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नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प 

महारा� शासन – कृ�ष �वभाग

जाग�तक बँक अथ�साहा��यत 

हवामान अनुकूल तं��ान



हवामान अनुकूल तं��ानाब�ल मा�हती शेतक�यांसाठ� सो�या भाषेत �क�प
�व�ापन क� मंुबई येथून �सा�रत कर�यात येत आहे. मा�हती संकलन व
मांडणीसाठ� �ी. स�चन पांचाळ, �क�प �वशेष� (कृ�ष) उ�मानाबाद यांचे
�वशेष  सहकाय� लाभले आहे. 
सदर पु��तकेत समा�व� केलेले ��ह�डओ �व�वध सामा�जक मा�यमावर यापूव�
�का�शत झालेले असून �यामधील दा�ांब�ल संब�धत त�ांशी संपक�  करावा.  



महारा�ातील शेतीम�ये अलीकड�या काळात हवामान बदलांमुळे ��तकूल प�र��ती
उ�वत आहे आ�ण प�रणामी शेतक�यांचे पारंपा�रक आडाखे चुकत अस�याचे
आढळून येत आहे. अशा लहरी हवामानाशी जुळवून शेती करणे हेच आज
शेतक�यांपुढे खरे आ�हान आहे. �ा प�र��तीत शेतक�यांना स�म कर�यासाठ�
आ�ण �यांना शेती �वसाय �कफायतशीर कर�यास सहा�य कर�या�या उ�ेशाने रा�य
शासनामाफ� त जाग�तक बँके�या सहकाया�ने "नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी
�क�प" राब�व�यात येत असून मराठवाडा, �वदभ� आ�ण उ�र महारा�ातील १५
�ज��ांम�ये या �क�पाची अंमलबजावणी कर�यात येत आहे. �क�पाम�ये पूणा�
नद��या खो�यातील ९३२ गावांसह एकूण ५१४२ गावांचा समावेश असून �नवडले�या
गावांतील शेतक�यांना, शेतकरी/म�हला गटांना आ�ण शेतकरी उ�पादक कंप�यांना शेती
आ�ण शेतीवर आधा�रत �वसाय �कफायतशीर कर�यासाठ� तां��क आ�ण आ�थ�क
सहा�य कर�यात येत आहे.
बदल�या हवामानात शेतीम�ये जाणीवपूव�क काही बदल करणे गरजेचे आहे. यासाठ�
संशोधन सं�ा, कृ�ष �व�ापीठे आ�ण कृ�ष �व�ान क� �ातील त�ांकडून हवामान
अनुकूल तं��ान �वक�सत कर�याचे �य�न सु� असून अशा तं�ांचा काही
शेतक�यांकडून अवलंब कर�यात येत आहे. या�शवाय काही �योगशील
शेतक�यांकडून अथक प�र�मातून �ा�नक प�र��तीत उपयु� ठरणारे संशोधन
झाले असून �याची उपयु�ता देखील �स� होताना �दसत आहे. �क�पामाफ� त
शेतक�यांपय�त हवामान अनुकूल तं��ानाचा जाणीवपूव�क �सार कर�यात येत आहे.
शेतीशाळा, �ा�य��के, ��श�ण, अ�यास दौरे आयो�जत क�न शेतक�यां�या �ानात
आ�ण कौश�याम�ये वृ�� कर�यासाठ� �वशेष �व�तारकाय� कर�यात येत आहे.
गावपातळ�वरील कृ�ष सहा�यक, समूह सहा�यक, शेतीशाळा ��श�क, कृ�षताई
आ�ण कृ�ष�म� शेतक�यांशी संवाद साधतात आ�ण �यांचे �पकां�वषयी सम�यांचे
�नराकरण कर�याचा �य�न करतात. �यांचे �व�तारकाय� आणखी प�रणामकारक
हो�यासाठ� �यांना तं��ानाची �न��त मा�हती असणेही अ�यंत गरजेचे असते. ही गरज
भाग�व�यासाठ� �क�प �व�ापन क� नेहमीच �य�नशील रा�हला आहे.
ज�मनीची सुपीकता व पा�याचा काय��म वापर वाढवून लहरी हवामानात देखील
�पकांची उ�पादकता वाढ�व�या�या आ�ण उ�पादन खच� कमी कर�या�या उ�ेशाने �स�
झाले�या तं��ानाची मा�हती शेतक�यांना समजेल अशा सो�या भाषेत पु��तका,
मोबाईल पॉकेट बुक आ�ण ��ह�डओ �व�पात उपल� क�न दे�यात येत आहे.
पु��तकेम�ये दश��वलेले �युआर कोड �कॅन/ टच/ ��लक के�यास तं��ान �वषयक
��हडीओ उपल� होतात. �क�पाची वेबसाईट, फेसबुक, यु�ुब चॅनल, ट्�वटर आ�ण
डीबीट� पोट�लवर देखील ही पु��तका उपल� आहे.        

पु��तके�वषयी थोडेसे ...





अनु�म�णका





पेरणीपूव� व पेरणी करताना अवलंब
करावयाचे तं��ान

भाग १ 



ज�मनीतील स���य कबा�चे �माण कमी होणे.
ज�मनीतील सामु म�यम ते जा�त �व�लतेकडे वाढत
जाणे.
एकाच �पक प�तीचा वापर करणे
असमतोल अ���ांचा वापर करणे
अमया�द �स�चनाचा वापर करणे
रासाय�नक खते दे�याची चुक�ची वेळ, मा�ा आ�ण
प�त.
ज�मनीचे �बघडत चाललेले भौ�तक गुणधम� आ�ण
कमी होत चाललेली सू�म �जवाणुची सं�या.
ज�मनी�या वाढत चालले�या अपधावामुळे ज�मनीचा
सु�पक थर पा�याबरोबर वा�न जाणे
�पकां�या शेतातील �श�लक अवशेषांचा नाश करणे.
उदा. सोयाबीन, उडीद, तूर, मूग, ग�हाचे काड इ.
पेटवून देणे.
�पकां�या फेरपालट�चा अभाव.

सुपीकता कमी हो�याची कारणे

जमीन टणक बनते
पा�याचा �नचरा समाधानकारक होत नाही
�व�वध अ���ाची कमतरता जाणवते
खतांचा वापर वाढवूनही उ�पादन वाढत नाही
ज�मनीतील आव�यक �जवाणूंचे, गांडूळाचे �माण कमी
होते
मुळां�या वाढ�वर �वपरीत प�रणाम होतो
मशागतीसाठ� पूव�पे�ा जा�त �म लागतात.
ज�मनीतील �ारांचे �माण वाढून जमीन नापीक बनते
ज�मनीचा सामु ��तकुल �हणजेच ६.० पे�ा कमी �क�वा
८.५ पे�ा जा�त होतो.
�पका�या उ�पादनाम�य ेघट येते
उ�पादन खचा�त वाढ होते

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

ज�मनीची सुपीकता कमी झा�याची ल�णे

ज�मनीची सुपीकता वाढ�व�याचे उपाय

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  १११
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ज�मनीची सुपीकता वाढ�व�याचे उपाय 

ज�मनीतील स���य कब� वाढ�वणे.
ज�मनीचा स���य कब� एक ट��यापे�ा जा�त अस�यास ज�मनीत �दलेली अ���े
�पकां�या मुळांना सहजपणे घेता येतात
मातीची हलवाहलव कमी कर�यासाठ� शू�य �क�वा कमी मशागत करावी.
मृदसंधारण क�न ज�मनीची धूप टाळावी.
आंतरपीक व पीक प�तीम�ये कडधा�य �पकांचा समावेश करावा.
उताराला आडवी पेरणी करावी.
ज�मनीवर आ�ादनाचा (ऊस पाचट, ग�हाचा भुसा) वापर करावा.
�पकांचे अवशेष (�पकांचे १/३ भाग) न जाळता ज�मनीत गाडावेत.
भर खते (शेणखत/कंपो�ट/गांडूळ खत), �हरवळ�चे खते (बो�, ध�चा, �गरीपु�प)
यांचा �नय�मत वापर करावा.
ॲझोटोबॅ�टर, �ुरद �वरघळवणारे जीवाणू, ॲसीटोबॅ�टर, रायझो�बयम इ.
�जवाणू खतांचा वापर करावा. 
बागायत ज�मनीचे �कमान ३ वषा�तून एकदा व �जरायत ज�मनीचे �कमान ५
वषा�तून एकदा माती परी�ण करावे. 
माती परी�ण अहवालानुसारच खतांची मा�ा �ावी.
रासाय�नक खते �पकांना फेकून दे�याऐवजी पे�न �ावीत.
पा�याचा अ�तवापर टाळावा. �ठबक �स�चन �क�वा तुषार �स�चनचा वापर करावा.
ज�मनीचा सामू ६ पे�ा कमी अस�यास चु�याचा व सामु ८.५ पे�ा जा�त
अस�यास �ज�समचा वापर करावा. 
ज�मनीतील अ�त �ाराचा �नचरा कर�यासाठ� चर खोदावेत.
खारपाण ज�मनीम�ये भूसुधारकांचा वापर करावा.
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�थम शेतीची पहाणी क�न ज�मनी�या गुणधमा�नुसार
(उदा., ज�मनीचा रंग, खोली, तार, उंचसखलपणा,
पाणथळपणा आ�ण चोपण इ.) �वभाग क�न ��येक
�वभागातून एक �ा�त�न�धक नमुना परी�णासाठ� �यावा.
नमुना �या ज�मनीवर �यावयाचा आहे, �या �े�ावर सव�
�े�ाचा समावेश होईल अशी का�प�नक नागमोडी रेषा
गृहीत ध�न रेषे�या ��येक टोकावर एक या�माणे अंदाजे
१०-१२ �ठकाणचा नमुना �यावा.
नमुना �यावयाचे जागेवरील काडीकचरा बाजूला क�न
कुदळ �क�वा फाव�ा�या साहा�याने इं�जी �ही (V)
आकाराचे ख�े �यावेत. 
ज�मनी�या वरील पृ�भागापासून तळापय�तची माती
ख�ड्यातून खुर�या�या/लाकडी खंुट��या सहा�याने
खरडून गोळा करावी.
१०-१२ �ठकाण�या एक� केले�या मातीचे चार समान
भाग क�न समोरासमोरील दोन भाग काढून टाकावेत व
उव��रत दोन भाग एक� �मसळून एक �कलो माती
�श�लक राहील अशा प�तीचा अवलंब करावा.
माती गोळा कर�यासाठ� खुरपे, गीरमीट, घमेले इ.
वापरावे.
धातूचे सा�ह�य वाप� नये. 
माती ओली अस�यास ती कापडावर सावलीत वाळवावी
व नंतर �व� कापडी/पॉ�लथीन �पशवीत भ�न यो�य
मा�हतीसह �योगशाळेत पाठवावी.

मातीचा �ा�त�नधीक नमुना घे�याची शा��ीय प�त 

बाजरी, मका, �वारी, तूर, उडीद, मूग, हरभरा, ग�, करडई, सुय�फुल  इ.  (१५- २० स�मी
खोल)
कपाशी, हळद, ऊस, केळ�   (३० स�मी खोल) 
फळझाडां�या बुं�यापासून १ त े१.५ फुट सोडून बाहेर�या परीघामधून (३० स�मी खोल)

मातीचा नमुना �कती खोलीपय�त �यावा?
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माती परी�ण
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ज�मनीतील घटकांचे �माण तसेच ज�मनीतील दोष समजतात.
ज�मनी�या �कारानुसार �पकांची �नवड व �नयोजन करता येते.
ज�मन सुधार�यासाठ� �नयोजनब�द उपाययोजना करता येतात.
खतांची संतुलीत मा�ा �मळा�यामुळे �पकांची वाढ चांगली होते.
आव�यक तेवढेच खत �द�यामुळे आ�थ�क बचत.
ज�मनीत संतुलीत खतांचा पुरवठा झा�यामुळे �तची उ�पादन �मता �टकून राहते.
माती प�र�णामुळे ज�मनीची सु�पकता आजमवता येते व जा�मनीचे �कार
�न��चत करता येतात.

माती प�र�णाच ेफायदे

शेतात जनावरे बस�याची जागा, खत व कचरा टाक�या�या जागा, �व�हरीजवळ�ल
जागा, शेतीचा बांध, दलदलीची जागा, झाडाखालची जागा, उ�करडा इ�याद�
जागेतून मातीचे नमुने घेऊ नयेत
मातीचा नमुना साधारणपणे �पकाची काढणी झा�यानंतर परंतु नांगरणीपूव� �यावा
शेतात पीक अस�यास दोन ओळ�तील जागेतून नमुना �यावा
शेताम�ये रासाय�नक खते, शेणखत �क�वा कंपो�ट खत दे�यापूव� मातीचा नमुना
�यावा. 
रासाय�नक तसेच स���य खते �द�यानंतर साधारणपणे दोन ते अडीच म�ह�यापय�त
मातीचा नमुना घेऊ नये
�नर�नरा�या �कार�या ज�मनीचे वा �नर�नरा�या शेतातील मातीचे नमुने एक�
�मसळू नयेत
रासाय�नक खता�या �रका�या �पश�ा मातीचा नमुना घे�यासाठ� वाप� नयेत

माती परी�णासाठ� �ा�त�न�धक नमुना घेताना �यावयाची काळजी

मातीचा नमुना �योगशाळेत पाठ�व�यासाठ� आप�या गावा�या कृषी सहा�यक
यांचेशी संपक�  साधावा

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
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�या �े�ाम�ये ज�मनीम�य े पाणी मुर�याच े �माण भरपूर आह,े ज�मनीला
फारसा उतार नाही �क�वा �े�फळ कमी आह ेअशा �ठकाणी प�रघावर बांध
घालून अथवा �े�ात चौकोनी वाफे क�न मूल�ानी जलसंधारण करणे
श�य आह.े
बं�द�त बांध प�तीम�य ेजलसंधारणाक�रता एक मीटर उंचीपय�तचा बांध व
आप�कालीन प�र��तीम�ये अ�त�र� पाणी �े�ाबाहेर काढ�याक�रता यो�य
सांड�ांची �व�ा असणे आव�यक आहे.

�व�वध वन�त��या वापरान े समपातळ� रेषेवर अथवा उताराला आडवे
अडथळे करणे �हणजेच जै�वक बांध होय. 
उदा. �ग�रपु�प, खस, सुबाभूळ, झुडूपवग�य उ�पादक वन�ती �क�वा चराऊ
गवत यांचा वापर बांध �न�म�तीसाठ� करता येतो.
बांधाक�रता �नवड केले�या वन�त�ची पावसा�यात लावणी कर�यात येत.े 
साधारणतः २५ ते ३० मीटर अंतरावर अस ेबांध तयार केल ेजातात. 
वन�ती�या �कारानुसार एक त ेदोन वषा�त बांध �नमा�ण होतो. 
वेळोवेळ� छाटणी क�न जै�वक बांधाची उंची व �ंद� मया��दत राखणे. 
जै�वक बांधाम�य े खसचा बांध सव� �कार�या मृद व हवामान�वषयक
�े�ांम�ये अ�धक काय��म आढळून आला आह.े 
माती�या बांधा�या तुलनेत जै�वक बांधाला कमी ���तीची गरज भासत ेव तो
द�घ�काळ �टकतो. तसेच शेतीकरीता �हरवळ�च े खत �हणुन या जै�वक
बांधा�या झुडुपांचा उपयोग होतो

उताराला आडवी मशागत: नांगरणी, वखरणी, पेरणी, कोळपणी ही कामे
ज�मनी�या उतारास आडवी के�यास वाहणा�या पावसा�या पा�याला अडथळा
�नमा�ण होऊन जा�तीत जा�त पाणी मुरत.े
समतल मशागत: मशागत, पेरणी व आंतरमशागत समपातळ� रेषेला समांतर
कर�या�या प�तीला समतल मशागत अस े�हटल ेजात.े वा�ष�क पज��यमान ६००
ते ९०० �मली मीटर पे�ा कमी अस�यास व ज�मनीचा उतार ६% पे�ा कमी
अस�यास अशा �कार�या मशागतीचा वापर करावा.
बं�द�त बांध: 

जै�वक बांध: 

पावसाचे पाणी शेतात �जथे पडेल �तथेच मुरवणे �हणजे मुल�ानी जलसंधारण होय.
‘पाणी आडवा पाणी �जरवा’ या उ�� �माणे पावसाच े पाणी शेतबांधा�या बाहेर न जाऊ देता शेतातच �जरवणे
जेणेक�न जा�त पाणी पीक वाढ�साठ� उपल� राहील व कमी पावसा�या �दवसांम�य ेसु�ा �पकावर प�रणाम
जाणवणार नाही.
कोरडवा� शेतीम�य ेज�मनीवर पडणा�या पावसाचा ��येक थ�ब मुर�व�यास ज�मनीम�य ेओलावा द�घ�काळ �टकून
राह�यास मदत होत.े पीक उ�पादनासाठ� �याचा फायदा होतो.
खारपाण प�ट्यातील ज�मनीची धूप टाळ�यासाठ� तसेच सुपीकता �टक�व�यासाठ� मुल�ानी जलसंधारणाची गरज
आहे.
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मुल�ानी जलसंधारण कस ेकराल?
मूल�ानी जलसंधारणाम�ये ज�मनीचे सपाट�करण, समतल मशागत व पेरणी, आंतरपीक प�ती, जै�वक बांध,
जलसंधारण सरी, ठरा�वक ओळ�नंतर सरी, सरी- वरंबा, बं�द�त सरी, �ंद वाफा-सरी व बं�द�त बांधाचा इ�याद�चा
समावेश होतो.

