
 

ચોભાસ ુભગપીભાાં પ્રભાણણત ફીજ ઉત્ાદન 

ઢેઢી કે. કે., જોી એચ. જે. અને ડાાંગયીમા વી. જે. ફાજયા વાંળોધન કેન્દ્મ, જૂનાગઢ કૃષ 
યષુનલષવિટી,જાભનગય ચેમ્ીમન અગ્રો લર્લડડ,  જુન-૨૦૧૨ (૮):૨૬-૩૦. 

ભગપી એ ખફૂ જ અગત્મનો યોકડડમો તેરબફમા ાક છે. દુનનમાભાાં ભગપી ઉગાડતા દેળોભાાંથી 
વૌથી લઘાયે ૬૫ થી ૭૦ રાખ શકેટય લાલેતય નલસ્તાય વાથે બાયતનુાં સ્થાન નલશ્વભાાં પ્રથભ છે. દેળભાાં શકેટયે 
૧૦૦૦ કી.ગ્રા.ની વયાવયી ઉત્ાદકતા વાથે કુર ઉત્ાદન અંદાજે ૮૦ રાખ ભેટ્રીક ટન થામ છે. આભ નલશ્વભાાં 
ભગપીના કુર ઉત્ાદનનો ૨૫ ટકા જેટરો ભોટો પાો બાયત દેળનો છે. બાયતભાાં ચોભાવાભાાં ૫૫ રાખ 
શકેટયભાાં અને ઉનાાભાાં નમત શઠે ૧૫ રાખ શકેટયભાાં ભગપીનુાં લાલેતય થામ છે. બાયતભાાં ભગપીનો 
૮૦ ટકા લાલેતય નલસ્તાય અને ૮૪ ટકા ઉત્ાદન રગબગ મખુ્મ ાાંચ યાજ્મો જેલા કે ગજુયાત, તાનભરનાડુ, 
કણાાટક, આંઘ્રપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ટ્ર લગેયે યાજ્મોભાાં થામ છે. બાયતભાાં ગજુયાત વૌથી લઘાયે ભગપીનુાં લાલેતય 
અને ઉત્ાદન કયનાય યાજમ છે. ગજુયાત યાજ્મભાાં અંદાજે ૨૦ રાખ શકેટય નલસ્તાયભાાં ભગપીનુાં લાલેતય 
થામ છે જેભાાં ચોભાસ ુભગપી ૧૭ થી ૧૮ રાખ શકેટયભાાં અને ઉનાળુ ભગપી ૨.૦ થી ૨.૫ રાખ શકેટય 
નલસ્તાયભાાં થામ છે. આભ દેળની ભગપીનો ૨૫ ટકા લાલેતય નલસ્તાય ગજુયાતભાાં અને તેભાાંમ મખુ્મત્લે 
વૌયાષ્ટ્ટ્ર-કચ્છભાાં છે કે જ્માાં ભગપીનુાં ભોટા બાગનુાં લાલેતય લયવાદ આઘાડયત ાક તયીકે થામ છે. ગજુયાત 
યાજ્મભાાં ભગપીનુાં કુર ઉત્ાદન અંદાજે ૨૬ રાખ ટન થામ છે જે બાયતનાાં કુર ઉત્ાદનના ૩૦ ટકા જેટરો 
પાો થામ છે. ગજુયાતભાાં ૨૦ ટકા ઉબડી અને ૮૦ ટકા લેરડી અને અઘા-લેરડી ભગપીનુાં લાલેતય થામ છે.       

