
 
 

 
 

महारा   शासन 
कृिष िवभाग 

 वारी  िपकातील एकाि मक िपक  यव  थापन 
 वािशम िज  हयात र  बी  वारी िपकाखाली सरासरी े  १७३७ हे  टर असुन, मागील काही 

वषापासनु या िपकाच े परेणी े  कमी झाल े असनु र  बी हगंाम २०२० म  य े १००० हे  टरवर िनयोजन 
कर  यात आलले ेआह.े   

र  बी  वारीची उ  पादकता कमी अस  याची मखु कारण े:- 

१. मालदाडंी  यतीरी  त इतर अिधक उ  पादन दणेा-या सधुारीत वाणाचा कमी वापर. 
२. र  बी  वारीसाठी िशफारस केले  या रासायिनक खतां  या यो  य मा ाचंा वापर न करण.े 
३. िबया  यांचा जा  त ् माणात वापर करण ेव र ंद ओहीवर पेरणी न करण.े 
४. ित हे  टरी ताटंाचंी यो  य सं  या न राखण.े 
५. बीज या, आंतरमशागत न करण.े 

अ. . बाब िनिव  ठा / तं ान 

१ जमीन 

 कोरडवा   वारीसाठी श  यतो ६.५ त े ७.५ साम ु असललेया व पा  याचा चागंला िनचरा 
होणा-या जिमनीची िनवड करावी. र  बी हगंामातील  वारीच े उ  पादन ह े खरीपातील 
पावसा  या पा  यापकै  जिमनीत मरुणा-या पा  यावर अवलबंनू असत.े वा न जाणारे 
पा  यासोबत सपुीक माती, अ  न  य े वा न जातात. जल-मदृ सधंारण उपाययोजनावंर भर 

ावा. जिमनीला उतार अस  यास उतारा  या िव  द दशनेे उथळ व म  यम खोल ढाळीच े
आडव ेबाधं घात  यास जा  तीत जा  त पाणी जिमनीत मरुत ेओलावा अिधक काह टकव  यास 
मदत होत.ेपावसाच ंपाणी जा  त मरुव  यासाठी जिमनीत सरी-वरंब ेपाडून जिमनीची तयारी 
करावी. वरं  याची उंची २० समे .आिण स-याचंी जाडी ४५ समेी. ठेवावी. परेणीपवू  मीत 
कमी १५ दवस आधी स-या काढा  यात. खरीपातील मगु कवा उडीदाच ेिपक काढ  यानतंर 
वखरा  या साहा यान े उतारास आडवी मशागत करावी. जणेके न स  टबर-ऑ  ट बर 
मिह  यात पडणाया पावसाच े पाणी ओला  या  या पात जिमनीत साठवल े  जाईल आिण 
 याचा उपयोग र  बी  वारीची वाढ आिण अिधक उ  पादनासाठी होईल.खरीप िपक 

काढणीनतंर कमीत कमी कवा शु  य मशागत क न  वारीची परेणी करण ेफायदेशीर ठरत.े   

२ पवु मशागत  खरीप िपकाची कापणी झा  यानतंर जमीन नागंरण क न कवा रोटा  हटेरचा उपयोग क न 
वखरा  या स-या यं ान ेपाडा  यात व परेणी करावी.  

३ पेरणीची वळे 

 खोडमाशीचा ादभुाव टाळ  यासाठी ऑ ट बर मिह यात पिहला पधंरवडा (१ त े १५ 
ऑ  ट बर ) हा कालावधी सवात चागंला असनू या काळात पेरणी के यास उ पादनात वाढ 
होत.े यापे ा लवकर परेणी के यास खोडमाशीचा उप व वाढतो तर उिशरा परेणी के यास 
जिमनीतील ओलावा कमी झा यामळेु िबया याची उगवण कमी होऊन ताटाची यो य सं या 
राखता यते नाही आिण उ पादन घटत ेश  यतोवर दि णो र दशने ेकरावी. 

 



४ िबज या 

 काणी रोगा या ितबधंासाठी पेरणीपवू  िबया यास ३०० मशे पोता या गधंकाची ४ मॅ 
कवा थायरम ित ३ कलो िबयाण े या माणात या करावी. िबयाण े सावलीत 

वाळवावी. यानतंर ित कलो िबया यास २५ मॅ अझॅटेोबॅ  टर आिण २५  फुरद 
िवरघळवणा-या जीवाणसूवंधकाचंी बीज या करावी. थायमथेो  झाम ७० ड य.ू एस.३ 

मॅ ित कलो या माणात बीज या के यास खोडमाशीमळेु होणारी प गमेर कमी होऊन 
झाडाचंा धमू वाढ यास मदत होत.े 

