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प्रस्तावना :-

भात हे महाराष्ट्र राज्यातील अन्नधान्ाांपैकी एक महत्वाचे पपक आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात सन 2018-2019 साली हे पपक 14.65 लाख हेक्टर

के्षत्रावर घेतले होते आपि त्यापासून ताांदळाचे एकूि उत्पादन 31.65 

लाख टन पमळाले म्हिजेच महाराष्ट्र राज्याचे सरासरी हेक्टरी उत्पादन

2161 पकलो आहे. सध्याचे महाराष्ट्र राज्याचे ताांदळाचे उत्पादन महाराष्ट्र

राज्याची आजची गरज लक्षात घेता पनपितच कमी आहे.
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डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृवष ववदयाविठ, दािोली - वशफारस केलेले

वाण
वाण कालावधी दाण्याचा प्रकार

उत्पादन

(क्वं/हे)
वाण

कालावधी

(वदवस)
दाण्याचा प्रकार

उत्पादन

(क्वं/हे)

रत्नापगरी -73 95-100 आखुड-जाड 35-40 फोांडाघाट-1 115-120 मध्यम लाांब 45-50 

कजजत-184 100-105 आखुड-बारीक 30-35 पालघर-1 125-130 मध्यम बारीक 45-50 

रत्ना 115-120 लाांब-बारीक 40-45 पालघर-2 125-130 आखूड बारीक 30-35 

कजजत-1 105-110 आखुड-जाड 35-40 रत्नापगरी-4 125-130 लाांब बारीक 45-50 

रत्नापगरी -24 105-110 आखुड-बारीक 35-40 रत्नापगरी-2 145-150 आखूड ,जाड 45-50

रत्नापगरी -711 110 -115 लाांब-बारीक 30-40 कजजत-2 140-145 लाांब-बारीक 40-45 

कजजत-3 115-120 आखूड,जाड 45-50 रत्नापगरी-3 140-145 लाांब-जाड 45-50 

रत्नापगरी -1 110-115 लाांब,जाड 35-40 
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वाण कालावधी दाण्याचा प्रकार
उत्पादन

(क्वं/हे)
वाण

कालावधी

(वदवस)
दाण्याचा प्रकार

उत्पादन

(क्वं/हे)

कजजत-5 125-130 लाांब,जाड 45-50 कजजत-7 115-120 लाांबट बारीक 45-50 

कजजत-6 135-140 आखूड,बारीक 40-45 पनवेल-1 125-130 
आखूड जाड,खार

जपमनीसाठी
40-43 

कजजत-9 120-125 मध्यम बारीक 45-50 पनवेल -2 110-115 
लाांब बारीक,खार

जपमनीसाठी
35-40 

कजजत-10 140-145 लाांबट बारीक 50-52 पनवेल-3 125-130
लाांब जाड,खार

जपमनीसाठी
45-50 

रत्नापगरी-6 118-125 मध्यम बारीक 45 कजजत-8 140-145 आखुड-बारीक 45-50

रत्नापगरी-8 135-140 मध्यम बारीक 50-55 रत्नापगरी-5 115-120 आखुड बारीक 35-40

कजजत-4 110-115 आखूड,अपत बारीक 30-35 रत्नापगरी-7 120-125 आखुड जाड लाल 45-50

कालावधी: १)हळवे वाण – 120 वदवसाियंत २)वनमगरवे वाण – 135वदवसाियंत २) गरवे वाण – 140 वदवसांच्यािुढे

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृवष ववदयाविठ, दािोली - वशफारस केलेले

वाण
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वाण
कालाव

धी

दाण्याचा प्रकार
उत्पादन (क्वं/हे)

जया 125-130 लाांब,जाड 55-60 

पवक्रम 130-135 लाांब,जाड 40-45 

फालु्गना 130-135 लाांब-बारीक 40-45 

आर.पी.

4-14
130-135 लाांब-बारीक 45-50 

संकरीत वाण- डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृवष ववदयाविठ, 

दािोली

वाण कालावधी
दाण्याचा

प्रकार

उत्पादन

(क्वं/हे)
वाण

कालावधी

(वदवस)

दाण्याचा

प्रकार

उत्पादन

(क्वं/हे)

सहयाद्री 125-130 लाांबट बारीक 60-65 सहयाद्री-2 115-120 लाांबट-बारीक 55-60

सहयाद्री-3 125-130 लाांबट बारीक 65-75 सहयाद्री-4 115-120 लाांबट बारीक 60-65

सहयाद्री-5 140-145 लाांबट बारीक 65-70

वाण कालावधी
दाण्याचा प्रकार

उत्पादन (क्वं/हे)

एम.के.

47-22
120-125 आखूड जाड 27-30 

दामोदर 135-140 लाांब जाड 28-30 

एम.आर.

3-9
140-145 लाांब बारीक 20-21 



अ.क्र. संशोधन कें द्र वाण
प्रसारण

वषष

उत्पादन

(क्वं/हे)
कालावधी वैवशष्ट्ये

1.

वडगाांव मावळ

इांद्रायिी 1987 40-45 130-135
लाांब,पातळ,सुवापसक दाण्ाांची पनमगरवी जात,करपा व

कडाकरपा रोगास मध्यम प्रपतकारक.

2.
फुले समृध्दी 2007 45-50 125-130

लाांब, पातळ, दाण्ाांची पनमगरवी जात, करपा व कडा

करपा रोगास मध्यम प्रपतकारक,खोड पकडीस प्रपतकारक

3.

राधानगरी

फुले राधा 2004 35-40 110-115
आखुड,पातळ, दाण्ाांची पनमगरवी जात, 

करपा रोगास मध्यम प्रपतकारक,

4.
भोगावती 2004 40-45 130-138

लाांब, पातळ, सुवापसक दाण्ाांची पनमगरवी जात, 

करपा व पनजकरपा रोगास मध्यम प्रपतकारक.

5.
फुले आरडीएन-

6
2012 45-50 125-130

लाांब, पातळ, दाण्ाांची पनमगरवी जात, 

कडाकरपा रोगास प्रपतकारक, 

करपा व रोगास मध्यम प्रपतकारक, 

महात्मा फुले कृवष ववद्यािीठ, राहूरी
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भोगावती

फुले राधा
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डॉ. िंजाबराव देशमुख कृवष ववद्यािीठ, अकोला :

अ.क्र.
संशोधन

कें द्र
वाण

प्रसार

ण वषष

उत्पादन

(क्वं/हे)

कालावधी
वैवशष्ट्ये

1.

कृपि

सांशोधन

कें द्र, 

साकोली

साकोली-6 1985 40-45 115 - 120
लाांबट बारीक, हळवी जात,करपा रोगास साधारि प्रपतकारक,खरीप

व उन्हाळी हांगामास उपयुक्त

2.
पपडीकेव्ही

पकसान
40-45 130-135 ठें गिी व न लोळिारी, करपा रोगास साधारि प्रपतकारक

3.
पीकेव्ही

गिेश
2003 45-50 126 -128

मध्यम बारीक,गादमाशी, करपा व कडा करपा रोगास साधारि

प्रपतकारक

4. साकोली-9 38 -42 130 -135
मध्यम बारीक,खोडपकडा,तुडतुडे ,पिजकोि कुजव्या,तपपकरी पठपके

रोगास साधारि प्रपतकारक.

5. साकोली-7 1988 40-45 130-135 लाांबट बारीक, पनमगरवी, करपा रोगास साधारि प्रपतकारक

6. साकोली-8 2000 40-45 140-145
गरवी, लाांबट बारीक,बहुपकड प्रपतकारक, करपा व कडा करपा

रोगास साधारि प्रपतकारक.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

डॉ. िंजाबराव देशमुख कृवष ववद्यािीठ, अकोला :

अ. 

क्र.

संशोधन

कें द्र
वाण

प्रसार

ण वषष

उत्पादन

(क्वं/हे)

कालावधी
वैवशष्ट्ये

1.

कृपि

सांशोधन

कें द्र, 

पसांदेवाही

पसांदेवाही-1 1987 40-45 115 - 120 हळवा, बारीक, जाड, करपा रोगास साधारि प्रपतकारक.

पसांदेवाही-4 1996 45-55 135 - 140
पनमगरवा, आखुड बारीक,ठें गु, करपा व कडा करपा रोगास

साधारि प्रपतकारक2.

3. पसांदेवाही-75 50-55 135-140 करपा रोगास प्रपतकारक.

4.
पसांदेवाही-

2001
2001 45 - 50 130 -135 ठें गु,गादमाशी, करपा व कडा करपा रोगास साधारि प्रपतकारक

5.
पीकेव्ही

एचएमटी
1998 40-45 135 -140

आखुड बारीक, गरवा, ,ठें गु, करपा व कडा करपा रोगास साधारि

प्रपतकारक

6. पसांदेवाही-5 1996 50-55 145-155
गरवा, आखुड जाड, करपा व कडा करपा रोगास साधारि

प्रपतकारक,पािथळ व खोलगट जपमनीसाठी योग्य.

7.
पपडीकेव्ही

पतलक
40-42 140-145

ठें गिी व न लोळिारी, खोडपकडा व गादमाशीस साधारि

प्रपतकारक
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वसंतराव नाईक मराठवाडा कृवष ववद्याविठ, िरभणी:

अ.क्र. संशोधन कें द्र वाण प्रसारण वषष उत्पादन (क्वं/हे) वैवशष्ट्ये

1. परभिी प्रभावती 1984 30-35 मध्यम बारीक, पेरसाळ

2. परभिी पराग 1994 40 लाांबट बारीक पेरसाळ

3.

तुळजापुर

अांपबका 1984 30 लाांबट बारीक

4. तेरिा 1989 35 लाांबट बारीक

5. अपवष्कार 2004 35 लाांबट बारीक

अ.क्र

.