ભગપી ાકભાાં લધ ુઉત્ાદન રેલા ભાટે ખેડતૂોને લાલેતય ભાટે સધુાયેરી જાતોનુાં વાયી જનનનીક 
અને બૌનતક શધુ્ધતાાંલાળુ તેભજ વાયી સ્ૂયણ ળડકત ઘયાલત ુપ્રભાબણત ફીજ યૂતાાં પ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ થામ 
એ ામાની જરુયીમાત છે. ભગપી એ સ્લયાગીત ાક છે. તેથી ભગપીનો પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન 
કામાક્રભ ભોટા ામા ય ખફૂ ઓછા એકરન અંતયથી વશરેાઇથી રઇ ળકામ છે. ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં 
બફમાયણની આનલુાંનળક અને બૌનતક શધુ્ધતાાં જાલાઇ યશ ેતે ભાટે ભગપીનો પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન 
કામાક્રભ, ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના તાાંનિક કભાચાયીઓની દેખયેખ નીચે રેલાભાાં આલે છે. જે ભાટે ભગપીના 
ફીજ પ્રોટની નોંઘણી ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન એજન્વી, અભદાફાદની કચેયીએ કયાલી જરૂયી છે. જે 
ખેડતૂોએ ભગપીનાાં પ્રભાબણત બફમાયણનુાં લેચાણ ોતે ફજાયભાાં જાતે ન કયલા ઇચ્છતા શોમ, તેઓએ 
વયકાયી, વશકાયી કે યજીસ્ટડા થમેર ખાનગી વાંસ્થાઓ/ેઢીઓ ભાયપત ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભ રઇ ળકે છે. 
જેથી પ્રભાબણત થમેર બફમાયણની લેચાણ વ્મલસ્થા તે વાંસ્થા ોતે કયે છે. જો ખેડતૂો આધનુનક ખેતી 
ધ્ધનતનો અબબગભ અનાલીને ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભ ચોભાવાભાાં રે તો ચોક્કવ લધ ુઉત્ાદન ભેલી, 
વાયી આલક કભાઇ ળકે છે. ભગપી ાકના પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભભાાં બફમાયણની આનલુાંનળક અને 
બૌનતક શધુ્ધતાાં જાલાઇ યશ ેભાટે ફીજની લાલણીથી બફમાયણ તૈમાય થામ ત્માાં સધુીભાાં નીચેની કાજીઓ 
રેલાની થતી શોમ છે. 
(૧) ફીજ પ્રોટની નોંઘણી : ભગપી ાકની નોટીપાઇડ થમેર જાતોનુાં ફીજ પ્રભાણન, ગજુયાત યાજમ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વી, અભદાલાદની કચેયી દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. આ ભાટે નનમત પોભા એજન્વીની મખુ્મ/ેટા 
કચેયીએથી ભેલી, જરુયી પી બયી, ફીજ પ્રભાણન ભાટે દય લે ખયીપ ઋત ુભાટે ૧૫ભી જુરાઇ સધુીભાાં ફીજ 
પ્રોટની નોંધણી કયાલલાની શોમ છે. 
(૨) સધુાયેરી નોટીપાઇડ જાતની વાંદગી : ભગપીના પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભભાાં જભીન અને 
લયવાદ તેભજ નમતની યીસ્સ્થનતને ઘ્માનભાાં યાખી, સઘુાયેરી નોટીપાઇડ જાતની વાંદગી કયલી જોઇએ. 



ગજુયાત યાજમભાાં મખુ્મત્લે ઉબડી, અઘા-લેરડી અને લેરડી એભ િણ પ્રકાયની ભગપીની નીચેની જાતોનુાં 
ચોભાવાભાાં લાલેતય કયલાની બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે.  
પ્રકાય જાત વયેયાવ 

ઉત્ાદન 
(ડક./શ.ે) 

ાકલાના 
ડદલવો 

તેરના 
ટકા 

ગણુઘભો 

ઉબડી જીજી-૨ ૧૩૩૬ ૯૮ ૪૯.૬ સકુાયા અને ીીમા વાભે પ્રનતકાયક 

જીજી-૫ ૧૨૭૦ ૧૦૧ ૪૯.૨ લઘ ુઉત્ાદન અને દાણાની ઉત્તભ ગણુલત્તા 
જીજી-૭ ૧૪૦૯ ૧૦૦ ૪૮.૫ દાણાની ઉત્તભ ગણુલત્તા અને લઘ ુઉત્ાદન 

જીજેજી-૯ ૧૬૧૮ ૧૦૩ ૪૮.૨ ડોડલા તથા દાણા ભોટા કદના, લઘ ુઉત્ાદન 

અઘા-
લેરડી 

જીજી-૨૦ ૧૯૬૦ ૧૦૯ ૫૦.૭ તેરનુાં પ્રભાણ લઘાયે અને લઘ ુઉત્ાદન 

લેરડી જીજી-૧૧ ૧૪૩૦ ૧૧૨ ૪૮.૬ ાન અને ડોડલા ભોટા 
જીજી-૧૨ ૧૪૩૭ ૧૧૩ ૪૯.૬ લશરેી ાકતી,બફનનમત નલસ્તાય ભાટે અનકુુ 

