
 

 
 

महारा   शासन 
कृिष िवभाग 

ग   िपकातील एकाि मक िपक  यव  थापन 
 वािशम िज ात र बी हगंामातील ग  ह े मुख तृण धा य वग य पीक असूनया िपकाचे सरासरी 
२३५७५ हे टर े  आह े चालू हगंामात पज यमान चांगले झाले असून पा याची उपलब ता झाली 
अस यामुळे या िपकया या पेरणी े ात वाढ िनि त होणार असून ४०००० हे टर पेरणी े ाचे िनयोजन 
कर यात आले आह.े िपकाची उ पादकता वाढिव याक रता खलील माणे अवलंब के यास उ पादनात  िनि त 
वाढ होईल 

अ  बाब िनिव  ठा/तं ान 

१  जमीन व 
हवामान  

 बागायती ग हास पा याचा िनचरा होणारी म यम त ेभारी तीची जमीन िनवडावी, िपकाच े
कलावधीत थडंीच े कमान १०० दवस अस यास पीक उ पादन चागंल ेयते े

 पवु मशागत  
 खरीप िपकानतंर खोल नागंरणी क न व वखरा  या ितन त ेचार पाळया देऊन जमीन भसुभसुीत 

उताराला आडव ेसारे पाडुन ग  परेणी साठी जमीन तयार करावी. 

 भरखत े  पेरणीपवु  जमीनीत कमान ३० गाडया चागंल ेकुजलले ेशणेखत/ कंपो  ट खत िमसळाव े

४ पेरणीची 
 यो  य वळे 

 कोरडवा  ग  हाची परेणी ऑ  ट बर  या दसु-या पधंरवाडयात करावी. परेणीस उिशर झा  यास 
जा  तीत जा  त १५ िडसबर पयत करावी. 

५ िबया  याच े
माण  

 कोरडवा  परेणीसाठी ित हे  टरी ७५ कलो बागायती वळेेवर पेरणीसाठी १००  कलो ( 
एचडी२१८९ कवा पणुा सार  या जाड दा  या  या वाणासाठी हे  टरी १२५ कलो) बागायती 
उशीरा पेरणीसाठी १५० कलो िबयाण ेवापराव े

६ िबज या  
 पेरणीपवु  िबया  यास थायरम + कॉबा  झील ७५%पा  यात िमसळणारी भुकटी २.५ मॅ ित 

कलो िबया  यास लाव  यानतंर अझॅटॅोबॅ  टर ह ेिजवाण ुसवंधन लावाव.े  

७ पेरणी   कोरडवा  ग  हाची पेरणी जमीनीत परेुसा ओलावा असतांना करावी. बागायती ग  हाची परेणी 
करतानंा जमीनीत परेुशी ओल नस  यास जमीन िभजवनु पेरणी करावी.  

८ पेरणीच े
अतंर  

 कोरडवा  व वळेेवर परेणीकरीता २३ स.ेमी. व बागायती उिशरा पेरणीकरीता १५ त े१८ समेी 
ठेऊन ५ त े६ समेी खोलीवर िबयाण ेपरेणी करावी.  

९ रासायिनक 
खत े 

 कोरडवा  ४०:२०:० 
 बागायती वळेवर परेणी १००:५०:५० 
 उिशरा पेरणी ८०:४०:४० 
 बागायती ग  हास  फुरद, पालाश पवु व न ाची अध  मा ा परेणी बरोबर व अध  न  मा ा 

िपक १८ त े२० दवसाच ेझा  यानतंर ावी. 

१० आंतरमशाग
त  

 पेरणीपासनु ३० त े४० दवसाच ेआत तणाचं े माण ल ात घऊेन १ त े२ वळेा नदणी करावी 
कवा अ ंद पानाचं े िनयं णाकरीता २-४-D (सोडीयम सॉ  ट) १ कलो ५०० ली. पा  यात 

होऊन फवाराव ेव ंद पानाच े तणाचा बदंोब  तासाठी अल ीप (मटेास  युरॉन मथेाईल) ती 



हे  टर ४९ मॅ २० मॅ औषध + ५०० लीटर पाणी परेणीनंतर करावी.  