संशोधन

कें द्र
वाण

प्रसार

ण वषष

उत्पादन

(क्वं/हे)

कालावधी
वैवशष्ट्ये

डॉ. िंजाबराव देशमुख कृवष ववद्यािीठ, 

अकोला :

8.
कृपि

सांशोधन

कें द्र, 

पसांदेवाही

पपडीकेव्ही

पतलक
40-42 140-145

ठें गिी व न लोळिारी, खोडपकडा व गादमाशीस साधारि

प्रपतकारक

9.
पीकेव्ही

खमांग
2007 35-40 130-135

सुवापसक वाि,बुटका,पनमगरवा,मध्यम बारीक, करपा व कडा

करपा रोगास साधारि प्रपतकारक
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बीजप्रवक्रया :

अ) वमठाच्या द्रावणाची प्रवक्रया :-

• करपा, कडाकरपा, शेंडे करपा आपि पपांगट पठपका या रोगाांच्या पनयांत्रिासाठी पेरिीपूवी 3 टके्क पमठाच्या द्राविाची बीजप्रपक्रया करावी.

यामधे्य 10 पलटर पाण्ात 300 गॅ्रम मीठ पवरघळून त्यामधे्य पबयािे ओतावे. 

• द्राविाच्या पृष्ठभागावर तरांगिारे पबयािे बाजूला काढून जाळावे. 

• द्राविाच्या तळाशी असिारे वजनदार पबयािे काढून तीन वेळा स्वच्छ पाण्ाने धुवावे व सावलीत वाळवावे. 

नांतर बुरशीनाशकाची प्रपक्रया करुन पेरिीसाठी वापरावे.

ब) बुरशीनाशकाची प्रवक्रया:-

• भातावरील करपा, पपांगट पठपका, शेंडे करपा आपि उदबत्ता रोगाच्या एकपत्रत पनयांत्रिासाठी बुरशीनाशकाची प्रपक्रया करावी. 

• त्यासाठी प्रपत पकलो पबयािेस 2 गॅ्रम काबेंडॅपिम पकां वा 3 गॅ्रम थायरम पकां वा 2.5 गॅ्रम कॉपर ऑक्सिक्लोराईड यापैकी एका

बुरशीनाशकाचा वापर करावा. 

• बुरशीजन् करपा रोगाच्या पनयांत्रािासाठी वरील बुरशीनाशकाांखेरीज 2.5 गॅ्रम टर ायसायकॅ्लिोल या बुरशीनाशकाचा वापर करिे जास्त

प्रभावी आहे. 

• कडा करपा रोगाच्या पनयांत्रिासाठी 1 गॅ्रम स्ट्र ेप्टोसायक्लीन 1 पल. पाण्ात पमसळून या द्राविात पबयािे 2 तास पभजवून नांतर अशा

पबयाण्ास बुरशीनाशकाची प्रपक्रया करावी.
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रोिवाटीका व्यवस्थािन : 

लावणी / िुनषलागवड िद्धत :

• या पद्धतीमधे्य भात रोपे रोपवाटीकेत

तयार करून पचखलिी केल्यानांतर पवपशष्ट्

मुदतीत लाविी केली जाते.

• लागवड के्षत्राच्या 10% के्षत्रावर रोपवाटीका करावी. 

अ) 1 एकर के्षत्रासाठी 4 गुांठा नसजरी

ब) 1 हेक्टरसाठी 10 गुांठा नसजरी

• प्रथम जपमन नाांगरुन ढेकळे फोडावत आपि हेक्टरी 10 टन शेिाखत जपमनीत पमसळावे.

• जपमनीचा उतार लक्षात घेऊन उांच पनच-याच्या जागी तळाशी 120 से.मी.व पृष्ठभागी 90 से.मी. रुां दीचे,8 ते 10 से.मी. उांचीचे

उतारानुसार योग्य त्या लाांबीचे गादीवाफे तयार करावेत. रेिा ओढून २ ते ३ इांच खोलीवर बी पेरावे.

• वाफयाांना प्रती आर के्षत्र 1 पक.गॅ्र. युररया व 3 पक.गॅ्र. पसांगल सुपर फॉसे्फट दयावे. 

• प्रती 1 पक.गॅ्र. पबयािास 2.5 गॅ्रम प्रमािे थायरम हे बुरशीनाशक चोळावे. 

• वाफयावर रुां दीस समाांतर 7 ते 8 सें.मी. अांतरावर बी पेरावे आपि ते मातीने िाकून घ्यावे. 
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रोिप्रवक्रया :-

1. पबयाण्ाचे प्रमाि-

• 1000 दाण्ाांचे वजन 14.5 गॅ्रम पकां वा त्यापेक्षा कमी -15 ते 20 पकलो/हे.

• 1000 दाण्ाांचे वजन 14.5 गॅ्रम ते 20 गॅ्रम एवढे असल्यास -25 ते 30 पकलो/हे.

• 1000 दाण्ाचे वजन 20 ते 25 गॅ्रम असेल तर – 35 ते 40 पकलो/हे. 

• सांकरीत जाती – 20 पकलो/हे.

2. पेरिीनांतर 15 पदवसाांनी प्रती आर के्षत्रास 1 पक.गॅ्र. युररया खताचा दुसरा हप्ता दयावा. 

3. रोपवाटीकेमधील तिाांच्या बांदोबस्तासाठी पेरिीनांतर वाफे ओले होताच ऑक्िॅडायारजील 6 ई.सी. प्रती पलटर पाण्ात 3 पम.ली. 

याप्रमािे प्रती आर के्षत्रावर 5 पलटर या प्रमािात एकसारखे फवारावे पकां वा ऑक्िीफ्ल्लू्यरोफेन 23.53 ई.सी 10 पमली 10 पलटर

पाण्ात अथवा पेंपडमथापलन 30% ई.सी.60 पमली 10 पलटर पाण्ात पमसळून फवारावे.

4. पावसाच्या अभावी व इतर कारिाने लाविी लाांबिीवर पडली तर अशा प्रसांगी दर आर के्षत्रातील रोपास 1 पकलो युरीयाचा

पतसरा हप्त्त्ता द्यावा.

• भात लागवडीची रोपे प्रपत एकर, 250 गॅ्रम ॲिोटोबॅक्टर व 250 गॅ्रम सु्फरद पवरघळपविारे पजवािू 10 पलटर पाण्ात पमसळून

तयार केलेल्या द्राविात 20 पमनीटे बुडवून ठेवावीत. त्यानांतर पुनलाजगवड करावी.
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जवमन तयार करणे व लागवड करणे :-

1. नाांगरिी

2. पचखलिी

• पारांपारीक पध्दतीने लाकडी नाांगराने

• यांत्राच्या सहाय्याने पावर पटलरच्या साहाय्याने/रोटावे्हटरच्या साहाय्याने

• टर ॅक्टरच्या साहाय्याने चाकास लोखांडी पडलर लावून पचखलिी करिे

वचखलणीचे फायदे : 

• शेतात पािी साचुन राहण्ायोग्य क्सथथती तयार होते.

• खताांची कायजक्षमता वाढते.

• जपमनीतील किाांतगजत हवेचे चलनवलन मयाजदीत राहते. 

• त्यामुळे अमोपनया साचून राहतो नायटर ेट कमी होते. सु्फरद,लोह,

मॅांगनीजची उपलब्धता वाढते.

• पचखलिी उभी आडवी करावी.

• शेतात पािी सवज भागात समान पातळीत राहील यासाठी फळी पफरवून घ्यावी.
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लागवड िध्दती :

भात विकाच्या ववववध लागवड िध्दती

1) िुनलाषगण-लावणी –

• खरीप हांगामात 12 ते 15 से.मी. उांचीची पाच ते सहा पाने असलेली रोपाांची लाविी करावी. 

• हळव्या जाती ांची पुनजलागवड पेरिीनांतर 21 ते 25 पदवसाांनी, पनमगरव्या जाती ांची 23 ते 27 पदवसाांनी व गरव्या जाती ांची

25 ते 30 पदवसाांनी करावी.

• एका चुडात 2 ते 3 रोपे ठेवावीत. सांकररत जाती ांसाठी एका चुडात फक्त एकच रोप लावावे.

• रोपे उपटण्ापुवी दोन पदवस अगोदर पािी दयावे. 

• भात पपकाची पुनलाजगवड करण्ापूवी पचखलिी करावी.

• पचखलिी नांतर फळी मारुन जपमनीचा पृष्ठभाग सम पातळीत आिावा म्हिजे शेतात सवजत्र पाण्ाची पातळी सारखी ठेवता येते. 

• जपमनीच्या मगदुराप्रमािे लाविी 15X15 से.मी. पकां वा 20X15 से.मी. अांतर ठेवून करावी. रोपे सरळ व उथळ (2 ते 4 सें. मी. 

खोलीवर) लावावीत. उथळ लाविी केल्याने फूटवे चाांगले येतात. 

• पुनजलागवड लागवड अांतर

1. हलक्या जातीसाठी 15X15 cm

2. पनमगरवे/गरव्या जातीसाठी 20x15 cm
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2) चटई िध्दत/ दािोग िद्धत :-

• यामधे्य रोपवाटीकेसाठी लागिारे वाफे, शेतामधे्य पकां वा खळे अथवा शेडमधे्य पक्क्या जपमनीवरती करावेत. 

• चटई रोपवाटीकेसाठी 1.20मी. रुां दीचा व 100 गेजचा प्लास्ट्ीक कागद (Polythene sheet) वापरतात. 

• एक गुांठा के्षत्रावरती रोपवाटीका तयार करण्ासाठी साधारिपिे 2.5 ते 3 पकलो कागद लागतो.

• पाण्ाचा योग्य पनचरा होण्ासाठी प्लास्ट्ीकला पिदे्र पाडापवत. 

• सदर प्लास्ट्ीक कागद ज्या पठकािी आपल्याला रोपवाटीका तयार करावयाची आहे अशा पठकािी पसरवून कागदाच्या दोन्ही

बाजू पवटा पकां वा बाांबूच्या साहाय्याने उचलून घ्याव्यात. 

• अशा तयार िालेल्या वाफ्यामधे्य माती व शेिखत 60:40 या प्रमािात पमसळून ती एक मीटर लाांब, अधाज मीटर रुां द आपि 1 इांच

उांची असलेल्या लोखांडी फे्रमच्या साहाय्याने ओतावी पकां वा टाकावी.

• पॅ्लस्ट्ीक कागदावर शेिखत पमपित माती टाकून हालक्या हाताने पािी पशांपडून दाब द्यावा.

• 24 तास पाण्ात पभजवून 24ते 36 तास पोत्यामधे्य पबयािे ठेवून मोड आलेले पबयािे 500 गॅ्रम प्रपत चौ.मी. प्रमािे पेरावे व

शेिपमपित मातीने हलके िाकावे.

