
 

हलद ऩीक व्यळस्थाऩन 

 

जमीन                    : जभीन शी उत्तभ ननचऱ्माची, वाभ ू६.५ त े७.५, वेंद्रिम कफााच ेप्रभाण ०.५ 

टक्कक्कमाऩेषा जास्त अवाले. जमभनीची खोरी २५ त े३० वें.भी. अवाली. 
बायी, काळ्मा चचकण, षायमकु्कत आणण चनुखडीमकु्कत जमभनीत शऱदीच े

ऩीक चाांगरे मेत नाशी. 
ऩळूव मऴागत             : जमभनीची कभीत कभी १५ द्रदलवाांच्मा अांतयाने उबी- आडली एक पूट 

खोर नाांगयट करून घ्माली. जमभनीभधीर फशुलऴीम तणाांच े अलळऴे 

भऱुाांवश काढून जाऱून नष्ट कयालते, तवेच अगोदयच्मा पऩकाच्मा 
काश्मा लेचनू घ्माव्मात. त्मानांतय कुऱलाच्मा गयजेप्रभाणे एक त ेदोन 

ऩाळ्मा द्माव्मात. 

ऱागळडीची ळेल          : रागलड पलबागानवुाय आणण ऩाण्माच्मा उऩरब्धतेनवुाय भे 

भद्रशन्माच्मा वयुलातीऩावनू जून भद्रशन्माच्मा ऩद्रशल्मा ऩांधयलड्माऩमतं 

कयता मेते. 
सधुाररत ळाण            : वेरभ, पुरे स्लरूऩा, कृष्णा, IISR-केदायभ, IISR-अरेप्ऩी वपु्रीभ 

बियाणे                      : बफमाणे वपु्तालस्था वांऩरेरे, दीड ते दोन भद्रशने काढणीनांतय वालरीत 

वाठलणकू केरेरे अवाले. बफमाणे बेवऱभकु्कत, योगभकु्कत ल कीडभकु्कत 

अवाल.े बफमाण्मालय एक ते दोन डोऱे चाांगरे पुगरेरे अवाल.े 

भातकृां द- लजन ५० गॅ्रभऩेषा जास्त- ११ त े१२ कक्कलांटर/ एकय 
फगर गड्ड-े लजन ४० गॅ्रभऩेषा जास्त- १० कक्कलांटर/ एकय 
शऱकुां ड- लजन ३० गॅ्रभऩेषा जास्त- ९ ते १० कक्कलांटर/ एकय 

िीजप्रक्रिया                : रागलडीच्मा २-३ द्रदलवाऩलूी बफमाणे कक्कलनॉरपॉव २ मभ.री. आणण 

काफेन्डाणझभ १ गॅ्रभ प्रनत मरटय िालणात १० ते १५ मभननटे फडुलनू, 

वालरीत वकुलाले. मानांतय रागलडीलऱेी ऍझोकस्ऩयीमरमभ १० गॅ्रभ, 

स्पुयद पलयघऱपलणाये कजलाण ू१० गॅ्रभ आणण व्शॅभ २५ गॅ्रभ प्रनत मरटय 

ऩाणी मा िालणाभयमे बफमाणे १० ते १५ मभननटे फडुलनू रगेच 

रागलडीवाठी लाऩयाल.े 

ऱागळडीची ऩद्धत        : वयी लयांफा ऩद्धत- वऱ्मा ७५ त े ९० वें.भी. अांतयालय ऩाडाव्मात. 

जमभनीच्मा उतायाप्रभाणे ऩाच त े वशा वयी लयांब्माांच े एक लाकोये 

माप्रभाणे लाकोयी फाांधनू घ्मालीत. लाकोऱ्माची राांफी चाय त ेऩाच भीटय 

ठेलाली. वोईप्रभाणे ऩाणी व्मलकस्थत फवण्मावाठी ऩाट ऩाडालते. 

रां द लयांफा ऩद्धत- रां द लयांफा तमाय कयताना बायी जमभनीभयमे १८० वें.भी. 



अांतयालय प्रथभ वऱ्मा ऩाडाव्मात. त्मा वऱ्मा उजरून १२० वें.भी. भाथा 
अवरेरे ३० वें.भी. उांचीच े ल उतायाच े प्रभाण रषात घेऊन ऩाणी 
व्मलकस्थत फवेर अळा राांफी-रां दीच ेवयी-लयांफ ेऩाडालते. लयांब्माचा भाथा 
वऩाट कयाला. भयमभ आणण शरक्मा प्रतीच्मा जमभनीभयमे १२० 

वें.भी.लयीर वऱ्मा प्रथभ ऩाडाव्मात, त्मा वऱ्मा उजरून ६० ते ७० वें.भी. 
भाथा अवरेरे ३० वें.भी. उांचीच ेगादीलापे तमाय करून घ्मालेत. 