११ ओिलत 
 यव  थापन 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

मयादेत पाणी उपल  ध अस  यास  
१. एक ओलीत  - ४० त े४२ दवसानंी 
२. दोन ओलीत – १८ त े२० व ६० त े६५ दवसानंी. 
३. तीन ओलीत – १८ त े२०, ४० त े४२ व ६० त े६५ दवसांनी. 

अ.  िपक वाढीची अव  था पेरणीनतंरच े
दवस 

पा  याचा ताण 
पड  यास उ  पादनात 

यणेा-या घटीची 
ट  केवारी 

१ मुकुटमुळे फुट  याची सु वात  १८ ते २०  ३३ 
२ जा  तीत जा  त फुटवे अव  था  ३० ते ३५  ११ 
३ कांडी धर  याची उिशरा अव  था  ४५ ते ५० ११ 
४ फुलोरा अव  था  ६५ ते ७० २५ 
५ दा  याची दधुाळ अव  था  ८० ते ८५ ८.५  
६ दा  यात िचकांची अव  था  ९५ ते १०० २.५ 

१२  कापणी व 
मळणी 

िपक प  व होताच कापणी करावी. यो  य जागेवर गंजी लाऊन मळणी यं ाने मळणी करावी. कवा 
कबाईन हाव  टरने कापणी मळणी करावी.  

१३ सधुारीत 
वाण 

 ग  िपका  या आिधक उ  पादनासाठी सधुा रत वाणाचिेनवड करीत असतानंा दहा वषा  या 
आतीलच सारीत झालले ेवाण िनवडाव.े   

 अ) कोरडवा  -  
 एकेडीड  य ु२९९७-१६ (शरद) –फूलावर ये  याचा कालावधी – ५५ ते ६० दवस, प रप  व 

हा  याचा कालावधी – ११० ते ११५ दवस, उ  पादन हे  टरी १२ ते १४ कटल, दा  याचा रंग 
िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४५ ते ५५  ॅम  

 पीडीके  ही वािशम (ए   य ुएस एम१४७२) –फूलावर ये  याचा कालावधी – ५५ ते ६० दवस, 
प रप  व हा  याचा कालावधी – १००  ते ११५ दवस, उ  पादन हे  टरी १४  ते १५  कटल, 
दा  याचा रंग िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४३  ते ४७   ॅम. 

 एम एसी एस १९६७ -फूलावर ये  याचा कालावधी – ५५ ते ६० दवस, प रप  व हा  याचा 
कालावधी – १०५  ते ११०  दवस, उ  पादन हे  टरी ८  ते १० कटल, दा  याचा रंग 
िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४२  ते ४५  ॅम  

 एन आय ५४३९–फूलावर ये  याचा कालावधी – ५५ ते ६० दवस, प रप  व हा  याचा 
कालावधी – १०५  ते ११०  दवस, उ  पादन हे  टरी  १०  ते १२ कटल, दा  याचा रंग 
िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ३५   ते ३८   मॅ.  

 ब) मयादीत ओलीत – 
 पीडीके  ही वािशम (ए   य ुएस एम१४७२) –फूलावर ये  याचा कालावधी – ६०  ते ६५  दवस, 

प रप  व हा  याचा कालावधी – ११५ ते ११७  दवस, उ  पादन हे  टरी २०   ते २५  कटल, 
दा  याचा रंग िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४७  ते ४८ ॅम. 

 क) बागायती वळेेवर परेणी – 
 एकेड   यु १०७१ (पणुा) –फूलावर ये  याचा कालावधी – ६५  ते ७०  दवस, प रप  व 

हा  याचा कालावधी – ११०  ते ११५  दवस, उ  पादन हे  टरी ३० ते  ३५   कटल, दा  याचा 
रंग िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४० ते ४२  ॅम. 

 एकेएड   य ु ३७२२ (िवमल) –फूलावर ये  याचा कालावधी – ५० ते ६० दवस, प रप  व 
हा  याचा कालावधी – १०५  ते ११० दवस, उ  पादन हे  टरी ४०  ते  ४२ कटल, दा  याचा 
रंग िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४० ते ४२  ॅम. 



