
 

 
 

         महारा   शासन 
  कृिष िवभाग 

हरभरा िपकातील एकाि मक िपक  यव  थापन 
 

 वािशम िज  हयाम  य ेर  बी िपकाखालील सरासरी एकुण े  ८२१६६ हे  टर असुन  यापैक  हरभरा 
िपकाखाली सरासरी ५४९६७ हे  टर आह.े र  बी हगंामातील हरभरा ह े मखु िपक  असुन िज  हयाम  य ेर  बी 
िपकाखालील एकुण े ा  या ६५ ते ७० ट  के े ावर हरभरा िपक घेतले जाते. हरभरा िपकाची सरासरी 
उ  पादकता ७८६ कलो असुन  याम  ये वाढ कर  यास मोठा वाव आह.े या करीता तांि क प  दतीचा अवलंब 
के  यास उ  पादकतेत िन  चीत वाढ होऊ शकते.  याकरीता खालील बाबीचा अवलबं करावा.  

अ  बाब िनिव  ठा / तं ान 

१ जमीन  हरभरा िपकाकरीता श  यतोवर म  यम ते भारी जमीन िनवडावी. 

२ सधुारीत 
वाण 

 हरभरा िपका  या आिधक उ  पादनासाठी सधुा रत वाणाची िनवड करीत असतानंा दहा वषा  या 
आतीलच सारीत झालले ेवाण िनवडाव.े   

 िवजय (फुल े जी ८१-१-१) – सारण वष सन १९९३, कालावधी १०० ते १०५ दवस, उ  पादन 
हे  टरी १२ ते १४ टल कोरडवा  व २० ते २२ टल ओलीताखालील, मर रोगास ितबंधक, 
कोरडवा  व ओलीताखाली चांगला येतो, दा  याचा रंग िपवळसर करडा, १०० दा  याचे वजन १५ ते 
१६ ॅम.  

 िहरवा चाफा (एकेजीएस-१) – सारण वष सन १९९६ , कालावधी १०५ ते ११० दवस, उ  पादन 
हे  टरी १५ ते २० टल कोरडवा  तसेच ओलीताखाली घे  यास उपयु  त, अिधक उ  पादन देणारा 
वाण, दा  याचा रंग िहरवा, १०० दा  याचे वजन १५ ते १६ ॅम.  

 गलुक १ (गलुाबी) – सारण वष सन २००१, कालावधी ११० ते ११५ दवस, उ  पादन हे  टरी २० ते 
२२ टल, मर रोगास ब-याच माणात ितबंधक, टपोरे दाणे अिधक उ  पादन देणारा, फुटा  यासाठी 
उ  तम, दा  याचा रंग गुलाबी, १०० दा  याचे वजन २३ ते २५ ॅम.  

 िपके  ही काबलुी २ – सारण वष सन २००१, कालावधी १०० ते १०५ दवस, उ  पादन हे  टरी १२ ते 
१५ टल, मर रोगास ितबंधक, टपोर दा  याचा, लवकर प रप  व होणारा जाड दा  याचा, काबुली 
हरभ-या  या आयातीत वाणाला पयायी, दा  याचा रंग पांढरा ( अ  प करडी छटा), १०० दा  याचे वजन 
४० ते ४२ ॅम.  

 जॅक  ९२१८ – सारण वष सन २००७, कालावधी १०५ ते ११० दवस, उ  पादन हे  टरी १८ ते २० 
टल मर रोगास ितबंधक, टपोर दा  याचा कोरडवा  व ओलीताखाली चांगला येणारा, शु  य मशागत 

(Zero Tillage)  पेरणीकरीता उपयु  त, दा  याचा रंग फ  कट करडा, १०० दा  याचे वजन २२ ते २६ 
ॅम.  

 िपके  ही काबलुी ४ – सारण वष सन २०१०, कालावधी १०० ते ११०  दवस, उ  पादन हे  टरी १६ 
ते १८ टल, मर रोगास साधारण ितबंधक, अती टपोर दा  याचा, परदेशातुन आयात होणा-या 
काबुली हरभ-यास पयाय, दा  याचा रंग पांढरा, १०० दा  याचे वजन ५२ ते ५३ ॅम 

 िपके  ही हरीत (एकेजी ९३०३-१२) – सारण वष सन २०१२, कालावधी १०५ ते ११० दवस, 
उ  पादन हे  टरी १२ ते १८ टल, मर रोगास ितबंधक, पा  या  या ताणास सहनिशल, संरि त 
ओलीताखाली व कोरडवा  लागवडीसाठी उपयु  त, दा  याचा रंग िहरवा, १०० दा  याचे वजन २१ ते 
२२ ॅम.  

