वोमाफीन
प्रस्तालना
वोमाफीन रा ऩाश्चात्म दे ळाभध्मे ''काभधेनू'', चिनभध्मे ''भातीतीर वोने'' म्शणून वंफोचधरे जाते.
जगाभध्मे गऱीत धान्मा भध्मे वोमाफीनिे षेत्रपऱ वलाात जास्त अवून वोमाफीन ऩावून तेर काढरे जाते.
वोमाफीन भध्मे तेरािे प्रभाण २० टक्के ल प्रचथनांिे प्रभाण ४० टक्के आशे .
बायताभध्मे वोमाफीन रागलडीिी वुरुलात १९६८ वारी पक्त ३०० शे क्टय ऩावूनझारी. मा लेऱी उत्तय
प्रदे ळातीर कुभान आणण गढलार बागात हशभारमािे ऩामथ्माळी तवेि भध्म बायतात काशी हिकाणी काऱमा
यं गािे वोमाफीन ऩेयण्मात मेत अवे. भशायाष्डातवुद्धा १९७०-७५ िे दयम्मान वोमाफीन ऩेयण्मात मेत अवे. ऩयं तु
त्मा दयम्मान वोमाफीनभध्मे काशी गुणदोऴ उदा. जास्त उत्ऩादन दे णामा जातींिा अबाल, ळंगा पुटण्मािे प्रभाण
जास्त, ऩरयऩक्ल शोण्माव रागणाया जादा कारालधी लगैये माभुऱे भशायाष्डात वोमाफीन षेत्राभध्मे पायळी लाढ शोऊ
ळकरी नाशी. ऩयं तु ळास्त्रसांिे वतत प्रमत्नाने ल ळावनाच्मा प्रोत्वाशनाने वोमाफीन भध्मे अवणाये लयीर गुणदोऴ
कभी कयण्मात आरे अवून, वोमाफीनिे षेत्रात बायतात तवेि भशायाष्डात खूऩि लाढ झारेरी आशे . शे आऩणाव
तक्ता क्र. १ लरुन रषात मेईर.
तक्ता क्र. १
बायतात तथा भशायाष्डात वोमाफीनिे षेत्रात झारेरी रषणीम लाढ झारी (शे क्टय भधे)
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लयीर तक्त्मा लरुन अवे हदवून मेईर की, बायतािे एकूण षेत्र २१ राख शे क्टय ऩैकी भध्मप्रदे ळा भध्मे
१७,५५,४०० शे क्टय षेत्र वोमाफीन खारी आशे .
उत्तयप्रदे ळात २१,३०० शे क्टय ल भशायाष्डाभध्मे १,२६,९०० शे क्टय षेत्रालय वोमाफीनिी रागलड कयण्मात मेते.
भशायाष्डाभध्मे

याष्डीम

गयज

रषात

घेऊन

तेरबफमांिे

मोजनंतगात

चभऱणामा

प्रोत्वाशना

भुऱे

वोमाफीनखारीर षेत्र लाढत आशे . १९८७-८८ वारी ७६,७०० शे क्टय षेत्र १९८८-८९ भध्मे ८७,००० शे क्टय षेत्र शोते
ल १९८९-९० भध्मे १,२६,९०० शे क्टय षेत्र झारे. मालरुन शे रषात मेईर की, ळेतक-मांना वोमाफीनिे भशत्ल ऩटू
रागरे आशे .
वोमाफीन शे स्लस्तात स्लस्त आणण बयऩूय प्रचथने दे णाये अन्न म्शणून गणरे जाते. एलढे ि नव्शे तय
खरयऩात घेण्मात मेणाये तेरबफमा बऩकांना ते ऩूयक ऩीक म्शणून िरु ळकते. जेणे करुन एकूण तेरािे उत्ऩादनात
फयीि लाढ शोऊ ळकते ल इतय तेरलगीम (उदा. बुईभूग) बऩकालयीर ताण कभी कयण्माव भदत शोऊ ळकते.
वोमाफीनिे तेरबलयशीत बऩिाऩावून फये ि खाद्य ऩदाथा तमाय कयता मेतात. उदा. वोमाफीन दध
ू , खीय, चळया,

म्शै वूय ऩाक, राडू , लडे , ळेल, िटणी, उऩभा, उवऱ, इडरी, वांफाय, प्रोटीनमुक्त बफस्कीटे , ऩुयणऩोऱी इत्मादी.
गव्शािे बऩिात १०:१ प्रभाणात वोमाफीनिे ऩीि चभवऱल्माव ऩौष्टीक ऩोऱी तमाय शोते.