ऱागळडीच ेअंतर         : वयी-लयांफा ऩद्धतीन ेलयांब्माच्मा दोन्शी फाजूांव ३० वें.भी. अांतयालय गड्ड े

कुदऱीने आगाऱ्मा घेऊन रालाल े ककां ला लाकोयी ऩाण्मान े बयल्मानांतय 

गड्ड ेऩाण्माभयमे लयांब्मात तीन ल ऩाच वें.भी. खोर दाफनू घ्मालेत. रां द 

लयांफा ऩद्धतीन ेऩद्रशर ेऩाणी देऊन जभीन लापळालय आल्मानांतय ३०-४० 

वें.भी. अांतयालय गड्ड ेरालालते. 

खत व्यळस्थाऩन       :  ळलेटच्मा ऩाऱीअगोदय एकयी दशा टन चाांगरे कुजरेरे ळणेखत ऩवयाल.े 

मवांगर वऩुय पॉस्पेट २५० ककरो ल म्मयेुट ऑप ऩोटॅळ ७० ककरो भात्रा 
एकयी रागलडीच्मा लेऱी द्माली. रागलडीनांतय दीड भद्रशन्माांनी एकयी 
मरुयमा ८५ ककरो ककां ला २०० ककरो अभोननअभ वल्पेट द्माल.े 

बयणीच्मालऱेी एकयी आठ कक्कलांटर ननांफोऱी ऩेंड द्माली. 
आंतर मऴागत           : शऱद रागलडीनांतय ओरीलयती दवुऱ्मा ककां ला नतवऱ्मा द्रदलळी ऍट्राझीन 

५० डब्ल्म.ूऩी. तणनाळक ३-४ गॅ्रभ/ मरटय ऩाणी माप्रभाणात घेऊन 

पलायणी कयाली. रागलडीनांतय १० ते १२ आठलड्माांनी बयणी कयाली. २-

३ लेऱा खुयऩणी करून घ्माली. 
ऩाणी व्यळस्थाऩन     : ऩालवाळ्मात जमभनीतीर ओराला ऩाशून ऩाणी द्माल.े द्रशलाळ्माभयमे 

दोन ऩाण्मातीर अांतय १२ ते १५ द्रदलव ठेलरे तयी चारत.े ळलेटी नोव्शेंफय 

ते जानेलायीभयमे १० त े १२ द्रदलवाांच्मा अांतयान े ऩाणी द्माल.े ऩीक 

काढण्माअगोदय १५ द्रदलव अकजफात ऩाणी देऊ नमे. द्रठफकचा लाऩय 

कयामचा अवल्माव रां द लयांफा ऩद्धतीन े रागलड कयाली आणण दोन 

रॅटयरभधीर अांतय चाय ते ऩाच पूट ठेलाल.े दोन तोटमाांभधीर अांतय 

जमभनीच्मा प्रतीनवुाय बायी जमभनीत ७०-७५ वेभी, भयमभ जमभनीत 

५०-६० वेभी ल शरक्मा जमभनीत ३०-४० वेभी ठेलाल.े जमभनीतीर 

ओराव्मानवुाय वांच चार ूठेलाला. 
पऩक संरऺण            : कां दकूज : काफेंडाझीभ १० गॅ्रभ/ १० मरटय ऩाण्माभयमे बफमाणे प्रकिमा 

रागलड कयाली. ट्रामकोडभाा प्रव मा जैपलक मभत्र फयुळीचा लाऩय एकयी 
२ ककरो ळणेखताभयमे भयुलनू कयाला. 
कयऩा : भॅन्कोझफे २.५ त े ३ गॅ्रभ प्रनत मरटय ककां ला कॉऩय 



ऑकक्कवक्करोयाइड २.५ ते ३ गॅ्रभ प्रनत मरटय ऩाण्माभयमे घेऊन पलायणी 
कयाली. 
कां दभाळी : प्रादबुााल द्रदव ूरागताच, एकयी ६-८ ककरो दाणेदाय पोयेट 

जमभनीभधनू द्माल ेककां ला कक्कलनॉरपॉव २ मभरी प्रनत मरटय मा प्रभाणे 

पलायणी कयाली. 
काढणी ळ उत्ऩादन    : शऱद ऩीक २४० ते २७० द्रदलवाांत तमाय शोत.े कां द काढण्माऩलूी वांऩूणा 

ऩान े जमभनीरगत काऩनू घ्माली. कुदऱीने कां द काढून त्मातीर जेठे 

गड्ड े लेगऱे कयाल,े कां दालयीर भऱेु काऩाली ल भाती स्लच्छ ऩाण्मान े

काढून घ्माली. ओल्मा शऱदीच ेएकयी १००-१४० कक्कलांटर तय लाऱरेल्मा 
शऱदीच े२५-३० कक्कलांटर उत्ऩादन मभऱत.े 
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