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બીટી કપાસની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનત
મુખ્ય રોકડીયા પાકોમા કપાસ આગવુ સ્થાન ધરાવે છે અને દે શના અથથકરમમા
અગત્યનો ભાગ ભજવે છે . વવશ્વના જે દે શોમા કપાસનો પાક લેવામા આવે છે , તેમા વાવેતરની
દ્રષ્ટિએ ભારતમા સૌથી વધુ વવસ્તારમા કપાસ ( ૧૨૧.૯૧ લાખ હેકિર) ઉગાડવામા આવે છે ,
જ્યારે કપાસનુ સૌથી વધુ ઉત્પાદન ચીનમા થાય છે . ચીન પછી આપમા દે શનો ઉત્પાદનની
દ્રષ્ટિએ બીજો નબર છે . વર્થ ૨૦૧૧-૧૨ મા ભારતમા કુલ ૩૭૧.૨૦ લાખ ગાસડી કપાસનુ
ઉત્પાદન થયેલ છે . ગુજરાતમા કપાસ હેઠળનો વવસ્તાર વધતો જાય છે . વર્થ ૨૦૧૧-૧૨ મા
૩૦.૨૩ લાખ હેકિરમા કપાસનુ વાવેતર થયેલ હતુ, જેમાથી ૧૧૭.૨૦ લાખ ગાસડીનુ ઉત્પાદન
મળે લ છે . રૂની માગ વધવાથી કપાસના ભાવ સારા મળે છે , ગુજરાતમા કપાસના કુલ વાવેતરના
૮0% વવસ્તારમા બીિી જાતોનુ વાવેતર કરવામા આવે છે . અત્યારે દે શની ઉત્પાદકતા ૪૮૧.૨૩
કીલો રૂ/હેક્િર છે જે કપાસ પકવતા અન્ય દે શો કરતા ઘમી ઓછી છે , તે વધારવાની ખાસ
જરૂરીયાત છે . ઉત્પાદકતા વધારવા માિે સશોધન આધારરત ઘમી ખેતી પધ્ધતીઓ કપાસના
પાકમા વવકસાવવામા આવેલ છે , તે અપનાવવામા આવે તો કપાસના ઉત્પાદનમા ખાસો વધારો
થઈ શકે તેમ છે .
જર્ીનની પસંદગી :
કપાસના પાકને સારા વનતારવાળી, મધ્યમ કાળી, ગોરાડુ તથા સાધારમ રે તાળ જમીન વધુ
અનુકુળ આવે છે . ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો આપમે ત્યા કપાસનુ વાવેતર કરવામા આવે છે તે
બધા જ વવસ્તારમા આવી જમીન ન હોવા છતા કપાસનો પાક લેવામા આવે છે , જેથી ધાર્ુથ
ઉત્પાદન મળતુ નથી.
પ્રાથનર્ક ખેડ :
જમીનને હળથી ઊંડી ખેડી ઉનાળામા તપવા દે વી જોઈએ, જેથી અગાઉના પાકના ઝડીયા,
ઘાસ વગેરે સુયથના તાપથી સુકાઈ જશે અને પાકના અવશેર્ો સાથે રહેલ રોગ અને જીવાત સ ૂયથના
તાપમા ખુલ્લા થવાથી નાશ પામશે. આમ, ઉનાળામા ઊંડી ખેડ કરવાથી જમીનમા વરસાદના
પામી તેમજ ભેજનો સગ્રહ કરવાની ક્ષમતામા વધારો થશે. જેથી જ્યારે કપાસનુ વાવેતર કરવામા
આવશે ત્યારે બીજનો ઉગાવો સારો થશે અને ખેતરમા ઘામાનુ પ્રમામ ઓછુ રહેવાથી એકમ
વવસ્તારમા છોડની સખ્યા પુરતી જળવાઈ રહેવાથી કપાસનુ ઉત્પાદન સારૂ મેળવી શકાશે.
જે વવસ્તારમા વરસાદનુ પ્રમામ વધુ હોય અને જમીનમા પામી ભરાઈ રહેવાનો પ્રશ્ન હોય
તેવી જમીનમા ઢાળીયા પાળી બનાવી પાળી ઉપર કપાસના બીજની વાવમી કરવાથી બીજનો
ઉગાવો સારો થશે અને બીજ કોહવાઈ જતા અિકે છે . ઉનાળામા બે થી ત્રમ વર્ે ટ્રે કિરથી જમીનને
ઊંડી ખેડવાથી કાયમી, હઠીલા વનિંદમનો નાશ થશે અને ઉપદ્રવ ઓછો થવાથી પાકનો વવકાસ
સારો થશે.

