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પાક સવંર્ધનની માનવજાતને ઉપયોગીતા 
 

આજથી રગબગ ૧૦૫૦૦ (એક રાખ ાાંચ શજાય) લષ શરેા આદદલુષજો દ્વાયા અનાજને બેગ ુ કયીન ે
ખાલભાાં આલત ુશત.ુ ત્માય ફાદ લો જતા આદદલુષજો અનાજનાાં એ દાણાની ખેતી કયલા રાગ્મા. દા.ત. ચીન ભાાં 
૮૨૦૦ થી રઇને ૧૩૫૦૦ લષ દયમ્માન ચોખાની ખેતી કયલાભાાં આલતી. ત્માયફાદ ભગ, વોમાફીનની ણ ખેતી 
થલા રાગી શતી. ખેતી ચાલ ુથઇ એ શરેા ણ શુારાનની ળરૂઆત થઇ ગઇ શતી. ભેળોોટેનીમાભાાં ૧૫૦૦૦ 
લષ શરેા ડુક્કયને ાલાભા આલતા શતા. 

 

 એ વભમે ાકની ભોટા બાગની જાતો જ ાંગરી શતી. જે અત્માયે અથલા તો નાળ ાભી છે અથલા તો 
તેની ખેતી કયાતી નથી. આ જ ાંગરી જાતોને ધીભે ધીભે ભાનલજાતે સધુાયીને લધ ુઉત્ાદન આે, લધ ુસ્લાદદષ્ટ 
શોમ, પ્રતતકુ લાતાલયણભાાં ણ વાયો ઉતાયો આે તથા જીલાતો/યોગ લગેયેની ાક ઉત્ાદન તથા ાકની 
ગણુલતા ય ઓછી અવય થતી શોમ તેલી જાતોભાાં રટાલલાભાાં આલી. આ યીતે ભાનલજાતે જ ાંગરી જાતોભાાંથી 
ઉચ્ચ ઉત્ાદન આતી જાતો તલકવાલી જેને ાક વાંલધષન કશલેાભાાં આલે છે. 

 

 શારભાાં ાક વાંલધષન એક તલજ્ઞાન છે જે ભાનલજાતને આતથિક યીતે રાબ કયે એ ભાટે લનસ્તતનાાં 
જનીનભાાં પેયપાય રાલીને નલી જાતો તલકવાલે છે. લનસ્તતનાાં જનીનભાાં જે પેયપાય રાલલાભાાં આલે છે એ કામભી 
અને આનલુાંતળક શોમ છે. ાક વાંલધષક ાકભાાં ચોક્કવ દદળાકીમ ફદરાલ રાલલા ભાટે અરગ-અરગ ટેકનોરોજી 
અને ધ્ધતતઓનો ઉમોગ કયે છે. ઉબોક્તાને ધ્માનભાાં યાખી લધાયે ોકતત્લોલાા અને સ્લાદદષ્ટ શોમ તેલા 
ાકનો તલકાવ કયલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત ઔધોગીક મલુ્મ લધ ુશોમ એલા ગણુધભષ ય લધાયે બાય આે છે. 

 

 જ્મોર્જ ભેન્ડર એ કયેલુાં વ ાંળોધન અને ત્માયફાદ તલજ્ઞાનભાાં થમેરા લધાયે અભ્માવ એવુાં જણાલે છે કે, 
ાક્નાાં ગણુધભો લાંળીમ યીફો ય આધાય યાખે છે. અથલા તો કશો કે જનીન ય આધાય યાખે છે. જ્માયે જે-ત ે
ગણુધભષ ભાટેનુાં જનીન વ્મક્ત થામ છે ત્માયે એ ગણુધભષનો તલકાવ થામ છે. 
 

