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प्रस्तावना :-
शेती आणि आहारात मुगास अनन्यसाधारि महत्व आहे. कडधान्य णिकामधे्य अल्पावधीत तयार होिारे

खरीि हंगामातील मुग हे महाराष्ट्र राज्याचे महत्वाचे णिक आहे. महाराष्ट्र ात या णिकाखाली सुमारे ३.५ लक्ष हेक्टर

के्षत्र आहे. णवणवध णिक िद्धतीत मुग णिकाचा समावेश केल्याने जणमनीचा िोत णिकून, तो सुधारण्यास सुद्धा मदत

होते. मुग णिकाला िािी कमी लागत असल्यामुळे आणि ियाायाने िाण्याचा वािर कमी झाल्याने जणमन चोिि

अथवा िािथळ होण्यािासून वाचणवता येते. या णिकाच्या मुळावरील गाठीतील रायझोणियम जीवािू हवेतील नत्र

शोषून घेत असल्यामुळे या णिकाची नत्राची गरज मोठ्या प्रमािात िरस्पर भागणवली जाते. णशवाय या णिकानंतर

घेण्यात येिाऱ्या णिकासाठी उत्तम िेवड तयार होते. त्याचप्रमािे णिक तयार झाल्यानंतर शेंगा तोडून घेऊन ते

जणमनीत गाडल्यास त्यािासून णहरवळीचे णिक घेतल्याप्रमािे जणमनीचा कस सुधारण्यास मदत होते.

मानवी आहाराच्या दृष्ट्ीने मुगास णवशेष महत्व आहे. मुगामधे्य २० ते २५ िके्क प्रणथने असतात आणि णह

प्रणथने तृिधान्यातील प्रणथनांना िूरक असल्याने त्यांचा रोजच्या आहारात िुरेशा प्रमािात समावेश करिे आवश्यक

आहे. गेल्या दोन दशकात मुगाचे उत्पादन आणि उत्पादकता यात वाढ झालेली आहे. असे असले तरी वाढत्या

लोकसंखे्यनुसार मुगाची मागिी फार मोठी आहे. यािाितीत महाराष्ट्र ातील मुगाचे उत्पादन आणि उत्पादकता

वाढवायची असेल तर सुधाररत िद्धतीने मुग णिकाची लागवड करिे गरजेचे आहे.

कोित्याही णिकािासून जास्तीत जास्त उत्पादन काढायचे असेल तर प्रामुख्याने अणधक उत्पादन

देिाऱ्या वािाची णनवड, योग्य प्रकारच्या जणमनीची णनवड आणि िूवामशागत, णियाण्याचे प्रती हेक्टर िुरेसे आणि

योग्य प्रमाि, वेळेवर िेरिी, रासायणनक खतांचा णशफारशी प्रमािे वािर, वेळेवर ति णनयंत्रि, आवश्यकतेनुसार

वेळेवर िािीिुरवठा, रोग व णकडीचें प्रभावी णनयंत्रि या िािीनंा अनन्यसाधारि महत्वआहे.
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 मुग णिकासाठी मध्यम ते भारी, िाण्याचा उत्तम णनचरा होिारी जणमन योग्य ठरते. 

 चोिि, िािथळ, क्षारयुक्त जणमनीत ही णिके चांगली येत नाही. 

 तसेच आम्लयुक्त जणमनीत मुळांवरील रायझोणियम जीवािंूच्या गाठीचंी वाढ होत

नसल्यामुळे रोिे णिवळी िडतात आणि उत्पादनात घि येते. 

 साधारितः ६.५ ते ७.५ सामू असलेली जणमन या णिकासाठी योग्य असते. 

 या णिकास २१ ते ३५ अंश सें.गे्र. तािमान चांगले मानवते. 

 फुले येण्याच्या आणि शेंगा भरण्याच्या कालावधीत कोरडे हवामान णिकाला

अणधक उियुक्त असते. 

 कडधान्य णिके सरासरी ७५० ते १००० मी.मी. वाणषाक िजान्यमानात चांगली

येतात. 

जवमन:-

हवामान :-
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पूववमशागत :-

पेरणीची वेळ :-

 अगोदरच्या हंगामात घेतलेल्या णिकाचे जणमनीवर िडलेले अवशेष, िालािाचोळा वेचून घेऊन जणमन स्वच्छ करावी.