2

જાતની પસંદગી :
કપાસનુ ઉત્પાદન ઘમા પરરબળો ઉપર આધાર રાખે છે . પાક ઉત્પાદન પર અસર કરતા
પરરબળોમા બબયારમની યોગ્ય પસદગી ઉપર ઉત્પાદનનો મુખ્ય આધાર રહેલો છે . ગુજરાતમા
વવાતા કપાસના ૮૦% કરતા વધુ વવસ્તારમા બીિી કપાસનુ વાવેતર કરવામા આવે છે . જ્યારે
અન્ય વવસ્તારમા કે જ્યા ચોમાસા દરમ્યાન જમીનમા પામી ભરાઈ રહે છે અથવા જમીનના પ્રશ્નો
છે , તેવા વવસ્તારમા જ હવે દે શી કપાસનુ વાવેતર થાય છે .
સારૂ, શુધ્ધ અને પ્રમાબમત બીજની વાવેતર માિે પસદગી કરવી જોઈએ. બીિી કપાસની
લગભગ ૫૦૦ કરતા વધુ જાતોને ભારત સરકારા દ્વારા ગુજરાત રાજ્યમા વાવેતર માિે માન્યતા
મળે લ છે , તેમાથી યોગ્ય જાતને પસદ કરી બબયારમની વ્યવસ્થા અગાઉથી કરી લેવી જોઈએ.ખાસ
કરીને ડબલ જીન (બીજી-૨) વાળી જાતો પસદ કરવી જોઈએ જેથી કપસની ચારે ય અગત્યની
ઈયળો સમે રક્ષમ મળે . વર્થ-૨૦૧૨મા ભારત સરકારે માન્ય કરે લા જાહેર ક્ષેત્રની પ્રથમ બીિી
જાતો ગુ.કપાસ સકર-૬(બીજી-૨) તથા ગુ. કપાસ સકર-૮ (બીજી-૨) ખુબ જ અનુકુળ માલુમ
પડેલ છે . કપાસની બીિી જાતોના બબયારમના ભાવ ઘમા ઊંચા હોવાથી પોતાની જમીન,
વાતાવરમ અને વપયતની સગવડતા પ્રમામે બબયારમની પસદગી કરવી જરૂરી છે .
વાવણીનો સર્ય :
કપાસના વાવેતર માિે વાવમીનો સમય ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે . કપાસનુ
વાવેતર શક્ય એિલુ વહેલ,ુ એિલે કે મે માસના છે લ્લા પખવારડયામા કરવાથી ચોમાસાનો વરસાદ
થાય તે પહેલા પાકનો ઉગાવો વ્યવસ્સ્થત થઈ જવાથી વરસાદ થયા બાદ પાકનો વવકાસ સારો
થશે અને તદુરસ્ત છોડનો વવકાસ સારો થવાથી પાકમા ફૂલ-ભમરી અને જીંડવા બેસવાનુ પ્રમામ
વધે છે , જેથી કપાસનુ સારુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે .
વરસાદ આધારરત ખેતીમા ચોમાસામા વાવમી લાયક વરસાદ થાય કે તરતજ જુન માસના
અંતમા અથવા જુલાઇ માસની શરુઆતમા વાવમી કરવાથી કપાસનો ઉગાવો સારો થાય છે .
કપાસન ુ આગોતરુ વાવેતર :
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વપયતની સગવડતા હોય ત્યા મે મરહનાના અંત થી જુન મરહનામા વપયત આપી કપાસનુ
ુ ા બીજો પાક લઇ શકાય છે . કપાસના પાક્મા
વાવેતર કરવાથી કપાસ લીધા પછી વશયાળુ ઋતમ
રોગ અને જીવાતનુ પ્રમામ પમ ઓછુ રહેવાથી ઉત્પાદન ખચથ ઓછો થાય છે . વળી કપાસના પાક
પર રહમની માઠી અસર થતી હોય, જે વવસ્તારમા ઠડી વધુ પડતી હોય ત્યા કપાસનુ વાવેતર વહેલ ુ
કરવાથી વશયાળામા રહમથી થતા નુકસાનથી પાકને બચાવી શકાય.
બીજન ંુ પ્રર્ાણ અને વાવણી અંતર :
કપાસના ઉત્પાદનમા વાવેતર અંતર (બે છોડ અને બે હાર વચ્ચે) ખ ૂબ અગત્યનો ભાગ
ભજવે છે , તે માિે હેકિર દીઠ ભલામમ કરે લ બીજનુ પ્રમામ જાળવવુ ખ ૂબ જ જરૂરી છે . બીજનુ
પ્રમામ અને વાવમી અંતર નીચેની બાબતો પર આધાર રાખે છે .
