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ખેડૂતોના સજીવખેતી પરના અનભુવો (વલસાડ જિલ્લો) 
અિયકુમાર એન. પટેલ 

1. પ્રસ્તાવના  
પ્રાચીનકાળથી ભારતમાાં ખેતીને મહત્વ આપવામાાં આવ્યાં છે. ભારતના આર્થિક ર્વકાસમાાં 
ખેતી એ સૌથી મહત્વનયાં સ્થાન ધરાવે છે. ઔદ્યોગિક ર્વકાસ િમે તેટલો થાય તોય જીવન 
જરૂરી ખોરાક તો માત્ર ખેતી જ પકવી શકે છે. ખેતીનયાં અને રાષ્ટ્રનયાં ભાર્વ એકબીજાથી જયદા 
પાડી શકાય નહીં. ભારતમાાં પ્રાચીનકાળથી કયદરત સાથે તાલ ર્મલાવી ખેતી કરતા સાથે-
સાથે પશયપાલન તો ખરયાં જ. જેથી ખેતીમાાં િૌમતૂ્ર, છાણ વિેરેનો ખાતર તરીકે ઉપયોિ કરી 
સમાજને એક પૌષ્ષ્ટ્ટક આહાર પયરો પાડતા. સમયની સાથે સાથે નવી નવી ખેતી પદ્ધર્ત, 
ઓજારો, જ ાંત યનાશક દવાઓ, રાસાયગણક ખાતરો, હાઈબ્રીડ ગબયારણો, વિેરેની શોધ થઈ. 
જેમાાંથી ટૂાંકાિાળાનયાં પાકઉત્પાદન વધ્યાં. તેથી ખેડતૂોનો લોભ વધતો િયો. ઈ.સ. 1960-
70ના દાયકામાાં હરરતક્ાાંર્ત એ ખેતીન ે નવી રદશા આપી. ઈ.સ. 1980 પછીનાાં વર્ષોમાાં 
રાસાયગણક ખાતરની આડઅસરો અને દય ષ્ટ્પરરણામો દેખાવા માાંડયા. કયદરતી સાંસાધનો 
પ્રદય ર્ર્ષત થયા. જમીન મતૃ થઈ. ઉત્પાદન ઘટવા માાંડ્યાં. ઉત્પાદન ખચચ વધયો. ખેડતૂો દેવામાાં 
ડયબ્યા. ખેતીમાાં ઉત્સાહ ઘટી િયો અને ખેડતૂો આત્મહત્યા કરવા માાંડયા. પયાચવરણ અન ે
આરોગ્યને ભાર નયકશાન થ્યાં. જેના કારણે આજે ખેતી પદ્ધર્તમાાં પરરવતચન લાવી સજીવ 
ખેતી પદ્ધર્ત અપનાવવાની તાતી જરૂર ઉભી થઈ. 
 
પ્રર્સદ્ધ અથચશાસ્ત્રી રેન્જર નકચસનયાં ર્વધાન છે કે, ‘‘ભારત દેશ સમદૃ્ધ છે પણ એમાાં િરીબો વસે 
છે.’’ પ્રથમ દૃષ્ષ્ટ્ટએ આ ર્વધાન ર્વરોધાભાર્ષી લાિે છે. છતાાં તેમાાં ભારોભાર તથ્ય રહલે યાં છે. 
કયદરતે ભારતને ર્વપયલ પ્રમાણમાાં કયદરતી સાધન સાંપર્િ બકે્ષલ છે. પણ તેનો સરખો 
ર્વર્નયોિ કરાયો નથી. પરરણામે લોકો િરીબ જ રહ્ાાં. 
 
