डॉ.बाळासाहे ब सावंत कोंकण कृषी ववद्यापीठ

प्रादे शिक कृषी संिोधन केंद्र, कर्जत, जर्.रायगड
भात िेतीचे तंत्रज्ञान
१. पुर्ल
न ागवड पध्दत
 पूवज मिागत- पहिल्या पपकाच्या कापणीर्ंतर जमिर्ीची पहिली
र्ांगरट करूर् घ्यावी. पाऊस पडल्यार्ंतर दस
ु री र्ांगरट करावी,
त्यावेळी िे क्टरी ७.५ टर् शेणखत ककवा कंपोष्ट खत मिसळूर्
घ्यावे. चचखलणीच्या वेळी िे क्टरी ५ टर् चगररपष्ु पाचा पाला
हिरवळीचे खत म्िणूर् शेतात टाकावा.
 रोपवाटीका व्यवस्थापन –
कोंकण पवभागात राब भाजणे िी पारं पाररक पद्धती आिे . त्यासाठी
कवळ (झाडांच्या फांद्या), शेण, गवत, पालापाचोळा इत्यादी
सेंहिय पदार्न वापरले जातात. कवळ तोडण्याचे काि ऑक्टोबर
िहिन्यापासूर्च चालु केले जाते. तसेच शेण्या(रार्ात पडलेले
गुरांचे शेण) गोळा करण्याचे तसेच गवत कापण्याचे काि दे खखल
ऑक्टोबर पासूर् चालते. पालापाचोळा गोळा करणे अशी कष्टाची
कािे करूर् िे सेंहिय पदार्न गोळा केले जातात. िे सवन सेंहिय
पदार्न रोपवाटीका तयार करावयाच्या क्षेत्रािध्ये र्रावर र्र रचूर्
ते जाळले जातात. म्िणजेच राब-राब राबूर् गोळा केलेले सेंहिय
पदार्न रोपवाटीकेसाठी जाळले जातात. म्िणर्
त्यास “ राब
ु
भाजणे ”, “ राब जाळणे” , “ भाजणावळ ” अर्वा “ भाजणी ”
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अश्या पवपवध र्ावांर्ी संबोधतात. या पद्धतीर्े रोपवाटीका केली
असता अपार कष्ट करूर् गोळा केलेल्या सेंहिय पदार्ाांचा र्ाश
केला जातो. त्यािधील झाडांच्या फांद्यांचा इंधर्ासाठी उपयोग
िोऊ शकतो, गवत जर्ावरांर्ा खाद्य म्िणर्
ु उपयोगी पडू शकते.
सदर सेंहिय खतांचा उपयोग पपकांचे उत्पादर् वाढीसाठी िोऊ
शकतो.

भाजावळ

केल्यार्े

जमिर्ीतील

सेंहिय

कबन

दे खखल

पवपरीत पररणाि िोतो. म्िणुर् कृषी पवद्यापपठार्े मशफारस
केल्याप्रिाणे भाजावळ िक्
ु त रोपवाटीका करणे गरजेचे आिे .
 प्रर्ि जिीर् र्ांगरूर् ढे कळे फोडूर् गुंठ्यास १०० कक. शेणखत
मिसळावे.
 शेताच्या उं च व नर्च-याच्या जागी तळाशी १२० से.िी., पष्ृ ठभागी
९० से.िी. रं दीचे, ८ ते १० से.िी. उं चीचे

व जमिर्ीच्या

उतारार्स
ु ार १० िी. पयांत लांबीचे गादी वाफे तयार करावेत.
 वाफयांर्ा प्रनत गंठ
ु ा (आर) क्षेत्रास १ ककलोग्रॅि यरु रया व ३
ककलोग्रॅि मसंगल सुपर फॉस्फेट द्यावे. सरळ खते उपलब्ध
र्सल्यास सुफला (१५:१५:१५) ३.३३० ककलोग्रॅि च्या प्रिाणात
द्यावे.
 वाफयावर रं दीस सिांतर ७ ते ८ से .िी. अंतरावर ओळी
आखाव्यात.
 ३ टक्के मिठाच्या िावणाची आखण २.५ ग्रॅि र्ायरि प्रनत ककलो
बबयाण्यास चोळूर् बीज प्रकिया केलेले बबयाणे ओळीिध्ये २.५ ते
३.० से.िी. खोलीवर पेरूर् िातीर्े झाकूर् घ्यावे.
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 सध
ु ाररत, अचधक उत्पादर् दे णारे आखण संकरीत वाणांचे बबयाणे
वापरावे.
बबयाण्यांचे प्रिाण जाड दाण्यांसाठी िे क्टरी ५० ते ६० ककलोग्रॅि,
बारीक दाण्यांसाठी ३५ ते ४० ककलोग्रॅि आखण संकरीत जातीसाठी
िे क्टरी २० ककलोग्रॅि वापरावे.
अचधक उत्पन्र् दे णा-या, सुधारीत आखण संकरीत वाणांची िाहिती
खालील तक्त्यात दमशनवली आिे .
अ.

र्ात

क्र.

कालावधी

दाण्याचा प्रकार

ददवस

उत्पादन
(ज्वंटल/हे ्टर)

१

रत्र्ाचगरी-७३

९८-१००

लांब, जाड

३५-४०

२

कजनत-१८४

१००-१०५

िध्यि, बारीक

३०-३५

३

रत्र्ा

१०५-११०

लांब, बारीक

४०-४५

४

रत्र्ाचगरी-२४

१०५-११०

३५-४०

५

कजनत-१

११०-११५

आखूड, बारीक

६

रत्र्ाचगरी-७११

११०-११५

३०-४०

७

रत्र्ाचगरी-१

११०-११५

आखूड, बारीक

८

कजनत-४

९

आखूड, जाड

३५-४०

लांब, जाड

४५-५०

११०-११५

अनतबारीक

३०-३५

कजनत-३

११५-१२०

४०-४५

१०

रत्र्ाचगरी-५

११५-१२०

आखूड, जाड

११

फोंडाघाट-१

११५-१२०

१२

कजनत-७

१३
१४

आखूड, बारीक

३५-३८

िध्यि, लांब

४५-५०

११५-१२०

लांब, बारीक

४५-५०

कजनत-९

१२०-१२५

िध्यि, बारीक

४५-५०

पालघर-१

१२५-१३०

िध्यि, बारीक

४०-४५
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अ.

र्ात

क्र.

कालावधी

दाण्याचा प्रकार

ददवस

उत्पादन
(ज्वंटल/हे ्टर)

१५

जया

१२५-१३०

लांब, जाड

५५-६०

१६

पालघर-२

१२५-१३०

३०-३५

१७

कजनत-५

१२५-१३०

आखूड, बारीक
लांब, जाड

४०-४५

१८

कजनत-६

१२५-१३०

३५-४०

१९

पविि

१३०-१३५

आखड
ू , बारीक
लांब, जाड

४०-४५

२०

१३०-१३५

लांब, बारीक

४०-४५

२१

फाल्गुर्ा

आरपी-४-१४

१३०-१३५

लांब, बारीक

४५-५०

२२

रत्र्ाचगरी-४

१२५-१३०

लांब, बारीक

३५-४०

२३

कजनत-2

१४०-१४५

लांब, बारीक

४०-४५

२४

कजनत-८

१४०-१४५

३५-४०

२५

कजनत-१४-७

१४०-१४५

आखड
ू , बारीक
लांब, बारीक

४०-४५

२६

रत्र्ाचगरी-३

१४०-१४५

लांब, जाड

४०-४५

२७

रत्र्ाचगरी-२

१४०-१५०

४५-५०

२८

रत्र्ाचगरी-६८-१

१४०-१४५

आखूड, जाड
लांब, बारीक

४०-४५

दाण्याचा प्रकार

उत्पन्न

खार जमिर्ीसाठी भात जाती
अ.क्र.

