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પશસુવંર્ધનમા ંકૃત્રિમ બીજદાનનુ ંમહત્વ 

ભરત આર પટેલ  
પી.એચ.ડી.વિદ્યાર્થી, રૂરલ સ્ટડી વિભાગ ભાિનગર યવુનિવસિટી, ભાિનગર- ગજુરાત

 
          પાાંચ દાયકા િીતિા છતાાં આજે પણ 
કૃવિમ બીજદાન પદ્ધવત એટલી જ લોકવિય અને 
અગત્યની રહલેી છે. જે તેનુાં મહત્િ દર્ાાિે છે. 
કૃવિમ બીજદાન પદ્ધવિએ પશ ુ સાંિર્ાન ક્ષેિે 
ક્ાાંવતકારી ફેરફારો કયાા છે. કૃવિમ બીજદાન એટલ ે
સારા નર નુાં િીયા મેળિી, તેની ચકાસણી કરી, 
િેતરે આિેલા માદાના ગભાાર્ય/ જનનાગોમાાં 
મકુિાની રીત.  

સવંર્ધન એટલે શુ ં? 

            “ સાંિર્ાન એટલે વદૃ્ધદ્ધ કરિી , પશનુો 
િાંર્િેલો િર્ારિો, િનસ્પવતમાાં યગુોર્થી િાંર્િેલો 
આગળ િર્તો જોિા મળે છે. તેમાાં માતા તર્થા 
વપતાના સારા અર્થિા નબળા ગણુોના પરરણામ 
તેની ભવિષ્યની પઢેી પર જોિા મળે છે. અન ે
નબળા ગણુો િભાિી ન બને તે રીતે સારા ગણુોને 
વિકસાિી તેનો ફાયદો મેળિિા માટે આિા ગણુોનો 
અભ્યાસ કરી સાંિર્ાન કરિામાાં આિેતો તેના સારા 
પરરણામો મેળિી ર્કાય છે.”        

કૃત્રિમ બીજદાનનો ઇત્રતહાસ  

                   ઐવતહાવસક દ્રષ્ષ્ટએ વિચારતા આ 
પદ્ધવિનો સૌિર્થમ ઉપયોગ ૧૪ મી સદીમાાં 
નોર્ાયેલ છે કે જે એક આરબ વ્યક્તત દ્વારા પોતાના 
દુશ્મનની ઉિમ ઘોડા િડ ે ફેરિાયેલી ઘોડીની 
યોવનમાાંર્થી રૂ ના પમૂડા િડ ેિીયા મેળિી પોતાની 
ઘોડીને ફેળિાિમાાં િાપયુા હત ુાં. પછી, ૧૭૮૦ માાં 
ઈટાલીના િૈજ્ઞ્નાવનક લાજારો સ્પાલાન્જજાની એ 

કૃવિમ બીજદાન પદ્ધવિનો ઉપયોગ કતૂરીને 
ફેળિિા માટે કરેલ જે સફળ રહલે અને તેને 
સાબબત કયુું કે િીયાની ફળદ્રપુતા તેમાાં રહલે 
શકુ્ાણમુાાં રહલેી છે. િધ ુ અખતરા બાદ ૧૮ માાં 
સ્પાલાન્જજાનીએ બતાવ્ય ુ કે િીયાને ઠાંડુ પાડી તેની 
ફળદ્રપુતાને લાાંબા સમય સરુ્ી જાળિી ર્કાય છે. 
સ્પાલાન્જજાનીઆ ર્ોર્ોએ આ વિષયમાાં િધ ુ
સાંર્ોર્નો કરિા માટેની િેરણા આપી. પેરી 
(૧૯૬૦) એ દર્ાાવ્યા િમાણે ફ્ાાંસમાાં કૃવિમ 
બીજદાન નો સિા િર્થમ ઉપયોગ ફે્ન્જચ પશ ુ
બચરકસ્તક રેવપકિેટે િાંધ્યત્િની સારિાર માટે કયો. 
૧૯૧૪ માાં એમાન્જટીના નામના ઈટાલીયન િૈજ્ઞાવનકે 
સ્િાન, કકૂડાાં અને કબતૂરના શકુ્ાણઓુ વિષે 
સાંર્ોર્નો કયાા. એમાન્જટીના એ સ્રાનનુાં િીયા િાપ્ત 
કરિા માટે સિા િર્થમ કૃવિમ યોવન બનાિી. ૧૯ 
મી સદીમાાં રવર્યામાાં આ પદ્ધવિ પર વિસ્તતૃ 
સાંર્ોર્નો ર્થયા. ઈિાનોફ નામના રવર્યન િૈજ્ઞાનીકે 
૧૯૨૨ માાં તેનો ઉપયોગ ઘોડામાાં ર્રૂ કયો. ૧૯૩૦ 
સરુ્ીમાાં ઈિાનોફ અને તેના સાર્થીદારે કૃવિમ 
પદ્ધવિને ગયો અને ઘટેાાં માટે િાપરિાનુાં ર્રૂ કયુું. 
એ જ ગાળામાાં વમલાિોનોિે ઘોડીની કૃવિમ યોવન 
અને તનકુારકો અંગ ે ર્ોર્ કરી અને ૧૯૩૮ માાં 
તેમણે આ વિષય પર પસુ્તક લખયુાં. આ પછી 
બીજદાન પદ્ધવિનો ઉિરોતર વિકાસ ર્થતો રહ્યો. 
દુવનયાના વિકવસત અને વિકસતા દેર્ોએ તેમાાં 
લીર્ેલ ઊંડો રસ અન ે સાંર્ોર્નને પરરણામે આ 
પદ્ધવિએ ક્ાાંવત સજી. િળી તેિામાાં દુર્ાળા પશઓુ 



