આક્સ્મિક પાક આયોજન ખરીફ ૨૦૧૯
૧.

પ્રમતાવના
ુ બનો આવતો નથી.
રાજયિાાં ચોિાસા દરમ્યાન વરસાદ સિયસર અને જરૂરીયાત મજ
ુ બ અને પરુ તો વરસાદ ન થતા પાક ઉત્પાદનિાાં તેની િાઠી અસરો
સિયસર જરૂરીયાત મજ
જોવા િળે છે . જેથી વરસાદની પરરસ્મથતીને ઘ્યાને લઇ બાગાયતી પાકોના વાવેતર કરવા
ુ વ આયોજન કરવ ાંુ જરૂરી બને છે . જે તે વવમતારિાાં સિયસર વરસાદ
જરૂરી વવચારણા અને પવ
ન પડે અથવા ઓછા વધતા પ્રિાણિાાં હોય તે પરરસ્મથતીિાાં ક્યા ક્યા પાક અને કઇ કઇ
જાતોન ાંુ બબયારણ વાવેતર િાટે યોગ્ય રહેશે તેિજ બબયારણ, ખાતર, દવાઓની ઉપલબ્ધી
અંગે અગાઉથી ગોઠવણ કરવી પડે છે . કોઇ વવમતારિાાં સિયસર વરસાદ, િોડો વરસાદ,
ુ ી વરસાદ ન આવે અથવા ચોિાસ ુ વહેલ ાં ુ પરૂુ થઇ
સારો વરસાદ થયા પછી લાાંબા સિય સધ
જાય અથવા ચોિાસ ુ લાંબાય તે બધા સાંજોગો ઘ્યાને રાખી કૃવિ પાકોના વાવેતર અંગે ની
તૈયારી કરવાની રહે છે . કોઇ પણ કાિગીરીની સફળતા િાટે આગોતરુ આયોજન િહત્વન ાંુ
ુ રાતિાાં વરસાદની અવનયવિતતા અને અચો્્સતા છે જેથી બાગાયતી પાકોિાાં
હોય છે . ગજ
આગોતરૂ પાક આયોજન કરવ ુ જરૂરી બને છે . જે િાટે ખેતી ને અસર્તાવ પરરબળો જેવા કે,
આબોહવા જિીન, કવૃ િ બજારભાવ, પા્પઘ્ધવત, પાણીની ઉપલબ્ધતા, બબયારણ/ખાતરની
ઉપલબ્ધતા િજુુ઼ર અને બજાર વ્યવમથા વગેરે મઘ્ુ દાઓ ઘ્યાને લઇ આગોતરૂ પાક આયોજન
કરવ ુ જોઇએ.

૨. જિીન અને આબોહવા:રાજયની આબોહવાિાાં પણ ઘણી વવવવધતા જોવા િળે છે . જેિાાં ઉષ્ણ ભેજવાળી સકુ ી
ુ રાતનો વવમતાર
અને અધવ સકુ ી આબોહવા વાળા વવમતાર છે . સકુ ી આબોહવાિાાં ઉત્તર ગજ
તથા સૌરાષ્રના ઉત્તર અને પવિિના વવમતારનો સિાવેશ થાય છે . ભેજવાળી આબોહવાિાાં
ુ રાતનો સિાવેશ થાય છે .
દબિણ ગજ
જિીન :રાજયની જિીનિાાં ભારે કાળી જિીન, રે તાળ જિીન, ગોરાડુ જિીન િારીય
ુ રાતની જિીન રે તાળ છે . ગોરાડુ જિીન િઘ્ય
જિીન વગેરેનો સિાવેશ થાય છે . ઉત્તર ગજ
ુ રાત અને કાાંઠા વવમતારિાાં જોવા િળે છે . રાજયના કાાંઠા વવમતારિાાં િારીય જિીન
ગજ
પણ જોવા િળે છે . આિ જિીનની વવવવધતાને ઘ્યાને લઇ ખરીફ પાક આયોજ઼ન કરવ ાંુ
જોઇએ.

