ુ ાષ પાલેકર કુ દરતી ખેતી શા માટે?
સભ
ૂ ોની જમીન બગડી, પરકો, ણબયરિિો, પરિી,
હરિત ક્રાંતત અને િરસરયણિક ખેતીથી આજે ખેડત
પયરાવિિ તવગેિે દૂ તિત થયર અને પરકોની ગુિવત્તર બગડી, ખોિરકમરાં ઝેિી તત્વોનુ ાં પ્રમરિ વધ્ુ,ાં
ૂ ોની મુશ્કેલીઑ વધી, ઉત્પરદન
જમીનની ફળદ્ર ુપતર અને ઉત્પરદકતર ઉપિ અસિ થઇ છે . વધુમરાં ખેડત
ખર્ા વધ્ુ,ાં પરકમરાં િોગ જીવરતનુ ાં પ્રમરિ વધ્ુ ાં છે . પરિિરમે પયરાવિિ, મનુષ્ય, પ્રરિીનર સ્વરસ્્ય
ઉપિ તેની તવપિીત અસિ જોવર મળી િહી છે . દે શની વધતી વસતતને અન્ન પુિવઠો પ ૂિો પરડવર ઘતનષ્ઠ
પરક ઉત્પરદન પધધતતઓને રહસરબે આજે ઊભી થયેલ સમસ્યરઓથી જમીન, પરિી, પયરાવિિ અને
ખેતી દ્વરિર થતુ ાં ઉત્પરદન ઝેિી તત્વોનર કિવરળાં હોવરથી મનુષ્યોમરાં અસરધય િોગોનુ ાં પ્રમરિ વધ્ુ ાં અને
િોગ પ્રતતકરિકતર ઘટી છે . જેનર રહસરબે હરલની સ્સ્થતીએ જો ખેતી ર્રલુ િરખી િરસરયણિક ખરતિો અને
દવરનો ઉપયોગ કિવરમરાં આવશે તો હજી વધુ ખિરબ પરિસ્સ્થતીનુ ાં તનમરાિ થશે. જેથી તેનર સુધરિ મરટે
જમીનને ફિી ફળદ્ર ુપ બનરવવી પડશે, ખેતી પરછળ થતો ખર્ા ઘટરડવો પડશે, તાંદુિસ્ત પરક ઉત્પરદન
ૂ ોને સિળ અને સરિી ખેતી પધધતત અપનરવવર જરૂિી મરગાદશાન આપવુાં પડશે.
મેળવવુ પડશે, ખેડત
ૂ ોએ
આજે િરસરયણિક ખેતીનર ઝેિ થી બર્વર અને પરક ઉત્પરદન ગુિવત્તર્ુક્ત બનરવવર ખેડત
સેન્દ્રિય ખેતી તિફ કૂર્ કિી છે . આ ખેતી સજીવ ખેતી તિીકે પિ ઓળખરય છે . જેમરાં સેન્દ્રિય ખરતિો,
તમશ્ર પરક પધધતત, પરક ફેિબદલી જમીનની ફળદ્ર ુપતર જાળવવી, કુદિતી જીવરત અને િોગ તનયાંત્રિ
કિી પરક ઉત્પરદન મેળવવરમરાં આવે છે . ઉપિરાંત તેમરાં સાંકણલત પોિિ વ્યવસ્થર અંતગાત બલ્કી સેન્દ્રિય
ખરતિ, ખોળ, લીલો પડવરશ, જૈતવક ખરતિ, પ્રવરહી સેન્દ્રિય ખરતિનો ઉપયોગ કિવરમરાં આવે છે .
વધુમરાં સેન્દ્રિય ખરતિ બનરવવર વતમિકમ્પોસ્ટ નો ઉપયોગ કિવરમરાં આવે છે . જેને બનરવવર મરટે
એશીનીયરનર ફોટીડર ( Aseniya Foitida) નરમનર તવદે શી જતાં ુનો ઉપયોગ થરય છે તે ખિે ખિ અળતસ્ુ
નથી પિાં ત ુ ભ ૂતમની સપરટી ઉપિ કરમ કિનરિ એક ખતિનરક જતાં ુ છે . ( Surface Feeder Worm).
પ્રરિીશરસ્ત્ર અનુસરિ અળતસયરનર જે ૧૬ લક્ષિ હોય છે તેમરાંથી ૧ પિ લક્ષિ એશીનીયરનર ફોટીડરમરાં
નથી. આથી તે ખિતનરક જતુ
ાં છે . આમ આ પ્રકરિનુ ાં વતમિકમ્પોસ્ટ પિ ખેતી મરટે ખર્રાળ હોય તેનો
ૂ ની જમીન િરસરયણિક ખરતિોથી બગડી
ઉપયોગ કિવો યોગ્ય જિરતો નથી. વળી આ ખેતીમરાં ખેડત
ગયેલ હોય ફિી ફળદ્ર ુપ થતર સમય લરગે છે જેથી શરૂઆતી ત્રિ વિા ખેત ઉત્પરદન ઓછાં આવવરની
સાંભરવનર િહે છે , તેમજ સેન્દ્રિય ખરતિ પરછળ ઘિો ખિો ખર્ા કિવો પડે છે . આમ, આ પ્રકરિે ખેતી
ૂ ને મજૂિી વધુ, ઉત્પરદન ઓછ અને આવક પિ ઓછી મળે છે . તો હવે સવરલ થરય કે
કિવરથી પિ ખેડત
શુાં આ મરટે ખેતીમરાં કોઇ તવકલ્પ ઉપલબ્ધ છે ? તો તેનો જવરબ છે હર! આ મરટે તમરિે “સુભરિ પરલેકિ
કુદિતી ખેતી” નો જ એક તવકલ્પ અપનરવવો પડશે.
આ સુભરિ પરલેકિ કુદિતી ખેતીમરાં ઉપયોગમરાં લેવરતી સરમગ્રી બહરિથી ન લરવતર
ખેતિમરાંથી જ તૈયરિ કિી અને તેનો ઉપયોગ કિવરમરાં આવે છે જેથી ખર્ા ઘટે છે . ફક્ત દે શી ગરયનર
ૃ , બીજામ ૃતનો ઉપયોગ કિીને જમીનની ફળદ્ર ુપતર વધરિવરમરાં
છરિ – મ ૂત્ર દ્વરિર બનરવેલ જીવરમત
આવે છે .