 ણ અશીં પ્રશ્ન એ થામ છે, ાકનુાં વ ાંલધષન ળા ભાટે થવ ુજોઇએ! મખુ્મ કાયણ તો એ જ કે ભાનલજાતની 
જરૂયીમાતોનાાં આધાયે ાકનાાં પ્રદળષનભાાં જરૂયી ફદરાલ રાલલો. આણે અત્માયે ભાનલજાત ભાટે ાક વાંલધષનની 
ઉમોગીતા તલળે ચચાષ કયીએ તો ભાણવની વૌથી ભોટી જરૂયીમાત ખોયાક છે. લનસ્તત ઇકોતવસ્ટભભાાં પ્રાથભીક 
ઉત્ાદક છે. આ યીતે, લનસ્તત લગય, આ થૃ્લી ય ઉચ્ચ વજીલોનુાં જીલન ળક્ય ન શોત. ાક વાંલધષક 
ભાનલજાતનાાં તનયોગી જીલન ભાટે, એલા ાકોનુાં વર્જન કયે છે જેન ુઉત્ાદન લધાયે શોમ તથા ોકમલુ્મ ણ 
લધાયે શોમ. એલા ાક કે જેને જગતનાાં ભોટા બાગનાાં રોકો મખુ્મ ખોયાક તયીકે ોતાના બોજનભાાં વભાલેળ કયતા 
શોમ અને એ ાકભાાં જો અમકુ જરૂયી એલા ોકતત્લોની ઉણ શોમ તો એ ોકતત્લોની ઉણથી વાંકરીત યોગ 
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એ રોકોભાાં વાભાન્મ યીત ેથતા જોલા ભે છે. એક વલે મજુફ, તલશ્વનાાં ૨૦ કયોડ ફાકો વદશત ૮૦ કયોડ રોકો 
તીવ્ર કુોણથી ીડામ છે. તલકાળળીર દેળોભાાં કુોણની બફભાયી લધ ુવ્માક છે. 
 

 અનાજભાાં રાઇવીન અન ેતિઓનાઇન નાભનાાં એતભનો એતવડ અને કથોભાાં તવસ્ટીન અને તભથીઓનાઇન 
નાભનાાં વલ્પય ધયાલતા એતભનો એતવડ કે જે આણા ળયીય ભાટે જરૂયી છે એનુાં પ્રભાણ ઘણુાં જ ઓછાં શોમ છે. ાક 
વાંલધષન દ્વાયા આ તત્લોનુાં મલુ્મ લધાયી ળકામ છે. ચોખા જે તલશ્વનો વૌથી અગત્મનો ખોયાક છે એ પ્રો-તલટાભીન-એ 
ની ઉણ ધયાલે છે. શારભાાં ાક વાંલધષન દ્વાયા “વોનેયી ચોખા” ઉત્ાદીત કયલાભાાં આવ્મા છે જેભાાં પ્રો-તલટાભીન-
એ ની ઉણ યશતેી નથી. છેલ્રા ૩ દામકાભાાં તલશ્વની લસ્તી ફભણી થઇ જલા આલી છે. આ ઉયાાંત આલતા ૩ 
દામકાભાાં ૩ અફજ રોકોનો તલશ્વભાાં ઉભેયો થળે. તો લધતી લસ્તીની ખોયાક ભાટેની જરૂયીમાત ણ યૂી ાડલી 
જરૂયી ફનળે. આથી ખોયાક્ની ભાાંગને શોચી લલા ભાટે વીતભત જભીન ય ાક ઉત્ાદન ણ ફભણાથી દવ 
ગણા સધુી લધાયવ ુડળે. અત્માયે ાક વાંલધષકો લધ ુઉત્ાદન આતી ાકની જાતો તલકવાલે છે. ાક વાંલધષનનાાં 
કાયણે આજથી ઘણા લો છી કદાચ અત્માયે જે ાકની જાતો જોલા ભે છે એભાાં ઘણો જ પેયપાય થમો શોમ ળકે. 
  

 ાક વાંલધષન થકી ઘણી જ નલી ફાગામત જાતો તલકવાલલાભાાં આલી છે. જેના થકી ફગામત ઉધોગો 
તલકસ્મા છે. ાક વાંલધષક એલી નલી જાતો તલકવાલે છે જે નલા યાંગો અન ેનલી ભોપોરોજીકર તલળેતા (દા.ત. 
ઊંચાઇ, કદ, આકાય) ધયાલતા શોમ છે. વાંલધષક ળાકબાજી અને પોનુાં ઊંચ ુઉત્ાદન, ઊંચી ગણુલાતા, લધાયે 
અનકુરૂીત એલી નલી જાતોને તલકવાલે છે.  
 

