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ઝાલા કૃષ્ણિીરવસિંહ રણિીરવસિંહ 

રિસર્ચ સ્કોલિ, અર્ચશાસ્ત્ર રિભાગ, શ્રી ગોરિિંદ ગુરુ યુરિિરસચટી ગોધિા, krzala777@gmail.com 

પ્રસ્તાવના:- ભારત એક ખેતીપ્રધાન દેશ છે. આજે 
પણ ભારતની મોટાભાગની વસ્તી ખેતી પર આધાર 
રાખે છે. આજના સમયમાાં પણ ૬૫% વસ્તી કૃષિ પર 
આધારરત છે દેશના આષથિક ષવકાસમાાં કૃષિક્ષેત્ર ખબૂ 
જ મહત્વ રહલે ુાં છે અથથતાંત્રના મખુ્ય ત્રણ અંગો 
જેમાાંથી કૃષિક્ષેત્ર પ્રથમ ક્ષેત્રનુાં ખબૂ જ મહત્વનુાં ક્ષેત્ર 
રહલે ુાં છે. કૃષિ પેદાશો ષનકાસ, કીમતી હુાંડીયામણ 
કમાવી આપે છે જેનાથી ઉદ્યોગ અને પાયાના ષવકાસ 
માટે જરૂરી ટેકનોલોજી સાધનો ની આયાત કરી 
શકાય છે, આષથિક ષવકાસની પવૂથશરત એ ખેતી 
કહવેામાાં આવે છે. આઝાદી પછી ખેતીની જૂનીપરુાણી 
અને પરાંપરાગત રીતનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. 
પરરણામે આપણી ખેતી એ પછાત ખેતી હતી પરાંત ુ
૧એષપ્રલ ૧૯૫૧ થી પ્રથમ પાંચવિીય યોજના ની 
શરૂઆત થઈ આ યોજનામાાં કૃષિ ક્ષેત્રને મહત્વ 
આપવામાાં આવ્્ુાં. આ સાથે ભારત સરકારે 
એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન ટીમને ૧૯૫૬ માાં આમાંત્રણ 
આપ્ુાં આ સષમષતની કેટલીક ભલામણો પૈકી એક 
ભલામણ જમીનની ઉત્પાદકતા વધારવાની હતી. 
ભારતમાાં ષવષવધ પ્રકારની ખેતી કરવામાાં આવે છે 
જેમાાં ષનભાવગત ખેતી, વેપારી ખેતી, સ્થળાાંતરર ખેતી 
અને ખબૂ જ મહત્વની એવી બાગાયતી ખેતી 
કરવામાાં આવે છે. 

બાગાયતી પાકો એકમ દીઠ વધ ુ ઉત્પાદન 
અને આવક આપે છે જે દેશોએ બાગાયતી ખેતી 
તરફ ઝોક આપયો છે તેમણે ઝડપથી સમદૃ્ધિ હાાંસલ 
કરી છે. બગાયતી પાકો વધ ુઉપજ અને રોજગારીનુાં 
સર્જન કરી શકે છે આ ઉપરાાંત તેના અગત્યના પાસા 
ની વાત કરીએ તો આ ખેતી લાાંબા ગાળાની ખેતી 
છે. વારાંવાર ખેતીમાાં ખેડાણ કરવુાં પડત ુાં નથી લાાંબા 

સમય સધુી આવક મેળવી શકાય છે જે તેન ુ ખબૂ જ 
અગત્યનુાં પાસુાં છે. 
બાગાયતી ખેતી નો અર્થ :- 