र्ात

कालावधी
ददवस

१

पर्वेल-१

१२५-१३०

२

पर्वेल-२

११०-११५

३

पर्वेल-३

१२५-१३०
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(ज्वंटल/हे ्टर)
आखूड, जाड

३५-४०

लांब, बारीक

३५-४०

लांब, जाड

४५-५०

पवद्यापीठार्े पवकमसत केलेल्या संकरीत जाती
अ.क्र.

र्ात

कालावधी

दाण्याचा

उत्पन्न

ददवस

प्रकार

(ज्वंटल/हे ्टर)

१

सह्यािी

१२५-१३०

लांब, बारीक

६५-७०

२

सह्यािी-२

११५-१२०

लांब, बारीक

४०-५०

३

सह्यािी-३

१२५-१३०

लांब, बारीक

६५-७०

४

सह्यािी-४

११०-१२०

लांब, बारीक

६०-६५

५

सह्यािी-५

१४०-१४५

लांब, बारीक

६५-७०

 पेरणीर्ंतर,

तणांच्या

बंदोबस्तासाठी

वाफे

ओले

िोताच

ऑक्झँ डायरजील (६ ई.सी.) प्रती मलटर पाण्यात ३ मिली या
प्रिाणे प्रती आर क्षेत्रावर ५ मलटर

या प्रिाणात एकसारखे िागे

चालत फवारावे.
 पेरणीर्ंतर १५ हदवसांर्ी प्रती आर क्षेत्रास १ ककलोग्रॅि यरु रया
खताचा दस
ु रा िप्ता द्यावा. वाणाच्या कालावधीर्ुसार २१ ते २७
हदवसात रोप लावणीस तयार िोते.
 पुनल
ज ागवड (लावणी)  खरीप िं गािात २१ ते २७ तर रब्बी िं गािात ३५ ते ४० हदवसात
रोपे लावणी योग्य िोतात . त्यावेळी त्यांची उं ची १२ ते १५ सेिी
असते

व ५ ते ६ पार्े फुटलेली असतात रोपे उपटण्यापूवी

रोपवाटीकेस २ हदवस अगोदर पाणी द्यावे.
 लागवडीपव
ू ी अँझोस्स्परीलीयि व स्फुरद पवरघळपवणारे जीवाणू
(पीएसबी) प्रत्येकी २.५ककलोग्रॅि प्रनत १०० मलटर पाण्यािध्ये
5

पवरघळवलेल्या िावणािध्ये रोपांची िळ
ु े २०-३० मिनर्टे बड
ु वर्
ू
ती रोपे लावणीसाठी वापरावीत.
 पुर्लानगवड

करावयाच्या

जमिर्ीत

चगररपुष्पाचा

पाला

करूर्

घ्यावा. चचखल करतेवेळी जमिर्ीत चगरीपष्ु पाचा पाला िे क्टरी ५.०
टर्, ८७ ककलोग्रॅि युररया, ३१३ ककलोग्रॅि मसंगल सुपर फॉस्फेट
आखण ८४ ककलोग्रॅि म्युरेट ऑफ पोटँ श टाकावे. सरळ रासायर्ीक
खते उपलब्ध र्सल्यास सुफला १५:१५:१५ िे खत प्रती िे क्टरी,
३.३३० ककलोग्रॅि प्रती गंठ
ु ा ककवा ३३३ ककलोग्रॅि प्रती िे क्टर या
प्रिाणात

टाकावे.

चचखलणी

र्ंतर

फळी

िारूर्

जमिर्ीचा

पष्ृ ठभाग सिपातळीत आणावा.
 जमिर्ीच्या िगदरु ाप्रिाणे लावणी १५ × १५ सेिी

ककंवा २० ×

१५ सेिी अंतर ठे वूर् सरळ आखण उर्ळ (२.५ सेिी ते ३.५ सेिी
खोल ) करावी. एका चुडात ३ ककंवा ४ रोपे लावावीत.
 तणांचा उपिव किी करण्यासाठी ऑक्झँ डायरजील (८० डब्लुपी)
या तणर्ाशकाचा िे क्टरी १५० ग्रॅि कियाशील घटक अचधक ६००
मलटर पाणी असे िावण पाठीवरील र्ँपसँक पंपाद्वारे लावणीर्ंतर
४

हदवसांर्ी

शेतातील

पाणी

किी

करूर्

भाताच्या

दोर्

ओळीिध्ये ओल्या जमिर्ीवर िागे सरत फवारावे. तणर्ाशक
वापरार्ंतर शेतातील पाणी बांधर्
ू ठे वावे.
 तणर्ाशकाचा

वापर

करावयाचा

र्सल्यास

तणप्रादभ
ु ानवार्ुसार

लावणीर्ंतर २० हदवसांर्ी कोर्ोपवडरच्या सिाय्यार्े कोळपणी
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करावी. र्ंतर ३० हदवसांर्ी पहिली आखण ६० हदवसांर्ी दस
ु री
बेणणी करावी.
 लावणीर्ंतर पहिल्या ३० हदवसापयांत शेतात पाण्याची पातळी २.५
ते ५ सेिी ठे वावी. लोम्ब्या येण्यापव
ू ी आखण लोम्ब्या आल्यार्ंतर
१० हदवसापयांत पाण्याची पातळी १० सेिी ठे वावी. पपकातील
दाणे भरे पयांत पाण्याची पातळी ५ सेिी ठे वावी. कापणीपूवी ८ ते
१० हदवस अगोदर शेतातील पाणी काढावे.
 र्त्र खताचा दस
ु रा िप्ता (प्रती िे क्टरी ८७ ककलोग्रॅि यरु रया)
फुटवे येण्याच्या वेळी (लावणी र्ंतर ३० ते ४० हदवसांर्ी ) आखण
नतसरा िप्ता (प्रती िे क्टरी ४३.५ ककलोग्रॅि युररया) पपक फुलोयात असतार्ा (लावणीर्ंतर ७० ते ८० हदवसांर्ी ) द्यावा.
 खोडककडीच्या बंदोबस्तासाठी काबोफयरु ॉर् ३ जी प्रनत िे क्टरी
१६.५ ककलोग्रॅि पेरणी र्ंतर ३० हदवसांर्ी र्त्राचा दस
ु रा िप्ता
दे तव
े ेळी युररया सोबत मिसळूर् द्यावा.
 गरव्या

जातीिध्ये

१२.५

ककलोग्रॅि

र्त्र

(२७.१२५

ककलोग्रॅि

युररया) अनतररक्त (जादा) भातपीक फुलो-यावर येतव
े ेळी द्यावा.
 सुिारे

९०

टक्के

दाणे

पपकल्यावर,

रोपे

हिरवट

असतार्ा

जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
 िळणी केल्यार्ंतर २ ते ३ उन्िे दे वर्
ू धान्य वाळवर्
ू र्ंतर
साठवणूक करावी.
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2. ड्रम शसडरने धुळ वाफ्यावर पेरणी
 पुवज मिागत – पहिल्या पपकाच्या कापणी र्ंतर जमिर्ीची
पहिली र्ांगरट करर् घ्यावी. पाऊस
र्ांगरट करतेवेळी िे क्टरी ७. ५ टर्