Research Guru: Volume-16, Issue-2, September-2022 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 106  
Research Guru: Volume-16, Issue-2, September-2022 (ISSN: 2349-266X) 

માટેનુાં સૌ િર્થમ બીજદાન સાંગઠન અમેરીકામાાં 
િોફેસર ઈનોસ જે. પેરીએ ર્રૂ કયુું. હાલમાાં ત્યાાં 
બીજદાનનુાં મોટાભાગનુાં કાયા ખાનગી અર્થિા અર્ા 
ખાનગી બીજદાન સાંગઠનો દ્વારા ર્થાય છે. જ્યારે 
આપણાાં દેર્માાં આ પદ્ધવિનો ફેલાિો અને વિકાસ 
સરકાર દ્વારા ર્થયેલ છે. ભારતમાાં સૌ િર્થમ ઓગસ્ટ 
૧૯૩૯ માાં સાંપત કુમારે કૃવિમ બીજદાન પદ્ધવિનો 
ઉપયોગ પેલસે ડરેી ફામા, મૈસરૂ રાજ્યમાાં કયો અન ે
૧૯૩૯ માાં ઇષ્ન્જડયન ડરેી રરસચા ઈન્જસ્ટીટયટુ ખાતે 
પણ કૃવિમ બીજદાનનુાં િાયોબગક કાયા હાર્થ ર્રાયુાં. 
તેના પછી દેર્માાં કલકતા, બેંગલોર, નાગપરુ આ 
લાહોર ખાતે અન્જય ચાર િાદેવર્ક કેન્જદ્ર ર્રૂ કરિામાાં 
આવ્યા. ભારતમાાં કૃવિમ બીજદાન ર્રૂ કયાાના 
આર્રે પાાંચ િષા બાદ, કૃવિમ બીજદાન ર્થી ભેંસના 
િર્થમ બચ્ચાનો જન્જમ કૃવષ સાંસ્ર્થાન, અલહાબાદ 
ખાતે ઓગસ્ટ ૧૯૪૩ માાં ર્થયો હતો. ત્યારબાદ 
િર્થમ પાંચિવષિય યોજનાના ભાગરૂપ ે ૧૯૫૫ માાં 
ભારત સરકારે અન્ન અને કૃવષ સાંગઠન (F.A.O) ના 
વનષ્ણાત િો. વનલ્સ લગેરલોફની સલાહ મજુબ ‘કી 
વિલેજ સ્કીમ’ ની રચના કરી. પરાંત,ુ િારાંબભક 
તબકે્ક કૃવિમ બીજદાન દ્વારા શદુ્ધ સાંિર્ાનની આ 
યોજનાર્થી િજનન અને દૂર્ ઉત્પાદન ક્ષેિે ખબુ જ 
ર્ીમી િગવત ર્થતાાં સરકારે ઘવનષ્ઠ પશ ુ સરુ્ારણા 
યોજના અંતગાત સાંિર્ાનનો કાયાક્મ અપનાવ્યો. 

કૃત્રિમ બીજદાન એટલે શુ ં? 

              “ કૃવિમ બીજદાન એટલે સારા નર 
પાસેર્થી િીયા મેળિી તેની ચકાસણી કરી ઋતમુાાં 
આિેલ માદને કૃવિમ રીતે ફેળિિાની રીતને કૃવિમ 
બીજદાન કહ ેછે. ” 

               કૃવિમ બીજદાન એ પશઓુને 
ફેળિિાની આધવુનક િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવિ છે. પશઓુની 
ઓલાદ સરુ્ારિા માટે દુવનયાના મોટા ભાગના 

દેર્ોએ આ પદ્ધવિનો સ્િીકાર કયો છે. અને તેમાાં 
સફળતા મેળિી સખુી પણ ર્થયા છે.   

