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બાયોડિગે્રિબે હાઇડ્રોજે - તલ  કપલ્ ૈા ે ળમંિત્તં  ોજ  
 

        બાયત ન 85 ભીરીમન શકે્ટય(કુર ખેતીરામક વલસ્તાય ના ૬૦%) જેટ્ર વલસ્તાય શષુ્ક પ્રદેળ છે, જે 
વયેયાળ લાવિક ૧૧૫૦ ભીભી લયવાદ ભેલે છે. વલશ્વના કુર વવંાધન ૈકી બાયતભા ંજભીનન વલસ્તાય ૨.૪૫% 
અને ાણીન વલસ્તાય ૪% છે. વવિંચાઈ ભાટે ાણી એ મખુ્મ ભમાાદદત દયફ ૈકીનુ ંએક છે જે ાક અન ેપની 
વધૃ્ધધ તથા ઉત્ાદકતા ય અવય કયે છે. ૨૦૨૫ સધુીભા ંઔદ્યગગક અને સ્થાવનક ાણીન લયાળ વવિંચાઈ ભાટે 
ાણીની ભાગં લધાયી ળકે છે.તેથી ભમાાદદત ાણીના ં સ્રત લડે કામાક્ષભ ઉત્ાદન ભેલલા ભાટેની ધધવત 
વલકવાલલા ની તાત્કાગરક જરૂદયમાત છે. એ ભાટેન એક વલકલ્ છે શાઇડ્રજેર. 
 

 શાઈડ્રજેર એ ભાટી ભાટે કન્ડીળનય છે જે છડ ભાટે ાણી અને ક તત્લ જાલી ળકે છે. શાઈડ્રજેર 
એ એક સ્પદટકીમ ગરભય છે કે જે ાણીભા ંઓગળ્મા લગય ભટા જથ્થાભા ંાણી ળલાની ક્ષભતા ધયાલ ેછે. 
શાઈડ્રજેર જ્માયે આવાવના છડના મૂની નજીકની જભીન સકૂાલાનુ ંળરૂ કયે છે ત્માયે ાણી અને કતત્લ 
યૂા ાડે છે. 
 

 
 

 

શાઈડ્રજેર ન ઉમગ ભાટીની ાણી ળલાની ક્ષભતા સધુાયલા ભાટે કયલાભા ંઆલે છે. તે ાણીના ળક 
ગરભય (રીએક્રીરેભાડ) ને વેલ્યરુઝ ડેદયલેદટવ્ઝ ફેકફન ગરભય ચેઇન (કાફોક્વાઇભવથર વેલ્યરુઝ) ય 
ક્રવગરિંદકિંગ કયી તૈમાય કયલાભા ંઆલે છે.  
 શાઈડ્રજેર એ ભાટીભા ં યશલે ુ ં “નાનુ ં જાળમ” છે. શાઈડ્રજેર તેના લજનના 400 ગણા લધાયે લજનનુ ં ાણી 
ળી ળકે છે. જ્માયે તેની આવાવન વલસ્તાય સકુાઈ જલાનુ ંળરૂ કયે છે ત્માયેશાઈડ્રજેર ધીભે ધીભે તેના વગં્રદશત 
ાણીન  ૯૫% જેટર દશસ્વ આે છે અને જ્માયે તેને ાણી ન જ્થથ્થ ભે છે ત્માયે પયીથી ાણીન વગં્રશ કયી 
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રે છે. તે લાયંલાય એ જ પ્રદક્રમાનુ ંનુયાલતાન ૨ થી ૫ લા સધુી કયે છે ત્મા ંસધુીભા ંફામદડગે્રડેફર શાઇડ્રજેર 
કુદયતી યીતે નાળ ાભે છે. 
 

ખેજીૈાક ળરાજા હાઈડ્રોજે ની મખુ્ય ાક્ષણિંજાઓ: 
 

 તેની ાવે પ્રલાશીને  ઝડી દયથી  ળણ કયલાની તથા ઉચ્ચ બાય શઠે તેને જાલી યાખલાની ક્ષભતા 
વાથે છડ ની ચક્કવ જરૂદયમાત પ્રભાણે ધીભે ધીભે તે મકુ્ત કયલાની ક્ષભતા શમ છે. 