જમીનનો પ્રકાર, જમીનની ફળદ્ર ુપતા, વાતાવરમની પરરસ્સ્થતી અને પસદ કરે લ જાતની
વ ૃધ્ધ્ધ વગેરે પર આધાર રહે છે . પસદ કરે લ જાતની વાનસ્પવતક વ ૃધ્ધ્ધ વધુ હોય તો વાવમી અંતર
ઓછી વ ૃધ્ધ્ધ પામતી જાતો કરતા વધુ રાખવુ જોઇએ, કે જેથી છોડને પુરતો સ ૂયથપ્રકાશ મળી રહે
તથા છોડને પુરતો સ ૂયથપ્રકાશ મેળવવા માિે હરીફાઇ ઓછી થવાથી છોડની ઉચાઇનુ વનયમન થઇ
શકે અને ખેતી કાયો કરવામા પમ અનુકુળતા રહેવાથી ઉત્પાદન ખચથમા ઘિાડો થશે. સશોધનના
પરરમામ સ્વરૂપે બીિી કપાસની વાવમી ૧૨૦ x ૪૫ સેમી અંતરે કરવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી
શકાય છે .
બીિી કપાસની ફરતે ૨૦% અથવા પાચ લાઈનો બે માથી જે વધુ હોય તે પ્રમામે જે તે
જાતોની નોન બીિીનુ અથવા સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ નક્કી કરે લા અન્ય પાકનુ પમ
વાવેતેર કરવુ જરૂરી છે . આ લાઈનો સરક્ષમ પટ્ટી તરીકેન ુ કામ કરે છે .
બીજ ર્ાવજત :
કપાસના બીજનો ઉગાવો સારો થાય અને શરુઆતથી જ ઉગાવા બાદ ચુવસયા પ્રકારની
જીવાતોથી છોડને રક્ષમ મળી રહે તે માિે કપાસના બીજને વાવતા પહેલા એક કીલોગ્રામ બીજ
દીઠ ઇમીડાક્લોવપ્રડ ૧૦ ગ્રામ અથવા કાબોસલ્ફાન ૧૦ ગ્રામ અથવા એવસિાવમવપ્રડ ૨૦ ગ્રામ
અથવા થાઇમીથોક્ઝામ ૨.૮ ગ્રામ પ્રમામે પિ આપી વાવમી કરવી જોઇએ, જેથી કપાસના
પાકમા શરૂઆતના ૪૫ રદવસ સુધી ચુવસયા પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ ઓછો જોવા મળે છે . આ
ઉપરાત કપાસના પાકમા રાસાયબમક ખાતરનો બચાવ થઈ શકે તે માિે એઝોિોબેક્િર તથા ફોસ્ફેિ
કલ્ચરનો બીજને પિ આપીને વાવેતર કરવાથી ખેતી ખચથમા ઘિાડો થાય છે અને પ્રદૂ ર્મનો પ્રશ્ન
મહ્દ અંશે ઘિવાથી પયાથવરમને થતી અસર ઓછી કરી શકાય છે .
વાવણીની રીત :
સકર કપાસ અને તેમાય બીિી કપાસની જાતોના બબયારમની રકિંમત ઘમી વધારે હોવાથી
બીજને યોગ્ય અંતરે થામીને વાવેતર કરવાથી બબયારમની જરૂરીયાત ઓછી રહે છે અને થામીને
બીજનુ વાવેતર કરવાથી બીજનો ઉગાવો સારો થાય છે . કપાસના બીજની જમીનમાના ભેજની
ઉપલબ્ધતાને ધ્યાનમા રાખી ૪-૬ સેમી ઊંડાઈએ વાવમી કરવાથી ઉગાવો સારો થાય છે અને
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ઘામાનુ પ્રમામ ઓછુ રહેવાથી પ ૂરતા છોડની સખ્યા જળવાઈ રહેવાથી સરવાળે સારૂ ઉત્પાદન મળે
છે .
કપાસની પારવણી :
કપાસનો યોગ્ય વવકાસ થઈ શકે તે માિે થામા દીઠ એક જ તદુરસ્ત છોડ રાખી
વધારાના છોડને વાવમી બાદ ૧૫ રદવસે ઉપાડી દૂ ર કરવા જોઈએ. આમ સમયસર પારવમી
કરવાથી છોડના વવકાસ માિે પ ૂરતી જગ્યા મળી રહેવાથી છોડનો વવકાસ સારો થશે અને છોડ દીઠ
ડાળીઓની સખ્યા વધશે અને સરવાળે વધારે ફુલ-ભમરી બેસવાથી જીંડવાની સખ્યામા વધારો
થવાથી ઉત્પાદનમા વધારો મેળવી શકાય.
ખાતર વ્યવસ્થા :
