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બાયતભાાં ભશત્લના ાકોની ભાહશતી 
ક્રભ  ાકન ાં નાભ  ાકનો પ્રકાય   તાભાન  લયવાદ  જભીન અને આફોશલા  વૌથી લધ  ઉત્ાદન  

૧ ઘઉં  યવલ  
(વળમાળુ) 

10 થી 15 હડગ્રી  75 વે.ભી. કાાંલાી ચીકણી ભાટી 
યેતા જભીન  

વભળીતોષ્ણ કહટફાંધીમ   

 ઉત્તયપ્રદેળ, ાંજાફ , યાજસ્થાન અને શહયમાણાભાાં લધ  
ઉત્ાદન॰  

 ાંજાફને ઘઉના કોઠાય ભાનલભાાં આલે છે. 
 ગ જયાતભાાં બાર વલસ્તાયભાાં ‘ બાલરમા ઘઉં થામ છે. 
  ગ જયાતભાાં ભશવેાણા, યાજકોટ, જૂનાગઢ અને ખેડાભાાં થમા 
છે. બાયત વલશ્વભાાં ચોથ ાં સ્થાન ધયાલે છે.  

 વોના, વોનાલરકા, કલ્માણ વોના લગેયે મ ખ્મ જાત છે.   
૨  ડાાંગય  ખયીપ અને 

જામદ  
(ઉનાળુ) 

22 થી 32 હડગ્રી  150 થી 300 વે.ભી  જભીન વાટ શોલી જરૂયી   તવભરનાડ ,વિભ ફાંગા આફોશલા ઉષ્ણ કહટફાંધીમ ાક 
છે. દશયેાદૂનના ફાવભતી ચોખા વલળે સ્લાદ અને સ ગાંધ 
ભાટે પ્રવવધ્ધ છે.  

 ચીન ફાદ બાયતનો ફીજા નાંફયે આલે છે.  
 વિભ ફાંગા, તાવભરનાડ ાં, આંધ્રપ્રદેળ લફશાય, ઓહડળા 
 ચોખાની ઋત  મ જફ ત્રણ જાત ઔવ, અભન અને ફોયો છે.  
 ગ જયાતભાાં સ  યત, તાી, ાંચભશાર ,ખેડા, અભદાલાદ  , 

૩  ફાજયી  ખયીપ 

અને જામદ  
250 થી  300 હડગ્રી 40થી 50 વે.ભી  શરકી યેતા, ગોયાડ ાં 

જભીન  
 ગ જયાત, યાજસ્થાન અને ઉત્તયપ્રદેળ  
 ગ જયાતભાાં ફનાવકાાંઠા જીલ્રો ભોખયે છે.  

૪  જ લાય  ખયીપ 250 થી  300 હડગ્રી 50 વે.ભી.  કાી અને ગોયાડ ાં જભીન   બાયત જ લાયનો વલશ્વભાાં વૌથી ભોટો ઉત્ાદક દેળ છે.  
 ભશાયાષ્ર, કણાાટક,ભધ્મપ્રદેળ,આંધ્રપ્રદેળ અને તેરાંગણા  
 ગ જયાતભાાં સ  યત અને તાી જજલ્રો ભોખયે છે.  

૫  ચણા  યવલ  20 થી 25 હડગ્રી  40 થી 45 વેભી. ચીકણી ભાટી   ભધ્મપ્રદેળ, યાજસ્થાન, શહયમાણા અને ભશાયાષ્ર વૌથી લધ   
  

૬  ત લેય, 
અડદ, 
ભગ,ભઠ  

ખયીપ  ઓછા લયવાદ  યેતા ગોયાડ ાં જભીન   ભધ્મપ્રદેળ, યાજસ્થાન, ઉત્તયપ્રદેળ 

 ગ જયાતભાાં ત  લેય લડોદયા જીલ્રાભાાં લધ  થામ છે.   
 ગ જયાતભાાં ભગ-ભઠ કચ્છ જીલ્રાભાાં લધ  થામ છે.  
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 ગ જયાતભાાં અડદ ાટણ જીલ્રાભાાં લધ  થામ છે. 
૭  ળેયડી  ખયીપ  21 થી 27 હડગ્રી  75 થી 150 વેભી. ઊંડી કાાંલાી ચીકણી 

અને પદ્ર    
 ઉત્તયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ર,તવભરનાડ ,કણાાટક,શહયમાણા, ાંજાફ 

 ગ જયાતભાાં દલિણ ગ જયાત અને વૌયાષ્ર વલસ્તાયભાાં લધ  
થામ છે. 