                    ગજુરાતમાાં આ પદ્ધવિનો અમલ 
સૌ િર્થમ ૧૯૫૧ માાં સરુત જજલ્લાના બારડોલી 
તાલકુામાાં ર્થયો હતો. ઈ.સ. ૧૯૫૯ માાં પોલ્જ અને 
તેના સાર્થીદારો દ્વારા ઈંગ્લેન્જડમાાં ગ્ગ્લસરીન 
િાપરીને િીયા વર્થજિાની રીતની આકક્સ્મક ર્ોર્ 
ર્થતાાં આ પદ્ધવિને ક્ાાંવતકારી િેગ મળ્યો અને િળી, 
તેનાર્થી િીયા સાંગ્રહનો િશ્ન પણ હલ ર્થયી ગયો. 
િીયા વર્થજિિાના અખતરા ભારતમાાં સિા િર્થમ 
ઈઝતનગર અને બેંગલોર મકુામે અનકુ્મે ૧૯૫૬ 
અને ૧૯૬૦ માાં હાર્થ ર્રિામાાં આિેલ. પરાંત ુ
પદ્ધવિસર િીયા વર્થજિિાનુાં કાયા તર્થા તેનો 
સફળતમ બીજદાન માટેનો ઉપયોગ ઇન્જડોક્સ્િસ 
િોજેકટ કેરલા ખાતે ૧૯૬૫ ર્થી ર્રૂ ર્થયો અન ે
ત્યાર બાદ છેલ્લા ચારેક દાયકાર્થી ભારતમાાં વિદેર્ી 
સહયોગર્થી ઇન્જડો ન્જયજૂલેંડ, ઇન્જડો ડવેનસ 
ઓસ્રેલીયન, ઇન્જડો જમાન જેિી ર્થીજિેલ િીયા 
બેંકોની સ્ર્થાપના ર્થતાાં પશ ુસરુ્ારણા ક્ષેિે હરણફાળ 
ભરી.  

                   હાલમાાં ર્થીજિેલ િીયાના 
ઉપયોગ ર્થી કૃવિમ બીજદાન અને ગભા 
િત્યારોપણની પદ્ધવિઓ દ્વારા પશ ુ સાંિર્ાન ક્ષેિે 
નિી બક્ષવતજો સાર કરી છે તર્થા તેના િર્નનીય 
પરરણામો લોકોએ નજરે જોયા છે. મોટા ભાગના 
વિકવસત પવિમ દેર્ોએ આ બાંને પદ્ધવિઓને સો 
ટકા અપનાિી છે. તર્થા અન્જય વિકાસર્ીલ દેર્ોમાાં 
પણ આ પદ્ધવિઓ છે. જો કે કૃવિમ બીજદાન 
પદ્ધવિના અનેક અગત્યતાઓ / ફાયદાઓ હોિા 
છતાાં તેની કેટલીક મયાાદાઓ પણ છે. જે ધ્યાનમાાં 
રાખિાની અત્યાંત જરૂરી છે. 

કૃત્રિમ બીજદાનની અગત્યતા  
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 કૃવિમ બીજદાન ઉિમ આનિુાંવર્ક ગણુો 
ર્રાિતા સાાંઢ / પાડાનો બહોળો ઉપયોગ 
કરી કુદરતી સમાગમની સરખામબણએ ૧૨૫ 
ર્થી ૧૫૦ ગણી િધ ુ સાંખયામાાં માદાઓ 
ફેળિી ર્કાય છે.  

 ઓછા પશઓુ રાખતા મધ્યમ કે સીમાાંત 
પશપુાલકોને નબળા સાાંઢ/ પાડાના 
વનભાિિાની કે મોંઘા સાાંઢ / પાડા 
ખરીદિાની જરૂર રહતેી નર્થી. 

 આ પદ્ધવિમાાં ગણી સાંખયામાાં પસાંદગી 
પામેલ સારા સાાંઢ / પાડાનુાં નાની િયે 
બહોળો ઉપયોગ કરિામાાં આિતો હોઈ તેનુાં 
સાંતવત પરીક્ષણ ખબૂ જ સરળ અને ઝડપર્થી 
કરી ર્કાય છે.  

 પશમુાાં સાાંસબગિક કે ચેપી રોગો જેિા કે ચેપી 
ગભાપાત(બસેૃલોવસસ) 
કેમ્પાઈલોબેતટેરરઓસીસ રાયકોમોવનયાસીસ 
િગરેે પર અંકુર્/ કાબ ુલાિી ર્કાય છે. આ 
પદ્ધવિમાાં નર પાસેર્થી િીયા મેળિિાનુાં 
ફરજજયાત હોઈ, હલકી કોરટનુાં િીયા આપતા 
તર્થા નબળી કામલીપ્પસા કે િજનન 
તાંિની વ્યાવર્ઓર્થી પીડાતા સાાંઢ / 
પડાઓની ઓળખ અને છટની કે વનકાલ 
(Culling) નુાં કામ પણ િધ ુસરળ બન્જયુાં છે.  

 બીજદાન માટે આિેલ માદા પશનેુ 
માળાર્ય દ્વારા તપાસિામાાં આિતી હોય કે 
ગભાણ છે કે ખાલી, િેતરે આિે છે કે નહી 
િગેરે જાણી ર્કાય છે. તર્થા તેના 
જનનાાંગોની કુરચના, રોગો, િાંર્ત્િ િગેરે 
બાબતોનુાં યોગ્ય વનદાન સારિાર અને 
માગાદર્ાન મેળિી તેની િજનન ક્ષમતા 
િર્ારી ર્કાય છે.  

 આ પદ્ધવિમાાં િૈજ્ઞાવનક ઢબે ઉબચત સમય 
અને સ્ર્થળ પર ચકાસણી કરેલ િીયાર્થી 

બીજદાન કરિામાાં આિતુાં હોય, ગભાર્ારણ 
દર િર્ારે મળે છે.  