સુભરિ પરલેકિ કુદિતી ખેતીનો મુખ્ય ધયેય ગરમનો પૈસો, ગરમમરાં અને ગરમનો પૈસો શહેિમરાં
નરહ. શહેિનો પૈસો ગરમમરાં, દે શનો પૈસો દે શમરાં, તવદે શમરાં નરહ, જેનરથી આપિર ગરમડરઓ સધધિ
બનશે અને ગ્રરમ સ્વિરજનો ઉદ્દે શ તસધધ થશે.
ુ ાષ પાલેકર કુ દરતી ખેતીન ુંુ દશશન
 સભ
સુભરિ પરલેકિ ખેતીનો અથા થરય છે , ખેતીનો કોઇ પિ મુખ્ય પરક હોય, તેની ઉત્પરદન રકિંમત શ ૂરય જ
િહેશે ! કરિિ કે કુદિતી ખેતીમરાં કોઇ પિ વસ્તુ કે સરધન સરમગ્રી બહરિથી ખિીદીને લરવવર પડતર
નથી ! પરકની વ ૃધ્ધધ મરટે જે કાંઇ પોિિ તત્વો જોઇએ તે તેનર મ ૂણળયરઓ પરસે પ ૂિતર પ્રમરિમરાં મોજુદ
છે તેને ઉપિથી કાંઇ પિ આપવરની જરૂિ નથી ! કરિિ કે આપિી જમીન અન્નપ ૂિરા છે ! તેજ િીતે દે શી
ગરયનુ ાં છરિ એક અદ્દભ ૂત કલ્ર્િ (મરઇક્ોબીયલ કલ્ર્િ) છે . દે શી ગરયનર એક ગ્રરમ છરિમરાં ૩૦૦ થી
૫૦૦ કિોડ ઉપયોગી એવર વનસ્પતતનો ખોિરક પકરવવરવરળર જીવરણુઓ હોય છે . એક એકિ જમીન
મરટે કેટલુાં છરિ જોઇએ., તેની પિ સુભરિ પરલેકિજીએ છ વિા સુધી સાંશોધન પ્રયોગો કયરા, જેનર
તરિિો આ મુજબ છે .
૧) પહેલ ુાં તરિિ એ કે, મરત્ર દે શી ગરય જોઇએ, દે શી બળદ કે ભેંસ ર્રલશે, પિાં ત ુ કોઇ પિ સ્સ્થતતમાં જસી
હોસ્ટીન તવદે શી જાનવિ નહી ર્રલે, કરિિ કે એ સાંકિ જાનવિ ગરય નથી, અલગ પ્રરિી છે .
૨) બીજુ ાંતરિિ કળર િાં ગની કપીલર ગરય( દે શી) સવોત્તમ છે .
૩) ત્રીજુ ાંતરિિ છરિ જેટલુાં તરજુ ાંતેટલુાં વધુ સરરુાં તેમજ અસિકરિક હોય છે .
૪) ર્ોથુ તરિિ એ મળ્ુાં જે , જો તમરિી પરસે મરત્ર એક જ ગરય હોય તો એક ત્રીસ એકિની ખેતી કિવર
મટે એ પુિતી છે . જેથી તમરિે ગરયનુ ાં છરિ ટ્રક કે ટ્રેકટિ ભિીને ખિીદવરની જરૂિ નહી િહે.
ુ ાષ પાલેકર કુ દરતી ખેતીમાું બીજની પસુંદગી અને વાવેતર પધ્ધતત
 સભ
 બીજની પસુંદગી
બીજના ત્રણ પ્રકાર હોય છે
૧) પિાં પિરગત ર્રલ્યર આવત દે શી બીજ
૨) સુધરિે લર બીજ
૩) સાંકિ બીજ ( હરઇબ્રીડ બીજ)
ુ ાષ પાલેકર કુ દરતી ખેતીમાું માત્ર દે શી બીજ કે સધ
ુ ારે લ બીજને જ પ્રાધાન્ય આપવામાું
 સભ
આવે છે .
 પાકન ુંુ વાવેતર કઇ રીતે કરશો?
તમરમ પરકોનો ફળ ઝરડનો તવકરસ મોટે ભરગે વિસરદ સમયે વધુ પ્રમરિમરાં થતો હોય છે . વિસરદનો
સમય સુિજની દણક્ષિ રદશર તિફથી ગતત કિવરનો સમય હોય છે તેને દણક્ષિરયન મરગા તરિીખ ૨૧
જૂનથી લઇને ૨૦ રડસેમ્બિ સુધી સુિજનર રકિિો દણક્ષિ રદશર તિફથી આવે છે , જો આપિે પરકનુ ાં
વરવેતિ પતિમ રદશરનુાં િરખીએ તો છોડનર દણક્ષિ રદશર તિફનરાં પરાંદડરઓ ઉપિ વધુ પ્રકરશ પડે છે ,
અને ઉત્તિ તિફ છરાંયડો પડે છે . પરાંદડરઓ ઉપિ જેટલો વધુ પ્રકરશ પડે તેટલર પ્રમરિમરાં તેની ઉપિ વધુ