કપાસને વાવેતર પહેલા ચાસમા હેક્િરે ૧૦ િન પ્રમામે છાબમર્ુ ખાતર આપવાથી પાકને
જરૂરી બધા જ પોર્ક તત્વો તેમાથી મળી રહેશ.ે આ ઉપરાત, જમીનમા લાબા સમય સુધી ભેજ
સગ્રહ થવાથી વરસાદની અવનયવમતતા વખતે પાકને પ ૂરતો ભેજ મળી રહેવાથી વરસાદની ખેંચ
સમયે થતી માઠી અસરથી પાકને બચાવી શકાશે. બીિી કપાસની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધુ હોવાથી
તેમને જરૂરી સુક્ષ્મ તત્વો પમ પ ૂરતા પ્રમામમા મળી રહેશે. બધા જ જરૂરી પોર્ક તત્વો છાબમયા
ખાતરમા વત્તા-ઓછા પ્રમામમા હોવાથી પાકને સત ુબલત પોર્મ મળી રહેવાથી પાકનો વવકાસ સારો
થશે.
કપાસના પાકને સેષ્ન્દ્રય ખાતર ઉપરાત રાસાયબમક ખાતરની જરૂરીયાત પમ વધારે રહે
છે . કપાસનો આવથિક પોર્મક્ષમ પાક લેવા માિે હેક્િરે ૨૪૦ કીગ્રા નાઈટ્રોજનની જરૂરીયાત રહે છે ,
આ માિે નાઈટ્રોજનર્ુક્ત ખાતર પ ૂવતિ ખાતરના રૂપમા ૩૦, ૬૦, ૭૫, ૯૦ અને ૧૦૫ રદવસનો પાક
થાય ત્યારે પાચ સરખા હપ્તામા આપવાથી ખાતરનો કાયથક્ષમ ઉપયોગ થાય છે . કપાસના પાકને
ફોસફરસ તત્વની જરૂરીયાત ઓછી હોવાથી જો જમીનમા લભ્ય ફોસ્ફરસનુ પ્રમામ ઓછુ હોય તો જ
હેક્િરે ૪૦ કીલોગ્રામ પ્રમામે ફોસફરસર્ુક્ત ખાતર આપવાની ભલામમ કરવામા આવે છે .
ગુજરાતની જમીનમા લભ્ય પોિાશનુ પ્રમામ વધુ હોવાથી પોિાશર્ુક્ત ખાતર આપવાની જરૂરીયાત
કપાસના પાકમા રહેતી નથી, પરતુ કપાસના ઊભા પાકમા ૨% પોિાવશયમ નાઇટ્રે િના ૩ છિકાવ
છોડ પર ફૂલ- ભમરી બેસવાની અવસ્થા, ફૂલ અવસ્થા અને જીંડવાના વવકાસની અવસ્થાએ
કરવાથી પાકને જરુરી પોર્ક તત્વ મળી રહે છે અને કપાસનુ ઉત્પાદનમા વધારો થાય છે અને
કપાસની ગુમવત્તામા સુધારો થાય છે , જેના લીધે કપાસના ભાવ ઊંચા મળે છે .
કપાસના પાકમા સતુબલત પોર્મ વ્યવસ્થા માિે હેક્િરે ૧૦ િન છાબમયા ખાતર ઉપરાત
૫૦% નાઇટ્રોજન રાસાયબમક ખાતરના સ્વરુપમા અને ૨૫% નાઇટ્રોજન રદવેલીના ખોળમાથી
આપવાથી કપાસનુ ઉત્પાદન સારુ મળે છે અને જમીનની ફળફ્રુપતા લાબા સમય સુધી જાળવી
શકાય છે .
પાળા ચઢાવવા :
કપાસનો પાક લાબા ગાળાનો અને છોડનો વવકાસ પમ વધુ હોવાથી કૂદરતી વાવાઝોડા
તથા પવન સામે રક્ષમ મળી રહે અને છોડ ઢળી ન પડે તે માિે ૪૦ રદવસે આંતરખેડ કયાથ બાદ
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પાળા ચઢાવવા જરુરી છે . વરસાદ વધુ પડે તો પાળા ચઢાવવાથી ખેતરમા પામી ભરાવાથી
કપાસને થતા નુકસાનથી બચાવી શકાય છે અને પાિલામાથી વનતાર દ્વારા વધારાનુ પામી
ખેતરની બહાર કાઢી શકાય છે .
નનિંદણ નનયંત્રણ વ્યવસ્થા :
કપાસનુ વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માિે પાકની શરૂઆતની વ ૃધ્ધ્ધના ૫૦ થી ૬૦ રદવસ સુધી
પાકને વનિંદામમથી મુક્ત રાખવો ખુબ જ જરૂરી છે , કારમ કે શરૂઆતની અવસ્થામા પાકમા
વનિંદામમનો ઉપદ્રવ હોય તો પાક સાથે વનિંદામમ પમ જમીનમાથી ભેજ, પોર્ક તત્વો અને
