
 

बाजरी ऩीक व्यवस्थाऩन 

 

 जमीन                    : ऩाण्माचा चाांगरा ननचया होणायी हरकी ते भध्मभ जभीन (खयीऩ 

हांगाभ), भध्मभ त ेबायी जभीन (उन्हाऱी हांगाभ) ननलडाली. जमभनीचा 
साभ ू६.२ ते ८ असाला. 

ऩवूव मशागत             : जमभनीची १५ सेभीऩमतं खोर नाांगयट कयाली. त्मानांतय कुऱलाच्मा दोन 

ऩाळ्मा देऊन जभीन बसुबळुीत कयाली. ळलेटच्मा कुऱलणीऩलुी २ टन 

ळणेखत/कां ऩोष्ट खत प्रनत एकय ळतेात ऩसरून कुऱलणी कयाली. 
ऩेरणीची वेळ            : 

 
खयीऩ – १५ जून ते १५ जुर ै

उन्हाऱी – जानेलायी ऩहहरा ऩांधयलडा- पेफलृायी दसुया ऩांधयलडा 
सधुाररत वाण            : खयीऩ : सांकयीत लाण – ळाांती, आहदळक्ती, श्रद्धा, सफयुी, प्रनतबा, ळाांती, 

पऩकेव्ही याज 
 

सधुारयत लाण – धनळक्ती, आमसीटीऩी ८२०३, सभदृ्धी, ऩयबणी सांऩदा, 
एफीऩीसी ४-३ 
 

उन्हाऱी : सांकयीत लाण - श्रद्धा, सफयुी, ळाांती 
 

सधुारयत लाण – धनळक्ती, आम.सी.टी.ऩी. ८२०३, डब्ल्म.ूसी.सी. ७५ इ. 
 

बबयाणे                      : दीड-दोन ककरो/ एकय 
बीजप्रक्रिया                : अयगट योग ननमांत्रणासाठी ऩेयणीऩलूी बफमाण्मास २० टक्के मभठाच्मा 

द्रालणाची (२ ककरो भीठ प्रनत १० मरटय ऩाणी) प्रकिमा कयाली. गोसाली 
योग ननमांत्रणासाठी ऩेयणीऩलूी ६ गॅ्रभ भेटॅरॅक्झीर (३५ एसडी) प्रनत 

ककरो बफमाण्मास चोऱाले. मानांतय प्रत्मेकी २५ गॅ्रभ ॲझोस्पऩयीरभ ल 

पपुयद पलयऱपलणाये स्जलाणूची प्रनत ककरो बफमाणे मा प्रभाणात फीज 

प्रकिमा कयाली. 
 ऩेरणीची अंतर          : खयीऩ : कोयडलाहू - ४५ x १५ सेभी, फागामती ३० x १५ सेभी 

उन्हाऱी : ३० x १० सें.भी. 
ऩेयणी दोन चाडीच्मा ऩाबयीन ेकयाली, ज्माभऱेु यासामननक खत ेआणण 

बफमाणे एकाचलेऱी ऩेयता मेतात. ऩेयणी दोन-तीन सेभीऩेऺा जापत खोर 

करू नमे. 

खत व्यवस्थाऩन       :  खयीऩ : हरकी जभीन – १६:०८:०८ तय भध्मभ जमभनीत २०:१०:१० 

ककरो नत्र, पपुयद, ऩाराळ प्रनत एकय द्माल.े माऩकैी अधे नत्र, ल सांऩणूण 
पपुयद ल ऩाराळ ऩेयणीच्मा लेऱी द्माल.े ऩेयणीनांतय ३० हदलसाांनी 



याहहरेरे अधे नत्र द्माल.े 

उन्हाऱी : एकयी ३६:२०:२० ककरो नत्र, पपुयद ल ऩाराळ द्माल.े माऩकैी 
अधे नत्र ल सांऩणूण पपुयद, ऩाराळ ऩेयणीच्मा लेऱी द्माल.े ऩेयणीनांतय ३० 

हदलसाांनी याहहरेरे अधे नत्र द्माल.े 

आंतर मशागत           : १० हदलसाांनी ऩहहरी ल २० हदलसाांनी दसुयी पलयऱणी करून दोन 

योऩाांतीर अांतय १०-१५ सें.भी. ठेलाले. दोन लेऱा कोऱऩणी ल गयजेनसुाय 

दोन लेऱा खुयऩणी कयाली. एकास्त्भक तण ननमांत्रण ऩद्धतीभध्मे 

ऩेयणीनांतय , ऩयांतु ऩीक उगलणीऩलूी ॲट्राणझन मा तणनाळकाची एकयी 
४०० गॅ्रभ प्रनत २०० मरटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली ल एक 

खुयऩणी ऩेयणीनांतय २५-३० हदलसाांऩमतं कयाली. 
ऩाणी व्यवस्थाऩन     : ऩाण्माचा ताण ऩड्मास ल ऩाण्माची उऩरब्लधता अस्मास पऩकास 

ऩढुीर ऩीक लाढीच्मा सांलेदनाऺभ अलपथेत ऩाणी हद्मास चाांगरे 

उत्ऩादन मभऱत.े 

ऩहहर ेऩाणी २०-२५ हदलसानांतय (पुटले मेण्माच ेलेऱी) 
दसुये ऩाणी ३५-४५ हदलसाांनी (ऩीक ऩोटयीत असताना) 
नतसये ऩाणी ६०-६५ हदलसाांनी (कणसात दाणे बयत ेलेऱी) 

पऩक संरक्षण            : केलडा/गोसाली – ऩीक २०-२५ हदलसाांच ेझा्मानांतय योगग्रपत झाड े

उऩटून टाकालीत. ऩेयणीनांतय १४ हदलसाांनी कॉऩय ऑस्क्सक्रोयाईड २.५ 

गॅ्रभ प्रनत मरटय ऩाण्मात पलायणी कयाली. ८-१० हदलसाांनी दसुयी 
पलायणी कयाली. 
 

अयगट – २० टक्के मभठाच्मा द्रालणाची फीजप्रकिमा कयाली. कणस ेफाहेय 

ऩडण्माऩलूी थामयभ १-१.५ गॅ्रभ ककां ला कॉऩय ऑस्क्सक्रोयाईड २.५ गॅ्रभ 

प्रनत मरटय ऩाण्मात मभसऱून दोन ते तीन लेऱा पलायणी कयाली. 
 

सोसे/हहांगे – लाया ळाांत असताना कणसाांलय मभथथर ऩॅयाथीऑन (२ %) ८ 

ककरो प्रनत एकयी धयुऱणी कयाली. 
 

खोड कीड/खोडभाळी – भेरॅथीऑन १.४ मभरी प्रनत मरटय ऩाण्मात 

मभसऱून पलायणी कयाली. 
काढणी व उत्ऩादन    : हातान ेकणीस दाफर ेअसता त्मातून दाणे सटुणे. दाताखारी दाणा 

चाल्मानांतय कट्ट असा आलाज आ्मास ऩीक काऩणीस मोग्म आहे 

असे सभजाल.े ताटाची कणस ेपलळ्मान ेकाऩनू, गोऱा करून, लाऱलनू, 

भऱणी कयाली. 
उत्ऩादन : धान्म १०-१२ स्क्लांटर/एकय, चाया ५-७ टन/ एकय 

 

----------------xxx-------------- 


