KCG- Portal of Journals

Continuous Issue - 12 | June – July 2017

ે  હાઇડ્રોજે તલ
બાયોડિગ્રેિબ


ક પલ્ ૈા ે ળમંિત્તં

ોજ -

બાયત ન 85 ભીરીમન શેક્ટય(કુર ખેતીરામક વલસ્તાય ના ૬૦%) જેટ્ર વલસ્તાય શુષ્ક પ્રદે ળ છે , જે
વયે યાળ લાવિક ૧૧૫૦ ભીભી લયવાદ ભેલે છે . વલશ્વના કુર વંવાધન ૈકી બાયતભાં જભીનન વલસ્તાય ૨.૪૫%
અને ાણીન વલસ્તાય ૪% છે . વવિંચાઈ ભાટે ાણી એ મુખ્મ ભમાા દદત દયફ ૈકીનુ ં એક છે જે ાક અને પની
વ ૃધ્ધધ તથા ઉત્ાદકતા ય અવય કયે છે . ૨૦૨૫ સુધીભાં ઔદ્યગગક અને સ્થાવનક ાણીન લયાળ વવિંચાઈ ભાટે
ાણીની ભાંગ લધાયી ળકે છે .તેથી ભમાા દદત ાણીનાં સ્રત લડે કામાક્ષભ ઉત્ાદન ભેલલા ભાટે ની ધધવત
વલકવાલલા ની તાત્કાગરક જરૂદયમાત છે . એ ભાટે ન 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 ાણીભાં ઓગળ્મા લગય ભટા જથ્થાભાં ાણી ળલાની ક્ષભતા ધયાલે છે .
શાઈડ્રજેર જ્માયે આવાવના છડના મ ૂની નજીકની જભીન સ ૂકાલાનુ ં ળરૂ કયે છે ત્માયે ાણી અને કતત્લ
 ૂયા ાડે છે .

શાઈડ્રજેર ન ઉમગ ભાટીની ાણી ળલાની ક્ષભતા સુધાયલા ભાટે કયલાભાં આલે છે . તે ાણીના ળક
ગરભય (રીએક્રીરેભાડ) ને વેલ્યુરઝ ડેદયલેદટવ્ઝ ફેકફન ગરભય ચેઇન (કાફોક્વાઇભવથર વેલ્યુરઝ) ય
ક્રવગરિંદકિંગ કયી તૈમાય કયલાભાં આલે છે .
શાઈડ્રજેર એ ભાટીભાં યશેલ ું “નાનુ ં જાળમ” છે . શાઈડ્રજેર તેના લજનના 400 ગણા લધાયે લજનનું ાણી
ળી ળકે છે . જ્માયે તેની આવાવન વલસ્તાય સુકાઈ જલાનુ ં ળરૂ કયે છે ત્માયે શાઈડ્રજેર ધીભે ધીભે તેના વંગ્રદશત
ાણીન ૯૫% જેટર દશસ્વ આે છે અને જ્માયે તેને ાણી ન જ્થથ્થ ભે છે ત્માયે પયીથી ાણીન વંગ્રશ કયી
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રે છે . તે લાયં લાય એ જ પ્રદક્રમાનુ ં ુનયાલતાન ૨ થી ૫ લા સુધી કયે છે ત્માં સુધીભાં ફામદડગ્રેડેફર શાઇડ્રજેર
કુદયતી યીતે નાળ ાભે છે .
ુ ય ાક્ષણિંજાઓ:
ખેજીૈાક ળરાજા હાઈડ્રોજે ની મખ્


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



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



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



તેનાથી ભાટીના બોવતક ગુણધભો જેલા કે વછદ્રાળુતા, ઘનતા, ળણક્ષભતા અને શુદ્ધિકયણ દયભાં ણ
સુધાય જલા ભે છે . ભાટીની વછદ્રાળુતા લધલાથી થી ફીજની અંકુયણ ક્ષભતા,મ ૂની વ ૃધ્ધધ તથા ઘનતા
લધે છે જેના રીધે જભીન નુ ં ધલાણ અટકે છે .



તેને રીધે છડના મ ૂ નજીક ની જૈવલક(ભાઇક્રફીમર) પ્રવ ૃવિઓ, જે ઓક્ક્વજન / શલા ઉરબ્ધતાભાં
લધાય કયે છે એ ણ લધે છે .



તે ફાષ્ીબલન દ્વાયા થતા ાણીના ઘટાડાને યકી છડ ને સ ૂકાયા વાભે યક્ષણ આે છે અને વવિંચાઇ ની
જરૂદયમાત ઘટાડે છે .



તેના રીધે ાણી લશી જતુ ં નથી અને જભીનનુ ં ધલાણ થત ુ ં અટકે છે .