સાંખ્યરમરાં ફળ બેસે છે જેથી એકાંદિે પરક ઉત્પરદન વધે છે . તેથી ઉલટુાં જો પરાંદડર ઉપિ પ્રકરશ ઓછો પડે
છે તો ફળ પિ ઓછર બેસે છે આ કરિિે પ ૂવા પતિમ રદશર લેવી નરહ. જો આપિે જે ઝરડ વરવીએ તે
ઝરડનર તમરમ પરાંદડરઓ ઉપિ પ ૂિતો પ્રકરશ પડવો જોઇએ અને તો જ ઉત્પરદન વધે છે જો ઝરડ વધુ
િોપવરનર હોય તો રદશર કોઇ પિ હોય, ઢરળની તવરુધધ રદશરમરાં ધોરિયરમરાં બનરવીને ઝરડ િોપવર
જોઇએ કે બીજ વરવવર જોઇએ.
ુ ાષ પાલેકર – કુ દરતી ખેતીમાું મખ્
ુ ય ચાર આધાર સ્તુંભો અને કુ દરતી ખેતીમાું તેન ુંુ પ્રયોજન :
સભ
૧) જીવરમ ૃત “કલ્ર્િ” : પ્રકરિ, બનરવવરની િીત અને તેનર ફરયદર
૨) આચ્છરદન કે આવિિ : જમીન ઉપિનર લીલર-સ ૂકર ઢરકિનુ ાં મહત્વ
૩) જમીનમરાં િહેલ હવર અને બરષ્પ (બરફસર) : છોડનર તવકરસમરાં તેની ઉપયોણગતર
૪) બીજામ ૃત સાંસ્કરિ : વરવિી તેમજ િોપિી પહેલર શર મરટે અને શી િીતે ?
૧) જીવામ ૃત “કલ્ચર” : પ્રકાર, બનાવવાની રીત અને તેના ફાયદા:
૧. દે શી ગરય (દે શી બળદ, ભેસ) નુ ાં છરિ ૧૦ રકલો
૨. દે શી ગરયનુ ાં ગૌમુત્ર (દે શી બળદ, ભેસ) કે મરનવ મ ૂત્ર ૫ થી ૧૦ ણલટિ
૩. ગોળ ૧ થી ૨ રકલો અથવર તો ૪ ણલટિ શેિડીનો િસ.
૪. મગ કે અડદ અથવર તો ર્િરનો લોટ ૧ થી ૨ રકલો
૫. સજીવ મરટી, એક મુઠ્ઠી (િરફડરની કે ખેતિનર બાંધ પરળરની મરટી)
૬. પરિી ૨૦૦ લીટિ
આ િરવિને બે થી સરત રદવસ છરયડરમરાં િરખવરનુ ાં છે . તેને રદવસમરાં બે વરિ (સવરિ-સરાંજ) લરકડીથી હલરવવરનુ ાં
છે અને ત્યરિબરદ તેનો ખેતીમરાં ઉપયોગ કિવરનો છે .
ુ ાષ પાલેકર કુ દરતી ખેતીમાું પ્રવાહી જીવામ ૃત “કલ્ચર” નો છુંટકાવ :
 સભ
ુ ાષ પાલેકરે જીવરમ ૃતનો જમીનમરાં ઉપયોગ કિવરની સરથે સરથે તેનો દિે ક પરકો અને ફળ વ ૃક્ષો ઉપિ છાંટકરવ
સભ
કિવર મરટે પિ અનેક પ્રયોગો કયરા, તેનર પરિિરમોનો અભ્યરસ કયો. તેની અલગ અલગ પ્રમરિની તીવ્રતરનર
પરિિરમોનો પિ અભ્યરસ કયો. જીવરમ ૃતનર દિે ક નક્ષત્રમરાં અને નક્ષત્રનર દિે ક પગલરમરાં છાંટકરવનર
પરિિરમોનો અભ્યરસ કરયો, અને તરિિો બહુ જ ર્મત્કરરિક મળયર, તમે શેિડી, કેળ, ડરાંગિ, ઘઉં, જીવરિ, મકરઇ,
ુ ી, િીંગિી, ટરમેટરાં, બટરટર, લીલર શરકભરજી, ગુવરિ, લસિ, ઔિતધય સુગતાં ધત
તુવેિ, મરગ, અડદ, ર્િર, સ ૂયામખ
છોડ વગેિે તમરમ ઋતુનરાં બે થી આઠ મરહનર સુધીનર આ્ુષ્યવરળર પરકો ઉપિ જીવરમ ૃત છરાંટવરની પધધતત આ
િીતની છે . તમે મરહનરમરાં ઓછરમરાં ઓછાં એક વરિ, બે વરિ કે ત્રિ વરિ જીવરમ ૃતનો છાંટકરવ કિો.

(૧) બીજ વાવયાના પુંદર દદવસો પછી (પહેલો છુંટકાવ) :
એકિ દીઠ ૫ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૧૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ છરટો.
(૨) બીજ વાવયાના એક મદહના પછી બીજો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૫ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૧૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીની પરક ઉપિ
છાંટકરવ કિો.
(૩) બીજ વાવયાના ૪૫ દદવસો પછી ત્રીજો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૧૦ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૧૫૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીની પરક ઉપિ
છરટો.
(૪) બીજ વાવયાના બે મદહનાું પછી ચોથો છુંટકાવ : - (૬૦ થી ૯૦ દદવસનો પાક) :
એકિ દીઠ ૨૦ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ
છાંટકરવ કિો.

(૫) બીજ વાવ્યાના અઢી મદહના પછી પાચમો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૨૦ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ છરાંટો.
(૬) બીજ વાવ્યાના ત્રણ મદહના પછી છઠ્ઠો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૨૦ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ
છાંટકરવ કિો.
(૭) બીજ વાવ્યાના સાડા ત્રણ મદહના પછી સાતમો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૨૫ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ છરાંટો.
(૮) બીજ વાવ્યાના ચાર મદહના પછી આઠમો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૨૫ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ છરાંટો.
(૯) બીજ વાવ્યાના સાડા ચાર મદહના પછી નવમો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૩૦ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ છરાંટો.

