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ગો-કૃપા અમૃતમ
(ક ચર અને બે ટે રયા)
ગો-કૃપા અમૃતમ એક ાકૃિતક ગૌ આધા રત યોમાં અને
બી ઔષિધમાં થી બનાવેલ મ ણ છે, અમારા િવ તૃત સંશોધનનું પ રણામ છે.

ગો-કૃપા અમૃતમના લાભ નીચે મુજબ છે (સંિ
•

માં) -

જમીન માં મ સૂ મ કીટાણુઓનો સંચાર થશે - પાક ની રોગ િતકારક શ ત અને ગુણવ ા વધશે. પાકને સુપા ય વ પમાં પોષક ત વો મળશે.

અળિસયાઓની વૃિ થશે.
•
•

જમીન વધારે નરમ બનશે, વરસાદના પાણીને વધુ સારી રીતે શોષી શકશે, સમય જતાં ખેતીમાં પાણીની જ રયાત ઘટશે. જમીનના ડાણમાં પાણીનું તર
પણ વધશે. ગૌ આધા રત કૃિષ માં ખેડૂત ઓછામાં ઓછા ખચથી વા ભમાન સાથે ખેતી કરી શકે.
ગો-કૃપા અમૃતમનું ાવણ તમામ કારના અનાજના પાકો તથા શાકભા ના પાકોમાં ખુબજ ઉપયોગી છે.

ગો-કૃપા અમૃતમ િનઃશુ ક આપવામાં આવે છે. આ ઉ પાદ માટે કોઈ પૈસા લેશે તો તેની સામે કાનૂની કાયવાહી કરવામાં આવશે. ખેડૂત ભાઈઓને િવનંતી છે કે ગોકૃપા અમૃતમનો ઉપયોગ તેમની જમીનના એક ભાગમાં કરે અને તેના પ રણામના આધારે આગળ વધે. આ ઉ પાદનના સાચા ઉપયોગથી તમારી જમીન અથવા
પાકને કોઈ પણ કારનું નુકશાન થવાની સંભાવના નથી. એનો યોગ બી ખેતીની ાકૃિતક પ િતઓ સાથે પણ થઇ શકે છે.
ગો-કૃપા અમૃતમ એ દ ય ગૌમાતાની કૃપા છે. અમારી ન િવનંતી કે આપણે
આ વ તુનો ઉપયોગ ગૌમાતાને વંદન કરીને કરીએ અને સમૃ બનીએ.

ગો-કૃપા અમૃતમમાંથી બનાવેલ ાવણની િવશેષતાઓ
હ રયાળી ાંિત પહેલાં ૧૯૭૦ માં ૧ ામ માટીમાં ૨ કરોડ ઉપયોગી સૂ મ વાણુ મળતાં, હવે ૫૦,૦૦૦ પણ બ યાં નથી. માનવ શરીર હોય કે ધરતી, આ મ
સૂ મ કીટાણુઓ વા ય માટે અ યંત આવ યક છે.
ગો-કૃપા અમૃતમ બે ટે રયા અને ક ચરમાં ૬૦ થી વધુ અલગ અલગ કારના બે ટે રયા ( મ સૂ મ કીટાણુઓ) છે, ધરતીમાં વેશ કરીને આપોઆપ ફેલાવા
લાગે છે. એમાંથી • ૪-૬ કારના એવા બે ટે રયા ( મ સૂ મ કીટાણુ) છે કે રોગ િનયં ક અને કીટ િનયં કનું કામ કરે છે. ઘણા બધા બે ટે રયા એવા છે પાકને સારી વૃિ
પામવામાં, વધુ અને સારા ફળ આપવામાં મદદ કરે છે.
• ૪ કારના એવા બે ટે રયા છે કે હવામાંથી નાઇટોજન લઈને સુપા ય વ પમાં મૂળને ઉપલ ધ કરે છે, એટલે સમય જતાં ભિવ યમાં યુ રયાનો ખચ ઓછો
થઇ જશે. એવા બે ટે રયા ફૉસફોરસને સુપા ય વ પમાં વન પિતને ઉપલ ધ કરે છે.
• ૬ બે ટે રયા એવા છે ને વૈ ાિનક ભાષામાં ઓ બે ટે રયા કહે છે, છાણ અને ગોમૂ માં અથવા જમીનમાં રહેલા ધાતુ અને ખનીજ પદાથ ને સુપા ય
વ પમાં મૂળને ઉપલ ધ કરે છે.
• ૬ બે ટે રયા એવા છે ખાતરને કંપો ટ કરવાનું કામ કરે છે. લે ટોબેસીલસ બે ટે રયા છે વન પિત અને ફળ ને વધવામાં મદદ કરે છે. આ ાવણમા
સ ફરને સુપા ય સાવ પમાં ઉપલ ધ કરવા વાળા પણ ઘણા બે ટે રયા ઉપ થત છે.

