बात
प्रस्तालना
आऩल्मा दे ळातीर वुभाये ६५ टक्के रोकाॊच्मा दययोजच्मा आशायात बाताचा वभालेळ शोतो. भानली ळयीयाव
ऩोऴक अळा फ-माच अन्नघटकाॊचा ऩुयलठा शा बातातून शोत अवतो. तवेच इतय पऩकाॊच्मा तुरनेत ऩळु-ऩषाॊचे
खाद्य ल औद्योगगकदृष्टमा दे खीर बाताचे अनेक उऩमोग शोतात. त्माभुऱे बात शे फशुगुणी तृणधान्म ऩीक म्शणून
ओऱखरे जाते. मागळलाम शरक्मा, बायी, ऩाणथऱ, खायलट अळा पलपलध प्रकायच्मा जगभनीत मळस्लीऩणे लाढणाये

ल उत्ऩन्न दे णाये बात शे प्रभुख तृणधान्म ऩीक आशे . भशायाष्ड याज्मातीर रागलड कयण्मात मेणामा अन्नध्मान्म
पऩकाॊचा पलचाय कयता ज्लायी-फाजयीनॊतय बात पऩकाचा क्रभाॊक रागतो. अवे जयी अवरे तयी कोकण, पलदबााचा
नागऩूय पलबाग तवेच कोल्शाऩूय, ऩुणे, नागवक, पलबागाच्मा वह्याद्री रगतच्मा बागातीर रोकाॊचे बात शे प्रभुख
अन्नधान्म ऩीक आशे . भशायाष्डत बात शे ऩीक ''वाऱ'' आणण ''धान'' मा नालाने दे खीर ओऱखरे जाते. दे ळातीर
एकूण बात उत्ऩादनात भशायाष्डाचा लाटा वुभाये ३ टक्के आशे . त्माभध्मे लाढ कयण्मावाठी बात पऩकाखारीर षेत्र
ल उत्ऩादकता लाढपलणे अत्मॊत गयजेचे आशे . आऩल्मा दे ळातीर वध्माच्मा रोकवॊख्मा लाढीचा लेग आणण बात
पऩकाखारीर षेत्र ल शे क्टयी उत्ऩादकता पलचायात घेता वन २००० वारी दे ळाची बात उत्ऩादनाची गयज शी वुभाये
१०५ दळरष भे. टन याशणाय आशे . तेव्शा शे रक्ष्म वाध्म कयण्मावाठी बात उत्ऩादनाच्मा वुधारयत तॊत्रसानाचा
भोठमा प्रभाणालय लाऩय कयाला रागणाय आशे . त्माभध्मे प्राभाख्माने शे क्टयी उत्ऩादकता लाढपलण्मावाठी वशाय्मक
ठयणामा पलळेऴत् वुधारयत बात जातीॊच्मा रागलडीखारीर षेत्रात लाढ, गळपायळीनुवाय वंद्रीम ल यावामगनक
खताॊच्मा भात्राॊचा वॊतुगरत लाऩय, भळागतीचे ल रालणीचे मोग्म तॊत्रसान, ऩीक वॊयषण उऩामाॊचा अलरॊफ इत्मादी
फाफीॊलय पलळेऴ बय द्याला रागणाय आशे . तवेच वॊकरयत बात गनगभातीवायख्मा आधुगनक तॊत्रसानाचा अलरॊफ कयणे

आलश्मक आशे . आऩल्मा याज्मातीर ख्रयीऩ ल उन्शाऱी शॊ गाभात बाताची रागलड केरी जाते. बात पऩकाखारी
एकूण १५.३८ राख शे क्टय षेत्र अवून त्मातून ताॊदऱाचे २३.९७ राख टन उत्ऩादन गनघते. माचाच अथा
याज्मातीर प्रती शे क्टयी ताॊदऱ
ू उत्ऩादकता १.५६ टन आशे . शी दे ळातीर बात पऩकपलणामा याज्माॊच्मा तुरनेत
अगतळम कभी अवून ती प्रती शे क्टय २ टनाऩमंत लाढपलण्माचे उद्दिष्ट याज्मावभोय आशे . णजल्शागनशाम षेत्र,
उत्ऩादन ल उत्ऩादकता बायतात बाताचे ऩीक ४२.५० दळरष शे क्टय षेत्रालय घेतरे जात अवून त्माऩावून वुभाये
८८ दळरष टन ताॊदऱाचे उत्ऩादन गभऱते. आणण उत्ऩादकता वयावयी १.७ टन शे क्टयी आशे .
बात उत्ऩदानातीर वभस्मा:- याज्मातीर ळेतकयी बात ळेती अनेक लऴााऩावून कयीत आशे त. तयीवुद्धा दे ळाच्मा वयावयी
उत्ऩादकतेळी तुरना कयता याज्माची उत्ऩादकता अत्मॊत कभी अवून त्माव फयीच कायणे आशे त. याज्मातीर बात
उत्ऩादनातीर भशत्लाच्मा वभस्मा कोणत्मा आशे त, मापलऴमीची भाद्दशती खारी दे ण्मात आरेरी आशे .
१) वुधारयत ल अगधक उत्ऩादन दे णामा बात जातीॊच्मा रागलडीखारी अवरेरे कभी षेत्र.
२) वंद्रीम ल यावामगनक खताॊचा गळपायळीऩेषा कभी आणण अवॊतुगरत लाऩय.
३) कीड, योग ल तण गनमॊत्रण उऩामाॊचा अल्ऩ प्रभाणात लाऩय.
४) ऩीक कारालधीत ऩडणाया अगनमगभत ल अऩुया ऩाऊव आणण गवॊचनाच्मा अऩुमा वोमी तवेच खयीऩ शॊ गाभात गभऱणाया
वूमप्र
ा काळाचा कभी कारालधी.
५) लेऱेलय ल ऩुयेळा प्रभाणात ळेतभजुयाॊच्मा उऩरब्धतेतीर अडचणीभुऱे योऩ रालणी कयताना रागणाया अगधक काराली.
६) याज्मातीर बातळेती कयणाये वुभाये ८० ते ८५ टक्के अल्ऩ ल अत्मल्ऩबूधायक ळेतकयी आणण त्माॊची पलखुयरेरी
बातळेती त्माभुऱे माॊपत्रकीकयणाचा कभी प्रभाणात लाऩय.

७) वभुद्र द्दकनामारगतच्मा खाय जगभनीत अगनमगभत ल अऩुमा अथला जादा ऩालवाभुऱे शोणाये नुकवान.
८) भयाठलाडा पलबागात जगभनीतीर रोशाच्मा कभतयतेभुऱे बात पऩकाच्मा लाढीलय ल उत्ऩादनालय शोणाय अगनष्ट
ऩरयणाभ.
९) लेऱेलय आणण ऩुयेळा प्रभाणात ऩोशोचण्मावाठी खत ऩुयलठमातीर अडचणी ल रागणाया पलरॊफ.
१०) वुधारयत बात रागलडीच्मा तॊत्रसानाचा ळेतक-माॊऩमंत शोणाया अल्ऩ प्रभाणातीर प्रवाय.
११) अगत फायीक, राॊफ दाण्माच्मा ल वुलागवक बात जाती बयडण्मावाठी रागणामा वुधारयत बात गगयण्माॊची रागलड
षेत्रातीर अऩुयी उऩरब्धता.
बाताच्मा वुधायीत जाती:आऩल्मा दे ळात बात उत्ऩादनातीर शरयतक्राॊतीची वुरुलात शी वन १९६४ वारी तामचुग
ॊ स्थागनक १ ल
१९६६ भध्मे आम.आय.-८ शी बात जातीॊची रागलडीद्वाये झारी. त्मानॊतय वन १९६७ ऩावून आऩल्मा दे ळातीर
ळास्त्रसाॊना जमा, यत्ना मावायख्मा अनेक फुटक्मा, न रोऱणा-मा तवेच यावामगनक खताव उत्तभ प्रगतवाद दे णामा,रलकय तमाय शोणामा, द्दकडीॊना ल योगाॊना कभी प्रभाणात फऱी ऩडणामा बात जातीॊची गनगभाती कयण्माभध्मे
मळ गभऱारे. ळेतकयीदे खीर मा जातीॊची भोठमा प्रभाणालय रागलड करु रागरे. तेव्शाऩावून खमा अथााने आऩल्मा
दे ळातीर ल याज्मातीर बात उत्ऩादनात रषणीम लाढ द्ददवू रागरी आशे . भशायाष्डात वन १९९१ ऩावून बात
पऩकालयीर वॊळोधनाव वुरुलात झारी. याज्मातीर बात

पऩकालय वॊळोधन कयणामा पलपलध कंद्रानी कृ पऴ शलाभान,

जभीन, रागलडीच्मा ऩद्धती, स्थागनक गयजा आणण फाजायऩेठ, इत्मादी प्रभुख फाफीॊचा पलचाय करुन वन १९९६
ऩमंत ३० नलीन बात जातीॊची याज्मात रागलडीवाठी गळपायव कयण्मात आरेरी आशे .

बाताचे लाण:- अगधक उत्ऩादन दे णा-मा बात जातीॊची लैगळष्ठमे मा जाती कभी उॊ चीच्मा न रोऱणामा ल नत्र
खताव उत्तभ प्रगतवाद दे णामा आशे त.
१. ऩाने जाड, रुॊ द ल उबट आणण गदा द्दशयव्मा यॊ गाची अवल्माने कफाग्रशण कामा अगधक प्रबालीऩणे शोते. तवेच
ळंडे, ऩान ल त्माखारीर ऩाने द्ददघाकाऱाऩमंत द्दशयली ल कामाषभ याशतात. त्माभुऱे ऩानातीर रंफीत ऩऱीजाॊचे
प्रभाण कभी याशते.
२. मा जाती इॊ द्दडका प्रकायातीर अवल्माभुऱे दाणा ऩाॊढया अवून, गळजपलल्मालय गचकट शोत नाशी. बात
बयडल्मानॊतय ताॊदऱाचे ळेकडा प्रभाण स्थागनक जातीऩेषा जास्त अवते. ताॊदऱ
ू जाडा बयडा अवून त्मात
प्रगथनाॊचे प्रभाण जास्त अवते.

३. चुडाॊना जास्त प्रभाणात पुटले मेतात. त्मातीर फशुतेक पुटले कभी कारालधीत गनवलतात म्शणजे प्रथभ ल
नॊतय मेणामा पुटव्माच्मा पुरोमातीर अॊतय कभी अवते. त्माभुऱे भुख्म आणण इतय पुटव्माॊच्मा रंफीतीर
दाण्माॊच्मा वॊख्मेत कभी तपालत याशते. ऩीक तमाय झाल्मालय दाणे ळेतात गऱत नाशीत.
४. द्ददलवभानातीर वूमप्र
ा काळाच्मा कारालधीभधीर पयकाव कभी प्रभाणात वॊलेदनळीर ऩयॊ तु ताऩभानातीर
पयकाव पलळेऴ वॊलेदनळीर अवतात. त्माभुऱे एकाच शॊ गाभात ऩीक तमाय शोण्माव लेगलेगऱमा द्दठकाणी कभी
अगधक द्ददलव रागतात. तवेच उन्शाऱी शॊ गाभात ऩीक तमाय शोण्माव वुभाये १५ ते २० द्ददलव अगधक
रागतात.
५. मा जातीत ळोऴण केरेल्मा अन्नद्रव्माॊचा कामाषभऩणे लाऩय केरेरा द्ददवून मेतो. त्माभुऱे पऩकाची पाजीर
लाढ न शोता खताच्मा प्रभाणात दाण्माचे उत्ऩादन लाढते.

६. मा जाती भशत्लाच्मा योग ल कीडीव काशी प्रभाणात प्रगतकायक आशे त.
जगभन ल शलाभान:- बात शे उष्ण कद्दटफेधातीर ऩीक अवून त्माव उष्ण ल दभट शलाभानाची गयज अवते. ऩीक
लाढीच्मा कारालधीतीर वयावयी ताऩभान २४ अॊळ ते ३२ अॊळ वं.ग्रे. ऩोऴक अवते. चाॊगरे उत्ऩादन मेण्माव
शलेतीर वयावयी आद्रा ता ६५ टक्के रागते. मा पऩकाव वयावयी १००० गभ.भी ऩेषा जास्त ऩालवाची आलश्मकता
अवते.ऩुयेवा ऩाऊव ल गवॊचनाची वोम उऩरब्ध अवल्माव शे ऩीक वला प्रकायच्मा जगभनीत घेतरे जाते. ऩोमटा ल
गचकणभातीमुक्त ऩोमटा त्माचप्रभाणे जगभनीचा वाभू (ऩी.एच.) ५ ते ८ मा दयम्मान अवल्माव पऩकाऩावून
अगधक उत्ऩादन गभऱते.
पफमाण्माची गनलड ल पफमाणे प्रद्दक्रमा
अगधक बात उत्ऩादनावाठी मोग्म वुधारयत जातीचे प्रभाणणत पफमाणे लाऩयणे आलश्मक आशे , तवेच ते दय
तीन लऴाानी फदरणे जरुयीचे आशे . प्रभाणणत पफमाणे उऩरब्ध न झाल्माव पफमाण्माची ऩेयणीऩूला प्रद्दक्रमा कयणे
अत्मॊत आलश्मक आशे . कायण अगधक उत्ऩादनावाठी गनयोगी आणण लजनदाय बाताचे पफमाणे लाऩयाले. त्मावाठी
३०० ग्रॎभ भी १० गरटय ऩाण्मात पलयघऱलून द्रालण तमाय कयाले. ऩेयणीऩूली पफमाणे मा द्रालणात ओताले. नॊतय
द्रालण ढलऱू न णस्थय शोऊ द्याले. ऩोकऱ ल योगाने शरके झारेरे, तयॊ गणाये पफमाणे काढू न टाकाले. तऱाळी याद्दशरेरे
लजनदाय ल गनयोगी पफमाणे फाशे य काढू न ते २-३ लेऱा स्लच्छ ऩाण्माने धुलाले ल वालरीत २४ ताव लाऱलाले.
नॊतय योगप्रगतफॊधक उऩाम म्शणून १ टक्का ऩायामुक्त औऴध उदा. थामयभ, भोनोवान १ द्दकरो पफमाण्माव २.५
ग्रॎभ मा प्रभाणात चोऱाले.

बातालय आबावभम काजऱी योगाचा प्रादब
ु ााल शोऊ नमे म्शणून शा योग न ऩडरेल्मा ळेतातून पफमाण्माची

गनलड कयाली. तवेच अळा ळेतातीर काजऱी ऩडरेल्मा रंब्मा लेचन
ू योगग्रस्त दाणे जाऱू न टाकालेत. ज्मा
द्दठकाणी उदफत्मा योगाचा प्रादब
ु ााल शोता अळा द्दठकाणी पफमाणे ५० वं.ग्रे. ताऩभान अवरेल्मा ऩाण्मात १० गभगनटे
फुडलून नॊतय ते चाॊगरे वुकलून ऩेयणीवाठी लाऩयाले.
योऩलाटीका व्मलस्थाऩन
योऩलाटीकेत योऩे तमाय कयण्मावाठी जभीन नाॊगरुन, ढे कऱे पोडू न बुवबुळीत कयाली. नॊतय १२० वं. भी.
रुॊ द (४ पूट) ल ८ ते १० वं.भी. (८ ते १० फोटे ) उॊ च आणण ळेताचा आकाय ल उतायानुवाय राॊफी ठे लून गादी लापे
तमाय कयालेत. चॊद्रऩूय, बॊडाया आणण गडगचयोरी तवेच ज्मा द्दठकाणी शॊ गाभाभध्मे वुरुलातीव ऩाऊव कभी अवतो
अळा द्दठकाणी गादी लाफ्माची उॊ ची ३ ते ५ वं.भी. ठे लरी तयी चारते. गादी लापे कयणे ळक्म नवेर तय योऩ
तमाय कयण्मावाठी ळेतातीर उॊ चलटमाची जागा गनलडाली ल चायशी फाजुॊनी खोर चयी काढाली. माभुऱे ऩाऊव
जास्त झारा तयी ऩाण्माचा गनचया शोण्माव भदत शोईर ल कोलऱी योऩे भयण्माचे प्रभाण कभी याशीर.
गादी लापे तमाय कयण्माऩूली दय आय षेत्रात (१ गुॊठमाव) एक गाडी माप्रभाणे चाॊगरे कुजरेरे ळेणखत
द्दकॊला कॊ ऩोस्ट खत द्याले गादी लाप तमाय झाल्मालय दय चौ.भी. षेत्रालय तीन द्दकरो माप्रभाणे चाॊगल्मा कॊऩोस्ट
खताचा थय द्याला. नॊतय त्मालय दय आय षेत्राव २ द्दकरो अभोगनअभ वल्पेट द्दकॊला १ द्दकरो मुरयमा खत द्याले.
ऩालवाऱा वुरु शोताच ७ ते ८ वं.भी. अॊतयालय ओऱीत ल १ ते २ वं.भी. खोर पफमाणे ऩेरुन भातीने झाकाले.
ऩालवाचा अॊदाज ऩाशून वाधायणत् ३ ते ४ द्ददलव आधी धूऱलापेलयशी पफमाणे ऩेयण्माव शयकत नाशी. ऩेयणीनॊतय
१५ द्ददलवाॊनी ऩयत दय आय षेत्राव २ द्दकरो अभोगनमभ वल्पेट द्दकॊला १ द्दकरो मुरयमा खत द्याले. एक शे क्टय