 ળેયડી ઉત્ાદનભાાં ઉત્તયપ્રદેળ પ્રથભ ક્રભે છે યાંત   ખાાંડ 
ઉત્ાદનભાાં ભશાયાષ્ર પ્રથભ ક્રભે આલે છે.  

૮  કાવ  ખયીપ  
યોકહડમા ાક  

210 થી  300 હડગ્રી  50 થી 100 વેભી. કાી ભાટી, કાાંલાી   ાંજાફ, ભશાયાષ્ર, ગ જયાત અને શહયમાણાભાાં લધ . 
 બાયતભાાં કાવ ‘ વપેદ વોના ‘ તયીકે ઓખામ છે. 
 ગ જયાતભાાં સ  યેન્દ્રનગય, યાજકોટ, લડોદયા, અભદાલાદ, 
ભશવેાણા, વાફયકાાંઠા , ખેડા  

૯  ભગપી  ખયીપ અને 
જામદ  

20 થી ૩૦ હડગ્રી  50 થી 75 વેભી  રાર,ીી અને કાી   આંધ્રપ્રદેળ, તવભરનાડ  અને ગ જયાતભાાં વૌથી લધ . 

૧૦  તભાક   ખયીપ 

યોકહડમા ાક 
200 100 વે.ભી. ગોયાડ ાં જભીન   આંધ્રપ્રદેળ,ગ જયાત,લફશાય,ઉત્તયપ્રદેળ,ભશાયાષ્ર,.ફાંગા  

 ગ જયાતભાાં ખેડા, આણાંદ, ભશવેાણા, લડોદયા, ાંચભશાર  
૧૧  ચા   200 થી  300 હડગ્રી  150 થી 300 વેભી  ઢોાલ લાી 

રોશતત્લલાી જભીન  
 આફોશલા ઉષ્ણ અને વભળીતોષ્ણ કહટફાંધ  
 આવાભ,.ફાંગા,તવભરનાડ ,કેયર,વત્ર યા,કણાાટક  

૧૨  કોપી   150 થી  280 હડગ્રી  150 થી200 વેભી લાતીમ ઢોાલલાી   કણાાટક,તવભરનાડ ,કેય, આંધ્રપ્રદેળ  
૧૩  ભકાઈ  ખયીપ  210 થી  270 વે 50 થી100 વેભી કાી, કઠણ થયા 

જભીન  
 કણાાટક,ઉત્તયપ્રદેળ, લફશાય,આંધ્રપ્રદેળ,ભધ્મપ્રદેળ, ગ જયાત 

 ગ જયાતભાાં ાંચભશાર, દાશોદ, વાફયકાાંઠા અને અયલલ્રી  
૧૪  એયાંડા  ખયીપ અને 

યવલ  
    ગ જયાત, આંધ્રપ્રદેળ અને યાજસ્થાન  

 ગ જયાતભાાં ફનાવકાાંઠા, યાજકોટ, અભયેરી, અને ાટણ  
૧૫  કોકો       ગયભ અને બેજલાી આફોશલા  

 કણાાટક,તવભરનાડ , કેયર  
  

૧૬  ળણ  300 થી  400 વે 100 વેભીથી લધ   નદીઓના મ ખવત્રકોણ 
પ્રદેળ કાાં અને પદ્ર   

 .ફાંગા, આવાભ, ઓડીળા, લફશાય  
 બાયતન ાં ળણ ઉત્ાદનભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે.  
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જભીન   ળણને ‘ ફાંગાના વોનાના યેવા’ તયીકે ઓખામ છે. 
   

૧૭ જલ  150 થી  180 વે 70 વેભી થી 100 
વેભી સ ધી લયવાદ  

  જલની વૌથી લધ  ઉત્ાદક્તા ાંજાફભાાં છે.  
 ાંજાફ ,ઉત્તયપ્રદેળ,યાજસ્થાન, શહયમાણા  

 


