
 

गहू पऩक व्यवस्थाऩन 

 

जमीन                        : भध्मभ त ेबायी, ऩाण्माचा चाॊगरा ननचया असणायी जभीन गहू पऩकास 

भानलत.े फागामती गव्हासाठी बायी ल खोर जभीन ननलडाली. भध्मभ 

प्रकायच्मा जमभनीत यासामननक खताॊसोफत बयखत े जमभनीत 

मभसऱल्मास गव्हाच े चाॊगरे उत्ऩादन घेता मेते. जजयामत गहू घेत 

असताना तो बायी जमभनीतच घ्माला म्हणजे ऩालसाच्मा ऩाण्माचा 
ओराला जास्तीत जास्त काऱ टिकून याहतो ल अधधक उत्ऩादन 

मभऱण्मास भदत होत.े 

ऩवूव मशागत                : खयीऩ ऩीककाढणीनॊतय जमभनीची १५-२० सें.भी. खोरलय नाॊगयि 

कयाली. त्मानॊतय कुऱलाच्मा ३-४ ऩाळ्मा द्माव्मात. ळलेिच्मा 
कुऱलणीऩलूी एकयी १०-१२ फरैगाड्मा चाॊगरे कुजरेरे ळणेखत अथला 
कॊ ऩोस्ि खत ळतेात ऩसरून िाकाल.े 

सधुाररत वाण                : फागामती लेऱेलय ऩेयणीसाठी त्र्मॊफक, तऩोलन, एभसीएस ६१२२ हे 

सयफती लाण ल गोदालयी हा फऺी लाण ननलडाला. फागामती उमळया 
ऩेयणीसाठी एनआमएडब्लल्म ू३४, एकेडब्लल्म ू४६२७ लाण तसेच जजयामत 

ऩेयणीसाठी ऩॊचलिी, ळयद लाण उऩमकु्त आहेत. ऩाण्माची उऩरब्लधता 
कभी असल्मास नेत्रालती लाणाची रागलड कयाली. 

बियाणे                          : एकयी ८ ते ८.८ राख इतकी योऩाॊची सॊख्मा ळतेात असणे आलळम्क 

असत.े योऩाॊच ेहे प्रभाण याखण्मासाठी फागामती लेऱेलय ऩेयणीसाठी ४०-

५० ककरो, तय उमळया ऩेयणीसाठी ५० त े६० ककरो बफमाणे रागत.े 

िीजप्रक्रिया                 : कॅप्िन ककॊ ला थामयभ ३ गॅ्रभ प्रनत ककरो मा प्रभाणात फीजप्रकिमा 
कयाली. तसेच प्रनत १० ककरो बफमाण्मास २५० गॅ्रभ ऍझोिोफॅक्िय ल २५० 

गॅ्रभ ऩीएसफी मा जजलाणुसॊलधधन खताची फीजप्रकिमा कयाली. 
ऩेरणी                         : ऩेयणी ळक्मतो दक्षऺणोत्तय कयाली. फागामत पऩकाची लेऱेलय ऩेयणी दोन 

ओऱीॊत २० सें.भी. ल उमळया ऩेयणी १८ सें.भी. अॊतय ठेलनू कयाली. 
गव्हाची ऩेयणी उथऱ म्हणजे ५-६ सें.भी. खोरीलय कयाली. त्माभऱेु 

उगलण चाॊगरी होत.े जजयामती गव्हाची ऩेयणी दोन ओऱीॊत २० सें.भी. 
अॊतय ठेलनू कयाली. बफमाणे झाकण्मासाठी कुऱल उरिा करून चारलाला 
म्हणजे फी व्मलजस्थत जमभनीत दफनू भातीन ेझाकरे जात.े जमभनीचा 
उताय रऺात घेऊन गव्हासाठी २.५ ते ४ भीिय रॊ दीच ेल ७ ते २५ भीिय 

राॊफ मा आकायाच ेसाये ऩडालेत. 