 પશપુાલકે િેતરે આિેલ ગાય / ભેંસ ને 
નરની ઉપલગ્ધર્ અભાિ ે ઓલિાઈ જિા 
દેિી પડતી નર્થી આ પદ્ધવિ પશપુાલકો 
પોતાના પશનુી માિજત કરિા તેમજ 
અિલોકનોની નોર્ રાખિા િેરાય છે.  

 પસાંદગીના ઉિમ સાાંઢ / પાડા નાાં વર્થજિેલ 
િીયાર્થી ગાય/ ભેંસની ઘરે બેઠા ઓછા ખચ ે
ફેળિી, દેર્ કે દુવનયાના ગમે તે ખણૂ ે
સાંકરણ નાાં ફાયદા મેળિી ર્કાય છે.  

 વર્થજિેલ િીયાની અનાંતકાળ સરુ્ી તેિી જ 
ક્સ્ર્થવતમાાં સાંગ્રહી ર્કાત ુાં હોિાર્થી વસધ્ર્ સાાંઢ 
પડાનો મલૂ્યિાન િીયાનો ર્ત િવતર્ત 
ઉપયોગ ર્થયી ર્કે છે. જ્યારે િિાહી િીયાનો 
િધમુાાં િધ ુ ૪ ર્થી ૭ રદિસ િાપરી પછી 
ફેકી દેવુાં પડ ેછે.  

 િીયાબેન્જક ખાતે ર્થી વર્થજિલે િીયાની જરૂર 
મજુબ દર પાંદર રદિસે કે મરહને તેના 
બીજદાન કેન્જદ્રો પર મોકલિામાાં આિે છે. 
િિાહી િીયાની સરખામબણએ તેની હરે ફેર 
સાર્નો અને સમય નો િય તર્થા ક્યારેક 
િીયાની બબનઉપલગ્ધર્ જેિી મશુ્કેલીઓ 
વનિાળી ર્કાય છે.  

 િીયા વર્થજિિાની પરક્યામાાં િવત જૈિીક 
ઉમેરી, તેનુાં ભગેુાં કરેલ િીયા ચોક્કસ 
િકારની કસોટીઓમાાં પાર ઉતયાાબાદ જ 
સાંગ્રહ કરતો હોય, તેની જ ાંત ુમતુતતા તર્થા 
ગણુિિા િધ ુસારી જળિાઈ રહ ે છે. તેર્થી 
ફલીકરણનો દર સારો રહ ેછે.  

 ર્ારીરરક ઈજા, અક્સ્ર્થભાંગ કે અન્જય 
કારણોસર અર્તત બની ગયેલ પસાંદગીના 
સારા વસદ્ધ સાાંઢ / પાડા કે જેઓ કુદરતી 
રીતે કે કૃવિમ યોનીમાાં િીયાસ્ત્રાિ આપી 
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ર્કતા નર્થી તેનુાં િીયા વિધતુ અપસારણ 
અગર મસાજ પદ્ધવિર્થી મેળિી બીજદાન 
માટે િાપરી ર્કાય છે. એ જ રીતે સારા 
વસદ્ધ નરના ર્થીજિેલ િીયાર્થી તેના મતૃ્યબુાદ 
પણ િષો સરુ્ી સાંતવત િાપ્ત કરી ર્કાય 
છે.  

 ર્રીર નાાં રાંગ, કદ અને િજનની 
અસમાનતા તર્થા ખોડિાળા લાંગડા પશઓુ 
માટે કુદરતી િજનન ર્ક્ય નર્થી તેમજ 
ઘણી ચાંચળ, તોફાની મડાઓ િેતર માાં 
હોિા છતાાં નર ન ે સમાગમ કરિા દેતી 
નર્થી અને બેસી જાય તિેા રકસ્સામાાં આ 
પદ્ધવિ અવત ઉપયોગી પરુિાર ર્થઈ છે.  

 આ પદ્ધવિની દેર્ી/વિદેર્ી ગૌિાંર્ િચ્ચ ે
સાંકરણ કરી ર્કાય છે. જેમ કે ભ્રામી 
આખલો અન ે અમેરરકન ગાયર્થી સાન્જતા 
ગરુ્ા રડસ ગાય તર્થા ઘોડા અને ગરે્ડીર્થી 
ખચ્ચર, જીબ્રા અને ઘોડાર્થી જીબ્રાઈડ પેદા 
કરી ર્કાય છે.  

કૃત્રિમ બીજદાનની કરવા માટેની રીતો  

                 મખુય બ ે રીતો છે (૧) યોવન 
ચીવપયાની રીત (સ્પેક્યલુમ મેર્થડ), (૨) ગદુા દ્વારા 
પરીક્ષણ સારે્થ બીજદાન (રેકટો િજાઈનલ મેર્થડ). 

(૧) યોત્રન ચીત્રપયાની રીત  

                  આ પદ્ધવિમાાં યોવન ચીવપયાની 
મદદર્થી યોવનમાગા ખોલીને તેમાાં કૃવિમ િકાર્ 
દાખલ કરીને બીજદાન માટેની વપપેટ અને વસરરિંજ 
અર્થિા AI ગનની મદદર્થી ગભાાર્ય ગ્રીિા 
(કમળ)માાં બીજદાન કરિામાાં આિે છે. આ પદ્ધવિ 

નાના પશઓુ જેિા કે ઘટેાાં, બકરા, કુતરા અને 
ડુક્કરમાાં િગેરેમાાં િપરાય છે. મોટા પશઓુમાાં આ 
પદ્ધવિ િચબલત નર્થી.  