वोमाफीनिे बऩिात बऩष्ठभम ऩदाथा कभी प्रभाणात अवल्माभुऱे भधुभेशाच्मा योग्मावािी शा उत्कृ ष्ट आशाय
वभजरा जातो. वोमाफीनिे बऩकािा उऩमोग स्रे प्टोवामक्रीन, ऩेचनचवरीन, टे रावामक्रीन आणण इये थ्रोभामचवन
इत्मादी प्रचतजैबलके तमाय कयण्मावािी वुद्धा शोतो. बलळेऴत दब
ु त्मा जनालयांकरयता शा उत्कृ ष्ट ऩौष्टीक आशाय आशे .
वोमाफीनिी वुधारयत रागलड ऩद्धती
शलाभान:- वोमाफीन शे ऩीक खयीऩ, यफी तवेि उन्शाऱी शं गाभात घेता मेते. वाधायणत् ज्मा बागात ७०० ते
१००० चभ.भी. ऩजान्मभान बलबागरेरे अवते तेथे शे ऩीक उत्तभ मेते.
जभीन – ऩूलाभळागत:- िांगल्मा चनिमािी, भध्मभ ते खोर, आम्रबलम्र चनदे ळांक ६.५. ते ७.५ ऩमंत
अवरेल्मा जचभनीभध्मे वोमाफीनिे ऩीक उत्तभ मेते. बऩकावािी जभीन िांगरी खोर नांगरुन ल लखयाच्मा दोन
ऩाऱमा दे लून बुवबुचळत करुन घ्माली. जेणे करुन ऩाण्मािा चनिया िांगरा शोईर. अन्मथा वोमाफीनिे उगलणीलय
लाईट ऩरयणाभ शोऊ ळकतो ल ऩमाामाने उत्ऩादनात घट मेऊ ळकते.
तक्ता क्र. २
वोमाफीनच्मा चळपायव/प्रवारयत केरेल्मा जातींिे िऱक गुणधभा
गुणधभा/जाती
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उत्ऩादन (हकरो/शे क्टय)

१३
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२१०० ते २३०० २२०० ते २६०० १५००ते १६०० २००० ते २४०० २१०० ते २७००

बफमाणे:- वोमाफीनिे शे क्टयी ७५ हकरो बफमाणे रागते. बफमाणे जास्त खोर ऩडल्माव उगलण कभी शोते.
ऩेयणीऩूला ''थामयभ'' ४ ग्रॎभ प्रचत हकरो बफमाण्माव रालणे आलश्मक आशे .
णजलाणूवंलधाके:- वोमाफीन शे शलेतून भुऱांलयीर गािीभापात नत्रािे णस्थयीकयण कयते. त्माभुऱे स्लत्िी नत्रािी
फयीिळी गयज स्लत्ि बागबलते. णजलाणूवंलधाके रालण्माभुऱे वोमाफीनच्मा उत्ऩादनात १५ ते २० टक्के लाढ
शोते. भुऱांलय जास्तीत जास्त गािी मेण्माकरयता ऩेयणीऩूली बलचळष्ट यामझोबफमभ, ज्माऩोनीकभ णजलाणूवंलधाके
रालणे आलश्मक आशे . त्मावािी प्रत्मेक ८ हकरो बफमाण्माव १०० ग्रॎभ (यामझोबफमभ ) णजलाणू वंलधाक रालाले.
णजलाणू वंलधाक रालण्मािी ऩद्धत:- णजलाणू वंलधाक रालण्मावािी १ चरटय ऩाण्मात १०० ग्रॎभ १२५ गूऱ चभवऱू न
शे द्रालण १० ते १५ चभनीटे उकऱाले. थंड झाल्मालय ३०० ग्रॎभ णजलाणू वंलधाक त्माभध्मे चभवऱाले ल ऩूली