 તેઓ ઊંચા તાભાને (૪૦૦C – ૫૦૦C) ણ વાયી યીતે કામા કયી ળકે છે જેથી તે અધા શષુ્ક અને શષુ્ક 
પ્રદેળ ભાટે ણ મ્મ છે. 

 તેની તટસ્થ ીએચના કાયણે, તે ક પ્રાપ્મતા, ભાટીની યાવામગણક યચના અને અન્મ કૃવ યવામણ, 
જેભ કે ખાતય, શગફિવાઈડ્વ, પંગગવાઈડ્વ, જતંનુાળક લગેયેના કામા ને અવય કયતા નથી. 

 તેનાથી ભાટીના બોવતક ગણુધભો જેલા કે વછદ્રાળુતા, ઘનતા, ળણક્ષભતા અને શદુ્ધિકયણ દયભા ં ણ 
સધુાય જલા ભે છે. ભાટીની વછદ્રાળુતા લધલાથી થી ફીજની અંકુયણ ક્ષભતા,મૂની વધૃ્ધધ તથા ઘનતા 
લધે છે જેના રીધે જભીન નુ ંધલાણ અટકે છે.  

 તેને રીધે છડના મૂ નજીક ની જૈવલક(ભાઇક્રફીમર) પ્રવવૃિઓ, જે ઓક્ક્વજન / શલા ઉરબ્ધતાભા ં
લધાય કયે છે એ ણ લધે છે. 

 તે ફાષ્ીબલન દ્વાયા થતા ાણીના ઘટાડાન ેયકી છડ ને સકૂાયા વાભ ેયક્ષણ આે છે અને  વવિંચાઇ ની 
જરૂદયમાત ઘટાડે છે. 

 તેના રીધે ાણી લશી જત ુ ંનથી અને જભીનનુ ંધલાણ થત ુ ંઅટકે છે.  
બાયતભા ંઉરબ્ધ ખેતીભા ંલયાતા શાઈડ્રજેર 

નાૈ ઉત્ાદન ંરજી કંની 
વુા શાઇડ્રજેર  ઇન્ન્ડમન એગગ્રકલ્ચયર દયવચા ઇધ્ન્સ્ટટયટૂ, નલી દદલ્રી 
લટયરક 93N એક્યયૂ ઓગેવનક્વ ગરવભટેડ, નલી દદલ્રી  
અગ્ર-પયેસ્રી લટય અબ્ઝયફન્ટગરભય ટેકનકેય પ્રડક્ટવ, અભદાલાદ 
શાઈડ્રજેર કેભટેક્ષ  સ્ેવળમાગરટી ગરવભટેડ, મુફંઇ  
સુય અબ્ઝયફન્ટ ગરભય જેર ફ્રસ્ટ ેક્વ, કલ્માણી એન્ટયપ્રાઇઝીઝ, ચેન્નાઇ   
યેઇન ડ્રપ્વ  M5 એક્ઝટીક રાઇપસ્ટાઇર કન્વેપ્ટવ, ચેન્નાઇ 
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હાઈડ્રોજે ળારળાની ધ્ધપજ: 
ખેજરનાક ાંો ૈા ે : શાઈડ્રજેર અને શષુ્ક જભીનનુ ં૧:૧૦ ના ગણુિયભા ંવવંભશ્રણ તૈમાય કય અને ફીજ અથલા 
ખાતય વાથે તેન ેખલુ્રા ખેતય ના ચાવભા ંલાલણી શરેા નાખં. શે્રષ્ઠ દયણાભ ભાટે શાઈડ્રજેર ફીજની નજીક 
શવુ ંજઇએ. 
 