खत व्यवस्थाऩन          : फागामती गव्हाच्मा लेऱेलय ऩेयणीसाठी एकयी ४८ ककरो नत्र, २४ ककरो 
स्पुयद ल १६ ककरो ऩाराळ द्माल.े ऩेयणीच्मा लेऱी नत्राची अधी भात्रा 
आणण स्पुयद ल ऩाराळची सॊऩणूध भात्रा द्माली. उयरेरी नत्राची अधी 
भात्रा ऩेयणीनॊतय तीन आठलड्माॊनी खुयऩणी झाल्मानॊतय भकुुिभऱेु 

पुिण्माच्मा अलस्थेत द्माली. फागामती गव्हाच्मा उमळया ऩेयणीसाठी 
एकयी ३२ ककरो नत्र, १६ ककरो स्पुयद ल १६ ककरो ऩाराळ द्माल.े 

ऩेयणीच्मा लेऱी नत्राची अधी भात्रा आणण स्पुयद ल ऩाराळची सॊऩूणध 
भात्रा द्माली. उयरेरी नत्राची अधी भात्रा ऩेयणीनॊतय तीन आठलड्माॊनी 
द्माली. जजयामती गव्हासाठी एकयी १६ ककरो नत्र ल ८ ककरो स्पुयद 

ऩेरून द्माल.े मामळलाम २ िक्के मरुयमाच्मा द्रालणाची पलायणी दाणे 

बयण्माच्मा अलस्थेत म्हणजे ६५-७० टदलसाॊनी कयाली. 
आंतर मशागत              : एक ककॊ ला दोन लेऱा खुयऩणी, तसेच कोऱऩणी करून जभीन भोकऱी 

कयाली.तणननमॊत्रणासाठी ऩेयणीनॊतय ३०-३५ टदलसाॊनी दय एकयी 
आमसोप्रोिूयॉन ०.८-१.२ ककरो ककॊ ला भेिसल््मयुॉन मभथाइर ८ गॅ्रभ 

ककॊ ला २,४-डी २५०-५०० मभरी पलायणी कयाली. 
ऩाणी व्यवस्थाऩन         : साधायणऩणे दय १८-२१ टदलसाॊच्मा अॊतयान े ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा 

द्माव्मात, भध्मभ ते बायी जमभनीत ऩीक तमाय होण्मासाठी ४ ते ५ 

ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा देण्माची गयज असत.े 

गहू पऩकाच्मा ऩाण्माच्मा ऩाऱीसाठी सॊलदेनळीर अलस्था (ऩेयणीनॊतय 

टदलस): भकुुिभऱेु पुिण्माची अलस्था - १८ ते २१, काॊडी धयण्माची 
अलस्था - ४० त े४५, पुरोया आणण चीक बयण्माची अलस्था - ६० ते ६५, 

दाणे बयण्माची अलस्था - ८० ते ८५ 

पऩक संरऺण                :- 
तांिेरा                         : गहू पऩकाची ऩेयणी हॊगाभाऩलूी ककॊ ला उमळया करू नमे. यासामननक 

खताॊची भात्रा सॊतुमरत प्रभाणात असाली. पऩकास अनत ऩाणी देणे 

िाऱाल.े योगाचा प्रादबुाधल टदसनू मेताच प्रोऩीकोनॅझोर १ मभ.री. ककॊ ला 
भॉन्कोझफे दोन ग्रॉभ प्रनत मरिय ऩाण्माभध्मे मभसऱून पलायणी कयाली. 
काजऱी ककॊ ला काणी : फीज प्रकिमा काफेनन्डाणझभ १ गॅ्रभ ककॊ ला थामयभ 

३ गॅ्रभ प्रनत ककरो बफमाणे माप्रभाणात कयाली. उभ्मा पऩकातल्मा योगि 

ओॊब्लमा काऱजीऩलूधक काढून नष्ि कयाव्मात. काणीग्रस्त योगि झाड े

टदसताच ती नष्ि कयाली. 
मावा व तुडतुड े                 : : थामामभथोक्झाभ १ गॅ्रभ ककॊ ला ऍमसिामभप्रीड ५ गॅ्रभ प्रनत १० मरिय 

ऩाण्मातून १०-१५ टदलसाॊच्मा अॊतयान े दोन लेऱा पलायाल.े जैपलक 



उऩामाॊभध्मे व्हटिधमसमरमभ रेकॅनी ककॊ ला भेिायामणझमभ प्रत्मेकी ५० 

गॅ्रभ प्रनत १० मरिय ऩाण्मातून १०-१५ टदलसाॊच्मा अॊतयान े दोन लेऱा 
पलायाल.े 

काढणी व उत्ऩादन        : फागामती गव्हाची लेऱेलय रागलड केल्मास एकयी १८-२० जक्लॊिर, 

फागामती गव्हाची उमळया रागलड केल्मास एकयी १४-१६ जक्लॊिर ल 

जजयामत रागलड केल्मास एकयी ४.८-६ जक्लॊिर उत्ऩादन मभऱत.े 
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