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 DWDFBLGL 5|J’lTVM s SFU/ SFD4SFTZSFD4Z \U5}Z6L lJU[Z[PPf 

 DWDFBL HM0SF HM0M  

 DWDFBL A[(8 AGFJ[ 

 DWDFBLGF V\UMGF GFD ,BM 

 DWDFBLGM 5F;M T{IFZ SZM  

 DWDFBL S8L\U 5[:8L\U XL8 AGFJM 

 DWDFBLG[ DW5}0F ;}WL 5CM\RF0M  

 DWpK[ SZJFYL S.S. J:T]VM AG[ T[GL HF6SFZL D[/J[P 

 DWDFBL lJX[ VJGJ]\ HF6[  

 DWDFBL S[JLZLT[ DFGJ HLJGG[ p5IMULK[ T[ HF6[ 

 DWDFBLGM 0\B YIM CMITM N[XL ;FZJFZ lJX[ HF6[  

 DWDFBLGF HLJGGM .lTCF; HF6[ 
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1. ભધભાખી એક રાખ કકરભીટય જેટર પ્રલાવ કયી રાખ ફૂર ઉય 
જામ  ત્માયે ૫૦૦ગ્રાભ જેટલ ું ભધબેગ ું થામછે.  

 

2. ભધભાખીની ાુંખ એક વેંકડભાું રગબગ ૧૧૦૦૦ લખત પપડેછે અને 
એક કરાકના રગબગ ૨૨કકરભીટયની ઝડે ઉડેછે.  

 

3. ભધભાખીને છ ગ અને ચાયાુંખ શમછે.  

 

4. ભધભાખીન ું અસ્તતત્લ થૃ્લી ય રગબગ એક કયડ લષ શરેાન ું શમ 
એવ ું ભાનલાભાું આલેછે.  

 

5. ભધભાખી એકલાય ભધ રેલા ભાટે નીકે ત રગબગ ૧૦૦ફૂર 
ઉયથી ભધ રઇને ભધડૂાભાું આલેછે.  

 

6. ભધભાખી નતૃ્મ ધ્લાયા વુંકેત કયીને ફીજી ભધભાખીને ફૂરની કદળા 
ફતાલેછે.  

 

7. ભાદાભજ ય ભધભાખીઓ ૬થી૮અઠલાકડમા જીલેછે.  

8. ભધડૂાભાું એક યાણી ભધભાખી શમછે જે દયયજ રગબગ ૨૫૦૦ 
ઈંડા મ કલા સવલામ ફીજ ું કઈ કાભ કયતી નથી.  
 

9. ભધભાખીન ડુંખ થડા ઝેયી શમછે. ભધ તેભજ આ ઝેયન ઉમગ 
વલષયભાું થામછે તેને એીથેયાી કશછેે.  

DWDFBL lJX[ VJGJ]\ 
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ભધભાખી ડુંખભાયે તે ફૂરભાુંથી પ 10ને ફદરે 5 કદલવભાુંથામછે 

 

ભન ષ્મના જીલનભાું ભધભાખીન ું કેટલ  ભશત્ત્લછે કદાચ કઇને ખફય નશીં શમ. 

રકની ભાનસવકતા એલીછે કે ભધભાખી આડાને ડુંખ ભાયે ત ળયીયભાું ઝેય 
પેરાઇ જામછે. ભધભાખી 5 પ્રકાયની શમછે જેભાુંભ્રભય, વાત કડમા (બાયતીમ), 

ફગીચાની ભધભાખી, ડુંખલગયની ભધભાખી અને ઇટાલરમન ભધભાખીન વભાલેળ 
થામછે.  

ભધભાખી ખેડતૂ ભાટે પામદાકાયક છે.  

ખેડતૂ ખેતીભાું ભધભાખીઓ દ્વાયા સવનેળનની દ્ધસતન ઉમગ કયી ાકના 
ઉત્ાદનભાું 30-35 ટકા નલધાય કયેછે. જે ખેડતૂ ભાટે પામદાકાયકછે. ભધભાખી 
સલે ભાકશતી આતાું લારવાડના ભનભશનટેરે જણાવ્ ું શત ું કે ભધભાખીન ું ભધ 
દલાના રૂભાું ણ કાભકયેછે. ભધભાખીઓભાું ભ્રભયભાખી અને ફગીચાની ભાખી 
અંધાયાભાું યશછેે જ્માયે અન્મ ત્રણ પ્રજાસતઓ અજલાાભાું યશલેાન ું વુંદ કયેછે.  

5 પ્રકાયની ભધભાખીના યુંગ અને ળયીયની પ્રકિમા જ દી જ દી શમછે. ભધભાખી 30-

35 કડગ્રી તાભાનભાું યશી ળકે. જ એના કયતા લધાયે તાભાન થામ ત 
ભધભાખી ભયી જતી શમછે. એવ ું કશલેામછે કે ક દયતી યીતે જે ફૂરલાા દાથોછે 
જે ક દયતી યીતે પ આે ત ફૂરભાુંથી પની ઉત્સિ થલા ભાટે ઓછાભાું આછ 
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દવ કદલવન વભમ રાગત શમછે, ણ જ ફૂરને જ ભધભાખી ડુંખભાયી ફીજા 
ફૂરને ડુંખભાયે ત દવ કદલવભાું સલકવત ું પ ાુંચ કદલવભાું સલકવી જત ું 
શમછે.ભધભાખીની ઉત્સિ મૂ કશભાચરપ્રદેળભાું થામછે. ભધભાખીને લધ  બાલત ું 
ફૂર વયવલન ું ફૂરછે, જેની શકયમાણા, યાજતથાન અને ુંજાફભાું લધ  પ્રભાણભાું ખેતી 
કયલાભાુંઆલેછે.  