૩. વરસાદ :-

1

ુ ાાં વરસાદની શરૂઆત વનયિીત હોય તો જુુ઼ન િાસના િઘ્યિાાં આવે છે .
ચોિાસ ુ ઋતિ
ુ વ થાય છે . જુુ઼નથી સપ્ટે મ્બર
અને સપ્ટેમ્બર િાસના અંતિાાં વરસાદ વવદાય લેતા ચોિાસ ુ પણ
િાસ દરમ્યાન કોઇવાર બે વરસાદ વચ્ચેનો ગાળો લાંબાય છે .અથવા સતત વરસાદની હેલી
જેવ ાંુ વાતાવરણ રહે છે . ઓગષ્ટ િાસ દરમ્યાન વધ ુ અને સતત વરસાદથી ઉભા પાક તથા
ુ ી પાણી ભરાઇ રહે છે . ઉપરો્ત જણાવ્યા મજ
ુ બની
ખલ્ુ લી જિીનિાાં લાાંબા સિય સધ
ુ જ વવવવધતા જોવા િળે છે .
પરરસ્મથતી રાજયના ક્યા વવમતારિાાં ઉભી થાય તે અંગેની ખબ
ુ સિયે રાજયના અમક
ુ ભાગિાાં નરહવત અને ઓછો વરસાદ થતા કૃવિ પાકોન ાંુ વાવેતર
અમક
ન થવાથી અવારનવાર દુષ્કાળની અસર જોવા િળે છે . રાજયના િઘ્ય અને દબિણ
ુ રાતિાાં િોટે ભાગે ચોિાસાની શરૂઆત જુુ઼ન િાસના બીજા સપ્તાહિાાં થાય છે . ત્યાર પછી
ગજ
ુ રાત અને સૌરાષ્રના વવમતારને
ત્રીજા ચોથા સપ્તાહિાાં ચોિાસ ુ આગળ વધતા ઉત્તર ગજ
ુ ીિાાં રાજયિાાં લગભગ ઘણા ખરા વવમતારોિાાંથી
આવરી લે છે . સપ્ટેમ્બર િાસના અંત સધ
ુ વ થાય છે . આિ વરસાદની શરૂઆત અને વરસાદની
વરસાદની વવદાય થતાાં ચોિાસ ુ પણ
વવદાયને ઘ્યાને લઇ કૃવિ પાકોના વાવેતર અંગે અગાઉથી આયોજન કરવ ાંુ જરૂરી બને છે . આ
ુ બ પાક અને પા્ની જાતો, ખાતર, વિશ્ર પાક પઘ્ધવતની પસાંદગી કરવાની રહે છે .
મજ
રાજયિાાં ૪૦૦ િી.િી. થી ૨૫૦૦ િી.િી. જેવો ભારે વરસાદ પણ પડે છે . આિ કુ લ વરસાદ
અને વવમતારવાર વરસાદની વહેંચણીિાાં પણ અવનયિીતતા જોવા િળે છે .

૪. જિીનનો ઉપયોગ અને પાક પઘ્ધવતિઃરાજયના કુ લ વવમતાર પૈકી ૪૯ ટકા વવમતાર જુુ઼દા જુુ઼દા ખેતી પાકેના વાવેતર હેઠળ
સિાવેશ થાય છે . ખેતી હેઠળના કુ લ વાવેતર વવમતાર પૈકી ૩૬ટકા વવમતારિાાં વપયતની જુુ઼દી
જુુ઼દી સવુ વધાઓ ઉપલબ્ધ છે . રાજયનો િોટાભાગનો વવમતાર વરસાદ આધારીત ખેતી હેઠળનો
ુ બ જિીન અને આબોહવાની વવવવધતા જોવા િળે છે . જિીન અને
છે . રાજયના વવમતાર મજ
આબોહવાની વવવવધતાને કારણે જુુ઼દા જુુ઼દા વવમતારોિાાં ખેતીના પાકોિાાં પણ વવવવધતા જોવા
િળે છે . વવમતારવાર જુદા-જુદા બાગાયતી પાકોન ાંુ વાવેતર કરવાિાાં આવે છે . તદ્ ઉપરાાંત વિશ્ર
પાક પઘ્ધવત તથા આંતરપાક પઘ્ધવત અપનાવી ખેતી પાકોન ાંુ વાવેતર કરવાિાાં આવે છે .
રાજયિાાં સાિાન્ય રીતે ચોિાસાની શરુઆત ર૦ જુન થી થાય છે . આ સિયે
બાગાયતી

બહુ વિાવય ુ ફળ પાકો તેિજ વિાવય ુ ફળ પાકો જેવા કે કેળ /૫પૈયા પાકોની

કા૫ણી તથા ઉનાળુ શાકભાજી પાકોની પાછલી અવમથા જોવા િળે છે . સાંતોિકારક વરસાદ
થાયતો ફળ વાડીિાાં ખેડ/ખાતર/ વનિંદણ વનયાંત્રણ જેવી કાિગીરી કરવાિાાં આવે છે . જયારે
ઉનાળુ શાકભાજી કરે લ હોય તેવા ખેતરિાાં શાકભાજીની છે લ્લી વવણી પરુ ી થયેથી અથવા
૫ડતર ખેતર તૈયાર કરી નવા ચોિાસ ુ શાકભાજી પાકોના વાવેતર િાટેની શરુઆત
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કરવાિાાં આવતી હોય છે . આ ઉ૫રાાંત બહુવિાવ ય ુ બાગાયતી પાકો ની કલિ /રોપાઓન ાંુ
વાવેતર કરવાિાાં આવે છે .
રાજયના વનયત કરવાિાાં આવેલ હવાિાન આધારીત પાક વવમતારોિાાં સિાવવષ્ટ
ુ બની ક્રોપીંગ પેટનવ નો ખેડત
ૂ ો દવારા અિલ કરવાિાાં આવે છે .
જજલ્લાઓિાાં નીચે મજ
અ.