બાયતભાં ઉરબ્ધ ખેતીભાં લયાતા શાઈડ્રજેર
નાૈ

ઉત્ાદન ંરજી ંક ની

ુવા શાઇડ્રજેર

ઇન્ન્ડમન એગગ્રકલ્ચયર દયવચા ઇધ્ન્સ્ટટય ૂટ, નલી દદલ્રી

લટયરક 93N

એક્ય ૂય ઓગેવનક્વ ગરવભટે ડ, નલી દદલ્રી

અગ્ર-પયે સ્રી લટય અબ્ઝયફન્ટગરભય

ટેકનકેય પ્રડક્ટવ, અભદાલાદ

શાઈડ્રજેર

કેભટે ક્ષ સ્ેવળમાગરટી ગરવભટે ડ, મુફ
ં ઇ

સુય અબ્ઝયફન્ટ ગરભય

જેર ફ્રસ્ટ ેક્વ, કલ્માણી એન્ટયપ્રાઇઝીઝ, ચેન્નાઇ

યે ઇન ડ્રપ્વ

M5 એક્ઝટીક રાઇપસ્ટાઇર કન્વેપ્ટવ, ચેન્નાઇ
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હાઈડ્રોજે ળારળાની ધ્ધપજ:
ખેજરનાક ાંો ૈા ે : શાઈડ્રજેર અને શુષ્ક જભીનનુ ં ૧:૧૦ ના ગુણિયભાં વંવભશ્રણ તૈમાય કય અને ફીજ અથલા
ખાતય વાથે તેને ખુલ્રા ખેતય ના ચાવભાં લાલણી શેરા નાંખ. શ્રેષ્ઠ દયણાભ ભાટે શાઈડ્રજેર ફીજની નજીક
શવું જઇએ.
ટ્રાન્ પ્ાન્ ની ન સરી ૈા ે : ૨ ગ્રાભ/ભી૨ જેટલું શાઈડ્રજેરનું નવાયી ફેડ વભશ્રણ ઉયના ૨ ઇંચભાં આવુ.ં
ટ્રાન્ પ્ાન્

ંરજી ળખજે : ૧ ગરટય ાણીભાં ૨ ગ્રાભ જેટલું શાઈડ્રજેર વં ૂણાણે નાંખી વભશ્રણ તૈમાય કય. તેને

અડધા કરાક ભાટે યશેલા દ. છડના મ ૂને તૈમાય કયે ર વભશ્રણભાં ડૂફાડી અને છી ખેતયભાં રાન્વપ્રાન્ટ કય.
ઇન્ન્ડમન કાઉક્ન્વર ઓપ એગગ્રકલ્ચયર દયવચા, નલી દદલ્રી ના એક પ્રમગભાં જાણલા ભળ્યુ ં કે ઉિય
પ્રદે ળના અરગ અરગ વલસ્તાયભાં ૫ ગ્રાભ પ્રવત શેક્ટય શાઈડ્રજેર ન ઉમગ કયી ત્રણ લખત વવિંચાઇ લડે ઘઉં નુ ં
ઉત્ાદન, શાઈડ્રજેર લગયનાં ાંચ લખત વવિંચાઇ જેટલું જલા ભળ્યુ,ં જે વનદે ળ કયે છે કે ભાટી ભાં શાઈડ્રજેર
આલાથી ફે લખતની વવિંચાઇનુ ં ાણી ફચી ળકે છે .
લાલણી લખતે ૧ દકગ્રા ફાજયી નાં ફીજભાં ૧૦ અને ૨૦ ગ્રાભ શાઈડ્રજેર નાખલાથી પક્ત ાણીભાં
બીંજલેરા ફીજ કયતા કણવા ની રંફાઇ તથા દાણાનુ ં લજન લધાયે ભે છે . શાઈડ્રજેર નુ ં પ્રભાણ ૦.૧% થી
૦.૫% જેટલું કયલાથી ઘયભાં ઉગાડલાભાં આલતા છડની રંફાઇ, થડન ઘેયાલ,ાંદડાની વંખ્મા તથા ળાખાઓભાં
ણ લધાય જલા ભે છે .
ઇન્ન્ડમન એગગ્રકલ્ચયર દયવચા ઇધ્ન્સ્ટટય ૂટ, નલી દદલ્રી ના લૈજ્ઞાવનક ડૉ. વલયે ન્દ્ર વવિંશ ના ભંતવ્મ મુજફ
કુદયતી યીતે ભતા ગુદ
ં યની ભદદથી ણ શાઈડ્રજેર ફનાલી ળકામ છે જેને શફાર શાઈડ્રજેર કશેલાભાં આલે છે .
ૂ  એ આ ટેકનરજી ન ઉમગ કયી ૨૦૦ એકય
૨૦૧૬ ભાં કૈ થાર, બીંલડીં, ગુડગાલ અને કનાા ર જીલ્રાના ખેડત
થી લધાયે જ્માભાં ઘઉં ની લાલણી કયી શતી. આ ટે કનરજીએ ત્માંના ખેડૂતને ઓછી વવિંચાઇ ભાં લધુ ઉત્ાદન
અાવ્યું વાથે વાથે વનિંદણ ન ખચા ણ ઘટાડી દીધ.

શાઈડ્રજેર માાલયણ ભાટે ણ ભૈત્રી ૂણા છે કાયણકે વભમ જતા તે કુદયતી યીતે ઉત્વેચક દ્વાયા કઇણ ઝેયી
અલળે છડયા લગય નાળ ાભે છે . શાઈડ્રજેરન ઉમગ રગબગ ફધાભાં (અનાજ, ળાકબાજી, તેરીગફમાં,
ફૂર, ભવારા, લગેયે) ઉત્ાદકતા લધાયે છે .આથી ાણીની અછત ધયાલતા વલસ્તાયભાં કૃવ ઉત્ાદન ક્ષભતાં
ૂ વલકલ્ છે
લધાયલા ભાટે શાઈડ્રજેર માા લયણની દ્રન્ષ્ટએ તથા વ્મલશાયીક યીતે અનુક
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