५ सधुारीत वाण 

वाण 
िपक 

कालावधी 
दवस 

उ  पादकता (हे. टल) मखु विैश   े

मालदाडंी 
(एम ३५-१) 

११५-१२० 
१८-२० 

(कोरडवा  ३०-३५ बागायती ) 

म  यम त ेभारी जिमनीसाठी यो  य पा  याचा 
ताण सहन करणारी, ओिलताची सोय 
अस  यास ३ पा  यापयत ितसाद, 

खोडमाशीस अशंत: ितकार दा  याची आिण 
कड  याची त सवापे ा चागंली 

 वाती (एसपी  ही-
५०४) 

११५-१२० 
२०-२२ 

 (कोरडवा  ३८-४२ बागायती ) 

भारी जिमनीसाठी यो  य, दाण ेटपोरे परंत ु
िपवळसर छटा अस  यामळेु बाजारात कमी 
भाव िमळतो. म  यम उंच बागायतीसाठी 
उ  तम, कड  याच ेउ  पादन मालदाडंीपे ा 

कमी यते.े 

सीए  ही-१४ 
(एसपी  ही-५०४) 

११५-१२० 
२०-२२  

(कोरडवा  ३२-३६ बागायती ) 

भारी जिमनीसाठी यो  य, दाण ेम  यम त ेगोल 
आिण मो  यासारख ेचमकदार, खोडमाशीस 

ितबधंक पा  याचा ताण सहन करणारी 
मालदाडंीपे ा १० त े१५ % अिधक उ  पादन 

देणारी, बागायतीसाठी सु  दा उपयकुत 

फुल ेयशोदा  
(एसपी  ही-१३५९) 

११५-१२० 
२२-२५ 

(कोरडवा  ३२-३५ बागायती ) 

म  यम त ेभारी जिमनीसाठी यो  य, कड  याच े
अिधक उ  पादन दा  याची व भाकरीची त 

चागंली बागायतीसाठी यो  य 

फुल ेमाऊली 
(आरएसएलजी-

२६२) 
१०५-११० 

८-१० 
(कोरडवा  २२-२५ बागायती ) 

ामु  यान ेहल  या जिमनीकरीता िशफारस 
अवषण  त प रि थतीत हा वाण तग ध  
शकतो.खोडमाशी तसचे खडखउय्ा रोगास 

ितकार म 

परभणी मोती 
(एसपी  ही -१४११) 

१२०-१२५ 
२२-२५ 

(कोरडवा  ३२-३५ बागायती ) 

म  यम त ेभारी जिमनीसाठी, दाण े
मो  यासारखी चमकदार आिण टपोरे 

भाकरीची त उ  तम, पा  यास व खतास 
ितसाद देणारे वाण 

एसपी  ही-१५९५ 
(सीएस  ही -१८) 
परभणी  योती 

१२५-१३० ३८-४० बागायती 

बागायतीसाठी उ  तम वाण उंच वाएणारा, 
लोळ  यास ितकार म, मा  यास 

ितकार म, बागायती लागवडीसाठी यो  य, 
भरपूर कडबा उ  पादन. 

पीके  ही ातंी  १२० त े१२५  २५ त े३० बागायती  िवदभात र  बी हगंामाकरीता िशफारशीत   

६ पेरणीची प  दत 
व अतंर 

 म  यम त े भारी  जमीनीवर (६० त े ९० समी खोल ) कोरडवा   हणज े  िजरायती र  बी 
 वारीच े अिधक धा  य आिण कडबा उ  पादन तसचे अिधक नफा िमळिव  यासाठी बळीरीम 

नागंराच ेदोन ओळीतील अतंर ४५ समी कवा ६० समी कवा सधुारीत वखरान े४५ समी 
अतंर ठेवनु परेणी पवु  १५ दवस अगोदर स-या काढा  यात अिण ितफणी  या सहायान ेपरेणी 
करावी. सरीम  य ेपरेणी के  यानतंर रासनी क  नय.े 

७ िबयाण ेमा ा  ७.५ त े१० कलो / हे  टरी  

 िवरळणी खाडे 
भरण े

 पेरणीनतंर १५ दवसानंी िवरळणी करावी. यावळेी दोन झाडातील अतंर १५ त े२० स.ेमी. 
ठेवाव े  हणज ेहे  टरी १.५०  लाख रोपाची सं  या ठेवावी. िवरळणी करतानंा खोडमाशी  त 
रोप ेकाढुन टाकावी.   



