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ઉનાળુ ડાાંગરની વૈજ્ઞાનનક ખેતી 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ગજુરાત રાજયમાાં ડા ાંગરનો પાક ચોમાસ ુઅને ઉનાળુ એમ બાંને ૠતમુાાં લેવામાાં આવે છે. 

ચોમાસ ુૠતમુાાં આશરે ૭ થી ૮ લાખ હકેટર અને ઉનાળુ ૠતમુાાં આશરે ૩૦ થી ૪૦ હજાર હકેટરમાાં 

ડાાંગરનો પાક ઉગાડવામાાં આવે છે. ડાાંગરનુાં ઉત્પાદન ચોમાસ ુ ૠત ુ કરતાાં ઉનાળુ ૠતમુાાં વધારે 

આવતુાં હોવાથી ઉનાળુ ડાાંગરની ખેતી દદવસે દદવસે વધ ુલોકનિય બનતી જાય છે. 

ઉનાળુ ડાાંગરની ખેતી ખાસ કરીને જે નવસ્તારમાાં ગરમીનુાં િમાણ ઓછાં હોય, બારેમાસ હવામાાં 

ભેજનુાં િમાણ વધ ુ (૭૦%) હોય તેવા દદરયા દકનારાના રાજયોમાાં થાય છે. આપણાાં રાજયમાાં 

નવસારી, વલસાડ અને સરુત જજલ્લામાાં ઉકાઈ–કાકરાપાર યોજના તથા ખેડા અને પાંચમહાલ 

જજલ્લામાાં કડાણા યોજનાને લીધે બારમાસી કેનાલ દ્રારા નપયતની સગવડતા થઈ હોવાથી ઉનાળુ 

ૠતનુી ડાાંગરની ખેતીના નવસ્તારમાાં વધારો થવા પામેલ છે. 

૧) જાતોની પાંસદગી :– 

ઉનાળુ ૠતમુાાં સયૂયિકાશના કલાકો વધારે મળવાને કારણે ડાાંગર ચોમાસ ુ ૠત ુ કરતાાં 

પાકવામાાં ૩૦ થી ૩પ દદવસ વધારે ભોગવે છે. આથી ચોમાસ ુ શરૂ થઈ જાય તે પહલેાાં ઉનાળુ 

ડાાંગરની કાપણી –ઝુડણી પરુી થવી જોઈએ નહીતર વરસાદને લીધે ડાાંગર પલળી અને ઉગી જવાનો 

ભય રહ ેછે. વળી વરસાદ થયા પછી પણ કાપણી કરવી મશુ્કેલ છે. આથી વધ ુઉત્પાદન  આપતી 

અને વહલેી પાકતી જાતો પસાંદ કરવી જોઈએ. અભ્યાસોના આધારે જણાયુાં છે કે આપણા રાજયમાાં 

ઉનાળુ ૠતમુાાં ગરુ્જરી, એન.એ.ય.ુઆર–૧, જી.એન.આર–૩, જી.આર.–૧૦૩, જયા, જી.એ.આર–૧૩ અને 

જી.આર.–૧૭ જાતો વધ ુમાફક જણાઈ છે. 
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         જી.એન.આર–૩                             એન.એ.ય.ુઆર–૧ 

ર) ધરૂવાદડયાની માવજત :– 

ડાાંગરની રોપણી જેટલા નવસ્તારમાાં કરવી હોય તેના દશમા ભાગ જેટલા નવસ્તારમાાં 

ધરૂવાદડયુાં ઉછેરવુાં જોઈએ. એક હકેટર (૪ નવઘા) નવસ્તારમાાં ફેરરોપણી માટે ૧૦ ગુાંઠામાાં ધરૂવાદડયુાં 

કરવુાં પડ.ે આ માટે ૧૦ મીટર લાાંબા, ૧ મીટર પહોળા અને ૧૦–૧પ સે.મી. ઉંચાઈના ૮૦ થી ૧૦૦ 

કયારા જોઈએ, જયાાં પાણીની પરુતી સગવડ હોય તેવા નવસ્તારમાાં ધરૂવાદડયુાં બનાવવુાં જોઈએ. જેથી 

પાણીનુાં નનયમન બરાબર કરી શકાય અને નનિંદામણ કરવામાાં તેમજ  નપયત આપવામાાં સગુમ રહ.ે 

ધરૂવાદડયામાાં પાયાના ખાતર તરીકે કયારા દીઠ સારૂ કહોવાયેલ ુ છાણણયુાં ખાતર ર૦ દકલો, પ૦૦ 

ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ, પ૦૦ ગ્રામ સીંગલ સપુર ફોસ્ફેટ અને એક દકલો દદવેલી ખોળ વાવણી 

કરતાાં પહલેાાં જમીનમાાં ભેળવી દેવો જોઈએ. બીજની વાવણી બાદ ૧૦–૧ર દદવસે કયારા દીઠ રપ૦ 

ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ પનૂતિ ખાતર તરીકે આપવુાં અને ત્યારબાદ ફરી ૧૦ દદવસે કયારી દીઠ રપ૦ 

ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ આપવુાં. ધરૂવાદડયામાાં કીટકના નનયાંત્રણ માટે કારટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૪ 

ટકા દાણાદાર દવા કયારા દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ િમાણે બીજની વાવણી બાદ ૧પ દદવસે આપવુાં. 

ઉનાળુ ૠતનુી ડાાંગરની ખેતી માટે ધરૂવાદડય ુખરેખર નશયાળુ ૠતમુાાં ઉછેરવ ુપડે છે. ઠાંડીનુાં 

િમાણ વધ ુહોવાથી ધરૂવાદડય ુઉછેરવુાં ખબુ જ કદઠન પડે છે અને ઘણી જ કાળજી માગી લે છે તેમજ 

ધરૂ ઉછેરવામાાં ચોમાસ ુૠત ુકરતા બમણો સમય લાગે છે. શીત િનતકારક શદકત ધરાવતી જાતોનુાં 

ધરૂ સારુ તૈયાર થાય છે, જયારે બીજી અન્ય જાતોનુાં ધરૂ થોડુ નબળુ તૈયાર થાય છે. નશયાળુ ૠતમુાાં 

ઠાંડા પવનનુાં િમાણ પણ વધ ુહોવાથી ધરૂવાદડયાને ઠાંડીથી રક્ષણ આપવા ધરૂવાદડયા ફરતે સેવરી કે 

ઈકકડ વાવી પવન અવરોધક વાડ તૈયાર કરવી જોઈએ. ઉનાળુ ૠતનુી ડાાંગરની ખેતી માટે 
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અનકુૂળતા િમાણે જુદીજુદી રીતે ધરૂવાદડય ુઉગાડવામાાં આવે છે જે નીચે િમાણે છે. 

(અ) ડાાંગરને ર૪ કલાક પલાળી, પલાળેલા બીજને ભીના કાંતાન ઉપર અથવા ભીના કોથળામાાં 

ભરી ૧ર કલાક દબાવી રાખવુાં. જેથી બીજને જરૂરી ગરમાવો મળતા સ્ુરણ થાય છે. આ 

સમય દરમ્યાન બીજ નાાંખવાના ધરૂવાદડયામાાં પાણી ભરી ઘાવલ કરી રબડી બનાવી સમાર 

મારવો. અડધો કલાક રબડી ઠરવા દઈ ફણગાવેલ બીજ થોડા જોરથી એકસરખુાં પુાંખી દેવુાં 

અને જમીનમાાં પરુતો ભેજ જળવાઈ રહ ેતેટલુાં જ પાણી રાખવુાં. જેથી બીજ જમીનના સાંપકયમાાં 

આવતાાં ઉગી નીકળે છે. ત્યારબાદ પાાંચ થી છ દદવસ પછી જરૂરીયાત મજુબ હળવેથી પાણી 

આપવુાં. 

(બ) ધરૂવાદડયાની યોગ્ય રીતે તૈયાર કરેલ જમીનમાાં બીજ પુાંખવામાાં આવે છે અને પછી પાણી 

આપવામાાં આવે છે. 

 (ક) જણાવેલ કદનાાં ગાદી કયારા બનાવી ણબયારણ સીધેસીધુાં પુાંખી અથવા પ થી ૭ સે.મી.ના 

અંતરે હારમાાં હાથ વડે ચાસ ઉઘાડી કયારા દીઠ ડાાંગરની જાત િમાણે ર૦૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ 

બીજ વાવી પાંજેઠીથી માટીમાાં ભેળવ્યા બાદ પાણી મકુવામાાં આવે છે. આ રીતે તૈયાર થયેલ 

ધરૂ સશકત અને વધ ુમળૂવાળુ હોય છે. 

