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ગજુરાતમાાં કૃષિ ઉત્પાદન 

ખયીપ ાક( ચોભાસ)ુ :- ડાાંગય , ફાજયી , જુલાય ,કાસ, ,ભગપી,એયાંડા,તર,સોમાફીન, ળેયડી , 

અડદ, ભગ,તલેુય,ળણ,ળક્કયીમા, ગલાય,બીંડા, ભકાઇ  

યવલ ાક (વળમાો) :-      ઘઉં,ચણા,જલ,ફટાટા,તભાકુ,સયસલ,લટાણા અને ભસયૂ  

જામદ ાક :-         તડબચૂ ,દૂધી,કોળાં,ભયચાાં,ટાભેટાાં, સમૂયમખુી  

ક્રભ   ાકનુાં નાભ  સૌથી લધ ુઉત્ાદન  

1 ઘઉં   સૌથી લધ ુઘઉં અભદાલાદ અને ભહસેાણા જીલ્રાભાાં થામ છે. 
 વમત સાંળોધન કેન્દ્ર વલજાયુ (ભહસેાણા જજલ્રો) અને બફનવમત સાંળોધન 

કેન્દ્ર અયણેજ (અભદાલાદ જજલ્રો)  

 અભદાલાદ જજલ્રાનો બાર પ્રદેળ બાબરમા ઘઉં ભાટે પ્રખ્માત છે જે ઘઉના 
ઉત્તભ જાત ગણલાભાાં આલે છે.  

 સોનાબરકા, કલ્માણ સોના, બાબરમા અને રોક-1 લગેયે ઘઉની જાતો છે.   
2   ડાાંગય  

(ચોખા)                
 સૌથી લધ ુલાલેતય આણાંદ અને ખેડા જીલ્રાભાાં થામ છે. ગજુયાતનો ફીજા 

નાંફયનો ધાન્દ્મ ાક છે.  
 જીયાસય,વલજમા,ભસયુી,ફાસભતી,જમાાં, ાંખાી ,સખુલેર લગેયે ડાાંગયની 

જાતો છે. મખુ્મ ચોખા સાંળોધન કેન્દ્ર ખેડા જજલ્રાના નલાગાભ ખાતે 
આલેલુાં છે.  

3 જુલાય   સૌથી લધ ુજુલાયનુાં લાલેતય બાલનગય જીલ્રાભાાં થામ છે યાંત ુસૌથી લધ ુ
ઉત્ાદન સયુત જીલ્રાભાાં થામ છે.  

 વનઝય ગોટી નાભની જુલાય તેની ભીઠાળ ભાટે પ્રખ્માત છે.  
4 ભકાઇ   સૌથી લધ ુભકાઇ ાંચભહાર જીલ્રાભાાં થામ છે. ત્માયછી સાફયકાાંઠા 

,અયલલ્રી, લડોદયા,ખેડા અને ફનાસકાાંઠાભાાં થામ છે.  
 ‘ ગોધયા’ ખાતે ભકાઇ સાંળોધન કેન્દ્ર આલેલુાં છે.  
 ગજુયાત ભકાઇ-1,2, 4, ગાંગા સપેદ, ગાંગા, ડકે્કન, પ્રબાત નલજાત, અંફય 

અને ભાધયુી ભકાઈની સધુાયેર જાતો છે.  
 ભકાઇ સાંળોધન કેન્દ્ર ાંચભહાર જજલ્રાના ગોધયાભાાં આલેલુાં છે.  

5 ફાજયી   ફાજયી  

 ફાજયી ભાટેનુાં સાંળોધન કેન્દ્ર જાભનગયભાાં આલેલુાં છે.  
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6 ભગપી   ભગપીના ઉત્ાદનભાાં બાયતભાાં ગજુયાત પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. 
યાજ્મભાાં સૌથી લધ ુલાલેતય યાજકોટ અને સૌથી લધ ુઉત્ાદન જુનાગઢભાાં 
થામ છે.  

 જુનાગઢભાાં ભગપી સાંળોધન કેન્દ્ર આલેલુાં છે.  
  

