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ધાન્મ ાકોભાાં ફાજયી એ ગજુયાતનો વૌથી અગત્મનો ફીજા નાંફયનો ઘાન્મ ાક છે. ફાજયી અન્મ 
ઘાન્મ ાકોની વયખાભણીભાાં વૌથી લધાયે સકુાયાની રયસ્થથતતનો પ્રતતકાય કયી ળકે તેભ છે અને તેથી જ તે 
યાજમના સકુા અને અઘઘ-સકુા તલથતાયોભાાં ફીજા ાકોની વયખાભણીભાાં વારુાં અને થથામી ઉત્ાદન આે છે. 
દેળભાાં ફાજયીના લાલેતય તલથતાયની દષ્ટિએ ગજુયાત  યાજ્મ એ યાજથથાન અને ભશાયાટર છી ત્રીજા 
નાંફયનુાં યાજમ છે. ગજુયાત યાજમભાાં ફાજયીનો કુર લાલેતય તલથતાય આળયે ૬ થી ૭ રાખ શકેિય જેિરો છે 
જેભાાં શારભાાં ભોિા બાગનાાં તલથતાયભાાં શાઇબ્રીડ ફાજયીનુાં લાલેતય થામ છે. ફાજયીનો ાક મખુ્મત્લે ચોભાસ ુ
ઋતભુાાં રેલાભાાં આલે છે યાંત ુગજુયાત યાજ્મભાાં જે તલથતાયભાાં ઉનાાભાાં ાણીની પયૂતી સતુલઘાઓ છે 
તેલા તલથતાયભાાં ફાજયી ાકનુાં લાલેતય અંદાજે ફે રાખ શકેિયભાાં કયલાભાાં આલે છે. યાજ્મભાાં ઉનાળુ 
ફાજયીનુાં લાલેતય મખુ્મત્લે ફનાવકાાંઠા, ખેડા, આણાંદ, ભશવેાણા, અભદાલાદ, ગાાંઘીનગય, ાિણ અને 
વાફયકાાંઠા જીલ્રાઓભાાં થામ છે. આ ઉયાાંત વૌયાટરભાાં દરયમાકાાંઠા તલથતાયભાાં ઉનાળુ અને પલૂઘ-તળમાળુ 
ફાજયીનુાં લાલેતય થલા રાગ્ય ુછે.  

ગજુયાત યાજમભાાં ફાજયીનુાં શકેિય દીઠ વયેયાળ ઉત્ાદન ૧૦૦૦-૧૨૦૦ રકરોગ્રાભ અને ૧૮૦૦-
૨૩૦૦ રકરોગ્રાભ અનકુ્રભે ચોભાસ ુઅને ઉનાળુ ઋતભુાાં ભે છે. ઉનાળુ ઋતભુાાં ખેતી કામો જેલા કે ખેડ, 
ખાતય, લાલેતય વભમ, તનિંદાભણ, ાયલણી, આંતયખેડ, તમત લગેયે ઘામાઘ મજુફ વભમવય અને પયુતા 
પ્રભાણભાાં કયી ળકામ છે તેભજ ઉનાાભાાં લાતાલયણનાાં વાનકુુ રયફોને કાયણે ચોભાસ ુઋતનુાાં 
પ્રભાણભાાં યોગ-જીલાતોનો ઉદ્રલ ઓછો અથલા નરશલત યશતેો શોમ છે. તેથી ઉનાળુ ઋતભુાાં ફાજયીનાાં 
દાણાનુાં ઉત્ાદન ચોભાસ ુઋત ુકયતા દોઢથી ફે ગણુાં લઘાયે આલે છે.    

