मभयची
प्रस्त्तालना
योजच्मा आशायात मभयचीचे अत्मालश्मक अवते. फाजायात हशयव्मा मभयचीव लऴषबय भागणी अवते.
माखेयीज बायतीम मभयचीव ऩयदे ळातूनशी चाॊगरी भागणी आशे . भशायाष्ट्रात मभयचीची रागलड अॊदाजे १ राख
शे क्टय षेत्रालय शोते. भशायाष्ट्रातीर मभयचीखारीर एकूण षेत्राऩैकी ६८ टक्के षेत्र नाॊदेड, जऱगाॊल, धुऱे, वोराऩूय,
कोल्शाऩूय, नागऩूय, अभयालती, चॊद्रऩूय, उस्त्भानाफाद मा जजल्यात आशे . मभयचीभध्मे अ ल क जीलनवत्ल बयऩूय
प्रभाणात अवल्माने मभयचीचा वॊतुमरत आशायात वभालेळ शोतो. मतखटऩणा ल स्त्लाद मा मभयची शे भशत्लाचे
भवाल्माचे पऩक आशे . मभयचीचा औऴधी उऩमोग वुद्धा शोतो.
शलाभान
उष्ण आजण दभट शलाभानात मभयची पऩकाची लाढ चाॊगरी शोऊन उत्ऩादन चाॊगरे मभऱते. मभयची पऩकाची
रागलड ऩालवाऱा, उन्शाऱा आजण हशलाऱा मा तीनशी शॊ गाभात कयता मेते. ऩालवाऱमात जास्त्त ऩाऊव ल ढगाऱ
लातालयण अवल्माव पुराॊची गऱ जास्त्त शोते. ऩाने ल पऱे कुजतात मभयचीरा ४० इॊ चाऩेषा कभी ऩाऊव अवणं
चाॊगरे मभयचीच्मा झाडाॊची आजण पऱाॊची लाढ २५ ते ३० वेजल्वअव ताऩभानारा चाॊगरी शोते. आजण उत्ऩादनशी
बयऩू मेते. ताऩभानातीर तपालतीभुऱे पऱे , पुरे गऱ भोठमा प्रभाणात शोते. ल उत्ऩन्नात घट मेते. पफमाॊची
उगलण १८ ते २७ वेजल्वअव ताऩभानाव चाॊगरी शोते.
जमभन

ऩाण्माचा उतभ मनचया शोणा-मा ते भध्मभ बायी जमभनीत मभयचीचे पऩक चाॊगरे मेते. शरक्मा जमभनीत

मोग्म प्रभाणात वंद्रीम खते लाऩयल्माव मभयचीचे पऩक चाॊगरे मेते ऩाण्माचा मोग्म मनचया न शोणा-मा जमभनीत
मभयचीचे पऩक घेऊ नमे. ऩालवाऱमात तवेच फागामती मभयचीवाठी फागामती मभयचीवाठी भध्मभ काऱी आजण
ऩाण्माचा उतभ मनचया शोणायी जमभन मनलडाली. उन्शाऱमात भध्मभ ते बायी जमभनीत मभयचीची रागलड कयाली.
चुनखडी अवरेल्मा जमभनीतशी मभयचीचे पऩक चाॊगरे मेते.
शॊ गाभ:- खयीऩ पऩकाची रागलड जून, जुरै भहशन्मात आजण उन्शाऱी पऩकाची रागलड जानेलायी, फ्रेब्रुलायी
भहशन्मात कयाली.
पफमाण्माचे प्रभाण:- शे क्टयी १ ते दीड हकरो पफमाणे लाऩयाले.
ऩूलषभळागत:- एपप्रर, भे भहशन्मात जमभन ऩुयेळी नाॊगरुन लखरुन तमाय कयाली. शे क्टयी ९ ते १० टन कुजरेरे
ळेणखत जमभनीत मभवऱाले.
रागलड
जजयामती पऩकावाठी वऩाट लाफ़्मालय योऩे तमाय कयतात तय फागामती पऩकावाठी गादी लाफ़्मालय योऩे
तमाय केरी जातात. गादी लापे तमाय कयण्मावाठी जमभन नाॊगरुन आजण कुऱलून बुवबुळीत कयाली. जमभनीत
दय शे क्टयी २० ते २५ टन चाॊगरे कुजरेरे ळेणखत मभवऱाले. नॊतय २५ पुट राॊफ ४ पूट रुॊ द १० वेभी उॊ च