येण्यापव
ू ी दस
ु री

शेणखत ककंवा कंपोस्ट

खत व त्या सोबत िे क्टरी सुफला (१५:१५:१५) ३३३ ककलो
ग्रँि

मिसळूर् द्यावे. रोटावेटरर्े ढे कळे फोडूर् फळी िारूर्

जिीर् सपाट करूर् घ्यावी.
 ३ % मिठाच्या िावणातूर् काढलेल्या बबयाण्यास २.५ ग्रँि
र्ायरि प्रनत ककलो तसेच अँझोस्स्पररमलयि व स्फुरद
पवरघळपवणारे स्जवाणू (पी एस बी ) प्रत्येकी २५० ग्रँि प्रनत
१० ककलो बबयाण्यास चोळूर् बीज प्रकिया केलेले बबयाणे
ड्रिसीडरच्या सिाय्यार्े पाऊस येणापूवी

धूळ वाफयावर

पेरणी करावी.
 ड्रिसीडरच्या दोर् ओळीतील अंतर २२. ५ सें. मि. असावे.
 सुधाररत आखण अचधक उत्पादर् दे णारे वाणांचे बबयाणे
वापरावे.
ड्रिसीडरसाठी िे क्टरी ७० ते ७५ ककलोग्रँि बबयाणे वापरावे.
 ड्रिसीडरच्या

सिाय्यार्े

पेरणी

केल्यास

रोपवाटीका

व्यवस्र्ापर्ासाठी लागणा-या नर्पवष्ठा, िजूर, वेळ, आखण
पैसा वाचतो.
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 पेरणीर्ंतर,

तणांच्या

बंदोबस्तासाठी

पाऊस

पडल्यार्ंतर

जिीर् ओली िोताच प्रनत िे क्टरी ऑक्झाडायरे झील (८०
डब्लू पी ) १५० ग्रँि पावडर,६०० मलटर पाण्यात मिसळूर्
एक सारखे िागे चालत फवारावे.
 बी उगवल्यार्ंतर ८-१० हदवसांर्ी पवरळणी / गॅप भरूर्
करूर् घ्यावे.
 बी उगवल्यार्ंतर १५-२० हदवसांर्ी कोर्ोपवडरर्े कोळपणी
करावी. तणांचा प्रादभ
ु ानव पािूर् २५ हदवसांर्ी पहिली व ५०
हदवसांर्ी दस
ु री बेणणी करावी.
 पेरणी र्ंतर र्त्राचा दस
ु रा िप्ता (प्रनत िे क्टरी ५४. ५ ककलो
ग्रँि युररया ) फुटवे येण्याच्या वेळी (पेरणी र्ंतर ३०
हदवसांर्ी ) आखण नतसरा िप्ता (प्रनत िे क्टरी

५४. ५ ककलो

ग्रँि युररया ) पीक फुलोऱ्यात येण्याच्या वेळी लावणीर्ंतर
६० ते ७० हदवसांर्ी द्यावा.
 खोडककडीच्या बंदोबस्तासाठी

काबोफयरु ॉर् ३ जी प्रनत

िे क्टरी १६.५ ककलो ग्रँि पेरणी र्ंतर ३० हदवसांर्ी र्त्राचा
दस
े ेळी यूररया सोबत मिसळूर् दयावा.
ु रा िप्ता दे तव
 पेरणीर्ंतर बबयाण्याचा रजवा िोई पयनन्त शेतात पाणी साठू
दे ऊ र्ये रजवा झाल्यार्ंतर ४-५ हदवसांर्ी ३० हदवसांर्ी
शेतात पाण्याची पातळी २. ५ ते ५.सें.िी ठे वावी. लोंब्या
येण्यापूवी

आखण

लोंब्या
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आल्यार्ंतर

१०

हदवसापयांत

पाण्याची पातळी १० सेंिी ठे वावी. कापणी पव
ू ी ८-१० हदवस
अगोदर शेतातील पाणी काढावे.
 गरव्या जातीिध्ये १२. ५ कक.ग्रँ र्त्र (२७.१३ कक.ग्रँ यूररया
)अनतररक्त (जादा) भात पीक फुलोऱ्यावर येतव
े ेळी द्यावा.
 सुिारे

९०%

दाणे

पपकल्यावर

रोपे

हिरवट

असतार्ा

जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
 िळणी केल्यार्ंतर २-३ उन्िे दे ऊर् धान्य वाळवूर् र्ंतर
साठवणक
ू करावी.
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३. ड्रमशसडरने चचखलावर रहू पेरणी
 पव
ू ज मिागत

: पहिल्या पपकाच्या कापणी र्ंतर जमिर्ीची

पहिली र्ांगरट करूर् घ्यावी. पाऊस पडल्यार्ंतर दस
ु री
र्ांगरट करावी त्यावेळी िे क्टरी ७.५ टर् शेणखत ककंवा
कंपोस्ट खत

टाकावे चचखल करतेवेळी जमिर्ीत िे क्टरी ५

टर् चगररपष्ु पाचा पाला टाकावा. त्याच वेळी १०९ ककलो ग्रँि
यूररया,३१३ ककलो ग्रँि मसंगल सुपर फॉस्फेट आखण ८४
ककलो ग्रँि म्युरेट ऑफ पोटॅ श टाकावे. सरळ खते उपलब्ध
र्सल्यास सुफला (१५:१५:१५) ३. ३३ ककलो ग्रँि

प्रनत गुंठा

ककंवा ३३३ ककलो ग्रँि प्रनत िे क्टर या प्रिाणात टाकावे
चचखलणी र्ंतर फळी िारूर् जमिर्ीचा पष्ृ ठभाग सि
पातळीवर आणावा.
 सुधाररत आखण अचधक उत्पादर् दे णारे वाणाचे बबयाणे
वापरावे.
िे क्टरी ७०-७५ ककलो ग्रँि बबयाणे पुरेसे िोते.
 ३ % मिठाच्या िावणातूर् काढलेल्या बबयाण्यास २.५ ग्रँि
र्ायरि प्रनत ककलो चोळूर् बीज प्रकिया केलेले बबयाणे
वापरावे.
 या

पद्धतीत

बबयाण्यास

त्यासाठी बबयाणे

रिू

काढणे

गोणपाटात भरूर्

आवश्यक

असते.

२४ तास पाण्यात

मभजत ठे वावे, र्ंतर ते बािे र काढूर् भाताच्या पसरलेल्या
11

पें ढ्यावर ठे ऊर् र्ंतर गोणपाटावरिी पें ढा झाकूर् ठे वावा.
पें ढ्यावर २-२ तासाच्या

अंतरार्े

पाणी

ं डावे.बबयाणे
मशप

मभजत घातल्यापासूर् ३६-४८ तासात त्यास िोड येतात.
 र्क
ु तेच िोड आलेले बबयाणे पेरणीसाठी वापरावे. िोड िोठे
झाल्यास ते एकिेकात गुंततात व ते ड्रिसीडर िधूर्
सिप्रिाणात पडत र्ािीत. बबयाण्याची अशी िोड येण्याची
स्स्र्ती ३६ तासार्ंतर येत.े परं तु िवेत गारठा असल्यास
४०-४८ तासापयांत वेळ लागू शकतो, त्यासाठी बबयाण्यावर
सतत लक्ष ठे ऊर् रािावे.
 ड्रि मसडर च्या साह्यार्े चचखलावर पेरणी करावी. ड्रि
मसडर च्या दोर् ओळीतील अंतर
 ड्रि

सीडरच्या

सािाय्यार्े

व्यवस्र्ापर्ासाठी लागणाऱ्या

२२.५ सें.िी असावे.

