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પ્રકાર્ક:  
 
 
 
 

રુરલ ડેવલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેર્ન 
૫, આકાર્દીપ બગં્લોઝ, ઉમાંભાવનની પાછળ, 
વાયા બોરસદ ચોકડી, જીટોડડયા રોડ, આણદં.  



 

પ્રસ્તાવના 

ભારત ખેતીપ્રધાન દેશ છે. દેશની ૭૦% વસતી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ખેતી, પશપુાલન સાથ ેસકંળાયલેી છે. ખેતીને હવ ેફક્ત 

વ્યવસાય સધુી સસસિત રાખવાન ેબદલે તેન ેઉદ્યોગ તરીકે જોવાનો સિય આવી ગયો છે. ગજુરાત રાજ્યએ છેલ્લા દસ વર્ષિા ં
ખેતીના પાકોના ઉત્પાદનિા ંનોંધપાત્ર સસદ્ધિ હાસંલ કરી છે. પરંત ુ દેશની કુલ કૃસર્ ઉત્પાદકતાિા ં સ્થથરતા આવેલ છે. પાક 

ઉત્પાદનને અસરકતાષ પરરબળોિા ંજિીનની ફળદ્રપુતા અન ેસતંલુલત ખાતર િહત્વનો ભાગ ભજવે છે. 

 

જિીનની ફળદ્રપુતા અન ેઉત્પાદકતા જળવાઈ રહ ેતે િાટે રૂરિગત ખતેીન ેબદલે વૈજ્ઞાસનક અલભગિથી ખતેી કરવી અસનવાયષ 
બની છે. રાસાયલિક ખાતર/કીટનાશક/સનિંદાિિનાશકના એકધારા અન ેઆડેધડ ઉપયોગથી જિીનની ઉત્પાદકતા ક્રિશઃ 
ઘટતી જાય છે. આવા સજંોગોિા ંમખુ્ય પોર્ક તત્વોના કાયષક્ષિ ઉપયોગની સાથ ેસકૂ્ષ્િ પોર્કતત્વોનો ઉપયોગ કરવો પિ 

આવશ્યક છે. જેથી પાક ઉત્પાદન અને જિીનની ફળદ્રપુતા જળવાઈ રહ.ે 

 

કુદરતની અસવરત લયબિાતાિા ંસકૂ્ષ્િાસતસકૂ્ષ્િ બાબતન ેપિ અવગિી શકાય નરહ. સકૂ્ષ્િ પોર્ક તત્વો ભલ ેઅસત અલ્પ 

િાત્રાિા ંઆવશ્યક હોય પરંત ુછોડ તેિની ગેરહાજરીિા ંપોતાનો જીવનક્રિ પરૂો કરી શકે નરહ. જિીનની ફળદ્રપુતા સચવાઈ 

રહ ેઅને ખેતી નફાકારક બની રહ ેતે િાટે જિીનના પોર્ક તત્વો અને ખાસ કરીને સકૂ્ષ્િ પોર્ક તત્વો સવશેની જાિકારી ખેડૂતો 
િાટે ખબૂ ઉપયોગી છે. 

 

ગજુરાતની જિીનોિા ંહવ ેસકૂ્ષ્િ પોર્ક તત્વોની ઉિપ ધીરે ધીરે વધતી જાય છે. તેથી ખેડૂતોને જિીનન ેજરૂરી એવા પોર્ક 

તત્વો અન ેસકૂ્ષ્િ પોર્ક તત્વોના યોગ્ય ઉપયોગ બાબત ેવજૈ્ઞાસનક સિજ તથા સાચુ ંિાગષદશષન પરંુૂ પાડવુ ંખબૂ જ જરૂરી બન ેછે. 

 

કેન્દ્ર સરકારના ં આઇથટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ રુરલ ડેવલોપિને્દ્ટ ફાઉન્દ્ડેશન અન ે ઇનોવેટીવ ઇકો કેર ટેક્નોલોજી દ્વારા સિગ્ર 

ગજુરાતના ં૩૦૦૦થી વધ ુખેડૂતો “વૈજ્ઞાસનક અલભગિ દ્વારા - ઓછા ખચ ેવધ ુનફાકારક ખેતી” - આ યોજના સાથ ેજોડાઇને લાભ 

િેળવી રહ્યા છે. 

 

ઓછા ખચે વધ ુનફાકારક ખતેી કેવી રીતે થઇ શકે અન ેસાથ ેસાથે પયાષવરિની સરુક્ષા પિ કેવી રીતે થઇ શકે તે િાટેની 
વૈજ્ઞાસનક પિસતઓ જે સાિાન્દ્ય ખેડૂત પિ સહલેાઇથી સિજી શકે તે રીતે આ પસુ્થતકાિા ંવિષવાિા ંઆવ્્ુ ંછે. જેિા ંડાગંર, તિાકુ, 

તલ, િગ, સરગવો, ભીંડા, રીંગિ, બાજરી, દાડિ, તવેુર, ઘઉં, િકાઇ, િરચી, ટાિેટા, આંબો, કેળ, રાક્ષ જેવા પાકો અન ેઊધઇ, 

િીલીબગ, ઇયળ, ચસૂસયા જેવી જીવાતોના ઉપરવથી પાકની િાવજત કરવા િાટે વૈજ્ઞાસનક િબ ેતેના સવસશષ્ટ ઉપચાર તથા 
પાકની વાવિીથી લઇ અન ેપાક તૈયાર થાય ત્યા ંસધુીના જુદા જુદા તબક્કાિા ંકરવાિા ંઆવતી િાવજત પિ આ પસુ્થતકાિા ં
સરળ રીતે આપવાિા ંઆવી છે. 

 

  



 

રુરલ ડવેલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેર્ન 

 

રુરલ ડેવલોપિેન્દ્ટ ફાઉન્દ્ડેશન, ૧૯૮૦થી ગ્રાિીિ તથા શહરેી સવથતારોને લગતી સવસવધ સિથયાઓના સનરાકરિ િાટે 
સતત કાયષરત છે. સિાજના સવસવધ વગોની સિથયાઓ અલગ અલગ હોઇ શકે, પરંત ુતે તિાિ સિથયાઓના સનરાકરિનુ ં
મળૂ તેિના અસધકારો અને ફરજો પ્રત્યેની તેિની જાગ્રસુતની ઉિપિા ંરહલે ુછે. િાનવજીવનની મળૂભતૂ જરૂરરયાતો જેવી 
કે હવા, પાિી, ખોરાક- તે પયાષવરિ ઉપરાતં વ્યસ્ક્તની આસથિક, સાિાજીક, અને શૈક્ષલિક પરરસ્થથસત સાથે જોડાયેલી હોય 
છે. 
 

કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સરકાર દ્વારા સવસવધ યોજનાઓ, સરકારના સવસવધ સવભાગો દ્વારા કાયષરત હોય છે. ફક્ત રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા જ સાિાજીક, આસથિક, રોજગારલક્ષી, આરોગ્યલક્ષી, શકૈ્ષલિક તથા શારરરરક સવક્લાગંો િાટેની યોજનાઓ, ઉપરાતં રાહત 
દરે આરોગ્યલક્ષી સવસવધ ૧૦૦ થી વધ ુયોજનાઓ અને સથંથાઓ કાયષરત છે. પરંત ુઉચ્ચ સશક્ષિ તથા જાગસૃતના અભાવ ે
જે તે જરૂરરયાતિદં લોકો આ યોજનાઓના લાભ િેળવવાથી વલંચત રહી જાય છે. આ યોજનાઓનો લાભ લોકો સધુી 
અસરકારક અને સિયસર પહોંચે તે િાટે આર.ડી.એફ. સતત કાયષરત છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

ઇનોવેટીવ ઇકો કેર પ્રા. લલ. 
 

ઇનોવેટીવ ઇકો કેર પ્રા. લલ. (આઇ.ઇ.સી.) ની થથાપના ૨૦૦૬િા ંપયાષવરિનુ ંસરંક્ષિ અને તેનુ ંસતંલુન જાળવવાના 
હતેથુી કરવાિા ંઆવી. આ કંપની દુસનયાના ૧૧ દેશોિા ંકાયષરત છે. આઇ.ઇ.સી. એ એન.પી.બી. ટેક્નોલોજી (નચેર પાવર 
બેલેન્દ્સ) સસધધાતં પર કાયષ કરે છે. જેિા ંસકૂ્ષ્િ જીવાણઓુની જુદી જુદી પ્રજાસતઓ દ્વારા પયાષવરિનુ ંસતંલુન જળવાય છે.  
આઇ.ઇ.સી. હાલિા ં સજીવ ખેતી, પશપુાલન, પોલ્રી, વેથટ િેનેજિેન્દ્ટ, વોટર રીટિેન્દ્ટ, રીન્દ્્એુબલ એનજી, વગેરે પર 
કાયષરત છે અને તેિની પ્રોડક્્સ/ટેક્નોલોજી આંતરરાષ્રીય થતરે િાન્દ્યતાપ્રાપ્ત છે. 
  



 

આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ (ભારત સરકાર) 
ઇનોવેર્ન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી એન્ટરપે્રન્યોરર્ીપ ડેવલોપમેન્ટ 

 

ભારત સરકાર ના ડી.એસ.ટી. દ્વારા સવસવધ ક્ષેત્ર કે જેિા ંનવી રોજગારી, નવી  શોધ સશંોધનોને પ્રેરરત કરી સિાજના 
જરૂરરયાતિદં ક્ષેત્રના લોકોનો સવકાસ થાય, અને જ્યા ંનવી ટેક્નોલોજીની જરૂરીયાત હોય ત્યા ંતે ટેકનોલોજીની તાલીિ 
તથા સનદશષન ગોઠવી સરળતાથી સિજી શકાય તે રીતે નવા ઉદ્યોગ સાહસસકોનુ ંસર્જન કરી નવી રોજગારીનુ ંસર્જન કરી 
લોકોનુ ંજીવનધોરિ ઊંચુ ંલાવવુ.ં 
 

હતે:ુ 
• ઓગેસનક ખેતીને નફાકારક રીતે કરી શકાય તે િાટે ખેડૂતોને સક્ષિ બનાવવા 
• ખેતીને લગતી ટેકનોલોજી અને વૈજ્ઞાસનક પિસતઓની સરળ સિજ/તાલીિ 

• અનાજ/ફળો/શાકભાજીની ખેતી અંગે િાગષદશષન 

• ખેતીને લગતી મશુ્કેલીઓ તથા જિીનને લગતા પ્રશ્નોનુ ંસનરાકરિ 

• ખેતીની તિાિ ઉપજોની જાળવિી, સગં્રહ, પ્રરક્રયા(પ્રોસેસ) દ્વારા ખેડૂતોને વધ ુ આવક/નફો િળી શકે તેવી 
તાલીિ/િારહતી/ટેકનોલોજી 

• નાબાડષ તથા અન્દ્ય સરકારી સથંથાઓિાથંી સાધન સહાય, ટેક્નોલોજી સહાય કે અન્દ્ય સબસીડીના લાભ કેવી રીતે 
િેળવી શકાય તે અંગે ખેડૂતોને િાગષદશષન આપવુ ં

• સવસવધ પ્રકારના નવા પાક તથા પિસતઓ અંગે સેિીનાર કે વકષશોપનુ ંઆયોજન કરવુ ં
• દર વર્ે ખેતી ક્ષેત્ર ેકાયષરત ઉદ્યોગ સાહસસકોની કાિગીરીના આધારે અવોડષ તથા ખતેી ક્ષેત્ર ેનવા સશંોધનો કરનાર 

ખેડૂત સિત્રોને એવોડષ આપવાનુ ંઆયોજન કરવુ ં
• ઓગેનીક ખેતી ક્ષેતે્ર કાયષરત ખેડૂત સિત્રોને, ઓગેસનક પાકિાથંી સવસવધ ઉત્પાદનો બનાવતા ઉદ્યોગ સાહસસકોને 

તથા ઓગષનીક પેદાશો કે ઉત્પાદનોિા ંરસ ધરાવતા એકિો કે કંપનીઓને એક થટેજ પર લાવવા “પ્રદશષનસહ 
વેચાિ” તથા “ખરીદ–વેચાિકતાષઓ સાથ ેપરરસવંાદ”નુ ંઆયોજન કરવુ.ં  

• કૃસર્ ક્ષેતે્ર સવસવધ ખેતપેદાશોના મલુ્ય વદૃ્ધિ િાટે જરૂરી ટેક્નોલોજી અને પ્રરક્રયાઓ ખેડૂતોને  ઉપલબ્ધ  કરાવવી 
કે તે અંગે તાલીિ આપવી 

• કૃસર્ ક્ષેતે્ર “સયૂષઉજાષ”થી કાયષરત સવસવધ ઉપયોગી ટેક્નોલોજી સનદશષનના કાયષક્રિ તથા ટેક્નોલોજી ઉપલબ્ધ 
કરાવવા પ્રયત્ન કરવાિા ંઆવશે  

• “ગ્રાિ પચંાયત ક્ષેતે્ર કોમ્્નુીટી લેવલના બાયો ગેસ” પ્લાન્દ્ટ થથાસપત કરવા 
 

આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ સાથે કોણ જોડાઇ ર્કે? 