 

ભન ષ્મને જીલન જીલલા ભાટે ાણી, લા્  અને જ સવલામ ખયાકની ણ એટરી 
જરૂય ડતી શમછે. ભધભાખીને ગભતી ઋત  કડવેમ્ફય થી જાન્્ માયી ભકશના 
સ ધીની શમછે જેભાું તે લધ  પ્રભાણભાું ભધ આતી શમછે.  

 

ભધભાખીભાું દેયક  ડાભાું એક યાણી શમછે જેન ું આ્ ષ્મ 200 કદલવન ું શમછે 
જ્માયે  ડાભાું જે ફીજી ભાખ શમછે એનેયાજા કશલેામ જેન ું આ્ ષ્મ 41 કદલવન ું 
શમછે. યાણી ભાખ ભટ્ટી અને રારયુંગની શમછે, જ્માયે ફીજી ભાખન યુંગ રાર 
યુંગ કયતાું જ દ શમછે. ભધભાખીની ળકકત ત્રણ કકરસભટય સ ધી શમછે આથી 
આગલધતીણનથી.  
 

ભધભાખીના ડુંખભાું સલળે ગુંધ શમછે ભધભાખીને જ તભે ભાય ત આખા ઝુંડ 
વાથે લત લાયકયેછે. કાયણકે ઘલામેરી ભધભાખી ડુંખભાયે ત્માયે તેભાુંથી સલળે 
પ્રકાયની ગુંધ પેરામછે જેથી અન્મ ભાખીઓને ખફય ડી જામછે. દળયથ ગાભની 
વીભભાું આલેર વયગલાની લાડીભાું વાર ું પ રેલા ભાટે ભધભાખીન ઉમગ 
કયલાભાું આલેછે. ભધભાખીન ું અસ્તતત્લ ભટી જામત? એલ્ફટષ આઇન્તટાઇને કહ્ ુંછે કે 
જ સષૃ્ષ્ટ યથી ભધભાખીન ું યેૂ ર ું અસ્તતત્લ ભટી જામત વભગ્ર સલશ્વભાુંથી 
વજીલન ું અસ્તતત્લ જખભભાું મ કાઇ ળકેછે. કાયણ કે ક દયતી યીતે જે ફૂરલાા 
દાથો છે જે ક દયતી યીતે પ આેત ફૂરભાુંથી પની ઉત્સિ થલા ભાટે 
ઓછાભાું આછ દવ કદલવન વભમ રાગત શમછે, 
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ભધભાખી જેને શનીફી ણ કશલેાભાું આલેછે. એક ઉડત ું  કીટકછે જે ભધડૂ 

ફનાલીને યશછેે. તે શભેળા તાન ભધડૂ ઘયના છત (ધાફા) અથલા ઝાડની 

ડાીઓ ય ફનાલેછે. અને ઘણીલાય તભાયા વુંકષભાું આલલાથી ભધભાખી તભને 

ડુંખ ભાયીદેછે. આન ડુંખ ખફૂ ઝેયીર શમછે. આભાું ખ ફ ીડા અને ફતયા 

થામછે અને ડુંખ લા ી જગ્મા સ જી ણ જામછે. યુંત   વભમ યશતેા આ ડુંખને 

નીકાી દેલાભાું આલે અને કેટરાક ઘયેલ  ઉામ દ્વાયા ઉામ કયલાભાું આલેત 

ફતયા અને પેરાલા લાળું ઝેય ઓછું કયી ળકામછે. કાયણકે તભને ણ ક્યાયેમ 

ભધભાખીએ ડુંખ ભામોછે? જ એવ ું શમત રક્ષણ ઓછું કયલા ભાટે કેટરીક યીતને 

અનાલી ળકામછે. આલ આ રેખના ભાધ્મભથી જાણીએ ભધભાખીન ડુંખના ભાટે 

કેલા ઉચાયકયલા. 

ડુંખનીકા:  
 ભધભાખીના કયડલા ય ડુંખને કાેરા કશતવા ય તયત ફશાય નીકા. યુંત   
ધ્માન યાખજ કે ડુંખને તાના શાથથી નીકલાની કસળળ ન કય કાયણકે 
આનાથી શાથભાું ઝેય પેરાઈજામછે. કઈકાડષ અથલા ધાત  ન ઉમગ કયી ડુંખને 
નીકા. 

ઠુંડ ાણી અથલા ફયપ: 

 ભધભાખીના કયડલા ય ઠુંડ ાણી ખ ફ પામદાકાય કશમછે. ડુંખ રાગલા ય 
ડુંખલાી જગ્માને તયત ઠુંડાાણીભાું ઓછાભાું ઓછું ૫ સભસનટના ભાટે યાખ. ઠુંડક 
યક્તલાકશકાઓને વુંકચેછે અને ફતયાને ળાુંત કયીદેછે. ભધભાખીના ડુંખ ભાયલા 
ય ડુંખલાા કશતવા ય ફયપને કડાભાું ફાુંધીને રગબગ૧૦સભસનટ ભાટે શરક ું 
શરક ું રગાલ આનાથી તભને તયત યાશત ભળ.ે 

ભધ: 

 ભધ ણ તાનાએન્ટીફેક્ટીકયમર ગ ણના કાયણે ભધભાખીના કયડલા ય 
તેનાથી થલા લાા ડુંખના અવયને ખતભ કયી નાખેછે. આના ભાટે ડુંખલાા 
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કશતવાભાું ભધને વાયી યીતે રગાલી દ. આન ઠુંડ અને સ ખદામક પ્રબાલ ડુંખના 
રક્ષણને ખ ફ શદ સ ધી ઓછ કયી નાખેછે. 