(૧૦) બીજ વાવ્યાના પાચ મદહના પછી દસમો છુંટકાવ :
એકિ દીઠ ૩૦ લીટિ જીવરમ ૃત કપડરથી ગરળી લઈ અને ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં તમશ્રિ બનરવીને પરક ઉપિ છરાંટો.
૨.આછાદન કે આવરણ : જમીન ઉપરના લીલા-સ ૂકા ઢાુંકણન ુંુ મહત્વ
આપિે જ્યરિે જમીનમરાં જીવરમ ૃત નરખીએ છીએ, ત્યરિે એક ગ્રરમ જીવરમ ૃતમરાં ૫૦૦ કિોડ (અગણિત) જીવરણુઓ
નરખીએ છીએ ! તે જીવરણુઓ જમીનમરનર તત્વો વનસ્પતત લઈ શકે તેવર સ્વરૂપમરાં ફેિવે છે . જમીન અન્નપ ૂિરા છે .
પિાં ત ુ જે છે તે ખોિરક પકરવેલ સ્સ્થતીમરાં નથી. તેને પકરવવરનુ ાં કરએમ આ જીવરણુઓ કિે છે . જીવરમ ૃતનો ઉપયોગ
કિતરાં જ દિે ક પ્રકરિનો વનસ્પતતનો ખોિરક (નરઇટ્રોજન, ફૉસ્ફિસ, પોટરસ, લોહત્ત્વ, ગાંધક, તરાંબ,ુ ાં જસત વગેિે
તેનર મ ૂળ લઈ શકે તેવર સ્વરૂપમરાં પ્રરપ્ત કિરવે છે . જમીન ઉપિ જીવરમ ૃત નરખતર જ એક વધુ ર્મત્કરિ થરય છે ,
જમીનમરાં કિોડો અળતસયરઓ પોતરની િીતે જ કરમ કિવર લરગી જાય છે ! તેઓને બોલરવવર પડતરાં નથી. આ
અળસીયરઓ જમીનની અંદિ ૧૫ ફૂટ સુધીનર વનસ્પતતનર ખોિરકવરળર પોિકતત્વો જમીનની સપરટી ઉપિ
લરવી નરખે છે . જેમરાંથી પરક તેનર મરટે જરૂિી તમરમ ખોિરક બહુ જ સિળતરથી લઈ લ્યે છે ! ઘોજ જગલમરાં
ાં
અગણિત ફળ આપતર ઝરડ-છોડ કેવી િીતે જીવે છે ? તેઓ અરય તત્વો પિ ક્રાંથી લે છે ? તેઓને અળતસયર અને
જીવજતુ
ાં ઓ ખવડરવે છે અને પીવડરવે છે .
પાકના મ ૂળિયાઓ કય ુંુ પાણી મેિવે, ક્યાથી લે છે ?
આ અગણિત જીવજતુ
ાં અને અળતસયર ત્યરિે કરમ કિે છે , જ્યરિે તેઓને જમીન ઉપિ ૨૫ થી ૩૦ અંશ તરપમરન
અને ૬૫ થી ૭૨ ટકર ભેજ મળે છે ! જ્યરિે આપિે જમીન ઉપિ આચ્છરદન કિીને જમીનની ઢરાંકી દઈએ છીએ,
ત્યરિે આ ખરસ પ્રકરિનુ ાં પયરાવિિ પોતરની િીતે જ તૈયરિ થરય છે .
 આચ્છાદનના ત્રણ પ્રકાર છે .
૧. મરટીનુ ાં આચ્છરદન (સોઇલ મલ્ર્ીંગ)
૨. વનસ્પતતનર સ ૂકર પરાંદડરઓનુ ાં આચ્છરદન (સ્ટ્રો મલ્ર્ીંગ)
૩. લીલી વનસ્પતતઓનુ ાં સજીવ આવિિ (આચ્છરદન) (આંતિ પરકનુ ાં સજીવ આવિિ X લરઈવ લલ્ર્ીંગ)
આપિે જ્યરિે એર્એએલ કે દાં તરળ (હેિો)થી જમીનની ખેડ કે આંતિ ખેડ કિીએ છીએ ત્યરિબરદ જમીન ઉપિ
લીલર કે સ ૂકર પરન પરથિીએ છીએ. જમીન પિતેનર થિથી આવિિ કિીએ છીએ (ઢરાંકીએ છીએ). જમીનનર
અંદિનર ભેજ અને ગિમી જળવરઈ છે . જેનરથી જીવજતુઓ
ાં
પોતરનુ ાં કરિી સરિી િીતે કિી શકે છે . જ્યરિે આપિે
આપનર પરકની કરપિી કયરા બરદ દરિરઓ તસવરયનર હે બરકીનર અવશેિ (મ ૂળ, થડ, ડરળી, પરન વગેિે) બર્ે છે
તે જો જમીન ઉપિ આવિિ સ્વરૂપમરાં નરખીએ(થિ કિીએ) તો તેની નીર્ે લરખો-કિોડો અળતસયરઓ કરમ કિવર