उताराला आडवी /समतल पेरणी

शेत बांध बं�द�ती

जै�वक बांध

मुल�ानी जलसंधारण 

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
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पाऊस ये�यापुव� मोक�या शेतात १० x १० मी. आकाराच ेबं�द�त वाफे तयार
करावेत. 
या वा�यामुळे पुढे येणा�या पावसाच ेपाणी �जरवून मूल�ानी जलसंधारण होत.े 
स�या�या पावसाचे पाणी ज�मनीत मुरवल ेगे�यामुळे साठवले�या ओला�ावर
पुढे र�बी �वारी, हरभरा यासारखी कोरडवा� �पकांचे चांगल े उ�पादन घेता
येईल.

खरीप �पकाची पेरणी झा�यानंतर ३० त े४० �दवसांनी आंतरमशागतीची कामे
पूण� झा�यानंतर उ�या �पकात २, ४ �क�वा ६ ओळ�नंतर कोळ�या�या सा�ाने
�क�वा बळ�राम नांगरान ेसरी काढ�यात यावी. 
दोन सरी दर�यान�या �े�ातील पाणी सरीत साठवून ज�मनीत मुरत.े 
ऑग�ट, स�ट�बर म�ह�यातील पावसाच े पाणी यश�वीरी�या मुर�व�यासाठ� या
सरीचा चांगला उपयोग होतो.
कापूस, तूर यासार�या �पकांम�य ेदोन ओळ�नंतर; तर �वारी, बाजरी, सोयाबीन
सार�या कमी अंतरावरील �पकांम�य े४ त े६ ओळ�नंतर सरी काढ�यात यावी.

वाफे प�त: 

उ�या �पकात ठरावीक ओळ�नंतर सरी

मुल�ानी जल संधारणाचे फायदे :
१. पावसाचे पाणी जा�त �दवस पीक वाढ�साठ� उपल� होईल.
२. ज�मनीतील पा�याची पातळ� वाढेल.
३. दोन पावसा�या म�ये जा�त अंतर पड�यास ज�मनीतील ओलावा पीक वाढ�स मदत करेल.
४. ज�मनीची धूप थांबेल.
५. �पकास पा�याची कमतरता न जाणव�यामुळे उ�पादन्ात वाढ.

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

मुल�ानी जलसंधारण 
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आंतरबांध �े�ात मूल�ानी जलसंधारणाक�रता पेरणीपूव� उ�हा�यातील मशागतीची कामे पूण�
झा�यानंतर, ज�मनी�या उतारा�माणे पाच ते दहा मीटर अंतरावर उताराला आडवी जलसंधारण सरी काढणे
उपयु� आहे. 
साधारणतः ४५ ते ६० स�.मी. �ंद� व ३० स�.मी. खोली असणारी सरी काढ�यात यावी. 
दोन सर�दर�यान�या �े�ातील पावसाचे पाणी सरीम�ये साठ�वले जाते व ज�मनीत मुरते.
जलसंधारण सरी समपातळ�वर घे�या�या ऐवजी सरी�या लांबीवर ०.२ ते ०.४ ट�के उतार ठेव�यास जा�त
पज��यमाना�या काळात हीच सरी अ�त�र� पाणी शेताबाहेर वा�न ने�याचे काय� करते व माती वा�न
जा�यापासून संर�ण करते.

जलसंधारण सरी: 

एकूण पावसा�या २० ते ४० ट�के पाणी ज�मनी�या पृ�भागाव�न वा�न जात.े 
पाणलोट �े�ा�या खोलगट भागात शेततळे खो�न �यात वा�न जाणार ेपाणी
साठ�वता येते. अशा �कारे शेतातील पाणी व माती शेतत�यात जमा होते.
शेतत�यात जमा होणारी गाळाची माती शेतात टाक�यास ज�मनीची
उ�पादन�मता वाढते. शेतत�यातील पा�याचा उपयोग र�बी हंगामातील �पकास
संर��त पाणी दे�यासाठ� होतो.

शेततळ�: 

६६६
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पूणा� नद��या खो�यातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा व
जळगाव �ज��ातील ९३२ गावांम�य े खारपाण ज�मनीची
सम�या असून तेथील �पकां�या उ�पादकतेवर �ारतेमुळे
��तकूल प�रणाम होत आह.े  
खारपाण प�ट्यातील ज�मनी सोडीयम �ारयु� असून �यांची
जल वाहकता अ�य�प आह.े 
पावसा�यात ज�मनी फुगण े आ�ण उ�हा�यात आकंुचन

पावून ज�मनीम�ये खोल व �ंद भेगा (बु�ा) पडण े तसेच
ज�मनीची धूप होण ेया सम�या �कषा�न े�दसून येत आहेत. 
या खो�यातील पाणी सु�ा खार े असून ते ओ�लतासाठ�

उपयु� नाही.

सपाट ज�मनीवर २० X २० मीटर आकाराच ेचौकोनी वाफे
तयार करावेत. 
एकतफ� उतार असले�या ज�मनीवर उताराला आड�ा
स�या काढा�ात.
एक ट��यापे�ा जा�त उतार असले�या ज�मनीवर
समतल चर काढावेत.
�ंद वाफा व सरी प�तीन े�पकाची पेरणी करावी.
का�या खोल ज�मनीम�य े१.५ ट�के उतारापय�त समतल
चर �यावेत.

पावसापूव� मृद व जलसंधारणा�या प�ती 

पेरणीनंतर ३० �दवसांनी एक तास सोडून स�या
का�ा�ात. 
एक तास सोडून स�या काढ�याने गाद� वाफा तयार होतो.
पेरणीनंतर ३० �दवसांनी तासाम�ये तूटक स�या काढणे. 
�हरवळ��या खतांसाठ� ताग, ध�चा इ. �पकाची लागवड
क�न फुलोरा अव�ेनंतर ज�मनीम�ये गाढ�यात यावे. 

पेरणीनंतर मृद व जलसंधारणा�या प�ती
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खारपाण प�ट्यासाठ� तं��ान
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अस�यास �कॅन क� शकता  

चौकोनी वाफे

उताराला आड�ा स�या 

समतल चर

एक तास सोडून स�या

पावसापूव� इनलेट आउटलेट सह शेततळे तयार करणे
आ�ण पावसाम�ये खंड पड�यास तसेच रबी �पकासाठ�
तुषार �स�चना�ारे संर��त ओलीत करावे.

संर��त �स�चनासाठ� तं��ान (शेततळे + तुषार �स�चन)

गवती बांधासह शेततळे

७७७
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कोण�याही �पकापुव� मशागत झालीच पा�हज ेही परंपरा आहे
बैलाची वष�भर जोपासना क�न भर उ�हा�यात पूव� मशागती�या क�दायक कामात
शेतकरी गढलेला �दसतो
नांगरण,े ढेकळे फोडण,े �द�ड �क�वा कुळवा�या पा�या मा�न माती बारीक करण,े
सपाट करणे अशा �कारची कामे केली जातात.
पुढे पूव�मशागतीची अ�त क�ाची काम े �ॅ�टरने तर कमी क�ाची काम ेबैलाकडून
अशी �वभागणी झाली
अ�तमशागतीमुळे ज�मनी कडक बनून मातीतील स���य कबा�च े�माण कमी होत
आहे
मशागती�या कामामुळे लागवड खचा�म�ये �दवसे�दवस वाढ होत आह.े 
खचा�त बचत क�न जमीनीची सुपीकता वाढ�व�यासाठ� शू�य मशागत तं��ानाची
आव�यकता आह.े

शू�य मशागत तं��ानाची आव�यकता

संव�ध�त शेती प�तीचा वापर क�न ज�मनीची सुपीकता वाढ�व�यासाठ� �वक�सत केलेले तं� �हणजे "शू�य मशागत
तं�" होय.
कृषी भूषण चं�शेखर ह�रभाऊ भडसावळे यांनी सगुण बाग, ता. कज�त, �ज. रायगड येथे शू�य मशागतीसाठ� सगुणा
राईस तं� (एसआरट�) भात �पकासाठ� �वकसीत केले आहे. याम�ये गाद� वा�यावर �पकांची लागवड केली जाते व
नंतर कोणतीही मशागत केली जात नाही.
�पकांची व तणांची मुळे न उपट�यामुळे �यांचाच स���य खत �हणून उपयोग होतो. 
भात �पकासाठ� तयार केलेले हे तं� सोयाबीन, कापूस, मका, सुय�फुल, हरभरा, झ�डू इ. �पकांसाठ� देखील फायदेशीर
अस�याचा शेतक�यांना अनुभव येत आहे. 

शू�य मशागत तं� 

गाद� वाफा तयार करण े: प�ह�या हंगामात फ� गाद� वाफे तयार क�न

�यावेत. गाद� वा�याचा आकार ४.५ फुट �ंद� व अधा�फुट उंची असा असावा.

टोकन प�तीने लागवड करण े: गाद� वा�यावर �बया�याची टोकन करावी.

�यावेळ� �बयाणे व खत ेएक�पणे टोकावीत.

तणनाशकाची फवारणी: �पकाच ेलागवडीनंतर व उगवणीपुव� �शफारशीत

तणनाशक फवाराव.े उ�या �पकात तणांचा �ा�भा�व वाढ�यास �शफारस केलेली

�नवडक तणनाशके वापरावीत. कोण�याही प�र��तीत तण ेउपटून काढू नयेत.

कापणी क�न �पकांची काढणी: काढणी�यावेळ� �पके कोण�याही

प�र��तीत ज�मनीतून उपटू नय,े तर �यांची कापणी करावी आ�ण धसकटे व

मुळांचा भाग तसाच ठेवावा. 

�याच वा�यावर पुढ�ल �पकाची लागवड: प�ह�या हंगामात वाफे न मोडता

अगोदरच ेपीक काप�यानंतर तणनाशकाची फवारणी क�न पुढ�ल �पकाची

टोकन करावी. गरज पड�यास वा�यांची डागडुजी करावी.

ज�मनीची मशागत न करण:े कोण�याही प�र��तीत नांगरणी, कुळवणी,

कोळपणी अशा �कारची मशागतीची काम ेकर�यात येऊ नयेत. कारण या तं�ाने

ज�मनीम�य ेगांडूळांची वाढ मो�ा �माणात होत अस�यान ेआ�ण �जवाणूंचे

�माण वाढ�याने ज�मनी भूसभूशीत राहतात. 

  शू�य मशागत तं�ातील मह�वाचे ट�पे

                 नांगरणी�शवाय शेती कर�यासाठ� हे तं� उपयु� आहे.
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माती�या सुपीक थरांम�ये फारशी उलथापालथ होत नाही. 
मातीम�ये स���ता �नमा�ण होऊन �पका�या मुळाशी वाय ूआ�ण

पाणी यांचे �माण यो�य राहत.े 
पावसाचे पाणी भूगभा�त �झरप�याच े�माण वाढत.े
बा�पीभवन कमी होऊन ओलावा �टकून रा�ह�यान ेउपल�
पा�याचा यो�य वापर होतो. 
स���य पदाथा�ची मातीम�य ेद�घ�कालीन साठवण हो�यास मदत
होते.
मशागतीसाठ� लागणारे मनु�यबळ यात बचत होत.े
सात�याने स���य कबा�ची उपल�ता आ�ण ओलावा �टकून
रा�ह�याने मातीतील उपयु� �जवाणूं�या सं�येत वाढ होत.े
�वपुल �माणात ज�मनीम�य ेगांडूळांचा संचार सु� होतो. 
माती�या कणांची रचना सुधारत.े 
ज�मनीत जै�वक �व�वधतेत वाढ होऊन मातीच ेआरो�य स�म
होते. 
मातीचे तापमान �नयं��त राहत.े 
ज�मनी भेगाळ�याचे �माण कमी होत ेतसेच ज�मनीची धूप कमी
होते.
पूव��या �पकाची मुळे ज�मनीत रा�ह�यामुळे स���य कबा�चे �माण
जलद गतीने वाढते.
एकरी रोपांची सं�या �नयं��त के�यामुळे �बया�याची बचत होत.े
�पकावर रोग �कड�चा �ा�भा�व कमी होतो.
ज�मनीतील स���य कब� वाढ�यामुळे रासाय�नक खताची बचत
होते.
मशागत खच� शू�यावर येऊन उ�पादन खचा�म�य ेमोठ� बचत होत.े

  शू�य मशागतीचे फायदे 
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पेरणीची खोली आव�यकतेनुसार कमी-जा�त कर�याची �व�ा या यं�ाला उपल�
क�न दे�यात आली आहे
या यं�ाला पेरणी करताना दोन ओळ�मधील अंतर कमी जा�त कर�याची सोय क�न
दे�यात आली आहे.
हे ब�पयोगी यं� असून ते खरीप व रबी हंगामातील �पकांची आव�यकतेनुसार स�या
पाडून पेरणी कर�यासाठ� सहजासहजी वापरता येते.
गाळा�या �क�वा चोपण ज�मनीम�ये पा�याचे पाट पाड�यासाठ� ३० ते ३५ पीटाओ
एचपी�या �ॅ�टर�ारे यो�य �र�या चाल�वता येते.
या यं�ा�ारे पाडले�या स�यांमधून �पकाला आव�यक ते�हा पाणी देता येते.
आव�यकतेनुसार फणांची सं�या वाढ�वता येते अथवा कमी करता येते.
या यं�ा�ारे पेरलेले �बयाणे लगेचच मातीम�ये झाकले जाईल अशी �याची रचना
कर�यात आली आहे.
�बया�या�या आकारानुसार चक�या उपल� असून लहानात लहान तीळ व मो�ात
मो�ा भुईमुग �बया�याची पेरणी करता येते. 

उ�पादनाम�ये १० ते २५ ट�के पय�त वाढ होते.
टोकण प�दतीने लागवड केली जात अस�याने दोन रोपांमधील अंतर राखले जाते.
�बया�यांची १५ ते २० ट�के पय�त बचत होते.
‘बीबीएफ’ प�तीम�ये पडणा�या पावसाचे पाणी ज�मनीत जा�तीत जा�त मुरवून मातीत
ओलावा जा�त काळ �टकवून ठेवते.
पडणा�या पावसा�या पा�यास उतारा�या �दशेने वा�न जा�यास अटकाव करते
ज�मनीची धूप कमी क�न ज�मनीतील ओलावा �पका�या वाढ�साठ� उपल� क�न
दे�यासाठ� उपयु� ठरते.
‘बीबीएफ’ प�तीमुळे सरासरीपे�ा जा�त पाऊस झा�यास आव�यकतेपे�ा जा�त झालेले
पाणी स�यांमधून वा�न नेले जाते व पीक पा�यात डंुबून संपूण� नुकसान हो�यापासून बचाव
होतो. 
याउलट हे शेतातले पाणी शेताम�येच मुर�व�यामुळे पावसा�या द�घ� खंडा�या वेळ� या जा�त
झाले�या पा�याचा (ओला�ा�या �व�पात) �पकासाठ� उपयोग होतो. 
�ंद वा�यावर �पकाची लागवड के�याने पाणी साच�यामुळे होणा�या खोड व मूळ कुज�ा
रेागांचा �ा�भा�व टाळला जातो.
�पकाची �ंद वा�यावर लागवड केली जाते, �यामुळे स�यांचा उपयोग क�न आंतरमशागतीची
कामे सुखकररी�या करणे श�य होते.
�पकाला पाणी देणे, �ठबक संचाचा पा�यासाठ� वापर करणे, तण �नयं�ण, क�टकनाशक
फवारणी इ. कामे यो�य रीतीने करणे श�य होते.
�पकाम�ये हवा खेळती राहते व सूय��काश पुरेशा �माणात उपल� होतो �यामुळे रोग व �कड�चा
�ा�भा�व होत नाही.

‘बीबीएफ’ प�तीचे वै�श�पुण� फायदे :

�पकां�या लागवडीसाठ� ‘बीबीएफ’ यं� व �याची वै�श�े :

कोण�याही �कार�या हवामानम�य े�पका�या हमखास वाढ�साठ� �ंद वाफा व सरी प�त �हणजेच बीबीएफ प�त
�न��त फायदेशीर आह.े 
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पीक पेरणीची यो�य प�दत : बीबीएफ /�ंद वाफा सरी पेरणी
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तण �नयं�णा�या व आंतरमशागती�या ��ीने �ॅ�टरच�लत बीबीएफ यं�ाचा
वापर करता येतो. 
याम�ये पेरणीचे फण काढून तेथे आंतरमशागत आ�ण तण �नयं�णासाठ� ‘�ही`
आकाराची पास बस�वता येते. 
हे पास �पका�या दोन ओळ�म�ये बसवावे लागतात. 
तसेच सरीम�ये �रजर ठेवून आंतरमशागत होते
या�शवाय �वतं� आंतरमशागत यं� वापरता येते.
तसेच �ॅ�टरच�लत आंतरमशागत यं�ाचा वापर आंतरमशागत आ�ण तण
�नयं�णा�या ��ीने बीबीएफ प�तीम�ये करता येतो फ� यासाठ� इं�जी ‘�ही`
आकारा�या पास वापरा�ात.
�ंद वाफा सरी प�तीम�ये �पका�या ओळ�नुसार ‘�ही`पासची सं�या ठेवता
येते. बाजारात सव�साधारणपणे तीन ओळ�साठ� तीन पास उपल� असलेले
अवजार उपल� आहे. पण आपण आप�या गरजेनुसार पासाची सं�या वाढवू
शकतो.
‘�ही’ आकारा�या पासमुळे �या �वयंच�लतपणे �व� होतात तसेच �याम�ये
गवत अडकत नाही. कसळ पास वापर�या तर �यात गवत अडकते कारण �या
आड�ा असतात आ�ण याम�ये गवत अवजाराम�ये थांबवून पास �व�
करा�ा लागतात, परंतू तसे ‘�ही`आकारा�या पासम�ये होत नाही.
या अवजाराम�ये स�यांम�ये फाळ ठेवून आंतरमशागत होते, तसेच स�याम�ये
तणही �भावीपणे काढता येते. याम�ये �ंद वा�यावर �पका�या �कती ओळ�
आहेत, �या�माणे �ही पा�यांची सं�या ठेवता येते. गरजेनुसार असे अवजार
बन�वता येते.