पेरणी

केल्यास

रोपवाहटका

नर्पवष्ठा, िजूर, वेळ आखण

पैसा वाचतो
 रजवा झाल्यार्ंतर ८-१० हदवसांर्ी पवरळणी / गॅप भरूर्
करूर् घ्यावी.
 रजवा झाल्यार्ंतर २०-२५ हदवसांर्ी कोर्ोपवडरर्े कोळपणी
करावी. तणांचा प्रादभ
ु ानव पािूर् २५ हदवसांर्ी पहिली व ५०
हदवसांर्ी दस
ु री बेणणी करावी.
 पेरणी र्ंतर र्त्राचा दस
ु रा िप्ता (प्रनत िे क्टरी ५४.५ ककलो
ग्रँि युररया ) फुटवे येण्याच्या वेळी (पेरणी र्ंतर ३०
हदवसांर्ी ) आखण नतसरा िप्ता (प्रनत िे क्टरी ५४.५ ककलो
12

ग्रँि यरु रया) पीक फुलोऱ्यात येण्याच्या वेळी लावणीर्ंतर
६० ते ७० हदवसांर्ी द्यावा.
 खोडककडीच्या बंदोबस्तासाठी

काबोफयुरॉर् ३ जी प्रनत

िे क्टरी १६. ५ ककलो ग्रँि पेरणी र्ंतर ३० हदवसांर्ी र्त्राचा
दस
े ेळी यूररया सोबत मिसळूर् दयावा.
ु रा िप्ता दे तव
 पेरणीर्ंतर िूळ धरे

पयनन्त शेतात पाणी साठू दे ऊ र्ये.

िूळ धरल्या र्ंतर ४-५ हदवसांर्ी ३० हदवसांर्ी शेतात
पाण्याची पातळी २. ५ ते ५सें.िी ठे वावी लोंब्या येण्यापव
ू ी
आखण लोंब्या आल्यार्ंतर १० हदवसापयांत पाण्याची पातळी
१० सें.िी ठे वावी पपकात दाणे भरे पयांत पाण्याची पातळी ५
सेंिी ठे वावी कापणी पूवी ८-१० हदवस अगोदर शेतातील
पाणी काढावे.
 गरव्या जातीिध्ये १२. ५ कक ग्रँ र्त्र (२७. १३ कक.ग्रँ यूररया
)अनतररक्त (जादा) भात पीक फुलोऱ्यावर येतव
े ेळी द्यावा.
 सि
ु ारे ९० % दाणे पपकल्यावर रोपे हिरवट असतार्ा
जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
 िळणी केल्यार्ंतर २-३ उन्िे दे ऊर् धान्य वाळवूर् र्ंतर
साठवणूक करावी.
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४. चचखलावर रहूची फोकून पेरणी
 पव
ू ज मिागत

: पहिल्या पपकाच्या कापणी र्ंतर जमिर्ीची

पहिली र्ांगरट करूर् घ्यावी. पाऊस पडल्यार्ंतर दस
ु री
र्ांगरट करावी त्यावेळी िे क्टरी ७. ५ टर् शेणखत ककंवा
कंपोस्ट खत

टाकावे. चचखल करतेवेळी जमिर्ीत िे क्टरी ५

टर् चगररपष्ु पाचा पाला टाकावा. त्याच वेळी १०९ ककलो ग्रँि
यूररया,३१३ ककलो ग्रँि मसंगल सुपर फॉस्फेट आखण ८४
ककलो ग्रँि म्युरेट ऑफ पोटॅ श टाकावे.
 सरळ खते उपलब्ध र्सल्यास सुफला (१५:१५:१५) ३. ३३
ककलो ग्रँि
या

प्रनत गंठ
ु ा ककंवा ३३३ ककलो ग्रँि प्रनत िे क्टर

प्रिाणात

टाकावे.

चचखलणी

र्ंतर

फळी

िारूर्

जमिर्ीचा पष्ृ ठभाग सि पातळीवर आणावा.
 सध
ु ाररत आखण अचधक उत्पादर् दे णारे वाणाचे बबयाणे
वापरावे. िे क्टरी ७०-७५ ककलो ग्रँि बबयाणे परु े से िोते.
 ३ % मिठाच्या िावणातूर् काढलेल्या बबयाण्यास २. ५ ग्रँि
र्ायरि प्रनत ककलो चोळूर् बीज प्रकिया केलेले बबयाणे
वापरावे.
 या

पद्धतीत

बबयाण्यास

त्यासाठी बबयाणे

रिू

काढणे

गोणपाटात भरूर्

आवश्यक

असते.

२४ तास पाण्यात

मभजत ठे वावे, र्ंतर ते बािे र काढूर् भाताच्या पसरलेल्या
पें ढ्यावर ठे ऊर् र्ंतर गोणपाटावरिी पें ढा झाकूर् ठे वावा.
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ं डावे. बबयाणे
पें ढ्यावर २-२ तासाच्या अंतरार्े पाणी मशप
मभजत घातल्यापासूर् ३६ ते ४८ तासात त्यास िोड येतात.
 र्ुकतेच िोड आलेले बबयाणे पेरणीसाठी वापरावे. िोड िोठे
झाल्यास ते एकिेकात गंत
ु तात व ते ड्रिसीडर िधर्
ू
सिप्रिाणात पडत र्ािीत. बबयाण्याची अशी िोड येण्याची
स्स्र्ती ३६ तासार्ंतर येत.े परं तु िवेत गारठा असल्यास
४०-४८ तासापयांत वेळ लागू शकतो. त्यासाठी बबयाण्यावर
सतत लक्ष ठे ऊर् रािावे.
 चचखलावर फोकूर् पेरणी करावी. फोकूर् पेरणी केल्यार्ंतर
ओळीतील व रोपातील अंतर नर्यंबत्रत करता येणे शक्य
िोत र्ािी.
 रिू

टाकल्यार्ंतर ८-१० हदवसांर्ी पवरळणी / गॅप भरूर्

करूर् घ्यावी.
 फोकूर् रिूची पेरणी केल्यास रोपवाहटका व्यवस्र्ापर्ासाठी
लागणाऱ्या नर्पवष्ठा, िजरू , वेळ, आखण पैसा वाचतो.
 पेरणीर्ंतर २५ हदवसांर्ी पहिली व ५० हदवसांर्ी दस
ु री
बेणणी करावी.
 पेरणी र्ंतर र्त्राचा दस
ु रा िप्ता (प्रनत िे क्टरी ५४.५ ककलो
ग्रँि यरु रया)