જીજી-૧૩ ૧૫૧૧ ૧૨૦ ૪૯.૬ ભઘ્મભ કદનાાં ગરુાફી દાણા અને લઘ ુઉત્ાદન 

જીજેજી 
એચ.ી.એવ.-
૧ 

૨૧૨૫ ૧૧૬ ૪૭.૯ પ્રોટીનના ટકા લઘ,ુ ઓછા તેરના ટકા, 
નનકાવરક્ષી ભગપી 

(૩) ફીજનુાં ાપ્પ્ત સ્થાન : ભગપીની સધુાયેરી જાતોનુાં વટીપાઇડ અને પાઉન્ડળેન કક્ષાનુાં ફીજ ઉત્ન્ન કયલા 
ભાટે અનકુ્રભે પાઉન્ડળેન અને બ્રીડય કક્ષાના ફીજની જરુયીમાત યશ ેછે. પાઉન્ડળેન/બ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ 
ઘાયાઘોયણો મજુફની જનનનીક શધુ્ધતાાં, બૌનતક શધુ્ધતાાં, સ્ૂયણ ળડકત અને જરુયી ટેગ ધયાલતુાં શોવુાં જરુયી 
છે. આવ ુબ્રીડય કક્ષાનુાં ફીજ, મખુ્મ તેરબફમા વાંળોધન કેન્દ્ર, જુનાગઢ કૃન યનુનલનવિટી, જુનાગઢ ાવેથી 
ખયીદવુાં. જમાયે પાઉન્ડળેન કક્ષાનુાં પ્રભાબણત ફીજ, ગજુયાત યાજમ ફીજ નનગભ, યાષ્ટ્ટ્રીમ ફીજ નનગભ, 
ગજુકોભાવોર, કૃન યનુનલનવિટીઓ અગય તો અન્મ પ્રાઇલેટ અનધકૃત વાંસ્થાઓ ાવેથી ખયીદવુાં અને તેભ 
કયલા ફાફતના યુાલા જેલા કે બફમાયણ ખયીદીનુાં અવર ફીર, ટેગ્વ, ખારી ફેગો લગેયેની ચકાવણી 
પ્રોટની નોંધણી વભમે ફીજ પ્રભાણન એજન્વીના અનધકાયીઓ દ્રાયા કયલાભાાં આલે છે. 
(૪) જભીનની વાંદગી અને પ્રાથષભક તૈમાયી  : ભગપીનો ાક દયેક પ્રકાયની જભીનભાાં થઇ ળકે છે. યાંત ુ
ભઘ્મભ કાી, યેતા, ગોયાડુ કે ટાાંચ બયેર વાયી નનતાય ળસ્તતલાી જભીન ભગપીના ાકને લઘ ુઅનકુુ 
આલે છે. ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભ જે જભીન ઉય રેલાનો શોમ, તે જભીનભાાં આગની ફે ઋત ુદયમ્માન 
ભગપીની કોઇણ જાતનુાં લાલેતય કયેર ન શોવ ુજોઇએ એ ફીજની શધુ્ધતાાં જાલલા ભાટે ખફૂ જ જરુયી 
છે. ભગપીના ડોડલા જભીનભાાં થતા શોલાથી તેના જરૂયી નલકાવ ભાટે જભીનની પદ્રુતા, જભીનભાાં બેજનુાં 
પ્રભાણ અને જભીનની છીદ્રતા જાલલી ખાવ જરૂયી છે. તે ભાટે જભીનને શથી ઉંડી ખેડ કયી ઝડીમા-
મૂીમા લીણી રઇ ફે લખત કયફ અને વભાય ભાયી જભીન ોચી અને બયબયી ફનાલલી. 
(૫) એકરન અંતય  : ભગપી એ વાંણૂા સ્લયાગીત ાક છે. ભગપીભાાં બાગ્મે જ ફે ટકા જેટલુાં 
યયાગનમન જોલા ભે છે તેથી ભગપીના વટીપાઇડ અને પાઉન્ડળેન કક્ષાના પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન 
કામાક્રભભાાં ફીજની  બૌનતક તેભજ જનીનનક શઘુ્ઘતાાં જાલલા ભાટે ઓછાભાાં ઓછુ ૩.00 ભીટય એકરન 