 राजिवजय २०२ – सारण वष सन २०१२, कालावधी १०० ते १०५ दवस, उ  पादन हे  टरी १८ ते 
२० टल, उिशरा पेरणीकरीता उपयु  त, कापुस, व लवकर येणारी तुर काढणीनंतर सु  दा पेरणीस 
उपयु  त,  िवदभात ओलीताखाली लागवडीस उपयु  त. 



 राजिवजय २०३ – सारण वष सन २०१२, कालावधी १०० दवस, उ  पादन हे  टरी १९ ते २० 
टल, मर व मुळकुज रोगास ितबंधक, िवदभात ओलीताखाली लागवडीस उपयु  त, 

 िपडीके  ही काचंन (एकेजी ११०९) – सारण वष सन २०१७, कालावधी १०५ ते ११० दवस, 
उ  पादन हे  टरी २१ ते २३ टल, मर रोगास ितबंधक, अिधक उ  पादन देणारा म  यम जाड 
दा  याचा, िवदभात ओलीताखाली लागवडीस उपयु  त, १०० दा  याचे वजन १९.७ ॅम.  

 फुल ेिव म - सारण वष सन २०१८, कालावधी १०५ ते ११०  दवस, उ  पादन हे  टरी कोरडवा  
१६ ते १८, बागायती ३५ ते ४० टल, उिशरा पेरणीस २० ते २२ टल, वाढीचा कल उंच 
अस  यामुळे यां ीक प  दतीने (कं  बाईन हाव  टरने) काढणीस उपयु  त,  मर रोगास ितबंधक, िवदभात 
कोरडवा  व ओलीताखाली लागवडीस उपयु  त.  

३ िबयाण े

 हरभ-या  या देशी वाणाकरीता लागणारे िबयाण े
 चाफा – ५० ते ६० कलो / हे  टर.  
 िवजय – ७५ ते ८५ कलो / हे  टर.  
 पी. के.  ही हरीता – ७५ ते ८५ कलो /हे  टर.  
 जॅक  ९२१८ – ७५ ते ८५ कलो / हे  टर  
 पीडीके  ही कांचन – ५० ते ६० कलो / हक्े  टर  
 हरभ-या  या काबुली वाणाकरीता लागणारे िबयाणे  
 पीके  ही काबुली २ – १०० ते ११५ कलो /हे  टर.  
 पीके  ही काबुली ४ – ११५ ते १२५ कलो / हे  टर.  
 हरभ-या  या गुलाबी वाणाकरीता लागणारे िबयाणे  
 गुलक १ – ७५ ते ८५ कलो / हे  टर.  
 राजिवजय व फुले िव म – ७५ कलो /हे  टर. 

४ िबज या 

१) पहीली – काब झील ३७.५% + थायरम ३७.५% (ि हटा  हॅ  स नावाने बाजारात उपल  ध) ३ मॅ ित 
कलो िबयाणे कवा ५ ॅम टायकोडमा कवा ६ िम.ली. ायकोडमा 

२) दसुरी  – २५ ॅम रायझोिबयम कवा ६ िम.ली. रायझोबीयम + २५ ॅम पी.एस.बी. कवा ६ िम.ली. 
पी.एस.बी. ित कलो िबयाण े 

५ लागवडीच े
अतंर 

 हरभ-या  या देशी वाणाकरीता अंतर  – ३०x१० से.मी. (३३३३३३ रोपसं  या).  
 हरभ-या  या काबुली वाणाकरीता व भारी व ओलीता खालील अंतर  –४५x१० से.मी. (२२२२२२ 

रोपसं  या)  
 हरभ-या  या गुलाबी वाणाकरीता अंतर  – ३०x१० से.मी. (३३३३३३ रोपसं  या) 

६ पेरणीची वळे 
 ऑ  ट बरचा दसुरा आठवडा ते १५ नो  हबर पयत पेरणी करावी, ॅ  टर चलीत पेरणी यं ाने पेरणी 

करतांना िबयाणे जमीनीतील उपल  ध यो  य ओला  यावर पडेल अशी पेरणी करावी.  