फुटवे

येण्याच्या

वेळी

(पेरणी

र्ंतर

३०

हदवसांर्ी) आखण नतसरा िप्ता (प्रनत िे क्टरी ५४.५ ककलो
ग्रँि युररया) पीक फुलोऱ्यात येण्याच्या वेळी लावणीर्ंतर
६० ते ७० हदवसांर्ी द्यावा.
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 खोडककडीच्या बंदोबस्तासाठी काबोफयरु ॉर् ३ जी प्रनत िे क्टरी
१६.५ ककलो ग्रँि पेरणी र्ंतर ३० हदवसांर्ी र्त्राचा दस
ु रा
िप्ता दे तव
े ेळी यूररया सोबत मिसळूर् दयावा.
 रिू टाकल्यार्ंतर िळ
ू धरे पयनन्त शेतात पाणी साठू दे ऊ
र्ये. िूळ धरल्या र्ंतर ४-५ हदवसांर्ी ३० हदवसांर्ी शेतात
पाण्याची

पातळी

येण्यापूवी

आखण

२.५

ते

लोंब्या

५.०

सें.िी

आल्यार्ंतर

ठे वावी.
१०

लोंब्या

हदवसापयांत

पाण्याची पातळी १० सें.िी ठे वावी. पपकात दाणे भरे पयांत
पाण्याची पातळी ५ सें.िी. ठे वावी कापणी पूवी ८ ते १०
हदवस अगोदर शेतातील पाणी काढावे.
 गरव्या

जातीिध्ये

१२.५

कक.ग्रँ.

र्त्र

(२७.१३

कक.ग्रँ.

यरू रया)अनतररक्त (जादा) भात पीक फुलोऱ्यावर येतेवेळी
द्यावा.
 सुिारे

९०%

दाणे

पपकल्यावर

रोपे

हिरवट

असतार्ा

जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
 िळणी केल्यार्ंतर २ ते ३ उन्िे दे ऊर् धान्य वाळवूर् र्ंतर
साठवणूक करावी.
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५. श्री लागवड पद्धती
 पूवज मिागत : पहिल्या पपकाच्या कापणी र्ंतर जमिर्ीची
पहिली र्ांगरट करूर् घ्यावी. पाऊस पडल्यार्ंतर दस
ु री
र्ांगरट करावी. त्यावेळी िे क्टरी ७. ५ टर् शेणखत ककंवा
कंपोस्ट खत टाकावे. चचखलणीच्या वेळी िे क्टरी ५ टर्
चगररपुष्पाचा पाला हिरवळीचे खत म्िणूर् शेतात टाकावे.
 रोपवादटका व्यवस्थापन
 १ िे क्टर लावणी क्षेत्रासाठी १ गुंठ्याची रोपवाहटका पुरेशी
िोते. त्यासाठी ८ ते १० ककलो बबयाणे पुरेसे िोते.
 प्रर्ि जिीर् र्ांगरूर् ढे कळे फोडूर् गुंठ्यास १०० ककलो
शेणखत मिसळावे.
 शेताच्या उं च व नर्चऱ्याच्या जागी तळाशी १२० सें.िी.,
पष्ृ ठभागी

९०

सें.िी.

रं दीचे,

८-१०

सें.िी.

उं चीचे

व

उताराच्या १० िी. पयांत लांबीचे गादी वाफे तयार करावेत.
 वाफयांर्ा १ कक.ग्रॅ. यूररया व 3 कक.ग्रॅ. मसंगल सुपर फॉस्फेट
द्यावे.
 सरळ खते उपलब्ध र्सल्यास सुफला (१५:१५:१५) ३.३३
ककलो ग्रँि द्यावे.
 वाफयांवर रूंदीस सिांतर ७ ते ८ सें.िी. अंतरावर ओळी
आखाव्यात.
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 ३ % मिठाच्या िावणाची आखण २.५ ग्रँि र्ायरि प्रनत
ककलो

बबयाण्यास

चोळूर् बीज प्रकिया

केलेले बबयाणे

ओळींिध्ये २.५ ते ३.० सें.िी.खोलीवर पेरूर् िातीर्े झाकूर्
घ्यावे.
 सुधाररत आखण अचधक उत्पादर् दे णारे वाणाचे बबयाणे
वापरावे.
 पेरणीर्ंतर,

तणाच्या

बंदोबस्तासाठी

वाफे

ओले

िोताच

ऑक्झाडायरे झील (६ ई.सी.) प्रनत मलटर पाण्यात ३ मि.ली.
या प्रिाणे प्रनत गुंठा क्षेत्रावर ५ मल. या प्रिाणात एक
सारखे िागे चालत फवारावे.
 या पद्धतीत १२ ते १५ हदवस वयाचे रोप लावणीसाठी
वापरावे.
 पुनल
ज ागवड (लावणी )
 रोपे उपटण्यापव
ू ी रोपवाहटकेस दोर् हदवस अगोदर पाणी
द्यावे.

लागवडीपूवी

अझोस्स्पररमलयि

व

स्फुरद

पवरघळपवणारे स्जवाणू (पीएसबी) प्रत्येकी ७०० ग्रॅि २५
मलटर पाण्यािध्ये पवरघळलेल्या िावणािध्ये रोपांची िळ
ु े
२० ते ३० मिनर्टे बड
ु वर्
ू ती रोपे लावणीसाठी वापरावीत.
 पुर्ल
न ागवड करावयाच्या जमिर्ीत चचखल करूर् घ्यावा.
चचखल करतेवेळी

जमिर्ीत

चगररपुष्पाचा पाला टाकावा.

त्याच वेळी १०९ ककलो ग्रँि यरू रया, ३१३ ककलो ग्रँि मसंगल
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सप
ु र फॉस्फेट आखण ८४ ककलो ग्रँि म्यरु े ट ऑफ पोटॅ श
टाकावे.
 सरळ खते उपलब्ध र्सल्यास सुफला (१५:१५:१५) ३.३३
ककलो ग्रँि प्रनत गठ
ंु ा ककंवा ३३३ ककलो ग्रँि प्रनत िे क्टर या
प्रिाणात टाकावे. चचखलणी र्ंतर फळी िारूर् जमिर्ीचा
पष्ृ ठभाग सि पातळीवर आणावा.
 लावणी २५×२५ सें.िी. अंतर ठे वूर् सरळ आखण उर्ळ (२.५
ते ३.५ सें.िी.खोल) करावी. एका चड
ु ात एकच रोप लावावे.
 तणाचा उपिव किी करण्यासाठी ऑक्झाडायरे झील (८०
डब्लू.पी.) या तणर्ाशकाचा िे क्टरी १५० ग्रँि कियाशील
घटक अचधक, ६०० मलटर पाणी असे िावण पाठीवरील
र्ॅपसॅक पंपाद्वारे लावणीर्ंतर ४ हदवसांर्ी रोपांच्या दोर्
ओळींिध्ये

चचखलावर

िागे

फवारतार्ा

शेतातील

पाणी

सरत

फवारावे.

काढूर्

तणर्ाशक

टाकावे.

फवारणी

ते

हदवसांर्ी

झाल्यार्ंतर शेतातील पाणी बांधर्
ू ठे वावे.
 तण

प्रादभ
ु ानवार्ुसार

लावणीर्ंतर

कोर्ोपवडरर्े कोळपणी करावी.

