
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

रा�यातील सशंोधन क� �ांची �पक�नहाय मा�हती 

1. संशोधन क� � नाव व प�ता कृ�ष संशोधन क� �, राधानगर!, िज. को$हापरू – 416 212 

  2. *थापना वष,  1954 

3. संपक,  (दरू2वनी / फॅ6स / 

ई-मेल) 

02321-234041 

arsradha@yahoo.com, 

ars_radhanagari@rediffmail.com 

4. संशोधनाच ेMमखु पीक भात 

5. आजपयRत करSयात 

आले$या Mमखु Tशफारसी 

(�नवडक उ�तम 

फोटोXाफसह) 

1. सुवाTसक, बार!क लांबट दाSयाचा, गरवा वाण 

‘भोगावती’ 

 

 
 

2. आखूड बार!क दाSयाचा, हळवा वाण ‘फुले राधा’ 

 

 
 

3. लांबट बार!क दाSयाचा, �नमगरवा वाण ‘फुले आरडीएन – 

6’ 

 

 
  



 

 

  4. भाताच ेकरपा रोग M�तकारक दाता (Donor) वाण 

अ) आरडीएन-आरआयएल 114 : लांबट जाड दाणा 

व म2यम कालावधीत प6व होणारा वाण 

ब) आरडीएन-आरआयएल 146 : आखूड बार!क 

दाणा व गरवा वाण 

क) आरडीएन-आरआयएल 188 : म2यम बार!क 

दाणा व म2यम कालावधीत (�नमगरवा) प6व 

होणारा वाण 

6. संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcयबळ (शा*de, 

संशोधक, fेdीय कम,चार!) 

1) शा*de / सशंोधक – 1 

2) fेdीय कम,चार! – 1 

3) मजूर - 5 

7. संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभतू स�ुवधाचंी ि*थती 

(�वशषेत: Mfेdाची सरंfक 

Tभतं) 

1) Mfेdावर अंशत: जाळीचे कंुपण (Partial Chain 

link fencing) आहे. रा�हले$या �ठकाणी आवmयक. 

2) Mfेdात Mवेश कnन Mfेdाचे नुकसान करणारे 

बाजनूे वाहाणा·या ओpयाच े/ ना$याच ेपावसाळी 

पाणी थोप�वSयासाठq / Mfेdाची धपू थांब�वSयासाठq 

सरंfक Tभतं आ�यावmयक. तसेच *वतdं भाडंारगहृ, 

छोट! Mयोगशाळा, मळणीकf, भाताsया व उसाsया 

संकर!करणासाठq *वतंd कf, सशंोधन काया,साठq 

भेट देणा·या व वा*तtय करणा·या शा*deांसाठq 

�वuांतीगहृ (Rest Room), काया,लयातील 

कम,चा·यांसाठq Mसाधगहृ इ. आवmयकता आहे. 

8. संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे 

का? �ववरण yयाव.े  

संशोधन क� �ाकड ेअसलेल! एकूण जमीन : 6.44 हे6टर 

पैक{  

(1) महा�मा फुले कृ�ष �वyयापीठाsया मालक{ची जमीन :  

3.88 हे6टर. वापराखाल!ल जमीन 3.88 हे6टर. यापकै{ 

साव,ज�नक बांधकाम �वभाग, को$हापूर यांचेकडून 

पुलासाठq जॊडर*ता आ}ण घाट बांधकामासाठq 

अ�त�मण केलेल! जमीन : 0.11.5 हे6टर 

(2) पिmचम महाराc� देव*थान tयव*थापन सTमती, 

को$हापरू यांचेकडील भाडपे�य्ाने असलेल! जमीन : 

2.56 हे6टर. यापकै{ बागायती जमीन : 0.50 हे6टर 

(3) प�डक / वापरात नसलेल! जमीन : �नरंक 
 

 

 



 

 

�वभागीय कृषी संशोधन क� �, उप-पव�तीय �वभाग, श�डा पाक� , को�हापूर 

 
१. संशोधन क� � नाव व प!ता  �वभागीय कृषी संशोधन क� �, उप-पव,तीय 

�वभाग, श�डा पाक, , को$हापरू-४१६ ०१२. 

२. #थापना वष�  ऑग*ट १९८६  

३. संपक�  (दरु)वनी/फँ-स/ई-मेल) काया,लय: ०२३१-२६९२४१६ आ}ण २६९३०१७  

फँ6स : ०२३१-२६९३०१७  

४. संशोधनाचे 5मुख �पक  ऊस, नाचणी, सोयाबीन, भुईमुग, Tमरची, 

आंबा, काजू, नारळ इ�याद!  

५. आजपय:त कर;यात आले�या 5मखु 

<शफारसी (=नवडक उ!तम 

फोटो?ाफसह ) 

सोबत जोडSयात आले आहे. 

६. संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBय बळ 

(शा#EF/ संशोधक/GेEीय कम�चारH)  

सोबत जोडSयात आले आहे. 

७. संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभतू 

सु�वधांची ि#थती (�वशेषत 5GेEाची 

संरGक <भतं) 

� �वभागीय कृषी संशोधन क� �, श�डा 

पाक,  Mfेdावर पायाभूत 

सु�वधांम2ये जमीन आ}ण उपसा 

जल Tसचंन अशा Mकारsया 

पायाभतू सु�वधा उपलbध असून 

� मदृ शा*d व कृषी रसायन शा*d 

Mयोगशाळा  

� वीय, गोटनकु Mयोगशाळा 

� पंढरपरु! �हैस Mक$प  

� �6टर व इतर शेती अवजार  

� Mfेdास संरfक Tभतं नाह!.  

८. संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया 

तुलनेत ज<मनीचा वापर होत आहे 

का? �ववरण Oयावे. 

संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया 

तुलनेत जTमनीचा संपणू, वापर होत आहे 

�व�वरण सोबत जोडले आहे  
 

 

 

 

 



 

 

८. संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया तुलनेत ज<मनीचा वापर 

अ.Q. स.नं/ग.नं. GेE कोणकडून ताAयात आले 
(हे.आर.) 

संपादHत 
जमीनीचा 
फेरफार 
कमांक 

एकूण GेE 
(हे.आर.) 

लागवडी 
खालHल 
GेE 

(हे.आर.) 

संपादHत 
GेEापैकT 
बांधकामा 

खालHल GेE 

(हे.आर.) 

संपादHत GेEापैकT 

र#!या खालHल -

GेE 

(हे.आर.) 

संपादHत 
GेEापैकT पडीक 

GेE 
(हे.आर.) 

पडीक 
अस�याची 
कारणे 

अ=तQमण 
झालेलH 
जमीन 

  खाजगी 
शेतक-

याकडू◌ून 

शासकTय 
�वभाकडून 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 590 (1-6) -�नरंक- 2.99.10 पdtयहवार 101.89.40 83.12.40 7.80 10.97 -�नरंक- -�नरंक- -�नरंक- 

591 24.79 

594 -ब 3.26.80 

595-ब 3.05.70 

602/2 2.02.80 

603 32.01 

604/2 2.45 

606/2 27.55 

703 3.75 

 कृ�ष 

महा�वyयालय 

को$हापूर यांचे 

कडून ह*तांतर!त 

         एकूण -�नरंक - 101.89.40  101.89.40 83.12.40 7.80 10.97    



 

 

2 593 -�नरंक- 8.31 

शाहू कृ�ष तंd 

�वyयालय 

को$हापूर 

यांचे कडून 

ह*तांतर!त 

पdtयहवार 8.31 7.20 0.25 0.86 -�नरंक- -�नरंक- -�नरंक- 

    एकूण-1+2 -�नरंक- 110.20.40  110.20.40 90.32.40 8.05 11.83 -�नरंक- -�नरंक- -�नरंक- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

५. आजपय:त कर;यात आले�या 5मखु <शफारसी 
अ) मदृ व जल संधारण �वषयक <शफारसी : 

१. जै�वक बांधा�वषयक <शफारस (वष� १९९४)  

 म2यम उतावर!ल हल6या व उथळ *वnपाsया �पक लागवडीखाल!ल जTमनीवर पावसाच े

जा*तीत जा*त पाणी जTमनीत मरुवSयासाठq तसेच जTमनीची  कमी करSयसाठq जै�वक बाधं 

समपातळीत ९० ते १०० सेमी उ�या फरकावर �याव.े  
 

  

#था=नक गवत 5जातींपासून जै�वक बांध #था=नक गवत 5जातींपासून जै�वक बांध 

२. मदृ व जल संधारणसाठe #था=नक गवत 5जातीबाबत <शफारस (वष� १९९४)  

 म2यम उतावर!ल हल6या व उथळ *वnपाsया �पक लागवडीखाल!ल जTमनीवर घेSयात येणा-

या जै�वक बांधासाठq *था�नक गवत Mजाती उदा. माव�ल, ह�रतगवत आ}ण �नलगवत यांचा वापर 

करावा जेणेकnन बांधास घ�पणा येवनू ते जोराsया पावसात ते फुटणार नाह!त.  

३. पावसाच ेजा#तीच ेपाणी शतेतळयात संfचत कgन !यांचा सरंhGत पाणी iहणून वापर (वष� 

१९९४) 

 म2यम उतारावर!ल हल6या व उथळ *वnपाsया �पक लागवडीखाल!ल जTमनीवर घेतल! जाणार! 

खर!प �पके उदा. नागल!, भुईमूग, सोयाबीन आ}ण Tमरची या �पकास एक व दोन संर�fत पाणी तर 

श6य झा$यास Tमरची �पकास दोन संर�fत पाणी yयावे.  

  

पाणलोट GेEाम)ये जल शा#Eीय अjयास शेत तkया म)ये साठलेले पावसाच े

पाणी 
 

 



 

 

४. मदृ व जल संधारणसाठe #था=नक गवत 5जातीबाबत सुधाlरत <शफारस (१९९८)   

 पाणलोट fेdात लहान आ}ण म2यम ओघळीच�ेनयdंण करSयासाठq मोळ आ}ण गंजन गवताचा 

वापर करावा तर माव�ल, ह�रतगवत आ}ण �नलगवत यांचा वापर जै�वक बांध, मातीचा बंधारा आ}ण 

गवती पाट यांसाठq करावा.   

५)  जै�वक बांधासाठe सुधाlरत <शफारस (वष� १९९८)  

 म2यम उताराsया (६ ट6के उतार पयRत) हल6या व उथळ *वnपाsया �पक लागवडीखाल!ल 

जTमनीम2ये पावसाच ेजा*तीत जा*त पाणी जTमनीत मुरवSयासाठq तसेच जTमनीची  कमी करSयसाठq 

जै�वक बांध �यावे. 

जै�वक बांधासाठq मु�यतः माव�ल, ह�रतगवत आ}ण �नलगवत यांचा वापर करावा आ}ण दोन 

बांधामधील उभा फरक ९० ते १०० सेमी इतका ठेऊन �यामधील fेdाचा वापर नागल!, भईुमूग, 

सोयाबीन इ�याद! खर!प �पकांसाठq करावा.  

६.  अपधाव �वषयक स<मकरण (वष� १९९९) 

 उप-पव,तीय �वभागातील पाऊसमान �वचारात घेता �वकTसत पाणलोट fेdामधून �कती Mमाणात 

अपधाव �नमा,ण होऊ शकतो याबाबत अंदाज दश,�वSयासाठq खाल! सूdाचा वापर करावा  

 य  = ८७.१ + ०.२२६५ G  

 वर!ल समी करणाम2ये “य” व “f” हे अन�ुमे एकूण वा�ष,क अपधाव आ}ण पाउस 

Tमल!Tमटरम2ये दश,�वतात. 
  

७. पावसाची तीoता, =तचा कालावधी आpण वारंवाlरता याबाबत सबंधं दश��वणारे समीकरण (वष� 

२०२०) 

 को$हापरू के�ाक�रता खाल!लMमाणे पावसाची ती�ता �तचा कालावधी आ}ण वारंवा�रता याबाबत 

संबधं दश,�वणारे समीकरण आ}ण तयार सारणी यांचीTशफारसकरSयात येत आहे. 

 य  = ३.३४ ट ०.२१०९  

   (थ +०.३०)०.७७९४  

 

 वर!ल समीकरणाम2ये य = पावसाची ती�ता, सेमी/तास, ट = पावसाची वारंवा�रता, वष, आ}ण 

थ = पावसाsया ती�तेचा कालावधी, तास दश,�वतात. सदर समीकरणावnन २४ तासापय,त आ}ण १० 

ते १०० वष,  वारंवा�रता दर�यान पावसाची जा*तीत जा*त ती�तेबाबत अंदाज Tमळतो.  

८. पडीक व �पक लागवडीस अयोqय ज<मनीवर मदृ व जल संधारणसाठe समतल सलग चरHचा 

आराखडा (वष� २००५-०६) 

 उप-पव,तीय �वभागातील ड�गर उतारावर!ल (९.५त े११.५ट6के) पडीक व �पक लागवडीस अयो¡य 

अशा जTमनीम2ये पावसाचे जा*तीत जा*त पाणी अड�वSयासाठq तसेच मुर�वSयासाठq ६० ते ४५ सेमी 

आकारsया समतल सलग चर! घेवनू �यामधील उभा फरक १.०० Tमटर इतका ठेवावा. 
 

 



 

 

 
 

पडीक ज<मनीवरHल समतल सलग चरH पडीक ज<मनीवरHल समतल सलग चरH 

 
 

समतल सलग चरHम)ये साठलेले पावसाच े

पाणी  

समतल सलग चरHम)ये साठलेले पावसाचे 

पाणी 

९. कृषी- पाणलोटातील बंधा-याची जल साठवण Gमता =निrचत ठर�व;यासाठe <शफारस (वष� 

२०१३-१४) 

  महाराc�ात उप-पव,तीय �वभागाम2ये कृषी- पाणलोटातील बधंा-याची जल साठवण 

fमता �निmचत ठर�वSयासाठq महा�मा फुले कृषी �वyयापीठ, राहुर! आ}ण डॉ.पजंबराव देशमुख 

कृषी �वyयापीठ,अकोला येथून पुढ!लMमाणे �वकTसत केले$या सगंणक Mणाल!ची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

१) कृषी-पाणलोटातील fेdातील जल साठवण बधंा-याम2ये यणारे अंत,Mवाह अंदाजीत 

करSयासाठq एच.ई.सी.-एच.एम.एस.सगंणक Mणाल!.  

२) �पकास पूरक पाSयाची गरज केtहा आ}ण �कती अंदाजीत करSयासाठq   

   तंd Mणाल!. 

३) Tल�नयर MोXॅमीगं आधा�रत अनकुुल!यकरन Mाnप. 
 

 

 

 

 



 

 

१०. डsगरमाtयावरHल लहान आpण म)यम घळीचे पlरणामकारक =नयंEण कर;यासाठe <शफारस 

(वष� २०१३-१४) 

 महाराc�ात उप-पव,तीय �वभागाम2ये ड�गरमा£यावर!ल लहान आ}ण म2यम घळीच े

प�रणामकारक �नयंdण करSयासाठq MचTलत उपचाराबरोबर जै�वक उपचार �हणून माती घ� धnन 

ठेवSयाची fमता असणा-या सँकँरम *प¤टे�नयम (एसईएस-३७ए) आ}ण सँकँरम ऑ�फसीनँरम (आयज े

७६-५०१) या उसाsया Mजातीची लागवडीक�रता Tशफारस करSयात येत आहे. 
 

  

सॅकॅरम #पोटॅ=नयम (एसईएस-३७ अ)       सॅकॅरम ऑxफस=नयरम (आय जे ७६-५०१)  
 

११. डsगरउतारावरHल लहान आpण म)यम घळीच ेपlरणामकारक =नयंEण कर;यासाठe <शफारस 

(वष� २०१८-१९) 

 पाणलोट fेdाम2ये ड�गरउतारावर!ल लहान आ}ण म2यम घळीच े प�रणामकारक �नयंdण 

करSयासाठq MचTलत उपचारांबरोबर जै�वक उपचार �हणून डडेरोकँलँमास *�!कटस या बांबsूया 

Mजातीची लागवडीक�रता Tशफारस करSयात येत आहे.  

  

 

डsगर उतारावरHल लहान आpण म)यम घडीचे =नयंEण कर;यासाठe डyेोकॅलॅमस #zHकटस या 

बांबूLया 5जातीचा वापर  
 
 

 



 

 

ब. मदृाशा	 व कृषी रसायनशा	

ब. मदृाशा	 व कृषी रसायनशा	ब. मदृाशा	 व कृषी रसायनशा	

ब. मदृाशा	 व कृषी रसायनशा	 

१. उप-पव,तीय  �वभागसाठq मा2यम खोल जTमनीसाठq ख�रफ हंगामात पेरभाताsया (र�ना¥गर!-

२४) ३० �कं/हे अपे�fत उ�पादनासाठq माती पर!षण आधा�रत �वकTसत केले$या सूdानुसार नd, 

*फुरद आ}ण पालाश खतांच ेमाdबेरोबर १० टन शेणखत पाट¦ हे6टर आ}ण जीवाणू खतांची 

Tशफारस करणेत आल! आहे. 

माती पर!fण आधा�रत अपे�fत Tमळ�वSयासाठq सूd खाल!लMमाणे �वकTसत करSयात आल! 

आहे.   

खतामधून yयावाच ेनd (�क./हे) = (५.५२ × अपे�fत उ�पादन �कं/हे) – (०.५२ 

× जTमनीतील उपलbध नd �क./हे) 

खतामधून yयावाच े*फुरद (�क./हे) = (२.१९ × अपे�fत उ�पादन �कं/हे) – (०.८३ 

× जTमनीतील उपलbध *फुरद �क./हे) 

खतामधून yयावाच ेपालास (�क./हे) = (२.३७ × अपे�fत उ�पादन �कं/हे) – (०.०५ 

× जTमनीतील उपलbध पालास �क./हे) 

वर!लMमाणे खते वापर$यास तु$य स*ंकारापेfा ३३ ट6के उ�पादन वाढ झा$याच े�दसून आले 

आहे. 

२. उप-पव,तीय  �वभागसाठq मा2यम खोल जTमनीत उ¨हाळी म6याsया (आ�©कन टॅाल)५० आ}ण 

६० टन/हे अपे�fत �हरtया चारा उ�पादनासाठq माती पर!fण आधा�रत �वकTसत केले$या 

सूdानुसार नd, *फुरद आ}ण पालाश खतांsया माdबेरोबर ५ टन शेणखत Mती हे6टर आ}ण 

जीवाणू खतांचे Tशफारस करSयात येत आहे. 

माती पर!fण आधा�रत अपे�fत Tमळ�वSयासाठq सूd खाल!लMमाणे �वकTसत करSयात आल! 

आहे.   

खतामधून yयावाच ेनd (�क./हे) = (६.४९ × अपे�fत उ�पादन टन/हे) – (०.५६ 

× जTमनीतील उपलbध नd �क./हे) 

खतामधून yयावाच े*फुरद (�क./हे) = (१.५१ × अपे�fत उ�पादन टन/हे) – (०.७३ 

× जTमनीतील उपलbध *फुरद �क./हे) 

खतामधून yयावाच ेपालास (�क./हे) = (२.४५ × अपे�fत उ�पादन टन/हे) – (०.१३ 

× जTमनीतील उपलbध पालास �क./हे) 

माती पर!fण व वर!ल सdूाचा वापर कnन खते �द$यास तु$य सं*कारापेfा दपुट!ने उ�पादनात 

वाढ झा$याच े�दसून आले. तु$य सं*काराम2ये ३७.२ टन/हे. इतके तर रासाय�नक खते अ¥धक 

१० टन/हे शेणखत सं*काराम2ये ७६.७ टन/हे. �हरवा मका चा−याच ेउ�पादन Tमळाल!  

 

 ३. महाराc�ाsया उप-पव,तीय �वभागासाठq म2यम खोल आ}ण जTमनीत खर!प सोयाबीनच े२५ ते 

३० �कं/हे अपे�fत उ�पादन Tमळ�वSयासाठq माती पर!fणावर आधा�रत �वकTसत केले$या 

सूdानुसार नd, *फुरद आ}ण पालाश खतांचा वापर करSयाची Tशफारस करSयात आल! आहे.  

माती पर!fण आधा�रत अपे�fत Tमळ�वSयासाठq सूd खाल!लMमाणे �वकTसत करSयात आल!   

आहे.   



 

 

खतामधून yयावाच ेनd (�क./हे) = (५.७६ × अपे�fत उ�पादन �कं./हे) – (०.६७ 

× जTमनीतील उपलbध नd �क./हे) 

खतामधून yयावाच े*फुरद (�क./हे) = (६.७५ × अपे�fत उ�पादन �कं./हे) – (६.०९ 

× जTमनीतील उपलbध *फुरद �क./हे) 

खतामधून yयावाच ेपालास (�क./हे) = (२.४५ × अपे�fत उ�पादन �कं./हे) – (०.१३ 

× जTमनीतील उपलbध पालास �क./हे) 

वर!ल माती पर!fण आधा�रत अपे�fत उ�पादन Tमळ�वSयाsया सूdांचा वापर कnन खते �द$यास 

तु$य सं*कारापfेा ५९.८२ ट6के पयRत उ�पादन वाढ झा$याच े�दसून आले आहे. 
 

४. जीराईत Tमरची (फुले साई) या �पकाकर!ता पर!fण व अपे�fत उ�पादन तंdावर आधा�रत 

श���य व रासाय�नक खतांचा सयुि6तक वापर कnन Tमरची �पकाच ेअपे�fत उ�पादन 

Tमळ�वSयासाठq शुd े�वकTसत करSयात आल!. सूd ेखाल!ल Mमाणे आहेत. 

खतामधून yयावाच ेनd (�क./हे) = (३.५८ × अपे�fत उ�पादन �कं./हे) – (०.०७ 

× जTमनीतील उपलbध नd �क./हे) 

खतामधून yयावाच े*फुरद (�क./हे) = (३.०३ × अपे�fत उ�पादन �कं./हे) – (०.३७ 

× जTमनीतील उपलbध *फुरद �क./हे) 

खतामधून yयावाच ेपालास (�क./हे) = (२.७० × अपे�fत उ�पादन �कं./हे) – 

(०.०२५ × जTमनीतील उपलbध पालास 

�क./हे) 
 

५. उप-पव,तीय �वभागातील म2यम खोल जTमनीत खर!प हंगामात भुईमुंगsया (फुले Mगती) 

वाळले$या श�गा व वाळले$या वेलांsया अ¥धक उ�पादनासाठq Tशफारशीत रासायनीक खत माdा 

बरोबर पेरणीपवू« Mेसमड �कंवा गांडूळखत �कंवा शणेखत Mती हे6टर! ५ टन देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 
 
 

६.   उप-पव,तीय �वभागातील हल6या जTमनीत, जोडओळ (१५-१५ से.मी.) पेरभात �पकासाठq ७५ 

% Tशफारशीत रासाय�नक खत माdा (७५:३७.५:३७.५ �कलो Mती हे6टर! नd, *फुरद व पालाश) 

गोळी (®केट) *व¯पात पेरणीsया वेळी (१५ से.मी. sया जोडओळीत, २७ से. मी. अतंरावर 

पाहार!sया   सहा°याने ८-१० से.मी. खोल!वर ३.०६ Xामची एक गोळी) अ¥धक उ�पादन व 

आ¥थ,क फायyयाक�रता देSयाची Tशफारश करSयात येत आहे.  

 

७. महाराc�ाsया उप-पव,तीय �वभागातील हल6या जTमनीत अ¥धक उ�पादन व आ¥थ,क 

फायyयाक�रता नाचणी �पकाची रोप २० × ४० से. मी. जोडओळीत कnन ५ टन शेणखत पाट¦ 

हे6टर! + Tशफारशीत अ¨न�tयांची ७५  ट6के खतमाdा (नd ४५ �कलो + २२.५ �कलो Mती 

हे6टर) ®केट (गोळी) *व¯पात देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.  

    
 



 

 

सुधाlरत तंEFान  

®केट १२७ �कलो Mती हे6टर २० से.मी. sया जोडओळीत ३५ से मी. अंतरावर ५ ते ७ से मी. 

खोल!वर २.७ Xामची १ ®केट yयावी. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

८. महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात गंधकाची कमतरता असले$या जTमनी म2ये सोयाबीन-गहू या 

पीक  प²तीत अ¥धक उ�पादन, आ¥थ,क फायyया कर!ता व अ¨न�tयाची पातळी राखSयासाठq 

सोयाबीन �पकास Tशफारशीत अ¨न�tयाsया  माdसेह (Mती हे6टर! ५०:७५ �कलो नd : *फुरद ) 

२० �कलो Mती हे6टर  गंधकाची भुकट! शेणखता सोबत एक म�हना प�ुव, yयावेतसेच गंधकाsया 

अवTशcटाsया प�रणामामळेु गहू �पकास Tशफारशीत अ¨न�tये(१२०:६०:४० नd : *फुरद : 

पालाश  �कलो Mती हे6टर)  शेणखताsया माdसेह देSयाची Tशफारस  करSयात  येत आहे. 
 

९. महाराc�ाsया उप-पव,तीय �वभागात  नाचणी �पकाsया अ¥धक उ�पादन व  आ¥थ,क  

फायyयाकर!ता २ % १९:१९:१९  खताची एक  फवारणी नाचणीsया पवु, फुलोरा अव*थेत 

करावी, Tशफारस खत माdा ४५:२२..५ नd:*फुरद (®केट  *वnपात)  �कलो M�त हे6टर अ¥धक 

शेणखत ५ टन M�त हे6टर! देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

 

१०. महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात ज*ताची कमतरता असले$या हल6या जTमनी म2ये मका 

�पकाsया अ¥धक उ�पादन आ}ण आ¥थ,क फायyया कर!ता तसेच जTमनीत ज*ताची पातळी 

राखSयाक�रता �पकास माती पर!fणाsया आधारावर Tशफारशीत अ¨न�tय आणी शेणखत (१० 

टन M�त हे6टर (सोबत  २५ �कलो Mती हे6टर }झकं सलफेट) एक आठवडा ५०० �कलो शेणखता 

सोबत मुरवनू पेरणी पूव«) देSयाची Tशफारस  करSयात  येत आहे 

 

११. महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात पालाशची कमतरता असले$या हल6या जTमनी म2ये भुईमूग 

�पकाsया अ¥धक  उ�पादन व आ¥थ,क फायyयाकर!ता आ}ण जTमनीत पालाशची पातळी राखSया 

क�रता Tशफारशीत अ¨न�tय(२५�क. नd:५०�क. *परुद आणी १० टन शेणखत M�त हे6टर) सोबत 

२०�कलो Mती हे6टर पालाश देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

क. कृ�ष�वOया 
१. उप-पव,तीय �वभागातील हल6या व उ£ळ जTमनीसाठq दापोल!-1 व बी-11 या सूधार!त नागल! 

वाणाकर!ता 30 �क नd व 20 �क *फुरदाची माdा देSयाची Tशफारस करSयाज येत आहे 

(1990-91) 



 

 

२. उप-पव,तीय �वभागाम2ये उ£ळ व उताराsया जमीनीवर सोयाबीनचा एम.ए.सी.एस.-13 आणी 

मोनॅटोया वाणची जीरायत खाल! 45 X 5 सेमी अतंरावर पेरावा आणी �यास पेरणीsयावळेी 

हे6टर! 50�कलो नd  व 100 *फूरदाची माdा दयावी. 

३. उप-पव,तीय �वभागातील पज,̈ यगट 9 व 12 मधील ड व ई भू Mकाराम2ये खर!प संकर!त 

�वार!sया अ¥धक धा−य व कडबा उ�पादनासाठq संकर!त �वार!ची पेरणी �नयTमत पावसाळा 

सूn झ$यावर (23 वा हवामान आठवडा )करावी.(1993-94) 

४. उप-पव,तीय �वभागातील पज,̈ यगट 7, 9 व 12 मधील ड व ई भू Mकाराम2ये अ¥धक धा−य 

उ�पादनासाठq खर!प हंगामात नागल!ची लागण पांरपार!क पुन,लागन (हवामान आठवडा 27 ते 

28) प2दती ऐवजी पेरणी �कंवा टोकन प2दतीने हवामान आठवडा � 22 त े24 दर�यान 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (1996-97) 

 ५. उप-पव,तीय �वभागातील पज,̈ यगट 7, 9 व 12 मधील ड व ई भू Mकाराम2ये नागल!/नाचणी 

�पकाम2ये सोयाबीन अथवा चवळी �पक 2:4 अथवा 4:4 या Mमानात अंतर�पक �हणून अ¥धक 

धा−य उ�पादन आणी �न¾वळ नफा Tमळ�वणेसाठq घेSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (1997-

98). 

६. नागल! �पकाsया Tशफारशीत खत माdते बचत कnन अ¥धक धा−य उ�पादनासाठq िजवाणम खत 

बजM��या सोबत 45 �कलो नd + 22.5 �कलो *फुरद M�त हे6टर! माdचेी उप-पव,तीय 

�वभागातील हल6या जTमनीसाठq Tशफारस करSयात येत आहे. (1998-99). 

 ७. नाचणी �पकातील तणांच े ¾यव*थापन करSयासाठq आयसोMोटुयरॉन या तणनाशकांच े

0.375�क.Xॅ.��याTशल घटक M�त हे6टर! 500 Tलटर पाSयात Tमसळून पेरणीनंतर लगेच �कंवा 

उगवणीपवं« फवारणी करावी �कंवा ऑ6झीफलूफेनची 0.100  �क.Xॅ. ��याTशल घटक M�त हे6टर! 

500 Tलटर पाSयात Tमसळून पेरणीपवु« फवारणी करावी व पेरणीनंतर 30 �दवसांनी एक वेळ 

खरूपणी करावी �कंवा दोनवेळा खूरपणी (पेरणीनंतर 30 आ}ण 45 �दवसांनी ) अ¥धक दोनवेळा 

कांळपणी (पेरणीनंतर 25 आ}ण 40 �दवसांनी) करSयाची Tशफारस उप-पव,तीय �वभागातील 

पज,̈ यगट 9 व 12 मधील ड व ई Mकाराsया जTमनीम2ये करSयात येत आहे. (2000-01). 

 

इ. उyयान�वyया 
१. औषधी वन*पती 

   दवना या वन*पतीच े जा*तीत जा*त सूका पाला Tमळ�वणे  कर!ताखाल!लMमाण े मशागतीची 

Tशफारस करणेत येत आहे. 

   अ) दवना या वन*पतीची लागवड 7.5 X 10 से.मी.वर करावी. 

   ब) रासाय�नक खताची माdा बेसल डोस �हणून शेणखत -6 टन,नd-50�कलो,*फुरद-40 �कलो व 

पालाश-60 �कलो M�त हे6टर! दयावे. �यानतंर नd 50 �कलो लागवडीनतंर 1 म�ह¨यांनी दयावे. 

   क) पुन,लागवडीनंतर 3 आठवडयानी श�डा खोडावा �याचबरोबर 125 पीपीएम जीए या संजीवकाची 

2 वेळा फवारणी करावी . 



 

 

२. भ�डीsया बयाचे अ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयासाठq भ�डीची लागवड 20 X 30 स�.Tम. अंतरावर करावी. 

रासा�य�नक खताची माdा नd-100 �कलो (बेसल डोस 50% व टॉप डोस 50%), *फुरद - 50 

�कलो व पालाश 50 �कलो हा बेसल डोस �हणून yयावा अशी Tशफारस करणेत येत आहे. टॅपीओका 

M��या करणेक�रता एस - 865, एच-2304 या वाणाची Tशफारस मऊ व म2यम M�तsया जTमनीत 

करणेत येत आहे. 

३. काज ूगर व फळ यांच ेअ¥धक उ�पादन व उ�तम आहार मु$य असलेला काजूचा आयजीपी 14/2 

हा वाण उपपव,तीय �वभागाम2ये लागवडीसाठq Tशफारस करणेत येत आहे.  

 

ई. अpखल भारतीय समि{वत नाचणी व त!सम तणृधा{य संशोधन 5क�प 

अ) सुधाlरत वाण =न<म�ती: 

अ}खल भारतीय समि¨वत नाचणी व त�सम तणृधा¨य संशोधन Mक$प, �व.कृ.सं.के., को$हापरू 

माफ, त नाचणी, वरई व त�सम तणृधा¨य �पकांsया सधुा�रत वाणांची �नTम,ती करSयात आलेल! आहे. 

सदर वाणाची मा�हती खाल!ल Mमाणे. 

अ. 

Q. 
�पक 

वाणाच े

नाव 

5साlरत 

वष� 
ठळक व<ैशB|ये 

१. नाचणी फुले 

नाचणी 
 

२०११ • अ¥धक उ�पादन fमता (२५.०४ ि6वटल/हे6टर) 

• हा वाण उTशरा प6व होणारा (गरवा) असून ११५ ते १२० 

�दवसात काढणीस तयार होतो. 

• या वाणाsया दाSयाचा रंग �फकट तांबसू आहे. 

• हा वाण ८० ते ८५ �दवसात फुलो¶यात येत असनू उंच 

वाढणारा आहे. 

२. वरH/ 

वरई 

फुले 

एकादशी  

२०१५ • अ¥धक उ�पादन fमता (१२.६२ ि6वटल/हे6टर) 

• हा वाण म2यम उTशरा प6व होणारा (गरवा) असनू १२० ते 

१३० �दवसात काढणीस तयार होतो. 

• हा वाण म2यम वाढ होणारा असून न लोळणारा आहे. 

• दाSयांचा रंग तांबसू चकाक{ असणारा आहे 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   •  

३. बट} फुले बट¦-१  
• अ¥धक उ�पादन fमता (१७.८१ ि6वटल/हे6टर) 

• हा वाण ९५ ते १०५ �दवसात काढणीस तयार होतो. 

• दाSयाचा रंग राखाडी व चकाक{ असणारा  आहे. 

• या वाणात लोह (६५ पी.पी.एम), कॅि$शयम (४५२.५ पी.पी.एम) 

आ}ण फो*फरस (३११० पी.पी.एम) आहे.   

४. 

 

नाचणी फुले 

कासार!  

२०१९ • अ¥धक उ�पादन fमता (२२.४४ ि6वटल/हे6टर) 

• हा वाण म2यम मुदतीत प6व होणारा (�नमगरवा) असून 

१०० ते ११० �दवसात काढणीस तयार होतो. 

• या वाणाsया दाSयाचा रंग तप�कर! आहे. 

• हा वाण ६५ ते ७५ �दवसात फुलो¶यात येत असनू बटुका 

वाढणारा आहे. 

 

सुधाlरत वाण 

 

१) नाचणी वाण- ‘फुले नाचणी’ 5साlरत वष�- २०११ 

  

  

२) वरई वाण- ‘फुले एकादशी’ 5साlरत वष�- २०१५ 

 
 



 

 

  

३) बट} वाण- ‘फुले बट} - १’ 5साlरत वष�- २०१७  

 

  

४) नाचणी वाण- ‘फुले कासारH’ 5साlरत वष�- २०१९ 

  

 

 
 

कृ�ष�वOया (नाचणी) 

१) नाचणी �पकाम)ये आंतरपीक अjयासणे (२००९-१०): 

 “अ¥धक धा¨य उ�पादन आ}ण �नtवळ नफा Tमळ�वSयासाठq उप-पव,तीय �वभागातील पज,̈ य 

गट �माकं ९ मधील हल6या व उथळ *वnपाsया जTमनीवर नागल!/ नाचणी �पकाम2ये उडीद �कंवा 

मटक{ ८:२ या Mमाणात आंतरपीक घेSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.” 

२) नाचणी �पकामधील खत �यव#थापन (२०१२-१३) 

 “उप-पव,तीय �वभागातील हल6या जTमनीत, अ¥धक तुपादन व आ¥थ,क फायyयासाठq नाचणी 

�पकाची रोप लागण २०:४० से.मी. जोड ओळीत कnन Tशफारसीत खत माdsेया ७५ ट6के खत माdा 

(४५: २२.५ :०० नd:*फुरद:पालाश �कलो/हे6टर!) गोळी (®केट) *व¯पात रोप लावणीच ेवेळी (२० सेमी 

sया जोडओळीत ३५ सेमी अंतरावर ५ ते ७ से.मी. खोल!वर २.७ Xमची एक गोळी) देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे.”     

 

 

 



 

 

३) नाचणी �पकात खताLया वेगवेगkया माEांचा पlरणाम अjयासणे (२०१५) 

 “महाराc�ाsया उप-पव,तीय �वभागात नाचणीsया अ¥धक उ�पादन आ}ण आ¥थ,क फायyयासाठq 

M�त हे6टर ५ टन शेणखत + नd ६० �कलो, *फुरद ३० �कलो आ}ण पालाश ३० �कलो या खत 

माdसेोबत िजवाणू सवंध,काची बीजM��या (M�त �कलो बयाSयास M�येक{ २५ Xम अझोि*पर!लम 

®ाTसल�स आ}ण अ*पज«लस अवामोर!) करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

४) बदल!या हवामानानुसार नाचणी �पकाम)ये पेरणीLया वेगवेगkया तारख�चा पlरणाम अjयासणे 

(२०१९) 

 “महाराc�ाsया उप-पव,तीय �वभागात पावसाचे आगमन उTशरा झा$यास नाचणी �पकाच ेअ¥धक 

अ¥धक उ�पादन (२२.५१ आ}ण २९.८८ ि6व/ हे.) आ}ण आ¥थ,क फायyयासाठq फुले नाचणी वाणाची 

पेरणी जूनsया चौ£या आठवºयात (२६ वा हवामान आठवडा) करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे” 

५) वरईम)ये कारळा या �पकांचा आंतरपीक iहणून उपयोfगता अjयासणे (२०१९) 

 “वरई �पकाच ेअ¥धक धा¨य उ�पादन आ}ण �नtवळ नफा Tमळ�वSयासाठq उप-पव,तीय �वभागात 

�वभागात वरई �पकाम2ये कारळा ४:१ या Mमाणात आंतरपीक घेSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.” 

 
 



 

 

 



 

 

5ादे<शक ऊस आpण गुळ संशोधन क� �, को�हापूर 

 
 

१ संशोधन क� � नाव व प!ता MादेTशक ऊस आ}ण गुळ संशोधन क� �, uी शाहू माक� ट 

याडा,समोर, को$हापूर-४१६००५ 

२ #थापना वष� १९५८ 

३ संपक�  (दरु)वनी/फॅकस/ई-मेल) दरु2वनी �मांक : (०२३१) २६५१४४५           

ईमेल आयडी : rsjrs_kpr@rediffmail.com         

rsjrs_kolhapur@rediffmail.com 

४ संशोधनाचे 5मुख �पक ऊस 

५ आजपय:त कर;यात आले�या  <शफारसी (=नवडक उ!तम फोटो?ाफसह) 

अ सुधाlरत वाण  

१ को ७५२७ फोटोXाफ वेग¾या पानावर 

२ को ८०१४ फोटोXाफ वेग¾या पानावर 

३ को ९२००५ फोटोXाफ वेग¾या पानावर 

ब उ!पादन तंEFान/<शफारशी  

१ ऊसाची उगवण चांग$या व जा*त Mमाणात होSयासाठq उसाsया खालचा १/३ भाग वगळून वरचा २/३ भाग बेणे 

�हणून वापरणे आवmयक असत.े (१९५८-५९) 

२ को$हापूर �वभागातील सु¯ ऊसाकर!ता M�त हे6टर! २०० �कलो नd युर!यामधून आ}ण ९० �कलो �नबंोळी प�ड 

लागणीनंतर ८ tया आ}ण १६ tया आठवºयात दोन समान ह¿�यात देSयाची Tशफारस केल! आहे. (१९७९-८०) 

३ को$हापूर �वभागातील नद!बुड (पूरX*त) भागासाठq सु¯ ऊसास M�त हे6टर! ५० �कलो }झकं स$फेट देSयाची 

Tशफारस केल! आहे. (१९८०-८१) 

४ को$हापूर �वभागातील नद!बुड (पूरX*त) भागासाठq अ¥धक ऊस उ�पादनासाठq M�त हे6टर! ३७५ �कलो नd देSयाची 

Tशफारस केल! आहे. (१९८४-८५) 

५ को$हापूर �वभागाम2ये सव, वाणांची �डस�बर म2ये लागण कnन पुढ!ल वष« जानेवार! म2ये तोडणी करणे फायदेशीर 

आहे. (१९८४-८५) 

६ �वभागीय ऊस चाचणीक�रता को ८०१४ या जातीची Tशफारस देSयात येते. (१९८५-८६) 

७ सु¯ ऊसाकर!ता २५० �कलो नd M�त हे6टर! युर!यामधून ४ ह¿�यात देवून (१०:४०:१०:४०) लागणीsयावेळी M�त 

हे6टर! ११५ �कलो*फुरद आ}ण ११५ �कलो पालाश �दला असता ऊसाsया आ}ण शक, रेsया उ�पादनात वाढ झा$याचे 

�दसून आले. (१९८९-९०) 



 

 

८ सु¯ ऊसातील Mभावी तण �नयंdणासाठq M�त हे6टर! २ �कलो अ�ाझीन (��याशील घटक)  तण उगवणी अगोदर 

आ}ण १ �कलो २, ४-डी लागणीनंतर ८ ते १० आठवºयांनी फवारले असता तणांचे �नयdंण होते. (१९८९-९०) 

९ अ¥धक शक, रा आ}ण ऊस उ�पादन Tमळ�वSयासाठq  को ८०१४  आ}ण  को ७५२७ या जातीची पूरX*त भागात 

नोtह�बर म�ह¨यात लागणीकर!ता Tशफारस करSयात येत आहे. (१९९२-९३) 

१० खोडवा ऊसातील Mभावी तण �नयdंणासाठq M�त हे6टर! १ �कलो अ�ाझीन (��याशील घटक) + १ �कलो (��याशील 

घटक) २,४-डी (सो�डयम सा$ट) खोडवा घेत$यानंतर  आ}ण पाणी �द$यानंतर फवारले असता तणांचे �नयंdण होवून 

ऊसाsया आ}ण tयापार! शक, रेsया उ�पादनात वाढ होते. (१९९३-९४) 

११ सु¯ ऊसाम2ये सोयाबीन या आंतरपीकाची टोकण १५ सेमी अंतरावर सर!sया एका बाजूला के$यास ऊसाचे उ�पादन, 

शक, रा उ�पादन,स���य कब, Mमाण आ}ण जा*त आ¥थ,क फायदा होतो (१९९४-९५) 

१२ चांग$या Mतीचा गुळ आ}ण गुळाची साठवण fमता वाढ�वSयासाठq ऊस लागवडीसाठq देSयात येणा-या Tशफारशीत 

खत माdेsया २० ट6के कमी नd, *फुरद आ}ण पालाश देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९९४-९५) 

१३ सु¯ ऊसाम2ये Mभावी तण �नयंdण �यायोगे ऊस आ}ण शक, रेचे उ�पादन वाढ�वSयासाठq M�त हे6टर! ०.५ �कलो 

��याशील घटक असणारे आयसोगाड तण उग�वSया अगोदर आ}ण १ �कलो ��याशील घटक असणारे २,४-डी तण 

उग�वSया नंतर फवारावे (१९९४-९५) 

१४ काकवीची साठवण fमता वाढ�वSयासाठq १०४ ते १०५ अंश सेि$सअस तापमानास काकवी तयार करताना ०.०४ 

ट6के साय��क आ�ल काकवीम2ये खडे टाळSयासाठq आ}ण रंगाची Mत सुधारSयासाठq तसेच प�ररfक �हणून ०.१ 

ट6के पोटाशीयम अथवा ०.५ ट6के बेनाझो�यक आ�लाचा वापर करावा (१९९५-९६) 

१५ जा*त आ�ता असणा-या �वभागाम2ये गुळ साठ�वSयासाठq आयआयएसआर �नTम,त १ ि6वंटल fमतचेे Àाईग कम 

*टोरेज बन Tशफारशीत करणेत येत आहे (१९९६-९७) 

१६ चांग$या Mतीsया गुळासाठq १००० Tलटर ऊसाsया रसाम2ये शु²ीकारक �हणून २ �कलो भ�डीचे खोड वापरSयाची 

Tशफारस करणेत येत आहे. रान भ�डीsया बगर हंगामात फालसा या वन*पतीचा रस शु²ीकारक �हणून भ�डीsया 

खोडाचा वापर करावा (१९९७-९८) 

१७ चांग$या Mतीsया गुळासाठq १००० Tलटर ऊसाsया रसाम2ये १५० ते २०० Xॅम चुना आ}ण १५० ते २०० Xॅम 

अस��नकमु6त फा*फो�रक आ�लाचा वापर ऊस रसाचा सामू ५.५ ते ६.५ दर�यान आणSयासाठq करावा.(१९९७-९८) 

१८ चांग$या Mतीsया गुळासाठq आ}ण जा*त गुळ उता-यासाठq १२ तासाsया आतील तोडले$या ऊसाचा वापर करावा. 

(१९९७-९८) 

१९ गुळ तयार करतेवेळी लोह धातूचा रसाशी संपक,  येवून गुळाची Mत खराब होवू नये �हणून �ोTमयम धातूचा मुलामा 

�दले$या चर�यातून ऊस गाळून *टेनलेस *ट!ल धातूंsया कढईत गुळ तयार करावा. चांग$या Mतीचा गुळ तयार 

करताना रस शु²ीकरणासाठq भ�डीचा रस अथवा  भ�डीचा रस आ}ण अनटो बयांsया चूणा,चा रंगाक,  वापरावा. (१९९७-

९८) 

२० आ�तायु6त हवामानाsया �वभागात गुळ साठ�वणे साठq भारतीय ऊस संशोधन सं*थेने �वकसीत केलेल!  १ ि6वंटल 

fमतेची गुळ वाळवण आ}ण साठवण कोठqची Tशफारस करणेत येत आहे. 

लहान बादल!sया आकाराचे आ}ण वडीsया आकाराचे गळु साचे वापnन तयार केलेला गुळ साठवणुक{त चांग$या 

Mकारे �टकतो. (१९९७-९८) 



 

 

२१ सुपराफा*फो हे सूÁम जीवाणुयु6त खत १२.५ �कलो M�त हे6टर! लागणीचेवेळी Tशफारशीत खत माdेबरोबर सु¯ ऊस 

व साखर उ�पादन वाढ!साठq Tशफारशीत करSयात येत आहे. (१९९७-९८) 

२२ अXोTम6स हे द°ुयम अ¨नघटकय6ुत खत २५० �कलो M�त हे6टर! लागणीsयावेळी अथवा दोन समान ह¿�यात १२५ 

�कलो लागणीsयावेळी व १२५ �कलो बंधाणीचेवेळी सु¯ ऊस �पकास Tशफारशीत खत माdेबरोबर ऊस व साखर 

उ�पादन वाढ!साठq Tशफारशीत करSयात येत आहे. (१९९७-९८) 

२३ सु¯ ऊस व साखर उ�पादन वाढ!साठq Tशफारशीत  (२५०:११५:११५ �क. नd:*फुरद:पालाश/हे.) माdाबरोबर अXो�वन 

सूÁम अ¨न घटकय6ुत खत लागणीsयावेळी ५० �कलो M�त हे6टर! M�त अथवा दोन समान ह¿�यात २५ �कलो व 

२५ �कलो भरणीsयावेळी देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (१९९७-९८) 

२४ सु¯ ऊसात चा¶यासाठq मका आतंरपीक �हणून घेत$याने ऊस व साखर उ�पादनासाठq लfणीय घट होत अस$याने 

सु¯ ऊसात मका आंतरपीक घेवू नये. (१९९७-९८) 

२५ अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादनाकर!ता पूव, हंगामी को ८०१४ (महालÁमी) या जातीची तोडणी १२ tया म�ह¨यात 

करावी. 

पूव, हंगामी को ७५२७ या जातीपासून  अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादन Tमळ�वSयासाठq सदर जातीची तोडणी १४ 

ते १६ म�ह¨यात करावी. को ८६०३२ आ}ण को ८०११ या जातीची तोडणी १४ म�ह¨या�न करावी. (१९९८-९९) 

२६ सु¯ ऊस �पकाsया अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादनाकर!ता खत माdेsया ७५% नd:*फुरद:पालाश 

(१८८: ८७: ८७) खते M�त हे6टर! अ¥धक �हरवळीचे पीक �हणून धÂचा अथवा ताग घेSयाची Tशफारस करSयात येत 

आहे. (१९९८-९९) 

२७ सु¯ ऊस �पकाsया अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादनाकर!ता खत माdेsया ७५% नd:*फुरद:पालाश 

(१८८: ८७: ८७) खते M�त हे6टर! अ¥धक �हरवळीचे पीक �हणून धÂचा अथवा ताग घेSयाची Tशफारस करSयात येत 

आहे. (१९९९-२०००) 

२८ खोडवा �पकाsया अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादनाकर!ता को एम ८८१२१ आ}ण को ८६०३२ या Tशफारशीत वाणांची 

पूव, हंगाम लागण कnन जानेवार! तोडणीचा खोडवा ठेवावा अशी Tशफारस करSयात येत आहे. (१९९९-२०००) 

२९ सु¯ ऊस �पकाsया (को ८६०३२) अ¥धक ऊस, tयापार!  साखर उ�पादन आ}ण रसाची Mत सुधारणेसाठq M�त हे6टर! 

६० �कलो मुलभूत गंधकाची माdा ऊस लागणीवेळी देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (१९९९-२०००) 

३० सु¯ ऊस �पकाम2ये �दलेल! M�त हे6टर! ६० �कलो गंधकाची माdा �ह पुढ!ल खोडवा ऊसाsया उ�पादन व Mतीवर 

प�रणामकारक अस$याचे �दसून येते. (१९९९-२०००) 

३१ भार! का¾या जTमनीत सु¯ ऊसाचे हे6टर! १५० टन उ�पादनासाठq माती पर!fणावर आधा�रत अपेfीत उ�पादन 

तंdानसुार नd, *फुरद आ}ण पालाश खतांची माdा शेणखत�वरह!त Tशफारशीत करSयात येत आहे. (२०००-२००१) 

३२ अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादनाकर!ता पूव, हंगामाम2ये लागण केले$या को ८६०३२ या वाणाची तोड १४ ते १६ 

म�ह¨यात करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. �यामुळे ऊस उ�पादन (८.५९ आ}ण ४.८१ ट6के) आ}ण साखर 

उ�पादन (१०.९३ आ}ण ५.६८ ट6के) इतर वाणाsया तलुनेत अ¥धक Tमळते. 