• ખેડૂત 

• ખેડૂત િડંળો  

• ઓગેનીક (સજીવ) ખેતી શરૂ કરવા િાગંતા ં્વુાનો- ખેડૂત િડંળો - ઉદ્યોગ સાહસસક 

• ખેત પેદાશો આધારરત ઉદ્યોગ – ધધંા – વ્યવસાય સાથ ેજોડાયેલ વ્યસ્ક્તઓ, કંપનીઓ, ખેડૂતોના ંજૂથ 

• પરંપરાગત પાકને બદલે કોઇ નવા પાક લેવા િાગંતા ંખેડૂતો, ઉદ્યોગ સાહસસકો 

• એ.પી.એિ.સી., ફાિષસષ પ્રોડયસુસષ ઓગેનાઇઝેશન્દ્સ (FPO), દૂધ િડંળીઓ, સરપચંો, તાલકુા/જજલ્લા પચંાયતના ં

સભ્યશ્રીઓ 



 

કાયગકે્ષત્ર: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

જાગષૃત કાયગક્રમ 

વૈજ્ઞાસનક અલભગિ દ્વારા “ઓછા 
ખચે વધ ુનફાકારક ખેતી” 

 

ઓછા  

  તાલલમ 
 ઉદ્યોગ સાહસસક 

(િાકેટીંગ, ટેકનીકલ, િેનેજિેન્દ્ટ) 
 

ડફલ્ડ વકગ 
 ખેડૂતોનો સપંકષ , જિીન/પાક/પાિીને 
લગતા પ્રશ્નો/મશુ્કેલીઓ જાિવા અને 

તેનુ ંસનરાકરિ લાવવુ ં
 

 

પોસ્ટ હાવેસ્ટીંર્ 
ગ્રેડીંગ, પેકેજીંગ, વેલ્્ ુએડીશન, 

િાકેટ લીન્દ્કેજીસ, બાયસષ-સલેસષ િીટ, 
પ્રદશષનસહ વેચાિ 



 

ચાલો જોડાઇએ આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ સાથ.ે. 
ઉદ્યોગ સાહસસક તરીકે જોડાયા બાદ ્વુાનો ગ્રાસિિ થતરે નીચે પ્રિાિેની સેવાઓ આપી વ્યવસાય (ધધંો) શરૂ 

કરી શકે છે, તે અંગ ેસપંિૂષ તાલીિ/સટીફીકેટ/િાગષદશષન આપવાિા ંઆવ ેછે. 

- ખેતરની જિીન સધુારિા 

- સવસવધ પાક ઉપર કીટક/રોગ િાટે અકસીર સારવાર 

- થ્રીપ્સ, કુકડવા, ફૂગ, ઇયળ, વગેરે પર લબનરાસાયલિક પિસતથી ઓછા ખચે સચોટ સનયતં્રિ 

- ખેડૂત િડંળીઓ (FPO) નુ ંસકંલન અને સચંાલન 

- પચંાયત થતરે કચરાિાથંી ખાતર બનાવવુ ં

- પચંાયત થતરે RO પ્લાન્દ્ટ અને બાયોગસે પ્લાન્દ્ટ 

- િચ્છરોની ઉત્પસિ પર સનયતં્રિની રીટિેન્દ્ટ 

- પશપુાલન ક્ષેતે્ર વ્યવસાય 

- વૈજ્ઞાસનક પિસતથી િળેવેલ ઉત્પાદનોનુ ંવેચાિ 

- પાિીિા ંખારાશ (TDS) પર સનયતં્રિ 

- િોબાઈલ સોઇલ ટેથટીંગ રડવાઈસ દ્વારા સોઇલ હલે્થ રીપોટષ તથા જરૂરી ખાતરોની ભલાિિ 

- ઔર્ધીય અને સગુસંધત (Medicinal & Aromatic) પાકોની સારવાર પિસત 
 

  



 

ખેડૂતસિત્રો, 
જિીન એ કુદરતે આપેલી િહામલૂ્ય ભેટ છે. તેથી જ જિીનની સાચવિી કરવી ખબૂ જ જરૂરી છે. ખેતીની જિીનને જયારે 
ઉદ્યોગ તરીકે ગિવાિા ંઆવે ત્યારે સવસવધ પાકિા ંિહિિ ઉત્પાદન કઇ રીતે િળે એ તો સવચારીએ છીએ પરંત ુત્યારે 
જિીનના થવાથ્ય સવર્ેનો સવચાર ચકૂી જવાય છે. 
 

ખેતીની નફાકારકતા જિીનની ગિુવિા તથા રોગપ્રસતકારક શસ્ક્ત પર આધારરત છે. જીવાણુ ં (બકે્ટેરરયા) આધારરત 
જિીન સારવાર બ ેપાક વચ્ચેના સિયગાળાિા ંકરવાિા ંઆવ ેછે. જેના િાટે એક િરહનાથી ઓછા સિયની જરૂર પડે 
છે. આ પિસતથી જિીન પોર્િક્ષિ બનતા ફળદ્રપુતા વધે છે. પાકની પ્રસતકારકશસ્ક્ત વધારી ખેતીની ઉપજને વધારીને 
ખેતીને નફાકારક બનાવે છે. 
 

આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ સલૂચત ટેક્નોલોજી દ્વારા જમીન સધુારણા સારવાર અહી આપવામા ંઆવી છે: 
 

 
 
સારવાર (રીટિેન્દ્ટ): 
 એક ડ્રિિા ં૨૦૦ લીટર પાિીિા ં૮ રકલો ગોળ ઓગાળવો. તેિા ં૫૦ એિ.એલ. આઇ-સર્જ તથા ૨૫૦ 
એિ.એલ. ઇનોકેર સિક્સ કરવુ.ં ત્યારબાદ તેિા ં૧ રકલો ખેતરની િાટી (જે ખેતરની સારવાર કરવાની હોય તે ખેતરની 
િાટી) ઉિેરીને હલાવી લો. આ સિશ્રિિા ંચોથા રદવસ ે૧ રકલો છાિ ઉિેરવુ ંઅન ેહલાવવુ.ં આ સિશ્રિન ેછાયંડાિા ં
રાખી રોજ ૨ વાર હલાવવુ.ં ૮ રદવસે ઉપરના ભાગે સફેદ છારી બાઝે ત્યાર પછી આ સિશ્રિને સપયત અથવા થપ્રેથી 
ખેતરની જિીનિા ંઆપવુ.ં 
ત્યારબાદ ખબૂ અગત્યની બાબત એ કે આ સિશ્રિ જિીનિા ંઆપ્યા બાદ તરંુત જ તિાિ જિીન પર છલોછલ 
સપયત (બેઠંુ પાિી) આપી દેવુ ંઆવશ્યક છે. 
 

