
 

टोमॅटो पऩक व्यळस्थाऩन 

 

जमीन                    : टोभॅटो पऩक चाांगरा ननचया अवरेल्मा भध्मभ काळ्मा जमभनीत ककां ला 
ऩोमट्माच्मा जमभनीत उत्तभ प्रकाये मेत.े शरक्मा जमभनीत शे ऩीक 

रलकय ननघत.े तय बायी जमभनीत पऱाांचा तोडा उमळया वरुू शोतो, ऩयांत ु

उत्ऩादन बयऩयू ननघत.े ऩालवाऱी टोभॅटो पऩकावाठी काऱीबोय जभीन 

टाऱाली, तय उन्शाऱी टोभॅटो ऩीक शरक्मा ल उथऱ जमभनीत घेऊ नमे. 

जमभनीचा वाभ ू ६ त े ७.५ च्मा दयम्मान अवाला. षायमकु्त चोऩण ल 

ऩाण्माचा ननचया नवरेल्मा जमभनीत शे ऩीक चाांगरे मेत नाशी. त्माभऱेु 

पऩकाची लाढ खुांटत ेल पुरगऱ शोत.े 

हळामान                        :  बफमाांची उगलण तवेच झाडाांची लाढ १६ त े २९ अांळ वेल्ल्वमव 

ताऩभानात चाांगरी शोते. पऱधायणेवाठी १८ ते ३२ अांळ वेल्ल्वमव 

ताऩभान पायच उऩमकु्त आशे. ताऩभान, वमूयप्रकाळ आणण आर्द्यता माांचा 
एकबित ऩरयणाभ पऩकाच्मा लाढीलय शोतो. २० ते ३२ अांळ वेल्ल्वअव 

ताऩभान, ११ ते १२ ताव स्लच्छ वमूयप्रकाळ आणण ६० ते ७५ टक्के 

आर्द्यता अवेर त्मालेऱी टोभॅटो पऩकाच ेचाांगरे उत्ऩादन मभऱत.े 

ऱागळडीची ळेल             : खयीऩ: जून- जुर,ै यब्फी: वप्टेंफय- ऑक्टोफय, उन्शाऱी: डडवेंफय- 

जानेलायी 
सधुाररत ळाण            :  

बाग्मश्री, धनश्री, याजश्री, पुरे याजा 
बियाणे                      : ५० गॅ्रभ/ एकय 
रोऩळाटटका                : ३ x १ x ०.१५ भीटय गादीलापे तमाय करून त्मालय एक घभेरे ळणेखत, 

१०० ते १५० गॅ्रभ वपुरा ५० गॅ्रभ कॉऩय ऑल्क्वक्रोयाईड मभवऱाल.े चाय 

फोटाांच्मा अांतयालय येऴाांभध्मे फी ऩातऱ ऩेरून शरक्मा शातान ेझाकाल ेल 

झायीन ेऩाणी द्माल.े फी उगलनू आल्मानांतय मोग्म योग ल कीड ननमांिण 

कयाल.े ३ त े५ आठलडमाांत योऩ ेरागलडीव तमाय शोत.े 

ऱागळडीच ेअंतर        : 

 
फटुक्मा ल भध्मभ ऩवयणाऱ्मा जाती: ७५ ते ९० x ३० वे.भी. 
उांच लाढणाऱ्मा ल अधधक ऩवाऱ्मा जाती: ९० x ३० वे.भी. 

खत व्यळस्थाऩन       :  एकयी १२० ककरो नि, ६० ककरो स्पुयद ल ६० ककरो ऩाराळ द्माल.े खते 
देताना ननम्भे नि, वांऩूणय स्पुयद आणण ऩाराळ रागलडीच्मा लेऱी द्माल.े 

याहशरेरे ननम्भे नि १५, २५, ४०, ५५ हदलवाांनी वभान शप्त्माांभध्मे 

पलबागून फाांगडी ऩद्धतीन े झाडाच्मा फुांध्माऩावनू थोडमा अांतयालय 

भऱुाांच्मा षेिात द्माल.े खत ेहदल्मानांतय ताफडतोफ ऩाणी द्माल.े 



आंतर मऴागत           : ३ ते ४ खुयऩण्मा करून ळते तणभकु्त ठेलाले. रागलडीनांतय वाधायणतः 
१ ते १.५ भहशन्माांनी लयांब्माची भाती पोडून झाडाांना बय द्माली. 