ચોભાસ ુફાજયીની વયખાભણીએ ઉનાળુ ઋતભુાાં ફાજયીની તલપરુ ઉત્ાદન ક્ષભતાની ળક્યતાને 
ઘ્માનભાાં રઇને જુનાગઢ કૃત યતુનલવીિીના મખુ્મ ફાજયા વાંળોઘન કેન્દ્ર, જાભનગય ખાતે ચારતા વતત 
વાંળોઘનને રયણાભ,ે ૨૦૦૩ભાાં  જી.એચ.ફી.-૫૫૮ અને ૨૦૦૭ની વારભાાં જી.એચ.ફી.-૫૩૮ જાતો ઉનાળુ 
ઋતભુાાં લાલેતય ભાિે ફશાય ાડલાભાાં આલેર છે. જી.એચ.ફી.-૫૫૮ જાત કુતરુ યોગ વાભે પ્રતતકાયક ળરકત 
ઘયાલતી અને ભઘ્મભ ભોડી ાકતી જાત વભગ્ર બાયતભાાં ઉનાાભાાં જ્માાં ાણીની પયુતી વગલડતા છે 
તેલા તલથતાયભાાં વભમવયનાાં લાલેતય ભાિે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. જ્માયે જી.એચ.ફી.-૫૩૮ એ કુતરુ 
યોગ વાભે પ્રતતકાયક ળરકત ઘયાલતી અને લશરેી ાકતી શોલાથી ઉનાાભાાં જ્માાં ાણીની વગલડ થોડી 
ઓછી શોમ તેલા તલથતાયભાાં લાલેતય ભાિે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. યાંત ુભઘ્મભ ભોડી ાકતી જાત 
જી.એચ.ફી.-૫૫૮ના તલકલ્ રૂે તેભજ જુદા જુદા એગ્રો-કરાઇભેિીક લાતાલયણભાાં થથામી અને લઘ ુ
ઉત્ાદન આે તેલા શાઇબ્રીડો ખેડતૂોને ભી યશ ેતે ભાિે ફાજયા વાંળોઘન કેન્દ્ર, જાભનગય ખાતે વાંળોઘનના 
પ્રમત્નો વતત ચાલ ુયાખલાભાાં આલેર, જેના પથલરૂ,ે દાણા અને ચાયાનુાં લઘ ુઉત્ાદન આતી, કુતરુ 
યોગ વાભે પ્રતતકાયક ળરકત ઘયાલતી અને ઉનાળુ ઋતભુાાં જુદા જુદા એગ્રો-કરાઇભેિીક લાતાલયણભાાં 
અનકુૂ આલે તેલી ફાજયીની નલી વાંકય જાત જી.એચ.ફી-૭૩૨ તલકવાલલાભાાં વપતા ભેર છે. આ 
જાત ભાદા: ૯૬૨૨૨ એ x નય: જે-૨૩૪૦ના વાંકયણ દ્રાયા જાભનગય ખાતે તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે. આ 
જાતને ગજુયાત યાજ્મભાાં ઉનાળુ ઋતભુાાં ફાજયીનુાં લાલેતય થતાાં તલથતાયભાાં જેલા કે જાભનગય, આણાંદ, 
વયદાયકૃતનગય અને તલજાપયુ ખાતે લાલેતય ભાિે ભાન્મ (અંકુળ) જાતો જેલી કે જી.એચ.ફી.-૫૩૮, 
જી.એચ.ફી.-૫૫૮ અને જી.એચ.ફી.-૫૨૬ વાથે ૨૦૦૬, ૨૦૦૭, ૨૦૦૯ અને ૨૦૧૦ એભ ચાય લઘ સધુી 
ચકાવણી કયલાભાાં આલેર છે. જેનાાં યીણાભો નીચે મજુફ જોલા ભેર છે. 



ફાજયાના ભોિા ામા યના ઉનાળુ અખતયાઓના યીણાભો (કોઠા-૧) ઉયથી પલરત થામ છે કે 
ઉનાળુ ઋતભુાાં જી.એચ.ફી.-૭૩૨ જાતે દાણાનુાં વયેયાળ ઉત્ાદન વૌથી લઘાયે ૫૦૩૭ રકરોગ્રાભ આેર છે 
જે ઉત્ાદન અગાઉની ઉનાાભાાં બરાભણ કયેર ત્રણેમ જાતો જેલી કે જી.એચ.ફી.-૫૩૮, જી.એચ.ફી.-૫૫૮ 
અને જી.એચ.ફી.-૫૨૬ કયતા અનકુ્રભે ૧૪.૭૭, ૧૩.૨૦ અને ૨૧.૬૬ િકા લઘાયે આેર છે. આ ઉયાાંત 
જી.એચ.ફી.-૭૩૨ જાતે ઉનાળુ ઋતભુાાં સકુા ચાયાનુાં વયેયાળ ઉત્ાદન ણ વૌથી લઘાયે ૮૧૫૧ રક.ગ્રા. 
આેર છે, જે કાંરોર (અંકુળ) જાતો જી.એચ.ફી.-૫૩૮, જી.એચ.ફી.-૫૫૮ અને જી.એચ.ફી.-૫૨૬ કયતા 
અનકુ્રભે ૧૨.૮૯, ૫.૫૨ અને ૨૦.૨૨ િકા લઘ ુસકુા ચાયાનુાં છે. ગજુયાતભાાં જાભનગય, આણાંદ અને વયદાય 
કૃતનગય ખાતે કૃતત્રભ યોગલાી રયસ્થથતતભાાં રીઘરે યોગના અખતયાઓના રયણાભો (કોઠા-૨) યથી 
પલરત થામ છે કે જી.એચ.ફી.-૭૩૨ જાતભાાં વયેયાળ કુતરુ અને અંગાયીમાનુાં પ્રભાણ વૌથી ઓછાં જોલા 
ભેર છે. એિરે કે જી.એચ.ફી.-૭૩૨ એ અગાઉની બરાભણ કયેર ત્રણેમ જાતો કયતા કુતરુ અને 
અંગાયીમાના યોગ વાભે લઘ ુપ્રતતકાયક ળરકત ઘયાલે છે. તેભજ આ વાંકય જાતભાાં વાાંઠાની ભાખી અને 
ગાબભાાની ઇમોનો ઉદ્રલ ણ ઓછો જોલા ભેર છે. જી.એચ.ફી.-૭૩૨ વાંકય જાતભાાં પ્રોિીનનુાં 
પ્રભાણ (૧૧.૦૮ િકા) અગાઉની બરાભણ કયેર ત્રણેમ જાતો કયતા લઘાયે જોલા ભે છે. આ જાતનાાં 
લાનથતતક રક્ષણો જોઇએ તો, થડનો યાંગ રીરો અને મૂ ાવે રારાળ ડતી જાાંમ જોલા ભે છે. તેની 
ગાાંઠો રીરા યાંગની અને ઉયની ગાાંઠોભાાં આછી રૂાંલાિીની યીંગ શોમ છે. ડૂાંડા ભઘ્મભ રાાંફા અને ભઘ્મભ 
જાડા, વખત, બારાકાય આકાયના અને મછૂ લગયના શોમ છે. તેના પુાંકેવય જાાંફરી યાંગના, તલકવીત અને 
યાગયજથી બયેરા શોમ છે. ભઘ્મભ ભોડી ાકતી આ જાતની વયેયાળ ઉંચાઇ ૧૯૦ થી ૧૯૫ વે.ભી. જેિરી 
શોમ છે. આ જાતના દાણા ભોિા, ગોાકાય અને આકઘક યાંગના શોમ છે. 