आशादायक ऊस वाणापैक{ को ९२०१३ या वाणाची सरासर! ऊस आ}ण साखर उ�पादन fमता को ८६०३२ या 

वाणाsया जवळजवळ �दसून येते. (२००३-२००४) 



 

 

३३ खोडवा ऊस �पकापासून अ¥धक ऊस वा साखर उ�पादनाकर!ता खोडवा �पकाची वेळेत मशागत (बगला फोडणे) कnन 

भुईमूग हे आंतरपीक घेSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२००३-२००४) 

३४ को ८०१४ आ}ण को ८६०३२ या ऊस वाणापासून अ¥धक ऊस आ}ण साखर उ�पादनाकर!ता नd खताsया माdा चार 

ह¿�यात �हणजेच १० ट6के लागणीsया वेळी ४० ट6के सहा १० ट6के, दहा आठवडयांनी आ}ण ४० ट6के १४ 

आठवडयांनी भरणीsयावेळी तसेच *फुरद आ}ण पालाश खतांsया माdा दोन समान ह¿�यात �वभागून �हणजेच अध« 

माdा लागणीsया वेळी आ}ण अध« माdा भरणीsयावेळी देSयाची Tशफारस सु¯ हंगामासाठq करSयात आल! आहे. 

(२००३-२००४) 

३५ अ¥धक ऊस आ}ण tयापार! शक, रा Tमळनेसाठq सु¯ हंगामी ऊसाची लागण एक डोळा रोप लागण प²तीने ६० सेमी 

�कंवा ९० सेमी अंतरावर सलग सर!त करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२००३-२००४) 

३६ सु¯ हंगामात जा*तीत जा*त ऊस उ�पादन आ}ण आंतरपीक उ�पादनासह जा*तीत जा*त आ¥थ,क नफा 

Tमळ�वSयासाठq दोन सर! आड एक सर! �रकामी (प�ा) सोडून �रका�या सर!त (प�य्ात) काकडी (५० सेमी अंतरावर) 

�कंवा कTलगंड (१०० सेमी अंतरावर) टोकण कnन आंतरपीक �हणून घेणे फायदेशीर �दसून आले. (२००३-२००४)  

३७ राब चांग$या ि*थतीत ठेवSयासाठq ¿लाि*टक अथवा *टेनलेस *ट!ल भांºयाचा वापरासह साय��क आ�ल ४०० 

TमTलXॅम/�कलो (M�तबंधक) आ}ण पोटशीयम मेटाबाय स$फाईट १Xॅम/�कलो (प�ररfक) याMमाणे वापर करSयासाठq 

Tशफारस करSयात येत आहे. (२००३-२००४) 

३८ �नया,तfम गुळाsया आवरणातील पाTल*टर/ अ$युTम�नयम फाईल/ पाल!थीन या तीन *तर!य वेcटनाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. (२००३-२००४) 

३९ गुळ M��येम2ये रस शु²ीकरणासाठq ता�या भ�डीsया रोपांची उपलbधता नसताना �कंवा बगर हंगामात �याएवजी  

भ�डीची भुकट! १.६ �कलो M�त १००० Tलटर ऊस रस याMमाणात वापरSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२००३-

२००४) 

४० गुळ M��येम2ये जा*तीत जा*त मळी काढणे, रंग सुधारणा आ}ण अ¥धक उता-याकर!ता भ�डी पावडर अथवा एस 

एन-२ या कृdम  शु²ीकारकांचा  २ TमTलXॅम M�त Tलटर आ}ण २ �कलो भ�डी रोपांचा ठेचा M�त १००० Tलटर ऊस 

रसाकर!ता वापरSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२००३-२००४) 

४१ �नया,तfम गुळाsया उ�पादनासाठq गाळपापुव« ६० अंश सेि$सअस उcण पाSयाम2ये ऊस १० Tम�नटे बुडवावा अशी 

Tशफारस करSयात येत आहे. (२००६-२००७) 

४२ गुळ M��येम2ये ऊसाचा रस गाळणेकर!ता ५०० माय�ोनची जाळीसह २.५ अंश कोनाचा आ}ण २० M�त Tम�नट 

�फरणा-या  च�ाकार यांdक गाळण यdंणेची Tशफारस करSयात येत आहे. (२००६-२००७) 

४३ साठवनुक{म2ये काकवीची Mत (एक वष,) अभंग राखSयासाठq M�त पाच Tम�नट ७००० फेरे असणा-या अपक� �! यंdाची 

Tशफारस करSयात येत आहे. (२००९-२०१०) 

४४ को$हापूर प²तीने चांग$या Mतीsया  गुळ उ�पादनासाठq १००० Tलटर ऊसाsया रसासाठq १० फुट ६ इंच तळाचा 

tयास असणारे पसरट भांडे फायदेशीर आहे. (२००९-२०१०) 

४५ गुळ पावडर!sया साठवणुक{क�रता ३०० गाझ जाडीची पाल!थीन �पशवीम2ये ३ TमTम आकाराsया गुळ पावडर  

चांग$या साठवणुक{साठq यो¡य आहे. (२००९-२०१०) 

  



 

 

क �वकसीत केलेलH उपकरणे  

१ इले-zा=नक थमा�मीटर: काह!ल!तील रसाचे �व�वध ि*थतीतील तापमान मोजSयासाठq तसेच काकवी अव*था आ}ण 

मुळची अव*था ठर�वSयासाठq उपलbध इले6�ा�नक थमा,मीटर का�हल!ला यो¡य Mकारे लावSयासाठq सुधारणा 

करSयात आल! आहे. (२००३-२००४) 

२ हाड�नेस टे#टर: गुळाचा कठqणपणा मोजSयासाठq उपलbध टे*टरम2ये यो¡य  �या सुधारणा कnन गुळाकर!ता 

वापरSयासाठq तयार करSयात आला आहे. (२००३-२००४) 

३ रहाट: गुळ M��येम2ये रस ऊतू जाऊ नये �हणून यांdक प²तीने रस ढवळणी करSयासाठq रहाटाsया दांºयांना 

एका �वTशcट कोनात (३००) पाते बसवून तसेच हळूवार आ}ण कमी uमात रहाट �फर�वSयासाठq दांºयाsया दो¨ह! 

बाजूना बेअर!ंगचा वापर करSयात आला आहे. (२००३-२००४) 

६ संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBयबळ (शा#EF, संशोधक, GेEीय कम�चारH) 

 पदनाम सं�या 

अ मु�य योजना मंजरू पदे भरलेलH पदे lर-त पदे शेरा 

१ कृ�ष�वyयावे�ता ०१ ०१ -  

२ व�रcठ संशोधन सहा°यक ०२ ०१ ०१  

३ क�नcठ संशोधन सहा°यक ०३ ०१ ०२ ०१ सेवा सं¥चत 

४ कृ�ष सहा°यक ०६ ०३ ०३ ०१ सेवा सं¥चत 

५ व�रcठ Tल�पक ०१ ०१ - - 

६ क�नcठ Tल�पक ०३ ०१ ०२ - 

७ यांdक{/�वजतdी ०१ ०१ - ०१ सेवा सं¥चत 

८ Tशपाई ०२ ०२ - ०१ सेवा सं¥चत 

९ Mयोगशाळा प�रचर ०२ ०१ ०१ - 

१० पहारेकर! ०१ - ०१ - 

११ मजूर २३ ११ १२ ०१ सेवा सं¥चत 

 आpखल भारतीय सम{वयीत ऊस संशोधन 5क�प 

१ ऊस पैदासकार ०१ ०१ - - 

२ सहा°यक कृ�ष�वyयावे�ता ०१ ०१ - - 

३ क�नcठ संशोधन सहा°यक ०१ ०१ - - 

४ Mयोगशाळा सहा°यक/ कृ�ष सहा°यक  ०१ ०१ - - 

  



 

 

 आpखल भारतीय सम{वयीत काढणी पrचात अ<भयां�EकT आpण तEंFान 5क�प 

१ व�रcठ संशोधन अ¥धकार! ०१ ०१ - - 

२ क�नcठ संशोधन अ¥धकार! ०१ ०१ - - 

३ व�रcठ तंde/ क�नcठ संशोधन 

सहा°यक 

०१ ०१ - - 

४ यांdक{ ०१ - ०१ - 

५ Mयोगशाळा सहा°यक ०१ ०१ - - 

                     एकूण ५४ ३२ २२  

७ संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभूत 

सु�वधांची ि#थती (�वशेषतः 5GेEाची 

सरGण <भतं) 

काया,लयीन प�रसरास संरfण Tभतं सुि*थतीत आहे परंतु Tशरोल! 

पुलाची येथील Mfेdास कोण�याह! Mकारची संरfण Tभतं नाह! 

८ संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया 

तलुनेत ज<मनीचा वापर होत आहे का? 

�ववरण Oयावे 

जTमनीचा पुरेपूर वापर होत आहे 

जमीन वापराचे �ववरण पुढ!लMमाणे 

काया,लय प�रसर fेd = २.३८ हे. 

एकूण संशोधन Mfेd = २८.६७ हे.  

लागवडीखाल!ल fेd = २४.०२ हे. 

इमारत/र*ते याखाल!ल fेd = ४.६५ हे. 

 

<शफारशीत ऊस जाती व तंEFान/ उपकरणे यांची छायाfचE े

 

 

 

 

 

 

 
 

को ७५२७ 
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को ८०१४ 

 
को ९२००५ 

 

                                                                        इले-zो=नक थमा�मीटर 

                हाड�नेस टे#टर 
 

 

 
  



 

 

कृ�ष संशोधन क� �, कराड, िज. सातारा 

1. संशोधन क� � नाव व प�ता कृ�ष संशोधन क� �, कराड, िज. सातारा 

2. *थापना वष, जून 1948 

3. संपक,  (दरू2वनी/फॅ6स/ई मेल) (02164) 255152, 255128 

4. संशोधनाचे Mमुख �पक भात 

5. आजपयRत करSयात आले$या Mमुख 

Tशफारशी (�नवडक उ�तम फोटोXाफ) 

1. खर!प �वार!साठq जवळचे पेरणी अंतर 30 x 10 स�मी �कंवा 30 

x 15 स�मी वापरावे आ}ण पेरणी मा¨सून सुn झा$याबरोबर 

लगेच अथवा एक आठवडयाsया आत करावी. 

2. भूईमूगाची पेरणी मा¨सून सुn झा$याबरोबर लगेच अथवा 

आठवडयाsया आत करावी. 

3. भूईमूग – �वार! सलग पीक प2दतीत, जा*तीत जा*त आ¥थ,क 

फायदा TमळSयासाठq खर!प भूईमूगास कमीत कमी 10 �कलो नd 

+ 30 �कलो *फुरद M�त हे6टर! आ}ण रbबी �वार!स 40 �कलो 

नd + 15 �कलो *फुरद M�त हे6टर! दयावे. 

4. रbबी �वार!चे चांगले उ�प¨न TमळSयासाठq पेरणीपूव« �कंवा 

पेरणीनंतर लोड माnन जमीन घ� करावी. 

5. खर!प भूईमूग आ}ण रbबी �वार! सलग �पक प2दतीत कोरडवाहू 

रbबी �वार!साठq, म2यम खोल जTमनीत 75 �कलो नd M�त 

हे6टर! Tशफारस करSयात येत आहे. 

6. नागल!sया गोदावर! या वाणास 60 �कलो नd + 20 �कलो 

*फुरद M�त हे6टर! दयावे. 

7. खर!प हंगामात सुय,फुलाची पेरणी 45-30 सेमी अंतरावर आ}ण 

60 �कलो नd + 30 �कलो *फुरद M�त हे6टर देवून करावी. 

8. खर!प �वार!, मूग, सोयाबीन, तुर आ}ण मका या �पकांची पेरणी 

25 tया हंवामान आठवडयात करावी. 

9. मया,�दत पाSयाsया सोयीsया �ठकाणी (दोन पाणी) �नtवळ नफा 

जा*त TमळSयासाठq शेतक-यांनी खर!प भुईमुगाsया (जे. एल. 24 

) काढणीनंतर लगेच करडईची पेरणी करावी. 

10. मया,�दत पाSयाची सोय असले$या (दोन  पाणी ) �ठकाणी 

�नtवळ नफा जा*त TमळSयासाठq शेतक-यांनी खर!प सोयाबीन 

काढणीनतंर लगेच करडईची पेरणी करावी. 

11. जा*तीत जा*त �नtवळ नफा TमळSयासाठq �वार! + सोयाबीन 

2:4 �कंवा 2:1 या Mमाणात आंतर �पक प2दतीचा �नtवळ 

�वार! �कंवा �नtवळ सोयाबीन प2दती ऐवजी वापर करावा. 

12. खर!प �वार!पासून अ¥धक उ�प¨न आ}ण �या*त �नtवळ फायदा 

TमळSयासाठq संपूण, रासाय�नक खताची माdा (120 �कलो नd + 

60 �कलो *फुरद + 60 �कलो पालाश M�त हे6टर!) देवून दोन  



 

 

 

ओळीम2ये फोकलेला (1 �कलो Mती हे6टर).राजगीरा पेरणीनंतर 

30 �दवसांनी जTमनीत गाडावा.   

13. बासमती – 370 या भाताsया वाणास हे6टर! 90 �कलो नd + 

45 �कलो *फूरद + 50 �कलो पालाश दयावे. 

14. अ¥धक उ�पादन व �नtवळ नफयासाठq बासमती भाताची पेरणी 

�ॅ6टर नांगराsया पाठqमागे 100 ट6के Tशफारस केले$या 

रासाय�नक खताची माdा देऊन करावी. 

15. �वार!- मेथी- भुईमूग सलग �पक प2दतीचा अवलंब करताना 

100 ट6के रासाय�नक खताची माdा◌ा खर!प �वार!ला व 125 

ट6के मेथीला आ}ण 100 ट6के भूईमुग �पकाला दयावी. 

16. बासमती भात  - गहू सलग �पक प2दतीत भाताsया दर सहा 
ओळीनतंर वाफयाsया वरंbयावर तागाची टोकन करावी आ}ण 

पेरणीनंतर 45 �दवसानी भाताsया दोन ओळीम2ये ताग गाड$यास 
उ�पादन घट न येता दो¨ह! �पकाsया Tशफारस केले$या 

रासाय�नक खताम2ये 50 ट6के बचत होते. 

17. खर!प सोयाबीनम2ये तूर!चे आंतर�पक 3:1 या Mमाणात �यावे.  

18. सर!-वरंबा प2दतीने घेतले$या बासमती भात सर!म2ये पेरावा 
आ}ण सर!वर सोयाबीनची एक ओळ भात पेरणीनंतर एक 

म�ह¨यानी टोकावी. 

19. महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात, खर!प पेर भात �पकातील तण 

�नयंdाणासाठq दोन खुरपSया अनु�मे पेरणीनंतर 20 व 40 

�दवसांनी कराtयात �कंवा प�डाTमथTॅलन 30 ट6के + 2, 4 डी 

अनु�मे (0.75 +0.50 �कलो �याTशल घटक M�त हे6टर! ) 

उगवणीपूव« फवारणी आ}ण एक खुरपणी पेरणीनंतर 40 �दवसांनी 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

20. महाराc�ाsया कृcणा –कोयनेsया खो-याम2ये पेर भात (बासमती) – 
हरभरा या �पक प2दतीपासून अ¥धक उ�पादन व फायदयासाठq 

भातास  शेणखत 5 टण +100 �कलो नd M�त हे6टर! देऊन, 

हरभरा या �पकास Tशफारशीत अ¨न�tयांची माdा (25 �कलो नd 

व 50 �कलो *फुरद M�त हे6टर!) देSयाची Tशफारस करSयात येत 

आहे. 

6. 

संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ 

(शा*de, संशोधक fेdय कम,चार!) 

सहयोगी Mा2यापक व 

Mभार! अ¥धकार!, कृ�ष 
संशोधन क� � कराड 

डॉ. यु. एम. बोरले सेवा सं¥चत कृ. म. 

मु6ताईनगर, िज. 
जळगांव 

सहायक Mा2ययापक, कृ�ष 

वन*पतीशा*d,  

डॉ. tह! . आर. 
आवार! 

------- 

सहायक Mा2यापक, कृ�ष 
�वyया  

�र6त  ----- 



 

 

व�रcठ संशोधन सहायक  uी. सी. एम. कांबळे आचाय, पदवीकर!ता,  

काय,मु6त (गूजरात)  

क�नcठ संशोधन सहायक uी. आर. एस. 
वाघमोडे 

------------ 

कृ�ष सहायक uी. एन. आर. �डसले ------------- 

uी. ट!.  ए. पवार सेवा सं¥चत, कृ.म. 
कराड 

क�नcठ Tलपीक uी. पी. एन. पाट!ल ---------- 

�र6त --------- 

Tशपाई �र6त ------------ 

पहारेकर! uी. एस. अे. सुव� ------------- 

�र6त ------------- 

मजूर uी. जी. जी. कोकरे  

uी. जी. एल. कांबळे  

uी. आर. बी. 
आडसूळ 

 

uी. अे. tह!. ढावरे  

�र6त  

�र6त  

7. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत 

सु�वधांची ि*थती (�वषेशता Mfेdांची 

संरfण Tभतं) 

<सचंन सु�वधा : 3 बोरवेल, 1 �वह!र,  

              Mfेd संरfक Tभतं नाह!. 

8. संशोधन क� �ावर उपलbध जमीनीsया 

तुलनेत जमीनीचा वापर होत आहे 

का �ववरण दयावे. 

होय.  

कृ�ष संशोधन क� � कराड यांचेकडील एकूण 13.95 हे6टर fेdापैक{ कृ�ष 

महा�वyयालय कराड यांचेकडे 9.55 हे6टर fेd ह*तांतर!त केलेले आहे.  

उव,र!त 4.40 हे6टर fेd संशोधन, चाचणी Mयोग व बजो�पादन 

लागवडीखाल! आहे. 

   

   



 

 

१. संशोधन क� � नाव व प!ता : कृ�ष संशोधन क� �, वडगाव मावळ, ता. मावळ, िज. पुणे                                  

२. *थापना वष, – सन १९४०  

३. संपक,  – दरु2वनी/फॅ6स/ई-मेल)-  

कृ�ष संशोधन क� �, वडगाव मावळ,    ता. मावळ, िज. पुणे ४१२१०६                                  

फोन नं. ०२११४-२३५२२९  

फॅ6स नं. ०२११४-२३५२२९ 

ई-मेल - ars_vadgaonmaval@rediffmail.com 

४. संशोधानाचे Mमुख पीक – भात  

५. आजपयRत करSयात आले$या Mमुख Tशफारशी (�नवडक उ�तम फोटोXाफसह) 

 
नवीन सुधा�रत वाण – ५  

 नाव वैTशcÅये उ�पादन (ि6वं/हे) 

धा¨य प�ढा 
इं�ायणी 

(१९८७) 

लांब, पातळ, सुवाTसक दाSयांची �नमगरवी जात. 

करपा व पण,करपा रोगास म2यम M�तकारक  

४०-४५ ४४-४८ 

पवना 

(१९८८) 

लांब, सुवाTसक दाSयांची लवकर येणार! जात. उथळ 

जTमनीसाठq यो¡य. करपा रोगास म2यम M�तकारक  

३५-४० ३८-४२ 

कंुडTलका 

(१९८८) 

आखुड दाSयांची �नमगरवी जात. करपा रोगास 

म2यम M�तकारक  

३०-३५  

 

३२-३८  

फुले मावळ 

(१९८८) 

लांब, जाड दाSयांची �नमगरवी जात. करपा रोगास 

म2यम M�तकारक  

४०-४५  ४५-५० 

फुले सम²ृी (२००७) लांब, पातळ दाSयांची �नमगरवी जात. करपा, कडा 

करपा व खोड �कडीस  म2यम M�तकारक 

४५-५०  ४९-५३  

 
  

 

 

 

 

 

 

इं�ायणी फुले सम²ृी 

 



 

 

<शफारशी 

१.  १९८८-८९  
भात �पकाsया खत tयव*थापनाम2ये ५ टन अझोला M�त हे6टर! वापर$यास सुमारे २५ �कलो/हे. नd 

खताची बचत होत,े अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 

२.  १९८९-९०  
भात �पकाsया खत tयव*थापनात ७५  ट6के Tशफारशीत नdखdाची माdा + १० �कंवा १५ �कंवा २०  �कलो 

�नळे �हरवे शैवाल एकाि�मक प²तीने वापर$यास २५ �कलो/हे नd खताची बचत होते, अशी Tशफारस 

करSयात येत आहे. 
३. १९९०-९१  

भात �पकाsया खत tयव*थापनात, नd खताची ५० ट6के, ७५ ट6के आ}ण १०० ट6के बचत करSयासाठq 

अनु�मे ६, ८ आ}ण १० टन ¥गर!पुcपाचा पाला / हे6टर! वापरावा, अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 

४. १९९२-९३  
भात �पकाsया अ¥धक धा¨यो�पादनासाठq नd खत हे यु�रया सुपर Xॅ¨यु$स yवारे ११४ �क/हे ८ ते १० स�.मी. 

खोलवर अथवा ११४ �क/हे �नबंोळी प�ड यु6त य�ुरया खताyवारे yयावे, अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 

५. १९९२-९३  

उपपव,तीय �वभागाम2ये भाताsया हळtया (पवना), �नमगरtया (इं�ायणी) आ}ण गरtया (tह!�डएन-५४०४) 

वाणांची नd खdाची (१२० �क.Xॅ./हे) माdा ६०:३०:३० अशी �वभागुन �द$यास फायदेशी �दसून आले आहे.  

६. १९९२-९३  
पिmचम घाट �वभागाम2ये भातशेतीसाठq स���य व रासाय�नक खतांचा वापर एकाि�मक प²तीने के$यास 

फायदेशीर अस$याचे �दसून आले आहे. यासाठq ५ टन ¥गर!पुcप/हे. + ५० �क. नd/हे �कंवा ५ टन 2य�sया/हे 

�कंवा ७.५ टन ¥गर!पुcप/हे + २५ �कलो नd/हे �कंवा ७.५ टान 2य�sया + २५ �कलो नd yयावी, अशी 

Tशफारस करSयात येत आहे. 
७. १९९६-९७   

उपपव,तीय �वभागातील, ब Mकारsया जTमनीम2ये धा¨य व प�pयांsया अ¥धक उ�पादनाक�रता बासमती ३७०, 

पुसा बासमती १ व बासमती ३८५ या जातींची रोपलागण क¯न M�त हे6टर! ९० �कलो नd देSयात यावा, 
अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 

८. १९९७-९८  
उपपव,तीय �वभागातील पज,̈ यगट ५ मधील ब Mकारsया जमीनीम2ये पुसा बासमती-१ भात जातीsया 

अ¥धक धा¨य व प�ढा उ�पादनाकर!ता रोप पुन,लागण १५ x १५ स�.मी. अंतरावर क¯न हे6टर! १०० �कलो 

नd, ५० �कलो *फुरद, ५० �कलो पालाश आ}ण १० टन ¥गर!पुcप देSयात यावा अशी Tशफारस करSयात येत 

आहे. 
९. १९९७-९८   

उपपव,तीय �वभागातील पज,̈ यगट ५ मधील ब Mकारsया जमीनीम2ये इं�ायणी भाताsया अ¥धक धा¨य व 

प�ढा उ�पादनाकर!ता १५ x २० स�.मी. अंतरावर!ल रोप लागण क¯न हे6टर! १५०  �कलो नd देSयात यावे 

अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 
१०. १९९८-९९  

भाताचे जा*तीत जा*त धा¨य उ�पादन व �नtवळ आ¥थ,क उ�प¨न Tमळ�वSयासाठq Mती हे १००:५०:५० 

अनु�मे नd, *फुरद व पालाश yयावे. तसेच *फुरद हे डाय अमो�नयम फॉ*फेट अथवा रॉक फॉ*फेट 

*व¯पात जीवाणू संवध,नांचा समावेश क¯न yयावे.  



 

 

११. २००१-२००२  

सÆया�! संकर!त भाताचे अ¥धक उ�पादन व आ¥थ,क फायदा Tमळ�वSयाक�रता १५-२५ x १५-२५ स�.मी. 

अंतराsया सुधार!त लागवडा प²तीचा अवलंब क¯न १०० ट6के नd, *फुरदाची माdा यु�रया �ड.ए.पी. गोळी 

खताyवारे देSयात यावी अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 
१२. २००१-२००२  

बासमती-३७० सार�या उ�तम Mतीsया भाताचे �कफायतशीर उ�पादनासाठq Tशफारशीत माdेsया ५० ट6के 

नd व *फुरद गोळी खताyवारे देऊन M�त हे6टर! ५ टन ¥गर!पुcप वन*पतीsया स���य खताचा वापर 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.  
१३. २००४-२००५  

इं�ायणी भाताsया अ¥धक उ�पादनासाठq Tशफारशीत खत माdेsया ७५ ट6के नd व *फुरद (७५ �क. नd व 

३७.५० �क. *फुरद/हे) डी.ए.पी. यु�रया ®केट गोळीyवारे + ५० �कलो पालाश M�त हे + भात प�ढा २ टन / हे 

+ ¥गर!पुcप पाला ३ टन / हे वापरSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 
१४. २००९-२०१०  

भाताचे अ¥धक उ�पादन व आ¥थ,क फायदा Tमळ�वSयाक�रता, भाताची पुन,लागवड, रोपे दोन पानावर (१४ 

�दवसांची) असताना करावी, अशी Tशफारस उपपव,तीय �वभागासाठq करSयात येत आहे.    

१५.

  

२०१३-२०१४  
महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागाsया लागवड प2दतीsया भात शेतीम2ये रोपवाट!केतील तण �नयंdणासाठq 

१५ Tम.ल!. ऑ6झीÇलुरोफेन २३.५ ट6के ई.सी. Mती १० Tलटर पाSयाम2ये पेरणीनतंर दोन - तीन �दवसांत 

फवारSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 
१६.

  

२०१४-१५ 
महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात पेर भात शेतीम2ये Mभावी तण �नयंdण व आ¥थ,क  फायyयासाठq 

पेरणीनंतर दोन ते तीन �दवसांत ६४० Tम.ल!. ऑ6झीÇ$युरोफेन २३.५ ई.सी. (०.१५० �कलो ��याशील घटक) 

Mती हे6टर आ}ण पेरणीनतंर २५ �दवसांनी मेटॅस$Çयुरॉन Tमथाईल १० ट6के + 6लोर!�युरॉन इथाईल १० 

ट6के याचे २० Xॅम �व�ाtय तयार Tमuण (०.००४ �कलो ��याशील घटक) Mती हे6टर ५०० Tलटर पाSयात 

Tमसळून फवारSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 
१७.

  

२०१४-१५  
महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात लागवड प2दतीsया भात शेतीम2ये Mभावी तण �नयंdण व आ¥थ,क 

फायyयासाठq पुन,लागवडीनंतर मेटॅस$Çयरुॉन Tमथाईल १० ट6के + 6लोर!�यरुॉन इथाईल १० ट6के याचे २० 

Xॅम �व�ाtय तयार Tमuण (०.००४ �कलो ��याशील घटक) Mती हे6टर ५०० Tलटर पाSयात Tमसळून 

फवारSयाची आ}ण ४५ �दवसांनतंर एक खुरपणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 
१८. २०१६-१७  

मोसमी पावसाचे आगमन जुलैsया प�ह$या आठवºयापयRत लांब$यास, महाराc�ाsया उपपव,तीय व पव,तीय 
�वभागातील रोप पुन,लागवडीsया भात शेतीम2ये आ¥थ,क  ÈcÅया फायदेशीर शाm वत उ�पादनासाठq पाऊस 

सु¯ झा$यानंतर खाल!ल Mमाणे सुधार!त �नयोजन करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. रोपवाट!केम2ये 

गाद!वाÇयावर पावसाsया आगमनानुसार ओळीत पेरणी करावी. पुन,लागवडीसाठq १४ ते २५ �दवसा पयRतsया 

रोपांचा वापर करावा. 
रोपवाटHकेत �बयाणे पेरणी रोपांची पुन�लागवड 

जुनचा १ ला आठवडा जुनचा ४ था आठवडा 

जुनचा ३ रा आठवडा जुलैचा २ रा आठवडा 

जुलैचा १ ला आठवडा जुलैचा ४ था आठवडा 



 

 

१९. २०१७-१८  

महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात पेर भात शेतीम2ये Mभावी तण �नयंdण व अ¥धक आ¥थ,क फायyयासाठq, 

पेरणीनंतर २ ते ३ �दवसांत १५०० Tमल! Mेट!ला6लोर ३०.७ ट6के ई.सी. Mती हे6टर आ}ण पेरणीनंतर २५ 

�दवसांनी ७० Xॅम ॲझीमस$Çयुरॉन ५० ट6के डीएफ Mती हे6टर! ५०० Tलटर पाSयात Tमसळून फवारSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे ü. 

२०. २०१७-१८  

महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागात लागवड प²तीsया भात शेतीम2ये Mभावी तण �नयंdण व अ¥धक आ¥थ,क 

फायyयासाठq, पुन,लागवडीनंतर १५ ते २० �दवसांनी २०० Tमल! बाय*पॅर!बॅक सोडीयम १० ट6के एस.सी. Mती 

हे6टर ५०० Tलटर पाSयात Tमसळून फवारSयाची आ}ण पुन,लागवडीनंतर ४५ �दवसांनी एक खुरपणी करSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे. 

२१.  २०१८-१९  

महाराc�ाsया उपपव,तीय �वभागासाठq उ¨हाळी भातशेतीम2ये फुले सम²ृी या वाणाची लावणी करताना १७० 

�कलो युर!या-�डएपी ®केÅस (६०:३०:०) + ५० �कलो पालाश �कंवा नd : *फुरद : पालाश अनु�मे १२५:६२.५:६२.५ 

�कलो M�त हे6टर! सरळ खताyवारे �वभागून देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

1. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ :- ÛúÖÓ¤üÖ ¾Ö ¦üÖõÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûêú¦ü, Ø¯Ö¯ÖôûÝÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ ŸÖÖ. ×®Ö±úÖ›ü ×•Ö. ®ÖÖ×¿ÖÛú ü  

     ×¯Ö®Ö ®ÖÓ²Ö¸ü - 422 209                             

2. Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¾ÖÂÖÔ :-  1959 

3. ÃÖÓ̄ ÖÛÔú-(¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß/±òúŒÃÖ/‡Ố Öê»Ö):- 02550-250305, ogrs_pb@rediffmail.com/ogrspbasawant.mpkv@gov.in 

4. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖãÜÖ ×¯ÖÛêú : 1. ÛúÖÓ¤üÖ 

2. »ÖÃÖæ®Ö 

3. ¦üÖõÖ 

5. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖḮ ÖãÜÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß (×®Ö¾Ö›üÛú ˆ¢Ö´Ö ±úÖê™üÖêÝÖÏÖ±ú ÃÖÆü):-   
5.1  ¯ÖÏÃÖÖ×¸üŸÖ •ÖÖŸÖß - ÜÖ×¸ü¯ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖÞÖ  

1.  ÛúÖÓ¤üÖ - ‹®Ö 53: ®ÖÖ×¿ÖÛú µÖê£Öß»Ö Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¾ÖÖÞÖÖŸÖæ®Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¾ÖÖÞÖ, †ÖÛúÖ¸ü: ÛúÖÓ¤êü ÝÖÖê»ÖÖÛúÖ¸ü ¾Ö “Ö¯Ö™êü  ¸ÓüÝÖ: 
•ÖÖ³Öôû™ü »ÖÖ»Ö, “Ö¾Ö: ×ŸÖÜÖ™ü  ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß:  »ÖÖÝÖ¾Ö›üß¯ÖÖÃÖæ®Ö 100 ŸÖê 110 ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö õÖ´ÖŸÖÖ: ÆêüŒ™ü¸üß - 250-
300 ØŒ¾Ö™ü»Ö 
2. ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ -780 : ÛúÖÓ¤üÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖêŸÖæ®Ö Ã£ÖÖ×®ÖÛú ¾ÖÖÞÖÖŸÖæ®Ö ÃÖ®Ö 1989 ´Ö¬µÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ ¾ÖÖÞÖ. 
†ÖÛú¸ü - »ÖÖ»Ö ÝÖÖê»ÖÖÛúÖ¸ü †ÃÖæ®Ö ¿Öë›üµÖÖÛú›êü £ÖÖê›êü ×®Ö´ÖãôûŸÖê ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß - 100 ŸÖê 110 ×¤ü¾ÖÃÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö : 250-300 
ØŒ¾Ö™ü»Ö 

     5.2 ¸ü²²Öß ÛúÖÓ¤üÖ ¾ÖÖÞÖ - ‹®Ö-2-4-1  
   ÛúÖÓ¤üÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖêŸÖæ®Ö ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖŸÖß»Ö ¸ü²²Öß ¾Ö ˆ®ÆüÖôûß ÆÓüÝÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß †×ŸÖ¿ÖµÖ »ÖÖêÛú×¯ÖÏµÖ ¾ÖÖÞÖ, ¸ÓüÝÖ       

    ×¾Ö™üÛú¸üß †ÃÖæ®Ö “Ö¾Ö ×ŸÖÜÖ™ü ¾Ö ÃÖÖšü¾ÖÞÖ õÖ´ÖŸÖÖ †ŸµÖÓŸÖ “ÖÖÓÝÖ»Öß †ÖÆêü. ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß - 130 ŸÖê 135 ×¤ü¾ÖÃÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö :                 

   300-350 ØŒ¾Ö™ü»Ö, 5 ŸÖê 6 ´Ö×Æü®Öê ÛúÖÓ¤üÖ “ÖÖÓÝÖ»ÖÖ ×™üÛúŸÖÖê. 

  »ÖÃÖæ®Ö :  
1. ÝÖÖê¤üÖ¾Ö¸üß - •ÖÖÓ³ÖôûÖ ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÞÖ, ÃÖ®Ö 1987 ´Ö¬µÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö -110 ØŒ¾Ö™ü»Ö / ÆêüŒ™ü¸üß 

2. À¾ÖêŸÖÖ - ¯ÖÖÓœü¸üÖ ¸ÓüÝÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖÞÖ, ÃÖ®Ö 1987 ´Ö¬µÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ, ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö -112 ØŒ¾Ö™ü»Ö / ÆêüŒ™ü¸üß  

3. ±ãú»Öê ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ : Ø¯Ö¯ÖôûÝÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ÃÖ®Ö 2007 ´Ö¬µÖê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ ¸ÓüÝÖ •ÖÖÓ³ÖôûÖ ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß  

ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö -150 ØŒ¾Ö™ü»Ö / ÆêüŒ™ü¸üß 
5.2 †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖḮ ÖãÜÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß 

 
 



 

 

¦üÖõÖ - 
1. ¦üÖõÖ ×¯ÖÛúÖ¾Ö¸üß»Ö ±ãú»Ö ×Ûú›üß“µÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß ±ãú»Ö×Ûú›üà“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖ“Ö 5 ‡Ô ÃÖß »Öò´²Ö›üÖ ÃÖÖµÖÆòü»ÖÖê£ÖÐß®Ö  5 

×´Ö»Öß ØÛú¾ÖÖ 17.8 ‹ÃÖ.‹»Ö. ‡Ô×´Ö›òüŒ»ÖÖê¯ÖÏß›ü 3 ×´Ö»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ 10 ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÞÖß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ ×Ûú›üß“Öß †ÖÙ£ÖÛú ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö 

ÃÖÓÛêúŸÖ ¯ÖÖŸÖôûß ×¤üÃÖæ®Ö µÖêŸÖÖ“Ö (3 ±ãú»Ö×Ûú›êü /¯ÖÖ®Ö) ¯Ö×Æü»Öß ±ú¾ÖÖ¸üÞÖß Ûú¸üÖ¾Öß ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ¸üß ¾Ö ×ŸÖÃÖ¸üß ±ú¾ÖÖ¸üÞÖß 15 

×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ®Öê ÝÖ¸ü•Ö ³ÖÖÃÖ»µÖÖÃÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

2. ¦üÖõÖ ×¯ÖÛúÖ¾Ö¸üß»Ö ÛúÖêôûß ×Ûú›üß“µÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß ×Ûú›üß“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖ“Ö 57 ‡Ô.ÃÖß. ¯ÖÏÖò¯Ö¸üÝÖÖ‡Ô™ü 10 ×´Ö»Öß. ØÛú¾ÖÖ 

×Æü¸üÃÖã™êü»ÖÖ £ÖÖò´¯ÖÃÖÖê®Öß 40 ÝÖÏò´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ 10 ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÞÖß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ®Öê ŸÖß®Ö ±ú¾ÖÖ¸üÞµÖÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß 

×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

3. ¦üÖõÖÖ¾Ö¸üß»Ö Ûêú¾Ö›üÖ, ³Öã¸üß ¾Ö Ûú¸ü¯ÖÖ ¸üÖÝÖÖ“Öê ̄ ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ¾Ö †×¬ÖÛú ̂ Ÿ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖÝÖÖÓ“Öß ±úôû”ûÖ™üÞÖß ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü“µÖÖ 

¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾ÖÖ›üµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ŸÖê †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾ÖÖ›üµÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

4. ¦üÖõÖ ×¯ÖÛúÖ“Öß ÝÖÖê›ü ”ûÖ™üÞÖß †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ †Öšü¾Ö›üµÖÖ´Ö¬µÖê Ûêú»µÖÖ´Öãôêû †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ×´Öôû×¾ÖÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

5. ¦üÖõÖ ×¯ÖÛúÖ“Öß ÜÖ¸ü›ü ”ûÖ™üÞÖß •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ Ûú¹ý®Ö ¾Ö ÝÖÖê›ü ”ûÖ™üÞÖß •Öã»Öî“µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸ü¾ÖÖ›üµÖÖŸÖ 

Ûú¹ý®Ö ²ÖÖÝÖê»ÖÖ 100 ´ÖÖµÖÛÎúÖò®Ö“µÖÖ ¯ÖÖò×»Ö×£Ö®Ö ×¿Ö™ü®Öê —ÖÖÛú»µÖÖÃÖ †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ×´ÖôûÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ 

†ÖÆêü. 

6. ¦üÖõÖ ×¯ÖÛúÖ´Ö¬µÖê ´ÖãÜµÖ ÜÖÖê›üÖ¾Ö¸ü 7-8 ¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ¾Ö¸ü ¿Öë›üÖ ÜÖÖê›æü®Ö ¾Ö ̄ ÖÖ“Ö¾µÖÖ ›üÖêôûµÖÖ¾Ö¸ü ”ûÖ™üÞÖß Ûú¹ý®Ö †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö 

×´Öôû×¾ÖÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 

ÛúÖÓ¤üÖ - 
   1. ÛúÖÓ¤üÖ ×¯ÖÛúÖ¾Ö¸üß»Ö ±ãú»Ö×Ûú›üß“µÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß 75 ‹ÃÖ ¯Öß †ò×ÃÖ±êú™ü 8 ÝÖÏò´Ö ØÛú¾ÖÖ 20 ‹ÃÖ ¯Öß †ò×ÃÖ™òü×´Ö¯ÖÏß›ü  
      2.5 ÝÖÏò´Ö ¯ÖÏ×ŸÖ 10 ×»Ö™ü¸ü ¯ÖÖÞÖß µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ®Öê ×Ûú›üß“µÖÖ †ÖÙ£ÖÛú ®ÖãÛúÃÖÖ®Ö ÃÖÓÛêúŸÖ   
      ¯ÖÖŸÖôûß®ÖãÃÖÖ¸ü (20 ±ãú»Ö×Ûú›êü/—ÖÖ›ü) 4 ±ú¾ÖÖ¸üÞµÖÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
  2. ÜÖ¸üß¯Ö ÛúÖÓªÖ¾Ö¸üß»Ö ±ãú»Ö×Ûú›üß“µÖÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÃÖÖšüß ±ãú»Ö×Ûú›üß“ÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾Ö ×¤üÃÖŸÖÖ“Ö ›êü»™üÖ´Öê£ÖÐß®Ö 1 ‡Ô.ÃÖß.+™ÒüÖµÖ— 
      ÖÖê±úÖòÃÖ 35 ‡Ô.ÃÖß. (×´ÖÁÖ ×Ûú™üÛú®ÖÖ¿ÖÛú) @ 0.072% (2 ×´Ö»Öß/×»Ö) µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖ 15 ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÓŸÖ¸üÖ®Öê 3  
      ±ú¾ÖÖ¸üÞµÖÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
  3. ÜÖ¸üß¯Ö ÆÓüÝÖÖ´ÖÖ´Ö¬µÖê ÛúÖÓ¤üÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›üß®ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖ ¯ÖÖÞµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ÝÖÖê»Ö 1.25 ×´Ö»Öß ¯ÖÏ×ŸÖ ×»Ö™ü¸ü µÖÖ ŸÖÞÖ®ÖÖ¿ÖÛúÖ“Öß  
      ±ú¾ÖÖ¸üÞÖß Ûêú»µÖÖÃÖ ŸÖÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ Ûú¹ý®Ö †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¾ÖÖœü×¾ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 
6 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû (¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÛú, õÖê×¡ÖµÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß) :- 

1. ÃÖÆüµÖÖêÝÖß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú (2) - 1 ×¸üŒŸÖ 
2. ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú ¾Ö®ÖÃ¯ÖŸÖß ¸üÖêÝÖ¿ÖÖÃ¡Ö  (1) 

3. ÃÖÆüÖµµÖÛú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú ×Ûú™üÛú¿ÖÖÃ¡Ö (1) 

4. ¾Ö×¸üÂšü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú (1)  

5. Ûéú×ÂÖ ÃÖÆüÖµµÖÛú (1) 

   7. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ (×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ÃÖÓ̧ üõÖÛú Ø³ÖŸÖ):- 
 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•ÖæÓ®Öß ŸÖÖ¸ü ÛÓú¯ÖÖ Ó̂›ü ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖê×¸ü»Ö ²ÖÖ•Öæ®Öê Ø³ÖŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ±úŒŸÖ ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 
×®Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ®ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖšüß´ÖÖÝÖß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ 233 ×´Ö™ü¸ü •ÖÖÝÖêÃÖ ŸÖÖ¸üÛÓú¯ÖÖ Ó̂›ü ²ÖÖÛúß †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖæ ŸµÖÖ ²ÖÖ•Öæ®Öê ¸üÆü¤üÖ¸üß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ “ÖÖ»Öæ 
†ÃÖ»Öê»ÖÖ ¸üÃŸÖÖ †ÖÆêü. 
8. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ŸÖã»Ö®ÖêŸÖ •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ÛúÖµÖ? ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ªÖ¾Öê:- 
 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖÛú›êü ‹ÛæúÞÖ 15.09 ÆêüŒ™ü̧ ü •Ö×´Ö®Ö †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ¯ÖîÛúß 6.29 ÆêüŒ™ü¸ü õÖê¡ÖÖ¾Ö¸üü ¯ÖÖ™ü, ²Öß †ò®›ü ÃÖß ¾Ö ¸üÖÂ™ÒüßµÖ 
´ÖÆüÖ´ÖÖÝÖÔ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 3,ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ¸üÃŸÖê, ²ÖÖÓ¬ÖÛúÖ´Ö µÖÖÜÖÖ»Öß †ÖÆêü. ¾Ö 8.80 ÆêüŒ™ü¸ü õÖê¡Ö »ÖÖÝÖ¾Ö›üßÜÖÖ»Öß †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü 
ÛúÖÓ¤üÖ, ¦üÖõÖ, »ÖÃÖæ®Ö, ÝÖÆãü ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö µÖÖ ×¯ÖÛúÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ×²Ö•ÖÖêŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖÖšüß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. 
 



 

 

अpखल भारतीय समि{वत संशोधन 5क�प कोरडवाहू फळ�पके (अंजीर व सीताफळ), 

जाधववाडी, तालुका-पुरंदर, िज़�हा-पुणे 

अ.Q. तपशील मा�हती 

१. संशोधन क� �ाचे नाव 

व प�ता 

अ}खल भारतीय समि¨वत संशोधन Mक$प कोरडवाहू फळ�पके (अंजीर व 

सीताफळ), जाधववाडी, तालुका-पुरंदर, िज़$हा-पुणे 

२. *थापना वष, २५ जलैु २००९ 

३. संपक,  :(दरू2वनी 

/फॅ6स /ई-मेल ) 

०२०-२५६९३७५० ०२०-२५६९८७३४ zars_gkpune@rediffmail.com   

४. संशोधन Mमुख पीक अंजीर व सीताफळ 

५. आजपयRत करSयात 

आले$या Mमुख 

Tशफारशी 

अ. 

Q.     

तपशील �वक<सत 

<शफारशी 

5साlरत वाण 

१. फळ�पके   ०२ सीताफळ -फुले  पुरंदर  

अंजीर - फुले राजेवाडी 

 एकूण ०२  
 

६.  संशोधन क� �ावर 

उपलbध मनcुयबळ  

अ

Q    

पद मंजूर पदे 

१ सहा°यक Mा2यापक २  

२ व.संशोधन सहा°यक २ 

३ मजरू २ 

 एकूण ६ 
 

७.  संशोधन क� �ावर 

उपलbध पायाभूत  

सु�वधांची ि*थती  

समाधानकारक, Mfेdावर संरfक Tभतं नाह! 

८.  संशोधन क� �ावर 

उपलbध जTमनीsया 

तलुनेत जTमनीचा 

वापर होत आहे का ? 

उपलbध जTमनीचा १०० ट6के वापर 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

Æüôû¤ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ, Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü, ÛúÃÖ²Öê ×›üÝÖÏ•Ö, ŸÖÖ ×´Ö¸ü•Ö, ×•Ö. ÃÖÖÓÝÖ»Öß 

01. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ : 
 Æüôû¤ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ, Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü, ÛúÃÖ²Öê ×›üÝÖÏ•Ö, ŸÖÖ ×´Ö¸ü•Ö, ×•Ö. ÃÖÖÓÝÖ»Öß 

 
02. Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¾ÖÂÖÔ : 
 1962 - 62, ŸÖÖÃÖÝÖÖÓ¾Ö, Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü, Ûú.×›üÝÖÏ•Ö - 1972-73 

03. ÃÖÓ¯ÖÛÔú (¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß / ±òúŒÃÖ/‡Ô-´Öê»Ö) : 

 0233-2437274 /2437275 / 2437288 

04 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¯ÖÛêú : 

 Æüôû¤ü, †Ö»Öê. 
05 †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß (×®Ö¾Ö›üÛú ˆ¢Ö´Ö ±úÖê™üÖêÝÖÏÖ±úÃÖÆü) : 
 ‹ÛãúÞÖ 19 ×¿Ö±úÖ ü̧¿Öß ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ¯ÖÏ´ÖãÜÖ 05 ×¿Ö±úÖ ü̧ÃÖß ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê- 

 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ : (01) : 
 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Öî¤üÖ®Öß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÛúÖóµÖÖ •Ö×´Ö®Öß´Ö¬µÖê Æüôû¤üß“µÖÖ †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖÖšüß †Ö×ÞÖ 
•Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ÃÖã×¯ÖÛúŸÖêÃÖÖšüß 25 ™ü®Ö ¯ÖÏ×ŸÖ Æêü. ¿ÖêÞÖÜÖŸÖ †Ö×ÞÖ ×¿Ö±úÖ ü̧ÃÖßŸÖ ÜÖŸÖ´ÖÖ¡Öê“µÖÖ 75% (150:75:75 
×Ûú»ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ Æêü.) ×¾Ö¦üÖ¾µÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖß»Ö ®Ö¡Ö, Ã¯Öã¸ü¤ü †Ö×ÞÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¿ÖÖ“Öß ×šü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®Ö ¯Ö¨üŸÖßŸÖæ®Ö (‹Ûú ×¤ü¾ÖÃÖÖ†Ö›ü 
²ÖÖ×Â¯Ö³Ö¾Ö®ÖÖ“µÖÖ 50 % ¯ÖÖÞÖß ) ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê ¤êüÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. 
 
×¯ÖÛú ¾ÖÖœüß“µÖÖ †¾ÖÃ£ÖÖ Æüôû¤ü »ÖÖÝÖ¾Ö›üß¯ÖÖÃÖã®Ö“ÖÖ 

ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 
†®®Ö¦ü¾µÖÖ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ (×Ûú.¯ÖÏ×ŸÖ. Æêü) 
®Ö¡Ö  Ã±ãú¸ü¤ü  ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö 

»ÖÖÝÖ¾Ö›ü ŸÖê ˆÝÖ¾ÖÞÖ †¾ÖÃ£ÖÖ 3 ŸÖê 4 †Öšü¾Ö›êü (¤üÖê®Ö ÃÖ´ÖÖ®Ö 
Æü¯ŸÖê) 

15 15 7.5 

¿ÖÖÜÖßµÖ ¾ÖÖœü 5 ŸÖê 14 †Öšü¾Ö›êü (10 ÃÖ´ÖÖ®Ö 
Æü¯ŸÖê) 

75 22.5 15 

ÛÓú¤ü¾ÖÖœüß“Öß ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ 15 ŸÖê 26 †Öšü¾Ö›êü (12 ÃÖ´ÖÖ®Ö 
Æü¯ŸÖê) 

37.5 22.5 22.5 

ÛÓú¤ü ŸÖµÖÖ¸ü ÆüÖêÞµÖÖ“Öß †¾ÖÃ£ÖÖ 26 ŸÖê 32 †Öšü¾Ö›êü (6 ÃÖ´ÖÖ®Ö 
Æü¯ŸÖê) 

22.5 15 30 

‹ÛãúÞÖ 30 †Öšü¾Ö›êü 150 75 75 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ : (02) : 
 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Öî¤üÖ®Öß ¯ÖÏ¤êü¿ÖÖŸÖß»Ö ´Ö¬µÖ´Ö ÛúÖóµÖÖ •Ö×´Ö®Öß´Ö¬µÖê Æüôû¤üß“µÖÖ †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖÖšüß †Ö×ÞÖ 
¯ÖÖÞµÖÖ“µÖÖ ÛúÖµÖÔõÖ´Ö ¾ÖÖ¯Ö ü̧ÖÃÖÖšüß Æüôû¤üß“Öß »ÖÖÝÖ¾Ö›ü 75 ÃÖê´Öß ¹Óý¤ü ÃÖ ü̧ß ¾Ö¸Óü²µÖÖ“µÖÖ ¤üÖê®Æüß ²ÖÖ•ÖæÃÖ 37.5 x 30 
ÃÖë´Öß †ÓŸÖ ü̧Ö¾Ö ü̧ Ûú¹ý®Ö ×šü²ÖÛú ØÃÖ“Ö®ÖÖ¾¤üÖ¸êü ‹Ûú ×¤ü¾ÖÃÖÖ†Ö›ü ²ÖÖÂ¯Öß³Ö¾Ö®ÖÖ“µÖÖ 40 % ¯ÖÖÞÖß ¤êüÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ 
Ûú ü̧ÞÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.  