(૨) ગદુા પરીક્ષણ સાથે બીજદાન  

                   ગાય/ ભેંસમાાં કૃવિમ બીજદાન 
કરિાની આ રીત દુવનયાના લગભગ બર્ા જ 
દેર્ોમાાં ખબુજ િચબલત છે અને ઉપયોગમાાં લિેાય 
છે. આ રરટમાાં ગરમીમાાં આિેલ ગાય કે ભેંસને સૌ 
િર્થમ લોખાંડ ની ઘોડીમાાં બરાબર બાાંર્િામાાં આિ ે
છે. ત્યારબાદ પશનુી ગદુામાાં સાબિુાળો હાર્થ મકૂીને 
બીજદાન કરનાર વ્યક્તત છાણ દૂર કરે છે. અને 
પછી ગભાાર્ય તપાસી પશ ુ ગરમીમાાં છે કે નહીં 
તેની તપાસ કરે છે. બરાબર ગરમી/િેતરમાાં 
આિેલ ગાય/ ભેંસનુાં ગભાાર્ય પરરસ્પર્ાન િખતે 
ઉત્ર્થાન પામેલ વર્સ્ન જેવ ુકડક ર્થઈ જાય છે અને 
તેના બાંને શ ૃાંગ મેરીના ઘટેાના ર્ીંગની માફક નીચ ે
તરફ ગ ૂાંચરુ િળેલ જણાય છે. તર્થા આિી તપાસ 
દરમ્યાન યોવનમર્થી સ્ત્રાિ પણ ર્થાય છે. જો પશ ુ
ગરમીમાાં હોય તો પશનુો પાછળ નો ભાગ પાણીર્થી 
સાફ કરિામાાં આિે છે અને ત્યારબાદ યોગ્ય રીતે 
તૈયાર કરેલ AI ગન ગદુામાાં રાખેલ હાર્થના 
અંગઠૂાની મદદર્થી AI ગનનો છેડો કમળમખુ 
આગળ મકૂીને ગણને કમળના મધ્યભાગ સરુ્ી 
દાખલ કરિામાાં આિ ે છે અને વપસ્ટન દબાિી 
બીજદાન કરિામાાં આિ ેઅને મોબાઈલ સૉફ્ટિેર 
માાં ડટેા ની એન્જરી કરિામાાં આિે અર્થિા 
બીજદાનની રજીસ્ટરમાાં જરૂરી નોર્ કરિામાાં આિ ે
છે. સાર્થો સાર્થ પશ ુ૨૦- ૨૧ રદિસે પાછાં નાાં ફરેતો 
અઢી ર્થી િણ માસ બાદ ગભાાર્ાન તપાસ કરિા 
માટે પશ ુ માલીકને જણાિિામાાં આિે છે. 
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ગદુા પરીક્ષણ દ્વારા કૃત્રિમ બીજદાન 

 

કૃત્રિમ બીજદાનમા ંવપરાતા સાર્નો  
 

 
આ પદ્ધત્રિના ફાયદા નીચે મજુબ છે.  

 આ રીતમાાં  દરેક બીજદાન િખતે જ ાંતરુરહત 
વપપેટ નો ઉપયોગમાાં લિેામાાં આિે છે. 
તેર્થી રોગોનો ફેલાિો ર્થતો નર્થી.  

 ર્ીરજપિૂાક કુર્ળ વ્યક્તતઓ દ્વારા કામ ર્થતુાં 
હોિાર્થી જનનાાંગોને નકુર્ાન ર્થતુાં નર્થી. 

 આ રીતર્થી યોવન ચીવપયાની રીત અને 
કુદરતી સમાગમની સરખામણીમાાં 
ગભાર્ારણ સફરતા િર્ારે મળે છે.  

 આ રીત ઓછી ખચાાળ છે અને બીજદાન 
કરિામાાં ઓછો સમય લાગે છે.       

 બીજદાન કરતી િખતે જનન અંગોની 
તપાસ કરિામાાં આિે છે. તેર્થી જો પશ ુ
સગભાા હોય તો બીજદાન ટાળી ર્કાય છે 
અને ગભાાર્યમાાં બગાડ હોય તો યોગ્ય 
સારિાર આપી ર્કાય છે.  

 જનન અંગોમા કોઈ રોગ કે અન્જય કુરચના 
હોય તો તેની તપાસ ર્થઈ ર્કે છે. તર્થા 
ઋતકુાળનો સમય, સગભાા િેતર , 
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ગભાાર્ાન અને રજગ્રાંવર્થ વિષે પરેૂ પરૂી 
મારહતી મળે છે.                (સ્ત્રોત- 
પશબુચરકત્સા અને પશપુાલન જૂ.કૃ.ય.ુ 
જુનાગઢ , પાના નાં.૩૧)   

આ રીતની કેટલીક મયાધદાઓ પણ છે.  