અંતય પ્રોટની ચાયેમ ફાજુ જાલવુાં એ પયજીમાત છે. જો એકરન અંતય ન જલાઇ તો ફીજ પ્રોટ યદ 
થલાને ાિ ઠયે છે. જે ધ્માનભાાં યાખવ ુખાવ જરુયી છે. 
(૬) ફીજ ભાલજત:  ભગપીના ફીજને લાલતા શરેા એક કીરોગ્રાભ બફમાયણ દીઠ ૩ ગ્રાભ પ્રભાણે થામયભ 
અથલા ડામથેન-એભ-૪૫ અથલા ફાનલસ્ટીન જેલી કોઇણ એક ફુગનાળક દલાનો ટ આી લાલેતય કયવુાં. 
ભગપીભાાં આલતા ઉગસકુ યોગના નનમાંિણ ભાટે ટેબકુોનાઝોર ૧.૨૫ ગ્રાભ પ્રનત ડકરો દાણાને ફીજની 
ભાલજત આલી. ફીજ ભાલજત આલા ભાટે વીડ ડ્રવેય લાયવુાં. જે જભીનભાાં ઘણૈ અને ઉઘઇનો ઉદ્રલ 
શોમ અને જભીનની ભાલજત કયી ન શોમ ત્માાં કલીનારપોવ ૨૫ ટકા ઇવી અથલા કરોયામયીપોવ ૨૦ ટકા 
ઇવી દલા ૨૫ ભી.રી. એક કીરો ફીજ દીઠ લાલતા શરેા ૩-૪ કરાક અગાઉ ટ આી છાાંમડાભાાં સકુલી 
લાલેતય કયવુાં. થડનો વડો કે સકુાયો આલતો શોમ તો સ્યડુોભોનાવ પલ્યયેુવેનવ ી. એપ.-૧ અને ટ્રાઇકોડભાા 
લીયડી રોકર ૧૦ ગ્રાભ કલ્ચયનો પ્રનત કીરો ફીજ દીઠ ટ આીને લાલેતય કયવુાં. 
(૭) લાલેતય વભમ : લયવાદના વભમને અને નમતને ધ્માનભાાં યાખી ચોભાસુાં ભગપીનુાં લાલેતય નીચે 
મજુફ િણ તબ્ફકાભાાં કયલાભાાં આલે છે. 
(ક) જો ઉનાાભાાં ભગપીનુાં આગોતરુ લાલેતય કયલા ભાટે નમતની વગલડતા શોમ અથલા તો લશરેો 
લાલણી રામક લયવાદ થામ તો ભોડી ાકતી લેરડી પ્રકાયની ભગપીની જાતો જેલી કે જીજી-૧૧, જીજી-૧૨, 
જીજી-૧૩, જીજેજી એચ.ી.એવ.-૧ લગેયેનુાં લાલેતય ૧૫ ભે થી ૧૫ જુન સઘુીભાાં કયલાથી, લઘ ુઉત્ાદન 
ભેલી ળકામ છે. 
(ખ) જો ૧૫ જુન થી ૧૫ જુરાઇ સઘુીભાાં લયવાદ થામ તો વભમવયના લાલેતય ભાટે કોઇણ પ્રકાયની 
ઉબડી, અઘા-લેરડી કે લેરડી ભગપીની જાતોનુાં લાલેતય કયી, ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભ રઇ ળકામ છે.                                   
(ગ) યાંત ુજો ૧૫ જુરાઇ છી ભોડો લયવાદ થામ તો લશરેી ાકતી ઉબડી ભગપીની જાતો જેલી કે જીજી-
૨, જીજી-૫, જીજી-૭, જીજેજી-૯ લગેયેનુાં લાલેતય લઘ ુઉત્ાદન રેલા કયવુાં ડશતાલશ છે. 
 (૮) ફીજનો દય અને લાલણી અંતય : ભગપીભાાં લઘ ુફીજ ઉત્ાદન રેલા ભાટે શકેટય દીઠ જરૂયી છોડની 
વાંખ્મા જાલલી જરૂયી છે. ચોભાવાભાાં વાભાન્મ યીતે શકેટય દીઠ ઉબડી ભગપી ભાટે ૨.૨૨ રાખ, અઘા-
લેરડી ભાટે ૧.૬૬ રાખ અને લેરડી ભાટે 0.૮૯ રાખ છોડની વાંખ્મા શોલી જરૂયી છે. જે ભાટે નીચે મજુફ 
અંતય અને બફમાયણનો દય રેલાભાાં આલે તો યૂતા પ્રભાણભાાં છોડની વાંખ્મા ભી યશ ેછે. લાલેતય કમાા છી 
શરકો વભાય ભાયી ફીજને ઢાાંકી દેલાથી જભીનભાાં મોગ્મ બેજનુાં પ્રભાણ જલામ યશ ેછે અને ઉગાલો વાયો 
થામ છે. 
 

 (૯) ખાતય: દેળી ગતીય/ુકશોલામેલુાં છાણીયુાં ખાતય શકેટયે ૧૦ ટન અથલા ડદલેરીનો ખો ૧ ટન શકેટયે 
જભીન તૈમાય કયતી લખતે ચાવભાાં આવુાં. ભગપી કઠો લગાનો ાક શોમ શલાનો નાઇટ્રોજન તેની મૂ 
ઉયની નાની નાની અવાંખ્મ મૂ ગાંડડકાઓ દ્રાયા રે છે. એટરે ભગપીના ાકને ઓછા યાવામબણક 
ખાતયોની જરૂય ડ ેછે. ચોભાસ ુભગપી ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં શકેટય દીઠ ામાના ખાતય તયીકે ૧૨.૫ 
કી.ગ્રા. નાઇટ્રોજન અને ૨૫ કી.ગ્રા. પોસ્પયવ લાલણી શરેા ચાવભાાં દાંતાથી આલા. આ ખાતયો ફને તો 

