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ડેડડયાપાડા તાલકુાના આડિળાશી ખેડતૂોની ખેતી ૫દ્ધતતમાાં આધતુનક બાબતો અને ટેકનોૉજીક 
અભભગમ 

 

1. પ્રસ્તાળના  
 

આજે પ્રત્મેક કે્ષત્રભાાં વલજ્ઞાન અને ટેકનરજીન આવલસ્કાય થઇ યહ્ય છે ત્માયે ખેતીન ાં કે્ષત્ર કેલી યીતે ફાકાત 

યશી ળકે ? ખેતીભાાં તેની અગત્મતા લધતી જામ છે. ખેતીની લૈજ્ઞાવનક દ્ધવતઓભાાં જભીન, ખેડની અગત્મતા, 

ખાતય, સ ધાયેરા અને શાઇબ્રીડ બફમાયણન ાં ભશત્લ, લાલણી વભમ, અંતય, વમતની ડ્રીઇયીગેળન અને 

સ્પ્રીંકરય દ્ધવતઓ, વભશ્રાક, આંતયાક, યીરેાક દ્ધવતઓ, વનિંદણ, આંતયખેડ અને ાક વાંયક્ષણન ાં ભશત્લ 

ખેડતૂ વભજમા છે અને તેવ ાં કયલા પે્રયામા છે. તઓે આધ વનક ભાકેટ માડડ, ભાકેટના યજેયજના બાલ લગેયે 

દૈવનક ેય, યેડડમ, ટીલી, ઇન્ટયનેટ દ્વાયા જાણતા થમા છે. ખેત ેદાળની મલૂ્મવદૃ્ધદ્ધ અને તેની વભજ વલકવી 

છે ફામટેકનરૉજી, ડટસ્ય કલ્ચય, ગ્રીન શાઉવ ટેકનરૉજી, શાઇડ્રવનકવ, વેન્દ્ન્િમ ખેતી, થ્રેવય, શાલેસ્ટય, ખેત 

આધાયીત ગશૃ ઉધગ/રઘ  ઉધગની જાણકાયી અને અનાલલા જાણકાયી ભેલત થમ છે. ત વઇર શલે્થ 

કાડડ, ડકવાન કે્રડડટ કાડડ, ઇ-એગ્રીકલ્ચયની અગત્મતા વભજાતી જામ છે. જૈવલક ખાતય (ફામપડટિરાઇઝય), 

અવવમા ઉછેય (લભીકલ્ચય), જૈવલક વનમાંત્રણ (ફામ કાંટ્રર) જેલા ફામટેકનરૉજીના ક્ષેત્રના વલકાવે ખેતીન ે

ઇકફે્રન્ડરી ખેતી તયપ દયી લૈવિક જલાફદાયીઓના સ્લીકાય તયપ ધ્માન દય ું છે. ખેડતૂ કમ્પ્ય ટય અને 

ઇન્ટયનેટ યથી વલિ વભસ્તની ખેતી વલમક ભાડશતી ભેલતા થમા છે. ત કૃવ વલજ્ઞાન કેન્િ કૃવ માત્રાધાભ 

ફન્મા છે. ટી.લી., યેડડમ, ખેડતૂને કૃવની અદ્યતન ભાડશતી શોંચાડલા તૈનાત છે. શારના વભમભાાં કૃવ 

વ્મલવામ વાથે વાંકામેરા ખેડતૂ ભાટે તેની જાણકાયીની તાતી જરૂડયમાત છે. ખેતી, ફાગામત તેભજ 

શ ારન અંગે થમેરા નલા લૈજ્ઞાવનક વાંળધન અને દ્ધવતઓ વલળા ખેડતૂ વમ દામ સ ધી વભમવય શોંચે 

અને તેન ઉમગ ખેડતૂ કયતા થામ ત યાજમ તેભજ યાષ્ટ્ટ્ર કૃવ વલકાવભાાં ખફૂ જ પ્રગવત કયી ળકે. બાયતની 

ખેતીએ વલજ્ઞાન અને ટેકનરૉજીન સ્લીકાય કમો. તેના પ સ્લરૂ આજે દેળ કૃવ અને શ ારન ક્ષેતે્ર વાયી 

પ્રગવત કયી ળકમ છે. દ વનમાના ઘણા દેળ બાયતની કૃવ કે્ષત્રની પ્રગવત જઇ અચાંફાભાાં ડમા છે. જ કે 

દ વનમાના વલકવવત દેળની ત  રના એ શજ  આણે ઘણ ાં કયલાન ાં ફાકી યશ ેછે. તેભ છતાાં આણે ખેતી કે્ષતે્ર  ઘણ ાં 

કાઠ ાં કાઢય ાં છે તેન ઇન્કાય થઇ ળકે તેભ નથી. વલજ્ઞાનના સ્લીકાય અને તેના અબબગભ દ્વાયા જ ખેતી અન ે

શ ારન કે્ષત્રને લધ  વક્ષભ ફનાલી ળકીશ ાં, એભાાં જયામે ળાંકા નથી.  
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બાયત કૃવ કે્ષત્રને વલકવાલલાના અથાગ પ્રમત્ન કયી યહ્ ાં છે. દળભી ાંચલીમ મજના દયવભમાન દેળ અને 

યાજમની કૃવ વલસ્તયણ વ્મલસ્થાને ભજબતૂ ફનાલલા તેભાાં ભાખાગત તેભજ ામાના સ ઘાયા કયલાન ાં 

જણામેર. આથી, આ ફાફત વફફ કૃવ અંગેની યાન્દ્ષ્ટ્ટ્રમ નીવતભાાં મ ખ્મત્લે ાાંચ ભાગડદળડક વવદ્ધાાંત યજૂ 

કયલાભાાં આવ્મા શતા. 
 

1.  જાશયેવલસ્તયણ દ્ધવતભાાં આમરૂ ડયલતડન. 