• 2 ते 3 पदवस हाताने पकां वा िारीने पािी फवारून द्यावे. पुढे गरजेनुसार पािी द्यावे.

• पेरिीनांतर 12 ते 15 पदवसात रोपे लागवडीस योग्य होतात.
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3. रहू िध्दत:-

• जपमन नाांगरण्ासाठी वाफसा क्सथथतीत येण्ास पुरेसा वेळ नसल्याने रहू पध्दत वापरतात.

• रोपवाटीका करावयाच्या के्षत्रातील तिे काढून पचखलिी करावी व त्यानांतर 48 ते 72 कालावधीत अांकुरलेले बी (रहू) पेरावे.

• ज्या शेतकऱयाांना गादी वाफे तयार करिे शक्य नसेल अशा शेतकऱयाांनी रहू पध्दतीचा वापर करवा.

4. रोिवाटीका न करता प्रत्यक्ष िेरणी:-

• मागील हांगामातील पपकाांची कापिी केल्याबरोबर पूवज मशागत करिे.

• पावसाळ्याच्या सुरूवातीस नाांगरिी करून सततधार पावसापूवी भाताची प्रत्यक्ष शेतात टोकून अथवा इतर पध्दतीने पेरिी करण्ात

यावी.

• अशा प्रकारे पेरिी केल्याने पुनजलागवड पध्दत टाळून भात पुनजलागवडी वर होिाऱया खचाजची बचत करिे शक्यआहे.

5. राब िध्दत:-

• भात व नागली रोपे तयार करण्ाची जपमन बी पेरण्ापुवी शेि, िाडाांच्या फाांद्या, भात पेंडा, गवत, वाळलेला पालापाचोळा, भाताचे तूस, 

टहाळ याांच्या साहाय्याने भाजली जाते. या पध्दतीला राब भाजिी, राब जाळिे, भाजिावळ अथवा भाजविी असे म्हितात.

• ति पनयांत्रि हा या पध्दतीचा मुख्य उदे्दश आहे.

• रायगड पजल्ह्यात मािगाव तालुक्यातील एका सवेक्षिानुसार 1 हे. भात लागवडीसाठी 10 गुांठे रोपवाटीकेवर राब भाजण्ासाठी रू. 

6000 खचज येतो.

• राब पध्दती अांत्यत कष्ट्प्रद असून पयाजवरिाला हानी पोहचपविारी आहे.
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6.चारसूत्री भात लागवड :-

• डॉ. नारायि सावांत याांनी ‘चारसुत्री‘ लागवड पद्धत

सांशोधीत केली आहे. यामधे्य भात शेती व्यवथथापनाची

चार सुते्र पविद करण्ात आली आहेत

सूत्र-1 भातविकांच्या अवशेषांचा फेरवािर-

• भाताच्या तुसाची काळसर राख पकां वा भातुरा 0.5 ते 1.0 पक.गॅ्र.प्रपत चौरस मी. रोपवाटीकेत पमसळावे. त्यामुळे रोपाांना पसपलकॉन या

उपयुक्त अन्नदव्याचा पुरवठा होतो. रोपे पनरोगी व किखर होतात.

• भाताचा पेंढा (सुमारे 20 पक.गॅ./ आर) नाांगराच्या साहाय्याने जपमनीत गाडावा. त्यामुळेही भातपपकास पसपलकॉनचा व पालाशचा पूरवठा

होतो. पपकाांच्या अांगी रोग/ पकड याांना प्रपतकार करण्ाची शक्ती येते.

सूत्र-2 वगरीिुष्प वहरवळीच्या खतांचा वािर-

• वनशेती तांत्राांचा उपयोग करुन भातपपकासाठी पगरीपुष्प पहरवळीच्या खताांचा मयाजपदत वापर करावा.(30 पकलो/ आर) त्यामुळे

जपमनीची उत्पादनक्षमता वाढण्ास मदत होते.
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सूत्र-3 वनयंत्रीत लावणीचा वािर -

• पनयांपत्रत पुनजलागवड करावयाच्या सुधाररत दोरीवर 15 से.मी. व 25 से.मी. आलटुन पालटुन (25-15-25-15 से.मी.) अांतरावर खुिा

कराव्यात. 

• सुधाररत लाविी दोरीवर सुधारीत पकां वा सांकरीत जातीच्या भाताची रोपे वापरुन चूडाांची पनयांत्रीत लाविी (25 चूड/चौ.मी) करावी. 

यामुळे पबयािेचा, रोपे तयार करण्ाचा आपि लाविीचा खचज कमी होतो.

सूत्र-4 (युररया डीएिी) विकेट चा वािर-

• पनयांत्रीत लाविी नांतर त्याच पदवशी प्रते्यक चार चुडाांच्या चौकोनात 2.7 

• गॅम वजनाांची एक(युररया डीएपी) पिकेट हाताने 7.5-10 से.मी. (3 ते 4 इांच) 

खेाल खोचावी. 

• यामुळे खत कमी लागते.वापरलेल्या खताचा 80 टके्कपयंत उपयोग होतो.

• प्रदूिि टळते,पपकाांचे उत्पादन वाढते.

• पाण्ाबरोबर नत्र व सू्फरद वाहून जाण्ाचे प्रमाि अत्यल्प राहते.

• पशफारशीच्या खताांच्या माते्रच्या तुलनेत 40 टके्क खचाजत बचत होते.

• लाविीनांतर फक्त एकदाच खत द्यावयाचे असते.
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7. श्री िध्दतीने भात लागवड:- (System of Rice Intensification)

• साधारित: दोन पाना वर असिारी 10 ते 12 पदवसाांची रोपे पुनलाजगवडीसाठी वापरली जातात.

• काळजीपुवजक रोपे लागवड - रोपे माती मुळासह उपटुन हळुवारपिे उथळ लावली जातात

• चटई पध्दतीने तयार केलेल्या 10 ते 12 पदवसाच्या रोपाांची पुनजलागवड िी पध्दतीने

25 X 25 सेमी अांतरावर लागवड केली जाते.

• भरखताांचा सुयोग्य वापर- शेिखत पकां वा कां पोष्ट् खत 10 टन/हेक्टर

• योग्य पध्दतीने तिपनयांत्रि- कोनोपवडर या यांत्राने पनांदिी करतात.

• पािी व्यवथथापन- पािी शेतात न साठपवता शेतात घेवून ओलावून

परत बाहेर काढतात.

• एका आव्यात/चुडात एकच रोप वापरून केल्याने रोपाच्या मुळाांना इजा

होत नाही.

• एकक के्षत्रातील फुटव्याांची आपि लोांब्ाांची सांख्या वाढते.

• उत्पादनात 15 ते 20 टके्क वाढ होते.
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8.एस.आर.टी.भात िद्धती-

• सगुिा राईस तांत्र (SRT) हे भात शेतीशी सांबांधीत उखळिी, पचखलिी

व लाविी न करता कायम स्वरूपी गादीवाफ्यावर टोकििी करुन उत्तम

भात पपकपवण्ाचे नवे तांत्र आहे.

• जपमन दोन वेळा उभी आडवी नागांरुन घ्यावी. शेिखत पकां वा तत्सम खत

असल्यास ते शेतात पसरवून पॉवर पटलरने ढेकळे फोडून जमीन

भुसभुसीत करुन घ्यावी.

• 136 से.मी म्हिजेच साडेचार फुटावर लाईन दोरी व चुना पकां वा राखेने ओळी आखून घ्याव्यात. 

बीबीएफ नागांराने ओळी ांवरती पाट करुन गादीवाफे तयार करावेत. 

• या पद्धतीत भात पपकाांनतर थांडीमधे्य (नोांवे्ह-फेिु.) वाल, काांदा, कोबी, भेंडी, चवळी, हुलगा इ व त्यानांतर उन्हाळ्यात

(फेिु-मे.)वैशाखी मूग, भुईमुग, भेंडी, सूयजफुल अशी फेरपालट पपके घेऊ शकतो.

• ही पद्धत सगुिा बाग नेरळ, पज.रायगड येथे पवकसीत केली आहे.

• या पद्धतीत वापरलेल्या गादी वाफ्याांमुळे भात रोपाांच्या मुळाशी प्रािवायूचे सुयोग्य प्रमाि तसेच पुरेसा ओलावा (वाफसा)राहतो.

• साच्यामुळे दोन रोपाांमधील नेमके आपि सुयोग्य अांतर व त्यामुळे प्रती एकर रोपाांची सांख्या पनयांपत्रत करता येऊ शकते.  
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8.एस.आर.टी.भात िद्धती-

• पाऊस पडण्ाचा अांदाज घेऊन मृग पकां वा आद्रा नक्षत्रात साच्याने भोके पाडून प्रपत भोकात 3-4 दािे टाकून दाबून घ्यावे.

• पपहला पाऊस पडल्याच्या दुसऱया पदवशी वाफसा असताना पनवडक तिनाशक गोलची फवारिी (एक पमली गोल प्रती एक पलटर

पाण्ात)मागल्या पावली चालत करावी. यामुळे पुढील एक मपहन्ात आपल्या वाफ्याांवर तिाांचे प्रमाि कमी राहील.

• काही कारिाने गोल मारिे यशस्वी न िाल्यास वाफ्यावर भात उगवल्यानांतर (4-5 पानाांवर असताना)गवताचे प्रमाि जास्त असताना

सुद्धा क्सक्लांचर 60 पमली प्रती 15 पलटर पाण्ातून फवारावे.

• ज्या चुडाांच्या जागेवर रोप उगवले नसेल तेथे शेजारील चुडाांमधील एक दोन रोपे घेऊन ररकामी जागा भरुन घ्यावी.

• रोपे उगवून आल्यावर अांदाजे 5 व्या-6व्या पानावर असताांना म्हिजेच साधारि एक मपहन्ानांतर हलकी बेििी काढून प्रती चार

चुडाांमधे्य युररया पिकेटची एक गोळी पकां वा अधाज चमचा सुफला अांगठयाने दाबावे.

• सुरवातीच्या 20-25 पदवस रोपोचे खेकडे, पक्षी, जांगली उांदीर याांचे पासून सांरक्षि करण्ावर चाांगले लक्ष द्यावे.