 
 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ : (03) : 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“µÖÖ ´Ö¬µÖ´Ö ÛúÖóµÖÖ •Ö×´Ö®Öß´Ö¬µÖê †Ö»µÖÖ“µÖÖ †×¬ÖÛú ˆŸ¯ÖÖ¤ü®ÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö±úÖ ü̧ÃÖßŸÖ ÜÖŸÖ´ÖÖ¡Öê“µÖÖ 75% 
´ÖÖ¡ÖÖ (90:56:25:56:25 †®ÖãÛÎú´Öê ®Ö¡Ö, Ã±ãú¸ü¤ü †Ö×ÞÖ ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö ×Ûú»ÖÖê/ÆêüŒ™ü̧ ü) ×¾Ö¦üÖ¾µÖ ÜÖŸÖÖ«üÖ ȩ̂ü ×šü²ÖÛú 
ØÃÖ“Ö®Ö ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖæ®Ö ÜÖÖ»Öß»Ö ŸÖŒŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê ¤êüÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 
 
×¯ÖÛú¾ÖÖœüß“µÖÖ 
†¾ÖÃ£ÖÖ 

†Ö»Öê 
»ÖÖÝÖ¾Ö›üß¯ÖÖÃÖæ®Ö“ÖÖ 
ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 

†®®Ö¦ü¾µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ  
(×Ûú»ÖÖê / ÆêüŒ™ü¸ü) 

†®®Ö¦ü¾µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ¡ÖÖ  
(×Ûú»ÖÖê / †Öšü¾Ö›üÖ) 

  ®Ö¡Ö ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö Ã±ãú¸ü¤ü ®Ö¡Ö Ã±ãú¸ü¤ü ¯ÖÖ»ÖÖ¿Ö 
»ÖÖÝÖ¾Ö›ü ŸÖê 
ˆÝÖ¾ÖÞÖ 
†¾ÖÃ£ÖÖ 

3 ŸÖê 5 †Öšü¾Ö›êü 
(2 ÃÖ´ÖÖ®Ö Æü¯ŸÖê) 

9 11.25 5.625 4.500 5.625 2.813 

¿ÖÖÜÖßµÖ ¾ÖÖœü 5 ŸÖê 14 †Öšü¾Ö›êü  
(10 ÃÖ´ÖÖ®Ö Æü¯ŸÖê) 

45 16.875 11.25 4.500 1.6875 1.125 

ÛÓú¤ü¾ÖÖœüß“Öß 
ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ 

15 ŸÖê 26 †Öšü¾Ö›êü  
(12 ÃÖ´ÖÖ®Ö Æü¯ŸÖê) 

22.5 16.875 16.875 1.875 1.406 1.406 

ÛÓú¤ü ŸÖµÖÖ¸ü 
ÆüÖêÞµÖÖ“Öß 
†¾ÖÃ£ÖÖ 

27 ŸÖê 32 
†Öšü¾Ö›êü  
(6 ÃÖ´ÖÖ®Ö Æü¯ŸÖê) 

13.5 11.25 22.5 2.250 1.875 3.750 

‹ÛãúÞÖ 30 †Öšü¾Ö›êü 90 56.25 56.25    



 

 

 

 
06 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû (¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÛú, õÖê¡ÖßµÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß): 
 ÃÖÆüÖ. ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú -01, Ûú×®ÖÂšü ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö ÃÖÆüÖµµÖÛú-×¸üŒŸÖ, Ûéú×ÂÖ ÃÖÆüÖµµÖÛú-02 
07 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ×Ã£ÖŸÖß (×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏõÖê¡ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ø³ÖŸÖ)- 
 ®ÖÖÆüß 
08. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ŸÖã»Ö®ÖêŸÖ •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ÛúÖ ? ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ªÖ¾Öê : 

 ÆüÖêµÖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü, ÛúÃÖ²Öê ×›üÝÖÏ•Ö, ŸÖÖ ×´Ö¸ü•Ö, ×•Ö. ÃÖÖÓÝÖ»Öß 
01. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ : Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü, ÛúÃÖ²Öê ×›üÝÖÏ•Ö, ŸÖÖ ×´Ö¸ü•Ö, ×•Ö. ÃÖÖÓÝÖ»Öß 
02. Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¾ÖÂÖÔ : 1958 
03. ÃÖÓ¯ÖÛÔú (¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß / ±òúŒÃÖ/‡Ô-´Öê»Ö) : 0233-2437274 /2437275 / 2437288 

04 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¯ÖÛêú : ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö, ³Öã‡Ô´ÖãÝÖ, õÖÖ¸ü¯Ö›ü •Ö×´Ö®Ö ÃÖã¬ÖÖ ü̧ÞÖÖ 

05 †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß (×®Ö¾Ö›üÛú ˆ¢Ö´Ö ±úÖê™üÖêÝÖÏÖ±úÃÖÆü) : 

 ‹ÛãúÞÖ 65 ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ¯ÖÏ´ÖãÜÖ ×¿Ö±úÖ¸üÃÖß ÜÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÞÖê- 
 

1. ³ÖÖ¸üß ÛúÖôûµÖÖ õÖÖ¸üµÖãŒŸÖ-“ÖÖê¯ÖÞÖ •Ö´Öß®Öß“Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ×“”û¦ü ̄ ÖÖ‡Ô¯Ö ³Öã×´ÖÝÖŸÖ ×®Ö“Ö ü̧Ö ̄ ÖÏÞÖÖ»Öß 
(1.25 ´Öß™ü ü̧ ÜÖÖê»Öß, ¤üÖê®Ö ¯ÖÖ‡Ô¯Ö ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü 25 ´Öß™ü¸ü) †Ö×ÞÖ ×•Ö¯ÃÖ´Ö †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖê®ÖãÃÖÖ¸ü (50%) 
¾Ö ×Æü̧ ü¾Öôûß“Öê ×¯ÖÛú ¬Öï“ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ‹ÛúÖ×Ÿ´ÖÛú ¾ÖÖ¯Ö¸ü ±úÖµÖ¤êü¿Öß ü̧ †Öœüôæû®Ö †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. (¾ÖÂÖÔ 2005-06) 
 

 
 



 

 

 

 

2. Ûú´Öß ×®Ö“Ö¸üÖ ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ³ÖÖ¸üß ÛúÖôûµÖÖ •Ö×´Ö®ÖßŸÖß»Ö †×ŸÖ×¸üŒŸÖ ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ×®Ö“Ö¸üÖ Ûú ü̧ÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ 

±ãú»Öê Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ®Öê ×¾ÖÛú×ÃÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ™ÒòüŒ™ü¸ü “Ö×»ÖŸÖ “±ãú»Öê ́ ÖÖê»Ö ®ÖÖÓÝÖ ü̧” µÖÖÓ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú ü̧ÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. (¾ÖÂÖÔ 2011-12) 
 

 

 

 

3. Ûú´Öß ×®Ö“Ö ü̧Ö ÆüÖêÞÖÖ-µÖÖ ³ÖÖ ü̧ß ÛúÖôûµÖÖ •Ö´Öß®Öß´Ö¬Öæ®Ö ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ×®Ö“Ö ü̧Ö ÆüÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ŸÖÃÖê“Ö ×¯ÖÛúÖÓ“Öß †×¬ÖÛú 
ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖê»Ö ×®Ö“Ö¸üÖ ¯ÖÏÞÖÖ»Öß“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö Ûúºþ®Ö ¤üÖê®Ö ´ÖÖê»Ö ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ ü̧ 4 ´Öß™ü ü̧ ¾Ö 
ÜÖÖê»Öß 0.60 ´Öß™ü ü̧ šêü¾ÖÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú ü̧ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. (¾ÖÂÖÔ 2011-12) 



 

 

 

 

 

 
 
 

4. ¯ÖÖÞÖ£Öôû ³ÖÖ ü̧ß ÛúÖôûµÖÖ •Ö´Öß®Öß“µÖÖ µÖÖêÝµÖ ×®Ö“Ö-µÖÖÃÖÖšüß, ‰úÃÖÖ“Öê †ÖÙ£ÖÛú ¥üÂ™üµÖÖ ±úÖµÖ¤êü×¿Ö ü̧ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö 
‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö •Ö´Öß®Öß“Öê †Ö¸üÖêÝµÖ ÃÖã¬ÖÖ ü̧ÞµÖÖÃÖÖšüß ³Öã×´ÖÝÖŸÖ ×®Ö“Ö¸üÖ ¯Ö¬¤üŸÖßŸÖ ¤üÖê®Ö ÃÖ×“”û¦ü ×®Ö“Ö¸üÖ ¯ÖÖ‡Ô¯Ö 
´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ ü̧ 40 ́ Öß™ü ü̧ †Ö×ÞÖ ÜÖÖê»Öß 1.25 ́ Öß™ü̧ ü šêü¾ÖÞµÖÖ“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. (¾ÖÂÖÔ 
2018-19) 
 

5. Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦ü, ÛúÃÖ²Öê ×›üÝÖÏ•Ö µÖê£Öæ®Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ŸÖÃÖê“Ö ³Öã‡Ô´ÖãÝÖ ×¯ÖÛúÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö 
•ÖÖŸÖß : 



 

 

†.®Ö
. 

×¯ÖÛêú •ÖÖŸÖß ¯ÖÏÃÖÖ¸üßŸÖ 
¾ÖÂÖÔ 

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÝÖãÞÖ¬Ö´ÖÔ 

01 ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ±ãú»Öê Ûú»µÖÖÞÖß 2003 ŸÖÖÓ²Öȩ̂ üÖ ¯ÖÏŸÖß²ÖÓ¬ÖÛú, ´Ö¬µÖ´Ö ™ǖ ÖÖȩ̂ üÖ ¤üÖÞÖÖ. 
02 ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ±ãú»Öê †ÝÖÏÞÖß 2013 ŸÖÖÓ²Öȩ̂ üÖ ¯ÖÏŸÖß²ÖÓ¬ÖÛú, ´Ö¬µÖ´Ö ™ǖ ÖÖȩ̂ üÖ ¤üÖÞÖÖ. 
03 ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ±ãú»Öê ÃÖÓÝÖ´Ö 2016 ŸÖÖÓ²Öȩ̂ üÖ ¯ÖÏŸÖß²ÖÓ¬ÖÛú, ™ü¯ÖÖȩ̂ üÖ ¤üÖÞÖÖ. 
04 ÃÖÖêµÖÖ²Öß®Ö ±ãú»Öê ×Ûú´ÖµÖÖ 2017 ŸÖÖÓ²Öȩ̂ üÖ ¯ÖÏŸÖß²ÖÓ¬ÖÛú, ´Ö¬µÖ´Ö ™ǖ ÖÖȩ̂ üÖ ¤üÖÞÖÖ. 
05 ³Öã‡Ố ÖæÝÖ ™üß.¯Öß.•Öß. 41 2004 ™ü¯ÖÖȩ̂ üÖ ¤üÖÞÖÖ. 
06 ³Öã‡Ố ÖæÝÖ ±ãú»Öê ¾ÖÖ¸üÞÖÖ 2014 ×™üŒÛúÖ ¸üÖêÝÖ ¯ÖÏ×ŸÖÛúÖ¸üÛú, ÜÖ¸üß¯Ö ÆÓüÝÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÃŸÖ 

ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¤êüÞÖÖ¸üÖ ×®Ö´Ö¯ÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÞÖ 
07 ³Öã‡Ố ÖæÝÖ ±ãú»Öê ´ÖÖȩ̂ üÞÖÖ 2014 ×™üŒÛúÖ ¸üÖêÝÖ ¯ÖÏ×ŸÖÛúÖ¸üÛú, ÜÖ¸üß¯Ö ÆÓüÝÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÃŸÖ 

ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¤êüÞÖÖ¸üÖ ×®Ö´Ö¯ÖÃÖ·µÖÖ ¾ÖÖÞÖ 
08 ³Öã‡Ố ÖæÝÖ ±ãú»Öê “ÖîŸÖ®µÖ 2017 ×™üŒÛúÖ ¸üÖêÝÖÖÃÖ ´Ö¬µÖ´Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛúÖ¸üÛú, ÜÖ¸üß¯Ö ¾Ö ˆ®ÆüÖôûß 

ÆÓüÝÖÖ´ÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ Ûêú»Öê»ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö ¤êüÞÖÖ¸üÖ 
×®Ö´Ö¯ÖÃÖ·µÖÖ ˆ¯Ö™ü¶Ö ¾ÖÖÞÖ. 

 

 
±ãú»Öê †ÝÖÏÞÖß ±ãú»Öê ×Ûú´ÖµÖÖ 

 

±ãú»Öê ´ÖÖȩ̂ üÞÖÖ ±ãú»Öê ¾ÖÖ¸üÞÖÖ 
 

06 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû (¿ÖÖÃ¡Ö–Ö, ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÛú, õÖê¡ÖßµÖ Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß): 

 ÃÖÆü. ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-3 / ÃÖÆü.¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯ÖÛú-6 / ¾ÖÃÖÓÃÖ-1 / Ûéú×ÂÖ ÃÖÆüÖµµÖÛú-4 / ×»Ö¯ÖßÛú- 01 / ¯ÖÏµÖÖêÝÖ¿ÖÖôûÖ ¯Ö×¸ü“Ö¸ü - 
01 / ¯ÖÆüÖ¸êüÛú ü̧ß - 02 / ´Ö•Öæ¸ü - 04 



 

 

07 ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ×Ã£ÖŸÖß (×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ: ¯ÖÏõÖê¡ÖÖÓ“Öß ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ø³ÖŸÖ)- 

 Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖÛú›êü ‹ÛãúÞÖ 07 ¯ÖÏõÖê¡Öê ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖóµÖÖ 07 ×šüÛúÖÞÖß †ÖÆêüŸÖ, †Ö×ÞÖ µÖÖ 07 Æüß ¯ÖÏõÖê¡ÖÖÓ®ÖÖ 
ÃÖÓ¸üõÖÞÖ Ø³ÖŸÖß ®ÖÖÆüßŸÖ. 

08. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö×´Ö®Öß“µÖÖ ŸÖã»Ö®ÖêŸÖ •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü ÛúÖ ? ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ªÖ¾Öê : 
 Ûéú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖÛú›êü ‹ÛãúÞÖ 07 ¯ÖÏõÖê¡Öê ¾ÖêÝÖ¾ÖêÝÖóµÖÖ 07 ×šüÛúÖÞÖß ×¾ÖÜÖã̧ ü»Öê»Öê †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ‹ÛãúÞÖ õÖê¡Ö 

28.84 ÆêüŒ™ü¸ü †ÖÆêü, †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ¯ÖîÛúß 24.12 ÆêüŒ™ü ü̧ »ÖÖÝÖ¾Ö›üßÜÖÖ»Öß †ÖÆêü. ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ »ÖÖÝÖ¾Ö›üßÜÖÖ»Öß ®ÖÃÖ»Öê»Öê 
õÖê¡Ö Æêü ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ, Ûú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×®Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ®Öê, †×ŸÖ£ÖßÝÖéÆü, ü̧ÃŸÖê, ³ÖÖÓ›üÖ ü̧ÝÖéÆê,ü ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆêü µÖÖÓ“µÖÖ ÜÖÖ»Öß 
†ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö Ûëú¦üÖ¾Ö ü̧ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»µÖÖ •Ö×´Ö®Öß“ÖÖ ¯Öæ¸êü¯Öã¸ü ¾ÖÖ¯Ö ü̧ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

कृ�ष संशोधन क� �, =नफाड िज.ना<शक 

१.संशोधन क� �ाच ेनाव व प!ता ---- कृ�ष सशंोधन क� �, �नफाड िज.नाTशक                         

२.#थापना वष�--                  १९३२ महारc� रा�य व १९७१भा.कृ.अं.प. 

३.संपक�  ---                    फोन ०२५५०-२४१०२३           
                             arsniphad.mpkv@gov.in & 

                                arsniphad@yahoo.co.in 

४) संशोधनाच े5मुख �पक----     गहू 

 

५) आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख <शफारसी  
 

�वyयापीठ *थापनेपासून एकूण १२ वाण �वकTसत करSयात आले.  

अ.ण. वाण �वकTसत वष,  

१ एन.आय.५४३९ १९७२  

२ एन.आय.५६४३ १९७३  

३ एन.आय.५७४९ १९७५  

४ �वनाता एन.८२२३ १९८५  

५ एन.आय.ए.डbलू.३४ १९९५  

६ dबंक एन.आय.ए.डbल ू३०१ २००१  

७ पचंवट! एन.आय.डी.डbलू-१५ २००२  

8 गोदावर!. एन.आय.डी.डbलू-२९५ २००५  

९ तपोवन. एन.आय.ए.डbल-ू९१७ २००५  

१० नेdावती एन.आय.ए.डbल-ू१४१५ २०१०  

११ एन.आय.ए.डbलू-१९९४ 

समाधान  

२०१४  

१२ एन.आय.ए.डbलू-३१७० साि�वक २०१९  

�यापैक{ लगतsया २० वषा,तील वाणाची मा�हती. 
१) एन आय ए डbलू ३४ 

Mसारणाच ेवष, :- १९९५ 

 ठळक वTैशcटये :-  

� y�वपक$पीय �वभागात बागायतीत उTशरा पेरणीसाठq Tशफारसीत सरबती वाण 

� म2यम टपोरे दाणे 

� M¥थने १३ % पेfा अ¥धक 

� तांबेरा रोगास M�तकारक 

� चपातीसाठq उ�तम 

� प6व होSयाचा कालावधी १०० �दवस 

� उ�पादनfमता ३५ ते ४० िÌवंटल/हे6टर! [उTशरा पेरणीखाल!] 



 

 

 

                           

 
 

                        अ) Mसा�रत केलेले वाण  

                        २) dंबक (एन आय ए डbलू ३०१) 

                         Mसारणाच ेवष, :- २००१ 

ठळक वTैशcटये :-  

� महाराc�ात वळेेवर बागायतीत पेरणीसाठq Tशफारसीत सरबती वाण 

� म2यम टपोरे दाणे 

� M¥थने १२ % पेfा अ¥धक 

� तांबेरा रोगास M�तकारक 

� चपातीसाठq उ�तम 

� प6व होSयाचा कालावधी ११५ �दवस 

� उ�पादनfमता ४० ते ४५ िÌवंटल/हे6टर! 

 

                               

३) पचंवट! (एनआयएडbलू १५) 

 Mसारणाच ेवष, :- २००२ 

 ठळक वTैशcटये :-  

� महाराc�ात िजरायतीत वेळेवर पेरणीसाठq Tशफारसीत ब¨सी वाण 

� टपोरे, चमकदार व आकष,क दाण े

� M¥थने १२ % 

� तांबेरा रोगास M�तकारक 

� शेवया, कुरडई व पा*ता/माकॅरोनीसाठq  उ�तम 

� प6व होSयाचा कालावधी १०५ �दवस 

� उ�पादनfमता १२ ते १५ िÌवंटल/हे6टर! 
 



 

 

                        

 
 

 

४) तपोवन (एन आय ए डbलू ९१७) 

Mसारणाच ेवष, :- २००५ 

ठळक वTैशcटये :-  

� y�वप्क$पीय �वभागात बागायतीत वेळेवर Tशफारसीत सरबती वाण 

� म2यम टपोरे दाणे 

� M¥थने १२.५% पेfा अ¥धक 

� तांबेरा रोगास M�तकारक 

� चपातीसाठq उ�तम 

� प6व होSयाचा कालावधी ११५ �दवस 

� उ�पादनfमता ४५ ते ५० िÌवंटल/हे6टर! 
 

                                    

 
 
 

५) गोदावर! (एनआयडीडbलू २९५) 

Mसारणाच ेवष, :- २००५ 

ठळक वTैशcटये :-  

� y�वपक$पीय �वभागात बागायतीत वेळेवर पेरणीसाठq Tशफारसीत बfी वाण  

� टपोरे, चमकदार व आकष,क दाण े

� M¥थने १२ % 

� तांबेरा रोगास M�तकारक 

� शेवया, कुरडया व पा*ता/माकॅरोनी यासाठq उ�तम  

� प6व होSयाचा कालावधी ११०-११५ �दवस 

� उ�पादनfमता ४५ ते ५० िÌवंटल/हे6टर! 
 



 

 

                             

 

६) नेdावती (एनआयएडbलू १४१५) 

 Mसारणाच ेवष, :- २०१० 

 ठळक वTैशcटये :-  

� y�वपक$पीय �वभागातील िजरायतीत �कंवा एका ओTलताखाल! (एक पाणी पेरणीनतंर  

४२ �दवसांनी) वेळेवर पेरणीसाठq Tशफारसीत सरबती वाण 

� तांबेरा रोगास M�तकारक  

� M¥थने १२% पेfा जा*त 

� चपातीसाठq उ�तम 

� सूÁमअ¨न�tये (उsच पोषणमु$ये) लोह ४३ Mदभा, ज*त ५५.५ Mदभा  

(M�त दशलf भाग) 

� प6व होSयाचा कालावधी िजरायतीत १०५ �दवस व एका ओTलताखाल! ११० �दवस  

� उ�पादनfमता िजरायतीत १८ ते २० िÌवंटल/हे6टर! व एका ओTलताखाल! २७ ते  

 ३०िÌवंटल/हे6टर! 
 

                        

 

७) फुले समाधान (एनआयएडbलू १९९४) 

   Mसारणाच ेवष, :- २०१४ 

  ठळक वTैशcटये :-  

� महाराc�ातील बागायतीत वेळेवर �कंवा उTशरा पेरणीसाठq एकमेव TशफारTसत सरबती  

      वाण  

� तांबेरा रोगास M�तकारक  

� M¥थने १२% पेfा जा*त 

� चपातीसाठq उ�तम 

� प6व होSयाचा कालावधी बागायतीत वळेेवर ११५ �दवस व बागायतीत उTशरा  

      पेरणीखाल! ११० �दवस  

� उ�पादनfमता बागायतीत वेळेवर ४५ ते ५० िÌवंटल/हे6टर! व बागायतीत उTशरा  



 

 

      पेरणीखाल! ४२ त े ४५ िÌवंटल/हे6टर! 
 

                                         

८) फुले साि�वक (एनआयएडbलू ३१७०) 

   Mसारणाच ेवष, :- २०१९  
 

 ठळक वTैशcटये  

१) उ�कृcठ गुणव�तेसाठq Mसा�रत वाण  

���� M¥थनांच ेMमाण : ११ ते १२ %  

���� ब*क{ट *Mेड मानक :  १० पेfा जा*त  

���� दाSयाचा कडकपणा : खपू कमी (३०-४५ %) 

���� ®ेड गुणव�ता *कोर : ७.० ते ७.५०  

���� ¡लूटेन इंड6ेस : ८० ते ८५ %  

���� चपाती गुणव�ता *कोर : ७.० ते ७.५  

���� लोह (पी पी एम) : ३५ ते ४०  

���� }झकं (पी पी एम) : ३० ते ३५  

२) तांबेरा रोगास M�तकारfम  

३) उ�पादनfमता ३५ ते ४० िÌवंटल/हे6टर! (एका ओTलताखाल!) 
 

ब) Tशफारशी  
गहू कृ�ष�वyया �वभाग  

1) बागायत गtहाची पेरणी २२.५ से.मी. अंतरावर करावी व पेरणीसाठq हे6टर! १०० �कलो बयाणे 

वापरावे (१९६८-७३). 

३) गtहाsया जा*त उ�पादनासाठq पेरणी करतांना बयाणे ७.५ से.मी. खोल पेरावे (१९७४-७९). 

४) बाजर! – गहू पीक प²तीम2ये हे6टर! ५ टन कंपोcट खत जTमनीत टाक$याने गtहाsया उ�पादनात 

वाढ होते. 

५) बागायत गtहाची पेरणी नोtह�बरsया प�ह$या पधंरवाडयात करावी तसेच िजरायत गtहाची पेरणी 

दोन ओळीतील अतंर २२.५ से.मी. ठेवून िजरायत गtहासाठq ७५ �कलो बयाणे M�तहे6टर वापरावे 

(१९७४-७९).   



 

 

६) खपल! गtहाची पेरणी नोtह�बर म�ह¨याsया �तस¶या आठवºयात करावी व ६०:३०:२० �क. 

नd:*फुरद:पालाश M�त हे6टर! वापरावे. Tशफारस केलेला नd दोन समान ह¿�यात �हणजे पेरणीsया 

वेळी आ}ण पेरणीनंतर २१ �दवसांनी yयावा (१९८६-९१). 

७) कापसू – गहू पीक प²तीम2ये गtहाच ेपीक १८ से.मी. अतंरावर पेरावे तसेच पेरणीसाठq हे6टर! 

१२५ �कलो बयाणे वापरावे आ}ण पेरतांना Tशफारस केले$या १२०:६०:४० �क./हे. नd:*फुरद:पालाश 

yयावे. उरलेले अध� नd  (६० �क./हे.) पेरणीनतंर २१ �दवसांनी yयावे (१९९२-९७). 

८) ऊस – गहू पीक प²तीम2ये बागायत गtहाची हे6टर! १२५ �कलो बयाणे फोकून लागवड करावी 

तसेच १२०:६०:४० �क. नd:*फुरद:पालाश M�तहे6टर वापरावे. Tशफारस केलेला नd दोन समान ह¿�यात 

�हणजे पेरणीsया वेळी आ}ण पेरणीनंतर २१ �दवसांनी yयावा (१९९२-९७). 

९) नफा:खच, Mमाणानुसार आतंरपीक प²तीपेfा �कंवा गtहाsया सलग लागवडीपेfा मोहर! �पकाची 

सलग लागवड करणे फायyयाच ेठरत.े आतंरपीक प²तीचा �वचार करता गहू:मोहर! (४:२) ह! पीक 

प²त १०० + ५० ट6के बयाSयांच ेMमाणासह राब�वल! असता इतर आंतरपीक प²तीपेfा �कंवा सलग 

गहू अथवा मोहर! �पकापेfा एकूण आ¥थ,क फायदा जा*त होतो.  

१०) गtहाsया एमएसीएस २५७४ या खपल! वाणासाठq हे6टर! ९० �क. नd, ३० *फुरद आ}ण २० �क. 

पालाश देणे फायyयाच े �दसून आले आहे. यापकैfा अध� नd व संपणू, *फुरद आ}ण पालाश 

पेरणीsयावेळी आ}ण उव,र!त अध� नd पेरणीनतंर २१ �दवसांनी yयावे तसेच खपल! वाणासाठq गtहाच े

हे6टर! १०० �क. बयाणे वापरावे (१९९२-९७). 

११) सोयाबीन – गहू पीक प²तीत सोयाबीन �पकला १०० ट6के रासाय�नक खताची Tशफार!त माdा 

(२५:५० नd:*फुरद / हे.) आ}ण गहू �पकास ७५ ट6के रासाय�नक खताची Tशफार!त माdा (९०:४५:३० 

नd:*फुरद:पालाश �क. /हे.) देणे फायyयाच े�दसनू आले (१९९२-९७).  

१२) �नtवळ नफा आ}ण नफा:खच, Mमाणानुसार तरू – गहू पीक प²तीची Tशफारस करSयात येत आहे 

�यात गहू �पकासाठq yयावयाsया नdयु6त खतात २५ ट6के बचत होते (१९९२-९७). 

१३) कोरडवाहू, बागायत वेळेवर व बागायत उशीरा गtहाsया पेरणीसाठq अनु�मे ७५ ते ८०, १०० त े

१२५ आ}ण १२५ ते १५० �क./हे. बयाणे वापरावे (१९९२-९७).   

१४) सोयाबीन – गहू पीक प²तीम2ये गtहाच ेसमfक अ¥धक धा¨यो�पादन Tमळ�वSयासाठq एकाि�मक 

अ¨न�tय tयव*थापनांचा अवलबं कnन दो¨ह! �पकांना M�त हे6टर! ३.७५ टन शेणखत + १.२५ टन 

गांडूळ खत + ७५ ट6के Tशफार!त रासाय�नक खताचंी (सोयाबीन ३७.५०:५६:२५ �क./हे. व गहू ९०:४५:३० 

�क./हे. नd:*फुरद:पालाश) Tशफारस करSयात येत आहे (२०११).  

१५) ओंबी धारण करणा¶या फुटtयांची सं�या जा*त असणा¶या गtहाsया वाणाच े उ�पादन चांगल े

Tमळते (१९८०-८५). 

१६) गtहाचा वाण राज – १७७७ हा उcणता M�तरोधक असनू तो लवकर, वेळेवर �कंवा उTशरा पेरला 

असता �याsया उ�पादनात फारशी घट येत नाह! (१९८०-८५).  



 

 

१७) पिmचम महाराc�ाsया सपाट मदैानी Mदेशातील का¾या खोल जTमनीवर बाजर!  (३० ि6वं./हे. ) 

व गहू (४० ि6वं./हे.) या पीक प²तीsया शाmवत उ�पादकतेसाठq तसेच जTमनीची सुपीकता 

�टक�वSयासाठq खर!फ हंगामात बाजर!स ५ टन शेणखत M�त हे6टर माdबेरोबर अप�ेfत उ�पादन 

तंdeान आधार!त खत माdा Tशफारशीत करSयात येत आहे (२००८). 

बाजर! : खतामधून yयावयाचे नd �क./हे. 

 = (३.३१ अपे�fत उ�पादन ि6व.ं/हे.) (०.३८ जTमनीतील उपलbध नd �क./हे.)        

खतामधून yयावयाच े*फुरद �क./हे.  

 = (३.३८ अपे�fत उ�पादन ि6व.ं/हे.) (४.११ xजTमनीतील उपलbध *फुरद �क./हे.) 

   खतामधून yयावयाच ेपालाश �क./हे. 

      = (१.६५ अपे�fत उ�पादन ि6व.ं/हे.) (०.६५ xजTमनीतील उपलbध पालाश �क./हे.)  

गहू : खतामधून yयावयाच ेनd �क./हे. 

 = (७.५४ अपे�fत उ�पादन ि6व.ं/हे.) (०.७४ xजTमनीतील उपलbध नd �क./हे.)     

   खतामधून yयावयाच े*फुरद �क./हे.  

 = (१.९० अपे�fत उ�पादन ि6व.ं/हे.) (२.८८ xजTमनीतील उपलbध *फुरद �क./हे.) 

   खतामधून yयावयाच ेपालाश �क./हे. 

      = (२.४९ अपे�fत उ�पादन ि6व.ं/हे.) (०.२२जTमनीतील उपलbध पालाश �क./हे.)  

१८) खर!फ सोयाबीन – रbबी गहू या �पकप²तीम2ये Tशफार!त खत माdsेया ५० ट6के नd रासाय�नक 

खातांyवारे + ५० ट6के नd शेणखताyवारे दो¨ह! �पकास देणे अ¥धक उ�पादन, आ¥थ,क फायyयासाठq 

व जTमनीची सुपीकता शाmवत करSयासाठq मदैानी Mदेशातील खोल जTमनीकर!ता Tशफारस करSयात 

येत आहे (२०१०).   

१९) महाराc�ातील बागायती fेdात गtहाचे अ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयासाठq Tशफारशीत अ¨न�tयाची 

माdा देवनू २ ट6के १९:१९:१९, नd:*फुरद:पालाश या �व�ाtय खताची �कंवा २ ट6के डीएपी या खताची 

पेरणीनतंर ५५ आ}ण ७० �दवसानंतर फवारणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (२०१३).  

�पक सरंfण �वभाग  

१) गtहावर!ल मर रोगाचा Mादभुा,व टाळSयासाठq पेरणीपूव« १ �कलो बयाSयास ३ Xॅम थायरम (७५%) 

बीजM��या करावी (१९६८-७३). 

२) गtहावर तांबेरा रोग �दसून आ$यास गहू �पकावर डायथेन एम – ४५ �कंवा डायथेन झडे – ७८ हे  

बरुशीनाशक हे6टर! १.५ �क. ५०० Tलटर पाSयातनू फवारावे (१९७४-७९). 

३) काजळी रोगाचा Mादभुा,व टाळSयासाठq पेरणीपूव« १ �कलो बयाSयास २.५ Xॅम, tह!टॅtहे6स, ७५ 

डb$यूपी या बरुशीनाशकाची पेरणीपूव« बीजM��या करावी (१९७४-७९).  

४) करपा रोग आढळून आ$यास डायथेन एम – ४५ या बुरशीनाशकाची हे6टर! १२५० Xॅम, ५०० Tलटर 

पाSयात Tमसळून फवारणी करावी (१९७४-७९).  



 

 

५) गहू �पकावर!ल करपा रोगाच े�नयंdणासाठq रोगाची लागण झा$यावर १५ �दवसांच ेअंतरान ेकॉपर 

ऑ6सी6लोराईड + डायथेन एम – ४५ या बरुशीनाशकाsया M�येक{ ०.२ ट6के Mमाणे दोन फवारSया 

कराtयात (२००२-०३).       

६) महाराc� रा�यांत उ�पा�दत केलेला गहू कना,ल बंट रोगम6ुत अस$याच ेआढळून आले आहे �हणून 

महाराc�ातील गहू खरेद! करणे तसेच इतर रा�यात �नया,त करSयास हरकत नाह! (२००३-०४) 

७) गtहावर!ल तांबेरा रोगाच े�नयंdणासाठq मॅ¨कोझबे + कॉपर ऑ6सी6लोराईड, ०.२ ट6के M�येक{ 

रोगाची लfणे �दस$यानतंर १५ �दवसांच ेअंतरान े या बरुशी नाशकाsया तीन फवारSया कराtयात 

अथवा Mॉपीकोनॉझोल या बरुशीनाशकाsया ०.१ ट6के Mमाणे १५ �दवसांच ेअतंराने दोन फवारSया 

कराtयात. 

८) गहू बयाणे साठवणुक{sया काळात स�ड े�कडीsया �नयंdणासाठq उ¨हात वाळ�वले$या बयाSयास 

Mती �कलो १० Xॅम Mमाणे वेखंड भुकट!ची बीजM��या करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (२००९). 

९) गहू �पकावर!ल मावा �कडीsया �नयंdणासाठq थायोTमथो6झाम, २५ डb$यूजी, १ Xॅम �कंवा 

अॅसेटापीMीड, २० एस.पी, ५ Xॅम, M�त १० �क. पाणी या Mमाणात १५ �दवसांsया अंतरान ेदोन फवारSया 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (२०११). 

१०)  गtहावर!ल तांबेरा रोगाच े�नयंdण करSयासाठq मनॅेब, ०.३ ट6के तसेच झायनेब,०.४ ट6के याची 

Tशफारस करSयात आल!. या बरुशी नाशकांsया वापरामळेु गtहाsया उ�पादनात ४२ ते ५६ ट6के वाढ 

�दसनू आल! (१९७६-७७). 

११) डायथेन झडे -७८ या बुरशीनाशकाsया ०.३ ट6के ती�तेsया फवारणीमळेु गtहावर!ल तांबे-याच े

चांग$या Mकारे �नयंdण झा$याच ेआढळून आले आहे (१९८०-८१). 

१२) बेलेटॉन या औषधाsया (०.२ % व ०.१५ %) फवारणीमळेु गtहावर!ल तांबेरा रोगाच ेMमाण खपू 

कमी झा$याच ेआ}ण उ�पादनात वाढ झा$याच ेआढळून आले आहे (१९८१-८२)                  

१३) गहू �पकावर!ल मावा �कडीsया �नयंdणासाठq मेटॅ-ह°झीम अॅ�नसोपल! �कंवा tह�टTसल!यम लेकॅनी 

१.१५% डb$यू पी ४० Xॅम  Mती १० Tलटर पाणी या Mमाणात, �कडीचा Mादभुा,व �दसनू येताच प�हल! 

फवारणी आ}ण �यानतंर १५ �दवसांनी दसुर! फवारणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.(२०१२) 

१४) �ाf बागेतील शखंी गोगलगायींsया (अचॅॅ�टना फुTलका) �नयंdणासाठq खाल!ल एकाि�मक 

tयव*थापन Mणाल!ची Tशफारस करSयात येत आहे. 

• गोगलगायींना लपSयाची �ठकाणे (गवत, छाटणीनतंरsया कºया, दगड इ.) काढून टाकणे.  

• बागेम2ये वाळले$या गवताचे �कंवा भाजीपाला �पकाsया अवशेषाच े�ढग, ७ ते ८ मीटर अतंरावर 

सं2याकाळी ठेवावेत आ}ण �याखाल! गोळा झाले$या व बागेतील गोगलगायी व �यांची अंडी दसु-

या �दवशी सकाळी गोळा कnन नcट करावीत.  

• क{डनाशकाच े�वषार! आTमष खाल!लMमाणे तयार कnन वापरावे : 

- ५० �कलो गtहाचा भुसा / क�डा अ¥धक २५ Xॅम यी*ट  

- वर!ल घटक २% गुळाsया �ावणात १२ ते १५ तास Tभज�वणे. 



 

 

- TमथोTमल ४० एस.पी ५० Xॅम भुकट! �यात Tमसळून, हे �वषार! आTमष बागेम2ये 

गोगलगायींचा Mादभुा,व �दसनू आ$यानतंर टाकावे. 

- बागेsया सभोवती बांधापासनू आत तंबाख ूभकूातीचा ५ सेमी. ¯ंद!चा पटटा गोगलगायींना 

M�तबंधा�मक उपाय �हणून टाकावा.(२०१२)  

१५) गहू �पकावर!ल मावा �कडीsया �नयंdणासाठq Mादभुा,व �दसून येताच, 6लोथीअॅ�नडीन ५० 

डb$यू.डी.एस. १५ Xॅम ��याशील घटक (३० Xॅम) Mती हे6टर या Mमाणात १५ �दवसांsया अतंराने 

फवारSया करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.(२०१२) 
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                                 १३.गणक -०१ 

                                 १४.मुकादम -०१ 

                                 १५-Mयोगशाळा प�रचर-०१ 

                                 १६-Tशपाई-३ 

                                 १७.वाचमन -०४ 

                                 १८-*वीपर-०२ 

    

 7-संशोधन क� �ावर उपलAध पायभतू सु�वधाची #थती--- Mfेd तसेस काया,लय संरfीत Tभतं                                

                                               नाह! 

                                              १.मु�य काय,लय 

                                              २.�वशषे अ�तथीगहृ 

                                              ३.पथोलोजी लब 

                                              ४.साठवनी गहृ 



 

 

                                              5.�नवास *थान                                           

                                              6.इ�¿लेमेड शेड 

                                             7.वाहन शडे 

                                             8.�े�नगं हाल 

                                             9.वाहन जीप 

                                             10.�6टर 

                                             11.Tमनी �6टर 

८. -संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया तुलनेत ज<मनीचा वापर होत आहे. 

                     एकूण GेE -१९.९९ हे-टर  

                     इमारत.बांधकाम व र#त—े४.४९ हे-टर  

           लागवडी खालHल GेE १५.५० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अ}खल भारतीय समि¨वत अTळंबी संशोधन Mक$प, पुणे क� � 

कृषी महा�वyयालय, पुणे-५ 

 

अ. 

�. 

तपशील मा�हती 

१ संशोधन क� �ाचे नाव  अ}खल भारतीय समि¨वत अTळबंी संशोधन Mक$प, पुणे क� � 

कृषी महा�वyयालय, पुणे-५ 
२. *थापना वष, १९८३ 

३. संपक,  

(दरू2वनी/फॅ6स/ईमेल) 
०२०-२५५३७०३३/३८, �व*तार �. ३१५, ३१२ 

फॅ6स �. ०२०/२५५३७१८८ 

ईमेल : mushroompune@rediffmail.com 

४. संशोधनाचे Mमुख पीक अTळंबी (मशnम) 

५. आजपयRत करSयात 

आले$या Mमुख Tशफारसी  

राc�!य पातळीवर!ल वा�ष,क काय,शाळेत अTळंबीवर!ल खाल!ल Tशफारसी करSयात 

आ$या. 

1) ¥धगंर! अTळंबी लागवडीक�रता वापरSयात येणा¶ या मा2यमाचे (काड) �नजRतुक{करण 

करणेसाठq काब�¨डा}झम (५० डb$यूपी) ७.५ Xॅम + फॉम,लडीहाइड (३७-४१%) १२५ 

Tमल! M�त १०० Tलटर पाSयात Tमसळून केले$या �ावणात १६ ते १८ तास 

Tभज�वSयाची Tशफारस केल! आहे.  

2) ¥धगंर! अTळंबी *पॉ�नगं (बीज वापर) साठq ओ$या काडाsया वजनाsया २% *पॉन 

थर प²तीने वापरSयाची Tशफारस केल! आहे. 

3) बटन अTळंबी *पॉ�नगं (बीज वापर) साठq कंपो*टम2ये �याsया वजनाsया २% 

*पॉन TमसळSयाची Tशफारस केल! आहे. 

4) दधुी अTळंबी *पॉ�नगं (बीज वापर) साठq ओ$या काडाsया वजनाsया ४% *पॉन 

थर प²तीने वापरSयाची Tशफारस केल! आहे. 

5) बटण आTळंबीचे अ¥धक उ�पादनासाठq केTसगं �हणून कोको�पट + कुजलेले शेणखत 

(१:१) वापरSयाची Tशफारस केल! आहे. 

6) बटण आTळंबीचे अ¥धक उ�पादनासाठq वेरा�ड6स-२ ची  १.५ Tमल! Mती Tलटर 

पाणी या Mमाणात फवारणी करSयाची Tशफारस केल! आहे. 
  



 

 

६. संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcयबळ  
अ. Q. पद  मंजूर पदे  

१ कवकशाÏe १ 

२ क�नcठ कवकशाÏe १ 

३ क�नcठ संशोधन सहा°यक १ 

४ कृ�ष सहा°यक १ 

५ क�नcठ Tल�पक  १ 

६ बेलदार/मजूर  १ 

७. संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभूत सु�वधांची ि*थ�त 
अ. Q. सु�वधा सं�या 

१ अ¥धकार! व कम,चार! काया,लय  ०२ 

२. बटन अTळंबी लागवडीसाठq वातानुकूTलत खो$या ०३ 

३ बटन अTळंबीचे कमी कालावधीचे कंपो*ट तयार 

करSयासाठq बंकस, व टने$स 

०२ 

४ ¥धगंर! अTळंबी लागवडीसाठq उबवणी व उ�पादन खो$या  M�येक{ ०२ 

५ दधुी अTळंबी लागवडीसाठq उबवणी व उ�पादन खो$या   M�येक{ ०१ 

६ सव, आवmयक यdं सामुXीय6ुत अyययावत Mयोगशाळा  ०१ 

७ सव, आवmयक यdं सामुXीय6ुत अTळंबी बीज 

उ�पादनासाठq Mयोगशाळा  

०१ 

८ बटन अTळंबी उ�पादनाचे tयावसा�यक MTशfण देSयासाठq 

सव, अ�यावmयक सु�वधायु6त Mक$प  

०१ 

९ भांडार ०१ 

८ संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे 

का? 

लागू नाह! (जTमनीची आवmयकता नाह!) 

 

 

 

 

 

 



 

 

5मुख शा#EF व सहयोगी संशोधन संचालक काया�लय,  

�वभागीय कृ�ष संशोधन क� � (अवष�ण 5वण �वभाग), सोलापूर 

१) संशोधन क� �ाच ेनाव व प�ता  : �वभागीय कृ�ष संशोधन क� � (अवष,ण Mवण �वभाग),  

        ९७ र�ववार पेठ, पो. बॉ. २०७, सोलापरू-४१३ ००२. 

२) *थापना वष,    : १९३३ 

३) संपक,  (दरू2वनी/फॅ6स/ई-मेल)  : ०२१७-२३७३०४७, २३७३२०९ (फॅ6स) 

        ई-मेल –  zarssolapur@rediffmail.com  

          zarssolapur@gmail.com                 

४) संशोधनाच ेMमुख पीक/�पके  :  

अ. अ¨नधा¨य �पके 

 खर!प - तरू, मूग, उडीद, सूय,फूल, हुलगा, मटक{, बाजर!, चवळी, राळा, एरंडी, इ�याद!. 

 रbबी - �वार!, हरभरा, करडई, सूय,फूल आ}ण जवस, इ�याद!. 

ब. फळ�पके 
 डाTळंब, बोर, सीताफळ, Tलबूं, कवट, आवळा, ¥चचं, इ�याद!. 

क. भाजीपाला �पके 
शेवगा, करडई, गवार, कढ! प�ता, इ�याद!.  

५) आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख <शफारशी (=नवडक उ!तम फोटो?ाफसह): सोबत जोडलेले आहे. 

६) संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBयबळ (शा#EF/संशोधक/GेEीय कम�चारH): सोबत जोडलेले आहे. 

७) संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभूत सु�वधांची ि#थती (�वशेषतः 5GेEाची संरGण <भतं): 

 जमीन   : एकूण fेd ६४.४२ हे6टर   

 <सचंन सु�वधा  : �पSयाsया पाSयासाठq व संर�fत Tसचंनासाठq एक �वधंन �वह!र आहे 

 5योगशाळा  : माती व पाणी पर!fण Mयोगशाळा आ}ण वन*पती रोगशा*d व 
     सूÁमजीवशा*d Mयोगशाळा. 

 अ!याधु=नक सु�वधा : *वयचंTलत वेधशाळा (Auto Weather Station) 

 5GेEाची सरंGण <भतं : आप$या Mfेdाला अ �वभागाम2ये फ6त द�fणेकड ेसंरfण Tभतं  
     आहे. ती सु²ा 2 ते 3 �ठकाणी पडलेल! आहे.  इतर बाजूनंा  
     संरfण Tभतं नाह!. �यामुळे बाहेर!ल लोकांचा आ}ण जनावरांचा  
     नेहमी dास असतो.  चोहोबाजूनंी संरfण Tभतं असणे अ�यतं  

     गरजेचे आहे. 

८) संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया तुलनेत ज<मनीचा वापर होत आहे का ? �ववरण Oयावे 
संशोधन क� �ावर!ल उपलbध जTमनीचा यो¡य Mकारे खाल!ल कारणासाठq वापर होत आहे. 

अ. खर!प हंगामातील Mयोग 

आ. रbबी हंगामातील Mयोग 

इ. करडई संशोधन Mक$पाला Mयोगासाठq 

ई. सीताफळ, डाTळंब, शेवगा, Tलबूं, कडीप�ता, कवट लागवड 

उ. खर!प व रbबी हंगामात हुलगा, मटक{, सूय,फूल, करडई आ}ण हरभरा �पकांsया बजो�पादनासाठq 

ऊ. अंतग,त र*ते, Mfेdावर!ल काया,लय, भांडार व जनावरांचा गोठा 

ऋ. शेततळी 3  



 

 

५) आजपय:त कर;यात आले�या एकूण <शफारशी  : २०५ 

५) आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख <शफारशी (=नवडक उ!तम फोटो?ाफसह): 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

कृ�ष संशोधन क� �, मोहोळ, िज. सोलापूर   

१ संशोधन क� � नाव व प�ता – कृ�ष संशोधन क� �, मोहोळ, िज. सोलापूर   

२  *थापना वष,- सन १९१८  

३  संपक, - ०२१८९- २३२२४४ ars_mohol@rediffmail.com  

४  संशोधनाचे Mमुख पीक- रबी �वार!  

५  आजपयRत करSयात आले$या Mमुख Tशफारसी  

१ �वार!sया �व�वध वाणांची चाचणी घेवून Mगत वाणांची Tशफारशी करSयात आ$या. याम2ये 

मालदांडी ३५-१ एस. पी. tह!. ८६, *वाती, एस. पी. tह!. ८३९, फुले माउल!, फुले यशोधा, फुले ¥चdा, 

फुले वसुधा, तर फुले ऊ�तरा ह! हुरºयासाठq Mसा�रत झाले. सी. एस . एच. १५ आर व सी. एस. 

एच. १९ आर या संकर!त वाणांची लागवडीसाठq Tशफारस करSयात आल!.  

२. रbबी �वार! लागवडीसाठq स¿ट�बर म�ह¨याsया दसूरा पंधरवडा यो¡य आहे.  

३. रbबी �वार!ची पेरणी ४५ से. मी. अतंरावर करावी. 

४. पेरणीसाठq हे. ८ ते १० �कलो बयाणे वापरावे.  

५. अवष,न Mवण �वभागात म2यम ते खोल जमीनसाठq ५० �क. नd Mती हे. देणे आ¥थ,क Ècटा 

लाभदायक ठरेल.  

६. िजरायती fेdा म2ये सव,साधारण पणे रbबी �वार!ची एकर! ६०००० ताटांची सं�या ठेवावी.  

७. कोरडवाहु रbबी �वार!ची पेरणी झा$यानंतर अवष,ण Mवण प�रि*थतीत M�येक{ दोन ओळींनतंर 

�तसर! ओळ �कंवा M�येक{ दोन रोपणांतरचे �तसरे रोप काढून ताटाsया सं�येsया दोन ततृीयांश ताटे 

ठेवावीत. 

८. �वार! पेरणीनतंर तीन आठवºयांनी प�हल!, पाच आठवºयांनी दसुर! व आठ आठवºयांनी �तसर! 

कोळपणी करावी. यामुळे तंनांचा बंदोब*त होऊन जTमनीत ओलावा �टकवून ठेवला जातो.  