આ યીતે જી.એચ.ફી.-૭૩૨ એ ભાન્મ (અંકુળ) જાતો કયતા લઘ ુદાણા અને સકુા ચાયાનુાં ઉત્ાદન, 
ભઘ્મભ ભોડી ાકતી જાત, દાણા ભોિા અને આકઘક યાંગના, ડૂાંડા ભઘ્મભ રાાંફા, ભઘ્મભ જાડા અને આકઘક 
દેખાલના અને કુતરુ યોગ વાભે લઘ ુપ્રતતકાયક ળરકત ઘયાલતી શોલાથી આ નલી વાંકય જાતને આણાંદ ખાતે 
તાયીખ ૨૫-૨૭ભી એતપ્રર, ૨૦૧૧ દયમ્માન ભેર ગજુયાતની ચાયેમ કૃત યતુનલવીિીઓની વાંયકુત પ્રાન્િ 
બ્રીડીંગ અને જીનેિીકવની વાતભી એગ્રેથકો વફ કતભિીભાાં “ગજુયાત શાઇબ્રીડ ફાજયા-૭૩૨” (જી.એચ.ફી.-
૭૩૨) તયીકે વભગ્ર ગજુયાત યાજમભાાં ઉનાળુ ઋતભુાાં તમતલાા તલથતાયભાાં લાલેતય ભાિે બરાભણ 
કયલાભાાં આલેર છે. આથી ગજુયાતના ખેડતૂોને ઉનાાભાાં ફાજયીનુાં લઘ ુઉત્ાદન ભેલલા ભાિે 
જી.એચ.ફી.-૭૩૨ વાંકય જાતનુાં લાલેતય કયલા બરાભણ કયલાભાાં આલે છે. તલળેભાાં આ વાંકય જાતને 
૧૫ભી ભે, ૨૦૦૭ના યોજ ઇક્રીવેિ, ાિનચેરૂ (આંઘ્ર પ્રદેળ) ખાતે ભેર ફાજયા લેયાઇિર 
આઇડને્િીપીકેળનની ભીિીંગભાાં અલખર બાયતીમ ઘોયણે યાજથથાન, ગજુયાત, શયીમાણા, ઉત્તય પ્રદેળ, ભઘ્મ 
પ્રદેળ, ાંજાફ, રદલ્શી લગેયે યાજમોભાાં ચોભાસ ુઋતભુાાં ણ લાલેતય ભાિે બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે.   
કોઠો-૧: ગજુયાતભાાં વાંકય ફાજયી જી.એચ.ફી.-૭૩૨ની જુદી જુદી ભાન્મ (અંકુળ) જાતો વાથેની ઉત્ાદન 
ક્ષભતાની વયખાભણી (વને ૨૦૦૬,૨૦૦૭,૨૦૦૯,૨૦૧૦)   
 

ક્રભ તલગત જી.એચ.ફી.-
૫૨૬ 

જી.એચ.ફી.-
૫૫૮ 

જી.એચ.ફી.-
૫૩૮ 

જી.એચ.ફી.-
૭૩૨ 

૧ દાણાનુાં વયેયાળ ઉત્ાદન (રક.ગ્રા.) ૪૧૪૦ ૪૪૪૯ ૪૩૮૯ ૫૦૩૭ 

૨ ભાન્મ (અંકુળ) જાતો કયતા દાણાનુાં 
લઘ ુઉત્ાદન (િકાભાાં) 

૨૧.૬૬ ૧૩.૨૦ ૧૪.૭૭ -- 

૩ સકુા ચાયાનુાં વયેયાળ ઉત્ાદન 
(રક.ગ્રા.) 