ઉપ વવભાગ

વવભાગ/વવમતાર/જીલ્લા

નુ.
૧

વરસાદ

જિીન

મુખ્ય બાગાયતી પાકો

િી.િી.
દબિણ

(૧)ડાાંગ,વલસાડ

૧૫૦૦

કાળી

ફળ:-આંબા,બચકુ ,કાજુ,પપૈયા,કાાંઠા,નાબળયેર

ગુજરાત ભારે

(૨)નવસારી

િી.િી.અને

બચકણી,આલ્કલી,

શાકભાજી:-

વરસાદ

જીલ્લાનો ભાગ(નવસારી

વધુ

અને િધ્યિ

રીંગણ,ટાિેટા,સુરણ,પરવળ,કાકડી

૫વવતાલય

અને ગણદે વી તાલુકા

કાળી

િસાલા:- હળદર,આદુ,િરચા

વવમતાર

વસવાય) (૩)તાપી

ફુલો:-ગુલાબ,લીલી,ગલગોટા,જામિીન

જીલ્લાનો

ગેલાડીયાટુબરોઝ, ક્રીસેનથીિિ

ભાગ(વાલોડ,વ્યારા,ઉચ્છ

ઐસવધય અને સુગધ
ાં ીત:-

લ,સોનગઢ)

સફેદમુસલી,એમપેરીગસ,કુાં વારપાઠુ,ગુગલ,

(૪) સુરત જીલ્લાનો ભાગ

પાિરોઝા

(િહુવા તાલુકો)
૨

૩

દબિણ

(૧)નવસારી

૧૦૦૦ થી

કાળી બચકણી,

ફળ:-આંબા, બચકુ , કેળ, પપૈયા, નાબળયેર,

ગુજરાત

જીલ્લાનો ભાગ(નવસારી

૧૫૦૦

્લેઇ,

જાિફળ, લીંબુ શાકભાજી:રીંગણ, ભીંડા,

િઘ્ય ગુજરાત

અને ગણદે વી તાલુકા)

ટાિેટા, સુરણ, કાં કોડા, કોબીજ, ફ્લાવર,

(૨)સુરતજીલ્લાનો

કાકડી

ભાગ(કાિરે જ, પલસાણા,

િસાલા:-,આદુ, િરચા

બારડોલી,િાાંગરોલ,િાાંડ

ફુલો:-ગુલાબ, લીલી, ગલગોટા, જામિીન

વી)

ગેલાડીયાટુબરોઝ, ક્રીસેનથીિિ, જબેરા,

(3) તાપી જીલ્લાનો

કાનેશ

ભાગ(વનઝર) અને ભરુચ

ઐસવધય અને સુગધ
ાં ીત:- સફેદમુસલી,

અને નિવદા જીલ્લા)

સેના, કુાં વારપાઠુ, ગુગલ,

વડોદરા,ખેડા,આણાંદ,
પાંચિહાલ,

છોટાઉદે પરુ ,

૮૦૦થી૧૦

ભારે

કાળી થી

૦૦

ગોરાડુ,

ફળ:-આંબા, આિળા, પપૈયા, લીંબુ
,વસતાફળ, કેળ

િહીસાગર અને દાહોદ

શાકભાજી:- રીંગણ, ભીંડા,ટાિેટા, કાકડી,
સરગવો, કોબીજ, ફ્લાવર
િસાલા:-આદુ, િરચા
ફુલો:-ગુલાબ, ગેલાડીયા, ગલગોટા,
જામિીન, લીલી, ક્રીસેનથીિિ, જબેરા,
કાનેશન
ઐસવધય અને સુગધ
ાં ીત:- ઇસબગુલ,
સફેદમુસલી, સેના, કુાં વારપાઠુ, ગુગલ,

૪

ઉત્તર ગુજરાત

(૧)ગાાંધીનગર,િહેસાણા,

૬૨૫ થી

રે તાળ

અને

ફળ:-આંબા,આિળા, દાડિ, જાિફળ,
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સાબરકાાંઠા, અરવલ્લી