७ भरखत े  चांगले कुजलेले शेणखत कवा क  पो  ट खत २० ते २५ बलैगाडया/हे  टर  

८ रासायिनक 
खत े

 हरभरा िपक ि दल वग य अस  यामुळे संपुण रासायिनक खताची मा ा पेरणी  या वेळी ावी.  

 िव ािपठाची िशफारस (२५:५०:३०) कलो न :  फुरद:पालश/ह.े आिण जा  तीची कमतरता अस  यास 
२० कलो झक स  फेट/हे  टरी ावे.  

९ पेरणीची 
प  दत 

 श  यतोवर काबुली व गुलाबी वाणाची पेरणी ंद वरंभा व सरी (बीबीएफ) कवा स-या पाडुन टोकन 
प  दतीने करावी. 

 देशी वाणाची पेरणी खोल करावी.  

१० पाणी 
 यव  थापन 

 िपकास आव  यकतेनुसार तुषार संचाने ओलीत कराव.े जमीनीत जा  त ओलावा राहणार नाही याची 
काळजी  यावी.  



११ शडे खडुण े
 िपक ३० ते ४० दवसाचे झा  यानंतर रोपाचा मु  य शडा खुडावा.  यामुळे फांदयाची सं  या वाढुन झाड 

झुबकेदार होऊन फुलधारणा जा  त होऊन उ  पादनात वाढ होते. हरभ-याची खुडलेली शडे िहरवी भाजी 
 हणुन वापर करता येते तसेच सुकवुन ही भाजीकरीता वापर करता येतो.  

१२ आंतर 
मशागत  हरभरा िपकाकरीता कोळपणी व नदनी क न शेत तणमु  त ठेवावे.  

कड व रोग कडीची ओळख एका  मीक  यव  थापन 

घाटे अळी 
  

पुण िवकसीत घाटेअळी िहरवट पोपटी रंगाची व 
शरीरा  या बाजुवर तुटक करडया रेषा आढळतात. 
लहान अळया सु वातीस पाणावरील आवरण खरडुन 
खातात अशी पाने काही माणात जाळीदार व 
भुरकट पडलेली दसतात. नंतर अळी कळया व फुले 
कुरतुडुन खाते. पुण वाढ झालेली अळी त डाकडील 
भाग घाटयात खालुन आतील दाणे फ  त करते एक 
अळी साधारण: ३० ते ४० घाटयाचे नुकसान करते. 
िवशेषत: िपक कळी, फुलोरा अव  थेत आ  यापासुन 
अळीचा जा  त ादभुाव दसुन येतो. 

सु वाती  या काळात ५ ट  के नबोळी अकाची 
फवारणी करावी. हे  टरी २० प ी थाबंे उभाराव.े 
जा  त ादभुावा  या काळात घाटेअळीने आ थक 
नुकसानीची पातळी ( १ ते २ अळया ती िमटर 
ओळ कवा ५ ट  के कड  त घाटे) पार के  यास 
जैिवक िनयं णाम  य े एच एन पी  ही ५०० एलई 

ित हे  टर फवारणी करावी. रासायिनक 
कटकनाशकाची फवारणी करावयाची झा  यास 

नॉलफॉस २५ ट  के वाही २० िमली इमामे  टीन 
बझोएट ५ एस जी ३ ॅम कवा  लोरॅन ेनीली ोल 
१८.५ एस सी – २.५ िम.ली. ित १० िलटर 
पा  यात िमसळुन फवारणी करावे. 

गोनोसी  फॅलम 
भुगंा 

हरभरा िबया  याची उगवण झा  यावर रोपे 
जमीनीलगत कापुन पड  या माणे दसुन येतात. या 

ादभुावाचे मु  य कारण  हणजे गोनोसीफॅलम 
जातीचा भंुगा होय. या कडीला शेतकरी काळी 
 हसै या नावाने ओळखतात. ौढ अव  थेतील भंुगा 

१० िम.मी. ं द असतो. भंु  याचा रंग काळपट, 
भुरकट कवा माती  या रंगाचा असतो. 
गानोिसफॅलमची मादी जमीनीत अंडी घालते तसेच 
अळी अव  थाही जमीनीत राहते. ौढ भंुगे 
जमीनीम  ये रा न िबया  याचा अंकुर खातात 
 यामुळे हरभरा रोपे शेतात पडलेली आढळुन येतात. 
ौढ जमीनी  या वर  या थरात फटीत राहतात व हे 

भंुगे दवसा सहजासहजी दृ  टीस पडत नाहीत. 