પાકના વવકાસ માિે જરૂરી જગ્યા અને સ ૂયથપ્રકાશની હરીફાઈ કરી પાકના વવકાસને અવરોધે છે .
જેથી કપાસના શરૂઆતના વવકાસ પર માઠી અસર થાય છે અને સરવાળે ઓછુ ઉત્પાદન મળે છે .
આ માિે કપાસના પાકમા થતા વનિંદામમને આંતરખેડ દ્વારા અને હારમા રહેલ વનિંદામમને મજુરો
દ્વારા વનિંદામમ કરી દૂ ર કરવુ જોઈએ. કપાસના પાકમા વનિંદામમના વનયત્રમ માિે પેષ્ન્ડમીથાલીન
વનિંદામમનાશક દવા દ્વારા અસરકારક વનિંદામમ વનયત્રમ કરી શકાય છે .
કપાસના પાકમા આંતરખેડથી, હાથથી તેમજ રાસાયબમક વનિંદામમનાશક દવાનો સમન્વય
કરી વનિંદમ વ્યવસ્થાપન કરવાથી પાકને વનિંદામમના ઉપદ્રવથી બચાવી શકાય છે . આમ, કપાસના
પાકમા સકબલત વનિંદમ વનયત્રમ વ્યવસ્થા માિે કપાસની વાવમી બાદ ત ુરત જ પેષ્ન્ડમીથાલીન
વનિંદામમનાશક દવા ૧.૦ કીલોગ્રામ સક્રીય તત્વ ૫૦૦ લીિર પામીમા ઓગાળી પ્રવત હેક્િરે
છિકાવ કરવો અને ત્યાર બાદ ૨૦ અને ૪૦ રદવસે બે વખત આંતરખેડ અને હાથથી વનિંદામમ
કરવાથી અસરકારક વનિંદમ વનયત્રમ થઈ શકે છે .
આંતરપાક :
કપાસનુ વાવેતર પહોળા પાિલે કરવામા આવત ુ હોવાથી વચ્ચેની જગ્યા પડી રહે છે , જેના
લીધે વનિંદામમનો ઉપદ્રવ વધુ રહે છે અને શરૂઆતમા કપાસનો વવકાસ પમ ધીમો હોય છે . વહેલા
પાકતા અને કપાસના છોડના વવકાસને અવરોધ ન કરે તેવા ટુકા ગાળામા તૈયાર થઈ શકે તેવા
પાકને કપાસની બે હાર વચ્ચે મગફળી, તલ, સોયાબીન, મગ, અડદ જેવા પાકને આંતરપાક તરીકે
લેવાથી એકલા કપાસ કરતા વધુ નફો મળે છે . વળી કઠોળ વગથના પાક કપાસ સાથે વમશ્રપાક
તરીકે લેવામા આવે તો જમીનની ફળદ્ર ુપતા પમ સુધરે છે અને પાકને જરૂરી રાસાયબમક ખાતરની
જરૂરીયાતમા ઘિાડો થાય છે , જેથી ઉત્પાદન ખચથમા ઘિાડાની સાથે સાથે આવથિક લાભ પમ થાય
છે .
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નપયત વ્યવસ્થા :
કપાસ લાબા ગાળાનો પાક હોવાથી ચોમાસા દરમ્યાન વરસાદથી પામી મળે છે , પરત ુ
વરસાદ બધ થયા પછી પાકને વપયતની જરૂરીયાત રહે છે . કપાસના પાકને છોડની વાનસ્પવતક
વ ૃધ્ધ્ધ, ફુલ-ભમરી (છાપવા), ફુલ તેમજ જીંડવાના વવકાસ અવસ્થા વપયત માિે કિોકિીની
અવસ્થાઓ હોવાથી આ સમયે વપયતની ખાસ જરૂરીયાત પડે છે . આ અવસ્થાએ જો જમીનમા
ભેજની અછત વરતાય તો કપાસના ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે , તેથી આ અવસ્થાએ
જમીનમા પ ૂરતો ભેજ ન હોય તો વપયત અવશ્ય આપવુ જોઈએ. બબનજરૂરી અને વધારે પડત ુ
વપયત આપવાથી કપાસના પાકને માઠી અસર થાય છે અને ફુલ-ભમરી ખરી પડે છે . આથી, ફુલભમરી આવવાના સમયે વધુ પડતુ વપયત આપવુ રહતાવહ નથી. વળી, વપયતની ખેંચ વધુ પડતા
ભેજની અછત ઉભી થવાના લીધે પમ ફુલ-ભમરી ખરી પડે છે . આમ કપાસના પાકમા વપયત
વ્યવસ્થા માિે પુરતી કાળજી રાખી વપયત આપવુ જોઇએ