आंतरमशागती करीता बीबीएफ यं�ाचा वापर

बीबीएफ पेरणी यं� उपल� होऊ शकत नाही �यांनी �ॅ�टर
चलीत यं�ाचे शेवटचे दोन दात ेकाढुन �या �ठकाणी पंजीचे
फाळ लाऊन सु�दा �ंद वाफा सरी तयार करता येऊ शकत.े
�यांना या प�दतीने पेरणी करणे श�य नसेल �यांनी
�पकां�या ६ �क�वा ९ ओळ�नंतर एक ओळ �रकामी ठेऊन
पटटा प�दतीन ेपेरणी करावी व नंतर या �रका�या ओळ�त
डव�या�या जाणकुळाला दोरी बांधुन मृत सरी तयार करावी. 

यं� चाल�व�यासाठ� कुशल चालकाची �नवड करावी.
पेरणी यं�ाचा वेग म�यम ठेवावा. �यामुळे सम�माणात �बयाण ेव खत ेपेर�यास मदत होते.
पेरणी करतेवेळेस यं�ास कोण�याही �कारची इतर जोडणी क� नय.े
��येक �पकासाठ� वेगवेग�या �लॅ��टक�या तबक�ाचा वापर करावा.
पेरणीपूव� यं� शेतात ने�यापूव� यं�ाच ेकॅ�ल�ेशन कराव.े
गती देणा�या यं�णेला एक फेरी �द�यानंतर �बयाणे यो�य �माणात पडते का हे तपासाव.े
�बयाणे व खताची पेट� एक तृतीयांशापे�ा कमी भरलेली नाही याची नेहमी खा�ी करावी
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बीबीएफ पेरणी यं� उपल� नसेल तर

बीबीएफ यं� वापरताना �यावयाची काळजी
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हल�या ते म�यम �कार�या ज�मनीम�ये बीट� कपाशीचे अपे��त व फायदेशीर उ�पादन �मळत नाही.
�बयाणे, रासाय�नक खते, क�टकनाशके यावरील खच� व बीट� कपाशी�या उ�पादनातील घट यामुळे
कापूस �पकापासून �कफायतशीर उ�प� �मळ�यास मया�दा येत आहेत.
संकरीत बीट� कपाशी�या वाणाऐवजी रस शोषण करणा�या �कड�ना सहनशील असणा�या �बगर बीट�
सरळ वाणांचा वापर क�न हे�टरी झाडांची सं�या वाढ�व�यास उ�पादन �मता वाढत अस�याचे
�नदश�नास आलेले आहे. 
�ा सम�या �र कर�यासाठ� सघन कापूस लागवड तं� फाय�ाचे ठरते.

सघन कापूस लागवड का करावी?

��त हे�टर झाडांची सं�या अ�धक ठेवून उ�पादनात वाढ

सरळ वाणांची लागवड

ओळ�मधील लागवडीचे अंतर ४५ - ६० स�मी (द�ड -दोन फुट) झाडातील अंतर १०-१५ स�मी

कपाशीची वाढ ६०-७० स�मी उंची पय�त �स�मत ठेवणे, �यासाठ� आव�यकता अस�यास वाढरोधकांचा

वापर

सघन कापूस लागवड ही म�यम ते हल�या ज�मनीक�रता यो�य

सघन कापूस लागवड �हणजे काय? 

एक गाव एक वाण प�तीने कापूस लागवड करणे श�य होते.

सरळ वाणांची लागवड के�यामुळे �बया�याची �क�मत कमी

सरळ वाणांची लागवड के�यामुळे कापसापासून �मळणा�या

सरक�चा वापर पुढ�ल हंगामात �बयाणे �हणून करता येतो. �यामुळे

पुढ�ल हंगामात �बयाणे खचा�त बचत

बीट� कपाशीपे�ा उ�पादन खच� कमी

बीट� कपाशीइतके �क�वा अ�धक उ�पादन 

सघन कापूस लागवडीचे फायदे

सघन कापूस लागवडीसाठ� वाण-
एनएच ६१५, पीके�ही ०८१, सुरज, एन एच ६३५

मह�वाची काळजी
�बगर बीट� वाण अस�यामुळे ब�ड अ�यांचे �व�ापन करणे

आव�यक आहे.

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

सघन लागवड-कापूस

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  १२१२१२

https://youtu.be/-hqrHhknJuc


तणनाशकांचा वापर

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

प�ह�या �पकाची काढणी झा�यानंतर शेताम�य े �श�लक रा�हले�या तणांचा नायनाट कर�यासाठ�
अ�नवडक तणनाशकांचा वापर करावा. 
हराळ�, ल�हाळा, कास, कंुदा, गाजर गवत इ. �व�श� तणां�या �नयं�णासाठ� पेरणीपूव� �लायफोसेट
(०.४-०.६ ट�के ��याशील घटक) �क�वा �लू�लोरॅलीन (०.७५-१ ट�के ��याशील घटक) �क�वा
�ाय�लुरॅलीन (१-१.५ ट�के ��याशील घटक) या �माणात फवाराव.े

उगवणीपूव� तणनाशकांचा वापर

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  १३१३१३

https://youtu.be/_wcHsrmnOSU


फवारणीसाठ� �वतं� पंप वापरावा.

ज�मनीवर तणनाशकाची फवारणी कर�यापूव� ज�मनीत पुरेसा ओलावा असावा.

फवारणी वारा शांत असताना करावी. 

फवारणी पंपासाठ� �शफारसीनुसार नोझलचा वापर करावा.

तणनाशके पा�यात �मसळताना लाकडी काठ�चा वापर करावा. 

फवारणी करताना सेवन, धु�पान �क�वा डोळे चोळण ेटाळाव.े

तणनाशके फवारणी करताना �व� पा�याचा वापर करावा गढूळ पाणी वाप� नय.े

अपे��त तण �नयं�णाक�रता तणनाशके �शफारशीत मा�ेम�येच वापरावीत.

फवारणी करताना इतर संवेदनशील �पकावर तणनाशके पडू नय ेयाची काळजी �यावी. 

तणनाशके फवारताना �यावयाची काळजी

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

पीक उगव�यानंतर तणनाशकांचा वापर

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  १४१४१४

https://www.youtube.com/watch?v=WIJPjMx7udQ


१५१५१५

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

हवामान अनुकूल वाण



१६१६१६

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

हवामान अनुकूल वाण



१७१७१७

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

हवामान अनुकूल वाण



१८१८१८

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

हवामान अनुकूल वाण



१९१९१९

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

हवामान अनुकूल वाण



२०२०२०

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

हवामान अनुकूल वाण



शेतकरी बांधवांचा असा समज आह ेक� ��येक वष� नवीन �बयाण ेखरेद� क�नच

पेरणी करावी, परंतु ��येकवेळ� अस ेकर�याची आव�यकता नसते.

सरळ वाणांच े �बयाण ेएकदा �वकत घेत�यानंतर �यापासुन तयार होणार ेपीकाचे

�बयाणे आपण पुढे दोन वष� �बयाण े �हणुन वाप� शकतो. उदा. सोयाबीन, मुग,

हरभरा, भुईमुग इ. 

�याचबरोबर बाजारातुन �वकत आणलेल े �बयाणे उगवुन न आ�यामुळे पेरणी

करीता वापरलेली खत,े मनु�यबळ इ. वाया जात.े

�बयाणे उगवण�मता तपासुनच पेरणे फाय�ाचे ठरत.े

�बया�या�या ��येक पो�यातुन खोलवर हात घालुन मुठभर धा�य बाहेर काढा. सव� पो�यातुन काढलेले धा�य एक�

क�न �या 

गोणपाटाचे सहा चौकोनी तुकडे घेऊन �व� धुवून �या. एक तुकडा जमीनीवर पसरवा.

पो�यातुन काढले�या धा�यातुन सरसकट १०० दाणे मोजून द�ड-दोन से.मी. अंतरावर (बोटाचं एक कांड अंतरावर)

१०-१० �या रांगेत गोणपाटा�या एक तुकडयावर ओळ�त ठेवावे अशा �कारे १०० दा�याचे ३ नमुने तयार करावे.

गोणपाटावर चांगले पाणी �श�पडून ओले करावे व �बया�यांबर �सरा गोणपाटाचा तुकडा अंथ�न पु�हा चांगले पाणी

मारावे.

गोणपाटा�या तुकडयाची �बया�यांसकट गंुडाळ� क�न थंड �ठकाणी सावलीत ठेवा �यावर अधून-मधून पाणी

�श�पडून ओले ठेवा.

६-७ �दवसानंतर ही गंुडाळ� जमीनीवर पस�न उघडा चांगले क�ब आलेले दाणे वेगळे करा व मोजा. �तनही

गंुडाळयांची सरासरी काढुन १०० दा�यांपैक� ७० �क�वा �यापे�ा जा�त दाणे जर चांगले क�ब आलेले असतील तर

�बयाणे बाजारातील �बया�यासारखेच गुणव�ेचे आहे असे समजा आ�ण �शफारस केले�या मा�ेम�ये पेरणीसाठ�

वापरा.

जर उगवण झाले�या �बया�याची सरासरी सं�या ७० पे�ा कमी असेल तर एकरी �बया�यांचे �माण थोडे वाढवून

पेरणी करा.

पेरणी करताना �बया�यास बुरशीनाशकांची व �जवाणू संवध�काची ���या कर�यास �वस� नका.   

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

 �बयाणे  उगवण  �मता तपासणी

उगवण �मता तपासणी कर�या�या सो�या प�दती

अ) गोणपाट वाप�न 

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  २१२१२१

https://www.youtube.com/watch?v=lYLsMIBnO5U


�बया�या�या ��येक पो�यातुन खोलवर हात घालुन मुठभर धा�य बाहेर काढा.
सव� पो�यातुन काढलेले धा�य एक� क�न �या �या नमु�यातुन १०० दाणे मोजून वेगळे काढा असे १०० दा�यांचे ३
संच तयार करा.
श�यतो काचे�या तीन �लासात पाणी घेऊन �यात हे १०० दाणे टाका.५ ते ७ �मनीट तसेच रा� �ा .
�यानंतर पाणी फेकुन देऊन दाणे वेगळे काढा व �यामधील पूण�ता फुगलेले तसेच �बया�या�या टरफलावर

सु�कु�या पडलेले दाणे वेगळे करा.
दो�ही �कार�या दा�यांची सं�या मोजून �या.
जो दाणा ५-६  �मनीट पा�यात ठेव�यानंतर चांगला ट�म फुगतो तो पेरणीसाठ� अयो�य असतो.
कारण अशा �बया�या�या टरफलाला इजा झालेली अस�याने �क�वा �बजांकूर कुज�यामुळे �याम�ये पाणी लवकर

आत �शरते व तो लवकर फुगतो (A)
मा� जे �बयाणे चांगले असते �याचे टरफल शाबुत अस�यामुळे �या�यात पाणी आत �शरत नाही फ� टरफलातुन

पाणी आत गे�यामुळे �यावर सुरकु�या पड�यासारखे �दसते (B) 
१०० दा�यांपैक� जर सरासरी ७० �क�वा जा�त दाणे अशा�कारे न फुगलेले, सुरकु�या न पडलेले असेल तर �बयाणे
बाजारातील �बया�यासारखेच गुणव�ेचे आहे असे समजा आ�ण �शफारशी �माणे मा�ेत पेरणीसाठ� वापरा.
जर उगवण झाले�या �बया�याची सरासरी सं�या ७० पे�ा कमी असेल तर एकरी �बया�यांचे �माण थोडे वाढवून
पेरणी करा.
पेरणी करताना �बया�यास बुरशीनाशकांची व �जवाणू संगध�काची ���या कर�यास �वस� नका.   

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

ब) वतमा�नप�ाचा कागद वाप�न 

वत�मानप�ाचा एक कागद घेऊन �या�या चार घडया पाडा�ात �यामुळे
कगदाची जाडी वाढेल.
नंतर तो पुण� कागद पा�याने ओला करावा.
��येक� दहा �बया घेऊन �या एका रांगेत समान अंतर सोडून
वत�मानप�ा�या टोका�या भागावर ठेवून �याची गंुडाळ� करावी.अशा रीतीने
शंभर �बयां�या दहा गंुडाळया तयार करा�ात.
�या गंुडाळया पॉ�लथीन �पशवीत चार �दवस तशाच ठेवा�ात.चार
�दवसानंतर �यामधील अंकुर मोजावे.

क) पा�यात �भजवनु �कमी वेळात 

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  २२२२२२

https://youtu.be/czfUDmRzF3k


ज�मनीची सुपीकता �टकव�यासाठ� आ�ण �तचा कस राखून ठेव�यासाठ� मु�य�वे खतांचा वापर केला जातो. 
खतां�या वापरामुळे ज�मनी कसदार बनतात आ�ण �पकांची उ�म वाढ होते. 
जीवाणू खतांम�ये ॲझोटोबॅ�टर, अझो���रलम, अ�सटोबॅ�टर, रायझो�बयम, �नळे �हरवे शेवाळ, अझोला, इ.
चा समावेश होतो. ही जीवाणू खते नैस�ग�क खते �हणूनही ओळखली जातात. 
ही खते स���य शेतीसाठ� उपयु� असून �यामुळे रासाय�नक खतांची बचत होऊन पया�वरणाचे संवध�न होते.

 

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

 बीज���येसाठ� जीवाणू खतांचा वापर

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  २३२३२३

https://youtu.be/7IBTKFuhhCM


सु�वातीला ५०० मी.ली. गरम पाणी घेऊन �यात
१२५ �ॅम गूळ घालून �ावण तयार कराव.े
�ावण थंड झालं क� �यात १० �कलो
�बया�याक�रता २५० �ॅम �जवाण ू संवध�न या
�माणात घेऊन �म�ण कराव.े
�बयाणे �व� फरशीवर , �ला��टक बॅग �क�वा
ताडप��वर पसरवून �यावर तयार केलेले संवध�नाचा
�म�ण �श�पडून �बया�यास हल�या हातान ेचोळावे
�बयाणांस बुरशीनाशकाची ���येनंतर न� उपल�
क�न देणार े (अॅझोटोबॅ�टर �क�वा रायझो�बयम) +
पी. एस. बी यांचे �म�ण क�न �बयाणांस लावाव.े
बीज���या झा�यानंतर लगेच �बयाण े सावलीत
वाळवावे.
बीज���या केलेले �बयाण े ६ तासा�या आत
पेरणीसाठ� वापरावे.

�बज ���या

   शेणखता�ार-े ४ �कलो ��त एकर.

   सु�म (�ठबक) �स�चन �दारे 

�जवाणू संघ �हणजे उपयु� अशा �जवंत �क�वा सु�त अव�ेतील �जवाणुच े�नज�तुक वाहकाम�य ेतयार केलेले
�म�ण.
घन�प व �व�प �जवाणू खतांची तुलना करता �व�प �जवाण ूखत ेहे अनेक बाबतीत सरस ठरतात.
�जवाणू संघ �व�व�पात कृ�ष �वभागा�या , कृ�ष �व�ापीठा�या आ�ण कृ�ष �व�ान क� �ा�या �योगशाळेत
उपल� असतात. 

�बज ���या – १० �मली �जवाणूसंघ आव�यकते�माणे पा�यात �मसळुन १ �कलो �बया�यास पेरणीपूव� लावावे.

ज�मनीत �मसळणे- ४०० ते ५०० �मली �जवाणुसंघ एकरी १०० �कलो कुजले�या शेनखतात �मसळून उ�या
�पकाम�ये टाकून नंतर पाणी �ावे.

�पका�या मुळा भोवती देणे – ५०० �मली �जवाणु संघ एकरी १०० �कलो बारीक चाळले�या १०० �कलो शेणखत
/कंपो�ट /ओ�या मातीत �मसळून देणे.

रोपांचे मुळावर अंतर��करण –पुन�लागवड करतेवेळ� २५० �मली �जवाणुसंघ ४ ते ५ �मली पा�यात �ावण करावे
व अधा� तास रोपांची मुळे �ावणात बुडवून ठेवावी.