ભારતના રાષ્ટ્રર્પતા મહાત્મા િાાંધીજીએ તેમની સાદી ભાર્ષામાાં જણાવ્યાં છે કયદરત માણસની 
જરૂરરયાત સાંતોર્ષી શકશે. પરાંત ય લાલચ નહીં સાંતોર્ષી શકે. આ ર્વધાનને આપણે આજે 
આપણાાં વયવહારમાાં ક્ાાંય સ્પશચ ન થઈ જાય તેની પરૂતી કાળજી રાખીએ છીએ. જો આનો 
સ્પશચ થઈ જાય તો આજની ઘણી સમસ્યા અને ખાસ કરીને િરીબીની સમસ્યામાાંથી ભારત 
ચોક્કસ જ બહાર નીકળી શકે. આ તબકે્ક સયશ્રી ઈલાબેન ભટ્ટને (સેવા સાંસ્થાના સ્થાપક) પણ 
યાદ કરવા ઘટે. તેમણે પયસ્તક લખ્યાં છે ‘‘આપણે િરીબ પણ છીએ ઘણા છીએ.’’ 
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સજીવ ખેતી દ્વારા કયદરતી સાંસાધનો જેવાાં કે જમીન, પાણી, પ્રકાશ, વનસ્પર્ત, પ્રાણીઓ, 
સયક્ષ્મ જીવાણયાંઓ, જીવજ ાંત યઓ વિેરેની શક્તત વધારીને તેમની સાથે સયમેળભયો વયવહાર 
કરીને તેમનયાં સ ાંવધચન કરી શકાય છે. ટૂાંકમાાં રહિંસા રોકી અરહિંસા તરફ વળવયાં. 
 
કિ વડડસ – સજીવ ખેતી, કુદરતી સસંાધનો, રાસાયણિિ ખાતર 
 

2. વ્યાખ્યા  
2.1 સજીવખેતી  
‘‘ખેતર, િામ કે કોઈ પ્રાકૃર્તક ર્વસ્તારને એકમ તરીકે િણી તેમાાં ઉપલબ્ધ પ્રાકૃર્તક સ્ત્રોતોનયાં 
એવયાં કૃર્ર્ષ વયવસ્થાપન કરવયાં કે જેથી તે એકમ પર નભતાાં સમેતનાાં સજીવોને પરૂતો અન ે
પૌષ્ષ્ટ્ટક આહાર મળી રહ.ે સાથોસાથ પ્રાકૃર્તક સ્ત્રોતોનયાં હનન અને પ્રદય ર્ર્ષત થવાને બદલે 
સાંવધચન થત યાં રહ.ે આ માટે કૃર્ત્રમ કૃર્ર્ષ રસાયણોનો ઉપયોિ વર્જયચ િણવામાાં આવે છે.’’ 
 
ગયજરાતમાાં 1984માાં માનવીય ટેકનોલોજી ફોરમ નામની સાંસ્થાએ સજીવખેતી ર્વર્ષયક પ્રથમ 
પરરસાંવાદ યોર્જયો અને તે વખતે ‘‘સજીવખેતી’’ શબ્દ પ્રયોિશીલ કાયચકર શ્રી મહને્ર ભટ્ટ ે
આપ્યો. 
 

3. સમસ્યાિથન  

‘‘ખેતીમાાં કયદરતી સાંસાધનોના વપરાશનો ત યલનાત્મક અભ્યાસ’’ (સજીવખેતી અને ચીલાચાલય 
ખેતીના સાંદભે) 
 

4. સશંોધનના હતેઓુ  

(1)અરહિંસક સમાજરચનામાાં અરહિંસક (સજીવખેતી અને ચીલાચાલય ખેતીમાાં વપરાતા કયદરતી 
સાંસાધનોનો વપરાશ તપાસવામાાં આવેલ છે. 
(2)અરહિંસક સમાજરચનામાાં કયદરતી સાંસાધનોના ઓછા વપરાશથી રહિંસા ઓછી કરી શકાય 
કે કેમ તે તપાસેલ છે. 
(3)કયદરતી સાંસાધનોના વપરાશથી ખેતી ઉત્પાદનની ક્સ્થર્ત તપાસેલ છે. 
 

5. સશંોધનનો વ્યાપ  

5.1 વ્યાપ  

પ્રસ્ત યત સાંશોધનમાાં દગક્ષણ ગયજરાતના વલસાડ જજલ્લાના ખેડતૂો કે જે સજીવખેતી સાથે 
સાંકળાયેલા છે તેવા ખેડતૂોની જીવનશૈલી સાથે ખેતી પદ્ધર્ત અને ચીલાચાલય (રાસાયગણક) 
ખેતી કરતા ખેડતૂની જીવનશૈલી સાથે ખેતી પદ્ધર્તનો અભ્યાસ કરે છે. 
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ક્રમ જિલ્લાનુ ંનામ સજીવ ખેતી 
િરતા ખેડતૂની 

સખં્યા 

ચીલાચાલ ુ(રાસાયણિિ) 
ખેતી િરતા ખેડતૂની 

સખં્યા 

કુલ 

1. વલસાડ 05 05 10 
 

વલસાડ જજલ્લાના દરેક તાલયકામાાં ફરી અભ્યાસ કરી સજીવખેતી કરતા ખેડતૂને મળી 
પસાંદિી કરેલ છે. તેવી જ રીતે સજીવખેતી કરતા ખેડતૂોની જેટલી જ જમીન ધરાવતા 
રાસાયગણક ખેતી કરતા ખેડતૂો પસાંદ કરેલ છે. મોટા, મધયમ અને નાના ખેડતૂને આવરી 
લેવાનો પ્રયાસ કરેલ છે.  
 