કૈરાભાઇનરળન: 

 ભધભાખીના ડુંખના ભાટે કૈરાભાઈનરળન ણ ખ ફ વાર ું છે. ડુંખના અવયને ઓછું 
કયલા ભાટે પ્રબાસલત બાગ ય કૈરાભાઇનરળન રગાલીને ૪૦સભસનટના ભાટે 
છડીદ અને ચાય કરાકના છી ાછુંઆનેરગાલીદ. 

ચનૂ : 
 ચનૂ એક વોથી વાર ું અલ્કરાઇડછે, જે એસવડના અવયને તયત ઓછું કયેછે. 

એટરા ભાટે ચનૂ ભધભાખીના કયડલા ય આના ઝેયને ળયીયભાું પાઇરલાથી 
યકેછે. આની વાથેજ તે ઝેયના અવયને તયત ખત્ભ કયેછે. ડુંખના અવયને ઓછું 
કયલા ભાટે ચનૂાભાું થડ ુંાણી સભક્ષ કયીને ેતટ ફનાલી રડુંખ લાા કશતવાભાું 
રગાલ. 

ગરગટાનાફૂર: 

 ગરગટાનાું ફૂરના યવભાું એન્ટીપન્ગર તત્લ જલા ભેછે. આન ઉમગ 
ભધભાખીના ડુંખ ય કયલાથી ડુંખથી થનાયી ફતયા અને વજાને ઓછું કયી 
ળકામછે.આના ફૂરના યવને ભધભાખીના ડુંખ લાા કશતવા ય વીધ ું રગાલલાથી 
રાબ ભેછે. 

ટથૂેતટ: 