• शक्यतो प्रकाश सापळयाची सोय करुन पकडी व रोगाांचा वेळच्यावेळी बांदोबस्त करावा.

• भात कापिीनांतर 3-4 पदवसाांनी 100 पमली. ग्लायफोसेट +  एक हाताची ओांजळभर खडे मीठ प्रती 15 ली. पाण्ातून फवारावे
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एस.आर.टी. तंत्राचे फायदे :-

• पचखलिी व लाविी न करायला लागल्यामुळे 30 ते 40 % खचज कमी होईल.

• आविीचे हे कष्ट् वाचल्यामुळे 50 % त्रास कमी होईल.

• पचखलिी करताना वाहून जािाऱया सुपीक मातीची धूप (20%) कमी होते.

• एस.आर.टी.गादीवाफ्यावरील रोपाांची पाने जास्त रुां द व सरळ सूयजप्रकाशाकडे िेपावलेली पदसतात. त्यामुळे जास्त जैपवकभार

म्हिजेच जास्त उत्पन्न पमळते.

• एस.आर.टी. मधे्य कोळपिी करण्ाची गरज नाही.

• रासायपनक खताच्या गरजेचे प्रमाि पनम्म्यावर येऊ शकते.

• एस.आर.टी.गादीवाफ्यावर पावसाळ्यातील भातामधे्य सुद्धा शेतात गाांडूळाांची सांख्या मोठ्या प्रमािवर आढळते.

• एस.आर.टी.मधील जुन्ा/अगोदरच्या पपकाांची मुळे वाफ्यामधे्यच ठेवल्यामुळे मुळाांची जाळी तयार होते व त्यामुळे पावसाचा ताि

पडला तरी पचखलिी केलेल्या जपमनीप्रमािे जपमन भेगाळत नाही. 

• तसेच ही अगोदरची मुळे पुढील पपकाच्या सेंद्रीय कबाजची गरज भागपवतात.

• या पद्धतीत भात पपक 8-10 पदवस लवकर तयार होते. 

• कापिीच्या वेळी शेतात पािी असल्यास कडपे सुकण्ासाठी शेताच्या बाहेर काढायला लागिे टळू शकते.
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9. िट़टा िध्दतीने धानाची रोवणी :

1. धान रोपाांची लाविी ओळीत २० सेंमी. बाय १५ से.मी. अांतरावर प्रते्यक चुडयात २ ते ३ रोपे सरळ व उथळ म्हिजेच २
ते ३ से.मी. खेलवर लावावीत.

2. १० ओळी पकां वा २ पमटर नांतर ३० ते ४० से.मी. जागा मोकळी ठेवावी (पट़टा पध्दत)

3. रोविीपुवी रोपाांची मुळे क्लोरोपायरीफॉस २० % १० पमली १० पलटर पाण्ाच्या द्राविात १२ तास बुडवून ठेऊन नांतर
रोविी करावी.

िट़टा िध्दतीचे फायदे :

1. पट़टा पध्दतीमधे्य ३० -४० से.मी. मोकळी जागा सोडली जात असल्यामुळे सुयजप्रकाश जपमनीपयंत पोहचतो.

2. पपकात सुयजप्रकाश व हवा खेळती रहाते व त्यामुळे तुडतुडयाांच्या वाढीसाठी बऱयाच प्रमािात अडथळा पनमाजि होतो. व
तुडतुडयाचे व्यवथथापन योग्य ररतीने होते.

3. मोकळी जागा सोडली असल्यामुळे बाांधीमधे्य उतरुन पपकाांचे पनरीक्षि करता येते.

4. तुडतुडयाच्या पकां वा इतर पकड व रोगाांचा प्रादुभाजव िाल्यास फवारिीसाठी बाांधीमधे्य चालण्ासाठी रस्ता म्हिून उपयोग
होतो.

5. तसेच भात पबजोत्पादक शेतकऱयाांना पपकातील भेसळ काढण्ासाठी रसे्त म्हिून उपयोग होतो व भेसळ योग्य प्रकारे
काढली जाते.
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वहरवळीचे खत / भरखतांचा व रासायवनक खतांचा वािर :

• पगरीपुष्प (क्सग्लररपसडीया) पहरवळीच्या खताचा वापर

• बाांधावरील पगरीपुष्पाच्या फाांदया जपमनीपासून 30 ते 40 सेंमी उांचीवर तोडाव्यात

• 2 ते 4 िाडाांची पहरवी पाने अांदाजे (30 पकलो) प्रपत आर (गुांठा) के्षत्रास पुरेसे आहे.

• पगररपुष्पाच्या तोडलेल्या फाांदया पचखलिीपुवी 6 ते 8 पदवस अगोदर खाचरात पसराव्यात

• फाांदयावरील पाने खाचरात पडतात.

• फाांदया गोळा करुन खाचरा बाहेर काढाव्यात.

• पचखलिी करुन गळून पडलेली पाने पचखलात व्यवक्सथथत पमसळावीत नांतर भात रोपाांची लाविी करावी.

• पगरीपुष्प पहरवळीच्या खताचे फायदे –

• हेक्टरी 10 ते 15 पकलो नत्र पमळते

• खाचरात सेंद्रीय पदाथाजमुळे जपमनीची जडिघडि सुधारते.
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रासायवनक खतांचा वािर :

• कृपि पवदयापीठाने पशफारस केलेली रासायपनक खताांची मात्रा

• भातास हेक्टरी 100 पक.गॅ्रम.नत्र,50 पक.गॅ्रम.सु्फरदआपि

50 पक.गॅ्रम.पालाश दयावे.

• पपहला हप्ता पचखलिीच्या वेळी हेक्टरी 40 पक.गॅ्र. नत्र, 50 पक.गॅ्र सु्फरद आपि 50 पक.गॅ्र.पालाश. 

• दुसरा हप्ता फुटवे येण्ाच्या वेळी हेक्टरी 40 पक.गॅ्र. नत्र. 

• पतसरा हप्ता पीक फुलोऱयात असताना हेक्टरी 20 पक.गॅ्र. नत्र दयावे. 

• 10 टन पगरीपुष्पाचा पाला पचखलिीच्या वेळी पदल्यास वरील नत्राच्या मात्रा 50 टके्क कमी करुन दयाव्यात.

• नत्राचा ऱहास कमी करण्ासाठी पचखलिीच्या वेळी हेक्टरी 50 पक.गॅ्र. नत्र, दुसऱया नाांगरटीच्या वेळी नाांगराच्या तासामधे्य 15 से.मी. 

खोल टाकावे.या पध्दतीने हेक्टरी 50 पक.गॅ.नत्राची बचत होइल.

• रॉक फॉसे्फटमधून सु्फरद देताना सोबत हेक्टरी कमीत कमी 3 टन पगरीपुष्पाचे पहरवळीचे खत दयावे.
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युररया विकेटचा वािर-

• युररया- पडएपी पिकेटचा वापर पनयांपत्रत लाविीनांतर त्याच पदवशी करावा. 

• प्रते्यक चार चुडाांच्या चौकोनात मध्यभागी 2.7 गॅम वजनाची एक पिकेट हाताने 7.5 ते 10 से.मी. खोल खोचावी.

• त्यामुळे नञ व सु्फरद पावसाच्या पाण्ाबरोबर वाहून जात नाही. पदलेल्या खताचा 80 टके्क पयंत भाग भात पपकास उपयोगी पडतो. 

• एका गुांठयास 625 पिकेट पुरतात. त्याव्दारे हेक्टरी 57 पक.गॅ्र. नत्र व 33 पक.गॅ्र. सु्फरद पपकास उपलब्ध होते. 

• भाताच्या अपधक उत्पादनासाठी अपि अपधक फायदा पमळपवण्ासाठी पसलीकायुक्त पिकेटस वापरण्ाची पशफारस आहे.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

विकाच्या कोणत्या अवस्थेत रासायवनक खत वािरावे :-

हळव्या वाणांसाठी –

1) लाविीच्या वेळी 50 पकलो नत्र व सांपूिज सु्फरद व पालाश वापरावे

2) लाविीनांतर 25-30 पदवसाांनी उरलेले 50 पकलो नत्र दयावे

वनमगरव्या वाणां साठी –

1) लाविीच्या वेळी 40 पकलो नत्र (40%नत्राची मात्रा) व 50 पकलो

सु्फरद(सांपुिज सु्फरदाची मात्रा) व 50 पकलो पालाश (सांपुिज पालाशाची मात्रा)

2) लाविीनांतर 25-30 पदवसाांनी उरलेले 40 पकलो नत्र (40%नत्राची मात्रा)दयावे

3) 55 -60 पदवसाांनी उरलेले 20 पकलो नत्र (40%नत्राची मात्रा) दयावे.

गरव्या वाणां साठी -

1) लाविीच्या वेळी 50 पकलो नत्र (50%नत्राची मात्रा) व 50 पकलो सु्फरद व 50 पकलो पालाश (सांपुिज सु्फरद व पालाशाची मात्रा)

2) लाविीनांतर 25-30 पदवसाांनी उरलेले 25 पकलो नत्र (25%नत्राची मात्रा)दयावे.

3) 55 -60 पदवसाांनी उरलेले 25 पकलो नत्र (25%नत्राची मात्रा) दयावे.

संकरीत वाणां साठी –

• सांकरीत जातीकरीता 120 पकलो नत्र, 50 पकलो सु्फरद व 50 पकलो पालाश या प्रमािात खत मात्रा दयावी. ही खत मात्रा50 टके्क नत्र, 

सांपुिज सु्फरद व पालाश लागवडीवेळी, 25 टके्क नत्र 25 ते 30 पदवस लागवडीनांतर व उरलेले 25 टके्क नत्र मात्रा 55 ते 60 पदवसाांनी

दयावे.
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एकाक्त्मक खत व्यवस्थािन – जवमनआरोग्य िवत्रकेनुसार

घटक अतं्यत कमी कमी मध्यम सा.भरिूर भरिूर अ.भ.

