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નવસારી જીલ્લાના સજીવ ખેતી કરતા ખેડતૂોના અનભુવો 
અજયકુમાર નટવરલાલ પટેલ 

1. પ્રસ્તાવના  

નવસારી જજલ્લો 1997માાં વલસાડ જીલ્લામાાંથી છુટો પડી નવા જીલ્લાની રચના થઈ. જીલ્લાનુાં વડુ મથક 
નવસારી છે. નવસારી જીલ્લાના છ તાલકુા છે. ખેરગામ તાલકુો હાલમાાં જ ચીખલી તાલકુામાાંથી છુટો પાડી 
નવો બનાવવામાાં આવ્યો. નવસારી જીલ્લાના છ તાલાકમાાં નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, વાાંસદા, ચીખલી 
અને ખેરગામ તાલકુાનો સમાવેશ થાય છે. નવસારી જીલ્લામાાં બાગાયતી પાકોમાાં આંબા અને ચીકુની ખેતી 
વધારે જોવા મળે છે. સાંશોધન અભ્યાસ દરમમયાન નવસારી જીલ્લાના સજીવખેતી કરતા ખેડતૂોની મલુાકાત 
લીધી તેમની વાડીની મલુાકાત લેવાનો અવસર મળ્યો. 
 

સજીવખેતી શબ્દ ગજુરાતમાાં 1984માાં સૌ પ્રથમ શ્રી મહને્દ્રભાઈ ભટ્ટ ેઆપ્યો હતો. તેમના જ શબ્દોમાાં કહીએ 
તો “કોઈ માને છે કે સજીવખેતી એટલે પરુાણી ખેતી, બાપ-દાદા કરતા હતા તેવી ખેતી. કુદરતી ખેતી જેમાાં 
ખેડ નહીં, નીંદણ નહીં, મસિંચાઈ નહીં, ખાતર નહીં વગેરે. એ માન્દ્યતાથી પણ સજીવખેતી જુદી છે. સજીવખેતી 
એ કુદરતમાાં મનવસનશાસ્ત્ર (ઇકોલોજી)ના મવજ્ઞાનને સજીવને સમગ્ર જીવસષૃ્ટટનો સહયોગ મેળવીને સમગ્ર 
જીવનસષૃ્ટટને પોષવા મથતી ખેતી પદ્ધમત છે. આવી ખેતીમાાં સ્વપોષી (વનસ્પમતઓ), પરપોષી (વનસ્પમત 
અને નભનારા જીવો), પરભક્ષી (પ્રાણી ઉપર જીવનારા) અને મતૃભક્ષી સહજીમવતા સાધીને ખેતીકામ કરવા 
પર સમવશેષ ઝોક દેવાય છે. તે પયાાવરણભક્ષી ખેતી નથી પણ પયાાવરણરક્ષી ખેતી છે. 
 

૨.સમસ્યાકથન  

“ખેતીમાાં કુદરતી સાંસાધનોના વપરાશનો તલુનાત્મક અભ્યાસ”(સજીવખેતી અને ચીલાચાલ ુખેતીના સાંદભે) 

 

૩. સશંોધનના હતેઓુ  

(1) કુદરતી સાંસાધનોના વપરાશ તપાસવામાાં આવેલ છે. 
(2) કુદરતી સાંસાધનોના વપરાશથી ખેતી ઉત્પાદન સ્સ્થમત તપાસવામાાં આવેલ છે. 
 

4. સશંોધન વ્યાપ  

4.1 વ્યાપ  

પ્રસ્તતુ સાંશોધનમાાં દક્ષક્ષણ ગજુરાતના નવસારી અને વલસાડ જીલ્લાના સજીવખેતી કરતા ખેડતૂો અને 
રસાયણ ખેતી કરતા ખેડતૂોની જીવનશૈલી સાથે ખેતી પદ્ધમતનો અભ્યાસ કરેલ છે. 
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અભ્યાસમા ંલીધેલ નવસારી જીલ્લાના સજીવ ખેતી કરતા ખેડતૂો : 
ક્રમ જીલ્લાનુ ંનામ સજીવ ખેતી કરતા રાસાયણિક ખેતી કરતા કુલ 