2. ખાનગીક્ષેત્રને ભશત્ત્લ. 

3.  પ્રચાય ભાધ્મભ અને ઇન્પભેળન ટેકનરૉજીન કૃવ વલસ્તયણ કે્ષતે્ર ફશ ઉમગ. 

4.  કૃવ વલસ્તયણ કે્ષતે્ર ભડશરાઓને વાાંકલી.  

5.  ખેડતૂ અને વલસ્તયણ કામડકયની ક ળતા તથા કામડક્ષભતાભાાં લધાય કયલ. 
 

આજે કૃવભાાં વભમની ભાાંગ વાથે ચાલીરૂ ત્રણ મ ખ્મ તત્લ ભાડશતી, તાાંવત્રકતા અને વ્મલસ્થા છે. જે 

ઇન્પભેળન ટેકનરૉજી કૃવ વલસ્તયણ કે્ષતે્ર ફશા ઉમગની ગયજ વાયે છે. નલીન તાાંવત્રકતાઓભાાં કમ્પ્ય ટય, 

ગ્રફર બઝળવનિંગ વીસ્ટભ, જીમગ્રાડપક ઇન્પભેળન વીસ્ટભ અને વેન્વયન ઉમગ ળરૂ થઇ ચકૂમ છે. 

છેલ્રા કેટરાક વભમથી ખેડતૂની ભાનવવકતાભાાં શકાયાત્ભક ફદરાલ આવ્મ છે. શલે ખેડતૂ ભાત્ર ભજૂયી નથી 

કયત લૈજ્ઞાવનક વભજ વાથે મલૂ્મલવધિત ખેતી કયે છે. તેથી ખેતીભાાં ફદરાલ જઇ ળકામ છે. જભીનની 

પદ્ર  તા અને લધાયે ાક ઉત્ાદન ખેતીભાાંથી કેભ પ્રા્ત કયવ ાં તે વભજત થમ છે.  
 

2. વ્યાખ્યાઓ 

 

વીભાન્ત, નાના, અધડ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને  ભટા ખેડતૂની વ્માખ્મા નીચે મ જફ છે. 

(1) વીભાન્ત ખેડતૂ - જેઓ એક શકેટય કે તેથી ઓછી જભીન ધયાલે છે તેભને નજીલા કે સકૂ્ષ્ભ(વીભાન્ત) ખેડતૂ 

તયીકે ગણલાભાાં આલે છે. 

(2) નાના ખેડતૂ - જેઓ એક થી ફે શકેટય જભીનભાાં ખેતી કયે છે તેભને નાના ખેડતૂના જૂથભાાં વભાલેળ 

કયલાભાાં આવ્મ છે. 

(૩) અધડ ભધ્મભ ખેડતૂ - જેઓ ફે શકેટય કયતાાં લધાયે ણ ચાય શકેટય કયતાાં ઓછી જભીનભાાં ખેતી કયે છે 

તેભને અધડ ભધ્મભ ખેડતૂના જૂથભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે. 

(4) ભધ્મભ ખેડતૂ - જેઓ ચાય શકેટય કયતાાં લધાયે ણ દળ શકેટય કયતાાં ઓછી જભીનભાાં ખેતી કયે છે તેભને 

ભધ્મભ ખેડતૂના જૂથભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે. 

(5) ભટા ખેડતૂ - જેઓ દળ શકેટય કે તેથી લધ  જભીનભાાં ખેતી કયેછે તેભને ભટા ખેડતૂ તયીકે ઓખલાભાાં 

આલે છે. 
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3. અભ્યાશનાપ્રશ્નો 

નભડદા જજલ્રાના ડેડડમાાડા તાલ કાના વીભાન્ત, નાના, અધડ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને  ભટા ખેડતૂ દ્વાયા 

અનાલાતી ખેતી દ્ધવતઓને જાણલા વભજલાન પ્રમત્ન કમો છે. વલજ્ઞાન અને ટેકનરૉજી વાંફવધત નલી 

તાાંવત્રકતાઓ અનાલલાભાાં ઉદ્દબલતી મ શ્કેરીઓ, પ્રશ્ન અને ઉકેર ભાટે તેઓ કની ાવેથી ભાગડદળડન ભેલે 

છે ? તે અંગેની જાણકાયી ભેલી છે. જેભાાં ક ર 17 મ ખ્મ ફાફતને આલયી રઇ તે અંગેની જાણકાયી પ્રા્ત 

કયલાભાાં આલી છે.  
 

4. શમષ્ટટ અને નમનૂા પશાંિગી 
 

લડ 2005- 2006ની દળભી ગણતયી મ જફ ડેડડમાાડા તાલ કાના વીભાન્ત, નાના,         અધડ ભધ્મભ, 

ભધ્મભ અને  ભટા ખેડતૂની વ્માખ્મા અને આંકડાઓ રેલાભાાં આવ્મા છે. 

ખેડતૂોની તળગત ખેડતૂોની શાંખ્યા ટકા તળસ્તાર(ષકેટર) ટકા 

વીભાન્ત 1,891 18.20 1,210 04.33 

નાના 3,422 32.93 5,૦16 17.97 

અધડ ભધ્મભ 3,261 31.38 8,998 32.23 

ભધ્મભ 1,625 15.64 9,328 33.41 

ભટા 192 01.85 3,366 12.૦6 

ક ર 1૦,391 100.00 27,918 100.00 

 

વાંળધનભાાં નભડદા જજલ્રાના ડેડડમાાડા તાલ કાના ક ર 163 ગાભભાાંથી 130 ગાભ યેલન્ય  શઠે આલે છે. 