नत्र 150 125 100 90 75 50

सू्फरद 75 62.5 50 45 37.5 25

पालाश 75 62.5 50 45 37.5 25

जैववक खते

• जीवािूसांवधजने/खते – 1) आिोटोबॅक्टर 2) सु्फरद पवरघळिारे (PSB)

• पनळे पहरवे शेवाळ

• माती पररक्षिानुसार भात पपकास आवश्यक रासायपनक खताांची मात्रा

सहास्तरीय पध्दती.
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िाणी व्यवस्थािन : 

• भात पपकाच्या योग्य वाढीकररता व अपधक उत्पादनाकररता भात खाचरात पाण्ाची योग्य पातळी राखिे आवश्यकआहे. 

पपकाच्या वाढीच्या अवथथेनुसार भात खाचरातील पाण्ाची पातळी पुढीलप्रमािे असावी.

• रोप लागिीपासून रोपे क्सथथर होईपयंत 1 ते 2 सें. मी.

• रोपाांच्या वाढीच्या प्राथपमक अवथथेत 2 ते 3 सें. मी.

• अपधक फुटवे येण्ाच्या अवथथेत 3 ते 5 सें. मी.

• भात पोटरीच्या अवथथेत 5 ते 10 सें. मी.

• फुलोरा व दािे भरण्ाच्या अवथथेत 10 सें. मी.

• कापिीपूवी 10 पदवस अगोदर पाण्ाचा पनचरा करावा.

• पविारी अन्नद्रव्याांची साठवि न होता पनचऱयाद्वारे ते पनघुन जातात.

• ऑक्सिजन वायुचा योग्य पुरवठा होऊन रोपाांची आांतरशाखीय वाढ चाांगली होते.
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एकाक्त्मक तण व्यवस्थािन

• भात पपकाच्या पवपवध लागवड पद्धतीमधे्य पेरभात पद्धतीच्या भात शेतीमधे्य ति पनयांत्रि न केल्यास सुमारे 67% इतकी तर लागवड

पद्धतीमधे्य सुमारे 42% इतकी उत्पादनात घट येते.

• भात शेतीमधे्य प्रामुख्याने एकदल वगाजतील अरुां द पानाची पाखड, वेिी लव्हाळा, ित्री लव्हाळा ही गवत वगीय तिे तर पद्वदल

वगाजतील रुां द पानाची घोळ, केना, माका, कडुपचांच, इ. तिे प्रामुख्याने आढळतात.

• पुनजलागवडीच्या भात शेतीमधे्य पचखलिी केल्यामुळे तिाांचे प्रमाि सुरवातीस अत्यल्प असते परां तु, फुटवा फुटण्ास सुरवात िाली

की तिे ही पदसु लागतात व पपकाशी स्पधाज करतात. 

• प्रामुख्याने शेतकरी वगज लागवडीनांतर 3 आठवड्यानांतर तिाांची बेििी करावी. 

• पेरभातामधे्य उगविीपासूनच तिाांचे प्रमाि अपधक पदसुन येते. यामधे्य पपहली बेििी ही पेरिीनांतर 15 ते 20 पदवसाांनी करावी.

• यानांतर 15 पदवसाांच्या अांतराने 2 ते 3 बेििी करिे आवश्यकआहे.

• एकाक्सिक ति व्यवथथापन पद्धतीमधे्य, प्रपतबांधािक व पनवारिािक उपाय योजले जातात.
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प्रवतबंधात्मक उिाय-

• प्रमापित बी वापरिे

• तिपवरहीत बी पेरिे

• पपक पेरिीपुवी / लागवडीपुवी तिाांचा नायनाट करिे

• पूिज कुजलेले शेिखत / कां पोष्ट् खत वापरिे

• जपमनीची पूवजमशागत योग्य ररतीने करिे

• शेताचे बाांध पाण्ाच्या चारी / पाट व शेतातील रसे्त ति पवरहीत ठेविे.

वनवारणात्मक उिाय :

तिाांचा प्रादुभाजव िाल्यावर वापरावयाच्या पद्धती

1. यात भौपतक, मशागत व याांपत्रक पद्धतीचा समावेश होतो. जसे हाताने ति उपटिे,   

कोळपिी, खुरपिी ति के्षत्रात पािी साठपविे यापशवाय

2. योग्य पीक पद्धती अवलांब, हेक्टरी योग्य रोपाांची सांख्या ठेविे, योग्य पीक फेरपालट,    

आांतरपीक पद्धतीचा अवलांब, खत देण्ाची सुधारीत पद्धती वापरिे पद्धती ांचा वापर होतो.
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• रासायवनक िद्धत-

िेरभात अथवा टोकण िद्धतीचा वािर करुन केलेल्या भातशेतीमधे्य,

1.  पेरिीनांतर लगेचच, पीक व तिे उगविी पूवी ति नाशकाची फवारिी करावी यासाठी

ऑिीप्लोरफेन 23.5 इ.सी. (म्हिजे गोल) 100 ते 150 गॅ्रम/हेक्टरी पक्रयाशील घटक असिारे तिनाशक 10 पमली 10 पलटर

पाण्ात अथवा पेंपडपमथापलन 30% इ.सी. 1 ते 1.5 पकलो/हेक्टरी पक्रयाशील घटक असिारे तिनाशक 60 पमली 10 पलटर पाण्ात

पमसळुन पॅ्लटफॅन नोिल असलेल्या पांपाने फवारावे. यानांतर 20 पदवसाांनी कोळपिी करावी व शेवटी जरुरी प्रमािे खुरपिी करावी

यामुळे तिपनयांत्रि पनपित होईल.

2. या पशवाय, पेरभातामधे्य दुसरी एकाक्सिक तिपनयांत्रिाची पद्धत म्हिजे पेरिीनांतर लगेचच पीक व तिे उगविीपूवी या आधी

साांपगतलेल्या तिनाशकाची योग्यप्रकारे फवारिी करिे यानांतर 25 पदवसाांनी जी तिे उगवुन आलेली आहेत त्यावर मेटॅसल्ह्फु्यरॉन

पमथाईल 10 % + क्लोरीयुरॉन इथाईल 10 % याांचे 20 गॅ्रम पवद्राव्य तयार पमिि (0.004 पकलो पक्रयापशल घटक) प्रपत हेक्टरी

500 पलटर पाण्ात पमसळुन तिाांवर व्यवक्सथथत फवारावे. यामुळे तिाांचा बांदोबस्त चाांगल्या प्रकारे होतो.
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िुनषलागवडीच्या भात शेतीमधे्य

• पचखलिीमुळे सुरवातीस तिे कमी आढळतात पि यानांतर येिा-या तिाांसाठी एकाक्सिक पद्धतीने तिपनयांत्र करिे फायदेशीर

ठरते जसे. 

• रोप लागिीनांतर 3 ते 4 पदवसात ॲपनलोफॉस 18 % इ.सी. 0.30 पक/हे पक्रयापशल घटक असलेले तिनाशक 30 गॅ्रम 10 पलटर

पाण्ात अथवा बु्टाक्लोर 50 % इ.सी. 1.25 पक/हे पक्रयापशल घटक असलेले तिनाशक 50 पम.ली.10 पलटर पाण्ात

• अथवा पेंडीमेथालीन 30 % इ.सी. 10 पक/हे पक्रयापशल घटक असलेले तिनाशक 60 पम.ली.10 पलटर पाण्ात पमसळुन फवारावे.

• पुनजलागवडीनांतर 10 ते 15 पदवसाांनी मेटॅसल्ह्फु्यरॉन पमथाईल 10 % क्लोरीयुरॉन इथाईल 10 % याचे 20 गॅ्रम पवद्राव्य तयार पमिि

(0.004 पकलो पक्रयापशल घटक) प्रपत हेक्टरी 500 पलटर पाण्ात पमसळुन तिाांवर फवारावे. 

• यानांतर 25 पदवसाांनी एक खुरपिी करावी

• रोपलाविीनांतर 30 पदवसाांनी 2, 4 डी इ.इ. 4.5 जी आर हे तिनाशकज्यामधे्य 1 पकलो/हेक्टर पक्रयापशल घटक असिारे दािेदार

तिनाशक 25 पकलो प्रपत हेक्टर एक सारखे फोकावे. 
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भातावरील वकडी

खोडवकडा

 गादमाशी

 तिवकरी तुडतुडे

 िाने गंुडाळणारी अळी

 लष्करी अळी

 वहरवे तुडतुडे

 वनळे भंुगेरे

 लोबंीतील ढेकण्या

 खेकडा
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खोडवकडा :

• या पकडीची अळी प्रथम कोवळी पाने खाते व नांतर खोडात प्रवेश करूनआतील भाग पोखरते.त्यामुळे रोपाांचा गाभा मरतो. 

• पपक तयार होण्ाच्या दरयान पकडग्रस्त िाडाांना लोांब्ाांत दािे भरत नाहीत. अशा लोांब्ा पाांढ-या पदसतात, यास पळी ांज म्हितात. 

• खोडपकडीच्या जैपवक पनयांत्रिासाठी ‘टर ायकोग्रामा जापोपनकम’ या प्रजातीचे 50000 प्रौढ प्रपत हेक्टर आठवड्याचे अांतराने पपक

लागिीनांतर एक मपहन्ानी तीन वेळा प्रसारीत करावेत.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

गादमाशी : 

• अळी प्रथम भाताच्या वाढिार्या कोांबामधे्य जाऊन पानाच्या खालच्या भागाची नळी पकां वा

पोांगा तयार करते. यालाच ‘पसल्ह्व्हर शूट’ म्हितात. 

• रोपाच्या वाढीच्या सुरवातीच्या काळात प्रादुभाजव िाल्यास अनेक फुटवे फुटतात; पररिामी

रोपाांची वाढ खुांटते. 

पनयांत्रि -
1. गाद प्रपतकारक जातीचा (PKV गिेश, PDKV पकसान, साकोली-८, पसांदेवाही-२००१,  

सुरक्षा, आयआर- ३६) वापर करावा. 

2. गादमाशीच्या व्यवथथापनासाठी पकडग्रस्त फुटवे काढून नष्ट् करावीत. 

3. गादमाशीने ग्रस्त ५ % चांदेरी पोांगे शेतात पदसताच दािेदार काबोफयुरॉन ३ जी,  

२५ पक.गॅ्र. पकां वा फोरेट १० टके्क १० पकलो पकां वा क्सिनॉलफॉस ५ टके्क

दािेदार १५ पकलो प्रपत हेक्टरी बाांधीमधे्य ७ ते १० से.मी. पािी असताना

वापरावे. या पकटकनाशकाांचा वापर केल्यानांतर बाांधातील पािी चार पदवसापयंत
बाांधा बाहेर काढू नये. 

