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Continuous issue-23 | August – September 2016 

ખેતીનો વૈજ્ઞાનનક અભિગમ 

૧. પ્રસ્તાવના   

 પ્રાચીન કાળથી માનવીની મખુ્ય ત્રણ જરૂરિયાતો કેન્દ્ર સ્થાને િહી છે અને તે છે અન્ન, વસ્ત્ર તથા 
આવાસ. જઠિાગ્નન શાાંત કિવા આરિ માનવે નશકાિ, ફળફૂલ, કાંિમળૂ અને કાચા અન્નનો આશ્રય લીધો. જ ાંગલો 
અને ગફુાઓ સિીઓ સધુી તેનુાં આશ્રય સ્થાન િહી. તેનો મોટો િાગ ખોિાકની શોધમાાં જ વ્યનતત થતો િહ્યો. 
ત્યાિ પછી ક્રનમક િીતે િટકત ુાં જીવન ગજુાિતા માનવના ગ્સ્થિ થવાના પ્રયત્ન શરૂ થાય છે. આરિ માનવથી 
આજના કહવેાતા સસુ ાંસ્કૃત મનષુ્યે પોતાની જરૂરિયાતો કૃનિમાાં શોધવાનો પ્રયત્ન કયો. તે પણૂણ કિવામાાં 
સિીઓથી કૃનિનુાં મહત્વપણૂણ યોગિાન િહ્ુાં છે. તે મેળવવાનો મખુ્ય આધાિ કૃનિ જ છે. તેથી જ પ્રાચીનકાળથી 
કૃનિને નવકસાવવાનો સતત પ્રયત્ન થતો િહ્યો છે. 
 

ર. અભિગમ 

 િાિત કૃનિ કે્ષત્રને નવકસાવવાના અથાગ પ્રયત્ન કિી િહ્ુાં છે. િશમી પાંચવિીય યોજના િિનમયાન 
િેશ અને િાજયની કૃનિ નવસ્તિણ વ્યવસ્થાને મજબતૂ બનાવવા તેમાાં માળખાગત તેમજ પાયાના સઘુાિા 
કિવાનુાં જણાયેલ. આથી, આ બાબતો સબબ કૃનિ અંગેની િાષ્ટ્ષ્િય નીનતમાાં મખુ્યત્વે પાાંચ માગણિશણક નસદ્ાાંતો 
િજૂ કિવામાાં આવ્યા હતા. 
 
1.  જાહિેનવસ્તિણ પદ્નતમાાં આમલૂ પરિવતણન. 
2.  ખાનગીક્ષેત્રને મહત્વ. 
3.  પ્રચાિ માધ્યમો અને ઇન્દ્ફોમેશન ટેકનોલૉજીનો કૃનિ નવસ્તિણ કે્ષતે્ર બહોળો ઉપયોગ. 
4.  કૃનિ નવસ્તિણ કે્ષતે્ર મરહલાઓને સાાંકળવી.  
5.  ખેડતૂો અને નવસ્તિણ કાયણકિોની કુશળતા તથા કાયણક્ષમતામાાં વધાિો કિવો.   
 

 આ પાાંચ બાબતોને પણૂણ કિવા અથે િેશના સાત િાજયો (આંધ્ર પ્રિેશ, ભબહાિ, રહમાચલ પ્રિેશ, 
ઝાિખાંડ, મહાિાષ્િ, ઓરિસ્સા અને પાંજાબ) ના ચાિ ચાિ જજલ્લાઓ મળી કુલ 28 જજલ્લામાાં 'આત્મા' પ્રોજેકટ 
અમલમાાં મકૂવામાાં આવ્યો હતો. તેના સાિા પરિણામ મળતાાં ૩૩% જજલ્લાઓમાાં એટલે કે 252 જજલ્લાઓમાાં 
'આત્મા' યોજના અમલમાાં મકૂવામાાં આવી. 11મી પાંચવિીય યોજનાના પ્રથમ વિણમાાં એટલે કે 2007-2008 
થી આ યોજના િેશના બધા જજલ્લાઓમાાં અમલમાાં આવી. એગ્રીકલ્ચિ ટેકનોલૉજી મેનેજમેન્દ્ટ એજન્દ્સી 
'આત્મા' જીલ્લા કક્ષાએ કાયણિત િજીસ્ટડણ સોસાયટી છે. જે જજલ્લાના ટકાઉ કૃનિ નવકાસ માટે જજલ્લાની તમામ 
કૃનિ સાંલનન સાંસ્થાઓ (સ્ટેક હોલ્ડસણ) ને આયોજનથી લઇને અમલ સધુીની પ્રરક્રયામાાં સામેલ િાખીને કાયણ 
કિવા જવાબિાિ છે.  
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૩. 'આત્મા' પ્રોજેકટ  