૩) બીજનુાં િમાણ અને માવજત :– 

બીજનુાં િમાણ હકેટર દીઠ (૪ નવધામાાં) રોપણી કરવા માટે સુાંવાળા (ઝીણા) દાણાવાળી 

ડાાંગરની જાત માટે રપ થી ૩૦ દકલો તેમજ જાડી અને બરછટ દાણાવાળી જાત માટે ૩૦ થી ૩પ 

દકલો રાખવાથી દરેક થાણા માટે બે રોપા િમાણે  ધરૂ મળી રહ ે છે. વધ ુ ણબયારણનો ઉપયોગ 

કરવાથી ધરૂના રોપા નબળા તૈયાર થાય છે. વધ ુબીજ વાપરવાથી બીજનો બગાડ પણ થાય છે 

જેથી આનથિક રીતે પણ ખચય વધે છે. 

૪) બીજને દવાની માવજત :– 

બીજથી ફેલાતા રોગને અટકાવવા માટે બીજને ધરૂ નાખતાાં પહલેાાં એક હકેટરની રોપણી માટે 

જરૂરી બીજને ર૪ લીટર પાણીમાાં ૬ ગ્રામ સ્રેપ્ટોસાયકલીનવાળા દ્રાવણમાાં ૮ થી ૧૦ કલાક 

બોળીને છાાંયે સકુવી કોરા કરીને વાવેતર માટે ઉપયોગ કરવો. 
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પ) ધરૂ ઉછેર અને કાળજી :– 

ઉનાળુ ૠતમુાાં ડા ાંગરની રોપણી માટે ધરૂ તૈયાર કરવા માટે, ધરૂવાદડયામાાં ડાાંગરની વાવણી 

રપ મી નવેમ્બરથી ૧૦ મી દડસેમ્બરના સમયમાાં કરવી દહતાવહ છે. વાવણી કયાય બાદ નીકમાાં પાણી 

ભરી ધરૂવાદડયુાં સતત ભીનુાં રાખવુાં. વાતાવરણમાાં ઠાંડીનુાં િમાણ વધ ુહોવાથી ધરૂ વહલે ુતૈયાર કરવા 

ગાદી કયારાઓને સળાંગ પોલીથીનની ચાદર અથવા ડાાંગરનુાં પરાળ અથવા કાંતાનથી ૬ થી ૮ દદવસ 

ઢાાંકી રાખવાથી ગરમીનુાં િમાણ કાંઈક અંશે જળવાઈ રહ ેછે અથવા ધરૂને વધ ુપડતી ઠાંડીની અસરથી 

બચાવવા માટે ધરૂવાદડયામાાં પાણી ભરી રાખવુાં દહતાવહ છે અને તેથી બીજનુાં સ્ુરણ જલ્દી થાય છે. 

ત્યારબાદ દરરોજ સવારે ૧૦ થી સાાંજના ૪ વાગ્યા સધુી ઢાાંકણ ખોલી નાખવુાં (રાતે્ર ઢાાંકણ ખોલવુાં 

નહી). ૧૦ થી ૧ર દદવસનુાં અને રપ થી ૩૦ દદવસ સધુી નુાં ધરૂ થાય ત્યારે કયારા દીઠ રપ૦ ગ્રામ 

એમોનનયમ સલ્ફેટ પનૂતિ ખાતર તરીકે આપવુાં. ધરૂવાડીયાને નનિંદામણ મકુત રાખવુાં. જો ઝીંક કે 

ફેરસની ઉણપ જણાય તો  ઝીંક સલ્ફેટ/ફેરસ સલ્ફેટ આપવુાં. આમ કાળજી રાખી ધરૂ ઉછેરવાથી ૪પ 

થી પ૦ દદવસ ે૪–પ પાનવાળુ રોપવા લાયક ધરૂ તૈયાર થઈ જાય છે. 

૬) જમીનની પસાંદગી અને િાથનમક તૈયારી :– 

          વધ ુઉત્પાદન આપતી જાતો બટકી હોવાથી જે જમીનમાાં પાણીનો ભરાવો ન થતો હોય અને 

જમીનની નનતાર શદકત સારી હોય તેવી મધ્યમ કાળી કયારાની બેસર જમીન વધ ુઅનકુૂળ આવે છે. 

શકય હોય તો કયારીમાાં ઈકકડ અથવા શણનો લીલો પડવાશ કરવો. જેથી રાસાયણણક ખાતરનાાં 

ખચયમાાં ઘટાડો કરી શકાય અને ઉત્પાદન ખચય ઓછો આવે. સાથે સાથ ે લીલા પડવાશના કારણે 

જમીનમાાં સેન્દ્ન્દ્રય પદાથય વધવાના કારણે જમીનનુાં પોત અને િત પણ સધુરે છે. 