કપાસમા િપક વપયત પધ્ધવત દ્વારા વપયત આપવામા આવે તો વપયતનુ વનયમન સારી
રીતે કરી શકાય છે અને પાકને જરૂરીયાત પ્રમામે જ પામી આપી શકાય છે . િપક પધ્ધવત દ્વારા
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વપયતની સાથે રાસાયબમક ખાતર આપવાથી રાસાયબમક ખાતરની જરૂરીયાત પમ ઓછી રહેવાથી
ખાતરનો બચાવ થાય છે . આમ, કપાસના પાકમા િપક વપયત પધ્ધવત દ્વારા વપયત સાથે ખાતર
આપવાથી હેક્િરે ૬૦ કીલો નાઈટ્રોજન ખાતરની બચત થાય છે અને પાિલામા રે લાવીને વપયત
આપવાની પધ્ધવતમા જેિલા પ્રમામમા પામીનો ઉપયોગ થાય છે તેિલા જ જથ્થાનુ પામી િપક
પધ્ધવત દ્વારા આપવાથી વપયત હેઠળનો વવસ્તાર દોઢ ગમો કરી શકાય છે . કપાસનુ આગોતરુ
વાવેતર ચોમાસા પહેલા કરવાનુ હોય ત્યારે િપક વપયત પધ્ધવત અપનાવી વાવેતર કરવાથી
ઓછા પામીએ વધારે વવસ્તારમા કપાસનો પાક ઉગાડી શકાય છે .
કપાસના પાકમા છે લ્લા વરસાદ પછી ૨૦ થી ૨૫ રદવસે પ્રથમ વપયત આપવુ જોઈએ.
વરસાદ પછી ૨૦ થી ૨૫ રદવસના આંતરે કપાસના પાકને ૨ થી ૩ વપયતની જરૂર પડે છે . વપયત
પામીની સગવડ મયાથરદત હોય તો એકાતરે પાિલે વપયત આપવાથી ઓછા પામીએ વધારે
વવસ્તારમા વપયત આપી શકાય છે અને આવી રીતે વપયત આપવાથી ભેજનુ પ્રમામ વનયત્રમમા
રહેવાથી રોગ, જીવાત અને વનિંદામમનો ઉપદ્રવ ઓછો રહે છે અને સરવાળે ઉત્પાદન ખચથમા
ઘિાડો થાય છે .