 गोनोिस फॅलम भंु  याचा ादभुाव टाळ  यासाठी पुण 
कुजलेले स ीय खताचा वापर करावा. जमीनीची 
खोल नांगरणी करावी. पेरणी लवकर 
(ऑ  ट बर  या शेवट  या आठवडयापयत) क न 
 यावी. गोनोसी फॅलम भंु  या  या िनयं णाकरीता 

पेरणी करतांना िबया  याम  ये दाणेदार फोरेट १० 
कलो ित हे  टर िमसळुन पेरणी करावी. 

 

मर  

युजारीयम अॅ  झी  पोरम (सायसेरी) या बुरशीमुळे 
हा रोग होतो. ादभुाव होताच पाने िपवळी पडुन 
कोमजेतात व शडे मललु होतात व झाड िहर  या 
अव  थेत वाळते. 

मर रोग  त शेतात हरभरा िपक घेऊ नये, मर रोग 
ितबंधक जातीचा वापर करावा. िबया  यास पेरणी 

पुव  ायकोडमा या जैिवक बुरशीनाशकाची ४ ॅम 
ित कलो िबयाणे कवा ३ ॅम थायरम ती कलो  

या माणात िबज या करावी. 

मळुकुज  

या रोगाची लागण रायझो  टोनीया बटाटीकोला या 
बुरशीमुळे होत असुन रोपांची पाने िपवळी पडुन रोपे 
कोमेजतात रोप उपटुन पाहीले असता मुळे सडलेली 
दसतात. झाड सहजपणे उपटुन येते. 

िबया  यास पेरणीपुव  थायरम ३ मॅ ित कलो व 
ायकोडमा ४ ॅम ित कलो या माणात 

िबज या करावी. रोगट झाडाचे अवशेष जाळुन 
न  ट करावे. 

 पे ोल पंपान ेफवारणी करावयाची अस  यास  कटकनाशकाच े माण ित  पट कराव.े 
हरभरा िपकाची उ  पादकता वाढिव  यासाठी मह   वा  या बाबी. 



 हरभरा िपक म  यम व भारी जमीनीतच  यावे, हल  या जमीनीत िपकाची लागवड के  यास आ थक दृ  टया परवडत नाही.  
 हरभरा िपका  या लागवडीसाठी दहा वषा  या आितल सारीत वाणाचा वापर करावा.  
 गोनोसी फॅलम भंु  या  या िनयं णाकरीता पेरणी करतांना िबया  याम  ये दाणेदार फोरेट १० कलो ित हे  टर िमसळुन पेरणी 

करावी. 
 पेरणी करतांना बीबीएफ यं ा ारे पेरणी करावी.  
 बाजारातुन िवकत आणलेले िबयाणे/घरगुती िबया  यास रासायिनक व जैिवक िबज या क नची पेरणी करावी.  
 पेरणी करतांना िबयाणे खोल व यो  य खोलीवर पेर  या जाईल याची द ता  यावी.  
 िशफारशी माणे खताची मा ा व २० कलो झक स  फेट पेरणी करतेवेळी ावी, पेरणीनंतर कोणतेही खत जमीनीतुन दे  यात 

येऊ नये.  
 िपक ३० ते ४० दवसाचे झा  यानंतर रोपाचा मु  य शडा खुडावा  यामुळे फांदयाची सं  या वाढुन झाड झुबकेदार होऊन 

फुलधारणा व फळधारणा जा  त होऊन उ  पादनात वाढ होते.  
 हरभरा िपक फुलोरा अव  थेत असतांना डवरणी क  नय.े  
 घाटेअळीचे िनयं णाकरीता शेताम  ये प ी थांबे व कामगधं सापळे उभारावे.  

 

क  प सचंालक, आ  मा तथा 
िज  हा अिध क कृिष अिधकारी, वािशम 

(निवन शास कय ईमारत, दसुरा मजला म नं. २०९, २१०, २११, २१२) 
फोन न.ं ०७२५२-२३५८१३, ई मेल –dsaowashim@gmail.com 


