઘરે શોમ તે જાતના ંવલવળષ્ટ ગ ણધભો કોઠા-૧ભા ંજણાવ્મા 

મ જફના જેલા કે છોડનો ઘયેાલો અને પ્રકાય, ૂરનો યંગ, ૂરના ેટરના ફેઇઝનો યંગ , ડાીની 



વખં્મા, ળીંગની રફંાઇ, દાણાનો યંગ અને વાઇજ , ાકલાના કદલવો  લગેયેનો અગાઉથી અભ્માવ 
કયી તેને ભતા ંઆલે તે છોડ યાખી, તે વવલામના ંવલજાતીમ કે ળકંાળીર રાગતા તભાભ છોડ 
ઉાડી પ્રોટભાથંી દૂય કયલા.  

 ખફૂ જ લશરેા કે ભોડા ૂર આલે તેલા વલજાતીમ કે ળકંાળીર રાગતા તભાભ છોડ ઉાડીને દૂય 
કયલા.  

 લધ  ડતી લાનસ્વતક વ્ર ધ્ધ્ધ કે વલકાવભા ંનફા દેખામ તેલા વલજાતીમ કે ળકંાળીર રાગતા 
તભાભ છોડ ઉાડી પ્રોટભાથંી દૂય કયલા.  

 ભગ ાક વવલામના અન્મ ાકોના ંછોડ, વનિંદાભણના છોડ, યોગીસ્ટ છોડ લગેયે યોગીંગ દયમ્માન 
ઉાડી દૂય કયલા. 
 

કોઠો-૧: ભગની સઘુાયેરી જાતોના ગણુઘભો:- 
અન .  
ન.ં 

ગ ણધભો જાતન  ંનાભ 

કે-૮૫૧ જી. એભ.-૩ જી. એભ.-૪ 

૧ છોડનો પ્રકાય ઇયેકટ પેરામેરા ઇયેકટ 

૨ છોડના વલકાવની ખાવવમત ઇનડીટયભીનેટ ઇનડીટયભીનેટ ડીટયભીનેટ 

૩ ૂરના ેટરના ફેઇઝનો યંગ જાંફરી રીરો રીરો 
૪ ૂરનો યંગ ીો ીો ીો 
૫ ૂર ફેવલાના કદલવો ૩૫-૪૫ ૩૭-૪૬ ૩૩-૪૧ 

૬ છોડ ય ડાીની વખં્મા ૨.૨ ૨.૪ ૨.૮ 

૭ ળીંગની રફંાઇ (વે.ભી.) ૭.૨ ૬.૩ ૭.૬ 

૮ ળીંગ દીઠ દાણાની વખં્મા ૮.૯ ૯.૦ ૧૧.૦ 
૯ ળીંગનો યંગ અને ફેવલાની 

ખાવવમત 

રીરો અને છોડની 
ટોચ ઉય 

રીરો અને છોડની 
ટોચ ઉય 

રીરો અને છોડની 
ટોચ ઉય 

૧૦ ાકલાના કદલવો ૬૫-૭૦ ૭૦-૭૫ ૬૫-૬૮ 

૧૧ દાણાનો યંગ  ચકતો રીરો ચકતો રીરો રીરો 
૧૨ ૧૦૦ દાણાન  ંલજન (ગ્રાભ) ૪.૨૫ ૪.૨૭ ૪.૩૪ 

૧૩ ળીંગો એકી વાથે ાકે છે ક્રભાન વાયે વાથે 
ાકે છે  

એકી વાથે ાકે છે 

 