चबजबलरेल्मा बफमाण्मालय शे द्रालण चळंऩडाले आणण बफमाण्मारा व्मलणस्थत िोऱाले. शे बफमाणे वालरीत लाऱलून
ताफडतोफ ऩेयणीव लाऩयाले.
ऩेयणी:- वोमाफीन शे ऩीक खयीऩ, यफी तवेि उन्शाऱी शं गाभात घेता मेते. खरयऩाभध्मे १०० ते १२५ चभ.भी.
भान्वूनिा ऩाऊव झाल्मालय १५ जुरैऩमंत ऩेयणी वंऩलाली. १५ जुरैनंतय ऩेयणी केल्माव उत्ऩादनात घट मेते.
यफी शं गाभात ऩेयणी १ ते १५ नोव्शं फयऩमंत कयाली. उन्शाऱमात जानेलायी ळेलटिा आिलडा ते पेब्रुलायीच्मा
ऩहशल्मा आिलडमाऩमंत ऩेयणी कयाली.
खरयऩाकरयता भोनेटा शा लाण ८५ ते ९० हदलवात ऩरयऩक्ल शोणाया अवून इतय लाणांऩेषा िं गणा आशे .
त्माभुऱे झाडांिी वंख्मा शे क्टयी वशा राख अवाली. उत्ऩादन १५ ते १७ णक्लंटर/शे क्टयी मेते. खरयऩाकरयता
एभ.ए.वी.एव. १३, ऩीके ४७२, आणण एभ.ए.वी. एव. ५८ लाण १०० ते ११० हदलवात तमाय शोणाये अवून
भोनेटाऩेषा उं ि लाढते. त्मािे प्रचत शे क्टयी उत्ऩादन २० ते २५ णक्लंटर मेते. झाडांिी शे क्टयी वंख्मा ४ राख
अवाली. यफी शं गाभा करयता एभ.ए.वी.एव. १३ ल ऩी.के. ४७२ शे लाण िांगरे आढऱू न आरे अवून त्मािे शे क्टयी
१२ ते १५ णक्लंटर उत्ऩादन (बलदबाात) चभऱते. एभ.ए.वी.एव ५८ शा लाण उन्शाऱी शं गाभा करयता उत्त्तभ अवून
तो ८० ते ८५ हदलवात तमाय शोऊन त्माऩावून उत्ऩादन १० ते १२ णक्लंटर चभऱते.
बयखते:- १० ते १५ गाडमा प्रचत शे क्टय िांगरे कुजरेरे ळेणखत टाकाले.
यावामचनक खते:- शे क्टयी ३० हकरो नत्र ल ६० हकरो स्पुयद द्याले. ज्मा जचभनीत ऩाराळिे प्रभाण कभी अवेर
तेथे ३० हकरो ऩाराळ द्याले.
आंतयभळागत:- ऩेयणीनंतय ऩीक तणबलयशीत िे लण्माकरयता खुयऩणी हकंला रावो फावरीन शे तणनाळक ऩेयणीऩूली
२ हकरो/शे क्ट यी लाऩयाले आणण एक खुयऩणी कयाली. ओचरतािी वोम अवल्माव ऩीक पुरोमालय मेण्मािे लेऱी
आणण ळंगा बयण्मािे लेऱी ऩाणी हदल्माव उत्ऩादनात लाढ शोते. दोन ते तीन लेऱा कोऱऩण्मा, ऩीक ४० ते ४५
हदलवािे शोईऩमंत ऩूणा कयाव्मात.
आंतयऩीक ऩद्धत:- भशायाष्डाभध्मे कऩाळीिे आणण तुयीिे फये ि षेत्र आशे . वोमाफीन मा बऩकािा आंतयऩीक म्शणून
उत्कृ ष्ट उऩमोग करुन जास्त पामदा शोलू ळकतो. तवेि कऩाळी आणण तुयीभध्मे वोमाफीनिे आंतयऩीक घेतल्माने
दव
ु मा कोणत्माशी बऩकािे षेत्र कभी न कयता तेरबफमा बऩकाखारीर षेत्रात लाढ शोऊ ळकते. कऩाळीभध्मे
वोमाफीन बऩकािी आंतयऩीक म्शणून १:२ प्रभाणात ३० वं.भी. अंतयालय (९०x२० वं.भी. )

ऩेयणी कयाली:- त्मािप्रभाणे जास्त कारालधीिी वी-११ वायख्मा तुयीच्मा लाणाभध्मेवुद्धा १:२ प्रभाणात ३० वं.भी.
अंतयालय वोमाफीन ऩीक घेता मेते. भूग, वूमप
ा ू र ल तीऱ मांच्मा आंतयबऩकाऩेषा तूय/वोमाफीन पामदे ळीय ियरेरे
आशे .
दफ
ु ाय ऩीक ऩद्धत:- अचतखोर ल खोर जचभनीत वोमाफीन नंतय शयबया, कयडई मांिे दफ
ु ाय ऩीक घेता मेते.