1 નવસારી 05 05 10 
 

૫. નવસારી જીલ્લાના અભ્યાસમા ંલીધેલ સજીવખેતી કરતા ખેડતૂોના અનભુવો અને પરરવતતન  

૫.1 નવસારી જિલ્લો  

(1) શ્રી રમેશભાઈ નાયક  

રાસાયક્ષણક ખેતીમાાં થતા વધ ુપડતા ખચાાથી દેવુાં થવા માાંડ્ુાં. રાસાયક્ષણક ખેતીથી થાકી ગયા. ગરુુજી શ્રી 
ભાસ્કરભાઈ સાવેની મલુાકાત કરી. તેમની ખેતી જોઈ ક્ષચિંતન કર્ુું અને તેમાાંથી પે્રરણા મળી અને છેલ્લા 12 
વષાથી બધી જ જમીનમાાં સજીવખેતી અપનાવી. 
(2) શ્રી મહને્દ્રભાઈ નાયક  

હુાં પોતે M.Sc. Chemistry છુાં. ઈન્દ્ડસ્રીમાાં નોકરી કરતા અનભુવ્ર્ુાં કે કેમમકલ માનવજાત માટે નકુશાનકારક 
છે. માનવીય ટેકનોલોજી ફોરમ બરોડાના મમત્રો શ્રી મધરેન્દ્રભાઈ સોનેજી, શ્રી મહને્દ્રભાઈ ભટ્ટ, શ્રી અશોકભાઈ 
રાઠી, બરીભાઈ જોષી વગેરેની મલુાકાત થઈ. તેમનામાાંથી પે્રરણા મળી કે રાસાયક્ષણક ખેતીથી આરોગ્ય અને 
પયાાવરણને જે નકુશાન થઈ રહ્ુાં છે તેનાથી લોકોને બચાવવાના હતેથુી અને પ્રજાને શદુ્ધ ખોરાક મળે, 
લોકોની તાંદુરસ્તી જળવાય એ ભાવનાથી પે્રરાઈને ઈ.સ. 1992 થી સજીવખેતી અપનાવી. 
(3) શ્રી અમતૃભાઈ પટેલ  

શ્રી હષાદભાઈ કાળીદાસ પટેલ ગણદેવીના ઘરે ઈ.સ. 1992માાં સજીવખેતીની મશક્ષબર થઈ. એમાાં ભાગ લીધો 
હતો અને તેમાાંથી સજીવખેતી કરવાની મને પ્રેરણા મળી હતી. 
(4) શ્રી શૈલેશભાઈ દેસાઈ  

હુાં ગાયત્રી પરરવાર સાથે જોડાયેલ છુાં. શ્રી રામશમાા આચાયાના સારહત્યમાાંથી સજીવખેતી કરવાની પે્રરણા 
મળી. ત્યારબાદ શ્રી રમેશભાઈ નાયકનો સાંપકા થયો. તેમની ખેતી જોઈ અને તેમની સાથે ચચાા કરી મન ે
લાગ્ર્ુાં કે રાસાયક્ષણક ખેતીથી આરોગ્ય અને પયાાવરણને નકુશાન થાય છે. તથા ખેતીમાાં ખચાાઓ પણ ઘટે 
છે. તેથી છેલ્લા 22 વષાથી મેં સજીવખેતી અપનાવી છે. 
(5) શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ  

રાસાયક્ષણક ખેતી ઉત્પાદીત ખોરાક ખાવાથી આરોગ્યને નકુશાન થવાનુાં જ છે. તથા પયાાવરણને પણ નકુશાન 
થાય જ છે. એ ક્ષચિંતન કરી ઈ.સ. 2001 થી સજીવખેતી અપનાવી. 
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૬. સજીવખેતીમા ંપાક સરંક્ષિ કરેલા ઉપાયોની વવગત 

ક્રમ પાકનુ ં
નામ 

રોગનુ ંનામ પાક સરંક્ષિ માટે કરેલા ઉપાયો (િથ્થો) 
ડેઘા મધ્યો ફૂગ ફળમાખી વવવવધ 

પ્રકારના 
વનસ્પવતનુ ં
વમશ્રિ 

ગૌમતૂ્ર/પાિી 
(લીટર) 

1 કેરી 
✓ ✓ 

  પાંચગવ્ય 

અમતૃપાણી 
જીવાઅમતૃ 

- - 

ચીકુ     - - - 
2 કેરી 

✓ ✓ 
  - - 10 લીટર/40 

લીટર (10 
બેરલ) 

ચીકુ     - - - 
3 કેરી 

✓ ✓ 

  - 5 
લીટર/100 

લીટર 
પાણી 

10 લીટર/40 
લીટર(10 બેરલ) 