�जवाण ूसंघ 

वापर�याची प�दती

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

�जवाणू खत वापर�या�या प�दती
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�या �माणे आपण दही चे �वरजन �धाम�ये टाकुन �धाच े�पांतर दही म�य ेकरतो �याच �माण ेआप�याकडे
असले�या �जवाणूची अनेक पट�नी वाढ क� शकतो आ�ण मोठया �माणात �याचा वापर क� शकतो.
सा�ह�य एक �लटर �व�प खताकरीता आव�यक सा�ह�य
१० �मली �जवाणू क�चर (रायझो�बयम,पीएसबी, अॅझोटोबॅ�टर अझो���रलम),१० �ाम गुळ, १ �ाम मीठ, �ेशर
कुकर, �रकामी बाटली, कापसाच ेबोळे, �रकाम ेखोके (याचा वापर इं�युबेशन च�बर �हणुन करता येईल)   

घरगुती प�दतीने �जवाणू खतांची �न�म�ती
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ही बुरशी �पकां�या मुळावर व मुळांम�य ेवाढते.
ही बुरशी झाडा�या �व�ता�रत वाढणा�या मुळांसारख ेकाम करते, �यामुळे �पकाला अ�धक �े�ातुन पाणी व
अ���े उपलब� होतात. 
ते मातीतील रोगांना आ�ण काही सु�कृम�ना झाडा�या मुळाम�य े�वेश क� देत नाही. 
मायकोरायझा �ामु�याने �ुरद तर इतर पालाश, न�, कॅ��शअम, सो�डयम, ज�त आ�ण तांबे यासारखी
अ���े ज�मनीतून शोषून घे�यास �पकांना मदत करतात. 
मायकोरायझा जै�वक खता�या वापरान ेउ�पादनात २२-२५ ट�के वाढ आढळून येतो.
ही बुरशी फळझाडे व भाजीपाला सार�या �पकांना उपयु� आह.े
�माण- वा�यावरील सरीम�य े �ही.ए. मायकोरायझा �जवाण ू खत एकरी २-३ �कलो या �माणात टाकावे,
�यानंतर बीज पे�न लगेच पाणी �ाव.े

 मायकोरायझा-

आपण जी माती घेणार आहोत, ती
दोन- तीन �दवस चांग�या उ�हाम�ये
तपू �ा.
क�चर कोण�याही कृ�ष �योग
शाळेमधून �मळेल.
�बया लाव�यानंतर �पकाला लागेल
�या नुसार पाणी �ावे.
याम�ये कोण�याही क�टकनाशक व
रासाय�नक खताचा वापर क� नय.े
�पक तीन म�ह�याच ेझा�यानंतर
�वळा �या सा�ान े�पकाचे खोड
कापून �यावे.
अलगदपणे माती सगट मूळ काढून
�यावेत.
कैची �या सा�ान े�पका�या मुळांना
लहान तुक�ांम�ये कापून �या.
��य�ात गांडूळ खताम�य े�क�वा
शेणखताम�य े टाकून याचा वापर
शेतात करावा. एकरी 4 �कलो ची
मा�ा शेतात टाकावी.

झाडाची  चांगली आ�ण अ�धक संतु�लत वाढ होते.
मातीतील सु�म��े, फॉ�रस व पोषक ए�झाई�स मुळा पय�त
पोहच�वते.
फुलं आ�ण फळ धारणा अ�धक �मळते.
हानीकारक बुरशीची वाढ होउ देत नाही.
झाड काटक बनते �तीकुल हवामानात तग ध�न वाढते.
पपई, �मरची सार�या �पकाला मर रोग येत नाही.
�पकाची वाढ झपा�ात होते. 
उ�पादनात वाढ होते

मायकोरायझा बुरशीचे काय�
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एकाच ज�मनीवर एका हंगामात एकापे�ा जा�त �पके घेता येतात. 

रोग व �कड�चा �ा�भा�व कमी होतो. 

मु�य �पकासोबत आंतर�पकापासून अ�धकच ेउ�पादन �मळत.े

आंतर�पके �ामु�याने कडधा�य वगा�त मोडत अस�यामुळे या �पकापासून ज�मनीम�ये न�

��रीकरणाचे काम होते.

लवकर तयार होणा�या आंतर�पकापासून �मळणारा पैसा शेतक�यांना गरजेनुसार खच� करता येतो.

पसरत व बुट�या आंतर�पकामुळे पावसाच ेपाणी ज�मनीत मुर�यास मदत होऊन ज�मनीची धूप कमी

होते.

आंतरपीक प�तीचे फायदे
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आंतरपीक प�ती

आंतरपीक - मु�य �पकासोबत घेत�या जाणा�या इतर �पकांना आंतरपीक �हणतात. 

आंतरपीक प�ती-  एकाच ज�मनीवर एकाच हंगामात मु�य �पकाबरोबरएक �क�व दोन �पके �व�श� रचने�ारे
घे�या�या प�तीला आंतरपीक प�ती �हणतात.

कापूस + सोयाबीन
कापूस+ उडीद
कापूस + मूग
कापूस + तूर
कापूस + भुईमुग
कापूस + चवळ�

सोयबीन + तूर
सोयबीन +एरंडी

बाजरी+ तूर 

आंतरपीक प�ती
१. कापूस- 

२. सोयाबीन-

३. बाजरी

तूर + उडीद
तूर+ सुय�फुल 
तूर+ मूग

भुईमुग + सुय�फुल
भुईमुग + तूर
भुईमुग + �वारी

करडई + हरभरा
करडई + रबी �वारी

आंतरपीक प�ती
४. तूर

५. भुईमुग

६. करडई 
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सापळा �पके शेतात लावून �म�क�टकांची सं�या वाढ�वता येते. 
मु�य �पकांच ेहानीकारक �कड�पासुन संर�ण कर�या�या उददेशान े�कड�ना बळ� पडणारे �सर ेपीक
मु�य �पकासोबत लावले जात.े
सापळा �पकाची लागवड शेता�या चारी बाजुंनी करतात.
मु�य �पका�या �े�ानुसार सापळा �पकाची घनता ठरवावी.
झ�डू, चवळ� व सुय�फुल हे मु�य सापळा �पके आहेत.

सापळा �पक हे मु�य �पका�या जीवनकाळात सु�वातीपासुन त ेशेवटपय�त �कड�ना आक�ष�त करणारे
असावे.
मु�य �पकाशी अ���, पाणी, जागा याला कमी �धा� करणारे असाव.े
सापळा �पकावरील �कड�चे अंडीपुंज, आळया कोष आ�ण �ौढ अव�ा गोळा क�न न� करा�ात.
सापळा �पकावर �कड�चा �ा�भा�व जा�त झा�यास त ेझाड उपटून टाकावे �क�वा क�टकनाशकाची
फवारणी करावी. 

सापळा �पके वापर�याची त�वे-

कापूस- मका, भगर, तूर, मूग, उडीद, चवळ�,
लाल अंबाडी, झ�डू, भुईमुग, एरंडी, भ�डी
सोयाबीन- एरंडी, सुय�फुल, मका, जा�ी, बाजरी
तूर- एरंडी, सुय�फुल, मका, �वारी, बाजरी
हरभरा- एरंडी, सुय�फुल, मका, �वारी, बाजरी
हळद- झ�डू
भुईमुग- सुय�फुल, एरंडी
फळ भाजीपाला- झ�डू, मका
फळ�पके- झ�डू

सापळा �पके

झ�डू मुळे सू�कृम�चे �नयं�ण होते. 
�कटकनाशकांचा वापर कमी होतो
�म� क�टकांचे संवध�न होते.
मका, �वारी सार�या उंच �पकावर प�ी
बसतात. ते �पकावरील अळ�, �कडी खातात.
�पकाचे उ�पादन व �त सुधारते.
पीक संर�णाचा खच� कमी होतो.
पया�वरणाचे संवध�न होते.
सापळा �पकापासून अ�धकचे उ�प� �मळते

सापळा �पकांचे फायदे-
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सापळा �पके प�ती
       मु�य �पकाचे �कड�पासून संर�ण कर�यासाठ� �कड�ना जा�त बळ� पडणारे इतर �पके मु�य
�पकासोबत लाव�यास �या �पकाकडे �कडी आक�ष�त होते अशा �पकांना सापळा �पके �हणतात. 
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गांडूळ हा ज�मनीत राहणारा �ाणी आहे. तो ज�मनीतील स���य पदाथ� खातो. ते
खा��यानंतर �या�या शरीराला आव�यक असा भाग सोडून उव��रत भाग �व�ा
�हणून शरीरातून बाहेर टाकतो, �यालाच गांडूळ खत �क�वा व�म�कंपो�ट असे
�हणतात. 
गांडूळ खतात वन�ती�या वाढ�साठ� लागणारी अ���े, सं�ेरके, उपयु�
जीवाणू असून वन�तीची रोग ��तकारक �मता वाढ�वते. 
गांडूळ खत हे भरपूर अ���े्, सं�ेरके असणारे दाणेदार स���य खत असून जै�वक
गुणधम� वाढ�वते.

गांडूळ खत �हणजे : 

गांडूळ खताम�ये ��मसचे �माण ४० ते ५० ट�के असते. 
��मसम�ये ४० ते ५७ ट�के काब�न, ४ ते ८ ट�के हाय�ोजन, ३३ ते ५४ ट�के
ऑ��सजन, ०.७ ते ५ ट�के स�फर व २ ते ५ ट�के न� असते.
गांडूळखताम�ये १.८ ट�के न�, ५ ट�के �ुरद, १ ट�के पालाश तसेच मँगनीज,
�झ�क, कॉपर, मंगल, लोह, बोरॉन ही सू�म अ���े जा�त �माणात असतात.

गांडूळ खतातील मह�वाचे घटक: 

�पकांचे अवशेष: धसकटे, प�ढा, ताटे, क�डा, पालापाचोळा आ�ण गवत इ.
जनावरांपासून �मळणारी उप उ�पाद�ते: शेण, मू�, शे�या लीद, क�ब�ांची �व�ा,
इ. 
फळझाडे आ�ण वनझाडांचा पालापाचोळा 
�हरवळ�ची खते : ताग, ध�चा, �गरीपु�प, शेतीतील तण इ. 
घरातील केरकचरा : उदा. भा�यांचे अवशेष, फळां�या साली, �शळे अ� इ.

गांडूळ खतासाठ� गांडुळा�या यो�य जाती: 
गांडूळां�या ३०० �न अ�धक जाती अस�या तरी �ामु�याने ई�सना फोइट�डा,
यु�ीलस युजे�नया, पेरीनो�सी, ए�झो�हेटस, फेरीट�मा इल�गेटा या गांडूळां�या
मह�वा�या आ�ण यो�य जाती आहेत. या जातीची वाढ चांगली होऊन खत तयार
कर�याची ��कया ४० ते ४५ �दवसात पूण� होते.

गांडूळ खत तयार कर�यासाठ� लागणारे पदाथ�:
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गांडूळ खत �न�म�ती व वापर
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गांडूळखत ढ�ग आ�ण ख�ा या दो�ही प�त�नी तयार करता येते. मा� दो�ही प�त�म�ये कृ��म

सावलीची गरज आहे. 

सूय��काश व पावसापासून �यांचे संर�ण कर�यासाठ� छपराचे शेड तयार करावी. या शेडची लांबी

दोन �ढगांसाठ� ४.२५ मीटर, तर चार �ढगांसाठ� ७.५० मीटर असावी. �नवारा शेड�या दो�ही बाजू

उतारा�या असा�ात. बाजू�या खांबांची उंची १.२५ ते १.५० मीटर आ�ण मध�या खांबांची उंची २.२५

त े २.५० मीटर ठेवावी. छपरासाठ� गवत, भाताचा प�ढा, नारळाची झाप,े कपाशी अथवा तुरी�या

का�ा, �वारीची ताटे, जाड �लॅ��टकचा कागद �क�वा �सम�ट अथवा लोखंडी प�यांचा उपयोग करावा.

गांडूळ खत तयार कर�या�या प�ती:

छपरा�या अथवा झाडां�या दाट सावलीत ख�े तयार करावेत. या
प�ती म�य े �सम�ट�या ख�ड्यांची लांबी ३ मीटर, �ंद� २ मीटर
आ�ण खोली ६० स�. मी. ठेवावी. 
ख�ड्यां�या तळाशी नारळाचा का�या, गवत, भाताचे तूस,
ग�हाचा क�डा ३ ते ५ स�. मी. जाडीचा अध�वट कुजले�या
शेणाचा, कंपो�ट खताचा अथवा बागेतील चाळले�या मातीचा थर
�ावा. दो�ही थर पा�यान े पूण� ओल ेक�न �यावर साधारणत:
१०० �क. �ॅम स���य पदाथा�पासून गांडूळ खत तयार

कर�यासाठ� ७००० �ौढ गांडुळे सोडवीत. �यावर अध�वट

कुजले�या स���य पदाथा�चा जा�तीत-जा�त ५० स�.मी. जाडीचा
थर रचावा. 
�यावर गोणपाटाच े आ�ादन देऊन नेहमी त े ओले ठेवावे.
गांडुळां�या वाढ�साठ� ख�ड्यातील स���य पदाथा�म�ये हवा
खेळती राहणे आव�यक आहे. �यासाठ� स���य पदाथा�चे थर घ�
झा�यास हाताने सैल करावेत. �यामुळे ख�ड्यातील तापमान
�नयं��त राहील.
गांडूळ खता�या शंकू आकृती ढ�ग करावा. �ढगातील वर�या
भागातील खत वेगळे क�न सावलीत वाळूवून चाळून �यावे.
चाळ�यानंतर वेगळ� झालेली गांडुळे, �यांनी �प�ले व अंडकोष
यांचा पु�हा गांडूळ खत तयार कर�यासाठ� वापर करावा.

ख�ा प�त 

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प
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गांडूळ खत �क�प सावलीत व दमट हवेशीर �ठकाणी असावा.

शेणखत व शेतातील �पकांच े अवशेष व झाडाचा पाला यांचे ३:१ �माण असावे व गांडूळ

सोड�यापूव� हे सव� १५-२० �दवस कुजवावे.

ख�ड्या�या तळाशी �थमत: १५ ते २० स�.मी बारीक केलेला वाळलेला पाला पाचोळा टाकावा.

गांडुळा�या वा�यावर गांडुळे सोड�याअगोदर १ �दवस पाणी मारावे.

गांडुळा�या वा�यावर दररोज �क�वा वातावरणातील उ�णतेचे �माण पा�न पाणी मारावे.

�हम�वॉश जमा कर�यासाठ� गांडूळ बेडला एक �व�श� जाळ� �दलेली असावी, तेथ ेख�ा क�न

�हम�वाॅश जमा कर�याच े�नयोजन करावे

गांडूळ खत तयार कर�यासाठ� मह�वा�या बाबी

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
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साधारणत: २.५ ते ३.० मी. लांबीचे आ�ण ९० स�.मी. �ंद�चे ढ�ग तयार करावेत. �थम जमीन पाणी

टाकून ओली क�न �यावी. �ढगा�या तळाशी नारळाचा का�या, गवत, भाताच े तूस यासार�या

लवकर न कुजणा�या पदाथा�चा ३ ते ५ स�. मी. जाडीचा थर रचावा, �यावर पुरेश ेपाणी �श�पडून

ओला करावा. या थरावर ३ ते ५ स�. मी. जाडीचा अध�वट कुजले�या शेणाचा, कंपो�टचा अथवा

बागेतील चाळले�या मातीचा थर �ावा. या थरावर पूण� वाढलेली गांडुळे हळूवारपण ेसोडावीत.

१०० �क. �ॅम स���य पदाथा�पासून गांडूळ खत तयार कर�यासाठ� ७००० �ौढ गांडुळे सोडावीत.

�स�या थरावर �पकांचे अवशेष, जनावरांचे मलमू�, धा�याचा क�डा, शेतातील तण, �गरीपु�प शेवरी

या ��दल �हरवळ��या झाडांची पाने, मासोळ� खत, क�ब�ांची �व�ा इ�याद�चा वापर करावा. या

स���य पदाथा�च ेबारीक तुकडे क�न आ�ण अध�वट कुजले�या �व�पात वापरले तर अ�धक चांगले

असते. �यातील कब�: न�ांच ेगुणो�र ३० ते ४० �या दर�यान असावे. संपूण� �ढगाची उंची ६० पे�ा

अ�धक होणार नाही याची द�ता �यावी. कुजणा�या स���य पदाथा�म�ये ४० ते ५० % पाणी असाव.े

�यासाठ� �ढगावर गोणपाटाच े आ�ादन देऊन झारीने दररोज पाणी फवारावे. �ढगातील स���य

पदाथा�चे तापमान २५ ते ३० से��सअस अंशा�या दर�यान राहील याची काळजी �यावी.

ढ�ग प�त: 
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ज�मनीचा पोत सुधारतो.
माती�या कणां�या रचनेत यो�य असा बदल घड�वला जातो.
गांडुळा�या �बळांमुळे झाडा�या मुळांना इजा न होता उ�म मशागत
केली      जाते.
ज�मनीत पाणी ध�न ठेव�याची �मता वाढते.
ज�मनीची धूप कमी होते.
बा�पीभवनाचे �माण कमी होते.

ज�मनीचा सामू (पी.एच) यो�य पातळ�त राखला जातो.

गांडूळ खाल�या थरातील माती वर आणतात व �तला उ�म �तीची      
बनवतात.
गांडुळखताम�ये ��मसचे �माण भरपूर अस�यामूळे न�, �ुरद,
पालाश व इतर  सु�म�� झाडांना भरपूर व लगेच उपल� होतात.
ज�मनीतील उपयु� �जवाणूंचा सं�येत भरमसाठ वाढ होते.
ओला कचरा �व�ापन पण होते
मातीचा कस �टकून राहतो, मातीमधील सू�मजीव �टकून
राहतात,ज�मन  सुपीक राहते.