रागलडीवाठी १० आय ( १० गुॊठे) षेत्रालय पफमाणे लाऩरुन योऩे तमाय कयालीत. प्रती शे क्टयी रागणाये पफमाणे शे
दाण्माची प्रत आणण रालणीचे लेऱी एक चौ.भी. भधीर चुडाॊच्मा वॊख्मेलय अलरॊफून आशे . प्रती शे क्टय षेत्रारा
रागणाये पफमाणे ऩुढीरप्रभाणे.
दाण्माची प्रत

प्रती शे क्टयी पफमाणे (द्दकरो)

फायीक दाणा (णझगनमा, कोरभ गट)

२५.५

भध्मभ दाण (यत्ना गट)

२५ ते ३०

जाड दाणा (जमा गट)

३० ते ४०

रालणीचे लेऱी अॊतय कभी केल्माव (१५ x १५ वे.भी.) पफमाण्माचे शे क्टयी प्रभाण ८ ते १० द्दकरोने
लाढपलणे आलश्मक आशे . योऩलाद्दटकेत तणाॊचा नाळ कयणेवाठी १ ते २ लेऱा फेणणी कयाली अथला ब्मुटाक्रोय
द्दकॊला फंथीओकाफा शे तणनाळक १ गरटय ऩाण्मात ६ गभ.गर. गभश्रण करुन १ आय षेत्रालय ऩेयणीनॊतय दव
ु मा द्दकॊला
गतवमा द्ददलळी २ ओऱीभध्मे पलायाले. तणनाळकाची पलायणी कयणेऩूली जगभनीत ऩुयेवा ओराला अवणे

आलश्मक आशे . ऩेयणीनॊतय २०-२५ द्ददलवाॊनी म्शणजेच योऩाव ६ ले ऩान पुटल्मानॊतय योऩाची रालणी कयाली.
ऩालवाच्मा अबाली अथला इतय कायणाने रालणी राॊफणीलय ऩडल्माव दय आय षेत्रातीर योऩाव १ द्दकरो मुरयमा
अथला दोन द्दकरो अभोगनमभ वल्पेटचा गतवया शप्ता द्याला. रालणीवाठी योऩे काढणीऩूली दोन द्ददलव लाफ्मातीर
ऩाण्माची ऩातऱी ५ ते १० वं.भी. ऩमंत लाढलाली.
योऩाची रालणी:- योऩे रालताना जातीच्मा कारालधीनुवाय मोग्म लेऱत रालणी कयाली. उदा. शऱव्मा जाती २० ते
२३, गनभगयव्मा २५ ल गयव्मा जाती २५ ते ३० द्ददलवाॊनी रालाव्मात. एका चुडात पक्त ३-४ योऩे रालालीत. योऩे
वयऱ आणण उथऱ म्शणजेच २ ते ४ वं.भी. खोरलय रालालीत. योऩाॊची गतयऩी ल खोर रालणी केल्माने पुटला
कभी मेण्माची ळक्मता अवते. वलावाधायणऩणे शऱव्मा जातीवाठी १५ x १५ वं.भी. अॊतयालय, गनभगयव्मा आणण
गयव्मा जातीवाठी २० x १५ वं.भी. अॊतय ठे लाले.
रागलडीच्मा ऩद्धती :- भशायाष्डातीर जगभनी ल शलाभानानुवाय बात रागलडीच्मा पलपलध ऩद्धतीचा अलरॊफ केरा
जातो. त्माची भाद्दशती थोडक्मात खारीर प्रभाणे दे ण्मात आरेरी आशे .


रालणी ऩद्धत



ऩेयणी ऩद्धत (ऩेयबात)



टोकण ऩद्धत



यशू ऩद्धत



दाऩोग ऩद्धत
कोकण आणण पलदबाातीर नागऩूय पलबागात प्राभुख्माने रालणी ऩद्धतीने बात ऩीक घेतरे जाते. माउरट

पलदबाातीर उलारयत पलबाग, ऩणिभ भशायाष्ड ल भयाठलाडमातीर १५०० गभ.भी. ऩेषा कभी ऩाऊवभान अवणामा
प्रदे ळात ऩेयबात ल टोकण ऩद्धतीचा अलरॊफ केरा जातो. तय यशू ल दाऩोग ऩद्धतीचा अलरॊफ शा आऩत्कारीन
ऩरयणस्थतीत केरा जातो.

रालणी ऩद्धत:- ज्मा पलबागात १५०० गभ.भी. ऩेषा जास्त ऩाऊव ऩडतो, तेथे बात योऩे योऩलाद्दटकेत तमाय
करुन गचखरणी केल्मानॊतय पलगळष्ट भुदतीत रालणी केरी जाते. जेथे बात योऩे तमाय करुन रालणी कयणे ळक्म
शोत नाशी अळा द्दठकाणी बाताची टोकण ऩद्धतीने, ऩेयणी द्दकॊला यशू ऩद्धतीने रागलड कयतात.
ऩेयणी ऩद्धती (ऩेयबाय द्दकॊला ऩेयवाऱ)
भयाठलाडमातीर काशी बाग आणण ऩणिभ भशायाष्डात मा ऩद्धतीच्मा बात रागलडीचा अलरॊफ कयतात.
शल्री कोकण पलबागाभध्मेशी मा ऩद्धतीचा अल्ऩ प्रभाणात लाऩय वुरु आशे . मा ऩद्धतीभध्मे बात काऩणीनॊतय
जभीन नाॊगयाली नॊतय कुऱलाच्मा चाय ते ऩाच ऩाऱमा दे ऊन जभीन बुवबुगळत कयाली. ऩाऊव ऩडण्माऩूली
घूऱलाप ऩद्धतीने द्दकॊला ऩऊव ऩडल्मानॊतय लाऩळालय ऩाबयीने अथला गतपणीने (दोन चाडमाची ) ऩेयणी कयाली.
ऩेयणीवाठी वाधायणत् ७५ ते ८० द्दकरो पफमाणे शे क्टयी लाऩयाले. दोन ओऱीतीर अॊतय २० ते २२.५ वे.भी. ठे लून
ऩाबयीच्मा द्दकॊला वयत्माच्मा वशाय्माने ऩेयणी कयाली. मा ऩद्धतीभध्मे एका चाडमातून बात पफमाणे ल दव
ु मा
चाडमातून खत ऩेयाले.

ऩेय बाताभध्मे तणाॊच्मा गनमॊत्रणाखारी ऩेयणी झाल्मालय एक आठलडमाभध्मे जभीन ओरी अवतानाच
खारीरऩैकी कोणत्माशी एका तणनाळकाची पलायणी जगभनीलय कयाली.
१. ऍनीरोपॉव १ गरटय ऩाण्मात ३ गभ.गर.
२. ब्मुटाक्रोय १ गरटय ऩाण्मात ५ गभ.गर. एक आय षेत्रावाठी ६ ते ७ गरटय ऩाणी लाऩयाले.
भयाठलाडमात ऩेयबात ऩद्धती:- कोयडलाशू बाताची ऩेयणी जूनच्मा ळेलटच्मा आठलडमात द्दकॊला जुरैच्मा ऩद्दशल्मा

आठलडमात कयाली. फागामती बाताची ऩेयणी १५ ते ३० जूनच्मा दयम्मान कयाली. १५ जुरैनॊतय बाताची ऩेयणी
करुन नमे. त्माभुऱे उत्ऩादनात घट मेते. ३० वं.भी. अॊतयालय ऩाबयीच्मा वशाय्माने कोयडलाशूवाठी ४०-५० द्दकरो
ल फागामतीरवाठी ६० द्दकरो पफमाणे शे क्टयी ऩेयणीवाठी लाऩयाले. पफमाणे ५ वं.भी. ऩेषा खोर ऩडणाय नाशी माची
काऱजी घ्माली.
कोयडलाशू ऩेयबात:- कोयडलाशू ऩेयबाताव ६०:३०:३० द्दकरो नत्र, स्पुयद ल ऩाराळ शे क्टयी द्याले. नत्राची ५० टक्के
भात्रा, ऩूणा स्पुयद ल ऩाराळ ऩेयणीच्मा लेऱी ल याद्दशरेरे ५० टक्के नत्र पुटले मेण्माच्मा लेऱी द्याले.

फागामती ऩेयबात:- फागामती ऩेयबाताव ८०:५०:५० द्दकरो नत्र, स्पुयद ल ऩाराळ प्रती शे क्टयी द्याले खताॊच्मा
भात्रा खारीर प्रभाणे द्याव्मात.
१. ऩेयणीच्मा लेऱी २० टक्के नत्र, ऩूणा स्पुयद ल ऩाराळ
२. ऩेयणीनॊतय ३० द्ददलवाॊनी ५० टक्के नत्र द्याले.
३. ऩेयणीनॊतय ६० द्ददलवाॊनी याद्दशरेरे ३० टक्के नत्र द्याले.
टोकण ऩद्धत:- जेथे योऩे तमाय करुन रागलड कयणे ळक्म शोत नाशी अळा द्दठकाणी टोकण करुन बाताचे
उत्ऩादन लाढपलता मेणे वशज ळक्म आशे . कोल्शाऩूय णजल्ह्याच्मा काशी बागात शी ऩद्धती मळस्ली झारी आशे .
जगभनीच्मा भगदयु ाप्रभाणे गयव्मा ल गनभगयव्मा जाती २० १५ वं.भी. आणण शऱव्मा जाती १५ १५ वॊ.भी.
अॊतयालय एका द्दठकाणी २ ते ३ दाणे, ३ ते ४ वं.भी. खोर टाकून टोकण कयाली. शे क्टयी २५ ते ३० द्दकरो

पफमाणे फायीक जातीवाठी ल ३५ ते ४० द्दकरो पफमाणे जाड जातीॊवाठी लाऩयाले. मा ऩद्धतीभध्मे जगभनीची उत्तभ
भळागत करुन त्माभध्मे भाकायने खुणा करुन घ्माव्मात ल प्रत्मेक पुरीलय दाणे ऩेयालेत.

यशू ऩद्धती:- काशी लेऱा वुरुलातीची धुऱलाफ्मालय केरेरी ऩेयणी अगतलृष्टीने लाशून गेल्माव ल ऩयत गादी लापे
कयणे ळक्म नवल्माव भोड आरेरी फी (यशू) गचखरणीनॊतय पेकून ऩेयरे जाते. अळा षेत्रात ऩाणी वाचणाय नाशी
माची काऱजी घ्माली. ऩाणी आणण तणाॊचा त्राव अवरेल्मा खाय जगभनीत मा ऩद्धतीचा चाॊगरा उऩमोग शोतो.

दाऩोग:- द्दपरीऩाइन्व ल जऩानभधीर ळेतकमाॊची योऩे तमाय कयण्माची रोकपप्रम अवरेरी दाऩोग शी नलीन ऩद्धत
आशे . मा ऩद्धतीने योऩे तमाय करुन लऴाातून तीन ऩीके घेता मेतात. दाऩोग लापा अॊगणात, ओवयीलय, ऩयवात,
गच्चीलय, राकडी ऩरॊगालय, टे फरायलय, पऱमाॊलय अगय वोमीनुवाय कयता मेतो. मा लाफ्मात ऩाणी वाठू न
याशण्मावाठी पलटा द्दकॊला राकडी ऩट्टीच्मा वशाय्माने लाफ्माच्मा चायी फाजू ८ ते १० वं.भी. उॊ च कयाव्मात. लापा
तमाय कयण्माव प्रॎणस्टकचा कागद लाऩयाला. मा लाफ्माची रुॊ दी वलावाधायणऩणे १.५ भीटय ठे लाली. राॊफी वोमीनुवाय ठे लाली. ४० आय षेत्राव १८ द्दकरो पफमाणे लाऩयाले. एक चौयव भीटय षेत्रावाठी ३ द्दकरो पफमाणे लाऩयाले.
खताचा लाऩय
वंद्रीम खताॊचा लाऩय:- बात ळेतीभधीर प्रभुख वभस्मेऩैकी वंद्रीम खताॊचा वॊऩूणा अबाल अथला अऩुया ऩुयलठा माभुऱे बात
जगभनीॊचा ऩोत कभी शोतो. त्माभुऱे जगभनीतीर अन्नद्रव्माॊच्मा उऩरब्धतेचे वॊतुरन पफघडते. ऩरयणाभी योऩाॊची लाढ मोग्म
न शोता उत्ऩादनालय पलऩयीत ऩरयणाभ शोतो. माकरयता नाॊगयणीचे लेऱी शे क्टयी १० ते १२.५ टन ळेधखत अथला कॊऩोस्ट
खत भातीभध्मे ऩूणऩ
ा णे गभवऱू न द्याले. तवेच गचखरणीचे लेऱी शे क्टयी १० टन द्दशयलऱीचे खत जगभनीत गाडाले. माकरयता
शे क्टयी ९० द्दकरो धंचाचे अथला तागाचे फी द्दशयलऱीचे खत म्शणून बात खाचयात ऩेयाले आणण गचखरणीच्मा लेऱी जगभनीत
गाडाले. बात ळेतीकरयता द्दशयलऱीच्मा खताचा दव
ु या भागा म्शणजे गगयीऩुष्ऩ (णग्रयीगवडीमा) माची ळेतातीर फाॊधालय
रागलड कयाली. रागलडीनॊतय दव
ु मा लऴााऩावून मा झाडाॊचा द्दशयलाऩारा बात रालणीच्मा आठ ते दशा द्ददलव अगोदय ळेतात
गाडाला. गगयीऩुष्ऩ द्दशयली ऩाने १० टन/शे क्टयी ळेतात गाडल्माव नत्र खताकरयता रागणामा खचाात रषणीम फचत कयता
मेते.
यावामगनक खताॊचा लाऩय:- चाॊगरे उत्ऩादन मेण्मावाठी पऩकाव आलश्मक अळी वला अन्नद्रव्मे गभऱारी ऩाद्दशजेत.
भुख्म अन्नद्रव्मात नत्र, स्पुयद ल ऩाराळ माॊचा वभालेळ शोतो. नत्र मा ऩोऴकद्रव्माभुऱे पऩकाची जोभदाय लाढ
शोण्माव भदत शोते. स्पुयद मा द्रव्माभुऱे भुऱाॊची लाढ चाॊगरी शोऊन ऩुष्ऩ ल परधायणा मोग्म प्रकाये शोते. मा
ऩोऴकद्रव्माभुऱे पऩकाव कणखयऩणा मेऊन ताॊदऱातीर पऩष्टभम ऩदाथा तमाय शोण्माव भदत शोते. ऩोऴकद्रव्मे
ळोऴून घेण्माची पऩकाची ळक्ती लाढते.
रालणी ऩद्धतीने बाताची रागलड कयताना, गळपायव केरेरी यावामगनक खताची भात्रा शी प्रती शे क्टयी १००
द्दकरो नत्र, ५० द्दकरो स्पुयद ल आलश्मकतेनुवाय ५० द्दकरो ऩाराळ द्याले. बाताच्मा लाढीच्मा प्रभुख अलस्था
आणण त्मा अलस्थेतीर अन्नाची गयज रषात घेता खते द्ददल्माव चाॊगरा प्रगतवाद गभऱतो. बाताच्मा प्रभुख तीन
अलस्था आशे त. त्मा म्शणजे प्राथगभक लाढीची अलस्था, पुटले पुटण्माची अलस्था आणण पुरोमात मेण्माची
अलस्था मा गतन्शी अलस्थंभध्मे बाताची नत्राची गयज जास्त अवते. म्शणून नत्रमुक्त खते एकाच लेऱी न दे ता ती
पलबागून द्यालीत. नत्रमुक्त खत इतय भागााद्वाया शोणाया नत्राचा अऩव्मम टाऱता मेतो. बाताच्मा पऩकारा
वुरुलातीच्मा अलस्थेत नत्र शे अभोगनमाच्मा स्लरुऩात दे णे द्दशतालश अवते तय ऩुढीर अलस्थेत ते ळक्मतो
नामट्रे टच्मा स्लरुऩात द्याले. स्पुयद ल ऩाराळ शी खते भात्र पऩकाच्मा वुरुलातीच्मा काऱातच द्याली रागत
अवल्माभुऱे गचखरणीच्मा लेऱेव दे णे पामदे ळीय अवते. यावामगनक खते जातीगनशाम खारीरप्रभाणे द्यालीत.

