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ખેતીન વૈજ્ઞાનનક અભિગમ
૧. પ્રસ્તાવના
પ્રાચીન કાથી ભાનલીની મુખ્મ ત્રણ જફૃરયમાત કેન્દ્ર સ્થાને યશી છે અને તે છે અન્ન, લસ્ત્ર તથા
આલાવ. જઠયાગ્નન ળાાંત કયલા આરદ ભાનલે શળકાય, પફૂર, કાંદમ ૂ અને કાચા અન્નન આશ્રમ રીધ. જગર
ાં
અને ગુપાઓ વદીઓ સુધી તેન ુ ાં આશ્રમ સ્થાન યશી. તેન ભટ બાગ ખયાકની ળધભાાં જ વ્મશતત થત યહ્ય.
ત્માય છી ક્રશભક યીતે બટકતુ ાં જીલન ગુજાયતા ભાનલના ગ્સ્થય થલાના પ્રમત્ન ળફૃ થામ છે . આરદ ભાનલથી
આજના કશેલાતા સુવસ્ાં કૃત ભનુષ્મે તાની જફૃરયમાત કૃશભાાં ળધલાન પ્રમત્ન કમો. તે  ૂણણ કયલાભાાં
વદીઓથી કૃશનુાં ભશત્લ ૂણણ મગદાન યહ્ુાં છે . તે ભેલલાન મુખ્મ આધાય કૃશ જ છે . તેથી જ પ્રાચીનકાથી
કૃશને શલકવાલલાન વતત પ્રમત્ન થત યહ્ય છે .
ર. અભિગમ
બાયત કૃશ ક્ષેત્રને શલકવાલલાના અથાગ પ્રમત્ન કયી યહ્ુાં છે . દળભી ાંચલીમ મજના દયશભમાન
દે ળ અને યાજમની કૃશ શલસ્તયણ વ્મલસ્થાને ભજબ ૂત ફનાલલા તેભાાં ભાખાગત તેભજ ામાના સુઘાયા
કયલાનુાં જણામેર. આથી, આ ફાફત વફફ કૃશ અંગેની યાષ્ટ્ષ્િમ નીશતભાાં મુખ્મત્લે ાાંચ ભાગણદળણક શવદ્ાાંત
યજૂ કયલાભાાં આવ્મા શતા.
1. જાશેયશલસ્તયણ દ્શતભાાં આમ ૂર રયલતણન.
2. ખાનગીક્ષેત્રને ભશત્લ.
3. પ્રચાય ભાધ્મભ અને ઇન્દ્પભેળન ટે કનરૉજીન કૃશ શલસ્તયણ ક્ષેત્રે ફશ ઉમગ.
4. કૃશ શલસ્તયણ ક્ષેત્રે ભરશરાઓને વાાંકલી.
ૂ  અને શલસ્તયણ કામણકયની કુળતા તથા કામણક્ષભતાભાાં લધાય કયલ.
5. ખેડત
આ ાાંચ ફાફતને  ૂણણ કયલા અથે દે ળના વાત યાજમ (આંધ્ર પ્રદે ળ, બફશાય, રશભાચર પ્રદે ળ,
ઝાયખાંડ, ભશાયાષ્િ, ઓરયસ્વા અને ાંજાફ) ના ચાય ચાય જજલ્રાઓ ભી કુર 28 જજલ્રાભાાં 'આત્ભા' પ્રજેકટ
અભરભાાં મ ૂકલાભાાં આવ્મ શત. તેના વાયા રયણાભ ભતાાં ૩૩% જજલ્રાઓભાાં એટરે કે 252 જજલ્રાઓભાાં
'આત્ભા' મજના અભરભાાં મ ૂકલાભાાં આલી. 11ભી ાંચલીમ મજનાના પ્રથભ લણભાાં એટરે કે 2007-2008
થી આ મજના દે ળના ફધા જજલ્રાઓભાાં અભરભાાં આલી. એગ્રીકલ્ચય ટે કનરૉજી ભેનેજભેન્દ્ટ એજન્દ્વી
'આત્ભા' જીલ્રા કક્ષાએ કામણયત યજીસ્ટડણ વવામટી છે . જે જજલ્રાના ટકાઉ કૃશ શલકાવ ભાટે જજલ્રાની તભાભ
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કૃશ વાંરનન વાંસ્થાઓ (સ્ટેક શલ્ડવણ) ને આમજનથી રઇને અભર સુધીની પ્રરક્રમાભાાં વાભેર યાખીને કામણ
કયલા જલાફદાય છે .