 'આત્મા' થકી કૃનિ નવસ્તિણની પ્રવનૃતઓ દ્વાિા નવીન કૃનિ તજજ્ઞતાઓ ખેડતૂોની જરૂરિયાત મજુબ 
અને ઝડપથી ખેડતૂોના ખેતિ સધુી પહોંચાડવી, જજલ્લા/તાલકુા કક્ષાએ નનણણય લેવાની સત્તાનુાં નવકેષ્ટ્ન્દ્રકિણ 
કિવુાં, કૃનિ નવકાસના કાયણક્રમોમાાં આયોજનથી લઇ તેના અમલ સધુીમાાં િિેક સ્તિે ખેડતૂોને સામેલ કિવા, 
કૃનિ નવકાસ સાથે સાંકળાયલ તમામ સિકાિી, અધણ સિકાિી, વ્યાપાિી, ખેડતૂ સાંગઠનો તેમજ ખાસ કિીને કૃનિ, 
બાગાયત, મત્સ્ય ઉધોગ, પશપુાલન, વન, કુટીિ ઉધોગ જેવા ખાતાઓનુાં સ ાંકલન સાધવુાં વગેિે દ્વાિા અંતે 
ખેડતૂોની ઉન્નનત સાધવાના ઉદે્દશ સાથે તે શરૂ કિવામાાં આવી છે. આવા ઉમિા હતે ુસાથે (કૃનિની તિક્કી માટે 
) એગ્રીકલ્ચિ ટેકનોલૉજી મેનેજમેન્દ્ટ એજન્દ્સી (ATMA) પ્રોજેકટ અમલમાાં મકૂવામાાં આવ્યો છે. જજલ્લામાાં 
કાયણિત સાંશોધન અને નવસ્તિણના એકમો જેવા કે કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્દ્ર, નવિાગીય સાંશોધન કેન્દ્રો તેમજ કૃનિ, 
બાગાયત, મત્સ્યોધોગ, પશપુાલન જેવા ચાવીરૂપ ખાતાઓ ' આત્મા' યોજનાના બાંધાિણીય ઘટકો છે. 
 

