
 �જુરાતી ખે�તૂ વાિષ�ક 2.3 લાખ �કલો ક�ર� કાપવા માટ� 125-YO 'સેનાઇલ' ��ૃોન ે�નુજ�િવત 

 રા�શ શાહને આ�ફો�સો ક�ર�ઓ �બૂ ગમે છે, અને આ �ેમથી જ તેમને તેમના દાદા �ારા વાવલેા �ૂના ��ૃોને 
 કાપતા અટકા�યા હતા. તેના બદલે, તેમણે 'ગડ��લ�ગ' ટ�કિનકનો ઉપયોગ કય� � �જુરાતમા ંક�ર�ના ખે�તૂોમા ં
 �બૂ જ લોકિ�ય છે 

 �યાર� ક�ર�ના ��ૃો ��ૃ થાય છે અને ન�ધપા� સ�ંયામા ંફળો ઉ�પ� કરવામા ંઅસમથ� હોય છે �યાર� તેઓને 
 '��ૃ' ગણવામા ંઆવ ેછે. આવી પ�ર��થિતઓમા,ં મોટાભાગના બગીચાના મા�લકો તેમને �ુહાડ� આપવા�ુ ંપસદં 
 કર� છે અને તેના બદલે ન�ુ ંવાવતેર કર� છે. જો ક�, �જુરાતના વલસાડના ખે�તૂ અને બગીચાના મા�લક રા�શ 
 શાહ પાસે એક અનોખી ટ�કિનક છે � આવા ��ૃો માટ� બચતની �ૃપા છે. 

 શાહ (61)એ 125 વષ� �ટલા �ૂના �બાના ઝાડને ��ુકળ ફળો આ�યા છે. તેઓ હવ ેવલસાડથી 45 �કમી �ૂર 
 ઉમરગામ તા�કુાના ફણસા ગામમા ંતેમના ખેતરમા ંતેમના છાટંા સાથ ેભ�ય ર�તે ઉભા છે. 

 તાર-પાતળા દાડં�થી લટકતી ક�ર�ઓ સાથ ે'કપડાવાળા' ઝાડ નીચે ઊભા રહ�ને, શાહ ઓછા લટકતા ફળોને 
 સનબન�થી બચાવવા માટ� બેગ કર� છે, અને કહ� છે, “હા�સુ (આ�ફો�સો) �ી� વષ�થી ફળ આપવા�ુ ંશ� કર� છે, 
 અને વષ�ની �મર� 35 તેઓ કા ંતો દર બે વષ� એક વાર ફળ આપે છે અથવા ઓછ� સ�ંયામા ંઉ�પાદન કર� છે, � 
 તેમને કમરબધંી માટ� યો�ય ઉમેદવાર બનાવ ેછે." 

 શાહનો ક�ર�નો બગીચો 65 એકરમા ંફ�લાયેલો છે �મા ંઆ�ફો�સો અને ક�સર નામની બે �તો ��ુય છે. 
 શ�આતમા ંતેમના દાદા મગન લાલ શાહ �ારા વાવલેા આ બગીચામા ં100 ��ૃો છે � 125 વષ� �ૂના છે અને 
 અ�ય 500 ��ૃો છે � 80 ની ન�ક છે. શાહ, �ળૂ રાજ�થાનના, આશર� 180 વષ� પહ�લા ંવલસાડમા ં�થળાતં�રત 
 થયા હતા. આ પ�રવાર �બ�લયા ગામમા ંપૈ�કૃ મકાનમા ંરહ� છે � પોતે દોઢ સદ�થી વ� ુ�ૂ�ુ ંછે. અહ� તે તેની 
 પ�ની સાથ ેરહ� છે; તેમના ��ુ અને ��ુી બનંે ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ�ટ છે અને �ુબંઈમા ં�વનિનવા�હ કર� છે. 

 શાહ� ધોરણ 10 પછ� તેમનો અ�યાસ બધં કર� દ�ધો હતો, કારણ ક� તે "��ે� મા�યમની શાળામા ંભણવામા ં
 અસમથ� હતા". હવ,ે તે દરરોજ તેના બગીચાની �લુાકાત લેવા માટ� તેના ઘરથી 6 �કમી �ૂર અ�ટો ચલાવ ેછે. 

 15 વષ�ની �મરથી એક ખે�તૂ, શાહ કાપણી પછ� ઝાડને ફળ�પુ બનાવ ેછે, �મા ંમોટ� મા�ામા ં�કૂા છાણનો 
 ઉપયોગ થાય છે, થડના પાયાની આસપાસ વલયો બનાવ ેછે. પોતે આ�ફો�સોના �ેમી હતા, તેમણે 1973મા ં
 તેમાથંી 300, 2006મા ં900 અને �ણ વષ� પછ� અ�ય 1,700 રોપાઓ ઉમેયા�, �મા ં��ુીભર પાયર� અને 
 �લુગોવા �તો હતી. 

