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સજીવ ખેતીન ાં મળૂભતૂ ઘટકો 
પ્રા. કાશીરામ સી. રાઠવા 

ભવન્સ આર્ટસસ એન્ડ સાયન્સ કૉલેજ, ડાકોર 
1. પ્રસ્ત વન  
આઝાદી પછી દેશમાાં વસ્તી વધારો અને અનાજની જરૂરરયાત આ બે મખુ્ય સમસ્યાઓ ઉપસી આવી હતી. જેથી 
વધતી જતી વસ્તીને અનાજ પરુૂાં પાડવા માટે પાંચવર્ષીય યોજના દરમમયાન દેશમાાં કૃમર્ષક્ષેત્રને મવશેર્ષ પ્રાધાન્ય 
આપવામાાં આવ્ુાં હત ુાં અને ‘વધ ુઅનાજ ઉગાડો’ ની ઝાંબેશ હાથ ધરવામાાં આવી હતી. કૃમર્ષક્ષેતે્ર સાંશોધન થ્ુાં 
પરરણામે સધુારેલા બબયારણ, રાસાયબણક ખાતરો, જ ાંતનુાશક દવાઓ અને મવમવધ ટેક્નોલૉજીના વપરાશને કારણ ે
મવમવધ પયાસવરણીય અને સ્વાસ્્યને લગતી સમસ્યાઓ ઉદ્દભવી. આવા સાંજોગોમાાં વતસમાન પેઢીને જરૂરરયાતો પરૂી 
કરવા અને ભામવ પેઢીઓની અપેક્ષાઓ સાંતોર્ષી શકાય તે માટે કૃમર્ષક્ષેત્રનો સાંપોમર્ષત ટકાઉ મવકાસની કરવાની તાતી 
જરૂર છે જેથી મવશ્વ ભરવામાાં પયાસવરણમવદો અને કૃમર્ષ વૈજ્ઞામનકો સજીવ ખેતી પદ્ધમતની રહમાયત કરી છે. વતસમાન 
સમયે સજીવ ખેતી અપનાવવાથી ઉત્પાદક્તા ઘટી જશે એવુાં અનમુાન આપણ ેકરીયે છીયે પરાંત ુવધ ુઉત્પાદનની 
લાલચમાાં પ્રાકૃમતક સાંસાધનોની જાળવણી કરતા નથી. જો પ્રાકૃમતક સાંસાધનોની યોગ્ય જાળવણી થાય તો પાક 
ઉત્પાદન વધશે અને તેની ગણુવત્તામાાં સધુારો થશે. જે માત્ર માનવસષૃ્ટટ માટે નહીં પરાંત ુ સમગ્ર જીવસષૃ્ટટનુાં 
અસ્સ્તત્વ જળવાશે. 
  
2. સજીવ ખેતી એટલે શ ાં ? 
સજીવ ખેતી એ માત્ર ટેકમનકલ પદ્ધમત કે ઉત્પાદન વધારવાનુાં સાધન નથી પણ જીવન માત્રમાાં આરોગ્યને મળતા 
આનાંદની ઉપાસના છે.  વર્લડસ કમમશન અને એન્વયરોમેંટ (1988) અનસુાર જણાવે છે કે જણાવે છે કે સજીવ ખતેી 
એટલે એવો મવકાસ જે ભમવટયની પેઢીની જરૂરરયાતોને સાંતોર્ષવાની ક્ષમતામાાં સમાધાન કયાસ મવના વતસમાન 
પેઢીની જરૂરરયાતો સાંતોરે્ષ છે. એક વાત મનટુયે જાતે સમજી લેવાની જરૂર છે કે ખોરાક ખાવાથી જ તાંદુરસ્તી 
મળતી નથી પરાંત ુતાંદુરસ્તી નો આધાર તાંદુરસ્ત ખોરાક પર છે. Healthy Food and Healthy life.  
સજીવ ખેતીનાાં મળૂભતૂ ઘટકો : 

1. જમીન સાંરક્ષણ  
2. જળ સાંરક્ષણ  
3. પાક સાંરક્ષણ  
4. નીંદણ વ યવસ્ થા  
5. પોર્ષણ વ યવસ્ થા  
6. જૈમવક વૈમવઘ્ યની જાળવણી  

 