સેકન્ડરી કલ્ચર(SC) થી થતા ફાયદા: 
• જિીનની ફળદ્રપુતા િાટે જરૂરી સકૂ્ષ્િ જીવાણઓુ (બેક્ટેરીયા)નુ ંપ્રિાિ પ્રસત સિલલગ્રાિ એક લાખ કરોડની સખં્યાિા ં
વધારો કરે છે. 
• વાતાવરિિા ંઆવતા પરરવતષન સાિે પાકની ટકી શકવાની ક્ષિતા અને જિીન તથા પાકની રોગપ્રસતકારક શસ્ક્તિા ં
વધારો કરે છે. 
• ધરૂ અવથથા તથા ફેરરોપિી બાદ સતંલુલત સવકાસ િાટે સહાયરૂપ થાય છે. 
• સનિંદાિિ પર સનયતં્રિ િળેવે છે જેથી સનિંદાિિ-નાશક વાપરવુ ંપડત ુ ંનથી. 



• જિીનિા ંરહલેા નાઇરોજનને સનયતં્રીત કરે છે અને કાબષનનુ ંપ્રિાિ વધારે છે. 
• જિીનની પી.એચ.(pH) સધુારે છે. 
• પરંપરાગત પધધસતથી છાિી્ુ ંખાતર ભરવાિા ંપ્રસત એકર ૧૦-૧૨ રોલી ખાતર વપરાય છે જેનો ખચષ ૧૦,૦૦૦ થી 
૧૨,૦૦૦ રૂ. થાય છે. તેના પયાષય થવરૂપ ેસેકન્દ્ડરી કલ્ચર(SC)નો ઉપયોગ કરવાિા ંઆવે તો પ્રસત એકરે લગભગ ૧,૦૦૦ 
રૂ. નો જ ખચષ આવે છે અને જિીનની ફળદ્રપુતાિા ંવધારો કરી શકાય છે અને પાકની ઉપજિા ંગિુવિા તથા જ્થાિા ં
વધારો કરી શકાય છે. 
 
 
 

આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ સલૂચત ટેક્નોલોજી દ્વારા વૈજ્ઞાષનક રીતે કોમ્પોસ્ટ બનાવવાની રીત 

 

જગ્યાનુ ંિાપ: વતુષળનો ડાયાિીટર ૬ ફૂટથી વધ ુન હોવો જોઇએ. અને ઊંચાઇ ૬ ફૂટથી વધ ુન હોવી જોઇએ. 
પ્રોડક્ટ: ૧.૨ લીટર રેનઝાષઇિ/ઇનોકેર (૨ ટન િાટે) 

 

 
 
 

નોંધ: 
• ખાડો કરવો નહી. જિીનની સપાટી સીધી રાખવી. 
• ૧૦૦ લીટર પાિીિા ં૧.૨ લીટર રેનઝાષઇિ/ઇનોકેર સિક્સ કરવુ.ં આ સિશ્રિને િગલા પર છાટંવુ ંપછી ૧૦૦ લીટર 

પાિી છાટંવુ.ં ત્યાર પછી િગલાને ઉપર-નીચે કરવુ ંજેથી તલળયા સધુી આ સિશ્રિ પહોંચે. 
• પછી સિશ્રિનો લાડવો વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો. લાડવો વળે એટલો ભેજ બરાબર કહવેાય. 
• આ પ્રરક્રયા પછી ભેજનુ ંપ્રિાિ ચેક કયાષ બાદ આકૃસતિા ંબતાવ્યા પ્રિાિેના આકારિા ંિગલો કરવો. 
• ૮ થી ૧૦ રદવસ પછી િગલો ખોલી એિા ં૧૦૦ લીટર પાિી છાટંવુ ં (વધ ુપાિી ન છાટંવુ)ં. ફરીથી સિશ્રિને 

ઉપર-નીચ ેકરવુ.ં 
• ૨૨ રદવસ પછી તૈયાર થાય પછી સીધ ુખેતરિા ંનાખંી શકાય. 
• પેકીંગ કરવુ ંહોય તો ૨૮ રદવસ પછી એન ેચાળી ત્યાર બાદ પેકીંગ કરવુ.ં 

 
  



 

ગજુરાતના આસથિક સવકાસિા ંકૃસર્ ક્ષેત્રની ભસૂિકા અગત્યની રહ ેછે, કારિ કે તે િોટા ભાગની વસસત િાટે રોજગારીનુ ં
મખુ્ય સાધન છે. બજારિા ંખેડૂતોને થપધાષ િાટે સક્ષિ બનાવવા અને ભાવિા ંતીવ્ર ફેરફારને પહોંચી વળવા િાટે કૃસર્િા ં
સવસવધતા, ગિુવિાિા ંસધુારિા અને મલૂ્યવધૃ્ધધ જરૂરી છે. અને આ િાટે સૌપ્રથિ જરૂરી છે જિીનની સધુારિા. જિીનની 
તદુંરથતી જળવાય ત્યારે જ કૃસર્િા ંઉચ્ચ ગિુવિા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 
 

અહી આઇથટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ સલૂચત સવસવધ પાકિા ંધરૂથી લઇ ને દરેક તબક્કાિા ંઆપવાિા ંઆવતી સારવાર પિસતઓ 
આપી છે જેના ઉપયોગ દ્વારા ખેડૂત તેના દરેક પાકિા ંશે્રષ્ઠ ઉત્પાદન (ગિુવિા અને જ્થાના પ્રિાિિા)ં િેળવી શકશે. 
તેિજ ખેતીનો ખચષ ૫૦% સધુી ઘટાડી શકશે. 
 