६  संशोधन क� �ावर उपलbध मनुशबल  

 अ. �.  पद  एकुण पदे  भरलेल! पदे �र6त पदे  

 १ *सहयोगी Mा2यापक  १ १ सेवा संचीत 

 २ सहा°यक Mा2यापक  १ १ ० 

 ३ व�रcठ संशोधन सहा°यक  १ १ ० 

 ४ क�नcठ संशोधन सहा°यक  २ ० २ 



 

 

 ५ कृ�ष सहा°यक  २ १ १ 

 ६ व�रcठ Tल�पक  १ १ ० 

 ७ क�नcठ Tल�पक  १ १ ० 

 ८ Tशपाई  १ १ ० 

 ९ गणक  २ २ ० 

 १० पहारेकर!  २ ० २ 

 ११ बैलवाला  १ ० १ 

 १२ मजरू  १५ ७ ८ 

 एकुण ३० १६ १४ 

 

 

७  

संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत सु�वधांची ि*थ�त  

१ शेततळे   

१ �ॅ6टर (अवजारस�हत)  

२ बोरवे$स   

१ मळणी मशीन  

संपूण, Mfेdासाठq तारेचे कंुपण उपलbद आहे.  

८  संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत जामीनाचा वापर होत आहे का? �ववरण yयावे  

होय.  

 र*ते, इमारत, बांध, उजणी �वत�रका, शेततळे  इ . ८ .९६ हे.  

 संशोधन काया,साठq  ५ हे. 

 बजो�पादन काय,�म  २१ .३५ हे.  

 अ¨य  १ .५० हे.  

 एकुण fेd  ३६ .८१ हे.  

 

 

 



 

 

कृ�ष संशोधन क� �,जऊेर ता.करमाळा िज.सोलापरू 

 

1.संशोधन क� �ाचे नाव व प�ता- कृ�ष संशोधन क� �,जेऊर ता.करमाळा िज.सोलापरू    

  �पन-413202 

2.*थापना वष,-1941 

3.संपक,  (दरु2वणी/फॅ6स/ई-मेल) 

  अ)दरु2वणी �मांक-02182-202018 

  ब) ई-मेल- ars_jeur@rediffmail.com 

4.संशोधनाचे Mमुख �पक- �वार!,हरभरा,करडई,सोयाबीन,तुर  

5.आजपयRत करSयात आले$या Mमु�  Tशफारसी (�नवडक उ�तम फोटोXाफसह)-                 

      महा�मा फुले कृ�ष �वदयापीठ,राहुर! व �वभागीय कृ�ष संशोधन क� �,सोलापरु 

यांनी �वकसीत केले$या शतेी �वषयक Mयोगांची चाचणी घेणे व आलेले �नcकष ्, 

कळवणे हा अस$याने या संशोधन क� �ाsया *वतंd Tशफारशी नाह!त. Tशफारशीत 

केले$या चाचणी �नcकष ्, खाल!ल Mमाणे- 

अ) �पक प)दती- 

  1. बाजर!+तुर (2:1),सुय,फुल +तुर (2:1) या आतंर�पक प2दती सलग �पक   

  प2दती पेfा फायदेTशर �दसुन आ$या. 

2.गवतवग«य �पकाम2ये आंतर�पक �हणुन धा¨य �पके घेSयापेfा �हरवा चारा 

�हणुन गवत घेणे फायदेशीर ठरले (मारवेल-8) 

3.तीन वषा,पैक{ दोन वषा,म2ये  घेSयात आले$या बागायत तणृधा¨य �पक 

प2दतसह Tशफारशीत 100% खत माdा �द$यास जादा आथ«क फायदा Tमळाला. 

4.खर!प �पक फेरपालट प2दतीत बाजर!+तुर (2:1) आंतर�पक प2दत आणी सलग 

बाजर! फायदेशीर �दसुन आल!. 

5.अवष,णMवण �वभागात हल6या जमीनीवर (30स�मी पेfा कमी) सलग 

�पकप2दतीत 1x1 मी आंतरावर घायपात लागवड फायदेशीर �दसुन आल!. 

ब)खत �यव#थापण- 

1.म2यम खोल जमीनीम2ये रbबी �वार! �पकासाठq 45 �कलो नd/हे �द$यास 

आथ«क Ècटया कोरडवाहु भागात फायदेशीर �दसनु आले 

2.कोरडवाहु जमीनीस तीन वषा,तुन एकदा नागंरट आणी 12.5 टन/हे कंपो*Å  खत 

�द$यास उ�प¨नात वाढ झा$याचे �दसुन झाले.  



 

 

क्) संरhGत पाणी- 

1.रbबी �वार! साठq Mती हे6टर! 50 किलो नत्र आणी पेरणीनंतर 30 व 50 

�दवसाने संर�fत पाणी �द$याने उ�पादनात वाढ झाल!. 

2.कोरडवाहु fेdाम2ये हरभरा �पकाsया नवीन सुधार!त जातीचा वापर के$याने 

उ�पादनात 6 %,तसेच वेळेवर पेरणी के$यास 16.5% ,खते �द$यास 5.5% आणी 

�पक संरfण के$यास 8.3% ,अनु�मे उ�पादनात वाढ झा$याचे �दसुन आले. 

3.रbबी हंगामात �वार!sया मालदांडी-35-1 आणी *वाती याsंया उ�पादनात 

तुलना�मक बदल �दसुन आला नाह! तसेच हवामान आठवडा �40 म2ये पेरणी 

केले$या �वार!चे उ�प¨न जा*त Tमळाले  व हवामान आठवडा �.38 म2ये पेरणी 

केले$या �वार!चे उ�प¨न सवाRत कमी Tमळाले. 

 

6.संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ (शा*de,संशोधक, fेdय कम,चार!)-  
अ.�

. 

पद मंजुर पदे भरलेल! पदे �र6त पदे 

1 सहायक Mा2यापक 1 1 0 

2 क�नcठ सशंोधन कहायक 1 1 0 

3 कृ�ष सहायक 2 2 0 

4 मजरु 4 2 2 

5 पहारेकर! 1 1 0 

एकुण 9 7 2 

 

7. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभुत सु�वधांची ि*थ�त(�वशषेत Mfेdाची    

   संरfक  Tभतं )- 1. Mfेdास संरfक Tभतं,ÀाÕग शेड ,धा¨य मळणीसाठq 

खळ,�ॅ6टरसाठq मशागतीची औजारे नाह!त, 

                   

8. संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा वापर होत आहे का?  

  �ववरS  दयावे- संशोधन क� �,जेऊर येथे एकुण 19.09 हे fdे असुन �यापैक{ 16 

हे fेd वह!तीखाल! आहे. तसेच कायम पडीक 0.24 हे असुन 2.85 हे fेd बाधं 

इमारती र*ते या खाल! येते  
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1. संशोधन क� �, नाव व प!ता   : म2यवत« ऊस संशोधन क� �, पाडेगाव ता. फलटण िज. सातारा 

2. #थापना वष�    : 1932 

3. संपक�  व ईमेल    :02169-265333-265334 csrspadegaon@rediffmail.com 

4. संशोधनाचे 5मुख �पक   : ऊस 

5. आजपय:त कर;यात आले�या मह!वाLया <शफारशी : 

1) अ¥धक उ�पादकता व उ��म खोडवा याक�रता आडसाल! /पुव,हंगामी /सु¯ हंगामाक�रता म2यम ते उTशरा 

येणार! को 86032 (�नरा) या वाणांची महाराc�ाम2ये लागवडीसाठq Tशफारस करSयात येत आहे. (1996) 

2) अ¥धक उ�पादकता उ�तम खोडवा व fारपड जमीनीक�रता आडसाल! /पुव,हंगामी /सु¯ हंगामाक�रता येणार! 

कोएम 0265 (फुले 265) या वाणांची महाराc�ाम2ये लागवडीसाठq Tशफारस करSयात येत आहे. (2007) 

3) ऊस खोडवा �पकासाठq स¶याम2ये पाचट ठेवून पहार!sया सहा°याने Tशफारशीत खत माdा (300:140:140 

नd: *फुरद:पालाश �कलो/ हे6टर) दोनसमान ह¿�याम2ये देवून 75 Tम.मी. एकुण बा¿पीभवन झा$यावर 

(उ¨हाळयात 10 ते 12 �दवसांनी, पावसाळयात 18 ते 20 �दवसांनी आ}ण �हवाळयात 20 ते 22 

�दवसांनी) पाणी yयावे (2008) 

4) ऊसाsया अ¥धक उ�पादनासाठq ॲझोटोबॅ6टर �व¯प िजवाणुखराची माdा हे6टर! 2.5 Tलटर या Mमाणत 

दोन समान ह¿�यात बेणे M��येyवारे (100 Tलटर पाSयात 15 Tमनीटे बुडवुन) व मोÖया बांधणीचे वेळेस 

जमीनीतुन 250 ल!टर पाSयातुन yयावे (2008) 

5) ऊसावर!ल लोकर!माtयाsया �नयंdाणसाठq �डफा ॲ�फडीtहोरा या परभfी �कटकाsया मोÖया Mमाणावर 

उ�पादनासाठq 5X5X4 Tमटर आकाराचे बांबुचे छायागहृ उभारणीसाठq 50% �हरtया रंगाची शेडनेट वाप¯न 

7 मह!¨याsया ऊस �पकावर आsछादन करावे. सदर छायागहृाम2ये लोकर! माtयाची 75% वाढ झा$यानंतर 

�डफाsया 50 ते 100 अळया �कंवा कोषसोडले असता 2 मह!¨यात या परभfी �कटकांsया एक हे6टर 

fेdासाठq पुरेषा अळया (2687) �कंवा कोष Tमळतात �हणुन �डफा या ऊसाsया लोकर! माtयावर!ल 

परभfी �कटकाsया उ�पादानासाठq आशाछायागहृ तंdाची Tशफारस करSयात येत आहे. (2008) 



 

 

6) पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल काळया जमीनीम2ये पुव, हंगामी ऊसाची 90X180X90 स�.मी. जोड 

ओळ प²तीने �ठबक Tसचंनाखाल! ऊस लागवडीसाठq 45 �दवसांsया पॉल!¥थन �पशवीतील! रोपांचा वापर 

करSयासाठq Tशफारस करSयात येत आहे. (2010) 

7) ऊस लागवड करSयाsया अगोदर दोन डोळयांsया �टप¶यांना (30000 �टपर! / हे6टर) 0.1% बुरशीनाशक 

(काब�¨डा}झम) + 100 पीपीएम िज®ॅTलक आ�ल या संजीवकाsया �ावणात 15 Tमनीटे बुडवूनM��या 

करSयाची Tशफारस करSयात येते. (2011) 

8) सु¯ ऊसाम2ये वेलवग«य तणांsया tयव*थापनासाठq मे�!bयुझीन M�त हे6टर! 1.25 �कलो (��याTशल 

घटक्) उगवणीपुव« आ}ण 2-4 डी या तणनाशकाची M�त हे6टर! 1 �कलो या Mमाणात ऊस लागणीनंतर 

75 �दवसांनी फावरणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (2012) 

9) पिmचम महाराc�ात पुव,हंगामी ऊस लागवड अ¥धक �कफायतशीर होSयासाठq ऊस लागवडीनतंर हरभरा 

(वाण- �दि¡वजय �कंवा �वराट �कंवा �वशाल) या �पकांची वरंbयाsया मा£यावर टाकण प²तीने लागण 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

10) एम.एस. 10001 हा ऊसाचा लवकर प6व होणारा वाण महाराc�ात सु¯ आ}ण पुव, हंगामात लागवडीसाठq 

Tशफारस करSयात आलेला आहे. (2017) 

11) पिmचम महाराc�ातील चापण जमीनीत फुले 265 आ}ण फुले 10001 यावाणांची अ¥धक ऊस व साखर 

उ�पादनासाठq Tशफारस करSयात येत आहे. (2018) 

12) कोएम 12085 (फुले 09057) हा ऊसाचा म2यम प6व होणारा वाण महाराc� रा�यात गुळासाठq सु¯ 

हंगामात लागवडीसाठq Mसार!त करSयात येत आहे. (2019) 

13) पाSयाsया अ¥धक काय,fम वापरासाठq (20.37 % ) आ}ण उ�पादनासाठq एम.एस. 10001 या ऊस 

वाणास बाcपो�स,नाsया 75 % पाणी 3 �दवसाsया अंतराने �ठंबक Tसचंनातुन देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. (2019) 

14) ऊस रोपांची अ¥धकतम उगवण fमता सा2य करSयासाठq एच.डी.पी.ई. पॉल!�ेम2ये एकडोळा कांडे लागण 

करतांना कोकापीट आ}ण गांडुळखत हे उगवणीमा2यम समMमाणात (1:1) वारSयाची Tशफरस करSयात 

येत आहे. (2019) 

15) महा�मा फुले कृ�ष �वyया�पठाने �वकTसत केले$या को. 86032 व कोएम 0265 ऊस वाणांsया लागवडीमुळे 

महाराc�ातील शेतक¶यांना अनु�मे 22 व 9 वषा,म2ये एकुण 100787.28 व 31681.32 कोट! ¯पये तर 

11059.40 व 2215.03 कोट! ̄ पयांचा �नtवळ नफा झालेला आहे. ऊस संशोधन आ}ण �व*तार काया,म2ये 

1 ¯पयाची गंुतवणुक केल! असता 31 ¯पये उ�प¨न आ}ण अंतग,त परतावा दर 41 % अस$याचे 



 

 

�नदश,नास येते. �हणुन ऊस �पकाsया संशोधन आ}ण �व*तारासाठq वाढ!व �नधी उपलbध क¯न देSयाची 

Tशफारसर करSयात येत आहे. (2019) 

6. संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBयबळ (शा#EF, संशोधक, GेEीय कम�चारH) 

योजना �मांक व नाव :- 216 म2यवत« ऊस संशोधन क� �, पाडेगाव 

अ.Q. वग�/संवग� मंजुर पदे भरलेलH पदे lर-त पदे शेरा 

1 गट -अ 
(Mा2यापक, सहयोगी Mा2यापक, सहा. 

Mा2यापक) 

08 04 04 01 पद राहुर! येथे सेवासं¥चत 

(सहयोगी Mा2यापक) 

2 गट -ब 23 12 11 03 क.सं.सहा व 04 कृ�ष सहायक 

यांsया सेवा राहुर! येथे सं¥चत 

3 गट -क 40 29 11 - 

4 गट- ड 154 87 67 - 

 एकुण 225 132 93 - 
 

1. योजना Qमांक व नाव :- 217 (75/25) अ.भा.स. ऊस संशोधन क� �, पाडेगाव 

अ.Q. वग�/संवग� मंजुर पदे भरलेलH पदे lर-त पदे शेरा 

1 गट - अ 
(सहा. Mा2यापक) 

02 02 00 - 

2 गट – ब 00 00 00 - 

3 गट – क 02 02 00 - 

 एकुण 04 04 00 - 

 

7. संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभुत सु�वधांची ि#थती (�वशेषत: 5GेEाची संरGण <भतं) : 

१) या संशोधन क� �ास 125.30 हे6टर fेd असुन कोण�याह! बाजुला संरfण Tभतं नाह!. बाÆय अ�त�मण 

व संरfण Tभतं असणे हे संशोधन क� �ासाठq अ�यंत �नकडीचे आहे.  

२) या क� �ाअंतग,त र*ते कsचे असून शेतक¶यांना बयाणे वाहतुक{sया Ècट!ने जाणेयेणेसाठq dासाचे होते. 

तर! सदरचे र*ते डांबर!करण करSयात यावे. 

३) महा�मा फुले कृ�ष �वyया�पठातील हे सवा,तमोठे संशोधन क� � असून व महाराc�ातील एकमेव शासक{य 

ऊस संशोधन क� � अस$याने महाराc�ातील ऊस लागवड करणा¶या शेतक¶यांsया भेट! मोÖया Mमाणात 

होत असतात. परंतु या क� �ास �यांची राहSयाची गैरसोय होत अस$याने कमीत कमी 100 शेतक¶यांसाठq 

�नवास*थान होणे अ�यंत गरजेचे आहे.  

 

8. संशोधन क� �ावर उपलAध जमीनीLया तुलनेत जमीनाचा वापर होतो का? : होय 

ऊस संशोधनासाठq व शेतक¶यांना शु² भेसळर�हत �व�वध वाणांsया मुलभुत बजो�पादनासाठq मोÖयाMमाणात 

सदर जमीनीचा वापर होतो. 

 

 



 

 

 éúÂÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦ü,  “ÖÖÃÖ     
 
1) Lak’kks/ku dsnza uko o iRrkLak’kks/ku dsnza uko o iRrkLak’kks/ku dsnza uko o iRrkLak’kks/ku dsnza uko o iRrk%& éúÂÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦ü .“ÖÖÃÖ] ŸÖÖ.×•Ö †Æü´Ö¤ü−Ö Ö¸ü. fiu&414005- 
2) LFkkiuk o"LFkkiuk o"LFkkiuk o"LFkkiuk o"kZkZkZkZ%& lu 1941 

3) laidZlaidZlaidZlaidZ%& ek izHkkjh vf/kdkjh dk;kZy;  

¤ãü¸ü‘¾Ö−Öß  Îú . (0241) @2570025 

‡Ô ´Öê»Ö −ÖÓ&arschs@rediffmail.com 

4½4½4½4½la’kks/kukps izeq[k fidla’kks/kukps izeq[k fidla’kks/kukps izeq[k fidla’kks/kukps izeq[k fid%&v½[kjhi& lks;kchu]rwj]cktjk]dqyFkh]eVdh] poGh] eqx] mMhn]  

lw;ZQqy b 

c½ jCch&Tokjh]gjHkjk]djMbZ] dkank] vWLVj b- 

5½5½5½5½vkti;Zr dj.;kr vkysY;kvkti;Zr dj.;kr vkysY;kvkti;Zr dj.;kr vkysY;kvkti;Zr dj.;kr vkysY;k    izeq[k f’kQkj’kh %&izeq[k f’kQkj’kh %&izeq[k f’kQkj’kh %&izeq[k f’kQkj’kh %&    

la’kks/ku dk;Z la’kks/ku dk;Z la’kks/ku dk;Z la’kks/ku dk;Z (Research achievements) 

ftjk;r {ks=kP;k varxZr fofo/k fidkaPkk cgq{ks=h; pkp.kh dk;Zdze jkcowu R;k laca/khPkk 
MkVk@fu”d”kZ fida fo’ks”kK ;kauk lknj dsys tkrkr-  

v½ nqckj fids v½ nqckj fids v½ nqckj fids v½ nqckj fids ( Double cropping) 

1½ miyC/k deh dkyko/khP;k [kjhi fid ok.kkaeqGs ,dk o”kkZr nqckj fids ?ks.;kr ;sÅ ‘kdrkr- 

 ewx fdaok mMhn fid ?ksrY;kuarj jCch gaxkekr Tokjh fidkph ykxoM dsY;keqGs ,dw.k mRiknu 

ok<>kY;kps fl/n >kys vkgs- 

2½ [kjhi cktjk fidkph ykxoM d:u nqckj fid i/nrhr jCch gaxkekr gjHkjk ;k fidkph ykxoM 

dsY;kus R;kpk ldkjkRed ifjek.k lk/kwu tknk mRiknu feGkys vkgs- 

c½ vkrajfid i/nrh c½ vkrajfid i/nrh c½ vkrajfid i/nrh c½ vkrajfid i/nrh (Inter cropping) 

1½ vkrajfid i/nrhr cktjk $rwj ;k fidkph nksukl ,d (2;1) ;k izek.ks dsysyh ykxoM gh ,dy 

cktjk@rwj fidkP;k ykxoMhis{kk deh tks[khe ?ksrk ljl vlY;kps vk<Gwu vkys vlwu tknk mRiknu 
feGkys vkgs- 

2½ vkarjfid i/nrhr lw;ZQqy $rwj (2;1) ;k  fid i/nrhr ,dq.kp tknk mRiknu feGkysps fl/n 

>kkys vkgs- 

3½ vkarjfid Eg.kwu HkqbZeqx $lw;ZQqy (5;2) ;k  fid i/nrhr ,dy fid i/nrhP;k rqyusus tkLr 
mRiknu feGkys vkgs 

    

    



 

 

d½ fid Qsjcnd½ fid Qsjcnd½ fid Qsjcnd½ fid Qsjcny y y y (Crop rotation) 

gjHkjk vf.k HkqbZeqx R;kcjkscjp jCch Tokjh vlk fid Qsjcny dsY;kus tkLr mRiknu feGkys vkgs- 
R;kpizek.ks cktjk $rwj (2;1) R;kcjkscj poGh o gjHkjk vlk fid Qsjcny dsY;kus tkLr mRiknu 

feGkys vkgs- 

f’kQkjf’kQkjf’kQkjf’kQkjllll 

fuOoG tknk mRiknu o vfFkZd ykHk feGfo.;klkBh fid dzeokjh e/;s ,fizy efgU;kr ‘ksaorh ;k 
fidkph ykxoM d:u R;kuarj jCch dkank fdaok [kjhi gaxkekr >saMw ;k fidkph ykxoM dj.ks o 
R;kaurj ijr jCch dkan;kph ykxoM ckxk;rh {ks=klkBh dj.;kph f’kQjkl dj.;kr ;sr vkgs- (2000-

01) 

M½fid O;oLFkkiuM½fid O;oLFkkiuM½fid O;oLFkkiuM½fid O;oLFkkiu (Crop management) 

jCch gaxkekr ,dy djMbZ ;k fidkph isj.kh gh jCch Tokjh $ djMbZ ;k vkarjfid i/nrhis{kk tkLr 
Qk;ns’khj vlY;kps fnlwu vkys vkgs- 

bZ½ [krkapk okij bZ½ [krkapk okij bZ½ [krkapk okij bZ½ [krkapk okij (Fertilizer use) 

e/;e [kksy o [kksy tfeuhr jCch Tokjh fidkl izfr gsDVjh 50 fd -u= vf.k 25 fd- LQqjn ;k 

[krkph ek=k fnY;kus tknk /kkU; mRiknu o dMck mRiknu feGkys vkgs- 

Q½Q½Q½Q½fid lq/kkj.kk fid lq/kkj.kk fid lq/kkj.kk fid lq/kkj.kk (Crop improvement) 

1½ eVdhP;k ,ech,l&27 ;k ok.kkps tknk mRiknu feGkys vkgs- 

2½ lw;ZQqy ;k fidkaps ,l,l&56 o Hkkuw gs ok.k vo”kZ.kizo.k {ks=kr Qk;ns’khj vlY;kus vk<Gwu  

vkys vkgs- 

3½ jCch ykxoMhdfjrk ,e&35&1]Qqys fp=k vf.k Qqys olq/kk gs ok.k losZkre vlY;kps vk<Gwu  

vkys vkgs- 

4½ ftjk;r {ks=klkBh gyD;k tfeuhr Tokjh ;k fidkps flysD’ku &3 gs ok.k ljl vlY;kps 

vk<Gwu vkys vkgs- 

5½ dqyFkh ;k fidkps fluk o eku gs ok.k ykxoMhlkBh ;ksX; vlY;kpsvk<Gwu vkys vkgsr- 

6½ djMbZ ;k fidkps fHkek vf.k dqlqek gs ok.k ljl vlY;kpsvk<Gwu vkys vkgsr- 

 

 

 

 



 

 

6½ la’kks/ku dsnzkoj miyC/k euq”;cG deZpkjh fLFkrh6½ la’kks/ku dsnzkoj miyC/k euq”;cG deZpkjh fLFkrh6½ la’kks/ku dsnzkoj miyC/k euq”;cG deZpkjh fLFkrh6½ la’kks/ku dsnzkoj miyC/k euq”;cG deZpkjh fLFkrh ü 

 

 

 

 

 
 

 

 

7½ 7½ 7½ 7½ la’kks/ku dsnzkoj miyC/k ik;kHkqr la’kks/ku dsnzkoj miyC/k ik;kHkqr la’kks/ku dsnzkoj miyC/k ik;kHkqr la’kks/ku dsnzkoj miyC/k ik;kHkqr lqfo/kkaph fLFkrh %&lqfo/kkaph fLFkrh %&lqfo/kkaph fLFkrh %&lqfo/kkaph fLFkrh %&    

 1½ foghj &12½ cksvjosy&23½ dk;kZy;hu bekjr &14½ xksMkÅu &1 

5½ QkeZ’ksM &16½ ‘ksrrGs &17½ laj{k.k fHkar &ukgh 

8½ 8½ 8½ 8½ la’kks/ku dsnzkoj miyC/k tfeuhP;k rqyula’kks/ku dsnzkoj miyC/k tfeuhP;k rqyula’kks/ku dsnzkoj miyC/k tfeuhP;k rqyula’kks/ku dsnzkoj miyC/k tfeuhP;k rqyusrsrsrsr    tfeuhpk okij gksr vkgs dk tfeuhpk okij gksr vkgs dk tfeuhpk okij gksr vkgs dk tfeuhpk okij gksr vkgs dk ? fooj.k |kosfooj.k |kosfooj.k |kosfooj.k |kos----    

 éú×ÂÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦,ü “ÖÖÃÖ ;sFkhy miyC/k tfeuhPkk laiq.kZ ;ksX; okijgksr vlwu lfoLrj fooj.k [kkyhy 
izek.ks 

Tkfeu ri’khyTkfeu ri’khyTkfeu ri’khyTkfeu ri’khy    

1½ ,dq.kiz{ks= {kas=QG&28-03 gsDVj 

2½ jLrs o bekjrh[kkyhy {kas=&3-03 gsDVj 

3½ fuOoG ykxoMh[kkyhy {kas=&23-78 gsDVj 

vvvv½ ftjk;rh &17-78 gsDVj 

c½ ckxk;rh &6-00 gsDVj 

4½ ik>jryko[kkyhy {kas=&1-10 gsDVj 

5½ ‘ksrrG;k[kkyhy {kas=&0-12 gsDVj 

Tkehu oxZokjhTkehu oxZokjhTkehu oxZokjhTkehu oxZokjh    

v½ gydh tehu &4-99 gsDVj 

c½ e/;e tehu &13-70 gsDVj 

d½ Hkkjh tehu &9-34 gsDVj 

 

 

†. Îú. ¯Ö¤üukeukeukeuke    Eaktwj Eaktwj Eaktwj Eaktwj ¯Ö¤ ss ssü   Hkjysyh insHkjysyh insHkjysyh insHkjysyh ins    ¿Öȩ̂ üÖ 
1. izHkkjh vf/kdkjh 1 - fjDr ¼ 1@8@2017 iklwu½ 
2. Dfu”B la’kks/ku 

lgk¸;d 
1 1 & 

3.  éú-la 2 2 & 

4. Ekqdkne 1 - LskokfuoRr 31@08@2018 
5. izFkeJs.kh etwj 7 6 - 

6. igkjsdjh 1 1 - 

 ,dq.k,dq.k,dq.k,dq.k    13 10 - 



 

 

 

 



 

 

बाजरHLया सुधाlरत व संकरHत वाणांची मा�हती 

 

१. संशोधन क� �ाचे नाव व प�ता: बाजर! संशोधन योजना, कृषी महा�वyयालय, धुळे, पारोळा रोड, 

तालुका,िज$हा:धुळे-४२४००४ (महाराc�) 

२. *थापना वष,: 

यो�ने�तर योजना १९७०-७१, व अ}खल भारतीय सम,बाजर! संशोधन योजना(आय सी ए आर)-१९९६   

३. संपक, (दरू2वनी/फँ6स/ई मेल): दरू2वनी : ०२५६२-२३१८९०, फँ6स: ०२५६२-२३०१२७  

ई मेल: brs.dhule@gmail.com. 

४. संशोधनाचे Mमुख �पक: बाजर!. 

५. आजपयRत करSयात आले$या Mमुख Tशफारशी: 

अ.कृ�ष�वyया Tशफारशी:२० 

ब.संशो¥धत सुधा�रत व संकर!त वाण:६. 

स�व#तर मा�हती खालHल 5माणे: 

अ.कृ�ष�वOया <शफारशी:२० 

बाजरH उ!पादन तंEFानावरHलसंशोधन <शफारसी 

१.खर!प हंगामात बाजर! �पकाsया अ¥धक उ�पादनासाठq पेरणी १५ जून ते १५ जुलै या दर�यान करSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे (१९८५). 

२.बाजर! �पकाला अनकूुल प�रि*थतीत ६० �कलो नd +३० �कलो *फुरद Mती हे6टर! आ}ण ४० �कलो नd + २०�कलो 

*फुरद Mती हे6टर! कोरडवाहू fे�dाला देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९८५). 

३.कोरडवाहू भागात बाजर!ची पेरणी दोन ओळीत ४५ से.मी. व दोन रोपात १५ से.मी. आ}ण अनुकूल प�रि*थतीत दोन 

ओळीत  से.मी. व दोन रोपात १५ से.मी.अंतरावर करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९८५). 

४.बाजर! �पकास ३ पाSयाsया पा¾या �पक वाढ!sया मह�वाsया अव*थेत �हणजेच फुटवे फुटSयाsयावेळी, �पक पोटर!त 

असतांना आ}ण दाने भरSयाsया अव*थेत देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९८५). 

५.बाजर! �पकात तूर हे आंतरपीक २:१ या Mमाणात घेSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९८५). 

६.बाजर! �पकाला जीवाणूखताबरोबर नd खताची कमी माdा �द$यावर नd खतात १५ ते २० �कलो Mती हे6टर! बचत 

होते. (१९८५). 

७.महाराc�ातील अवष,ण Mवण भागातील हल6या व म2यम जTमनीत थ�ब थ�ब संचय प²त या नवीन कोरडवाहू 

तंdeानाने बाजर!ची पेरणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९९०).   

८. अवष,ण Mवण भागातील हल6या जTमनीसाठq मा¨सूनचा पाउस पडSयापूव« जTमनीsया उतारास आडtया स¶या ४५ 

से.मी. अंतरावर पाडून पुरेसा पाउस  पड$यानंतर �याच स¶यांम2ये पेरणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे 

(१९९२). 



 

 

९.कोरडवाहू fेdातील हल6या जTमनीत बाजर!sया आर.एच.आर.बी.एच .८६०९ या संकारेत वाणाला  ४५ �कलो नd + 

२२.५ �कलो *फुरद Mती हे6टर देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९९२). 

१०. कोरडवाहू बाजर! �पकाम2ये तणांsया बंदोब*तासाठq १ कोळपणी व १ �न¨दनीची(पेरणीनतंर १५ �दवसांनी) Tशफारस 

करSयात येत आहे (१९९३). 

११. कोरडवाहू बाजर! �पकामधील तणांsया बंदोब*तासाठq पेरणीपासून १५ �दवसाsया अंतराने २ खुरपSया करSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे (१९९७). 

१२. कोरडवाहू बाजर! �पकास पेरणीsया वेळी �न�मे नd (३० �कलो Mती हे6टर!)  �पक २५-३० �दवसांचे झा$यानतंर 

देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९९७). 

१३.म2यम खोल जTमनीम2ये अवष,ण वन भागात बाजर! �पकाsया अ¥धक उ�पादनाकर!ता ¡ल!र!Tसडीया या वन*पतीची 

�हरवी पाने Mती हे6टर! ५ टन या Mमाणे बाजर! पेरणीपूव« १ म�हना अगोदर जTमनीत Tमसळून Mती हे6टर! ४५ �कलो 

नd (२ हप�यात) देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (१९९८). 

१४.बाजरा अंतर�पक प²ती म2ये बाजरा+तूर (२:१) हे Mमाण ठेवून मु�य �पकास ४० �कलो नd + ३० �कलो *फुरद 

Mती हे6टर! आ}ण जीवाणू संवध,नाची (अझोि*प�रTलउम +*फुरद �वरघळवणारे जीवाणू ) बीज M��या करSयाची 

Tशफारस  कोरडवाहू fेdासाठq करSयात येत आहे (२००४). 

१५.बाजर! सोयाबीन �पक फेरपालट प²तीम2ये खर!प बाजर! �पकास Tशफारस केलेले ५० ट6के नd (३० �कलो Mती 

हे6टर!) यु�रया खतातून व उव,�रत ५० ट6के नd (३० �कलो Mती हे6टर!) गांडूळ खताyवारे yयावे आ}ण पुढ!ल 

हंगामातील सोयाबीन �पकास Tशफारस के×$या रासाय�नक खतांsया ५० ट6के नd व *फुरद (२५ �कलो नd + ३७.५ 

�कलो *फुरद Mती हे6टर ) अवष,ण Mवण धुळे �वभागातील Mज¨य गत �.३ व ४ साठq Tशफारस करSयात येत आहे 

(२००५). 

१६.म2यम जTमनीत उ¨हाळी बाजर!ची पेरणी दोन ओळीत ३० से.मी. व दोन रोपात १० से.मी. अंतर ठेवून करSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे (२००६). 

१७.म2यम का¾या जTमनीम2ये उ¨हाळी बाजर!ची जमीन ओलवून (वापसा आ$यावर ) पेरणी करावी आ}ण �यानंतर 

४ से.मी. खोल!चे पाणी �पक रोपाव*थेत (पेरणीनतंर १५ �दवसांनी ), फुटवे येSयाsया (२५ �दवसांनी),पोटर!त असतांना 

(४० �दवसांनी),फुलो¶यात असताना (५० �दवसांनी), दाने भरSयाsया अव*थेत (६०   �दवसांनी) आणी दाने प6व 

होSयाsया अव*थेत (७० �दवसांनी) �पकाला देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे (२००७). 

१८. खर!प संक�रत बाजर!साठq ५ टन शेणखत व पेरणीपूव« अझोि*पर!लम व *फुरद �वरघळवणारे जीवाणू संवध,नाची 

(M�येक{ २५ Xॅम Mती �कलो) बीजM��या करSयाची तसेच म2यम जTमनीम2ये ५०:२५:२५ आ}ण हल6या जTमनीत 

४०:२०:२० �कलो नd, *फुरद,पालाश Mती हे6टर! देSयाची Tशफारस अवष,ण Mवण धुळे �वभागातील Mज¨य गत �.३ 

व ४ साठq Tशफारस करSयात येत आहे (२००७). 

१९.खर!प बाजर! आ}ण रbबी सूय,फुलाचे अ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयासाठq खर!प बाजर!ला ५ टन शेणखत + ६० �कलो 

नd +३० �कलो *फुरद+३० �कलो पालाश Mती हे6टर! आ}ण रbबी सुय,फुलास ६० �कलो नd +३० �कलो *फुरद+३० 

�कलो पालाश + २०० �कलो िज¿सम +१० �कलो }झकं स$फेट Mती हे6टर! खर!प बाजर! –रbबी सुय,फुल या �पक 

प²तीसाठq देSयाची Tशफारस धुळे �वभागातील म2यम का¾या जTमनीसाठq करSयात येत आहे(२०१०). 



 

 

२०. उ¨हाळी बागायती संकर!त बाजर!चे म2यम का¾या जTमनीत अ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयाक�रता खाल!ल सुधा�रत 

तंdeानाची Tशफारस करSयात येत आहे (२०१३). 

 सुधाlरत तंEFान : 

 *उ¨हाळी बाजर!ची पेरणी१ जानेवार! ते ४ फे®ुवार! पयRत करावी. 

*बयाSयास अझोि*पर!लम व *फुरद �वरघळवणारे जीवाणू संवध,नाची    

 (M�येक{ २५ Xॅम Mती �कलो) याMमाणे बीजM��या करावी. 

*पेरणीsयावेळी ५ टन शेणखत + ४५ �कलो नd +४५ �कलो *फुरद+४५  

 �कलो पालाश Mती हे6टर! yयावे. 

*पेरणीपूव« जमीन ओलवून वाफसा आ$यावर ३० बाय x१० से.मी.  अंतरावर  

 पेरणी करावी �यानंतर १० ते १२ �दवसांsया अंतराने ५ ते ६ पाSयाsया  

 पा¾या yयाtयात. 

*पेरणी नंतर ३० �दवसांनी ४५ �कलो नd Mती हे6टर! yयावे. 

 

ब.सशंोfधत सुधाlरत व सकंरHत वाण:६. 

 
अ.न. 

वनाचे नाव व छाया¥चd  वाना�वषयी मा�हती 

१. संकर!त वाण  

 u²ा(आर.एच.आर.बी.८६०९) १.Mसा�रत केलेले वष,:१९९० (रा�य*तरावर) 
  २.सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर! 

 

 

३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 
 ४.हवामान: महाराc�ातील बाजर! �पकवणा¶या कोरडवाहू 

भागासाठq लागवडीसाठq यो¡य. 
 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 
 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 

 ७.�पकाचा कालावधी:७० ते ७५ �दवस. 

 ८. उ�पादकता:२५ ते २७ ि6वंटल/हे. 
 ९. वैTशcठे/ गणुधम, 

 अ.लवकर प6व होणारा वाण. 
 ब.ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा 
 क.घ� क}णस 

 ड. कणसावर!ल केसांमुळे पाfांपासून संरfण. 
 इ. गोसावी रोगास M�तकारfम. 

   

२. संकर!त वाण  

 सबुर!(आर.एच.आर.बी.८९२४) १.Mसा�रत केलेले वष,:१९९५ (देशपातळीवर) 
 २.सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर! 
 ३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 



 

 

 

 

४.हवामान: महाराc�ातील बाजर! �पकवणा¶या कोरडवाहू 

भागासाठq लागवडीसाठq यो¡य. 
 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 

 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 
 ७.�पकाचा कालावधी:७६ ते ८० �दवस. 
 ८. उ�पादकता:२८ ते ३० ि6वंटल/हे. 

 ९. वैTशcठे/ गणुधम, 
 अ.म2यम कालावधीत प6व होणारा वाण. 
 ब.ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा. 
 क.घ� क}णस 

 ड. कणसावर!ल केसांमुळे पाfांपासून संरfण. 
  इ. गोसावी रोगास M�तकारfम. 
   

   

३. संकर!त वाण  

 शांती(आर.एच.आर.बी.८६०९) १.Mसा�रत केलेले वष,:२००६ (रा�यपातळीवर) 
  २.सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर! 
 

 

३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 
 ४.हवामान: पिmचम महाराc�ात$या बाजर! �पकवणा¶या 

fेdासाठq  लागवडीसाठq यो¡य. 
 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 
 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 

 ७.�पकाचा कालावधी:८० ते ८५ �दवस. 
 ८. उ�पादकता:३० ते ३१ ि6वंटल/हे. 
 ९. वैTशcठे/ गणुधम, 
 अ.म2यम कालावधीत प6व होणारा वाण. 
 ब.म2यम उंचीचा वाण. 

 क.घ� क}णस 

 ड.ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा. 

 इ. गोसावी रोगास M�तकारfम. 
 ई.भाकर!ची चव ¯चकर. 
   

४. सुधा�रत वाण  

 धनश6ती (आय.सी.ट!.पी.८२०३-२-एफ.ई.) १.Mसा�रत केलेले वष,:२०१२ (देश व रा�यपातळीवर) 
  २. .सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर! व इ�{सँट,हैदराबाद. 
 ३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 
 ४.हवामान: भारतातील बाजर! �पकवणा¶या fेdासाठq 

यो¡यं. 

 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 
 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 
 ७.�पकाचा कालावधी:७४ ते ७८ �दवस. 



 

 

 

 

८. उ�पादकता:२२ ि6वंटल/हे. 

 ९. वैTशcठे/ गणुधम, 
 अ.उsच लोहयु6त (८१ पी.पी.एम.) 
 ब.लवकर प6व होणारा वाण. गोलाकार,ठोकळ व राखी 

रंगाचा दाणा. 
 क. गोलाकार,ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा. 

 ड. गोसावी रोगास M�तकारfम. 
  

  

   

   

   

५. संकर!त वाण  

 फुले आ�दश6ती (डी.एच.एल.बी.९०७१) १.Mसा�रत केलेले वष,:२०१५(रा�यपातळीवर) 

  २.सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर! 
 

 

३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 
 ४.हवामान: महाराc�ातील बाजर! �पकवणा¶या कोरडवाहू  

भागासाठq लागवडीसाठq यो¡य. 
 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 

 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 
 ७.�पकाचा कालावधी:८० ते ८५ �दवस. 
 ८. उ�पादकता:३२ ते ३४ ि6वंटल/हे. 

 ९. वैTशcठे/ गणुधम, 
 अ.म2यम कालावधीत प6व होणारा वाण. 
 ब.गोलाकार,ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा. 
 क.घ� क}णस 

 ड. बजो�पादाकांसाठq फादेशीर. 
 इ. गोसावी रोगास M�तकारfम. 
 ई.भाकर! ¯चकर. 
   

६. संकर!त वाण  

 फुले महाश6ती (डी.एच.एल.बी.१२११) १.Mसा�रत केलेले वष,:२०१७(रा�यपातळीवर) 
  २. .सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर! व इ�{सँट,हैदराबाद. 
 ३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 

 ४.हवामान: महाराc�ातील बाजर! �पकवणा¶या कोरडवाहू  

भागासाठq लागवडीसाठq यो¡य. 
 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 
 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 
 ७.�पकाचा कालावधी:८५ ते ९० �दवस. 



 

 

 

 

८. उ�पादकता:२९ ते ३० ि6वंटल/हे. 

 ९. वै<शBठे/ गणुधम� 
 अ.उsच लोहयु6त (८७ पी.पी.एम.) 
 ब.ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा. 

 क.घ� क}णस 

 ड. गोसावी रोगास M�तकारfम. 

   

   

७. संकर!त वाण  

 एम. एच.२११४  (डी.एच.एल.बी.१३९७) १.Mसा�रत केलेले वष,:२०१८ (देशपातळीवर) 
  २. .सं*थेचे नाव:म.फु.कृ.�व.राहुर!  

 

 

३.जमीन:हलक{ ते म2यम. 
 ४.हवामान: भारतातील बाजर! �पकवणा¶या अ-

�वभागासाठq (४०० मी.मी.पेfा कमी पज,̈ यमान 

असणा¶या) राज*थान, 

गुजरात,ह�रयाना,पंजाब,उ�तरMदेश,म2यMदेश व �द$ल! 

येथे लागवडीसाठq यो¡य. 
 ५.पेरणी/लागवडीचा कालावधी:१५ जुन ते १५ जुलै. 
 ६.Mती एकर बयाणे: १.५ �कलो. 
 ७.�पकाचा कालावधी: ७८ ते ८० �दवस. 

 ८. उ�पादकता:३४ ते ३५ ि6वंटल/हे. 

 ९. वै<शBठे/ गणुधम� 
 अ.म2यम कालावधीत प6व होणारा वाण. 

 ब.लांब क}णस, ठोकळ व राखी रंगाचा दाणा. 
 क. गोसावी रोगास M�तकारfम. 

 

६. संशोधन क� �ावर उपलbध मनcुयबळ (शाÏe,संशोधक,fेdीय कम,चार!) 

शा*de: ३, संशोधक : ३, fेdीय कम,चार!: ३. 

७. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत सु�वधांची ि*थती (�वशेषतःMfेdाची संरfण Tभतं) 

संशोधन क� �ावर १ �वह!र असून Mfेdाला संरfण Tभतं नस$याने मोकाट जनावरे dास देवून नुकसान 

करतात. संशोधन क� �ाला *वताची इमारत व खळे नाह!. 

८. संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा वापर होत आहे का �ववरण yयावे. 

 संशोधन क� �ावर जTमनीचा पुरेपूर वापर होत आहे  

 



 

 

कृ�ष संशोधन क� �, सावळ�वहHर फाम� 

१ संशोधन क� � नाव व प�ता  कृ�ष संशोधन क� �, सावळ�वह!र  

ता-राहाता, िज-अहमदनगर. ४२३१०९ 

२ *थापना वष,  १९१५  

३ संपक,  (दरू2वनी/फॅ6स/ई-मेल)  arssv1915@gmail.com   

४ संशोधनाचे Mमुख �पक सुय,फुल संशोधन तसेच सोयाबीन, मका, उडीद, कापसु, गहु, 

हरभरा, राज¥गरा या �पकांचे बहु*थाTलय चाचणी Mयोग 

घेSयात येतात.     

५ आजपयRत करSयात आले$या Mमुख 

Tशफारसी (�नवडक उ�तम 

फोटोXाफसह) 

 

 

आजपयRत संयु6त कृ�ष संशोधन व �वकास सTमती दोन 

5मुख <शफारसी तसेच भारतीय कृ�ष अनसंुधान प�रषद 

सुय,फुलाsया वा�ष,क Xुप बैठक{त पाच <शफारसी करSयात 

आले$या आहेत. �याचा तपशील खाल!लMमाणे आहे.  

अ) संय-ुत कृ�ष संशोधन व �वकास स<मती बठैक २०१७ 

म)ये खालHल <शफारस कर;यात आलH.  

१) खर!प हंगामात महाराc�ाsया िजरायती शेतीम2ये 

जTमनीतील ओलावा �टकवून ४० ट6के बयाSयाची बचत 

होऊन तसेच संकर!त सुय,फुलाचे १४ ट6के अ¥धक उ�पादन 

घेSयासाठq Tशफारशीत खत माdेसह (नd-६०, *फुरद-६०, 

पालाश-६० �कलो/हे. ४ फुट सर! काढून वरंbयाsया दो¨ह! 

बाजलूा म2यभागी १ फुट अंतरावर टोकन प²तीने 

लागवडीची Tशफारस करSयात येत आहे.  

Joint Agresco Meet-2017 

Recommendation :- 

Dibbling of hybrid Sunflower seed at 30 cm distance in 

the center of both sides ridge open at 4 feet distance 

along with GRDF (N-60, P2O5-90, K2O-60 kg/ha) is 

recommended for kharif rainfed condition of 

Maharashtra by advantages of 40 % seed saving 

conservation of soil moisture and 14 % higher seed yield .  



 

 

  ब) संय-ुत कृ�ष संशोधन व �वकास स<मती बैठक २०१५ 

म)ये खालHल <शफारस कर;यात आलH.  

१)पिmचम महाराc� �वभागात खर!प बागायती सुय,फुलापासून 

अ¥धक उ�पादन आ}ण आ¥थ,क फायदा TमळवSयाsया 

Tशफारशीत उ�पादन तंdाचा अवलंब करणे आवmयक आहे. 

तथापी, उपलbध साधनसामXीची कमतरता अस$यास संपुण, 

उ�पादन तंdeानापकै{ Tशफारशीत खत माdा देणे, �वरळणी 

आ}ण खुरपणी करणे व �पक संरfण या घटकांची Tशफारस 

करSयात येते.   

Joint Agresco Meet-2015 

Recommendation :- 

To obtain higher yield and economics returns from kharif 

irrigated sunflower, it is necessary to follow complete 

package of practices .  However, under resource 

constraints, application of recommended dose of 

fertilizers , thinning and weeding along with plant 

protection is recommended.  

क) भारतीय कृ�ष अनुसंधान पlरषद सुय�फुलाLया वा�ष�क 

?ुप बैठकTत खालHल <शफारसी कर;यात आ�या  

Technologies Recommended in AGM during 2012-

2017 (Agronomy) 

 Recommendation 2014:- 

 1. Application of 100% recommended (60:90:60, N2, P2O5 

and K2O kg/ha) + Sulphur at 40 kg/ha through single super 

phosphate increased seed yield and economic returns of 

irrigated kharif sunflower in Western Maharashtra region. 

 2. Application of 75% N2, (45 kg/ha) 100 % P2O5 (90 

kg/ha) and 100 % K2O (60 kg/ha) + seed treatment of 

Azatobacter + Azospirillum  @ 25g/kg of seed increased 

the seed yield and economic returns in kharif irrigated 

sunflower in Western Maharashtra region. 

Recommendation 2015:- 



 

 

 1. Adoption of recommended dose of fertilizers 

(RDF) and thinning and need based plant protection 

resulted in significantly higher yield (34 to 75%) and 

income (B:C ratio of 1.45 to 1.89) to farmers in Western 

Maharashtra.   

 2. Application of 60:60:60 N2, P2O5 and K2O kg/ha 

in soil where, phosphorous is moderately available 

increased the seed yield and economic returns in kharif 

irrigated sunflower in Western Maharashtra region. 

Recommendation 2017:- 

 1. Dibbling of hybrid Sunflower seed at 30 cm 

distance in the center of both sides ridge open at 4 feet 

distance along with GRDF (N-60, P2O5-90, K2O-60 kg/ha) is 

recommended for  kharif rainfed condition of 

Maharashtra by advantages of 40% seed saving 

conservation of soil moisture and 14% higher seed yield. 

सुय�फुलाचा संकरHत वाण :   

फुले र�वराज हा सुय�फुलाचा संकरHत वाण २००९ म)ये कृ�ष 

संशोधन क� � सावळ�वहHर फाम� येथून 5साlरत कर;यात आला 

आहे.    

 



 

 

६ संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ 

(शा*de, संशोधक, fेdीय कम,चार!) 

संशोधन क� �ावर!ल उपलbध मनcुयबळ हे *वतdं पानावर 

�दले आहे.  

७ संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत 

सु�वधांची ि*थती (�वशेषत Mfेdाची 

संरfण Tभतं) 

Mशासक{य इमारत २२४ sqmt,  

�नवासी इमारती २६३ sqmt,  

शेड ७० sqmt,  

िज�नगं शेड ५३ sqmt,  

गोदाम १०२ sqmt,  

गोदाम२१९ sqmt,  

ÚेTशगं याड, २०८ sqmt,  

�नवासी इमारती १९६ sqmt,  

�ॅ6टर-२,  

�ॅ6टर �ोTल-३,  

मोटारसायकल-१, 

कुपनTलका-२,  

�व�हर!-२,  

पी.tह!.सी. पाईपलाईन- ३५१ मीटर,  

शेततळे- ०.६२ हे,  

तषुार Tसचंन संच-२,  

संरGण <भतं नाहH.    

८ संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया 

तलुनेत जTमनीचा वापर होत आहे 

का? �ववरण yयावे  

संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीचा वापर होत आहे. 

उपलbध जमीन ४९.७०५ हे. पकै{  

अ) लागवडी यो¡य-  ३८.६८५ हे.  

ब) इतर fेd-    ११.०२ हे. �याचा तपशील खाल!लMमाणे  

            १) शेततळे- ०.६२ हे.  

            २) खडकाळ जमीन- १.८९८ हे.  



 

 

            ३) हवामान क� �- ०.१९५ हे.  