6. ખેડતૂોના સજીવખેતી પરના અનભુવો અને પકરવતડન  

6.1 વલસાડ જિલ્લો  

(1) શ્રી ભાસ્િરભાઈ એચ. સાવે  

ભાસ્કરભાઈના જ શબ્દોમાાં જોઈએ તો “સપ્ટેમ્બર 1955માાં નાના બાળકને અળર્સયા ઉપર 
પેશાબ કરતા જોયા ત્યારે અળર્સયા તરફડવા લાગ્યા હતા. એ જોઈ મને એમ થ્યાં કે જો 
અળર્સયાને આટલી તકલીફ થતી હોય તો પછી રાસાયગણક ખાતર અને જ ાંત યનાશક દવાથી 
રકટકો અને મનયષ્ટ્યને કેટલયાં ન યકશાન કરત યાં હશે. એ ર્વચારીને રાસાયગણક ખાતરની એજન્સી 
હતી તે તાત્કાગલક બાંધ કરી સજીવખેતી કરવાનયાં ચાલય જ કરી દીધયાં.” 
(2) ડૉ. અશોિભાઈ પટેલ  

ર્પતા પહલેેથી િાાંદીવાદી હતા. રાસાયગણક ખાતર, જ ાંત યનાશક દવાથી થતા આરોગ્ય તથા 
પયાચવરણને નયકશાન થાય છે તે જાણી તેમજ ખેતીને લિતા મેિેઝીન વાાંચી એમ થ્યાં કે 
લોકોને આરોગ્યવધચક કેરી તથા અનાજ મળે સાથે-સાથે પયાચવરણને પણ નયકશાન થત યાં 
અટકે તે હતે યથી સજીવખેતી ઈ.સ. 2000ની સાલથી શરૂ કરી. તેમજ ભાસ્કરભાઈ સાવે, ડૉ. 
અશોકભાઈની બયતસ વાાંચી, સેમીનાર એટેન્ડ કયાચ. તેમાાંથી સજીવખેતી કરવાની પે્રરણા મળી. 
(3)શ્રી હરેન્દ્રસસિંહ ઠાિોર  

સ્વાધયાય પરરવાર સાથે ઈ.સ. 1970 થી જોડાયેલ પાાંડય ાંરાંિ દાદાના પ્રવચનમાાંથી કૃર્ર્ષ અંક, 
સહકાર સૌરભ, શ્રી ભાસ્કરભાઈ સાવેની બયક વાાંચી તેમજ રર્વપયરા આણાંદની ખેતી જોઈ 
સજીવખેતી કરવાની પે્રરણા મળી. યોિેશ્વર કૃર્ર્ષનો પ્રયોિ, વકૃ્ષમાંરદરનો પ્રયોિમાાંથી પ્રેરણા 
મળી. 
(4)શ્રી રામભુાઈ પટેલ  

સજીવખેતી કરતા ખેડતૂોના સાંપકચમાાં આવયા. સોસાયટીમાાંથી રાસાયગણક ખાતર લઈ 
ખેતરમાાં નાાંખતા પાક ઉત્પાદન ઓછાં મળવાથી ધીરાણ ભરાત યાં ન હત યાં. એટલે સેષ્ન્રય ખાતર 
નાાંખી જો્યાં ત્યારે ઓછા ખચે ઉત્પાદન વધ્યાં. તેથી િાય વધારી ઘરે સેષ્ન્રય ખાતર 
બનાવતા થયા. એમ કરતાાં સજીવખેતી કરતા થઈ િયા. 
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(5)શ્રી બાબભુાઈ પટેલ  