 

એક એકરે ર્ાકભાજીમા ંવપરાતા ખાતર / દવા નો ખચગ: 
 

પરંપરાર્ત પધ્ધષત    આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ દ્વારા સલુચત 

      આઇ.ઇ.સી. ટેક્નોલોજી  

ડી.એ.પી. (૫૦ કીલો) = ૧,૨૦૦/-   સેકન્દ્ડરી કલ્ચર = ૪૯૫/- 

લઝિંક / થલ્ફેટ (૧ કીલો) = ૩૦૦/-   ખાતર વ્યવથથા = ૧,૨૬૫/- 

પેથટીસાઇડ્સ 

(દરેક વીિીએ ૧,૦૦૦/-) = ૨૦,૦૦૦/- 

 

 કુલ ખચગ = ૨૧,૫૦૦/-*   કુલ ખચગ = ૧,૭૬૦/- 
 

* સ્ત્રોત: સરેરાર્ ખેડુતોના સવેમા ંમળેલ માડહતી પ્રમાણે 

 
 

આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ સલૂચત ટેકનોલોજી દ્વારા ષવષવધ પાકોમા ંએક એકરદીઠ આર્રે થતો ખચગ: 
 

 



 

કોઈ પણ પાકમા ંધરૂ ઉછેર માટેની સારવાર 

 

રોપણીના ૧, ૧૦ અને ૨૦ મા ંડદવસે: 
એક ૧૫ લીટર પપંિા ં૧૨ લીટર પાિી લઇ તેિા ં૩ લીટર સેકન્દ્ડરી કલ્ચર 

સિક્સ કરો. 
આ સિશ્રિનો ધરૂ પર છટંકાવ કરો. 
 

રોપણીના ૫, ૧૫ અને ૨૫ મા ંડદવસે: 
એક ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી સાથે ૭૫ એિ.એલ. આઇસર્જ સિક્સ કરો. 
આ સિશ્રિનો ધરૂ પર છટંકાવ કરો. 
 

જયારે જરૂર પડે ત્યારે જરૂર પરૂત ુ ંજ પાિી આપો. 
 

* ખાતરનો ઉપયોગ ૩૫% ઘટાડી દેવો. 
 

કેળ (એક એકર પ્રમાણે સારવાર) 
 

શરૂ કરો તેને પહલેુ ંઅઠવારડ્ુ ંગિવુ.ં 
અઠવાડડયુ ં૧: 
આઇસર્જ ૧ લીટર તથા બોકેલ ૫૦૦ એિ.એલ. સપયત સાથે આપવુ.ં 
 

અઠવાડડયુ ં૩: 
સેકન્દ્ડરી કલ્ચર ૫૦ લીટર સપયત સાથે આપવુ.ં 
 

અઠવાડડયુ ં૫: 
આઇસર્જ ૧ લીટર તથા બોકેલ ૫૦૦ એિ.એલ. સપયત સાથે આપવુ.ં 
 

અઠવાડડયુ ં૭: 
સેકન્દ્ડરી કલ્ચર ૫૦ લીટર સપયત સાથે આપવુ.ં 
 

મરચી (એક એકર પ્રમાણે સારવાર) 
 

અઠવાડડય ુ૧:     આઇસર્જ = ૧૫૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
 તથા 

  હોલસિ = ૫૦ એિ.એલ. તથા ગ્રો કેર  = ૨૫ એિ.એલ. ૧૫ લીટર  પપંિા ંપાિી સાથ ેસિક્સ કરી છટંકાવ 

  કરવો.     
  

અઠવાડડય ુ૨:  સેકન્દ્ડરી કલ્ચર = (૨૦૦ લીટર) ૨/૩ ભાગ ડ્રીપ/ઇરીગેશનિા ંઆપવુ.ં ૧/૩ ભાગ ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી 
સાથે સિક્સ કરી છટંકાવ કરવો. 
 

અઠવાડડય ુ૩:  હોલસિ = ૫૦૦ એિ.એલ. તથા કેલ્બો  = ૫૦૦ એિ.એલ. આ સિશ્રિ સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
   

 



 

ડારં્ર (એક એકર પ્રમાણે સારવાર) 
 

૧) હોલસિ = ૫૦ એિ.એલ. તથા ગ્રો કેર  = ૨૫ એિ.એલ. ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી સાથ ેસિક્સ કરી છટંકાવ કરવો. 
 

૨) આઇસર્જ = ૧૦૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
 

 

તમાકુ (એક એકર પ્રમાણે સારવાર) 
૧) આઇસર્જ = ૧૫૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
 

૨) હોલસિ = ૫૦ એિ.એલ. તથા ગ્રોકેર = ૨૫ એિ.એલ. ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી સાથે સિક્સ કરી છટંકાવ 
 કરવો.    

  

                

કોઇપણ ર્ાકભાજીમા ંર્રૂઆતથી સારંુ ઉત્પાદન માટે 

  

અઠવાડડય ુ૧:  સેકન્દ્ડરી કલ્ચર = ૨/૩ ભાગ ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
  ૧/૩ ભાગ ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી સાથે સિક્સ કરી છટંકાવ કરવો. 
 

અઠવાડડય ુ૨:  આઇસર્જ = ૧૫૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં      

અઠવાડડય ુ૩:  હોલસિ = ૨૫૦ એિ.એલ. તથા કેલ્બો = ૨૫૦ એિ.એલ. આ સિશ્રિ ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
 
 

મીઠી લીમડી (પાન પીળા પડી જાય અથવા ચસુીયા જીવાતં આવે તો 
આ પ્રમાણે સારવાર આપવી) 
આઇસર્જ = ૧૫૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં ૨ થી ૩ અઠવારડયે રીપીટ કરવુ.ં 
 

બાર્ાયતી પાકોમા ંરોર્/કીટક ષનયતં્રણ માટે આ પ્રમાણે સારવાર આપવી 
હોલસિ = ૫૦૦ એિ.એલ. તથા ગ્રોકેર = ૫૦૦ એિ.એલ. ૨૦૦ લીટર પાિીિા ંિેળવી છટંકાવ કરવો.     

* છટંકાવ િાટેની વ્યવથથા પ્રિાિે પાિીના જ્થાિા ંફેરફાર કરી શકાય. (૧૦૦ થી ૪૦૦ લીટર સધુી રાખી શકાય) 

 

કેપ્સીકમ (વધ ુફળ મેળવવા માટે અને ષવકાસ માટે) આ પ્રમાણે સારવાર આપવી 

આઇસર્જ = ૧૫૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 

તવેુરમા ંરોર્/કીટક ષનયતં્રણ માટે આ પ્રમાણે સારવાર આપવી 
 

૧)    હોલસિ = ૫૦૦ એિ.એલ. તથા ગ્રોકેર = ૫૦૦ એિ.એલ. 
       આ સિશ્રિ સપયતિા ંઆપવુ ં
        

૨)    હોલસિ = ૫૦ એિ.એલ. તથા ગ્રોકેર = ૩૦ એિ.એલ. 
       ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી સાથે સિક્સ કરી છટંકાવ કરવો. 
        