ડેડડમાાડા તાલ કાના ક ર 10391 ખેડતૂ ૈડક  રૂ ખેડતૂ-134 અને સ્ત્રી ખેડતૂ-21 એભ ક ર-155 ખેડતૂ 

વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. જે ક ર 10%નમનૂાન ાંપ્રવતનીવધત્લ કયે છે. આભ, આ યીતે વભગ્ર વનદળડ વાંદ 

કયલાભાાં આલેર છે. જેથી, તે મ જફ વીભાન્ત, નાના, અધડ ભધ્મભ, ભધ્મભ અને ભટા ખેડતૂના અભ્માવ ભાટે 

તાલ કાના ભાંડાા, ગાયદા, બયાડા(ખાફજી), તાફદા, બાટ ય, અરભાલાડી, વનલાલ્દા, ભટાસકૂાઆંફા, 

વરીમા, નલાગાભ(ડેડડમાાડા), ભાર, વાભટ, ગાંગા ય, ચીકદા લગેયે ગાભની વાંદગી વાદા મદચ્છ વનદળડ 

દ્ધાયા કયલાભાાં આલેર છે. 
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5. તળશ્ેવણ અને તારણો 
 

જભાન વલજ્ઞાન અને ટેકનરૉજીન છે અને તેભાાં છાતણ ાં એટરે વલકાવભાાં ીછેશઠ. ખેતી કે્ષતે્ર વલજ્ઞાનના 

વલકાવથી શડયમાી ક્રાાંવતન ાં વજૉન કયી આણે આત્ભવનબડય ફન્મા તે વલળે ફે ભત ન શઇ ળકે. તેથી, અભ્માવ 

કે્ષત્રના ખેડતૂ તે અંગેની કેલી જાણકાયી ધયાલે છે તે ભશત્લની ફાફત શઇ તેને પ્રસ્ત  ત વાંળધન અભ્માવભાાં 

આલયી રઇ તેને વલળેની ભાડશતી ભેલલાન અશીં પ્રમત્ન કમો છે. 
 

૧.  પ્રીશીઝન ફાતમિંગ 
 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 23 82.1% 45 88.2% 48 98.0% 24 100.0% 3 100.0% 143 92.3% 

ના  5 17.9% 6 11.8% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 7.7% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

વાંળધનથી જણાય ાં છે કે 143 ખેડતૂ એટરે કે 92.3% ખેડતૂ પ્રીવીઝન પાવભિંગ (ચકવાઇલૂડકની ખેતી)ની 

જાણકાયી ધયાલે છે. પ્રીવીઝન પાવભિંગ(ચકવાઇલૂડકની ખેતી)ની ખેતી અંગે તેઓ જાગતૃ જણામા છે. જે આ 

પ્રદેળના ખેતીના વલકાવ ભાટેની શકાયાત્ભક ફાફત જણાઇ છે અને તેઓના ઉજ્જલ બવલષ્ટ્મ ભાટે વાયી 

ફાફત છે. ફહ  ઓછા ખેડતૂ એલા છે કે જેઓ તે વલળે જાણકાયી ધયાલતા નથી. યાંત  , એવ ાં ભાનલાને કાયણ 

છે કે તેઓ કે તેભની ેઢીઓ બવલષ્ટ્મભાાં તેભ કયળે જ. ભશત્લની ફાફત એ છે કે ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂ તે 

વલળેની જાણકાયી ધયાલે છે તેથી, તે વલળે આનાંદની લાત છે. આગાભી વભમભાાં શજ  તેના વાયા ડયણાભ 

ભળે એભાાં ળાંકા નથી. 

ર.  ગ્ોબ પોઝીતનિંગ શીસ્ટમ 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 0 0.0% 3 5.9% 3 6.1% 3 12.5% 2 66.7% 11 7.1% 

ના  28 100.0% 48 94.1% 46 93.9% 21 87.5% 1 33.3% 144 92.9% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ખેડતૂની જી.ી.એવ.(ગ્રફર ઝીળવનિંગ વીસ્ટભ)ની જાણકાયી અંગેના અભ્માવથી જણાય ાં છે કે 144 ખેડતૂ 

એટરે કે 92.9% એલા છે કે તેઓ જી.ી.એવ.(ગ્રફર ઝીળવનિંગ વીસ્ટભ)ની જાણકાયી ધયાલતા જણામા 

નથી. તેન અથડ એ થમ કે આ આધ વનક ફાફત વલળેની જાણકાયી તેઓ સ ધી શોંચી નથી તેભજ તેભની ત ે

અંગેની વભજણ એટરી વ્મા્ત નથી. જે ખેડતૂ તે વલળેની જાણકાયી ધયાલે છે તેઓને તે અંગેન ાં ઊંડાણલૂડકન ાં 



KCG-Portal of Journals 
 

5 | P a g e  
 

જ્ઞાન નથી. જેઓ તે વલળેન ાં જ્ઞાન ધયાલે છે તેભાાં વીભાન્ત ખેડતૂને ફાદ કયતાાં ફધાન વભાલેળ થામ છે. તે 

લતડભાન શાઇટેક ખેતી વાથે વાંકામેરી ફાફત શઇ તેની જાણકાયી આજના વભમે અને વાંદબે શલી જરૂયી છે.  

૩. જીયોગ્રાડફક ઇર્ન્ફોમેન શીસ્ટમ 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 1 3.6% 2 3.9% 3 6.1% 2 8.3% 1 33.3% 9 5.8% 

ના  27 96.4% 49 96.1% 46 93.9% 22 91.7% 2 66.7% 146 94.2% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

જમાયે 146 ખેડતૂ એટરે કે 94.2% એલા છે કે તેઓ જી.આઇ.એવ.(જીમગ્રાડપકર ઇન્પોભેળન વીસ્ટભ)ની 

જાણકાયી ધયાલતા નથી. તેન અથડ એ થમ કે આ આધ વનક ફાફત વલળેની જાણકાયી ધયાલતા જણામા નથી. 