गांडूळ खताचे फायदे

खताचा रंग काळसर तप�करी झा�यावर खत तयार झाले असे समजावे. खत तयार झा�यावर पाणी
देणे बंद कराव.े वरचा थर थोडा कोरडा झाला क� �बछा�यातील पूण� गांडूळ खत गांडुळांसकट बाहेर
काढावे.
गांडुळ खत आ�ण गांडुळे वेगळ� करताना उ�हाम�य ेताडप�ी अथवा गोणपाट अंथ�न �यावर या
गांडूळ खताचे �ढग करावेत, �हणजे उ�हामुळे गांडुळे �ढगा�या तळाशी जातील व गांडूळे आ�ण

गांडुळ खत वेगळे करता येईल.
�ढगा�या वरचे गांडूळ खत काढून �याव.े ३-४ तासात सव� गांडुळे परत खत तयार कर�यासाठ�
�बछा�यात/ख�ड्यात सोडावीत. अशाच प�तीन ेख�ा, कंुडी �क�वा टाक� प�तीने गांडूळ खत तयार
करता येत.े श�यतो खत वेगळे करताना �टकाव, खुरप ेयांचा वापर क� नये �हणजे गांडूळांना इजा
पोहचणार नाही.
या ��तरी� �स�या प�ती�माणे गाद�वा�यावर तयार झालेला गांडूळ खताचा थर हल�या हाताने
गोळा क�न �यावा व वा�यावर पु�हा नवीन खा� टाकावे. या गांडुळ खताम�य ेगांडूळाची अंडी,
�यांची �व�ा आ�ण कुजलेले खत यांचे �म�ण असते. अस ेगांडुळाचे खत शेताम�य ेवापरता येत.े
�नर�नरा�या �पकासाठ� हे खत हे�टरी पाच टन �ती वष� या �माणात टाकावे.

गांडूळ खत वेगळं करणे व वापर करणे

३२३२३२
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नाडेप कंपो�ट तयार कर�याची प�त

१.५  टन काडी कचरा, पाला पाचोळा, धसकटे,
सालपटे इ.
८ ते १०  टोपली शेणखत, १२० टोपली माती.
१५०० त े२००० �लटर पाणी
गाईचे �क�वा इतर जनावरांचे मू�.

सा�ह�य:

�जथे पाणी साचणार नाही अशी उंच �ठकाणची जागा �नवडावी.
१५ फूट लांब, ५ फूट �ंद आयताकृती ३.५ फूट उंची.
खोदलेली जागा दगड मातीन ेभरावी आ�ण �याचा मागील भाग टणक करावा.
�थम दोन थर �वटांम�ये बांधावा. ��येक �भत�ची �द� ९ इंच ठेवावी.
टाक�म�ये हवा खेळती राह�यासाठ�, टाक� बांधताना चारी बाजू�या �भ�त�ना ��येक दोन �वटां�या थरानंतर
�तस�या थराची बांधणी करताना �वटांम�य े�टचभर (७ इंच) �रकामी जागा सोडून बांधणी करावी. �हणजे टाक��या
चारी बाजूस ७ इंच अंतराच े�छ�े तयार होती आ�ण �या�ार ेटाक�म�य ेमोकळ� हवा खेळू शकेल.
सव� बांधकाम मातीम�य ेकराव,े मा� अखेरच ेदोन थर �सम�टम�य ेबांधावेत.

टाक� बांध�याची प�त:

�थम शेण व पाणी यांचे �म�ण क�न टाक��या आतील �भ�ती, तळ �ल�पून �यावेत.
काडी, कचरा, पालापाचोळा, धसकटे, मुळे इ�याद� वन�तीज�य पदाथा�चा प�हला थर 15 स�मीचा करावा.

साफ वाळलेली व गाळलेली माती, वन�तीज�य पदाथा��या ५० ट�के �हणज े५०त े५० �कलो या�माण ेशेणाच ेव
पा�याचे �म�णाने ओ�या केले�या वन�तीज�य पदाथा�वर पसरवावी. �यानंतर थोडे पाणी �श�पडाव.े
वरील�माणे तीन थर दे�या�या प�दतीचा अवलंब क�न टाक��या वर ४५ सेमी उंच भरावेत. ११ ते १२ थरांम�ये
टाक� भरली जाते. �यावरती ४०० त े ५०० �कलो मातीचा ७.५ सेमी जाड थर टाकून, शेण व पाणी या�या
�म�णाने �व��त �लपून �याव.े

१५ त े२० �दवसांनंतर टाक�म�य ेटाकलेली साम�ी आकंुचन पावून ८ त े९ इंच खाली दबलेली �दसते. ते�हा पु�हा
प�ह�या भराई�माणेच काडीकचरा पदाथ�, शेण व पाणी �म�ण तसेच गाळले�या माती�या थराने पु�हा थर रचून
टाक��या वर ४५ सेमी उंचीपय�त भ�न घावी. �यानंतर ३ इंच मातीचा थर देऊन, शेण व पाणी यां�या �म�णाने
�लपून �यावे. चांगले खत तयार हो�यासाठ� ९० त े१२० �दवस लागतात.

गरजेनुसार पाणी �श�पडाव,े यामुळे आ��ता कायम राहत.े
गवत उगव�यास हातान ेउपटून टाकाव.े
आ��ता कायम राह�यासाठ� गवत �क�वा चटईन ेटाके झाकून टाकाव.े
टाक�तून खत काढ�यानंतर त ेमोक�या जागेत ठेऊ नय.े
खत वापराआधी काही �दवस साठवून ठेवायच ेअस�यास, �ढग लावून �यावरती गवताचे आ�ादन टाकावे.
अधूनमधून पाणी �श�पडात राहाव,े �यामुळे �याची आ��ता कायम राहील.

प�हली भराई:

१. �सरा थर:
     १२५ ली पाणी + ४ �कलो शेण यांचे �म�ण प�ह�या थरावर �श�पडाव.े
२. �तसरा थर:

�सरी भराई:

 �यावयाची काळजी :
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कलमे रोपे जग�याचे �माण वाढते.
वारंवार पडणा�या ��काळातही बाग तग ध�न राहते.
रोपांची वाढ चांगली होते. पाने, फांदया व बंु�ाचा घेर
वाढतो.
कमी खचा�त वृ�ांची जोमाने वाढ होते.
उ�पादनात वाढ होते.

पाईप तुकडे -3 ते 4 इंच �ास व 3 फुटांचे 4 पाईप तुकडे.
रेती/ वाळु
चांगले कुजलेले शेणखत �क�वा गांडुळ खत.

तं��ानाचे फायदे-

आव�यक सा�ह�य
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 CRA फळबाग लागवड तं��ान - झाडा�या मुळा�या परीघात �स�चन दे�याचे तं� 

१. लागवडी�या �ठकाणी  
 २ x २ x२ 

फुटांचा खडडा खोदावा.

२. पी.�ही.सी. पाईप 
 खडया�या चारही कोप�यात
सरळ उभे राहतील असे रोवून
�यावेत.

३. माती, शेणखत,
रासाय�नक खतां�या 
�म�णाने खडडा �दड
फुटांपय�त भ�न �यावा.

४ . �दड फुट खडडा
भर�यानंतर कलमा-रोपांची 
लागवड क�न उव��रत अधा�
फुटाचा खडडा  मातीने भ�न

�यावा.

५ . चारही पाईप सु�वातीस अधा� फुट गांडुळ खत/
शेणखत व �यानंतर द�ड फुट चाळले�या बारीक वाळूने/

जाडी भरडी वाळूने भ�न �यावेत.

६. यानंतर हळुवार पी.�ही.सी.
पाईप उचलुन �यावेत.पाईप
उचल�यानंतर 2 फुट खोलीचे
सलग वाळुचे कॉलम तयार

होतील.

७ . रोपा कलमांना 
�स�चन �ावे. 
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शेती करीता पाणी हा अ�यंत आव�यक घटक आह.े �व�हर��दार ेभूजलाचा उपसा हो�याच े�माण हे ज�मनीत
मुरणा�या पा�या�या �माणापे�ा जा�त आह.े �यामुळे अलीकड�या काळात भूजल पातळ� खालावत आहे.
वष�भर पा�या�या उपल�तेसाठ� भूजल पातळ� ��र राहणे गरजेच ेआह े�या करीता �वहीर पुणभ�रण अ�यंत
मह�वाचे आह.े 
पावसाचे वा�न जाणार ेपाणी �व�हरीत सोडणे �हणज े�वहीर पुणभ�रण होय. 
ओढया-ना�याचे पाणी थेट �व�हरीत सोड�यामुळे पा�यासोबतच वाहत येणा�या गाळामुळे �वहीर बुजने �क�वा
पा�याचे झरे बंद पड�याचा धोका असतो �हणून गाळ�वरहीत पाणी �वहीरीत सोडण ेअ�यंत मह�वाचे आहे. 
गाळ�वरहीत पाणी �वहीरीत सोड�यासाठ� खालील �वहीर पुणभ�रण प�दतीचा आमलात आणावी.

�वहीर व ओ�ा�या अंतराम�य े३ मीटर व २ मीटर लांबीचे दोन �वतं� ख�े �यावेत.
प�हला ख�ा ३ मीटर लांब, ३ मीटर �ंद व १ मीटर खोल �यावा.
�सरा ख�ा प�ह�या ख�ड्यापासून ३ मीटर अंतरावर �यावा.
�सरा ख�ा २ मीटर लांब, १.५ मीटर �ंद व २ मीटर खोल �यावा.
प�ह�या ख�ड्या�या म�यभागी एक आडवे �छ� घेऊन हा ख�ा ६ इंची पी�हीसी पाइप�ार े�स�या ख�ड्यास     

प�हला ख�ा दगडगो�ांनी भरावा.
�स�या ख�ड्या�या तळाशी ०.४५ मीटर जाडीचा खडीचा थर भरावा. �या थरावर ०.४५ मीटर जाडीचा वाळूचा
थर भरावा. �यानंतर ०.४५ मीटर जाडीचा बारीक वाळूचा थर भ�न �यावर ०.१५मीटर जाडीचा कोळशाचा थर
भ�न �यावा. हा ख�ा तळापासून ४ इंची पी�हीसी पाइप�ार े�व�हरीशी जोडावा.
ओ�ातील पा�यामधील पालापाचोळा, कचरा इ�याद� ३ मीटर लांब, ३ मीटर �ंद व १ मीटर खोल ख�ड्यात
��रावतील आ�ण कण�वर�हत पाणी पाइप�ार ेदोन मीटर लांब, १.५ मीटर �ंद व २ मीटर खोल ख�ड्यात
जाईल.
�स�या ख�ड्यातून गाळलेल े�व� पाणी �व�हरीत पाइप�ार ेजाऊन �वहीर पुनभ�रण होईल.

ओ�ाला येणारे पाणी हे �ार व रसायन�वर�हत असाव.े
�व�हरीत पाणी तळापय�त पाइप�ार ेपोचवाव.े
पुनभ�रणापूव� दोन गाळणी ख�े असावेत.
पुनभ�रणापूव� �व�हरीतील गाळ काढून टाकावा.
पुनभ�रण हे गाळले�या व �व� पा�यानेच कराव.े
�या �े�ावर मीठ फुटले असेल �हणजेच �ार जमा झाले असतील, �या �े�ावरील पाणी �वहीर पुनभ�रणास
वाप� नये.
वाळू, गोटे यांचा वापर क�न तयार केलेली गाळणी पावसा�यापूव� एकदा �व� करावी. 

�वहीर पुनभ�रणाची ���या

   जोडावा.

 �वहीर पुनभ�रणा�या वेळ� �यावयाची काळजी
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 �वहीर पुनभ�रण 
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�पकां�या वाढ��या अव�ेम�ये
अवलंब करावयाचे तं��ान

भाग २
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अ��� कमतरता ल�णे व उपाय
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खतांचा अ�धक काय��मतेन े वापर. �व�प खत �पकां�या मुळां�ार े लवकर शोषली जातात. �यामुळे
खतांचा अप�य टळतो. �यामुळे खतमा�ेत २५ त े५० ट�के बचत होत.े तर पा�याम�ये ३० ते ५० ट�के
बचत होत.े
खतां�या उपल�तेत वाढ. �पकां�या मुळां�या जवळच खत आ�ण पाणी �दलं जात.ं �यामुळे खत आ�ण
पाणी यांची वापर�मता वाढत.े
मजुरी�या खचा�त बचत.
�पकां�या वाढ��या अव�ेनुसार आ�ण गरजेनुसार आव�यक �या �माणात खत देता येतात.
दज�दार व अ�धक उ�प� �मळत.े पीक लवकर तयार होत.े उ�पादनात १५ त े२० ट�के वाढ होत.े
जमीनीच आरो�य अबा�धत राखल ंजात.
�व�प खतातून �पकाला लागणारी सव��या सव� अ��� एकाच वेळ� �दली जातात.
हल�या �ती�या ज�मनीत देखील �पकं घेता येतात.
�पकां�या वाढ��या अव�ेनुसार आ�ण गरजेनुसार आव�यक �या �माणात खत देता येतात.
खतांची काय��मता ८० त े९० ट��यांपय�त वाढ�वता येत.े
�व�ा� खतांम�य ेसो�डयम आ�ण �लो�रनचे �माण अ�तशय कमी असत.े

फ�ट�गेशन �हणज ेकाय ?
�ठबक �स�चन प�तीत पा�या�ार ेपा�यात �वरघळणारी (�व�ा�) खत ेयो�य �या �माणात व पा�हज े�या वेळ�
(�पकां�या गरजेनुसार) प�रणामकारक�र�या देता येतात. पा�याबरोबर खत ेव मूल�� े दे�या�या या �कारास
शा��ीय भाषेत फ�ट�गेशन असे �हणतात.

�ठबक �स�चनातून खते �द�यास होणार ेफायदे      

खते पा�याम�ये लवकरात लवकर �वरघळणारी असावीत.
खतांची �वरघळ�याची �मता अ�धक असावी.
पा�यात �वरघळ�यानंतर �यातील �ारांच ेअ�व�ा� �व�पात एक�ीकरण होता कामा नये.
खता�या संचा�या घटकांवर कोणताही प�रणाम होणार नाही अशी खत े�नवडावीत.
खते शेतातील वापरासाठ� सुर��त असावीत.
खतांची पा�यात असणा�या �ारांबरोबर कोण�याही �कारची रासाय�नक अ�भ��या होणार नाही याची
काळजी �यावी.
एकाच वेळ� एकापे�ा अ�धक खत े एक� �ावयाची अस�यास �यांची आपापसात कोणतीही रासाय�नक
अ�भ��या होणार नाही अशीच खत ेएक��त �ावीत. 
�ठबक संचातून यु�रया, डायअमो�नयम फॉ�ेट व �युरेट ऑफ पोटॅश ही खत ेदेता येतात. परंतु ही खते अगोदर
पा�यात �वरघळवून �यावी लागतात.

�ठबक �स�चनातून �ावयाची खत े�नवडतांना �यावयाची काळजी.
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�ठबक �स�चन�ारे खते देणे - फ�ट�गेशन
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फवारणी�ारे खते देणे 

�पका�या वाढ��या अव�ेम�ये कमतरता जाणवणारी अ���े दे�यासाठ� फवारणी प�त उपयु�

ठरते. 

फवारणी �ारे �दलेली अ���े पानांमाफ� त शोषून घेतली जात अस�याने �पकास ता�काळ लागू होतात. 

या प�तीमुळे अ���ाम�ये बचत होते आ�ण यो�य मा�ेम�ये �यांचा वापर करता येतो.

फवारणी�ारे �ावयाची अ���:े

डी.ए.पी. �हणजे डायअमो�नयम फॉ�ेट 
�पकांची फुले लाग�या�या अव�ेत दोन वेळा 2 ट�के डी.ए.पी फवारणी के�यास फुलांची व श�गांची
सं�या वाढते. दाणे भर�या�या अव�ेत फवारणी के�यास दा�यांचा आकार वाढ�यास मदत होते.
आप�कालीन प�र��तीम�ये पावसात खंड पड�यावर 2 ट�के डीएपीची फवारणी के�यास पीक तग
ध�न राहते. 

एक एकर �े�ावर फवारणी करीता ४ �कलो डी.ए.पी. १६० �लटर पा�याम�ये फवारणी�या आद�या

�दवशी (२४ तास आगोदर) �लॅ��टक �या �म म�ये �भजवत ठेवा. यासाठ� धातुचा �म वाप� नये
कारण �यामुळे रासाय�नक प�रणाम होऊन �पकां�या पानांवर जळ�यासारखे डाग पड�याची श�यता
असते.
तयार केलेले �ावण फवारणी कर�यापुव� लाकडी काठ�ने ढवळुन कापडी फड�यातुन गाळून �या.
गाळून घेतलेले �ावण सकाळ� १० वाज�यापुव� �क�वा सायंकाळ� ४ नंतर �पकांवर फवारावे.
फवारणी करताना �ावणासोबत कोणतेही क�टकनाशक, बुरशीनाशक �क�वा संवध�कांचा वापर क� नये
असे के�यास �पकांना फायदा हो�याऐवजी रासाय�नक प�रणाम होऊन नुकसान होऊ शकते.

कापूस �पकावर फुले लागणी व ब�डे धर�या�या काळात २ ट�के पोटॅ�शयम नाय�ेटची फवारणी
करावी.

कापूस �पकावर वरील ला�याची �वकृती टाळ�यासाठ� तसेच न�ाची कमतरता भ�न काढ�यासाठ�
फुले �क�वा ब�डे धर�या�या अव�ेत २ ट�के यु�रयाची फवारणी करावी.