गनभगयव्मा ल गयव्मा जातीवाठी नत्राचा ऩद्दशरा शप्ता शे क्टयी ४० द्दकरो, वॊऩूणा स्पुयद ल ऩाराळ
गचखरणीच्मा लेऱव द्यालचा. नत्राचा दव
ु या शप्ता ४० द्दकरो शे क्टयी रालणीनॊतय २५ ते ३० द्ददलवाॊनी म्शणजे पुटले

मेण्माच्मा लेऱी द्याला, म्शणजे त्माचा उऩमोग दाणे चाॊगरे बयण्मावाठी ल दाण्माॊचे लजन लाढण्मावाठी शोतो.
शऱव्मा जातीॊकरयता नत्र ५० द्दकरो शे क्टयी, वॊऩूणा स्पुयद ल ऩाराळ रालणीचे लेऱी ल उलारयत ५० द्दकरो नत्र
रालणीनॊतय एक भद्दशन्माॊनी द्याले.
जैपलक खताॊचा लाऩय:- मा खताॊचे लैगळष्टम म्शणजे ती ळेतकमाॊना स्लत्च्मा ळेतालय तमाय कयता मेतात, नत्र
णस्थयीकयणाचे काभ कयतात ल जगभनीचा कव लाढपलतात. मा खताच्मा लाऩयाभुऱे यावामनीक खताॊच्मा खचाात
फचत कयता मेते. मावाठी खारीर जैपलक लाऩयालीत.
गनऱे द्दशयले ळेलाऱ:- शी एक ऩेळीम पाॊदमापलशयद्दशत राॊफरचक तॊतूभम अवणायी ऩाणलनस्ऩती आशे . मा
ळेलाऱाच्मा ळयीय यचनेत एक पलगळष्ठ कठीण अळी ऩोकऱी अवते. मा ऩेळीभध्मे भुक्त नत्र कामाषभरयत्मा णस्थय
केरा जातो. शे ळेलाऱ दय शे क्टयी ३० द्दकरो नत्र एका शॊ गाभात णस्थय करु ळकते. रालणीनॊतय ८ ते १० द्ददलवाॊनी
२० द्दकरो ळेलाऱ प्रती शे क्टय द्याले. म्शणजे शे ळेलाऱ जगभनीलयीर ऩाण्माच्मा ऩृष्ठबागालय वूमप्र
ा काळात चाॊगरे
लाढू न कामाषभऩणे नत्र णस्थयीकयणाचे कामा कयते त्मामोगे बात उत्ऩादनात, गनव्व्ऱ नत्र खताऩेषा २ ते ३
णक्लॊटर लाढ शोते. खयीऩ शॊ गाभाऩेषा उन्शाऱी शॊ गाभात मा खताचा लाऩय अगधक कामाषभऩणे शोतो.
ऍझोरा:- ऍझोरा शे गनऱे - द्दशयले ळेलाऱाफयोफयच वशजीली ऩद्धतीने लाढते आणण शलेतीर भुक्त नत्र णस्थय कयते.
ऍझोरा पलळेऴ योऩलाद्दटकेत द्दकॊला डफक्मात लाढलून बात रालणीनॊतय १० द्ददलवाॊनी बात ळेतीत टाकतात.
त्मानॊतय लाढरेरा ऍझोरा ऩयत जगभनीत कोऱप्माच्मा वशाय्माने गाडतात. ऍझोराभुऱे दयलऴी प्रत शे क्टयी ८० ते
१०० द्दकरो एलढे नत्र गभऱू ळकते.
आॊतयभळागत:- रालणीनॊतय १५ द्ददलवाॊनी ऩद्दशरी फेणणी करुन तण काढू न टाकाले. पऩकाची णस्थती आणण तणाॊची तीव्रता
मानुवाय दय १५ द्ददलवाॊनी फेणणी अथला कोऱऩणी ऩीक ऩोटयीत मेईऩमंत कयाली. रालणीनॊतय बात खाचयाॊभध्मे वतत ५
ते ६ वं.भी. ऩाण्माची उॊ ची ठे लल्माव तणाॊचा फॊदोफस्त शोण्माव भदत शोते अवे आढऱू न आरे आशे .
तणाॊचे गनमॊत्रण तणनाळके लाऩरुनवुद्धा कयता मेते. त्मावाठी ब्मुटाक्रोय ५० ई.वी. द्दकॊला फंगथओकाफा ५०
ई.वी. माऩैकी कोणतेशी एक तणनाळक लाऩयाले रालणीनॊतय वशा द्ददलवाॊचे आत लयीर कोणतेशी तणनाळक
शे क्टयी ३ गरटय, ५०० गभ.गर. ऩाण्मातून पलायाले. पलायणी कयण्माच्मा अगोदय ळेतातीर वला ऩाणी काढू न
टाकाले. ल नॊतय २४ तावाॊनी खाचयात ऩुन्शा ऩाणी बरुन ठे लाले.
ऩाणी व्मलस्थाऩन:- ळेतात २ ते ५ वं.भी. उॊ चीइतके ऩाणी ठे लाले शी ऩातऱी रालणी केरेरी योऩे चाॊगरी भुऱे
धये ऩमंत ठे लाली. त्मानॊतय पऩकातीर दाण्मात ऩीक बये ऩमंत ऩाण्माची ऩातऱी ५ वं.भी. ठे लाली. लायॊ लाय
ऩाणीऩुयलठा ल गनचया माॊची वोम कयाली. रंब्मा मेण्माऩूर्र्ली १० द्ददलव आणण रंब्मा आल्मानॊतय १० द्ददलवाॊऩमंत
ळेतातीर ऩाण्माची ऩातऱी १० वं.भी. ठे लाली. त्मानॊतय ऩाण्माची ऩातऱी कभी कयाली. दाणा व्मलणस्थत आणण
एकाच लेऱी बयाला, पऩकाची काऩणी व्मलणस्थत व्शाली, मावाठी काऩणीऩूली १० द्ददलव अगोदय ळेतातीर वॊऩूणा
ऩाणी काढू न टाकाले.

काऩणी ल भऱणी
काऩणी:- ऩीक गनवलल्मानॊतय वाधायणऩणे २५ ते ३० द्ददलवाॊनी रंफीत ९० टक्के दाणे ऩक्ल झाल्मालय बाताची
काऩणी कयाली. लक्तळीयऩणे काऩणी केल्माने बात बयडताना कणीचे प्रभाण कभीत कभी यशाते. खोडद्दकडीचे
गनमॊत्रणाच्मा दृपष्टने काऩणी जगभनीरगत कयण्मावाठी लैबल पलऱमाचा लाऩय कयाला. तवेच काऩणीनॊतय रगेच
नाॊगयट करुन चोथे गोऱा करुन जाऱू न टाकालेत.
भऱणी:- बात ऩूणऩ
ा णे लाऱल्मालय म्शणजेच दाण्मातीर आद्रा तेचे प्रभाण १४ ते १६ टक्के ऩमंत खारी आल्मालय
ते नेशभीच्मा अगय फैराॊचा वशाय्माने अगय भऱणी मॊत्राने भऱणी कयाली. ज्मा जाती शाताने झोडण्माव कठीण
अवतात त्माॊची ल कुवऱ अवरेल्मा जातीॊची भऱणी मॊत्राने कयाली.
वाठलण:- भऱणी झाल्मानॊतय तमाय झारेरे बात वुयणषत द्दठकाणी वाठलणे अगतळम भशत्लाचे अवते.
भऱणीनॊतय त्मातीर ऩोकऱ (ऩऱीॊज) बात लाफ्मात लायलून टाकाले. त्मानॊतय दोन-तीन द्ददलव स्लच्छ
वूमप्र
ा काळात लाऱलून त्मातीर आद्रा ता कभी करुन कणगी अथला रोखॊडी फॎयरभध्मे बरुन ठे लाले, म्शणजे उॊ दीय ल
इतयक द्दकडीॊऩावून वॊयषण शोईर.
खाय जगभनीत बात रागलड
वभुद्र आणण खाडीकाठाजलऱीर जभीन वभुद्राच्मा बयतीचे ऩाणी लायॊ लाय जगभनीलय ऩवयल्माभुऱे
रागलडीवाठी गनरुऩमोगी फनतात. भशायाष्डात वुभाये ६५,००० शे क्टय षेत्र अळा प्रकाये षायमुक्त फनरे आशे .
फाह्यकाठ फाॊधन
ू खामा ऩाण्माचा गळयकाल थाॊफपलल्माव अळा जगभनीलय खयीऩ शॊ गाभात बात ऩीक घेता मेते.

खाय जगभनीभध्मे मेणाये वभुद्राचे ऩाणी अडपलण्मावाठी खाडीच्मा काठी फॊधाया फाॊधणे आलश्मक अवते.

तवेच ओशोटीच्मा लेऱी प्रषेत्रातीर षाय लाशून नेणाये ऩाणी फाशे य जाण्मावाठी पक्त खाडीकडीर फाजूव उघडणायी
झडऩ फवपलणे आलश्मक आशे . फाह्यकाठ ल उघडीतीर झडऩा माॊची व्मलणस्थत गनगा याखणे शे खाय जगभनीच्मा
भळागतीच्मा दृपष्टने अत्मॊत आलश्मक आशे . प्रषेत्राभध्मे १०० ते २०० भीटय अॊतयालय १.५ ते २.० भीटय खोरीचे
चय खणून ते भुख्म चयाद्वाये उघडीरा जोडरे अवता त्मातून ऩालवाच्मा ऩाण्माफयोफय पलयघऱरेरे षाय ळेताच्मा
फाशे य काढरे जातात. तवेच अळा खोर चयाॊभुऱे उन्शाऱमाभध्मे जगभनीतीर ऩाण्माची ऩातऱी खारी जाऊन
षायाॊचे केळाकऴाण बूऩष्ट
ृ ालय मेण्माचे प्रभाण कभी शोते. षायाभुऱे जगभनीचा ऩोत पफघडरेरा अवल्माकायणाने
खारीर पलगळष्ट भळागतीच्मा ऩद्धतीॊचा अलरॊफ कयाला.
उरकटणी:-एपप्रर भे भद्दशन्मात वॊऩूणा ळेत ऩशायीच्मा अगय कुदऱीच्मा वशाय्माने खणून ढे ऩा उरटमा टाकाव्मा
रागतात. त्माभुऱे ऩृष्ठबागालयीर षायाॊचा बाग खारी जाऊन कभी षाय अवरेरा बाग पऩकावाठी उऩरफध शोतो.
त्माचफयोफय तणाॊचे गनमॊत्रण शोते. जभीन खणल्माभुऱे भाती भोकऱी शोऊन षायाॊचा गनचया लेगाने शोण्माव भदत
शोते. फैर,नाॊगय अगाय ट्रॎ क्टयच्मा वशाय्माने अळा प्रकाये ऩूलभ
ा ळागत केल्माने खचाात फचत शोते.
पलॊधाणी अगय ढे ऩाऱणी:- मा ऩद्धतीत एक ते दीड पूट अॊतयालयीर लयची ढे ऩ ऩशायीने अथला कुदऱीने काढाली
आणण रशान रशान खड्डे वला ळेतबय तमाय कयालेत. जूनभध्मे जेव्शा ऩालवारा वुरुलात शोते तेव्शा ऩद्दशल्मा
ऩालवाचे ऩाणी अळा खड्डमाभध्मे वाचते. त्माभुऱे शॊ गाभाच्मा वुरुलातीऩावूनच षायाॊचा गनचया शोऊ रागतो.

चायी काढणे:- खाय जगभनीच्मा प्रत्मेक ळेताच्मा कडे रा फाॊधारगत वाधायणत् १ पूट खोरीचा आणण २ ते २.५
पूट रुॊ दीचा चय चायी फाजूने खणाला. मा चायीभुऱे षायाॊचा गनचया शोण्माव भदत शोते. ऩालवाऱमाभध्मे
वुरुलातीरा मा चयाभधीर ऩाणी चामाॊभध्मे वोडू न द्याले. त्माभुऱे षाय लाशून जातात. नॊतयचे ऩाणी मा चायीभध्मे

वाठलून ठे लाले ऩाऊव थोडा काऱ गेरा तयी पऩकाॊव गायला गभऱतो. मा चायीॊचा भत्स्मवॊलधानावाठीवुद्धा उऩमोग
कयता मेतो.
खाय जगभनीत बात रागलडीच्मा ऩद्धती
वुकी ऩेयणी:- खाय जगभनीभध्मे ऩालवाच्मा आगभनाऩूली ३-४ द्ददलव ऩेयणी कयण्माची ऩद्धत काशी बागात
प्रचरीत आशे . ऩयॊ तु मा ऩद्धतीचे मळ लेऱेलय ल ऩुयेळा प्रभाणात ऩडणामा ऩालवालय अलरॊफून आशे . जय ऩाऊव
प्रभाणाऩेषा जास्त ऩडरा आणण जभीन जास्त बेगाऱरेरी अवेर तय अळा ऩेयणीभुऱे नुकवान शोण्माचा अगधक
वॊबल अवतो.
यशू:- ऩाऊव वुरु झाल्मालय वाधायणत् जूनच्मा ळेलटच्मा आठलडमात द्दकॊला जुरैच्मा ऩद्दशल्मा आठलडमात
बाताचे पफमाणे ८ ते १० ताव ऩाण्मात गबजलल्मानॊतय ऩऱवाच्मा अगय वागाच्मा ऩानाॊनी तमाय केरेल्मा भाचालय

अथला फाॊफूच्मा टोऩरीभध्मे ठे लाले. आणण ऩंढमाने झाकाले. २ ते ३ द्ददलवाॊनी चाॊगरे भोड आल्मालय ळेतात
पोकून टाकाले. यशू टाकालमाचे षेत्र वभऩातऱीत अवणे आलश्मक आशे . जास्त ऩाणी अवेर तय यशू कुजून जातो.
ऩाणी कभी अवेर तय यशू उघडा ऩडू न जऱू न जाण्माचा वॊबल अवतो. ऩेयणीवाठी वाधायणत् शे क्टयी ८० ते १००
द्दकरो पफमाणे लाऩयाले. तवेच यशू ऩेयणीनॊतय १ भद्दशन्माॊनी यशूची आलटणी कयाली.

आलटणी:- मा ऩद्धतीभध्मे ळेतात छोटे छोटे गोराकाय द्दकॊला चौकोनी आकायाचे गादीलापे तमाय कयाले. त्मावाठी
उरकट केल्मानॊतय गनघणायी ढे कऱे लाऩरुन त्माभध्मे गादीलाफ्माप्रभाणे ळेणखत टाकाले. अळा लाफ्माॊलय
ऩालवाच्मा वुरुलातीरा ऩेयणी कयाली. योऩे वाधायणत् १ भद्दशन्माॊची झाल्मालय तेथीर योऩे भातीवशीत उऩटू न दव
ु -

मा जागी उथऱ रालालीत. आलटणीभध्मे रालरेरी योऩे जगभनीच्मा ऩृष्ठबागालय याद्दशल्माभुऱे आणण तेथे त्मालेऱी
षायाॊचे प्रभाण कभी अवल्माभुऱे ती चाॊगल्मा रयतीने जगू ळकतात.
रालणी:- यशू द्दकॊला आलटणी रालणीच्मा भानाने कभी खचााच्मा अवल्माने वुयलातीव ऩयलडतात. ऩयॊ तु जवजळी

जभीन वुधायत जाईर तवतळी नेशभीच्मा ऩद्धतीने गादी लाफ्मालय योऩे करुन रालणी कयणेच द्दशतालश ठयते.
रालणी कयताना एक गोष्ट रषात ठे लाली की, योऩाॊचा चूड पाय खोरलय रालू नमे, कायण चूड जास्त खोरलय
रालरा तय जगभनीच्मा खारच्मा थयात अवरेल्मा जास्त षायाॊभुऱे ते जऱू न जाण्माचा वॊबल अवतो. खाय
जगभनीत पलयऱ द्ददवणामा पऩकाॊचे भुख्म कायण शे च आशे .
षाय प्रगतकाय बाताच्मा जाती:- खाय जगभनीत रागलड कयण्मावाठी षाय प्रगतकाय ल अगधक उत्ऩादन दे णामा
अळा बाताच्मा जाती गनभााण कयण्माचे कामा ऩनलेर मेथीर कृ पऴ वॊळोधन कंद्रालय चारू आशे . मा कंद्राने गनभााण
केरेल्मा तवेच रागलडीवाठी गळपायव केरेल्मा जातीॊची भाद्दशती तक्ता क्र. ४ भध्मे दे ण्मात आरेरी आशे .