ચીકુ     - - - 
4 કેરી 

✓ ✓ 
  એગ્રીરીચ - 10 લીટર/40 

લીટર (10 
બેરલ) 

 ચીકુ     - - - 
5 કેરી 

✓ ✓ 
  - - 10 લીટર/40 

લીટર (10 
બેરલ) 

જરબેરા 
ફૂલ 

  

  રાયકોડમાા 
પાવર 10 રકલો 
અને સજીવ 
રાવણ 

1 લીટર/200 
પાણી 

- - 

ઉપરોક્ત કોટટકમાાં દશાાવ્યા પ્રમાણ 80% ખેડતૂ કેરી કરે છે. 20% ખેડતૂ કેરી અને જરવેરા ફુલ અને 
ચીકુની ખેતી કરે છે. કેરીના પાકમાાં ડેઘા અને મધ્યો નામના રોગ જોવા મળે છે. 
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• ખેડતૂ-4 એગ્રીરીચ દવાનો છાંટકાવ કરે છે તથા 10 લીટર ગૌમતૂ્રમાાં 40 લીટર પાણીમાાં રાવણ 
બનાવી કુલ 10 બેરલનો છાંટકાવ કરે છે. 

• ખેડતૂ-5 જરબેરાના ફૂલમાાં 10 રકલો રાયકોડરમાાં પાવડર અને એક લીટર સજીવ રાવણ 
(વનસ્પમતના પાન)ને 200 લીટરમાાં પાણીમાાં મમશ્ર કરી છાંટકાવ કરે છે. આંબાની ખેતીમાાં 10 લીટર 
ગૌમતૂ્રમાાં 40 લીટર પાણી નાાંખી રાવણ બનાવી છાંટકાવ કરે છે. આમ, કુદરતી દવાનો છાંટકાવ કરે 
છે જેથી આરોગ્ય અને પયાાવરણનુાં સ ાંરક્ષણ જોવા મળે છે.  

 

૭. સરળ, સજીવ, કુદરતી પાક સરંક્ષિ  

10 થી 12 લીટર દેશી ગાયનાાં ગૌમતૂ્રમાાં પરરસરની વનસ્પમત લીમડાનાાં પાન 2 રકલો, આંકડાનાાં પાન 
1 રકલો, નગોડનાાં પાન 1 રકલો, સીતાફળના પાન 1 રકલો કરાંજના જરૂર હોય તો આ બધાાંને ઉકાળી લો. 
3 થી 4 ટકાનુાં રાવણ ગાળીને. કોઈપણ પાક પર છાાંટી શકશે. હા, નફ્ફરટયાાં કદીપણ વાપરશો નહીં. વધ ુ
જલણ રાવણ બનાવવાનુાં હોય તો લીંબોડીનાાં ભકૂાને પોટલીમાાં ઝબોળીને ઉમેરો. હજી વધ ુજલદ રાવણ 
જરૂરી લાગે તો લીંબોડીનાાં ખોળને ગૌમતૂ્રમાાં પલાળી રાખો તેમાાંથી રાવણ ગાળીને ઉમેરો. આ રીતેથી 
કરેલ પાક સાંરક્ષણ સરળ છે. કુદરતી છે. ખચા વગરનુાં છે અને પરીણામલક્ષી છે. આ રીતે પાક સાંરક્ષણ 
કરતાાં અમોને કોઈ પ્રશ્ન નડયા નથી. બલ્કે હજારો રૂમપયા જે દવાઓની કાંપની લઈ જતી તે હવેથી બચે 
છે. 
 

૮. તારિો  

(1) સજીવખેતી કરતા ખેડતૂો વનસ્પમત અને ગૌમતૂ્રનો જ ાંતનુાશક માટે છાંટકાવ કરે છે. 
(2) કુદરતી સાંસાધનોનુાં સ ાંવધાન થાય છે. 
(3) ઉત્પાદન ખચા ઓછો આવે છે. 
 

૯. ઉપસહંાર  

નવસારી જીલ્લાના અભ્યાસમાાં લીધેલ સજીવખેતી કરતા ખેડતૂો પાકસાંરક્ષણ માટે વનસ્પમત અને 
ગૌમતૂ્રનો ઉપયોગ કરે છે. જેથી પયાાવરણ અને આરોગ્યને કોઈ નકુશાન થત ુાં નથી. ઉત્પાદન ખચા પણ 
ઓછો આવે છે. જેથી સજીવખેતીને પ્રોત્સાહન મળવુાં જોઈએ. 
 