(૧૧) નમત: ચોભાવાભા ંજો યૂતો અને વપ્રભાણ લયવાદ થામ તો ભગના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ં વમત 
આલાની જરૂય યશતેી નથી. યંત   જો ાકની કટોકટીની (ક્રાન્તી) અલસ્થાઓએ લયવાદ ખેંચામ અને 
જભીનભા ંબેજની ખેંચ જણામ તો ાકને ડાી ફુટલી, ૂર અલસ્થા અને ળીંગોભા ંદાણા બયાલલાની 
અલસ્થાએ વમત અલશ્મ આવ .ં ઉનાળુ ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ંભગને ઉત્તય ગ જયાત, કચ્છ અને 
વૌયાષ્ટ્રભા ં૮ થી ૧૦ કદલવના અંતયે વાતેક વમત આલા, જ્માયે દબક્ષણ ગ જયાતભા ં૧૬ થી ૧૮ કદલવના 
ગાે ાચં વમત આલા. આભછતા ંવમતની વખં્મા અને ફે વમત લચ્ચેનો ગાો જભીનની પ્રત/પ્રકાય 
અને સ્થાવનક શલાભાન ઉય આઘાય યાખે છે. 



(૧૨) અન્દ્મ ખેત ધ્ધનતઓ : ભગના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ંઅન્મ ખેત ધ્ધવતઓ જેલી કે આંતયખેડ, 
વનિંદાભણ, ાક વયંક્ષણના ગરા લગેયે વાભાન્મ ભગના ાકભા ંસ ધાયેરી લૈજ્ઞાવનક ધ્ધવતઓની બરાભણ 
અનાલલી. 
(૧૩) કે્ષનિમ નનરયક્ષણ: ભગના વટીપાઇડ ત્થા પાઉન્ડળેન કક્ષાના પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ંગ જયાત 
યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના તાવંત્રક કભયચાયીઓ ઉબા ાકભા ંઓછાભા ંઓછા ફે લખત ક્ષેવત્રમ 
વનકયક્ષણ કયલા આલે છે. પ્રથભ ક્ષેવત્રમ વનકયક્ષણ ાકની ૂર અલસ્થા  શરેા અને ફીજ  ૂરકા અલસ્થા 
કે ળીંગો અલસ્થાએ કયલા આલે છે.  આ દયમ્માન લાલેતય વલસ્તાય, લાલેતય તાયીખ, એકરન અંતય, 
પ્રોટભા ંવલજાતીમ છોડ, વનિંદાભણના છોડ, અન્મ ાકના ંછોડ તેભજ યોગીષ્ટ છોડની પ્રભાણની ચકાવણી 
કયે છે. જે લખતે ફીજ ઉત્ાદકે શાજય યશવે   અને  એજન્વીના અવધકાયી દ્રાયા આલાભા ંઆલતી 
સચૂનાઓનો ખાવ અભર કયલો. જો ફીજ પ્રોટ ક્ષેવત્રમ વનકયક્ષણ દયમ્માન તેભના નીચે મ જફના રઘ ત્તભ 
ઘોયણો અન વાય ન જણામ તો તેલા ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે ગ્રાશમ યાખલાભા ંઆલતા નથી. 

*  ભગ ાકનાાં ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટનાાં કે્ષનિમ ધોયણો  * 
ક્રભ વલગત પાઉન્ડળેન ફીજ પ્રોટ વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ 

૧ એકરન અંતય (રઘ ત્તભ) ૧૦ ભીટય ૫ ભીટય  
૨ વલજાવતમ છોડન  ંપ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા ૦.૨૦ ટકા 
૩ શરેો બ્રાઇટના યોગન  ંપ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા ૦.૨૦ ટકા 
    

 