 ઘણી લખત ઘયે ફનતી લાનગીઓભાાં લયાતી ાકની જાતો અને ફૂડ પ્રોવેવીંગ ઉધોગો ભાટે ઇયછનીમ 
એલી ાકની જાતો અરગ- અરગ શોમ છે. દા.ત. આણે ખાલા ભાટે જે દ્રાક્ષનો ઉમોગ કયતા શોઇએ એ અન ે
દારૂ ઉધોગભાાં જે દ્રાક્ષ લયાતી શોમ એ ફને્ન અરગ-અરગ જાતો છે. અરગ- અરગ ફજાયની અરગ- અરગ 
જરૂયીમાત શોમ છે જેને ાક વાંલધષક શોચી લલા ભાટે કભય કવતા શોમ છે. એભાાં ફીજુ ઉદાશયણ ફટેટાનુાં ણ 
છે. ફેકીંગ કયવુાં, યાાંધવુાં, તવુાં, ચીપ્વ ફનાલલી લગેયે ભાટે ફટેટાની અરગ- અરગ જાતોની જરૂય ડે છે. આ 
ફધી જાતો એકફીજાથી અરગ કદ, સ્ટાચષની ભાત્રા, સગુયની ભાત્રા અને એના જેલી ફીજી ઘણી રાક્ષણીકતાઓથી 
અરગ ડે છે. ફટેટાની ચીપ્વ ફનાલતા ઉધોગોભાાં એલી જાતો કે જેભાાં સગુયનુાં પ્રભાણ લધ ુશોમ એ અતનયછનીમ 
છે. કાયણ કે, લધાયે સગુયનાાં કાયણે ફ્રાઇવ અને ચીપ્વ અતનયછનીમ કથ્થઇ યાંગની થઇ જામ છે. 
 

મોર્ધન પાક સવંર્ધનનની સસધ્ર્ીઓ: 
 ાક વાંલધષનનની તવધ્ધીઓ ઘણી ફધી છે. આણે અશીં કેટરીક તવધ્ધીઓ જેલી કે, ઉત્ાદન તથા 
ગણુલતાભાાં લધાયો, ાકનુાં અનકુરૂન વાધવુાં લગેયે તલે ચચાષ કયીએ. 
 ાકભાાં લધાયો: ાક્ને યોગ અને જીલાતથી પ્રતતકાયક અને જે-તે લાતાલયણ ભાટે અનકુરૂીત ફનાલલાથી 

ાકભાાં લધાયો જોલા ભે છે. આ ઉયાાંત લન કે લયવાદથી ાક ઢી ના ડે એલી વક્ષભ જાતો 
તલકવાલલાભાાં આલે છે. 

 ગણુલતાભાાં લધાયો: એક જ ાકનો ઉમોગ અરગ-અરગ પ્રોડક્ટ ફનાલલા ભાટે થામ છે ત્માયે ાક વાંલધષક 
જે-તે જરૂયીમાતને આધાયે એને અનરુૂ જાત તલકવાલે છે. જેભ કે, અરગ-અરગ જાતનાાં ઘઉંનો ઉમોગ 
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જુદી-જુદી પ્રોડક્ટ જેલી કે બે્રડ, ાસ્તા, કકૂીઝ, યોટરી લગેયે ફનાલલાભાાં થામ છે. આ યીતે અરગ-અરગ 
જરૂયીમાત અનવુાય અરગ-અરગ જાત તલકવાલામ છે. વાથે ાકની લધ ુ પ્રોટીન ફનાલતી જાતો ણ 
તલકવાલલાભાાં આલી છે. સયૂજમખુીનાાં તેરભાાં ઓરેઇકની ભાત્રા લધાયલા ભાટે જીનેટીક ઇજનેયીનો ઉમોગ 
થામ છે. ઉયાાંત પ્રો-તલટાભીન-એ ધયાલતા “વોનેયી ચોખા” ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. ટભેટા જેલા પોને રાાંફા 
વભમ સધુી વાચલી ળકામ એ ભાટે પનાાં ફગાડ ભાટે જલાફદાય તત્લોનુાં પ્રભાણ અથલા તેની અબબવ્મક્તી 
ઘટાડલાભાાં આલે છે. ાક વાંલધષન આ યીતે ાકની ગણુલતા સધુાયે છે તથા ઉધોગોની જરૂયીમાતો યૂી ાડ ે
છે. 

