
 

काांदा पऩक व्यळस्थाऩन 

 

जमीन                    : ऩाण्माचा उत्तभ ननचया शोणायी, शरकी ते भध्मभ बायी जभीन 

ननलडाली. शरक्मा भुयभाड जभीनीत वेंद्रिम खताॊचा लाऩय केल्माव 

चाॊगरे उत्ऩादन मभऱते. काॊद्माच्मा मोग्म लाढीवाठी जभीनीचा वाभ ू

६.५ त े७ च्मा दयम्मान अवाला. बायी चचकणभाती अवरेल्मा, ऩाण्माचा 
ननचया न शोणाऱ्मा तवचे चोऩण ककॊ ला खायलट जमभनी टाऱाव्मात. 

हळामान                  : काॊद्माच्मा उत्तभ लाढीवाठी ५ त े२५ अॊळ वेल्ल्वअव ताऩभान आणण 

७० % आिरता ऩोऴक अवत.े जास्त ऩाऊव, अनतदभट आणण ढगाऱ 

शलाभानाभऱेु काॊद्माच्मा पऩकालय कयऩा योगाचा प्रादबुारल भोठ्मा 
प्रभाणात शोतो. 

ऱागळडीची ळेल         : 

 

खयीऩ: जुर-ैऑगस्ट, याॊगडा: वप्टेंफय-ऑक्टोफय, उन्शाऱी: नोव्शेंफय- 

डडवेंफय 
सधुाररत ळाण            : खयीऩ: पुरे वभथर, फवलॊत ७८०, अॅग्रीपाउॊ ड डाकर  येड 

 

याॊगडा: फवलॊत ७८०, पुरे वभथर, एन-२-४-१ 

उन्शाऱी: एन-२-४-१, अॅग्रीपाउॊ ड राईट येड, अकार ननकेतन 

बियाणे                      : ३ ते ४ ककरो प्रनत एकय 
रोऩळाटिका 
 

एक एकय षेत्रालय रागलडीवाठी ०.०५ एकय षेत्रालय योऩलाद्रटका कयाली. 
१० ते १५ वे.भी. उॊच, १ भी. रॊ द ल ऩयेुश्मा राॊफीच ेगादीलापे तमाय करून 

थामयभ २ गॅ्रभ/ ककरो प्रकिमामकु्त बफमाणे ओऱीॊभध्मे ऩेयाल.े खयीऩ योऩ े

३५ त े ४० द्रदलव ल याॊगडा तवेच उन्शाऱी शॊगाभावाठी योऩ े ४५ ते ५० 

द्रदलवाॊत रागलडीवाठी तमाय शोतात. 

ऱागळडीच ेअांतर खयीऩ, याॊगडा, उन्शाऱी: १५ x १० वे.भी. 
खत व्यळस्थाऩन       :  ८ ते १० टन कुजरेरे वेंद्रिम खत रागलडीआधी १५ द्रदलव द्माल.े 

४०: २०: २०: २० नत्र, स्पुयद, ऩाराळ, गॊधक/ एकय, अधे नत्र, वॊऩणूर 
स्पुयद, ऩाराळ ल गॊधक रागलडीलऱेी ल उलररयत नत्र २ वभान शप्त्मात 

पलबागून ३० ल ४५ द्रदलवाॊनी द्माल.े 

तण ननयांत्रण ळ आांतर 

मऴागत                    : 
योऩाॊची रागलड कयण्माअगोदय तीन द्रदलव आधी लाफ्मालय 

ऑक्मवफ्रोयपेन १.५ मभ.मर. प्रनत मरटय ककॊ ला ऩेंडीमभथरॅीन ३ मभरी 
प्रनत ऩाण्मात तीन मभ.मर. मा प्रभाणात पलायर,े तय ४५ द्रदलवाॊऩमतं 

तणाॊचा उऩिल शोत नाशी. ऩद्रशरी खुयऩणी एक त ेदीड भद्रशन्मान ेआणण 

दवुयी त्मानॊतय एक भद्रशन्मान े कयाली. खुयऩणीच्मा लेऱी लयखताचा 
शप्ता द्माला आणण रगेच ऩाणी द्माल.े 



ऩाणी व्यळस्थाऩन     : काॊद्माची भऱेु जमभनीच्मा लयच्मा बागातच १० त े १५ वें.भी. 
खोरीऩमतं लाढतात. त्माभऱेु काॊद्माच्मा पऩकारा ऩाणी देताना १५ 

वें.भी. ऩेषा जास्त खोरलय ओर जाईर इतके ऩाणी देण्माची गयज 

बावत नाशी. ऑक्टोफय ते जानेलायीभध्मे ८ ते १२ द्रदलवाॊनी तवेच 

पेब्रलुायी त े एपप्ररभध्मे ५ त े ८ द्रदलवाॊच्मा अॊतयान े ऩाणी द्माल.े 

वाधायणतः काॊद्मारा १५ ते १८ ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा रागतात. 

पऩक सांरऺण            : कयऩा: ननमॊत्रणावाठी डामथेन एभ- ४५ ३० गॅ्रभ प्रनत १० मरटय 

ऩाण्माभध्मे १० ते १५ द्रदलवाॊच्मा अॊतयान ेपलायाल.े 

पुरककड:े ननमॊत्रणावाठी डाममभथोएट ३० ई.वी. १५ मभरी ककॊ ला रॉफडा 
वामरोथ्रीन ५ ई.वी. ६ मभरी ककॊ ला ल्क्लनॉरपॉव २५ ई.वी. २५ मभरी 
प्रनत १० मरटय ऩाणी मा कीटकनाळकाॊच्मा आरटून ऩारटून पलायण्मा 
कयाव्मा. 

काढणी ळ उत्ऩादन    : काॊद्माच्मा भाना ५० टक्के नवैचगरकयीत्मा ऩडल्मानॊतय काॊद्माची 
काढणी कयाली. काॊद्माची ऩात न काऩता, ऩातीवकट काॊदा लाफ्मात 

अळा यीतीन ेऩवयलनू ठेलाला की एका काॊद्माचा गोट दवुऱ्मा काॊद्माच्मा 
ऩातीन ेझाकरा जाईर. काॊद्माची ऩात ळतेाभध्मे ३ ते ५ द्रदलवाॊकरयता 
लाऱलाली. त्मानॊतय लाऱरेरी काॊद्माची ऩात गोटाऩावनू एक इॊच 

अॊतयाची भान ठेलनू पऩऱा देऊन काऩाली. त्मानॊतय काॊदा शा झाडाच्मा 
अथला छऩयाच्मा वालरीत तीन आठलडमाॊच्मा कारालधीवाठी ऩातऱ 

थयात ( १-२ पूट) लाऱलाला. त्मानॊतय काॊद्माची प्रतलायी करून, वडरेरे 

ल भोड आरेरे काॊदे ननलडून पेकून द्मालते आणण वाठलणगशृात 

भध्मभ आकायाच ेएकवायखे काॊदे ठेलालेत. 

खयीऩ: ४०-६० ल्क्लॊटर प्रनत एकय 
याॊगडा: ८०-१०० ल्क्लॊटर प्रनत एकय 
उन्शाऱी: १००-१२० ल्क्लॊटर प्रनत एकय 
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