સદંભત ગ્રથંો 
1. શાહ કમપલ, શાહ બહલુ, દવે રજની, મન્દ્સરુી શેરખાન, મહતેા અતલુ, શાહ દશરથલાલ, ભાવસાર 

પદમા, ક્ષખમાણી રાજેન્દ્ર અને પરીખ મવવેક, વષા 1 મે 1999, પ્રકાશક અને મવતરણ – જતન, 
મવનોબા આશ્રમ, ગોત્રી, વડોદરા-3900021. મરુક – ચાંરરકા મપ્રન્દ્ટરી, મમરજાપરુ, અમદાવાદ. 
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ખેતીનુ ંઅથતકારિ સજીવ ખેતી કરતા નવસારી તાલકુાના ખેડતૂો 
ખેડતૂ િમીન પાકનુ ંનામ કુલ આવક 

(રૂ.મા)ં 
કુલ 
ખર્ત 
(રૂ.મા)ં 

નફો (રૂ. મા)ં 

1 10 એકર કેરી, ચીકુ 3,30,000 80,000 2,50,00 
2 10 મવઘા કેરી, ચીકુ 3,06,000 47,000 2,59,000 
3 8 એકર કેરી, ચીકુ 3,00,000 66,000 2,34,000 
4 5 મવઘા કેરી, ચીકુ 1,45,000 29,000 1,16,000 
5 1.5 મવઘા અને 25 

ગુાંઠા 
કેરી, જરબેરા ફુલ, 
ઇંગ્લીશ ગલુાબ 

3,90,000 78,300 3,11,700 

ઉપરોક્ત કોટટકમાાં દશાાવ્યા પ્રમાણે નવસારી જીલ્લાના સજીવ ખેતી કરતા ખેડતૂોમાાં  

• ખેડતૂ-1 10 એકર જમીનમાાં કેરી અને ચીકની ખેતી કરે છે જેની વામષિક આવક રૂ.3,30,000/- 
છે. જેમાાં રૂ.80,000/-નો ખચા થાય છે તે બાદ કરતા ચોખ્ખો નફો 2,50,000/- થાય છે. 

• ખેડતૂ-2 10 તથા જમીનમાાં કેરી અને ચીકુની ખેતી કરે છે જેની વામષિક ફળ આવક 
રૂ.3,06,000/-છે. જેમાાં રૂ.47,000/- ખચા થાય છે અને રૂ.2,59,000/- ચોખ્ખો નફો થાય 
છે.  

• ખેડતૂ-3 પાસે 8 એકર જમીન છે. જેમાાં કેરી, ચીકુનો પાક છે. જેની વામષિક કુલ આવક 
3,00,000/- છે જેમાાં ખચા રૂ.66,000/- છે. જે બાદ કરતા રૂ.2,34,000/- ચોખ્ખો નફો છે. 

• ખેડતૂ-4 પાસે 05 મવઘા જમીન છે. જેમાાં કેરી, ચીકુનો પાક છે. એમની કુલ આવક 
રૂ.1,45,000/- છે. જેમાાંથી રૂ.29,000/- ખચા બાદ કરતા રૂ.1,16000/- ચોખ્ખો નફો થાય 
છે. 

• ખેડતૂ-5 પાસે 1.5 મવઘા અને 25 ગુાંઠા જમીન છે. જેમાાં કેરી અને જરબેરાના ફુલ તથા ઇંગ્લીશ 
ગણુાવતી ખેતી કરે છે. જેની વામષિક આવક રૂ.3,90,000/- છે અને 78,300/- છે જે બાદ 
કરતાાં 1,11,700/- ઓખ્ખો નફો મળે છે. 

 

કોટટકમાાં દશાાવ્યા પ્રમાણે  

• ખેડતૂ-1 પાક સાંરક્ષણ માટે પાંચગવ્ય, અમતૃપાણી અને જીવનઅમતૃનો ઉપયોગ કરે છે. 
• ખેડતૂ-2 10 લીટર ગૌમતૂ્રમાાં 40 લીટર પાણીમાાં રાવણ બનાવી છાંટકાવ કરે છે એવા કુલ 

10 બેરલનો ઉપયોગ કરે છે 

• ખેડતૂ-3 મવમવધ વનસ્પમતનુાં મમશ્રણ 4 લીટર 100 લીટર પાણીમાાં નાાંખી રાવણ બનાવી 
છાંટકાવે કરે છે.
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