ગો-કૃપા અમૃતમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો?
ગો-કૃપા અમૃતમનો ખેતરમાં ઉપયોગ કરવા માટે ાવણ તૈયાર કરવાની પ િત: • ૨૦૦ િલટર પાણી લેવું. એમાં ૧ િલટર ગીર ગો-કૃપા અમૃતમ મેળવવું. એમાં ૨ કલો ગોળ અને ૨ િલટર દેશી ગૌમાતાની તા છાશ મેળવવી.
• ઉપરનું મ ણ કોઈ વૃ ની નીચે અથવા છાંયડામાં સુતરાઉ કાપડ ઢાંકીને રાખવું નાથી હવાની અવરજવર થતી રહે. દવસમાં એક વાર આ મ ણને ૫ વાર
ઘ ડયાળની દશામાં હલાવવું.
• ૫-૭ દવસની અંદર ૨૦૦ િલટર ટલું ાવણ તૈયાર થઇ જશે. યારે ાવણ પૂ ં થવા આવે અથવા અડધા વુ થઈ ય યારે એમાં ફરી ૨ કલો દેસી ગોળ,
૨ િલટર દેસી ગોમાતાની તા છાશ અને બાકીનું પાણી ઉમેરીને ઉપર સમ વેલી િવિધ અનુસાર બીજું ાવણ તૈયાર કરવું. કોઈ કારણથી ાવણ બગડી
ય તો અમારી ગૌશાળાથી અથવા બી કસાન મ ોથી ( મણે આ ાવણને યો ય રીતે બના યું છે) ફરી ક ચર ા કરીને ઉપર દશાવેલ પ િતથી
પોતાનું નવું ાવણ તૈયાર કરી શકો છો.આ તૈયાર ાવણને થમ વખત ૧ એકર જમીનમાં ૧૦૦૦ લીટરના માપથી પાણી સાથે પંપની સાથે અથવા ડેિચંગ,
ડીપ અથવા ફુવારા પ િતથી આપવું. અને પછીના પીયત વખતે ૬૦૦ લીટરની આસ પાસ આપવું. વરસમાં એકાદ વાર ાવણનું મધર કલચર એટલે કે ગીર
ગો-કૃપા અમૃતમ તાજું લઇ બદલવું પડશે (૩ વષ સુધી, યાં સુધીમાં તમારી પાસે પણ ઉ મ ગુણવ ા વાળું મધર લચર િવકિસત થઇ જશે).
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િવશેષ ન ધ ૧) ગો-કૃપા અમૃતમમાં રહેલા મ સૂ મ કીટાણુઓને દેશી ગાયનું જ ગોબર અને ગોમૂ ભાવે છે અને દેશી ગાયના પંચગ ય પદાથ સાથે સૌથી ઉ મ
પ રણામ આપશે. એટલે ભસનું અથવા િવદેશી ગાયનું ગોબર વાપરવું નહ . એટલે અમારી ન િવનંતી છે કે તમારી પાસે દેશી ગાય ન હોય તો કોઈ
ગૌશાળાથી દેશી ગાયનું ખાતર ખરીદીને વાપરવું અને તમે દેશી ગાય રાખો તો એને વધુ સરળતાથી સાચવી શકાશે, તમારી યુ રયા અને DAP
સબિસડીથી તમે ગાય માટે ખાણ (કો સ ટેટ ફીડ) ખરીદી શકશો અને ગાયનું ગોબર-ગૌમૂ ના ઉપયોગથી તમે તે ઉ ચ ગુણવ ાનું ખાતર અને
કીટનાશક યનું િનમાણ કરી શકશો.
૨) ખેડૂત મ ોને ન િવનંતી એ પણ છે કે ગીર ગો-કૃપા અમૃતમના ાવણનો ઉપયોગ પહેલાં તમારી જમીનના એક નાના ભાગમાં કરવો. ઉદાહરણ પે
તમારી પાસે ૨૦ એકર જમીન હોય તો પહેલાં ફ ત અડધા એકરમાં ઉપયોગ કરવો. તમને સફળ પ રણામ મળે તો મોટા પાયે ગાયો લાવીને
વા ભમાનથી વિનભર થઇને ખેતી થશે.