તેની જાણકાયી શમ એલા ખેડતૂ અંગેન ાં ઊંડાણલૂડકન ાં જ્ઞાન ધયાલતા નથી, યાંત   છીછર ાં જ્ઞાન ધયાલે છે. 

જેઓ તે વલળેન ાં જ્ઞાન ધયાલે છે તેભાાં ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂન વભાલેળ થામ છે. આજના કમ્પ્ય ટય અને 

ઇન્ટયનેટના જભાનાભાાં તેનાથી અબર્ત યશવે  ાં એટરે છાતણ ાં લશયવ ાં. આજે જમાયે દયેક કે્ષત્રભાાં તેન 

ઉમગ પ્રચબરત ફન્મ છે ત કૃવ કમાાંથી ફાકી યશી ળકે ?  

૪. ઇર્ન્ટરનેટ 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 1 3.6% 4 7.8% 3 6.1% 3 12.5% 0 0.0% 11 7.1% 

ના  27 96.4% 47 92.2% 46 93.9% 21 87.5% 3 100.0% 144 92.9% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

આજે દ વનમાબયની રેટેસ્ટ ભાડશતી ઇન્ટયનેટ ઉયથી ભેલી ળકામ છે. તેના થકી ખેતીની ભાડશતી ભેલલી 

ણ ળકામ ફની છે. અભ્માવ શઠેના 144 ખેડૂત એટરે કે 92.9% એલા છે કે જેઓ ઇન્ટયનેટ વલળેની 

જાણકાયી ધયાલતા જણામા નથી. જેઓને તે અંગેન ાં જ્ઞાન છે તે વાભાન્મ કક્ષાન ાં છે. નલાઇની લાત ત એ છે કે 

જે ખેડતૂ જાણકાયી ધયાલે છે તેભાાં ભટા ખેડતૂન વભાલેળ થત નથી. નલા વલચાયને અનાલલાની શરે 

જલા ભતી નથી. જ કે અભ્માવભાાં તેભન ાં પ્રભાણ ણ ઓછાં છે.  
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૫. મલૂ્ય ળર્ઘન 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 12 42.9% 24 47.1% 23 46.9% 12 50.0% 2 66.7% 73 47.1% 

ના  16 57.1% 27 52.9% 26 53.1% 12 50.0% 1 33.3% 82 52.9% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

અભ્માવ ક્ષેત્રના 82 ખેડૂત એટરે કે 52.9% એલા છે કે જેઓ કઇ પ્રકાયન ાં મલૂ્મ લધડન કયતા જલા ભળ્મા 

નથી. તેઓને તે ભાટેની કડાકટૂ, લધાયાન ાં કામડ, વભમન અબાલ અને તે અંગેન ાં તેભન ાં અજ્ઞાન ણ જણાય ાં છે. 

જ કે મલૂ્મ લધડન કયતા ખેડતૂ ણ વાયા પ્રભાણભાાં છે તેભન ાં પ્રભાણ 73 એટરે કે 47.1% થલા જામ છે તે 

વાંળધનની શકાયાત્ભક ફાફત છે. તેથી તેઓના ઉત્ાડદત ભારની ડકિંભતભાાં તેઓ લધાય કયે છે. કતાયગાભ 

ાડીભાાં તેઓ મલૂ્મલધડન લગીકયણ(ગ્રડડિંગ)ના રૂભાાં કયે છે. ફીજી કઇ યીતે તે જલા ભળ્ય ાં નથી. તેભાાં ફધા 

જ પ્રકાયના ખેડતૂન વભાલેળ થામ છે. ખેડતૂ મલૂ્મ લધડન ભાટે ફીજ કઇ પ્રકાય અનાલતા ભાલ ભ ડમા 

નથી.  

૬ . બાયો ટેકનોોજી  

 
 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 24 85.7% 42 82.4% 43 87.8% 22 91.7% 3 100.0% 134 86.5% 

ના  4 14.3% 9 17.6% 6 12.2% 2 8.3% 0 0.0% 21 13.5% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ફી.ટી.વીડ્વ અને ફામટેકનરૉજી અંગેન ાં જ્ઞાન ખેડતૂ કેવ ાં ધયાલે છે તેની જાણકાયી પ્રા્ત કયતાાં જણાય ાં કે 

134 ખેડતૂ એટરે કે 86.5% તેન ાં જ્ઞાન ધયાલતા જણામા. તેઓની આ જાણકાયી ાછન ાં કાયણ ખેડતૂ ફી.ટી. 

કાવ કયતા થમા તે છે. જ કે તેઓ તે અંગેન ાં વલસ્તતૃ જ્ઞાન ધયાલતા નથી તે ણ શડકકત છે. ફધા જ 

પ્રકાયના ખેડતૂ ફી.ટી.વીડ્વ અને ફામટેકનરૉજી અંગે જાણકાયી ધયાલતા જણામા છે. તેભની આ જાણકાયી 

અશીંની આલતીકારની ખેતીને નલી ડદળા આળે એભ કશલેાભાાં અવતશ્મકતી નથી. 
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૭. ઓગેનીક ફામીંગ  
 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 15 53.6% 28 54.9% 21 42.9% 15 62.5% 3 100.0% 82 52.9% 

ના  13 46.4% 23 45.1% 28 57.1% 9 37.5% 0 0.0% 73 47.1% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

"જાગ્મા ત્માાંથી વલાય" એ કશલેત મ જફ વભમના ફદરાતા લશણેની વાથે રક પયી ાછા ઓગેવનક પાવભિંગ 

તયપ લળ્મા છે. તે વલળનેી જાણકાયી ખેડતૂ કેટરી ધયાલે છે તે જતાાં જણાય ાં કે 82 ખેડતૂ એટરે કે 52.9% 