            ४) पाटपाणी चार! (मु�य व लघ ुचा-या),    

             बांध व जल�नसारण चर (Àनेेज)- ७.१८ हे.  

            ५) बांधकामाखाल!ल fेd- ०.२१५ हे.  

            ६) र*�याखाल!ल fेd- ०.९१२ हे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¨É½þÉi¨ÉÉ ¡Öò±Éä EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö 

 b÷ÉË³ý¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÊhÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®ú Eåòpù, ±ÉJÉ¨ÉÉ{ÉÚ®ú 
iÉÉ. ¤ÉÉMÉ±ÉÉhÉ ÊVÉ. xÉÉÊ¶ÉEò 423 213 

 <Ç-¨Éä±É: prttclakhmapur@gmail.com      ¡òÉäxÉ : 02555-235 444 

 

 १ संशोधन क� �ाचे नाव व प�ता- डाTळंब संशोधन आ}ण तंdeान Mसार क� �, 

लखमापुर ता.बागलाण िज.नाTशक 

 २ *थापना वष, – २०१२ 

 ३ संपक,  – ७६९८५३६८७३    Email. - prttclakhmapur@gmail.com 

 ४ संशोधनाचे Mमुख �पक – डाTळंब 

 ५ आजपयRत करSयात आले$या Mमुख Tशफारसी - �नरंक 

 ६ संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ – शा*de-१, संशोधक – १ fेdय 

कम,चार!- २ 

 ७ संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत सु�वधांची ि*थती- चांगल!, Tसचंन 

सु�वधा अपुर! 

 ८ संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा वापर होत आहे 

का? होय                

डाTळंब बाग- ४.५९ हे6टर. सोयाबन बजो�पादन ८ हे6टर. प�डक ४ 

हे6टर. 

 

 

    



 

 

तेल�बया संशोधन क� �, जळगाव 

१ संशोधन क� �ाचे नाव व प�ता : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 
२ *थापना वष, : १९१३ 

३ संपक,  (दरू2वनी / फॅ6स ्/ई मेल) : ०२५७ २२५०८८८ 
orsjalgoan@gmail.com 

४ संशोधनाचे Mमुख �पक : भुईमुग, तीळ, कापूस, मुग, उडीद 

 

५. आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख <शफारशी (=नवडक उ!!म फोटो?ाफसह ) 

१. भुईमुग :  जेएल ७७६ (फुले भारती) Mसा�रत केलेले वष, : २०१४ 

 

 

सं*थेच ेनाव : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 

जTमन : म2य़म ते हलक{ 

हंगाम : खर!प / उ¨हाळी 

पेरणी : खर!प – १५ जून ते १५ जुलै 

        उ¨हाळी – १५ जानेवार! ते १५ फे®ुवार! 

बयाणे : ४८ ते ५० �कलो / एकर 

�पकाचा कालावधी : १०५ ते ११० �दवस 

वैTशcटये :  

अ) जा*Ü तेलाचे Mमाण (५१ %) 

   ब)  खर!पासाठq महाराc� , म2यMदेश आ}ण     

       उ¨हाळीसाठq ताTमळनाडू, आंÝMदेश या  
       रा�यांसाठq Mसार!त 

उ�पादकता : खर!प : ३० ते ३५ ि6वं / हे. 

           उ¨हाळी : ३५ ते ४० ि6वं / हे. 

२ भुईमुग :  जेएल १०८५ (फुले धनी) Mसा�रत केलेले वष, : २०१९ 

 

 

सं*थेच ेनाव : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 

जTमन : म2य़म ते हलक{ 

हंगाम : खर!प  

पेरणी : खर!प – १५ जून ते १५ जुलै 

बयाणे : ४८ ते ५० �कलो / एकर 

�पकाचा कालावधी : १०० ते ११० �दवस 

वैTशcटये :  

आ) जा*Ü तेलाचे Mमाण (५१ %) 

   ब)  बहुसं�य़ तीन दाSयांचे श�गाचे Mमाण 
  



 

 

  क)  पानांवर!ल रोगास M�तकारfम 

   ड)  �कडीस M�तकारfम 

इ) दाSयांचा उतारा जा*Ü 

उ�पादकता : खर!प : ३० ते ३५ ि6वं / हे. 

१ कापूस : जेएलए – ५०५  Mसा�रत केलेले वष, : २०१५ 

 

 

सं*थेच ेनाव : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 

जTमन : म2य़म ते भार! काळी कसदार 

हंगाम : खर!प  

पेरणी : जुनचा  प�हला पंधरवडा 

बयाणे : ४ ते ६ �कलो / एकर 

�पकाचा कालावधी : १७० ते १८० �दवस 

वैTशcटये :  

अ) द�हया, पानावर!ल बुरशीज¨य व िजवाणूज¨य़ 
�ठप6यांसाठq म2यÞ M�तकारfम 

   ब)  रस शोषणा¶या �कडी व ब�डअळयांसाठq  
       सहनTशल 

क) ¯ईचा उतारा : ३६ ट6के  

   ड) धा¡याची लांबी : २५.८ Tम.Tम. (म2यÞ धागा) 

इ) धा¡याचा तलमपणा : ४.८ (सरासर!) 

ई) धा¡याची ताकद : २१.८ Xॅम / टे6ß (सरासर!) 

उ) मोठे ब�ड ेव िजरायती जा*Ü उ�पादन देणारा देशी 
वाण  

ऊ) उ�पादकता : १५ ते २० ि6वं / हे. 

१ मुग : वैभव Mसा�रत केलेले वष, : २००१ 

 

 

सं*थेच ेनाव : कडधा¨य़ सुधार Mक$à, मफुकृ�व, राहुर! 

सहकाय, : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 

जTमन : म2य़म ते भार! काळी कसदार 

हंगाम : महाराc�ातील सव, िज$áयांसाठq खर!प  
       हंगामासाठq यो¡य़ 

पेरणी : जुनचा १ ला पंधरवडा ते ७ जुलै पयRत 

बयाणे : ६ ते ७ �कलो / एकर 

�पकाचा कालावधी : ६९ ते ७४ �दवस 

वैTशcटये :  

अ) भुर! रोगास M�तकारfम 

   ब)  वाढ!चा कल – उंच, अध, पसरट 

क)  जा*Ü फांदया, खोड �हरवे मोठया पानाचे   
तप�कर! म2य़Tशर असलेले 



 

 

    ड) लांब श�गा टपोरे दाणे 

उ�पादकता : १२ ते १४ ि6वं / हे. 

१ उडीद : ट!पीयु – ४  Mसा�रत केलेले वष, : १९९२ 

 

 

सं*थेच ेनाव :  भाभा अणु संशोधन क� � आ}ण कडधा¨य़  

             सुधार Mक$à, मफुकृ�व, राहुर!  

सहकाय, : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 

जTमन : म2य़म ते काळी कसदार 

हंगाम : महाराc�, म2य़Mदेश व गुजरात रा�यांसाठq   
       यो¡य़ 

पेरणी : जुनचा १ ला पंधरवडा ते ७ जुलै पयRत 

बयाणे : ६ ते ७ �कलो / एकर 

�पकाचा कालावधी : ७० ते ७५ �दवस 

वैTशcटये :  

आ) भुर! रोगास  आ}ण �पवळा �वषाणूस सहनशील  

   ब)  वाढ!चा कल – उंच, अध, पसरट 

क) जा*Ü फांदया, पानाचा आकार मोठा    

   ड)  टपोरे दाणे 

उ�पादकता : १० ते १२ ि6वं / हे. 

१ तीळ : जेएलट! - ४०८ Mसा�रत केलेले वष, : २०१० 

 

Experimental view  

सं*थेच ेनाव : तेलबया संशोधन क� �, जळगाव 

जTमन : म2य़म ते काळी  

पेरणी : जुनचा २ रा आठवडा ते जुलैचा १ ला आठवडा  

बयाणे : १.०० ते १.२० �कलो / एकर 

�पकाचा कालावधी : ८१ ते ८५ �दवस 

वैTशcटये :  

अ) सफेद व टपोरे दाणे 

   ब) जा*Ü तेलाचे Mमाण (५३.२ ट6के) 

क) कमी मु6Ü ि*न¡धांश आ�â (१.४६) 

   ड)  जा*Ü आयो�डन �कंमत (१०७) 

इ) सरको*पेारा रोगास व फळ पोखरणार! अळी यांना 
म2य़म M�तकारfम 

  फ) महाराc�ात खा¨देशातील कोरडवाहू तसेच �वदभ, व     
     मराठवाडयालगतsया  भागासाठq यो¡य़ 

उ�पादकता : ७ ते ८ ि6वं / हे. 

 

 



 

 

६. संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBय़बळ (शा#EF, संशोधक, Gे�Eय कम�चारH) :  

अ. नं. नाव पदनाम 

१ डॉ. एस. सी. पाट!ल Mमुख शा*de 

२ डॉ. अे.अे. शेख सहयोगी Mा2यापक (कृ�ष�वदया) 

३ डॉ. एम.आर. बे�डस सहयोगी Mा2यापक (वन*पती शा*d) 

४ डॉ. एस. बी. गावडे सहयोगी Mा2यापक (वन*पती रोगशा*d) 

५ डॉ. एस.एस. पाट!ल सहा. Mा2यापक (वन*पती शा*d) 

६ डॉ. जी.पी. देशमुख सहा. Mा2यापक (वन*पती रोगशा*d) 

७ Mा. एच. एस. महाजन सहा. Mा2यापक (कृ�ष�वदया) 

८ डॉ. एस. डी. राजपूत सहा. Mा2यापक (वन*पती शा*d) 

९ डॉ. आर. एस. भदाणे व�रcã संशोधन सहा. (वन*पती शा*d) 

१० डॉ. जी.बी. चौधर! व�रcã संशोधन सहा. (वन*पती शा*d) 

११ uी. ट!. आर. पाट!ल व�रcã संशोधन सहा. (वन*पती शा*d) 

१२ डॉ. के. ट!. सुय,वंशी व�रcã संशोधन सहा. (वन*पती रोगशा*d) 

१३ uी. एस. बी. �डघळेु क�नcã संशोधन सहा. (वन*पती रोगशा*d) 

१४ डॉ. एस.एस. नवले क�नcã संशोधन सहा.  (कृ�ष�वदया) 

१५ uी. एस.बी. नंदनवार क�नcã संशोधन सहा.   

(कृ�ष रसायन व मदृशा*d) 

१६ uी. एस. के. बेलदार कृ�ष सहा. 

१७ uीमती. एस. एस. चौधर! कृ�ष सहा. 

१८ uी. एल. आर. मराठे कृ�ष सहा. 

१९ uी. एस.एस. मराठे कृ�ष सहा. 

२० uी. वाय. एस. मंगळे कृ�ष सहा. 

२१ uी. एस. के. महाजन कृ�ष सहा. 

२२ uी. एन.बी. पवार कृ�ष सहा. 

२३ uी. एस.पी. पवार कृ�ष सहा. 

२४ uी. डी.बी. पाट!ल कृ�ष सहा. 

२५ uीमती. एस. एस. पाट!ल कृ�ष सहा. 

२६ uी. अे. एम. खेडकर कृ�ष सहा. 

२७ uी. एस. जी. भारती काया,लयीन अ¥धfक 

२८ uी. आर. एन. दलाल व�रcã Tलपीक 

२९ uी. पी. डी. �टकार क�नcã Tलपीक 

३० uी. एच. बी. नारखेडे क�नcã Tलपीक 

३१ uीमती. आर. ए. सोनवणे क�नcã Tलपीक 

३२ uीमती. एस. आर. चtहाण क�नcã Tलपीक 

३३ uी. एन.ट!. गुमलाडु क�नcã Tलपीक 



 

 

३४ uी. एस. के. काळे क�नcã Tलपीक 

३५ uी. आर. जी. मोरे क�नcã Tलपीक 

३६ uी. आर. एम. झुरकाळे वाहनचालक 

३७ uी. ए. एन. वसाने Mयोगशाळा प�रचर 

३८ uी. ए.एम. चौधर! पहारेकर! 

३९ uी. डी. एस. सोनवणे पहारेकर! 

४० uीमती. �योती चौधर! मजुर 

४१ uीमती. मणकणा, गा¯डे मजुर 

४२ uी. एस. एन. इंगोले मजुर 

४३ uीमती. एस. डी. मुकाडे मजुर 

४४ uी. एल. आर. पटेल मजुर 

४५ uी. के. ए. पाट!ल मजुर 

४६ uी. पी.tह!. पाट!ल मजुर 

४७ uी. आर. ए. पाट!ल मजुर 

४८ uी. जी. एम. Tश�दे मजुर 

४९ uी. एम. एन. सोनवणे मजुर 

५० uी. पी. एच. ठाकरे बैलपाळ 

५१ uी. ट!. जे. वंजार! बैलपाळ 

५२ uी. एस. एस. ठाकुर जोडार! 

 

७. संशोधन क� �ावर उपलbä पायाभूत सु�वधांची ि*थती (�वशेषत Mfेdाची संरfण Tभतं): संरfण Tभतं नाह!   

                                                                   ताबडतोब आवmय़क आहे.             

         बोअरवेल : ०३ 

          �ॅ6åर :  ०२ 

८. संशोधन क� �ावर उपलbä जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा वापर होत आहे का? �ववरण दयावे. : होय    

  एकुण GेE : ३६ हे6åर 

  वापर : भुईमुग, कापुस, तीळ, मुग, उडीद, मोहर! या �पकांचे  �व�वध �वषयवार संशोधना�Þक Mयोग व 

बजो�पादन घेतले जाते, या tय़�त�र6Ü गहू, हरभरा, तूर, �वार! या �पकांचे बजो�पादन घेतले जाते. 

    
    
    
    
    
    



 

 

dsGh la’kks/ku dsanz] tGxkaodsGh la’kks/ku dsanz] tGxkaodsGh la’kks/ku dsanz] tGxkaodsGh la’kks/ku dsanz] tGxkao    
    

1- la’kks/ku dsanz uko o iRrk & dsGh la’kks/ku dsanz] fue[ksMh jksM] tquk gk;os ua- 6 tGxko 
2- LFkkiuk o”kZ & 1969 
3-  laidZ ¼nwj/ouh @QWDl-bZ esy½ & 0257 & 2250986 brsjalgaon@gmail.com 
4- la'kks/kukps izeq[k fid & dsGh  
5- vkti;Zar dj.;kr vkysY;k izeq[k f’kQkj’kh ¼fuoMd iz{ks=kph laj{k.k fHkar½  

    
dsGh mRikndkalkBh dsGh la’kks/ku dsanz] tGxko ;sFks fodflr dsysY;k egRokP;k f’kQkj’kh dsGh mRikndkalkBh dsGh la’kks/ku dsanz] tGxko ;sFks fodflr dsysY;k egRokP;k f’kQkj’kh dsGh mRikndkalkBh dsGh la’kks/ku dsanz] tGxko ;sFks fodflr dsysY;k egRokP;k f’kQkj’kh dsGh mRikndkalkBh dsGh la’kks/ku dsanz] tGxko ;sFks fodflr dsysY;k egRokP;k f’kQkj’kh  
1111----    ufou ok.k ufou ok.k ufou ok.k ufou ok.k     
Qqys izkbZM ¼ch-vkj-,l 2013 & 3½ dsGhP;k cqVdk] yodj dk<.khl r;kj gks.kkjk] >kMs mUeGwu iM.ks] 
[kksM eksM.ks o ?kM iM.ks ;kl izfrdkjd  rlsp djik ¼flxkVksdk½ jksxkl lgu’khy ;k  ok.kkph if’pe 

egkjk”Vªkr ykxoM  dj.;kph f’kQkjl dj.;kr ;sr vkgs-  
2222----    equO;kaph fuoM equO;kaph fuoM equO;kaph fuoM equO;kaph fuoM     
    
dsGhP;k pkaxY;k mRiknukdjhrk dsGh ykxoMhlkBh dsGhps equos ¼dan½ lk/kkj.kr% 450 rs 750 xzWe otukps 
mHkV fdaok ukjGkP;k vkdkjkps fuoMkosr- 
3333---- dsGh dan fuoM o izfdz;k dsGh dan fuoM o izfdz;k dsGh dan fuoM o izfdz;k dsGh dan fuoM o izfdz;k     
dan ykxoMhiqohZ 100 fyVj ik.;kr 100 xzWe dkcsZUMWf>e vf/kd 150 xzWe vWflQsV ?ksowu ;k nzko.kkr dan 30 rs 
40 feuhVs cqMokohr- 

 
    
4- ykxoMhlkBh ok.k ykxoMhlkBh ok.k ykxoMhlkBh ok.k ykxoMhlkBh ok.k  
1½ Qqys izkbZM    2½ Jhearh    3½ xzWaM uSu  
 
 
 
 
 



 

 

5555----    ykxoMhps varj ykxoMhps varj ykxoMhps varj ykxoMhps varj     
cljkbZ dsGhph ykxoM twu efgU;kr 1-5 x 1-5 eh- o vkWDVkscj efgU;kr 1-35 x 1-50  
eh- varjkoj dsY;kl Qk;nsf’kj Bjrs- 
cljkbZ vkf.k xzWUM uSu g;k dsGhP;k ok.kkph ykxoM fBcd flapuk[kkyh  
1-2 x 1-5 eh- fdaok tksM vksG in/krhr 1-0 x 1-2 x 2-1 eh- 
 varjkoj dsyh vlrk vf/kdRre mRiknu feGrs- ¼1999½ 
 

 
6- ykxoMhph osG ykxoMhph osG ykxoMhph osG ykxoMhph osG  

 
     tqu      %  e`xckx ykxoM  
      vkWDVksacj  %  dkans ckx ykxoM  
      Qsczqokjh      %     Qsczqokjh ykxoM  
 

7777---- dsGh fidkyk fBcdOnkjs ¼QVhZxs’ku½ u=] LQqjn o ikyk’kph ek=k ns.;kph f’kQkjl dsGh fidkyk fBcdOnkjs ¼QVhZxs’ku½ u=] LQqjn o ikyk’kph ek=k ns.;kph f’kQkjl dsGh fidkyk fBcdOnkjs ¼QVhZxs’ku½ u=] LQqjn o ikyk’kph ek=k ns.;kph f’kQkjl dsGh fidkyk fBcdOnkjs ¼QVhZxs’ku½ u=] LQqjn o ikyk’kph ek=k ns.;kph f’kQkjl     
vvvv----dzdzdzdz    [krek=k [krek=k [krek=k [krek=k ns.;kph osGns.;kph osGns.;kph osGns.;kph osG    gtkj >kMkalkBh [krkaph ek=k ¼fdyks izfr vkBoMk½gtkj >kMkalkBh [krkaph ek=k ¼fdyks izfr vkBoMk½gtkj >kMkalkBh [krkaph ek=k ¼fdyks izfr vkBoMk½gtkj >kMkalkBh [krkaph ek=k ¼fdyks izfr vkBoMk½    

;qfj;k;qfj;k;qfj;k;qfj;k    Ekksuksveksfu;e Ekksuksveksfu;e Ekksuksveksfu;e Ekksuksveksfu;e     
QkWLQsVQkWLQsVQkWLQsVQkWLQsV    

E;qjsV vkWQ iksVW’kE;qjsV vkWQ iksVW’kE;qjsV vkWQ iksVW’kE;qjsV vkWQ iksVW’k    

1- 1 rs 16 vkBoMs ¼16½ 4-5 6-5 3-0 
2- 17 rs 28 vkBoMs ¼12½ 13-5 && 8-5 
3- 29 rs 40 vkBoMs ¼12½ 5-5 && 7-0 
4- 41 rs 44 vkBoMs ¼4½ && && 5-0 

 
    

    



 

 

8888---- dsGhlkBh tfeuhrwu jklk;fud [kr ns.;kps osGki=d dsGhlkBh tfeuhrwu jklk;fud [kr ns.;kps osGki=d dsGhlkBh tfeuhrwu jklk;fud [kr ns.;kps osGki=d dsGhlkBh tfeuhrwu jklk;fud [kr ns.;kps osGki=d     
    

vvvv----uuuu    [kr ek=k ns.;kph osG[kr ek=k ns.;kph osG[kr ek=k ns.;kph osG[kr ek=k ns.;kph osG    ;qfj;k;qfj;k;qfj;k;qfj;k    flaxy lqij QkWLQsVflaxy lqij QkWLQsVflaxy lqij QkWLQsVflaxy lqij QkWLQsV    E;qjsV vkWQ iksVW’kE;qjsV vkWQ iksVW’kE;qjsV vkWQ iksVW’kE;qjsV vkWQ iksVW’k    
¼xzWe izfr >kM½¼xzWe izfr >kM½¼xzWe izfr >kM½¼xzWe izfr >kM½    

1 ykoxMhuarj 30 fnolkaps vkr 82 375 83 
2 ykoxMhuarj 75   fnolkauh 82 & & 
3 ykoxMhuarj 120 fnolkauh 82 & & 
4 ykoxMhuarj 165 fnolkauh 82 & 83 
5 ykoxMhuarj 210 fnolkauh 36 & & 
6 ykoxMhuarj 255 fnolkauh 36 & 83 
7 ykoxMhuarj 300 fnolkauh 36 & 83 

                                     ,dw.k,dw.k,dw.k,dw.k    436 375 332 
¼*rD;kr fnysY;k [kr ek=sl ekrh ifj{k.k vgokykuqlkj ;ksX; rs cny djkos-½ 

9- yksg o tLr ;k lq{e vUunzO;kaph Qokj.kh rlsp tfeuhOnkjk dsGh fidkyk ns.;kph f’kQkjl ¼2016½ 

 
10- lsanzh; dsGh ykxoMhlkBh fofo/k lsafnz; ek/;ekrwu ^vUunzO;* ns.;kph o fofo/k fgjoGhps  fids  
             ?ks.;kph f’kQkjl ¼2017½ 

 
 

11- dsGh iklqu ifgyk [kksMok fid ?ks.;klkBh ifgY;k fidkP;k fulo.khuarj nksu efgU;kuh ,d fiy  
        jk[k.;kph f’kQkjl ¼2014½ 

 
    



 

 

11112222.        fid voLFksuqlkj ik.kh O;oLFkkiu fid voLFksuqlkj ik.kh O;oLFkkiu fid voLFksuqlkj ik.kh O;oLFkkiu fid voLFksuqlkj ik.kh O;oLFkkiu     
 

rDrk & 3 dsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fyrDrk & 3 dsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fyrDrk & 3 dsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fyrDrk & 3 dsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fy----izfr >kM izfr fnol½izfr >kM izfr fnol½izfr >kM izfr fnol½izfr >kM izfr fnol½    

    

vvvv----dzdzdzdz----    ykxoMhuarj ik.kh ns.;kph osG ykxoMhuarj ik.kh ns.;kph osG ykxoMhuarj ik.kh ns.;kph osG ykxoMhuarj ik.kh ns.;kph osG     dsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fydsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fydsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fydsGhlkBh ik.;kph xjt ¼fy----izfr >kM izfr fnol½izfr >kM izfr fnol½izfr >kM izfr fnol½izfr >kM izfr fnol½    

1- 1 rs 4 efgus i;Zar 4-5 rs 6-5  

2- 5 rs 9 efgus i;Zar 9 rs 11 

3- 10 ok efguk 14 rs 16 

4- 11 ok efguk 18 rs 20 

5- 12 ok efguk 21 rs 24 

¼* ojhy ik.;kph ek=k ekxZn’kZd vlwu ck”ihHkoukpk osx] tfeuhpk izdkj o ihd ok<hP;k voLFkk ;kuqlkj ;ksX; 
rs cny djkok-½ 

 

11113333----Q.;kph fojG.kh Q.;kph fojG.kh Q.;kph fojG.kh Q.;kph fojG.kh     

dsGh QGkps fu;kZr ;ksX; fud”k iq.kZ dj.;klkBh ?kMkr 8 rs 9 Q.;k Bsowu [kkyP;k Q.;kaph fojG.kh djkoh- 

 

11114444----Qqy fdMhaPks fu;a=.kQqy fdMhaPks fu;a=.kQqy fdMhaPks fu;a=.kQqy fdMhaPks fu;a=.k    

QqyfdMhaP;k izHkkoh fu;a=.kklkBh 0-3 feyh- behMWDyksizhM 17-8 ,l,y batsD’kukOnkjs ns.;kph f’kQkjl -
¼2013½ 

 

15-OgVhZflyh;e ysD;kuh ;k tSfod cqj’khuk’kdkph 30 xzW- izfr 10 fy- ik.;kr ?ksowu ?kMkoj Qokj.kh djkoh 
fdaok fuacksGh vdZ  fdVduk’kd Qokj.khph f’kQkjl ¼2014½- 

 

16-Qqy fdMhaP;k fu;a=.kklkBh ^fQizksuhy* fdVduk’kdkP;k Qokj.khph f’kQkjl ¼2014½ 

17-djik ¼flxkVksdk½ jksxkP;k fu;a=.kklkBh [kfut rsyk cjkscj izkWfidksuk>y cqj’kh  

    uk’kdkph Qokj.kh ¼2015½ 

18-dsGh fido.;klkBh fdQk;r’khj dsGh fido.k ra=Kkukph f’kQkjl ¼2016½ 

19-dsGhP;k vf/kd mRiknuklkBh fBcdOnkjs [krkaph ek=k (STCR xf.krkizek.ks) 30  ek;dzksu pansjh dkGk 

ikWYkhFkhu dkiMkph rlsp yksg] tLr o lYQsV vkWQ iksVW’k ;k v|kor ra=kKkukph f’kQkjl ¼2017½ 



 

 

 

20202020----    lq=d`eh fu;a=.k lq=d`eh fu;a=.k lq=d`eh fu;a=.k lq=d`eh fu;a=.k     

ykxoMhiqohZ equO;koj izfdz;k vkf.k vkarjfids ;kOnkjs dsGh fidkojhy lq=d`ehps fu;a=.k dsGhps equos rklwu 
eksuksdzksVksQkWl ¼0-5%½ nzko.kkr ,d rkl ykxoMh iqohZ cqMfo.ks >saMw fdaok rkxkps vkarjfid ?ks.ks-    

    

6666----la’kks/ku dsanzkoj miyC/k euq”;cG ¼’kkL=K la’kks/kd] {ksf=; deZpkjh½la’kks/ku dsanzkoj miyC/k euq”;cG ¼’kkL=K la’kks/kd] {ksf=; deZpkjh½la’kks/ku dsanzkoj miyC/k euq”;cG ¼’kkL=K la’kks/kd] {ksf=; deZpkjh½la’kks/ku dsanzkoj miyC/k euq”;cG ¼’kkL=K la’kks/kd] {ksf=; deZpkjh½    

    
    

vvvv----dzadzadzadza      inkps ukoinkps ukoinkps ukoinkps uko   Hkjysyh insHkjysyh insHkjysyh insHkjysyh ins 

1  m|kufo|kosRRkk  01 

2 d-e`n’kkL=K  01 

3 d-ouLirh jksx’kkL=K  01 

4  ofj"B la’kks/ku lgk¸;d  01 

5  dfu"B fyihd@Vadys[kd  01 

6  ekGh  02 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ,dw.k,dw.k,dw.k,dw.k  07070707 

 

7-   la’kks/ku dsanzkoj miyC/k ik;kHkwr lqfo/kkaukph fLFkrh & ¼fo”ks’kr iz{ks=kph laj{k.k fHkar½ 

8-   la’kks/ku dsanzkoj miyC/k tfeuhP;k rqyusr tfeuhpk okij gksr vkgs dk ? fooj.k |kos-   

 

 



 

 

´Ö¬µÖ¾ÖŸÖá ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ´Ö±ãúÛéú×¾Ö, ¸üÖÆãü¸üß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö®Ö µÖÖê•Ö®ÖÖ / ¯ÖÏÛú»¯Ö 
अpखल भारतीय समं{वीत �वारH सुधार 5क�प, महा!मा फुले कृ�ष �वOयपीठ 

राहुरH. 

१. संशोधन क� �ाचे नांव व प!ता अ}खल भारतीय समं¨वीत �वार! सुधार Mक$प, महा�मा 

फुले कृ�ष �वyयपीठ राहुर!. 

२.   #थपना वष�  सन-1973 

३. संपक� /दरु)वनी/फॅ-स/ईमेल-  ०२४२६-२३३०८०( rahuri@millets.res.in ) 

 

४. संशोधनाचे 5मुख �पक- रbबी �वार!. 

५. आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख <शफारसी 

(=नवडक उ!तम फोटो?ाफसह)- 

सन १९७३ पासून ते आज तगायत �वार! सुधार Mक$पाने 

खाल!ल Mमाणे �वार!sया �व�वध वाणांचे / जातींचे सुधार!त 

वाण/ संक�रत वाण �वकसीत क¯न महाराc�ासाठq 

Tशफारसीत केले आहेत. 

१ रAबी �वारHचे वाण-  

अ- भार! जTमन कोरडवाहु कर!ता: फुले वसुधा सी एस 

tह! २२ फुले यशोदा *वाती. 

आ- म)यम ज<मन-कोरडवाहु करHता: फुले सु¥चdा,फुले 

¥चdा फुले माऊल! 

इ- हलकT जमीन: फुले अनरुाधा, फुले माऊल!, 

Tसले6शन-३. 

ई- म)यम ते भारH-बागायती करHता: फुले रेवत, फुले 

वसुधा 

उ- �वशेष उपयोगाकरHता वाण : १.हुरडा: फुले मधुर,फुले 

उ�तरा २.लाहया: फुले पंचमी, ३.पापड-फुले रोह!णी. 

२. �हर�याचा-या करHता:- एक कापणी कर!ता यो¡य 

वाण: 

                     फुले अमतृा,फुले गोधन. 

३. गोड �वारHचे वाण:- इथेनाल कर!ता: सी एस tह! १९ 

एस    एस फुले वसंुधरा (संकर!त) एस एस tह! 

८४. 

६. संशोधन के�ावर उपलAध मनुBयबळ 

(शा#EF,संशोधक,Gे�Eय कम�चारH) 

शा*de-७,  fेdय कम,चार!-६, मजरु-६,एकुन-१९    

७. संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभूत सु�वधांची 

ि#थती 

(�वशेष 5GेEाची संरG;  <भतं) 

संरfन Tभत नाह!. 



 

 

८. संशोधन क� �वर उपलAध ज<मनीचा वापर होत 

आहे का? �ववरण दयावे. 

काय,लयीन ईमारत व गोडाऊन वगळता सव, fेd लागवडी 

खाल! आहे. एकुन fेd- २६.९२ हे6टर,  

 ãäÍã¹ãŠãÀÔã: 

 
पिmचम महाराc�ात रbबी �वार!sया अ¥धक धा¨य आ}ण कडबा 

उ�पादन आ¥थ,क फायदा व पाSयाचा काय,fम वापरासाठq 

�वार!ची पेरणी ४५ x 15 स�.मी. अतंरावर करावी तसेच दोन 

�ठबकsया उपनळयांमधील अतंर ९० स�.मी. ठेवून पीक 

बाcपपणæ�सज,नाsया ९०% पाणी �दवसाआड देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

  रbबी �वार! पासुन अ¥धक कडबा आ}ण �नtवळ नफा 

Tमळ�वSया साठq पेरणी पुव« १० ते १२ तास �वार! बयाणे  

०.०५ % पोटॅTशयम नाय�ेट sया �ावणात (५ Xॉम पोटॅTशयम 

नाय�ेट १०Tलटर पाSयात  ) Tभजवून Tशफारशीत खत माdे 

सह (40�कलो नd आ}ण २०�कलो *फुरद M�त हे6टर ) Mेरणी 

करावी.आ}ण Mेरणी नंतर ५५ �दवसांनी २% पोटॅTशयम नाय�ेट 

ची फवारणी करSयाची ãäÍã¹ãŠãÀÔã करSयात येत आहे. 



 

 

 



 

 

 



 

 

कडधा{य सुधार 5क�प, महा!मा फुले कृ�ष �वदयापीठ, राहुरH िज. अहमदनगर  

 

1.  संशोधन क� � नाव व प!ता : कडधा¨य सुधार Mक$प, 

महा�मा फुले कृ�ष �वदयापीठ, राहुर! 

िज. अहमदनगर - 413 722 

2. #थापना वष� : 1973 

3. संपक�  : दरु2वनी : 02426 - 233447 

ईमेल : pulses.mpkv@gmail.com 

           pulse.mpkv@gov.in  

4. संशोधनाचे 5मुख �पके : तुर, हरभरा व मका  

5. आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख <शफारशी : 

 

अ.  या Mक$पाtदारे आजपयRत हरभरा �पकाsया एकूण 13 व तूर �पकाsया 2 जाती Mसा�रत करSयात आले$या 

आहेत. �यांचा तपशील पुढ!लMमाणे. 

अ.�. �पक Mसा�रत करSयात आले$या जाती 

1. हरभरा देशी : �वकास, �वmवास, फुले जी-12, �वजय, �वशाल, �दि¡वजय, 

      राजस, �व�म, �व�ांत (09) 

काबुलH : �वराट, �वहार, कृपा, �हमाल! (04) 

2. तूर �वपुला, राजेmवर! (02) 
 

ब. कडधा¨य �पकांsया उ�पादन तंdeान व �पक संरfणाबाबत या Mक$पाtदारे आजपावतो एकंदर 32 Tशफारशी 

देSयात आले$या असून �यांचा �वषय�नहाय तपशील पुढ!लMमाणे  

अ.�. �वषय Tशफारस सं�या 

1. कृ�ष�वदया 10 

2. �कटकशा*d 16 

3. रोगशा*d 02 

4. मदृशा*d 04 
 

6. संशोधन क� �ावर उपलAध मनBुयबळ 

अ. योजनेचे नाव :  अ.भा.स. हरभरा संशोधन 5क�प 

अ.Q. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेलH पदे lर-त पदे 

1. Mमुख शा*de 01 - 01 

2. व�रcठ शा*de (रोपपैदास) 01 01 - 

3. शा*de (रोगशा*d) 01 01 - 

4. शा*de (�कटकशा*d) 01 01 - 

5. कृ�ष सहायक 03 03 - 
 



 

 

ब. योजनेचे नाव :  अ.भा.स. तरू संशोधन 5क�प 

अ.Q. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेलH पदे lर-त पदे 

1. व�रcठ शा*de (रोपपैदास) 01 01 - 

2. शा*de (रोगशा*d) 01 01 - 

3. शा*de (�कटकशा*d) 01 01 - 

4. शा*de (कृ�ष �वदया) 01 01 - 

5. Mयोगशाळा प�रचर 02 01 01 
 

ब. योजनेचे नाव :  अ.भा.स. मका संशोधन 5क�प 

अ.Q. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेलH पदे lर-त पदे 

1. सहायक मका पैदासकार 01 01 - 

2. सहायक रोगशा*de 01 01 - 

3. कृ�ष सहायक  02 02 - 

4. क�नcठ Tल�पक 01 01 - 
 

ङ. योजनेचे नाव :  कडधा{य �पकांचे बळकटHकरण  

अ.Q. पदाचे नाव मंजूर पदे भरलेलH पदे lर-त पदे 

1. व�रcठ संशोधन सहायक 02 - 02 

2. क�नcठ संशोधन सहायक 03 01 02 

3. कृ�ष सहायक 03 03 - 

4. व�रcठ Tलपीक 01 01 - 

5. पहारेकर! 01 01 - 

6. गणक 02 02 -- 

7. मजूर 10 09 01 
 

7. संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभूत सु�वधांची ि#थती 

 �ॅ6टर, मशागतीची अवजारे, तुषार Tसचंन संच, खळे, Àा�यगं शेड, रेनआउट शे$टर, पॉल!काबæनेट हाऊस, 

शेडनेट, रॅटMुफ गोडाऊन, शेततळे, �वह!र, बीजगहृ, शेतकर! MTशfण सभागहृ, काया,लयीन इमारत. 

8. संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया तुलनेत ज<मनीचा वापर होत आहे का ? 

संशोधन क� �ाsया ताbयातील एकूण जमीन : 42.76 हे6टर 

इमारती व इतर खाल!ल जमीन : 0.40 हे6टर 

र*�याखाल!ल fेd : 1.67 हे6टर 

प�डक जमीन : 0.30 हे6टर 

वनीकरण : 5.13 हे6टर 

लागवड यो¡य fेd : 35.26 हे6टर 

बागायत fेd : 9.30 हे6टर 

िजरायत fेd : 25.96 हे6टर 
 

   लागवड यो¡य fेdवर तूर, हरभरा व मका �पकांचे �व�वध Mयोग घेतले जातात. दरवष« साधारणत: 

22-25 हे6टर fेdावर तूर व हरभरा �पकांsया बजो�पादनाचा काय,�म अन�ुमे खर!प व रbबी हंगामात राब�वला जातो 

व उव,�रत fेd हे तूर, हरभरा व मका �पकांsया Mयोगासाठq वापरले जाते. उपलbध जTमनीचा पुरेपुर वापर केला जातो. 

  



 

 

अpखल भारतीय कापुस सुधार 5क�प, �युट व इतर धागा वग�य नेटवक�  5-लप, 

मफुकृ�व., राहुरH. 
01 संशोधन क� �ाच ेनांव व प�ता  अ}खल भारतीय �युट व इतर धागा वग«य नेटवक,  

M6लप, कापसु सुधार Mक$प, मफुकृ�व., राहुर!. 

02 *थापना वष, 1995-96 

03 संपक,  दरु2वनी �माकं 

     फॅ6स �. 

     ईमेल �माक 

02426-233449 

 

jutempkv@rediffmail.com 

04 संशोधनाच ेMमुख �पके �यूट, ताग, आंबाडी व इतर धागा वग«य �पके 

05 Mसार!त करSयात आले$या Mमुख 

Tशफारसी (�नवडक उ�तम फोटो 

Xाफसह) 

सोबत जोडलेले आहे. 

06 संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcय 

बळ (शा*de/संशोधन व fेdीय 

कम,चार! ) 

शा*de -2 (�युट पैदासकार-1 व �युट कृ�ष 

�वदयावे�ता-1) 

fेdीय कम,चार! -1 

07 संशोधन क� �ावर उपलbध ्पायाभतू 

सु�वधांची ि*थती  

Mfेd 3 हे. व रेट!ंग टँक-1, Mfेdावर संरfक Tभतं 

नाह!, Mfेdामधुन, राहुर!, सोनई, Tशगंणापुर मु�या 

र*ता जात अस$यान ेMfेdात संरfक Tभत असणे 

अ�यतं गरजेच ेआहे. तसेच Mfेdावर कापसु, भुईमूग 

व �युट व इतर धागा �पके या बाबत �व�वध शेतक-

यांsया भेट! होत अस$यान े एक MTशfण सभागहृ 

बांधणे गरजेचे आहे.   

08 संशोधन क� �ावर 

उपलbध ् जमीनीsया तुलनते 

जमीनीचा वापर होत आहे का 

�ववरण दयावे. 

उपलbध ्जमीनीचा परेुपरु वापर होत आहे. 

 

 



 

 

 
 

<शफारस-2016  
 �यूट (सी.ओल!टो�रयस) �पकाsया अ¥धक बजो�पादनासाठq म2यम खोल 

जमीनीम2ये 24 tया हवामान आठवडयात (11-17 जून), 60 सेमी. X 15 सेमी 

अंतरावर पेरणी क¯न 45 �दवसांनी श�डा खुडSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

 

 
 

<शफारस 2018 
 खर!प हंगामाम2ये ताग पीकाsया अ¥धक बजो�पादनासाठq म2यम खोल 

जमीनीम2ये 30 सेमी x 10 सेमी. अंतरावर पेरणी करतांना 5 टन शणेखतासोबत 

20:60:40 �कलो (नd:*फुरद:पालाश)् M�त हे. अ¨न�्tयाची माdा संर�fत 

पाSयासोबत देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.   

 

 

 

 



 

 

अpखल भारतीय भुईमूग सुधार 5-लप, कापसु सुधार 5क�प, मफुकृ�व., राहुरH. 

01 संशोधन क� �ाचे नांव व प�ता  अ}खल भारतीय भुईमूग सुधार M6लप, कापसु 

सुधार Mक$प, मफुकृ�व., राहुर!. 

02 *थापना वष, 1992-93 

03 संपक,  दरु2वनी �मांक 

     फॅ6स �. 

     ईमेल �माक 

02426-233449 

 

grnut_mpkv@rediffmail.com 

04 संशोधनाच ेMमुख �पके भुईमूग 

05 Mसार!त करSयात आले$या 

Mमुख Tशफारसी (�नवडक 

उ�तम फोटो Xाफसह) 

वन*तीशा*d  

कोयना (बी-95) 1993 

�टपीजी-41 -2004 

फुले 6021 (आरएचआरजी 6021) 2011 

फुले उ¨नती (आरएचआरजी 6083) 2012 

कृ�ष �वदया – सोबत जोडले आहे. 

06 संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcय बळ (शा*de/संशोधन 

व fेdीय कम,चार! ) 

शा*de -2 (भुईमूग पैदासकार-1 व भुईमूग कृ�ष 

�वदयाव�ेता-1) 

fेdीय कम,चार! -2 

07 संशोधन क� �ावर 

उपलbध ् पायाभूत सु�वधांची 

ि*थती  

Mfेd 5 हे. व Àाइ�ग श◌्ेड-1, Mfेdावर संरfक 

Tभतं नाह!, Mfेdामधुन, राहुर!, सोनई, Tशगंणापुर 

मु�या र*ता जात अस$याने Mfेdात संरfक 

Tभत असणे अ�यंत गरजेचे आहे. तसेच Mfेdावर 

कापसु, भुईमूग व �युट व इतर धागा �पके या 

बाबत �व�वध शतेक-याsंया भेट! होत अस$यान े

एक MTशfण सभागहृ बाधंणे गरजेचे आहे.   



 

 

08 संशोधन क� �ावर 

उपलbध ्जमीनीsया तुलनेत 

जमीनीचा वापर होत आहे का 

�ववरण दयावे. 

उपलbध ्जमीनीचा पुरेपुर वापर होत आहे. 

 

कृ�ष�वदया �वभाग  <शफारसी 
1. उ¨हाळी हंगामात भुईमूग �पकातील तणाचंा बंदोब�तासाठq भुईमूग् पेरणी नंतर 

उगवणीपवू« गोल (24 ईसी) 750 Tम/हे. �कंवा बासाल!न (45 ईसी) �कवा पेडीमेथील!न 

(*टॉ�प 30 ईसी) 1 �कलो ��याशील घटक Mती/हे. 500 Tलटर पाSयात मसळुन 

फवारणी करावी �यानंतर �पकास दोनवळेा (30 आ}ण 45 �दवसानतंर ) कोळपणी 

आ}ण 50 �दवसानतंर खुरपणी करावी (1997). 
 

2. उ¨हाळी हंगामात भुईमूगाsया टॅग 24 आ}ण आयसीजीएस -11 या वाणाची पेरणे 

जानेवार!sया प�ह$या ते दसु-या पधरवाडयात करावी. (1997).  
 

3. उ¨हाळी हंगामात भुईमूगाsया लागवडीसाठq M�त हे. 25 �क.नंd + 50 �क. *फरद 

+ 250 �क. जी¿सम (1/2 ह¿ता पेरणीsया वेळी + ½ ह¿ता आ-या सुटनेsयावेळी ) 

+ 25 �क. ज*त M�त हे. जमीनीत Tमसळुन देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

(1997 
 

4. अहमदनगर िज$यातील कालtयाखाल!ल बागायती fेdात उ¨हाळी भुइèमूग – रbबी 

�वार! या �पक प2दती पासुन अ¥धक अ¥धक उ�पादन आ}ण आ¥थ,क फायदा 

TमळSयासाठq उ¨हाळी भुईमूगास पेरणीsया वेळी M�त हे. 25 �क. नd + 50 �क 

*फुरद + 125 �क. जीपसम व पेरणी नंतर आ-या सुटSयाsया वेळी 125 �क. 

जीपसम �यानंतर रbबी �वार!स M�त हे. 120 :60:60 �क. नd,*पुफरद व पालाश 

खताची Tशफारस करSयात येत आहे. (1998) 
 

5. उ¨हाळी अ¥धक उप�पादनासाठq भुईमूग �पकास पेरणीपुव« M�त हे. 180 �क. 

रौकफॉ*पेट  जमीनीत Tमसळुन आ}ण  25 Xॅम M�त �कलो या Mमाणात बॅसीलस 

पॉTल�न6सा या *पुफरद �वरघळणा-या जीवाणू संवध,नाची बीज M��या करSयाची 

Tशफारस अहमदनगर िज$यातील बागायती fेdासाठq करSयात येत आहे. (1999). 
 



 

 

6. रbबी हंगामात भुईमूग �पकाsया श◌्े◌ंगाच े अ¥धक उ�पादन TमळSयासाठq  

भुईमुगाsया  आयसीिजएस 11 या वाणाची पेरणी स¿ट�बर म�ह¨याsया दसु-या 

पंधरवाडयात राहुर! fेdाकर!ता करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (2000) 

7. महाराc�ातील उ¨हाळी हंगामात टपो-या भुईमूगाsया श◌्े◌बंाsया अ¥धक 

उ�पादनासाठq  सपाट वाफयावर लागवड क¯न प◌्ॅ*ट!क �फ$मsया  अवलंब क¯न 

आ}ण Tशफारसी खत माd ेसोबत (50:100:00 �क. / हे. नd, *पुफरद, पालाश)् 

रायझोबीयम व *फुरद �वरघळवणा-या िजवाणू संवध,नाची बजM��या क¯न 500 

�क. िजपसम + 25 �क.झींक स¿फेट  M�त हे. देSयाच ेTशफारस करSयात येत आहे 

(2004). 

8. उ¨हाळी भुईमूग �पकासाठq 20 �क/हे. नd (50% पेरणीsया वेळी आ}ण 50% 

पेरणीनंतर 30 �दवसांनी) + 40 �क./हे. सफुरद खत माdा देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. (2005). 

9. पिmचम महाराc�ातील उ¨हाळी भुईमूग �पकातील तणाsया प�रणमकारक 

�नयंdणासाठq तण उगवणीपुव« प�डामेथील!न (30 ईसी) 1 �कलो ��याTशल घटक 

M�त हे. तसेच पीक पेरणीनंतर 20 �दवसानंी 6युझोलोफॉप (5 ईसी) 50 Xॅम  

��याशील घटक M�त/हे. या तणनाशकाची 750 Tल.पाSयात Tमसळुन फवारणी 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (2011)0 

10 सु¯ उस �पकात भुईमूगाची आंतर �पक �हणनु लागवड करSयासाठq 90 सेमी 

अंतरावर स-या पाडुन उसाची लागवड के$यानंतर एक आठवडयान े10 सेमी. अंतरावर 

सर!sया दो¨ह! बाजूस भुईमूग �पकाची लागवड करSयाची Tशफारस महाराc�ातील 

म2यम खोल जमीनीसाठq करSयात येत आहे. (2011). 
 

TTTT----4 Sugarcane Co4 Sugarcane Co4 Sugarcane Co4 Sugarcane Co----94012 + Gr.nut TAG 94012 + Gr.nut TAG 94012 + Gr.nut TAG 94012 + Gr.nut TAG ----24 (1:2)24 (1:2)24 (1:2)24 (1:2)

 
 



 

 

11. उ¨हाळी हंगामातील भुईमूग �पकाsया अ¥धक उ�पादनाकर!ता Tशफारसीत खत 

माdेsया  (25 �क नd + 50 �क.*फुरद M�त/हे.) 75% खताचा ह¿ता पेरणीsयावळेी 

आ}ण 25% खत माdा पेरणीनंतर 30 �दवसानंी देSयाची Tशफारस करSयात येत 

आहे (2013). 
 

12. उ¨हाळी हंगामात भुईमूगाsया जा*तीत जा*त उ�पादनासाठq आ}ण अ¥धक 

फायदा Tमळ�वSयासाठq पेरणीपुव« M�त हे. 7.5 टन शेणखत पेरणीsयावळेी 25 �क. 

नd + 50 �क. *फुरद दयाव ेआ}ण 11:36:24  हे पाSयात �वरघळणारे खत + 

ROTEm हे सुÁम अ¨न�tय एकdीत पणे पेरणीनंतर 30 �दवसांनी प�हल! फवारणी 

करावी तसेच 8:16:39  हे पाSयात �वरघळणारे खत + ROTEm सुfम अ¨न�tय 

एकdीतपणे पेरणीनंतर 45 आ}ण 60 �दवसानंी �पकांवर फवारणी करSयाची Tशफरस 

करSयात येत आहे (2015). 

Foliar application of 11:36:24 @ 2% at 30DAS 

Foliar application of 8:16:39 @ 2% at 45DAS Foliar application of 8:16:39 @ 2% at 60DAS 

 
 

13.  उ¨हाळी भुईमूग �पकाsया अ¥धक उ�पादन आ}ण आ¥थ,क फायदयासाठq भुईमूग 

�पकास Tशफरसीत खत (25 �क. नd + 50 �क. सफुरद ) माd े सोबत �व¯प 

रायझोबीयम 25 Tम. + 25 Tम. पीएसबी M�त �कलो बयाणे या Mमाणात बजM��या 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.(2019) 



 

 

T6- Liquid Rhizobium + PSB @ 
25 ml per kg of seed

T7- Liquid Rhizobium + PSB @ 

50 ml per kg of seed

T8- 25 g Rhizobium + 25 g PSB

per kg of seed

T1 : Control

 

14. उ¨हाळी भुईमूग �पकाsया अ¥धक उ�पदान आ}ण आ¥थ,क फायदयासाठq 

ि◌Tशफपरसीत खत माdे सोबत (25 �क. नd + 50 �क. *फरद M�त/हे.) भुईमुग 

�पकास हे. 20 �क.पालाश ् आठ समान ह¿�याम2ये पेरणीनंतर 65 �दवसांपयRत 

�ठबकTसचंनाtदारे देSयातची Tशफारस करSयात येत आहे (2019) 

20 kg potash – 8 splits

10 kg potash – 8 splits 20 kg potash – 6 splits

30 kg potash – 10 splits
 

 
 

 

 

 



 

 

भईुमगू सधुार 5क�पाने 5सारHत केलेले मह!वाचे वाण 

भुईमुग फुले 6021 (आर.एच.आर.जी.-6021) 

 

Mसार!त वष,  2011 

संशोधन क� �ाच े

नांव 

भुईमूग सुधार Mक$प, 

मफुकृ�व., राहुर! 