खाय जगभनीची काऩणी झाल्माफयोफय नाॊगयट कयाली. त्माभुऱे जभीन वायखी पुटू न गनघते आणण तणाॊचे
प्रभाण कभी शोते. तवेच उन्शाऱमाभुऱे षाय लय आणणामा केळाकऴाण लाद्दशन्मा तोडल्मा जाऊन षाय बूऩष्ट
ृ ालय
मेण्माची द्दक्रमा भॊदालते. गळलाम भातीत ओराला अवल्माने नाॊगयट रलकय शोऊन खचा कभी मेतो. नॊतय
नेशभीच्मा ऩद्धतीने गादी लापे कयालेत. षायाॊचा ऩरयणाभ कभी शोण्मावाठी लाफ्मालय चाॊगरे कुजरेरे ळेण अगय
कॊऩोस्ट खत टाकाले. ऩाऊव वुरु झाल्मालय फी पेकून ऩेयाले. आणण भातीचा थय थोडावा शरलाला. वयी ऩाडू न
ऩेयल्माव रुजला कभी मेतो. फी उगलल्माॊनतय त्माव ८ ते १० द्ददलवाॊनी प्रती गुॊठमालय १ ते १.५ द्दकरो मुरयमा
खत द्याले. खाय जगभनीत षायाॊचा गनचया शोण्माच्मा दृपष्टने बात रागलडीऩूली गचखरणी वुरु करु नमे. गचखरणी
केल्माने षायाॊचा गनचया शोण्माच्मा प्रद्दक्रमेत अडथऱा मेतो. खाय जगभनीत बात खाचये वभऩातऱीत अवणे
आलश्मक आशे . त्माभुऱे खाचयातीर ऩाण्माची ऩातऱीशी वायखी याशते आणण षायाॊचा गनचया शोण्माव भदत शोते.
योऩे २५ ते ३० द्ददलवाॊची झारमालय वयऱ ल अथऱ रालणी कयाली. माभुऱे पुटला रलकय मेण्माव भदत
शोते. तवेच एका चुडात ४ ते ५ योऩे रालाली. गनभगयव्मा जातीवाठी दोन ओऱीतीर अॊतय २० वं.भी. ल दोन
चुडातीर अॊतय १५ वं.भी. ठे लून रालणी कयाली. शऱव्मा जातीॊची रागलड १५ x १५ वं.भी. अॊतयालय कयाली.
खाय जगभनीत खताॊचा लाऩय:- खाय जगभनीभध्मे ळेणखत अथला द्दशयलऱीच्मा खताॊचा जास्तीत जास्त लाऩय
कयाला. ळेणखत प्रती शे क्टयी १५ ते २० टन लाऩयल्माने उक्ष्ऩादन लाढते ल जगभनीचा ऩोत वुधायतो. अगधक
उत्ऩादन दे णामा बातच्मा जातीॊवाठी शे क्टयी १०० द्दकरो नत्र, ५० द्दकरो स्पुयद आणण ५० द्दकरो ऩाराळ
(आलश्मकतेनुवाय) आणण वुधारयत जातीॊवाठी ५० द्दकरो नत्र, २५ द्दकरो स्पुयद आणण २५ द्दकरो ऩाराळ
(आलश्मकतेनुवाय) द्ददल्माव जास्त उत्ऩादन गभऱते.

खाय जगभनीत आॊतयभळागत:- खाय जगभनीभध्मे भुख्मत्लेकरुन वुरुलातीर रव्शाऱा ल रोणकट शी तणे
आढऱतात. जभीन ट्रॎ क्टयच्मा वशाय्माने वाधायणत् २५ ते ३० वं.भी. खोरीऩमेत नाॊगयरी तय तणाॊचा उऩद्रल
ऩुष्कऱवा कभी शोतो. नॊतय ळेतात ऩाण्माचे मोग्मप्रकाये व्मलस्थाऩन केल्माव शी तणे नाशीळी शोतात. खाय
जगभनीभध्मे शाय नालाचे एक जर तण आढऱते. मा तणाचे ऩुनजीलन स्ऩोअवाने शोत अवते. तवेच ते
ऩाण्माखारी अवल्माभुऱे कोणत्माशी तणनाळकाचा त्माच्मालय मोग्म तो ऩरयणाभ शोत नाशी. त्माभुऱे शाय तण
आढऱल्माव ताफडतोफ फेणणी कयाली.
बात खाचयातीर भत्स्मवॊलधान:- खाय जगभनी ऩालवाऱमाभध्मे वतत ऩाण्माखारी अवल्माभुऱे बाताफयोफय
भत्स्मात्ऩादन कयणे अळक्म आशे . खाय जगभनीत षायाॊचा गनचया शोण्मावाठी ळेताच्मा वबोलतारी चायी
काढाव्मात. ऩालवाऱमाच्मा ळेलटी ळेतातीर ऩाणी कभी झारे तयी अळा चायीत ऩाणी याशते. त्माभुऱे मा चायीॊचा
भत्स्मवॊलधानावाठी उऩमोग करुन घेता मेतो. ऩनलेर मेथीर खाय जभीन वॊळोधन कंद्रालय कयण्मात आरेल्मा
प्रमोगालरुन अवे आढऱू न आरे आशे की, गवपप्रनव मा भाळाॊचे वॊलधान केल्माव बात पऩकाच्मा चाय भद्दशन्माच्मा
कारालधीत त्माॊची १० ग्रॎभऩावून २०० ते २५० ग्रॎभऩमंत लाढ शोते.
बूऩष्ठ
ृ ालयीर तऱी:- खाय जगभनीत ऩालवाऱमात पक्त बाताचे ऩीक घेता मेते. गवॊचनाच्मा वोमी उऩरब्ध
नवल्माभुऱे यफी शॊ गाभात पऩके घेता मेत नाशीत. खयीऩ शॊ गाभातशी खाय जगभनीत बाताचे ऩीक योऩालस्थेत
अवताना ऩालवाचा ८ ते १० द्ददलवाॊचा खॊड ऩडल्माव जगभनीतीर षायाॊचे प्रभाण लाढते आणण योऩे कयऩतात.

वलावाधायणऩणे वप्टं फय भद्दशन्मात ऩाऊव कभी ऩडतो. त्मालेऱेव गनभगयव्मा बाताच्मा जाती पुरोमालय अवतात.
अळा लेऱेव ऩाऊव गेल्माव जगभनीत षायाॊचे प्रभाण लाढू न पऩकाॊच्मा उत्ऩादनात रषणीम घट मेते, अळा
ऩरयणस्थतीत बाताचे ऩीक लाचपलण्मावाठी खाय जगभनीत बूऩष्ठ
ृ ालय मोग्म त्मा आकायभानाची तऱी खोदालीत,
अळा तऱमाॊभध्मे ऩालवाऱमातीर गोड ऩाणी वाठलून त्मा ऩाण्माचा उऩमोग काशी द्ददलव ऩालवात खॊड ऩडल्माव
बाताचे पऩकाव गवॊचनावाठी कयाला. मा तऱमाॊचा उऩमोग भत्स्मवॊलधानावाठी तवेच ऩुढे यफी शॊ गाभातीर पऩक
घेण्मावाठी वुद्धा कयता मेतो.
उन्शाऱी बातळेती:- भशायाष्डात उन्शाऱी बातळेती २६,००० शे क्टय षेत्रालय केरी जाते. माभध्मे प्राभुख्माने कोकण
पलबागातीर ठाणे, यामगड, यनागगयी, गवॊधद
ू ग
ु ा आणण पलदबाातीर चॊद्रऩूय, बॊडाया आणण गडगचयोरी मा णजल्ह्याॊचा
वभालेळ शोतो.

उन्शाऱी शॊ गाभात १२० ते १३० द्ददलवात तमाय शोणामा यत्नागगयी-७३, यत्ना, आम.आय-६४, कजात ३ मा
प्रवारयत आणण पंडाघाट ३-७-१९ मा अप्रवारयत जातीॊचा लाऩय कयाला.
उन्शाऱी बातळेतीची लैगळष्ट
१. उन्शाऱी शॊ गाभात प्रखय वूमप्र
ा काळाचा काऱ बयऩूय अवल्माकायणाने कफाग्रशणाचे कामाात अडथऱा गनभााण शोत
नाशी. त्माचप्रभाणे आद्रा तेचे प्रभाण कभी अवते. त्माभुऱे नत्रमुक्त खताव प्रगतवाद जास्त गभऱतो ल उत्ऩादन
जास्त मेते.
२. उन्शाऱी शॊ गाभात म्शणजे द्दडवंफय ल जानेलायी भद्दशन्मात थॊड ताऩभानाभुऱे योऩाॊची लाढ वॊथ शोते. योऩे
रालण्माकरयता १५ ते २० द्ददलव उगळया तमाय शोतात. वाधायणत् पफमाव अॊकुय मेण्माव ३० अॊळ ते ३५ अॊळ
वं. ताऩभान रागते.
३. भाचा ल एपप्ररभध्मे अगतउष्ण शलेभुऱे योऩाॊची श्ववन द्दक्रमा पाय जोयात वुरु याशते तय कफाग्रशण द्दक्रमेत
पायळी लाढ शोत नाशी. दाणे ऩक्ल शोत अवताना जास्त ताऩभानाभुऱे दाणे चाॊगरे बयत नाशीत. दाण्माचा
दजाा कभी शोतो आणण पुरोमाऩावून काऩणीऩमंतचा काऱ खयीऩ शॊ गाभाऩेषा थोडा कभी रागतो.
४. रष्कयी अऱी, गनऱे बुॊगेये, कयऩा आणण कडा कयऩा मा द्दकडी ल योगाॊचे प्रभाण खयीऩ शॊ गाभाऩेषा कभी
आढऱते.
५. उन्शाऱी शॊ गाभात बात पऩकाची उॊ ची कभी अवते, तयी ऩण बात काशी लेऱा रोऱते, माचे भुख्म कायण
म्शणजे दे ण्मात मेणामा ऩाण्माच्मा ऩाऱमाॊभुऱे फुॊधा ओरा ल नॊतय वुका शोत याशतो. त्माभुऱे काशी लेऱा तो
कभकुलत फनतो.
६. खारयऩाऩेषा उन्शाऱी बातात ताॊदऱाचे प्रभाण कभी ल ताॊदऱात पुटीचे प्रभाण लाढते.
७. उन्शाऱी शॊ गाभात गनमगभत ऩाणी ऩुयलठमाभुऱे तण कभी अवते.
८. उन्शाऱी पऩकाची उॊ ची कभी, ऩयॊ तु प्रत्मेक चुडात कणळी अवरेल्मा पुटव्माॊची वॊख्मा जास्त अवते. त्माभुऱे
प्रत्मेक चुडातीर दाण्माॊची वॊख्मा जास्त गभऱू न खयीऩ शॊ गाभाऩेषा उत्ऩादन जास्त गभऱते.
उन्शाऱी बाताची रालणी:- उन्शाऱी बात पऩकावाठी रालणी कयताना एका चुडाभध्मे दोन ते तीन योऩे १५ x १५
वं.भी. अॊतयालय रालालीत. रालणी उथऱ कयाली. वदयचे अॊतय लायल्माव शे क्टयी ४.५ राख चुडे फवतात. ऩयॊ तु
पफमाणे नेशभीच्मा गळपायळीऩेषा ८ ते १० द्दकरो/शे क्टय जास्त घ्माले.

उन्शाऱी बातावाठी वंद्रीम खते:- १२५ द्दकरो नत्र, ५० द्दकरो स्पुयद आणण ५० द्दकरो ऩाराळ प्रती शे क्टय द्याले.
माऩैकी ५० द्दकरो नत्र, ५० द्दकरो स्पुयद आणण ५० द्दकरो ऩाराळ रालणीचे लेऱी द्याले. नत्राचा दव
ु या ५०

द्दकरोचा शप्ता रालणीनॊतय ३० ते ४० द्ददलवाॊनी द्दकॊला पुटला मेण्माच्मा लेऱव द्याला. गतवया ल अखेयचा २५ द्दकरो
नत्राचा शप्ता ऩीक ऩोटयीत अवताना द्याला. लयखते दे ताना प्रत्मेक लेऱी खाचयातीर ऩाणी ४८ ताव अगोदय काढू न
टाकाले ल नॊतय ऩाणी ळेताभध्मे वोडाल.उन्शाऱी बात रागलडीवाठी इतय वला तॊत्रसान खरयऩाप्रभाणे अभरात
आणाले.
बात उत्ऩादनाच्मा नलीन द्ददळा
भशायाष्डात फावभती ताॊदऱाची रागलड:- पफमााणी आणण ऩुराल तमाय कयण्मावाठी प्रगवद्ध अवरेरा फावभती ताॊदऱ
ू
आऩल्मा दे ळातून आखातीर दे ळाभध्मे गनमाात शोतो. त्माऩावून वन १९९२-९३ अखेय वुभाये वव्लावशाळे कोटीॊचे ऩयकीम
चरन आऩल्मा दे ळारा गभऱारे आशे . फावभती ताॊदऱाच्मा गनमाातीव बपलष्मात बयऩूय लाल आशे . भशायाष्ड शे फावभती
रागलडीकरयता अऩायॊ ऩायीक याज्म अवूनशी बात पऩकपलणामा ळेतकमाॊची आणण याज्माची आगथाक उन्नती शोण्मावाठी
फावभती ताॊदऱाची रागलड कयणे आलश्मक झारेरे आशे . याज्मातीर चायशी पलबागाव मोग्म अळी फावभती बातालय
वॊळोधन वुरु केरेरे अवून भशायाष्डातीर प्रत्मेक पलबागाव मोग्म अळी फावभती जात आणण त्मारा ऩूयक अवे तॊत्रसान
पलकगवत कयण्माचे प्रमत्न चारू आशे त.
बायताभध्मे फावभती ३७० शी जात अनेक लऴे प्रगवद्ध शोती ल आऩल्मा याज्माभध्मे काशी प्रभाणात मा
जातीची गनलड ऩणिभ भशायाष्डातीर ळेतकयी कयीत अवत. ऩयॊ तु ऩुवा फावभती १ आणण कस्तुयी मावायख्मा
फुटक्मा, न रोऱणामा ल अगधक उत्ऩादन दे णामा जाती पलकगवत झाल्माॊनतय भशायाष्डात फावभती बात
रागलडीच्मा षेत्रात रषणीम लाढ झारी आशे .
वॊकयीत बात:- आऩरा दे ळ वन १९८३ भध्मे अन्नधान्माच्मा फाफतीत स्लमॊऩूणा झारा अवरा तयी वन २०००
वारातीर अऩेणषत रोकवॊख्मेचा पलचाय कयता आऩल्मा दे ळारा ल याज्मारा ताॊदऱ
ू उत्ऩादनात बयील लाढ कयणे

शे एक पाय भोठे आव्शान गनभााण झारे आशे . वध्माच्मा प्रचगरत फुटक्मा ल अगधक उत्ऩादन दे णामा जाती,
वुधारयत तॊत्रसान लाऩरुनवुद्धा वयावयी १.५ टनाऩेषा जास्त उत्ऩादन दे ऊ ळकत नाशीत. आऩल्मा याज्मारा ऩुढीर
६ लऴाात वयावयी २ टन प्रती शे क्टय उत्ऩादकता गाठणे अऩरयशामा आशे . माकरयता चीनभध्मे मळस्ली ठयरेरे
वॊकरयत बात तॊत्रसान लाऩय करुनच याज्माचे ताॊदऱ
ू उत्ऩादन लाढपलणे ळक्म शोणाय आशे . वॊकरयत बाताचे

लैगळष्टम म्शणजे वध्माच्मा प्रचगरत अगधक उत्ऩादन दे णामा जातीऩेषा प्रती शे क्टय १ टन उत्ऩादन जास्त गभऱते.
अळी षभता अवणामा नलीन वॊकयीत जाती उदा. ए.ऩी. आय.एच. १, ए.ऩी.आयएच.२ आणण कोईभतूय शामब्रीड-१
बायताभध्मे पलकगवत झारेल्मा अवून आऩल्मा याज्मावाठी मोग्म अवे बाताचे लाण गनभााण कयण्माचे भशत्लाचे
वॊळोधन कामा बात वॊळोधन कंद्र कजात णजल्शा यामगड मेथे वुरु आशे . कजात कंद्राने कजात याईव शामब्रीड-१ शी
नलीन वॊकरयत जात पलकगवत केरी आशे . वध्मा मा वॊकरयत लाणाच्मा षेत्रीम चाचण्मा ळेतकमाॊच्मा ळेतालय
घेण्मात मेत आशे त.
प्रभुख योग ल गनमॊत्रणात्भक उऩाम:- बात पऩकालय मेणाया कडाकयऩा शा योग प्रभुख अवून झाॊतोभोनाव
ओयामझी नालाच्मा णजलाणूभुऱे शोतो. वन १८८४ वारी जऩानभध्मे शा योग आढऱू न आरा. भशायाष्डात १९५१

भध्मे मा योगाची रागण खोऩोरी, णजल्शा यामगड मेथे वलाप्रथभ द्ददवून आरी. तदनॊतय आॊध्रप्रदे ळ, कनााटक
तागभऱनाडू , आवाभ, ओरयवा, ऩणिभ फॊगार इक्ष्मादी याज्मात कडा कयऩा योगाचा प्रादब
ु ााल आढऱू न आरा. बात
रालणीनॊतय चाय आठलडमात योगाची रषणे द्ददवू रागतात. योगाची रॊषणे योऩाॊच्मा खारीर जून ऩानाॊलय प्रथभ

द्ददवू रागतात. शऱू शऱू योग लयच्मा ऩानालय ऩवयतो. योगाची रागण ऩानाॊच्मा टोकाकडे शोते आणण दे ठाकडे भध्म
गळये रा वभाॊतय लाढत जाते. योगग्रस्त ऩानालय एक द्दकॊला दोन्शी कडा द्दपक्कट पऩलऱवय ये ऴा द्ददवू रागतात.
शलाभानानुवाय याखाडी अथला ताॊफूव यॊ गाचे ऩट्टे गनभााण शोतात. मा रषणाॊलरुन कडा कयऩा योग अवे म्शटरे
जाते. रालणी कयताना तुटरेल्मा भुऱाॊलाटे /खुडरेल्मा ऩानाॊतून, जखभाॊद्वाये णजलाणूॊचा प्रलेळ शोतो. आणण योऩाॊच्मा
आतयबागात लाढ शोते. शऱू शऱू योगग्रस्त चुडाॊची ऩाने पऩलऱवय कयडमा यॊ गाची शोतात आणण योऩे भरु रागतात.
बात ऩीक जागच्मा जागी फवते. माच अलस्थेरा 'क्रवेक' अथला 'भय' अवे म्शणतात. योगग्रस्त पफमाणे,
फाॊधालयीर तण, ळेतातीर धवकटे (खोडला) आणण योगग्रस्त ऩंढा इक्ष्मादीभुऱे योगाचा प्रवाय शोतो. ळेताततीर
लाशते ऩाणी, ऩाऊव लाया आणण ऩात्मालॊयीर दल इत्मादीभुऱे योगाचा दय्ु मभ प्रवाय शोतो. योगाव फऱी ऩडणामा
बात जातीॊची रागलड केल्माव गयजेऩषा जास्त नत्र खताची भात्रा द्ददल्माव योग फऱालता.