બાગાયતી ખેતી ને અંગ્રેજીમાાં Horticulture 

કહવેામાાં આવે છે Hortus એટલે ગાડથન અને culture 

એટલે ખેતી આ બાંને શબ્દો મળીને Horticulture 

શબ્દ થયો છે. બાગાયતી ખેતી ની જૂની વ્યાખ્યા 
માત્ર બગીચા પરૂતી મયાથરદત રહી છે જેમાાં થોડા 
ફળ, વકૃ્ષો અને શાકભાજી ની ખેતી થાય એટલે નાના 
ખેડૂતો પોતાનુાં અને પોતાના પશઓુ નુાં પોિણ કરી 
શકે એટલુાં તેમાાંથી મેળવી લેવામાાં આવતુાં એટલે કે 
બગીચામાાં વકૃ્ષો ઉગાડવા પરૂતી તેની વ્યાખ્યા 
સીષમત હતી. પરાંત ુ હાલમાાં આવા આધષુનક ્ગુમાાં 
બાગાયતી ખેતીની આધષુનક વ્યાખ્યા ખબૂ જ વ્યાપક 
કરવામાાં આવે છે. 

બાગાયતી પાકોમાાં ફળફળાદી, શાકભાજી, 
મસાલા પાકો, ફુલછોડ પાકો, ઔિધીય/સગુાંષધત 
પાકો તથા ચાના મેદાન તેમજ ચાના બગીચા 
વગેરેનો સમાવેશ કરવામાાં આવે છે. બાગાયતી 
ખેતીમાાં ફક્ત ખેડાણ જમીને જ ઉપયોગમાાં લેવાય 
તેમ નથી પરાંત ુપડતર, કોતર, ગૌચર તેમજ અન્ય 
ખેતીલાયક પડતર જમીનમાાં પણ ટેકનોલોજી ની 
મદદથી  અને વૈજ્ઞાષનક ખેતીના અભભગમથી 
ફળપાકો, શાકભાજીપાકો, મસાલાપાકો, તથા 
ઔિષધય પાકો ના વાવેતર કરી શકાય છે. 
બાગાયતી ખેતી ન ું સ્િરૂપ:- 

ષવશ્વમાાં ભારત બાગાયત ની દ્રષ્ટટએ સમિૃ 
અને ષવશાળ છે. ચાઇના પછી ભારત ફળ તથા 
શાકભાજીના ઉત્પાદનમાાં ષવશ્વમાાં બીજા 
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નાંબરનુાં સ્થાન ધરાવે છે આ ઉપરાાંત દેશની અંદર 
ફળપાક તથા શાકભાજી પાકોનુાં ઉત્પાદન સતત વધી 
રહ્ુાં છે. આષથિક સ્સ્થષત સધુારવા માટે આહાર ની 
પષૂતિ કરવા માટે તથા ષવદેશી હૂાંરડયામણની દ્રષ્ટટએ 
બાગાયતી પાકો ખબૂ જ મહત્વના રહ્યા છેએ, 
રોજગારીની તકો વધારવા માાં બાગાયતી પાકોની 
ખેતીનુાં મહત્વ ઘણુાં એટલે કે ખબૂ જ ઘણુાં છે આપણા 
દેશમાાં અંદાજે ૨૪૩ લાખ હકે્ટર કુલ વાવેતર થાય 
છે અને જે વધતો જાય છે. 
ફળ પાકો:- 

આપણા દેશમાાં બાગાયતી પાકોના 
ઉત્પાદન ની સાથે ફળ પાકોનુાં વાવેતર ષવસ્તાર પણ 
વધતો ગયો છે, ષવશ્વમાાં ફળ પાકોનુાં વાવેતર 
ષવસ્તાર ૫૭૪  લાખ હકે્ટર છે, જયારે ઉત્પાદન 
૬૫.૪૪ કરોડ છે. ષવશ્વમાાં ચીન પછી ભારત બીજા 
નાંબરે ફળ પાકોના ઉત્પાદનમાાં આવે છે. દેશમાાં ફળ 
પાકો ની હકે્ટરદીઠ ઉત્પાદકતા ૧૨.૩ ટનછે 
ભારતમાાં ગજુરાત, તષમલનાડુ, મહારાટર, કણાથટક, 
આંધ્રપ્રદેશ, આસામ તથા મધ્ય પ્રદેશ જેવા 
રાજયોમાાં કેળાનુાં ઉત્પાદન ખબૂ જ થાય છે. 