          ફેરરોપણીના આગળના દદવસે પાણી ભરી અને ઘાવલ કરવાથી લોહ અન ેફોસ્ફદરક એનસડ 

જેવા પોષક તત્વોની િાપ્તીમાાં વધારો થાય છે. નત્રવાયનુી કાયયક્ષમતા પણ વધે છે અને છોડ જલ્દી 

ચોંટી જાય છે. ઘાવલ કરવાથી નનિંદણનો નાશ થાય છે તેમજ કયારીમાાં નીચેનુાં પડ બાંધાઈ જવાથી 

પાણીનો નનતાર ઓછો થવાથી પાણીની સપાટી જળવાઈ રહ ેછે. 

૭) ડાાંગરની સમયસર ફેરરોપણી :– 

ડાાંગરના પાકમાાં વધ ુ ઉત્પાદનનો આધાર ડાાંગરની જાત, તાંદુરસ્ત ધરૂ તેમજ સમયસર 
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રોપણી માટે યોગ્ય ઉંમરના ધરૂની ઉપલબ્ધતા પર રહ ેછે. ઉનાળુ ડાાંગરની રોપણી માટે ૪પ થી પ૦ 

દદવસની ઉંમરનુાં ધરૂ થાય ત્યારે ફેબ્રઆુરી માસનુાં િથમ પખવાદડયુાં વધ ુઅનકુૂળ છે. આ સમય ે

ઠાંડીનુાં િમાણ ઘટવાથી રોપાણ ડાાંગરની ફૂટ સારી થાય છે. શકય હોય તેટલા સાાંકડા ગાળે ૧પ × ૧પ 

સે.મી. અથવા ૧પ × ર૦ સે.મી. ના અંતરે એક થમુડે ર થી ૩ છોડ(રોપા) રાખી ફેરરોપણી કરવી 

દહતાવહ છે.  

૮) રાસાયણણક ખાતરોનો સમતણુલત ઉપયોગ :– 

સેન્દ્ન્દ્રય ખાતર : 

શકય હોય તો એક હકેટર (૪ નવિંઘા) દીઠ ૧૦ ટન છાણણયુાં ખાતર કે કમ્પોસ્ટ ખાતર અથવા 

શણ કે ઈકકડનો લીલો પડવાશ કરવો અથવા દદવેલી ખોળનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. 

રાસાયણણક ખાતર: 

રાસાયણણક ખાતરોના ઉંચા ભાવોને લીધે જમીન પથૃ્થકરણ િયોગશાળાની ભલામણ મજુબ 

જ પોષક તત્વો સિમાણ આપવા, જેથી વધ ુઉત્પાદન આપતી જાતોની ઉત્પાદન ક્ષમતા જળવાઈ 

રહ.ે શકય હોઈ ત્યાાં સધુી નાઈરોજન તત્વો આપવા માટે એમોનનયમ સલ્ફેટ ખાતરનો ઉપયોગ 

કરવો. જો તે ન મળે તો અને યદુરયાને પનૂતિ ખાતર તરીકે આપતી વખતે કયારીમાાં પાણી નનતારી 

નાખવુાં તથા ખાતર આપ્યા પછી બીજા યા ત્રીજા દદવસે પાણી ભરવુાં. કયારીમાાંથી પાણી નનતારવાની 

સગવડ ન હોય અને યદુરયા  ખાતર જ આપવુાં હોય તો લીંબોળીના ખોળનો પાવડર  યદુરયાના ર૦ 

ટકા જેટલો લઈ બરાબર નમશ્રણ કરી ૪૮ કલાક રહવેા દઈ પછી આપવુાં અથવા ર % લીંબોળીના 

તેલનો પટ આપવો. ઉનાળુ ૠત ુમાટે હકેટરે ૧ર૦ દકલો નાઈરોજન ખાતર ત્રણ હપ્તામાાં એટલે કે 

પાયામાાં (પ૦%), ુટ વખતે (રપ%) અને જીવ પડતી વખતે (રપ%) આપવુાં. 

પનૂતિ ખાતર આપ્યા બાદ શકય હોય તો બે હાર વચ્ચે ગરગડીયા કરબડી (રોટરી નવડર) 

ફેરવવી. જેથી આપેલ ખાતર માટીમાાં સારી રીત ે ભળી શકે, નનિંદામણનો નાશ થાય અને હવાની 

હરેફેર થવાના કારણે મળૂને િાણવાય ુમળે જેથી પાકની વધૃ્ધ્ધ ઝડપી અને સારી થાય. ફોસ્ફરસ 

યકુત ખાતર માટે હકેટરે ર૦ દક.ગ્રા. ફોસ્ફરસ સ્લરીના રૂપમાાં અથવા ૩૦ દક.ગ્રા. પાયામાાં આપવો 

