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[P.T.O.]



રરરિષ્ટ-૧ 
(૧) કૃષ ખાતા તયપથી કૃષ વફંધી પ્રશ્નો , નષલન ટેક્નોરોજી અંગે ખેડુતોના પ્રષતબાલો   

અને વંળોધનના ભુદ્દાઓ  

 
અ.ન.ં રિલ્ાવાર કૃરિ સબંધી પ્રશ્નો, પ્રરિભાવો અને 

સંિોધનના મુદ્દાઓ 

પ્રત્યુત્તર આનાર રવભાગ 

૧ ખેડુતો પ્રકૃષતક ખેતી તયપ લી યહ્યા છે તથા ZBNF 

ધ્ધષતઓ વયકાયશ્રી પ્રચષરત કયલા જઇ યશી છે . જ ેઅંગે 

લધુ વંળોધન કયલાની જરૂયીમાત છે.  

વશ પ્રાધ્માક,  

કૃષયવામણ ષલબાગ,  

ફાગામત કોરજે, નલવાયી 

૨ મુષનલષવિટી વંળોષધત થમેર જાતોના ષફમાયણો ુયતા 

જથ્થાભાં કે્ષષિમ કક્ષાએ ઉરબ્ધ કયલલા જોઇએ.  

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક, 

 કઠો વંળોઘન કેન્દ્ર, નલવાયી 

૩ ળેયડી ાકભાં ષવંગર આઇ ફડ ધ્ધષતથી લાલેતય લધી 

યહ્યુ છે . આ ધ્ધષત અંગે લધુ ઘષનષ્ટ બરાભણો કયલાની 

જરૂયીમાત છે.  

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક,  

ભુખ્મ ળેયડી વંળોધન કેન્દ્ર,, 

નલવાયી 

૪ બરૂચ ષજલ્રાભાં ઘણા વભમથી લયવાદની 

અષનમષભતતાનાં કાયણે ખયીપ ાકોભા ષફમાયણ લાયંલાય 

ષનષ્પ જતા શોમ . લધુ લયવાદ તથા ઓછા લયવાદ વાભે 

ટકી યશે તેલી જાતોનંુ વંળોધન કયલા ખેડૂતોની યજુઆતો 

અિે ભેર છે.  

પ્રાધ્માક અને લડા,  

વસ્મ ષલજ્ઞાન ષલબાગ, 

ન.ભ.કૃ.ભ., નલવાયી/ 

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક,  

કઠો વંળોઘન કેન્દ્ર, નલવાયી 

૫ તાી ષજલ્રાભાં ભકાઇ ાકભાં પોર આભીલભિ જીલાતના 

ષનમંિણ અંગેની બરાભણ કયલી  

પ્રાધ્માક અને લડા,  

ષકટકળાસ્ત્ર ષલબાગ, ન.ભ.કૃ.ભ., 

નલવાયી 

૬ વજીલ ખેતી આધાયીત ાક લાય ખેતી ધ્ધષતની બરાભણ 

થલા ફાફત  

વશ પ્રાધ્માક,  

કૃષયવામણ ષલબાગ,  

ફાગામત કોરજે, નલવાયી 

૭ ખેતીલાડી ષલબાગ ભાયપત ખેડૂતોને વશામથી ૧૦૦ % 

ાણીભાં રાવ્મ ખાતય આલાભાં આલે છે . જનેા કામિક્ષભ 

ઉમોગ થામ તે ભાટે રાવ્મ ખાતયની ાકલાય બરાભણ 

શોલી જરૂયી છે.  

પ્રાધ્માક અને લડા, 

કૃષયવામણ ષલબાગ, ન.ભ.કૃ.ભ., 

નલવાયી 

 

૮ ષળમાંુ તુલેય ાકની જાતો ૧૮૦ ષદલવ ાકે છે યંતુ 

લરવાડ ષલસ્તાયભાં જો લશેરી ાકતી જાત (૧૩૦ થી ૧૩૫ 

ષદલવ) શોમ તો અનુકુ આલે.  

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક,  

કઠો વંળોઘન કેન્દ્ર, નલવાયી 

 

 

 



(૨) ફાગામત ખાતા તયપથી ફાગામતી ખેતી વફંધી પ્રશ્નો , નષલન ટેક્નોરોજી અંગે 

ખેડુતોના પ્રષતબાલો અન ેવંળોધનના ભુદ્દાઓ 

 
અ.ન.ં બાગાયિી ખેિી સબંધી પ્રશ્નો, પ્રરિભાવો અને સંિોધનના 

મુદ્દાઓ 

પ્રત્યુત્તર આનાર રવભાગ 

૧ ફદરાતા શલાભાન(Climate change)ભા ં આંફાની કેટરીક 

જાતોના ઉત્ાદન ઉય ષલયીત અવય જોલા ભે છે તે અંગે ળુ 

કયલુ. 

પ્રાધ્માક અને લડા,  

પ ષલબાગ,  

ફાગામત કોરજે, નલવાયી 

૨ કાજુ ાકભા લેંગુરાિ-૯ નલી જાત નીકી છે તેલુ જાણલા ભેર 

છે. શાર દષક્ષણ ગજુયાતભા ફાગામત ષલબાગ દ્વાયા કાજુાકના 

લાલેતેય ષલસ્તાય લધાયલા ગરા શાથ ધયરે શોમ આ જાતનું 

લાલેતય કયલ ુ કે નશી ત ે અંગે કોઇ ચકાવણી થમેર શોમ તો 

ષલગતો આલી. 