૩. 'આત્મા' પ્રજેકટ
ૂ ની જફૃરયમાત મુજફ
'આત્ભા' થકી કૃશ શલસ્તયણની પ્રવ ૃશતઓ દ્વાયા નલીન કૃશ તજજ્ઞતાઓ ખેડત
ૂ ના ખેતય સુધી શોંચાડલી, જજલ્રા/તાલુકા કક્ષાએ શનણણમ રેલાની વત્તાનુ ાં શલકેષ્ટ્ન્દ્રકયણ
અને ઝડથી ખેડત
ૂ ને વાભેર કયલા,
કયવુ,ાં કૃશ શલકાવના કામણક્રભભાાં આમજનથી રઇ તેના અભર સુધીભાાં દયે ક સ્તયે ખેડત
ૂ વાંગઠન તેભજ ખાવ કયીને કૃશ,
કૃશ શલકાવ વાથે વાંકામર તભાભ વયકાયી, અધણ વયકાયી, વ્માાયી, ખેડત
ફાગામત, ભત્સ્મ ઉધગ, શુારન, લન, કુટીય ઉધગ જેલા ખાતાઓનુ ાં વાંકરન વાધવુ ાં લગેયે દ્વાયા અંતે
ૂ ની ઉન્નશત વાધલાના ઉદ્દે ળ વાથે તે ળફૃ કયલાભાાં આલી છે . આલા ઉભદા શેત ુ વાથે (કૃશની તયક્કી ભાટે
ખેડત
) એગ્રીકલ્ચય ટેકનરૉજી ભેનેજભેન્દ્ટ એજન્દ્વી (ATMA) પ્રજેકટ અભરભાાં મ ૂકલાભાાં આવ્મ છે . જજલ્રાભાાં
કામણયત વાંળધન અને શલસ્તયણના એકભ જેલા કે કૃશ શલજ્ઞાન કેન્દ્ર, શલબાગીમ વાંળધન કેન્દ્ર તેભજ કૃશ,
ફાગામત, ભત્સ્મધગ, શુારન જેલા ચાલીફૃ ખાતાઓ ' આત્ભા' મજનાના ફાંધાયણીમ ઘટક છે .
૪. વૈજ્ઞાનનક સ્વીકાર
ૂ  કયતા થમા છે . આણે ત્માાં કશેલાત ુ ાં '' ખેડ ખાતય અને ાણી
કૃશભાાં શલજ્ઞાનન સ્લીકાય ખેડત
નવીફને રાલે તાણી" યાં ત ુ શલે ખેડ, ખાતય,ાણી, બફમાયણ અને ાક વાંયક્ષણ ઉત્ાદન રાલે તાણી" ન
અબબગભ આવ્મ છે . ાક ઉત્ાદન ભાટે ખેડ, ખાતય,ાણી, બફમાયણ અને ાક વાંયક્ષણ અશત ભશત્લના
ામાના રયફ છે . ઉત્તભ, મનમ વભમ અને મનમ ઓજાયથી કયલાભાાં આલતી ખેડ ખાતય વભાન છે .