ઓગેવનક પાવભિંગ વલળે ખ્માર ધયાલે છે. તે વાંત ાભલા જેલી ફાફત ન કશલેામ. તે શજ  લધે તેલા પ્રમત્ન 

થલા જરૂયી છે. કાયણ તેની જાણકાયી ન ધયાલતા ખેડતૂન ણ ભટ વમ દામ ભજ દ છે. તેથી, ત્માાં સ  ધી તે 

વભજણ પેરામ તે વો કઇના વ્માક ડશતભાાં છે તેભજ માડલયણના પ્રશ્ન વાથે વાંકામેર ફાફત છે. તેથી, 

તેન ાં ભશત્લ લધી જામ છે. જે ખેડતૂ ઓગેવનક પાવભિંગની જાણકાયી ધયાલે છે તેભાાં ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂન 

વભાલેળ થામ છે. તે ફતાલે છે કે તે અંગેન ખ્માર વો કઇ સ ધી શોંચી ચકૂમ છે. યાંત  , તેન અભર ખેડતૂ 

કયતા જણામા નથી. બવલષ્ટ્મભાાં તેન ાં ભશત્લ લધળે અને ખેડતૂ તે અનાલળે તેભ ભાનલાને કાયણ છે. 

૮. ઇકો ફે્રર્ન્ડી ખેતી 
 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 5 17.9% 7 13.7% 11 22.4% 6 25.0% 2 66.7% 31 20.0% 

ના  23 82.1% 44 86.3% 38 77.6% 18 75.0% 1 33.3% 124 80.0% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

વાંળધન ક્ષેત્રના ખેડતૂ ઇક ફે્રન્ડરી ખેતી વલળે જાણકાયી ધયાલે છે કે નડશ તે ખ્માર ભેલતાાં જણાય ાં છે કે 124 

ખેડતૂ એટરે કે 80% એલા છે કે જેઓ ઇક ફે્રન્ડરી ખેતી વલળેની જાણકાયી ધયાલતા નથી જે પ્રભાણ ખફૂ ભટ ાં 

છે. તેભાાં ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂન વભાલેળ થામ છે તે ફાફતને વાયી ગણાલી ળકીએ. યાંત  , તે જ્ઞાન અને 

વભજ લધ ભાાં લધ  ખેડતૂ સ ધી શોંચે તે જરૂયી જ નડશ અવનલામડ છે. કાયણ તે વોના બવલષ્ટ્મ અને વાંત  બરત 

માડલયણ વાથેના વલકાવ વાથે જડામેર છે. આણે આળા યાખીએ કે ઇક ફે્રન્ડરી અંગેની વભજ  વળક્ષણ અને 

જાગવૃતથી લધળે અને બવલષ્ટ્મભાાં તેના વાયા ડયણાભ ભળે. 
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૯. માશ મીડડયા  

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 13 46.4% 31 60.8% 31 63.3% 15 62.5% 2 66.7% 92 59.4% 

ના  15 53.6% 20 39.2% 18 36.7% 9 37.5% 1 33.3% 63 40.6% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

આજે ટેકનરૉજીના ય ગભાાં ઇરેકટ્રવનકવ ભીડડમા અગત્મન ાં સ્થાન ધયાલે છે. તેથી ઇરેકટ્રવનકવ ભીડડમાન ાં 

ખેતીભાાં કેટલ ાં સ્થાન છે તે તાવતાાં જણાય ાં છે કે 92 ખેડતૂ એટરે કે 59.4% ઉમગ કયતા જણામા છે. જે 

પ્રભાણ વાર ાં છે. યાંત  , આજના ય ગની વાેકે્ષ વાંતજનક નથી. જમાયે 63 ખેડતૂ તેન ઉમગ કયતા 

જણામા નથી. આજના વભમને રક્ષભાાં રેતાાં તેન ઉમગ કયતા ખેડતૂ લધ  શલા જઇએ. અભ્માવ યથી 

જણામ છે કે જે ખેડતૂ ઇરેકટ્રવનકવ ભીડડમાન ઉમગ કયે છે તેભાાં ટી.લી. ભખયે છે. ટી.લી. ઘય ઘયન ાં 

વાધન ફનતી જામ છે તેભજ તેન ઉમગ ખેતીના કામડક્રભ જલા ખેડતૂ કયે છે તે આલકાય દામક ફાફત 

છે. બવલષ્ટ્મભાાં તે પ્રભાણ લધલાન ાં છે તે ચક્કવ ફાફત છે. ત યેડડમ ભરૂાત જામ છે. ભફાઇર ધયાલે છે, 

યાંત   તેન ાં જ્ઞાન વલળે ન શલાને કાયણે તેન ઉમગ થત નથી. 

૧૦. રીશર્ઘ અને ડેળ૫મેર્ન્ટ  

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 16 57.1% 41 80.4% 34 69.4% 19 79.2% 3 100.0% 113 72.9% 

ના  12 42.9% 10 19.6% 15 30.6% 5 20.8% 0 0.0% 42 27.1% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

નલા વાંળધન અને ટેકનરૉજી વાંફાંવધત ખેડતૂન ાં લરણ તાવતાાં જણાય ાં છે કે 113 ખેડતૂ એટરે કે 72.9% 

એલા છે કે જેઓ નલા વાંળધન અને ટેકનરૉજીથી જાણકાય યશ ેછે. જે પ્રભાણ ઘણ ાં ભટ ાં છે અને અભ્માવ 

ક્ષેત્રની શકાયાત્ભક ફાફતને ઉજાગય કયે છે. જે ક્ષેત્રની ખેતીના ઉજ્જલ બાવલની ળકમતાઓન ે

આલકાયનાય છે. ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂ તે અંગેની ભાડશતીથી જાણકાય યશ ેછે ત જે ખેડતૂ તેની જાણકાયી 