योग गनमॊत्रण:- कडा कयऩा योगाच्मा गनमॊत्रणावाठी अद्याऩ प्रबाली औऴध उऩरब्ध नाशी. म्शणून बाताची काऩणी
शोताच नाॊगयट करुन धवकटे गोऱा करुन जाऱू न टाकालीत. फाॊधालयीर तणाॊचा फॊदोफस्त आणण ळेताची स्लच्छता
ठे लाली. योगभुक्त पफमाणे लाऩयाले. योगप्रगतकायक अथला कभी फऱी ऩडणामा बात जाती उदा. अजमा (आमईटी८५८५), कजात-१, आमआय-६४, आमईटी-८३२०,८५८४,४१४०,४१४१, ऩॊकज, जगन्नाथ इत्मादी रालाव्मात. योगारा
फऱी ऩडणामा जाती उदा. जमा, यत्ना, तामचुग
ॊ स्थागनक-१ कोरॊफ, णझगनमा-६३, आयऩी-४-१४, यत्नागगयी-७३ आणण

ऩारघय-१ इक्ष्मादी रालू नमेत. नत्रमुक्त खताॊचा उदा. मुरयमा आणण अभोगनमभ वल्पेटचा लाऩय कभी कयाला
अथला यक्ताच्मा भात्रा पलबागून द्याव्मात. बात खाचयात पाय काऱ ऩाणी वाचून याशणाय नाशी माची दषता
घ्माली.
कयऩा:- बात पऩकाच्मा वलाच अलस्थाॊभध्मे खयीऩ आणण यफी शॊ गाभात कयऩा योगाचा प्रादब
ु ााल द्ददवून मेतो.
ऩामयीक्मरॎरयमा ओयामझी नालाच्मा फुयळीभुऱे कयऩा योग शोतो. योगाची रषणे ऩानाॊलय, खोडालय, ऩेयालय आणण
रंब्माच्मा भानेलय द्ददवून मेतात. ऩानालय रॊफगोर, भध्मबागी पुगीय आणण दोन्शी फाजूना गनभुऱते याखाडी
द्दठऩके आढऱू न मेतात. द्दठऩक्माॊच्मा कडा तऩद्दकयी यॊ गाच्मा अवून भध्मबाग याखी यॊ गाचा अवतो. अनेक रशान
रशान द्दठऩके एकत्र आल्मालय वॊऩूणा ऩान योगग्रस्त शोते आणण कयऩल्मावायखे द्ददवते. योगाची रषणे ऩेयालय
आल्माव ऩेय कुजतेा आणण रंफी भरुन ऩडते, माराच भानभोडी अलस्था म्शणतात. भानभोडी अथला ऩेय
कजण्माच्मा अलस्थेत ७० ते ९० टक्के नुकवान शोऊ ळकते.
कयऩा योगाच्मा गनमॊत्रणावाठी:- योगप्रगतकायक जाती उदा. आईटी-८३६२, ८५८४, ८५८३, ८८१३, ८८९२, ८८९३,
८९७८, ७९८३, ४१९१, जी.आय. १०२ रालाव्मात. ऩेयणीऩूली १ द्दकरो बात पफमाण्माव ४ ग्रॎभ पंगोरयन ्
(ऩामयोक्मुरॉन) औऴध चोऱाले म्शणजे योऩालय ६० द्ददलवाऩमंत कयऩा योग मेणाय नाशी. तदनॊतय योग आल्माव
५०० गभ.गर. द्दशनोवान (एडीपेनपॉव) द्दकॊला कॉऩय ऑणक्वक्रोयाइड (५० टक्के ऩाण्मात गभवऱणाये ) १२५० ग्रॎभ
द्दकॊला भॉकोझेफ (डामथेन एभ-४५) १००० ग्रॎभ द्दकॊला काफेन्डे झीभ ५०० ग्रॎभ ५०० गरटय ऩाण्मातून प्रती शे क्टय

पलायाले. योगारा फऱी ऩडणामा जाती उदा. कोरॊफ, इके-७०, णझगनमा रालू नमेत. जैपलक ऩद्धतीने योगगनमॊत्रण
कयताना ट्रामकोडभाा व्शीयीडी नालाच्मा फुयळीजन्म जैपलकाची पलायणी कयाली.
ऩणा कयऩा:- द्दशॊ कोस्ऩोरयअभ ओयामझी नालाच्मा फुयळीभुऱे ऩणाकयऩा योग शोतो. यत्नागगयी-६८, कजात-१८४, गुजयात-११,
आयऩी ४-१४, आईटी-३११६ इक्ष्मादी बात जातीॊलय ऩणा कयऩा योग ऩडतो. काशी जातीॊलय ऩानाॊच्मा टोकाॊलय तय काशी
जातीॊच्मा ऩानाच्मा कडे लय अधालतुऱ
ा काय गथजट द्दठऩके तमाय शोतात. शऱू शऱू द्दठऩके भोठे भोठे शोतात. त्माॊचा आकाय १-५
वं.भी. राॊफ आणण १-२ वं.भी. रुॊ द शोतो आणण यॊ ग गडद तऩद्दकयी शोत जातो. नॊतय तऩद्दकयी आणण याखी यॊ गाचे ऩट्टे
एकाआड एक तमाय शोतात. कातयरेल्मा वुऩायीलय नषी जळी द्ददवते तळी नषी द्ददवते. योग फऱालरा तय वॊऩूणा ऩाने
कयऩतात माभुऱे ऩऱीॊजाचे प्रभाणे लाढते.
योग गनमॊत्रणाचे उऩाम:- योग शोऊ नमे म्शणून यत्नागगयी-६८, कजात-१८४, गुजयात-११, आय.ऩी.४-१४ आणण आईटी-३११६
मा जाती घेऊ नमेत. योग आल्मालय १२१५० ग्रॎभ झामनेफ (डामथेन झेन-७८) द्दकॊला ५०० ग्रॎभ काफेन्डे झीभ ५०० गरटय
ऩाण्मात गभवऱू न प्रती शे क्टय पलायाले.
ऩणाकोऴ कुजव्मा:- वॎयोक्रॉद्दडमभ नालाच्मा फुयळीभुऱे शा योग शोतो. शा वुद्धा फुयळीजन्म योग अवून रंब्मा फाशे य
ऩडण्माच्मा अलस्थेत अवताना ऩानाच्मा ऩंग्माच्मा बागालय द्ददवून मेतो. योगाचे द्दठऩके राॊफट ल अनगमगभत आकायाचे
अवून भध्मबागी याखाडी आणण कडे रा तऩद्दकयी यॊ गाचे अवतात. योगाचा जास्त प्रादब
ु ााल झाल्माव रंब्मा अधालट

गनवलतात आणण दाण्माॊची ऩूणा लाढ शोत नाशी. योगट रंब्मा कुजतात. ऩारघय-१ आणण ऩारघय-१०३-१-१ जाती मा योगारा
पाय फऱी ऩडतात.
योग गनमॊत्रण:- योग आल्मानॊतय ५०० ग्रॎभ झामनेफ ( डामथेन झेड ७८ ) ५०० गरटय ऩाण्मातून प्रती शे क्टय पलायाले.
ऩणाकोऴ कयऩा:- योगाची रषणे चुडाच्मा फाशे यीर ऩणाकोऴालय ऩाण्माच्मा ऩातऱीऩेषा थोडमा लयच्मा बागालय आढऱू न
मेतात. फुयळीभुऱे द्दशयलट कयडमा यॊ गाची अॊडाकृ ती द्दठऩक्माॊची लरमे द्ददवतात. आणण काराॊतयाने ऩाॊढमा यॊ गात रुऩाॊतयीत
शोतात. शऱू शऱू योगाची रषणे ऩानाॊच्मा कडाॊऩमंत लाढत जातात.भोशयीच्व्मा आकायाची कयडमा यॊ गाची द्दठऩक्माॊची लरमे
अवरेरी फुयळीची लाढ योगट बागात द्ददवून मेते.
योग गनमॊत्रण:- योग प्रगतकायक लाण उदा. भानवयोलय, स्लणाधान, ऩॊकज इत्मादी रालालेत. योग आल्मालय ५००
ग्रॎभ काफेन्डे णझभ (५० टक्के ऩाण्मात गभवऱणाये ) ५०० गरटय ऩाण्मात गभवऱू न प्रती शे क्टय पलायाले.
तऩद्दकयी द्दठऩके:- ड्रे चवरेया वोयोद्दकगनमाना नालाच्मा फुयळीभुऱे ऩानालय, अकॊुुयालय योगाची रागण शोते. ऩानालय
अॊडाकृ ती आकायाचे आणण तऩद्दकयी कयडमा यॊ गाचे द्दठऩके आढऱू न मेतात. योगाच्मा द्दठऩक्माबोलती पऩलऱवय यॊ गाचे लरम
द्ददवू रागते. रंफीतीर दाण्माॊच्मा टयपरालयवुद्धा मा योगाचा प्रादब
ु ााल जास्त झाल्माव वॊऩूणा बात ऩीक गडद तऩद्दकयी
यॊ गाचे द्ददवते. योगाचा प्रवाय पफमाण्माभापातवुद्धा शोऊ ळकतो. वन १९४३ भध्मे ऩणिभ फॊगारभध्मे माच योगाभुऱे बात
पऩकाचे अतोनात नुकवान झारे आणण दष्ु काऱ ऩडरा शोता.

योग गनमॊत्रण:- योग प्रगतकायक जाती उदा. आम.आय. ३६, वी.एन.एभ -५२९, ५४०, याळी, जगन्नाथ इत्मादी
रालाव्मात. ळेतात योग आल्मानॊतय ५०० ग्रॎभ काफेन्डे णझभ

(५० टक्के ऩाण्मात गभवऱणाये ) ५०० गरटय

ऩाण्मात गभवऱू न पलायाले.
आबावभम काजऱी:- शावुद्धा फुयळीजन्म योग अवून बात ऩीक पुरोमात आल्मानॊतय रंफीलय मा योगाची रषणे द्ददवून
मेतात. रंफीतीर काशी पुराॊभध्मे दाणे बयण्माऐलजी पऩलऱमा द्दकॊला ळंदयी यॊ गाच्मा गाठीॊचा यॊ ग गदा द्दशयला, भखभरी द्दकॊला
काऱा शोतो. यत्नागगयी-२४, वोनावारी (आईटी-७५७५), गुजयात-११, जमा जातीलय मा योगाचे प्रभाण जास्त द्ददवून मेते.
ज्मा ऩोऴक लातालयणात योग फऱालतो तेच लातालयण बात पऩकाच्मा लाढीव अनुकूर अवते. त्माभुऱे बाताचे ऩीक बयघोव
मेते. योगाभुऱे अल्ऩवेच नुकवान शोते. म्शणून ळेतकयी मा योगारा लयदान वभजतात.
योग गनमॊत्रण:- योगट रंब्मा काढू न त्माॊचा नाळ कयाला. मा योगारा फऱी ऩडणामा जाती ळक्मतो रालू नमेत.
उदफत्मा:- फारणन्वमा ओयामझी (इपेरीव ओयामझी ) नालाच्मा फुयळीभुऱे शा योग शोतो. शा योग पफमाण्माभापात
ऩवयतो. योगाची फुयळी वुप्तालस्थेत पफमाण्मात अवते. ऩालवाऱी थॊड शलाभानात शा योग फऱालतो. रंफी फाशे य
ऩडताना नेशभीवायखी न मेता याखी, ऩाॊढयट यॊ गाची उदफत्तीच्मा आकायाची वयऱ ताठ उबी मेते. योगग्रस्त
रंफीतीर वला दाणे योगग्रस्त अवतात.
योग गनमॊत्रण:- योगाचा प्रवाय पफमाण्माभापात शोत अवल्माभुऱे योगभुक्त पफमाणे लाऩयाले. पफमाण्माव थामयभ मा

फुयळीनाळकाची २.५ ग्रॎभ प्रती द्दकरो प्रभाणे फीजप्रद्दक्रमा कयाली. पफमाण्माव उष्णजर प्रद्दक्रमा (५० अॊळ वं.ग्रे.
ऩाण्मात १० गभगनटे फुडलाले) कयाली.
प्रभुख द्दकड ल गनमॊत्रणात्भक उऩाम
खोडद्दकडा:- मा द्दकडीचा ऩतॊग पऩलऱवय यॊ गाचा अवतो. भादी ऩतॊगाच्मा ऩॊखाच्मा खारीर बागालय प्रत्मेकी एक काऱा
द्दठऩका अवतो. नय ऩतॊगाच्मा ऩॊखालय अवे द्दठऩके नवतात. द्दकडीची अॊडी बात योऩाच्मा ऩातीच्मा टोकाकडीर बागालय
ऩुॊजक्माॊनी आढऱतात ल भखभरी द्दपकट तऩद्दकयी यॊ गाच्मा धाग्माने आच्छादरेरी अवतात. ऩूणा लाढ झारेरी अऱी
पऩलऱवय यॊ गाची अवून डोके नारयॊ गी यॊ गाचे अवते. अऱी वुरुलातीरा काशी लेऱा ऩानाच्मा कोलऱमा बागालय उऩजीपलका
कयते. नॊतय ती खोडात प्रलेळ कयते ल आतीर बाग ऩोखयते. ऩरयणाभी पुटला वुकण्माव वुरुलात शोते. योऩाचा गाबा भयतो.
ऩीक तमाय शोण्माच्मा लेऱेव जय प्रादब
ु ााल झारा तय दाणे न बयरेल्मा रंब्मा फाशे य ऩडतात. माराच ऩऱीॊज द्दकॊला पऩवी
म्शणतात. माभुऱे उत्ऩादन घटते.

गनमॊत्रणाचे उऩाम:- काऩणी झाल्मालय नाॊगयणी कयाली. वला धवकटे गोऱा करुन त्माॊचा नाळ कयाला.
बात पऩकाची ऩुनराागण राॊफलू नमे. बडव, कोऱॊ फ अळा दीघाकारीन गालठी जाती ऐलजी यत्ना,आमआय-२०,
आम.ई.टी-५८१५, २८४५, २०, २८३० ल ३०९३ शे वुधारयत लाण लाऩयाले. ऩुनराागलडी ऩूली योऩाॊची भुऱे
क्रोयोऩामयीपॉव द्रालणात १२ ताव फुडलून ठे लालीत. त्मावाठी ५०० गभ.भी. कीटकनाळक ५०० गरटय ऩाण्मात
गभवऱाले ल द्रालण तमाय कयाले. योऩलाद्दटकेत ऩेयणीनॊतय १५ द्ददलवाॊनी पोये ट १० टकके द्दकॊला णक्लनॉरपॉव ५
टक्के द्दकला काफोफ्मुयॉन ३ टक्के अनुक्रभे १० द्दकरो, १५ द्दकरो ल १५.५ द्दकरो/शे क्टयी लाऩयाले. ऑगस्ट

भद्दशन्मात ऩुनराागलडीनॊतय २५ द्ददलवाॊनी लयीरऩैकी एक दाणेदाय कीटकनाळक लाऩयाले. ळक्म झाल्माव अॊडीऩुॊज
गोऱा करुन नष्ट कयालेत.
तऩद्दकयी तुडतुडे /द्दशयले तुड तुडे:- नालाप्रभाणे तुडतुडे तऩद्दकयी द्दकॊला द्दशयलट यॊ गाचे अवतात. शे तुडतुडे आकायाने
ऩामयीवायखे अवतात. द्दशयले तुडतुडे वाधायण ऩानाच्मा खारीर बागालय आढऱतात. तुडतुडे नागभोडमा चारीने
चारतात. तऩद्दकयी तुडतुडे खोडालय आढऱतात. तऩद्दकयी तुडतुडेग्रस्त षेत्र गोराकाय कयऩरेरे द्ददवते. मालरुन मा
द्दकडीचा प्रादब
ु ााल ओऱखता मेतो. तुडतुडे ऩानातीर ल खोडातीर यव ळोऴून घेतात. त्माभुऱे ऩाने पऩलऱी ऩडतात
ल ळेलटी वॊऩूणा योऩ लाऱू न जाते. मा तुडतुडमाॊच्मा प्रादब
ु ाालाभुऱे बातालय टु ॊ ग्रो ऩीत खुयटमा, ग्रागवस्टॊ ट मावायखे
पलऴाणुजन्म योग ऩडतात. उत्ऩादनात रषणीम घट मेते.