ખેતીભાાં ખાતય અગ્રીભ સ્થાન ધયાલે છે , કાયણકે ાક ઉત્ાદનભાાં તેન 41% જેટર ફહુમ ૂલ્મ પા છે . ત
શમત ાક ઉત્ાદન ભાટે ન ુ ાં ભશત્લનુ ાં અંગ છે . ાણીના કામણક્ષભ ઉમગથી ાક ઉત્ાદન લધે છે ત
અશતયે કથી ાક ઉત્ાદન ય ભાઠી અવય ણ થામ છે . ાકને કેટલુ,ાં કમાયે અને કેલી યીતે ાણી આવુ ાં
તેની જાણકાયી ભશત્લની છે . ાણીના કામણક્ષભ ઉમગથી ાક ઉત્ાદન લધે છે એટલુાં જ નરશ યાં ત,ુ ાણી
ની ફચત ણ થામ છે અને લધાયાન શલસ્તાય શમત શેઠ આલયી રઇ ળકામ છે . શમત ાણીના
અશતયે કથી ાક ઉત્ાદન ય ભાઠી અવય થામ છે , જભીન અને માણ લયણ ફગડે છે , યગ અને જીલાતના
પ્રશ્ન ણ લધે છે તેભજ યાવાણશમક ખાતયન કામણક્ષભ ઉમગ થઇ ળકત નથી. આથી, ખેતીભાાં જભીન અને
ાકની તાંદુયસ્તી ભાટે ાણીન શલલેક ૂણણ ઉમગ ખ ૂફ જ જફૃયી છે . કાયણ કે ાક ઉત્ાદનભાાં ાણીન પા
૩0 થી ૩5 % જેટર છે . શમતની આધુશનક ધ્ધશતઓ ફુલાયા શમત ધ્ધશત અને ટક શમત ધ્ધશતન
સ્લીકાય કયલ જ યશમ. ઉયાાંત જભીન વભતર કયલી, વભતર કમાયા, ાકને ાણી, જભીનના પ્રકાય અને
શલાભાનને ધ્માનભાાં યાખી આવુ ાં તેભજ વાંળધન બરાભણ અનુવાય ાકને કટકટીની અલસ્થાએ ાણી
આવુાં લગેયે ફાફત ણ અત્માંત ભશત્લની છે . વતત લધતી જતી લસ્તી, વતત ઉરેચાતા ાણી , ફગડત ુ ાં
ૂ ભાટે ાણીનુ ાં
જત ુાં માણલયણ એભ શલશલધ કાયણવય જ શલે જીલનથીમે અદકેરુાં ફન્દ્્ ુ ાં છે . ખેતી અને ખેડત
ભશત્લ આજે જેટલુાં છે તેટલુાં કદાચ કમાયે મ ન શત.ુ ાં ત ખેતીભાાં ફીજ એ ામાની જફૃરયમાત છે .લધાયે
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ઉત્ાદન ભેલલા ઉચ્ચ કક્ષાની ગુણલત્તા ધયાલતુ ાં બફમાયણ જફૃયી છે . બાયત લણના પ્રાચીન ગ્રાંથ
ભનુસ્મશૃ તભાાં ણ ગુણલત્તા ્ુકત બફમાયણનુ ાં ભશત્લ આંકલાભાાં આવ્્ુ ાં છે . ત ખેતીભાાં ાક વાંયક્ષણ આજે ભટ
પ્રશ્ન છે . એક અંદાજ મુજફ ખેતી ાકભાાં જીલાતથી આળયે

૩0% અને યગથી 22% જેટર ઘટાડ થત

શમ છે . તે ાક વાંયક્ષણ ફૃી ગરાાં બયી અટકાલલ જ ડે.
૫. માહહતી ટેકનલજી
આજે કૃશભાાં વભમની ભાાંગ શપ્રશવઝન પાશભિંગ (ચકવાઇ  ૂલણકની ખેતી)ની છે . તેનાાં ગુરુચાલીરુ ત્રણ
તત્લ 1. ભારશતી 2. તાાંશત્રકતા અને 3. વ્મલસ્થા છે . નલીન તાાંશત્રકતાઓભાાં 1. કમ્પ્્ુટય, 2. જી.ી.એવ.
નરફર બઝળશનિંગ વીસ્ટભ, ૩.જી.આઇ.એવ.(જીમગ્રારપક ઇન્દ્પભેળન વીસ્ટભ અને 4. વેન્દ્વય ન ઉમગ
ળફૃ થઇ ચ ૂકમ છે . ચકવાઇ  ૂલણકની પાશભિગ દ્શતઓભાાં 1. ચકવાઇ  ૂલણક કતત્લ ાકને આલા 2.
શમતભાાં શપ્રશવઝન અને ૩.યગ- જીલાત શનમાંત્રણભાાં ચકવાઇ લગેયે છે .) તેની કેટરીક ભમાણ દાઓ જેલી કે.....
1. ળફૃઆતભાાં લધુ યકાણ
2. તજજ્ઞતાની જફૃરયમાત
3. શાઇટે ક નેચય
4. નાના ખેતય છે .