4. आवश्यकतेनुसार ही पकटकनाशके ३० पदवसाांनी परत वापरावीत. 

5. शेताजवळ असलेली देवधानाची रोपटे उपटून त्याांचा नाश करावा. 

6. पचखलिीच्या वेळी शेतात गराडीची पाने १.५० टन प्रपत हेक्टरी या प्रमािात
टाकावीत त्यातुळे गादमाशी, तुडतुडे आपि खोडपकडीचा प्रादुभाजव कमी होतो.
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वहरवे तुडतुडे :

• तुडतुडे पानातील रस शोिि करतात. 

• त्यामुळे पाने पपवळी पडतात. रोपाांची वाढ खुांटते. 

• ही पकड टुांग्रो रोगाचा प्रसार करते.

• भातावरील तुडतुड्याांच्या पनयांत्रिासाठी

इपमडाक्लोपप्रड 20 एस.एल.(125 पम.ली.) पकां वा

थायोपमथॅक्िाम 25 डबु्ल.पी. (100 गॅ्रम) पकां वा

इथोफेनफॉस 10 ई.सी. (500 पमली) पकां वा

ॲपसफेट 50 डबु्ल.पी. (1200 गॅ्रम)  पकां वा

बुप्राफेजीन 25 टके्क (800 पम.ली.) / हेक्टरी

500 पलटर पाण्ात पमसळून फवारिी करावी. 
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तिवकरी तुडतुडे: 

• तुडतुडे पानातील रस शोिि करतात, त्यामुळे पानाच्या कडा पपवळ्या पडून िाड सुकते व नांतर वाळते. 

• शेतात पकडग्रस्त भात गोलाकार करपलेला पदसतो.

• भातावरील तुडतुड्याांच्या पनयांत्रिासाठी इपमडाक्लोपप्रड 20 एस.एल.(125 पम.पल.) पकां वा थायोपमथॅक्िाम 25 डबु्ल.पी. (100 गॅ्रम) 

पकां वा इथोफेनफॉस 10 ई.सी. (500 पम.पल.) पकां वा ॲपसफेट 50 डबु्ल.पी. (600 गॅ्रम)  पकां वा बुप्राफेजीन 25 टके्क (800 पम.ली.) 

पकां वा पफप्रोपनल 5 % 1100 पम.पल. पकां वा क्सिनालफास 25 % 1500 पम.पल. / हेक्टरी 500 पलटर पाण्ात पमसळून फवारिी

करावी. 
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वनळे भंुगेरे

• या पकडीची अळी व भुांगेरे पपकाचे नुकसान करतात. 

• भुांगेरे पानाचा पहरवा भाग खरडून खातात, तर अळ्या पाने पोखरून वेडेवाकडे लाांबट पाांढरे चटे्ट करतात.
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िाने गंुडाळणारी अळी: 

• अळी गुांडाळलेल्या पानाच्या आत राहून पृष्ठभागावरील हररतद्रव्य खाते. 

• त्यामुळे पाने पाांढरट होऊन वाळतात. 

• पाने गुांडाळिा-या अळीचा प्रादुभाजव पदसून आल्यास ‘टर ायकोग्रामा पचलोपनस’ या प्रजातीचे 50000 प्रौढ प्रपत हेक्टर आठवड्याचे

अांतराने वरील प्रमािे तीन वेळा प्रसाररत करावेत. पकां वा मॅलापथयान 50 टके्क प्रवाही (1500 पम.ली.) पकां वा लॅमडा 500 पम.पल. पकां वा

ॲपसफेट 50 डबु्ल.पी. (625 गॅ्रम) पकां वा कापटाप हायडर ोक्लोराइड 1000 गॅ्रम ह्युबेडीसाइड 125 गॅ्रम प्रपत 500 पलटर द्राविातून

एक हेक्टर के्षत्रावर फवारावे.
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लष्करी अळी: 

• या पकडीचा प्रादुभाजव लष्करासारखा सामूपहक पद्धतीने होत असल्यामुळे त्याांना ‘लष्करी अळी’ असे म्हितात. 

• अळी सांध्याकाळी तथा पहाटे पपकावर हल्ला करते आपि पदवसा चोथ्यात लपून बसते. 

• या अळ्या भाताची पूिज पाने खाऊन फस्त करतात, लोांबी कुरतडून खातात. पानाच्या पशरा तथा काड्याच पशल्लक ठेवतात. 

• लष्करी अळीचा प्रादुभाजव आढळून आल्यास पमथील पॅरापथयान 2 टके्क भुकटी (20 पक.गॅ्र.) पकां वा सायपरमेथ्रीन 25 टके्क प्रवाही

(120 पम. ली.) पकां वा क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. (2500 पमली) पकां वा ॲपसफेट 50 डबु्ल.पी. (600 गॅ्रम) लॅमडा 500

पकां वा पम.पल. प्रपत हेक्टरी 500 पलटर पाण्ात पमसळून फवारावे.
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लोबंीतील ढेकण्या : 

• भाताचे दािे भरण्ाच्या वेळेस पपले्ल व प्रौढ ढेकूि त्यातील रस शोिि करतात. त्यामुळे लोांब्ा पोचट

राहतात. 

• शेतात या पकडीचा जास्त प्रादुभाजव िाल्यास पवपशष्ट् प्रकारचा घाि वास येतो.

• लोांबीवरील ढेकण्ाचा प्रादुभाजव आढळल्यास पमपथल पॅरापथयान 2 टके्क भुकटी वकंवा

क्लोरोपायरीफॉस 5 टके्क भुकटी (20 पक.गॅ्र.) प्रपत हेक्टर प्रमािात धुरळावी. वकंवा

टर ायिोफॉस 40 टके्क 1 पलटर पकां वा ॲपसफेट 50 डबु्ल.पी. (1000 गॅ्रम) वकंवा

कारटाप हायडर ोक्लोराइड 600 गॅ्रम

प्रवत हेक्टरी 500 वलटर िाण्यात वमसळून फवारावे
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खेकडा : 

• खेकडे बाांधालगत पबळे तयार करून राहतात व भाताची कोवळी रोपे जपमनीलगत कुरतडून

खाण्ासाठी पबळात घेऊन जातात. 

• पपहल्या दीड मपहन्ात पपकात जास्त प्रादुभाजव पदसून येतो. 

• तसेच खाचराांच्या बाांधात पिदे्र पाडल्यामुळे त्यात पािी राहत नाही तसेच बाांध फुटतात. त्यामुळे उभ्या

पपकातील नुकसान आपि नांतर बाांधबांपदस्तीचा खचज असे दुहेरी नुकसान होते.

• खाचरात खेकड्याच्या बांदोबस्तासाठी हांगामाचे सुरवातीला पकां वा प्रादुभाजव पदसून आल्यास पविारी

अपमि वापरावे. त्यासाठी एपसफेट 75 टके्क पाण्ात पमसळिारी भुकटी (75 गॅ्रम) घेऊन 1 पक.गॅ्र. 

पशजवलेल्या भातामधे्य 75 गॅ्रम गुळ पमसळावे. या अपमिाचे 100 लहान-लहान गोळे करून

खेकड्याच्या पबळात टाकावेत.
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एकाक्त्मक कीड व्यवस्थािनाच्या ववववध िध्दती

अ) मशागत िध्दत

• खोल नाांगरट व काडीकचरा, पपकाचे धसकटे तसेच तिाचा नाश करिे त्यामुळे पकडीच्या सुप्तावथथा नष्ट् होतील.

• पनरोगी, प्रपतकारक्षम, प्रपतरोधक वािाांचा व जास्त उत्पादन देिाया वािाांचे पबयािे पनवडावे. पवभागपनहाय येिाया

प्रमुख पकडीनुसार वािाांची पनवड करावी.

• एकत्रीत लागवडीची पध्दत अवलांब करिे/पेरिीची वेळ साधिे (जून)

• रोपाांच्या मुळाची प्रपक्रया पकां वा वाफ़्याची प्रपक्रया करिे. (पजथे गादीमाधी पकां वा खोडपकड प्रादूभाजव आढळून येतो.)

• वाफ़्यावर उरलेल्या रोपाांचा नाश करिे, तिाांचा वेळीच बांदोबस्त करिे व बाांध साफ करिे.

• िाडातील अांतर पनयमीत करिे.

• तपपकरी तुडतुडयाचा व पिज कोि कुजव्या या रोगाचा प्रादूभाजव असलेल्या के्षत्रात ओळी आडओळ लागवड पध्दतीचा

अवलांब करिे.

• खताचा येाग्य वापर करिे, नत्राचा अपत वापर केल्यास पकडीचे प्रमाि वाढते.

• तुडतुडयाांचा प्रादुभाजव असिा-या के्षत्रात पाण्ाचे योग्य व्यवथथापन करिे.

• पपकाची कापिी जपमनीलगत करावी यासाठी वैभव पवळयाचा वापर करावा. कारि खोडपकडीच्या अळया

जपमनीलगत धसकटात सुप्तावथथेत जातात. त्या धसकटासोबत येतील अथवा कापल्या जातील व गोळा केलेली

धसकटे जाळून टाकावी.
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ब) यांवत्रक िध्दत

• या पध्दतीमधे्य रोग व पकडीची अवशेि गोळा करिे व नायनाट करि. 

• पाने गुांडाळिा-या अळया व सुरळीतील अळया खाली पडण्ासाठी दोराचा वापर करावा. 

• खोडपकडयाचे पतांग पकडयासाठी 20 गांध सापळे प्रपत हेक्टरी लाविीनांतर 10 पदवसाांनी भात शेतात लावावे. सांपूिज

कालावधीतील गांध सापळयातील गांध तीन वेळा बदलावेत.

• पतांगवगीय पकडी व तुडतुडे प्रकाशाकडे मोठया प्रमािात आकपिजत होतात. त्यामुळे प्रकाश सापळयाचा वापर सांध्याकाळी 6-8 

वाजेपयंत भात शेतात केल्यास पकडीचे पनयांत्रि होण्ास मदत होईल.