ગોરાડુ

૮૭૫

બોરડી, પપૈયા, જાિફળ, લીંબુ

૨)અિદાવાદનો

શાકભાજી:- રીંગણ, ભીંડા, ટાિેટા, સરગવો,

ભાગ(દમક્રોઇ અને સાણાંદ)

બટાટા, ગાજર, મુળા,,કોબીજ, ફ્લાવર,

(૩)બનાસકાાંઠાનો

કાકડી

ભાગ(ડીસા,ધાનેરા,પાલન

િસાલા:-આદુ, િરચા, જીરુ, ધાણા,

પુર,દાાંતા અને વડગાિ

વરીયાળી, િેથી, અજિો

તાલુકા)

ફુલો:-ગુલાબ,ગેલાડીયા,ગલગોટા, જામિીન
ઐસવધય અને સુગધ
ાં ીત:ઇસબગુલ,સફેદમુસલી,સેના,કુાં વારપાઠુ,
ગુગલ,

૫

ભાલ

અને

(૧)કચ્છ,પાટણજીલ્લો

૬૨૫

કોમટલ

(૨)સુરેન્રજીલ્લાના

૧૦૦૦

વવમતાર

થી

િધ્યિ

કાળી,

ઓછા

વનતાર

ધાાંગધ્રા, દસાડાતાલુકા

વાળી

અને

(૩)બનાસકાાંઠાજીલ્લાનાસાાં

સલાઇન

ફળ:-આંબા,આિળા,બોરડી, લીંબુ
,વસતાફળ,ફાલસા,ખારે ક,દાડિ,
શાકભાજી:- રીંગણ,ટાિેટા,કાકડી
િસાલા:- િરચા,જીરુ,વરીયાળી,અજિો

તલપુર,રાધનપુર,કાાંકરે જ,

ફુલો:- ગલગોટા

રદયોદર,વાવ,અને થરાદ

ઐસવધય અને સુગધ
ાં ીત:-

તાલુકા (૪)અિદાવાદ

ઇસબગુલ,િેંદી,સેના,કુાં વારપાઠુ,ગુગલ,

જીલ્લાના વવરિગાિ અને
દસક્રોઇ તાલુકા
(૫) િોરબી જીલ્લાના
હળવદ, િાળીયા તાલુકો
૬

ઉત્તર સૌરાષ્ર

(૧)જાિનગર જીલ્લો

૪૦૦

(૨)રાજકોટ

૭૦૦

જીલ્લાના

થી

છીછરી

િધ્યિ

ફળ:-આંબા,આિળા,પપૈયા,
લીંબુ,દાડિ,જાિફળ,બોરડી,વસતાફળ,જાાંબ ુ

કાળી

પડધરી,

શાકભાજી:-

લોધીકા,જસદણ,રાજકોટ,

રીંગણ,ડુાંગળી,ટાિેટા,કોબીજ,ફલાવર,કાકડી

જાિકાં ડોરણા અને કોટડા

િસાલા:-

સાાંગાણી

િરચા,જીરુ,લસણ,ધાણા,િેથી,અજિો

(૩)સુરેંન્રજીલ્લાનાવઢવા

ફુલો:-ગુલાબ,ગલગોટા,ગેલાડીયા,જાસિીન,

ણ, મુળી,સાયલા,ચોટીલા

ુ ધ
ઐસવધયઅનેસગ
ાં ીત:-

(૪)ભાવનગરજીલ્લાનો

ઇસબગુલ,સફેદમુસળી,સેના,કુાં વારપાઠુ,

ઉિરાળા તાલુકો
(૫)

િોરબી

જીલ્લાના

વાાંકાનેર,િોરબી તાલુકો
(૬)

બોટાદ

જીલ્લાના

બોટાદ, ગઢડા તાલુકો
૭

દબિણ

(૧) જુનાગઢ

૬૪૫

છીછરી

સૌરાષ્ર

(૨) ગીર સોિનાથ

થી૭૦૦

કાળી અને

(૩) ભાવનગર જીલ્લાના

જિીન

િધ્યિ
્લે

ફળ:આંબા,ચીકુ ,કેળ,પપૈયા,નાળીયેર,બોરડી,વસ
તાફળ,
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વસહોર,ઘોધા,