1.જમીન સાંરક્ષણ  
કુદરતી પરરબળોને કારણ જમીનમાાંથી છૂટા પડતા માટીના રજકણોનુાં એક જગ્ યાએથી બીજી જગ્ યાએ થતુાં સ્ થળાાંતર 
રોકવુાં તેને જમીન-સાંરક્ષણ કહવેામાાં આવે છે જેનો મખુ્ ય ઉદે્દશ કોપપણ જળસ્ ત્રાવ મવસ્ તારની જમીનમાાં પડલે 
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પાણીને વહી જતુાં અટકાવી ભેજ સાંગ્રહરૂપે પચાવી વધમુાાં વધ ુ  ખેત ઉત્ પાદન મેળવવાનો છે ઉ૫રની સપાટીના 
માટીનાાં ધોવાણથી થતા નકુશાનને કારણે માટીના ફળદ્રપુતા ઘટતી જાય છે અને પાણીને જકડી રાખવાની એની 
ક્ષમતા ઘટતી જાય છે માટીના ધોવાણથી સરોવરોમાાં કચરો જામવાને કારણે અને પાણી ગાંદુ થવાથી તે સ્ થળનુાં 
પાણી પ્રદુમર્ષત  થાય છે જેને કારણે પાણીમાાં વસતાાં સજીવોને નકુસાન થાય છે જમીનની સપાટીના ઉ૫રના પડના 
એક ઇંચમાાં ઘટાડો થતાાં તેના વધારો થતાાં  સામાન્ ય રીતે ૧૦૦ થી ૨૦૦ વર્ષસ લાગ ેછે અને તે ૫ણ આબોહવા અને 
માટીના પ્રકાર ૫ર આધાર રાખે છે.  
 
માટે એ જરુરી છે કે ઉ૫રની સપાટીના નકુશાનને રોકવા માટે માટીના સાંરક્ષણનાાં યોગ્ ય ૫ગલાાં ભરવાાં જોપએ. જે 
માટેનાાં મખુ્ યત્ વે બે ઉપાયોનો ઉ૫યોગ થાય છે.  
 1.પ્રદેશ ઉ૫ચાર (Area treatment) તેમાાં જમીનનો ઉ૫ચાર થાય છે.  
2.પાણીના મનકાલનો ઉ૫ચાર (Drainage line treatment) જેમાાં પાણીનાાં પ્રાકૃમતક માગો /પ્રવાહ (નાળાાંઓ) નો 
ઉપચાર થાય છે.  

 

1. પ્રદેશ ઉ૫ચાર (Area treatment)  

1. ખેતી માટે બબનઉ૫યોગી જમીન ૫ર વનસ્પમતનુાં આવરણ તૈયાર કરવુાં.  
  પાણી જયાાં પડતુાં હોય ત્ યાાંથી ધીમે ધીમે જમીનમાાં જાય તેવાાં પગલાાં  ભરવાાં.  
2. વરસાદના પાણી વહી જતુાં અટકાવવા પ્રદેશમાાં બાંધ અથવા તળાવ બનાવી તેનો સાંચય કરવો.  
3. નદી કાાંઠાના ઉપરના મવસ્ તારોમાાં પાણી માટે પહલેાાં ઉપચાર કરીને પછી ત્ યાાંથી બહાર નીંક ળતા પાણીનો 

ઉપયોગ કરવો.  
ગટર વાટે વહતેા પાણીનો ઉપચાર :  
1. નાળાાં અને નીકોને બનાવતી વખતે જે તેને બાંધ કરવાનો પ્રબાંધ કરવો.  
2. નાળાાંઓ પર કામચલાઉ કઠેરા/ પાળો બાાંધવા.  
3. નદીકાાંઠાના પાણીના જલસાંગ્રહ મવસ્ તારો માટેના ઉપચાર કરવા માટે મવબભન્ ન રીતોનો ઉપયોગ કરવો.  
4. પાણી માટેના માળખાાંના બાાંધકામમાાં સ્ થામનક સામગ્રી અને કલશર્લ યોનો ઉપયોગ કરવો.  

 

2.જળ સાંરક્ષણ :  
પ ૃ્  વી ઉ૫ર પાણી એ અમનવાયસ૫ણે જરૂરી ૫દાથસ છે જે આ૫ણા માટે અમતમરૂ્લ યવાન પ્રાકૃમતક સ્ ત્રોત છે જેના થકી 
કાયસક્ષમ જીવન ટકી રહ્ુાં છે, આગળ વધે છે તેનાાં ટીપે ટીપાાંનો કાયસક્ષમ ઉ૫યોગ ખેતીમાાં થાય તેવી તજજ્ઞતાઓ 
મવકસેલી છે, તેને લોકભોગ્ ય બનાવવી, લોકમપ્રય  બનાવવી, એ પણ સજીવ ખેતીનુાં અગત્ યનુાં ંગગ છે.  
પાણીની બચત માટેની અગત્ યની પઘ્ ઘમતઓ નીચ ેમજુબ છે.  