आकायाचे गादी लापे तमाय कयालेत. प्रत्मेक गादी लाफ़्मालय ३० हकरो चाॊगरे कुजरेरे ळेणखत आजण अधाष
हकरो वुपरा मभवऱाले.
फी ऩेयण्मावाठी ८ ते १० वेभी अॊतयालय लाफ़्माच्मा रुॊ दीरा वभाॊतय ओऱी तमाय करुन त्माभध्मे १० टक्के
दाणेदाय फ़्रोये ट १५ ग्रॅभ दय लाफ़्मारा टाकून भातीने झाकून घ्माले. त्मानॊतय मा ओऱीभध्मे दोन वेभी ओऱीलय
पफमाॊची ऩातऱ ऩेयणी कयाली ल फी भातीने झाकून टाकाले. पफमाण्माॊची उगलण शोईऩमषत लाफ़्माॊना दययोऩ झायीने
ऩाणी द्याले. फी ऩेयल्मानॊतय १५ हदलवाॊनी योऩाॊची जोभदाय लाढीवाठी प्रत्मेक लाफ़्माव ५० ग्रॅभ मुरयमा दमाला.
वलषवाधायणऩणे फी ऩेयल्मानॊतय ३० ते ४० हदलवाॊनी योऩे रागलडीव तमाय शोतात.
उॊ च आजण ऩवयट लाढणा-मा जातीॊची रागलड ६० ६० वेभी अॊतयालय आजण फुटक्मा जातीॊची रागलड ६० ४५
वेभी अॊतयालय कयाली. कोयडलाशू मभयचीची रागलड ४५ ४५ वेभी अॊतयालय कयाली. योऩाॊची रागलडीवाठी ६ ते ८
आठलडे लमाची म्शणजे १५ ते २० वेभी उॊ चीची योऩे मनलडाली. योऩाॊची वयीलयॊ फा ऩद्धतीलय रागलड कयाली. योऩे

गादीलाफ़्मातून काढल्मानॊतय रागलडीऩूली योऩाॊचे ळंडे १० मरटय ऩाण्मात १५ मभरी भोनोक्रोपॉव ३६ टक्के प्रलाशी
अमधक २५ ग्रॅभ डामथेनएभ ४५, ७५ टक्के अमधक ३० ग्रॅभ ऩाण्मात मभवऱणाये गॊधक ८० टक्के मभवऱरेल्मा
द्रालणात फुडलून रालालेत.
खते आजण ऩाणी व्मलस्त्थाऩन
लेऱेलय लयखते हदल्माभुऱे मभयची पऩकाची जोभदाय लाढ शोते. मभयचीच्मा कोयडलाशू पऩकावाठी दय शे क्टयी

५० हकरो नत्र, ५० हकरो स्त्पुयद आजण ओमरताच्मा पऩकावाठी दय शे क्टयी १५० हकरो नत्र, १२० हकरो स्त्पुयद

आजण १२५ हकरो ऩाराळ द्याले. माऩैकी स्त्पुयद आजण ऩाराळ माॊची ऩूणष भात्रा आजण नत्राची अधी भात्रा योऩाॊच्मा
रागलडीच्मा लेऱी द्यालीत. नत्राची उलषयीत अधी भात्रा योऩाॊच्मा रागलडीनॊतय ३० हदलवाॊनी फाॊगडी ऩद्धतीने द्याली.
मभयची फागामती पऩकारा जमभनीच्मा भगदयु प्रभाणे ऩाणी दमाले. प्रभाणाऩेषा जास्त्त हकॊला कभी ऩाणी दे ऊ

नमे. झाडे पुरालय आजण पऱालय अवताना झाडाॊना ऩाण्माचा ताण दे ऊन योऩे रालणीनॊतय १० हदलवात ळेतात
योऩाॊचा जभ फवतो. मा काऱात १ हदलवाआड ळेतावायखे ऩाणी दमाले. त्मानॊतय ५ हदलवाॊच्मा हकॊला एक
आठलडमाच्मा अॊतयाने ऩाणी दमाले. वाधायणतः हशलाऱमात १० ते १५ हदलवाॊच्मा अॊतयाने तय उन्शाऱमात ६ ते ८
हदलवाॊच्मा अॊतयाने पऩकारा ऩाणी दमाले.
आॊतयभळागत
मभयचीच्मा योऩाॊच्मा रागलडीनॊतय २० ते २५ हदलवाॊनी ऩहशरी खुयऩणी कयाली त्मानॊतय तणाॊच्मा
तीव्रतेनुवाय खुयऩण्माकरुन ळेत तणपलयशीत ठे लाले. खयीऩ मभयचीरा रागलडीनॊतय २ ते ३ आठलडमाॊनी योऩाॊना
भातीची बय द्याली. फागामती पऩकाॊच्मा फाफतीत योऩाॊच्मा रागलडीनॊतय २ भहशन्माॊनी शरकी खाॊदणी करुन वयी
पोडू न झाडाॊच्मा ओऱीच्मा दोन्शी फाजूनी भातीची बय द्याली.
लाण
१) ऩुवा ज्लाराः- शी जात हशयव्मा मभयचीवाठी चाॊगरी अवून मा जातीची झाडे फुटकी ल बयऩूय पाॊद्या अवरेरी
अवतात. पऱे वाधायणऩणे १० ते १२ वेभी राॊफ अवून पऱाॊलय आडव्मा वुयकुत्मा अवतात. पऱ लजनदाय ल
खूऩ मतखट अवते. पऩकरेरी पऱे रार यॊ गाची अवतात.