શાકભાજી:-

ગારીયાધાર, પાલીતાણા,

રીંગણ,ડુાંગળી,ટાિેટા,કોબીજ,ફલાવર,ભીંડા,

તલાજા, િહુવા તાલુકા

કાકડી

(૪)અિરે લી જીલ્લાના

િસાલા:-િરચા,જીરુ,લસણ,િેથી

ધારી, સાવરકુાં ડલા

ફુલો:-ગુલાબ,ગલગોટા,ગેલાડીયા

રાજુલા, જાફરાબાદ,

ુ ધ
ઐસવધયઅનેસગ
ાં ીત:-

ખાાંભા, અિરે લી, બાબરા,

ઇસબગુલ,સફેદમુસળી,સેના,કુાં વારપાઠુ

લીલીયા, લાઠી, કુ કાવાવ
(૫)રાજકોટ જીલ્લાના
જેતપુર,ધોરાજી,ઉપલેટા,
ગોંડલ
૮

ઉત્તર

પવિિ

એરીડ ઝોન

ખાંભાત,ભાલ નો દરરયા

૨૫૦

કીનારા ના ભરુચ

૫૦૦

થી

રે તાળ

અને

સેલાઇન જિીન

ફળ:-પપૈયા,બોરડી,વસતાફળ,
આિળા,જાિફળ,દાડિ,

જીલ્લાના હાાંસોટ,વાગરા

શાકભાજી:- રીંગણ,ટાિેટા, કાકડી

તથા સુરત

િસાલા:-િરચા,જીરુ,અજિો

જીલ્લાનાઓલપાડ(૨)અિ

ફુલો:-ગુલાબ,ગલગોટા,ગેલાડીયા

દાવાદ જીલ્લાના

ુ ધ
ઐસવધયઅનેસગ
ાં ીત:-

ધોલકા,ધાંધકુ ા(૪)

ઇસબગુલ,સેના,કુાં વારપાઠુ

ભાવનગર જીલ્લાના
વલ્લભીપુર,ભાવનગર(૫)
સુરેન્રનગર જીલ્લાના
લીિડી

૫. પાક ઉત્પાદન િાટે આક્સ્મિક પાક આયોજનિઃરાજયની જે તે વવમતારની જુુ઼દા જુુ઼દા પ્રકારની જિીન અને આબોહવાની પરરસ્મથવતને
ઘ્યાને લઇ જે તે વવમતાર િાટે પા્ના ક્રોપ ઝોન બનાવવાિાાં આવેલ છે . વરસાદની શરૂઆત
ુ તફાવત અને અવનયવિતતાને કારણે રાજયના અમકુ વવમતારોિાાં ભારે
અને વવદાયિાાં ખબ
વરસાદ પરુ ની પરરસ્મથતી ઉભી થાય છે . વરસાદ નહીવત અને ઓછો થવાથી કૃવિ પાકોન ાંુ
વાવેતર અને ઉત્પાદન ન થતા ઉભા પા્ને પરુ થી ન્ુ શાન થતાાં વવપરીત સાંજોગો ઉભા થાય
છે . આવી અસર હેઠળના વવમતારને વવપરીત સાંજોગોનો સાિનો કરવા આક્સ્મિક પાક
ુ જ ઉપયોગી અને અસરકરક બને છે .
આયોજન ખબ

૧) સિયસરનો વરસાદ પડે તો
ુ બના
વવમતારને અનરૂુ પ બાગાયતી પાકોન ાંુ વાવેતર સિયસર કરવ ાંુ તથા નીચે મજ
ુ ા ઘ્યાને લેવા
અગત્યના મદ
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 ખેતીવાડી ખાતા/રાજયની કૃવિ યવુ ન.એ ભલાિણ કરે લ વધ ુ ઉત્પાદન આપતી જાતોના
પ્રિાણીત બબયારણોન ુ વાવેતર કરવ.ાંુ
ુ ી ખાતર આપવા.
 જિીનિાાં રહેલા ભેજના પ્રિાણને ઘ્યાને લઇ પાયાના અને પત
ુ ી ખાતર આપવા નહી.
 ચાલ ુ વરસાદે પત
ુ બ ફુગનાશક દવાનો પટ તથા જૈવવક
 બીયારણને વાવતા પહેલા ભલાિણ મજ
ખાતરનો પટ આપી વાવેતર કરવ.ાંુ
 સિયાાંતરે આંતરખેડ કરી વનદાિણ દુર કરવ,ાંુ તેિજ ખેતીિાાં જોખિને ટાળવા િાટે
વિશ્ર પાક પઘ્ધતી અપનાવવી.
 રોગ જીવાતના વનયાંત્રણ િાટે સાં્લીત જીવાત વનયાંત્રણ વ્યવમથા અપનાવવી.