પ્રા્ત નથી કયતા ત ેતેભની ખેતીના ઉજ્જલ બાવલન ેભાટે ન કવાનકાયક વાબફત થઇ ળકે છે. બવલષ્ટ્મભાાં 

ફધા જ ખેડતૂ તેની જાણકાયી પ્રા્ત કયતા થળે તેવ ાં ભાનલાને કાયણ છે કાયણ કે તેભની આવથિક ફાફત વાથે 

તે વીધી યીતે વાંકામેર છે.  
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૧૧. પાક ફેરબિી 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 25 89.3% 46 90.2% 46 93.9% 24 100.0% 3 100.0% 144 92.9% 

ના  3 10.7% 5 9.8% 3 6.1% 0 0.0% 0 0.0% 11 7.1% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ખેતીભાાં ાક પેયફદરી અગત્મન ાં સ્થાન ધયાલે છે. તેની જાણકાયી પ્રા્ત કયતાાં જણાય ાં છે કે 144 ખેડતૂ એટરે 

કે 92.9% ખેતીના ાક પેયફદરીના વવદ્ધાાંતભાાં ભાને છે. તેભની ખેતીભાાં તઓેને અનાલતા જઇ ળકામા છે. 

ભટા બાગના ખેડતૂ તેની વાથે િઢ ણે વાંકામેરા છે. ખેડતૂ ભાને છે કે તેથી ખેતીભાાં યગ અને જીલાતન ાં 

પ્રભાણ ઓછાં થામ છે. ાક ઉત્ાદન લધ  ભે છે. તેથી, તેને ખેતીભાાં સ્થાન આવ ાં તેઓ જરૂયી ભાને છે. તેવ ાં 

ન કયતા કે ન કયી ળકતા ખેડતૂ નગણ્મ છે.  

૧ર. વઇર શલે્થ કાડડ 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 2 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.2% 0 0.0% 3 1.9% 

ના  26 92.9% 51 100.0% 49 100.0% 23 95.8% 3 100.0% 152 98.1% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ખેતીભાાં જભીનની તાંદ યસ્તી ખફૂ જ અગત્મની છે. આજે જમાયે જભીનની પદ્ર  તા ડદનપ્રવતડદન ઘટતી જામ 

છે ત્માયે તેન ાં ભશત્લ લધત ાં જામ છે. તેની જાણકાયી પ્રા્ત કયી ાકને જઇતા પ્રભાણભાાં જ તે આલા તે 

ટેકનરૉજીની ભદદથી આજે સ રબ ફન્ય ાં છે એટરે તેન અભ્માવ કયતાાં ખ્માર આવ્મ છે કે 152 ખેડૂત એટરે 

કે 98.1% વઇર શલે્થ કાડડ ધયાલતા નથી. તેના કાયણભાાં જણાય ાં છે કે ઘણાને તે વલળે ખ્માર ન શલ, 

કેટરાકને તે ભેલલાની પ્રડક્રમાભાાંથી વાય થવ ાં વાંદ ન શવ ાં તે ફાફત જણાઇ છે. યાંત  , આ ફાફતને 

ખેડતૂ સ ધી શોંચાડલી જઇએ કે જેથી ખેડતૂની તયક્કીભાાં ભદદરૂ ફની ળકામ. કાયણ જભીનની પદ્ર  તા 

અને ાક ઉત્ાદન વીધી યીતે વાંકામેર છે. વયકાયે ણ તે ભાટે વઘન પ્રમત્ન કયલા જરૂય છે. ભાત્ર 3 ખેડતૂ 

ાવે વઇર શલે્થ કાડડ તે અભ્માવ કે્ષત્રની દ બાડગ્મણૂડ ઘટના છે. તે પ્રત્મે ખેડૂતન ાં લરણ જ ઉદાવીન શમ ત 

તે ફદરલાની તાતી જરૂય છે. જે ખેડતૂ ાવે વઇર શલે્થ કાડડ છે તેભાાં વીભાન્ત ખેડતૂન ાં શવ ાં તે આનાંદદામક 

ફાફત છે. 
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૧૩. ઇરીગેન પઘ્ઘતત  

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 1 3.6% 1 2.0% 1 2.0% 5 20.8% 0 0.0% 8 5.2% 

ના  27 96.4% 50 98.0% 48 98.0% 19 79.2% 3 100.0% 147 94.8% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ખેતીભાાં આધ વનક વવિંચાઇ દ્ધવતઓન ાં ભશત્લ ડદનપ્રવતડદન લધત ાં જામ છે. તેન ાં કાયણ તે દ્ધાયા ભાત્ર ાણીન 

ફચાલ જ થામ છે એટલ ાં નડશ યાંત   વાંળધનથી ભાલ ભ ભડય ાં છે કે ાકના ઉત્ાદનભાાં ણ નોંધાત્ર લધાય 

જઇ ળકામ છે. ગ જયાત વયકાય દ્ધાયા તેન ાં પ્રભાણ લધે તે ભાટે વફવીડીરૂી ભટા પ્રભાણભાાં યાશત આલાભાાં 

આલે છે. અભ્માવથી જણાય ાં છે કે 147  એટરે કે 94.8% ખેડતૂ આધ વનક વવિંચાઇની દ્ધદ્ધતઓ અનાલતા 

નથી તેવ ાં જલા ભળ્ય ાં છે. તેનાાં કાયણભાાં કેટરાક ખેડતૂ તેની યૂી વશામની જગલાઇભાાં ટા ાંકી લગેયે ભાગલી, 

કેટરાકન ાં તેને અનાલલા અંગેન ાં ઉદાવીન લરણ લગેયે જલા ભળ્ય ાં છે. યાંત   ખેડતૂ આ અંગે શકાયાત્ભક 

લરણ ધયાલે છે તે વાયી ફાફત છે. બવલષ્ટ્મભાાં તેના વાયા ડયણાભ જલા ભળે તેવ ાં રાગે છે. આધ વનક 

વવિંચાઇની દ્ધદ્ધતઓ અનાલી છે તેલા ભાત્ર 8 જ ખેડતૂ છે. જે આ પ્રદેળન ાં વનયાળા જનક બચત્ર છે. નોંધાત્ર 

ફાફત એ છે કે જે ખેડૂતએ તે દ્ધવત અનાલી છે તેભાાં ડ્રી ઇયીગેળન મ ખ્મ છે તે જલાભાાં આવ્ય ાં છે. 

