भोहयी
प्रस्तालना
सयसू आणण भोहयी बायतात ३८-७९ राख हे क्टय ऺेत्रालय घेतरी जाते. त्माऩासून २६.४१ राख भेट्रीक टन
उत्ऩादन मभऱते आणण सयासयी उत्ऩादन ६८१ ककरो प्रमत हे क्टय मभऱते. हे ऩीक प्राभुख्माने उत्तय बायतात
घेतात. भहायाष्ट्रात हे ऩीक अत्मल्ऩ प्रभाणात घेतात. १९८८-८९ भध्मे भहायाष्ट्रात मा पऩकाखारी ४८०० हे क्टय ऺेत्र
होते. त्माऩासून १२०० टन उत्ऩादन मभऱारे आणण सयासयी उत्ऩादन २५० ककरो प्रमत हे क्टय मभऱारे. भहायाष्ट्रात
सयसू पायसे घेतरे जात नाही. ऩयं तु भोहयीचे ऩीक प्राभुख्माने पलदबभ ल भयाठलाडमात अल्ऩ प्रभाणात घेतरे
जाते. बंडाया ल गडमचयोरी णजल्यात बातानंतय हे ऩीक घेतात. इतय बागात ते गव्हात मभश्रऩीक म्हणून घेतात.
फागामतीखारी हे ऩीक चांगरे मेऊ ळकते.
जभीन:- भध्मभ ते खोर, चांगरा मनचया होणायी जभीन मनलडाली.
ऩूलभभळागत:- एक नांगयणी ल दोन लेऱा लखयणी करुन जभीन तमाय कयाली.
सुधारयत जाती:- पलदबभ ल ऩणिभ भहायाष्ट्रात घेतरेल्मा प्रमोगात रलकय तमाय होणायी सीता आणण भध्मभ
कारालधीची ऩुसा फोल्ड मा जाती चांगरे उत्ऩादन दे त असल्माचे आढऱू न आरे आहे . सीता ९० ते ९५ कदलसात
तमाय होते आणण १० ते १२ णक्लंटर/हे क्टय उत्ऩादन दे ते. त्माभध्मे ३८ टक्के तेर आहे . ऩुसा फोल्ड १२५ ते १३०
कदलसात तमाय होते आणण १४ ते १५ णक्लंटर/हे क्टय उत्ऩादन मभऱते. त्माभध्मे ४० टक्के तेर आहे .
ऩेयणीची लेऱ:- ऩेयणी नोव्हं फयच्मा ऩकहल्मा ऩंधयलडमात कयाली. ऩूलभ पलदबाभत बातानंतय णजयामती पऩकाची
ळक्मतो रलकय (ऑक्टोफय भध्मे ) ऩेयणी कयाली.
पफमाणे:- सरग पऩकासाठी ५ ककरो पफमाणे प्रमत हे क्टय लाऩयाले, ऩुसा फोल्डचे पफमाणे हे क्टयी ६ ककरो लाऩयाले.
दोन ओऱीतीर अंतय ४५ सं.भी. ल ओऱीतीर दोन योऩांतीर अंतय १५ ते २० सं.भी. ठे लाले.
फीजप्रकिमा:- ऩेयणीऩूली प्रमत ककरो पफमाण्मास ५ ग्रॅभ थामयभ ककंला ३ ग्रॅभ काफंडेन्झीभ चोऱाले.
लयखते:- ५० ककरो नत्र अमधक २५ ककरो स्पुयद प्रमत हे क्टय ऩेयणीचे लेऱी ऩेरुन द्याले. ऩीक फागामती घेतल्मास
ऩेयणीचे लेऱी ३० ककरो नत्र ल ३० ककरो स्पुयद द्याले आणण ऩेयणी नंतय ३० ते ३५ कदलसांनी ३० ककरो नत्राचा
दस
ु या हप्ता द्याला.

पऩकास ऩाणी दे णे:- फागामती पऩकास ४ ते ६ लेऱा ऩाणी द्याले. उगलणीनंतयचे ऩाणी थोडे उमळयाने (३ ते ४
आठलडमांनी) द्याले. ऩीक पुरोमात ल ळंगा बयत असताना १५ कदलसाचे अंतयाने ऩाणी द्याले.
मभश्रऩीक:- ४ ते ६ ओऱी गहू आणण २ ओऱी भोहयी अळा ऩद्धतीने ऩीक घेतल्मास अमधक आमथभक पामदा
मभऱतो.

आंतयभळागत:- जरुयीप्रभाणे १ ते २ मनंदण्मा (खुयऩण्मा) आणण दोन कोऱऩण्मा कयाव्मात आणण ऩीक
तणपलयहीत ठे लाले.

ऩीक संयऺण:भय योग ल भूऱ कुजव्मा हे योग ये ाऩालस्थेत मेऊ नमेत म्हणून थामयभ ५ ग्रॅभ ककंला फापलस्टीन ३ ग्रॅभ
प्रमत ककरो पफमाण्मास चोऱाले. पऩकालय ऩांढया गेयला, अल्टयनेरयमा कयऩा आणण बुयी हे योग मेतात. ऩांढया गेयला
ल अल्टयनेरयमा कयऩा मा योगाच्मा फंदोफस्तासाठी ०.२५ टक्के भॅन्कोझेफ बुकटी १२५० ग्रॅभ ५०० मरटय ऩाण्मात
मभसऱू न पलायाली. बुयी योगाचे मनमंत्रणासाठी ३०० भेळची गंधक ऩालडय २० ककरो प्रमत हे क्टय धुयऱाली ककंला १
ककरो ऩाण्मात पलयघऱणायी गंधक ऩालडय ५०० मरटय ऩाण्मात मभसऱू न पलायाली.
ककडी:मा पऩकालय ऩडणायी भाला ही प्रभुख कीड आहे . त्मामळलाम काऱी भाळी मा ककडीचाही प्रादब
ु ाभल होतो. मा

ककडींच्मा फंदोफस्तासाठी एन्डोसल्पान ३५ टक्के प्रलाही १ मरटय ककंला डामभेथोएट ३० टक्के प्रलाही ५०० मभ.मर.
५०० मरटय ऩाण्मात मभसऱू न प्रमत हे क्टय पलायाले. आलश्मकतेनुसाय दस
ु यी पलायणी १५ कदलसाचे अंतयाने
कयाली.

काढणी ल भऱणी:- ळंगा पऩलऱमा ऩडू रागताच ऩीक तमाय झारे असे सभजाले. ते काढू न एकपत्रत गोऱा करुन
खऱमात लाऱलाले. नंतय ते झोडऩून फी अरग कयाले. काढणीस उळीय झाल्मास ळंगा पुटू न पफमा ळेतात गऱू न
ऩडतात. काढणी ळक्मतो सकाऱचे लेऱी कयाली.
उत्ऩादन:- णजयामतीखारी हऱव्मा जातीचे प्रमत हे क्टयी ४-५ णक्लंटर ल मनभगयव्मा जातीचे ६ ते ८ णक्लंटर
उत्ऩादन मभऱते. फागामतीखारी हऱव्मा जातीचे १० ते १२ ल मनभगयव्मा जातीचे १४ ल १६ णक्लंटर
प्रमत हे क्टय मभऱते.

उत्ऩादन