૨) વરસાદ િોડો પડે, વરસાદ ખેંચાય અથવા ઓછો વરસાદ થાય તો
 િોટા ભાગના બાગાયતી પાકો વપયત પાકો હોઇ જે પાકો ઉભા હશે તેિાાં વરસાદ
ખેંચાતા પરુ ક વપયત આપવાના થશે. ઉપરાાંત વપયતની સવુ વધા હશે ત્યાાં શા્ભાજી
પાકોન ાંુ નવ ાંુ વાવેતર પણ થઇ શ્શે. આિ. છતાાં નવા ફળપાકોની ્લિોન ાંુ વાવેતર
કરવાન ાંુ થાય તો સારા વરસાદની રાહ જોવી અને વાવેતર બાદ જો વરસાદ ખેંચાય
તો ૮-૧૦ રદવસના ગાળે વપયત આપવ ાંુ
 વરસાદ િોડો થાય તો રીંગણ, ટાિેટા, િરચાાંન ાંુ તૈયાર ધરૂ િળે તો તેન ાંુ વાવેતર કરી
ુ ાર, ચોળી અથવા પાલક,
શકાય અથવા ટૂાંકા ગાળાના શા્ભાજી પાકો જેવા કે ગવ
િેથી, ધાણા, તાાંદલજો જેવા ભાજીવગવના પાકોન ાંુ વાવેતર કરવ.ુ
ુ ા તથા અજિો
 મથાનીક પરીસ્મથતીને અનરૂુ પ િસાલા પાક જેવા કે વરીયાળી, સવ
ૂ ો વવચારી શકે.
વગે રે ની વાવણી બાબતે ખેડત
ૂ ોને નવા ફળ પાકોન ાંુ વાવેતર કરવ ાંુ હોય તેઓ જિીનિાાં સારો
 આ ઉપરાાંત જે ખેડત
ુ ીિાાં ્લિો / રોપાન ાંુ વાવેતર કરી શકે છે .
ભેજ હોય ત્યાાં સધ
 જે વવમતારિાાં ચોિાસા દરમ્યાન જરૂરીયાત કરતાાં ઓછો વરસાદ હોય, વપયતની પરુ તી
વ્યવમથા ન હોય તો ત્યાાં બાગાયતી પાકો કરવા રહતાવહ નથી.પરાં ત ુ સકુ ા વવમતારના
બાગાયતી ફળ પાકો કરી શકાય

૬. પા્ના વપયતની ્ટો્ટીની અવમથાિઃજે તે વવમતારિાાં પા્ને વપયત આપવા િાટે નો જથ્થો િયાવદીત પ્રિાણિાાં હોય અને જુુ઼દા જુુ઼દા
ુ ાાં વધ ુ પાક ઉત્પાદન
પાક હેઠળનો વપયત વવમતાર વધારે હોય ત્યાાં ઓછા પાણીના વપરાશથી વધિ
લેવાય તેવી વ્યવમથા ગોઠવવી જરૂરી બને છે . આવા સાંજોગોિાાં જે તે પા્ની ્ટો્ટીની અવમથાએ
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અવશ્ય વપયત િળે તે ખાસ ઘ્યાને લેવ ાંુ જોઇએ. ્ટો્ટીની અવમથાએ પા્ને પરુ ક વપયત આપવાથી
પાક ઉત્પાદનિાાં ઘટાડો વનવારી શકાય છે . દરે ક પા્ની ્ટો્ટીની અવમથા જુુ઼દા જુુ઼દા સિયે આવે છે .
તે સિય દરમ્યાન પા્ને ભેજની ખેંચ ન પડે તેની ખાસ કાળજી લેવી જોઇએ. ચોિાસા દરમ્યાન
વરસાદના વહી જતાાં વધારાના પાણીનો યોગ્ય રીતે સાંગ્રહ કરી આ પાણીનો ઉપયોગ પા્ની
્ટો્ટીની અવમથા દરમ્યાન લઇ પાક ઉત્પાદન લેવાન ાંુ આયોજન કરવ ાંુ જોઇએ.


્ટો્ટીની અવમથા

પા્ન ુ નાિ

વપયત િાટે ની ્ટો્ટીની અવમથા

વાવણી/ રોપણી/
તારીખના રદવસો

ફળપાકો

લાાંબા ગાળાના ખરીફ પાક હોય ત્યારે ફૂલ આવતા

૧૫-૨૫

૫હેલા વાનમ૫વતક વ ૃસ્ઘ્ઘ િાટે િાફ્સર ભેજ
રાખવો.
રીગણી, િરચી,

ફુલ આવવાની શરૂઆત થયા પછી સિયાાંતરે

ટાિેટા

સતત પરુ ા જીુ઼વન કાળ દરમ્યાન જરૂરી છે .

૩૫ - ૪૫

રાજયિાાં અછતની ૫રરસ્મથતીિાાં બાગાયતદારો િાટે પાક બચાવવા િાટે ની ભલાિણો
બાગાયતદારોએ એિનો ઉભો પાક બચાવવા િાટે તથા જયાાં પાક સાંપ ૂણવ વનષ્ફળ ગયેલ છે
ુ બના ૫ગલાાં લેવા ભલાિણ
ત્યાાં નવા પાકના સિયસર વાવેતરન ાંુ આયોજન કરવા નીચે મજ
કરવાિાાં આવે છે .