જંાબ ુ(ફળમા ંડંખ પડે તો) ષનયતં્રણ માટે આ પ્રમાણે સારવાર આપવી 
 

૧)  હોલસિ = ૫૦૦ એિ.એલ., ડીનેિો = ૫૦૦ એિ.એલ., 
 ગ્રોકેર = ૫૦૦ એિ.એલ. એકસાથ ેસપયતિા ંઆપવુ ં
 

૨) હોલસિ = ૫૦ એિ.એલ., ડીનેિો = ૫૦ એિ.એલ., ગ્રોકેર = ૫૦ એિ.એલ. એકસાથે ૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી 
 સાથે સિક્સ કરી જિીન પર છટંકાવ કરવો. 
 

મર્ફળી/ઘઉં/બાજરીમા ંર્રૂઆતથી સારંુ ઉત્પાદન માટે 

  

આઇસર્જ = ૧૫૦૦ એિ.એલ. ડ્રીપ/સસિંચાઇિા ંઆપવુ.ં 
અથવા 
હોલસિ = ૩૦ એિ.એલ., આઇસર્જ = ૩૦ એિ.એલ., ઓફોસ = ૩૦ એિ.એલ.       

૧૫ લીટર પપંિા ંપાિી સાથે સિક્સ કરી છટંકાવ કરવો. 
    
                 



આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ સલૂચત ટેક્નોલોજી અને પ્રોડક્્સ ષવિે માડહતી 
ક્રમ નામ ગણુધમગ 

૧ આઇસર્જ 
(૯૯) 

• છોડના નૈસલગિક જીવનચક્રન ેતદુંરથત બનાવે છે. 
• જેિા ંઝીંક, આયનષ, િેંગેનીઝ, બોરોન, કોપર, અન ેલભ્ય સલ્ફર તથા ફોથફરસની કાબષસનક 

એસસડ્કુ્ત રચના છે. 
• મળૂભતુ પોર્કતત્વોને લભ્ય થવરૂપિા ંછોડિા ંપ્રવેશ અપાવે છે. 
• જિીનિા ંપી.એચ.નુ ંસનયિન કરે છે. 
• બીજાંકુરિ, પોર્કતત્વોના ગસતરોધ અને ફાયદાકારક જીવાણઓુને સરક્રય કરે છે. 
• ફુલ આવવા, ફળ બસેવા અને ફળના સવકાસિા ંિદદ કરે છે. 

૨ ઓફોસ 

(૨૭) 

• કુદરતી એસસડ સાથે લભ્ય ફોથફરસનુ ંપ્રવાહી થવરૂપ. 
• લભ્ય ફોથફરસને તરંુત પરૂો પાડે છે, જેથી છોડનો યોગ્ય સવકાસ જળવાય છે. 
• જૈસવક તેિજ અજૈસવક તાિ સાિે છોડની સરહષ્ણતુા વધારે છે. 
• રોગ અથવા જતંનુા હુિલા પછી તિાવ વ્યવથથાપન િાટે અથવા જૈસવક દબાિ સાિે સનવારક 

સહનશીલતા વધારવાિા ંિદદરૂપ છે. 
• પ્રજનનવદૃ્ધિ વધષક, ફળ-ફુલ સેરટિંગ, ફળોના સવકાસ િાટે ઉપયોગી છે. 

૩ ઇકો-બથૂટ 

(૧૧) 

 

• જૈસવક આથવિ દ્વારા જીવ-રસાયલિક ઘટકો, પાચકો, શકષરા અને સકૂ્ષ્િ પોર્ક તત્વોિાથંી 
બનાવેલ ઇકો બથૂટ જિીન અને છોડના થવાથ્ય સચંાલન િાટે કાયષ કરે છે. 

• જયારે જીવાણુ ંકલ્ચરનો ત્વરરત ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે સેકન્દ્ડરી કલ્ચર બનાવવાને બદલે 
ઇકો-બથૂટના ઉપયોગથી તરત જ થથાસનક જીવાણુઓંને સરક્રય કરી શકાય છે. 

• છોડનો યોગ્ય સવકાસ કરે છે અને જિીનની ખારાશને ઘટાડે છે. 
• વાતાવરિના તિાવ સાિે ટકી રહવેાિા ંસહાય કરે છે. 
• છોડની રોગપ્રસતકારક શસ્ક્તિા ંવધારો કરે છે. 

૪ ઇનો-કેર 

(૧) 

• સેકન્દ્ડરી કલ્ચર બનાવવાિા ંવપરાય છે. 
• જિીનની પી.એચ.ને યોગ્ય બનાવે છે. 
• ખાતરનો વપરાશ ઘટાડે છે. 
• પોર્િ લભ્ય બનતા પાકની રોગપ્રસતકારક શસ્ક્તિા ંવધારો થાય છે અને ઉપજિા ંવધારો થાય 

છે. 
૫ એક્વાચીલ 

(૧૦૮) 

• કુદરતી એસસડથી બનાવવાિા ંઆવેલ, જે અકાબષસનક ક્ષારનુ ંકાબષસનક થવરૂપિા ંરૂપાતંર કરે છે. 
• એક્વાચીલનુ ં ચીલેટીંગ એજન્દ્ટ તરીકે કાયષ – ક્ષારનુ ં ખાનીજીકરિ અને લભ્ય થવરૂપિા ં

પોર્કતત્વોની જાળવિી 
• પી.એચ. અને ઈલકે્રીક કન્દ્ડકટીવીટીની સિતલુાની જાળવિી કરે છે. 
• ક્ષારને પોર્િિા ંફેરવવા, જિીનનુ ંતળ સધુારવા અને પાિીની ગિુવિા સધુારવાનુ ંકાયષ કરે 

છે. 

૬ બોકલ 

(૧૮) 

• લભ્ય બોરોન અને કેલ્શ્યિનુ ંસિશ્ર પ્રવાહી સયંોજન છે. 
• છોડની બોરોન અને કેલ્શ્યિની ખાિી દૂર કરે છે. 
• પોર્કતત્વોની ગસતિા ંવધારો કરે છે. 