ઋત ુ ભગપીનો પ્રકાય લાલેતય અંતય (વે.ભી.) ફીજનો દય (કી.ગ્રા./શ.ે) 
ચોભાસ ુ ઉબડી ૪૫ x ૧૦ ૧૦૦ 

અઘા-લેરડી ૬૦ x ૧૦ ૧૨૦ 

લેરડી ૭૫ x ૧૫ ૧૦૦ 



ડી.એ.ી.ની જગ્માએ એભોનીમભ વલ્પેટ અને વીંગર સુય પોસ્પેટના રૂભાાં ામાના ખાતય તયીકે આલા, 
જેથી ાકને નાઇટ્રોજન, પોસ્પયવ ઉયાાંત કેલ્ળીમભ, ગાંઘક, જવત અને ભોરીબ્ડનેીમભ જેલા સકૂ્ષ્ભ તત્લો ણ 
ભી યશ ેછે. યાઇઝોફીમભ કલ્ચયની ભાજત કયી શોમ તો આ ખાતયો અડઘા આલા. ક્ષાયલાી જભીનભાાં કે 
જ્માાં વરીનીટી/ વોડીવીટીના પ્રશ્ર્નો શોમ ત્માાં જીપ્વભ ૫૦૦ કીરો શકેટય દીઠ ાકની ૂર ઉઘડલાની 
અલસ્થાએ આલાથી ઉત્ાદનભાાં લઘાયો થઇ ળકે છે. પ્રોટભાાં ભગપી ીી ડી જામ તો ૧૦૦ ગ્રાભ 
પેયવ વલ્પેટ (શીયાકવી) અને ૧૦ ગ્રાભ રીંબનુાાં ૂર ૧૦ રીટય ાણીભાાં ઓગાી, ૫૦૦ રીટય દ્રાલણ શકેટય 
દીઠ છાાંટવુાં. જરૂય ડ ેતો ૧૦ ડદલવે પયી ફીજી લખત છાાંટવુાં. જવતની ઉણલાી જભીનભાાં શકેટયે ૨૫ 
કીરોગ્રાભ બઝિંક વલ્પેટ ૨ થી ૩ લે એક લખત આવુાં. ખયેખય ખાતયો કેટરા અને કમાયે આલા તે ભાટે 
ખેડતેૂ ોતાના ખેતયનો જભીનનો નમનુો રઇ “જભીન ચકાવણી પ્રમોગળાા ”ભાાં થૃ્થકયણ કયાલી, તેભાાં 
બરાભણ આલે તે મજુફ ખાતયો ભગપીના ાકને આલાથી ખાતયોનો કામાક્ષભ ઉમોગ થામ છે અને લઘ ુ
ફીજ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે.    
(૧૦) ષમત : ચોભાવા દયમ્માન લયવાદ યુતો અને વપ્રભાણ લશેંચણી થમેર શોમ તો ભગપી ાકને 
નમત આલાની જરૂય નથી. યાંત ુજો ૂર ઉઘડલા, જભીનભાાં સમૂા ફેવલા અને ડોડલાભાાં દાણાનો નલકાવ 
થલાની અલસ્થાએ લયવાદ ન શોમ અને જભીનભાાં બેજની ખેંચ જણામ તો લઘાયાના એકાદ-ફે નમત આી 
લઘ ુફીજ ઉત્ાદન ભેલી ળકામ છે.     
(૧૧) આંતય ખેડ અને ષનિંદાભણ : ભગપીના ાકને પ્રથભ ૪૫ ડદલવ નનિંદાભણ મકુત યાખલો ખફૂ જ જરૂયી 
છે. આ ભાટે લાલણી છી ફે લાય આંતય ખેડ અને ફે શાથ નનિંદાભણ કયલા. જ્માાં ભજુયોની અછત શોમ અને 
ભજુયીના દય ખફૂ ઉંચા શોમ ત્માાં નનિંદાભણના નનમાંિણ ભાટે ેન્ડીભીથીરીન ૧ ડકરોગ્રાભ/શ.ે (સ્ટોમ્ ૩ 
રી./શ.ે) અથલા ઓકઝીપલઓુયપેન 0.૨૪૦ ડક.ગ્રા./શ.ે (ગોર-૨-ઇ.-૧ રી./શ.ે) રઇ ૫૦૦ રીટય ાણીભાાં 
ઓગાી લાલણી ફાદ તયુાંત જ યાંત ુફીજનુાં સ્ફુયણ થામ તે શરેા જભીન ય છાંટકાલ કયલો. આ ઉયાાંત 
જરૂય ડ ેતો ૪૫ થી ૫૦ ડદલવે પયી એકલાય આંતય ખેડ અને એક શાથ નનિંદાભણ કયી પ્રોટ ચોખ્ખો યાખલો. 
યાંત ુભગપીભાાં સમુા ફેઠા છી આંતય ખેડ કયલી નડશ કાયણ કે આંતય ખેડ કયલાથી સમુા ઉચકી જલાથી 
ઉત્ાદનભાાં ઘટાડો થામ છે. 
(૧૨) ાક વાંયક્ષણ: ભગપીના ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં યોગ અને જીંલાત નનિંમિણ ભાટે વાભાન્મ ભગપીના 
ાકભાાં સધુાયેરી લૈજ્ઞાનનક ધ્ધનતઓની બરાભણ અનાલલી. 
(૧૩) યોગીંગ: ભગપી ાકભાાં જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભ શાથ ઘયલાભાાં આલેર શોમ તે જાતના ફધા 
જ ગણુધભો ધયાલત ુબફમાયણ ઉત્ાદન થામ તે અનત આલશ્મક છે. આ ભાટે ફીજ પ્રોટભાાં યોગીંગની 
કાભગીયી ખફૂ જ અગત્મની છે. યોગીંગનુાં કામા જેટરી કાજી અને ચીલટથી કયલાભાાં આલે તેટરી 
બફમાયણની શધુ્ધતાાં અને બયોવાાિતા લધે છે. યોગીંગનુાં કામા પ્રોટભાાં કુળ ભજુયો દ્રાયા, ખેડતેૂ જાતે, 
ફીજ પ્રોટ રેનાય વશકાયી કે પ્રાઇલેટ વાંસ્થાએ ભગપી ાકભાાં ફુર અલસ્થા ળરુ થામ તે શરેા ળરુ કયી, 
િણ થી ચાય લખત યોગીંગની કાભગીયી પ્રોટભાાં ધનનષ્ટ્ઠ યીતે નીચે મજુફ કયલી.  
 