 मुग हे कडधान्य मध्यम ते भारी जणमनीत घेतले जात असल्याने जणमनीची खोल नांगरि नंतर २ कुळवाच्या िाळ्या देऊन

जणमन भुसभुशीत करावी. 

 वेळेवर िेरिीस अणतशय महत्व आहे. मानू्सनचा िणहला िेरिीयोग्य िाऊस झाल्यावर

आणि जणमनीत वािसा येताच, म्हिजे जूनचा दुसरा आठवडा ते जुलैचा िणहला

आठवडा या दरम्यान खरीि मुगाची िेरिी िूिा करावी. 

 १५ जुलैनंतर मुगाची िेरिी करू नये. अन्यथा उत्पादनात मोठ्या प्रमािात घि येते

 िाऊस अणनयणमत िडल्यास िेरिीस उशीर होतो व उत्पादनात घि येते. 

 उणशरा िेरलेल्या णिकालाही लवकर िेरलेल्या णिकािरोिर फुले येतात आणि काणयक

वाढीस िुरेसा अवधी णमळत नाही. 

 त्यामुळे णिकाची वाढ कमी होऊन फांद्या कमी येतात. तसेच फुले आणि शेंगांची

संख्या कमी होते आणि उत्पादनात घि येते. .
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वशफारस केलेले वाण :-

वैभव,  कोिरगाव,  फुले एम-२,  

िीएम-४, BPMR 145 , PKV ग्रीन गोल्ड,  

PKV AKM-४,  िीएम-२००२-१, िीएम-२००३-२,  

उत्कषाा,  उन्नती

वियाण्याचे प्रमाण आवण पेरणी अंतर :-

 हेक्टरी रोिांची संख्या योग्य प्रमािात असिे साठी प्रती हेक्टर णियाण्याचे प्रमाि िुरेसे वािरिे महत्वाचे ठरते. 

 मुग णिकाकरीता १५ ते २० णकलो प्रती हेक्टर णियािे वािरावे.

 दोन ओळीतील अंतर ३० सें.मी. व दोन रोिांमधे्य १० सें.मी. अंतर ठेऊन िेरिी करावी.
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वैभव (म.फु.कृ.वव.राहुरी) BPMR 145 (डा.पं.दे.कृ.वव.परभणी)

BM 2002-1(व.ना.म.कृ.वव.परभणी)AKM-8802  (डा.पं.दे.कृ.वव.परभणी)
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िीजप्रविया आवण जीवाणू संवर्वन :-  णियाण्याची उगवि चांगली होण्यासाठी आणि रोिावस्थेत िुरशीजन्य रोगांिासून

संरक्षि करण्यासाठी िेरिीिूवी प्रती णकलो णियाण्यास २ गॅ्रम थायरम + २ गॅ्रम

कािेन्डाझीम या िुरशीनाशकाची िीजप्रणिया करावी .

 जैणवक िुरशीनाशक िर ायकोडमाा ४ गॅ्रम प्रती णकलो णियािे या प्रमािात लावावे.  

 यानंतर नत्र स्स्थर करिारे रायझोणियम जािोणनकम व सु्फरद णवरघळविारे िीएसिी

जीवािूसंवधान प्रते्यकी २५ गॅ्रम प्रती णकलो णियाण्यास लावावे.

 १० णकलो णियाण्यास २५० गॅ्रम वजनाच्या एका िाणकिातील संवधान गुळाच्या थंड

द्राविातून चोळावे. 

 गुळाचे द्रावि तयार करण्यासाठी एक णलिर िाण्यात १२५ गॅ्रम गुळ घेऊन तो

णवरघळेियंत िािी कोमि करावे.

 िीजप्रणियेत प्रथम रासायणनक प्रणिया केल्यानंतरच जैणवक िीजप्रणिया करावी. 

 णियािे एक तासभर सावलीत सुकवून लगेच िेरिी करावी.

 यामुळे मुगाच्या मुळांवरील गं्रथीचें प्रमाि वाढून हवेतील नत्र अणधक प्रमािात शोषून

घेऊन णिकास उिलब्ध केला जातो आणि उत्पादन वाढते.
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खते :-

आंतरमशागत :-

 चांगले कुजलेले शेिखत णकंवा कंिोस्ट १० ते १५ गाड्या प्रती

हेक्टर प्रमािे िेरिी अगोदर शेविच्या कुळविीच्या वेळी

िसरावे. यामुळे ते जणमनीत चांगले णमसळले जाते.