રાસાયગણક ખેતીથી આરોગ્ય, પયાચવરણ, જીવસષૃ્ષ્ટ્ટનો નાશ થાય છે. ર્જયારે સજીવ ખેતીમાાં 
કોઈ જ પ્રકારનયાં ન યકશાન થત યાં નથી. સજીવખેતી કરી લોકોનો પૌષ્ષ્ટ્ટક ખોરાક મળી રહ.ે 
સોકે્રટશ કહતેા કે હય ાં જીવવા માટે ખાઉં છાં. લોકો આજે ખાવા માટે જીવે છે. આમ લોકોને 
પૌષ્ષ્ટ્ટક ખોરાક અને સ્વાસ્થ્યવધચક પયાચવરણ મળી રહ ેએ હતે યથી સજીવખેતી કરવાની પે્રરણા 
મળી. 

 

િોષ્ટિ 1.1.1 છાણિયા ખારમા ંNPKનુ ંપ્રમાિ 
ટેલરની સખં્યા છાણિયુ ંખાતર 

(ટનમા)ં 
છાણિયુ ંખાતર 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

N 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

P 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

K 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

15 22.5 22500 112.5 45 112.5 
4 6 6000 30 12 30 
10 15 15000 75 30 75 
10 15 15000 75 30 75 

િોષ્ટિ 1.1.2 વમી િંપોષ્ટ NPKનુ ંપ્રમાિ 
વમી િંપોષ્ટ 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

N 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

P 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

K 
(કિ.ગ્રા.મા)ં 

1000 16 8 9 
2500 40 20 22.5 
1000 16 8 9 
6550 104.8 52.4 58.95 
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િોષ્ટિ 1.1.3 કદવેલીનો ખોળમા ંNPKનુ ંપ્રમાિ 
ગિુની સખં્યા 

 
કિ.ગ્રા.મા ં N 

(કિ.ગ્રા.મા)ં 
P 

(કિ.ગ્રા.મા)ં 
K 

(કિ.ગ્રા.મા)ં 
30 1500 64.5 27 20 
10 500 21.5 9 7 

 
કોષ્ટ્ટક નાં.1.1 પરથી જાણવા મળ્યાં છે કે ખેડતૂ નબંર 1 45 એકર જમીનમાાં કેરી, ચીકય, નાળીયેરી, સોપારી 
વિેરેની ખેતી કરે છે. કોઈપણ પ્રકારના ખાતરનો ઉપયોિ કરતા નથી. વર્ષચ દરર્મયાન પાકમાાંથી જે 
કચરા સ્વરૂપે નીકળે છે તેને જ જમીનમાાં નાાંખે છે. 
ખેડતૂ નબંર 2 ફતત કેરી અને ચીકયની ખેતી 20 ર્વઘામાાં કરે છે. તેઓ વર્ષચ દરર્મયાન 1 ટેલર છાણી્યાં 
ખાતર, 1 ટેલર વમી કમ્પોસ્ટ અને રદવેલીનો ખોળ 30 ગયણ નાાંખે છે. 
ખેડતૂ નબંર-3 4 ર્વઘા જમીનમાાં કેરી અને ચીકયની ખેતી કરે છે. તેઓ 4 (ચાર) ટેલર છાણી્યાં ખાતર, 
2500 રક.ગ્રા. વમી કમ્પોસ્ટ વર્ષચ દરર્મયાન નાાંખે છે. 
ખેડતૂ નબંર-4 5 ર્વઘા જમીનમાાં ફતત કેરીની ખેતી કરે છે. થોડી ડાાંિર કરે છે. જેમાાં તેઓ 10 ટેલર 
છાણી્યાં ખાતર, 1 ટેલર વમી કમ્પોસ્ટ અને 10 ગયણ રદવેલીનો ખોળનો વર્ષચ દરર્મયાન ઉપયોિ કરે છે. 
ખેડતૂ નબંર-5 2 એકરમાાં કેરી અને ચીકયની ખેતી કરે છે. જેમાાં તેઓ વર્ષચ દરર્મયાન 10 ટેલર છાણી્યાં 
ખાતર, 6550 રક.ગ્રા. વમી કમ્પોસ્ટ નાાંખે છે. 
ખેતીનુ ંઅથડિારિ સજીવખેતી િરતા વલસાડ તાલિુાના ખેડતૂો  

ખેડતૂ 
નાંબર 

જમીન પાકનયાં નામ કયલ આવક 
(રૂ.માાં) 

કયલ ખચચ 
(રૂ.માાં) 