८ रासायिनक खत े 

 र  बी हगंामात ओलावा कमी असला तरी र  बी  वारीच े िपक रासायिनक खतास चागंला 
ितसाद देत.ेरासायिनक खता  या वापरामळेु उ  पादन वाढ  यामळेु दसनु आल े आह.ेपरेणी 

पू व ८ दवस कवा परेणी करतांना कोरडवा साठी हे  टरी  ४० कलो न  + २० कलो 
 फुरद िह मा  (१०० कलो २०:२०:२० िम  खत आिण ४० कलो युरीया  या मा  यमातनु) 

तर ओलीतासाठी ८० कलो न  +४० कलो  फुरद +४० कलो पालाश िह मा ा (अध न  
व सपंणु  फुरद ,पालाश १५० कलो १०:२६:२६ खत व ५० कलो युरीया  या मा  यामातनु 
पेरतवेळेी आिण उवरीत न  ८५ कलो यरुीया  या मा  यमातनु पेरणीनतंर ३० दवसोनी 
पा  या  या पाळीबरोबर ) १२ समी खाेल पे न द  यास उ  पादनात ३० त े३५ ट  के वाढ 
होत.े 

९ आंतर मशागत 

 खरीपातील कडधा  यव गय िपकाम  य े  यके ितस-या कवा चौ  या ओळीनतंर  स-या क न 
घते  यास कमी  खचाम  य े  अितरी  त पा  याचा िनचरा,जल व भमुी सधंारण व पु ढल 
हगंामातील र  बी  वारी  या उ  पादनात वाढ असा फायदा होतो .पिहली कोळणी िपक ३ 
आठवडयाच े झा  यानतंर  तर दसुरी व ितसरी कोळपणी मश: ५त े ८ आठवडयाच े
झा  यानतंर करावी.कोरडवा  र  बी  वारीम  य ेिपक ४० ते ५० दवसाच ेहोईपयत कमान 
३ कोळप  या करा  यात. यामळेु तणांचा ादभुाव कमी होतो. जिमन भसुभसुीत होउन  
जमीनीत हवा खळेती राहत ेव ओलावा साठव  यास मदत होत ेतसचे दोन ओळीम  य े  मगु/ 
उडीद/ सोयािबन या िपकां  या काड आ  छादन  हणनु वापर  यास जिमनीत ओला  याची 
साठवणकु होउन उ  पादनात वाढ होत.े  

१० ओलीत 
 यव  थापन 

 र  ब ी  वारीला सचना  या उपल  धतनेसुार िपका  या सवंदेनिशल अव  थमे  य े पा  या  या 
पाळया सारा प  दतीन े  या  यात .उपल  ध पा  या  या पाळयानसुार खालील माण े िनयोजन 
कराव.े 

पा  या  या 
उपल  ध 
पाळया 

सवंदेनिशल अव  था 
पेरणीपासनु 
लागणारा 

कालावधी दवस 
१ िपक पोटरीत ये  यापवू  ३०-४५ 

२ पोटरी अव  था,  फुलोरा अव  था ४०-४५ 
६०-६५ 

३ रोपाव  था, पोटरी,  फुलोरा 
२५-३० 
४०-४५ 
६०-६५ 

४ रोपाव  था,  पोटरी,  फुलोरा,  दाण े
भर  याचा काळ 

२५-३० 
४०-४५ 
६०-६५ 
८५-९०  

११ 
ताटाची यो  य 

सं  या आिण ंद 
पेरणी 

 कोरडवा  र बी वारी जिमनीतील उपल ध ओला ावरच वाढत े आिण या ओला ाचा 
काय म वापर हो यासाठी दोन ओळीतील अतंर ४५ समेी. (१८ इंच) आिण दोन रोपातंील 
अतंर १२-१५ समेी ठेवाव.े िबया  याचंी परेणी १० त े १२ स.ेमी. खोलीवर करावी. 
कोरडवा  साठी १.३५ लाख आिण ओलीताखाली १.८५ लाख ती हे  टर ताटाची सं  या 
ठेवावी. िवरळणी करतानंा रोगट व खोडमाशीचा उप व झाललेी रोप े थम उपटावी. 
हे  टरी १० कलो मािणत िबयाण ेवाप न परेणी करावी. ब ताशंी शतेकरी ३० समेी. (१ 
फूट) अतंरावर पेरणी करतात कवा आडवी - उभी पेरणी क न ताटाचंी सं या ही १.३५ 
लाखापे ा जा त ठेवतात. यामळेु ताटाचंी ओला ासाठी पधा होत ेतसेच कमी अतंरावर 
पेरणी के यामळेु अतंर मशागत करता येत नाही. प रणामी कणस े बाहेर न पडण े कवा 
कणसाच ेदाण ेन भरण ेयामळेु उ  पादन कमी होत.े 



१२ काढणी व मळणी   र  बी  वारीच े िपक प रप  व झा  यावर ताबडतोब कापणी व मळणी करावी.  वारी 
साठवणकु  या वळेी दा  यातील ओला  याच े माण १० त े१२ ट   या  या वर अस ुनय.े  

 

   
 

 
 

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