जमीन म2यम ते हलक{  

हवामान उ¨हाळी हंगामासाठq पिmचम 

महाराc�ा कर!ता Mसार!त  

पेरणी / लागवडीचा कालावधी उ¨हाळी 15 जानेवार! ते 15 फे®ुवार!  

M�त एकर बयाणे 48-50 �कलो. 

�पकाचा कालावधी  उ¨हाळी 120-125 �दवस 

उ�पादकता  उ¨हाळी 35 ते 40 �कं./हे. 

वैTशcठे / गुणधम,  उंची 20 ते 25 स�मी, फुले नारंगी रंगाच,े आ-या 

रंगीत, श�गा लहान अकाराsया दोन दान े

असले$या, श�गदाने गुलाबी रंगाच,े तेलाचे Mमाण 

51 ट6के,  *पोडोपटेरा (पाने खाणार! अळी), 

तांबेरा, �ट6का व खोडकुज रोगास M�तकारक 

fमता, 37 Xॅम 100 दाSयाच ेवजन 

�वशषे उपलbधी   --  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

भईुमगू सधुार 5क�पाने 5सारHत केलेले मह!वाचे वाण 

भुईमुग फुले उ{नती  (आर.एच.आर.जी.-6083) 

 

Mसार!त वष,  2012 

संशोधन क� �ाचे 

नांव 

भुईमूग सुधार Mक$प, मफुकृ�व., राहुर! 

जमीन म2यम ते हलक{  

हवामान उ¨हाळी हंगामासाठq पिmचम महाराc�ा 

कर!ता Mसार!त  

पेरणी / लागवडीचा कालावधी खर!प – 15 जुन ते 15 जुलै, उ¨हाळी 15 जानेवार! ते 

15 फे®ुवार!  

M�त एकर बयाणे 48-50 �कलो. 

�पकाचा कालावधी  खर!प 111 �दवस उ¨हाळी 128 �दवस 

उ�पादकता  खर!प 25-30 �क./हे. उ¨हाळी 35 ते 40 �कं./हे. 

वैTशcठे / गुणधम,  उपटा वाण उंची 40 ते 45 स�मी, फुले नारंगी रंगाच,े 

आ-या रंगीत, श�गा म2यम अकाराsया दोन दान े

असले$या, श�गदाने लाल रंगाच,े तेलाचे Mमाण 52 ट6के,  

*पोडोपटेरा (पाने खाणार! अळी), तांबेरा, �ट6का व 

खोडकुज रोगास M�तकारक fमता, 42 Xॅम 100 

दाSयाच े वजन, खर!प व उ¨हाळी हंगामाकर!ता संपूण,  

महाराc�ासाठq Mसार!त  

�वशषे उपलbधी   --  

 
 

 

 

 



 

 

भईुमगू सधुार 5क�पाने 5सारHत केलेले मह!वाचे वाण 

भुईमुग - कोयणा (बी-95) 

 

Mसार!त वष,  1993 

संशोधन क� �ाचे नांव भुईमूग सुधार Mक$प, मफुकृ�व., राहुर! 

जमीन म2यम ते हलक{  

हवामान उ¨हाळी हंगामासाठq पिmचम महाराc�ा 

कर!ता Mसार!त  

पेरणी / लागवडीचा कालावधी उ¨हाळी 15 जानेवार! ते 15 फे®ुवार!  

M�त एकर बयाणे 40 �कलो/एकर 

�पकाचा कालावधी  उ¨हाळी 135-140 �दवस 

उ�पादकता  उ¨हाळी 30 ते 35 �कं./हे. 

वैTशcठे / गुणधम,  उंची 25 ते 30 स�मी, फुले नारंगी रंगाच,े आ-या रंगीत, श�गा 

म2यम अकाराsया दोन दान ेअसले$या, श�गदाने लाल रंगाच,े 

तेलाचे Mमाण 48 ट6के,  *पोडोपटेरा (पान ेखाणार! अळी), 

तांबेरा, �ट6का व खोडकुज रोगास M�तकारक fमता, 90-92 

Xॅम 100 दाSयाच ेवजन 

�वशषे उपलbधी   --  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

भईुमगू सधुार 5क�पाने 5सारHत केलेले मह!वाचे वाण 

भुईमुग – टHपीजी-41 

 

Mसार!त वष,  2004 

संशोधन क� �ाचे 

नांव 

भुईमूग सुधार Mक$प, मफुकृ�व., 

राहुर! 

जमीन म2यम ते हलक{  

हवामान उ¨हाळी हंगामासाठq पिmचम 

महाराc�ा कर!ता Mसार!त  

पेरणी / लागवडीचा कालावधी उ¨हाळी 15 जानेवार! ते 15 फे®ुवार!  

M�त एकर बयाणे 48-50 �कलो/एकर 

�पकाचा कालावधी  उ¨हाळी 130 �दवस 

उ�पादकता  उ¨हाळी 30 �कं./हे. 

वैTशcठे / गुणधम,  वाळले$या श�गांची अ¥धक उ�पनादन, टपारे श�गदाने, 

ॲ¿लॉटा6झीन M�तकारकfम, तेलाचे Mमाण अ�य$प 48 

ट6के, 70 Xॅम 100 दाSयाच ेवजन, उ¨हाळी हंगामासाठq 

महाराc�ा कर!ता Mसार!त 

�वशषे उपलbधी   --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अpखल भारतीय सम{वीत कापसु सुधार 5क�प, मफुकृ�व., राहुरH. 
01 संशोधन क� �ाचे नांव व प�ता  अ}खल भारतीय सम¨वीत कापुस सुधार Mक$प, 

मफुकृ�व., राहुर!. 

02 *थापना वष, 1972-73 

03 संपक,  दरु2वनी �मांक 

     फॅ6स �. 

     ईमेल �माक 

02426-233449 

 

cottonmpkv@rediffmail.com 

04 संशोधनाच ेMमुख �पके कापसु 

05 Mसार!त करSयात आले$या 

Mमुख Tशफारसी (�नवडक 

उ�तम फोटो Xाफसह) 

वन*तीशा*d  

 

06 संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcय बळ (शा*de/संशोधन 

व fेdीय कम,चार! ) 

अpखल भारतीय सम{वीय कापसु सुधार 5क�प  

शा*de -3 (कापसु पैदासकार-1 व 

सहा.Mा2यापक (�कटकशा*de-1 �वदयाव�ेता-1) 

संशोधन – क.सं.सहा.-2  

योजनो!तार योजना (कोपरगाव/बा<श�नगर) 

संशोधक – 5  

fेdय कम,चार! - 5 

07 संशोधन क� �ावर 

उपलbध ्पायाभूत सु�वधांची 

ि*थती  

Mfेd 5 हे. व Àाइ�ग श◌्ेड-1, Mfेdावर संरfक 

Tभतं नाह!, Mfेdामधुन, राहुर!, सोनई, 

Tशगंणापुर मु�या र*ता जात अस$याने Mfेdात 

संरfक Tभत असणे अ�यंत गरजेचे आहे. तसेच 

Mfेdावर कापसु, भुईमूग व �युट व इतर धागा 

�पके या बाबत �व�वध शतेक-यांsया भेट! होत 

अस$याने एक MTशfण सभागहृ बाधंणे गरजेचे 

आहे.   

08 संशोधन क� �ावर 

उपलbध ्जमीनीsया तुलनेत 

जमीनीचा वापर होत आहे का 

�ववरण दयावे. 

उपलbध ्जमीनीचा पुरेपुर वापर होत आहे. 

 



 

 

कृ�ष�वदया �वभाग  <शफारसी 
1. 2003 – पिmचम महाराcटा/तील द�खण कालव े�वभागासाठq उ¨हाळी बागायती 

कपाशीच ेअ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयासाठq फुले -492 या संक�रत वाणाची लागवड 

90 x90 से.मी. अंतरावर कnन 120 �कलो नd Mती हे6टर! रासाय�नक खत माdा 

देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.  

2. 2003 – पिmचम महाराcटातील द�खन कालव े �वभागासाठq उ¨हाळी बागायती 

कपाशीच ेअ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयासाठq फुले – 388 या संक�रत वाणाची लागवड 

90 120 स�मी अंतरावर कnन 120 �कलो नd 60 �कलो *फुरद 60 �कलो पालाश 

M�त हे6टर! रासाय�नक खत माdा देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

3. 2004 पिmचम महाराcटातील द�खन कालव े�वभागात उ¨हाळी बागायती कपाशीस 

50 ट6के नd नैस¥ग,क खतातनू (शणेखत 5 टन / हे6टर + ॲझेाटोबॅ6टर + *फुरद 

�वरघळणारे िजवाणू) व 50 ट6के नd रासाय�नक खतामधून (50 �कलो नd 

यु�रयामधून ) कापसाच े उ�पादन साठq लागवडीनतंर 30 व 60 �दवसाचंी देणेची 

Tशफारस करSयात येत आहे. 

4. 2005 पिmचम महाराcटातील द�खन काळव े�वभागात उ¨हाळी बागायती कपाशीच े

अ¥धक उ�पादन Tमळ�वSयासाठq Tशफारसीत खत माdा 100 �कलो नd + 50 �कलो 

*फुरद + 50 �कलो पालाश बरोबर 5 टन गाडूंळखत M�त हे6टर देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

5. 2006 पिmचम महाराcटातील द�खन कालव े�वभागात उ¨हाळी बागायती कपाशीच े

अ¥धक उ�पादन व आ¥थ,क लाभ Tमळ�वSयासाळी 50 ट6के Tशफारसीत खत माdा  

( 50 �कलो नd + 25 �कलो *फुरद + 25 �कलो पालाश M�त हे6टर!) + 1:  या 

Mमाणात 15 �कलो M�त हे6टर! तागाचे बी पे¯न 45 ते 50 �दवसांनी �हरवळीच े

खतासाठq शतेात गाडणेची Tशफारस करSयात येत आहे. 

6. 2010 उ¨हाळी बागायती कपाशीतील तणाचं ेकाय,fपणे �नयंdण करSयाकर!ता 

�पक व तणे उगवणीपुव« प��डमेथाTलन  ( 30 ट6के ई. सी.) 100 �कलो ��याशील 

घटक M�त हे6टर! ( 3.33 Tल. तणनाशक + 500 Tलटर पाणी ) फवारणी करावी 

तसेच 6युझॅलोकॉप इथाईल (50 ट6के ई.सी.) 0.5 �कलो (��याशील घटक 1.00 

Tल. तणनाशक 500 Tल. पाणी ) पेरणीनंतर 30 व 60 �दवसानंी अशा दोन फवारणी 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 



 

 

7. 2011 पिmचम महाराcटातील द�खन कालव े �वभागासाठq उ¨हाळी बागायती 

कपाशीच ेअ¥धक उ�पादन व आ¥थ,क लाभ TमळSयसाठq बी.ट!. कपाशीची लागवड 

90 90 से.मी. अंतरावर 125 �कलो नd, 65.50 �कलो *फुदर व 62.50 �कलो 

पालाश Mती हे6टर! रासाय�नक खत माdा देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

8. 2019 बागायती देशी कपाशीच ेउ�पादन व आ¥थ,क् लाभ Tमळ�वSयासाठभ ्अ�तघन 

लागवड प2दतीत फुले ध¨वतंर! या देशी कापसु वाणाची लागवड 45 से.मी. ओळ 

15 से.मी. रोप अंतरावर करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

 

xकटकशा#E कापुस बी.ट!. कॉटन – <शफारस 

 1 : 2008 – बी.ट!. कापुस एकाि�मक क{ड tयव*थापन आराखडा –  

बी.ट!. कापसासाठq एकाि�मक क{ड tयव*थापन आराखडयाम2य ेइTमडॅ6लो�Mड 70 

डbलय ूएस. ची बीज M�कया 10 Xॅम / �कलो बयाणे कापुस �पकाsया सभोवताल! 

मका व चवळीची एका आड एक प2दतीने लागवड कापुस �पकाsया M�येक 9 

ओळीनंतर एक ओळ मका, चवळी, राळा यांची एका नंतर एक प2दतीन ेकापसाsया 

सर!sया �व¯2द बाजूने लागवड झ�डुsया र�पाचंी बाधंावर व वरंbयावर लागवड अशा 

प2दतीन ेसापळा �पकाचंा वापर पfी थांब े / मचाण 20/हे. रस शोषक �कडीसंाठq 

लागवडीनतंर 55 �दवसांनी 5 ट6के �नबंोळी अका,ची फवारणी लागवडीनतंर 60 – 

70 �दवसानंी श�दर! ब�डअळीसाट! कामगंध सापळे शतेात लावण ेतर 70 �दवसांनी 

इTमडॅ6लो�Mड 150 Tमल! / हे6टर रस शोषक क{डीसंाठq व 90 �दवसांनी श�दर! 

ब�डअळीसाठq लॅ�बडा सायहॅलोÚीन 500 Tमल! / हे6टर फवारणी करणेची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

 

2 :  2008 – साधा �कंवा बगर बी.ट!. कापुस एकाि�मक क{उ tयव*थापन आराखडा. 

साधा �कंवा बगर बी.ट!. कापसासाठq एकाि�मक क{ड tयव*थापन आराखडयाम2ये 

इTमडॅ6लो�Mड 70 डbलय ूएस. वी बीज M�कया 10 Xॅम / �कलो बयाणे कापसू 

�पकाsया सभोवताल! मका व चवळीची  एका आड एक प2दतीन ेलागवड कापूस 

�पकाsया M�येक 9ओळीsयानतंर एक ओळ मका, चवळी, राळा यांची एका नंतर 

प2दतीन ेकापसाsया सर!sया �वn2द बाजून ेलागवड झ�डूsया रोपाचंी बाधंावर लागवड 

अशा प2दतीन े सापळा �पकाsंया वापर पfी थांब/ेमचाण 20हे. लागवडीनतंर 



 

 

क{डX*त ्श�डे 40-50 �दवसांनी खुडणे 5 टकके �नबोळी अका,ची 55 व 65 �दवसांनी 

फवारणी कामगंध सापळयांचा बोडअळयासाठq 55 – 70 �दवसांनी वापर �ायकोXामा 

या परोपजीवी Tमd �कटकाचे 1.50 लाख अंडी / हे6टर! Mमाणात शतेात Mसारण 

जै�वक �कडनाशक एन. पी. tह! 500 एल. ई. / हे6टर! 80 �दवसांनी तर लॅ�बडा 

सायहॅलोÚीन 500 Tमल! / हे6टर! 90 �दवसांनी ब�डअळयासाठq फवारणी करणेची 

Tशफारस करSयात येत आहे. 

 

3. पिmचम महाराc�ात उ¨हाळी बागायती प�रि*थतीत लागवड केले$या बी ट! कापसु 

�पकांवर!ल ला$या रोगाsया �नयंdनासाठq Tशफारसीत कंपो*ट खत  / शणेखत 10 

टन व रासाय�नक खत (125:63:63 �कलो नd, *फुरद, पालाश)् M�त हे. तसेच 2% 

डाय अमो�नयम फॉ*फेट खतांsया दोन फवारSया ब�ड वाढ!sया काळात 15 �दवसाsंया 

अंतरान ेकरSयाचे Tशफारस करSयात येत आहे. (2011) 

4. उ¨हाळी बागायती बी ट! कपाशीचा आक*मीक मर रोग टाळSयासाठq बागायती 

बीट! कपाशीची लागवड मे म�ह¨याsया दसु-या पंधरवाडया पासुन जनुsया प�ह$या 

आठवडयापयRत क¯न 8 ते 15 �दवसाsया अंतरान ेपाणी दयाव े(2013). 

 

कापुस सशंोधन क� �ाने 5सारHत केलेले मह!वाचे वाण 

1. फुले सुमन  

आंतर जातीय संकर!त कापसु 

Mसर!त वष,  

 

 

2017 

 

कालावधी 165-170 �दवस 

उ�प¨न  25-30 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 34 ते 35%  

धा¡याची लांबी 27-28 

Tम.Tम. 

Tशफारस म2य व द�fण ् भारताsया 

बागायती fेdात लागवडीसाठq 

 



 

 

2. फुले rवेतांबरH 

आंतर जातीय संकर!त कापसु 

Mसर!त वष,  2016 

 

कालावधी 150-160 �दवस 

उ�प¨न  22-25 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 33.7%  

धा¡याची लांबी 26.7 

Tम.Tम. 

Tशफारस महाराc�ातील बागायती 

fेdात लागवडीसाठq  

 

3. फुले अि#मता  

आंतर जातीय संकर!त कापसु 

Mसर!त वष,  2016 

 

कालावधी 160-170 �दवस 

उ�प¨न  25-30 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 34.1%  

धा¡याची लांबी 29.7 

Tम.Tम. 

Tशफारस म2य भारताsया बागायती 

fेdात लागवडीसाठq  

 

 

 



 

 

4. फुले तरंग 

आंतर जातीय संकर!त कापसु 

Mसर!त वष,  2015 

 

कालावधी 150-160 �दवस 

उ�प¨न  20-25 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 35.5%  

धा¡याची लांबी 28.1 

Tम.Tम. 

Tशफारस  द�fण भारताsया 

बागायती fेdात 

लागवडीसाठq  

 

5. फुले 0688 

अमे�रकन कापसाचा सरळ वाण  

Mसर!त वष,  2008 

 

कालावधी 150-160 �दवस 

उ�प¨न  17-20 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 37.3%  

धा¡याची लांबी 27.0 

Tम.Tम. 

Tशफारस  पिmचम महाराc�ातील  

बागायती fेdात तसेच 

कोरडवाहू जा*त घनता  

लागवडीसाठq  

 



 

 

6. फुले यमुना  

अमे�रकन कापसाचा सरळ वाण  

Mसर!त वष,  2014  

 

कालावधी 158-164 �दवस 

उ�प¨न  18-20 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 34.5%  

धा¡याची लांबी 27.1 

Tम.Tम. 

Tशफारस  म2या भारताsया   

बागायती fेdात तसेच 

कोरडवाहू जा*त घनता  

लागवडीसाठq  

 

7.फुले धारा  

अंतर जातीय संकर!त कापसू  

Mसर!त वष,  2015  

 

कालावधी 170-180 �दवस 

उ�प¨न  15-20 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 33.7%  

धा¡याची लांबी 34.0 

Tम.Tम. (जा*त लांब) 

Tशफारस  म2या भारताsया   

बागायती fेdात 

लागवडीसाठq  

 



 

 

8.फुले 5भा 

अंतर जातीय संकर!त कापसू  

Mसर!त 

वष,  

2016  

 

कालावधी 170-180 �दवस 

उ�प¨न  24-29 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 30.9%  

धा¡याची लांबी 34.8 Tम.Tम. 

(जा*त लांब) 

Tशफारस  म2या भारताsया व द�fण 

भारताsया   बागायती fेdात 

लागवडीसाठq  

 

9.फुले ध{्वंतरH 

देशी वाण (वैदयक{य उपयोगासाठq) 

Mसर!त वष,  2011  

 

कालावधी 160-165 �दवस 

उ�प¨न  24-29 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

शोषण् ्fमता 1.9 सेकंद 

पाणी ऋण �नवारण fमता 

(सेकंद) 2.0सेकंद  

पाणी धnन ठेवSयाची fमता 

(Xॅम Mती Xॅम कापसू) 26.7 

Tशफारस  महाराc�ातील कोरडवाहु  

fेdात लागवडीसाठq  



 

 

10.फुले चेतना 

अंतर जातीय संकर!त कापसू  

Mसर!त वष,  2016  

 

कालावधी 175-180 �दवस 

उ�प¨न  18-22 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 28.29%  

धा¡याची लांबी 36-37 

Tम.Tम. (जा*त लांब) 

Tशफारस  म2या भारताsया व 

द�fण भारताsया   

बागायती fेdात 

लागवडीसाठq  

 

11.फुले माहH 

अंतर जातीय संकर!त कापसू  

Mसर!त वष,  2019  

 

कालावधी 170-180 �दवस 

उ�प¨न  17-22 �क./हे. 

धा¡याची 

वैTशcठे  

¯ईचा उतारा 34.38%  

धा¡याची लांबी 34-3 

Tम.Tम. (जा*त लांब) 

Tशफारस  म2या भारताsया व 

द�fण भारताsया   

बागायती fेdात 

लागवडीसाठq  



 

 

अpखल भारतीय समि{वत वनशतेी संशोधन 5क�प, म. फु. कृ. �व., राहुरH 

अ. न.  तपTशल  

१. संशोधन क� �ाचे नाव व प�ता अ}खल भारतीय समि¨वत वनशतेी संशोधन 

Mक$प, म. फु. कृ. �व., राहुर! 
 

२. *थापना वष, १९९० 

३. संपूण, (दरू2वनी / इ मेल) ०२४२६- २४३२५२ 

agfmpkv48@gmail.com  

४. संशोधनाचे Mमुख �पक कडु Tलबं, करंज, बाभुळ व बांब ू

५. आ�तापयRत करSयात 

आले$या Mमुख Tशफारशी  

१. अवष,ण Mवण �वभागाम2ये उथळ 

जTमनीवर Tलबं, बोर आ}ण रामकाठq 

बाभळीपेfा सुबाभूळ लागवड ३० से.मी. 

x ३० से.मी. x ४५ से.मी. आकाराsया 

खºयात करावी. (१९९६-१९९७) 

२. पिmचम महाराc�ाsया अवष,ण Mवण 

�वभागात पज,̈ य �वभाग ७ साठq 

हल6या जTमनीत (३० से.मी.) कडुTलबं, 

सागवान व �नल¥गर! लागवड अनु�मे ४ 

मी. x ४ मी.,  मी. x ३ मी. व २ मी. x 

२ मी. अंतरावर करणे जा*त फायदेशीर 

आहे. (१९९८-१९९९) 

३.  पिmचम महाराc�ाsया हल6या 

जTमनीवर अ¥धक आ¥थ,क फायyयासाठq 

व इमारती लाकडाक�रता खाया आ}ण 

सागवान या वfृांची लागवड ४ मी. x ४ 

मी. या अंतरावर करावी (१९९८-१९९९) 

४. पिmचम महाराc�ाsया पज,̈ य �वभाग ७ 

साठq हल6या जTमनीत १.५ मी. x १.५ 

मी. अंतरावर सागाची बा$ल!साठq 

लागवड कnन एक म�ह¨याsया अंतराने 



 

 

पाणी �द$यास फायदेशीर ठरत.े (१९९९-

२०००) 

५. पिmचम महाराc�ाsया अवष,ण Mवण 

पज,̈ य �वभाग ७ साठq धूपX*त १० ते 

15 ट6के उतार असले$या पडीक 

जTमनीत ०.५ उ�या फरकाने सामपातळी 

बांध घालून �यालगत ३.० मी. x ०.८ 

णी. ०.३० मी. आकाराचे चर खोदनु २ 

मी. x २ मी. अंतरावर �नल¥ग�रची 

लागवड करणे फायदेशीर आहे. (१९९९-

२०००)  

६. पिmचम महाराc�ाsया अवष,ण Mवण 

�वभागामधील हल6या ड�गराळ 

जTमनीवर!ल अपधाव व मातीची धूप 

कमी करSयासाठq सलग समपातळी चार 

(६० स�.मी. x ३० स�.मी.) घेऊन 

खोदले$या व चराsया वरsया बाजूकडील 

मातीने �याचें पनुभ,रण करSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे. तसेच 

झाडांsया चागं$या वाढ!साठq अशा 

पुनभ,रण केले$या सलग समपातळी 

चरावर कडुTलबं + अजंन या झाडांची 

लागवड करावी. (२००५-२००६) 

७. पिmचम महाराc�ाsया अवष,ण Mवण 

�वभागामधील हल6या ड�गराळ 

जTमनीवर!ल अपधाव व मातीची धूप 

कमी करSयासाठq तसेच झाडांsया (५ 

मी. x ५ मी.) चागं$या वाढ!साठq 

उतारावर झाडांsया खालsया बाजूस अध, 

वतु,ळ आले (२.५ मी. dीजेचे) करSयाची 



 

 

Tशफारस करSयात येत आहे. (२००५-

२००६) 

८. पिmचम महाराc�ाsया अवष,ण Mवण   

fेdावर कडुTलबंाची लागवड करताना 

पुनभ,रण केले$या सलग समपातळी 

चरावर कडुTलबंाची लागवड करणे 

फायyयाचे आहे. या फुले तंdामुळे 

जTमनीतील ओलाtयाsया Mमाणात वाढ 

होऊन झाडाचंी वाढह! चागंल! होते. 

(२००६-२००७) 

९. पिmचम महाराc�ाsया अवष,ण Mवण 

�वभागामधील हल6या जTमनीम2ये 

बाराtया वषा,अखेर लाकडाचे अ¥धक 

उ�प¨न व आ¥थ,क फायदा TमळSयासाठq 

�नल¥गर! वfृांची लागवड करSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे. (२०१०-

२०११) 

६. संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcयबळ  

१. सहयोगी Mा2यापक (वन*पती शा*d) - ०१ 

२. सहा°यक Mा2यापक (कृषी �वyया) – ०१ 

३. क�नcठ संशोधन सहा°यक – ०१ 

७. संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभूत सु�वधांची ि*थती  

१. Mfेd भांडार – ०१  

२. �वह!र – ०१ 

३. बोअर वेल – ०१ 

८. संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा 

वापर होत आहे का 

१. एकूण जमीन – ८२.१४ 

२. वापराखाल!ल – ७६.५  

३. पडीक जमीन (इमारत, र*ता, ओढा) – ५.६४ 

 

 

 

 



 

 

एकाि!मक शेती प�ती संशोधन 5क�प, म.फु. कृ. �व. राहुरH 

१. संशोधन क� � नाव व प�ता  एकाि�मक शतेी प²ती सशंोधन Mक$प, 

म.फु. कृ. �व. राहुर!  

२. *थापना वष,  १९६८-६९ 

३. संपक,  (दरू2वनी/ फॅ6स/ई-मेल) दरू2वनी-०२४४६/२४३१०६ 

फॅ6स-०२४४६/२४३२३९ 

E mail:१. rahuri.main@gmail.com 

      २.  fsrahuri@gmail .com 

४. संशोधनाच ेMमुख �पके एकाि�मक शतेी प²ती 

५. आज पयRत करSयात आले$या Mमुख Tशफारशी  

 
1) 2008-09 
 ŒãÀãè¹ãã¦ããèÊã ºãã•ãÀãè,Ôããñ¾ããºããè¶ã Ìã Ôããñ¾ããºããè¶ã + ºãã•ãÀãè ‚ããâ¦ãÀ¹ããè‡ãŠ ¹ã£ª¦ããè¶ãâ¦ãÀ Àººããè ½ã£¾ãñ 
‡ãŠãâªã/ºã›ã›ã/ÖÀ¼ãÀã/‡ãŠãñºããè ¾ãã ãä¹ã‡ãŠ ¯Ö¬¤üŸÖß´Ö¬Öê Ôããñ¾ãããäºã¶ã - ‡ãŠãâªã Öãè ¹ããè‡ãŠ ¹ã£ª¦ããè ‚ãããä©ãÃ‡ãŠ ªðÓ›¾ãã ¹ãŠã¾ãªñÍããèÀ šü̧ ü»Öß   
 
2) 2009-10 
  Ö¸üß¯Ö •¾ÖÖ¸üß- ¸ü²²Öß  ÖÆæü µÖÖ ×¯Ö‡ãŠ ¹ã£ª¦ããè´Ö¬µÖê 28 ¾ÖÂÖÖÔ̄ ÖÖÃÖã−Ö“µÖÖ ‹ úÖÛŸ´Ö ú †®Ö¦ü¾µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö−Ö ¯ÖÏµÖÖê ÖÖŸÖ •ÌããÀãèÔããŸãè 
50 ›‡ã‹‡ãŠñ ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ Œã¦ãñ (60:30:30 ¶ã¨ã,Ô¹ãŠìÀª,Ìã ¹ããÊããÍã ãä‡ãŠ/Öñ‡ã‹›À) Ìã 50 ›‡ã‹‡ãŠñ ¶ã¨ã Íãñ¥ãŒã¦ãã¦ãì¶ã Ìã 
ØãÌÖãÔããŸãè 100 ›‡ã‹‡ãŠñ ÀãÔãã¾ããä¶ã‡ãŠ Œã¦ãñ(120:60:60 ¶ã¨ã, Ô¹ãŠìÀª,Ìã ¹ããÊããÍã ãä‡ãŠ/Öñ‡ã‹›À) ãäªÊ¾ããÔã †Ö×¬Ö ú „¦¹ã¸ã 
¾Ö •ããä½ã¶ããèÞããè Ôãìãä¹ã‡ãŠ¦ãã ãä›‡ãŠì¶ã ¸üÖÆüŸÖê. 
 
3) 2010-11 
 ÔãâñãäªÆ¾ã Íãñ¦ããè ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ‡ãŠã¹ãìÔã-ØãÖì ¾ãã ãä¹ã‡ãŠ ¯Ö¬¤üŸÖßÃÖÖšüß ªãñ¶Öãè ãä¹ã‡ãŠãâ¶ãã 1/3 ¶ã¨ã ¹ãÆ¦¾ãñ‡ãŠãè Øããâ¡ìß Œã¦ã, ‡ãŠâ¹ããñÔ› 
Œã¦ã, ãä¶ãâºããñßãè ¹ãñâ¡ãè¦ãì¶ã ×¤ü»µÖÖÃÖ †Ö×¬Ö ú „¦¹ã¸ã ãä½ãßì¶ã •ããä½ã¶ããèÞ¾ãã Ôãìãä¹ã‡ãŠ¦ãñ¦ã Ìãã¤ ¢ããÊ¾ããÞãñ ãäªÔãì¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ. 
 
4) 2011-12 
 ÔãâñãäªÆ¾ã Íãñ¦ããè ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê Ôããñ¾ããºããè¶ã-‡ãŠãâªã ¾ãã ãä¹ã‡ãŠ ¯Ö¬¤üŸÖßÃÖÖšüß ªãñ¶Öãè ãä¹ã‡ãŠãâ¶ãã 1/3 ¶ã¨ã ¹ãÆ¦¾ãñ‡ãŠãè Øããâ¡ìß Œã¦ã, 
‡ãŠâ¹ããñÔ› Œã¦ã, ãä¶ãâºããñßãè ¹ãñâ¡ãè¦ãì¶ã ×¤ü»µÖÖÃÖ †Ö×¬Ö ú „¦¹ã¸ã ãä½ãßì¶ã •ããä½ã¶ããèÞ¾ãã Ôãìãä¹ã‡ãŠ¦ãñ¦ã Ìãã¤ ¢ããÊ¾ããÞãñ ãäªÔãì¶ã ‚ããÊãñ ‚ããÖñ. 
 
5)2012-13 
 ¹ããäÍÞã½ã ½ãÖãÀãÓ›Èã¦ããèÊã ½ã£¾ã½ã ŒããñÊã •ããä½ã¶ããè¦ã ºããØãã¾ã¦ããè àãñ¨ãã½ã£¾ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ „¦¹ããª¶ã ‚ãããä¥ã ‚ãããä©ãÃ‡ãŠ ¹ãŠã¾ãªã 
ãä½ãßãäÌã¥¾ããÔããŸãè  ¦ãÔãñÞã •ã½ããè¶ããèÞããè Ôãìãä¹ã‡ãŠ¦ãã ãä›‡ãŠãäÌã¥¾ããÔããŸãè ¹ãÆÞããäÊã¦ã ºãã•ãÀãè-ØãÖì †ñÌã•ããè ºããØãã¾ã¦ããèÔããŸãè Ôããñ¾ããºããè¶ã-‡ãŠãâªã 
Ìã ½ã¾ããÃãäª¦ã ¹ãã¥ããè ‚ãÔãÊãñÊ¾ãã àãñ¨ãã‡ãŠãäÀ¦ãã Ôããñ¾ããºããè¶ã-ÖÀ¼ãÀã ¾ãã ¹ããè‡ãŠ ¹ã£ª¦ããèÞããè ãäÍã¹ãŠãÀÔã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã ‚ããÖñ. 
6)2013-14 
 Ôããñ¾ããºããè¶ã (ŒãÀãè¹ã) - ‡ãŠãâªã (Àººããè) ¾ãã ãä¹ã‡ãŠ ¹ã£ª¦ããè½ã£¾ãñ ÔãñâãäªÆ¾ã Îãñ¦ããèÔããŸãè ¶ã¨ã Ìã Ô¹ãŠìÀª¾ãì‡ã‹¦ã ãä•ãÌãã¥ãî Œã¦ããÞããè 
ãäºã•ã¹ãÆãä‡ãŠÆ¾ãã ‡ãŠÀŠ¶ã Ôããñ¾ããºããè¶ã ãä¹ã‡ãŠãÔã Öñ‡ã‹›Àãè 50 ãä‡ãŠËãñ ‚ãããä¥ã ‡ãŠãâªã ãä¹ã‡ãŠãÔã 100 ãä‡ãŠËãñ ¶ã¨ããÞããè ½ãã¨ãã ¹ãÆ¦¾ãñ‡ãŠãè 1/3 
¶ã¨ã ‚ã¶¸ãªÆÌ¾ã ‚ãã£ããÀãè¦ã ¹ãÆ½ãã¥ãã¶ãìÔããÀ Îãñ¥ãŒã¦ã, Øããâ¡ìßŒã¦ã ‚ãããä¥ã ãä¶ãâºããñßãè ¹ãñâ¡ ¾ãã ÔãñâãäªÆ¾ã Œã¦ããÌªãÀñ ªñ¥¾ããÞããè ãäÎã¹ãŠãÀÔã 
‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã ‚ããÖñ. 
 
 

 



 

 

¦ãâ¨ã—ãã¶ã 
1.ÔãñâãäªÆ¾ã Œã¦ããâÞããè ½ãã¨ãã  

ÔãñâãäªÆ¾ã Œã¦ããâÞããè ½ãã¨ãã [ãä‡ãŠËãñ / 
Öñ‡ã‹›À ] 

Ôããñ¾ããºããè¶ã ‡ãŠãâªã 

Îãñ¥ãŒã¦ã  2500 5000 
Øããâ¡ìßŒã¦ã 1000 2000 
ãä¶ãâºããñßãè ¹ãñâ¡ 400 800 
Àã¾ã¢ããñãäºã¾ã½ã 250ØãùÆ½ã ¹ãÆãä¦ã 10ãä‡ãŠËãñ  

ãäºã¾ãã¥ãñ 
-- 

Ô¹ãŠìÀª ãäÌãÀÜãß¥ããÀñ ãä•ãÌãã¥ãì 250ØãùÆ½ã ¹ãÆãä¦ã 10ãä‡ãŠËãñ   
ãäºã¾ãã¥ãñ 

4 ãä‡ãŠËãñ 25 ãä‡ãŠËãñ 
Îãñ¥ãŒã¦ããÔããñºã¦ã 

‚ãù¢ãñ›ãñºãù‡ã‹›À -- 4 ãä‡ãŠËãñ 25 ãä‡ãŠËãñ 
Îãñ¥ãŒã¦ããÔããñºã¦ã 

 
2. Ôããñ¾ããºããè¶ã ‚ãã¥ããè ‡ãŠãâªã ãä¹ã‡ãŠãÌãÀãèË ãä‡ãŠ¡/ ÀãñØã ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ããÔããŸãè ŒããËãèË •ãõãäÌã‡ãŠ ãä‡ãŠ›‡ãŠ¶ããÎã‡ãŠñ Ìãã¹ãÀãÌããè¦ã . 

ãä¹ã‡ãŠñ  •ãõãäÌã‡ãŠ ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ã 
Ôããñ¾ããºããè¶ã ¹ãã¶ãñ Œãã¥ããÀãè 

 ‚ãßãè 
1. ¹ãñÀ¥ããè¶ãâ¦ãÀ 45-50 ãäªÌãÔããâ¶ããè 10 ãä½ã.Ëãè. †Ôã.†Ë.†¶ã.¹ããè.ÌÖãè. ¹ãÆãä¦ã 10 
ãäË›À    
    ¹ãã¥¾ãã¦ãì¶ã ¹ããäÖËãè ¹ãŠÌããÀ¥ããè ‡ãŠÀãÌããè. 
2. ¹ãñÀ¥ããè¶ãâ¦ãÀ 70-75 ãäªÌãÔããâ¶ããè 40 ØãÆù½ã ¶¾ãì½ããñãäÀ¾ãã ãäÀËñ¾ããè •ãõãäÌã‡ãŠ ºãìÀÎããè ¹ãÆãä¦ã 
10 ãäË›À.¹ãã¥¾ãã¦ãì¶ã ªìÔãÀãè ¹ãŠÌããÀ¥ããè ‡ãŠÀãÌããè. 

¦ããâºãñÀã    Ôããñ¾ããºããè¶ãÞ¾ãã ¹ãñÀ¥ããèÔããŸãè ¹ãŠìËñ ‚ãØãÆ¥ããè ¾ãã ¦ããâºãñÀã ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã‡ãŠ Ôãì£ããÀãè¦ã Ìãã¥ããÞãã 
ŒãÀãè¹ã ÖâØãã½ãã¦ã Ìãã¹ãÀ ‡ãŠÀãÌãã. 

‡ãŠãâªã  
¹ãŠìËãä‡ãŠ¡ñ 

1. ËãØãÌã¡ãè¶ãâ¦ãÀ 30-35 ãäªÌãÔããâ¶ããè ÌÖ›ãèÃãäÔãËãè¾ã½ã Ëñ‡ãŠù¶ããè 40 ØãÆù½ã  ¹ãÆãä¦ã 10 
ãäË›À ¹ãã¥¾ãã¦ãì¶ã ¹ããäÖËãè ¹ãŠÌããÀ¥ããè ‡ãŠÀãÌããè. 

 2. ËãØãÌã¡ãè¶ãâ¦ãÀ 55-60 ãäªÌãÔããâ¶ããè  ½ãñ›ùãäÀãä¢ã¾ã½ã ‚ãùãä¶ãÔããñ¹ãËãè 40 ØãÆù½ã  ¹ãÆãä¦ã 
10 ãäË›À ¹ãã¥¾ãã¦ãì¶ã ªìÔãÀãè ¹ãŠÌããÀ¥ããè ‡ãŠÀãÌããè. 

•ããâ¼ãßã ‡ãŠÀ¹ãã       ËãØãÌã¡ãè¶ãâ¦ãÀ •ããâ¼ãßã ‡ãŠÀ¹ãã ãäªÔãì¶ã ¾ãñ¦ããÞã ãä¶ã¾ãâ¨ã¥ããÔããŸãè Ôãì¡ãñ½ããñ¶ãÔã 
¹ãŠË¾ãìÀãñÔã¶Ôã  50    ØãÆù½ã  ¹ãÆãä¦ã 10 ãäË›À ¹ãã¥¾ãã¦ãî¶ã 15 ãäªÌãÔããâÞ¾ãã ‚âã¦ãÀã¶ãñ ªãñ¶ã 
¹ãŠÌããÀ¥¾ãã ‡ãŠÀãÌ¾ãã¦ã.    

7) 2013-14. 
 †‡ãŠ Öñ‡ã‹›À ºããØãã¾ã¦ããè àãñ¨ãã¦ããèË ‚ãÊ¹ã¼ãì£ããÀ‡ãŠ Îãñ¦ã‡ãŠ-¾ããâÞãñ ‚ãããä©ãÃ‡ãŠ Ô©ãõ¾ããÃÔããŸãè ãä¹ã‡ãŠ¹ã®¦ããè‡ãŠÀãè¦ãã 72 ›‡ã‹‡ãñŠ, 
¹ãŠßºããØãñÔããŸãè 20 ›‡ã‹‡ãñŠ, Íãñ¡¶ãñ›‡ãŠÀãè¦ãã 3.6 ›‡ã‹‡ãñŠ ‚ãããä¥ã ¹ãÍãì¹ããË¶ããÔããŸãè 4.4 ›‡ã‹‡ãñŠ ¾ãã ¹ãÆ½ãã¥ãñ Üã›‡ãŠ ãä¶ãÖã¾ã Îãñ¦ããè 
¹ã£ª¦ããè ¹ãÆãÀŠ¹ã Ìãã¹ãÀ¥¾ããÞããè ãäÎã¹ãŠãÀÔã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã ‚ããÖñ. ¦¾ããÞãã ¦ã¹ãÍããèË ¹ãì¤ãèË ¹ãÆ½ãã¥ãñ. 

àãñ¨ã 
(Öñ) 

àãñ¨ã 
(›‡ã‹‡ãŠñ) 

ÖâØãã½ã 
ŒãÀãè¹ã Àººããè „¶Öãßãè 

ãä¹ã‡ãŠ ¹ã£ª¦ããè (72%) 
0.30 30 Ôããñ¾ããºããè¶ã ØãÖî ãäÖÀÌ¾ãã ¹ããËñ¼ãã•¾ãã 
0.20 20 ½ã‡ãŠã ‡ãŠãâªã  ½ãìØã 
0.10 10 ºãã•ãÀãè ÖÀ¼ãÀã ÞãÌãßãè 



 

 

0.10 10 ËÔãî¥ã ÜããÔã ËÔãî¥ã ÜããÔã ËÔãî¥ã ÜããÔã 
0.02 2 Ôãâ‡ãŠÀãè¦ã ¶ãñãä¹ã‚ãÀ Ôãâ‡ãŠÀãè¦ã ¶ãñãä¹ã‚ãÀ Ôãâ‡ãŠÀãè¦ã ¶ãñãä¹ã‚ãÀ 
¹ãŠËãñ¦¹ãª¶ã (23.6%) 
0.20 20 ‚ããâºãã ¹ãŠßºããØã   : 40 ¢ãã¡ñ (5½ããè. x 5½ããèè.) 
0.036 3.6 Îãñ¡¶ãñ›           : ¹ãÆ©ã½ã ‚ãããä¥ã ¦ãð¦ããè¾ã ÌãÓãÃ - ›ãñ½ãù›ãñ- ‡ãŠã‡ãŠ¡ãè 

                      ãäÌª¦ããè¾ã ‚ãããä¥ã Þã¦ãì©ãÃ ÌãÓãÃ - ¤ãñºãßãè ãä½ãÀÞããè- ‡ãŠã‡ãŠ¡ãè  
¹ãÎãì¹ããË¶ã  (4.4%) 
0.044 4.4 ½ãì‡ã‹¦ã ØããñŸã ¹ã®¦ã - Ôãâ‡ãŠÀãè¦ã ØããƒÃ-2, Øããâ¡ìßŒã¦ã ãä¶ããä½ãÃ¦ããè ‚ãããä¥ã 

‡ãŠì‡ã‹‡ãŠì›¹ããË¶ããÔããŸãè  Àãñ¡ ‚ãã¾ãËù¶¡  Àñ¡  100 ¹ãàããè ¹ããÞã ›¹¾ãã¦ã (500 ¹ãàããè 
¹ãÆãä¦ã ÌãÓãÃ)  

ãä›¹ã : ¹ãŠß ºããØãñ½ã£¾ãñ ‚ããâºãã ¹ãŠß ºããØãñ †õÌã•ããè ¡ãßãèºã/¹ãñÀŠ/‡ãŠñßãè Öãè ¹ã¾ããÃ¾ããè ¹ãŠß ¢ãã¡ñ Üãñ¦ãã ¾ãñ¦ããèË. 
8) 2015-16 
 ¹ããäÍÞã½ã ½ãÖãÀãÓ›Èã¦ããèË ½ã£¾ã½ã ŒããñË •ããä½ã¶ããè¦ã ºããè›ãè ‡ãŠ¹ããÎããè - ØãÖî  ¾ãã ¹ããè‡ãŠ ¹ã£ª¦ããè¹ããÔãì¶ã ‚ããä£ã‡ãŠ „¦¹ããª¶ã 
‚ãããä¥ã ‚ãããä©ãÃ‡ãŠ ¹ãŠã¾ã²ããÔããŸãè ŒããËãèË ËãØãÌã¡ ¦ãâ¨ã ‚ãããä¥ã Œã¦ã Ì¾ãÌãÔ©ãã¹ã¶ããÞããè ãäÎã¹ãŠãÀÔã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã ‚ããÖñ. 
¦ãâ¨ã—ãã¶ã ºããè›ãè ‡ãŠ¹ããÎããè ØãÖì 
ËãØãÌã¡ ¦ãâ̈ ã 90 Ôãñ.½ããè. x 60 Ôãñ.½ããè. 22.5 Ôãñ.½ããè. 
ãäÎã¹ãŠãÀÎããè¦ã ‚ã¸ã³Ì¾ã ½ãã¨ãã 
(¶ã¨ã:Ô¹ãìŠÀª:¹ããËãÎã 
ãä‡ãŠËãñ/Öñ‡ã‹›À) 

125:65:65 90:45:30(75%) 

¶ã¨ã ªñ¥¾ããÞãã ‡ãŠãËãÌã£ããè ¶ã¨ã 5 Ôã½ãã¶ã Ö¹¦¾ãã¦ã: 
ËãØãÌã¡ãèÌãñßãè, ËãØãÌã¡ãè¶ãâ¦ãÀ 
30,45,60 Ìã 75 ãäªÌãÔããâ¶ããè  

¶ã¨ã 2 Ôã½ãã¶ã Ö¹¦¾ãã¦ã: ¹ãñÀ¥ããèÞ¾ãã Ìãñßãè 
Ìã ¹ãñÀ¥ããè¶ãâ¦ãÀ 21 ãäªÌãÔããâ¶ããè  

Ô¹ãìŠÀª ªñ¥¾ããÞãã ‡ãŠãËãÌã£ããè ¹ãì¥ãÃ ½ãã¨ãã ËãØãÌã¡ãèÞ¾ãã Ìãñßãè ¹ãñÀ¥ããèÞ¾ãã Ìãñßãè ¹ãì¥ãÃ ½ãã¨ãã 
¹ããËãÎã ªñ¥¾ããÞãã ‡ãŠãËãÌã£ããè 3 Ö¹¦¾ãã¦ã: 50 ›‡ã‹‡ãñŠ ËãØãÌã¡ãèÞ¾ãã 

Ìãñßãè ‚ãããä¥ã ËãØãÌã¡ãè¶ãâ¦ãÀ ¹ãÆ¦¾ãñ‡ãŠãè 
25 ›‡ã‹‡ãñŠ 30 Ìã 60 ãäªÌãÔããâ¶ããè 

¹ãì¥ãÃ ½ãã¨ãã ¹ãñÀ¥ããèÞ¾ãã Ìãñßãè 

 

६. संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ(शा*de, सशंोधक fेdय कम,चार!) 
 

शा#EF 

अ .न.  पद �वषय शेरा 

१. Mमुख कृ�ष�वyयावे�ता  कृ�ष �वyया   अ�त�र6त पदभार  

२. क�नcठ 

कृ�ष�वyयावे�ता 

कृ�ष �वyया - 

३. क�नcठ मदृ शा*de मदृ �वeान व कृ�ष रसायन  - 

Gे�Eय कम�चारH 

अ .न.  पद पदे शेरा 

१. कृ�ष सहायक ०१ - 

२. मजूर  ०८ भरलेल! पदे -०६  ,

�र6त पदे-०२  
 



 

 

७. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत स�ुवधांची 

ि*थती(�वशेषतः Mfेdाची संरfक Tभतं )  

Mfेdास संरfक Tभतं नाह!  

८.

. 

संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया 

तुलनेत जTमनीचा वापर होत आहे का? 

�ववरण yयावे  

जTमनीचा वापर यो¡य र!तीने होत आहे. 

एकूण ज<मन- १५.४२ हे. 

लागवड fेd=१५  

संशोधन Mfेd=२.००  

बीजो�पादन Mfेd=८.४६  

फळबाग=४.५४ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gमता असले�या �पकावरHल अpखल भारतीय समि{वत संशोधन 5क�प, 

म.फु.कृ.�व., राहुरH 
१. संशोधन क� �ाच ेनाव व 

प�ता 

fमता असले$या �पकावर!ल अ}खल भारतीय समि¨वत 

संशोधन Mक$प, म.फु.कृ.�व., राहुर! 

२. *थापना वष, १९९० 

३. संपक,  (दरु2वनी/ इ मेल) ०२४२६ २४३२४९ 

ptcbot.mpkv@gmail.com 

४. संशोधनाच ेMमुख �पक राज¥गरा, चारधार!वाल, �कनोवा  करटोल!, Tसमा¯बा 

५. आता पयRत करSयात 

आले$या Mमखु Tशफारशी 

राज¥गरा �पकाचा फुले का�त,क{ वाण �वकसीत कnन 

पिmचम महाराcटासाठq खर!प व रबी हंगामासाठq Tशफारस 

करSयात आल!. 

  

 

राजfगरा वाण:  फुले का=त�कT 

  

 
 

 

उ!कृBट काया�ब�ल 5क�पास 5माणपE  

६. संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcयबळ 

१.सहयोगी Mा2यापक (वन*पती शाÏ)-१ 

२.क�नcठ सशंोधन सहा°यक-१ (स2या �र6त) 

३.कृ�ष सहा°यक-१ 

७. संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभुत स�ुवधांची ि*थती 

 Mfेd भांडार-१ 

 बयाणेवाळवणी शेड-१ 



 

 

 मळणी खळे-१ 

�वह!र 

शेततळे 

Mfेd *वरfण Tभतं: नाह! 

८. संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे 

का? 

एकूण जमीन: १३.०६ हे. 

वापरा खाल!ल जमीन: १०.१० हे. 

पडीक जमीन (इमारत,र*ता ओढा): २.९६ हे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अ}खल भारतीय सम¨वीत जलTसचंन tयव*थापन Mक$प,  

महा�मा फुले कृ�ष �वyयापीठ, राहुर! 
 