२) ऩॊत वी-१:- हशयव्मा ल रार (लाऱरेल्मा) मभयचीच्मा उत्ऩादनारा शी जात चाॊगरी आशे . मा जातीची पऱे
उरटी अवतात. मभयची पऩकल्मालय पऱाॊचा आकऴषक रार यॊ ग मेतो. पऱे ८ ते १० वेभी राॊफ अवून वार जाड
अवते. पऱाॊतीर पफमाॊचे प्रभाण अमधक प्रभाणात अवून फोकडमा योगाव प्रमतकायक आशे .
३) वॊकेश्र्लयी-३२:- मा जातीची झाडे उॊ च अवतात. मभयची २० ते २५ वेभी राॊफ अवून ऩातऱ वारीची अवतात.
वारीलय वुयकुत्मा अवतात. लाऱरेल्मा मभयचीचा यॊ ग गदष रार अवतो.
४) जी-२, जी-३, जी-४, जी-५:- मा जातीची झाडे फुटकी अवतात. मा मभयचीच्मा अमधक उत्ऩादन दे णा-मा
चाॊगल्मा जाती आशे त. पऱाॊची राॊफी ५ ते ८ वेभी अवून पऱाॊना गदष ताॊफडा यॊ ग अवतो.
५) भुवाऱलाडीः- मा जातीची झाडे उॊ च लाढतात. खयीऩ शॊ गाभावाठी शी जात चाॊगरी अवून फोकडमा, बुयी आजण
डामफॅक मा योगाॊना कभी प्रभाणात फऱी ऩडतात.
६) ऩुवा वदाफशाय:- मा जातीची झाडे उॊ च अवून ऩाने इतय जातीॊऩेषा रुॊ द अवतात. पऩकरेरी मभयची तेजस्त्ली
रार यॊ गाची अवते. मा जातीच्मा हशयव्मा मभयचीचे वयावयी उत्ऩादन वाडे वात ते दशा टन ल लाऱरेल्मा मभयचीचे
दीड ते दोन टन उत्ऩादन मभऱते. शी जात भाला, कोऱी मा हकडीॊना तवेच डामफॅक आजण पलऴाणूजन्म योगाॊना
प्रमतकायक आशे .
मा मळलाम पलद्याऩीठाॊनी पलकवीत केरेल्मा अजग्नये खा, ऩयबणी टॉर, जमॊती, कोकणक्राॊती, पुरे वुमभ
ष ुखी, एनऩी४६ मा वायख्मा अमधक उत्ऩादन दे णा-मा जाती रागलडीमोग्म आशे त.
योग आजण हकड

१)योगः- भय- शा योग जमभनीतीर फुयळीभुऱे शोतो. रागण झारेरी योऩे मनस्त्तेज आजण भरूर शोतात. योऩाचा
जमभनी रगतचा खोडाचा बाग आजण भुऱे वडतात त्माभुऱे योऩ कोरभडते.
उऩाम:- १० मरटय ऩाण्मात ३० ग्रॅभ कॉऩयऑक्झी क्रोयाईड ५० टक्के मभवऱू न शे द्रालण गादी लापे हकॊला
योऩाॊच्मा भुऱा बोलती ओताले.
२) पऱे कुजणे आजण पाॊद्या लाऱणे:- (फ्रुट यॉट अॉड डामफॅक) शा योग कोरीटोट्रीकभ कॅऩवीवी मा फुयळीॊभुऱे
शोतो. मा योगाचा प्रादब
ष ाकाय खोरगट डाग हदवतात. दभट शलेत
ु ाषल झारेल्मा हशयव्मा हकॊला रार मभयचीलय लतुऱ
योगाचे जॊतू लेगाने लाढतात आजण पऱालय काऱऩट चट्टे हदवतात. अळी पऱे कुजतात आजण गऱू न ऩडतात.
फुयळीभुऱे झाडाच्मा पाॊद्या ळंडमाकडू न खारी लाऱत जातात. प्रथभ कोलऱे ळंडे भयतात. योगाचा प्रादब
ु ाषत जास्त्त
प्रभाणात झाल्माव झाडे वुकून लाऱतात तवेच ऩानाॊलय आजण पाॊद्यालय काऱे हठऩके हदवतात.