૬૭૮૦ ૭૭૨૫ ૭૨૨૦ ૮૧૫૧ 

૪ ભાન્મ (અંકુળ) જાતો કયતા સકુા 
ચાયાનુાં લઘ ુઉત્ાદન (િકાભાાં) 

૨૦.૨૨ ૫.૫૨ ૧૨.૮૯ -- 

 



કોઠો-૨: વાંકય ફાજયી જી.એચ.ફી.-૭૩૨ની તલતલઘ કન્રોર (અંકુળ) જાતો વાથે વયખાભણી                 
ક્રભ તલગત જી.એચ.ફી.-

૫૨૬ 

જી.એચ.ફી.-
૫૫૮ 

જી.એચ.ફી.-
૫૩૮ 

જી.એચ.ફી.-
૭૩૨ 

ક ક્ષણો (ગ ણઘમો)ની ત  નાત્મક શરખામણી 
૧ ભાતા-તતા ૯૫૨૨૨ એ   

X 

   જે-૨૩૭૨ 

૯૪૫૫૫ એ   
X 

  જે-૨૨૯૦ 

૯૫૪૪૪ એ 

X 

  જે-૨૩૪૦ 

૯૬૨૨૨ એ  
X 

  જે-૨૩૪૦ 

૨ ફશાય ડમાનુાં લઘ ૨૦૦૨ ૨૦૦૩ ૨૦૦૭ ૨૦૧૧ 

૩ છોડની ઉંચાઇ (વે.ભી.) ૧૭૫-૧૮૫ ૨૦૦-૨૧૦ ૧૫૫-૧૬૫ ૧૯૦-૧૯૫ 

૪ ૫૦ િકા ફૂર આલલાના 
રદલવો 

૪૬-૪૯ ૪૯-૫૩ ૪૨-૪૭ ૫૨-૫૫ 

૫ ાકલાના રદલવો ૮૦-૮૫ ૮૦-૮૫ ૭૫-૭૮ ૮૦-૮૫ 

૬ ફૂિની વાંખ્મા ૪-૬ ૩-૫ ૪-૬ ૩-૪ 

૭ ડૂાંડાની રાંફાઇ (વે.ભી.) ૨૨-૨૭ ૨૦-૨૫ ૨૦-૨૫ ૨૩-૨૫ 

૮ ડૂાંડાનો જાડાઇ (વે.ભી.) ૨-૩ ૩-૪ ૨-૩ ૩-૪ 
૯ ડૂાંડાનો આકાય ળાંકુ ળાંકુ નાકાય બારાકાય 

૧૦ દાણાની વાઇઝ ભઘ્મભ ભોિા ભઘ્મભ ભોિા 
ખ કૃષિમ રોગળાલી રરસ્થથષતમા ંરોગન  ંિમાણ (ટકામા)ં 
૧૧ કુતરુનુાં પ્રભાણ (િકાભાાં) -- ૮.૪૧ ૩.૪૪ ૩.૩૫ 
૧૨ અંગાયીમાનુાં પ્રભાણ (િકાભાાં) -- ૧૧.૩૪ ૬.૯૮ ૫.૦૬ 
૧૩ ગેરૂનુાં પ્રભાણ (િકાભાાં) -- ૧.૬૦ ૩.૨૭ ૨.૦૩ 
ગ જીળાતોનો ઉદ્રળ (ટકામા)ં 
૧૪ વાાંઠાની ભાખીનો ઉદ્રલ ડૂાંડા 

અલથથાએ  (િકાભાાં) 
-- ૫.૮૨ ૯.૮૦ ૪.૧૨ 

૧૫ ગાબભાાની ઇમનો 
ઉદ્રલ ડૂાંડા અલથથાએ 
(િકાભાાં) 

-- ૬.૮૭ ૫.૪૨ ૪.૨૨ 

ઘ કળોીટી કેરેકટરશની શરખામણી  
૧૬ પ્રોિીન (િકાભાાં) ૯.૮૫ ૯.૯૪ ૧૧.૦૨ ૧૧.૦૮ 
૧૭ તેરનુાં પ્રભાણ (િકાભાાં) ૫.૮૫ ૭.૧૦ ૬.૫૫ ૬.૫૦ 

 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