ગજુરાત ફળપાકોનાાં  ઉત્પાદનમાાં ત્રીજા ક્રમે 
આવે છે, ગજુરાતની કેસર અને હાફૂસ કેરી ષવશ્વમાાં 
પ્રખ્યાત છે, ગજુરાતમાાં નવસારી, જૂનાગઢ અને 
વલસાડમાાં કેરીનુાં ઉત્પાદન સારૂ એવુાં થાય છે. 
સૌરાટરમાાં કેસર તો દભક્ષણમાાં આફૂસ જ્યારે રાજાપરુી 
અને તોતાપરુી કેરી નુાં ઉત્પાદન થાય છે, ગજુરાતના 
ગીર પાંથક માાં કેસર કેરીનુાં ઉત્પાદન સૌથી વધારે 
થાય છે, આ ઉપરાાંત ગજુરાતમાાં જૂનાગઢ, 
ભાવનગર, સાબરકાાંઠા, કચ્છ, મહસેાણા, વલસાડ 
તથા નવસારી જજલ્લાઓમાાં ચીકુનુાં ઉત્પાદન સારૂ 
એવુાં થાય છે. ગજુરાતમાાં એક અંદાજ પ્રમાણે ૨૮ 

હજાર હકે્ટરમાાં ચીકુનુાં ઉત્પાદન ૨.૯૭ લાખ ટન થ્ુાં 
છે. આ ઉપરાાંત ગજુરાતમાાં પપૈયાનુાં ઉત્પાદન પણ 
સારુાં એવુાં થાય છે ગજુરાત પપૈયાના ઉત્પાદનમાાં 
બીજા ક્રમે આવે છે, ગજુરાતમાાં પપૈયા નુાં ૧૯૦૦૦ 

હકે્ટર વાવેતર સામે ૧૧.૮૯  લાખ હકે્ટર ઉત્પાદન 
થ્ુાં. 

શાકભાજી પાકો:- 
દુષનયાના ૨૦૦ દેશોમાાં ભારતનુાં સ્થાન 

શાકભાજીનાાં ઉત્પાદનમાાં ચીન પછી બીજા ક્રમે છે, 
ષવશ્વના કુલ શાકભાજીના ઉત્પાદનમાાં ભારતનો રહસ્સો 
૧૫% છે. ષવશ્વની વાત કરવામાાં આવે તો ષવશ્વમાાં 
૧૧૬ કરોડ ટન શાકભાજી પાકોનુાં ઉત્પાદન થાય છે, 
જેમાાં સૌથી વધારે ૨૪૫ લાખ હકે્ટર સાથે ચીન 
શાકભાજીની ખેતી કરે છે, અને ૫૭ કરોડ ટન 
શાકભાજીનુાં ઉત્પાદન મેળવે છે. એની સામે ભારત 
બીજા ક્રમે ૯૪ લાખ હકે્ટર માાં શાકભાજીની ખેતી કરે 
છે ૨૦૧૫-૧૬ ની વાત કરીએ તો  ૧૬૮૫ લાખ ટન 
ઉત્પાદન થ્ુાં હત ુાં. 