યાં ત,ુ તેન સ્લીકાય કયલ જ ડળે. કાયણ તે જ આણી ખેતીની આલતીકાર છે . છે લ્રા કેટરાક વભમથી
ૂ ની ભાનશવકતાભાાં શકાયાત્ભક ફદરાલ આવ્મ છે . શલે ખેડત
ૂ ભાત્ર ભજૂયી નથી કયત લૈજ્ઞાશનક વભજ
ખેડત
વાથે મ ૂલ્મલશધિત ખેતી કયે છે. તેથી ખેતીભાાં ફદરાલ જઇ ળકામ છે . જભીનની પદ્ર ુતા અને લધાયે ાક
ઉત્ાદન ખેતીભાાંથી કેભ પ્રા્ત કયવુ ાં તે વભજત થમ છે . ખેતીની લૈજ્ઞાશનક દ્શતભાાં જભીન, ખેડની
અગત્મતા, ખાતય, સુધાયે રા અને શાઇબ્રીડ બફમાયણનુ ાં ભશત્લ, લાલણી વભમ, અંતય, શમત- ડ્રી ઇયીગેળન,
સ્પ્રીંકરય ધ્ધશતઓ, શભશ્રાક, આંતયાક, યીરેાક ધ્ધશતઓ, શનિંદણ, આંતયખેડ અને ાક વાંયક્ષણનુ ાં
ભશત્લ તે વભજમ છે અને તેવ ુ ાં કયલા પ્રેયામ છે . આધુશનક ભાકે ટ માડણ , ભાકે ટના યજે યજના બાલ લગેયે
દૈ શનક ેય, યે રડમ, ટીલી, ઇન્દ્ટયનેટ દ્વાયા જાણત થમ છે .
ખેત ેદાળની મ ૂલ્મવ ૃધ્ધ્ધ અને તેની વભજ શલકવી છે ફામ ટે કનરૉજી, રટસ્્ુકલ્ચય, ગ્રીન શાઉવ
ટેકનરૉજી, શાઇડ્રશનકવ, વેષ્ટ્ન્દ્રમ ખેતી (વજીલ ખેતી), થ્રેવય શાલેસ્ટય, ખેત આધાયીત ગૃશ ઉધગ/રઘુ
ઉધગની જાણકાયી અને અનાલલા જાણકાયી ભેલત થમ છે . ત વઇર શેલ્થ કાડણ , રકવાન ક્રેરડટ કાડણ , ઇએગ્રીકલ્ચયની અગત્મતા વભજાતી જામ છે . જૈશલક ખાતય (ફામ પરટિરાઇઝય), અશવમા ઉછે ય
(લભીકલ્ચય), જૈશલક શનમાંત્રણ (ફામ કાંિર) જેલા ફામ ટે કનરૉજીના ક્ષેત્રના શલકાવે ખેતીને ઇક ફ્રેન્દ્ડરી
ખેતી તયપ દયી લૈશિક જલાફદાયીઓના સ્લીકાય તયપ ધ્માન દ્ુું છે . ખેડૂત કમ્પ્્ુટય અને ઇન્દ્ટયનેટ યથી
શલિ વભસ્તની ખેતી શલમક ભારશતી ભેલતા થમા છે . ત કૃશ શલજ્ઞાન કેન્દ્ર કૃશ માત્રાધાભ ફન્દ્મા છે .
ૂ ને કૃશની અધતન ભારશતી શોંચાડલા તૈનાત છે . શારના વભમભાાં કૃશ વ્મલવામ વાથે
ટી.લી., યે રડમ, ખેડત
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ૂ  ભાટે તેની જાણકાયીની તાતી જફૃરયમાત છે . ખેતી, ફાગામત તેભજ શુારન અંગે થમેરા
વાંકામેરા ખેડત
ૂ વમુદામ સુધી વભમવય શોંચે અને તેન ઉમગ
નલા લૈજ્ઞાશનક વાંળધન અને દ્શતઓ શલળા ખેડત
ૂ  કયતા થામ ત યાજમ તેભજ યાષ્િ કૃશ શલકાવભાાં ખ ૂફજ પ્રગશત કયી ળકે. બાયતની ખેતીએ શલજ્ઞાન
ખેડત
અને ટે કનરૉજીન સ્લીકાય કમો. તેના પ સ્લફૃ આજે દે ળ કૃશ અને શુારન ક્ષેત્રે વાયી પ્રગશત કયી
ળકમ છે . દુશનમાના ઘણા દે ળ બાયતની કૃશ ક્ષેત્રની પ્રગશત જઇ અચાંફાભાાં ડમા છે . જ કે દુશનમાના
શલકશવત દે ળની તુરના એ શજુ આણે ઘણુ ાં કયલાનુ ાં ફાકી યશે છે . તેભ છતાાં આણે ખેતી ક્ષેત્રે ઘણુ ાં કાઠુાં
કાઢ્ુાં છે તેન ઇન્દ્કાય થઇ ળકે તેભ નથી.