1. ટપક મસિંચાપ પઘ્ ઘમત (Drip Irrigation System)  

2. ફૂવારા પઘ્ ઘમત (Sprinkler Irrigation System)  

3. નીંક  નાળાાં પઘ્ ઘમત (Ridge and Furrow Irrigation System)   
4. ઉચ્ ચ પાળાાં અને નીંક પઘ્ ઘમત (Raised Bed and Furrow Irrigation System)  

5. પહોળા પાટલા અને નીંક  પઘ્ ઘમત (Brood bed and Furrow Irrigation System)  

6. પહોળા પાટલે જોડીયા હાર પઘ્ ઘમતથી વાવેતર 
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ખેતરનુાં પાણી શકય બને તો બહાર જવા ન દપએ અને તે માટે પાળા મજબતૂ રાખીએ અને શકય બને તો ખેતરનુાં 
બધુાં પાણી કવૂામાાં નાખીએ અને પાણીના તળ ઊંચા લાવીએ. આવુાં થશે તો જ વઘુાં પ્રમાણમાાં ઘાસ પેદા કરી   
શકીશુાં. 
 

3.પ ક સાંરક્ષણ 

સજીવ ખેતી એટલ ેએવી ખતેી કે જેમાાં જૈમવક ૫દાથોનો મહતમ ઉ૫યોગ કરી કરવામાાં આવતી ખેતી અને પાકનુાં 
તેના દુશ્ મનોથી સાંરક્ષણ કરવુાં એટલે પાક સાંરક્ષણ.  ખતેીપાકોનાાં  ધણા દુશ્ મનો હોય છે જેમ કે કીટક, રોગ, ઉદર, 
ભ ૂાંડ, નીલગાય વગેરે. પાકોના આ બધા જ દુશ્ મનો પૈકી જીવાતોથી થતુાં નકુશાન ૂબૂ જ અગત્ યનુાં ગણાય છે તેના 
મનયાંત્રણ માટે મવમવધ મવમવધ ૫ઘ્ ઘમતઓનો ઉ૫યોગ થાય છે મોટા ભાગ ેખેડતૂો રોગ મનયાંત્રણ માટે રાસાયબણક 
દવાઓનો ઉપયોગ કરતાાં હોય છે ૫રાંત ુસજીવ ખતેીમાાં રસાયણોનો ઉ૫યોગ મનરે્ષધ છે તેથી સજીવ ખેતીમાાં પાક 
સાંરક્ષણ માટે બબન- રાસાયબણક ૫ઘ્ ઘમતઓનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. તેથી તેને પકોફે્રન્ ડલી એપ્રોચ (Eco 

friendly approach) તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે જે માટેની પાક સાંરક્ષણ ઉપાયો મનચે મજુબ છે.  
1. શકય હોય ત્ યાાં વાવણી/ રો૫ણી મવસ્ તારને અનરુુ૫ રોગ પ્રમતકારક શરકત ધરાવતાાં પાકોની પસાંદગી કરવી 

જોપએ.  
2. મોટા ભાગે ખેતીમાાં રોગ-જીવાતનુાં આક્રમણ અમકૂ ચોકકસ સમયગાળામાાં જોવા મળતુાં હોય છે જેથી પાકની 

વાવણી-રોપણીમાાં આંમશક ફેરફાર કરવાથી રોગ/જીવાતથી થતુાં નકુશાન કેટલેક ંગશે ઘટાડી શકાય છે.  
3. એક કરતાાં વધ ુ પાક ઉગાડવાથી જૈમવક મવમવધતામાાં વધારો થતાાં પરજીવી અને પરભક્ષી કીટકોને ખોરાક 

મળતાાં પાક સાંરક્ષણ મળી રહ ેછે.  
4. મખુ્ ય પાકની ફરતે (આજુબાજુ) કે પાકની વચ્ ચ ેઅમકૂ પ્રમાણમાાં પીંજરપાક (Trap Crop) ઉગાડવાથી જીવાતની 