લરગે છે ! અને આપનર ખેતીનર પરકોનો સરિો તવકરસ થરય છે આ મરટે આપિે જુવરિ, બરજિી, ઘઉં, ડરાંગિ,
સોયરબીન, મરગ, અડદ, તુવેિ વગેિે પરકોનર દરિર તસવરયનર બરકીનર તમરમ ભરગ (અવશેિ), શેિડીનર પરન,
ઘરસ, કપરસ પરકનર બર્ેલર સરાંઠી, એવર અવશેિ જે કરઇયપિ મળે તેનો આપિે આવિિ મરટે ઉપયોગ કિીશુ.ાં
આમ, જમીન ઉપિનો લીલર સ ૂકર પરાંદડરનો થિ આ બીજુ આવિનર
ાં
છે .
ત્રીજા આવિિનો પ્રકરિ છે , સજીવ આવિિ, આપિે શેિડી, િરક્ષ, આંબલી, દરડમ, કેળરાં, નરણળયેિી, સોપરિી,
ર્ીકુ, આંબર, કરજુ વગેિેનર પરકો જે આંતિપરકો સજીવ આવિિ કિે છે . આ આંતિપરકો આપનર મુખ્ય પરકો
પરસેથી કશુ ાં જ લેતર નથી. ઊલટરનુ ાં સરમેથી આપે છે , તેનો તવકરસ કિે છે !
૩.જમીનમાું રહેલ હવા અને બાષ્પ (બાફસા) : છોડના તવકાસમાું તેની ઉપયોળગતા
બાફસા અથવા બાગ (હવા અને વરાિન ુંુ મહત્વ તેમજ વધ ુ પડતી સીંચાઈથી છોડના તવકાસ પર અવરોધ:)
બીજામ ૃતથી બીજ સાંસ્કરિ કયરા બરદ બીજ કે છોડ ઉગરડયર બરદ જ્યરિે આપિે પરકને ફળઝરડને જીવરમ ૃત
આપીએ છીએ, તો જમીન કસવરળી બને છે , સજીવ બને છે , જનની બને છે ! પિાં ત ુ આ પરિિરમ ત્યરિે મળે છે
જ્યરિે આપિે જમીન રૂપી મરને આવિિ (મલ્ર્ીંગ) રૂપી સરડીથી ઢરાંકી દઈએ અને જમીનની અંદિ “બરફ”
તનમરાિ કિશે ! એટલે કે જમીનમરાં મરટીનર કિો વચ્ર્ે જે ખરલી જગ્યરઓ હોય છે , તેમરાં હવર અને વિરળ(બરષ્પ)
નર કિોનુ ાં તમશ્રિ હોવુ ાં ! જમીનમરાં પરિી નહી બરષ્પ જરૂિી છે , એટલેકે હવર ૫૦ ટકર અને બરષ્પ ૫૦ ટકર- આ
બન્નેન ુ ાં તમશ્રિ જોઈએ, કરિિ કે કોઈ પિ છોડ કે ઝરડ પોતરનર મ ૂણળયરઓ જમીનમરથી પરિી નથી લેતર, પિાં ત ુ
બરષ્પ(પરક)નર કિ અને પ્રરિવર્ુનર એટ્લે કે હવરનર કિ લે છે ! અને આ ત્યરિે બને છે જ્યરિે તમે છોડ અથવર
તો ઝરડનર બપોિે પડતરાં છરયરની રકનરિી પરસી પરિી આપો છો. કોઈપિ ઝરડ કે છોડનર ખોિરક પરિીનુ ાં શોિિ
કિતરાં મ ૂણળયરઓ તેનર પડછરયરની બહરિની રકનરિી ઉપિ હોય છે .
૪.બીજામ ૃત સુંસ્કાર : વાવણી તેમજ રોપણી પહેલા શા માટે શી રીતે ?
બીજામ ૃત કેવી રીતે બનાવવ ુંુ ?
બીજામ ૃત બીજ સાંસ્કરિ મરટે બનરવો ! જીવરમ ૃતની જેમરાં જ બીજામ ૃતમરાં મે તે જ બરબતો નરખી છે , જે આપિને
સહેલરઈથી મળી શકે તેવી છે ! બીજામ ૃત નીર્ે આપેલી વસ્તુઓમરાંથી બનરવો :
પ્રમાણ
૧. દે શી ગરય કે દે શી બળદનુ ાં છિ

૫ રકલો

૨. ગૌ મ ૂત્ર કે મરનવ મ ૂત્ર

૫ ણલટિ

૩. ચ ૂનો

૫૦ ગ્રરમ

૪. પરિી

૨૦ ણલટિ

આ વસ્તુઓને સરાંજે ર્ોવીસ કલરક સુધી પરિીમરાં નરખી િરખો ! તેને રદવસમરાં બે વરિ લરકડીથી હલરવો.
ત્યરિબરદ બીજ ઉપિ છરટીને આ બીજામ ૃત બીજ ઉપિ છરાંટીને સાંસ્કરિ કિો. પછી તેને છરયરમરાં સુકવો અને
ત્યરિબરદ બીજાને વરવો.
જીવરમ ૃત સાંસ્કરિથી બીજ ઝડપથી અને વધુ પ્રમરિમરાં ઉગવર લરગશે, તેનર મ ૂણળયરઓ ઝડપથી તવકરસ પરમસે,
અને જમીનમરાંથી વનસ્પતતને જે િોગ થતરાં હોય છે તે થતરાં નથી. જીવરમ ૃત સાંસ્કરિથી ઉગરડેલ છોડવરઓ સરિી
િીતે તવકરસ પરમે છે . જો તમે કેળરનર પીળર કે શેિડીનર સરાંઠરને ઉગરડવર મરગો છો તો િોપતર પહેલર બીજામ ૃતમરાં
ડૂબરડો અને ત્યરિબરદ તિત જ તેને િોપો. જો તમે ડરાંગિ કે ડુગ
ાં ળી, મિર્ી, ટરમેટી, િીંગિી કે કોબીજ જેવર
કોઇપિ કુમળર નરનર િોપ કે ધરૂ (સીડલીંગ) િોપવર મરાંગતર હો તો તેનર મ ૂણળયરઓ જીવરમ ૃતમરાં ડૂબરડો અને પછી
જ તેને જમીનમરાં િોપવર.