ऩीक वंयषण:- ऩाने खाणायी अऱी, तुडतुडे, उं टअऱी ल ऩांढये वंडे मा भशत्लाच्मा हकडीऩावून वोमाफीन बऩकाच्मा
वंयषणाकरयता ऩेयणी नंतय ३० हदलवांनी एन्डोवल्पान ३५ ई.वी. ०.०७ टक्क हकंला न्मुऑक्रॉन ४० ई.वी. ०.०५
टक्के तीव्रतेिे पलायाले. हकडीिा ऩुन्शा प्रादब
ु ााल आढऱल्माव ऩेयणीनंतय ५० हदलवांनी लयीरप्रभाणे दव
ु यी पलायणी
कयाली.

बऩकालय दे ली योग आढऱल्माव मा योगाच्मा चनमंत्रणावािी १५० ग्रॎभ ऍगायभामटीन १०० आणण १.५ हकरो
ब्रॉमटॎ क्व ५० टक्के मा प्रभाणात हकंला १५० ग्रॎभ स्रे प्टोभामचवन अचधक १.५ हकरो कॉऩय ऑणक्झक्रोयाईड
प्रचत शे क्टयी ५०० चरटय ऩाण्मात चभवऱू न ऩेयणी नंतय ३५ हदलवांनी पलायणी कयाली. दव
ु यी पलायणी,
आलश्मकता बावल्माव ऩहशल्मा पलायणी नंतय १५ हदलवांनी कयाली.

वोमाफीनिे बफजोत्ऩादन:- बायताभध्मे वोमाफीनिे षेत्र अचरकडच्मा काऱात खूऩ लाढरेरे आशे . त्माकरयता
रागणा-मा प्रभाणणत बफमाण्मािी जास्त आलश्मकता आशे . त्माभुऱे जास्तीत जास्त बफजोत्ऩादनािा कामाक्रभ घेणे
पामदे ळीय ियते. वोमाफीनिे बफजोत्ऩादनािा कामाक्रभ खयीऩ तवेि यफी शं गाभातवुद्धा घेता मेतो.
वोमाफीनिे बफजोत्ऩादन यफी शं गाभात घेण्मािी उऩमुक्तता वोमाफीनिी-उगलण
इतय बऩकांिे बफमाण्मांऩेषा वोमाफीनिे बफमाण्मािी वािलणूक आणण उगलणळक्ती काऱजी कयण्मावायखी
गोष्ट आशे . कायण वलावाधायणऩणे वोमाफीनिे बफमाण्माभध्मे वािलणुकीनंतय ३ ते ६ भहशनेऩमंत उगलणळक्ती
िांगरी याशते. ८.७० टक्के िे लय ६ ते ९ भहशनेनंतय उगलणळक्ती ७० टक्केिे खारी जाते. खरयऩा भध्मे तमाय
कयण्मात आरेरे बफमाणे ऩुढीर खरयऩाभध्मे लाऩयालमािे अवल्माव ऑक्टोफय ते नोव्शं फयभध्मे तमाय झारेरे

बफमाणे जून, जुरैभध्मे लाऩयण्मात मेणाय म्शणजे ८ भहशन्मािेलय वािलणूक कयाली रागते. त्माभुऱे उगलणळक्ती
कभी कभी शोत जाऊन ती आलश्मक अवरेल्मा ७० टक्केऩेषा कभी शोते ल ळेतात आलश्मकतेऩेषा वोमाफीनिे
झाडांिी वंख्मा कभी शोते ल उत्ऩादनात घट शोऊन ळेतकमांिा पामदा कभी शोतो.
यफी भध्मे उऩमुक्त अवरेल्मा वोमाफीन जातीिे काशी गुणलैचळष्टमे खारीरप्रभाणे आशे त.
तक्ता क्र. ३
यफी शं गाभात िांगरे उत्ऩादन दे णामा जातींिे काशी गुणधभा
लाण
ऩीक ५० टक्के पुरो-मालय
मेण्माव रागणाये हदलव
ऩीक ऩरयऩक्ल शोण्माव
रागणाये हदलव
दोन ओऱीतीर ल झाडातीर
अंतय (वे.भी.)
शे क्टयी खत ल त्मािी भात्रा

ऩी.के. ४७२

एभ.ए.वी.एव-१३

४५ ते ५२

५० ते ५८

१०१ ते १०५

९० ते ११०

३ ते ७

३ ते ७

३० हकरो नत्र ल ६० हकरो ३० हकरो नत्र अचधक ६० हकरो
स्पुयद

स्पुयद

शे क्टयी बफमाणे (हकरो)

७५ ते ८०

७५ ते ८०

शे क्टयी उत्ऩादन (हकरो)

११०० ते १२००

११०० ते १२००

तक्ता क्र. ४
आंतयऩीक ऩद्धत कऩाळीभधीर आंतयऩीक प्रमोग (३ लऴा वयावयी)
वंस्काय

कऩाळी

आंतयऩीक कऩाळी वरग्न एकूण उत्ऩन्न जभीन लाऩयािा

हक./शे .

