चलऱी
 जभीन ल ऩल
ू व भळागत- चलऱी पऩकावाठी भध्मभ ते बायी जभीन उऩमक्
ु त
आशे . उबी ल आडली नाांगयट करून जभीन बव
ु बळ
ु ीत कयाली ल पऱीने
वभ ऩातऱीलय आणाली आणण यब्फी शां गाभात उतायाव आडव्मा ददळेने
मोग्म ( ४ X ३ भी ) आकायाचे लापे करून दोन लाफ्माभध्मे ऩाण्माचे ऩाट
ठे लालेत. खयीऩ पऩकावाठी उतायाची ल ननचऱ्माची जभीन ननलडाली.

 वध
ु ारयत जातीजातीचे नाल

कारालधी(ददलव)

कोकण वदाफशाय
कोकण वपेद

५०-५५

७०-८०

उत्तत्तऩन्न

१३-१४
१४

 ऩेयणीची लेऱखयीऩ शां गाभ- १५ जुरै नांतय
यब्फी शां गाभ-

१५ ऑक्टोफय ते नोव्शें फय

 अांतय - ३० X १५ वें.भी
 बफमाणे प्रभाण- शे क्टयी १५ ते १८ ककरो
 फीज प्रकिमा- ऩेयणीऩल
ू व १ ककरो बफमाण्माव २.५ ग्रभ थामयभ मा
फयु ळीनाळकाची प्रकिमा करून नांतय प्रनत ककरो २५ ग्रभ प्रभाणे योझोबफमभ
जीलाणू वांलधवकाची प्रकिमा करून ऩेयणी कयाली

 खते-ऩेयणीच्मा लेऱी प्रनत शे क्टयी २५ ककरो नत्र ल ५० ककरो स्पुयद द्माले.
 ऩाणी व्मलस्थाऩन- ८-९ ददलवाच्मा अांतयाने ५-६ ऩाण्माच्मा ऩाळ्मा
द्माव्मात.

 तण ननमांत्रण- तण उगलणी ऩल
ू व ब्मट
ु ाक्रोय (१.५ ककरो किमाळीर घटक /
शे ) तण नाळक लाऩयाले ककांला १५ आणण ३० ददलवाांनी ननांदनी करून पऩक
तण भक्
ु त ठे लाले.

कुऱीथ
 जभीन ल ऩल
ू व भळागत- कुऱीथ पऩकावाठी शरकी ते भध्मभ जभीन
उऩमक्
ु त आशे . उबी ल आडली नाांगयट करून जभीन बव
ु बळ
ु ीत कयाली ल
पऱीने वभ ऩातऱीलय आणाली

 वध
ु ारयत जातीजातीचे नाल

कारालधी(ददलव)

दाऩोरी

९०-१००

७-८

वीना

११५-१२०

८-९

भाण

१००-१०५

६-७

उत्तत्तऩन्न

ऩेयणीची लेऱ- १५ ऑक्टोफय ते नोव्शें फय

 अांतय - ३० X १५ वें.भी
 बफमाणे प्रभाण- शे क्टयी १८ ते २० ककरो
 फीज प्रकिमा- ऩेयणीऩल
ू व १ ककरो बफमाण्माव २.५ ग्रभ थामयभ मा
फयु ळीनाळकाची प्रकिमा करून नांतय प्रनत ककरो २५ ग्रभ प्रभाणे योझोबफमभ
जीलाणू वांलधवकाची प्रकिमा करून ऩेयणी कयाली

 खते-ऩेयणीच्मा लेऱी प्रनत शे क्टयी २५ ककरो नत्र ल ५० ककरो स्पुयद आणण
ऩाराळ ६० ककरो द्माले.

 आांतयभळागत- मा पऩकारा एक लेऱ फेणणी आणण कोऱऩणी द्माली.
 पऩक वांयषण- यव ळोऴणाऱ्मा ककडी आढऱल्माव भोनोिोटोपोव प्रनत
लरटय ऩाण्मात १.२ लभरी मा प्रभाणात लभवऱून पलायणी कयाली.

 काऩणी- ऩेयणी नांतय वाडेतीन भदशन्माांनी शे पऩक काऩणीव तमाय
शोते.ळेंगा पऩलऱवय यां गाच्मा ददवू रागताच ल ऩाने लाऱून गऱण्माव वरु
ु
झाल्मालय पऩकाची काढणी वकाऱच्मा लेऱी काऩन
ू कयाली.

