पिक प्रात्यपिकाांतर्गत उत्िादकता वाढीसाठी पिश्चित केलेले
उत्िादि वाढीिे तांत्रज्ञाि

1. भात –

1. वाणाांची ननवड- (एक गाव एक वाण सांकल्पना)
2. नबजप्रनिया
3. रोपवाटीका व्यवस्थापन
4. लागवड पद्धती
4.1.चारसूत्री
4.2 श्री पद्धतीने भात लागवड
4.3. सगुणा भात लागवड
4.4.ड्रमसीडर ने भात लागवड
4.5.यांत्राव्दारे भात लागवड
5. सेंनिय पद्धतीने भात उत्पादन
6. स्थाननक वाणाांची प्रात्यनिकाांव्दारे सांवधध न
7. िॉपसॅप योजनेची प्रभावी अांमलबजावणी/एकात्त्मक नकड व्यवस्थापन
8. नबगरकजधदार शेतकऱयाांचा नवमा येाजनेत सहभाग वाढनवणे
9. मृद आरोग्य पनत्रकेनुसार सांतुलीत खत मात्राांचा वापर
10. करारशेती
11. याांनत्रकीकरण
12. भात नपक कापणी/नपकस्पधा आयोजन
13. ग्राम नबजोत्पादन

2. िार्ली 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

सुधारीत वाणाांचा वापर (दापोली-1)
गादीवाफयाांवरील रोपवाटीका
ओळीत पेरणी (गादीवाफयावर)
लागवड पद्धती (ठोंबा पद्धत)
उतारास आडवी नाांगरट करुन लागवड
जनमन आरोग्य पनत्रकेनुसार खत मात्राांचा वापर
30 नदवसाांच्या रोपाांची लागवड (प्रनत ठोंब 2 रोपे)
सेंनिय पद्धतीने लागवड
तण व्यवस्थापन

3. आांबा1. आांबा पुनरुज्जीवन
2. खत व्यवस्थापन-मृद आरोग्य पनत्रकेनुसार
3. शास्त्रीय पध्दतीने पॅक्लोब्युट्रॅझॉल कल्टारचा वापर
4. बागाांचे छाटणी तांत्रज्ञान
5. आांतरनपकाांचा वापर-नमरी कांदवगीय नपके,नचबुड,दालनचनी,शेवगा
6. आांबा मोहोर सांरिण, फळमाशी ननयांत्रण. नकटकनाशकाांचा सुरनित वापर व
एकात्त्मक नकड व्यवस्थापन
7. फळनपक नवमा योजना
8. सेंनिय पध्दतीचा अवलांब
9. सुक्ष्म ससचन व शेततळे
10. नपक सांरिण औजाराांची ननगा
11. नहरवळीच्या खताांचा वापर
12. आांबा ननयातीसाठी मँ गोनेट प्रणालीअांतगधत नोंदणी
13. काढणी आनण काढणी पश्चात व्यवस्थाप तांत्रज्ञानाचा वापर
14. साका व्यवस्थापन तांत्रज्ञान

4. काजू1. जुन्या फळबागाांचे पूनरुज्जीवन(कोपायसींग)
2. खत व्यवस्थापन-मृद आरोग्य पनत्रकेनुसार
3. टी मॉस्कीटो व इतर नकड व्यवस्थापन
4. फळनपक नवमा योजना अांमलबजावणी
5. सांरनित ससचन सुनवधा ननर्ममती
6. उत्पादन कालावधीत कमीतकमी तीन ससचन
7. नहरवळीच्या खताचा वापर
8. करार शेती
9. काढणी व काढणी पश्चात तांत्रज्ञान
10. सेनिय पध्दतींचा अवलांब

5. पिकु1. नचकू पुनरुज्जीवन
2. एकात्त्मक खत व्यवस्थापन
3. एकात्त्मक कीड व्यवस्थापन
4. बी पोखरणाऱया अळींचे व्यवस्थापन
5. फायटोप्थे रा बुरशीजन्य रोगाचे व्यवस्थापन
6. फळनपक व काढणी पश्चात तांत्रज्ञान
7. छाटणी तांत्रज्ञानाचा वापर
8. ससचन व्यवस्थापन

6. िारळ1. एकात्त्मक खत व्यवस्थापन
2. आांतरनपक पध्दतींचा अवलांब
3. एकात्त्मक नकड रोग व्यवस्थापन
4. काढणी व काढणी पश्चात तांत्रज्ञानाचा वापर

7. मसाला पिके1. िेत्र वाढनवणे
2. परसबागेतील झाडावर नमरी लागवड
3. झुडुपवगीय नमरी नपकाची लागवड-िेत्र नवस्तार
4. जायफळ,वेलची,दालनचनी,नमरी या प्रमुख मसाला नपकाांची शास्त्रीय लागवड
5. सुधारीत वाणाांचा वापर
6. सेंनिय पध्दतींचा अवलांब करणे