જોઈએ. ફોસ્ફરસની સ્લરી બનાવવા માટે સપુર ફોસ્ફેટ, માટી અને પાણી અનકુ્રમે ૧:ર:૩ના િમાણમાાં 

નમશ્રણ કરીને ઓછામાાં ઓછ ૧ કલાક ઠરવા દઈ આ તૈયાર થયેલ નમશ્રણમાાં ધરૂના મળૂ ડૂબી જાય તે 

રીતે ૧પ નમનીટ સધુી બોળી રાખ્યા પછી ફેર રોપણી કરવી. 
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૯) કયારીમાાં પાણીનુાં નનયમન :– 

 ઉનાળુ ડાાંગરની ફેરરોપણી કયાય પછી ધરૂના રોપા ચોંટી જાય ત્યાાં સધુી છીછરુાં પાણી ૧ થી ર 

સે.મી. જેટલુાં રાખવુાં જેથી ધરૂ સારી રીતે ચોંટી જાય અને ગામા પડવાની શકયતા ઓછી રહ ેજેના 

પદરણામે છોડની સાંખ્યાનુાં િમાણ જળવાઈ રહ ે છે. ત્યારબાદ જેમ જરૂર પડે તેમ ફૂટ થતાાં સધુી 

છીછરુાં પાણી ભયાય કરવુાં. કાંટીમાાં જીવ પડવાના સમયથી ડાાંગર પાકતાાં સધુી ડાાંગરના પાકને વધારે 

પાણીની જરૂર પડે છે. એટલે કયારીમાાંથી પાણી નનતયાયના ૩ થી ૪ દદવસ બાદ ૩ થી પ સે.મી. 

ઉંડાઈ જેટલુાં પાણી દાણા પાકતાાં સધુી ભરી રાખવુાં. આ સમય દરમ્યાન જો પાકને પાણીની ખેંચ પડ ે

તો દાણાના ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે. ડાાંગર પાકી જતા કયારીમાાંથી પાણી નનતારી 

નાાંખવાથી દાણા એક સાથે પાકી જાય છે અને કાપણીમાાં સરળતા રહ ેછે.   

૧૦) નનિંદણનો નાશ કરવો :– 

         સારી રીતે ઘાવલ કરી ફેર રોપણી કરેલ પાકમાાં નનિંદણનો િશ્ન રહતેો નથી. પણ શકય હોય 

ત્યાાં સધુી એકથી બે વખત નનિંદામણ કરવુાં જેથી પાકની વધૃ્ધ્ધ સારી થાય. જયાાં મજુરોની ખેંચ હોય 

ત્યાાં નનિંદણનાશક દવાઓ જેવી કે, બટુકલોર ૧.રપ૦ સ.તત્વ પ૦૦ લીટર પાણીમાાં ઓગાળી અથવા 

બેન્થીઓકાબય ૧ દકલો સ.તત્વ િનત હકેટરે રોપણી પછી ર થી ૪ દદવસે આપવો. જયારે ડાાંગરનુાં 

ફણગાવેલ બીજ પ ૂાંખીન ેવાવેતર કરેલ હોય તો ફણગાવેલ બીજ પ ૂાંકયા પછી ૮ થી ૧૦ દદવસ પછી 

આ િમાણે છાંટકાવ કરવો. 

૧૧) પાક સાંરક્ષણ:– 

ઉનાળુ ૠતમુાાં ડા ાંગરના પાકમાાં રોગ/જીવાતનો ઉપદ્રવ જુજ િમાણમાાં આવે છે. છતાાં પણ 

અગત્યનાાં રોગ/જીવાતની સામે નીચે મજુબ પાક સાંરક્ષણનાાં પગલાાં લેવા જોઈએ. 

ગાભમારો:– ધરૂવાદડયામાાં ૧પ દદવસે ૧ ગુાંઠાના ધરૂવાદડયામાાં કારટેપ હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૪ ટકા 

દાણાદાર દવા ૧ દકલો નાખવુાં  ખેતરમાાં ૧પ–ર૦ દદવસે અને ૪૦–૪પ દદવસે એમ બે વાર કારટેપ 

હાઈડ્રોક્લોરાઈડ ૪ ટકા દાણાદાર દવા  હકેટરે ર૦ દકલો  મજુબ આપવુાં. 

બદામી ચસુીયા:– ઈમીડાકલોિીડ ર૦૦ એમ.એલ. ૧૦ લીટર પાણીમાાં ૩ મી.લી. થડ પર પડે તેમ 

છાટવુાં. 