ગજુરાતમાાં શાકભાજી પાકોનુાં ઉત્પાદન 
૧૨૬ લાખ ટન થાય છે, ગજુરાતમાાં બટાટાનુાં 
વાવેતર ૧.૨૪ લાખ હકે્ટર સામે ૪૩૮ લાખ ટન 
થાય છે. ભીંડાના ઉત્પાદન માાં ગજુરાત ૨૪% રહસ્સો 
ધરાવે છે, ગજુરાત ડુાંગળીના ઉત્પાદનમાાં ચોથા 
ક્રમનુાં રાજ્ય છે, ગજુરાતમાાં ૬૦ હજાર હકે્ટરમાાં તેનુાં 
ઉત્પાદન થાય છે. ગજુરાત કોબીચના ઉત્પાદનમાાં ૭ 
ટકા રહસ્સો ધરાવે છે, આ ઉપરાાંત દભક્ષણ ગજુરાતમાાં 
ટામેટા, હળદર, ભીંડા, મરચી, ડુાંગળી, કારેલા, મેથી, 
પાલક, ગવુાર, ગીલોડા, કોબીચ જેવા અસાંખ્ય 
શાકભાજીઓ થાય છે. મધ્ય ગજુરાતની વાત કરીએ 
તો રીંગણ, કોબી, ટામેટા, ફ્લાવર, મરચી, આદુ, 
બટાટા વગેરે નુાં ઉત્પાદન થાય છે. કચ્છ માાં રીંગણ, 
ભીંડા, ટામેટા, મરચી વગેરે નુાં ઉત્પાદન થાય છે 
જ્યારે સૌરાટરમાાં રીંગણ, ભીંડા, ડુાંગળી, ધાણા, 
લસણ, મરચી, મેથી જેવા પાકો નુાં ખબૂજ સારા 
પ્રમાણમાાં ઉત્પાદન થાય છે. 
ફુલ પાકો:- 

ભારત દેશનુાં ભૌગોભલક દૃષ્ટટએ સ્થાન જોતાાં 
કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સધુી શીત સમશીતોિણ 
પ્રકાર નુાં તાપમાન રહ ે છે, જ્યારે પવૂથ ભારતમાાં 
વરસાદને લીધે ભેજવાળાં રહ ે છે,  જેના લીધે 
મોટાભાગના ફુલપાકો આપણા દેશમાાં વાવેતર કરી 
શકાય છે, દેશની અંદર દેશી અને પરદેશી જાતો 
મળીને ૨૦૦0 હજારથી પણ વધારે ગલુાબોની 
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ષવષવધ જાતોની ખેતી કરવામાાં આવે છે. દેશમાાં 
ફૂલપાકોન ુ વાવેતર ષવસ્તા ર.૫૦ લાખ હકે્ટર છે, 
ભારતમાાં ફુલોની ખેતી ના કુલ ષવસ્તારની ૭૫ ટકા 
જેટલો ષવસ્તાર પરાંપરાગત ફૂલો હેઠળ છે દેશના 
ષવષવધ રાજ્યોમાાં હજારીગલના ફૂલની ખેતી કરવામાાં 
આવે છે. દેશમાાં કુલ ૪૪ હજાર હકે્ટરમાાં હજારીગલ 
ફૂલોની ખેતી થાય છે, દેશની અંદર ૨૦૧૪-૧૫ માાં 
૩.૬ લાખ હકે્ટર ફૂલો નુાં વાવેતર થ્ુાં છે. 

ગજુરાત રાજ્યમાાં મખુ્ય રીતે દેશી અને 
હાઈભિડ ગલુાબ, લીલી, ગલગોટા, મોગરો, સેવતી 
જેવા ફૂલો પાકોની ખેતી કરવામાાં આવે છે. આ 
ઉપરાાંત નાના પાયા પર ચમેલી, પારસ, રજનીગાંધા 
ની પણ ખેતી થાય છે ગજુરાત છૂટક ફૂલોના 
ઉત્પાદનમાાં સૌથી વધ ુ ઉત્પાદન કરતાાં રાજ્યોમાાં 
છઠ્ઠા ક્રમ ધરાવે છે. આ ઉપરાાંત ફૂલોના ઉત્પાદનમાાં 
ગજુરાત ૨.૪૬ લાખ ટન ઉત્પાદન સાથે આઠમાાં ક્રમે 
આવે છે, ગજુરાત રાજ્યમાાં ૭૧૧૯.૧૭ ષવસ્તારમાાં 
પાકોનુાં વાવેતર કરવામાાં આવે છે ગજુરાત રાજ્ય મા  
મખુ્યત્વે વડોદરા, આણાંદ, સરુત, અમદાવાદ, 
નવસારી, ખેડા જેવા જજલ્લાઓમાાં ફૂલોનુાં ઉત્પાદન 
થાય છે. આ ઉપરાાંત ભાવનગર, વલસાડ, રાજકોટ, 
ભરૂચ, દાહોદ અને કચ્છમાાં પણ થોડુાં ઘણુાં ફૂલોનુાં 
ઉત્પાદન થાય છે. ગજુરાતમાાં વડોદરા અને ભરૃચમાાં 
સૌથી વધ ુ૬૦૦  હકે્ટરમાાં ગલુાબની ખેતી થાય છે. 
મસાલા પાકો:- 