 ભગપીની જે જાતનો ફીજ ઉત્ાદન કામાક્રભ રીઘરે શોમ તે જાતનાાં નલનળષ્ટ્ટ ગણુધભો (રક્ષણો) 
જેલા કે છોડનો યાંગ, ાનનો યાંગ, ાનની રાંફાઇ-શોાઇ (આકાય), થડની જાડાઇ અને યાંગ, છોડની 
ઉંચાઇ, છોડનો પ્રકાય (ઉબડી/અઘા-લેરડી/લેરડી), ડાીઓની વાંખ્મા, ૂર આલલાના ડદલવો 
લગેયેનો અગાઉથી અભ્માવ કયી તેને ભતાાં આલે તે છોડ યાખી, તે નવલામનાાં નલજાતીમ કે ળાંકાળીર 
રાગતા તભાભ છોડ  ફ્રાલયીંગ શરેા ઉાડી દૂય કયલા.  



 લધ ુડતી લાનસ્નતક વ્રધુ્ધ્ધ કે નલકાવભાાં નફા દેખામ તેલા નલજાતીમ કે ળાંકાળીર રાગતા 
તભાભ છોડ  ફ્રાલયીંગ શરેા પ્રોટભાાંથી દૂય કયલા.  

 ૂરો આવ્મા ફાદથી કાણી સઘુીભાાં ૂરનો યાંગ, છોડનો પ્રકાય (ઉબડી/અઘા-લેરડી /લેરડી), 
ડાીઓની વાંખ્મા, ડોડલાનુાં કદ અને આકાય, દાણાનો યાંગ, આકાય અને વાઇજ, ાકલાના ડદલવો 
લગેયે રક્ષણોને આઘાયે પ્રોટભાાં ફે-િણ લખત યોગીંગ કયવુાં.  

 ભગપી ાક નવલામના અન્મ ાકોનાાં છોડ, નનિંદાભણના છોડ, યોગીસ્ટ છોડ લગેયે યોગીંગ દયમ્માન 
ઉાડી દૂય કયલા. 

(૧૪) કે્ષષિમ ષનરયક્ષણ :  ભગપીના પ્રભાબણત ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટભાાં ગજુયાત યાજ્મ ફીજ પ્રભાણન 
એજન્વીના તાાંનિક કભાચાયીઓ ઉબા ાકભાાં ભીનીભભ ફે લખત ાકની ફુરકા અલસ્થાએથી કાણી 
સઘુીભાાં ક્ષેનિમ નનડયક્ષણ કયલા આલે  છે. આ દયમ્માન લાલેતય નલસ્તાય, લાલેતય તાયીખ, એકરન અંતય, 
પ્રોટભાાં નલજાતીમ છોડ, નનિંદાભણના છોડ, અન્મ ાકનાાં છોડ તેભજ યોગીષ્ટ્ટ છોડના પ્રભાણની ચકાવણી કયે 
છે. જે લખતે ફીજ ઉત્ાદકે શાજય યશવે ુઅને  એજન્વીના અનધકાયી દ્રાયા આલાભાાં આલતી સચૂનાઓનો 
ખાવ અભર કયલો. જો ફીજ પ્રોટ ક્ષેનિમ નનડયક્ષણ દયમ્માન તેભના નીચે મજુફના રઘતુ્તભ ઘોયણો 
અનવુાય ન જણામ તો તેલા ફીજ પ્રોટ પ્રભાણન ભાટે ગ્રાશમ યાખલાભાાં આલતા નથી.             