૪. વૈજ્ઞાનનક સ્વીકાર 

 કૃનિમાાં નવજ્ઞાનનો સ્વીકાિ ખેડતૂો કિતા થયા છે. આપણે ત્યાાં કહવેાત ુાં '' ખેડ ખાતિ અને પાણી 
નસીબને લાવે તાણી" પિાંત ુહવે ખેડ, ખાતિ,પાણી, ભબયાિણ અને પાક સાંિક્ષણ ઉત્પાિન લાવે તાણી" નો 
અભિગમ આવ્યો છે. પાક ઉત્પાિન માટે ખેડ, ખાતિ,પાણી, ભબયાિણ અને પાક સાંિક્ષણ અનત મહત્વના 
પાયાના પરિબળો છે. ઉત્તમ, યોનય સમય અને યોનય ઓજાિથી કિવામાાં આવતી ખેડ ખાતિ સમાન છે. 
ખેતીમાાં ખાતિ અગ્રીમ સ્થાન ધિાવે છે, કાિણકે પાક ઉત્પાિનમાાં તેનો 41% જેટલો બહુમલૂ્ય ફાળો છે. તો 
નપયત પાક ઉત્પાિન માટેનુાં મહત્વનુાં અંગ છે. પાણીના કાયણક્ષમ ઉપયોગથી પાક ઉત્પાિન વધે છે તો 
અનતિેકથી પાક ઉત્પાિન પિ માઠી અસિ પણ થાય છે. પાકને કેટલુાં, કયાિે અને કેવી િીતે પાણી આપવુાં 
તેની જાણકાિી મહત્વની છે. પાણીના કાયણક્ષમ ઉપયોગથી  પાક ઉત્પાિન વધે છે એટલુાં જ નરહ પિાંત,ુ પાણી 
ની બચત પણ થાય છે અને વધાિાનો નવસ્તાિ નપયત હઠેળ આવિી લઇ શકાય છે. નપયત પાણીના 
અનતિેકથી પાક ઉત્પાિન પિ માઠી અસિ થાય છે, જમીન અને પયાણવિણ બગડે છે, િોગ અને જીવાતના 
પ્રશ્નો પણ વધે છે તેમજ િાસાણનયક ખાતિનો કાયણક્ષમ ઉપયોગ થઇ શકતો નથી. આથી, ખેતીમાાં જમીન અન ે
પાકની તાંદુિસ્તી માટે પાણીનો નવવેકપણૂણ ઉપયોગ ખબૂ જ જરૂિી છે. કાિણ કે પાક ઉત્પાિનમાાં પાણીનો ફાળો 
૩0 થી ૩5 % જેટલો છે. નપયતની આધનુનક પધ્ધનતઓ ફુવાિા નપયત પધ્ધનત અને ટપક નપયત પધ્ધનતનો 
સ્વીકાિ કિવો જ િહયો. ઉપિાાંત જમીન સમતલ કિવી, સમતલ કયાિા, પાકને પાણી, જમીનના પ્રકાિ અને 
હવામાનને ધ્યાનમાાં િાખી આપવુાં તેમજ સાંશોધન િલામણો અનસુાિ પાકને કટોકટીની અવસ્થાએ પાણી 
આપવુાં વગેિે બાબતો પણ અત્યાંત મહત્વની છે. સતત વધતી જતી વસ્તી, સતત ઉલેચાતા પાણી , બગડત ુાં 
જત ુાં પયાણવિણ એમ નવનવધ કાિણોસિ જળ હવે જીવનથીયે અિકેરુાં બન્દ્્ુાં છે. ખેતી અને ખેડતૂ માટે પાણીનુાં 
મહત્વ આજે જેટલુાં છે તેટલુાં કિાચ કયાિેય ન હત ુાં. તો ખેતીમાાં બીજ એ પાયાની જરૂરિયાત છે .વધાિે 
ઉત્પાિન મેળવવા ઉચ્ચ કક્ષાની ગણુવત્તા ધિાવત ુાં ભબયાિણ જરૂિી છે. િાિત વિણના પ્રાચીન ગ્રાંથ 
મનસુ્મનૃતમાાં પણ ગણુવત્તા ્કુત ભબયાિણનુાં મહત્વ આંકવામાાં આવ્્ુાં છે. તો ખેતીમાાં પાક સાંિક્ષણ આજે મોટો 
પ્રશ્ન છે. એક અંિાજ મજુબ ખેતી પાકોમાાં જીવાતોથી આશિે  ૩0% અન ેિોગોથી 22% જેટલો ઘટાડો થતો 
હોય છે. તે પાક સાંિક્ષણ રૂપી પગલાાં િિી અટકાવવો જ પડે.  
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૫. માહિતી ટેકનોલોજી  

 આજે કૃનિમાાં સમયની માાંગ નપ્રનસઝન ફાનમિંગ (ચોકસાઇ પવૂણકની ખેતી)ની છે. તેનાાં ગરુુચાવીરુપ ત્રણ 
તત્વો 1. મારહતી 2. તાાંનત્રકતા અને 3. વ્યવસ્થા છે. નવીન તાાંનત્રકતાઓમાાં 1. કોમ્પ્્ટુિ, 2. જી.પી.એસ. 
નલોબલ પોભઝશનનિંગ સીસ્ટમ, ૩.જી.આઇ.એસ.(જીયોગ્રારફક ઇન્દ્ફોમેશન સીસ્ટમ અને 4. સેન્દ્સિ નો ઉપયોગ 
શરૂ થઇ ચકૂયો છે. ચોકસાઇ પવૂણકની ફાનમિગ પદ્નતઓમાાં 1. ચોકસાઇ પવૂણક પોિકતત્વો પાકને આપવા 2. 
નપયતમાાં નપ્રનસઝન અને ૩.િોગ- જીવાત નનયાંત્રણમાાં ચોકસાઇ વગેિે છે.) તેની કેટલીક મયાણિાઓ જેવી કે.....  

1.  શરૂઆતમાાં વધ ુિોકાણ  
2. તજજ્ઞતાની જરૂરિયાત  
3.  હાઇટેક નેચિ   
4.  નાના ખેતિો છે.   