 ભધભાખીના ડુંખથી પેરલાલાળું ઝેય ઓછું કયલાભાું ટથૂેતટ ણ ભદદકયેછે. આના 
ભાટે ભધભાખીના ડુંખલાી જગ્માને  યી યીતે ટથૂેતટથી રે કયીને ઢાુંકી રેવ ું 
જઈએ. આ ઉામને કદલવભાું ઓછાભાું ઓછું ત્રણથીચાયલાય કય. 
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ભધભાખી ન જીલન ઈસતશાવ 
ભધભાખી એ વુંણૂષ કામાન્તયણ ાભત ું ત્લકક્ષ (શાઈભેનપ્ટેયા) શે્રણી ન ું કીટક છે તે 
વમશૂ જીલી છે . અને તેની  વાભાજીક ગશૃ વમવતથા ઘણી વવમલસ્તથત ગઠલામેર શમ 
છે.  ભઘડૂા ભાું એક યાણી ,થડી વુંખ્મા ભાું (ય૦૦ – ૦૦) નય ભાખી (ડ્રન) અને 
શજાય ની વુંખ્મા ભા ( ય,૦૦૦–૩૦,૦૦૦ ) કાભદાય ભાખી શમ છે . જાતી મ જફ 
કાભદાય ની વુંખ્મા જૂદી જૂદી શમ છે . ભઘડૂા ન ઉય ન બાગ મ ખ્મત્લે ભઘ વુંગશૃ 
કયલા ભાટે લયામ છે જમાયે નીચેન બાગ ઈં ુંંડા મકૂી ભઘભાખી ની લુંળવધૃ્ધ્ધ કયલા 
અને ફા ઉછેય ભાટે લયામ છે . જેને ફાઉછેય કષ્ષ્ટકા કશલેામ છે . ભઘ ડા ભાું 
શજાય ષ્ટકણ આકાય ની કષ્ષ્ટકા ડૂા ની ફુંને તયપ શમ છે . આ કષ્ષ્ટકાઓ , ભઘ 
બયલાની ભીણ કઠીઓ તયીકે , ઈંડા મકૂલા ભાટે , ઈંડા ન  વેલન થતા નીકતી ઈમ 
અને તેભાુંથી થતા કળેટા ના યશલેા ના તથ તયીકે તેભ જ યાગયજ વુંગશૃ કયલા ભાટે 
લયામ છે. યાણી  ભઘડૂા ની ફઘી ભઘભાખીઓ ૈકી એક જ યાણી શમ છે જે કદ ભાું 
વેથી ભટી અને રાુંફી યુંત   ડુંખ , યાગેટી કે ભીણગૃુંથી લગય ની શમ છે . યાણી ને 
એક અંડ સનક્ષૌં ેંાક અંગ શમ છે . જે કાભદાય ભાખીઓ ભાું ડુંખ ન   રૂ રે છે .  યાણી 
ન ૂકામષ ભાત્ર ઈંડા મ કલાન ું જ શમ છે . તે દયયજ ફે થી ૩ શજાય   જેટરા ઈંડા મકૂી ળકે 
છે. યાણી ભાખી ફે થી ૩ લષ સ ઘી વાયી યીતે કામષ કયે છે . અને નલ લષ સ ધી જીલે છે . 
વમલવામરક્ષી ભઘ ારન ભાું દય લે જ ની યાણી ને નલી યાણી થી ફદરલી જઈએ .  
ઈંડા ભાુંથી  ખ્ત યાણી ફનતા ૧ થી ૧૬ કદલવ રાગે છે . ક ુંલયી ફશાય આવમા છી 
ત્રણ કદલવ ભાું ઉડલા ભાટે તે   વક્ષભ ફને છે . એક અઠલાડીમા સ ધી લૈલાકશક ઉડમન 
ભાટે અન કૂ યશ ેછે. ળયદ અથલા લવુંત ૠત  ની ળરૂઆત ભાું યાણી, નય ઉત્ન્ન કયે છે. 
અને છી યાણી ઉત્ન્ન કયલા ભાટે ઈંડા મકેૂ છે . ક ુંલયી નીકે એ શરેા જ ની યાણી 
રગબગ અડધા કભષચાયી વાથે ફશાય નીકી ફીજી જગ્મા ળઘી ત્માું ભઘડૂ ફાુંધે છે . 
જૂના ડૂાભાું મ કેરા ઈંડાભાુંથી ક ુંલયી નીકે તે ફીજી ક ુંલયીઓ ને ડુંખ ભાયી કળેટા 
અલતથાભાું જ ભાયી નાખે છે, જેથી તે યાણી તયીકે એકરી જ યશ ેછે . યાણી નીકળ્મા ફાદ 
ત્રણ કદલવે તે ઉડલા રાગે છે જેની ાછ ફઘાજ નય ણ ઉડલા રાગે છે અને તે ૈકી 
એક નય જે ફઘી યીતે ચ ભજબ ત અને મગ્મ શમ તે ક ુંલયી વાથે શલા ભાું ઉડતા 
ઉડતા જ વુંબગ કયે છે . આલી યીતે ઉડલા ન ું તે ફયનાું ફાય થી ચાય લાગ્મા નાું 
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સ ભાયે યાખે છે અને વુંબગ છી ાછા પમાષ ફાદ ૪૮ થી ૭ય કરાક ભાું ઈંડા મ કલાન  
ળરૂ કયે છે નય જમાયે છટ ડે છે ત્માયે તેના જનનાુંગ યાણી ના ળયીયભાું જ યશી જામ 
છે અને છી તે ભયણ ાભે છે . ભઘડૂા ભાું યાણી ના ાછા પમાષ છી યાણી તે 
અથલા કાભદાય, નયના બયાઈ યશરેા જનનાુંગ ને કાઢી નાખે છે . વુંબગ લખતે પ્રાપ્ત 
કયેરા શ િાણ  ઓ યાણી ની શ િઘાની ભાું બયાઈ યશ ેછે શ િઘાની ભાુંના શ િાણ ઓ યાણી 
જીલે ત્માું સ ધી ઈંડા ને પરીત કયલા ભાટે લાયે છે . પરીત થમેરા ઈંડા ભાુંથી કાભદાય 
ભાખી ેદા થામ છે. યાણી ભાટે ની કષ્ષ્ટકા પ્રભાણ ભા ખ ફજ ભટી ભગપી ના ડડલા / 
પપા જેલા કદ અને આકાય ની ફાુંધલાભાું આલે છે . આલી જગ્મા ભાું યાણી   કષ્ષ્ટકા ના 
કદ ભાણે ઈંડા મકેૂ છે .  યાણી એક કષ્ષ્ટકા ભાું એક જ ઈંડ  મકેૂ છે . ઈંડા ભાથી ત્રણ 
કદલવ ભાું ઈમ નીકે છે જે રાુંફી ,ાતી,ીાળ ડતા વપેદ યુંગ ની શમ છે અને 
તે કષ્ષ્ટકા ભાું શરન ચરન કયે છે . ઈંડા ભાથી ઉત્ન્ન થમેર ઈમ જ ાુંચ થી વાત 
કદલવ યમર જેરી અામ ત યાણી ઉત્ન્ન થામ છે . જે ઈંડા ભાથી યાણી ફનાલલાની 
શમ તેને કયચાકયકાઓ (નવષ ફી)ત્રણ કદલવ લધાયે યમર જેરી ખલડાલે છે . ફાકી ની 
ઈમ ને ભઘ અને યાગ ભાથી ફનાલેર ખયાક આે છે . યાણી ની ઈમ ન ખયાક 
યમર જેરી જ છે અને તેને ઈમ અલતથા દયમ્માન જ આલાભાું આલે છે . ક દયત ભાું 
આ ગઠલણ થમેર છે . જેભા થડા અંળે પેયપાય કયી નલી યાણી ઉત્ન્ન કયલા લવાશત 