સકુારા :– સ્રેપ્ટોસાયકલીન ૧ ગ્રામ + કોપર ઓકસીકલોરાઈડ ૧૦ ગ્રામ ર૦ લીટર પાણીમાાં ભેળવી  
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છાાંટવુાં.   

ઝાાંખા દાણા/ભખુરી કાંટીના રોગ:– િોપીકોનાઝોલ રપ ટકા ઈ.સી. દવા ૧૦ મી.લી. અથવા 

રાયફલોકસીસ્રોબીન રપ + ટેબકુોનાઝોલ પ૦ (૭પ વેટેબલ ગે્રન્યલુ્સ) ૪ ગ્રામ  િનત ૧૦ 

લીટર પાણીમાાં નમશ્રણનો છાંટકાવ કરવો.  

તાાંણબયો (જસતની ઉણપ):– 

        ૧) ર૦ દકલો ઝીંક સલ્ફેટ િનત હકેટર ઘાવલ વખતે અથવા ઉભા પાકમાાં પુાંખીને આપવ.ુ  

        ર) ૧૦ ણલટર પાણીમાાં પ૦ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ + રપ ગ્રામ ચનુો ઓગાળી છાંટકાવ કરવો. 

૧ર) સમયસરની કાપણી :– 

ઉનાળુ ડાાંગરનો પાક મ ેમાસમાાં પાકી જાય કે તરત જ કાપણી કરી દેવી જોઈએ. દાણા પાકટ 

થાય પછી જો ડાાંગરનો પાક ખેતરમાાં ઉભો રહવેા દેવામાાં આવે તો કાપણી સમયે પળુા  સકુાવા દઈ 

ગાંજી કરી દેવા અથવા તરત જ ઝૂડી લેવા. જો પળૂા વધ ુસમય તાપમાાં રહવેા દેવામાાં આવે તો 

ચોખા કાઢતી વખતે કણકીનુાં િમાણ વધી જાય છે તથા ચોખાનો ઉતાર ઓછો આવે છે. 

૧૩) સાંગ્રહ:– 

ડાાંગરના મણૂળયા માાંથી દાણા છૂટા પાડયા બાદ સામાન્ય રીતે તેને સયૂયના તાપમાાં સકુવવામાાં 

આવે છે. સાંગ્રહ વખતે દાણામાાં ૧૦ થી ૧ર% કરતા વધ ુ ભેજ ન હોવો જોઈએ. કાપણી સમયે 

સકુવવાની રીત તથા સાંગ્રહ કરવાની રીત ઉપર ડાાંગરના મીલીંગ વખતે આખા અને ભાાંગેલા 

ચોખાના િમાણનો આધાર રહલેો છે. 

ઉનાળુ ડાાંગર (દણક્ષણ ગજુરાત) માટેની ભલામણો : 

(૧) ડાાંગર ના ધરૂવાડીયુાં તૈયાર કરતી વખતે પ્લાસ્ટીક શીટ અથવા ડાાંગરનુાં પરાળ (૧૦ સ.ેમી. 

નુાં પડ) ઢાાંકવાથી ધરૂવાદડયુાં ૩૦ દદવસમાાં તૈયાર થાય છે એટલે કે ર૦ દદવસ વહલેુાં તૈયાર 

કરી શકાય. 

(ર) મોડી પાકતી ડાાંગરની જાત મસરુી માટે નવેમ્બરના છેલ્લા અઠવાદડયામાાં ધરૂવાદડયુાં નાખવુાં 

જરૂરી છે. 

(૩) ડાાંગરની જાત જી.આર. ૧૦૩ નુાં વાવેતર કરતા ખેડૂતોને ઘાવલ કરેલ કયારીમાાં ડા ાંગરના 
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ફણગાવેલ બીજની સીધી વાવણી કરવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે. જે ફેરરોપણી કરતાાં 

૩ર ટકા જેટલુાં વધ ુચોખ્ખુાં આનથિક વળતર આપે છે. 

(૪) ડાાંગર આઈ.આર. રર નુાં વાવેતર કરતા ખેડૂતોને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે ડાાંગરના 

પાકમાાંથી ર૬ ટકા વધ ુ આવક મેળવવા માટે તાજા અઝોલા હકેટર દીઠ ૧ ટન િમાણે 

ફેરરોપણી બાદ ૧ અઠવાદડયે િથમ નનિંદામણ કયાય બાદ જમીનમાાં ભેળવવાની પધ્ધનત 

અનસુરવી. જો તાજા અઝોલા ઉપલબ્ધ ન હોય તો જૈનવક ખાતર ન આપવાની 

સરખામણીએ ૧પ ટકા જેટલી વધ ુઆવક મેળવવા માટે ફેરરોપણી પહલેાાં હકેટર દીઠ ૧૦ 

દકલો બ્લ્યગુ્રીન આલ્ગી આપવી. 