 िेरिी करताना मुग णिकास २० णकलो नत्र आणि ४० णकलो

सु्फरद प्रती हेक्टर या प्रमािात द्यावे

 णिक सुरवातीिासूनच ति णवरहीत ठेविे ही णिकाच्या जोमदार वाढीसाठी आवश्यक िाि आहे. 

 कोळप्याच्या सहाय्याने णिक २० ते २५ णदवसाचे असताना िणहली व ३० ते ३५ णदवसांचे असतांना दुसरी कोळििी करावी.

 कोळििी केल्याने जणमन भुसभुशीत होऊन जणमनीत हवा खेळती राहते व णिक वाढीस िोषक वातावरि तयार होते. 

 तसेच जणमनीतील िाष्पीभवनाचा वेग कमी होऊन ओल अणधक काळ णिकण्यास मदत होते.

 दोन ओळीतील ति काढले जाऊन रोिांना मातीची भर लागते. कोळििी जणमनीत वािस असतांना करावी.

 गरजेनुसार एक दोन खुरिण्या वेळीच द्याव्यात.

 िेरिीनंतर िरंतु उगविीिुवी िेंडीमीणथलीन हे तिनाशक 1.5 णलिर प्रती हेक्टर 500 णलिर िाण्यातून जणमनीवर फवारावे.
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पाणी व्यवस्थापन :-

 हमखास िाऊस िडिा-या प्रदेशात मुगासारखी खरीि

कडधान्य णिके िूिातः िावसाच्या िाण्यावर येतात.

 या णिकाला फुले येतांना आणि शेंगा भरतांना ओलाव्याची

कमतरता भासू नये. अन्यथा उत्पादनात घि येवू शकते. 

 फुले येण्याच्या, शेंगा भरण्याच्या काळामधे्य िाऊस नसेल

आणि जणमनीत ओलावा खूिच कमी झाला असल्यास एखादे

संरणक्षत िािी द्यावे.
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वकड व रोग वनयंत्रण: -

१) कडधान्य णिकांवर िऱ्याच वेळा ढगाळ हवामानामुळे रोग आणि णकडीचंा प्रादुभााव मोठ्या

प्रमािावर णदसून येतो.

२) मुग णिकावर मावा, शेंगा िोखरिारी अळी, केसाळ अळी, िाने खािारी अळी इ. णकडीचंा प्रादुभााव होतो.

३) या णकडीचं्या प्रभावी णनयंत्रिासाठी एकास्िक णकडव्यवस्थािनाचा अवलंि करावा.

 त्यासाठी जणमनीची खोल नांगरि करिे. णिकाची वेळेवर िेरिी करिे.

 जैणवक णनयंत्रि – जैणवक णकडनाशक िुरशी, वनस्पतीजन्यऔषधेआणि िरोिजीवी णकडीचंा वािर.

 णकडीनंी आणथाक नुकसान िातळीओलांडल्यास रासायणनक णकिकनाशकांचा वािर.

 झाडांची हेक्टरी योग्य संख्या.

 योग्य िािी व्यवस्थािन.

 कडधान्य णिकांची तृिधान्यािरोिर फेरिालि, िट्टा िद्धतीने िेरिी.

 शेत व िांध िूिाििे तिमुक्त ठेवावे .

 िाणधत झाडे णदसताच ती झाडे उििावीत व नष्ट् करावीत
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वकड

१. मावा :-

 मावा णकडीच्या णनयंत्रिासाठी डायमेथोएि ३० िके्क प्रवाही 500 णमली. 

 णकंवा अणसफेि ७५% १०४० गॅ्रम णकंवा णफफ्रोणनल ५ % १००० णमली. 

 णकंवा इणमडाक्लोरोिीड १७.८ % १०० णमली. 

 णकंवा थायोमेथोक्झाम १०० गॅ्रम यािैकी एका णकिकनाशकाची ५०० णलिर

िाण्यातून फवारिी करावी.

(णिि - णिकामधील णकडीच्या णनयंत्रिाकररता कें द्रीय णकिकनाशक मंडळ

यादीत समाणवष्ट् नसलेल्या िरंतु कृषी णवद्याणिठांच्या णकिकनाशकांच्या

णशफारशी)
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२. शेंगा पोखरणारी अळी, केसाळ अळी, पाने खाणारी अळी इ. :-

 णकडीचं्या णनयंत्रिासाठी स्िनोलफोस २५ िके्क प्रवाही १६ णमली. 