વસ્ તીમાાં ઘટાડો થાય છે.  
5. વધારે પડતુાં નાપટ્રોજન ્કુત ખાતર અને વઘારે પડતુાં પીયત રોગ-જીવાતને નોતરે છે તેથી તેનો મયાસરદત 

ઉપયોગ કરવો.  
6. સાંપણૂસ કહોવાયેલા છાણીયાાં ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી ઉદરનો ઉપદ્રવ મનવારી શકાય છે અને લીમડાનો ખોળ 

વાપરવાથી પણ પાક સાંરક્ષણ મળી રહ ેછે.  
7. ખેતરમાાં દર વરે્ષ પાકની સતત ફેર બદલી કરવી જોપએ.  
8. ખેતરના છેડ ેપાક સાંરક્ષણ અનરુૂપ વનસ્ પમતઓનો ઉછેર કરવો જોપએ જેમ કે લીમડો, મહડુો, અરડસૂી વગેરે.  

 

4.નનિંદણ વ્ રવસ્     
નીંદણ  વ યવસ્ થા માટે મખુ્ યત્ વે બે ઉપાયો ઉય યોગ કરી શકાય છે. (1) અવરોધક ઉપાયો અને (2) પ્રમતરોધક 
ઉપાયો  

(1) અવરોધક ઉપાયો :  
1. વાવણી માટે શધુ્ધ બીજનો ઉપયોગ કરવો.  
2. કોહવાયેલા સેન્ દ્રીય ખાતરનો ઉપયોગ કરવો.  
3. જાનવરોને બીજની સ્ ુ રણ શસ્ક્તનો નાશ થયેલ હોય તેવા પાક નીંદણના છોડ જ ખોરાક તરીકે ખવડાવવા.  
4. પાણીની નીકો અને ઢાળીયા નીંદણ્કુત રાખવા.  
5. ખેત ઓજારોનો નીંદણ્કુત મવસ્ તારમાાં કામ કયાસ પછી સાફ કરી તેનો ઉપયોગ કરવો.  
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6. ખેતરમાાં ખળાની જગ્ યા તથા આજુબાજુની જગ્ યા નીંદણ્કુત રાખવી.  
7. ધરુ કે છોડના અન્ ય ભાગોની રોપણી પહલેા ચકાસણી કયાસ બાદ ફેરરોપણી કે રોપણી કરવી.  
8. ખેતરની ચારે બાજુનો મવસ્ તાર નીંદણ્કુત રાખવા.  
(2) પ્રમતરોઘક ઉપાયો :  
1. ભલમતક પદ્ધમત :  
-  હાથ મનિંદામણ  
     - આંતરખેડ 

     - ઉનાળામાાં ઉંડી ખેડ  
     -પાણી ભરી રાખી નીંદણનો નાશ કરવો.  
     -પડતર જમીનમાાં કચરો પાથરી સળગાવવુાં  
2. યોગ્ ય પાક પદ્ધમત :  

-પાક ફેરબદલી કરવી  
      - ટે્રપ કોપીંગ  
     - મમશ્ર પાક પદ્ધમત અપનાવવી  
      -જમીનને જર્લ દીથી આવરણ કરી દે તેવા પાકની પસાંદગી કરવી.  
      -યોગ્ ય પ્રમાણમાાં છોડની સાંખ્ યાની જાળવણી કરવી.  
     - યોગ્ ય સમયે અને યોગ્ ય રીતે પાકની વાવણી કરવી.  

 

5.પોષણ વ્ રવસ્     
જમીન એ ખેતી માટે એક પાયાનુાં ંગગ છે, તેથી જમીનની તાંદુરસ્ તી અને જાળવણી એ પાક ઉત્ પાદન માટે ૂબૂ જ 
અગત્ યની બાબત ગણાય છે જમીનની ફળદ્રપુતા જળવાપ રહ,ે ઉત્ પાદકતા સચવાપ રહ ેઅને ઉપજાઉપં ુાં ટકી રહ ે
તેવી પોર્ષણ વ યવસ્ થા હોવી જરુરી છે.  સલ પ્રથમ પોર્ષણ વ યવસ્ થામાાં પાકનો મવકાસ થાય તે માટે જમીનની મસ્ થમત 
સચવાપ રહવેી જોપએ, કારણ કે જમીનની ભલમતક, રાસાયણીક અને જૈમવક પ્રરકયાઓ ઉપર વાતાવરણનાાં 
પરરબળોની અસર થતી  હોય છે તેથી આ અસરોનુાં સાંકલન એ રીતે થાય કે જેથી કરીને છોડનાાં તાંદુરસ્ ત મવકાસ 
માટે જમીનની મસ્ થમત મનચ ેમજુબની બની રહ ેછે.  