પાક વ્ર ૂધ્ધ્ધકારકોની ર્ાવજત:
કપાસના પાકમા ભમરી બેસવાની અવસ્થાએ રદ ૪૦-૩૫)વસ પછીપીપીએમ

૪૫ (

ઈથીલીનનો છિકાવ કરવાથી કપાસમા ભમરી બેસવાનુ પ્રમામે વધશે, જેથી કપાસનુ ઉત્પાદન
વધારે મળશેપીપીએમનો છિકાવ કરવાથી ૫૦૦ રદવસે મેલીક હાય ેઝાઈડ ૮૫ કપાસના પાકમા .
.પમ કપાસનુ ઉત્પાદન વધારે મળે છે
કપાસના પાન લાલ થવા:
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બીિી કપાસમા ખાસ કરીને પાન લાલ થવાનો વવકિ પ્રશ્ન ઉદભવે છે , આ અંગેની જામકારી
હોવી ખ ૂબ જરૂરી છે . પાન લાલ થવાની શરૂઆત પરરપક્વ પાનથી શરૂ થઈ ક્રમશઃ આખા છોડ પર
અસર થાય છે . શરૂઆતમા પાનની રકનારી પીળી પડે છે અને ત્યારબાદ પાનની રકનારી અને
પાનની આંતરનસો વચ્ચેની જગ્યા લાલ રગની થાય છે અથવા તેમા લાલ રગના ધાબા પડે છે .
પાન રકનારીથી સુકાવા માડે અને છે વિે અપરરપક્વ અવસ્થાએ ખરી પડે છે . પાન જાડા થતા હોય
છે . ફૂલ-ભમરી કે જીંડવા બેસવાની અવસ્થાએ પાન લાલ થતા હોય ત્યારે નુકશાન વધારે થાય છે
જ્યારે જીંડવા બેસી ગયા પછી પાન લાલ થાય તો ઉત્પાદન ઉપર અસર ઓછી જોવા મળે છે .
નીચે મુજબના ઉપાયો હાથ ધરવાથી કપાસના પાન લાલ થતા અિકાવી શકાય છે .


છોડમા નાઈટ્રોજન તત્વની ઉમપ જોવા મળે તો ર્ુરીયા ખાતરનો ૨% પ્રમામે છોડ પર એક
થી બે છિકાવ કરવા.



ફુલ-ભમરી બેસવાની અવસ્થાએ પોિે વશયમ નાઈટ્રે િનુ ૩% દ્રાવમ દસ રદવસના ગાળે ૩
છિકાવ કરવા.



મેગ્નેવશયમ અને બીજા પોર્ક તત્વો પામી ભરાઈ રહેવાથી છોડને અલભ્ય બને છે , જેથી
વધારાના પામીનો વનકાલ કરવાથી જમીનમા રહેલા પોર્ક તત્વો પાકને મળી શકે છે .
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ફુલ-ભમરી બેસવાની શરૂઆત અને જીંડવાના વવકાસની અવસ્થાએ મેગ્નેવશય્મ સલ્ફેિ

૦.૫-

૧.૦% અને ઝીંક સલ્ફેિ ૦.૫% ના દ્રાવમનો વારાફરતી છોડ પર છિકાવ કરવો.


કપાસમા આવતી ચુવસયા પ્રકારની જીવાતોના વનયત્રમ માિે સમયસર પાક સરક્ષમના પગલા
લેવા.
આમ, યોગ્ય સમયે અને જરૂરીયાત મુજબના પગલા લેવાથી કપાસના પાન લાલ થતા
અિકાવી શકાય અને કપાસના ઉત્પાદન પર થતી માઠી અસર વનવારવાથી ધાર્ુથ ઉત્પાદન
મેળવી શકાય છે .
બીિી કપાસના આગમન સાથે કપાસના ઉત્પાદનમા ચોક્કસ વધારો થયો છે , સાથે સાથે ઘમી
નુકશાન કરતી જીંવાતોમા પમ બદલાવ જોવા મળે લ છે . ચ ૂવસયા પ્રકારની જીંવાતોના વનયત્રમ
માિે શોર્ક પ્રકારની જત ુનાશક દવાનો છિકાવ કરવાથી આ જીંવાતોનુ વનયત્રમ થઈ શકે છે . આ
ુ ાશક દવાનો
માિે એક જ દવાનો છિકાવ વારવાર ન કરતા દર વખતે જુદા જુદા ગ્રુપની જતન
છિકાવ કરવાથી અસરકારક જીંવાતોનુ વનયત્રમ કરી શકાય છે .
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પાક સરક્ષમ
ુ ાશક દવાઓન ંુ પ્રર્ાણ
જુદી જુદી જીવાતોના નનયંત્રણ ર્ાટે ભલાર્ણ કરે લ જ ંતન
ુ ાશક દવાન ંુ નાર્
જ ંતન

