
                                                                      
महाराष्ट र शासन 

कृषि षिभाग 

म ुंग षिकातील एकाषममक षिक व् यिस् थािन 

 वाशिम शिल्ह यात म ुंग शिका खाशिि क्षेत्र ६३९० हके् टर अस न, या शिकाचे क्षेत्र शिवसेंशिवस 

कमी होत आह.े या शिकाखाशिि क्षेत्र कमी होण् याचे प्रम ख कारण  मगृ नक्षत्रात िेरणी योग् य िाऊस 

न िडणे. िेरणीची वेळ शनघ न गेल्ह याम ळे अिेक्षीत उत् िािनावर िरीणाम होतो. शिक फ िोरा व िाणे 

भरण् याचे अवस् थेत असताुंना िावसाचा खुंड िडल्ह यास फ िे गळ न िडतात आशण िेंगा िक् व होत 

नाहीत, त् याम ळे स ध् िा शिकाच् या उत् िािनावर मोठा िररणाम होतो. िरीिक् व झाल्ह यानुंतर िेंगा 

तोडणीकरीता वेळेवर मि र न शमळाल्ह याम ळे शिक िावसात सािड न शिकाचे न कसान होते. 

शिल्ह हयात कारुंिा व मानोरा ताि क् यात  किािी + म ुंग १:१ या प्रमाणात स ध् िा िेरणी केिी िाते व 

ह ेशिक शदििि असल्ह याम ळे िमीनीचा िोत स धारण् यास मित होते. 

अ

क्र 
बाब षनषिष्ट ठा / तुंत्रज्ञान 

१ 
स धारीत 

िाण 

 

➢ आषधक उम िादनासाठी स धाररत िाणाचे षनिड  करीत असताुंना 

षिद्याषिठाकड न प्रसारीत झालेले िाण षनिडािे.   

➢ म ुंग िी.के.व् ही ८८०२  – (सन २०००) कािावधी ६१ ते ६३ शिवस, 

उत् िािन ४ ते ५ शक्वुंटि/एकर,िवकर व एकाच वेळी िरीिक् व होणारा, 

भ री रोगास मध् यम प्रशतकारक्षम. 

➢  िी.के.व् ही षिन गोल् ड (ए.के.एम९९११)  –  (सन २००७) कािावधी 
६४ ते ७२ शिवस, उत् िािन ४ ते ५ शक्वुंटि/एकर, मध् यम िाड िाण,े भ री 

रोगास मध् यम प्रशतकारक्षम. 

➢ िी.के.व् ही ए.के.एम-४  –  (सन २००९) कािावधी ६५ ते ७० शिवस, 

उत् िािन ४ ते ५ शक्वुंटि/एकर , िाड िाणे ,अशधक उत् िािन िणेारा वाण, 

खरीि व उन् हाळी िोन् ही हुंगामा करीता उिय क् त.   

➢ टी. आर. एम. १८ –  (सन १९९४) कािावधी ६८ ते ७० शिवस, 

उत् िािन ४ ते ५ शक्वुंटि/एकर , भ री रोगास प्रशतकारक ,अशधक उत् िािन 

िणेारा वाण. 



➢ टी. आर. एम. २ –  (सन १९९०) कािावधी ६८ ते ७० शिवस, उत् िािन 

४ ते ५ शक्वुंटि/एकर , भ री रोगास प्रशतकारक ,ि वव शविभावत रब् बी 

िागवडीकरीता. 

➢ बी. िी. एम. आर १४५  –  (सन २००१) , कािावधी ६५ ते ७० 

शिवस, उत् िािन ४ ते ५ शक्वुंटि/एकर , 

➢ म ुंग कोिरगाि –  (सन १९८२) कािावधी ६० ते ६५ शिवस, उत् िािन 

२.५  ते ३ शक्वुंटि/एकर , टिोरे िाणे,भ री तसेच करिा रोगास बळी 

िडणारा.    

२ षबयाणे ➢ ६ शकिो/एकर  

३ षबजप्रषक्रया 

िहीिीीः  २.५ ग्रॅम बावीस् टीन/शकिो शबयाणे   

ि सरीीः िेरणी ि वी /शकिो शबयाण् यास ५ ग्रॅम ट्रायकोडमाव िावडर िावावी व 

त् यानुंतर  २५ ग्रॅम रायझोशबयम िीवाण ची िावडर ग ळाच् या थुंड िाण् यामध् य े

शमसळ न िावावी.  