નફો (રૂ.માાં) 

1. 45 એકર કેરી, ચીકય, નાળીયેરી, સોપારી 83,12,500 33,300 82,79,200 
2. 20 ર્વઘા કેરી, ચીકય 3,90,000 1,07,500 2,22,500 
3. 4 ર્વઘા કેરી 1,60,000 40,000 1,20,000 
4. 5 ર્વઘા કેરી, ચીકય, ડા ાંિર 1,00,000 19,500 80,500 
5. 2 એકર કેરી, ચીકય, ડા ાંિર 1,16,000 6,100 1,09,900 

ઉપરોતત કોષ્ટ્ટક પરથી જાણવા મળ્યાં છે કે ખેડૂત નબંર-1 45 એકર જમીનમાાં કેરી, ચીકય, નાળીયેરી, 
સોપારી વિેરેના પાક કરે  છે. તેમને વર્ષચ દરર્મયાન કયલ આવક રૂ. 83,12,500/- થાય છે. ર્જયારે ખચચ રૂ. 
33,300/- થાય છે. આમ ચોખખો નફો રૂ. 82,79,200/- થાય છે. 
ખેડતૂ નબંર-2 20 ર્વઘા જમીનમાાં કેરી, ચીકય વિેરે બાિાયતી પાકની ખેતી કરે છે. જેમની કયલ આવક રૂ. 
3,90,000/- છે. જેમાાં કયલ ખચચ 1,07,500/- થાય છે. જે બાદ કરતા ચોખખો નફો ખેડતૂને રૂ. 2,22,500/- 
નો થાય છે. 
ખેડતૂ નબંર-3 4 ર્વઘા જમીનમાાં કેરી (આંબા)ની ખેતી કરે છે. જેમની કયલ આવક 1,60,000/- છે. ખચચ 
40,000/- છે. જે બાદ કરતા 1,20,000/- ચોખખો નફો મળે છે. 
ખેડતૂ નબંર-4 5 ર્વઘા જમીનમાાં કેરી, ચીકય, ડા ાંિરની ખેતી કરે છે. જેમની કયલ આવક 1,00,000/- ની 
છે. જેમાાં ખચચ રૂ. 19,500/- છે. તે બાદ કરતા ચોખખો નફો 80,500/- થાય છે. 
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ખેડતૂ નબંર-5 2 એકર જમીનમાાં કેરી, ચીકય, ડા ાંિરની ખેતી કરે છે. જેમની કયલ આવક રૂ. 1,16,000/- છે. 
ખચચ રૂ. 6,100/- થાય છે જે બાદ કરતા કયલ ચોખખો નફો રૂ. 1,09,900/- થાય છે. 
આમ, સમગ્ર કોષ્ટ્ટક પરથી ખચચ નરહવત થાય છે અને આવક સારી થાય છે. આમ ખેડૂતોનયાં કહવે યાં છે કે 
સજીવખેતી કરવાથી કોઈપણ પ્રકારનયાં દેવયાં થઈ જત યાં નથી અને તાંદય રસ્ત જીવન ર્નવાચહ માટે પયાચપ્ત 
આવક મળી રહ ેછે તેમજ પયાચવરણની પણ જાળવણી થાય છે. 
 

7. પાિ સરંક્ષિ માટેના સજીવખેતી િરતા ખેડતૂોના અનભુવો 
સાંશોધન અભ્યાસ અઊયાન વલસાડ જીલ્લાના સજીવ ખેતી કરતા ખેડતૂો તથા તેમની વાડીમાાં ર્નરીક્ષણ 
કરવાની તક મળી ત્યારે પાક સાંરક્ષણ ર્વશે તેમના અનયભવો આ પ્રમાણે જોવા મળયા. 
 
સૌ પ્રથમ તો શ્રી ભાસ્કરભાઈ સાવેની તથા તેમની વાડીની મયલાકાત લીધી તે દરર્મયાન તેમની સાથેની 
ચચાચમાાં તેમણે જણાવ્યાં કે શયાં કોઈપણ પ્રકારના જ ાંત યનાશક દવાનો ઉપયોિ કરતો નથી. મારી વાડીમાાં 
કોઈપણ પ્રકારના રોિ પણ જોવા મળતા નથી. જેરાસાયગણક દવા પેદાશોનો જમીન અને મનયષ્ટ્યને 
નયકશાન થશે તથા અન્ય ખેડતૂોના જણાવયા અનયસાર તેઓ આંબા અનેચીકય પર 7 લીટર િૌમયત્ર 200 
લીટર પાણીમાાં રાવણ બનાવી તેનો છાંટકાવ કરે છે. કેટલીક વનસ્પર્તના પાનનો પણ ઉપયોિ કરી 
રાવણબનાવી તેનો પણ છાંટકાવ કરે છે. 
 