ુ બ
વવવવધ બાગાયતી પાકોની અવમથાને ઘ્યાને લઈ નાઈરોજન યકુ ત ખાતર ભલાિણ મજ
ુ ી ખાતર તરીકે આ૫વ.ાંુ
પત



ફળ વાડીિાાં ઝાડ ૫રથી ત ૂટી ગયેલ / રોગીષ્ટ ડાળીઓ કાપીને દૂ ર કરી અને બોડોપેમટ
લગાવવી.



શાકભાજી પાકોના ધરૂ તથા ઉભા પાકિાાં મ ૂળના કોહવારાના વનયાંત્રણ િાટે ૦.૬ ટકા
બોડોવિશ્રણ અથવા ૦.ર ટકા કો૫ર ઓકઝીકલોરાઈડ (બ્લાઈટોિ-૫૦% અથવા બલ્ય ુ કો૫ર૫૦% દવા) નો ૪૦ ગ્રાિ /૧૦ લીટર પાણીિાાં ભેળવી પ્રવાહી વિશ્રણ ધરૂના કયારાિાાં અથવા
છોડની ફરતે જિીનિાાં આ૫વ.ાંુ



ુ
શાકભાજી ધરૂવાડીયાિાાં કે ફેર રો૫ણી બાદ રોગ જણાય કે તરત
જ પાનના ટ૫કાાંના રોગના
વનયાંત્રણ િાટે મરેપ્ટોસાયકલીન 1 ગ્રાિ + ૩૦ ગ્રાિ તાાંબા યકુ ત દવા (બ્લાઈટોિ-૫૦%
7

અથવા બલ્ય ુ કો૫ર-૫૦% દવા) ન ાંુ ૧૦ લીટર પાણીિાાં પ્રવાહી વિશ્રણ બનાવી ૧૫ રદવસના
અંતરે ર થી ૩ છાંટકાવ કરવા.


ુ ી છારાના રોગની શરૂઆત થાય કે તરત
ુ
વેલાવાળા શાકભાજી પાકોિાાં ભક
જ સલ્ફેકસ ૮૦%
રાવ્ય ગાંધક ૩૦ ગ્રાિ અથવા ડીનોકે૫ ૪૮% પ્રવાહી ૫ િી.લી. અથવા કાબેડાઝીિ ૫૦%
વેટેબલ પાવડર ૧૦ ગ્રાિ પ્રિાણે ૧૦ લીટર પાણીિાાં પ્રવાહી વિશ્રણનો ૧૦ થી ૧ર રદવસના
અંતરે ર થી ૩ છાંટકાવ કરવા.



શાકભાજી પાકોિાાં ચ ૂવસયા પ્રકારની જીવાતોના વનયાંત્રણ િાટે શોિક પ્રકારની કીટનાશક દવા
જેવી કે ડાયિીથેયોટ અથવા િીથાઈલ-ઓ.-ડીિેટોન ૧૦ િી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીિાાં
ભેળવી પ્રવાહી વિશ્રણનો ૧૦ થી ૧ર રદવસના અંતરે ર થી ૩ છાંટકાવ કરવા.



વાવેતર કરે લ બાગાયતી પાકોિાાં ઘાિાાં / ખાલા સિયસર પરુ વા



ુ ાર, ચોળી, ભીંડા અથવા પાલક, િેથી, ધાણા,
ટૂાં કાગાળાના શાકભાજીના પાકો જેવા કે ગવ
તાાંદળજો, જેવા ભાજીવગવના પાકોન ાંુ વાવેતર કરવ ાંુ તેિજ વેલાવાળા શાકભાજી પાકોન ાંુ
ુ ારે લ /હાઈબ્રીડ જાતોન ાંુ વાવેતર ૫ણ કરી શકાય.
સધ



રીંગણ, ટાિેટા,િરચા જેવા ફેર રો૫ણીથી વાવી શકાય તેવા પાકોન ાંુ ધરૂ િેળવી સિયસર
વાવેતર ૫ણ કરી શકાય.



ુ ીિાાં
ૂ ોને નવા ફળપાકોન ાંુ વાવેતર કરવ ાંુ હોય તેઓ જિીનિાાં સારો ભેજ હોય ત્યાાં સધ
જે ખેડત
કલિ / રોપાન ાંુ વાવેતર કરી શકે.