कडला लार
 जभीन ल शलाभान – भध्मभ आणण गाऱाच्मा बायी जलभनीत लाराच्मा
पऩकाची लाढ चाांगरी शोते. पऩकाच्मा लाढीवाठी थांड शलाभान भानलते .
ढगाऱ आणण दभट शलाभानात पऩकाची ळाखीम लाढ अधधक शोते

 वध
ु ारयत जातीजातीचे नाल

कोकण लार १

कारालधी(ददलव)

कोकण लार-२

१००-११०

१००-१०५

उत्तत्तऩन्न

१०-१२

१०-१२

 ऩेयणीची लेऱ- खयीऩ बात पऩक काढणी नांतय ऩेयणी कयाली
 बफमाणे प्रभाण- टोकन ऩद्धतीने - शे क्टयी ३० ते ४५ ककरो , ऩाबयीने शे क्टयी ५०

ते ६० ककरो

 अांतय- टोकन ऩद्धतीने – ३० X १५ वेभी /३० X २० वेंभी ३० X ३० वेंभी
 फीज प्रकिमा- ऩेयणीऩल
ू व १ ककरो बफमाण्माव ३ ग्रभ थामयभ मा

फयु ळीनाळकाची प्रकिमा करून नांतय प्रनत ककरो २५ ग्रभ प्रभाणे योझोबफमभ
जीलाणू वांलधवकाची प्रकिमा करून ऩेयणी कयाली

 खते-ऩेयणीच्मा लेऱी प्रनत शे क्टयी २५ ककरो नत्र ल ५० ककरो स्पुयद द्माले.
 तण ननमांत्रण- लाराभध्मे पऩक उगलल्मानांतय शे क्टयी ५ टन धगयी ऩष्ु ऩाच्मा
ककांला अन्म वक्
ु मा ऩाराचे ककांला गलताचे आलयण कयाले. ऩेयणी नांतय १५
ददलवाांनी ननांदनी कयाली.ऩेयणी नांतय

उगलणी ऩल
ू व ब्मट
ु ाक्रोय (१.५ ककरो

किमाळीर घटक / शे ) तण नाळक लाऩयाले मा पऩकातीर अभयलेर मा
तणाचे प्रबाली ननमांत्रण वाठी ळेत नाांगरून प्रनत शे क्टय १.००कक.ग्र.

Pendimethalin शे तणनाळक उगलणी ऩल
ू ी लाऱू भध्मे लभवऱून जलभनीलय

पोकून टाकाले.

 काऩणी- पऩक वलव वाधायण १००

– ११० ददलवात काढणीव तमाय

शोते.पऩकाची काढणी दोन प्रकाये कयतात. ऩदशल्मा प्रकायात जव जश्मा

ळेंगा लऱतीर लाऱतीर तवतळी ळेंगाची तोडणी कयतात. दव
ु ऱ्मा प्रकायात
ळेंगा झाडालय लाऱे ऩमंत ठे लतात. ळेंगा झाडालय लाऱल्मा नांतय पऩकाची
काऩणी कयतात.

मुग



जभीन ल ऩल
ू व भळागत- भग
ु पऩकावाठी भध्मभ ते बायी स्लरुऩाची जभीन उऩमक्
ु त
आशे . उबी ल आडली नाांगयट करून ढे कऱे पोडून भाती फायीक कयाली. मोग्म आकायाचे
वऩाट लापे करून दोन लाफ्मा भध्मे ऩाण्माचे ऩाट ठे लालेत.जभीन बुवबुळीत कयाली ल
पऱीने वभ ऩातऱीलय आणाली



वध
ु ारयत जातीजातीचे नाल

कारालधी (ददलव) उत्तत्तऩन्न

ऩुवा-लैळाखी
लैबल

७०
७०-७५

पुरे एभ-२
कोऩयगाल



१२-१४

६०-६५
७०

जऱगाल-७८१
टी.ए.ऩी-७

८-१०
१०-१२
७-८

६०-६५
७०

७-८

८-१०

ऩेयणीची लेऱ- भुगाची रागलड उन्शाऱी शां गाभात कयाली. कभी कारालधीचे ऩीक
अवल्माने जानेलायी ते

पेब्रुलायीच्मा दयम्मान भुगाची ऩेयणी कयाली.



अांतय – ३० X १० वें.भी



बफमाणे प्रभाण- शे क्टयी १५ ते २० ककरो



फीज प्रकिमा- ऩेयणीऩूलव १ ककरो बफमाण्माव २.५ ग्रभ प्रभाणे फुयळीनाळक आणण ळेलटी
ऩेयणीऩूली यामझोबफमभ जीलाणू वांलधवकाची प्रकिमा कयाली.



खते-ऩेयणीच्मा लेऱी प्रनत शे क्टयी २५ ककरो नत्र ल ५० ककरो स्पुयद द्माले.