ભાથી અડઘી પેૌયભ વાથે જૂની યાણી ને ફનાલી લવાશત ની વુંખ્મા લધાયી ળકામ છે . 
નયભાખી  નયભાું આંખ ભટી શમ છે અને ઉય ની તયપ તે એક ફીજા વાથે ભી 
ગમેર શમ છે. નય ભાખી ને ણ ડુંખ, યાગેટી કે ભીણગુંં ૌયથી શતી નથી . તેન ું કામષ 
પકત યાણીને પલરત કયલાન  શમ છે . નયભાખી ભાટેની કષ્ષ્ટકાઓ કાભદાય ભાખી કયતા 
થડી ભટી શમ છે . ઈંડાભાથી ય૩ –ય૪ કદલવે  ખ્ત નય ફને છે . નય કળેટાલાી 
કષ્ષ્ટકા ઘ ુંભટ આકાયે ઉવેરા ડથી ફુંધ કયેરી દેખામ છે . લવાશત ભા જમાયે નલી 
યાણી ફનાલલા ની શમ તેના થડા વભમ શરેા નયભાખીઓ ઉત્ન્ન થામ છે . કાભદાય 
કાભદાય ભાખી પલરત ઈંડાભાથી ેદા થામ છે .  કાભદાય ભાખી અયીકલ ભાદા છે 
તેભ છતા ભધભાખી ની લવાશત જ રાુંફા વભમ સ ધી યાણી લગય ની યશ ેત તે 
અપલરત ઈંડા મકેૂ છે . જેભાુંથી પકત નય ભાખી ેદા થામ છે . પલરત ઈંડાભાુંથી ઉત્ન્ન 
થમેર ઈમ ને જ ળરૂઆત ભાું ય –૩ કદલવ યમર જેરી જ અામ ત કાભદાય ફને 
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છે. કાભદાય ના કળેટાને કષ્ષ્ટકાભાું શમ તે , વશજે ફશાય તયી આલે તે યીતે ીાળ 
ડતા છીદ્ર ્ કત ડથી ફુંધ કયેરા શમ છે .  કાભદાય ભાખી ભધ ૂં  ડા ની વાપવપાઈ , 
ઈમ ને ખયાક આલ , યાણી લગય ની લવાશતભાું યાણી ન ઉછેય કયલ ,  
લવાશતભા મગ્મ તાભાન જાલવ  ,  લવાશતની ચકીદાયી કયલી , ભીણ ઉત્ન્ન કયી 
ભધ ડ ફાુંધલ ,ખયાક ભાટે યાગયજ અને ભધ યવ રાલલા અને યમર જેરી ઉત્ન્ન 
કયી યાણી ની ઈમ ને ખલડાલલી , નલી લવાશત તેભજ ખયાક ની ળધ કયલી લગેયે 
જેલા લવાશતભાું જરૂયી દયેક કામો કયે છે . કળેટા અલતથા  યી થમા છી તેભાથી  ખ્ત 
કાભદાય નીકે છે , જે ત્રણ અઠલાડીમા છી ભધ ડા ફશાય નાું કામો જેલા કે ભધ યવ 
અને યાગ રાલલા , ભધ ડા ન ું યક્ષણ કયવ ું લગેયે કામષ ભાટે વક્ષભ ફને છે . કાભદાય 
ભાખી તાના આત્ભ યક્ષણ ભાટે પેયભન છડે છે . જેને ાયખીને લવાશત ભાની 
કાભદાય ભાખી તેના ફચાલ કામષ ભાું શોંચી જામ છે .   કાભદાય ના ઉચ્ચ પ્રદેળ ઉય 
આલેરી ભીણગ્રુંથીઓ ભાુંથી અધષપ્રલાશી રૂ ભાું ભીણ ઝયે છે . જમાયે ભધ ની ૠત  
યૂફશાય ભાું ચારતી શમ ત્માયે કાભદાય ષૂ્ક ખયાક રે છે અને લધાયે પ્રભાણ ભાું 
ભીણ ઝયે છે જે  ભીણ ડ ફાુંધલા ભાટે લયામ છે. ફૂર ન ભધ યવ ભધભાખી ન મ ખ્મ 
ખયાક  છે. જમાયે ભધ યવ અને યાગ ફને્ન બેગ  કયી ફનાલેર (ફી – ફેૌયડ )કાભદાય 
અને નય ફનલાના શમ તેલી ઈમ ન ખયાક છે યમર જેરી જે વપેદ યુંગ ન ઘણજ 
ષ્ષ્ટક દાથષ છે, જેને ્ લાન કાભદાય યાણી ભાટે ના કભાું મકેૂ છે ઈંડા ભાથી ઈમ 
નીકી ને યમર જેરી ખાલાન ું ળરૂ કયે છે અને ઈમ ને દયયજ આજ ખયાક 
આલાભાું આલે છે. શરેા ત્રણ કદલવ દયેક જાત ની ઈમ ને યમર જેરી ખલડાલલા 
ભાું આલે છે યુંત   ત્રીજા કદલવ થી નય ઈમ ને ભધ અને અડધા ચાલેર યાગ ન 
ફનાલેર ફી – ફેૌયડ અને કાભદાય ની ઈમ ને ભધ ભાથી જ ફનાલેર ફી – ફેૌયડ 
ખલડાલલાભાું આલે છે. 
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ભધભાખી ભધડૂાભાું ઠુંડી અથલા ગયભી ન ું મગ્મ ભૂાણ ણ જાલી યાખે છે. ઠુંડી ના 
કદલવભાું એક–ફીજી ભાખી ય ગઠલાઈ ગ ઘવે છે. કયણાભે ગયભી ઉત્ન્ન થામ છે 
અને ફશાય ના શલાભાન કયતા રગબગ ૬.૬ વે. જેટરી લધાયે ગયભી ભધ ડા ભાું 
જાલી ળકે છે. જમાયે ગયભી લધાયે શમ ત્માયે ભાખીઓ ાુંખ શરાલી લન નાખે છે. 
કયણાભે ભધ ડા ભાું ફશાયનાું શલાભાન કયતા ઓછી ગયભી શમ છે.  ભધ એ ખયેખય 
ભધભાખીઓએ ફૂર ભાથી બેગ કયેર ભધ યવ નથી યુંત   કાભદાય તાની રા વાથે 
ભધ યવ ને જઠય ભાું બેગ કયી ત્માય ફાદ તેને ફશાય કાઢી ભીણકઠીભાું બયે છે. ભધ 
કઠી ભાું બમાષ છી તેભાું લધાયા ન ું ાણી ાુંખ થી શલા નાખી ઉડાડી મકેૂ છે છી 
ફયાફય ભધ જેવ ું ઘટ પ્રલાશી થામ, ત્માયે ડૂાની કઠીઓ ભીણ થી ફુંધ કયલભાું આલે 
છે જે કષ્ષ્ટકા ભાું ભધ બયેલ ું શમ તેન  ભોં, ભીણ અને વશજે પ્રરીળ થી વાટ યીતે 
ફુંધ કયેલ ું શમ છે જે ડ એક વયખ ું વાટ અને ીાળ ડત ું વપેદ દેખામ છે. 
સભનાક્ષી લ ણાગયીમા ,ડ. ી. કે. ફયડ, કીટક ળાસ્ત્ર સલબાગ ,ફું. અ કસ ભશા સલદ્યારમ,એ.એ.્ .,આણુંદ 
સ્ત્રતઃ-ળીષક: ભધભાખી ારન 
પ્રકાળક: સલતતયણ સળક્ષણ સનમાભક આણુંદ કૃસ ્ સનલસવિટી, આણુંદ– ૩૮૮૧૧૦ 
કરેજે ઓપ એગ્રીકલ્ચયર ઇન્પભેળન ટેકનરજી  