 णकंवा स्स्पनोसाड ४५ िके्क प्रवाही ३ णमली. 

 णकंवाक्लोरान्ट्र ानीलीप्रोल १८.५% प्रवाही २ वमवल

 णकंवा फ्ल्यूिेडमाईड ३९.३५% प्रवाही २ वमवल

या पैकी एका वकटकनाशकाची प्रती १० वलटर पाण्यात वमसळून

प्रादुभावव वदसताच फवारणी करावी.
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रोग

१. भुरी :-

ओळख –

 वा-यामाफा त प्रसार होत असल्यामुळे वेगाने प्रसार होतो

 याच्या प्रादुभाावामुळे णिकाच्या खालील िानावर िांढरे णठिके णदसून येतात

 कालांतराने णठिक्ांची संख्या वाढते आणि िूिाििे िांढ-या िुरशीने भरून जाते

 िाणधत झाडांची िाने करिून जातात आणि झाडांवरुन गळून िडतात आणि

झाडांची वाढ खंुिते

वनयंत्रण -

 मूग णिकावर प्रामुख्याने भुरी या रोगांचा प्रादुभााव आढळून येतो. यांच्या

णनयंत्रिासाठी िाण्यात णमसळिारे गंधक १२५० गॅ्रम णकंवा २५० गॅ्रम कािेन्डाझीम

५०० लीिर िाण्यातून प्रती हेक्टरी फवारावे. आवश्यकता भासल्यास ८-१०

णदवसांनी आिखी एक फवारिी करावी.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

२. वपवळा ववषाणू (यलो मोजॅक ):–

ओळख –

 हा एक णवषािूजन्य रोग आहे.

 या रोगामुळे िाणधत झाडाच्या कोवळ्या िानावर लहान णिवळे णठिके णदसतात.

 थोड्याच णदवसात िानांच्या ि-याचश्या भागावर अणनयणमत आकारच्या णठिक्ांचा

प्रादुभााव झालेला णदसून येतो.

 िानातील प्रकाशसंशे्लषि णिया ठप्प होते. 

 झाडांची वाढ खंुिते आणि उत्पादनात घि होते.

 या रोगाचा प्रसार िांढ-या माशीमुळे होतो. 

वनयंत्रण –

 रोगाच्या णनयंत्रिासाठी िांढ-या माशीचे णनयंत्रि करिे आवश्यकआहे. 

 िांढ-या माशीचे णनयंत्रिासाठी डायणमथोएि ५०० णम.ली. ५०० लीिर िाण्यातून

प्रणत हेक्टरी फवारावे. 

 आवश्यकता भासल्यास ८-१० णदवसांनी आिखी एक फवारिी करावी.
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काढणी, मळणी आवण साठवण:

ववशेष आभार :-

 मुगाच्या शेंगा ७५ िके्क वाळल्यावर िणहली तोडिी व त्यानंतर ८ ते १० णदवसांनी राणहलेल्या सवा शेंगा तोडाव्यात. 

 शेंगा खळ्यावर चांगल्या वाळल्यावर काठीच्या सहाय्याने झोडिून दािे अलग करावेत. 

 साठविीिुवी मुग ४ ते ५ णदवस उन्हात वाळवून िोत्यात णकंवा कोठीत साठवावे. 

 साठवि कोदंि णकंवा ओलसर जागेत करू नये. शक् झाल्यास धान्यास १ िक्का करंज णकंवा एरंडीचे तेल चोळावे णकंवा

कडुणनंिाचा िाला ५ िके्क धान्यात णमसळून धान्य साठवावे. यामुळे धान्य साठविुकीतील णकडीिंासून मुगाचे संरक्षि होते.

उत्पादन : 

 मुगाचे १० ते १२ स्िंिल प्रती हेक्टर प्रमािे उत्पादन णमळते.

सौजन्य :-

महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ, राहुरी

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी

ववद्यापीठ, परभणी

 डॉ. रमेश एस. भदाणे, डॉ. एस. डी. राजपूत, डॉ. सुदाम पाटील

तेलणिया संशोधन कें द्र, जळगाव(म. फु. कृ. णव. राहुरी)

 डॉ. डी. के. पाटील , कृषी संशोधन कें द्र, िदनािुर

(व.ना.म.कृ.णव.िरभिी)