 આ રીત ર્ીખિા માટે વ્યક્તતને િર્ારે 
સમય લાગ ે છે અને તેણ ે પશ ુ િજનન, 
ઋતકુાળ વનદાન, બીજદાન િગેરેની સચોટ 
સમજણ કેળિિી પડ ેછે.  

 યોવન ચીવપયાની મદદર્થી યોવનમાગા જોઈ 
ર્કાતો હોિાર્થી અંગમાાં રોગની જાણ ર્થાય 
છે. જ્યારે આ રરટમાાં તેિી તપાસ ર્થઈ 
ર્ક્તત નર્થી.  

 સગભાા પશઓુમાાં બીજદાન ર્થાય તો 
ક્યારેક ગભાપાત ર્થિા સાંભિ છે.  

 બબન અનભુિી, બબનસક્ષમ વ્યક્તત દ્વારા 
બીજદાનર્થી ગભાર્ારણ ઘટે છે.  

                બીજદાન કરિાની ઉપરની બાંને 
રીતો જોઈને નક્કી કરી ર્કાય છે કે પશનુી ગદુામાાં 
હાર્થ રાખીને બીજદાન કરિાની રીત િધ ુસારી 
અને લાભદાયક છે. 

ગદુામા ંહાથ રાખીને બીજદનના કાયધમા ંનીચે 
મજુબની કાળજી રાખવી જોઈએ  

 બીજદાન કરતાાં પહલેા પશનુી ગદુા અને 
યોવનનો બાહ્ય ભાગ સારી રીતે સાફ કરિા 
જોઈએ.  

 આ કયાા કરતી િખત ે રધબર અર્થિા 
પ્લાષ્સ્ટક ના મોજાનો ઉપયોગ કરિો 
જોઈએ.  

 બીજદાનના કામમાાં િપરાતા બર્ા સાર્નો 
વનજીવિકરણ કરેલા હોિા જોઈએ.  

 આ કરી ખબુજ ચીિટર્થી કરવુાં જોઈએ. 
નરહ તો માદા પશનુા િજનન અિયિોને 
નકુર્ાન ર્થિા સાંભિ છે.  

 િીયાનુાં ર્થોઈંગ કરતાાં પહલેા (AI ગન 
તૈયાર કરતાાં પહલેા) પશ ુગરમીમાાં છે કે 
નહીં તેની ખાસ તપાસ કરી લેિી જોઈએ.  

 જે સાાંઢનુાં બીજ િાપરાિનુાં હોય તેની 
ચોકસાઈ કરી લેિી જોઈએ.  

 ગભાાર્યનુાં મખુ બાંર્ હોય તો બળજબરીર્થી 
તેને ખોલવુાં નહીં, તેવુાં કરિામાાં કમળને 
ઈજા ર્થાય છે અને પશ ુ ગભાણ હોય તો 
તરિાઈ જિાની પરૂી સાંભાિના રહ ેછે.  

બીજદાનનો યોગ્ય સમય  

               માદા પશ ુિેતર આિેલ જાણ્યા પછી 
પણ તેને ખીલરે્થી છોડીને બીજ ગ્રહણ માટે ક્યારે 
ક્યારે લઈ જિામાાં આિે છે તે સમયનુાં અવત મહત્િ 
છે. કારણ કે ગાય અને ભેંસ સામાન્જય રીતે ૧૮ ર્થી 
૨૪ કલાક જ ગરમીમાાં રહ ેછે અને તેનુાં અંડમોચન 
િેતરકાળ ના અંત બાદ ૧૦ ર્થી ૧૨ કલાકે ર્થાય છે 
તદ ઉપરાાંત આ અંડનુાં ફલીકરણ સામર્થયા ૧૨ ર્થી 
૧૮ કલાક રહ ેછે. તેિીજ રીતે શકુ્ાણઓુને ગભાાર્ય 
માાં દાખલ ર્થય બાદ ફલીકરણ સામર્થયા ૨૪ ર્થી ૩૦ 
કલાક સરુ્ી જાળિી ર્કાય છે. આર્થી ગરમીના 
િર્થમ બચન્જહો જાણ્યા બાદ ૧૨ ર્થી ૧૬ કલાકમાાં 
અર્થિા બીજી રીતે કહીયે તો ઋતકુાળના પાછળના 
૨/૩ ભાગમાાં ગાય / ભેંસ ને ફેરિિાિર્થી કે 
બીજદાન આપિાર્થી સગભાા ર્થિાની શ્ક્યતા સૌર્થી 
િર્ારે રહ ે છે. તેર્થી ખોટી ઉતાિળ કરી યોગ્ય 
સમય કરતાાં િહલેુાં કરેલુાં બીજદાન અર્થિા ગરમી 
હોલિાઈ જ્ઞ પછીર્થી મોડુ કરિામાાં આિતુાં 
બીજદાન એ બાંને વનષ્ફળ જાય છે. ર્ૂાંકમાાં એક 
વનયમ તરીકે જો પશ ુસિારે િેતર માાં આિે તો ત ે
જ રદિસે સાાંજે  ને સાાંજે િેતરમાાં આિે તો બીજા 
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રદિસે બપોર પહલેા બીજદાન કરાિવુાં. અમકુ પશ ુ
સરેરાર્ કરતાાં િધ ુસમય સરુ્ી ગરમીમાાં અહ ેતો 
બીજા રદિસ ેફરીર્થી બીજદાન કરિા રહતાિહ છે.   