1. છોડને હવા, પાણી અને પોર્ષક તત્ વો સમયસર અને પરુતાાં પ્રમાણમાાં મળી રહવેાાં જોપએ.  
2. જમીનનુાં તાપમાન એવુાં હોવુાં જોપએ કે જેથી જમીનમાાં રહલેી જીવસમૃટ ટ અને છોડના મવકાસને પોર્ષણ મળી 
રહ.ે  

3. જમીનમાાં ઝેરી તત્ વોની ગેરહાજરી હોવી જોપએ.  
4. છોડના સાનકુળૂ મવકાસ માટે જમીનની પાણી સાંગ્રહશરકત માપસરની હોવી જોપએ.  

 

આમ, જમીનનાાં પાકની પોર્ષણક્ષમ વ યવસ્ થા માટે સેન્ દ્રીય ૫દાથો એ પોર્ષક તત્ વોનો ભાંડાર છે જે છોડને જરૂરી 
તમામ પોર્ષક તત્ વો પરૂા પાડ ેછે જે સજીવખતેી માટેનો મહત્ વનો ઘટક છે.  
1 

 

 

6. જૈનવક વૈનવઘ્ રની ાળળવણી  
જૈવ વૈમવઘ્ યની જાળવણી એ આજના ૫યાસવરણ માટે બચિંતાનો મવર્ષય છે હરરયાળી ક્રાાંમતમાાં એક પ્રકારના પાક 
લેવાને કારણે ઘણી બધી સ્ થામનક જાતો નાશ પામી છે.  
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આ સદીની શરૂઆતમાાં ભારતમાાં ચોખાની ૩૦ હજાર જુદી જુદી જામતઓ ઉગાડવામાાં આવતી હતી જે સદીના છેર્લલા 
બે દાયકાઓ દરમમયાન ભારતમાાં ચોખાની કેવળ ૧૫ જામતઓ બચી છે.આ રીતે જૈમવક વૈમવઘ્ યનો નાશ થશે તો 
માનવીનો ંગત મનમશ્રત બની જશે. આ વાત એક ઉદાહરણ ઘ્ વારા સમજીએ.  
 

પગ્ લેન્ ડનાાં આયલેન્ ડ મવસ્ તારમાાં માનવી માત્ર મવકાસની સાથે માત્ર બટાકા ખાવાનુાં જ મવકસાવ ્ ુ ાં હત ુાં. એ મસવાય 
અન્ ય કાાંપ જ ન ખાવા ટેવાયેલી પ્રજાએ વર્ષો સધુી માત્ર બટાકા જ ખાધા અને અચાનક બટાકામાાં બ્ લાપડ નામનો 
રોગ આવ યો. જેથી બટાકાનુાં ઉત્ પાદન મનટ ફળ મનવડ્ુાં. અને બટાકા મસવાય અન્ ય કાાંપ ન ખાવા ટેવાયેલી આપરીશ 
પ્રજા ટપોટ૫ મરવા માાંડી. અને આ રીતે હજારો લોકો મતૃ્ ્  ુપાય યા. જેથી લોકો આને કુદરતનો પ્રકોપ માનીને દેશ 
છોડયો અને આયરલેન   ડ લગભગ ખાલી થપ ગ્ુાં હત ુાં.  આમ આ દ્રટટાાંત ૫રથી એવુાં સમજાય છે કે જો જમીનમાાં 
એક કરતાાં વધારે જાતોનુાં અનાજ ઉગાડવામાાં આવે તો માનવી અને ૫યાસવરણની જાળવણી કરી શકાય છે આપણો 
દેશ કુદરતી રીતે જ મવપલુ પ્રમાણમાાં જૈમવક વૈમવઘ્ ય ધરાવે છે. જૈવ વૈમવધ્યની જાળવણી માટે મોનો કર્લચર 
જાતોનો બને ત્યાાં સધુી ત્યાગ કરવામાાં તેમજ મવશાળ અને વૈમવઘ્ યપણૂસ જનીમનક પરરપે્ર્ય ધરાવતી જાતોનો 
બહોળો ઉપયોગ કરવામાાં જ શાણપણ સમાયેલુાં છે. 
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