 કમર બાધંવાના િવચારને સમ�વતા, શાહ કહ� છે ક� તેઓ એક ��ુર લોકકથાથી �ે�રત થયા હતા, �ના થડમા ં
 િછ�ો બનાવીને �ૂના ફળ-��ૃોને �નુજ�િવત કરવામા ંઆ�યા હતા. "મ� 1996 મા ંટ�કિનક સાથ ે�યોગ કરવા�ુ ં
 શ� ક�ુ� અને 2011 �ધુીમા ંજ ટ�કિનકમા ંિન�ણુતા મેળવી લીધી," તે જણાવ ેછે. "આ વષ� મ� 75 શાખાઓ બાધંી 
 છે." 

 કમરબધંી અથવા �ર�ગ-બા�ક�ગ એ દાડં�, ડાળ� અથવા થડમાથંી છાલની સ�ંણૂ� �ર�ગને �ૂર કરવાનો ઉ�લેખ કર� 
 છે. એક બાગાયતી પ�િત, તે ફળ આપનાર છોડને મોટા અને મીઠા ફળ ઉ�પ� કરવા દબાણ કર� છે. 

 �વ�છ, તી�ણ છર�નો ઉપયોગ કર�ને, છાલની એક �ચ લાબંી વ�ટ� કાપી નાખવામા ંઆવ ેછે અને ચેપને રોકવા 
 માટ� તે ભાગને ગે�ુ માટ� અને જ�ંનુાશકની પે�ટથી સારવાર આપવામા ંઆવ ેછે. જો યો�ય ર�તે કરવામા ંઆવ ે



 તો, આ સમારકામ ગભંીર શક�રા માટ� માગ� �દાન કરશ.ે સમય જતા,ં ��ૃ નવા �તરો ઉગાડશ ે� કટને આવર� 
 લેશ.ે �યાર� ભેજ�ુ ં�તર 70 ટકા આસપાસ હોય �યાર� શાહ �દવાળ�ની આસપાસ કમર બાધંવાની ���યા કર� છે. 

 શાહના જણા�યા �જુબ, 35 વષ� અને તેથી વ� ુ�મરના ��ૃો પર અને જમીનથી ઓછામા ંઓછ� 15 થી 20 �ટ 
 �ચી ડાળ�ઓ પર કમરબધંી કરવી જોઈએ. "શાખાનો ઓછામા ંઓછો ઘરેાવો 30cms હોવો જોઈએ," તે કહ� છે. 

 કમર બાધંવા પાછળના િવ�ાન િવશ ેિવ��તૃ મા�હતી આપતા,ં �મુન શકંર ગાિવત, �તૂ�વૂ� સ�ં�ુત �ૃિષ 
 િનયામક, �જુરાત, અને �ઓ 90ના દાયકાના �તથી શાહની તકનીકથી પ�ર�ચત છે તે કહ� છે ક� તે એક 
 સા�બત તકનીક છે અને રા�યના અનેક બગીચાઓમા ંતેની નકલ કરવામા ંઆવી છે. “કપડા ંબાધંવાથી અ�ય 
 જ�યાએ જતી શક�રાનો માગ� અવરોધે છે અને તેને કાપની ઉપરની ડાળ�ઓ પરના ફળોમા ંજવા દબાણ કર� છે. 
 કમર બા�ંયા પછ�, એ�ુ ંજોવામા ંઆ��ુ ંછે ક�, ફળ મોટા થાય છે અને તેનો �વાદ મીઠો હોય છે," તે મા�હતી આપે 
 છે. 

 તેમની નવીનતા માટ�, શાહને 2006મા ં�જુરાત સરકાર �ારા '�ૃિષ ના �િષ' શીષ�ક, ક���ીય �ૃિષ મ�ંાલય �ારા 
 2009મા ંસરદાર પટ�લ �ૃિષ સશંોધન �રુ�કાર અને 2018મા ંIARI (ભારતીય �ૃિષ સશંોધન સ�ંથા) ઈનોવટે�વ 
 ફામ�ર એવોડ�થી નવાજવામા ંઆ�યા હતા.છે 

 ક� ટ�કિનક સરળ લાગે છે પરં� ુતેને અમલમા ં�કૂતી વખતે સાવધાની રાખવાની જ�ર છે, કારણ ક� ખો�ંુ પગ�ુ ં
 આખર� િવશાળ અને ફ�લાયેલા ��ૃના ��ૃ� ુતરફ દોર� શક� છે. 

 (યોિશતા રાવ �ારા સપંા�દત) 