१५

२०

व ३० हदवसार्ी पहिली व

६० हदवसांर्ी दस
ु री बेणणी करावी.
 लावणीर्ंतर

पहिल्या

३०

हदवसापयांत

शेतात

पाण्याची

पातळी २.५ ते ५ से.िी. ठे वावी. लोम्ब्या येण्यापूवी आखण
लोम्ब्या आल्यार्ंतर १० हदवसापयांत पाण्याची पातळी १०
से.िी. ठे वावी. पपकातील दाणे भरे पयांत पाण्याची पातळी ५
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से.िी. ठे वावी. कापणीपव
ू ी ८ ते १० हदवस अगोदर शेतातील
पाणी काढावे.
 र्त्र खताचा दस
ु रा िप्ता (प्रती िे क्टरी ५४.५ ककलोग्रॅि
यरु रया) फुटवे येण्याच्या वेळी (लावणी र्ंतर ३० ते ४०
हदवसांर्ी) आखण नतसरा िप्ता (प्रती िे क्टरी ५४.५ ककलोग्रॅि
युररया) पपक फुलो-यात असतार्ा (लावणीर्ंतर ७० ते ८०
हदवसांर्ी) द्यावा.
 गरव्या जातीिध्ये १२.५ ककलोग्रॅि र्त्र (२७.१३ ककलोग्रॅि
युररया) अनतररक्त (जादा) भातपीक फुलो-यावर येतेवेळी
द्यावा.
 सुिारे ९० टक्के दाणे पपकल्यावर, रोपे हिरवट असतार्ा
जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
 िळणी केल्यार्ंतर २ ते ३ उन्िे दे वूर् धान्य वाळवूर् र्ंतर
साठवणूक करावी.
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६. चारसुत्री लागवड पद्धती
पव
ज िागत - पहिल्या पपकाच्या कापणीर्ंतर जमिर्ीची पहिली र्ांगरट
ू म
करूर् घ्यावी. पाऊस पडल्यार्ंतर दस
ु री र्ांगरट करावी. चचखलणीच्या
वेळी िे क्टरी २ टर् भाताचा पें ढा व ३.० टर् चगररपुष्प पाला जमिर्ीत
गाढावा.
रोपवाटीका व्यवस्थापन –
 प्रर्ि जिीर् र्ांगरूर् ढे कळे फोडूर् गुंठ्यास १०० ककलो शेणखत
मिसळावे.
 जमिर्ीच्या उं च नर्च्र-याच्या जागी तळाशी १२० से.िी., पष्ृ ठभागी
९० से.िी. रं दीचे, ८-१० से.िी., उं चीचे उतारावरूर् १० िीटर
पयांत लांबीचे गादी वाफे तयार करावेत.
 वाफयांर्ा प्रती आर (गुंठा) क्षेत्रास १ ककलोग्रॅि युररया व ३
ककलोग्रॅि मसंगल सप
ु र फोस्फेट द्यावे. सरळ खते उपलब्ध
र्सल्यास सुफला १५:१५:१५ िे खत प्रती िे क्टरी ३.३३० ककलोग्रॅि
प्रती गुंठा ककवा ३३३ ककलोग्रॅि प्रती िे क्टर या प्रिाणात टाकावे.
 वाफयावर

रं दीस

सिांतर

७

ते

८

से.िी.

अंतरावर

ओळी

आखाव्यात.
 वाफयास प्रनत चौ.िी. ०.५ ते १.० ककलोग्रॅि भाताच्या तुसाची
काळसर राख ककंवा भातुरा टाकावा. त्यािुळे रोपांर्ा मसमलकॉर्
या उपयुक्त अन्र्िव्याचा पुरवठा िोतो, रोपे नर्रोगी व कणखर
िोतात.
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 ओळीिध्ये ३ टक्के मिठाच्या िावणाची आखण २.५ ग्रॅि र्ायरि
प्रनत ककलो बबयाण्यास चोळूर् बीज प्रकिया केलेले बबयाणे २.५ ते
३.० से.िी. खोलीवर पेरूर् िातीर्े झाकूर् घ्यावे.
 सध
ु ाररत, अचधक उत्पादर् दे णारे आखण संकरीत वाणांचे बबयाणे
वापरावे.
 बबयाण्याचे प्रिाण जाड दाण्यांसाठी िे क्टरी ३८ ते ४० ककलोग्रॅि,
बारीक दाण्यांसाठी ३० ते ३५ ककलोग्रॅि आखण संकरीत जातींसाठी
िे क्टरी २० ककलोग्रॅि वापरावे.
 पेरणीर्ंतर

तणांच्या

बंदोबस्तासाठी

वाफे

ओले

िोताच

ऑक्झँ डायरजील (६ ई.सी.) प्रती मलटर पाण्यात ३ मि.ली. या
प्रिाणे प्रती गुंठा क्षेत्रावर ५ मलटर

या प्रिाणात एकसारखे िागे

चालत फवारावे.
 पेरणीर्ंतर १५ हदवसांर्ी प्रती गुंठा क्षेत्रास १ ककलोग्रॅि युररया
खताचा दस
ु रा िप्ता द्यावा. वाणाच्या कालावधीर्ुसार २१ ते २७
हदवसात रोप लावणीस तयार िोते.
 पुनलाजगवड (लावणी)  खरीप िं गािात २१ ते २७ हदवसात रोपे लावणीस योग्य
िोतात . त्यावेळी त्यांची उं ची १२ ते १५ से.िी. असते व ५
ते ६ पार्े फुटलेली असतात.
 रोपे उपटण्यापूवी रोपवाटीकेस २ हदवस अगोदर पाणी
द्यावे.

लागवडीपव
ू ी

अँझोस्स्परीलीयि
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व

स्फुरद

पवरघळपवणारे जीवाणू (पीएसबी) प्रत्येकी २.५ ककलोग्रॅि
प्रनत १०० मलटर पाण्यािध्ये पवरघळवलेल्या िावणािध्ये
रोपांची िुळे २० ते ३० मिनर्टे बुडवूर् ती रोपे लावणीसाठी
वापरावीत.
 पुर्लानगवड करावयाच्या जमिर्ीत चचखल करूर् घ्यावा.
चचखल करतेवेळी जमिर्ीत भाताचा पें ढा व चगरीपुष्पाचा
पाला

गाढावा.

चचखलणीर्ंतर

फळी

िारूर्

जमिर्ीचा

पष्ृ ठभाग सिपातळीत आणावा.
 नर्यंबत्रत लावणी करावी. (१५×१५ से.िी.चा चौरस करूर्
र्ंतर २५ से.िी. अंतर ठे वावे.)