ભધભાખીનીજાસત ઈંડા 
અલતથા 

  ઈમઅલતથા 
(કદલવ) 

કળેટાઅલતથા 
(કદલવ) 

ઈંડાભાથી  ખ્ત ભધભાખી ફનતા  
     રાગત ક રવભમ(કદલવ) 

યાણી ૩ .–૬ ૭–૮ ૧૬ 

કાભદાય ૩ ૬–૬. ૧૧–૧ય ય૧ 

નય ૩ ૭ ૧૪ ય૪ 

 ભધભાખીની 
     જાસત 

આ્ ષ્મ 

લષ ભાવ કદલવ 

   યાણી ૯ ૦ ૦ 

   કાભદાય – – ૪૪–૪ 

   નય – – ૭ 
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ભધભાખી ફૂરનાું યવને ભધભાું પેયલે છે અને તેને ભધડૂાભાું વુંગ્રશ કયે છે. 
જ ુંગરભાુંથી ભધ એકત્ર કયલાની ધ્ધસત ઘણાું વભમથી ચારતી આલી છે. ભધ અને 
તેનાું ઉત્ાદની લધતી જતી ભામ્ગને કાયણે ભધભાખી ઉછેય એક અરામદા 
વમલવામ તયીકે આગ આલી યશરે છે. ભધ અને ભીણ એ ફે એલી ભશત્લની 
ઉત્ાદ છે જે ભધભાખી ઉછેય દયસભમાન પ્રાપ્ત થામ છે. 

ભધભાખી ઉછેયન આજીસલકા ઉાર્જન ભાટેનાું પામદા 

 ભધભાખી ઉછેય ઓછ વભમ, ધન અને ભાખાકીમ જરૂકયમાત ભાુંગી રે છે. 
 ભધ અને ભીણ ફને્ન ખફૂ જ ઓછા કૃસ ધનભાુંથી તૈમાય કયી ળકામ છે. 
 ભધભાખી અન્મ કૃસ સ્રત વાથે ક્યાુંમ તધાષભાું ઉતયતી નથી. 
 ભધભાખી ઉછેય માષલયણ ઉય ણ શકાયાત્ભક અવય કયે છે . ભધભાખીઓ 
અનેક 
લનતસતઓભાું યાગનમન ભાટે જલાફદાય છે અને તેથી સમૂષમ ખી જેલાું કેટરાક 
ાકની ઉજ લધે છે. 
 ભધ તલાકદષ્ટ અને આયગ્મપ્રદ ખયાક છે . ભધ ભેલલાની જૂની ઢફથી ઘણી 
લાય ભધભાખીઓનાું લવલાટ નાળ ાભે છે . ભધભાખીઓને ખખાુંઓભાું ઉછેયલાથી 
ભધ ઘયે ફનાલી ળકામ છે અને આ પ્રકાયન નાળ અટકાલી ળકામ છે. 
 ભધભાખી વમસ્ક્તગત યીતે અને જૂથભાું ણ કયી ળકામ છે. 
 ભધ અને ભીણનાું આસથિક ક્ષભતા ઉચ્ચ છે. 

ઉત્ાદન ધ્ધ્ધ્ત 

ભધભાખીને ખેતય કે ઘયભાું ખખાુંઓભાું ઉછેયી ળકામ છે. 

ભધભાખી ઉછેય ભાટે આલશ્મક વાધન 

 ભધડૂ : આ એક ખખ ૂું શમ છે જે એક તયપ તરેટ્વથી આલકયત કયેલ ું શમ છે . 
આ ખખ ું એકુંદયે ૧૦૦ વેભી રાુંબ ું , ૪૫ વેભી શળું અને ૨૫ વેભી ઉંચ ું શમ છે . આ 
ખખ ું ૨ વેભી જાડ ું શમ છે અને તેભાું ૧ વેભી શળું કાણ ું યાખલાભાું આલે છે . 
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ઉયનાું તતય ખખાું જેટરી જ શાઇનાું શમ છે જેથી તે ખખાભાું ગઠલાઈ ળકે 
અને તેભની જાડાઇ ૧ .૫ વેભી શમ છે જેથી તે ભધડૂાન ું લજન ઉંચકી ળકે . તેની 
શાઇ ૩.૩ વેભી શમ છે જે ભધભાખીઓને નૈવલગિક લાતાલયણ રૂૂું ાડે છે અને 
તેભને ભધડૂ ઉબ કયલાભાું ભદદ કયે છે. 
 ધમૂ્ર મુંત્ર : આ એક ભશત્લન ભ વાધન છે . તેને નાના ડબ્ફાભાુંથી ફનાલી ળકામ 
છે. તેન ઉમગ તાની જાતને ભધભાખીનાું ડુંખથી ફચાલલા ભાટે કયલાભાું આલે 
છે. 
 કાડ : જ્માયે આણે ભધભાખીનાું ઉછેયનાું સલતતાયભાું કાભ કયતાું શઇએ ત્માયે 
આણને ડુંખથી ફચાલલા ભાટે લાયલાભાું આલે છે. 
 ચાક  : ઉયનાું તતયને કાલા ને ભધડૂાને છૂટ ાડલાભાું લયામ છે. 
 બ્રળ/ીચી : ભધડૂાભાુંથી ભધભાખીઓને ખવેડલા ભાટે લયામ છે. 
 યાણી યક્ષક 
 ભાલચવ 