• ફુલ આવવા, ફળ બેસવા, ફળની સાઈઝ અને સવુાસિા ંિદદરૂપ. 
• ફળનો આકાર, ફળની ચિક અને રેશાની લબંાઈ વધારવાિા ંઉપયોગી છે. 
• તીવ્ર સયૂષપ્રકાશના લીધે ફળ પર પડતા ડાઘ અને ફળ ફાટી જવાની સિથયા સાિે ટકાવી રાખે 

છે. 
૭ આઇ-બથૂટ 

(૭૨) 

• જિીનના પોર્કતત્વોની ગસતશીલતા વધારવા િાટે કુદરતી ઇલેકરોલાઈ્સ જેવા કે ફધ્લ્વક 
એસસડ અને હ્યસુિક એસસડનુ ંકુદરતી ઓગેસનક એસસડિા ંબનાવેલ સિશ્રિ. 

• જિીનના થથાસનક જીવાણુઓં અને હ્યિુસિા ંવધારો કરે છે. 
• જૈસવક/અજૈસવક તાિનુ ંસચંાલન અને જિીનનુ ંથવાથ્ય સધુરે છે. 
• છોડના ફુલ ખરતા અટકે છે. 

૮ ગ્રો-કેર 

(૩૬) 

• સિગ્ર છોડના સવકાસ તથા રક્ષિ િાટેની અદભતૂ રચના છે. 
• જેિા ંલીિડા, િરચા, આદુ, લસિ, અને અન્દ્ય વનથપસત અકષ સાથે લભ્ય સલ્ફર અને લોહ, 

ઝીંક, િેંગેનીઝ, કોપર, બોરોન, જેવા સકૂ્ષ્િ પોર્કતત્વોનુ ંસિશ્ર સયંોજન છે. 
• ગ્રો-કેરનો થપશષ નરિ જતંઓુને િારે છે અને તેની તીવ્ર વાસં જતંઓુને છોડથી દૂર રાખે છે. 
• જૈસવક તાિના લીધ ેછોડનો સવકાસ રૂધંાય છે, ત ેસિયે ગ્રો-કેર સકૂ્ષ્િ પોર્કતત્વોનો પ્રવેશ પરૂો 

પાડે છે. જેનાથી છોડ તેનો મળૂ જુથસો પાછો કેળવી શકે છે. 
• તેિા ંરહલે લભ્ય સલ્ફર ફૂગ તથા બેકટેરીયાથી થતી અસરોને સનવારવાિા ંિદદરૂપ છે. 

૯ ડી’નેિો 
(૭) 

• રાઈના તેલિાથંી અન ેલીિડાના અકષિાથંી તૈયાર કરેલ, પાિીિા ંઓગળી શકે તેવુ ં કુદરતી 
પ્રવાહી સિશ્રિ છે. 

• નીિેટોડસને મળૂપ્રદેશથી દૂર રાખે છે અને મળૂની ગાઠંોિા ંઘટાડો કરે છે. 
• છોડને ચસૂીયા જીવાત સાિ ેરક્ષિ આપે છે. 
• જિીનિા ંલાભદાયી નીિેટોડસ અને િાયકોરાઈઝાનો પ્રચાર કરવાિા ંપિ અસરકારક છે. જે 

પરરિાિે જિીનિા ંિાટીનુ ંિાળખુ,ં સકૂ્ષ્િ પયાષવરિ, પોર્ક ચળવળ અને પોર્ક પદાથોની 
જૈવ ઉપલબ્ધતાિા ંસધુારો કરે છે. 

૧૦ હોલસિ 

(૩) 

• લભ્ય સલ્ફર જેિા ંકાબષસનક જલીય ચીલેટીંગ તત્વો સકંળાયેલા છે. 
• સલ્ફરની ખાિી દૂર કરે છે અને નાઈરોજનનુ ંસનયિન કરે છે. 
• ફુલ બેસવાિા ંઅને ટકાવવાિા ંિદદરૂપ છે. 
• રોગ અને કીટક સાિે રક્ષિ આપે છે. પોર્કતત્વોની ઉપલબ્ધી વધારે છે. 
• જિીનિા ંપી.એચ.નુ ંસનયિન કરી ખાતર સાથે ભળી જઈને ઉિિ પરરિાિ આપે છે. 
• ફૂગના સીધા સપંકષિા ંઆવી અને છોડની તતં્રરચના વ્યવથથાનુ ંઅંદરથી રક્ષિ કરી ફૂગના 

બીજકિોને કાબ ૂકરે છે. 
• યોગ્ય સિયે યોગ્ય િાત્રાના છટંકાવથી િાઇ્સ, થ્રીપ્સ, એફીડ, જેસીડ, િીલીબગ જેવા ચસૂકોન ે

અને જિીનિા ંરહલેા ઉધઈ તથા નીિેટોડને કાબ ૂકરી શકાય છે. 
 

  



 

પશપુાલન 

 

ખેતી અને પશપુાલન એકબીજાના ંપરૂક છે. ખેડૂતસિત્રો પશપુાલન પાછળ ઘિા રૂસપયા ખચે છે. પશઓુ િાટે આજે દૂધ 
અને ફેટ વધારવાની દવાઓ પશપુાલકો દ્વારા ખબુ વાપરવાિા ંઆવે છે. પરંત ુશુ ંઆ દવાઓ તિારા પશઓુ િાટે 
ફાયદાકારક છે કે નહી, તે અંગે ક્યારેય સવચા્ુું છે? 

 

કોઇ પિ પશનુી તદુંરથતીનો આધાર તેની પાચનશસ્ક્ત પર રહ ેછે. પશનેુ આપિ ેજે આહાર આપીએ છીએ તેનુ ંસપંિૂષ 
પોર્િ ત્યારે જ િળે જ્યારે પશ ુતે આહારનુ ંસપંિૂષ પાચન કરી શકે..  

બજારિા ંિળતી અન્દ્ય દવાઓ પશનુી દૂધ બનાવતી ગ્રથંીઓ પર સીધી અસર કરે છે. જે ખચાષળ પિ હોય છે અને તેના 
થવાથ્ય િાટે હાસનકારક પિ હોય છે.  

 

આઇથટેડ પ્રોજેક્ટ હઠેળ સલુચત, પશપુાલન િાટેની પ્રોડક્્સ પશનુી પાચનરક્રયા પર કાિ કરે છે. તેનાથી પશનેુ જે કઇ 
આહાર આપો તેનુ ંયોગ્ય પાચન થઇ સપંિૂષ પોર્િ પશનેુ િળી રહ ેછે. પશનુો ખોરાક વધે છે અને થના્ઓુનો સવકાસ 
થાય છે. ટૂંકિા ંકહીએ તો પશનુી તદુંરથતી વધે છે જેથી દૂધ અને ફેટિા ંવધારો થાય છે. 
 