गनमॊत्रणाचे उऩाम:- कीड प्रगतफॊधक आम.इय.् टी. ७५७५ शी जात लाऩयाली. ळेतात ऩाण्माचे मोग्म प्रभाण

ठे लाले. द्दकडीचा प्रादब
ु ााल आढऱल्माव द्दडभेक्रॉन ८६ ई.वी., वुगभथीऑन ५० ई.वी., नुलाक्रॉन ३६ ई.वी. अनुक्रभे

२३५ गभ.री. ४०० गभ.री., ७०० गभ.री., ५०० गरटय ऩाण्मात गभवऱू न पलायाले. लयीरऩैकी एकच औऴध वतत
लाऩरु नमे.
गादभाळी:- प्रौढ कीटक डावावायखे द्ददवतात. ऩाम राॊफ अवतात. भादीच्मा ऩोटाचा यॊ ग ताॊफूव अवतो. तय नय
गडद ताॊफूव द्ददवतो. अऱी द्दपकट ताॊफडी अवते. मा द्दकडीचा प्रादब
ु ााल योऩालस्थेऩावून पुटले पुटण्माच्मा

कारालधीऩमंत आढऱतो. अऱी वुरुलातीरा झाडाच्मा लाढत्मा ळंडमाव ऩोखरुन ऩोकऱी गनभााण कयते. त्माभुऱे
ळंडे चॊदेयी ऩाॊढये द्ददवतात. माराच ऩंगा/नऱ म्शणतात. योऩाच्मा लाढीच्मा वुरुलातीव प्रादब
ु ााल झाल्माव अनेक
पुटले पुटतात. ऩरयणाभी झाडाॊची लाढ भॊदालते.

गनमॊत्रणाचे उऩाम:- स्थागनक अथला द्दकडीव फऱी ऩडणामा जाती रालू नमेत. पलक्रभ, पाल्गुना मा
जातीॊची रालणी प्रादब
ु ााल आढऱणामा बागात कयाली. कीडग्रस्त पुटले काढू न नष्ट कयालेत. योऩलाद्दटकेत
खोडद्दकडमावाठी वाॊगगतरेरी दाणेदाय कीटकनाळके लाऩयालीत.

ऩाने गुॊडाऱणायी अऱी:- द्दकडीचे ऩतॊग रशान द्दपकट पऩलऱवय अवून ऩॊखालय काऱवय नागभोडी नषी अवते.
अॊडमातून फाशे य आल्मालय अऱी ऩाने खयलडामरा वुरुलात कयते. ऩूणा लाढरेरी अऱी आऩल्मा राऱे ने ऩानाच्मा
कडा गचटकलते ल त्मा गुॊडाऱमात याशते. प्रादब
ु ाालग्रस्त षेत्र गनस्तेज द्ददवते.

गनमॊत्रणाचे उऩाम:- ळेताभध्मे द्दकडीचा प्रादब
ु ााल आढऱल्माव नुलाक्रॉन ३६ ई.वी. वुगभथीऑन ५० ई.वी.

अनुक्रभे ५०० गभ.री., ५०० गरटय ऩाण्मात गभवऱू न प्रती शे क्टय पलायणी कयाली. अथला काफाायीर १० टक्के
बुकटी २० द्दक/शे क्टयी मा प्रभाणात लाया ळाॊत अवताना धुयऱाली.
रष्कयी अऱी/कुयतडणायी अऱी:- मा द्दकडीची वलम रष्कयावायखी वाभूद्दशक शल्रा कयण्माची अवल्माने मा

द्दकडीव रष्कयी अऱी म्शणतात. द्दकडीचा ऩतॊग भोठा, भजफूत ल काऱवय तऩद्दकयी यॊ गाचा अवतो. अॊडी ऩुॊज
वभूशाने आढऱतात, ते कयडमा धाग्माने झाकरेरे अवतात. ऩूणा लाढरेरी अऱी रठ्ठ, भऊ ल काऱवय द्दशयव्मा
यॊ गाची अवते. गतच्मालय दोन्शी फाजूने पऩलऱवय ऩट्टे अवतात. शी कीड बात पऩकाचे कोणत्माशी अलस्थेत
नुकवान कयते. जास्त नुकवान रंफी ऩडण्माच्मा ल दाणे बयण्माच्मा अलस्थेत शोते. अळ्मा यात्री/ऩशाटे रंब्मा
कुयतडू न खातात.
गनमॊत्रणाचे उऩाम:- बाताची काऩणी झाल्मानॊतय नाॊगयट करुन धवकटे लेचन
ू नष्ट कयालीत. नाॊगयणी
केल्माभुऱे द्दकडीच्मा वुप्तालस्था प्रखय वूमप्र
ा काळाभुऱे तवेच ऩषाॊभुऱे नष्ट शोतात. अऱीचे ववॊक्रभण योखण्मावाठी
ळेताच्मा फाजुरा दोन पुट खोर चय खणालेत. ळेताच्मा फाॊधालयीर गलत काढाले. ळेतातीर फेडूक भारु नमेत,

कायण फेडूक शा मा द्दकडीॊचा नैवगगाक ळत्रु आशे . प्रादब
ु ााल झारेल्मा षेत्रात भागे नभूद केल्माप्रभाणे
कीटकनाळकाऩैकी कोणतेशी एक औऴध मोग्म प्रभाणात पलायाले. पलायणी द्ददलवा न कयता वामॊकाऱी अथला

ऩशाटे कयाली. त्माभुऱे फाशे य ऩडणामा अऱमा नष्ट शोतीर. पलायणी चुडाॊलय कयाली. ऩतॊग द्ददव्माकडे आकपऴारे
जातात म्शणून अवे ऩतॊग नष्ट कयालेत.
गनऱे /काटे यी बुॊगेये:- गनऱे बुॊगे गनऱवय यॊ गाचे अवतात तय काटे यी बुॊगे गनऱवय काऱे अवून त्माॊच्मा ळयीयालय
अणकुचीदाय काटे अवतात. बुॊगे ऩानाचा द्दशयला बाग खयलडू न खातात. अऱी ऩाने ऩोखरुन लेडेलाकडे ऩाॊढये चट्टे
तमाय कयते
गनमॊत्रणाचे उऩाम:-

बात पऩकातीर ऩाण्माचे

मोग्म व्मलस्थाऩन

कयणे. भागे

द्ददरेल्माऩैकी

एक

कीटकनाळक आलश्मक तेव्शा पलायाले.
रंफीलयीर ढे कण्मा:- ढे कण्मा गनभुऱता फायीक आकायाचा ल राॊफ ऩामाॊचा अवतो. पऩल्रे द्दशयव्मा ते तऩद्दकयी
यॊ गाची अवतात. ऩूणाालस्थेतीर ढे कण्मा पऩलऱवय द्दशयव्मा यॊ गाचा अवतो. मा द्दकडीचा प्रादब
ु ााल ळेतात जास्त

प्रभाणात अवेर तेव्शा बात ळेतात पलगळष्ट प्रकायचा घाण लाव मेतो. मा द्दकडीचा प्रादब
ु ााल पऩकालय दाणे

बयण्माच्मा (दाणे दध
ु ाऱ अवताना) अलस्थेत जास्त शोतो. पऩकाच्मा मा अलस्थेत पऩल्रे ल कीटक कोलऱमा

दाण्मातीर यव ळेाऴून घेतात. त्माचा ऩरयणाभ म्शणजे रंब्मा अधा अलस्थेत बयतात द्दकॊला ऩोचट यशातात.
दाण्मालय काऱऩट ऩाॊढये डाग द्ददवतात. त्मालय गचकट फुयळी लाढते. अवे दाणे बयत नाशीत त्माभुऱे खुऩ
नुकवान शोते.
गनमॊत्रणाचे उऩाम:- द्दकडीचा प्रादब
ु ााल जास्त प्रभाणात अवेर तय काफाायीर बुकटी २० द्दकरो / शे क्टयी

धुयऱाली. अथला भागीर ऩैकी एक औऴध पलायाले.

खेकडा:- खेकडा वला ऩरयगचत आशे . शा वॊधीऩाद प्राण्माॊच्मा जातीत भोडतो. माच्मा तीन प्रभुख जाती आशे . त्मा
अळा
१. खेकडा

२.

भुठमा

३.

गचॊफोयी

खेकडा ऩाॊढया द्दकॊला तऩद्दकयी ल पुगीय अवतो. भुठमा नालाप्रभाणे शाताच्मा भुठीवायखा द्दपकट यॊ गाचा
अवतो. तय गचॊफोयी शी जात लयीर दोन जातीॊशून भोठी ऩाठ ऩवयट ल यॊ ग तऩद्दकयी काऱवय अवतो. ळयीयाचा
खारचा बाग पऩलऱवय अवतो. खेकडे बाताचे प्रत्मष ल अप्रत्मषरयत्मा खुऩच नुकवान कयतात. खेकडे

योऩलाद्दटकेतीर कोलऱी योऩे जगभनीरगत काऩून पफऱात खाण्मावाठी ओढू न नेतात. प्रादब
ु ााल जास्त अवेर तय
वॊऩूणा योऩलाटीका गुयाॊनी चयल्मावायखी बावते. माभुऱे बात योऩाॊचे प्रभाण कभी शोते. ऩरयणाभी ऩुनऩेयणी कयाली
रागते. खेकडे बात ळेतीच्मा फाॊधात आऩरी पफऱे ऩाडतात. त्माभुऱे बात खाचयात ऩाणी याशू ळकत नाशी.
त्माभुऱे फाॊधफॊद्ददस्तीचा खचा लाढतो.

गनमॊत्रणाचे उऩाम:- खेकडमाच्मा गनमॊत्रणावाठी फी.एच.वी. ५० टक्के डब्ल्मु. डी.ऩी. चे पलऴायी अगभऴ
लाऩयाले. त्मावाठी १०० ग्रॎभ फी.एच.वी. ऩालडय अगधक १ द्दकरो गळजलरेरा बात अगधक थोडा गुुूऱ माॊचे गभश्रण
करुन रशान गोऱमा कयाव्मात. १ गोऱी पफऱात टाकून पफऱे गचखराने फुजलालीत. खेकडे खाण्मावाठी लाऩयरे
जातात. त्माभुऱे अवे खेकडे ऩकडू न खाण्मावाठी लाऩरू नमेत.

उॊ दीय:- उॊ दीय शे बात पऩकाच्मा वला अलस्थाॊत तवेच वाठलणीच्मा बाताचे फये च नुकवान कयतात. ळेतात रंफी
गनवलण्माच्मा अलस्थेत शे नुकवान जास्त अवते. उॊ दीय नलीन पुटणाये पटले दे खीर तोडतात. त्माभुऱे उत्ऩादन
घटते. ळेतात उॊ दयाची पफऱे जास्त अवल्माव बात पऩकाचे भोठमा प्रभाणालय नुकवान शोते.
गनमॊत्रणाचे उऩाम:- उॊ दीय शा पाय वॊळमी प्राणी आशे . त्माभुऱे त्माॊचे गनमॊत्रण काऱजीऩूलक
ा कयाले रागते.
त्मावाठी उॊ दीय भायण्माच्मा अगभळाचा लाऩय कयाला. त्मावाठी णझॊक पॉस्पेट शे उॊ दीय नाळक लाऩयाले. प्रथभ २ ते
३ द्ददलव पलऴ न घारता नुवत्माच कणकेच्मा गोऱमा टाकाव्मात. त्माभुऱे उॊ दीय मा गोऱमाॊना वयलतात. नॊतय
चौथ्मा द्ददलळी पलऴगभगश्रत गोऱमा पफऱात द्ददलवा टाकून पफऱे फुजलालीत. जी पफऱे दव
ु मा द्ददलळी उघडणाय
नाशीत त्मातीर उॊ दीय भेरे अवे वभजाले. ळेतात/घयात भेरेरे उॊ दीय अवल्माव ते खोर ऩुरुन टाकालेत. औऴधाचा

कागद ल इतय वाद्दशत्म माॊचा नाळ कयाला. शात वाफणाने स्लच्छ धुलालेत. कायण शे पलऴ पाय जशार आशे .
रशान भुराॊऩावून औऴध दयू ठे लाले.
अलजाये
गचखरणी अलजाय:- वलावाधायण ळेतकयी बात खाचयाची गचखरणी राकडी नाॊगयानेच कयतात. राकडी नाॊगयाची रुॊ दी
रषात घेता त्माने शोणामा काभाचा उयक पाय कभी अवल्माने लेऱेचा आणण उजेचा अऩव्मम तय शोतोच, त्माखेयीज
गचखरणीशी गनकृ ष्ट प्रतीची शोते. गचखरणी लेऱेलय न झाल्माने बाताचे योऩ उगळया रालरे जाते. आणण म्शणून उत्ऩादनात
घट मेते. बात खाचयाची गचखरणी जरद आणण चाॊगल्मा प्रतीची शोण्माकरयता कोकण कृ ऴी पलद्याऩीठाच्मा कृ पऴ
अगबमाॊपत्रकी पलबागाने दोन फैराॊनी ओढरे जाणाये कामाषभ अवे गचखरणी अलजाय तमाय केरे आशे .
गचखरणी अलजायाची यचना:- मा अलजायाभध्मे ४५ वं.भी. रुॊ दीचे एक दातेयी ऩात्माचे चक्र अवून ते रोखॊडी
चौकटीभध्मे फवपलरेरे आशे . चक्राच्मा आवालय दोन लेगलेगऱमा आकायाची चाके फवपलरेरी आशे त. त्मातीर
भोठमा व्मावाच्मा फाशे यीर फाजूच्मा चाकाॊभुऱे अलजाय ळेताऩमंत चारलत नेता मेते. चौकटीलय चारकारा
फवण्माकरयता फैठक आशे . त्माभुऱे चारकारा द्ददलवबय गचखरातून चारण्माचे श्रभ ऩडत नाशीत. अलजायाच्मा
ऩाठीभागच्मा फाजूव रोखॊडाची आणण ऩत्र्माची चौकट जोडरेरी आशे . गतचा उऩमोग गचखर वभऩातऱीत
आणण्माकरयता शोतो. अलजायाच्मा दाॊडीलय फैराॊच्मा उॊ चीनुवाय जोखड जोडण्माकयीता वोम केरेरी आशे .
गचखरणी अलजायाचा लाऩय:- गचखरणी अलजाय लाऩयण्माऩूली एक लेऱ नाॊगयट कयणे आलश्क अवते. अलजाय
खाचयाऩमंत गेल्मानॊतय भोठमा व्मावाची फाशे यीर चाके काढू न घ्मालीत. नॊतय अलजाय बात खाचयाभध्मे घ्माले.
वाधायणत् ५ ते ८ वं.भी. ऩाणी खाचयाभध्मे ठे लून गचखरणी अलजाय उबे द्दपयलाले. अलजाय आडले द्दपयपलताना
ऩाठीभागीर गचखर वभऩातऱीत आणण्माची चौकट वोडू न द्याली. अळा तशे ने दोन लेऱा अलजाय खाचयाभध्मे
द्दपयपलल्मानॊतय गचखरणी एकवायखी आणण चाॊगल्मा प्रतीची तय शोते, त्माचफयोफय गचखर वभऩातऱीतशी
आणरा जातो.
गचखरणी अलजायाचे पामदे
१. गचखणी चाॊगल्मा प्रतीची शोते. त्माभुऱे बाताच्मा योऩाॊना मोग्म ते पुटले पुटण्माव भदत शोते.
२.

राकडी नाॊगयाने शोणामा गचखरणीच्मा गतप्ऩट षेत्राची गचखरणी तेलढमाच लेऱात मा अलजायाने शोत

अवल्माने गचखरणी लेऱेलय शोण्माव भदत शोते आणण त्माभुऱे मोग्म लमाची योऩे रालण्माव भदत शोते.