आांतयभळागत- पऩकाची उगलण झाल्मानांतय नाांगे बयालेत आणण पलयऱणी करून घ्माली.
वाधायण २० ते २५ ददलवाांनी फेणणी कयाली. तवेच एक लेऱ कोऱऩणी कयाली.



पऩक वांयषण- ऩाने खाणायी अऱी, तुडतुड,े ल भाला ककडी आढऱल्माव गयजेनुवाय ६००
लभ.री. भोनोिोटोपोव प्रनत लरटय ऩाण्मात १.२ लभरी मा प्रभाणात लभवऱून पलायणी
कयाली. भूऱ कुजव्मा आणण कयऩा योगाांचा प्रादब
ु ावल आढऱल्माव एक रीटय ऩाण्मात
२.५ ग्रभ कॉऩय ऑक्क्वक्रोयाईड मा प्रभाणात लभवऱून पलायणी कयाली.



काऩणी- ऩेयणी नांतय

वाधायणता ६० ते ७० ददलवाांनी मा पऩकाच्मा ळेंगाांची तोडणी

कयाली. ळेंगाांचा दशयला यां ग फदरून पऩलऱवय तऩककयी शोऊ रागतो. उलळया ल कडक
उन्शात तोडणी करू नमे अन्मथा ळेंगा तडकून उत्तऩादनात घट शोते. ळेंगाांची तोडणी
ळक्मतो वकाऱी कयाली.

हरभरा

 जभीन ल शलाभान – शयबया मा पऩकाव भध्मभ ते बायी (४० ते ४५ वें.भी.) ऩाण्माचा
ननचया शोणायी, कवदाय, बुवबुळीत जभीन आलश्मक अवते. शयबया मा पऩकाची भुऱे
खोर जात अवल्माभुऱे जभीन बुवबुळीत अवरी ऩादशजे त्तमाकरयता खयीऩाचे ऩीक
ननघताच जलभनीची खोर २५ वें.भी. नाांगयणी कयाली.

 वुधारयत जातीजातीचे नाल

कारालधी(ददलव) उत्तत्तऩन्न

जाकी ९२१८

रलकय ऩरयऩक्ल १०० दाणे, २२-२६ ग्रभ

पलजम

क्जयामत

८५-९०

फागामत १०५-११०
ए.के.जी.४६

१००-१०५

काफर
ु लाण

११०-११५ १०० दाणे, ३५ ग्रभ
क्जयामत

१०० दाणे, २२-२४ ग्रभ
१०-१२ क्ली.

फागामत ३०-३२ क्ली.
श्लेता (आम.वी.वी.व्शी-२)

क्जयामत

८५-९०

१०० दाणे, २२-२६ ग्रभ.

फागामत १००-१०५

 ऩेयणीची लेऱ- कोयडलाशू शयबमावची ऩेयणी ऑक्टोंफयच्मा ऩदशल्मा ऩांधयलड्मात ल
फागामती शयबमावची ऩेयणी २० ऑक्टोंफय ते १० नोव्शें फय दयम्मान कयाली.

 बफमाणे प्रभाण- रशान ल भध्मभ दाण्माचा लाणाकरयता ६० ते ६५ कक., टऩोऱ्मा
दाण्माच्मा लाणाकरयता १०० कक. प्रनतशे क्टयी.

 अांतय- काफर
ु ी शयबया – ४५ X १० वेभी
 फीज प्रकिमा- ऩेयणीऩल
ू व १ ककरो बफमाणाव ३.ग्रभ थामयभ ककांला २ ग्रभ फापलस्टीन चा
लाऩय कयाला.

 खते-ऩेयणीच्मा लेऱी प्रनत शे क्टयी २५ ककरो नत्र ल ५०.ककरो स्पुयद ल ५०.ककरो ऩाराळ
द्माले. तवेच ५०.ककरो स्पुयद प्रनत

शे क्टयी दे णेकयीता १२५.ककरो डी.ए.ऩी. अथला

५०.ककरो मरु यमा आणण २००.ककरो लवांगर वऩ
ु य पोस्पेट द्माले.

 तण ननमांत्रण- उगलणी ऩूली तणनाळकाचा लाऩय कयालमाचा अवल्माव
Pendimethalin

शे तणनाळक ५ लरटय (Stop-३० ई.वी.) ककांला

आराक़ुअये

(रावो ५०.ई.वी.) ३ लरटय १ शे क्टय षेत्राकरयता ५०० लरटय ऩाण्माभध्मे लभवऱून अांकुय
जलभनीच्मा ऩष्ृ ठबागालय मेण्माआधी पलायाले.

 काऩणी- पऩक वलव वाधायण १०० – १०५ ददलवात काढणीव तमाय शोते.