उऩाम:- मा योगाची रषणे हदवताच ळंडे खुडून त्माॊचा नाळ कयाला. तवेच डमथेन झेड-७८ हकॊला डामथेन
एभ-४५ हकॊला कॉऩय ऑजक्वक्रोयाईड माऩैकी कोणतेशी एक फुयळीनाळक औऴध २५ ते ३० ग्रॅभ १० मरटय
ऩण्मात मभवऱू न योग हदवताच दय १० हदलवाॊच्मा अॊतयाने ३ ते ४ लेऱा पलायाले.
३) बुयी (ऩालडयी मभल्डमू):- बुयी योगाभुऱे मभयचीच्मा ऩानाच्मा लयच्मा आजण खारच्मा फाजूलय ऩाॊढयी बुकटी
हदवते. मा योगाचा प्रादब
ु ाषल जास्त्त प्रभाणात झाल्माव झाडाची ऩाने गऱतात.

उऩाम:- बुयी मा योगाचा प्रादब
ु ाषल हदवताच ३० ग्रॅभ ऩाण्मात मभवऱणाये गॊधक हकॊला १० मभमरमरटय

कॅयाथेन १० रीटय ऩाण्मात मवऱू न मभयचीच्मा पऩकालय १५ हदलवाॊच्मा अॊतयाने दोन पलायण्मा कयाव्मात.

कीड
पुरहकडे ः- शे हकटक आकायाने अमतळम रशान म्शणजे १ मभरी ऩेषा कभी राॊफीचे अवतात. त्माॊचा यॊ ग हपकट
पऩलऱा अवतो. शे हकटक ऩानालय ओयखडे ऩाडू न ऩानाचे यव ळोऴण कयतात. त्माभुऱे ऩानाॊच्मा कडा लयच्मा
फाजूरा चुयडरेल्मा हदवतात. शे हकटक खोडातीर यवशी ळोऴून घेतात. त्माभुऱे खोड कभजोय फनते ल ऩानाॊची
गऱ शोते.
उऩाम:- योऩरालणीऩावून ३ आठलडमाॊनी पऩकालय १५ हदलवाॊच्मा अॊतयाने ८ मभरीमभटय डामभेथोएभ १०
मरटय ऩाण्मात मभवऱू न पलायाले.
भालाः- शे हकटक मभयचीची कोलऱी ऩाने आजण ळंडमातीर यव ळोऴण कयतात. त्माभुऱे नपलन ऩारली मेणे फॊद
शोते.
उऩामः- रागलडीनॊतय १० हदलवाॊनी १५ मभरी भोनोक्रोटोपॉव ३६ टक्के प्रलाशी १० मरटय ऩाण्मात मभवऱू न
पलायणी कयाली.
काढणी ल उत्ऩादन
हशयव्मा मभयचीची तोडणी वाधायणऩणे रागलडीनॊतय अहडच भहशन्माॊनी वुरु शोते. ऩूणष लाढरेल्मा ल
वारीलय चभक अवरेल्मा हशयव्मा पऱाॊची तोडणी दे ठावश १० हदलवाॊच्मा अॊतयाने कयाली. वाधायणऩणे हशयव्मा
मभयच्माॊची तोडणी वुरु झाल्मानॊतय ३ भहशने तोडे वुरु याशतात. अळा प्रकाये ८ ते १० तोडे वशज शोतात.
लाऱरेल्मा मभयच्माॊवाठी त्मा ऩूणष पऩकून रार झाल्मालयच त्माॊची तोडणी कयाली.

जातीऩयत्ले (फागामती) हशयव्मा मभयच्माॊचे शे क्टयी ८० ते १०० जक्लॊटर उत्ऩादन मभऱते लाऱरेल्मा रार

मभयच्माॊचे उत्ऩादन ९ ते १० जक्लॊटर मनघते. ल कोयडलाशून मभयचीचे उत्ऩादन ६ ते ७ जक्लॊटर मेते.