१ संशोधन क� � नाव व प�ता : अ}खल भारतीय सम¨वीत जलTसचंन tयव*थापन Mक$प, 

महा�मा फुले कृ�ष �वyयापीठ, राहुर!-४१३ ७२२ 

२ *थापना वष, : १७.१२.१९७० 

३ संपक,  (दरू2वनी/ फॅ6स/ ई-मेल) : ०२४२६-२४३२६०/ wmp.2008@rediffmail.com / 

wms.mpkv@gov.in  

४ संशोधनाचे Mमुख �पक : ऊस, कापूस, पे¯, सूय,फूल, मका 

५ आजपयRत करSयात आलेलया Mमुख 

Tशफारसी (�नवडक उ�तम फोटोXाफसह) 
:  

 १. म2यम खोल जTमनीत (६० ते ९० स�मी खोल) ऊस �पकास पया,य �हणून अ¥धक उ�पादन, पाणी वापर 

काय,fमता आ}ण आ¥थ,क फायदा यांचा �वचार करता �ठबक Tसचंन प2दतीवर वांगी-Tमरची या �पक 

प2दतीची Tशफारस करSयात येत आहे. 

२. बटाटा �पकांsया अ¥धक उ�पादनासाठq तुषार Tसचंनाyवारे २५ मीमी. बाcपीभवन झा$यानंतर ३५ मीमी. 

पाणी देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

३. महाराc�ातील Tसचंन fेdात म2यम पोयटयाsया जTमनीत उ¨हाळी भूईमुगाचे अ¥धक उ�पादन व पाSयाsया 

काय,fम वापरासाठq, ¿लॅि*टक �फ$म आsछादनास पया,य �हणून भूईमुग उगव$यानंतर हे6टर! ५ टन 

ऊसाsया पाचटाचे २०-२२ स�मी लांबीचे तुकडे क¯न आsछादनासाठq वाप¯न ७५ Tम.मी. बाcपीभवन 

झा$यानंतर भूईमुग �पकांस पाणी (पेरणीनंतर व आंबवणीच ेपाणी सोडून) ८-९ �दवसांनी देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

४. म2यम काळया जTमनीम2ये काबुल! हरभ¶याsया अ¥धक उ�पादनासाठq, आ¥थ,क नफयासाठq व पाSयाsया 

काय,fम वापरसाठq हरभ¶याची लागवड रायझोबयम व *फूरद �वरघळणारे िजवाणू (२५ Xॅम M�त �कलो 

बयाणे) याची बीजM��या क¯न सर! वरंबा प2दतीने ४५ X १० स�.मी. अंतरावर दोन बया टोकुन करावी. 
�याचबरोबर हे6टर! TशफारशीMमाणे खताची माdा व उपलbध तुषार Tसचंन प2दतीने फांyया फुटतांना व 

घाटे भरतांना अशा दोन पाSयाsया पाळया देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

५. म2यम खोल जTमनीत �ठबक Tसचंनाyवारे मोसंबी �पकाsया अ¥धक उ�पादनासाठq आंबे बहार धरSयाक�रता 

१५ नोtह�बर पासून ६ आठवडयाचा (२०५ Tम.मी. एकdत बाcपीभवन होईपयRत) पाSयाचा ताण देSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे. 

६. पिmचम महाराc�ातील म2यम भार! जTमनीत, रताळी �पकांsया अ¥धक उ�पादन आ}ण आ¥थ,क 

फायyयासाठq, रbबी हंगामात २५ Tम.मी. एकdत बाcपीभवन झा$यावर (ऑ6टो-६ �दवसांनी, नोtह�-७ 

�दवसांनी, �डस�-९ �दवसांनी, जाने-८ �दवसांनी, फे®ु-६ �दवसांनी आ}ण माच,-४ �दवसांनी) २.५ स�.मी. खोल!चे 
पाणी १५ ट6के पाSयाची Mवाह! प2दतीवर बचत होत अस$याने तुषार Tसचंन प2दतीने देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

७. पिmचम महाराc�ातील द�खन कालवा �वभागात, पाSयाची उपलbधता कमी अस$यास म2यम, खोल काळया 

जTमनीत, सु¯ ऊसापासून अ¥धक ऊस व साखर उ�पादन, आ¥थ,क फायदा तसेच पाSयाचा काय,fम वापर 

होSयासाठq जानेवार! ते ए�Mल (लागवड ते फुटवे अव*था) या कालावधीत १०० Tम.मी. एकdत बाcपीभवन 

झा$यावर (२० ते २२ �दवसांनी), मे ते ऑग*ट (जोमदार वाढ!ची अव*था) या कालावधीत १२५ Tम.मी. 



 

 

एकdत बाcपीभवन झा$यावर (२४ ते २६ �दवसांनी), तर स¿ट�बर ते �डस�बर (पीक प6वतेची अव*था) या 

कालावधीत ७५ Tम.मी. एकdत बाcपीभवन झा$यावर (२६ ते २८ �दवसांनी), ८ स�.मी. खोल!चे पाणी 
देSयाची आ}ण ऊस लागवड के$यानंतर ४५ �दवसांनी हे6टर! ६ टन ऊसाचे पाचट सर!म2ये आsछादन 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

८. ऊस �पकासाठq �व�वध Tसचंन प2दतीखाल! ¯ंद सर! लागवड प2दत �वकTसत करणे. सूÁमतुषार आ}ण 

�ठबक प2दतीखाल! ऊसाचे (१३० आ}ण ११६.६६ टन/ हे.) आ}ण टरबूज आंतर�पकाचे (३३.३२ आ}ण २७.८८ 

टन/ हे.) उ�प¨न Tमळाले. ते MचTलत पाटपाणी देSयाsया प2दतीखाल! ऊस आ}ण टरबूज उ�पादनापेfा 

सांि�यक{यÈcटया अ¥धक होते. आ¥थ,कÈcटया सूÁम तुषार प2दत इतर प2दतीपेfा नफा तोटा गुणक 

(३.२१) आ}ण �नtवळ उ�प¨न (¯. ११५०१०/ हे6टर) यांचा �वचार करता सरस आढळले. परंत ुआंतर 

�पकाचे (टरबूज) उ�पादन ऊसाचे दोन ओळीतील अंतर वाढ$यानंतर वाढ$याचे व २७० स�मी ¯ंद सर! 

लागवड प2दतीत सवा,त जा*त आढळले. आ¥थ,कÈcटया १५० स�मी ¯ंद सर!वर ऊसाची लागवड इतर लागवड 

प2दतीपेfा सरस अस$याचे �दसून आले. 

९. �ठबक Tसचंन आ}ण सर! वंरबा प2दतीखाल! रासाय�नक खताsया माdा आ}ण �हरवळीचे खत (ताग) यांना 

बागायती कपाशीचा (नांदेड-४४) M�तसाद आजमावणे. जोडओळ प2दतीने �ठबक Tसचंन खाल! 

TशफारशीMमाणे १०० ट6के खते + �हरवळीचे खत (ताग) वापरले असता हे6टर! ३३.३८ ि6वंटल उ�पादन 

Tमळाले. याच प2दतीने Mवाह! Tसचंनाने हे. ३०.६६ ि6वंटल उ�पादन Tमळाले. �हरवळीsया खतातून हे6टर! 

६८ �कलो नd, २५ �कलो *फूरद आ}ण ५२ �कलो पालाश कपाशीला जादा Tमळाले. �हरवळीsया खतांमुळे 

रासाय�नक खतांsया माdेत २५ ट6के बचत करणे श6य आहे असे �दसून आले आहे. 

१०. ऊतीसंवध,नापासून तयार केलेल! ऊसाची रोपे आ}ण एक डोळा कांडयापासून तयार केलेल! ऊसाची रोपे 
यांचा दोन रोपातील अंतर आ}ण खताsया माdा यांचा �ठबक Tसचंनासाठq M�तसाद अ�यासणे एक डोळा 

प2दतीने ऊसाची रोपे तयार क¯न लागवड केल! असता खोडवा ऊसाचे १३१.७० टन व साखरेचे १८ टन 

M�त हे. उ�पादन Tमळाले. ऊतीसंवध,नापासून लागवड केले$या रोपांपासून ११५.११ टन M�त हे. ऊसाचे व 

१२.०७ टन साखरेचे उ�पादन Tमळाले. दोन रोपातील लागवडीsया अंतराम2ये ९० स�मी अंतरावर लागवड 

केले$या खोडवा ऊसाचे उ�पादन ३० व ६० स�मी अंतरापेfा सांि�यक{Ècटया अ¥धक Tमळाले. खताsया 
माdेचा तुलना�मक अ�यास केला असता Tशफारसीsया १२५ ट6के खते �द$याने पूव,हंगामी ऊसाचे उ�पादन 

सांि�यक{Ècटया ७५ व १०० ट6के खत माdेपेfा अ¥धक Tमळाले (१३३.६८ टन/ हे.). 

११. पिmचम महाराc�ातील द�खन कालवा �वभागात उ¨हाळी बागायत बी.ट!. संकर!त कपाशीचे जा*त 

उ�पादन, अ¥धक आ¥थ,क फायदा, पाSयाचा काय,fम वापर, पाSयाची बचत तसेच अकि*मत मर रोगाsया 

�नयंdणासाठq कपाशीची लागवड सर! वरंबा प2दतीने (९० X ९० स�मी) वरंbयाsया बगलेत क¯न, पाSयाचे 

एकdत ७५ Tममी बाcपीभवन झा$यानंतर (९ ते १० �दवसाsया अंतराने) एका आड एक सर!स पाणी 

देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

१२. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल काळया जTमनीम2ये पूव,हंगामी ऊसाची ९०-१८० X ९० स�.मी. 
जोडओळ प2दतीने �ठबक Tसचंनाखाल! ४५ �दवसांsया पॉल!थीन �पशवीतील रोपांची लागवडीसाठq वापर 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

१३. अवष,ण Mवण �वभागातील कमीत कमी २.०० हे6टर बागायती जमीन आ}ण �कमान २०० हे6टर स�मी 

पाSयाची उपलbधता (२० कोट! Tलटर) असले$या शेतक¶यांना शाmवत उ�प¨न, पाSयाची अ¥धक उ�पादकता 
व अ¥धक रोजगार �नTमत«साठq महा�मा फुले कृ�ष �वyयापीठाने �वकTसत केलेल! एकाि�मक शेती 

प2दतीतील �पक उ�पादन १.५० हे6टर, फळबाग ०.४० हे6टर, पशुपालन व कु6कुटपालन ०.०५ हे6टर व 



 

 

गोडया पाSयातील म�*य उ�पादन ०.०५ हे6टर घटकांचा आंतभा,व असून शेताsया बांधावर शेवगा, पपई व 

फुलझाडे इ�याद!ंचा अवलंब करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

१४. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल (६० ते ९० स�मी) जTमनीत आले �पकापासून अ¥धक उ�पादन व 

पाSयाsया काय,fम वापरासाठq गाद! वाफयावर (१.२० X ६.० मी.) लागवड क¯न Tशफारशीत खत माdा 

+ २५ टन शेणखत M�त हे6टर देऊन Tमनी ि*Mंकलर प2दतीने ३ ते ४ �दवसाsया (आठवडयातून दोन 

वेळा) एकdत बाcपीभवनाsया ७०% एवढे पाणी yयावे अशी Tशफारस करSयात येत आहे. 

१५. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल जTमनीत उ¨हाळी भूईमुगाची पेरणी १२ ते १८ फे®ुवार!sया 
दर�यान क¯न सुÁम फवारा Tसचंन प2दतीyवारे अ¥धक उ�पादन व पाSयाsया बचतीसाठq आठवडयातून 

दोनदा (३-४ �दवसाsया अंतराने) एकdत बाcपीभवनाsया ८० ट6के एवढे पाणी देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. 

१६. पिmचम महाराc�ाsया बागायती भागासाठq अmवगधंा या औषधी वन*पती पासून जा*तीत जा*त 

मुळाचे उ�पादन, पाSयाची बचत आ}ण उ�पादकता Tमळ�वSयासाठq �ठबक Tसचंनाखाल! लागवड क¯न एक 

�दवसाआड झालेलया बाcपीभवनाsया ७० ट6के एवढे पाणी देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

१७. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल काळया जTमनीत उ¨हाळी झ�डू व रbबी �वार! या पीक 

प2दतीपासून अ¥धक उ�पादन, पाSयाची बचत, पाणी वापर काय,fमता आ}ण आ¥थ,क फायदा 

Tमळ�वSयासाठq झ�डू व �वार! �पकांची लागवड जोडओळ प2दतीने (३०-६० X १५ स�.मी.) क¯न दोन 

उपनळयातील अंतर ९० स�.मी. ठेवावे व उ¨हाळी झ�डू �पकास �ठबक Tसचंनाyवारे बाcपीभवनाsया ४० ट6के 
पाणी व रbबी �वार! �पकास बाcपपणæ�सज,नाsया ७० ट6के पाणी �दवसाआड देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. 

१८. महाराc�ातील म2यम खोल जTमनीत रbबी काyयाचे अ¥धक उ�पादन, पाSयाची बचत, साठवण fमता 
वाढ�वSयासाठq व आ¥थ,क फायyयासाठq रbबी कांyयाची लागवड सपाट वाफयावर १० टन M�त हे6टर 

शेणखत जTमनीत Tमसळून Tशफारशीत खतमाdा १००:५०:५० �कलो नd, *फूरद व पालाश Mती हे6टर! 

देऊन बाcपोपणæ�सज,नाsया १००% पाणी �दवसाआड �ठबक Tसचंनाyवारे देSयाची Tशफारस करSयात येत 

आहे. 

१९. महाराc�ातील अवष,ण Mवण fेdामधील म2यम खोल काळया जTमनीतून हळद!चे अ¥धक उ�पादन, 
�न�वcठांची बचत आ}ण वापर fमतेत वाढ तसेच आ¥थ,क फायyयासाठq २५ टन शेणखत व २ टन �नबंोळी 

प�ड हळद लागवडी अगोदर जTमनीत Tमसळून गाद! वाफयावर (९० स�.मी.) �ठबक Tसचंनाखाल! 
बाcपोपणæ�सज,नाsया ७० ट6के पाणी �दवसाआड देवून Tशफारशीत खताsया �व�ाtय *व¯पातील ७५ ट6के 

माdा (१५०:७५:७५ नd, *फुरद आ}ण पालाश �क. M�त हे6टर) सोबत �दले$या त6�यानसुार देSयाची 

Tशफारस करSयात येत आहे.  

हळद �पकास �व�ा�य #व�पातील खते दे;याची अव#था, कालावधी व 5माण (%) 

अ. 

नं. 

�पकाLया वाढHची अव#था कालावधी 

(आठवडे) 
खतांची गरज (%) खताची माEा (xक./ हे.) 

नE #फुरद पालाश नE #फुरद पालाश 

१. लागवड ते उगवणी २ १० २० १० १५ १५ ७.५ 

२. शाखीय वाढ!ची अव*था १० ५० ३० २० ७५ २२.५ १५ 

३. कंद तयार होSयाची अव*था १२ २५ ३० ३० ३७.५ २२.५ २२.५ 

४. कंद प6व होSयाची अव*था ६ १५ २० ४० २२.५ १५ ३० 

 एकुण खते १५० ७५ ७५ 



 

 

२०. महाराc�ातील खोल काळया जTमनीत बागायती बीट! कपाशी पासून अ¥धक उ�पादन, आ¥थ,क फायदा, 

पाSयाची बचत, पाने लाल होSयाचे Mमाण कमी करSयासाठq व जTमनीचे आरो¡य चांगले राहणेसाठq बीट! 

कपाशीची लागवड �ठबक Tसचंनाखाल! क¯न बाcपोपणæ�सज,नाsया १००% पाणी �दवसाआड आ}ण 

Tशफारशीत नd खताची माdा (१२५ �क.M�त हे.) खाल!ल त6�याMमाणे सहा ह¿�यांम2ये झाडाभोवती 

देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

ह�ता 
Qमांक 

नE खत दे;याचा आठवडा नE खत माEा 

 

नE खताची माEा 

(xक./हे.) 
१ प�हला आठवडा २०% लागवडी बरोबर २५ 

२ चौथा आठवडा १६% लागवडीनतंर ३० �दवसांनी २० 

३ सहावा आठवडा १६% लागवडीनतंर ४५ �दवसांनी २० 

४ आठवा आठवडा १६% लागवडीनतंर ६० �दवसांनी २० 

५ दहावा आठवडा १६% लागवडीनतंर ७५ �दवसांनी २० 

६ बारावा आठवडा १६% लागवडीनतंर ९० �दवसांनी २० 

#फुरद (६२.५ xक./हे.) व पालाश (६२.५ xक./हे.) <शफारशी माEे 5माणे 

२१. पिmचम महाराc�ात उ¨हाळी बाजर!पासून चारा व धा¨याचे अ¥धक उ�प¨न, आ¥थ,क फायदा व पाणी 
वापर fमता TमळSयासाठq उ¨हाळी बाजर!ची पेरणी ५ ते २५ फे®ुवार! दर�यान क¯न १५ ते २० �दवसांsया 

अंतराने (१५० Tम.मी. बाcपीभवन झा$यावर) ७ स�.मी. खोल!चे पाणी देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

२२. मधु मका �पकाची पाSयाची गरज �निmचत करSयासाठq खाल!ल त6�यात नमूद केले$या “�पक 

गुणांकाचा” वापर करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

पेरणी नंतरचा आठवडा �पक गुणांक 
१ ०.६१ 

२ ०.५८ 

३ ०.६३ 

४ ०.७१ 

५ ०.८० 

६ ०.८७ 

७ ०.९१ 

८ ०.९१ 

९ ०.८९ 

१० ०.८३ 

११ ०.७७ 

१२ ०.७० 

१३ ०.६३ 

१४ ०.६० 

१५ ०.५९ 

वर!ल त6�याला पया,य �हणून खाल!ल सूdाची Tशफारस करSयात येते. 



 

 

पीक गुणांक= Kct = -8.523
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२३. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल जTमनीमधून अ¥धक उ�पादन, �नtवळ नफा आ}ण पाणी वापर 

fमता Tमळणेसाठq, Tमरची-कTलगंड या �पक प2दतीची लागवड ४० माय�ॉन जाडीsया चंदेर! काळे 

¿ला*ट!क आsछादन वाप¯न गाद! वाफयावर (९० स�मी) ६० X ४५ स�मी अंतरावर लागवड क¯न �ठबक 
Tसचंनाyवारे �पक बाcपोपणæ�सज,नाsया ७० ट6के पाणी yयावे आ}ण Tशफारशीत खत माdेsया १२५ ट6के 

खते खाल!ल त6�याMमाणे दो¨ह! �पकांना देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 
<मरची �पकाचे खताचे वेळापEक 

अ.न.ं �पक वाढHची अव#था �दवस ह�ते 

(आठवड)े 

खतमाEा xकलो/ हे-टर 

नE #फुरद पालाश 

१. �पकाची वाढ व फांदया ६० ६ २० १० १० 

२. फुले येSयाची अव*था ३० ४ ४० २० २० 

३. फळे येSयाची अव*था ६० ६ ४० २० २० 

एकुण १०० ५० ५० 
क<लगंड �पकाचे खताचे वेळापEक 

अ.न.ं �पक वाढHची अव#था �दवस ह�ते 

(आठवड)े 

खतमाEा xकलो/ हे-टर 

नE #फुरद पालाश 

१. �पकाची वाढ  १५ २ २५ १२.५ १२.५ 

२. फुले येSयाची अव*था ३० ४ ५० २५ २५ 

३. फळे येSयाची अव*था १५ २ २५ १२.५ १२.५ 

एकुण १०० ५० ५० 

२४. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल काळया जTमनीतून पपई �पकापासून अ¥धक फायदा तसेच पाणी 

व खते वापर fमता वाढ�वSयासाठq, पपईची लागवड १.८ मी x १.८ मी अंतरावर क¯न �दवसाआड �ठबक 
Tसचंनाyवारे �पक बाcपोपणæ�स,जनाsया १२० ट6के पाणी yयावे आ}ण १० �कलो M�त झाड शेणखत अ¥धक 

Tशफारशीत खतमाdेsया ७५ ट6के (१८८:१८८:३७५ Xॅम नd, *फुरद व पालाश M�त झाडास) पाSयासोबत 

खाल!ल त6�याMमाणे देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

अ. 

नं. 

खते दे;याची अव#था �दवस ह�ते नE #फुरद पालाश 
?ॅम 5=त झाड 

१. लागवड ते फुले येSयाची अव*था ६३ ९ ९४ 

(५०%) 

९४ 

(५०%) 
९४ (२५%) 

२. फुले येणे ते प�ह$या तोडणीपयRत ११९ १७ ४७ 

(२५%) 

४७ 

(२५%) 
९४ (२५%) 

३. प�हल! तोडणी ते शेवटsया तोडणीपयRत १३३ १९ ४७ 

(२५%) 

४७ 

(२५%) 
१८८ (५०%) 

 एकुण ३१५ ४५ १८८ १८८ ३७५ 



 

 

२५. मुळा डावा कालवा अंतग,त लघु �वत�रका �.३ म2ये येणा¶या लाभfेdातील माती व पाSयाsया 

नमु¨याsया पथृ:करणावर आधा�रत जीआयएस व जीपीएस Mणाल!yवारे तयार केले$या नकाशाsया 

मा�हतीsया आधारे सदर �वत�रकेअंतग,त येणा¶या जTमनी fारयु6त होत आहेत. 

२६. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल काळया जTमनीतून मया,�दत पाणी असतांना गहु �पक �यावयाचे 

अस$यास समाधान या गtहाsया वाणाची पेरणी १-१५ नोtह�बर दर�यान क¯न �यास पेरणीपूव« व पेरणीनंतर 

�दले$या पाSयानंतर एक पाणी उपलbध अस$यास ४१ tया �दवशी yयावे, दोन पाणी उपलbध अस$यास 

४१ tया व ६२ tया �दवशी देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 
६ संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ 

(शा*de, संशोधक, fेdय कम,चार!) 
:  

 शा*de 

अ.नं. पदनाम �वषय शेरा 

१. Mमुख शा*de कृ�ष�वyया अ�त�र6त पदभार 

२. व�रcठ शा*de अTभयांdक{ -- 

३. व�रcठ शा*de मदृ�वeान व कृ�ष रसायनशा*d -- 

४. शा*de कृ�ष�वyया -- 

५. शा*de अTभयांdक{ -- 

fेdय कम,चार! 

अ.नं. पदनाम पदसं�या शेरा 

१. व�रcठ Tलपीक ०१ -- 

२. कृ�ष सहा°यक ०४ -- 

३. Mयोगशाळा प�रचर ०१ -- 

४. मजूर १० ०५ �र6त 
 

७ संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत सु�वधांची 

ि*थती (�वशेषत Mfेdाची संरfण Tभतं) 
: Mfेdास संरfण Tभतं नाह! 

८ संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे का? �ववरण 
yयावे 

: जTमनीचा वापर यो¡य र!तीने होत आहे. 

एकुण जमीन- १६.८५ हे. 

लागवड fेd- १६.१० हे. 

र*ते व इमारत- ०.७५ हे. 

संशोधन Mfेd- ४.१० 

बजो�पादन Mfेd- १०.५० हे. 

फळबाग- १.५० हे. 
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   5. +ÉVÉ{ÉªÉÈiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +É±Éä±ªÉÉ |É¨ÉÖJÉ Ê¶É¡òÉ®úºÉÒ :-  

Significant achievements of Citrus: (Since 2000) 

1. Nutritional studies in acid lime: For the highest production, healthy vigour and better quality, it 

is recommended to apply 800 g N, 200 g P2O5, 300 g K2O + 15 kg FYM per plant per year for fully 

grown acid lime trees. Of these, the full dose of FYM, P2O5 and K2O to be given in June and nitrogen 

is applied in three equal splits in January, June and September. 

2. Spacing trial in acid lime: For proper management, vigorous growth, yield per plant and lowest 

intensity of canker, the 6 x 6 m spacing is recommended for acid lime cultivation on medium type 

of soil of Western Maharashtra. 

3. Rootstock trial in sweet orange: For high yield, survival per cent, minimum tree decline, good 

quality fruits with maximum monetary returns, the rootstock marmalade orange is recommended 

for Mosambi. 

4. Effect of organic and inorganic nutrient in citrus (acid lime): It is recommended to apply 600: 

300: 600 g N: P2O5: K2O + 15 kg FYM along with 15 kg neem cake per plant per year, for higher 

production, vigorous growth and better fruit quality of “Sai-Sharbati” variety of acid lime having 

the age of 10 years and above and grown in Inceptisols. The 40 per cent N, 100 per cent P2O5 , 

K2O, FYM and neem cake be given in June and remaining 60 per cent N be applied in two equal 

splits in September and January. 



 

 

5. Effect of biofertilizers on growth, yield and quality of citrus (sweet orange): For higher 

production of quality fruits, application of 800 : 300 : 600 g N,  P, K + 20 kg FYM + 15 kg Neem cake 

along with VAM (500 g/ plant) + PSB (100 g/ plant) + Azospirillum (100 g/ plant) + T. harzianum 

(100 g/ plant) is recommended for  Ambia bahar of Mosambi. Of this 50 per cent N + 100 per cent 

P2O5, K2O, FYM, NC and biofertilizers are applied as basal dose while 50 per cent N after 45 days. 

6. Evaluation of sweet orange cultivars under different agro-climatic conditions: The cultivar 

“Mosambi” in comparison with other sweet orange cultivars Valencia, Valencia Late, Sathgudi, 

Jaffa, Hamlin, Blood Red Mutation and Blood Red Malta recorded high yield (39 to 106 %) 

associated with vigorous plant growth and field tolerance against pest and diseases. 

7. Effect of biofertilizers on growth, yield and quality of citrus (acid lime): For better plant growth, 

production of quality fruits and improvement of soil fertility, an application of 600:300:600g NPK 

+15 kg FYM + 15 kg Neem cake along with biofertilizers VAM (500 g) + PSB (100 g) + Azospirillum 

(100 g) + T. harzianum (100 g) per plant is recommended for acid lime.  Among this 40 per cent N 

+ 100 per cent P2O5, K2O, FYM, NC and biofertilizers should be applied as a basal dose in the month 

of June while 60 % N into two equal splits in September and January. 

8. Standardization of bahar treatment for sweet orange: To undertake Ambia bahar in sweet 

orange via drip irrigation system, it is recommended to withhold water from 15th November up to 

205 mm CPE (approximately 45 days) in medium soils.  

9. Intercropping trial in citrus (sweet orange) : For obtaining maximum monetary returns from pre-

bearing (1-5 years) orchard of sweet orange, intercropping either with green gram in kharif and  

gram in  rabi  or  groundnut in kharif and onion in rabi is recommended. 

10. Clonal selection of acid lime: By considering the growth, yield, quality and pest and disease 

incidence, the acid lime RHR-L-124 stands on superior position and hence released as “Phule 

Sharbati” for cultivation in Maharashtra. 

11. Clonal selection of sweet orange: By considering the growth, yield, quality and pest and disease 

incidence, sweet orange Sel. No. 4 stands on superior position and hence released as “Phule 

Mosambi” for cultivation in Maharashtra. 

12.  Management of Hasta bahar in acid lime: The application of growth regulators, GA 75 ppm in the 

month of January and June, NAA 400 ppm in February and July and CCC 1000 ppm in August and 

September in acid lime is recommended for getting maximum fruit yield in summer months. 

13. Standardization of time of N and K fertilizer application in sweet orange: For obtaining vigorous 

plant growth, high yield and better quality fruits during Ambia bahar, application of fertilizer dose 



 

 

per plant for sweet orange i.e. organic (FYM 20 kg + Neem cake 15 kg), bio-fertilizers (VAM 500 g/ 

plant + PSB 100 g/ plant + Azospirillum 100 g/ plant + T. harzianum 100 g/ plant) and phosphorus 

(300 g) as a basal dose while nitrogen and potash (800 g and 600g, respectively) in three equal 

splits (as basal, 45 days and 90 days) is recommended. 

14. Fertigation studies in citrus (sweet orange): For higher production of quality fruits of sweet 

orange during Ambia bahar, the application of 75% recommended dose of N and K (600 g N and 

450 g K/plant/year) through drip and 20 kg FYM + 15 kg Neem cake + 300 g P/plant/year through 

soil is recommended for medium black soils. 

15. Irrigation studies in sweet orange: Ambia bahar orchard of sweet orange should be irrigated by 

drip irrigation method at alternate day at 40 per cent of evapotranspiration is recommended for 

better growth, higher fruit yield and monetary return. 

16. Organic cultivation in sweet orange: Application of 20 kg Vermicompost + 8 kg Neem cake / plant 

/ year through soil along with foliar spray of 5 % NSKE and 1 % Neem oil for plant protection is 

recommended for higher yield of quality fruits of organically grown sweet orange (Ambia bahar) 

planted in medium black soils of Western Maharashtra. 

17.  Standardization of stage wise requirement of nutrients in sweet orange: Split application of 

nutrient dose is recommended in sweet orange for higher yield of quality fruits from Ambia bahar 

in medium deep soils is as follows. 

* January -  40 % N (320 g N) + 50 % P2O5 (150 g P2O5) 

* March - 40 % N (320 g N) + 50 % P2O5 (150 g P2O5) 

* May  -  20 % N (160 g N) + 50 % K2O (300 g K2O) 

* July  - 25 % K2O (150 g K2O) 

* September- 25 % K2O (150 g K2O)  

18. Regulation of flowering in acid lime: Foliar application of GA3 50 ppm in June, Cycocel    1000 

ppm in September and KNO3 1 % in October is recommended for higher yield of acid lime from 

hasta bahar. 

19. Standardization of stage wise requirement of nutrients in acid lime: Split application of nutrient 

dose is recommended in acid lime for higher yield of quality fruits in medium deep soils. 

* March   -  30 % N (180 g N) + 40 % P2O5 (120 g P2O5) + 10 % K2O (60 g K2O) 

* May              -  30 % N (180 g N) + 35 % P2O5 (105 g P2O5) + 10 % K2O (60 g K2O) 



 

 

* July   -  20 % N (120 g N)  + 25 % P2O5 (75 g P2O5) + 30 % K2O (180 g K2O) 

* September - 10 % N (60 g N)   + 25 % K2O (150 g K2O) 

* November - 10 % N (60 g N)   + 25 % K2O (150 g K2O)  

20.   Standardization of stage wise water requirement in sweet orange: Irrigation at 80 % evaporation 

through drip for all growing period (January-October) with water stress in November-December 

is recommended for better growth, yield and quality fruits with efficient utilization of irrigation 

water in Ambia bahar of sweet orange in Western Maharashtra. 

21.     Identification of critical stages of water requirement in Citrus: Irrigation at 80 % 

evaporation through drip for all growing period (January-October) with water stress in 

stage VI (November-December) is recommended for better growth, flowering, fruit 

development, yield and quality citrus fruits with efficient and timely utilization of irrigation 

water using micro-irrigation systems in Ambia flush of mandarins, sweet orange and acid 

lime growing states of India. 

22.   Studies on irrigation and nutrient interaction in Citrus: Irrigation schedule at 80-90 % 

Evaporation Replenishment (ER) with 70-80 % RDF fertigation through drip irrigation 

system during the flowering to fruit development in summer months (January-June) with 

water stress in December is recommended for better plant growth, higher yield and quality 

fruits with efficient utilization of irrigation water and fertilizers in Ambia bahar of 

mandarin, sweet orange and acid lime in India. 

 

 

 

-xoxo- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sweet orange 

Salient features of Phule Mosambi  

• Vigorous plant growth - canopy volume 27.03 m3. 

• High yield potential - 72.95 kg/plant and 20.12 t/ha/year. 

• High juice - 47.37 % with lower acidity - 0.40 % and high TSS - 9.66 oBrix. 

• Field tolerance to pests and diseases 

¹ãŠìÊãñ ½ããñÔãâºããèÞããè Ÿß‡ãŠ ÌãõãäÎãÓ›¾ãñ 

1. ¢ãã¡ãâÞããè •ããñ½ãªãÀ Ìãã¤ - ‚ãã‡ãŠãÀ½ãã¶ã 27.03 Üã¶ã½ããè›À 

2. ‚ããä£ã‡ãŠ „¦¹ããª¶ãàã½ã¦ãã - 72.95 ãä‡ãŠËãñ / ¢ãã¡ Ìã 20.12 ›¶ã / Öñ / ÌãÓãñÃ 

3. ÀÔããÞãñ ¹ãÆ½ãã¥ã - 47.37 ›‡ã‹‡ãñŠ 

4. ‡ãŠ½ããè ‚ãã½Ë¦ãã - 0.40 ›‡ã‹‡ãñŠ 

5. •ããÔ¦ã ãäÌã³ãÌ¾ã Üã›‡ãŠ - 9.66 ‚ãâÎã ãäºãÆ‡ã‹Ôãû 

6. ÀãñØã ‚ãããä¥ã ãä‡ãŠ¡ãèÔã •ããªã ÔãÖ¶ããäÎãË 

               Mosambi  

                                       Phule Mosambi  

 

 

 

 



 

 

Acid lime 

Salient features of Phule Sharbati  

• Early precocity - from 3rd year 

• High yield potential - 52.19 t/ha/year 

• More summer cropping - 25.42 % 

• Rounded fruit with thin rind - 1.95 mm 

• High juice content - 52.52 % 

• Vigorous canopy volume - 86.50 m3 

• Field tolerance to pests and diseases, particularly to citrus canker 

¹ãŠìÊãñ ÍãÀºã¦ããèÞããè Ÿß‡ãŠ ÌãõãäÎãÓ›¾ãñ 

• ËÌã‡ãŠÀ ºãÖãÀ - ãä¦ãÔã-¾ãã ÌãÓããÃ¹ããÔãì¶ã „¦¹ããª¶ã ÔãìÂ 

• •ããÔ¦ã „¦¹ããª¶ãàã½ã¦ãã - 52.19 ›¶ã / Öñ. 

• •ããÔ¦ã „¶Öãßãè ãä¹ã‡ãŠ - ÖÔ¦ãºãÖãÀ - 25.42 ›‡ã‹‡ãñŠ 

• ¹ãŠßñ ØããñËã‡ãŠãÀ Ìã ¹ãã¦ãß ÔããËãèÞããè - 1.95 ãä½ã.½ããè. 

• ÀÔããÞãñ •ããÔ¦ã ¹ãÆ½ãã¥ã - 52.52 ›‡ã‹‡ãñŠ 

• ¢ãã¡ãâÞããè Ìãã¤ •ããñ½ãªãÀ - 86.50 Üã¶ã ½ããè›À 

• ÀãñØã Ìã ãä‡ãŠ¡ãèÔã •ããªã ÔãÖ¶ãÎããèË 

  

Phule Sharbati 

                                                             Acid lime 



 

 

Salient features of Sai Sharbati  

• Yield - 46.90 t/ha/year 

• Fruit weight - 49.87 g 

• Juice percent - 54.51 % 

• Rind thickness - 1.52 mm 

• Summer cropping - 24.47 % 

• Seeds/fruit - 6.16 

• Oval smooth fruits with thin rind and uniform size 

• Tolerant to canker  

ÔããƒÃ ÍãÀºã¦ããèÞããè Ÿß‡ãŠ ÌãõãäÎãÓ›¾ãñ 

• •ããÔ¦ã „¦¹ããª¶ã - 46.90 ›¶ã / Öñ. / ÌãÓãñÃ 

• ¹ãŠßãÞãñ Ìã•ã¶ã - 49.87 ØãÆù½ã 

• ÀÔããÞãñ •ããÔ¦ã ¹ãÆ½ãã¥ã - 54.51 ›‡ã‹‡ãñŠ 

• ¹ãŠßñ ‚ãã‡ãŠãÀã¶ãñ Ëâºã ØããñËã‡ãŠãÀ Ìã ¹ãã¦ãß ÔããËãèÞããè - 1.52 ãä½ã.½ããè. 

• „¶Öãßãè „¦¹ããª¶ã - 24.47 ›‡ã‹‡ãñŠ 

• ‡ãúŠ‡ãŠÀÔããŸãè ÔãÖ¶ãÎããèË 
 

                                         

Recommendations on PGR (Ìãã¤¹ãÆñÀ‡ãŠ Ôãâ•ããèÌã‡ãŠñ ãäÎã¹ãŠãÀÎããè) 

Citrus (ãäËâºãîÌãØããèÃ¾ã ¹ãŠßñ): 



 

 

1. Management of Hasta bahar in acid lime: The application of growth regulators, GA75 ppm in the 

month of January and June, NAA 400 ppm in February and July and CCC 1000 ppm in August and 

September in acid lime is recommended for getting maximum fruit yield in summer months. 
 

1. ‡ãŠãØãªãè ãäËâºãîÞ¾ãã „¶Öãßãè ½ããäÖ¶¾ãã¦ããèË ‚ããä£ã‡ãŠ „¦¹ããª¶ããÔããŸãè •ãã¶ãñÌããÀãè Ìã •ãî¶ã ½ããäÖ¶¾ãã¦ã ãä•ãºãÆñãäË‡ãŠ ‚ãùÔããè¡ (•ããè.‚ãñ.) 
75 ¹ããè.¹ããè.†½ã., ¹ãŠñºãÆìÌããÀãè Ìã •ãìËõ ½ããäÖ¶¾ãã¦ã ¶ãù¹©ãùãäË¶ã ‚ãùãäÔã›ãè‡ãŠ ‚ãùÔããè¡ (†¶ã.†.†.) 400 ¹ããè.¹ããè.†½ã. ‚ãããä¥ã ‚ããùØãÔ› 
Ìã Ôã¹›ñâºãÀ ½ããäÖ¶¾ãã¦ã 1000 ¹ããè.¹ããè.†½ã. Ôãã¾ã‡ãŠãñÔããèËÞããè ¹ãŠÌããÀ¥ããè ‡ãŠÀ¥¾ããÞããè ãäÎã¹ãŠãÀÔã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã ‚ããÖñ.   
 

2. Regulation of flowering in acid lime: Foliar application of GA3 50 ppm in June, Cycocel 1000 ppm 

in September and KNO3 1 % in October is recommended for higher yield of acid lime from hasta 

bahar. 
 

1. ‡ãŠãØãªãè ãäËâºãîÞ¾ãã ÖÔ¦ã ºãÖãÀã¦ããèË ‚ããä£ã‡ãŠ „¦¹ããª¶ããÔããŸãè •ãî¶ã ½ããäÖ¶¾ãã¦ã ãä•ãºãÆñãäË‡ãŠ ‚ãùÔããè¡ (•ããè.‚ãñ.3) 50 ¹ããè.¹ããè.†½ã., 
Ôã¹›ñºãÀ½ã£¾ãñ Ôãã¾ã‡ãŠãñÔããèË 1000 ¹ããè.¹ããè.†½ã. Ôãâãä•ãÌã‡ãŠãÞããè Ìã ‚ããù‡ã‹›ãñâºãÀ ½ããäÖ¶¾ãã¦ã 1 ›‡ã‹‡ãŠã ¹ããñ›ùãäÎã¾ã½ã ¶ãã¾ã›Èñ› 
ªÆãÌã¥ããÞããè ¹ãŠÌããÀ¥ããè ‡ãŠÀ¥¾ããÞããè ãäÎã¹ãŠãÀÔã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã ‚ããÖñ. 

 

Grapes (ªÆãàãñ):  

1. Propagation of grape rootstocks by layering with use of 1000 ppm IBA , results in 100 percent 

success.  

2. For induction of sprouting 2% Thiourea should be applied to the 2-3 terminal buds immediately 

after the October pruning for achieving even sprouting.  

 

Guava (¹ãñÀŠ):  

1. For higher success percentage and early and profuse rooting of guava layers it is recommended 

to use polythene bags instead of earthen pots and apply 3000 ppm IBA. 

To increase rooting and success percentage of guava layers, it is recommended to apply 3000 ppm 

IBA through lanolin paste.  

It is recommended to spray 1000 ppm CCC at the time of giving the stress and again 50 ppm 2-4-

D (twice at 15 days interval) at the time of first irrigation of bahar for better flowering of guava. 

For obtaining higher summer harvest of guava, it is recommended to give foliar application of 2-

4-5-T (70 ppm). 

After withholding water in the month of October and November spraying of 50 ppm 2-4-D in the 

first of December followed by irrigation for January bahar (Ambia bahar) is recommended for 

guava in order to increase the production.  

Mango  (‚ããâºãã):  

1. Effect of paclobutrazol application on flowering and fruiting in mango cv.Keshar: It is 

recommended to soil drench of plant growth retardant 23% Paclobutrazol 0.50 to 1.00 gm a.i. (i.e. 

2.17 to 4.34 ml) per meter diameter of tree during the first week of August for early flowering and 

harvesting (16.67-23.33 days) of mango cv. Keshar under Western Maharashtra during December 

and May respectively as per the parameters mentioned below.   



 

 

Paclobutrazol (23%) 

(g.a.i./m canopy 

diameter/ ml/m canopy 

diameter) 

Expenditure of 

growth 

retardant 

(Rs./ha.) 

Advancement 

in maturity/ 

harvesting 

(days) 

Additional 

yield 

(t/ha) 

Additional 

benefits 

(Rs./ha.) 

0.50 (2.17 ml) 27915=00 16.67 1.58 62996=00 

0.73 (3.25 ml) 39717=00 22.00 2.06 82257=00 

1.00 (4.34 ml) 55531=00 23.33 3.13 125170=00 

 
1. ¹ããäÍÞã½ã ½ãÖãÀãÓ›Èã¦ã ‡ãŠñÍãÀ ‚ããâº¾ããÞ¾ãã ¢ãã¡ãâ¶ãã ãä¡ÔãñâºãÀ ½ããäÖ¶¾ãã¦ã ÊãÌã‡ãŠÀ ½ããñÖãñÀ ¾ãñ„Š¶ã ½ãñ ½ããäÖ¶¾ãã¦ã ÊãÌã‡ãŠÀ ‡ãŠã¤¥ããè 

‡ãŠÀ¥¾ããÔããŸãè (16.67 ¦ãñ 23.33 ãäªÌãÔã) 23% ¹ãù‡ã‹Êããñº¾ãì›Èã¢ããñÊã Öñ `¹ããè‡ãŠ Ìãã¤ ãä¶ãÀãñ£ã‡ãŠ' ‚ããùØãÔ› ½ããäÖ¶¾ããÞ¾ãã 
¹ããäÖÊ¾ãã ‚ããŸÌã¡¾ãã¦ã ŒããÊããèÊã ¦ã‡ã‹¦¾ãã¦ããèÊã ãäÌããäÌã£ã ãä¶ã‡ãŠÓããÞ¾ãã •ãÀŠÀãè¶ãìÔããÀ 0.50 ¦ãñ 1.0 ØãÆù½ã ãäÌãÆŠ¾ããÍããèÊã Üã›‡ãŠ 
(2.17 ¦ãñ 4.34 ãä½ãÊããè/ãäÊã)/ ½ããè›À ¢ãã¡ãÞ¾ãã ¡ñÅ¾ããÞãã Ì¾ããÔã ¾ãã ¹ãÆ½ãã¥ãã¦ã •ããä½ã¶ããè¦ãî¶ã ªñ¥¾ããÞããè ãäÍã¹ãŠãÀÔã ‡ãŠÀ¥¾ãã¦ã ¾ãñ¦ã 
‚ããÖñ. 

¹ãù‡ã‹Êããñºãì›Èã¢ããñÊãÞãñ ¹ãÆ½ãã¥ã (ØãÆù½ã 
ãäÌãÆŠ¾ããÍããèÊã Üã›‡ãŠ / ½ããè.¢ãã¡ãÞãã 

Ì¾ããÔã/ ãä½ãÊããè/½ããè. ¢ãã¡ãÞãã Ì¾ããÔã) 

Ìãã¤ ãä¶ãÀãñ£ã‡ãŠãÞãã 
ŒãÞãÃ (ÀŠ./Öñ.) 

ÊãÌã‡ãŠÀ 
‡ãŠã¤¥ããè 
(ãäªÌãÔã) 

‚ããä£ã‡ãŠ 
„¦¹ããª¶ã  

(›¶ã / Öñ) 

‚ããä£ã‡ãŠ ‚ãããä©ãÃ‡ãŠ 
¹ãŠã¾ãªã (ÀŠ./Öñ.) 

0.50 (2.17 ãä½ãÊããè) 27915=00 16.67 1.58 62996=00 

0.73 (3.25 ãä½ãÊããè) 39717=00 22.00 2.06 82257=00 

1.00 (4.34 ãä½ãÊããè) 55531=00 23.33 3.13 125170=00 

 

6.  ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ GåòpùÉ´É®ú ={É±É¤vÉ  ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý :- 

+.Gò {ÉnùxÉÉ¨É {ÉnùºÉÆJªÉÉ ¶Éä®úÉ 

2.  ºÉ½þªÉÉäMÉÒ |ÉÉvªÉÉ{ÉEò 
(=tÉxÉÊ´ÉtÉ´ÉäkÉÉ) 

02  

3.  ºÉ½þÉªªÉEò |ÉÉvªÉÉ{ÉEò 
(=tÉxÉÊ´ÉtÉ) 

02  

4.  ºÉ½þÉªªÉEò |ÉÉvªÉÉ{ÉEò 
(´ÉxÉº{ÉiÉÒ ®úÉäMÉ¶ÉÉºjÉ 

02  

5.  ºÉ½þÉªªÉEò |ÉÉvªÉÉ{ÉEò 
(ÊEò]õEò¶ÉÉºjÉ) 

01 Ê®úCiÉ  



 

 

6.  ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ºÉ½þÉªªÉEò 

02 01 Ê®úCiÉ 

7.  EÞòÊ¹É ºÉ½þÉªªÉEò 05  

8.  Ê±É{ÉÒEò ÊxÉ ]ÆõEò±ÉäJÉEò 01  

9.  ¨ÉÉ³ýÒ 04 01 {Énù Ê®úCiÉ 

10.  |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ³ýÉ {ÉÊ®úSÉ®ú 02 01 {Énù Ê®úCiÉ  
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7. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EåòpùÉ´É®ú ={É±É¤vÉ {ÉÉªÉÉ¦ÉÚiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆSÉÒ ÎºlÉiÉÒ (Ê´É¶Éä¹ÉiÉ |ÉIÉäjÉÉSÉÒ ºÉÆ®úIÉhÉ Ë¦ÉiÉ) :- 
ÊxÉ®ÆúEò 

8. ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ EåòpùÉ´É®ú ={É±É¤vÉ VÉÊ¨ÉxÉÒSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäiÉ VÉÊ¨ÉxÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú ½þÉäiÉ +É½äþ EòÉ? :- ½þÉäªÉ 
+.Gò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eåòpù VÉ¨ÉÒxÉ IÉäjÉ ¶Éä®úÉ 

+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¡ò³ýÊ{ÉEäò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ Eåòpù, ¨É¡ÖòEÞòÊ´É.,®úÉ½Öþ®úÒ 

1. Ë±É¤ÉÚ́ ÉMÉÔªÉ ¡ò³äý 9.51 ½äþC]õ®ú  

2. pùÉIÉä, {Éǟ û ´É +ÉÆ¤ÉÉ 6.26. ½äþC]õ®ú  

3. ¸ÉÒ®úÉ¨É{ÉÚ®ú (¨ÉÉäºÉÆ¤ÉÒ) 4.53 ½äþC]õ®ú   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अpखल भारतीय समि{वत कोरडवाहू फळे संशोधन 5क�प,  उOयान�वOया �वभाग, 

महा!मा फुले कृषी �वOयापीठ, राहुरH 

१. संशोधन  क� �ाच ेनाव व प�ता अpखल भारतीय समि{वत कोरडवाहू फळे संशोधन 5क�प,  

उyयान�वyया �वभाग, महा�मा फुले कृषी �वyयापीठ, राहुर! 

२. *थापना वष, १७ ऑग*ट, १९७६ 

३. संपक,  (दरू2वनी /फँ6स /ई-मेल ) फोन. ०२४२६-२४३२४७ 

ई-मेल. azfhort@gmail.com 

४. संशोधनाचे Mमुख �पके डाTळंब, Tसताफळ, जांभळू, बोर, अंजीर आ}ण आवळा 

५. आजपयRत करSयात आले$या Mमखु Tशफारसी (�नवडक उ�तम फोटोXापसह) 

5साlरत केले�या जाती –  

डा<ळंब               गणेश, जी-१३७, मदृलुा, फुले आर6ता, फुले भगवा सुपर  

<सताफळ             फुले जानक{ 

<शफारशीत केले�या जाती- 

डा<ळंब               भगवा  

<सताफळ             बाळानगर  

बोर                  उमरान, मेहnन, कडाका, चुहारा 

आवळा  कृcणा, कांचन, एन. ए. -७, चकैया  

अंजीर  पूना �फग, �दनकर 

<शफारस 

उOयान�वOया �वभाग  

डा<ळंब-  

१. डाTळंबाम2ये दज�दार फळांचे उ�पादन घेSयासाठq बहार tयव*थापन करताना पानगळ झा$यानंतर बाहेर!ल 

फाyंयांची श�ºयापासून २० से. मी. अंतराने छाटणीसह म2यवत« भागात भरपूर सूय,Mकाश पोहोचSयासाठq 

आतील फांyयांची �वरळणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

२. डाTळंबाsया  द!घा,यषुी फळबाग tयव*थापन आ}ण अ¥धकतम दज�दार फळ उ�पादनाक�रता ४. ५ x ३. ० मी 

अंतरावर डाTळंबाची लागवड करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

३. डाTळंब झाडाची  पानगळ करSयासाठq बहार धरSयापूव« २० �दवस अगोदर इÚेल या संजीवकाची २ Tमल! 

M�त Tलटर या Mमाणात फवारणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

सीताफळ- 

१. सीताफळात बगर हंगामी फळधारणा, लवकर काढणी तसेच फळानंा चांगला बाजारभाव TमळSयाsया Ècट!ने 

संर�fत Tसचंनाखाल! फे®ुवार! म�ह¨याsया प�ह$या आठवºयात झाडाची हलक{ छाटणी कnन बाजर!, मका, 

�वार!, ताग �कंवा धÂचा यासार�या �पकाची सीताफळाsया झाडाखाल! पेरणी करSयाची Tशफारस करSयात येत 

आहे. 

२. सीताफळाsया बाळानगर या वाणाचे अ¥धक उ�पादनासाठq फळांsया काढणीनंतर ७५ �दवसानंी २५ ट6के छाटणी 

करSयाची Tशफारस करSयात आलेल! आहे.  