૧

૨

૩

૪

૫

ર્ોલોર્શી થીાસ ર્ાટે ,તડતડડયા ,
ઈમીડાક્લોપ્રીડ ૨૦૦ એસએલ
થાયામીથોકઝામ ૨૫ ડબલ્ર્ુજી
એસીિામીપ્રીડ ૨૦ એસપી
મીથાઇલઇસી ૨૫ ડીમેિોન-ઓમોનોક્રોિોફોસ ૩૬ એસ .એલ.
ડાયમીથોએિ ૩૦ ઇસી
ર્ીલીબગ ર્ાટે
ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી
કવીનાલફોસ ૨૫ ઇસી
કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી
મોનોક્રોિોફોસ ૩૬ એસ.એલ.
સફેદ ર્ાખી ર્ાટે
મીથાઇલઇસી ૨૫ ડીમેિોન-ઓટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઇસી
મોનોક્રોિોફોસ ૩૬ એસ.એલ.
એસીફેિ ૭૫ એસપી
લીમડાની બનાવિની દવા ૩૦૦૦ પીપીએમ
લીમડાની બનાવિની દવા ૧૦૦૦૦ પીપીએમ
લીમડાનુ તેલ
લાલ કથીરી
કેલ્વેન ૧૮ ઇસી ૫.
ડાયકોફોલ ૧૮ ઇસી ૫.
ઇથીઓન ૫૦ ઇસી
સલ્ફર ૫૦ ટ્કા વે .પા .
જીંડવાની ઇયળ પાન ખાનારી ઇયળ/
એન્ડોસલ્ફાન ૩૫ ઇસી
કવીનાલફોસ ૨૫ ઇસી
કલોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી
ફોઝેલોન ૩૫ ઇસી
નોવાલ્ર્ુરોન ૧૦ ઇસી
પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇસી
ડેલ્િામેથ્રીન ૧ ઇસી ૮.
સાયપરમેથ્રીન ૧૦ ઇસી
ફેનવાલરે િ ૨૦ ઇસી
આલ્ફામેથ્રીન ૧૦ ઇસી
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૧૦ લીપાણીર્ા .
દવાન ંુ પ્રર્ાણ )ર્ીલી(
૪
૪
૨
૧૦
૧૦
૧૦
૨૦
૨૦
૨૫
૨૫
૧૦
૧૫
૨૫
૧૫
૪૦
૨૦
૪૦
૨૫
૧૦
૧૦
૧૦
૨૧
૨૦
૨૫
૨૦
૧૦
૨૦
૫
૧૦
૭૫.
૧૦

કપાસની વીણી :
કપાસના છોડ પર બધા જ જીંડવા એક સાથે પરરપકવ થઈ ખુલ્લા થતા નથી, પમ
અમુક તબક્કામા થતા હોય છે એિલે પરરપકવ થઈ ખુલ્લા થયેલ જીંડવામાથી કપાસની વીમી
કરવી જોઈએ. પ્રથમ વીમી ૪૦ થી ૫૦% જીંડવા ખુલ્લા થઈ ફાિે ત્યારે જ કરવી. વીમી કરતી
વખતે કપાસની

ડાળીઓને નુકસાન થવાથી ભાગી જતી હોય છે અને ડાળીઓ સુકાવાથી

તૈયાર થયેલ જીંડવા વહેલા સુકાવાથી કપાસની ગુમવત્તા પર માઠી અસર થાય છે , વીમી
વખતે છોડના વવકાસને અસર ન થાય તેવી કાળજી રાખવી જરૂરી છે . બીિી કપાસમા જીંડવા
છોડ પર એક સાથે ઘમી સખ્યામા બેસવાથી ત્રમ વીમીમા લગભગ બધા જ જીંડવા ફાિીને
પરરપકવ થતા હોય છે . આમ, વીમી કરતી વખતે કપાસની સાથે કીિી, સુકા પાન અને અન્ય
કચરો કે જીવાત ન આવે અથવા ઓછા આવે તેની ખાસ કાળજી રાખવી. કપાસની વીમી
વખતે ઝાકળ કે ધુમ્મસ હોય તો વીમી કરે લ કપાસને સ ૂયથના તાપમા સુકવીને સગ્રહ કરવો
જોઈએ. આમ, કપાસની ગુમવત્તા સારી રહેવાથી બજારભાવ સારા મળે છે અને આવથિક રીતે
ફાયદો થાય છે .

ઉત્પાદન :
બીિી કપાસની ખેતીમા આધુવનક સશોધન આધારીત ભલામમો અપનાવી ખેતી
કરવામા આવે તો ઉત્પાદનમા ચોક્કસ વધારો મેળવી શકાય છે . બીિી કપાસમા વપયત, ખાતર
અને વનિંદમ વ્યવસ્થા માિે પુરત ુ ધ્યાન રાખવામા આવે તો હેક્િરે ૨૫૦૦ રક.ગ્રા. કરતા વધુ
કપાસનુ ઉત્પાદન મળવી શકાય છે .
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