३. राकडी नाॊगयाने मेणामा गचखरणीच्मा खचााऩेषा मा अलजायाने गचखरणीचा खचा शे क्टयी २०० ते २५०
रुऩमाॊनी कभी मेतो.
४. अलजायालय चारकारा फवण्माची अवल्माने चारकाचे गचखरात चारण्माचे श्रभ लाचतात.
५. शे अलजाय ओढण्माव फैराॊना राकडी नाॊगयाइतकेच श्रभ ऩडतात.
अलजायाॊची उऩमुक्तता ळेतकमाॊना ऩटल्माने त्माॊच्माकडू न अलजायाकरयता भागणी मेऊन रागरी आशे .
म्शणून कोकण कृ पऴ पलद्याऩीठाने मा अलजायाचे उत्ऩादन शाती घेतरे आशे . अलजायाॊची द्दकॊभत रु.१५००/- आशे .
अलजायाच्मा अगधक भाद्दशतीकरयता खारीर ऩत्मालय वॊऩका वाधाला.
प्रभुख, कृ पऴ अगबमाॊपत्रकी पलबाग,
कोकण कृ पऴ पलद्याऩीठ,
दोऩोरी- ४१५७१२,
णजल्शा- यत्नागगयी
लैबल पलऱा
१. पलऱमाचे ऩाते दातेयी धायदाय अवून दाताॊची द्ददळा भुठीकडे आशे
२. ऩात्माच्मा पलगळष्ट आकायाभुऱे ऩात्माची ऩूणा राॊफी काऩणीकयीता उऩमोगात मेते
३. पलऱमाचे ऩाते भुठीऩावून ४.५ वं.भी. ठे लरी आशे .
४. पलऱमारा भुठीजलऱ लाकपलल्माभुऱे काऩणी जगभनीरगत कयता मेते.
५. लजनाव शरका आशे .

६. खोकडद्दकडमाॊचा प्रादब
ु ााल कभी कयण्माव भदत कयतो.

स्थागनक पलऱमाचे लजन २४० ते ३०० ग्रॎभ अवून काऩण्माव उऩमोगी मेणामा ऩात्माची राॊफी ८ वं.भी.

अवते. लैबल पलऱमाचे लजन भात्र १७५ ग्रॎभ अवून काऩण्माव उऩमोगी मेणामा ऩात्माची राॊफी १५ वं. भी. आशे .
तवेच ऩाते दातेयी आशे . लैबल पलऱमाच्मा ऩात्माव त्माच्मा लाऩयाफयोफयच धाय मेत याशते. त्मारा धाय रालण्माची
आलश्मकता

बावरीच

तय

ऩात्माच्मा

ऩाठीभागच्मा

फाजूव

कानवीने

घावून

धाय

रालता

मेते.

स्थागनक पलऱमाने काऩणी केल्माव धवकटे जगभनीऩावून वाधायण ६ ते १३ वं.भी. उॊ चीलय याशतात ल काऩणीव
लेऱ ल भजूय जास्त प्रभाणात रागतात. जय धवकटे जगभनीऩावून जास्त उॊ चीलय याद्दशरी तय त्माभध्मे खोडद्दकडा
याशण्माची ळक्मत अवते. त्माभुऱे ऩुढीर बात पऩकाचे नुकवान शोते. म्शणून बात काऩणी जगभनीरगत शोऊन
खोडद्दकडमाने शोणाये नुकवान टाऱता मेइर.
१) ज्मा द्दठकाणी खोडद्दकडमाचा प्रादब
ु ााल आशे . अळा द्दठकाणी शा पलऱा लाऩयरा गेल्माव खोडद्दकडमाॊचा प्रादब
ु ााल
फ-माच प्रभाणात कभी शोतो.

२) शे क्टयी ३,३०,००० चूड शोतात. स्थागनक पलऱमाने काऩरेल्मा बाताच्मा ऩंढमाऩेषा शे क्टयी ६०० द्दकरो ऩंढा
जास्त गभऱू ळकतो.
३) काभाकरयता शे क्टयी ९ भजूय कभी रागतात.
४) काऩणीच्मा खचाात वाधायणऩणे प्रती शे क्टय ६० ते ६५ रुऩमे फचत शोते .
लैबल पलऱमाची उऩरब्धता:- पलबाग प्रभुख, कृ पऴ अगबमाॊपत्रकी पलबाग, कंकण कृ पऴ पलद्याऩीठ, दाऩोरी, णजल्शा
– यत्नागगयी

बात भऱणी मॊत्र:- बाताची भऱणी फैराॊच्मा ऩामाखारी बात भऱू न द्दकॊला झोडणी ऩद्धतीने केरी जाते. ऩयॊ तु मा
ऩद्धती कष्टप्राम अवून वॊऩूणा बात (वाऱ) भऱणीद्वाये

गनघत नाशी. ऩमाामाने भऱणीत नुकवान शोते.

भनुष्मफऱालय चारपलरे जाणाये तवेच पलद्युत प्रलाशालय चारणाये बात जोडणी मॊत्र वध्मा फाजायात उऩरब्ध
आशे त. मा मॊत्राद्वाये भऱणी वुरब ल कभी श्रभात तय शोतेच ऩयॊ तु लेऱेचीशी फचत शोते. मात बाताचे नुकवान
शोत नाशी. बात भऱणी मॊत्राच्मा उऩरब्धतेवाठी जलऱच्मा गटपलकाव अगधकायी द्दकॊला कृ पऴ अगधकायी माॊचेळी
वॊऩका वाधाला.
बात उत्ऩादनाची चायवुत्री:- कोकणातीर ल ऩणिभ घाट पलबागातीर ळेतकमाॊव बातळेती ऩयलडत नाशी. तयीऩण
आज द्दकत्मेक लऴे तो ती तोटमात कयीत आशे . त्माची कायणे फयीच आशे त. माचे प्रभुख कायण म्शणजे गनवगााने
त्मारा दव
ु या चाॊगरा ळेती ऩमााम ठे लरेरा नाशी. त्मारा आगथाकदृष्टमा द्दकपामतगळय शोईर अळी ऩण वाधी, कभी

बाॊडलराची आणण तयीवुद्धा अगधक उत्ऩादन दे णायी वुधायीत बातळेती ऩद्धतीची गयज आशे . शे रषात घेऊन डॉ.
नायामण कृ . वालॊत आणण श्रीऩाद दफ्तयदाय जनवेला पंडे ळन दादया ( दादया नगय शलेरी) माॊनी कोकण कपऴ
पलद्याऩीठ, दाऩोरी ल भशात्भा पुरे कपऴ पलद्याऩीठ, याशूयी माॊच्मा वशकामााने गेल्मा दशा लऴाात वॊळोधन केरे.

पंडाघाटाऩावून इगतऩूयीऩमैत द्दठकद्दठकाणी ळेतप्रमोग करुन वुधारयत चाय वुत्री बातळेती ऩद्धती पलकगवत केरी
आशे .
१. बात पऩकातीर ऩाराळ ल गवगरकॉन अन्नद्रव्माॊचा पेयलाऩय.

२. गगयीऩुष्ऩाच्मा (णग्रयीगवडीमाच्मा) झाडाच्मा द्दशयव्मा ऩाल्माचा द्दशयलऱीचे खत म्शणून लाऩय.
३. अगधक उऩजाऊ बात जातीॊच्मा योऩाॊची गनमॊपत्रत रालणी.
४. स्पुयदमुक्त मुरयमा पब्रकेट स्लरुऩात यावामगनक खताचा कामाषभ लाऩय.
वूत्र एक बात पऩकातीर ऩाराळ ल गवगरकॉन अन्नद्रव्माॊचा पेय
वूत्र एक बात पऩकातीर ऩाराळ ल गवगरकॉन अन्नद्रव्माॊचा पेय लाऩय लाढील

उत्ऩादनावाठी भशत्लाचे

ऩोऴक अन्नद्रव्म आशे . गवगरकॉनच्मा अबाली बात नत्र खताचा कामाषभरयत्मा उऩमोग करु ळकत नाशी आणण
योगद्दकडीव रलकय फऱी ऩडते. थोडक्मात बात पऩकाच्मा उत्ऩादन लाढीवाठी नत्र, स्पुयद ल इतय अन्नद्रव्माॊचा
ऩुयलठा कयताना ऩुयेळा ऩाराळचा आणण गवगरकॉनचा मोग्म प्रभाणात ऩुयलठा कयणे जरुयीचे आशे . ऩाराळचा
ऩुयलठा कयणायी खते (उदा. म्मुयेट ऑप ऩोटॎ ळ) ऩयदे ळातून आमात कयाली रागत अवल्माभुऱे ती भशाग आशे त.
गवगरकॉनचा ऩुयलठा कयणायी खते (उदा. कॎणल्ळमभ गवगरकेट स्रॎग) अद्याऩ गयज न जाणलल्माभुऱे बायतीम
फाजायात उऩरब्ध नाशीत. त्माभुऱे आऩणाव लाऩयालमाची अवल्माव शी खते आमात कयाली रागतीर आणण ते
बात ळेतीरा ऩयलडणाय नाशी.
बात पऩकाच्मा दीघाकारीन उत्ऩादन लाढीवाठी बात पऩकाने जगभनीतून घेतरेरा ऩाराळ ल गवगरकॉन
जगभनीव ऩयत कयणे म्शणजेच त्माचा पेयलाऩय कयणे शा एक ऩयलडणाया उत्तभ उऩाम आशे अवे रषात मेईर.
बात पऩकातीर ऩाराळ ल गवगरकॉन पेयलाऩयावाठी ळेतकयी खारीर दोन ऩद्धतीॊचा अलरॊफ करु ळकतात.
अ) बाताचा ऩंढा रालणीऩूली गचखरात गाडाला:- न गबजरेरा बाताचा ऩंढा बात रालणीऩूली शे क्टयी पक्त दोन
टन मा प्रभाणात ळेलटच्मा गचखरणीनॊतय ऩवयाला. नॊतय ऩामाने तुडलून गचखरात गाडाला. अवे केल्माने शे क्टयी
अॊदाजे ३०-४० द्दकरो ऩाराळचा ल १२०-१४० द्दकरो गवगरकॉनचा ऩुयलठा शोऊ ळकतो. मा रेखात लणणारेल्मा

वुधारयत बात ऩद्धतीचा ळेतकमाने अलरॊफ केरा तय त्माव बाताचे उत्ऩादन वयावयी शे क्टयी ४ टनाऩमैत गभऱू
ळकेर म्शणजेच त्मारा प्रगत शे क्टयी ४.५ टन ऩंढा गभऱे र. त्माऩैकी गनम्भा ऩंढा त्माने जनालयावाठी चाया
म्शणून लाऩयरा तयी २ टन ऩंढा लाचलून (नीट यचून ठे लून) ऩुढीर शॊ गाभात ळेतात गाडण्मावाठी उऩमोगी ऩडे र.
इगतऩूयी, पंडाघाट ल रोणालऱा मेथे केरेल्मा ळेतप्रमोगात बाताचा ऩंढा गाडल्माभुऱे बाताचे उत्ऩादन लाढल्माचे
द्ददवून आरे आशे .
फ) बाताच्मा तूवाची काऱी याख योऩ लाफ्मात फी ऩेयण्माऩूली गभवऱाली:- बाताच्मा तूवाची काऱी/काऱवय
यॊ गाची याख योऩ लाफ्मात प्रत्मेक चौयव भीटयरा अधाा ते एक द्दकरो मा प्रभाणात फी ऩेयण्माऩूली ४ ते १० वं.भी.
खोरीऩमंत भातीत गभवऱाली. नॊतय बाताचे फी ळक्मतो ओऱीत ऩेरुन योऩ तमाय कयाले.
तूवाची काऱी/काऱवय याख (ऩाॊढयी ळुभ्र याख नव्शे ) बाताचे तूव याफात जाऱू न कयता मेईर. अवे
कयण्माने याख गभऱते ऩण जऱताना गनभााण शोणायी उष्णता लामा जाते. मोग्म प्रतीची काऱवय याख तमाय
कयण्माचा कामाषभ भागा म्शणजे ळेतकमाने योजचा स्लमॊऩाक कयण्मावाठी 'रो ट्रॉ' नालाची णव्शएतनाभी ळेगडी
लाऩयाली.
वलावाधायणऩणे भध्मभ आकायाच्मा रो ट्रॉ ळेगडीत प्रगत तावारा वुभाये १.५ द्दकरो तूव जऱते. वशा
भाणवे अवरेल्मा भध्मभ ळेतकयी कुटु ॊ फाव अळी ळेगडी लऴाबय लाऩयण्मावाठी अॊदाजे ९००-१००० द्दकरो तूव ऩुयेर
अवा अॊदाज आशे .
मा

वुधारयत बात ळेती ऩद्धती लाऩयरी तय ळेतकमाव शे क्टयी वयावयी चाय टन बाताचे उत्ऩादन गभऱू

ळकेर ल त्माऩावून गभऱणाये वुभाये १ टन तूव ळेतकमाव अॊदाजे २५०-३०० द्ददलव योजच्मा स्लमॊऩाकावाठी
ऩुयेर. ळेगडीखारीर गोऱा केरेरी याख एका शे क्टयरा ऩुयतीर इतकी बाताची योऩे तमाय कयण्मावाठी ऩुयेळी

आशे .तुवाची याख योऩ लाफ्मात लाऩयल्माभुऱे गवगरकॉनचा ऩुयलठा शोतो ल बाताची योऩे गनयोगी ल टणक शोतात.
तुवाची याख लाऩरुन तमाय केरेरी जमा बाताची योऩे ळेतात रालल्मानॊतय खोडद्दकडीचा प्रादब
ु ााल कभी झाल्माचे
कजात मेथीर कृ पऴ वॊळोधन कंद्राने केरेल्मा ळेतप्रमोगात आढऱरे. तवेच तुवाच्मा याखेच्मा लाऩयाभुऱे
गचभणवाऱ, कोऱऩी बाताची योऩे वुभाये एक भद्दशन्माऩमैत ऩानालयीर कयऩा योगाव प्रगतकाय करु ळकतात अवे
रोणालऱा मेथीर प्रमोगात द्ददवून आरे. तुवाच्मा याखेच्मा लाऩयाभुऱे इॊ द्रामणी जातीच्मा बातालय स्कॉल्ड योगाचे
प्रभाण कभी झाल्माचे द्ददवून आशे आशे .
तुवाची याख लाऩयण्माचा एक भशत्लाचा अप्रत्मष पामदा
लनळेती तत्लानुवाय ळेतक-माने घयाच्मा वबोलती ऩडीकजगभनीलय, फाॊधालय, कुॊऩण म्शणून अथला गभऱे र
त्मा जागेलय गगयीऩुष्ऩ झाडे रालालीत. त्मावाठी कृ पऴ खाते, लनखाते, कृ पऴ पलद्याऩीठे ल खाजगी वेला वॊस्था
भदत कयण्माव तमाय झारे आशे त. शी गगयीऩुष्ऩाॊची झाडे कोकणात ल घाटालय वलावाधायणऩणे २-३ लऴाात ऩुयेळी
लाढतात. त्मावाठी पफमाऩावून तमाय केरेरी दोन ते चाय भद्दशन्माची योऩे द्दकॊला राकडी पाॊदमा (दोन ते चाय
वे.भी. व्मावाच्मा ल ३०-१०० वं.भी. राॊफीच्मा) आणून एक ते दीड भीटय अॊतयालय रालाव्मात. दोन ते चाय
झाडाऩावून गभऱणाया द्दशयला ऩारा (अॊदाजे २० द्दकरो) एका गुॊठमाव (शे क्टयी २ टन) ऩुयेर.
ळेतक-माने

गगयीऩुष्ऩाच्मा

पाॊदमा

फुॊध्माऩावून

(३०-४०)

वं.भी.

उॊ चीलय

काऩाव्मात

ल

ळेलटच्मा

गचखरणीऩूली ६-७ द्ददलव अगोदय ळेतात ऩवयाव्मात. मा कारालधीत पाॊद्यालयीर ऩाने ळेतात गऱू न ऩडतात.
त्मानॊतय उयरेल्मा पाॊदमा गोऱा करुन जऱणावाठी अगय अन्म ळेतीच्मा काभावाठी लाऩयाव्मात ल ळेलटची
गचखरणी नेशभीप्रभाणे कयाली. अवे केल्माने ळेताव वंद्रीम खताभापात शे क्टयी १२-१५ द्दकरो नत्र गभऱे र.

मा ऩद्धतीने गगयीऩुष्ऩाचे द्दशयलऱीचे खत ऩयलडण्मावायखे आशे , कायण ते फये च कभी खचााचे आशे . ळेतकमाव
दयलऴी द्दशयलऱीच्मा खताच्मा पफमाण्माचा खचा कयाला रागत नाशी. द्दशयलऱीचे खत गाडण्मावाठी नेशभीच्मा
राकडी नाॊगयाने केरेल्मा गचखरणीलय काभ बागते. मा खताचा दव
ु या भशत्लाचा पामदा अवा की मा खतातीर
नत्राचा ऩुयलठा यावामगनक खताव ऩूयक ठयतो.