કૃત્રિમ બીજદાનના ફાયદાઓ  

 એકા જ સાર સાાંઢ દ્વારા મોટા િમાણ માાં 
ગયો/ ભેંસોને ફેળિી ર્કાય છે. 

 ગાય/ ભેંસોન ેજનન અિયિોના રોગોર્થી 
મતુત કરી ર્કાય છે.  

 ગાય/ ભેંસને જે તે સ્ર્થળે ઘરે બેઠા ફેળિી 
ર્કાય છે.  

 ર્ણખ ૂાંટ રાખિાની જરૂરરયાત ણ રહતેા, 
ર્ણખ ૂાંટ માટે ઘાસચારા ખાણદાણ નો ખચા 
વનિારી ર્કાય છે.  

 ખોડ ખાપણ િાળી ગાય/ભેંસ ને ફેળિી 
ર્કાય છે.  

 કૃવિમ બીજદાનમાાં િપરાતો સાાંઢ સારા 
ગણુિાળો, ચપેી રોગ ર્થી મતુત, તાંદુરસ્ત, 
શદુ્ધ ઓલાદના ગણુ ર્રાિતો અને દૂર્ 
ઉત્પાદન િર્ારી ર્કે તેિો હોિાર્થી 
ઓલાદ સરુ્ારી ર્કાય છે.  

 કૃવિમ બીજદાનર્થી સાંતવત પરીક્ષણ િધ ુ
ચોકસાઈર્થી ર્થઈ ર્કે છે.  

 માદા પશનુી િજનન ક્ષમતા સરુ્ારી 
ર્કાય છે.  

 ગભાર્ારણ સફળતા સારી રહ ેછે.  
 સારા સાાંઢના ર્થીજિેલ િીયા દ્વારા તેના 

મતૃ્ય ુબાદ પણ સાંતવત સરુ્ારા કરી ર્કાય 
છે.  

 ઓછા સમયમાાં િધ ુપશઓુ ફેળિી ર્કાય 
છે.  

 સાાંઢને ઠેકિા ન ડ ે તેિી તોફાની પાડી કે 
િોડકીઑ માટે આ પદ્ધવિ આર્ીિાાદ રૂપ 
છે.  

 બે તદ્દન જુદી જુદી જાતના પશઓુ િચ્ચ ે
સાંકરણ કરી ર્કાય છે. જેમ કે 
ઘોડા+ગર્ેડી= ખચ્ચર, જીબ્રા+ઘોડા= 
જીબ્રાઈડ  

 કુદરતી સમાગમ દ્વારા માદને ર્થતી 
ઇજાઓ વનિારી ર્કાય છે.  

 આ પદ્ધવિ દ્વારા પશપુાલકોમાાં તેમના 
પશઓુને માિજત અને પોષણ પરુૂાં 
પાડિા માટેની જાગવૃત કેળિી ર્કાય છે. 

કૃત્રિમ બીજદાનની મયાધદાઓ  

 કુર્ળ અને તાલીમ પામેલ માણસની 
જરૂર પડ ે છે. આ માણસ સમજુ, ઠરેલ 
અને સહકારની ભાિનાિાળો હોિો જોઈએ 
તર્થા ગ્રામજનોમાાં કૃવિમ બીજદાન અંગેની 
જાગવૃત લાિિિા માટે િયત્નર્ીલ હોિો 
જોઈએ.  

 િૈજ્ઞાવનક સાર્નો માટેનો િારાંબભક ખચા 
િધ ુઆિે છે.  

 અભણ અને િહમેી ગ્રામજનોમાાં કરી 
પદ્ધવિ મશુ્કેલ હોય છે.  

 કૃવિમ બીજદાનમા દરેક તબક્કાએ 
કુર્ળતા રાખિી જોઈએ.  

 સાાંઢ કે પાડા મૈથનુજન્જય રોગ કે અન્જય 
જાતના અિયિોના રોગર્થી પીડાતા હોય 
તો રોગનુાં િસરણ ઝડપર્થી અને 
અનેકગણ ુનકુસાન કરે છે.  

 આ પદ્ધવિમાટે ઉપયોગમાાં લેિા યોગ્ય 
સાંતવત પરીક્ષણ ર્થયેલ ઊંચા અનિુાંવર્ક 
ગનુો ર્રાિતા સાાંઢ/ પાડાની અછત છે.  

 આ પદ્ધવિ બર્ી જ જાતના પશઓુમાાં 
સાંપણૂા ઉપયોગી કે સફળ પરુિાર ર્થઈ 
નર્થી. બીજદાનની સફળતા ભારતની 
ગાયોમાાં સૌર્થી િધ ુ છે. જ્યારે ભેંસોમાાં 



Research Guru: Volume-16, Issue-2, September-2022 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 112  
Research Guru: Volume-16, Issue-2, September-2022 (ISSN: 2349-266X) 

તેટલી નર્થી, જ્યારે ઘટેાાં/ બકરામાાં પણ 
ગભાર્ારણ દર ઘણોજ નીચો છે.  