१. डी.ए.पी. फवारणी: 

     २ ट�के डी.ए.पी. तयार कर�याची प�दत

२. पोटॅ�शयम नाय�ेट:

३. यु�रया:
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संपूण�पणे नैस�ग�क �ोतांपासुन तयार होत अस�यामुळे खच� अ�तशय कमी येतो.
�ल�बोळ� अका��या फ़वारणीमुळे रसशोषक �कड�चा �ा�भा�व कमी होतो. 
सव� �कार�या �पकांवर १५ �दवसां�या अंतराने �नयमीत फ़वारणी घेत�यास, रस
शोषक �कड��या जीवनच�ात अडथळा येऊन �कड�चे �नयं�ण होते.
�कड��या जीवनच�ाम�ये पतंगवग�य �कड�ना अंडी घाल�यापासुन परावृ� केले
जाते
तसेच रसशॊषक �कड�चेदेखील अंडी घाल�या�या नैस�ग�क ��येम�ये अडथळा
येतो. �यामुळे एकूणच जीवनच�ाम�ये अडथळा येतो. 
नैस�ग�क घटक अस�या कारणाने कोण�याही �कारचे रासाय�नक अंश राहत नाही. 
क�टकनाशकांसोबत वापरता येत अस�या कारणाने वापर�यास अगद� सोपे असे हे
नैस�ग�क क�डनाशक आहे.
पांढरी माशी, मावा, फ़� ल�कडे, �व�वध �कार�या अ�यांचे देखील �नयं�ण चांग�या
�कारे होते. 
�ल�बोळ� अक�  हे क�टकांवर आंतर�वाही �कटकनाशका�माणे काय� करते

कडु�ल�बा�या झाडाला फे�ुवारी ते माच� म�ह�यांत मोहोर येतो आ�ण मे म�ह�या�या
शेवट� �ल�बो�या प�व होऊन �यांचा सडा झाडाखाली पडतो
अशा �ल�बो�या गोळा करा व �यातील दगड, ध�डे, खडे वेगळे क�न �या सावलीत
वाळवा आ�ण पो�याम�ये साठवा.
आठ म�ह�यांपे�ा जु�या �ल�बो�या वाप� नका कारण इत�या जु�या �बयांम�ये
क�डनाशकाची श�� राहात नाही
नेहमी �ल�बो�याचा ताजा अक�  वापरा.
यो�य प�रणाम �मळ�यासाठ� �पारी ३.३० नंतर तो फवारा.
मो�ा अ�यांचे �नयं�णात �ल�बोळ� अका�ची जा�त मदत होत नाही यासाठ� अळ�
लहान अव�ेत असतानाच अका�ची फ़वारणी करा.

 �ल�बोळ� अक�  वापर�याचे फायदे
 

�ल�बो�या गोळा कर�याची प�त व वापर

कडु�ल�बा�या झाडाम�ये असलेले ‘ॲझॅ�डरॅ�ट�न’ ह े�कटकनाशकाचे काम करत.े 
या घटकाच े�माण या�या �बयांम�य ेजा�त �माणात असत,े तर त ेपानांम�य ेकमी �माणात असते
�ल�बोळ�पासून �कटकनाशक बन�वता येत.े 
�ल�बोळ�त असणारा ॲझॅ�डरॅ�ट�न हा घटक �कटक, सु�कृमी, �वषाणु आ�ण बुरशी यांचे �नयं�ण
कर�यासाठ� उपयोग होतो. 

�ल�बोळ� अक�  �हणज ेकडु�ल�ब या झाडा�या �बयांपासून (�ल�बो�या) काढलेला अक�  होय.
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क�ड �व�ापनासाठ� �ल�बोळ� अक�  

क�ड परावत�क

अंडी नाशक

�पक संवध�क

रासाय�नक अंश �वर�हत
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नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

�ल�बोळ� अक�  तयार कर�याची प�दत

५ �कलो वाळले�या �ल�बो�या      
१०० लीटर पाणी
२०० �ॅम कपडे धु�याची पावडर
व��गाळ कर�यासाठ� कापड                 
१०० �लटर �मतेची पा�याची टाक�

एक एकर फवारणी करीता ५% �ल�बोळ� अक�  तयार
कर�यासाठ� लागणारे सा�ह�य

�पकले�या �ल�बो�या खाली पड�यानंतर गोळा क�न सावलीत
वाळवून साठवणूक करा

फवारणी�या एक �दवस आगोदर ५ �कलो पूण� वाळले�या
�ल�बो�याची भुकट� (पावडर) तयार करा. ९ �लटर �ला��टक�या
बादलीत पा�यात रा�भर �भजत ठेवावी. �ल�बोळ� �भज�वताना
बादली �व��त झाकून ठेवावी. �याचबरोबर �ल�बोळ� पावडर
�भज�व�यासाठ� थंड पाणी वापरावे.

�स-या �दवशी सकाळ� पा�यात �भजत ठेवलेली भुकट�
व��गाळ क�न �ावण गाळून �या.

नंतर १ �लटर पा�यात दोनशे �ॅम वॉ�श�ग पावडर (धु�याचा
सोडा) �क�वा साबणाचा चुरा �म�स क�न �या. यामुळे �ावण
�पका�या पानावर �चटकून राह�यास मदत होते.

हे वॉ�श�ग पावडरचे �ावण व��गाळ केले�या ९ �लटर �ावणात
�मसळून (ढवळून) एक� क�न �या. हे दहा �लटरचे �ावण
तयार होईल. एका टाक�म�ये ९० �लटर पाणी �या व वरील १०
�लटरचे �ावण �याम�ये �म�स क�न �या आ�ण ढवळा. अशा
�कारे ५ % �ल�बोळ� अक�  तयार झाला आहे.
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वरील �द�या�माणे सव� सा�ह�य �लॅ��टक �म म�ये एक��त �मसळावे व हलकेसे झाकण झाकावे. 

�म सावलीम�ये ठेवावा. 

�म�ण दररोज सकाळ� व सं�याकाळ� काठ��या सहा�याने उजवीकडून – डावीकडे तसेच डावीकडून

उजवीकडे ढवळावे.

�म�ण ३० �दवस ढवळ�याची ��या करावी. ३० �दवसांनी चाळणी�ारे अक�  काढून �यावा.

दशपण� अक�  ३० �दवसांनंतर �पकावरील �कडी�या �नयं�णासाठ� वाप� शकतो.

दशपण� अक�  ६ म�ह�यापय�त साठवू शकतो

असा तयार केलेला १२५ �म�ल अक�  हा १० �लटर पा�यात �मसळून �याची �पकांवर फवारणी करतात.

कृती:

मुळाची वाढ चांगली होते व पानांची काळोखी आ�ण पाने जाड व पसरट होतात.

�पकांची ��तकार�मता वाढते. 

�पके सु�ढ, स�म व �नरोगी होतात.

उ�पादनात वाढ होऊन �यां�या गुणव�ेम�ये म�ये वाढ होते.

मर रोग, मूळकुज�ा, भुरी, केवडा, करपा, ते�या या रोगां�या �नयं�णासाठ� प�रणामकारक आहे. 

दशपण� अका�च ेफायदे:
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 क�ड �व�ापनासाठ� दशपण� अक�  

कडु�ल�बाची पाने - ५ �कलो
करंजाची पाने - २ �कलो
�नगु�डीची पाने - २ �कलो
टनटनीची पाने - २ �कलो
�सताफळाची पाने - ३ �कलो
�ईची पाने - २ �कलो
लाल क�हेराची पाने - २ �कलो
पपईची पाने -२ �कलो
मोगली एरंडाची पाने - २ �कलो
गुळवेलीची पाने - २ �कलो
गायीचे शेण - २ �कलो
गोमु� - ५ �लटर
पाणी - १७० �लटर

 सा�ह�य: 
दशपण� अक�  : दहा �कार�या पानापासून तयार केलेला अक�  

दशपण� अक�  तयार कर�याची प�त 
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�पकासोबत सुय�फुल, मका, �वारीच ेकाही दाने �मसळून पेराव.े 
कपाशी�या �क�वा हरभरा�या शेतात तुरळक �ठकाणी दोन-तीन
�दवसां�या अंतराने सकाळ� लवकर प�यांना �दसेल एव�ा
उंचीवर भात ठेवावा. तो खा�यासाठ� प�ी जमा होऊन
�पकावरील �कडी खातात.
शेतात १५ ते २० मीटर अंतरावर दोन वासे उभे क�न �यां�या
वर�या टोकावर दोरी बांधावी.
ट��ही अँटेना�माण े(ट� आकाराचा) शेतात काही लाकडी अँटेना
उभे के�यास प�यांना बस�यास जागा उपल� होत.े
शेतात एक-दोन �ठकाणी उंचावर �ंद त�डाची मडक� बांधून
�यात रोज ताज ेथंड पाणी भराव,े �यामुळे प�ी पाणी
�प�या�या �न�म�याने आक�ष�त होऊन आपोआपच �कड�चे
�नयं�ण होईल. 
प�ांकरीता पा�याची व घर�ांची सोय करावी जेणेक�न प�ी
कायमचे शेतात थांबतात.
शेता�या बांधावर वृ� लागवड के�यास वेगवान वारा थांबवला
जातो. बा�पीभवन कमी होत.े प�यांना बस�यासाठ� सावली
�मळते, �यामुळे प�ी आकृ� होतात.

प�यांना शेतात आकृ� कर�या�या प�ती

हा�नकारक �कड�पासुन �पकांच ेसंर�ण कर�याम�ये प�ांची
मह�वाची भु�मका आह.े
९० % प�ी ह ेमांसाहारी आहेत.
गायबगळे, वेडा राघू, खाट�क, कोतवाल यासारख ेअनेक प�ी
शेतांमधील अ�या व �कडी वेचून खातात.
सुमारे ३३ % �नयं�ण प�ांमाफ� त होऊ शकत.े
शेताम�ये म�यापे�ा बांधावर आ�ण झाडा�या जवळ �कड�चे
�माण कमी असते.
या प�यांना आक�ष�त करणेसाठ� शेतात प�ी थांबे उभारावेत.
प�यांना जर �कडी, अ�या उपल� झा�या तर त ेधा�य �पकाचे
नुकसान करीत नाहीत. 
प�ांपासुन होणारा फायदा पाहता काही �संगी प�ांपासुन
होणारे नुकसान गौण ठरते.

प�ी थांब े
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क�ड �व�ापनासाठ� - प�ी थांबे
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श�यतो क�गेटेड शीट पासुन बनवलेले सापळे वापरावेत.

�व�श� �पवळया �क�वा �नळया रंगामुळे �कडयांना नवीन पालवी अस�याचा भास होतो व

सापळयाकडे आक�ष�त होतात, एकदा सापळयावर बसली �क �चकट �वामुळे �कड अडकते व

मरते.

�चकट सापळयांची उंची �पका�या थोडी वर ठेवावी.

�कड�चा �कार व सं�येचे �नरी�ण कर�यासाठ� एकरी ६ सापळे लावावीत.

सापळयां�या मा�यमातुन �कड �नयं�ण करायचे अस�यास एकरी १२ ते १८ सापळे वापरावेत.

तर �कड �नयं�णाबाहेर जात असेल तर सापळयांची सं�या वाढवत जावी.

जे�हा सापळयांचा पृ�भाग �कड�नी भ�न जाईल ते�हा नवीन सापळे वापरात �यावेत.

�चकट सापळे बनव�याची प�त

कोण�याही �पकाम�ये रससोशक �कडी जसे मावा,

तुडतुडे, फुल�कडे, ढाल�कडे, नागबळ�, पांढरी माशी

इ�याद� �पकां�या वाढ��या अव�ेत ह�ला करतात.

�यामुळे �पकां�या वाढ�चा वेग मंदावतो व यांनी

केले�या घावातून बुरशीज�य रोगांची लागण होते

तसेच या �कड�मुळे �वषाणुज�य रोगांचाही �सार

होतो.

�यामुळे �यावर �पवळे �चकट सापळे �भावी ठरतात.

�चकट सापळे
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क�ड �व�ापनासाठ� - �चकट सापळे
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�पकांवरील क�ड �नयं�णासाठ� �भावी उपाय आहे. 
हा कमी खचा�चा व रासाय�नक ��षण�वरहीत उपाय आहे. 
हा नरसाळया�या आकाराचा असून �लॅ��टकचा बन�वलेला असतो. �याची खालची बाजू मोकळ� असून
�यास एक �लॅ��टकची �पशवी लाव�यात येते. वरची बाजू एका झाकणाने झाकली असते. �यास
आतील बाजूस 'आ�मष' लाव�याची सोय असते. �यास माद�चा वास असणारे एक रसायन लाव�यात
येते. 
नर क�टक हा माद��या �मलनासाठ� �या वासाने या साप�याकडे आक�ष�त होतो, फनेलम�ये येतो,
घस�न खाली �पश�वत पडतो व काही �दवसांनी मरतो. �यांचे �मलन होत नाही, अंडी दे�याची ���या
थांबते. या�ारे �कड��या उ�पादनाचे �नयं�ण होते.
�कड�ची आ�थ�क नुकसानीची पातळ� ठर�व�यासाठ� तसेच सव��ण व �नयं�ण कर�यासाठ� कामगंध
साप�याचा वापर करावा.

सव��थम �व�वध आकारांचे �लॅ��टकचे डबे अथवा �कटकनाशकाचे �रकामे डबे घेऊन �यास मधोमध
आरपार �छ� पाडावे. ड�या�या झाकणाला तार जाईल एवढेच ते �छ� असावे. 
झाकणा�या �छ�ातून तार घालून �यात कापसाचा बोळा लावावा. 
ड�यात २०० �म.�ल. पाणी टाकून �यात १ �म.�ल. डाय�लोरो�हॉस क�टकनाशक टाकावे. 
कापसाचा बोळा व डाय�लोरो�हॉस �म��त पा�यात अंतर असावे. 
कापसा�या बो�याला म�ीकारी �क�वा �म�थल युजेनॉल हे गंध �लोभन लावावे. याकडे नर पतंग
आक�ष�त होतात व खालील �कटकनाशक�म��त पा�यात पडून मरतात. 
याम�ये क�टकनाशक व �लोभनासाठ�च खच� येतो. एरवी हा सापळा खरेद� कर�यासाठ� ३०० ते ३५०
�पये लागतात. 
डबे �वकत आणून जरी घरी सापळे तयार केले तरी ३५ ते ४० सापळे तेव�ाच खचा�त तयार करता
येऊ शकतील. 

कामगंध सापळे तयार कर�याची प�त
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�कटक�नहाय साप�याची �नवड करावी.
साप�यात अडकलेले पतंग दर आठव�ाला काढून न� करावे. 
सव��णासाठ� ��येक जाती�या �कटकांसाठ� हे�टरी ५ सापळे आव�यक
�कडीचे मोठे पतंग मो�ा �माणावर पकड�यासाठ� हे�टरी १५ ते २० सापळे गरजेचे आहेत.
सापळे लावताना �पका�या उंचीवर साधारणपणे एक ते द�ड फुट उंचीवर व ज�मनीपासून दोन ते
तीन फुट उंचीवर लावावेत.
दोन साप�याम�ये १५ ते २० मीटर अंतर ठेवावे. 
साप�यातील �युर लावताना पॅ�क�गवरील सूचनांचे पालन करावे. १५-२१ �दवसानंतर �यूर
बदलावेत. 
��येक आठव�ानंतर �लोभन व �कडनाशक�म��त पाणी बदलावे. 
��येक जातीसाठ� वेगवेगळे सापळे वापरावेत. 
सापळा वा�या�या �दशेला समांतर असावा �यामुळे �ल�ग �लोभन रसायनाचे सू�म कण शेतात
पस�न जा�तीत जा�त पतंग साप�याकडे आक�ष�ले जातील.

कामगंध सापळे वापरताना �यावयाची काळजी व प�त

�कडीचे �ौढ व माद� यांची शेतातील ��ती ठर�व�यासाठ� कामगंध साप�याचा मु�यत: उपयोग
होतो.
फेरोमोन साप�यां�या वापरामुळे �कड�ची आ�थ�क नुकसानीची पातळ� ठरवून यो�य �या वेळ� क�ड 
�व�ापन प�दती ठर�वता येते. 
तसेच आव�यक �या �कटकनाशकांची �नवड क�न फवारणी करता येते.
एक��त �लोभन साप�यां�या वापरामुळे
�कटकनाशकां�या �क�मतीचा व फवारणीचा खच� टाळता येतो. 
साप�यातील रसायनामुळे पया�वरणावर कुठलाही वाईट प�रणाम होत नाही.
रासाय�नक �कटकनाशकांचा वापर कमी झा�यामुळे परोपजीवी क�टक व �म� क�टक सुर��त 

क�ड �व�ापनाची �ह प�ती वापर�यास अगद� सोपी व �व�त आहे.
साप�यांचा खच� �कटकनाशकं�या खचा�पे�ा कमी आहे.
साप�यां�या वापरामुळे मानव, पशु, प�ी, �ाणी यांना कुठ�याही �कारचा धोका नसतो.

कामगंध साप�यां�या वापराचे फायदे

        ठेव�यास मदत होते.
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पावसा�यात �ामु�याने अनुकूल वातावरणात �कड�चा उप�व व �ा�भा�व जा�त �माणात �दसून
येतो. 
पावसा�यात �कड��या नर व माद��या �मलानामुळे �ा�भा�व वाढ�याची श�यता नाकारता येत
नाही. 
नर व माद� हे दो�ही �काशा�या �दशेने आक�ष�त होतात �यामुळे �यां�या �मलनाला अडथळा
�नमा�ण होऊन येणा�या नवीन �पढ�ला अटकाव कर�यास मदत होते
�काश सापळे वापर�यात सोपे असतात.
�काश सापळे हे बॅटरी वर सु�ा चालू शकतात.

�काश सापळे �पकातील हा�नकारक �कटकांना �नयं�ण कर�यास मदत करते.