*  ભગપી ાકનાાં ફીજ ઉત્ાદન પ્રોટનાાં કે્ષષિમ ધોયણો  * 
ક્રભ નલગત પાઉન્ડળેન ફીજ પ્રોટ વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ 

૧ એકરન અંતય (રઘતુ્તભ) ૩ ભીટય ૩ ભીટય  
૨ નલજાનતમ છોડનુાં પ્રભાણ (ભશત્તભ) ૦.૧૦ ટકા ૦.૨૦ ટકા 

 

(૧૫) કાણી અને થે્રવીંગ : ભગપી યીકલ થામ એટરે તયુાંત જ જભીનભાાં યુતો બેજ શોમ ત્માયે ઉબડી 
પ્રકાયની ભગપીના છોડ ખેંચીને ઉાડી રેલા, જ્માયે અઘા-લેરડી અને લેરડી ભગપીને શરેા ફદથી 
કયફ (યાાં) અથલા તો ટે્રકટયથી યાાં ભાયી છોડ બેગા કયી રઇ, નાના નાના ાથયા (ઢગરા) ખેતયભાાં કયી 
૬ થી ૭ ડદલવ સઘુી સમૂાપ્રકાળભાાં સકૂલલા દેલા. જો જભીનભાાં બેજનુાં પ્રભાણ લઘાયે ડત ુઘટી ગમેર શોમ 
તો જભીન સકૂી અને વખત થઇ જલાથી જભીનભાાં ડોડલા તટુી જતાાં નકુળાન થામ છે. આલા વભમે ાકની 
કાણી શરેા શરકુ નમત આી, જભીનભાાં વાઘાયણ બેજ થમે ભગપી ઉાડલી. ભગપીના ાથયા 
સકુાઇ ગમા છી બેગા કયી થે્રવયભાાં નાખી ડોડલા છૂટા ાડલાભાાં આલે છે. થે્રવયને અગાઉ ફયાફય વાપસપુ 
કયી, થે્રવય નનમત ગનતએ ચરાલવુાં, જેથી ભગપીના ડોડલા તેભજ ફીજને નકુળાન ન થામ. થ્રેવીંગ વભમે 
ભગપીની અન્મ જાતનુાં નભશ્રણ ન થામ તેની ખાવ કાજી યાખલી. બફમાયણના જથ્થાને વાપસપુ કયીને, 
ત્માય ફાદ ગ્રેડીંગ કયવ.ુ ભગપીના બફમાયણના જથ્થાને ળણના નલા કોથાભાાં બયી જ્માાં જીલાત કે ઉંદયનો 
ઉદ્રલ ન શોમ તેલા ગોડાઉનભાાં વાંગ્રશ કયલો. વાંગ્રશ લખતે ફીજભાાં ૯ ટકાથી લધ ુબેજ ન યશ ેતેની ખાવ 
કાજી યાખલી. બફમાયણ રામક જથ્થો તૈમાય થમે જે તે ેટા કચેયીને જાણ કયી ફીજનાાં નમનુાઓ રેલા 
અંગેની કામાલાશી કયલી. 
(૧૬) ફીજ પ્રરિમા : ફીજ પ્રભાણન ભાટે ભગપી ફીજનાાં શધુ્ધતાનાાં ધોયણો નનમત થમેર શોમ છે. તેલા 
ધોયણોલાળુ ફીજ એજન્વી દ્રાયા પ્રભાબણત કયી આલાભાાં આલે છે. આ ભાટે વૌ પ્રથભ ગજુયાત યાજ્મ ફીજ 
પ્રભાણન એજન્વીનાાં તાાંનિક કભાચાયી દ્રાયા ભગપીના તૈમાય થમેર બફમાયણનાાં જથ્થાભાાંથી નનમત વભમભાાં 
નલના મલુ્મે ફીજનાાં પ્રનતનનનધત્લ ધયાલતા ૫૦૦ ગ્રાભનો એક એલા ચાય નમનુાઓ રે છે. આ નમનુાઓ 
કાડની થેરીઓભાાં બયી, તેભાાં વાંણુા નલગતોલાી નમનુા સ્રી ઉય ઉત્ાદક/ પ્રનતનનનધ અને એજન્વીના 
નમનુા રેનાય અનધકાયીની વશી વાથેની મકુી એજન્વીના વીરથી દયેક નમનુા રાખથી વીર કયલાભાાં આલે 