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક,  

કૃષ પ્રામોષગક કેન્દ્ર, યીમા 

૩ દય લે ષલષલધ ષજલ્રાભાંથી ખેડુતોને કૃષ મુષન., નલવાયી ખાતે 

ભુરાકાત ે રાલલાભાં આલતા શોમ પ-પુર  અને ળાકબાજીના 

આ ષલસ્તાયભાં થતા દયકે ાકોભા ભલ્ચીગંના ષનદળિનો 

ગોઠલલભા ંઆલે.  

વશ વંળોધન લૈજ્ઞાષનક, 

ષલબાગીમ ફાગામત 

વંળોધન કેન્દ્દ્વ, નલવાયી 

૪ કેાકભા ંછેલ્રા ફે-િણ લિથી જોલા ભતા ળંકાસ્દ વુકાયા 

(Fuserium wilt) ના યોગ અંગે ચોક્કવ તાયણ ઉય આલલા 

જરુયી અખતયા રેલા. 

વશ પ્રાધ્માક, 

લનસ્ષત યોગળાસ્ત્ર ષલબાગ, 

ફાગામત કોરજે, નલવાયી/ 

પ્રાધ્માક અને લડા, 

લનસ્ષત યોગળાસ્ત્ર ષલબાગ, 

ન.ભ.કૃ.ભ., નલવાયી 

૫ નલવાયી કૃષ મુષનલષવિટીની બરાભણ ભુજફ ખેડુતોએ યોગ 

ષનમંિણના ગરા રીધા છતા યલભા વુકાયાનો યોગ 

ષનમંિણભા આલતો નથી ત ેઅંગે ળુ કયલુ? 

૬ દષક્ષણ ગજુયાતના ખેડુતોએ છેલ્રા ૩-૪ લિથી અનાલેર નલા 

પ ાકો જલેા કે  ડર ેગન ફુ્રટ, સ્ટર ોફેયી અન ેઆમાતી પાકોની 

નલી જાતો જલેી કે લન કે.જી.-જાભપ અને એર ફોય ખયખેય 

આણા ષલસ્તાય ભાટે અનુકુ છે કે નશી? 

પ્રાધ્માક અને લડા,  

પ ષલબાગ,  

ફાગામત કોરજે, નલવાયી 

૭  વયકાય પ્રાકુ્રષતક ખેતી ઉય બાય આતી શોમ અન ે વુબાવ 

ારેકયજીના ભત પ્રભાણે ફશાયનો ખચિ ફંધ કયલાનો શોમ તેલા 

વજંોગોભાં ખેડુત કે ખેડુતોનુ ગ્રુ ફનાના વે  જાતે ફનાલી તેને 

જીલામુ્રતભાં કે અન્દ્મ યીતે ઉમોગ કયી ળકે કે નશી? 

વશ પ્રાધ્માક,  

કૃષયવામણ ષલબાગ, 

ફાગામત કોરજે, નલવાયી/ 

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક,  

જ અને જભીન 

વ્મલસ્થાન વંળોધન 

એકભ, નલવાયી 

૮ પ્રાકુ્રષતક ખેતી અંગે વુબાવ ારેકયજી દ્વાયા અનાલેર કે 

બરાભણ કયરે ષધ્ધ્તઓનું  વંળોધન કયી ખેડુત ઉમોગી 

બરાભણો કયલી. 

વશ પ્રાધ્માક,  

કૃષયવામણ ષલબાગ, 

ફાગામત કોરજે, નલવાયી 

૯ ઓઇરાભની ખેતી આ ષલસ્તાય ભાટે આષથિકયીત ેોણક્ષભ છે 

કે નશી. 

વંળોધન લૈજ્ઞાષનક,  

જ અને જભીન 

વ્મલસ્થાન વંળોધન 

એકભ, નલવાયી 

૧૦ ળાકબાજીના ષલષલધ ાકો જલેા કે કાયરેા, તુયીમા, ભયચી,કાકડી 

લગેયભેા લધતા જતા લામયવના ઉરલન ેષનમંિણભા યાખલા 

ખેડુતો અનાલી ળકે તેલી વય ફાફતો. 

પ્રાધ્માક અને લડા, 

લનસ્ષત યોગળાસ્ત્ર ષલબાગ, 

ન.ભ.કૃ.ભ., નલવાયી 



 

(૩) ળુારન ખાતા તયપથી ળુારન  વફંધી પ્રશ્નો , નષલન ટેક્નોરોજી અંગે ખેડુતોના 

પ્રષતબાલો અન ેવંળોધનના ભુદ્દાઓ 
 

અ.ન.ં િુાન સબંધી પ્રશ્નો, નરવન ટેક્નોોજી અંગે 

ખેડુિોના પ્રરિભાવો અન ેસંિોધનના મુદ્દાઓ 

પ્રત્યુત્તર આનાર રવભાગ 

1 Downers Cow Syndrome Dean, Vanbandhu 

College of Veterinary Sci. 

and Animal Husb.,NAU, 

Navsari  

  

2 Mastitis 

3 Repeat breeder 

4 Availability of good qualitity of green grass 

5 Calcium and other mineral deficiency due to 

excessive feeding of sugarcane tops 

6 Calf rearing (high mortality) 

7 Fertility broblems due to Malnutrition in 

traible area. 
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