ુ ાષ પાલેકર કુ દરતી ખેતીમાું જૈતવક પાક તનયુંત્રણ
 સભ
દિે ક સજીવન કુદિતી દુશ્મનનુ ાં ઇશ્વિે તનમરાિ કિે લ ુાં જ છે . જૈતવક તનયાંત્રિમરાં જીવરતનરાં કુદિતી દુશ્મનો
જેવર કે પિજીવી, પિભક્ષી તેમજ જીવરણુઓ, ફુગ અને તવિરણુઓનો ફરળો મુખ્ય છે . કુદિતમરાં જુદીજુદી
જાતનરાં ઘિર પિજીવી અને પિભક્ષી કીટકો પરક ઉપિ પડતી જીવરતોને કરબુમરાં િરખતરાં હોય છે . આવર
કેટલરાંક અસિકરિક તેમજ બહુભોજી પિજીવી અને પિભક્ષીઓનુ ાં જતન કિવુાં જોઇએ. ખેતિ પિ તેમનરાં
ૂ નર તમત્ર કીટકોને
આશ્રય સ્થરનો બનરવવર જોઇએ. ખેતિ પિ તેમને આવકરિવર જોઇએ. આવર ખેડત
ઓળખીએ.
ુ ાશકો જાતે બનાવો
 પાક સુંરક્ષણ માટેનાું જ ુંતન
૧) તનમાસ્ત્ર ( રસ ચ ૂસતા કીટકોના તેમજ નાની ઇયણોના તનયુંત્રણ માટે )
બનરવવરની િીત: ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૧૦ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર + ૨ કીગ્રર છરિ+ ૧૦ કીગ્રર કડવો લીમડો (
લીમડરનર પરન ચુટીને
ાં
)
આ તમશ્રિને કોથળરથી ઢરાંકી ૪૮ કલરક છરાંયરમરાં િરખવુ,ાં સવરિ સરાંજ ૧-૧ તમતનટ મરટે ઘરડયરળનરાં
કરાંટરની રદશરમરાં હલરવવુાં , પછી કપડરાંથી ગરળીને સાંગ્રહ કિવો
છુંટકાવ: પ્રતત એકિ ૨૦૦ ણલટિ નીમરસ્ત્ર ( જેમરાં પરિી ભેળવવરનુ ાં નથી. )
સુંગ્રહ ક્ષમતા : છ મહીનર સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય
તનયુંત્રણ : ચ ૂતસયર જીવરતો, સફેદ મરખી, નરની ઇયળ

૨) બ્રમ્હ્રાસ્ત્ર : ( અન્ય કીટકો તેમજ મોટી ઇયિોના તનયુંત્રણ માટે )
બનાવવાની પધ્ધતત : ૨૦ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર + ૨ રકગ્રર કડવર લીમડરનર પરનની ર્ટિી+ ૨ રકગ્રર કિાં જનર
પરનની ર્ટિી + ૨ રકગ્રર સીતરફળનર પરનની ર્ટિી + ૨ રકગ્રર એિાં ડરનર પરનની ર્ટિી + ૨ રકગ્રર
સફેદ ધતુિરનર પરનની ર્ટિી + ૨ રકગ્રર બીલીપત્રનર પરાંદડરની ર્ટિી
ુ ી ઉકિવા દે વ ુંુ , પછી ઠું ડુ પડવા દે વ,ુંુ બે દદવસ
આ તમશ્રણને ઢાુંકી ધીમા તાપે ચાર ઉભરા આવે ત્યાું સધ
પછી કપડાથી ગાિીને તેનો સુંગ્રહ કરવો.
નોંધ :- ળબલીપત્ર કે પપૈયાના પાનની ચટણી હોય તો પણ ચાલે
છુંટકાવ :- ૨૦૦ લીટર પાણી + ૬ થી ૮ લીટર બ્રહ્માસ્ત્ર મીશ્ર કરી છાુંટવ ુંુ
ુ ી ઉપયોગમાું લઇ શકાય
સુંગ્રહ ક્ષમતા: ૬ મદહના સધ
તનયુંત્રણ મોટી ઇયિ, અન્ય જીવાતો માટે
૩) અગ્નનઅસ્ત્ર : ( થડ તેમજ ફિ કોરી ખાનાર ઇયિો માટે ) +
બનાવવાની પધ્ધતત : ૨૦ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર + ૫ રકગ્રર કડવર લીમડરનર પરનની ર્ટિી+ ૫૦૦ ગ્રરમ તીખર
મિર્રની ર્ટિી + ૫૦૦ ગ્રરમ દે શી લસિની ર્ટિી + ૫૦ ગ્રરમ તમરકુનો પરવડિ
આ તમશ્રિ ઢરાંકી ધીમર તરપ ર્રિ ઉભિર ( ઉફરનો ) આવે ત્યરાં સુધી ઉકરળો પછી ઠાંડુ પડવર દે વ,ુ ાં ત્યરબરાદ
કપડરથી ગરળીને સાંગ્રહ કિવો
છુંટકાવ :- ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૫ થી ૬ લીતિ અસ્ગ્ન અસ્ત્ર
સુંગ્રહ ક્ષમતા :- ૩ મરહનર સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય
તનયુંત્રણ : બધર જ પ્રકરિની જીવરતો મરટે , પ્રકરાંડને કોિનરિ ઇયળ ફળોમરાં થતી ઇયળ, કળીઓમરાં િહેલી
ઇયળ, કપરસનર કરર્ર જીંડવરમરાં થતી ઇયળ અને અરય તમરમ નરની મોટી ઇયળોને કરબુમરાં િરખે છે .
૪) દશપણી અકશ :( તમામ પ્રકારના કીટકોના તનયુંત્રણ માટે )
બનાવવાની પધ્ધતત: ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૧૦ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર + ૨ રકગ્રર છરિ
આ તમશ્રિ લરકડીથી સરિી િીતે હલરવીને ૨ કલરક છરયરમરાં કોથળરથી ઢરાંકવુ ાં જેથી જૈવ િસરયણિક બાંધ
તુટી જાય ત્યરિ બરદ ઉપિોત તમશ્રિ + ૫૦૦ ગ્રરમ હળદળનો પરવડિ + ૫૦૦ ગ્રરમ આદુની ર્ટિી +
૧૦ ગ્રરમ હીંગનો પરવડિ આ તમશ્રિ હલરવીને આખી િરત કોથળરથી ઢરાંકવુ ાં
બીજા દદવસે સવારે નીચેન ુંુ તમશ્રણ તેમાું ઉમેરવ ુંુ
+ ૫૦ ૦ ગ્રરમ તીખી મિર્ીની ર્ટિી + ૫૦૦ ગ્રરમ દે શી લસિની ર્ટિી + ૧ રકગ્રર તમરકુનો પરવડિ
આ તમશ્રિને ઢરાંકીને વિસરદ અને તડકરથી દૂ િ છરાંયરમરાં િરખવુાં
ત્રીજા દદવસે સવારે નીચેના પૈકી પ્રથમ પાુંચ વનસ્પતતના પાન દશપણી અકશ બનાવવા માટે ફરજીયાત
લેવાના છે
૨ રકગ્રર કડવર લીમડરની ડરળીઓ, પરન + ૨ રકગ્રર કિાં જનર પરન + ૨ રકગ્રર એિાં ડરનર પરન + ૨ રકગ્રર
સીતરફળ/ િરમફળનર પરન + ૨ રકગ્રર ધતુિરનર પરન