चौथ्मा वूत्राप्रभाणे मुरयमा पब्रकेट स्लरुऩात खोर खोचून द्ददरेरा नत्र रालणीनॊतयच्मा वुरूलातीच्मा काऱात
बात पऩकाव उऩरब्ध शोत नाशी. नेभक्मा त्माच कारालधीत गगयीऩुष्ऩाचा ऩारा झऩाटमाने कुजत अवल्माभुऱे
त्मा ऩाल्मातीर नत्र ल काशी प्रभाणात इतयशी अन्नद्रव्मे बात पऩकाव उऩरब्ध शोतात. मा वुरुलातीच्मा
कारालधीनॊतय (वुभाये २-३ आठलडमानॊतय) पब्रकेट खताभधीर नत्र ल स्पुयद अन्नद्रव्माॊची गयज खॊड न ऩडता
मोग्मरयतीने बागल्माभुऱे पब्रकेट खताचा कामाषभता लाढण्माव भदत शोते, अवे कोकण कृ पऴ पलद्याऩीठाने केरेल्मा
ळेत प्रमोगालरुन द्ददवून आरे आशे .
वूत्र तीन वळक्त बात योऩाॊची गनमॊपत्रत रालणी
कोकणातीर आणण घाट पलबागातीर ळेतकमाॊचे बाताचे वयावयी उत्ऩादन अगतळम कभी (१-२ टन प्रगत
शे क्टयी) आशे . त्माची फयीच कायणे आशे त. त्माऩैकी भशत्लाचे कायण म्शणजे उॊ च लाढणामा स्थागनक बात
जातीॊची अगनमॊपत्रत रालणी शे आशे . म्शणून वयावयी शे क्टयी उत्ऩादन लाढलून बातळेती पामद्याची कयालमाची
अवेर तय अगधक उऩजाऊ बाताची फुटकी, जास्त पुटले दे णायी जात लाऩरुन गनमॊपत्रत रालणी केरी ऩाद्दशजे.
वुधारयत २० x २० वं.भी. अॊतयालय अवरेल्मा खुणाॊची दोयी लाऩरुन एकाचलेऱी दोन ओऱीॊची रालणी

कयाली. त्मानॊतय ४० वं.भी. भागे वयकाले. त्माचफयोफय दोयीशी ४० वं.भी. भागे वयकलाली.ऩुन्शा वुधारयत २० x
२० वं.भी. अॊतयालय दोन ओऱी रालाव्मात. अळाप्रकाये बात रालणी ऩूणा कयाली.
दव
ू -मा वूत्राप्रभाणे गचखरणी करुन खाचय तमाय केल्मानॊतय तूवाची काऱी याख लाऩरुन तमाय केरेल्मा

बाताच्मा ३-४ आठलडमाच्मा वळक्त योऩाॊची गनमॊपत्रत रालणी कयाली. म्शणजेच योऩे वुधारयत २० २० वं.भी.

अॊतयालयी रालाली. त्माभुऱे आव्माॊची वॊख्मा प्रगत चौयव भीटयरा २५ यशाते. वुधारयत जातीॊना स्थागनक बाताऩेषा
जास्त पुटले मेतात. त्माभुऱे प्रत्मेक आव्मात ४-६ योऩाॊऩेषा जास्त योऩे रालू नमेत. गनमॊपत्रत बात रालणीवाठी
खारीर दोन ऩद्धती पलकगवत केरेल्मा आशे त.
अ) फाॊफू भागादळाक रालणी ऩद्धती:- एक चाय भीटय राॊफीचा वयऱ फाॊफ,ू वाधी अगय प्रणस्टकची वुतऱी ल
कोमता इतके वाद्दशत्म अवरे की ळेतकयी स्लत्च्मा ळेतालयच फाॊफू भागादळाक तमाय करु ळकतो. फाॊफू
भागादळाकाची राॊफी उऩरब्ध अवरेल्मा काभगायाॊच्मा वॊख्मेनुवाय (एका काभगायाव १४५ ते १८५ वं.भी.) कभी
अगधक ठे लाली. फाॊफू भागादळाक लाऩरुन ळेतकयी पक्त दोन काभगायाॊच्मा भदतीने उत्त्भ रालणी करु ळकतो.
फ) दोन-ओऱी रालणी ऩद्धती:- शी रालणी ऩद्धत ऩूलीच्मा जऩानी बात रालणी ऩद्धतीप्रभाणेच आशे . पक्त
रालणीव कभी भजूय रागाले ल चौथ्मा वूत्राप्रभाणे पब्रकेट खताचा लाऩय वशज वोप्मा रयतीने कयता माला म्शणून
त्मा रालणी ऩद्धतीत खारीर वुधायणा कयण्मात आल्मा आशे त.


योऩाॊभधीर अॊतय वुधारयत २० x २० वं.भी. याखण्मावाठी रालणी दोयीच्मा खुणाॊभधीर अॊतय आरटू न ऩारटू न
२५ वे.भी., २५ वं.भी., १५ वं.भी., २५ वं.भी. १५ वं.भी. अवे ठे लरे आशे .



एकाच लेऱी दोन ओऱी रालल्मा जातात ल त्मानॊतय काभगाय (२० वं.भी. अॊतयाऐलजी) प्रत्मेक लेऱी ४०
वं.भी. भागे वयकतात.



दोन-ओऱी रालणी ऩद्धत लाऩरुन गनमॊपत्रत बात रालणी वशजऩणे कयता मेते.

लयीर दोन्शी रालणी ऩद्धतीची प्रात्मणषके ठाणे, यामगड, नागळक, ल धुऱे मा णजल्शमातीर ळेतकमाॊना
करुन दाखपलरी. आद्ददलावी बात ळेतकमाॊनी फाॊफू भागादळाक रालणी ऩद्धत जास्त ऩवॊत केरी. वुरुलातीव त्माॊना
दोन्शी रालणी ऩद्धती अलघड लाटल्मा ऩण वलम झाल्मानॊतय त्माॊनी वशजऩणे आऩणशून त्माॊचा लाऩय केरा.
भद्दशरा काभगायाॊना प्रगळषण द्ददल्माव दोन्शी रालणी ऩद्धतीचा लाऩय कयणे वोऩे शोईर अवे भत ळेतकमाॊनी व्मक्त
केरे.
नुवती गनमॊपत्रत रालणी केरी ल चौथ्मा वूत्राप्रभाणे मुरयमा पब्रकेट खताचा लाऩय केरा नाशी तय ळेतकमाव
बात उत्ऩादनात रषणीम लाढ शोणाय नाशी ल आगथाकदृष्टमा ऩयलडणाय नाशी. थोडक्मात गनमॊपत्रत रालणीचे ऩुयेऩुय
पामदे मुरयमा पब्रकेटचा लाऩय केल्मागळलाम ळेतकमाव गभऱणाय नाशीत.
वूत्र चाय स्पुयदमुक्त मुरयमा पब्रकेट स्लरुऩात यावामगनक खताचा कामाक्रभ लाऩय:- ज्मा यावामगनक खताच्मा
लाऩयाभुऱे बाताचे उत्ऩादन रषणीम लाढरे ल बायतात बाताभध्मे शरयतक्राॊती झारी तीच खते कोकणातीर ल
घाटालयीर ळेतकयी अद्याऩशी शव्मा त्मा प्रभाणात लाऩयत नाशीत. त्मारा कायणे फयीच आशे त. ती भशाग आशे त.
ती लायण्मावाठी कामाषभ ऩद्धती नाशी. फमाच लेऱा बात खाचयात पेकून टाकरेरे खत ऩालवाच्मा जोयदाय
वयीभुऱे ऩाण्माफयोफय भोठमा प्रभाणालय लाशून जाते. मा अडचणी रषात घेऊन ळेतकमाॊना ऩयलडे र अवे नलीन
स्पुयद (डाम अभोगनमभ पॉस्पेट) मुक्त पब्रकेट खत ल ते लाऩयण्माची कामाषभ ऩद्धत पलकगवत केरी आशे .

नलीन वुधारयत डीएऩीमुक्त मुरयमा पब्रकेट खत पब्रकेटीॊग भळीनच्मा वशाय्माने फाजायात गभऱणायी मुरयमा ल
डीएऩी खते लाऩरुन गालातच तमाय कयता मेईर. पब्रकेट फनपलण्माचा खचा खताॊच्मा भूऱ द्दकॊभतीच्मा अॊदाजे १५

ते २० टक्के शोतो. नुकतेच जनवेला पंडे ळन, दादया वॊस्थेने क्राॊती मा नालाचे पब्रकेद्दटॊ ग भळीन तमाय केरे आशे .
पब्रकेटयभधून तमाय केरेरी २.७ ग्रॎभ लजनाची डीएऩीमुक्त मुरयमा पब्रकेट चौथ्मा वूत्राप्रभाणे लाऩयल्माव प्रगत
शे क्टयी ५६ द्दकरो नत्र ल १४ द्दकरो स्पुयद द्ददरा जातो.
गतव-मा वुत्रानॊतय वुधारयत बाताची गनमॊपत्रत रालणी केल्मानॊतय त्माच द्ददलळी द्दकॊला रालणीच्मा दव
ु मा

द्ददलळी मुरयमा पब्रकेट खत पऩकाव खारीरप्रभाणे द्याले २०० ते ४०० ग्रॎभ मुरयमा पब्रकेट खत काभगायाने

कभये बोलती फाॊधरेल्मा प्रॎणस्टक पऩळलीत घ्माले. कोणत्माशी एका कोयडमा शाताने पऩळलीतून एक लेऱेव ५-६
पब्रकेटव काढाव्मात ल दव
ु मा शातात एका लेऱी एक पब्रकेट टाकाली. त्मानॊतय प्रत्मेक चाय आव्माच्मा (१५-१५
वं.भी. चौयवात) भध्मबागी एक पब्रकेट शाताने ७-१० वं.भी. खोरीलय खोचाली.

नुकतीच गचखरणी केल्माभुऱे रालणीचे लेऱी गचखर भऊ अवतो. त्माभुऱे पब्रकेट खोचताना शाताव इजा
शोत नाशी. (अलघड जात नाशी) पब्रकेट खोचल्मानॊतय शात गचखराच्मा फाशे य काढताच त्माजागी ऩडरेरे बोक
गचखराने त्लरयत फॊद शोते ल प्रत्मेक मुरयमा पब्रकेटभधीर जलऱजलऱ वला नत्र ल स्पुयद पब्रकेट खोचरी त्माच
द्दठकाणी गचखरात खोर यशाते ल त्माभुऱे ऩालवाच्मा ऩाण्माफयोफय लाशून न जाता बात पऩकाव वालकाळऩणे

मोग्मलेऱी उऩरब्ध शोतो. बात योऩे नत्र ल स्पुयद अन्नद्रव्माॊचा चाॊगरा उऩमोग करु ळकतात. ल उत्ऩादन
लाढण्माव रखणीम भदत शोते. माउरट पब्रकेट खोचण्माची द्दक्रमा उळीया म्शणजे रालणीच्मा गतवमा द्ददलवाॊनतय
केरी तय ल उल्रेख केरेरा पामदा गभऱत नाशी. गचखर धट्ट झाल्माभुऱे पब्रकेट खोचरेल्मा जागी बोक उघडे
यशाते. मुरयमा ल द्दडएऩी ऩालवाच्मा ऩाण्माफयोफय लाशून जाण्माची ळक्मता लाढते ल कामाषभता कभी शोते. पब्रकेट

उळीया खोचल्माभुऱे आणखी तोटे शोतात. रालणीच्मा लेऱी अवरेरा भऊ गचखर घट्ट शोत जातो. आणण भग
पब्रकेट शाताने १० वं.भी. खोरीलय खोचता मेत नाशी. ती उथऱ खोचरी जाते. खोर खोचण्माचा प्रमत्न केरा तय
जादा श्रभ ऩडतात ल शाताव इजा वॊबलते. अवे जादा श्रभाचे ल शाताव इजा कयणाये काभ कयण्माव काभगाय

नाखूऴ अवतात ल काभ केरे तय त्मा काभाची प्रत चाॊगरी नवते. माचा ऩरयणाभ शोऊन भजूयी लाढते. उदा.
वुधारयत २० x २० वं.भी. अॊतय लाऩयल्माव एका शे क्टयभध्मे ६२५०० पब्रकेटव खोचाव्मा रागतात. जय प्रत्मेक
पब्रकेट खोचण्माव एक वेकॊद जादा रागरा तय शे क्टयी जलऱ जलऱ दोन द्ददलव भजुयी रागेर.
गतवमा वूत्राप्रभाणे वुधारयत २० x २० वं.भी.अॊतयालय योऩे रालल्माभुऱे शाताने पब्रकेट खोचण्माची द्दक्रमा
खूऩ वोऩी शोते ल जरद कयता मेते. कायण पब्रकेट खोचणाया काभगाय २५ वं.भी. चारण्माच्मा भागाातून फयाच
जरदऩणे चारू ळकतो. तवेच तो पब्रकेट खोचण्माच्मा जागा (१५ x १५ वं.भी. आकायाचे चाय आव्माॊचे चौयव)
वशजावशजी ओऱखू ळकतो. त्माभुऱे पब्रकेट खोचण्माच्मा जागा ळोधण्मात त्मा काभगायाचा लेऱ लामा जात
नाशी. वभजा प्रत्मेक पब्रकेट खोचण्माच्मा जागी एक वेकॊद लाचरा तय शे क्टयी अॊदाजे दोन द्ददलवाची भजुयी लाचू
ळकेर.
थोडक्मात गतवमा वूत्राप्रभाणे बाताची गनमॊपत्रत रालणी करुन चौथ्मा वूत्राप्रभाणे मुरयमा पब्रकेट खताचा
लाऩय केरा तय ४०-४५ टक्के एकूण भजुयी फचत शोऊ ळकते. ४४ टक्के कभी खत लाऩरुन आणण ३० टक्के
कभी फी लाऩरुन ५० टक्क्माऩमंत बाताचे ल ऩंढमाचे उत्ऩादन लाढते, अवे १९९३ ते १९९६ वारात ठाणे, नागळक,
ऩुणे, अशभदनगय आणण यामगड णजल्ह्यातीर दोनळेऩेषा जास्त ळेतकमाॊच्मा ळेतालयीर प्रमोगात द्ददवून आरे
आशे .चायवुत्री बात ळेती कोकणातीर ल घाट पलबागातीर ळेतकमाॊच्मा पामदमाची कळी ?
कोकणातीर ल घाट पलबागातीर शलाभान, जभीन ल ळेतकमाॊची आगथाक ऩरयणस्थती पलचायात घेऊन पलकगवत
केरी आशे .
१. १९९३ ते १९९६ मा शॊ गाभात जलऱजलऱ २०० आद्ददलावी ळेतकमाॊच्मा ळेतालय त्माॊनीॊ स्लत् केरेल्मा प्रमोगात
वूत्र ३ ल ४ लाऩरुन वलावाधायण वयावयी ४ टन बात इतके उत्ऩादन आरे ल बात ळेती द्दकपामतगळय झाल्माचे

गवघ्द झारे आशे . ळेतकमाने जादा खचा केरेल्मा प्रत्मेक रुऩमाव रु. ४ ते १० इतका ऩयताला त्माचे ऩदयात
ऩडरा आशे .
२. बाताच्मा तूवाभधीर ल ऩंढमाभधीर ऩाराळ ल गवगरकॉनचा पेयलाऩय आणण भमााद्ददत गगयीऩुष्ऩ द्दशयलऱीच्मा
खताचा लाऩय गनमगभतऩणे केरा तय फमाच प्रभाणात योग ल द्दकडीचा प्रगतकायक (औऴधे न लाऩयता) शोऊ ळकेर,
ल खाचयात जगभनीची उत्ऩादनषभता द्दटकलता मेईर.
३. भद्दशरा ळेतकमाॊना बाताचे उत्ऩादन लाढीची बयील काभगगयी करुन दाखपलता मेईर कायण स्लमॊऩाकावाठी
तुवाची ळेगडी लाऩरुन योऩ लाफ्मात टाकण्मावाठी याख उऩरब्ध करुन दे ता मेईर. अप्रत्मषऩणे लन वॊयषण शोऊ
ळकेर. गनमॊपत्रत रालणी करुन मुरयमा पब्रकेटचा लाऩय भद्दशरा काभगाय वशजावशजी गळकतात ल स्लतॊत्रऩणे करु
ळकतात.
४. एकपत्रतऩणे वॊऩूणा चायवुत्री बातळेती ऩद्धतीभुऱे एकूण खचाात फचत कयता मेईर.


गळपायळीऩेषा ४४ टक्के यावामगनक खताची फचत शोऊ ळकेर.



मा पफमाण्माची ४० ते ५० टक्क्माऩमंत फचत शोऊ ळकेर. त्माभुऱे त्माच प्रभाणात योऩ तमाय कयण्माचा,
उऩटण्माचा ल रालण्माचा खचा कभी शोऊ ळकेर.शे क्टयी योऩाॊची वॊख्मा गळपायव केरेल्मा योऩाॊच्मा वॊख्मेऩेषा
कभी केल्माभुऱे रालणीव ल काऩणी भजूयीत फचत शोऊ ळकते. यावामगनक खताच्मा कामाषभ लाऩयाभुऱे
तणाचा त्राव कभी शोतो ल तण काढण्मावाठी रागणायी भजूयी लाचेर.थोडक्मात चाय वूत्री बातळेतीभुऱे शला,
ऩाणी, जभीन ल जॊगरातीर झाडे मा वलांचे भोठमा प्रभाणालय वॊयषण शोऊन बात उत्ऩादनात रषणीम लाढ
शोऊ ळकेर.