ભધભાખી ઉછેય ભાટે આલશ્મક વાધન 

બાયતભાું ભધભાખીની ચાય પ્રજાસતઓ જલા ભે છે. તે છે: 
 યૉક ફી (એસવ ડવાષટા): તેઓ વાય ભધ વુંગ્રશ કયે છે અને પ્રસત કરની 50-80 
કકગ્રા ભધ આે છે. 
 લરટર ફી (એસવ ફ્રકયમા): તેઓની ભધ ફનાલલાની ક્ષભતા ઓછી શલાથી 
તેઓ ૨૦૦-૯૦૦ ગ્રામ પ્રસત કરની ભધ આે છે. 
 ઇષ્ન્ડમન ફી (એસવ વેયાના ઇષ્ન્ડકા): તેઓ પ્રસત લષ પ્રસત કરની ૬ -૮ કકગ્રા 
ભધ આે છે. 
 ્ યસમન ફી [ઇટાલરન ફી ] (એસવ ભેલરપેયા): તેભન ું પ્રસત કરની ભધ 
ઉત્ાદન ૨૫-૪૦ કકગ્રા શમ છે. 
ડુંખ યકશત ભધભાખી (કિગના ઇકયકડેસનવ): ઉય જણાલેર પ્રજાસતઓ ઉયાુંત, 
કેયભાું એક અન્મ જાસત ણ જલા ભે છે જેને ડુંખ યકશત ભધભાખી કશ ેછે. તેઓ 
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શકીકતભાું ડુંખ લગયની શતી નથી, યુંત   તેભન ડુંખ ખફૂ જ ઓછ સલકસવત શમ 
છે. તેઓ ખફૂ જ વાયી યાગલાશક છે અને પ્રસતલષ ૩૦૦-૪૦૦ ગ્રા ભધ આે છે 

ભધડૂાની તથાના 

 જે તથે ભધભાખી ઉછેય કયલાન શમ તે તથર ખ રાણલાળું , સકૂૂું અનેફાગની 
નજીક શવ ું જઇએ જ્માું આવાવ ફૂરન યવ, યાગયજ અને ાણી પ્રાપ્મ શમ. 
 સમૂષપ્રકાળની યક્ષણ યાખલાથી ભધડૂાન ું તાભાન જાલી ળકામ છે. 
 જ્માું ભધડૂાન ું તટેન્ડ શમ ત્માું આવાવ આલેર કકકડમાયાું બયી દેલાભાું આલે છે. 
ભધભાખીઓની કરનીઓ શુંભેળા લૂષ કદળાભાું યાખલી જઇએ જેથી તડકા અને 
લયવાદ વાભે યક્ષણ ભી ળકે. 
ધણ, અન્મ પ્રાણીઓ, ખફૂ જ લાશનવમલશાય ્ ક્ત યતતાઓ અને રાઇટથી તેને દૂય 
યાખવ ું જઇએ. 

ભધભાખીની કરનીની તથાના 

 ભધભાખીની કરની તથાલા ભાટે , ભધભાખીઓને જ ુંગરી કરની ભાુંથી 
ભધડૂાનાું ખખાભાું તથાનાુંતકયત કયલાની યશ ેછે . તે ભાટે તેભનાું આખાું ઝુંડને 
તથાનાુંતકયત કયવ ું ડે છે. 
 આભ, ઝુંડને રાલતાું શરેાું એ આલહ્સતમક છે કે ભધડૂા ભાટેનાું ખખાને જૂના 
કચયાની ભદદથી તેભજ ભધનાું ભીણની ભદદથી નૈવલગિક સ ગુંધ ્ ક્ત અને આકળષક 
ફનાલલાભાું આલે. જ ળક્ય શમ ત , નૈવલગિક ઝુંડભાુંથી યાણી ભાખીને કડી અને 
તેને અંદય મકૂલાભાું આલે જેથી અન્મ ભાખીઓ તેના પ્રત્મે આકસિત થામ. 
 ઝુંડને કેટરાુંક અઠલાકડમાુંઓ સ ધી અડધ ક વપેદ ખાુંડને ગયભ ાણીભાું 
ઓગાી ફનાલેર યવ આલાભાું આલે છે જેથી ભધડૂ ણ જલ્દી તૈમાય થામ છે. 
 લધ  ડતી ભાખીઓ બેગી ન થામ તે જ ઓ. 
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કરનીન  ું વમલતથાન 

 અઠલાકડમાભાું એક લાય ભધડૂાનાું ખખાને તાવ અને ફને ત્માું સ ધી વલાયભાું 
તાવ. 
 શરેાું છત, ત્માય ફાદ, તતય , ત્માય ફાદ , તેનાું આંતકયક ખુંડ અને ત્માય ફાદ 
તેની જભીનને વાપ કય. 
 કરનીને સનમસભત ણે જતાું યશ અને તેભાું યાણીની શાજયી , ------- ન સલકાવ, 
ભધ અને યાગન વુંગ્રશ , યાણી કન સલકાવ અને ભધભાખીઓની ળસ્ક્ત અને 
ભધભાખીઓની વધૃ્ધ્ધ જતાું યશ. 
 ભધભાખીનાું દ ળમ્ન વભા નીચેનાુંભાુંનાું કઇ ણ જ ુંત  ઓની શાજયી ણ 
તાવતાું યશ. 
 લેક્વ ભથ (ગેરેકયમા ભેરનેરા ): ફધ ું જ રાયલે અને યેળભી જાાું કાઢી નાુંખ . 
Wax moth (Galleria mellonella): 
 લેક્વ ફીટલ્વ (પ્રેકટફલરમભ જાસત):  ખ્ત જ ુંત  ઓને બેગાું કયી કાઢી નાુંખ. 
 ઉધઈ: ખખાુંની જભીન એન તેની ફાજ ઓને કાવને ટાસળમભ યભેંગેનેટભાું 
રાી અને તેનાું લડે લછૂ. જરૂય ડે  નયાલતષન કય 
કભવભ દયસભમાન વમલતથાન 
 ઉયનાું તતય કાઢી નાુંખી આયગ્મ પ્રદ કરનીઓને લધ  નજીક નજીક કયી બ્રડૂ 
ચેમ્ફયાભાું ગઠલી ર. 
 જ આલશ્મક શમ ત લચ્ચે એક ફડષ મકૂાલ. 
 જ જરૂયત રાગે ત યાણી ક અને અન્મ નય કન સનકાર કય. 
 ખાુંડન ું દ્રાલણ (૧:૧) @ ૨૦૦ ગ્રા ખાુંડ પ્રસત કરની પ્રસત અઠલાકડમાનાું કશવાફે     
ભધભાખીઓને આ. 
 ફધી જ કરનીભાું એક જ વભમે ખયાક મકૂ જેથી તેભાું લ ૂુંટ નકાયી ળકામ. 
ભધ લશતે  ું શમ તે ભવભભાું વમલતથાન 
કરનીને ભધની ઋત  આલલા સ ધીભાું વક્ષભ કયી નાુંખ. 
 શરેાું તતય અને બ્રડૂ ખુંડની લચ્ચે આલશ્મક અલકાળ આ. 
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 યાણી યક્ષક ટ્ટીને પ્રજનન અને તતય ખુંડની લચ્ચે યાખી યાણીને પ્રજનન 
ઓયડાભાું યાખ. 
 કરનીને અઠલાકડમાભાું એક લાય તાવ અને ફધ ું જ ભધ ફધાું જ તતય ઉય 
થી કાઢી રેલા્ ું છે કે નશીં તે તાવ . જે ફે્રભ ણાુંથી લધ  ભધ અથલા 
યાગયજથી આચ્છાકદત શમ તેને કાઢી નાુંખ અને તેને અન્મ ફે્રભ લડે ફદરી ર. 
 જે ભધડૂા વુંણૂષ યીતે ફુંધ થઈ ગમા શમ અથલા ફે તસૃતમાુંળે જેટરાું ફુંધ 
શમતેભાુંથી ભધ કાઢી રઈ તેને ાછા મકૂી ળકામ 