સ્પ્રીંકરય ઇયીગેળન અનાલતા ખેડતૂ જલા ભળ્મા નથી. તે ભટા ખેડતૂ અનાલતા જલા ભળ્મા નથી. 

જમાયે ભધ્મભ ખેડતૂ લધાયે જલા ભળ્મા છે. 

૧૪. આધતુનક ટુ  

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 18 64.3% 42 82.4% 40 81.6% 21 87.5% 2 66.7% 123 79.4% 

ના  10 35.7% 9 17.6% 9 18.4% 3 12.5% 1 33.3% 32 20.6% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ડદનપ્રવતડદન આધ વનક આજાયન સ્લીકાય ખેતીભાાં લધત જામ છે. તેના અનેક કાયણભાાં ઉધગન ાં લધત  ાં 

પ્રભાણ, ખેતી કામડન  ાં ઓછાં આકડણ અને ભજૂયન ભટ પ્રશ્ન મ ખ્મ છે. તે ઉયાાંત નલા વાંળવધત ખેત 

ઓજાયન ભટ પા છે. તે ખેડતૂને આધ વનક આજાયન સ્લીકાય કયલા તયપ દયી રઇ જઇ યહ્ ાં છે. 123 

એટરે કે 79.4% ખેડતૂએ ખેતીભાાં આધ વનક વાધનન સ્લીકાય કમો છે. તે છાત ગણાતા પ્રદેળના ખેડતૂ 

ણ ખેતીભાાં આધ વનક ફાફતન સ્લીકાય કયતા થમા છે તેન વનદેળ કયે છે. તે ફતાલે છે કે વાયી ફાફત 

સ્લીકાયલા આ ખેડતૂ ણ તૈમાય છે. ત 32 ખેડતૂ એલા છે કે જેઓએ ખેતીભાાં આધ વનક વાધનન સ્લીકાય 
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કમો નથી. તે જતાાં જણાય ાં છે કે કેટરાક વલસ્તાયની જભીન ડ ાંગયા અને ઢાલાી છે કે જેથી ટે્રકટય જેલા 

વાધનન સ્લીકાય કયી ળકમા નથી. ત કેટરાક ાવે તાના યાંયાગત શ, કયફ, લાલબણમ, ફદ લગેયે 

શલાથી તેઓએ તે સ્લીકાયેર નથી, તેની જરૂય જણાતી નથી. તેભાાં ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂન વભાલેળ થામ 

છે. 

૧૪. ડટસ્ય ુકલ્ર્ર 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 3 10.7% 2 3.9% 5 10.2% 4 16.7% 1 33.3% 15 9.7% 

ના  25 89.3% 49 96.1% 44 89.8% 20 83.3% 2 66.7% 140 90.3% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ખેતીભાાં લધ  ઉત્ાદન ભાટે પ્રગવતળીર ખેડતૂ ેળી વાંલધડન( ડટસ્ય કલ્ચય) અનાલી લધ  ઉત્ાદન ભેલતા 

થમા છે. વાંળધનથી જણાય ાં છે કે 140 એટરે કે 90.3% ખેડતૂ એલા છે કે જેઓ ેળી વાંલધડન(ડટસ્ય કલ્ચય) શ ાં 

છે ? તે વલળે કાંઇ જાણતા નથી. તે પ્રભાણ ઘણ ાં જ ભટ ાં છે. તેના કાયણભાાં તેઓ સ ધી આ પ્રકાયન ાં જ્ઞાન ન 

શોંચવ ાં, કે, ળેયડી જેલા ાક કયલાન ાં ઓછાં પ્રભાણ લગેયે જણાય ાં છે. જે ખેડતૂ ેળી વાંલધડન(ડટસ્ય કલ્ચય)ની 

જાણકાયી ધયાલે છે તેભાાં ફધા પ્રકાયના ખેડતૂન વભાલેળ થામ છે. જે ત ેવલળનેી શકાયાત્ભક ફાફત છે. ભટા 

બાગના ખેડતૂન ાં તેની જાણકાયીન અબાલ વાયી ફાફત ગણી ળકામ નડશ.  

૧૫. કૃતવ મેલા 

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 15 53.6% 34 69.4% 36 76.6% 18 75.0% 2 66.7% 105 69.5% 

ના  13 46.4% 15 30.6% 11 23.4% 6 25.0% 1 33.3% 46 30.5% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ખેડતૂ ભાટે કૃવ ભેા આધ વનક ફાફતને ખેતીભાાં સ્લીકાય કયલાની ઉભદા તક યૂી ાડે છે. જઇને ભાનલાના 

વવદ્ધાાંત અન વાય તે ઘણ ાં ળીખે છે. અભ્માવથી જણાય ાં છે કે 100 એટરે કે 64.51% ખેડતૂએ તાની ખેતીની 

તયક્કી ભાટે જ દી જ દી જગ્માએ કૃવ ભેાભાાં જઇ જ્ઞાન ભેવ્ય ાં છે. ત 55 ખેડતૂ એલા જલા ભળ્મા છે કે 

જેઓએ કૃવ ભેાભાાં કમાયેમ ગમા નથી. વાાંપ્રત કાભાાં કે જમાયે જ્ઞાન અને ભાડશતી તભાયે આંગણે શમ ત્માયે 