 

પિાંત,ુ તેનો સ્વીકાિ કિવો જ પડશે. કાિણ તે જ આપણી ખેતીની આવતીકાલ છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી 
ખેડતૂોની માનનસકતામાાં હકાિાત્મક બિલાવ આવ્યો છે. હવે ખેડતૂ માત્ર મજૂિી નથી કિતો વૈજ્ઞાનનક સમજ 
સાથે મલૂ્યવનધિત ખેતી કિેછે. તેથી ખેતીમાાં બિલાવ જોઇ શકાય છે. જમીનની ફળદ્રપુતા અને વધાિે પાક 
ઉત્પાિન ખેતીમાાંથી કેમ પ્રા્ત કિવુાં તે સમજતો થયો છે. ખેતીની વૈજ્ઞાનનક પદ્નતમાાં જમીન, ખેડની 
અગત્યતા, ખાતિ, સધુાિેલા અને હાઇબ્રીડ ભબયાિણનુાં મહત્વ, વાવણી સમય, અંતિ, નપયત- ડ્રીપ ઇિીગેશન, 
સ્પ્રીંકલિ પધ્ધનતઓ, નમશ્રપાક, આંતિપાક, િીલેપાક પધ્ધનતઓ, નનિંિણ, આંતિખેડ અને પાક સાંિક્ષણનુાં 
મહત્વ તે સમજયો છે અને તેવુાં  કિવા પે્રિાયો છે. આધનુનક માકેટ યાડણ, માકેટના િોજે િોજના િાવ વગેિે 
િૈનનક પેપિ, િેરડયો, ટીવી, ઇન્દ્ટિનેટ દ્વાિા જાણતો થયો છે.   
 

 ખેત પેિાશોની મલૂ્યવધૃ્ધ્ધ અને તેની સમજ નવકસી છે બાયો ટેકનોલૉજી, રટસ્્કુલ્ચિ, ગ્રીન હાઉસ 
ટેકનોલૉજી, હાઇડ્રોપોનનકસ, સેષ્ટ્ન્દ્રય ખેતી (સજીવ ખેતી), થે્રસિ હાવેસ્ટિ, ખેત આધાિીત ગહૃ ઉધોગ/લઘ ુ
ઉધોગની જાણકાિી અને અપનાવવા જાણકાિી મેળવતો થયો છે. તો સોઇલ હલે્થ કાડણ, રકસાન કે્રરડટ કાડણ, ઇ-
એગ્રીકલ્ચિની અગત્યતા સમજાતી જાય છે. જૈનવક ખાતિ (બાયો ફરટિલાઇઝિ), અળનસયા ઉછેિ 
(વમીકલ્ચિ), જૈનવક નનયાંત્રણ (બાયો કાંિોલ) જેવા બાયો ટેકનોલૉજીના કે્ષત્રના નવકાસે ખેતીને ઇકો ફે્રન્દ્ડલી 
ખેતી તિફ િોિી વૈનિક જવાબિાિીઓના સ્વીકાિ તિફ ધ્યાન િો્ુું છે. ખેડૂતો કોમ્પ્્ટુિ અને ઇન્દ્ટિનેટ પિથી 
નવિ સમસ્તની ખેતી નવિયક મારહતી મેળવતા થયા છે. તો કૃનિ નવજ્ઞાન કેન્દ્રો કૃનિ યાત્રાધામ બન્દ્યા છે. 
ટી.વી., િેરડયો, ખેડતૂોને કૃનિની અધતન મારહતી પહોંચાડવા તૈનાત છે. હાલના સમયમાાં કૃનિ વ્યવસાય સાથે 
સાંકળાયેલા ખેડતૂો માટે તેની જાણકાિીની તાતી જરૂરિયાત છે. ખેતી, બાગાયત તેમજ પશપુાલન અંગે થયેલા 
નવા વૈજ્ઞાનનક સાંશોધનો અને પદ્નતઓ નવશાળ ખેડતૂ સમિુાય સધુી સમયસિ પહોંચે અને તેનો ઉપયોગ 
ખેડતૂો કિતા થાય તો િાજય તેમજ િાષ્િ કૃનિ નવકાસમાાં ખબૂજ પ્રગનત કિી શકે. િાિતની ખેતીએ નવજ્ઞાન 
અને ટેકનોલૉજીનો સ્વીકાિ કયો. તેના ફળ સ્વરૂપ આજે િેશ કૃનિ અને પશપુાલન કે્ષતે્ર સાિી પ્રગનત કિી 
શકયો છે. દુનનયાના ઘણા િેશો િાિતની કૃનિ કે્ષત્રની પ્રગનત જોઇ અચાંબામાાં પડયા છે. જો કે દુનનયાના 
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નવકનસત િેશોની તલુના એ હજુ આપણે ઘણુાં કિવાનુાં બાકી િહ ેછે. તેમ છતાાં આપણે ખેતી કે્ષતે્ર  ઘણુાં કાઠુાં 
કાઢ્ુાં છે તેનો ઇન્દ્કાિ થઇ શકે તેમ નથી.  
 