 एचडी २१८९ –फूलावर ये  याचा कालावधी – ६० ते ६५ दवस, प रप  व हा  याचा कालावधी 
– ११०  ते ११५ दवस, उ  पादन हे  टरी ३० ते  ३५ कटल, दा  याचा रंग िपवळसर, १००० 
दा  याचे वजन ४० ते ४२  ॅम. 

 एचडी २३८० –फूलावर ये  याचा कालावधी – ५५ ते ६० दवस, प रप  व हा  याचा कालावधी 
–१०५ ते ११० दवस, उ  पादन हे  टरी ३० ते  ३५ कटल, दा  याचा रंग िपवळसर, १००० 
दा  याचे वजन ३८ ते ४० ॅम. 

 ड) बागायती उिशरा परेणी – 
 पीडीके  ही सरदार (एकेएड   य ु४२१०-६) –फूलावर ये  याचा कालावधी – ५३ ते ५४ दवस, 

प रप  व हा  याचा कालावधी – ९६ ते १०० दवस, उ  पादन हे  टरी ४२ ते  ४४ कटल, 
दा  याचा रंग िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४२ ते ४५ ॅम. 

 एकेएड   य ु ४६२७ –फूलावर ये  याचा कालावधी – ५२ ते ५५ दवस, प रप  व हा  याचा 
कालावधी – ९२ ते ९६ दवस, उ  पादन हे  टरी ४२ ते  ४४ कटल, दा  याचा रंग िपवळसर, 
१००० दा  याचे वजन ४२ ते ४५ ॅम. 

 एकेएड   य ु ३८१ –फूलावर ये  याचा कालावधी –५० ते ५५ दवस, प रप  व हा  याचा 
कालावधी –९० ते ९५ दवस, उ  पादन हे  टरी २५ ते  ३० कटल, दा  याचा रंग िपवळसर, 
१००० दा  याचे वजन ४४ ते ४६ ॅम. 

 एकेएड   य ु१०७१ (पणुा) –फूलावर ये  याचा कालावधी –५५ ते ६० दवस, प रप  व हा  याचा 
कालावधी –१०० ते १०५ दवस, उ  पादन हे  टरी २५ ते  ३० कटल, दा  याचा रंग 
िपवळसर, १००० दा  याचे वजन ४० ते ४२ ॅम. 

 एच आय ९७७–फूलावर ये  याचा कालावधी – ५५ ते ६० दवस, प रप  व हा  याचा कालावधी 
– १०० ते १०५ दवस, उ  पादन हे  टरी २५ ते  ३० कटल, दा  याचा रंग िपवळसर, १००० 
दा  याचे वजन ४० ते ४२ ॅम. 

 

कड कडीची ओळख एका  मीक  यव  थापन 

खोड कडा 

खोड कडीचा ादभुाव ग  
बीवर असतांना आढळुन 

येतो. अळया रोपटयां  या 
गा  यात िश न गाभा 
पोखरतात, प रणामी 

रोपटयांचा वरील भाग 
वाळतो. 

१. जमीनीची उ  हाळयात खोल नांगरणी क न जमीन उ  हात तापु ावी. 
जेणेक न कड चे कोष न  ट होतील. 

२. िपकांची फेरपालट करावी.  
३. िपकांची पेरणी िशफारसीत वेळेनुसार करावी.  
४. रासायिनक खतांचा संतुलीत वापर  करावा.  
५. िपका  या वाढी  या अव  थाम  ये पा  याचा ताण पडु देऊ नये 
६. या कड  या  यव  थापनाकरीता कुठलेही लेबल  लेम रासायिनक 

कटकनाशक उपल  ध नाही  

मावा 

ही िपवळसर अथवा काळपट िहरवी ितळा  या दा  याचे 
आकाराची िचमुकली कड असुन या कडीचे ौढ आिण 
िप  ले पाना  या खाल  या बाजुला रा न रस शोषण 
करतात  यामुळे पाने िपवळसर रोगट बनतात. ही कड 
िव  टे ारे िचकट व पानांवर टाकत अस  यामुळे  यावर 
काळी बुरशी वाढुन पाने काळी पडतात व काश सं  लषेण 
बंद होऊन रोप मरते 

या कडीचे िनयं णासाठी थायिमथॉ  झाम 
२५ ट  के ड   युजी १० ते १५ ॅम कवा 

नॉलफॉस २५ ट  के वाही ईसी ४० 
िम.ली. ित १० पा  यात िमसळुन फवारणी 
करावी. 