       
(૧૪) કાણી અને થે્રસીંગ : ભગ ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભા ં૮૦ ટકા ળીંગો ાકી જામ ત્માયે ફોય શરેાના 
વભમભા ંાકની કાણી કયલી જેથી કયી ળીંગો પાટી કે ખયી ન જામ.  કાણી કયેર છોડને વાપ કયેર 
ખાભા ંરાલી, સમૂયના તાભા ં૫ થી ૭ કદલવ સ ઘી સ કવ્મા ફાદ થે્રવયનો ઉમોગ કયી દાણા છૂટા ાડલા. 
થે્રવયને અગાઉથી વાપસ પ કયી, થે્રવય વનમત ગવતએ ચરાલવ ,ં જેથી ફીજ બાગંી ન જામ. થ્રેવીંગ વભમે 
ભગની અન્મ જાતન  ંવભશ્રણ ન થામ તેની ખાવ કાજી યાખલી. બફમાયણના જથ્થાને વાપસ પ કયીને ગ્રેડીંગ 
કયવ . ત્માયફાદ ફીજના ંજથ્થાને ળણના નલા કોથાભા ંબયી જ્મા ંજીલાતનો ઉદ્રલ ન શોમ તેલા 
ગોડાઉનભા ંવગં્રશ કયલો. વગં્રશ લખતે ફીજભા ં૯ ટકાથી લધ  બેજ ન યશ ેતેની ખાવ કાજી યાખલી. 
બફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય થમે ફીજ પ્રભાણન એજન્વીની જે તે ેટા કચેયીને જાણ કયી ફીજના ં
નમ નાઓ રેલા અંગેની કામયલાશી કયલી. 
(૧૫) ફીજ પ્રરિમા : ફીજ પ્રભાણન ભાટે ભગના ફીજના ંશ ધ્ધતાના ંધોયણો વનમત થમેર શોમ છે. તેલા 
ધોયણોલાળુ ફીજ એજન્વી દ્રાયા પ્રભાબણત કયી આલાભા ંઆલે છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ ગ જયાત યાજ્મ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વીના ંતાવંત્રક કભયચાયી દ્રાયા ભગ ાકના તૈમાય થમેર બફમાયણના ંજથ્થાભાથંી વનમત 
વભમભા ંફીજના ંપ્રવતવનવધત્લ ધયાલતા પાઉન્ડળેન ફીજના ાચં અને વટીપાઇડ ફીજના ત્રણ નમ નાઓ રે 
છે. આ નમ નાઓ કાડની થેરીઓભા ંબયી, તેભા ંવં  ણય વલગતોલાી નમ ના સ્રી ઉય 
ઉત્ાદક/પ્રવતવનવધ અને એજન્વીના નમ ના રેનાય અવધકાયીની વશી વાથેની મ કી એજન્વીના વીરથી દયેક 
નમ ના રાખથી વીર કયલાભા ંઆલે છે. આ નમ નાઓભાથંી વટીપાઇડ ફીજનો એક અને જો પ્રોટ 
પાઉન્ડળેન ફીજનો શોમ તો તેભાથંી ફીજના ત્રણ નમ નાઓ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીભા ંચકાવણી અથે રઇ 
જલાભા ંઆલે છે . ફાકીના એક નમ નો મ ખ્મ ફીજ ઉત્ાદક અને એક નમ નો ેટા ફીજ ઉત્ાદકને 
આલાભા ંઆલે છે.  નમ નાઓ રીધા છી ફીજને ૧૦૦ કકરોગ્રાભ બયતીભા ંળણના ંનલા કોથાભા ંબયી, 