મસાલા પાકો આરોગ્યની દૃષ્ટટએ ખબૂ જ 
મહત્ત્વનુાં સ્થાન ધરાવે છે, જીરૂ, વરરયાળી, ધાણા, 
અજમો વગેરે અગત્યના મસાલા પાકો છે. આ પાકો 
ગહૃવપરાશમાાં  ખબૂ જ ઉપયોગી હોય છે 
ભારતમાાંથી બહારના દેશોમાાં મસાલા પાકોની ષનકાસ 
કરવામાાં આવે છે, જેને લીધે ભારતને ષવદેશી 
હૂાંરડયામણની આવક સારી એવી થાય છે. જે રદન 
પ્રષતરદન વધતી જાય છે ભારત જીરુનો સૌથી મોટો 
ઉત્પાદક અને વપરાશ કરતો દેશ છે. 

દેશમાાં ૨૦૧૬-૧૭ માાં મસાલા પાકોનુાં 
ઉત્પાદન ૨૦૦ લાખ ટન થ્ુાં હત ુાં, દેશની અંદરની 
વાત કરી તો રાજસ્થાન એ સૌથી અગ્રેસર રાજ્ય છે, 

મસાલા પાકોના ઉત્પાદન કરવામાાં રાજસ્થાનમાાં 
૧૦.૧૪ લાખ હકે્ટરમા વાવણી થતા ઉત્પાદન 
૧૦.૫૬ લાખ ટન થ્ુાં હત ુાં. આંધ્રપ્રદેશમાાં ૨.૧૨ 
લાખ હકે્ટરમાાં મસાલા પાકોનુાં વાવેતર થ્ુાં હત ુાં 
દેશમાાં સૌથી વધ ુમરચાનુાં ઉત્પાદન આંધ્ર પ્રદેશમાાં 
થાય છે. ૨૦૧૫-૧૬ ના વિથમાાં ભારતમાાં જીરાનુાં 
વાવેતર ૭ લાખ હકે્ટર સામે ઉત્પાદન ૩.૭૨ લાખ 
ટન થ્ુાં દેશમાાં સરેરાશ ૧૪ ટન લાખ મરચાનુાં 
વાષિિક ઉત્પાદન થાય છે. દુષનયાના કુલ ઉત્પાદનમાાં 
૪૦ ટકા ધાણાનુાં ઉત્પાદન ભારત કરે છે જે એક 
મોટી વાત છે. 