रोपे सरळ आखण उर्ळ

(२.५ सेिी ते ३.५ सेिी खोल) करावी. एका चुडात २ ते ३
रोपे लावावीत.
 नर्यंबत्रत लावणीर्ंतर त्याच हदवशी ककंवा दस
ु ऱ्या हदवशी
प्रत्येक चार चुडांच्या चौकोर्ात २.७ ग्रॅि वजर्ाची (यरु रया
डीएपी बिकेट) गोळी िातार्े ७.५ ते १० से.िी. खोल
खोचावी. त्यािुळे खताचा -िास िोत र्ािी, प्रदष
ू ण टळते
आखण पपकाचे उत्पादर् वाढते.
 तणांचा उपिव किी करण्यासाठी ऑक्झँ डायरजील (८०
डब्लप
ु ी) या तणर्ाशकाचा िे क्टरी १५० ग्रॅि कियाशील
घटक अचधक ६०० मलटर पाणी असे िावण पाठीवरील
र्ँपसँक पंपाद्वारे लावणीर्ंतर ४ हदवसांर्ी शेतातील पाणी
किी करूर् भाताच्या दोर् ओळीिध्ये ओल्या जमिर्ीवर
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िागे सरत फवारावे. तणर्ाशक वापरार्ंतर शेतातील पाणी
बांधूर् ठे वावे.
 तणप्रादभ
ु ानवार्ुसार

लावणीर्ंतर

१५

ते

२०

हदवसांर्ी

कोर्ोपवडरच्या सिाय्यार्े कोळपणी करूर् ३० हदवसांर्ी
पहिली आखण ६० हदवसांर्ी दस
ु री बेणणी करावी.
 लावणीर्ंतर

पहिल्या

३०

हदवसापयांत

शेतात

पाण्याची

पातळी २.५ ते ५.० से.िी. ठे वावी. लोम्ब्या येण्यापूवी आखण
लोम्ब्या आल्यार्ंतर १० हदवसापयांत पाण्याची पातळी १०
से.िी. ठे वावी. पपकातील दाणे भरे पयांत पाण्याची पातळी ५
से.िी. ठे वावी. कापणीपूवी ८ ते १० हदवस अगोदर शेतातील
पाणी काढावे.
 सि
ु ारे ९० टक्के दाणे पपकल्यावर, रोपे हिरवट असतार्ा
जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
७. संवधीत िेती
 पूर्व मशागत : पहिल्या पपकाच्या कापणीर्ंतर जमिर्ीची पहिली
र्ांगरट करूर् घ्यावी. पाऊस सुर िोण्यापूवी दस
ु री र्ांगरट करूर् ढे कळे
फोडूर् घ्यावीत. त्यावेळी िे क्टरी ७.५ टर् शेणखत ककंवा कंपोस्ट खत
टाकावे. र्ंतर ररजरर्े वाफे तयार करावेत. केलेले वाफे फावडयार्े
व्यवस्स्र्त करूर् घ्यावेत. वाफयाचा आकार तळाशी १५० से.िी.,
पष्ृ ठभागी १२० से.िी. रं दी आखण १० से.िी. उं ची असा असावा, तर दोर्
वाफयािध्ये ३० से.िी. रं दीची सरी असावी. िे क्टरी १०९ कक.ग्रॅि युररया,
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३१३ कक.ग्रॅि मसंगल सप
ु र फॉस्फेट आखण ८४ कक.ग्रॅ. म्यरु े ट ऑफ पोटॅ श
वाफयावर टाकावे. सरळ खते उपलब्ध र्सल्यास सुफला (१५:१५:१५)
३.३३० कक.ग्रॅि प्रनत गुंठा ककंवा ३३३ कक.ग्रॅि प्रनत िे क्टर या प्रिाणात
टाकावे.
 सुधाररत आखण अचधक उत्पादर् दे णारे वाणांचे बबयाणे वापरावे.
बबयाणांच्या बारीक-जाड आकारार्ुसार िे क्टरी ४० ते ५० कक.ग्रॅि
बबयाणे वापरावे.
 ३ टक्के मिठाच्या िावणातर्
ू काढलेल्या बबयाण्यास २.५ ग्रॅि र्ायरि
प्रनत ककलो तसेच अझोस्स्पररमलयि व स्फुरद पवरघळपवणारे स्जवाणू
(पीएसबी) प्रत्येकी २५० ग्रॅि प्रनत १० ककलो बबयाण्यास चोळूर् बीज
प्रकिया केलेले बबयाणे वापरावे.
 वाफयावर २० x १५ से.िी. अंतरावर टोकण पद्धतीर्े पेरावे. एका चड
ु ात ३
बबया टोचाव्यात.
 संवचधनत पद्धतीिध्ये गादी वाफे ३ ते ५ वषान पयांत हटकतात. परं तु
पावसाच्या पाण्यािुळे सरीिध्ये िाती जाऊर् ते िज
ु तात, त्यािळ
ु े ते
पुन्िा फावडयार्े सावरूर् घ्यावे लागतात.
 टोकण

पद्धतीर्े

पेरणी

केल्यािुळे

रोपवाहटका

व

लावणी

व्यवस्र्ापर्ावर िोणारा खचन, लागणाऱ्या नर्पवष्ठा, िजूर, वेळ आखण
पैसा वाचतो.
 तणांचा उपिव किी करण्यासाठी ऑक्झाडायरखझल (८० डब्ल्यूपी) या
तणर्ाशकाचा िे क्टरी १५० ग्रॅि कियाशील घटक अचधक ६०० मल. पाणी
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असे िावण पाठीवरील र्ॅपसॅक पंपाद्वारे पहिला पाऊस पडताच िागे
सरत फवारावे.
 पपक उगवल्यार्ंतर ८ ते १० हदवसांर्ी पवरळणी/ रोपे लावूर् गॅप
भरणी करूर् घ्यावी.
 बी उगवल्यार्ंतर ३० हदवसांर्ी पहिली व ६० हदवसांर्ी दस
ु री बेणणी
करावी.
 पेरणीर्ंतर र्त्राचा दस
ु रा िप्ता (प्रनत िे क्टरी ५४.५ कक.ग्रॅ. युररया) फुटवे
येण्याच्या वेळी (पेरणीर्ंतर ३० हदवसांर्ी) आखण नतसरा िप्ता प्रनत
िे क्टरी

५४.५ कक.ग्रॅ. युररया) पीक फुलोऱ्यात येण्याच्या वेळी

(लावणीर्ंतर ६० हदवसांर्ी) द्यावा.
 खोडककडीच्या बंदोबस्तासाठी काबोफयुरॉर् ३ जी प्रनत िे क्टरी
१६.५ ककलो ग्रँि पेरणी र्ंतर ३० हदवसांर्ी र्त्राचा दस
ु रा िप्ता
दे तव
े ेळी यूररया सोबत मिसळूर् दयावा.
 पेरणीर्ंतर उगवण िोईपयांत वाफयावर अनतररक्त पाणी साठू दे ऊ

र्ये. उगवण झाल्यार्ंतर रोपांची उं ची चार ते पाच से.िी
झाल्यावर सरींिध्ये सतत पाणी ठे वावे. अनतररक्त पाण्याचा
वेळोवेळी नर्चरा करावा.

 गरव्या

जातीिध्ये

१२.५

कक.ग्रॅ.

र्त्र

(२७.१३

कक.ग्रॅ.यूररया)

अनतररक्त (जादा) भात पपक फुलोऱ्यावर येतव
े ेळी दयावा .

 सुिारे

९०

टक्के

दाणे

पपकल्यावर,

रोपे

हिरवट

असतांर्ा

जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी .

 िळणी केल्यार्ंतर २ ते ३ उन्िे दे ऊर् धान्य वाळवर्
ू र्ंतर
साठवणुक करावी.
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८. यांत्रत्रक पद्धतीने भात लागवड
 पूवज मिागत - पहिल्या पपकाच्या कापणीर्ंतर जमिर्ीची पहिली

र्ांगरट करूर् घ्यावी. पाऊस पडल्यार्ंतर दस
ु री र्ांगरट करावी,
त्यावेळी िे क्टरी ७.५ टर् शेणखत ककंवा कंपोष्ट खत मिसळूर्

घ्यावे. चचखलणीच्या वेळी िे क्टरी ५.० टर् चगररपुष्पाचा पाला
हिरवळीचे खत म्िणूर् शेतात टाकावे .
 रोपवाटीका

व्यवस्थापन –

 रोपवाहटकेसाठी लागणारे वाफे शेतािधील सपाट जागी खळे
अर्वा शेडिध्ये पक्या जमिर्ीवर करावेत.
 पेरणीसाठी बबज प्रकिया केलेले बबयाणे वापरावे. बबयाण्यास रािू
काढूर् घ्यावा .
 चटई रोपवाटीकेसाठी

१. २० मि . रं दीचा व १०० गेजचा

प्लास्स्टक कागद वापरावा .
 १ गुंठा क्षेत्रावरील रोपवाटीका तयार करण्यासाठी साधारणपणे

२.

५० - ३.०० ककलो प्लास्स्टक कागद लागतो. पाण्याचा योग्य
नर्चरा िोण्यासाठी प्लास्स्टकला नििे पाडावीत. ज्या हठकाणी
रोपवाटीका करावयाच्या आिे त, अशा हठकाणी प्लास्स्टक कागद
पसरवूर् त्याच्या दोन्िी बाजू पवटा ककंवा बांबूच्या सािाय्यार्े
उचलर्
ू घ्याव्यात.

 िाती व शेणखत ५ मि.मि. च्या चाळणीिधूर् चाळूर् घ्यावी
त्याचे प्रिाण ६० : ४० असे असावे
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 प्लास्स्टक कागदावर १ मिटर लांब व अधान मिटर रूंद व १ इंच
उं च अशा लोखंडी फ्रेिच्या सािाय्यार्े िाती व शेणखताचे मिश्रण
टाकावे. ते लोखंडी पट्टीच्या सािाय्यार्े िलकासा दाब दे वूर् चोपूर्
द्यावे.

 शेणखत मिचश्रत िाती टाकूर् झाल्यावर िातार्े अर्वा झारीर्े

ं डूर् िाती ओली करूर् घ्यावी. त्यावर ३६ ते ४८
पाणी मशप
तासांचे रिू केलेले बबयाणे ५०० ग्रॅि प्रनत चौ.मि. याप्रिाणे
पसरवर्
ू पेरावे. र्ंतर चाळलेल्या शेणखत मिचश्रत िातीर्े िलकेसे
झाकावे .

 सुरवातीस २-४ हदवस झारीर्े अर्वा स्प्रे पम्पाच्या सिाय्यार्े

पाणी फवारणी करूर् दयावे. रोपे िोठी झाल्यार्ंतर गरजेर्ुसार
पाणी दयावे.

 रोपाच्या जोिदार वाढीसाठी चटई रोपवाटीकेत बी पेरण्यापूवी प्रनत
चौ.मि.ला २० ग्रॅि डायअिोनर्यि फॉस्फेट दयावे.

 रोपे साधारणतः १२ ते १५ हदवसात लावणीयोग्य िोतात रोपांची
संख्या दाट असल्यािुळे तणांचा प्रादभ
ु ानव िोत र्ािी, र्ोडयाफार
प्रिाणात झाला तर िातार्े उपटूर् घ्यावीत.

 तयार झालेली रोपवाहटकेतर्
ू े प्लास्स्टक रोल करूर् ककंवा िव्या

त्या साईजिध्ये चटई कापूर् िुख्य शेतावर लावणीसाठी वािूर्
र्ेवू शकतो.

 १ िे क्टर क्षेत्र लावणीसाठी १ गुंठा क्षेत्राची चटई रोपवाटीका पुरेशी
िोते.
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 पन
ु लाजगवड (लावणी)  लावणी यंत्राच्या सिाय्यार्े करावयाची असल्यार्े चटई
रोपवाहटकेच्या आवश्यक त्या आकाराच्या (८ इंच रं दीच्या)
पट्टय
ू त्याचा वापर करावा. कापलेल्या पट्टय
् ा कापर्
् ांच्या
रोपांची िुळे अँझोस्स्परीलीयि व स्फुरद पवरघळपवणारे
जीवाणू (पीएसबी) प्रत्येकी २.५ककलोग्रॅि प्रनत १०० मलटर
पाण्यािध्ये पवरघळवलेल्या िावणािध्ये रोपांची िुळे २०-३०
मिनर्टे बड
ु वर्
ू त्या पट्टय
् ा िमशर्र्े लावणीसाठी वापराव्यात.
 पुर्लानगवड करावयाच्या जमिर्ीत चचखल करूर् घ्यावा.
चचखल करतेवेळी जमिर्ीत शेणखत व चगरीपुष्पाचा पाला
टाकावा आखण त्याच वेळी १०९ ककलोग्रॅि, ३१३ ककलोग्रॅि
मसंगल सप
ु र फोस्फेट आखण ८४ ककलोग्रॅि म्यरु े ट ऑफ
पोटॅ श

टाकावे. सरळ खते उपलब्ध र्सल्यास सुफला

१५:१५:१५ िे खत प्रती िे क्टरी ३.३३० ककलोग्रॅि प्रती गुंठा
ककवा ३३३ ककलोग्रॅि प्रती िे क्टर या प्रिाणात टाकावे.
चचखलणी

र्ंतर

फळी

िारूर्

जमिर्ीचा

पष्ृ ठभाग

सिपातळीत आणावा.
 तणप्रादभ
ु ानवार्ुसार

लावणीर्ंतर

१५

ते

२०

हदवसांर्ी

कोर्ोपवडरच्या सिाय्यार्े कोळपणी करूर् ३० हदवसांर्ी
पहिली आखण ६० हदवसांर्ी दस
ु री बेणणी करावी.
 लावणीर्ंतर

पहिल्या

३०

हदवसापयांत

शेतात

पाण्याची

पातळी २.५ ते ५ सेिी ठे वावी. लोम्ब्या येण्यापूवी आखण
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लोंब्या आल्यार्ंतर १० हदवसापयांत पाण्याची पातळी १०
सेिी ठे वावी. पपकातील दाणे भरे पयांत पाण्याची पातळी ५
सेिी ठे वावी. कापणीपूवी ८ ते १० हदवस अगोदर शेतातील
पाणी काढावे.
 र्त्र खताचा दस
ु रा िप्ता (प्रती िे क्टरी ५४.५ ककलोग्रॅि
युररया) फुटवे येण्याच्या वेळी (लावणी र्ंतर ३० ते ३५
हदवसांर्ी

)

आखण

नतसरा

िप्ता

(प्रती

िे क्टरी

५४.५

ककलोग्रॅि यरु रया) पपक फुलो-यात असतार्ा (लावणीर्ंतर
६० ते ७० हदवसांर्ी) द्यावा.
 गरव्या जातीिध्ये १२.५ ककलोग्रॅि र्त्र (२७.१३ ककलोग्रॅि
युररया) अनतररक्त (जादा) भातपीक फुलो-यावर येतेवेळी
द्यावा.
 सुिारे ९० टक्के दाणे पपकल्यावर, रोपे हिरवट असतार्ा
जमिर्ीलगत (वैभव पवळ्यार्े) कापणी करावी.
 िळणी केल्यार्ंतर २ ते ३ उन्िे दे वूर् धान्य वाळवर्
ू र्ंतर
साठवणूक करावी.
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