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શ્રી દે લળીબાઈ ઠોમાણા ગાભના ખુફજ ઉત્વાશી, ખંતીરા અને ખોઠાસુઝ લાા પ્રગતતળીર ખેડત
જેઓએ વાભાન્મયીતે ભગપી-જીરું/ચણા-તર/ભગની ાક ધ્ધતત અનાલેર છે . ઠોમાણા ગાભ કૃત
તલજ્ઞાન કેન્ર દ્વાયા તલતલધ તલસ્તયણ પ્રવુતીઓ
ં
ભાટે દતક રીધેર ગાભ ૈકી શોમ, તેઓ કૃત તલજ્ઞાન કેન્રના
ુ ક લૈજ્ઞાતનક ઢફે કેલી યીતે થામ તે ભાટે ની
લૈજ્ઞાતનકોના વંકક ભાં છે . જેભાં તેઓને ોતાની ખેતી વંપણ
ભાહશતી, કેન્રની તલસ્તયણ પ્રવુતીઓભાં
ં
બાગ રઇ અથલા તો ભોફાઈર પોન દ્વાયા ભાહશતી તેભજ પ્રશ્નનોના
તનયાકયણ ણ ભેલતા યાશે છે .
મીની ટ્રેકટરથી ચાતો દવા છાાંટવાનો પાંપ :
શ્રી દે લળીબાઈ યાવામણણક દલાનો કામકક્ષભ ઉમોગ, તેની ભાત્રા અને છંટકાલની ધ્ધતતથી
વંપ ૂણકણે લાકેપ છે અને તે યીતે કયલા શંભેળા કટ્ટીફધ યશે છે . તેઓએ આ ભાટે ભીની ટ્રેકટયથી ચારતો એક
દલા છાંટલાનો પક્ત ં ખયીદમો. જેના ોતાના ટ્રેકટય ભહશન્રા યુલયાજ વાથેના જોડાણ ોતાની યીતે
આી, ૨૦૦ રી. ટાંકી વાથે જોડી થતા સ્ટેન્ડ ફનાલી, ં ચારલલા ભાટે પુલ્રી, લી-ફેલ્ટ, લાલ્લ તથા
દલા છંટકાલ ભાટે જફૃયી નોઝર તથા સ્પ્રે બુભ ભાટે ાઈ (જીઆઈ), નણ લગેયેથી એક વાથે ૬૦ ફૂટ
જેટરા તલસ્તાયના ટ્ટાભાં દલા છંટકાલ થામ તેલો દલા છાંટલાનો ં ફનાલેર છે .
ંની તલગત : ટાંકીની ક્ષભતા : ૨૦૦ રી.
નોઝર વંખ્મા : ૨૦ નંગ

સ્પ્રે બુભની રંફાઈ : ૬૦ ફૂટ

ંની ક્ષેત્ર ક્ષભતા (હપલ્ડ કેેતવટી) : ૧.૫ શે./કરાક

પામદો : આ ંનો ઉમોગ તે દયે ક ાકભાં તનદાભણનાળક દલા તેભજ ફુગનાવક દલા છાંટલાભાં કયે છે .
જેને બાડે ચરાલતાં પ્રત્મેક ટાંકી દીઠ બાડું ફૃ.૨૦૦-૨૫૦ રેલાભાં આલે છે . આ ંથી પ્રતતહદન કુર ૨૦
ટાંકી જેટરી દલા છાંટતા રગબગ ૪૦૦૦/- થી ૫૦૦૦/- જેટરી આલક થામ છે અને તે અંદાજે ૧૮
ભાનલ હદલવોના દલા છંટકાલ જેટલું કાભ આે છે . આ ઉયાંત તેણે ોતાના જ ખેતયભાં જીરું ાક (યતલ
૨૦૧૧) ભાટે આ ંનો ઉમોગ કયતાં વભમવય, ધ્ધતતવય અને ચોકકવ ભાત્રાભાં દલાના છંટકાલથી
ૂ ો (ાંચ ખેડત
ૂ ોનુ ં
તેઓને ૧૫૬૨ હક.ગ્રા. પ્રતત શેક્ટય જીરુંન ુ ં ઉત્ાદન ભળયુ ં જમાયે આજુફાજુના અન્મ ખેડત
વયે યાળ) ૧૦૫૦ હક.ગ્રા. ઉત્ાદન ભે લ ુ શતુ.ં