हक./शे .

हक./शे .

रु./शे .

चनदे ळांक

१. ६० x ३० वे.भी.

१८१

६१४

५११

२६६९

१.२९

२. ९० x ३० वं.भी.

१८५

६७०

५३७

२८०३

१.१३

३.४५/९० x २० वे.भी.

१७०

३९०

३८५

१९६२

०.९९

वा.पयक (५ टक्के)
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३७

--

०.१७

१. चनव्लऱ कऩाळी

२१०
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२२८

१०४७

०.८९

२. कऩाळी - वोमाफीन

१५५

७३५

७१०

३४६२

१.४१

३. कऩाळी-भूग

१७१

३८२

५५२

२८३२

१.११

--
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६६

--

०.१७

१७९

५५८

४८१

२४७८

१.१४

अ) ऩीक रालणी ऩद्धत

फ) आंतयऩीक

वा. पयक (५ टक्के)
वयावयी
बाल/णक्लंटर

१९८६-८७ १९८७-८८

१९८८-८९

१. वोमाफीन

३९०

५५०

३८८

२. भूग

३७८

५१२

६४६

३.कऩाळी

४८०

५१०

५७०

कऩाळी जात डी.एि.लाम-२८
(कऩाळी उत्ऩादन कभी)

भशायाष्डािे वोमाफीन बफजोत्ऩादनाव भशत्ल
वद्यािे ऩरयणस्थतीत बायतातीर वोमाफीनिे षेत्र रषात घेता भशायाष्डािा ३ या क्रभांक रागतो. ऩयं तु
भशायाष्डािे शलाभान आणण बौगोचरक ऩरयणस्थती रषात घेता भशायाष्ड २ क्रभांकालय मामरा पाय लेऱ रागणाय
नाशी. त्माकरयता भशायाष्डाभध्मे खरयऩात आंतयबऩका भध्मे भूग, उडीद मािे ऐलजी वोमाफीन तवेि यफी भध्मे
वला वाधायण गव्शाऐलजी वोमाफीन बफजोत्ऩादन घेतल्माव भशायाष्ड वोमाफीन बफमाण्मािे फाफतीत स्लमंऩूणा तय
शोईरि, ऩण इतय याज्मांना वुद्धा वोमाफीनिे प्रभाणणत बफमाणे ऩुयलू ळकेर. मादृबष्टने ळेतकमांिा जास्तीत जास्त
बफजोत्ऩादनाऩावून पामदा शोऊ ळकतो.
ऩीक काढणी:- ऩीक काऩणीिे लेऱी बलळेऴ दषता घेणे आलश्मक आशे . कायण ऩीक काढणीव उळीय झारा तय
ळंगा पुटू न बफमा जचभनीलय ऩडतात. बऩकािी काढणी लेऱेलय कयणे अचतळम भशत्लािे आशे . त्माकरयता जेव्शा
बऩकाच्मा ऩानािा यं ग बऩलऱा शोऊ रागतो ल ऩाने गऱू रागतात, तवेि ळंगािा यं ग बऩलऱवय हकंला तांफडा शोतो,
त्मालेऱी बऩकािी काऩणी कयाली. ऩीक काऩणी नंतय वोमाफीनिी झाडे उन्शात िांगरी लाऱू द्यालीत.

भऱणी:१) गव्शािी अगय ज्लायीिी भऱणी मंत्राने कयता मेते. ऩयं तु वोमाफीनच्मा भऱणी करयता भोटायीिा लेग कभी
कयणे आलश्मक आशे . अन्मथा वोमाफीनिे दाणे पुटतात. तवेि जोयात आऩटल्माने उगलण ळबक्त कभी शोते.
२) रॎ क्टयिे वशाय्माने भऱणी करुन नंतय उपनेयभधून काढू न वाप कयणे मोग्म.
३) फैरांच्मा ऩामानेवुद्धा भऱणी कयता मेते ऩयं तु मात लेऱ जास्त रागतो.