 નવજ્ઞાનના સ્વીકાિ અને તેના અભિગમ દ્વાિા જ ખેતી અને પશપુાલન કે્ષત્રને વધ ુ સક્ષમ બનાવી 
શકીશુાં, એમાાં જિાયે શાંકા નથી. આજે પણ ખેતી અને સાંલનન ધાંધાઓ પિ િાિતની 60% પ્રજા સીધી કે 
આડકતિી િીતે જોડાયેલી છે, અને િેશના જી.ડી.પી. માાં (કુલ ઘિેલુાં ઉત્પાિન) કૃનિ કે્ષત્રની રહસ્સેિાિી 15% 
છે. વિણ 2010-2011 માાં ચોમાસાની ગ્સ્થનત સાિી િહવેાના કાિણે અનાજનુાં િેકડણ ઉત્પાિન થ્ુાં હત ુાં.  વિણ 
2૦1૦માાં 24.5 કિોડ ટન અને 2૦11માાં 25.25 કિોડ ટન અનાજનુાં  ઉત્પાિન થ્ુાં હત ુાં.  

૬. ગજુરાત ૫હરપે્રક્ષ  

 ગજુિાતના જુિા જુિા પ્રિેશોની આબોહવા અને જમીનની તાસીિ અને તસ્વીિ જુિીજુિી છે. જેથી, 
જુિાજુિા આબોહવારકય પ્રિેશોમાાં જુિાજુિા પાક અને પરિગ્સ્થનત છે. ગજુિાત િેશના સકૂા પ્રિેશોમાાંનો એક છે. 
િાજસ્થાન પછી ગજુિાત િેશનો સૌથી વધ ુસકૂો પ્રિેશ ધિાવે છે. જેની ખેતીનો મખુ્ય આધાિ વિસાિ છે. 
િેશનો 2૦% સકૂો અને 9% અધણ સકૂો પ્રિેશ ગજુિાતમાાં છે. કુલ ખેડાણલાયક જમીન પૈકી ૩0% જમીનમાાં જ 
નપયત થાય છે. તે િેશના સિેિાશ 40% નપયત જમીનની સિેિાશ કિતાાં ઓછાં છે, પિાંત,ુ ખમીિવાંતી, 
કોઠાસઝૂ ધિાવતી ગજુિાતી પ્રજા અને તત્કાલીન િાજય સિકાિોએ કૃનિ કે્ષત્રને હિહાંમેશ સક્ષમ બનાવવાનો 
પ્રયત્ન કયો છે. ગજુિાતે કૃનિ અને પશપુાલન કે્ષતે્ર હિણફાળ િિી છે. ગજુિાત િાજયનુાં કૃનિ મલૂ્ય ઉપાર્જન 
રૂ. 9000 હજાિ કિોડથી વધીને 34000 કિોડે પહોચ્્ુાં છે. તેમ છતાાં હજુ  નવકાસની ઘણી તકો છે. આજે 
િાજયમાાં પિાંપિાગત ખેતી કિતા ખેડતૂો છે. તો બીજી બાજુ ઇન્દ્ટિનેટનો ઉપયોગ કિતા ખેડતૂો છે. સાિી 
પિાંપિાગતતાને જાળવીને તેઓ કૃનિની નવી તાાંનત્રકતાઓનો સ્વીકાિ કિે તે માટે પ્રયત્નો થઇ િહ્યા છે. 
પિાંપિાગત ખેતી કિતા ખેડતૂો પણ હવે નવી સવાિોની શરૂઆત તિફ આગળ વધી િહયા છે તે કહવેાની 
જરૂિ નથી. ગજુિાતની ખેતીમાાં છેલ્લા કેટલાક વિોથી આમલૂ પરિવતણન જોઇ શકાય છે. તેની તિાહ, ખેતીની 
ટેકનોલૉજી, ખેતીની આવક તેમજ ખેડતૂોની જીવન પધ્ધનત આ બધુાં જ ખબૂ જ  ઝડપથી બિલાઇ િહ્ુાં છે. 
સૌિાષ્િમાાં મગફળીનુાં સ્થાન કપાસે, ઉત્તિ ગજુિાતમાાં જીરૂ તથા એિાંડા અને િભક્ષણ ગજુિાતમાાં શેિડીના 
પાકોનુાં સ્થાન વધ્્ુાં છે. 
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