
 

हरभरा ऩीक व्यळस्थाऩन 

 

जमीन                       : हयबया रागलडीसाठी भध्मभ त ेबायी, काऱी कसदाय, ऩाण्माचा उत्तभ 

ननचया होणायी जभीन ननलडाली. साधायणतः ६.५ ते ८.५ साभ ूअसणाऱ्मा 
जमभनीत हयबया पऩक चाांगरे मेते. हरकी, चोऩण अथला ऩाणथऱ, 

ऺायमकु्त जभीन हयबया रागलडीसाठी लाऩरू नमे. 

ऩळूव मऴागत              : खयीऩ पऩक ननघाल्माफयोफय जमभनीची खोर (२५ सेभी.) नाांगयट कयाली 
आणण त्मानांतय कुऱव्माच्मा दोन ऩाळ्मा द्माव्मात. खयीऩात ळणेखत 

ककला कां ऩोस्ट खत ददरे नसल्मास एकयी ४ टन कुजरेरे ळणेखत ककला 
कां ऩोस्ट खत नाांगयणी ऩलूी जमभनीलय ऩसयाले. कुऱव्माच्मा ऩाळ्मा 
ददल्मानांतय काडीकचया लेचनू जभीन स्लच्छ कयाली ल हयबया 
ऩेयणीसाठी ळते तमाय ठेलाल.े 

ऩेरणीची ळेल             : जजयामती ऩेयणी जमभनीतीर ओर कभी होण्माऩलूी ऩणूण कयाली. 
फागामती ऩेयणी २० ऑक्टोफय त े१० नोव्हेंफय दयम्मान कयाली 

सधुारीत ळाण             : पलजम, पलळार, ददजवलजम, पलयाट, कृऩा, पऩकेव्ही-२, पऩकेव्ही-४, जाकी- 
९२१८, साकी-९५१६, बफडीएनजी-७९७ 

 बियाणे                     : पलकास, पुरे जी-१२ मा लाणाांच ेएकयी २८ ककरो; पलळल्ास ल पलजम मा 
लाणाांच े३४ ककरो तय ददजवलजम, पलळार ल पलयाट मा लाणाांच े४० ककरो 
बफमाणे प्रनत एकयी लाऩयाल.े 

िीज प्रक्रिया               : ऩेयणीऩलूी प्रनत ककरो बफमाण्मास ऩाच गॅ्रभ ट्रामकोडभाण ऩालडय ककां ला 
दोन गॅ्रभ थामयभ अधधक दोन गॅ्रभ काफेंडाझीभ प्रनत ककरो बफमाण्मास 

फीजप्रकिमा कयाली. मानांतय प्रनत प्रनत ककरो बफमाण्मास २५ गॅ्रभ 

यामझोबफमभ जजलाण ूसांलधणन गऱुाच्मा थांड द्रलाणातून चोऱाल.े 

ऩेरणीच ेअंतर             : दोन ओऱीभध्मे ३० सें.भी. ल दोन योऩाांतीर अांतय १० सें.भी. अांतय ठेलाल.े 

बायी जमभनीभध्मे ४५ x १० सें.भी. अांतयालय ऩेयणी केरी तयी उत्ऩादन 

चाांगरे मभऱत.े 

ऱागळड ऩद्धत             : 

 
साये ऩद्धत – भध्मभ ते बायी जमभनीत उताय ०.३० टक्का असल्मास 

हयबया पऩकाची ऩेयणी ऩाबयीन ेअथला ऩेयणी मांत्रान ेझाल्मानांतय साया 
मांत्राच्मा साहाय्मान े२.५ त े३ भीटय रां दीच ेसाये ऩाडालते. साऱ्माची राांफी 
जमभनीच्मा प्रतीनसुाय ५० त े१०० पूट ठेलाली. 
लापा ऩद्धत - जमभनीस एकसायखा उताय नसेर आणण साये ऩद्धतीने 

ऩाणी बयणे ळक्म नसेर तय हयबया पऩकास लापा ऩद्धतीचा अलरांफ 



कयाला. साया मांत्रान े२.५-३ भीटय रां दीच,े १५-२० सें.भी. उांच साये ऩाडालेत. 

जमभनीच्मा उतायाप्रभाणे रयजय लाऩरून ५-१० भीटय अांतयालय आडल े

ऩाट ऩाडालेत. 

सयी-लयांफा रागलड ऩद्धत - भध्मभ त े बायी जमभनीसाठी ९० सें.भी. 
रां दीच्मा सऱ्मा ऩाडून लयांब्माच्मा दोन्ही फाजूांस भध्मालय हयबया बफमाणे 

१० सें.भी. अांतयालय टोकण कयाल.े हरक्मा ते भध्मभ जमभनीकरयता ७५ 

सें.भी. रां दीच्मा सऱ्मा ऩाडून लयांब्माच्मा दोन्ही फाजूांस हयबया टोकण 

कयाला. 
खत मात्रा                  : भाती ऩयीऺणानसुाय प्रनत एकयी १० ककरो नत्र, २० ककरो स्पुयद आणण 

१२ ककरो ऩाराळ रागलडीलेऱी द्माल.े ऩीक पुरोऱ्मात असताना २ टक्के 

मरुयमाची ऩदहरी पलायणी आणण त्मानांतय १०-१५ ददलसाांनी ऩयत दसुयी 
एक पलायणी कयाली. 

आंतर मऴागत           : 

 

 

ऩेयणीनांतय ३०-४५ ददलस ऩीक तणपलयदहत ठेलाल.े ऩीक २० ते २५ 

ददलसाच ेअसताना ऩदहरी कोऱऩणी आणण ३० ते ३५ ददलसाच ेअसताना 
दसुयी कोऱऩणी कयाली. कोऱऩणीनांतय दोन योऩातीर तण काढण्मासाठी 
रगेचच खुयऩणी कयाली. 

ऩाणी व्यळस्थाऩन      : भध्मभ जमभनीत २० ते २५ ददलसाांनी ऩदहर,े ४५ त े५० ददलसाांनी दसुये 

आणण ६५ त े७० ददलसाांनी नतसये ऩाणी द्माल.े बायी जमभनीत ३०-३५ 

ददलसाांनी ऩदहर,े ६५-७० ददलसाांनी दसुये ऩाणी द्माल.े 

पऩक संरऺण              : भय : ऩाण्माची ऩाऱी देण्माऩलूी ट्रामकोडभाण प्रस १ ककरो २५ त े ३० 

ककरो ळणेखताभध्मे मभसऱून प्रनत एकयी जमभनीत दमाल.े 

घाटे अऱी : एकयी ४-५ काभगांध साऩऱे रालालेत. हयबया पऩकास 

पुरकऱी मेऊ रागताच ऩदहरी पलायणी ननांफोऱी अकण  ५ %, दसुयी 
पलायणी हेमरओककर २०० मभरी/एकय, आलश्मकतेनसुाय नतसयी 
पलायणी क्रोयअॅन्ट्रीनीरीप्रोर १८.५ % एस.सी. ४० मभरी ककां ला 
फ्लल्मफुेंडीअभाइड ४० % एस.सी. ५० मभरी ककां ला जस्ऩनोसॅड ४५ एस.सी. 
८० मभरी/एकय पलायणी कयाली. 

काऱाळधी ळ उत्ऩादन : 

 
११० ते १२० ददलसाांत ऩीक तमाय होत.े घाटे कडक लाऱल्मानांतय काढणी 
करून भऱणी कयाली. 
उत्ऩादन : १० ते १२ जक्लांटर/एकय. 
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