(પ) ડાાંગર જાત જી.આર. ૩ માાં ભલામણ કરેલ ફોસ્ફરસયકુત ખાતરનો જથ્થો આપ્યા નસવાય  

વધારે ઉત્પાદન મેળવવા માટે નવેમ્બર માસમાાં હકેટર દીઠ ૧૦૦ દકલો ણબયારણનો દર 

રાખી ઈકકડ/શણનુાં વાવેતર કરવાની સલાહ છે. 

(૬) ડાાંગર જી.આર. ૧૧ ને રોપતા પહલેા તેના મળૂને  (૧ મીલી. કલ્ચરમાાં ૧ × ૧૦૮ જીવાંત 

કોષવાળા) એઝેટોબેકટર કે એઝોસ્પીરીલીમના દ્રાવણમાાં ૧પ નમનીટ બોળીને રોપવામાાં આવે 

તો ૧ર૦ દક.ગ્રા. ના/હ.ે ને બદલે ૬૦ દક.ગ્રા. ના/હ.ે આપવાની જરૂરીયાત રહ ેછે. 

(૭) દણક્ષણ ગજુરાતમાાં ચોમાસ ુ અને ઉનાળુ એમ બે પાક લેવા માટે હકેટરે પ ટન ડાાંગરનુાં 

પરાળ જમીનમાાં ભેળવવા સાથ ેહકેટરે ૮૦ દકલો નાઈરોજન (પ૦ થી ૭પ% પાયામાાં) અન ે

૩૦ દકલો ફોસ્ફરસ આપવાથી વધ ુ ઉત્પાદન મળે છે. નાઈરોજનની બચત થાય છે અને 

જમીનમાાં સેન્દ્ન્દ્રય કાબયન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશની લભ્યતા વધે છે. 

(૮) દણક્ષણ ગજુરાતના ભારે વરસાદીય નવસ્તાર, પદરસ્સ્થનત–૩ માાં ઉનાળુ ડાાંગર (ગરુ્જરી અથવા 

જયા)ની ખેતી કરતાાં ખેડુતોને તેમનુાં ધરૂવાડીયુાં ડીસેમ્બરના િથમ પખવાડીયામાાં નાાંખવાની 

ભલામણ કરવામાાં આવે છે. 

(૯) દણક્ષણ ગજુરાતના ભારે વરસાદીય નવસ્તાર, પદરસ્સ્થનત–૩માાં ચોમાસ ુ ડાાંગર પછી ઉનાળુ 

ડાાંગરની ખેતી કરતાાં ખેડુતોને િેસમડ ૧૦ ટન/હ ેઅને ૭પ ટકા ફોસ્ફરસ ભલામણ કરેલ 

નાઈરોજનનો જથ્થો નફાકારક ઉત્પાદન તથા ઉત્પાદકતા ટકાવવા ભલામણ કરવામાાં આવ ે

છે. 
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(૧૦) દણક્ષણ ગજુરાતના ભારે વરસાદ વાળા ખેત આબોહવાકીય પદરસ્સ્થનત–૩ નવસ્તારના ડાાંગર 

(ચોમાસ)ુ–ડાાંગર (ઉનાળુ) પાક શે્રણી અપનાવતા ખેડૂતોને દરેક ડાાંગર પાકને જમીન 

ચકાસણી અહવેાલને આધારે ખાતર આપવાની ભલામણ કરવામાાં આવે છે. જો દરેક પાક 

લેતા પહલેા જમીન ચકાસણી કરાવવી શકય ન હોય તો તેઓએ વધ ુ આનથિક વળતર 

મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ ૧૦૦ ટકા નાઈરોજન તથા પ૦ ટકા ફોસ્ફરસ સાથે ફોસ્ફેટ 

કલ્ચર આપવાની સલાહ છે 

(૧૧) દણક્ષણ ગજુરાતનાાં ભારે વરસાદવાળા ખેત આબોહવાદકય નવસ્તારમાાં ઉનાળુાં ડાાંગરની રોપણી 

કરતાાં ખેડુતોને ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે, ટપક નપયત પધ્ધનતની સરખામણીએ પષૃ્ઠ 