ळलण ळ आधार देणे   : टोभॅटोचम्ा झाडाांना दोन प्रकाये आधाय देता मेतो. १) प्रतमे्क 
झाडाजलऱ हदड त े दोन भीटय राांफीची ल अडडच वेभी जाडीची 
काठी योलनू झाडाचम्ा लाढीप्रभाणे काठीरा फाांधत जाल.े २) मा 
प्रकायात ताया आणण फाांफ ू ककां ला काठमा��चा लाऩय करून ताटी 
केरी जात ेआणण मा ताटमाांचम्ा आधाये झाड ेलाढपलरी जातात. 

ऩाणी व्यळस्थाऩन     : यब्फी शांगाभात ८ त े१० हदलवाांनी तय उन्शाऱी शांगाभात ६ त े८ हदलवाांनी 
ऩाणी द्माल.े खयीऩ शांगाभात ऩालवाच्मा प्रभाणानवुाय गयजेप्रभाणे ऩाणी 
द्माल.े ऩीक पुरोऱ्मात अवताना ल पऱलाढीच्मा अलस्थेत ऩाण्माच े

मोग्म ननमोजन कयाल.े 

पऩक संरऺण            : कयऩा: ननमांिणावाठी भॅन्कोझफे २.५ गॅ्रभ ककां ला कॉऩय ऑक्झीक्रोयाईड 

३ गॅ्रभ ककां ला क्रोयोथरॅोनीर २.५ गॅ्रभ प्रनत मरटय ऩाण्मात मभवऱून १५ 

हदलवाांच्मा अांतयान ेआरटून ऩारटून पलायाल.े 

फोकडमा / ऩणयगुच्छ: योगाची रषण हदवताच योगग्रस्त झाड े उऩटून 

जमभनीत गाडून टाकाली ककां ला जाऱून नष्ट कयालीत. मा पलऴाणजून्म 

योगाच्मा ननमांिणावाठी लाशक कीड ऩाांढयी भाळीच े ननमांिण कयणे 

आलश्मक आशे. 

भाला , तुडतुड ेल पुरककड:े ककडीचा प्रादबुायल प्रथभ ऩानाांलय हदवताच, 

ननांफोऱी अकय  ऩाच टक्के ककां ला ननांफोऱी तेर २ मभरी प्रनत मरटय 

ऩाण्मातून पलायणी कयाली. टोभॅटो योऩाांची रागलड कयण्माऩलूी, योऩाांची 
भऱेु इमभडाक्रोपप्रड ककां ला थामभेथोक्झाभ ०.५ मभरी प्रनत मरटय मा 
र्द्ालणात अधाय ताव फडुलनू ठेलालीत. 

पऱे ऩोखयणायी अऱी: ककडीच्मा ननमांिणावाठी ल्क्लनॉरपॉव २ मभरी 
ककां ला नोव्शारयुॉन १.५ मभरी ककां ला क्रोयअांटॅ्रनीरीप्रोर ०.३ मभरी/ मरटय 

ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. 
काढणी ळ उत्ऩादन    : रागलडीनांतय जातीऩयत्ले ६० ते ७५ हदलवाांनी पऱे काढणीव तमाय 

शोतात. राांफच्मा फाजायऩेठेवाठी डोऱा ऩडण्माव वरुुलात झारेरी, तय 

जलऱच्मा फाजायऩेठेवाठी गुराफी / रार यांगाची ऩक्ल पऱे तोडालीत. 

पऱाांची लगयलायी करून, खयाफ पऱे फाजूरा काढून आकऴयक ऩद्धतीने 

प्राल्स्टक के्रटभध्मे थय देलनू बयालीत. एकयी २० ते २५ टन उत्ऩादन 

मभऱत.े 

 

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