सीताफळ छाटणी तंEFान  

अ) झाडाची पानगळ पूण, झा$यानंतर �हणजेच शवेटsया तोडणीनतंर ७५ �दवसांनी छाटणी करावी  

ब) छाटणी करतांना फाyंयांची श�ºयाकडील १/४ भागाची हलक{ छाटणी करावी  

क) M�येक छाटणीsया वेळेस झाडास वळण देताना म2यवत« खलेु पानाचे व खोडांचे tयव*थापन करावे, 

जेणेकnन झाडास मुबलक सूय,Mकाश व हवा उपलbध होईल  

ड) छाटल$ेया भागावर १ ट6का बोडæ पे*ट लावावी. 



 

 

बोर  -  

१. बोराsया  नर�� बोर -१  या वाणाची महाराc�ातील कोरडवाहू भागात लागवडीसाठq Tशफारस करSयात येत 

आहे. 

२. बोर फळाच ेअ¥धक उ�पादन, उ�कृcट आबंट गोड  चव व चागंल! साठवण fमता यासाठq नर�� बोर -१ या 

वाणाची महाराc�ातील कोरडवाहू भागात लागवडीसाठq Tशफारस करSयात येत आहे. 

 

अंजीर-  

१. अंजीराsया पुना �फग या वाणाचे अ¥धक उ�पादन व गुणव�तसेाठq फाyंयांची छाटणी १५ स¿ट�बर ते १५ 

ऑकटोबर दर�यान करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे.  

अंजीर छाटणी तंEFान  

अ) सु¯वातीचे झाडास वळण tयव*थापण  

१. लागवडीनंतर झाड २.५ ते ३ फूट उंच झा$यावर मु�य श�डा छाटावा.  

२. खालsया बाजूने एकच मु�य खोड ठेवावे बाजूची बगलफूट वेळोवेळी काढून टाकावी.  

३. श�डा काढ$यामळेु वरsया बाजूस येणा¶या ४ ते ५ उप  फाyंया ४ �दशांना राखाtयात.  

ब) �नयTमत छाटणीचे tयव*थापन  

१. दसु¶या वष« उप फाyंया १. ५ ते २ फुटापयRत ठेऊन श�ºयावरचा भाग छाटावा  

२. M�येक उप फादं!वर पु¨हा २-३ द°ुयम फाyंया राखाtयात.  

३. द°ुयम फाyंया वाढू yयाtयात व �यावर फळे धरावीत.  

४. M�येक छाटणी झा$यानंतर १ ट6का बोडæ पे*ट छाटणी झाले$या भागात लावावी. 

xकटकशा#E �वभाग  

डा<ळंब  -  

१. डाTळंबावर!ल फुल�कडीsया Mभावी �नयंdणासाठq व मधमाmयांsया संवध,नासाठq वन*पतीज¨य �नबंोळी व करंज 

तेल M�येक{ २०. ०० Tमल!  M�त १० Tलटर पाSयात Tमसळून ५० ट6के फुलोरा  ते फळधारणेsया आवस*ंथेत 

१० �दवसांsया अंतराने दोन फवारSया करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

२. डाTळंबावर!ल �पÖया ढेकणाचा जै�वक �नयंdणासाठq बुरशीज¨य tह�ट,सीTलयम लेकॅनी १.१५ % पाSयात Tमसळणार! 

भकुट! (६ x १०५ / Xॅम) ६० Xॅम आ}ण ५० Tमल! दधू १० Tलटर पाSयात Tमसळून �कडीचा Mादभुा,व �दसून 

आ$यानंतर १५ �दवसांsया अंतराने तीन वेळा फवारSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

३. डाTळंबावर!ल फळे पोखरणा¶या आळीsया Mभावी �नयंdणासाठq इमामेि6टन बे¨झोएट ५ एस. सी. ५ Xॅम Mती 

१० Tलटर पाSयात Tमसळून फळ धारणा झा$यानंतर २० �दवसांsया अंतराने दोन वेळा फवारSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

सीताफळ- 

       सीताफळावर!ल �पÖया ढेकणांsया  tयव*थापनासाठq परभfी �कटक ि*क�नस कॉि6सtहोरा sया १० अ¾या 

�कंवा ऑ*टेTलयान लेडी भंुगे¶यांsया ५ अ¾या M�त झाड जुल ैआ}ण ऑग*ट म�ह¨यात दोन वेळा सोडSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

अंजीर-  

       अंजीरावर!ल खोड�कडीsया M�तबंधा�मक �नयंdणासाठq पावसा¾याsया सुरवातीस थायोडीकाब, ७५ डb$यपूी 

२० Xॅम M�त १० Tलटर पाSयात १५ �दवसांsया अंतराने तीन फवाराव ेकराtयात. 

वन#पती रोगशा#E �वभाग 

डा<ळंब- 

१. डाTळंबावर!ल ते$या (अणुजीवज¨य करपा) रोगाsया tयव*थापनासाठq खाल!ल आराखºयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे.  (माd हा आराखडा सोलापूर िज$यातील रोगX*त भागात पु¨हा  तपासून पाहSयात यावा) 



 

 

अ) मागील हंगामातील सव, फळे काढ$यानंतर इछऊझ (२ ®ोमो -२ नाय�ोMोपेन -१, ३, डायोल ५०० पी पी 

एम) या औषधाची फवारणी करावी. रोगाचा Mादभुा,व असेल तर बागेला �वuांतीsया काळात वर!ल औषधाsया 

१० �दवसाsया अंतराने फवारSया yयाtयात. रोगाची ती�ता नगSय अस$यास ३० �दवसाsया अंतराने yयाtयात.  

ब) पानगळीची इÚेलची फवारणी करावी (इÚेल -१५ Tमल! /१० Tलटर पाणी)  

क) रोगट  पाने, फाyंया, फळे जाळून नcट करावेत.  

ड) पानगळीची छाटणी कnन वर!ल औषधे ५०० पी पी एम + कॅ¿टन (०.५%) ची फवारणी करावी.  

इ) छाटणी झा$यानंतर बोडæTमuण १ % फवारावे.  

फ) जTमनीवर झाडाखाल! िbल¥चगं पावडर (६० �कलो /हे6टर) ची धुरळणी करावी.  

ग) झाडाsया खोडाला �नबंोळी तेल + (इछऊझ-२५०पी पी एम) + कॅ¿टन (०.५%)  पाSयात Tमसळून लेप 

yयावा.  

घ) पाळावी फुट$यानंतर इछऊझ (२५०पी पी एम) ची फवारणी करावी.  

ई) १० �दवसानंतर कॅ¿टन ०.५% ची फवारणी करावी.  

�टप १. ढगाळ, दमट व पावसाळी हवामानात वर!ल औषधाची १० �दवसाचे अंतराने फवारणी सु¯ ठेवावी. �नरî 

हवामानात २० �दवसाचे अंतराने फवारणी करावी  

�टप २. सदर बुरशीनाशकाची फवारणी हवामान कोरड ेअस$यास फळ काढणीsया ३०�दवस आगोदर व हवामान 

पावसाळी अस$यास फवारणी फळ काढणीsया २० �दवस अगोदर बंद करावी. 

६. संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ   शा*de - ४ 

संशोधक - २ 

fेdय कम,चार! - ४ 

७. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभतू सु�वधाचंी ि*थती सुि*थतीत 

८. संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे का? �ववरण yयावे 

लागवडीखाल!ल fेd १३ हे6टर  वरती  डाTळंब, Tसताफळ, बोर, 

आवळा, अंजीर आ}ण जांभूळ इ�याद! फळ�पकांची लागवड केलेल! 

असून �या�पकावंर संशोदन चाल ूआहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अpखल भारतीय समि{वत भाजीपाला संशोधन 5क�प, उOयान�वOया �वभाग, 

महा!मा फुले कृ�ष �वOयापीठ, राहुरH ४१३ ७२२ िज. अहमदनगर 

१. संशोधन क� �ाचे नाव व प�ता : अ}खल भारतीय समि¨वत भाजीपाला संशोधन Mक$प, उyयान�वyया 

�वभाग, महा�मा फुले कृ�ष �वyयापीठ, राहुर! ४१३ ७२२ िज. अहमदनगर 

२. *थापना वष, : १९७१ 

३. संपक,  (दरू2वनी/इमेल) : ०२४२६-२४३३४२  

veg.mpkv@gov.in, vegbreeder@rediffmail.com 

४. संशोधनाचे Mमुख �पक  : वांगी, टोमाटो, Tमरची, भ�डी, कांदा, वाल, कारले, दोडके, घोसाळे, दधुी 

भोपळा, तांबडा भोपळा, टरबूज, खरबूज, काकडी, वटाणा  

५. आजपय,त करSयात आले$या 

Mमुख Tशफारशी  

: सोबत जोडून  

६. संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcयबळ  

: शा*de 

१. व�रcट भाजीपाला पैदासकार (उyयान�वyया) 

२. बयाणे पैदास अ¥धकार! (उyयान�वyया) 

३. क�नcट भाजीपाला पैदासकार (उyयान�वyया) 

४. क�नcट रोग शा*de (वन*पती �वकृती शा*d) 

५. क�नcट क{टक शा*de (वन*पती क{टकशा*d) 

संशोधक  

१. व�रcठ संशोधन सहा°यक (उyयान�वyया)  

२. व�रcठ संशोधन सहा°यक (उyयान�वyया) 

३. व�रcठ संशोधन सहा°यक (उyयान�वyया) 

४. व�रcठ संशोधन सहा°यक (वन*पती शा*d) 

fेdीय  

१. कृ�ष सहा°यक 

२. कृ�ष सहा°यक 

३. कृ�ष सहा°यक 

४. कृ�ष सहा°यक    

७. संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभूत सु�वधांची ि*थती  

: काया,लय इमारत, भांडार गहृ, खळे, ह�रत गहृ, संरfण Tभतं  

८. संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होतो आहे 

का?  

: संशोधन क� �ावर उपलbध fेd – ९.६ हे. 

वापरात असलेले fेd – ९.६ हे. 

  

  



 

 

आpखल भारतीय समि{वत चारा�पके संशोधन 5क�प व उपयोगीता, म.फु.कृ.�व, 

राहुरH    
    

१. संशोधन क� �ाचा नाव व प�ता  :- आ}खल भारतीय समि¨वत चारा�पके संशोधन Mक$प व उपयोगीता,                 

   म.फु.कृ.�व, राहुर! 

२. *थापना वष,  :- �डस�बर, १९७१  

३. संपक,  (दरू2वनी/फॅ6स/ई-मेल)  :- ७५८८५४१२३८ / forage.mpkv@gov.in 

४. संशोधनाचे Mमुख �पके  :- खर!प:- मका, बाजर!, हा.ने�पअर, �वार!, चवळी  

:- रbबी:- लसून घास, ओट, �वार!, बरसीम  

५. आजपयRत करSयात आले$या 

Mमुख Tशफारशी  

(फोटोXाफ सह) 

चारा �पकांचे �व�वध सुधा�रत वाणांचे(मका- आ�©कन टॉल, बाजर!-जाय¨ट 

बाजरा, चवळी-mवेता, �वार!- फुले ¯¥चरा, लसून घास-RL-८८, बरसीम-वरदान   

ओट- फुले ह�रता, फुले सुरभी) फोटोXाफ व Tशफारशी *वतdं पानावर देत आहे.  

६. संशोधन क� �ावर उपलbध 

मनुcयबळ  

(शाÏe, संशोधक, fेdीय 

कम,चार!) 

शाÏe-३, संशोधक-१, fेdय कम,चार!-४   

७. संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभूत सु�वधांची ि*थती  

(�वशेषता Mfेdाची संरfण 

Tभतं) 

संशोधन योजनेचे Mfेd राहुर! खुद, व �डXस या गावांsया Tसमांजवळ अस$याने 

संरfक Tभतं आवmयक आहे. संशोधन क� �ासाठq भांडार उपलbध नाह!. 

 संशोधन क� �ासाठq काया,लय उपलbध आहे.       

८. संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा 

वापर होत आहे का ? �ववरण 

yयावे  

होय. 

संशोधन योजनेकडील उपलbध माशागतीयो¡य एकूण १३.९०  हे. fेdापैक{  ४.९० 

.७०  हे. fेdावर चारा संशोधनाचे Mयोग घेतले जातात व उव,�रत  ९ .००  हे. 

fेdावर चा¶याचे  �व�वध वाणाचे बजो�पादन घेतले जाते. 
 

�नवडक चारा�पकांsया जातीचे फोटोXाफ:- 

  

�वार!-फुले ¯¥चरा  

रा�यासाठq Mसार!त-१९८४ 

चवळी-mवेता 

रा�यासाठq Mसार!त-१९८६  

बाजर!-जाय¨ट बाजरा 
देशासाठq व रा�यासाठq Mसार!त-१९८४   



 

 

  
मका- आ�©कन टॉल 

देशासाठq Mसार!त-१९८३  

लसून घास-RL-८८ 

देशासाठq Mसार!त-१९९५  

ओट- फुले ह�रता 

देशासाठq Mसार!त-२००६ 

 

  

ओट- फुले सुरभी 

देशासाठq Mसार!त-२०१७  

      

१.... कृ�ष�वOया <शफारशी:    

१. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल जTमनीत संकर!त ने�पअरsया फुले गुणवंत वाणापासून �हरtया चा¶याsया 

अ¥धक उ�पादन व आ¥थ,क फायyयासाठq खाल!ल Tशफारस करSयात येत आहे. (२०१८) 

� शेणखत १० टन M�त हे6टर M�त वष, yयावे. 

� अॅसेटोबॅ6टर व *फुरद �वरघळ�वणारे जीवाणू खत M�येक{ २५० Xॅम M�त १००० ठ�बासाठq M��या करावी. 

� रासाय�नक अ¨न�tये नd : *फुरद : पालाश २२५ :७५ : ६० M�त हे6टर M�त वष, yयावे. यापैक{ लागवडीsया 

वेळेस M�त हे6टर ७५ :३७.५ :३० �कलो सहा म�ह¨यांनी बांधणीsया वेळेस ३० :३७.५ :३० �कलो नd : *फुरद : 

पालाश व M�येक कापणीनंतर ३० �कलो नd yयावे. 

� वष,भरात �हरtया चा¶याचे एकुण सहा कापSया साठ �दवसांsया अंतराने �याtयात. 

२. पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल जTमनीत वष,भर पौcट!क �हरवा चारा  व अ¥धक आ¥थ,क फायyयासाठq 

संकर!त ने�पअर (फुले जयवंत) + लसून घास (आर एल ८८) या बागायती चारा �पकांची २:१० या Mमाणात 

आंतरपीक लागवडीसाठq Tशफारस करSयात येत आहे. (२०१७) 

३. महाराc�ातील अवषाRX*त भागात मारवेल ०६:४० या बहुवषा,यू गवतापासून �हरtया चा¶याचे अ¥धक उ�पादन 

TमळSयासाठq ठ�बाची लागवड ४५ x ३० सेमी. अंतरावर करावी.  लागवडीवेळी हे6टर! ३० :३० :३० �कलो नd : 

*फुरद : पालाश देवून एक म�ह¨यांनी हे6टर! ३० �कलो नd देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२०१४) 

४.  पिmचम महाराc�ातील म2यम खोल जTमनीत बहुवष«य लसून घास �पकापासून अ¥धक �हरवा चारा, बजो�पादन 

व आ¥थ,क फायyयासाठq खाल!ल तdंeानाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२०१२) 

� लसून घासाची पेरणी ३० सेमी. अंतरावर करावी.  

� पेरणीनंतर द!ड वष, �हरtया चा¶याचे उ�पादन �यावे. 



 

 

�  द!ड वषा, नंतर माच, म�ह¨याsया दसु¶या पंधरवºयापासून ते मे sया शेवटsया आठवºया पयRत लसून 

घासाचे बजो�पादन पा�ह$या वेळी �यावे.  

� पा�ह$या बजो�पादनानतंर पुढ!ल वष«sया  माच, म�ह¨याsया दसु¶या पंधरवºया पयRत  �हरtया चा¶याचे 

उ�पादन घेवून दसु¶यांदा बजो�पादन �यावे.  

 

२.... कTटकशा   <शफारशी:    

१. लसून घास बजो�पादन fेdातील श�गा पोखरणा¶या हेल!कोtहपा, अळीचे प�रणामकारक tयव*थापन 

करSयासाठq खाल!ल एकाि�मक क{ड tयव*थापनाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

� लसून घास फुलो¶यात असताना दोन हेल!कोtहपा, अ¾या M�त चौरस मीटर �दसून येताच एच.ए.एन.पी.tह!. 

या �वषाणंूची ५०० Tमल! ५०० Tलटर पाSयातून फवारणी करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

� �ायकोडमा, चीलोनीस या परोपजीवी क{टकाची दोन Mसारणे १ लाख परोपजीवी क{टक (५ �ायकोकाड,)   

M�त हे6टर या Mमाणात करावीत. प�हले Mसारण हेल!कोtहपा, पतगंाची अडंी �दसून येताच व �यानतंर 

दसुरे Mसारण एक आठवºयाने करावे. 

� �ायकोडमा, चीलोनीस या परोपजीवी क{टकाsया दसु¶या  Mसारणानतंर ८ �दवसांनी बॅसीलस थुर!िजएनसीस 

३ ट6के, पाSयात Tमसळणा¶या भुकट!ची फवारणी M�त हे6टर १.० �कलो ५०० Tल पाSयातनू करावी.  

� शेतात M�त हे6टर १५ या Mमाणात पfी थांबे उभारावेत. (२०१०)  
 

२. खर!प हंगामात चवळी या चारा �पकाsया अ¥धक बीजो�पादनासाठq �पकावर रस शोषणा¶या �कडींचा 

Mादभुा,व �दसून येताच �यांsया �नयdंणासाठq tहट!Tसल!अम लेकॅनी १.१५ ट6के पाSयात Tमसळणार! 

पावडर (सी.एफ.य.ु१ ×१०८/ Xॅम)  ५० Xॅम/ १० Tल. पाSयातून १० �दवसाsया अतंराने ३ फवारSया 

करSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. (२०११)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

स¡ूम अ{न��ये सशंोधन योजना, मदृ�वFान व कृ�ष रसायनशा#E �वभाग, 

महा!मा फुले कृ�ष �वदयापीठ, राहुरH 

1. संशोधन क� � नाव व प!ता : सूÁम अ¨न�tये संशोधन योजना, मदृ�वeान व कृ�ष 

रसायनशा*d �वभाग, महा�मा फुले कृ�ष �वदयापीठ, 
राहुर! 

2. #थापना वष� : 27.8.1971 पुणे येथ ेनंतर 2.6.199 राहुर! येथे 

3. संपक�  (दरू)वनी/ फॅ-स/ ई-मेल) : 02426-243209 

hodssac.mpkv@gov.in 

headssacmpkv@gmail.com 

4. संशोधनाचे 5मुख �पक : सव, शेती/ भाजीपाला/ फळ�पके 

5. आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख 

<शफारसी (=नवडक उ!तम फोटो?ाफसह) 
: सोबत जोड$या आहे 

6. संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBयबळ 

(शा#EF, संशोधक, Gे�Eय कम�चारH) 
: 1. योजना Mमुख : सहा°यक Mा2यापक 1 

2. क�नcट संशोधन सहा°यक : 1 

3. कृ�ष सहा°यक : 2 

4. Tशपाई : 1 (�र6त) 

7. संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभूत 

सु�वधांची ि#थती (�वशेषत 5GेEाची 

संरGण <भतं) 

: Mfेdावर संरfण Tभतं नाह! 

8. संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया 

तुलनेत ज<मनीचा वापर होत आहे का? 
�ववरण दयावे 

: Tसचंनाची सोय नस$याने उपलbध जTमनीsया तुलनेत 
जTमनीचा वापर तीन हंगामात होत नाह! 

 

  



 

 

अpखल भारतीय समि{वत माती पlरGण व पीक 5=तसाद संशोधन योजना, मदृ�वFान 

व कृ�ष रसायनशा#E �वभाग, महा!मा फुले कृ�ष �वदयापीठ, राहुरH 

1. संशोधन क� � नाव व प!ता : अ}खल भारतीय समि¨वत माती प�रfण व पीक M�तसाद 

संशोधन योजना, मदृ�वeान व कृ�ष रसायनशा*d �वभाग, 

महा�मा फुले कृ�ष �वदयापीठ, राहुर! 

2. #थापना वष� : 1969 

3. संपक�  (दरू)वनी/ फॅ-स/ ई-मेल) : 02426-243209 

hodssac.mpkv@gov.in 

headssacmpkv@gmail.com 

4. संशोधनाचे 5मुख �पक : सव, शेती/ भाजीपाला 

5. आजपय:त कर;यात आले�या 5मुख 

<शफारसी (=नवडक उ!तम 

फोटो?ाफसह) 

: �वार!, बाजर!, भात, मका, नागल!, ऊस (आडसाल!, 

पूव,हंगामी, सु¯, खोडवा), देशी कपाशी, बीट! कपाशी, भुईमूग 

(खर!प व उ¨हाळी), तूर, मूग, हरभरा, सुय,फूल, सोयाबीन, 

रbबी कांदा, वांगी, कोबी, Çलॉवर, केळी, झ�डू, शेवंती इ�याद! 

�पकांसाठq आ}ण �वार!-हरभरा, ऊस-भुईमूग, बाजर!-गहू, 

सोयाबीन-गहू, सोयाबीन-कांदा, बीट! कपाशी-गहू इ. साठq माती 

प�रfणावर आधार!त पीक उ�पादन तंdeानाsया 55 Tशफारशी 

के$या.  

6. संशोधन क� �ावर उपलAध मनुBयबळ 

(शा#EF, संशोधक, Gे�Eय कम�चारH) 
: 1. सहयोगी Mा2यापक (मदृ रसायन शा*de) 1 

2. व�रcठ संशोधन सहा°यक : 2 (1 �र6त) 

3. कृ�ष सहा°यक : 3 (1 �र6त) 

4. व�रcठ Tल�पक : 1 

5. Mयोगशाळा प�रचर : 1 

6. मजूर : 2 (1 �र6त) 

7. संशोधन क� �ावर उपलAध पायाभूत 

सु�वधांची ि#थती (�वशेषत 5GेEाची 

संरGण <भतं) 

: पायाभूत सु�वधा: 

उपलbध fेd : 8.81 हे6टर 

Tसचंन सु�वधा : बोअरवेल 
Mfेdास संरfण Tभतं अथवा तार कंपाउंड नाह! 

8. संशोधन क� �ावर उपलAध ज<मनीLया 
तुलनेत ज<मनीचा वापर होत आहे 

का? �ववरण दयावे 

: संशोधन फळबाग बजो�पादन वनीकरण र*ते 
व 

इमारत 

एकूण 
fेd 

5.51 1.00 1.00 1.20 0.10 8.81 
 

 

 

 



 

 

�बयाणे तंEFान संशोधन योजना, महा!मा फुले कृषी �वOयापीठ, राहुरH 

१ संशोधन क� �  नाव व प�ता : बयाणे तंdeान संशोधन योजना, महा�मा फुले कृषी 

�वyयापीठ, राहुर! 
 

२ *थापना वष, : १९८३  

 

३ संपक,  दरू2वनी फॅ6स ई-मेल : ०२४२६-२४३३३० ई-मेल-seedtech.mpkv@gov.in 

 

४ संशोधनाच ेMमुख पीक : ख�रप- सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, मका  

रbबी- गहू, हरभरा, �वार! 

५ आजपयRत करSयात आल$ेया 

Mमुख Tशफारशी (�नवडक 

उ�तम फोटोXाफसह) 

: बीजो�पादन व Mमाणीकरण, बयाणे शर!र��याशा*d, 

बयाणे क{टकशा*d  व बयाणे रोगशा*d  या सव, �वषयात 

एकूण २३ Tशफारशी मा¨य झाले$या आहेत. 

६ 

 

संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ शा*de सशंोधक fेdीय कम,चार! 

अ.�. पदनाम मंजूर पदे 

१ बयाणे संशोधन अ¥धकार! ०१  

२ व�रcठ शा*de रोगशा*d ०१  

३ सहा°यक बयाणे संशोधन अ¥धकार!, बयाणे शर!र��याशा*d ०१  

४ सहा°यक बयाणे संशोधन अ¥धकार!, बयाणे रोगशा*d ०१  

५ बयाणे संशोधन अ¥धकार!, बयाणे क{टकशा*d ०१  

६ व�रcठ संशोधन सहायक (बयाणे रोगशा*d) ०२   

७ व�रcठ संशोधन सहा°यक (बयाणे क{टकशा*d) ०१  

८ क�नcठ सशंोधन सहा°यक (वन*प�तशा*d ) ०१  

९ क�नcठ सशंोधन सहा°यक (कृषी �वyया ) ०१  

१०. वाहन चालक ०१  

 एकूण  ११  

७ 
 

संशोधन क� �ावर उपलbध 

पायाभतू स�ुवधांची ि*थती 

(�वशेषत Mfेdाची संरfण 

Tभतं) 

: संपणू, प�रfेdाच ेचनेल!ंक फेि¨संग करSयात आलेले आहे 

व शाmवत पाणीपुरवÖयासाठq २ कोट! Tलटर fमतेच े

शेततळे उपलbध आहे. 
 

८ 
 

संशोधन क� �ावर उपलbध 

जTमनीsया तुलनेत जTमनीचा 

वापर होत आहे का? �ववरण 

yयाव े

: या योजनकेड े उपलbध असले$या जTमनीचा वापर या 

�वभागाकडील चार �वषयाच ेMयोग व उव,�रत fेdावर खर!प 

रbबी व उ¨हाळी हंगामात उ�पादन घेऊन परेुपूर वापर केला 

जातो. 
 



 

 

मुलभूत �बयाणे पैदास योजना, महा!मा फुले कृ�ष �वOयापीठ, राहुरH. 

1.संशोधन क� �  नाव व प�ता         :  मुलभूत बयाणे पैदास योजना, महा�मा फुले कृ�ष �वyयापीठ, 

राहुर!. 

2. *थापना व वष,                   : 1976 

3. संपक,  दरु2वनी फॅ6स ई-मेल : 02426 -243555 csseed.mpkv@yahoo.in 

4. संशोधनाचे Mमुख �पक  :  बजो�पादन काय,�म राब�वणे 

 1. खर!प सोयाबीन मुग उ�डद, तुर मका. 

  2. रbबी- गहु, हरभरा, �वार!.  

5.आज पयRत करSयात आले$या Mमुख 

Tशफारशी (�नवडक उ�म फोटोXाफ सह 

�वyयापीठाने �वकसीत केले$या �व�वध �पकाsया वाणाचे 

राc�!य पातळीवर व रा�या पातळीवर मागणी ( लfांकानुसार) 

बजो�पादन काय,�म राबवुन मुलभूत, पायाभुत, Mमा}णत 

स�यMत *तराचे बयाणे उ�पादन क¯न �वतरण करणे, 

Tशफारशी �नरंक, 

6. संशोधन क� �ावर उपलbध मनुcयबळ 
शा*de संशोधक fेdीय कम,चार!  

 

 

अ.क् पदनाम मंजुर पदे 

1. मुलभुत बयाणे पैदासकार आ}ण अहरण स�वतरण अ¥धकार!, 
वन*पती शा*d 

01 

2. सहा°यक बयाणे पैदास अ¥धकार!, वन*पती शा*d 01 

3. वर!cठ संशोधन सहा°यक, वन*पती शा*d 01 

4. वर!cठ संशोधन सहा°यक, अनुवंTशक व �पक पैदासशा*d 01 

5. वर!cठ संशोधन सहा°यक, वन*पती शा*d 01 

6. वर!cठ संशोधन सहा°यक, कृ�ष �वyया 02 

7. वर!cठ संशोधन सहा°यक, कृ�ष �वyया 01 

8. वर!cठ संशोधन सहा°यक, �र6त 

  एकुण पदे 7 

.  7. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभुत सु�वधाची 

ि*थती (�वशेषत: Mfेdाची सव,fण Tभतं 

Mfेdावर सं¥चत सु�वधा औजारे इमारती यांची सु�वधा 

उपलbध आहे. 8 Mfेdावर बजो�पादन पाणी साठवण 

शेततळे उपलbध आहेत. पंरतु Mfेdावर संरfण Tभतं 

नाह!. 

8.संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे का. �ववरण दयावे 

होय सव, जTमनीचा खर!प व रbबी हंगामात 
बजो�पादनासाठq पुरेपुर वापर केला जातो तसेच काह! 
Mfेdावर  नtयाने जTमनी वह!तीसाठq आणुन व 
Tसचंन सु�वधा �नमा,ण क¯ण बजो�पादन fेd 
वाढ�वSयाचे काम Mगतीपदावर आहे  

 



 

 

अpखल भारतीय समि{वत कTडनाशक अंश पथृकरण योजना, कTटकशा  �वभाग,  

कृषी xकटकशा#E �वभाग, महा!मा फुले कृषी �वOयापीठ,राहुरH 
1 संशोधन क� � नाव व प�ता  

 

� अpखल भारतीय समि{वत कTडनाशक अंश पथृकरण योजना, 

कTटकशा  �वभाग, महा!मा फुले कृषी �वOयापीठ, राहुरH 
2 *थापना वष, � सन 1985  
3 संपक,  (दरु2वनी /फॅ6स/ ई-मेल) 02426-243532  

ई-मेल- prlab.mpkv@rediffmail.com 

4 संशोधनाचे Mमुख �पक 1. कृषी मालातील व पया,वरणातील घटकात आढळणा¶या नवनवीन 

क{डनाशकांचे उव,र!त अवशेष तपासणे. 

2. �व�वध �पकांवर Tशफारस केले$या क{डनाशकांsया नसैगींक  ¶हासाचा  

अ�यास कnन अं�तम फवारणी ते काढणी / तोडणी �हणजेच सुर�fत 

M�तfा कालावधी �निmचत करणे. 
5 आजपयRत करSयात आले$या Mमुख 

Tशफारशी (�नवडक उ�तम 

फोटोXाफसह ) 

1. कृषी �पकांवर Tशफारस केले$या क{डनाशकांsया नैसगींक  ¶हासाचा  

अ�यास कnन अं�तम फवारणी ते काढणी / तोडणी यातील सुर�fत 

M�तfा कालावधी (PHI) �निmचत करणे व कृषी �पकांची कमाल अवशेष 

मया,दा �निmचत करणे (MRL). 

2. क{टकनाशक अंश �वmलेषण Mयोगशाळेचे काय, NABL 

(ISO/IEC17025:2005) sया माग,दश,न त�वानसुार चालते. 
6 संशोधन क� �ावर उपलbध ्मनcुयबळ 

(शा*de् / संशोधक, fेdीय 

कम,चार!) 

संशोधक - 3 

fेdीय कम,चार! - 2 

7 संशोधन क� �ावर उपलbध ्पायाभुत 

सु�वधांची ि*थती  (�वशेषत Mfेdाची 

संरfण Tभतं ) 

�नरंक 

8 संशोधन क� �ावर उपलbध ्जTमनीsया 

तुलनेत जTमनीचा वापर होत आहे 

का? �ववरण दयावे 

�नरंक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अpखल भारतीय समि{वत सूEकृमी संशोधन 5क�प, 

कृषी xकटकशा#E �वभाग, महा!मा फुले कृषी �वOयापीठ, राहुरH 
 

1 संशोधन क� � नाव व प�ता  

 
अpखल भारतीय समि{वत सूEकृमी संशोधन 5क�प,  

कृषी कTटकशा#E �वभाग, महा!मा फुले कृषी �वOयापीठ, राहुरH 
2 *थापना वष, � सन जानेवार! 1978  
3 संपक,  (दरु2वनी /फॅ6स/ ई-मेल) 02426-243234 ई-मेल- hdent_mpkv@rediffmail.com 

4 संशोधनाचे Mमुख �पक  सव, कृषी �पकातील सूdकृमींचा अ�यास करणे. 
5 आजपयRत करSयात आले$या Mमुख 

Tशफारशी (�नवडक उ�तम 

फोटोXाफसह ) 

1. सोयाबीन �पकावर!ल मूd �पडंीय सूdकृमीsया (रोटायलेय6यू लसरेनी 

फॉरTम,स)  Mभावी �नयंdणासाठq M�त हे6टर! दाणेदार काबæफेरॉन (३ %) ३३ 

�कलो Xाम अथवा ¿याTसलोमायसेस TललायTसनस बुरशी (सीएफयू २ x १०६ 

M�त Xॅम) २ �कलो Xॅम, १०० �कलो Xॅम शेणखतातून पेरणीsया वेळेस मातीत 

Tमसळून देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

2. हरभ¶याsया मुळांवर गाठq करणा¶या सूdकृमींचा (मे$याडोगायने 

इनकॉनीटा) Mभावी �नयंdणासाठq M�त हे6टर! �नबंोळी प�ड १ ि6वंटल अ¥धक 

�ायकोडमा, िtहर!डी बुरशी  (सीएफय ू२ x १०६ M�त Xॅम) २.५  �कलो Xॅम  

पेरणीsया वेळेस मातीत Tमसळून देSयाची Tशफारस करSयात येत आहे. 

3. कापूस �पकावर!ल मूd �पडंीय सूdकृमींचा रोटा यले 6युलस 

रे�नफॉTम,स Mभावी �नयdंणासाठq M�त हे6टर! दाणेदार काबæफेरॉन (३%) ३३ 

�कलो Xॅम �कंवा सुडोमोनॉस ÇयुरॉTसस        (सीएफयू २ x १०६ M�त Xॅम) 

सूdकृमीनाशक िजवाणू २.५ �कलो Xॅम  �कंवा ¿याTसलोमायसेस ल!$याTसनस 

(सीएफयू २ x १०६ M�त Xॅम) बुरशी २.५ �कलो Xॅम १०० �कलो Xॅम 

शेणखतातनू लागवडीsया वेळेस मातीत Tमसळून  देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. 

4. मोसंबीवर!ल Tलबूवग«य सूdकृमींचा (टॉयलेकुय$स सेमीपेने�¨स ) 

Mभावी  �नयंdणासाठq  बहार धरताना M�त हे6टर! सुडोमोनॉस फ़ुयरोसेस 

(सीएफयू २ x १०६ M�त Xॅम) हे सूdकृमी नाशक िजवाणू २०  �कलो Xॅम १०० 

�कलो Xॅम शेणखतातून �कंवा दाणेदार कारटँप हायÀो6लोराइड (४%) �कंवा 

काबæफेरॉन  (४%) ४० Xॅम  M�त झाड �कंवा �नबंोळी प�ड १.० �कलो Xॅम 

M�त झाड दर ६ म�ह¨याsया अंतराने २ वेळा (प�हल! माdा बहार धरत ेवेळी 

व दसुर! �यानंतर ) झाडाभोवती  मातीत Tमसळून  देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. 
6 संशोधन क� �ावर उपलbध ्मनcुयबळ 

(शा*de् / संशोधक,fेdीय कम,चार!) 
सहा°यक Mा2यापक - १ 

7 संशोधन क� �ावर उपलbध ्पायाभुत 

सु�वधांची ि*थती  (�वशेषत Mfेdाची 

संरfण Tभतं ) 

तारेची संरfण सु�वधा आहे. 

8 संशोधन क� �ावर 

उपलbध ्जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे का? 

�ववरण दयावे 

Mायो¥गक �पके घेतल! जातात. 



 

 

आधु=नक xकडनाशके चाचणी योजना, कृ�ष xकटकशा#E �वभाग 

महा!मा फुले कृ�ष �वOयापीठ, राहुरH 
 

1. संशोधन क� �ाचे नाव व 

प�ता 

आधु�नक �कडनाशके चाचणी योजना, कृ�ष 

�कटकशा*d �वभाग, म2यवत« प�रसर, 

मफुकृ�व, राहुर! 

2. *थापना वष, सन-1969 

3. संपक,  दरु2वनी व फॅ6स �. 02426-243234 

ई-मेल : hdent_mpkv@rediffmail.com 

4. संशोधनाचे Mमुख �पक भाजीपाला �पकांवर!ल Mमुख �कडींवर 

�कडनाशकांचे चाचणी Mयोग 

5. आजपयRत करSयात 

आले$या Mमुख Tशफारसी 

लागु नाह! 

6. संशोधन क� �ावर 

उपलbध ्मनुcयं बळ 

व�रcठ संशोधन सहा°यक - 2 पदे 

क�नcठ संशोधन सहा°यक - 1 पद 

कृ�ष सहा°यक – 4 पदे 

7. संशोधन �� �ावर 

उपलbध ्पायाभूत सु�वधांची 

मा�हती 

संरfक Tभतं नाह!, *वतंd Tसचंनाची tयव*था 

नाह! 

8. संशोधन क� �ावर 

उपलbध ्जTमनीsया तलुनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे 

काय? 

लागवडीयो¡यं fेd : 1.00 हे 

वष,भर हंगाम�नहाय �नर�नराळया �पकांची 

लागवड क¯न �पकांवर �कडनाशके चाचणी 

Mयोग घेतले जातात 
 

 

 

 

 



 

 

अpखल भारतीय समि{वत औषधी, सुगंधी वन#पती व पानवेल संशोधन 5क�प 

(वन#पती रोगशा#E व कृ�ष अणुजीवशा#E �वभागांतग�त) 

1. संशोधन के�ाच ेनाव व प�ता  अpखल भारतीय समि{वत औषधी, 

सुगधंी वन#पती व पानवले संशोधन 

5क�प (वन#पती रोगशा#E व कृ�ष 

अणुजीवशा#E �वभागांतग�त) 

2. *थापना वष,  2009 

3. संपक,  �माकं (दरू2वनी/फॅ6स/ईमेल)  02426-243231 

9823364310 

 

4. संशोधनाच ेMमुख �पक  हळीव, दवना, सbजा, शतावर!, 

अशव्गंधा, तुळशी, व पानवेल 

 

5. आजपय,त करSयात आले$या Mमुख Tशफारशी  

(उ�तम फोटोXाफसह) 

 1.बॅTसलस सब�टलसची बीजM�{या 5 

Xॅम M�त �कलो या Mमाणात कnन 

�ायकोडमा, िtह�रडी + बॅTसलस सब�टलस 

M�येक{ 5 Xॅ M�त �कलो सं*कार!त 

शेणखतातून (शेणखत 1 टन + 

�ायकोडमा, िtह�रडी 5 �कलो + बॅTसलस 

सब�टलस 5 �कलो M�त हे6टर!) 

लागवडीनंतर 30, 60 आ}ण 90 �दवसांनी 

सोनामुखीवर!ल मर रोगाsया Mभावी 

�नयंdणासाठq व �व�{यो¡य वाळले$या 

पानांच े अ¥धकsया उ�पादनासाठq 

जTमनीतून देSयाची Tशफारस करSयात 

येत आहे. 

2. कडूTलबंाsया पानांचा अका,ची 10 ट6के 

ती�तेsया (1 �कलो M�त 10 ल!) 3 

फवारSया पधंरा �दवसाsया अंतराने 

सोनामुखी �पकावर!ल पण, करपा रोगाsया 

Mभावी �नयंdणाक�रता व �व�{ यो¡य 

वाळले$या पानांsया अ¥धक 

उ�पादनाक�रता Tशफारस करSयात येत 

आहे. 



 

 

3. दवना रोपाची मुळे बॅTसलस 

सब�टलसsया 5 Xॅम M�त Tलटर (50 Xॅम 

M�त 10 ल!टर) �ावणात बडुवून दवना 

�पकास शेणखतामधून �ायकोडमा, िtह�रडी 

+ बॅTसलस सब�टलस 5 �कलो M�त 

हे6टर! सं*का�रत शेणखतातून (शेणखत 

1 टन + �ायकोडमा, िtह�रडी + बॅTसलस 

सब�टलस 5 �कलो M�त हे6टर! ) 30, 60 

आ}ण 90 �दवसांनी मर रोगाsया Mभावी 

�नयंdणाक�रता, �हरtया पानांsया अ¥धक 

उ�पादनाक�रता व �व�{यो¡य तेल 

उ�पादनाक�रता देSयाची Tशफारस 

करSयात येत आहे. 

6. संशोधन क� �ावर उपलबध मनुcयबळ (शा*de, 

संशोधक, fेdय कम,चार!) 

 3 शा*de 

7. संशोधन क� �ावर उपलbध पायाभूत सु�वधांची 

ि*थती (�वशेषत: Mfेdाची संरfण Tभतं) 

 Mfेdास संरfक Tभतं नाह! 

 

8. संशोधन क� �ावर उपलbध जTमनीsया तुलनेत 

जTमनीचा वापर होत आहे का? �ववरण yयावे 

 संशोधन क� �ावर 2.50 हे6टर जमीन 

उपलbध आहे.  पकै{ सव, जTमनीचा वापर 

�व�वध Mय�गांसाठq केला जातो. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ×¾Ö úÖÃÖ ¯ÖÏ ú»¯Ö,  ´Ö±ãú éú×¾Ö, ¸üÖÆãü¸üß 

1. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦ü −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ    :  ÖÖê ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ×¾Ö úÖÃÖ ¯ÖÏ ú»¯Ö,  ´Ö±ãú éú×¾Ö, ¸üÖÆãü¸üß 

2. Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ¾ÖÂÖÔ      : 1972 

3. ÃÖÓ̄ Ö Ôú      : 02426-243361 

4. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Öã Ö ×¯Ö ú / ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö   :  ÖÖµÖ¾Ö ÖáµÖ  

 5. †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ  ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß : ±ãú»Öê ×¡Ö¾Öê Öß ÃÖÓ ú¸üßŸÖ  ÖÖµÖ ×¾Ö úÃÖßŸÖ  êú»Öß. 

 6. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦üÖ¾Ö ü̧ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´Ö−ÖãÂµÖ²Öôû   : ÃÖÆüÖµµÖ ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö ú - 2, ¾ÖÃÖÓÃÖ-  1, ¾Ö× ü̧Âšü ×»Ö¯Öß ú -1  

                   ×»Ö¯Öß ú ×−Ö ™Óü ú»Öê Ö ú - 4,  éú×ÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ú- 7, 

         »Ö‘Öã™Óü ú»Öê Ö ú -1, ¾ÖÖÆü−Ö“ÖÖ»Ö ú -1,  éú×ÂÖ µÖÓ¡Ö“ÖÖ»Ö ú -2,  

         ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô -2, ¯ÖÆüÖ ȩ̂ü ú¸üß -4, ´Ö•Öæ¸ü -62 

7. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß : ÃÖÓ¸ü Ö Ö Ø³ÖŸÖ −ÖÖÆüß. 

8. ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ         : ÃÖ¾ÖÔ •Ö×´Ö−Ö “ÖÖ¸üÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü−ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 

     ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü  úÖ ?        

      . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú ´Öëœüß ÃÖã¬ÖÖ¸ü ¯ÖÏ ú»¯Ö (¯ÖÏ Öê¡Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ)  
´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê  éú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü, 

 
 
1.  ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦ü −ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ : ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú ´Öëœüß ÃÖã¬ÖÖ¸ü ¯ÖÏ ú»¯Ö, (¤ü  Ö−Öß ¯ÖÏ Öê¡Ö µÖÖ•Ö−ÖÖ), ´Ö±ãú éú×¾Ö,         

                                        ¸üÖÆãü ü̧ß 

2.  Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ¾ÖÂÖÔ : 1992 

3.  ÃÖÓ̄ Ö Ôú : 02426-243277 

4.  ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´Öã Ö ×¯Ö ú / ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö :  ¤ü  Ö−Öß ´Öëœüß, ¾ÖÖ Ö ÃÖÓ Ö´Ö−Öê¸üß 

5.  †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ  ú¸ü µÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß :  

 1. ¤ü  Ö−Öß ´ÖêœüµÖÖÓ“µÖÖ •Ö−´ÖŸÖ: ¾Ö 3 ´ÖÆüß−µÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖ ü̧ß ü̧ß ú ¾Ö•Ö−ÖÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖê µÖÖ ú¸üßŸÖÖ 40 ŸÖê 50        

             ´ÖêœüµÖÖÓ“µÖÖ »ÖÖ Ö¾Ö›üß ú ü̧ßŸÖÖ 1 ÃÖã¬ÖÖ ü̧ßŸÖ ¤ü  Ö−Öß −Ö ü̧Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü  ú ü̧ µÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 

 2. ¤ü  Ö−Öß ´ÖëœüµÖÖÓ“Öê ¾Ö•Ö−Ö  úÖœü µÖÖÃÖÖšüß, ¿ÖÖ¸üß¸üß ú ¾Ö•Ö−Ö = (-59.50) + (1.242 X ”ûÖŸÖß“ÖÖ ‘Öê¸ü)  

     Æêü ÃÖã¡Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü»µÖÖÃÖ 91 % †“Öã úŸÖÖ ×´ÖôûŸÖê. 

6.  ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ´Ö−ÖãÂµÖ²Öôû :  

ÃÖÆüÖµµÖ ú ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö ú 1 ¯Ö¤ü ¾Ö ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ÃÖÆüÖµµÖ ú 1 ¯Ö¤ü, ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏ ú»¯ÖÖ¾Ö ü̧ ´Ö•Öã¸üÖÓ−ÖÖ  úÖµÖ´Ö †Ã£ÖÖ¯Ö−Öê¾Ö ü̧ 

†Ö Ö µÖÖ“Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ  Îú. 99 «üÖ¸êü 16 ´ÖÓ•Öã ü̧ ¯Ö¤êü †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¯Öî úß 7 ¯Ö¤êü ¯ÖÏ ú»¯ÖÖ¾Ö¸ü  úÖµÖÔ−¾ÖµÖßŸÖ †ÃÖæ−Ö ‡ŸÖ¸ü 7 

¯Ö¤êü µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ ¤ãüÃÖ¸üß ú›êü ÃÖÓ“ÖßŸÖ  êú»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö 1 ´Ö•Öã¸ü  úÖµÖ´ÖÃ¾Öºþ¯Öß  Öî¸üÆü•Ö¸ü †ÃÖæ−Ö 1 ¯Ö¤ü ×¸üŒŸÖ †ÖÆêü, 

ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÆüÖ ȩ̂ü ú¸üß 2 ¯Ö¤êü †ÃÖæ−Ö 1 ¯Ö¤ü × ü̧ŒŸÖ †ÖÆêü. 

7.  ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ¯ÖÖµÖÖ³ÖæŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖÓ“Öß ÛÃ£ÖŸÖß : 

      1  úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ‡´ÖÖ¸üŸÖ, 11  ÖÖêšêü ¾Ö 1 “ÖÖ¸üÖ ÃÖÖšü¾Ö× Ö“Öê   ÖÖê›üÖˆ−Ö ¾Ö 1  ÖÖª ÃÖÖšü×¾Ö µÖÖ“Öê  ÖÖê›üÖˆ−Ö ¾Ö 1 

™ÒüŒ™ü¸üÃÖÆü     

      ™ÒüÖò»Öß, 3 ×¾ÖÆüß ü̧ß, 2 ²ÖÖȩ̂ ü¾Æêü»Ö †ÖÆêüŸÖ. 

8.  ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö  ëú¦üÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ŸÖã»Ö−ÖêŸÖ •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü  úÖ ? :  

      µÖÖ ¯ÖÏ ú»¯ÖÖÃÖ 111.18 ÆêüŒ™ü¸ •Ö´Öß−Ö †ÃÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ •Ö´Öß−Ö ˆ¯ÖµÖÖê ÖÖŸÖ †Ö Ö»Öß •ÖÖŸÖê.  

 
 



 

 

अ�खल भारतीय सम�त शेळी संशोधन क� �, म.फु.कृ.िव., रा�री 
१. संशोधन क
 � नाव व प�ा अ�खल भारतीय सम��त शेळी संशोधन क
 �, म.फु.कृ.िव., 

रा!री 
२. #थापना वष& २००२ 

३. संपक& (दूर+नी/फॅ-/ई-मेल) दूर+नी-०२४२६-२४३४५५ 

ई-मेल - mandakmale@gmail.com 

४. संशोधनाचे 3मुख पीक/पशुधन संगमनेरी व उ6ानाबादी शेळी 

५. आजपय:त कर;ात आले<ा 3मुख 
िशफारसी(िनवडक उ�म फोटो?ाफसह) 

१. महाAा फुले कृषी िवBापीठाने िनवड पDतीने िवकिसत केलेले 

संगमनेरी जातीचे नर संगमनेरी शेEांचे पैदास शेGातील संगमनेरी 

व संगमनेरी सHI शेEांचे वजन व दुJोKादन Lमता 

सुधार;ासाठी वापर;ाची िशफारस कर;ात येत आहे. 

२.ितन ते सहा मिहMाNा करडाचे वजन ठरिव;ासाठी खालील 

सूGाचा वापर कर;ाची िशफारस कर;ात येत आहे. 

वजन= -१७.५१ + ०.३७(छातीचा घेर से.मी.) + ०.२२(शरीराची 

लांबी से.िममी.) 

३. संगमनेरी शेळीNा वजनाचा अंदाज ठरिव;ासाठी खालील सूGाचा 

वापर कर;ाची िशफारस कर;ात येत आहे. 

वजन= -१९.१८ + ०.२७(छातीचा घेर से.मी.) + ०.२४(शरीराची लांबी 

से.िममी.)+ ०.१३(शरीराची उंची से.मी.  

६. संशोधन क
 �ावर उपलX 
मनुYबळ(शाZ[, संशोधक, LेGीय 

कम&चारी) 

१. व\र] शाZ[ – १ 

२. पशुवैBकीय अिधकारी  - १ 

३. व\र] संशोधन सहा`ायी  -१  
४. 3LेG गणक -५ 

५. डाटा ऑपरेटर – १ 

(पद cं.१ वगळता वरील सव& पदे कंGाटी आहेत) 
 

७. संशोधन क
 �ावर उपलX पायाभूत 
सुिवधांची �#थती(िवशेषत: 3LेGांची संरLण 

िभंत) 

१. काया&लयीन इमारत  
२. गोठे 

३. गोडाऊन 

४. चारा साठवणी कL  
* 3कgाला संरLक िभत नाही 

८. संशोधन क
 �ावर उपलX जिमनीNा 
तुलनेत जिमनीचा वापर होत आहे का? 

िववरण Bावे. 

१.उपलX जमीन – १०.४४ हे. 
२.चारा िपकाखालील जमीन- १.६९ हे. 
३. रhे इमारतीखालील जमीन- २.२९ हे 

४. चराऊ  कुरण- ६.४६ हे. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