हंगाम सु� हो�याआधी �काश साप�याचे वापर के�यास पीक �े�ातील �पकांवर �ा�भा�व क�

शकणा�या �कड�चा अनुमान लाव�यात मदत होते.

�काश सापळे �म� क�टकांना सुर��त आहे.

�काश सापळे पया�वरणाला अनुकूल आहे. सापळे जाड �ला��टक ने बनले अस�यामुळे �टकाऊ

आहेत.

�काश साप�यांमुळे कमी वेळात हा�नकारक क�टकांवर �नयं�ण �मळवता येतो.

�काश साप�या�या उपयोगाने हा�नकारक क�टकां�या �नयं�णासाठ� वापर�यात येणा�या

रासाय�नक �कटनाशकांचा वापर कमी होतो.

�काश साप�याचे मह�व

�काश सापळे �पका�या म�यभागी लावावे उदा. १ �काश सापळा ��त हे�टर.

�पकांपासून हे सापळे १.५ फुट उंच लावावे.

चांग�या प�रणामासाठ� सं�याकाळ� ७ ते ११ या दर�यान�या काळात चालू ठेवावे.

कोण�याही हंगामातील �पका�या लागवडीपासून �काश सापळे लावावे. 

�पकांम�ये लाव�याची प�ती :
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कडधा�य �पके-  श�ग पोखरणारी अळ�, नाकतोडा, कटवम�

मका- खोड�कडा

सोया�बन उंटअळ� व ल�करी अळ�

भाजीपाला- फळ व श�गा पोखरणारी अळ�, डायमंड बॅक मॉथ, सेमीलुपर

ऊस- पाय�रला, �मणी, तुडतुडा, खोड पोखरणारी अळ�

भुईमुग- केसाळ अळ�, फुल�कडे

�पके �यावरील �कड�चे �काश साप�यामुळे �व�ापन

 

�मणी अळ�चे �कडीच े �ौढ हे मॉ�सून�या प�ह�या पावसानंतर ज�मनीतून बाहेर पडून

समागमासाठ� कडु�न�बा�या, बाभूळ, पळस यासार�या झाडावर जात असतात. 

�काशाकडे या �कडीचे �ौढ आक�ष�त होत अस�यामुळे �मणी अळ�चा �ा�भा�व जा�त

असणा�या �े�ाम�ये �काश सापळा हा �न�बा�या �क�वा बाभळ��या झाडाकाठ� लावावा व

�याखाली पा�या�या डब�याम�ये रॉकेल �म�ीत पाणी ठेवावे. �काशाने आक�ष�त झालेल ेभुंगेरे

पा�यात पडुन मरतात. 

�मणी �नयं�ण 
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डॉ. पंजाबराव देशमुख कृ�ष �व�ापीठान ेसौर

�काश सापळा �वकसीत केला आहे.

सुया��या �काशाने चाज� होतो व �वयंच�लत पणे

सं�याकाळ� सु� होऊन सकाळ� बंद होतो. 

सापळयाची उंची �पका�या उंचीपे�ा १ ते २

फुट असावी. 

�कटकनाशकां�या फवारणीत ७० % पय�त

बचत होते.

सौर �काश सापळा 
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�पकास �या�या वाढ��या संवेदनशील अव�ेत पाणी देणे अ�यंत गरजेचे असते. तथा�प बदलते
हवामानामुळे आ�ण पावसा�या लहरी पणामुळे �पका�या वाढ��या अव�ेत पा�याचा ताण पड�याचे
�माण �दवसे�दवस वाढत आहे. 
पाऊस वेळेवर न येणे तसेच पावसात �दघ� खंड पडणे �क�वा पावसाळा लवकर संपणे, या प�र��तीत

शेतक�यांना पीक जग�व�यासाठ� पाणी दे�याची �हणजेच संर��त �स�चनाची गरज पडते. 
ज�मनी�या �कारानुसार आ�ण ज�मनीतील ओलावा पा�न पाणी देणे आव�यक आहे. 

�वहीर, शेततळे, �व�धन �व�हरी, नाला, गाव तलाव, पाझर तलाव इ ��ोताम�ये उपल� असलेले पाणी
संर��त �स�चनासाठ� वापरावे. 
उपल� पा�याचा काटकसरीने वापर कर�यासाठ� सू�म �स�चन प�तीचा अवलंब करावा. 
�ठबक �स�चन व तुषार �स�चन साधनांचा वापर करावा. 

�स�चन प�त जर यो�य नसेल तर �दलेले पाणी �पका�या मुळां�या खाली �झरपून वाया तर जातेच तसेच
�पकाला �दलेली अ���े, रासाय�नक खतेसु�ा पा�याबरोबर वा�न जातात. या अ���ाचा �पका�या
वाढ�साठ� काहीच उपयोग होत नाही. 
पा�याची बचत होत अस�याने उपल� पा�याम�ये जा�तीत जा�त �े�ास संर��त �स�चन देणे श�य
होते.

आव�यक दाबाने पाणी उपल� अस�याची खा�ी करावी.
उज�चे साधन जर �व�ुत श�� अस�यास �तचा �नय�मत पुरवठा असणे ज�रीचे आहे. अ�यथा डीझेल
पंपाची सोय क�न �यावी.
पा�या�या सा�ात काडी कचरा जा�त अस�यास स�न पाईप�या फुट �हा�वला बारीक �छ�ाची
जाळ� गंुडाळावी. 
तुषार पाईपाची जोडणी करताना एका पाईपचे टोक �स�या पाईप �या कपलरम�ये टाकताना, �या
टोकाला माती �क�वा कचरा लागू नये याची काळजी �यावी. अ�यथा �यामुळे कपलर�या रबरी �र�गाचे
नुकसान होते. कपलर मधील रबरी �र�ग बदलताना �तची �दशा फार मह�वाची असते. ती उलट�
बस�व�यास जोडामधून पाणी गळत राहते.

संर��त �स�चनाची गरज

संर��त �स�चनासाठ� उपल� ��ोत व साधणे 

सू�म �स�चनाचे मह�व

संर��त �स�चनाकरीता तुषार �स�चनाचा वापर 

१. तुषार संच बसव�यापूव� ही काळजी �या:
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संर��त �स�चन प�ती
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या प�तीत पाणी फवा�न �दले जात अस�यामुळे हवेत बा�पीभवनामुळे होणारा पा�याचा अप�य
टाळ�यासाठ� तुषार प�त श�यतो �पारी चालवू नये.
जा�त वेगाने वारा वाहत अस�यास ज�मनीवर पा�याचे समतोल �वतरण होत नाही. अशा वेळेस सकाळ� �क�वा
सायंकाळ� वारा मंद असताना तुषार संच चालवावा. यासाठ� लॅटरल पाईपलाईन मधील व तुषार तो�ातील
अंतरात बदल क�न देखील चालवणे श�य आहे.
हंगामा�या सु�वातीला �क�वा नेहमीच तुषार संच चालू करताना, लॅटरल पाईपचे बुच काढून ठेवावे व �यातून
काही वेळेसाठ� पाणी बाहेर पडू �ावे. �हणजे पाईपमधील कचरा �क�वा इतर अडथळे �नघून जातील आ�ण
नंतर लॅटरल बंद करावे.
उ�हा�यात �व�हरीतील पा�याची खोली वाढते �यामुळे तो�ांची सं�या नेहमीपे�ा कमी करावी. पंपाचा दाब
जेव�ा तो�ांना पुरतो �हणजे �कती तो�ा लाव�यानंतर पा�याचा फवारा �व��त फेकला जाते तो पाहावा
व �यानुसार तो�ांची सं�या कमी करावी.

तुषार पाईपलाईन, �फ�ट��ज आ�ण तुषार तो�ा ह े मह�वाच े घटक अस�यामुळे �यांची �व��त �नगा
राख�यात यावी.
तुषार तो�ांना कोण�याही �कारच ेतेल, �ीस �क�वा वंगण लाव ूनय.े
तुषार तोट�तील वॉशर डीझेल अस�यास बदलावेत.
तुषार तोट��या ���गचा ताण कमी झा�यास तुषार तोट��या �फर�याचा वेग कमी होतो. ते�हा ���ग थोडी
ताणून �तचा ताण वाढवावा �क�वा ���गच बदलावी.
सव� �फ�ट��जच ेबो�ट व नट घ� करावेत.
तुषार पाईप, ट� ब�ड मधील रबर �र�ग काढून साफ करावी. घष�णामुळे �र�ग �झजली अस�यास बदलावी अ�यथा
तेथून पा�याची गळती होउ शकत.े

२. तुषार संच बस�व�यानंतर �यावयाची काळजी:

तुषार संचाची �यावयाची �नगा :

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  ४९४९४९

https://www.youtube.com/watch?v=t6kCgrX6YZo




सुर��त फवारणी तं��ान

भाग ३



�कटकनाशके फवारताना सग�यात आधी �यावर �लहीले�या

गुणधमा�ची मा�हती घेण ंगरजेच ंआहे.

�कटकनाशका�या ड�यावर पतंगी�या आकाराचे काही �च�ह ं �दलेली

असतात, �याव�न �या�या जहालपणाचं �माण �मळतं. याम�य ेलाल

रंग अ�त �वषारी, �पवळा रंग ती� �वषारी, �नळा रंग म�यम
�वषारी व �हरवा रंग कमी �वषारी असा �म लागतो.

�कटकनाशकाचा उ�पादन �दनांक आ�ण वापर�याचा कालावधी

पा�न �यावा. कालावधी संपलेले �कटकनाशके वाप� नये.

�व�ापीठाने �शफारस केले�या �कटकनाशकाची खरेद� करावी.

१. �कटकनाशकांची खरेद� करताना कोणती काळजी �यावी?

फवारणीपूव� �कटकनाशकांची �नवड करताना �पकावर कोणती क�ड आहे �क�वा रोग आहे याची

सव��णा�ारे खातरजमा करावी. 

�पकावर क�ड �क�वा रोगाचे �नदान झा�यास त�ांकडून याची पडताळणी क�न �यावी व �या �कडी

�क�वा रोगासाठ� �शफारसीत केले�या �कटकनाशकाचा/ बुरशीनाशकाचा वापर करावा. 

�कटकनाशकांचे �ावण तयार करणे.

बाजाराम�ये दोन �कारची �कटकनाशके उपल� असतात एक �हणजे पा�याम�ये �मसळणारी (ईसी,

एससी, ड��युपी, ड��यु एससी इ.) तर �सरी �हणजे पा�यात �वरघळणारी (एसपी, ड��युएसएल,

एसएल, एसजी इ.) 

प�ह�या �कारची �कटकनाशके पा�यात �मसळतात परंतु �वरघळत नाहीत �यामुळे �ावण करताना

सतत ढवळावे.

�स�या �कारची �कटकनाशके पा�यात पूण�पणे �वरघळत अस�यामुळे ते �कडीसाठ� �भावी ठरतात व

झाडांम�ये �व�रत शोषली जातात. 

�थमतः �कटकनाशकाचे �ावण तयार क�न �यावे.

�लॅ��टक बकेट म�ये पाणी घेऊन �यात �कटकनाशक मोजून टाकावे व काठ�ने ढवळून एकजीव �ावण

तयार करावे.

हे �ावण १०० �लटर पा�यासाठ� तयार केले अस�यास �मम�ये �ावण टाकून पा�याची पातळ� १००

�लटर करावी व काठ�ने ढवळून एकजीव �ावण तयार करावे.

��येकवेळ� पंपाम�ये �ावण भरताना �ममधील �ावण काठ�ने ढवळत जावे. 

२. यो�य �कटकनाशकांची �नवड

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  ५०५०५०

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

क�टकनाशके खरेद� करताना व वापरताना �यावयाची काळजी

https://www.youtube.com/watch?v=e3c0jYzDuB0


�पका�या वाढ��या सु�वाती�या काळात दोन ओळ�मधील जमीन झाकलेली नसते, अशावेळ�

हातपंपाचा वापर करावा.

�पक मोठे झा�यावर पॉवर पंपाचा उपयोग क� शकतो. 

फवारणी पूव� फवारणी यं� ���तीची आव�यकता अस�यास ते ���त क�न �यावे.

��येक हंगामात �कमान एकदा तरी फवारणीची सामु�ी पूण�पणे �ठकठाक क�न �यावी आ�ण ती

काय��म अस�याबाबतची खा�ी करावी. 

नोझल यो�य आहे �क नाही तपासावे, नोझल सदोष / घासलेले अस�यास नवीन टाकावे. 

३. यो�य फवारणी पंपाची �नवड

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  ५१५१५१

https://www.youtube.com/watch?v=yKyA72eL73w


नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

क�टकनाशके फवारणी करताना �यावयाची काळजी

�म�ण तयार करताना हातमोजे घालणे आ�ण त�डाला मा�क लावणे आव�यक आहे

गळके फवारणी यं� न वापरता ते ���त क�न वापरावे.

तणनाशके फवारणीचा पंप चूकुनही �कटकनाशके फवारणीसाठ� वाप� नये.

�झजलेले, खराब झालेले नोझ�स बदलून �यावेत.

�कटकनाशकाला �ंगणे �क�वा �याचा वास घेणे टाळावे.

�व�ापीठाने �शफारस केले�या �माणातच रसायनं �यावी. तसेच �व�ापीठाने

�शफारस केले�या २ �क�वा अ�धक रसायनांचे �म�ण करावे.

रसायनां�या भुकट�ला सु�वातीला थो�ा पा�यात �मसळावं �यानंतर गरजेनुसार

�यात पाणी टाकावं.

फवारणीचे �म�ण हाताने न ढवळता लांब दां�ाचा �क�वा काठ�चा वापर करावा.

�कटकनाशके पोटात जा�याची श�यता अस�याने फवारणीचे �म�ण करतांना

अथवा फवारणी�या वेळ� तंबाखु खाणे अथवा धु�पान करणे टाळावे.

�कटकनाशके फवारणी यं�ात भरताना सांडू नये यासाठ� नरसा�याचा (चाडीचा)

वापर करावा. 

ड�यावरील माग�दश�क �च�हाकडे काळजीपुव�क ल� �ावे.

१. �कटकनाशकाचं �म�ण तयार करताना कोणती काळजी �यावी?

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  ५२५२५२

https://youtu.be/pk8ULBpN1nE


�शफारशीत �कटकनाशक यो�य मा�ेम�ये घेऊन सां�गत�या�माण े�ावण तयार करावे.

तयार केलेल े�ावण पंपाम�ये भरावे तसेच नोझल घ� �फट करावे. 

फवारणी करताना हात पंपाला हॉलो कोण नोझल वापराव.े 

या पंपाने �पकवाढ��या अव�ेनुसार ३५०- ५०० �लटर पाणी �ती हे�टरी लागते.  

�पक मोठे अस�यास व दोन ओळ�तील जागा संपूण� झाक�यास पॉवर पंपाचा वापर करावा. 

या पंपा�या सहा�यान ेफवारणी करताना �पका�या घेर व पाना�या आकारमानानुसार �ावण

पड�याचा वेग �नयं��त करता येईल.

पॉवर पंपाला �शफारसीत �कटकनाशकाची मा�ा ३ पट वापरावे. 

फवारणी करताना पंपाचे नोझल �पकापासून सह इंच �र धरावे.

३. फवारणी कशी करावी?

�नय�मत सव��णा�ारे �कडी व �यांचे परभ�क �कडी यांची सं�या मोजून �यावी. क�ड व

परभ�क यांच े �कटकांच ेसव�साधारण १:२ आ�यास �पकाम�ये रासाय�नक �कटकनाशकाची

फवारणी टाळावी. 

एका��मक क�ड �व�ापन प�तीचा वापर कर�यात यावा. 

�व�वध सापळे – कामगंध सापळे, �चकट सापळे, �काश सापळे यांचा वापर करावा. 

�पका�या वाढ��या अव�ेम�ये जै�वक �कडनाशकांचा वापरा करावा.

�यानंतरही �कडीन े आ�थ�क नुकसानीची संकेत पातळ� गाठ�याचे आढळ�यास रासाय�नक

�कटकनाशकाची फवारणी करावी. 

२. फवारणी क� �हा करावी?

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  ५३५३५३

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

फवारणी�या �दवशी पाऊस ये�याची श�यता असेल
व फवारणी करणे फारच आव�यक असे�यास
फवारणी�या �ावणाम�ये �चकट ��े (�ट�कर)
वापरावे.
�खर उ�हात फवारणी टाळावी, अशावेळ� सकाळ�
�क�वा सायंकाळ� फवारणी करावी. 

https://www.youtube.com/watch?v=ITouPT6Iogg


फवारणी करताना पंपाच ेनोझल शरीरापासून �र धरावे. जेणेक�न �कटकनाशके अंगावर
पडणार नाही. कारण, �वषबाधा झाले�या ब�तांशी शेतक�यांम�य े �हच त�ार �दसून
आली आहे.
वा�या�या �व�� �दशेन ेफवारणी क� नये.
फवारणी करताना नोझल बंद पड�यास ते �व� कर�यासाठ� त�ड लावून फंुकू नये
अथवा हवा त�डाने आत ओढू नय ेयासाठ� सोयी�कर तार, काडी �क�वा टाचणी वापरावी.
पाऊस ये�याआधी �क�वा पाऊस झा�यानंतर फवारणी क� नये.
फवारणी झा�यानंतर काही काळ शेतात जाणं टाळावं. 
फवारणी करताना वापरलेले कपडे �क�वा व�तू इतर कामांसाठ� वाप� नये. 
फवारणीचे काम पूण� झा�यावर हात साबणाने �व� धुवून खाणे-�पणे करावे. 
फवारणी�यावेळ� लहान मुले, जनावर,े पाळ�व �ाणी यांना �या �ठकाणापासून �र ठेवावे.
उपाशीपोट� फवारणी न करता फवारणीपुव� �याहारी करावी.
�कटकनाशके फवार�याचे काम दर �दवशी आठ तासापे�ा जा�त वेळ क� नय.े ह ेकम
करणा�या ��येक ���ने ठरा�वक कालावधीने डॉ�टरकडून �वत:ला तपासून �याव.े
�कटकनाशके मारले�या �े�ावर गुरांना चर�यास �कमान दोन आठवडे जाऊ देऊ नये.
ज�मनीवर सांडलेले �कटकनाशक हातांनी न पुसता व �यावर पाणी न टाकता ती माती /
�चखल यां�या सहा�यान ेशोषून �यावेत व ज�मनीत गाडून टाकावीत.