४ 
लागिडीचे 

अुंतर 

➢  ४५x५ से.मी. शकुं वा ३०x१० से.मी.  

  िमीनीचे मगि रान सार                             

५ 
िेरणीची 

िेळ 

➢  मान् स नचा िहीिा िेरणी योग् य िाऊस होताच शकुं वा ि नच् या ि स-या 

िुंधरवाडयात िेरणी ि णव करावी.  

७ 

खत 

व् यिस् थािन 

प्रषत एकर 

➢ मिागतीनुंतर ८ बैिगाडया चाुंगिे क ििेिे िेणखताचा भर खते म् हण न 
वािर करावा.  

➢ रासायणीक खत २५:५०:२५ शकिो नत्र : स् फ रि : िािाि / हके् टरी वािर 

करावा ( डी.ए.िी. ५० शकिो+ म् य रेट ऑफ िोटॅि २०शकिो/एकरी)  

८ 

स क्ष् म 

म लद्रव् ये 

प्रषत एकर 

➢ शझुंक सल्ह फेट –  ६ शकिो / एकर 

९ 

तण 

व् यिस् थािन 

(तणनाशक) 

➢ शिक िेरणी झाल्ह यानुंतर २४ तासाच् या आत िेंडाशमथिॅीन ३० ते ३५ शमिी 

१० शिटर िाण् यात घेऊन िमीनीवर फवारिे असता शबयाण् यािास न वर 

येणा-या तणाचे शनयुंत्रण होते.  

१० 
आुंतर 

मशागत  

➢ िहीिी : िहीिी डवरणी िेरणीनुंतर २० शिवसाुंनी करावी. 

➢ ि सरी : ि सरी डवरणी िेरणीनुंतर ३० ते ३५ शिवसाुंनी करावी. 

➢ शतसरी : तणाच् या प्राि भाववाचे प्रमाण िाहुन एखािी ख रिणी करावी. 



११ 
िाणी 

व् यिस् थािन   

➢ िावसाचा ताण िडिा असता अिावेळी शकुं वा शिकाच् या वाढीच् या 

अवस् थेत, फ िोरा अवस् थेत आणी िेंगा भरण् याचे अवस् थेत उििब् ध 

असिले्ह या त षार सुंचाद्वारे िाणी ियावे.    

१२ 
म लस् थानी 

जलसुंधारण  

➢ िेवटच् या डवरणीच् या वेळी भरी ितेाुंना डव-याच् या िात् यास िोरी शकुं वा 

िोते बाुंध न उथळ स-या िाडण् यात याद यात. 

१३ 

िािसाचा 

ताण 

िडल् यास  

➢ िावसाचा ताण िडल्ह यास िोटॅशियम नायटे्रट ( १३:००:४५) १०० ग्रॅम/ 

१०शिटर िाण् यात घेऊन शिकावर फवारणी करावी.  

१४ षिक सुंरक्षण  

➢ िहीिी : रस िोषणा-या शकडी व भ री रोगाचा प्राि भाववाची िक्षणे शिस न 
येताच शनयुंत्रणासाठी िशहिी फवारणी डायशमथोट (रोगर) २० शमिी + 

िाण् यात शमसळणारे गुंधक २५ गॅ्रम / १० शिटर िाण् यात घेऊन फवारावे. 

➢ ि सरी : िहील्ह या फवारणीनुंतर १२ ते १५ शिवसाुंनी ि सरी फवारणी 

डायशमथोट (रोगर) १५ शमिी + बावीस् टीन  १० ग्रॅम / १० शिटर िाण् यात 

घेऊन फवारावे. 

१५ 
काढणी ि 

मळणी 

➢ िेंगा िरीिक् व झाल्ह यानुंतर िगेच िावसाचा अुंिाि बघ न मि राकड न 

िेंगाची तोडणी करुन घ् यावी योग् य शठकाणी स कव न त् याची मळणी करावी.  

१६ उम िादन  ➢ शिकाचे उत् िािन ४ ते ५ शदकुं टि /एकर. 
 

            

प्रकल् ि सुंचालक, आम मा तथा  

षजल् हा अषधक्षक कृषि अषधकारी, िाषशम 

( नषिन प्रशासकीय इमारत, द सरा मजला रुम नुं. २०९, २१०,२११,२१२ ) 

फोन नुं  ०७२५२ – २३५८१३ 

ईमेल- dsaowashim@gmail.com 

mailto:dsaowashim@gmail.com


 