ભધ સનષ્કષણ 

 ભધડૂાનાું ખખાભાું ધભૂાડ કયી ભધભાખીઓને બગાડયા ફાદ તેભાુંથી ભધ કાઢી 
ળકામ છે. 
 મ ખ્મ ફે  ષ્ ઋત ઓ જેલી કે ઓક્ટફય /નલેમ્ફય અને પેબ્ર આયી - જૂનને તયત 
જ ફાદ સનષ્કષણની આલશ્મકતા યશ ેછે. 
 એક ાક ભધડૂ લજનભાું શલ શમ છે અને ભધથી બયયૂ શમ છે . ફને્ન 
તયપનાું ભધ કભાુંનાું ફે તસૃતમાુંળથી લધ  ક ભીણથી બયાઈ ગમાું શમ છે. 

ગ્રીક ફાતકેટ ભધડૂ 

ગ્રીક છાફ ભધડૂ એ એક જૂની ટેકનરજી છે. યુંત   શજ  ણ તે મગ્મ ગણલાભાું 
આલે છે કાયણ કે તે તથાસનક વાભગ્રી અને ફનાલટન ઉમગ સચૂલે છે. 

ફનાલટ 

 છાફભાું ભોં ભટ ું અને તલ્ ું વાુંકડ ું શમ છે. 
 તેન ું ભોં વભાુંતય ગઠલેર ૧ .૨૫ ઇંચનાું રાકડાના ટ્ટાઓથી ફનાલલાભાું આલે 
છે અને તેભને તે યીતે ગઠલલાભાું આલે છે કે તે ભધભાખી દાખર ન થઈ ળકે તેવ ું 
આલયણ ફનાલે . દયેક ટ્ટ ફકશગો શમ છે અને તેભાું એક ઈંચની જગ્મા યશરેી 
શમ છે . આ ગાધષ લચ્ચેનાું બાગભાું આલે તે યીતે ગઠલલાભાું આલે છે . ફને્ન 
છેડાની છેલ્રી ૨ -૩ ઈંચ જેટર બાગ વાટ યાખલાભાું આલે છે જે છાફનાું કે્ષત્રપ 
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કયતાું લધ  રુંફાઇભાું શમ છે અને ભધભાખીઓને અન્મ જગ્માએથી દાખર થતાું 
અટકાલે છે. (લચત્ર ૧ જ ઓ). 
 દયેક ટ્ટાભાું અંદય તયપ એક ભધડૂ રટકાલલાભાું આલે છે જેને ભીણ દ્વાયા 
ચોંટાડલાભાું આલે છે. 
 છાફને અંદયની તયપ તાજાું છાણ અને ભાટી (૨:૧) દ્વાયા લરલાભાું આલે છે 
(લચત્ર ૨ ). જ્માયે લરણ સકૂાઇ જામ છે ત્માયે આ ટ્ટાઓની સત્રકણાકાય છત 
ફનાલલાભાું આલે છે જેથી છાફને સમૂષપ્રકાળ અને લયવાદ વાભે યક્ષણ ભી યશે . 
(લચત્ર ૩). 
 
 

 

 

 

 

 
 

 છાફનાું ત્રણ ઈંચ ઉયથી ભધભાખીભાટે દાખર થલાન છેદ યાખલાભાું આલે છે 
તેથી જ્માયે ભધડૂ ડે ત્માયે તેને કાયણે દાખર થલાની જગ્મા યકાઇ ન જામ . 
(લચત્ર ૪). 
 જ્માયે ભધ ાકી જામ છે અને લશલેા રાગે છે ત્માયે ભધડૂાને રાકડાનાું ટ્ટાથી 
અરગ ાડલાભાું આલે છે . જકે એક ા બાગન ભધડૂ શુંભેળા ત્માું ચોંટેર યશલેા 
દેલાભાું આલે છે જે બસલષ્મભાું નલા ભધડૂાને ત્માું રગાલલાભાું ભદદરૂ યશ ેછે. 
સ્રત:વેન્ટય ઓપ વામન્વ પય સલરેજીઝ, ભગન વન્ગ્રશારમ, લધાષ- 442 001, 
ભશાયાષ્િ 
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