7 કાસ   કાસના ઉત્ાદનભાાં બાયતભાાં ગજુયાત પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. યાજ્મભાાં 
સૌથી લધ ુલાલેતય સયેુન્દ્રનગય અને લડોદયા જીલ્રાભાાં થામ છે.  

 કાસને હહભથી નકુસાન થામ છે.  
 ફી.ટી.કાસ, દેવલયાજ , દેલીતેજ , ગજુયાત-67 , સાંકય-4 , ગજુયાત કાસ-8 

લગેયે કાસની સધુાયેર જાતો છે. 
 મખુ્મ કાસ  સાંળોધન  કેન્દ્ર સયુત અને પ્રદેવળક સાંળોધન કેન્દ્ર બરૂચભાાં 

આલેલુાં છે.  
8 તભાકુ   તભાકુ ના ઉત્ાદનભાાં બાયતભાાં ગજુયાત ફીજુ ાં સ્થાન ધયાલે છે. યાજ્મભાાં 

સૌથી લધ ુલાલેતય ખેડા,આણાંદ અને લડોદયા જીલ્રાભાાં થામ છે.  
 ચયોતય પ્રદેળ તભાકુનો પ્રદેળ તયીકે ઓખામ છે.  
 K-49, K-20, આણાંદ અને બયુાં એ તભાકુની સધુાયેરી જાતો છે.  
 મખુ્મ તભાકુ સાંળોધન કેન્દ્ર સયુતભાાં આલેલુાં છે. તભાકુ સાંળોધન કેન્દ્ર 

આણાંદ જજલ્રાના ધભયજ ખાતે ણ આલેલુાં છે.  
9 એયાંડા  એયાંડાના ઉત્ાદનભાાં ગજુયાત વલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે. ગજુયાતભાાં 

સૌથી લધ ુએયાંડાનુાં ઉત્ાદન ભહસેાણા , ફનાસકાાંઠા , સાફયકાાંઠા , કચ્છ , 
અભદાલાદ અને ગાાંધીનગય થામ છે.  

  

10 ળેયડી  ગજુયાતભાાં સૌથી લધ ુળેયડીનુાં ઉત્ાદન સયુત , લરસાડ, નલસાયી, તાી 
અને અભયેરી જીલ્રાભાાં થામ છે.  

11 જીરૂ,લહયમાી 
અને 

ઈસફગરુ  

 ગજુયાતભાાં જીરૂ, લહયમાી અને ઈસફગરુના ઉત્ાદનભાાં બાયતભાાં પ્રથભ 
સ્થાન ધયાલે છે. ગજુયાતભાાં જીરૂ , લહયમાી અને ઈસફગરુનુાં લાલેતય 
ફનાસકાાંઠા અને ભહસેાણા જીલ્રાભાાં જ્માયે ઉત્ાદન ભહસેાણા જજલ્રાના 
ઊંઝાભાાં થામ છે.  

 જીરૂનુાં સૌથી લધ ુઉત્ાદન ફનાસકાાંઠાભાાં થામ છે. ઈસફગરુનુાં સૌથી 
લધાયે ભહસેાણા અને ફનાસકાાંઠાભાાં થામ છે.  

12 ડુાંગી   ગજુયાતભાાં સૌથી લધ ુડુાંગીનુાં ઉત્ાદન બાલનગયભાાં થામ છે.  
 ડુાંગીભાાં એબરર સલ્પાઈડ હોલાથી તે જીલાણ ુનાળક છે.  
 ડુાંગી અને રસણ સાંળોધન કેન્દ્ર ાંચભહાર જજલ્રાના ગોધયા ખાતે 
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આલેલુાં છે.  
13 ફટાટા  ગજુયાતભાાં સૌથી લધ ુફટાટાનુાં ઉત્ાદન ફનાસકાાંઠા જીલ્રાભાાં થામ છે. 

આ ઉયાાંત લાત્રક નદીનો બાઠાભાાં ણ ફટાટાનુાં ઉત્ાદન થામ છે.  
 ફટાટા સાંળોધન કેન્દ્ર ફનાસકાાંઠાના ડીસાભાાં આલેલુાં છે.  

 