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
अस�यास �कॅन क� शकता  ५४५४५४

फवारणी करतांना संर�क कपडे वापरावेत. याम�ये हात आ�ण पायात मोज,े त�डाला
मा�क, डो�यावर कापड, डो�यांवर गॉगल आ�ण अंगभर कपडे घालणं गरजेचं आह.े

४. �कटकनाशकांची फवारणी करताना �यायवाची काळजी �यावी?

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

https://www.youtube.com/watch?v=j8K9ptW6kK8


रा�हले�या �ावणाची सुर��त �ठकाणी (उदा. पडीक /�नम�नु�य �े�) �व�हेवाट लावा.
रा�हलेले �ावण पा�या�या �ोतांम�ये �क�वा �यां�या जवळ फेकून देऊ नका.

वापरलेले/�रकामे डबे दगड/ काठ��या सहा�यान े चेपा आ�ण �यांना �र �नम�नु�य
�ठकाणी, आजूबाजूला पा�याचा ��ोत नसले�या �ठकाणी खोल मातीम�ये पु�न

टाका. वापरलेले/�रकामे डबे इतर व�त ूसाठव�यासाठ� वापरात आण ूनका.      

�वषबाधा झा�याची ल�णे �दसू लाग�यास
�थोमोपचार करा आ�ण ��णाला �व�रत
डॉ�टरांकडे घेऊन जा. डॉ�टरांना �रकामे डबेदेखील
दाखवा. �वषबाधा झा�याची ल�णे आढळ�यास
डॉ�टरांकडे जाणे टाळू नका कारण �यामुळे
��णा�या �जवाला धोका �नमा�ण होऊ शकतो.  

फवारणीसाठ� वापरलेले सव� सा�ह�य पा�याने �व�
धुवुन ठेवावेत. 

५. फवारणीनंतर ता�काळ करावयाची कामे:

नानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�पनानाजी देशमुख कृ�ष संजीवनी �क�प

�कटकनाशकांची साठवण कडी
कुलपात करावी. 

�कटकनाशकांचा वापर संप�यावर �व�रत
�नान करावे व फवारणी�या वेळ� वापरलेली
कपडे इतर कप�ांपासून वेगळे क�न
�व� धुवावे.
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शेतात �कड, रोग �क�वा तणांचे �नयं�ण कर�यासाठ� शेतकरी �व�वध रासाय�नक औषधे

फवारतात. ही रासाय�नक औषधे फवारताना मु�यत: ३ �कारचा धोका �नमा�ण होऊ शकतो.
रासाय�नक औषधांच ेअ�यंत बारीक कण हवेबरोबर �ासो�वासासोबत शरीरात जातात.
फवारणी करत असताना �वचे�या संपका�तून तथा डो�यां�ारे शरीरात जातात. 
फवारणी करताना नकळत त�डा�ार ेखाताना, �बडी �पताना शरीरात जाऊ शकतात.

१. �वषबाधा झा�याची ल�णे व उपाययोजना

�कटकनाशके/ तणनाशके डो�यांत उडा�यास,
त�काळ डोळे �व� पा�यान े५ �म�नटापय�त पा�याची
धार सोडून धुवावे.
शरीरावर उडाले अस�यास १० �म�नटे साबणाने �व�
धुवावे व दवाखा�यात �यावे.
�वषबाधेनंतर रोगी जर संपूण� शु��वर असेल तरच
उलट� कर�यास �वृ� करावे अ�यथा नाही व ३ चमचे
बारीक लाकडी कोळसा भूकट� क�न अधा� �लास
पा�यातून पाजा व लगेच दवाखा�यात �या.
�वषारी औषध कप�ांवर उडाले अस�यास ते कपडे
लगेच बदला व रो�यास श�य �तत�या लवकर
दवाखा�यात पोहचवा.
���ला झटके येत अस�यास �या�या दाताम�ये मऊ
कापडाची छोट� गुंडाळ� ठेवावी.
बेशु�ाव�ा अस�यास काहीही खाऊ घाल�याचे
�य�न क� नये.
रोगी बरा झा�यावर �याची वै�क�य तपासणी करावी. 

�वषबाधेनंतर तातडीने करावयाचे �थमोपचार

५६५६५६
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अश�पणा व च�कर येणे.
�वचेची जळजळ होण,े डाग पडणे, घाम येण.े
डो�यांची जळजळ होणे, पाणी येणे, अंधुक �दसणे.
त�डातून लाळ गळणे, त�डाची आग होण,े उलट� येणे,
मळमळणे, हगवण होणे, पोटात �खणे.
डोके�खी, अ�व� होणे, �नायु�खी, जीभ लुळ� पडणे,
बेशु� होणे, थाप लागण,े छातीत �खणे, खोकला येणे. 

�वषबाधाची ल�ण े

�वषबाधा झालेनंतर �यावयाची काळजी

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
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�पकाची काढणी, मळणी व साठवणूक तं��ान

भाग ४ 



धा�याचा  तसेच �बया�याचा दजा� �टक�व�यासाठ� �पकाची कापणी शा��ो� प�तीने करणे आव�यक

आहे.

दाणे भ�न प�व झा�यापासून �पकाची कापणी करेपय�तची हवामानाची ��ती ही फार मह�चाची असते.

दाणे प�व होत असताना आ��ता झपा�ान ेकमी होत असत.े या काळात अवकाळ� पडणारा पाऊस अ�यंत

नुकसानकारक असतो. 

जर प�व अव�ेत पीक असताना पाऊस आला, तर पाऊस थांब�यानंतर लगेच �पकाची कापणी करावी.

मा�, अशा वेळ� कापलेले पीक वाळ�व�यासाठ� यो�य सु�वधा असण ेआव�यक आहे. 

�पकाची कापणी धारदार �व�या�या सहा�यान ेज�मनीलगत करावी. कापणी केले�या �पकाचे लगेच ढ�ग

लावू नयेत व कापलेले पीक शेतातच उ�हात वाळू �ाव.े

मो�ा �े�ावर �पकाची लागवड केलेली अस�यास वेळ व खचा�ची  बचत हो�या�या ��ीने कापणी  यं�ा�ारे

�क�वा कापणी व मळणी यं�ा�ार े(क�बायन हाव��टर) करणे यो�य ठरते. 

कापणी करताना पाते ज�मनी�या वर ८ त े१० स�.मी. राहतील व यं�ाचा वेग म�यम राहील, याची काळजी

�यावी. 

कापणी यं�ांचा वापर करताना अ�यंत काळजीपूव�क काम करावे. काही �ठकाणी कापणी-मळणी यं�ामुळे

अपघात घड�याची उदाहरण ेआढळून येत आहेत. तरी सुर��तता पाळून ही कामे करावीत.

अ�धा�य �पकांची काढणी:
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शा��ो� कापणी व काढणी तं� 
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कापूस वेचणी ठरा�वक कालावधीत के�यास चांग�या �तीचा कापूस �मळतो. जा�त �दवस कापूस
झाडावर रा�ह�यास �याला पालापाचोळा, हवेतील धुळ�चे कण, ब�ड ज�मनीवर पड�यास मातीचे कण
�चकटतात व �यामुळे कापसाची �त खराब होते.
वेचणी ही सकाळ� �क�वा �पारी उ�शराने करावी, जेणेक�न कापसाला पालापाचोळा �चकटून येणार
नाही, ब�डे वेचतांना पालापाचोळा �चकट�यास �याचवेळ� काढावे व �व� कापूस गोळा करावा.
अप�रप�व व अध�वट उमलले�या ब�डातील कापसात पा�याचे �माण जा�त असते. �यामुळे अशा
ब�डातील कापूस वेचून तसाच साठ�व�यास �ईला �पवळसरपणा येतो व कापसाची �त खालावते.
�शवाय अशा कापसा�या सरक�चे आवरण टणक नस�यामुळे गलाई करतांना सरक� फुटते व ती
�इम�ये �मसळते व �ईची �त खराब होते.
प�रप�व व पूण� फुटले�या ब�डातील कापसाची �त चांगली असते आ�ण या कापसापासून �मळणा�या
�ई आ�ण धा�याची �त उ� दजा�ची असते. �हणूनच कापसा�या तसेच �ई�या दज�दार उ�पादनाकरीता
वेचणी करतांना पूण�तः प�रप�व आ�ण पूण� उमलले�या ब�डातील कापूस वेचणी करावी.

कापूस वेचणी:
        कापसाची �त राख�याक�रता वेचणी करतांना काळजी घेणे आव�यक आहे. वेचणी सु�
झा�यापासून साधारणतः ३ ते ४ वेचणीत बराचसा कापूस गोळा होतो. आप�याकडे वेचणी करताना
काळजी न घेत�यामुळे ३० ते ३५ ट�के पालापाचोळा व इतर केरकचरा �इम�ये आढळतो. या बाब�चा
धा�या�या गुणधमा�वर प�रणाम तर होतोच �याचबरोबर कापड �गरणीम�ये �तवारी �टकव�यास अडचण
�नमा�ण होते.

कापसाची वेचणी करताना �यावयाची काळजी :
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शा��ो� कापणी व काढणी तं� 

शेतकरी म�हलांना कापूस वेचताना कोणताही �ास होऊ
नये आ�ण कापूसदेखील जा�त वेचता यावा या उ�ेशाने
कापूस वेचणी कोट तयार केला आहे.
हा कोट जाड कॉटन�या कप�ाचा अस�यामुळे ऊन
लागत नाही. घाम आला तर शोषला जातो.
लांब बा�ांमुळे कापसा�या ब�डाचे ओरखडे �वचेवर पडत
नाहीत.
कापूस जमा कर�यासाठ� झोळ� मोठ� अस�यामुळे
�याम�ये ५-६ �कलो पय�त कापूस मावतो
कापसाने भरले�या झोळ�चे ओझे पोट, कमरेवर न पडता
खां�ावर पडते. यामु;ळे म�हलांना �ास कमी जाणवतो.
झोळ�तून कापूस सहज बाहेर काढ�यासाठ� झोली�या
दो�ही बाजूस बंद �दले आहेत ते बंद सोडले �क कापूस
लवकर बाहेर टाकता येतो.
हा कोट भाजीपाला, फळे तोडतानादेखील वापरता येतो. 

कापूस वेचणी कोट

वरील �वषयी ��ह�डओ पाह�यासाठ� येथे �लीक करा तसेच ���ट घेतली
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मळणी �मची गती वाढ�व�यास लागणारी उजा� व दाणे तुट�याचे
�माण कमी होत,े परंतु एकूण धा�याचा अप�य वाढतो. 
यात �व� धा�य, मळणी झालेले धा�य तसेच मळणी न करता
वाया गेलेले धा�य तसेच मळणी न करता वाया गेलेल ेधा�य याचा
समावेश होतो.
याउलट �मची गती कमी के�यास मळणी यं�ाची �मता, धा�य
�व� कर�याची �मता कमी होत ेव धा�य वाया जा�याचे �माण
वाढते.
�युरो ऑफ इं�डय �टॅ�डड� (BIS) ने �माणीत के�यानुसार मळणी
यं�ा�ांरे होणार े एकूण धा�य तोटा हा ५ ट��यांपे�ा जा�त
नसावा, तसेच दाणे फुट�याचे �माण २ ट��यापे�ा कमी असाव.े

मळणी यं�ा�या काय�प�दतीचे तं� व देखभाल
मळणी �मची गती कशी �नवडावी

सुर��त मळणी कर�यासाठ� ISI माक�  असलेलेच मळणी यं� वापरावे.
�पकाची मळणी कर�यापूव� पूण�पणे वाळलेले असाव.े
�पक मळणीची जागा राह�या घरापासून �र व समतोल असावी.
रा�ी मळणी करतांना यो�य �माणात उजेड असेल तरच मळणी करावी.
मळणी यं�ाची �दशा अशा �कार ेठेवावी �क बाहेर पडणारा भुसा व वा�याची �दशा एकच रा�हल.
सव� नटबो�ट �व��त घ� बसवाव.े
यं�ाम�ये �पकाची टाकणी एकसारखी व एक�माणात असावी.
यं�ा�या जा�यांची वरचेवर पाहणी करावी व �व� करा�ात.
८-१० तासानंतर मळणी यं�ास थोडी �व�ांती �ावी.
मळणी सु� कर�यापूव� यं� मोकळे चालवून यं�ाचा कोणता भाग घासत नस�याची खा�ी क�न �यावी,
अस�यास �नमा��याने �दले�या �शफारशीनुसार बदल कराव.े
मळणी करतांना सैल कपडे घाल ूनये.
मळणी यं�ात �पक टाकतांना चालकान ेहात सुर��त अंतरावर ठेवाव.े
चालकाने म�पान केलेले नसाव े �क�वा �या �ठकाणी धु�पान क� नये, तसेच जवळ पाणी व वाळु ठेवावी
कारण कधी कधी आग लाग�याची श�यता असत.े
साम�यत: BIS ने �मा�णत केलेल ेसुर��त �फड�ग वापराव.े
बेअ�र�ग �क�वा वळणा�या पाट�ला वंगण �ाव ेतसेच बे�ट तणाव चेक करावा.

मळणी यं� वापरतांना �यावयाची काळजी
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मळणी यं�ाचा वापर 
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कडधा�याचा भुंगेरा, स�ड �कडा आ�ण धा�याचा पतंग यांचा �ा�भा�व शेतात धा�य �पकात असतानाच सु� होतो.
�पकले�या दा�यावर ते अंडी घालतात आ�ण अशा रीतीन ेउप�व शेतातून साठवणीत येतो. 
साठवणी�या जागेत �चरा, फट� इ. म�य े�कडी राहतात आ�ण नवीन धा�य घरात आल े�क �यात �यांचा �शरकाव
होतो. 
साठवणुक�ची साधने जसे पोत ेकण�या इ. म�य े�कडी वा�त� करतात.
वाहतुक�ची साधने, बैलगा�ा, �क रे�व ेवॅगन इ. म�ये देखील �कडी जाळ� क�न राहतात.

धा�या�या ओला�ावर �क�डीपासून होणार े नुकसान अवलंबून असत.े �हणून धा�य चांगले वाळवून आ�तेचे
�माण ८ ट��यांपय�त खाली आणाव.े �यासाठ� धा�य उ�हात चांगल ेवाळवाव.े
धा�याची गोदाम आ�ण साधन ेनेहमी �व� ठेवावीत. जुनी पोती वापरायची झा�यास ती कडक उ�हात वाळवून
�व� करावी, श�य अस�यास धुरी �ावी.
धा�य वाहतुक�साठ� वापरात येणारी साधन ेक�डर�हत असावीत.
धा�य साठवणुक�ची जागा �व�, कोरडी असावी, असले�या भेगा, �छ�े �ल�पून बंद करावीत.
धा�य पो�यात साठवतेवेळ� ज�मनीवर लाकडी फ�या, बांबू, चटई �क�वा पॉलीथीन पेपरचा वापर करावा �यामुळे
ज�मनीतील ओलावा पो�याला लागणार नाही. 
पो�यांची थ�पी �भ�तीपासून ६० स�मी अंतरावर असावी. �यामुळे �भ�तीचा ओलावा लागणार नाही व हवा खेळती
राहील. 
श�यतो हवाबंद साठवणूक करावी. �यासाठ� प�या�या को�ा �क�वा �सम�ट �वटां�या सुधा�रत को�ांचा वापर
करावा. 
साठवणीपूव� �क�वा साठवणी�या काळात श�य �तत�या वेळेस �कडलेले खराब दाण ेचाळणी व उधळणी�ारे
वेगळे क�न �यावे.
साठवणुक�साठ� आधु�नक व सुधा�रत को�ा वापरा�ात.
धा�याम�ये कडू�ल�बा�या ओ�या पानांचा वापर करावा.
धा�याची दर १५ �दवसांनी तपासणी करावी.

धा�य साठव�यापुव� पोती, कण�या, �भ�ती, वाहतुक�ची साधन े यां�यावर क�टकनाशकाची फवारणी करावी.
यासाठ� मॅलॅथीऑन ५० ट�के �वाही १ भाग + १०० भाग पाणी अस े �ावण तयार कराव.े १०० चौ मी
�े�ासाठ� ३ �लटर �ावण पुरेसे आह.े 
साठवणीनंतर दर ३ आठव�ांनी थ�पी आ�ण कण�यावर बाहे�न �नय�मत फवाराव.े
धुरीज�य क�टकनाशकांचा (इथीलीन डाय�ोमाइड) वापर करावा. 
उंदरा�या �नयं�णासाठ� �वषारी आ�मषाचा वापर करावा. 

साठ�वले�या ध�याला क�ड लाग�याची कारण:े

��तबंधक उपाय: 

क�टकनाशकांचा वापर: 
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धा�याची सुर��त साठवण 
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