નપયત પધ્ધનત, આનથિક રીતે વધ ુઉત્પાદન આપતી અને સસ્તી પડે છે. તેમ છતાાં પાણીની 

અછત હોય અને ટપક નપયત પધ્ધનત ઉપલબ્ધ હોય તો શરૂઆતના ૮૦ મી.મી. ઉંડાઈના ૪ 

થી પ નપયત પષૃ્ઠ નપયત પધ્ધનતથી આપવા અને ટપક પધ્ધનતનો ઉપયોગ કરવો. આ 

પધ્ધનતથી િનત ણલટરે ડાાંગરનુાં વધ ુઉત્પાદન મેળવી શકાય અને ૪૧ % પાણીની બચત થઈ 

શકે છે. 
ટપક પધ્ધનતની નવગત: 

વાવેતર અંતર : ર૦ X× ર૦ : ૪૦ સે.મી. (જોડીયા હાર) 
લેટરલ અંતર : ૬૦ સે.મી. 
ટપકણીયાનો દર : ૮ ણલ./કલાક 
ટપકણીયાની અંતર : ૬૦ સ.ેમી. 
પધ્ધનત ચલાવવા માટેનુાં દબાણ : ૧.ર દક.ગ્રા./સે.મી.ર 
પધ્ધનત ચલાવવાનો સમયગાળો : અઠવાડીયામાાં બે વાર 

       પધ્ધનત ચલાવવાનો સમય : માચય થી મે : ૧૧૦ થી ૧રપ નમનનટ (1.2 PEF) 

(૧ર) દણક્ષણ ગજુરાતના ખેત આબોહવાકીય પદરસ્સ્થનત–૩નાાં ઉનાળુ ડાાંગર વાવતા ખેડૂતોને સલાહ 

આપવામાાં આવે છે કે, ધરૂ નાાંખતા પહલેાાં ણબયારણને ૧ર કલાક સધુી ૧૦૦૦ પી.પી.એમ. 

થાયોયરુીયાના દ્્્રાવણમાાં (એક હકેટર માટે રપ ગ્રામ/રપ ણલટર પાણી) પલાળી વાવણી 

કરવી અને ઘરૂનુાં બીજુ ાં પાન નીકળે ત્યારે થાયોયરુીયાનુાં દ્્રાવણ ૧૦૦૦ પી.પી.એમ. (૧ 

ગ્રામ/ણલ)નો છાંટકાવ કરવાથી ડાાંગરનુાં વધ ુઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો મેળવી શકાય છે. 
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 આ ઉપરાાંત ડાાંગરની SRI અને SIRA પધ્ધનત પણ અપનાવી શકાય. 

ડાાંગરની ‘શ્રી’ પધ્ધનતનાના અગત્યના મદુ્રા 

(૧) ૮–૧ર દદવસની ઓછી ઉંમરના ધરૂને માટીનાાં આવરણ સાથે ઉપાડીને મળૂને નકુશાન કયાય 

વગર રોપણી કરવી. 

(ર) એક જ છોડ/ધરૂની સાવચેતી પવૂયક છીછરી ઉંડાઈએ જ રોપણી. 

(૩) પહોળા ગાળે રોપણી કરવી (રપ સેમી × રપ સેમી નાાં અંતરે). 

(૪) જમીનમાાં ફકત ભેજ જાળવવો (પાણી આપી નનતાર કરવો). 

(પ) જાપાનીઝ પેડી વીડર/કોનોવીડરનો ઉપયોગ કરી બે હાર વચ્ચેનુાં નનિંદામણ દુર કરવુાં. 

(૬) સેન્દ્રીય ખાતરનો (છાાંણીય/ુ કમ્પોષ્ટ/દદવેલી ખોળ/વમીકમ્પોષ્ટ વગેરે) મહત્તમ ઉપયોગ. 

ડાાંગરની  ‘સીરા’ પધ્ધનતનાના અગત્યના મદુ્રા 

(૧) ડાાંગરના અવશેષોનો ફેર વપરાશ. 

(ર) ઝાડના પાાંદડા (ગ્લીરીસીડીયા)નો લીલો પડવાશ તરીકે ઉપયોગ (વન ખેતીની રીતનો 

ઉપયોગ કરીને). 

(૩) વધ ુઉત્પાદન આપતી ડાાંગરની જાતોનો ચોકકસ અંતરે ફેરરોપણી (જોડીયાહાર પધ્ધનતથી). 

(૪) ફોસ્ફરસ યકુત યરુીયાની ગોળીઓનો રાસાયણણક ખાતર રૂપે કાયયક્ષમ ઉપયોગ. 

 
 

 

-------ooo------- 