છે. તેભાાંથી ફે નમનુાઓ ફીજ પ્રભાણન એજન્વીભાાં ચકાવણી અથે રઇ જલાભાાં આલે છે અને એક નમનુો 
મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકને અને એક નમનુો ેટા ફીજ ઉત્ાદકને આલાભાાં આલે છે. નમનુાઓ રીધા છી 
ભગપીના ડોડલાને ૩૫ ડકરોગ્રાભ બયતીભાાં ળણનાાં નલા કોથાભાાં બયી, દયેક કોથાભાાં ણ વાંણુા 
નલગતોલાી નમનુા સ્રી મકુલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ દયેક કોથાઓ એજન્વીના વીર લડ ેવીર 
કયલાભાાં આલે છે. દયેક કોથાઓ ઉય વાંણુા નલગતો ઉત્ાદકે રખલાની શોમ છે. આ વીર કયેરા ફીજનાાં 
યુા રોટનો જથ્થો ફીજ પ્રભાણન એજન્વીની કચેયીએથી ભાંજુયી રઇ મખુ્મ ફીજ ઉત્ાદકે ોતાના નોંધણી 
કયેર પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય અથલા નજીકના એજન્વી દ્રાયા ભાન્મ કયેર ફીજ પ્રભાણન કાભગીયી વેન્ટય ય 
ટ્રાન્વપય કયલાભાાં આલે છે. 
         ફીજ ચકાવણી પ્રમોગળાાભાાં, બફમાયણ નનમત ધાયાધોયણો મજુફનુાં જાશયે થમા છી બફમાયણનુાં 
વૌ પ્રથભ પ્રોવેવીંગ પ્રાન્ટભાાં ગ્રેડીંગ કયલાભાાં આલે છે. ત્માય ફાદ ભગપીના ડોડલાને રોટલાય એકવયખા 
કાંતાનની ફેગભાાં ૩૦ ડકરોગ્રાભ બયતીભાાં બયી ફેગીંગ, ટેગીંગ અને વીરીંગ અંગેની કામાલાશી એજન્વીના 
કભાચાયીની શાજયીભાાં પ્રોવેવીંગ વેન્ટય ય કયલાભાાં આલે છે. પાઉન્ડળેન ફીજ ભાટે વપેદ યાંગની અને 
વટીપાઇડ ફીજ ભાટે ભયુા યાંગની એજન્વીની ટેગ કે જેભાાં ેકીંગ વભમે શાજય યશરે એજન્વીના અનધકાયીની 
વશી-નવક્કાલાી અને નનમત ભાડશતી લાી ટેગ ફેગ વાથે વીલી, ફેગના ફને્ન છેડ ેરાખનુાં વીર ભાયલાભાાં 
આલે છે. ફીજ ઉત્ાદકે ોતાનુાં ઓેરાઇન ગ્રીન યાંગનુાં રેફર વાંણૂા નલગતો વાથે એજન્વીની ટેગ નીચે 
યાખી ફેગ વાથે વીલલાભાાં આલે છે. આ વીર કયેર પાઉન્ડળેન ફીજની ફેગો વટીપાઇડ ફીજ પ્રોટ રેનાય 
ખેડતૂો કે વાંસ્થા/ેઢીઓ રઇ જામ છે. જ્માયે વટીપાઇડ બફમાયણની ફેગો ભગપીના કોભળીમર લાલેતય 
ભાટે ફજાયભાાં પ્રભાબણત બફમાયણ તયીકે લેચાણ અથે છૂટુાં કયલાભાાં આલે છે. 

* ભગપી ફીજનાાં બૌષતક શધુ્ધતાનાાં ધોયણો * 
િભ ષલગત પાઉન્દ્ડળેન ફીજ વટીપાઇડ ફીજ 

૧ બૌનતક શધુ્ધતાાં (રઘતુ્તભ) ૯૬  ટકા ૯૬  ટકા 
૨ ઇનટા ભેટય (ભશત્તભ) ૪  ટકા ૪  ટકા 
૩ અન્મ ાકનાાં ફીજ (ભશત્તભ) નીર નીર 

૪ નનિંદાભણના ફીજ (ભશત્તભ) નીર નીર 

૫ સ્ૂયણ ળડકત (રઘતુ્તભ) ૭૦ ટકા ૭૦ ટકા 
૬ દાણાભાાં બેજ (ભશત્તભ) (ક) વાભાન્મ કન્ટેનય 

                       (ખ) લેય પ્રપુ કન્ટેનય 

૯ ટકા ૯ ટકા 
૫ ટકા ૫ ટકા 

૭ આનલુાંનળક શઘુ્ઘતા (રઘતુ્તભ) ૯૯ ટકા ૯૮ ટકા 
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