ગો-કૃપા અમૃતમ બે ટે રયા નો ખાતર તરીકે કેવી રીતે ઉપયોગ કરશો?
• દેસી ગોમાતાના તા ગોબરની ૨ ફૂટ ઉચી અને ૨ ફૂટ પોહળી લાઇન કરવી, અને તેને ડની નીચે અથવા અ ય છાયડામાં રાખવી. ૨૦૦ િલટર ાવણ
તૈયાર થયું છે એમાંથી ૨૦ િલટર લઈ આની ઉપર છાંટી દેવું. આનાથી વધારે પણ લઈ શકાય છે.
• પછી આ ખાતર ઉપર ડપ અથવા બી કોઈ રીતથી પાણીનો છંટકાવ કરતા રેહવું નાથી તેમાં ભેજ બનેલું રહે. આનાથી લગભગ ૪૦-૪૫ દવસમાં સરસ
મ નું ઉ મ ગુણવ ા વાળું ખાતર તૈયાર થઇ જશે. આ ખાતર તમે કોઈ પણ ખેતરમાં અને કોઈ પણ પાકમાં વાપરશો તો સુંદર પ રણામ મેળવી શકાશે.

ગો-કૃપા અમૃતમ બે ટે રયાને કીટ િનયં ક તરીકે કેવી રીતે વાપરશો?
• ૨૦૦ િલટરમાંથી ૧ િલટર ાવણ લેવું.
• ૧૫ િલટરના પંપમાં બાકીનું પાણી ભરવું.
• આ મ ણનો દર ૫ દવસે ૧ વાર છંટકાવ કરવો. આનાથી પાકમાં રોગ આવશે જ નિહ તેવી પ ર થિતનું િનમાણ થઇ શકશે, અથવા રોગ આવશે તો પણ
આનાથી ઘણો િનયંિ ત રહેશે.
ગો-કૃપા અમૃતમનું ાવણ રેલાવીને (ફેલો સી ટ ારા): ગૌ અમૃતમનું ૧૦૦-૨૦૦ લીટરનું ાવણ િત હે ટર સુ મ િપયત પ ધિતથી અથવા રેલાવીને િપયત
આપવાના પાણી સાથે આપી શકાય. બી ખેડૂતોની િત યા અનુસાર ગીર ગો-કૃપા અમૃતમનું ાવણ ડપ ઇરીગેશનની પાઇપમાંથી સરળતાથી લો (પસાર)
થાય છે.

ખાસ ન ધ ખેતરમાં ડાંગર, ઘ વગેરે પાક લીધા બાદ બાકી રહેલા પાકને સળગાવવાથી જમીનમાં રહેલા કરોડો બેકટે રયાનો નાશ થાય છે. નાથી જમીનની ફળ ુપતા ઘટી
પછીના પાકોમાં ઉ પાદન ઘટે છે તથા પયાવરણ ને દુિષત પણ કરે છે. બાળવાને બદલે રોટરી કરવાથી ખેત પેદાશનો બાકી રહેલો ભાગ ધરતીમાતાને પાછો
આપવાથી બેકટે રયાનો ખોરાક બની જમીનને વધુ ફળ ુપ બનાવશે અને પછીના પાકોના ઉ પાદનમાં ખા સો વધારો થશે રોટરી કરવાના ખચ કરતા વધુ
લાભકતા બનશે.

ખાસ સાવચેતી બે ટરેયાની બોટલ લઇ જતાં ર તામાં ઓછામાં ઓછું દર ૨ કલાકે ખોલવી અને ઘરે જઈ બેકટે રયાની બોટલ ને ખોલી દેવી.
સાધનમાં બેકટે રયા તૈયાર કરવાના હોય તે સાધન ખુબ જ સારી રીતે ધોઈને ઉપયોગમાં લેવું. તેમાં કોઈ પણ તના તેલ
કે કે મકલ વાળું રહે નિહ તેની ખાસ સાવચેતી રાખવી.

વધુ માિહતી માટે અમારી
યુ ુબ ચેનલ સાથે ડાયેલા રહો.

Gopalbhai Sutariya
Bansi Gir Gaushala

ગૌકૃપા અમૃતમ માિહતી માટે સંપક
બંસી ગીર ગોશાળા, મેટો હોલસેલ સિવસ રોડ, શાંિતપુરા સકલ, સરખેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦. ગુજરાત. ભારત. ફોન : 9316746990, 635100349
દિ ણ ગુજરાત - ભ ચ - 8160164013. ક છ - ગાંધીધામ - 9825227003 / 9825222703. ક છ - ભુજ - 9909759570. અમદાવાદ - 9426240034.
બરોડા - 9898271415. અરાવ લી અને દેહગામ - 9879854354. બોટાદ - 9824538367. જુનાગઢ - 7802919354. સુરે નગર - 7990940103.

(સોમવારથી શિનવાર - સમય સવારે ૧૦ થી ૬)
info@banigir.in

www.bansigir.in

bansigirgaushala

bansigir

