
 

ज्वारी ऩीक व्यवस्थाऩन 

 

जमीन                    : भध्मभ त ेबायी, चिकण ऩोमट्मािी, साभ ू५.५-८.५ असणायी,ऩाण्मािा 
उत्तभ ननिया होणायी जभीन ननलडाली. 

ऩवूव मशागत             : एक खोर नाांगयट, २-३ कुऱलाच्मा ऩाळ्मा देऊन ४-५ गाड्मा प्रनत एकयी 
ळणेखत ककां ला कां ऩोष्ट खत ळतेात मभसऱून द्माल.े 

ऩेरणीची वेळ खयीऩ : जूनिा दसुया ऩांधयलडा ते जुरिैा ऩहहरा आठलडा 
यब्फी : १५ सप्टेंफय- १५ ऑक्टोफय (ऩेयणीऩलूी भरुस्थानी जरसांधायण 

कयाल)े 

सधुाररत वाण            : खयीऩ : सांकयीत - सीएसएि ५, ९, १३, १४, १६, १७, १८, २१, २३ ल २५ 

 

सधुारयत – एसऩीव्ही ४६२, सीएसव्ही १३, १५, १७, २० ल २३, पऩकेव्ही 
८०१ 

 

गोड ज्लायी – एसएसव्ही ८४, सीएसव्ही २४एसएस, १९ एसएस, 

सीएसएि २२एसएस, एकेएसएसव्ही २२, पुरे लसुांधया 
 

यब्फी ज्लायी : हरकी जभीन – पुरे अनयुाधा, पुरे भाऊरी 
 

भध्मभ जभीन – पुरे सचुित्रा, पुरे भाऊरी, पुरे चित्रा, ऩयबणी भोती, 
भारदाांडी ३५-१ 

 

बायी जभीन – सधुारयत : पुरे लसधुा, सीएसव्ही १८, पऩकेव्ही क्ाांती 
 

सांकयीत : सीएसएि १५ ल १९ 

 

फागामतीसाठी – पुरे येलती, पुरे लसधुा, सीएसव्ही १८, सीएसएि १५ ल 

१९ 

 

हुयड्मासाठी – पुरे उत्तया, पुरे भधयु 
 

राहमाांसाठी – पुरे ऩांिभी 
 

ऩाऩडासाठी – पुरे योहहणी 
 

बियाणे                      : ४ ककरो/ एकय 



िीजप्रक्रिया                : ऩेयणीऩलूी ३०० भेळ गांधक ४ गॅ्रभ प्रनत ककरो माप्रभाणे बफमाणे 

फीजप्रकक्मा कयाली. त्मानांतय प्रनत ककरो बफमाण्मालय प्रत्मेकी २५ गॅ्रभ 

ऍझोटोफॅक्टय ल स्पुयद पलयघऱपलणाये जजलाण ू खतािी फीजप्रकक्मा 
कयाली. 

ऩेरणीची अंतर               : ४५ x १५ सेभी 
४५ x १२ (यब्फी फागामती) 

खत व्यवस्थाऩन       :  खयीऩ : हरकी जभीन १०:००:००, भध्मभ जभीन ३२:१६:१६, बायी 
जभीन ४०:२०:२० ककरो नत्र, स्पुयद, ऩाराळ (सांऩणूण स्पुयद, ऩाराळ 

ऩेयणीलेऱी, नत्र अधे ऩेयणीलऱेी, अधे एक भहहन्मान)े प्रनत एकय 
 

यब्फी : कोयडलाहू - हरकी जभीन १०:००:००, भध्मभ जभीन १६:०८:००, 

बायी जभीन २४.१२:०० ककरो नत्र, स्पुयद, ऩाराळ प्रनत एकय 
 

फागामती – हरकी जभीन --, भध्मभ जभीन ३२:१६:१६, बायी जभीन 

४०:२०:२० ककरो नत्र, स्पुयद, ऩाराळ (सांऩणूण स्पुयद, ऩाराळ ऩेयणीलऱेी, 
नत्र अधे ऩेयणीलऱेी, अधे एक भहहन्मान)े प्रनत एकय 

आंतर मशागत           : खयीऩ- ऩहहरी पलयऱणी ऩेयणीनांतय १०-१२ हदलसाांनी, दसुयी पलयऱणी 
ऩेयणीनांतय २०-२२ हदलसाांनी कयाली. दोन खुयऩण्मा ल दोन कोऱऩण्मा 
(ऩेयणीनांतय ४५ हदलसाांऩलूी) कयाव्मा. ळक्म असल्मास अटॅ्रझझन ४०० 

गॅ्रभ प्रनत एकय ऩेयणीनांतय ऩयांत ुउगलणीऩलूी पलायणी कयाली, माांनांतय 

एक खुयऩणी ककां ला कोऱऩणी कयाली. 
यब्फी – आलश्मकतेनसुाय १-२ खुयऩण्मा, ३ लेऱा कोऱऩणी (३ 

आठलड्माांनी, ५ आठलड्माांनी, ८ आठलड्माांनी) ळलेटच्मा कोऱऩणीलऱेी 
कोऱप्मारा दोयी फाांधाली जेणेकरून पऩकारा बय फसेर. 

ऩाणी व्यवस्थाऩन     : पऩकािा जोभदाय लाढीिा काऱ (२०-२५ हदलस), ऩीक ऩोटयीत मेण्मािा 
काऱ (५०-७५ हदलस) , पुरोऱ्मात मेण्मािा काऱ (८०-९० हदलस) ल दाणे 

बयण्मािा काऱ (९५-१०० हदलस) मा िाय अलस्थाांत जरुयीप्रभाणे ळक्म 

झाल्मास ऩाणी द्माल.े 

पऩक संरक्षण            : कयऩा – ननमांत्रणासाठी कॉऩय ऑजक्सक्रोयाईड ४ गॅ्रभ प्रनत मरटय 

ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली. 
काणी - ऩेयणीऩलूी ३०० भेळ गांधक ४ गॅ्रभ प्रनत ककरो माप्रभाणे बफमाणे 

फीजप्रकक्मा कयाली. योगग्रस्त झाड ेउऩटून नष्ट कयालीत. 

खोडकीड – ऩेयणी लेऱेलय कयाली. ननमांत्रणासाठी ननांफोऱी तेर ३ मभरी 
प्रनत मरटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली ककां ला जक्लनॉरपॉस 



(५%जीआय) ६ ककरो प्रनत एकयी ऩोंग्मात टाकाल.े 

खोडभाळी – प्रादबुाणल हदसनू मेताि ननांफोऱी तेर ३ मभरी ककां ला 
जक्लनॉरपॉस १.५ मभरी प्रनत मरटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली. 

काढणी व उत्ऩादन    : कणसािा दाांडा पऩलऱा झारा, कणसाच्मा खारीर बागातीर दाणे टणक 

झार,े कणसातीर दाण्मािा खारिा बाग करा झारा कक पऩकािी 
काढणी कयाली. काढणीनांतय ८-१० हदलस लऱलनू भऱणी कयाली. 
खयीऩ : सधुारयत लाण १०-१२ जक्लांटर, सांकयीत लाण १६-१८ 

जक्लांटर/एकय 
यब्फी : कोयडलाहू – हरकी जभीन ३-४ जक्लांटर, भध्मभ जभीन ८-१० 

जक्लांटर, बायी जभीन १०-१२ जक्लांटर, फागामती ज्लायी १२-१४ 

जक्लांटर/एकय 
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