શલજ્ઞાનના સ્લીકાય અને તેના અબબગભ દ્વાયા જ ખેતી અને શુારન ક્ષેત્રને લધુ વક્ષભ ફનાલી
ળકીશુ,ાં એભાાં જયામે ળાંકા નથી. આજે ણ ખેતી અને વાંરનન ધાંધાઓ ય બાયતની 60% પ્રજા વીધી કે
આડકતયી યીતે જડામેરી છે , અને દે ળના જી.ડી.ી. ભાાં (કુર ઘયે લ ુાં ઉત્ાદન) કૃશ ક્ષેત્રની રશસ્વેદાયી 15%
છે . લણ 2010-2011 ભાાં ચભાવાની ગ્સ્થશત વાયી યશેલાના કાયણે અનાજનુ ાં યે કડણ ઉત્ાદન થ્ુ ાં શત.ુ ાં

લણ

2૦1૦ભાાં 24.5 કયડ ટન અને 2૦11ભાાં 25.25 કયડ ટન અનાજનુ ાં ઉત્ાદન થ્ુ ાં શતુ.ાં
ુ રાત ૫હરપ્રેક્ષ
૬. ગજ
ગુજયાતના જુદા જુદા પ્રદે ળની આફશલા અને જભીનની તાવીય અને તસ્લીય જુદીજુદી છે . જેથી,
જુદાજુદા આફશલારકમ પ્રદે ળભાાં જુદાજુદા ાક અને રયગ્સ્થશત છે . ગુજયાત દે ળના સ ૂકા પ્રદે ળભાાંન એક છે .
યાજસ્થાન છી ગુજયાત દે ળન વોથી લધુ સ ૂક પ્રદે ળ ધયાલે છે . જેની ખેતીન મુખ્મ આધાય લયવાદ છે .
દે ળન 2૦% સ ૂક અને 9% અધણ સ ૂક પ્રદે ળ ગુજયાતભાાં છે . કુર ખેડાણરામક જભીન ૈકી ૩0% જભીનભાાં જ
શમત થામ છે . તે દે ળના વયે યાળ 40% શમત જભીનની વયે યાળ કયતાાં ઓછાં છે , યાં ત,ુ ખભીયલાંતી,
કઠાસ ૂઝ ધયાલતી ગુજયાતી પ્રજા અને તત્કારીન યાજમ વયકાયએ કૃશ ક્ષેત્રને શયશાંભેળ વક્ષભ ફનાલલાન
પ્રમત્ન કમો છે . ગુજયાતે કૃશ અને શુારન ક્ષેત્રે શયણપા બયી છે . ગુજયાત યાજમનુાં કૃશ મ ૂલ્મ ઉાજૉન
ફૃ. 9000 શજાય કયડથી લધીને 34000 કયડે શચ્્ુ ાં છે . તેભ છતાાં શજુ

શલકાવની ઘણી તક છે . આજે

ૂ  છે . ત ફીજી ફાજુ ઇન્દ્ટયનેટન ઉમગ કયતા ખેડત
ૂ  છે . વાયી
યાજમભાાં યાં યાગત ખેતી કયતા ખેડત
યાં યાગતતાને જાલીને તેઓ કૃશની નલી તાાંશત્રકતાઓન સ્લીકાય કયે તે ભાટે પ્રમત્ન થઇ યહ્યા છે .
ૂ  ણ શલે નલી વલાયની ળફૃઆત તયપ આગ લધી યશમા છે તે કશેલાની
યાં યાગત ખેતી કયતા ખેડત
જફૃય નથી. ગુજયાતની ખેતીભાાં છે લ્રા કેટરાક લોથી આમ ૂર રયલતણન જઇ ળકામ છે . તેની તયાશ, ખેતીની
ૂ ની જીલન ધ્ધશત આ ફધુ ાં જ ખ ૂફ જ ઝડથી ફદરાઇ યશ્ુ ાં છે .
ટેકનરૉજી, ખેતીની આલક તેભજ ખેડત
વોયાષ્િભાાં ભગપીનુ ાં સ્થાન કાવે, ઉત્તય ગુજયાતભાાં જીફૃ તથા એયાં ડા અને દબક્ષણ ગુજયાતભાાં ળેયડીના
ાકનુાં સ્થાન લધ્્ુાં છે .
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