 

પશપુાલન માટેની મખુ્ય બે પ્રોડક્્સ 

 

(૧) અલ્રાલેક 

• પશનુી પાચનશસ્ક્ત વધે છે તથા દૂધની કુદરતી સોડિિા ંસધુારો થાય છે 

• પશનુુ ંવજન તથા રોગપ્રસતકારક શસ્ક્ત વધે છે 

• છાિ-મતૂ્રની દુગુંધિા ંઘટાડો થાય છે 

• વાતાવરિિા ંરોગજન્દ્ય જીવાણુનં ુ ંપ્રિાિ ઘટે છે 

• પશનેુ ખવડાવેલ દાિા, પાપડી, લોટ તથા ઘાસચારાનુ ંપરેૂપરુૂ પાચન કરે છે 

• ગાભિ પશનેુ આપવાથી તેનુ ંવજન વધે છે તથા પ્રસસૂત સરળ બને છે અને બચ્ચાનુ ંથવાથ્ય સારુ રહ ેછે 

• ગાભિ પશ ુલાબંા સિય સધુી દૂધ આપે છે અને પ્રસસૂત પછી પિ સશક્ત રહ ેછે 

• પ્રસસૂત બાદ િહિિ દૂધ ઉત્પાદન ૮ થી ૧૦ રદવસિા ંિેળવી શકાય છે 

• ચિષરોગ, આંતરડા, આંચળ, િસા તથા અન્દ્ય રોગોિા ંઘટાડો થાય છે 

• પશનુુ ંવાસર્િક સવવાિ થાય છે અને પશ ુલાબંા વેતર સધુી થવથથ રહ ેછે 

• પશનુા બે વેતર વચ્ચેનો સિય ઘટાડી શકાય છે 

વાપરવાની ષવષધ: પહલેા પાચં રદવસ ૨૦ એિ.એલ. પ્રસતરદન, ત્યારબાદ ૧૦ એિ.એલ. પ્રસતરદન (દાિ અથવા પાિી 
સાથે). 
 

(૨) ઇનો-ગ્રો+ 

• શારીરીક ઘસારાને ખાળવા િાટે ખસનજ તત્વો િોટો ભાગ ભજવે છે. િાસંપેશીના સવકાસિા,ં લોહીના યોગ્ય બધંારિિા,ં 
અંત:સ્ત્રાવ(હોિોન)ના ઉત્પાદનિા ંખસનજ તત્વોનો સીધો કે આડકતરો સબંધં રહલેો છે. 

• બે કે ત્રિ વેતર પછી હીટિા ંન આવતા પશનેુ ૨ થી ૪ અઠવારડયાિા ંહીટિા ંલાવી આપે છે. 
વાપરવાની ષવષધ: પ્રસતરદન ૧૦ એિ.એલ. ઇનો-ગ્રો+ અને ૧૦ એિ.એલ. અલ્રાલેક (દાિ અથવા પાિી સાથે). 
 

  



 

શભેુચ્છા સદેંર્, 
 

 ખેડૂતો અને ખેતી સાથે સકંળાયેલ તિાિને ઉપયોગી િારહતી અને િાગષદશષન િળે તે હતેથુી “કૃષિ માર્ગદર્ગક 
પસુ્સ્તકા”નુ ંપ્રકાશન કરવાિા ંઆવી રહ્યુ ંછે. 
 આ પસુ્થતકાિા ંસિાસવષ્ટ કરેલ િારહતી આઇસ્ટેડ પ્રોજેક્ટ (ભારત સરકાર)ના પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટર પ્રણય શકુ્લાની 
પ્રેરિાથી તથા ઇનોવેટીવ ઇકો કેર ટેક્નોલોજીના વૈજ્ઞાષનક તથા ડાયરેક્ટર ષવપલુ ચતવેુદી તથા રીસચગ ઓડફસર સમ્યક 
ચતવેુદીના િાગષદશષન હઠેળ તૈયાર કરવાિા ંઆવી છે. 
 આ પસુ્થતકાિા ંઆપવાિા ંઆવેલ િારહતી ખેડૂતો, કૃસર્ ઉદ્યોગ સાહસસકો, કૃસર્ વ્યવસાયકારો - સૌન ેિદદરૂપ થશ ે
તેવી અિે આશા રાખીએ છીએ. 
 દરેક વાચક આ પસુ્થતકાના પ્રચાર પ્રસારિા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપી સહભાગી થશે તો અિોને સસવશેર્ આનદં 
થશે. 
 
 
 
 
 
 
 

પે્રરણા: 
પ્રિય શકુ્લ 

પ્રોગ્રાિ ડાયરેક્ટર, 
આઇથટેડ પ્રોજેક્ટ, ભારત સરકાર. 

 
 
 

માર્ગદર્ગન: 
સવપલુ ચતવેુદી    સમ્યક ચતવેુદી 

   વૈજ્ઞાસનક, ડાયરેક્ટર,    રીસચષ ઓરફસર, 
ઇનોવેટીવ ઇકો કેર પ્રા. લલ.   ઇનોવેટીવ ઇકો કેર પ્રા. લલ. 

 
 
 

સકંલન: 
રક્રષ્ના વાજા 

આસી. પ્રોગ્રાિ ડાયરેક્ટર, 
આઇથટેડ પ્રોજેક્ટ, ભારત સરકાર. 

  



 

 

ચાલો જોડાઈએ, 

“We Grow For You” – ષમર્ન સાથ ે

અને... 
તમારા આહારમા ંરાસાયલણક ખાતરો/દવાઓ વર્રના ં 

અનાજ, કઠોળ, ર્ાકભાજી, ફળફળાડદનો ઉપયોર્ કરો, 

અને કેન્સર જેવી અનેક જીવલેણ બીમારીઓથી બચીએ... 

 

 
આભાર...... 

 

રુરલ ડવેલોપમેન્ટ ફાઉન્ડેર્ન 
૫, આકાશદીપ બગં્લોઝ, ઉિાભંાવનની પાછળ, 
વાયા બોરસદ ચોકડી, જીટોરડયા રોડ, આિદં. 

મોબાઇલ: ૯૮૨૫૨૫૨૫૨૩(વો્સએપ) 
વેબસાઇટ: www.istedrdf.co.in 
ઇ-મેઇલ: istedrdf@gmail.com 

ફેસબકુ: https://www.facebook.com/isted.rdf 
પેજ: 

https://facebook.com/ISTED-RDF-499128040286409 
 

https://facebook.com/ISTED-RDF-499128040286409