उंदीर 
उंदीर ग  हाचे फुटव ेव  या तोडुन खातात आिण िबळात 
साठिवतात. उंदीराचा बंदोब  त कर  यासाठी िवषायु  त 
आिमषांचा वापर करावा. 

ह े आिमष तयार कर  याकरीता धा  याचा 
भरडा ४९ भाग, थोडे गोड तेल व १ भाग 

ोमोिडऑलान ०.२५ ट  के सीबी एक  
िमसळाव.े चमचाभर आिमष  लिॅ टक  या 
िपशवीत टाकुन शेतातील िजवतं िबळाम  य े
टाकावे कवा िबळाजवळ ठेवावे. 



रोग  एका  मीक  यव  थापन 

ताबंरेा  

हा हवे ारे पसरणारा बुरशीज  य रोग आह.े या रोगामुळे पानांवर/खोडांवर व  यावर िवखुरलेले नार गी 
रंगाचे फोड येतात जे पुढे काळे पडतात या फोडांम  य े बुरशीची िबजे असतात. तांब-ेयापासुन नुकसान 
टाळ  यासाठी ितबंधक वाणांचा (उदा. एचडी २१८१, पुणा, एकेड  लु ३८१ व एच आय ९७७, एकेड   य ु
३७२२, एकेएड   यु ४६२७, एकेड   यु ४२१०-६) वापर करावा. तांब-ेयाची लागण दसताच क ीय 
कटकनाशक सं  था, फरीदाबाद यांचे दनाकं ३०/०६/२०१६ चे प रप कानुसार मॅ  कोझबे ७५ ट  के 

ड   युपी २० ते २५ ॅम, ित १० िलटर पाणी कवा क ीय कटकनाशक सं  था, फरीदाबाद यांचे दनांक 
३०/०६/२०१६ चे प रप कानुसार संयु  त बरुशीनाशक काबा  झील ३७.५ ट  के + थायरम ३७.५ ट  के 
िडएस ३ ॅम ित िलटर पाणी अशा कारची फवारणी करावी. रोगाची ती ता ल ात घेऊन १० ते १५ 
दवसां  या अंतराने पु  हा दसुरी फवारणी करावी. 

काजळी 
कवा काणी  

या रोगाचा सार िबया  या ारे होतो. रोगट  याम  ये दा  याऐवजी काळी भुकटी तयार होते. या रोगा  या 
िनयं णासाठी क ीय कटकनाशक, सं  था फरीदाबाद याचें द. ३०/०६/२०१६ चे प रप कानुसार संयु  त 
बुरशीनाशक काबा  झीन ३७.५ ट  के + थायरम ३७.५ ट  के िडएस ३ ॅम ित कलो िबयाणे या माणे बीज 

या करावी.  

पानावरील 
करपा  

ग  हावरील करपा रोगा  या िनयं णासाठी रोगाचा ादभुाव दसताच क ीय कटकनाशक सं  था, फरीदाबाद 
यांचे द. ३०/०६/२०१६ चे प रप कानुसार मॅ  कोझेब ७५ ट  के ड   युपी २० ते २५ मॅ, ित १० िलटर 
पाणी अशा कारची फवारणी करावी.  

 

 
 

क  प सचंालक, आ  मा तथा 
िज  हा अिध क कृिष अिधकारी, वािशम 

(निवन शास कय ईमारत, दसुरा मजला म न.ं २०९, २१०, २११, २१२) 
फोन न.ं ०७२५२-२३५८१३, ई मेल –dsaowashim@gmail.com 