8. સજીવ ખેતીમા ંખાતર અંગે એમના મતંવ્યો  
શ્રી ભાસ્કરભાઈ સાળે તથા બીજા અન્ય ખેડતૂોના જણાવયા અનયસાર તેઓ કોઈપણ પ્રકારનયાં રાસાયગણક 
ખાતર વાપરતા નથી. રાસાયગણક ખાતર અને ઝેરી જ ાંત યનાશક દવાના ઉપયોિથી જમીન ખેતી મોંઘી 
બની, પયાચવરણ અને આરોગ્યને નયકશાન થ્યાં. 
 
9. કુદરતી સસંાધનો સવશે  
શ્રી ભાસ્કરભાઈ સાવેનયાં માનવયાં છે કે પાકને વધય પાણી નહીં પરાંત ય ભેજની જરૂર છે. આથી વધય ર્પયત 
કરતા નથી. જેથી પાણીનો જરૂર પરૂતો જ ઉપયોિ કરે છે. તેનાથી ઉજાચ તથા પાણી બચે છે તથા સેષ્ન્રય 
ખાતરનો જ ઉપયોિ કરે છે. જેથી પાકને કોઈપણ પ્રકારનયાં ન યકશાન થત યાં નથી. જમીનમાાં રહલેા ઉપયોિી 
ઘટકો મરી જતા નથી. ઉપરથી તેમનયાં સ ાંવધચન થાય છે. આમ જળ, જમીન, વનસ્પર્ત તથા સમગ્ર 
પયાચવરણનયાં સ ાંરક્ષણ થાય છે. એમણે વાડીમાાં ક્ોટોન નામની વનસ્પર્ત રોપી છે. જો ક્ોટોનના પાન 
કરમાયેલા દેખાય તો સમજવયાં કે પાકને થોડા ભેજની જરૂર છે. તો તે પ્રમાણે થોડય ાં પાણી આપે છે.  
 

10. તારિો  
(1)સજીવ ખેતીથી કયદરતી સાંસાધનોનયાં સ ાંરક્ષણ થાય છે અને તેનો વપરાશ પણ ઓછો થાય છે. 
(2)સજીવ ખેતીમાાં ઉત્પાદન ખચચ ઘટે છે અને દેવયાં થત યાં નથી. 
(3)સજીવ ખેતી આરોગ્યવધચક અનાજ આપે છે. 
(4)સજીવ ખેતીમાાં ઉપયોિી રકટકોનયાં સ ાંવધચન થાય છે તેથી સજીવ ખેતીમાાં રહિંસા થતી નથી  
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11. ઉપસહંાર  

કોઈપણ કે્ષત્રમાાં ર્વકાસ માટે સાંશોધન ખબૂ જ જરૂરી છે. સાંશોધન ભર્વષ્ટ્યના સયખાકારી માટે ર્નણચયો અને 
નીર્ત ઘડવામાાં ઉપયોિી બને છે. કયદરતી સાંસાધનોના વપરાશનો સજીવખેતી અને રાસાયગણક ખેતીમાાં 
ત યલનાત્મક અભ્યાસ કરવાનો હતે ય એ છે કે આ ર્વર્ષય પર પયસ્તકો લખાયાાં છે. પરાંત ય સાંશોધન ઓછા થયા 
છે. તેથી વલસાડ અને નવસારી જજલ્લામાાં સજીવખેતી અને રાસાયગણક ખેતી કરતા ખેડતૂોનો અભ્યાસ 
કરવાની તક મળી. ખેડતૂોને સજીવખેતી અને રાસાયગણક ખેતી ર્વશે જાણકારી મળશે. જેથી સજીવખેતી 
અપનાવવા ખેડતૂોને બળ પરૂયાં પાડશે. સજીવખેતીનો ર્વકાસ થશે તો પયાચવરણ, આરોગ્ય અને કયદરતી 
સાંસાધનોનયાં સ ાંરક્ષણ અને સાંવધચન થશે.  
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