क) जैववक िध्दत

• पमत्र पकडीचे सांवधजन- जैपवक पकडी उदा. कोळी, पाण्ातील ढेकूि, चतुर, टर ायकोग्रामा, स्ट्ीनोिॅकॉन अशा अनेक पमत्र पकडी ांचे

सांगोपन करावे.

• पक्षाांना बसण्ासाठी बाबूांचे मचाि करावे. त्यामुळे पक्षी त्यावर बसून ते शतु्रपकडीच्या अळया शोधून खातात.

• खोडपकडीच्या जैपवक पनयांत्रिासाठी ‘टर ायकोग्रामा जापोपनकम’ या प्रजातीचे 50000 प्रौढ प्रपत हेक्टर आठवड्याचे अांतराने पपक

लागिीनांतर एक मपहन्ानी तीन वेळा प्रसारीत करावेत.

• पकटकनाशकाचा वापर टाळण्ासाठी शतु्र व पमत्र पकडीचे प्रमाि 2:1 ठेवावे.
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क) जैववक िध्दत

• पकडीच्या शरीरात रोग पसरविारे पमत्र सुक्ष्म जीव याांचा वापर करुन कीडीचे व्यवथथापन करता येते. 

• पनांबोळी पेंड व पनबोांळी अकाजचा वापर केल्यास पकडी पपकाांपासून परावृत्त होतात. पशवाय पकडीमधे्य नपुसांकता पनमाजि होते व

पुढील पनपमजती होत नाही.

रासायवनक िध्दत - ज्यावेळी वरील पध्दतीने पकडीचे व्यवथथापन होत नाही तेव्हाच पकटकनाशकाचा वापर करावा.

एकाक्त्मकव्यवस्थािनातील महत्वाच्या बाबी –

 बीजप्रवक्रया : ३ % पमठाच्या द्राविाची (३०० गॅ्रम पमठ प्रपत १० पलटर पािी) बीजप्रपक्रया करावी.

 खोडवकडी व गादमाशी - रोविीपुवी रोपाांची मुळे क्लोरोपायरीफॉस २० % प्रवाही १० पम.ली. प्रपत १० पलटर पािी या

प्रमािात तयार केलेल्या पमििात १२ तास बुडवून ठेवावीत व नांतर रोविी करावी.

 गादमाशी, खोडवकडी आवण तुडतुडयांच्या व्यवथथापनाकररता गराडीचे पाने १.५० टन प्रपत हेक्टर या प्रमािात पचखलिीचे

वेळी शेतात टाकावी.

 रोपाांचे शेंडे तोडून बाांबूच्या टोपलीत जमा करावी त्यामुळे रोपाांच्या शेंडयावर असिारी खोडवकडीची अंडी नष्ट् होऊन

त्यामधून परोपजीवी पकटकसुध्दा बाहेर पडतील.
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एकाक्त्मकव्यवस्थािनातील महत्वाच्या बाबी –

 धानव्यतीररक्त इतर िुरक खाद्य वनस्पती उदा. देवधान नष्ट् करावी

 िाने गंुडाळणारी आळी, लष्करी आळी, सुरळीतील आळीचा प्रादुभाजव आढळल्यास पपकावरुन दोरी आडवी

पफरवून आळया खाली पाडाव्यात.

 खोडवकडीचें प्रादुभाषवीत गाभेमर रोपे व पपसोर तसेच गादमाशी प्रादुभाजवग्रस्त चांदेरी पोांगे जमा करुन नष्ट् करावे.

 सुरळीतील आळी व तुडतुडे याांचा प्रादुभाजव आढळल्यास बाांधातील पािी तीन ते चार पदवस बाहेर सोडावे आपि

परत भरावे.

 लष्करी आळीचा प्रादुभाजव आढळल्यास बाांधीत पािी भरावे.

 खोडवकडीच्या जैपवक पनयांत्रिासाठी ‘टर ायकोग्रामा जापोपनकम’ या प्रजातीचे 50000 प्रौढ प्रपत हेक्टर

आठवड्याचे अांतराने पपक लागिीनांतर एक मपहन्ानी तीन वेळा प्रसारीत करावेत.
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भातावरील रोग

करिा (ब्लास्ट), 

िणष करिा

िणषकोष कुजव्या

तिवकरी वठिके

आभासमय काजळी

उदबत्ता

कडा करिा
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करिा (ब्लास्ट) :

• करपा रोगाची लागि रोपावथथेपासून ते पपक पितेच्या काळात कोित्याही अवथथेत पान, खोड, पेरे व लोांबीच्या मानेवर होतो. 

• या रोगामुळे पानावर लांबगोलाकार म्हिजेच मध्यभाग फुगीर व दोन्ही कडा पनमुळते होत जािारे असांख्य पठपके पडतात. 

• पठपक्याांचा मध्य राखाडी रांगाचा व कडा गदज तपपकरी रांगाच्या असतात. 

• पानाप्रमािेच पेरे आपि लोांबीच्या दाांड्यावर सुद्धा रोग येतो, त्यामुळे रोगट पठकािी पेरे आपि मान मोडून लोांबीत दािे भरत नाहीत. 

• या रोगाच्या पनयांत्रिासाठी काबेन्डापिम 50 डबु्ल.पी वकंवा प्रोपीकोनािोल 25 ई.सी. वकंवा हेक्िाकोनािोल 10 गॅ्रम/पम.ली. वकंवा

मॅन्कोिेब 75 डबु्ल.पी. 25 गॅ्रम+ क्सस्ट्कर (पचकट द्राव) 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात फवारावे. 

• रोग पदसताच पपहली फवारिी आपि आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3 फवारण्ा दर 10 पदवसाांच्या अांतराने कराव्यात. 
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िणष करिा:

• सुरवातीला पानाचे टोक पकां वा कडेवर अधजवतुजळाकार पफकट पठपके येतात. हळूहळू पठपके रुां द होत जाऊन तपपकरी होतात. 

• पिजकरपा रोगामुळे मुख्यत: पानाचे शेंडे करपतात. परां तु कधी कधी मधील भाग सुद्धा करपलेला पदसतो. 

• करपलेला भात राखाडी रांगाचा पदसतो आपि या भागात एकमेकाांना समाांतर अशी पफकट तपपकरी वलये पदसतात. 

• या रोगाच्या पनयांत्रिासाठी काबेन्डापिम 50 डबु्ल.पी पकां वा प्रोपीकोनािोल 25 ई.सी. वकंवा हेक्िाकोनािोल 10 गॅ्रम/पम.ली. वकंवा

मॅन्कोिेब 75 डबु्ल.पी. 25 गॅ्रम+ क्सस्ट्कर (पचकट द्राव) 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात फवारावे. 

• रोग पदसताच पपहली फवारिी आपि आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3 फवारण्ा दर 10 पदवसाांच्या अांतराने कराव्यात. 
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कडा करिा : 

• कडा करपा हा रोग अिुपजवामुळे होतो. 

• या रोगामुळे भात पानाांचे शेंडे आपि कडा पफकट पहरवट होऊन करपतात. 

• करपलेल्या भागाचा रांग पफकट तपपकरी असतो आपि पहरवट भागाला लागून

असलेल्या कडा सरळ नसून वेड्यावाकड्या असतात.

• रोगग्रस्त पान दोन बोटात धरुन ओढले असता त्याचा स्पशज खडबडीत लागतो. 

• कडा करपा रोगाच्या पनयांत्रिासाठी कॉपर ऑक्सक्िक्लोराईड 25 गॅ्रम + 

क्सस्ट्र प्टोसायक्लीन 2.5 गॅ्रम + क्सस्ट्कर 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात रोग

पदसताच फवारावे. आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3 फवारण्ा 10 ते 15 पदवसाांच्या

अांतराने कराव्यात.

• या रोगाच्या काबेन्डापिम 50 डबु्ल.पी पकां वा प्रोपीकोनािोल 25 ई.सी. पकां वा

हेक्िाकोनािोल 10 गॅ्रम/पम.ली. पकां वा मॅन्कोिेब 75 डबु्ल.पी. 25 गॅ्रम+ क्सस्ट्कर

(पचकट द्राव) 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात फवारावे. 

• रोग पदसताच पपहली फवारिी आपि आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3 फवारण्ा दर

10 पदवसाांच्या अांतराने कराव्यात. 
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िणषकोष कुजव्या: 

• पिजकोि कुजव्या हा रोग लोांब्ा बाहेर पडण्ाच्या अवथथेत असताना

पानाच्या पोांग्याच्या वरील भागावर पदसून येतो. 

• रोगट भाग तपपकरी रांगाचा होऊन कुजल्या सारखा पदसतो. 

• तपपकरी रांगाच्या मधील भाग राखाडी रांगाचा असतो. 

• या रोगामुळे लोांब्ा पूिज बाहेर न पडता पोांग्यामधे्य अडकतात. 

• रोगट लोांबीच्या दाण्ाांचा रांग पफकट ते गदज तपपकरी होतो. 

• लोांबीमधे्य दािे भरत नाहीत व रोगट लोांब्ा कुजतात.

• या रोगाच्या काबेन्डापिम 50 डबु्ल.पी पकां वा प्रोपीकोनािोल 25 ई.सी. 

पकां वा हेक्िाकोनािोल 10 गॅ्रम/पम.ली. पकां वा मॅन्कोिेब 75 डबु्ल.पी. 25

गॅ्रम+ क्सस्ट्कर (पचकट द्राव) 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात

फवारावे. 

• रोग पदसताच पपहली फवारिी आपि आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3

फवारण्ा दर 10 पदवसाांच्या अांतराने कराव्यात. 
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तिवकरी वठिके : 

• सदर रोगामुळे पानावर अांडाकृती तपपकरी रांगाचे पठपके येतात.

• हळूहळू पठपक्याचा मध्य पफकट पाांढरट रांगाचा व कडा गदज तपपकरी रांगाच्या होऊन त्याभोवती पफकट पपवळसर रांगाचे वलय

पदसून येते.

• दाण्ाच्या टरफलावर सुद्धा या रोगाचा प्रादुभाजव पदसून येतो आपि ते पूिज गडद तपपकरी रांगाचे होते. 