દયેક કોથાભા ંણ વં ણય વલગતોલાી નમ ના સ્રી મ કલાભા ંઆલે છે. ત્માય ફાદ દયેક કોથાઓ 
એજન્વીના વીર લડ ેવીર કયલાભા ંઆલે છે. દયેક કોથાઓ ઉય વં ણય વલગતો ઉત્ાદકે રખલાની શોમ 
છે. આ વીર કયેરા ફીજના ં યા રોટનો જથ્થો ફીજ પ્રભાણન એજન્વીની કચેયીએથી ભજં યી રઇ મ ખ્મ 
ફીજ ઉત્ાદકે ોતાના નોંધણી કયેર પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય અથલા નજીકના એજન્વી દ્રાયા ભાન્મ કયેર ફીજ 
પ્રભાણન કાભગીયી વેન્ટય ય ટ્રાન્વપય કયલાભા ંઆલે છે. 
         ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાાભા,ં ફીજ વનમત ધાયાધોયણો મ જફન  ંજાશયે થમા છી બફમાયણન  ંવૌ 
પ્રથભ પ્રોવેવીંગ પ્રાન્ટભા ંગ્રેડીંગ ભળીનથી ફીજન  ંગ્રેડીંગ કયલાભા ંઆલે છે. ત્માય ફાદ ફીજને થામયભ 
૭૫ ટકા ાલડય ૩ ગ્રાભ પ્રવત કીરો ફીજ મ જફ દલાનો ટ આલા આલે છે. રોટલાય જથ્થાન  ંએક 
વયખા ેકીંગભા ંએક જ સ્થે એકીવાથે  યે યા જથ્થાન  ંફેગીંગ, ટેગીંગ અને વીરીંગ અંગેની કામયલાશી 
એજન્વીના કભયચાયીની શાજયીભા ંપ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય કયલાભા ંઆલે છે. ભગના વટીપાઇડ ફીજન  ંેકીંગ 
૨.00 કીરોભાં  અને પાઉન્ડળેન ફીજન  ંેકીંગ ૫.00 કીરોભા ંએજન્વીએ ભાન્મ કયેર કાડની થેરી ભા ં
ેકીંગ કયલાભા ંઆલે છે. પાઉન્ડળેન ફીજ ભાટે વપેદ યંગની અને વટીપાઇડ ફીજ ભાટે ભ યા યંગની 
એજન્વીની ટેગ કે જેભા ંેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્વીના અવધકાયીની વશી-વવક્કાલાી અને વનમત 
ભાકશતી લાી ટેગ થેરી વાથે વીલી, થેરીના ફને્ન છેડ ેરાખન  ંવીર ભાયલાભા ંઆલે છે. ફીજ ઉત્ાદકે 
ોતાન  ંઓેરાઇન ગ્રીન યંગન  ંરેફર વંણૂય વલગતો વાથે એજન્વીની ટેગ નીચે યાખી થેરી વાથે 
વીલલાભા ંઆલે છે. આ વીર કયેર પાઉન્ડળેન ફીજની થેરીઓ વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ રેનાય ખેડતૂો કે 
વસં્થા/ેઢીઓ રઇ જામ છે. જ્માયે વટીપાઇડ બફમાયણની થેરીઓ કોભળીમર લાલેતય ભાટે ફજાયભા ં
પ્રભાબણત ફીજ તયીકે લેચાણ અથે છૂટ ં કયલાભા ંઆલે છે. 
                     * ભગ ાકનાાં ફીજનાાં બૌનતક શધુ્ધતાનાાં ધોયણો * 
િભ નવગત પાઉન્દ્ડશેન ફીજ સટીપાઇડ ફીજ 

૧ બૌવતક શ ધ્ધતા ં(રઘ ત્તભ) ૯૮  ટકા ૯૮  ટકા 
૨ ઇનટય ભેટય (ભશત્તભ) ૨  ટકા ૨  ટકા 
૩ અન્મ ાકના ંફીજ (ભશત્તભ) ૫ ફીજ/કી.ગ્રા. ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૪ વનિંદાભણના ફીજ (ભશત્તભ) ૫ ફીજ/કી.ગ્રા. ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૫ ભગની અન્મ જાતના ંફીજ (ભશત્તભ) ૧૦ ફીજ/કી.ગ્રા. ૨૦ ફીજ/કી.ગ્રા. 
૬ સ્ૂયણ ળકકત (રઘ ત્તભ)   ૭૫ ટકા ૭૫ ટકા 
૭ બેજ (ભશત્તભ) (ક) વાભાન્મ કન્ટેનય 

                (ખ) લેsય પ્ર પ કન્ટેનય 

૯ ટકા ૯ ટકા 
૮ ટકા ૮ ટકા 

૮ આન લવંળક શ ઘ્ઘતા (રઘ ત્તભ) ૯૯ ટકા ૯૮ ટકા 
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