ટ્રાન્ પ્ાન્ ની ન સરી ૈા ે : ૨ ગ્રાભ/ભી૨ જેટલુ ંશાઈડ્રજેરનુ ંનવાયી ફેડ વભશ્રણ ઉયના ૨ ઇંચભા ંઆવુ.ં 
ટ્રાન્ પ્ાન્  ંરજી ળખજે : ૧ ગરટય ાણીભા ં૨ ગ્રાભ જેટલુ ંશાઈડ્રજેર વંણૂાણે નાખંી વભશ્રણ તૈમાય કય. તેને 
અડધા કરાક ભાટે યશલેા દ. છડના મૂને તૈમાય કયેર વભશ્રણભા ંડફૂાડી અને છી ખેતયભા ંરાન્વપ્રાન્ટ કય. 
  

       ઇન્ન્ડમન કાઉક્ન્વર ઓપ એગગ્રકલ્ચયર દયવચા, નલી દદલ્રી ના એક પ્રમગભા ં જાણલા ભળ્યુ ં કે ઉિય 
પ્રદેળના અરગ અરગ વલસ્તાયભા ં૫ ગ્રાભ પ્રવત શકે્ટય શાઈડ્રજેર ન ઉમગ કયી ત્રણ લખત વવિંચાઇ લડે ઘઉં નુ ં
ઉત્ાદન, શાઈડ્રજેર લગયના ંાચં લખત વવિંચાઇ જેટલુ ંજલા ભળ્યુ,ં જે વનદેળ કયે છે કે ભાટી ભા ં શાઈડ્રજેર 
આલાથી ફે લખતની વવિંચાઇનુ ંાણી ફચી ળકે છે. 
 

 લાલણી લખતે ૧ દકગ્રા ફાજયી ના ં ફીજભા ં ૧૦ અને ૨૦ ગ્રાભ શાઈડ્રજેર નાખલાથી પક્ત ાણીભા ં
બીંજલેરા ફીજ કયતા કણવા ની રફંાઇ તથા દાણાનુ ં લજન લધાયે ભે છે. શાઈડ્રજેર નુ ં પ્રભાણ ૦.૧% થી 
૦.૫% જેટલુ ંકયલાથી ઘયભા ંઉગાડલાભા ંઆલતા છડની રફંાઇ, થડન ઘેયાલ,ાદંડાની વખં્મા તથા ળાખાઓભા ં
ણ લધાય જલા ભે છે. 
 

     ઇન્ન્ડમન એગગ્રકલ્ચયર દયવચા ઇધ્ન્સ્ટટયટૂ, નલી દદલ્રી ના લૈજ્ઞાવનક ડૉ. વલયેન્દ્ર વવિંશ ના ભતંવ્મ મજુફ 
કુદયતી યીતે ભતા ગુદંયની ભદદથી ણ શાઈડ્રજેર ફનાલી ળકામ છે જેને શફાર શાઈડ્રજેર કશલેાભા ંઆલે છે. 
૨૦૧૬ ભા ંકૈથાર, બીંલડીં, ગડુગાલ અને કનાાર જીલ્રાના ખેડતૂ એ આ ટેકનરજી ન ઉમગ કયી ૨૦૦ એકય 
થી લધાયે જ્માભા ંઘઉં ની લાલણી કયી શતી. આ ટેકનરજીએ ત્માનંા ખેડૂતને ઓછી વવિંચાઇ ભા ંલધ ુઉત્ાદન 
અાવ્યુ ંવાથે વાથે વનિંદણ ન ખચા ણ ઘટાડી દીધ.    

 
શાઈડ્રજેર માાલયણ ભાટે ણ ભૈત્રીણૂા છે કાયણકે વભમ જતા તે કુદયતી યીતે ઉત્વેચક દ્વાયા કઇણ ઝેયી 
અલળે છડયા લગય નાળ ાભે છે. શાઈડ્રજેરન ઉમગ રગબગ ફધાભા ં (અનાજ, ળાકબાજી, તેરીગફમા,ં 
ફૂર, ભવારા, લગેયે) ઉત્ાદકતા લધાયે છે.આથી ાણીની અછત ધયાલતા વલસ્તાયભા ં કૃવ ઉત્ાદન ક્ષભતા ં
લધાયલા ભાટે શાઈડ્રજેર માાલયણની દ્રન્ષ્ટએ તથા વ્મલશાયીક યીતે અનકુૂ વલકલ્ છે 
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