 મ ૂાંગી ગરમી કે છાની ગરમીિાળી ગાય/ 
ભેંસમાાં ઋતકુાળના બચન્જહો ઓળખિા 
મશુ્કેલ હોય છે. તેર્થી તેિા રકસ્સામાાં 
કૃવિમ બીજદાનમાાં ર્ારી સફળતા મળતી 
નર્થી.  

 ર્થીજિેલ િરક્યા દરમ્યાન ૨૫ ર્થી ૫૦ 
ટકા શકુ્ાણઓુ મરુત ર્થાય છે અને િળી 
કેટલાક ઉચ્ચ આનિુાંવર્ક ગણુ ર્રાિતા 
પાડાનુાં િીયા ર્થીજિિા માટે અનકુળૂ હોત ુાં 
નર્થી.  

 ર્થીજિેલ િીયા તેમાાં સાંગ્રહ, પરરિહન અને 
હરેફેર દરમ્યાન -૧૯૬॰  સે. તાપમાન ે
જળિાઈ રહ ે તે જરૂરી છે. આમ ન ર્થાય 
તો પરૂો િીયાનો જર્થર્થો શકુ્ાણ ુ મારી 
જિાર્થી બબનઉપયોગી બની ર્કે છે.  

સારાશં  

               પશપુાલન વ્યિસાયમાાં 
સાંિર્ાન એક મહત્િન ુ પાસુાં છે. સાંિર્ાન 
માટે ઉપયોગમાાં લેિામાાં આિતી કૃવિમ 
બીજદાન પદ્ધવત આજે વિશ્વભરમાાં િખયાત 
છે. કૃવિમ બીજદાન દ્વારા જન્જમેલા બચ્ચા 
સ્િસ્ર્થ અને તાંદુરસ્ત હોય છે. કૃવિમ 
બીજદાનર્થી પશપુાલકોનો સમય અને 
પૈસાનો બગાડ ર્થતો અટકે છે. કૃવિમ 
બીજદાનની પદ્ધવિના િત્યેક તબકે્ક 
પરૂતી તકેદારી લેિામાાં આિે છે. આ 
પદ્ધવિ સાર્થ ે સાંકળાયેલા દરેક કાયાકારને 
પરૂતી તાલીમ અને વિષયનુાં જ્ઞાન 
આપિામાાં આિે છે તરે્થી  કૃવિમ બીજદાન 
દ્વારા સાંિર્ાન હમેર્ા ફાયદાકારક નીિડ ે
છે. કૃવિમ બીજદાન ર્થી જન્જમેલી 

ઓલાદમાાં દૂર્ ઉત્પાદન અને ઓલાદના 
આનિુાંવર્ક ગણુો સારા જોિા મળે છે. અને 
આિનારી નિી ઓલાદ સારી જન્જમે છે 
અને દૂર્ ઉત્પાદન માાં િર્ારો ર્થાય છે 
જેના કારણ ે પશપુાલકોની આવર્થિક 
આિકમાાં િર્ારો ર્થાય છે. વિશ્વમાાં આજે 
ઓલાદ સરુ્ારિા માટે કૃવિમ બીજદાન 
પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે છે. 
કૃવિમ બીજદાન કરિામાાં ખબૂ ઓછો ખચા 
લાગે છે જેર્થી પશપુાલકના ખચામાાં પણ 
ઘટાડો ર્થાય છે. કૃવિમ બીજદાન કરિાર્થી 
ઝડપી ઓલાદ સરુ્ારણા ર્થાય છે.   

સદંભધ ગ્રથં  

 શ્રી બાબભુાઈ અિરાણી, પશસુાંિર્ાન અને 
પશવુ્યિસ્ર્થાપન, અમદાિાદ – ૧૯૭૯  

 શ્રી કૃષ્ણલાલ શતુલ, વ્યિહારુાં ગોપાલન, 
યવુનિવસિટી ગ્રાંર્થ વનમાાણ બોડા, અમદાિાદ- 
૧૯૯૭  

 ડૉ. આર. કે. શતુલ, પશસુાંિર્ાન, િકાર્ક- 
ઈશ્વરભાઈ પટેલ – ૧૯૮૫  

 શ્રી વર્િાભાઈ પટેલ, આપણો ડરેીઉધ્યોગ, 
યવુનિવસિટી ગ્રાંર્થ વનમાાણ બોડા, અમદાિાદ- 
૧૯૭૯ 

 ડૉ. પી. એમ. ચૌહાણ, પશબુચરકત્સા અને 
પશપુાલન, જુનાગઢ કૃવષ યવુનિવસિટી, 
જુનાગઢ  

 ડૉ. એમ. દિે, પશ ુ સાંપવત ઓલાદ અને 
સાંિર્ાન ભાગ-૨ 

 સારા પશપુાલન વ્યિસાય માટેની વિવિર્ 
મારહતી (૨૦૧૭), પશપુાલન માગાદવર્િકા, 
NDDB આણાંદ. 