ગજુરાત રાજ્યમાાં મસાલા પાકોની વાત 
કરીએ તો વાવણી નો ષવસ્તાર ૫.૦૮ લાખ હકે્ટર છે 
જીરાનુાં સૌથી વધ ુઉત્પાદન ગજુરાતમાાં થાય છે, જીરુ 
એ મસાલામાાં સૌથી મહત્વનો પાક છે, ૨૦૧૬-૧૭ ના 
વિથની વાત કરીએ તો ૨.૮૯ લાખ હકે્ટરમાાં થતા 
ઉત્પાદન ૨.૨૧ લાખ ટન જેટલુાં થ્ુાં હત ુાં. ગજુરાતમાાં 
સકુા મરચા માટે કરાતી ખેતીમાાં  ૧૦૦૦0 હકે્ટરમાાં 
થતા સકુા મરચા ન ુઉત્પાદન ૮૦૦૦ ટન થાય છે. 
વિથ ૨૦૧૫-૧૬ માાં ૮૦૦૦ હકે્ટરમાાં સકુા મરચા ની 
ખેતી થી ઉત્પાદન ૫૦૦૦ ટન થ્ુાં હત ુાં અને ૨૦૧૬-
૧૭ માાં સકુા મરચા ન ુઉત્પાદન ૩૦૦૦ ટન થ્ુાં હત.ુ 
ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુ સકુા મરચા ની ખેતી 
સૌરાટરમાાં થાય છે, રાજકોટ જજલ્લાનો ગોંડલ તાલકુો 
મરચાના ઊત્પાદનમાાં અગ્રીમ સ્થાન ધરાવે છે 
મસાલા પાકોના ઉત્પાદનમાાં ગજુરાત રાજ્ય બીજા 
ક્રમે આવે છે. 
ઔષવિય પાકો:- 

ઔિષધય પાકો કે વનસ્પષત નો વપરાશ 
રદનપ્રષતરદન પટુકળ પ્રમાણમાાં વધી રહ્યો છે અને 
આવનારા વિોમાાં હજુ પણ અનેક ગણો વધારો થશે, 
જ ાંગલોમાાંથી આવતી વનસ્પષત ની પ્રાપ્પત ઘટી રહી 
છે કેટલીક ઔિધીય વનસ્પષતઓ અપયાથય બની છે. 
જેના કારણે હવે ઓિધીય પાકો ની ખેતી કરવામાાં 
આવે છે. સફેદ મસૂળી, ડોડી જેવી કેટલીક 
વનસ્પષતઓ પહલેાાં ષવપલુ માત્રામાાં મળતી હતી એ 
હવે નામશેિ બની રહી છે. ઔિષધય પાકોના 
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ઇસબગલુ, મીઠી આવળ, અસાળીઓ, કરીયાત,ુ સફેદ 
મસૂળી, ગગુળ, કુાંવરપાઠુાં, સફેદ સેખ, વગેરે પાકો 
ઔિષધય પાકો ગણાય છે. ષવદેશમાાં પણ 
ગણુવત્તા્કુ્ત ઔિષધય પાકો નુાં બજાર  જોવા મળે 
છે. જેના માટે તેની ખેતી કરવી એટલી જરૂરી નથી 
પરાંત ુ તેનુાં ગણુવત્તા્કુ્ત ઉત્પાદન લેવુાં તે ખબૂ જ 
જરૂરી છે. વૈજ્ઞાષનક  અભભગમ પ્રમાણે ફળ પાકો, 
શાકભાજી પાકો, ફુલ પાકો, મસાલા પાકો, તથા 
ઔિષધય પાકો, ના વાવેતર કરી શકાય છે અને 
સારા પ્રમાણમાાં ઉત્પાદન મેળવી પણ શકાય છે. 
બાગાયતી ખેતી ન ું મહત્િ:- 

દેશની અંદર હરરયાળી ક્રાાંષત અને શે્વતક્રાાંષત 
નીચેજે ષસદ્ધિઓ હાાંસલ થઈ તે પછી ખેતી 
આજીષવકાનુાં સાધન બની ગઈ છે, ખેતીનુાં મહત્વ 
જોતા રાટરમાાં ષવદેશી હૂાંરડયામણ પ્રાપત થઈ રહ ેછે, 
રોજગારીની તકોમાાં વધારો થાય છે, જમીનની 
ફળદ્રપુતા જળવાઇ રહ ે છે, અને ષવષવધ પ્રકારની 
આબોહવા અને પયાથવરણની જાળવણી માટે આષથિક 
દૃષ્ટટએ બાગાયતી ખેતી એ ખબૂ જ મહત્વની અને 
અસરકારક ખેતી ઘણી શકાય. 
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