• या रोगाच्या काबेन्डापिम 50 डबु्ल.पी वकंवा प्रोपीकोनािोल 25 ई.सी. पकां वा हेक्िाकोनािोल 10 गॅ्रम/पम.ली. वकंवा मॅन्कोिेब 75

डबु्ल.पी. 25 गॅ्रम+ क्सस्ट्कर (पचकट द्राव) 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात फवारावे. 

• रोग पदसताच पपहली फवारिी आपि आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3 फवारण्ा दर 10 पदवसाांच्या अांतराने कराव्यात. 
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आभासमय काजळी (काणी):

• आभासमय काजळी या रोगामुळे लोांबीत दािे भरण्ाऐवजी पपवळ्या वकंवा शेंदरी रांगाच्या गाठी तयार होतात आपि नांतर गाठी ांचा

रांग शेवाळी ते काळपट होतो.  

• या गाठीमधून काळसर रांगाची भुकटी बाहेर येते. 

• या रोगाच्या काबेन्डापिम 50 डबु्ल.पी वकंवा प्रोपीकोनािोल 25 ई.सी. वकंवा हेक्िाकोनािोल 10 गॅ्रम/पम.ली. वकंवा मॅन्कोिेब 75

डबु्ल.पी. 25 गॅ्रम+ क्सस्ट्कर (पचकट द्राव) 10 पम.ली. प्रपत 10 पल. पािी या प्रमािात फवारावे.

• रोग पदसताच पपहली फवारिी आपि आवश्यकतेनुसार पुढील 2 ते 3 फवारण्ा दर 10 पदवसाांच्या अांतराने कराव्यात. 
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उदबत्ता :

• या रोगामुळे नेहमीसारखी लोांबी बाहेर न पडता राखाडी पाांढरट रांगाची सुरसुरी सारखी दािे पवरपहत लोांबी बाहेर पडते. 

• थोड्याच पदवसात रोगट लोांब्ा काळ्या पडतात आपि उदबत्ती सारख्या पदसतात.
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रोगव्यवस्थािन:-

1) रोिवावटका:- रोपवापटकेत करपा रोगाच्या पनयांत्रिासाठी रोपे 15 पदवसाांची असताना 0.1 टक्का काबेडॅपिम, 0.1

टक्का एपडपेनफॉस अथवा 0.1 टक्का टर ायसायकॅ्लिोल यापैकी एका बुरशीनाशकाची फवारिी पावसाची उघडीप बघून

करावी.

2) िुनषलागवड:- रोपाांची पुनजलागवड करण्ापूवी कडा करपा रोगाच्या पनयांत्रिासाठी रोपाांची मुळे स्ट्र ेप्टोसायक्लीनच्या

(10 पल. पाण्ात 5 गॅ्रम) द्राविात 10 पमपनटे बुडवून नांतर लाविी करावी.

3) फुटवे येण्याची अवस्था:-करपा, शेंडेकरपा आपि पपांगट पठपका रोगाांच्या एकपत्रत पनयांत्रिासाठी बुरशीनाशकाची

फवारिी घ्यावी. त्यासाठी प्रपत हेक्टरी 500 पलटर पाण्ात 1250 गॅ्रम कॉपर ऑक्सिक्लोराईड अथवा 100 गॅ्रम िामनेब

अथवा 500 गॅ्रम काबेडॅपिम यापैकी एक बुरशीनाशकाची पाण्ात पवरघळून फवारिी करावी. रोगाचा प्रादुभाजव लक्षात

घेवून एकूि तीन फवारण्ा 15 पदवसाच्या अांतराने घ्याव्यात. प्रते्यक वेळी एकच बुरशीनाशक वापरण्ाऐवजी वरील

बुरशीनाशके आळीपाळीने वापरावीत. पपकात केवळ करपा रोगाची लागि आढळून आल्यास एपडपेनफॉस 600 पमली

अथवा टर ायसायकॅ्लिोल 500 गॅ्रम प्रपत 500 पलटर पाण्ातून फवािी करावी. एकूि तीन फवारण्ा 15 पदवसाच्या

अांतराने घ्याव्यात.

4) फुलो-याची अवस्था :- आभासमय काजळी आपि उदबत्ता रोगाची लक्षिे लोांब्ावर पदसून येताच अशा रोगग्रस्त

लोांब्ा वेळीच कापून घ्याव्यात म्हिजे रोगकारक बुरशीचा अन् पनरोगी लोांब्ाशी (दाण्ाांशी) सांपकज होिार नाही.

5) विक कािणीची अवस्था:-आभासमय काजळी आपि उदबत्त्याच्या लोांब्ा पनरोगी पपकापासून बाजूला काढून नांतर

कापिी आपि मळिी करावी.
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भात विकाची कािणी, 

मळणी व साठवण

कािणी :

• भाताचे पीक पनसवल्यानांतर साधारिपिे 25 ते 30 पदवसाांनी लोांबीत 90 टके्क दािे पि िाल्यावर कापिी करावी. 

• योग्य वेळी कापिी केल्यास भात भरडताना किीचे प्रमाि कमीत कमी रहाते. 

• प्रचलीत पद्धतीमधे्य भाताची कापिी त्यामधील ओलाव्याचे प्रमाि अांदाजे 16 ते 18 टके्क असताना करतात. 

• भात जास्त वाळल्यामुळे कापिीच्या वेळी दािे गळून पडतात. त्यामुळे होिारे नुकसान हे 5 ते 10 टके्क पयंत असते तसेच भात

पठसूळ बनतो. त्यामुळे भरडिीनांतर ताांदळात तुकड्याांचे प्रमािे बरेच असते. अशा ताांदळाला पॉलीशसुध्दा चाांगल्या प्रकारे करता

येत नाही. 

• यामुळे भाताची कापिी ओलाव्याचे प्रमाि 21 ते 23 टके्क असताना करावी.
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यांवत्रकीकरण :-

1. वैभव ववळा –

• खोडपकडीचे पनयांत्रिाच्या दृष्ट्ीने कापिे जपमनी लगत करण्ासाठी ‘वैभव‘ पवळ्याचा

वापर करवा. 

‘वैभव‘ ववळ्याची वैवशष्ठ्ये

• पवळ्याचे पाते दातेरी व धारदार असून दाताांची पदशा मुठीकडे आहे.

• पात्याच्या पवपशष्ट् आकारामुळे पात्याची पूिज लाांबी कापिी करीता उपयोगात येते.

• पवळ्याचे पाते मुठीपासून 4.5 सें. मी. ठेवले आहे.

• पवळ्याला मुठीजवळ वाकपवल्यामुळे कापिी जपमनीलगत करता येते.

• वजनास हलका आहे.

• खोडपकड्याांचा प्रादुभाजव कमी करण्ास मदत करतो.
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2. स्वयंचवलत भात कािणी यंत्र :

• मुख्यते्व हे काम मजुराकरवीच होत असल्यामुळे ऐन काढिीचे

वेळी मजुराांची टांचाई भासते. 

• यावर उपाय म्हिून भात कापिीसाठी स्वयांचपलत भात कापिी

यांत्र पवकसीत केले आहे. 

• हे यांत्र 6-5 अश्वशक्तीच्या पडिेल इांपजनने चालपवता येते. 

• कापिी यांत्र इां पजनच्या पुढील भागास जोडले असून पट्ट्याच्या सहाय्याने

त्यास चालपवण्ाची शक्ती पुरपवली जाते. 

• या यांत्राने एकावेळी 1 मी. रूां दीचे पपक कापता येते. 

• एका तासाला साधारिपिे 500 पम.ली. पडिेल लागते. 

• या यांत्रामुळे भात पपक कापले जाऊन एका बाजूस व्यवक्सथथत अांथरले जाते. 

• पपक पेरताांना सरळ रेिेत पेरले नसेल पकां वा फोकून पेरलेले असेल तरीसुद्धा कापिी व्यवक्सथथत करता येते. 

• या यांत्राच्या सहाय्याने साधारिपिे 1 हेक्टर के्षत्रावरची भात कापिी 1 पदवसात करता येते. 

• सवाजत महत्वाचे म्हिजे या कापिी यांत्राने नुकसानीचे प्रमाि फक्त 0.2-0.5% एवढेच आढळले आहे. 
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मळणी :-

• भात पूिजपिे वाळल्यावर म्हिजेच दाण्ातील आद्रजतेचे प्रमाि 14 ते 16

टके्क खाली आल्यावरे मळिी करावी.

• मळिी नेहमीच्या अगर बैलाांच्या सहाय्याने अगर मळिी यांत्राने करावी.

• भात मळिी यांत्राला एक गोल डर म आडव्या आसावर बसपवलेला असतो. 

• डर मवर पट्ट्या बसपवलेल्या असून त्यावर ताराांचे लुप्स पवपशष्ट् कोनात

बसपवलेले असतात. 

• या डर मची लाांबी साधारिपिे 60 सें. मी. ते 1 मीटर पयंत असते. 

• कमी लाांबीचे भात िोडिी यांत्र पायडल मारुन पकां वा इलेक्टर ीक मोटारवर

चालपवता येते. 

• जास्त लाांबीचे यांत्र इलेक्टर ीक मोटार पकां वा पावर पटलर वापरुनसुद्धा

चालपवता येते.

• यावर साधारित: 2 ते 4 मजूर एकाच वेळी काम करु शकतात. 

• एका तासामधे्य साधारिपिे 135 ते 150 पकलो भाताची िोडिी करता

येते.
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भात विकाची वाळवण: 

• भात पपकाच्या कापिीवेळी दाण्ाांतील आद्रजता 20 ते 22 टके्क इतकी असते. अशी ही आद्रजता भाताचे धान् वाळवून 12 ते 14 टके्क

पयंत खाली आििे म्हिजे ‘वाळपविे‘ होय. 

• या काढिीत्तोर सुयोग्य प्रपक्रयेमुळे भाताच्या धान्ाची प्रत, पबयािे म्हिून वापरक्षमता, भरडल्यानांतर होिारा अन्न म्हिून वापर आपि

पौष्ट्ीकता पटकवली जाते.

• योग्य पद्धतीने वाळपवल्यामुळे (आद्रजतेचे प्रमाि अल्प असल्याने) भाताचे धान् हे अपधक पदवस साठपवता येते.

• बुरशी व पजवािू पासून नुकसान कमी होते.
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ववशेष आभार :-
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