ૂ ો િરી િસાલાના પાકોિાાં વરરયાળીન ાંુ વાવેતર કરવા ઈચ્છતા હોય તો વરીયાળીની
ખેડત
ુ ીિાાં થઈ શકશે.
રો૫ણી / વાવણી સપ્ટેમ્બર સધ



ૂ ો એ કોબીજ / ફલાવર જેવા વશયાળુાં શાકભાજીન ાંુ વહેલ ાં ુ વાવેતર કરવાન ાંુ આયોજન
જે ખેડત
કરે લ હોય તેઓ આ પાકોન ાંુ આગોતરૂ ધરૂવાડીય ાંુ કરી શકશે.
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કુ દરતી આફતની પરરસ્મથતીિાાં પ ૂવવ તૈયારી બાબત
બાગાયત ખાતુ, ગુજરાત રાજ્યના કૃષિ અને સહકાર ષિભાગના ષનયંત્રણ હેઠળ રાજ્યમાં બાગાયતના સંપ ૂણણ
ષિકાસ માટે કાયણરત છે .
પ્લાનના ઉદ્દે શ્યો:(૧) કુદરતી આફતની પરરસ્થિતીમાં બાગાયતી પાકોમાં સીધુ નુક્શાન, નસણરીઓ અને ફામણના ઉત્પાદનમાં
િયેલ નુક્શાનીનુ ં તાત્કાલલક સિે કરાિવુ.ં
(૨) રાજ્યમાં બાગાયતી પાકોની ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા પુન: થિાષપત કરિી.
(૩) આફત પછીની સીઝનમાં ઉત્પાદન િધારવુ.ં
(૪) કચેરી તિા અન્ય માળખાગત સુષિધાને િયેલ નુક્શાનની મરામત.
કાયણરત માળખાગત સુષિધા:બાગાયત ષિભાગની જુદા જુદા થતરે થટાફની પેટનણ નીચે મુજબ છે .
બાગાયત ષનયામક...............................................રાજ્ય કક્ષાએ

સંયક્ુ ત બાગાયત ષનયામક....................................રાજ્ય કક્ષાએ
[
સંયક્ુ ત બાગાયત ષનયામક.................................... ષિભાગીય કક્ષાએ (૨ ષિભાગ)

નાયબ/ મદદનીશ બાગાયત ષનયામક....................... જજલ્લા કક્ષાએ[

બાગાયત અષધકારી.................................................તાલુકા કક્ષાએ
ઉપરની માળખાગત થટાફ સુષિધા ઉપરાંત નીચે દશાણિેલ અષધકારીશ્રીઓ મારહતી અને પુન:
થિાપન પ્રવ ૃષિઓની સંપ ૂણણ દે ખરે ખની જિાબદારી ખાતા કક્ષાની ઉપર તિા નીચેના થતરે સંકલનમાં રહી
ષનભાિે છે .
ુ :તાત્કાબલક સાંપકવ ગ્રપ
(૧) સંયક્ુ ત બાગાયત ષનયામકશ્રી (આયોજન-સંકલન) બાગાયત ષનયામકશ્રીની કચેરીના મુખ્ય નોડલ
અષધકારી તરીકે કામગીરી કરશે તેમજ કૃષિઅને સહકાર ષિભાગના તિા ક્ષેત્રીય કક્ષાની કચેરીઓ િચ્ચે
સંકલનમાં રહેશે.
(૨) સંયક્ુ ત બાગાયત ષનયામકશ્રી (ષિભાગીય કક્ષા)ની કચેરીના નાયબ બાગાયત ષનયામકશ્રી તેમના
ષિભાગના જજલ્લા અષધકારીશ્રીઓના સંકલનમાં રહેશે.
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(૩) જજલ્લાના નાયબ/ મદદનીશ બાગાયત ષનયામકશ્રી તેઓના તાલુકા કક્ષાના અષધકારીશ્રીઓના સંકલન
અષધકારી તરીકે ફરજ બજાિશે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ સેિકની મદદિી કાયણિાહી કરિામાં આિશે.
પ્લાન હેઠળ કરવાિાાં આવનાર પ્રવ ૃવત્તઓ:(૧) અસરગ્રથત ષિથતાર નક્કી કરિો.
(૨) નુક્શાનનો પ્રકાર તિા અંદાજ મેળિિો.
(૩) તાત્કાલલક લાગતા િળગતા સિાષધશોને રીપોટીંગ કરવુ.ં
(૪) બાગાયતી પાકો અને ખેત પ્રવ ૃષિઓ અંગેનો કા ન્ટીજસી
ં પ્લાન તૈયાર કરિો.
(૫) િયેલ નુક્શાનનો સિે અને અંદાજ મેળિિો.
(૬) રાહત અને બચાિ કામગીરી માટેની તૈયારી અને પ્રોગ્રામ તૈયાર કરિો.
(૭) કરિામાં આિેલ પ્રોગ્રામનુસં
ં પ ૂણણ મુલ્યાંકન.
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