 ાકનુાં અનકુુરન વાધવુાં:  ઘણી લખત અમકુ ાક કે જે ખફૂ જ વારૂ ઉત્ાદન આતા શોમ અને/ અથલા 
ગણુલતા વાયી શોમ એ ાક જે-તે તલસ્તાયભાાં જ તલકાવ ાભી ળકતા શોમ. એલા ાક ય જે-તે તલસ્તાયનુાં 
શલાભાન, એ તલસ્તાયની દદલવ દયમ્માનની પ્રકાળની તીવ્રતા લગેયે યીફો આધાય યાખતા શોમ છે. 
વાભાન્મ યીતે પ્રકાળની તીવ્રતા ાકનાાં ઉતાયા કે ગણુલતા ય અવય કયતી શોમ છે. અત્માયે ાક વાંલધષકોએ 
એલી જાતો તલકવાલી છે કે જેનાથી ાક ય પ્રકાળની તીવ્રતાની અવય થતી નથી. આથી તે ગભે તે 
તલસ્તાયભાાં ઉત્ાદન આલા ભાટે વક્ષભ શોમ છે. 
 

     જો લશરેી ાકતી જાતો તલકવાલલાભાાં આલે તો એક જ તવઝનભાાં ફે લખત ાક રઇ ળકામ. આ ઉયાાંત 
લશરેી ાકતી જાતોથી તવઝનની છેલ્રે જે ખયાફ લાતાલયણની અવય થતી શોમ છે એનાથી ફચી ળકામ છે. 
ખાયાળાલાી જભીનભાાં અમકુ ાકો કે તેની જાતો રઇ ળકાતા નથી. ાક વાંલધષન લડે એલી જાતો તલકવાલલાભાાં 
આલે છે કે જે ખાયાળલાી જભીનભાાં તલકવી ળકે તથા વારૂ ઉત્ાદન આી ળકે. જલ, ટભેટા લગેયેભાાં સકુાયો, ઠાંડી 
લગેયેથી યક્ષણ આતી જાતો તલકવાલાભાાં આલી છે. 
 

     દદલવો દદલવ લધતી જતી લસ્તીનાાં રીધે જીલનની મૂભતૂ જરૂયીમાતની દડભાન્ડ લધતી જામ છે. તો એ 
દડભાન્ડને શોંચી લલા ભાટેનાાં વોવષ ભમાષદીત છે. આ ભમાષદીત વોવષભાાં લધ ુઉત્ાદન વાથે ઉત્તભ ગણુલતા યૂી 
ાડલી ખફૂ જ જરૂયી ફની છે. ાક વાંલધષન આ પ્રાથભીક જરૂયીમાતોને યૂી ાડલા ભાટે વતત પ્રમત્નળીર છે. 
ઉયાાંત ઇતતશાવભાાં ણ આણે જોઇ ળકીએ છીએ કે ાકની અછત તથા ાકભાાં ફગાડાનાાં રીધે રોકોએ 
ભખૂભયાને વશન કયલો ડયો છે અને એનાથી ઘણી ખયી લસ્તી ભોતને ણ બેટી છે. જેને ાક વાંલધષનની ઉજ 
એલી “શયીમાી ક્ાાંતત” એ રગબગ નાબદૂ કયી દીધી છે. આથી ાક વાંલધષનને આણે ચોક્કવરૂે ભાનલજાત ભાટે 
લયદાનરૂ કશી ળકીએ.  

        
સદંર્ધ: 

 
http://agro.unc.edu.ar/~mejogeve/History%20and%20role%20of%20plant%20breeding%20in%20soc
iety.pdf 
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