તે ન ભેલવ ાં એટરે ખેતીભાાં ીછેશઠ. જમાયે ડેડડમાાડા ખાતે જ દય લે કૃવ ભે મજામ છે ત તેન રાબ 

ખેતીની તયક્કી ભાટે ભશત્લન વાબફત થામ છે તેભ કશલેાભાાં અવતશ્મકતી નથી. અભ્માવ ફતાલે છે કે 1 લખત 

કૃવ ભેાભાાં બાગ રીધેર ખેડતૂન ાં પ્રભાણ વોથી લધ  38 જલા ભળ્ય ાં છે. ત 8-10 લખત બાગ રીધેર 
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ખેડતૂન ાં પ્રભાણ ણ ઘણ ાં ભટ ાં છે. તે ફતાલે છે કે કેટરાક ખેડતૂ એલા છે કે જેઓ લાયાંલાય કૃવ ભેાભાાં જામ 

છે અને કૃવ વલકાવભાાં ણ તેઓએ કાઠ  કાઢય ાં છે તે જણામ છે. એકાંદયે ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂએ કૃવ 

ભેાભાાં બાગ રીધ છે ત ેઆલકાય દામક છે. 

૧૬. કૃતવ મષોત્શળ  

 શીમાાંત નાના અઘઘ મઘ્યમ  મઘ્યમ મોટા કૂ  

ષા 22 78.6% 43 84.3% 42 85.7% 23 95.8% 3 100.0% 133 85.8% 

ના  6 21.4% 8 15.7% 7 14.3% 1 4.2% 0 0.0% 22 14.2% 

કૂ  28 100% 51 100% 49 100% 24 100% 3 100% 155 100% 

 

ગ જયાત વયકાય દ્ધાયા પે્રડયત કૃવ ભશત્વલએ આ પ્રદેળના ખેતીના વલકાવભાાં કાંઇ  ભવૂભકા બજલી છે તેના 

વલળેન ખ્માર ભેલતાાં જણાય ાં છે કે 133 એટરે કે 85.8% ખેડતૂએ તાની ખેતીની તયક્કી ભાટે કૃવ 

ભશત્વલભાાં બાગ રીધેર છે. તે પ્રભાણ વાર ાં છે અને આ પ્રદેળના ખેડતૂની ખેતીના વલકાવ ભાટેની પ્રવતફદ્ધતા 

પ્રગટ કયે છે. ફધા જ પ્રકાયના ખેડતૂએ તેભાાં બાગ રીધ છે ત જે ખેડતૂએ તેભાાં બાગ નથી રીધ તેભાાં ભટા 

ખેડતૂને ફાદ કયતાાં ફધા જ ખેડતૂ જણામા છે. ખેડતૂન ઉત્વાશ જતાાં આળા યાખી ળકામ એભ છે કે આ 

પ્રભાણ શજ  લધલાની યૂી ળકમતાઓ છે. ખેડતૂને તે દ્ધાયા સ ધાયેરા અને શાઇબ્રીડ બફમાયણ, યાવા.ખાતય, 

જૈવલક ખાતય, ાક વાંયક્ષણ, આધ વનક ખેતી દ્ધવત વલળે વાયી જાણકાયી ભી છે તે ફાફત વો બાગ રીધેર 

ખેડતૂ સ્લીકાયે છે. તેની ખેતી ય શકાયાત્ભક અવય થઇ છે.  
 

 

૬.  ઉ૫શાંષાર 

 

વાંળધનથી જણાય ાં છે કે અલ્ વલકવીત અને વલકાવળીર યાષ્ટ્ટ્રએ ઝડી વલકાવ કયલ શમ ત ટેકનરજીની 

જાણકાયી અને તેની ઉમગીતાન સ્લીકાય કયલ ડળે. ડેડડમાાડા તાલ કાના આડદલાવી ખેડતૂના આધ વનક 

ફાફત અને ટેકનરૉજીકર અબબગભના વાંળધનથી જણાય ાં છે કે તેઓ વપ્રવીઝન પાવભિંગ (ચકવાઇણૂ ખેતી), 

ફી.ટી. વીડ્વ અને ફમટેકનરજી, ભાવ ભીડડમા, નલા વાંળધન અને ટેકનરૉજી, આધ વનક ઓજાય, કૃવ 

ભેા, કૃવ ભશત્વલ લગેયે વલળેની જાણકાયી વાયા પ્રભાણભાાં ધયાલે છે અન ેતેના ઉમગ વલળે શકાયાત્ભક છે. 

ગ જયાતના ઊંડાણના આ આડદલાવી વલસ્તાયભાાં તેની જાણકાયી, વભજણ અને ઉમગીતા વાયી ફાફત ગણી 

ળકામ. જમાયે જી.ી.એવ.(ગ્રફર ઝીળવનિંગ વીસ્ટભ), જી.આઇ.એવ.( જીમગ્રાડપકર ઇન્પોભેળન વીસ્ટભ), 

ઇન્ટયનેટ, મલૂ્મ લધડન, ઇક ફે્રન્ડરી ખેતી, વઇર શલે્થ કાડડ, આધ વનક વવિંચાઇ દ્ધવતઓ અને ટીસ્ય કલ્ચય 

લગેયેની જાણકાયી અને ઉમગન ાં પ્રભાણ નડશલત જલા ભળ્ય ાં છે. જમાયે ઓગેનીક પાવભિંગની જાણકાયી 
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ધયાલતા ખેડતૂ લધાયે છે યાંત  , તેન પ્રચાય પ્રવાય જતાાં ઓછાં કશલેામ. વળક્ષણ લધતાાં બવલષ્ટ્મભાાં તેની 

જાણકાયી અને ઉમગ લધળે એભાાં ળાંકા નથી. કાયણ કે અભ્માવથી ખેડતૂન ાં તે અંગેન ાં લરણ શકાયાત્ભક 

જણાય ાં છે.     
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