આ તસવાયના બાકી રહેલામાુંથી નીચેની યાદીમાું ના કોઇ પણ પાુંચ વનસ્પતતના પાન લેવા
૨ રકગ્રર ણબલીપત્ર +૨ રકગ્રર નરગોડનરપરન + ૨ રકગ્રર ત ુલસીની ડરળી, પરન + ૨ રકગ્રર ગલગોટરનર ફુલ,
છોડ પરન + ૨ રકગ્રર કડવર કરિે લરનર પરન + ૨ રકગ્રર પપૈયરનર પરન + ૨ રકગ્રર આંકડરનર પરન +૨ રકગ્રર
કિાં જનર પરન + ૨ રકગ્રર આંબરનર પરન+ ૨ રકગ્રર જામફળનર પરન + ૨ રકગ્રર હળદિનર પરન + ૨રકગ્રર
આદુનર પરન + ૨ રકગ્રર કિે િ ન પરન + ૨ રકગ્રર દે શી / િરમ બરવળનર પરન + ૨ રકગ્રર બોિડીનર પરન +
૨રકગ્રર કુાંવરરડયરનર પરન + ૨ રકગ્રર જાસુદનર પરન + ૨ રકગ્રર સિગવરનર પરન ત્યરિબરદ આ તમશ્રિને
પરિીમરાં ડુબરડવુ ાં , ૩૦ થી ૪૦ રદવસ સુધી છરાંયરમરાં િરખવુાં અગરઉ મુજબ રદવસમરાં સવરિ સરાંજ, ૧-૧
તમતનટ મરટે ઘરડયરળનરાં કરાંટરને રદશરમરાં હલરવવુાં પછી કપડરથી ગરળીને સાંગ્રહ કિવો
છુંટકાવ : ૨૦૦ લીટિ પરિી * ૬ થી ૮ લીટિ દશપિી અકા
સુંગ્રહણ ક્ષમત : ૬ મરહનર સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય
તનયુંત્રણ : બધરજ ચ ૂતસયર પ્રકરિની જીવરતો મરટે બધી ઇયળોનર તનયાંત્રિ મરટે
૫) ગૌબાણ : ( ફુગનાશક તનદોષ ઉપચાર)
ફુગનાશક બનાવવાની રીત
૧) ૨૦૦ લીટિ પરિી x ૧૫ લીટિ ગરળે લ જીવરમ ૃત x ૫ લીટૅિ ખરટી છરશ ( ત્રિ રદવસની વરસી)
આ તમશ્રિનો છાંટકરવ કિવો
૨) ૨૦૦ લીટિ પરિી x ૨૦ લીટિ ગરળે લ જીવરમ ૃત x આ તમશ્રિનો છાંટકરવ કિવો
૩) ૨૦૦ લીટિ પરિી x ૫ લીટિ ખરટી છરશ ( ત્રિ રદવસની વરસી) આ તમશ્રિનો છાંટકરવ કિવો
૪) ૫ રકગ્રર અડરયરને મોગિી વડે ભરગીને ચ ૂિા બનરવવુ.ાં , એક કપડરની પોટલીમર તેને બરાંધીને તે
પોટલી ૨૦૦ લીટિ પરિીમરાં આકૃતત પ્રમરિે ૪૮ કલરક સુધી લટકરવવી.
- ૪૮ કલરક પછી પરિીનો એંગ બદલરશે, પછી બહરિ કરઢી નીર્ોવી અને ફિીથી પરિીમરાં ડુબરડવી,
આવુાં ત્રિ વખત કિવુ ાં પછી છાંટકરવ કિવો
સુંગ્રહ ક્ષમતા: ૪૮ કલરક સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય
૬) સઠૂું ાસ્ર: ( બનાવવાની રીત અને તેનો ઉપયોગ )
બનરવવરની િીતે: ૨ લીટિ પરની + ૨૦૦ ગ્રરમ સઠનો
ાં ૂ
પરવડિ
આ તમશ્રિ સાંપ ૂિા તમશ્ર થરય ત્યરાં સુધી ધીમે ધીમે હલરવવુ,ાં પછી તેને ઢરાંકિ િરખીને અડધુ ાં પરિી િહે ત્યરાં
સુધી ગિમ કિવુ,ાં બીજુ ાં વરસિ લઇ તેમરાં ૨ લીટિ દૂ ધ ઢરાંકીને ધીમર તરપ ઉપિ એક ઉભિો આવે ત્યરાં
સુધી ગિમ કિી ઠાંડુ પડવર દે વ.ુાં દૂ ધ ઉપિથી મલરઇ ર્મર્ર વડે કરઢી લેવી. ત્યરિબરદ ૨૦૦ લીટિ
પરિી લઇ તેમરાં મલરઇ વગિનુ ાં ઉકરળે લ ુાં દૂ ધ તમશ્ર કિવુાં અને સ ૂ6ઠનો અકા ઉમેિવો પછી લરકડી વડે
હલરવવુ.ાં કપડરથી ગરળીને છાંટકરવ કિવો
સુંગ્રહ ક્ષમતા : ૪૮ કલરક સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય

૭) તમલીબગના તનયુંત્રણ માટે કેવો ઉપાય કરશો
બનાવવાની રીત : દે શી બરવળની સુકી સીંગો ભેગી કિી ( બીજ સહીત) તેને ખરાંડીને પરવડિ બનરવી
તેનો સાંગ્રહ કિવો ૫ લીટિ પરિી + ૨૦૦ ગ્રરમ બરવળનો પરવડિ, આ તમશ્રિ ઢરાંકિ ઢરાંકી ૨૪ કલરક
સુધી િરખવુાં પછી કપડરથી ગરળવુ,ાં ત્યરિબરદ ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૨ લીટિ ગૌમ ૂત્ર + બરવળનો અકા
છાંટકરવ કિવો
સુંગ્રહ ક્ષમતા : ૪૮ કલરક સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય અથવર ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૫ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર +
૫ રકગ્રર છરાંિનુ ાં તમશ્રિ કિીને ૨૪ કલરક કોથળરથી ઢરાંકી પછી કપડરથી ગરળવુ ાં ત્યરિબરદ છાંટકરવ કિવો
૮) થ્રીપ્સન ુંુ તનયુંત્રણ કેમ કરાય?
બનરવવરની િીત: ૨ રકગ્રર ક્ોંગ્રેસ ઘરસનર ટુકડર + ૨ રકગ્રર લીમડરનર પરન + ૧ રકગ્રર ગોળ + ૧ રકગ્રર
મેંદો + ૧૦ રકગ્રર ડુગ
ાં ળીનર ટુકડર + ૨૦ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર + ૨૦૦ લીટિ પરિી આ તમશ્રિ હલવીને
કોથળરથી ઢરાંક્ર બરદ ૪૦ રદવસ સુધી સડવર દે વ,ુ ાં દિિોજ સવરિ સરાંજ ૧-૧ તમતનટ મરટે ઘરડયરળનરાં
કરાંટરની રદશરમરાં હલરવવુાં પછી કપડરથી ગરળીને સાંગ્રહ કિવો
સુંગ્રહ ક્ષમતા : ૬ મરહનર સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય અથવર ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૩ થી ૪ લીટિ
બ્રહ્મરસ્ત્ર+ ૩ થી ૪ લીટિ અસ્ગ્ન અસ્ત્ર
૯ ) ફિમાું તતરાડ ન પડે તે માટે શુંુ કરશો?
૨૦૦ લીટિ પરિી + ૧૦૫ રકગ્રર ખરાંડ આ તમશ્રિનો છાંટકરવ કિવો
દવર બનરવતી વખતે ધયરનમરાં િરખવરની બરબતો
-

કોઇ પિ પ્રકરિની દવર તરાંબરનર વરસિમરાં બનરવવરની નથી

-

દવર બનરવતી વખતે નરક પિ ફિજીયરત કપડુાં બરાંધવુ ાં

-

કોઇ પિ પ્રકરિની ર્ટિી તમક્સિમરાં દળવરની નથી

-

ગૌ મ ૂત્ર, છરશ, દૂ ધ, છરિ તવગેિે દે શી ગરયનુાં જ વરપિવુ ાં

૧૦) કુ કડને રોકવાના ઉપાય
૧) ૧૦ લીટિ પરિી + ૨ થી ૩ રકગ્રર ડુગ
ાં ળીનો પલ્પ(મરવો) આ તમશ્રિનો ૨ કલરક પછી છાંટકરવ
કિવો
૨) ૧ રકગ્રર નીંગોડરની પરન + ૨ લીટિ પરિી ૫૦ % િહે ત્યરાં સુધી ઉકરળવુ ાં પછી ૨૫ લીટિ પરિી
ઉમેિવુ.ાં આ તમશ્રિનો છાંટકરવ કિવો
૩) ૨૫૦ મીલી દે શી ગરયનુાં દૂ ધ + ૫૦૦ મીલી ગૌ મ ૂત્ર + ૪૦૦ ગ્રરમ હીંગ + ૧૦૦ લીટિ પરિી આ
તમશ્રિનો છાંટકરવ કિવો

૧૧) સપ્ત ધાન્યાુંકુર અકશ : છોડના તવકાસમાું તેની ઉપયોગીતા
૧૦૦ ગ્રરમ તલ એક વરટકરમરાં લઇ તલ ડુબે તેટલુાં પરિી નરખવુ ાં + બીજા રદવસે મોતર કપમરાં ૧૦૦
ગ્રરમ મગનર દરિર + ૧૦૦ ગ્રરમ અડદનર દરિર + ૧૦૦ ગ્રરમ ર્ોળીનર દરિર + ૧૦૦ ગ્રરમ મઠનર
દરિર + ૧૦૦ ગ્રરમ દે શી ર્િરનર દરિર + ૧૦૦ ગ્રરમ ઘાંઉનર દરિર આ તમશ્રિ પરિીમરાં ડુબી જાય
તેટલુાં પરિી નરખવુ.ાં ત્રીજા રદવસે સરતેય ધરરયને પરિીમરાંથી કરઢી નરખવર પછી તેને સ્વચ્છ
કપડરમરાં અંકુિીત થવર મરટે લટકરવી દે વર અને પરિી ને સરર્વવુ.ાં ૧ સેમી લાંબરઇનો અંકુિ થરય
ત્યરિે તેને બહરિ કરઢી ર્ટિી બનરવવી .
ત્યરિબરદ ૨૦૦ લીટિ પરિી + ૧૦ લીટિ ગૌ મ ૂત્ર + ધરરયનુ ાં પરિી + ધરરયની ર્ટિી આ તમશ્રિ
બિરબિ તમક્સ થઇ જાય ત્યરાં સુધી લરકડરનર હરથર વડે હલવ્યર બરદ કોથળરથી ઢરાંકીને ૨ કલરક
િરખવુ.ાં પછી કપડરથી ગરળવુ ાં અને ૪૮ કલરકમરાં છાંટકરવ કિવો
ઉપયોગ: દૂ તધયર દરિરનર સ્ટેજે છરાંટવરથી મીઠરશ દરિો મોટો થરય ર્મક વધે છે , ફૂલ છોડમરાં ફળની
મીઠરશ, ર્મકી અને ટકરઉ શસ્ક્ત વધે છે .
છુંટકાવ : ૪૮ કલરકમરાં છાંટકરવ કિવો
સુંગ્રહ ક્ષમતા: ૪૮ કલરક સુધી ઉપયોગમરાં લઇ શકરય

