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प्रस्तावना :-

भुईमूग हे प्रमुख गळीत धान्य पिक असुन त्याचे मूळ उगमस्थान ब्राझील व िेरु आहे.

त्यानंतर भुईमूग पिकाचा प्रसार अरे्जटीना ते घाना देशािासून र्जमैका,कु्यबा आपि िपिम वेस्ट इंडीर्ज

िरं्यत झाला. तेथून िोतुुगीर्ज िासून आपिका,उत्तर अमेररका आपि भारतात 16 व्या शतकात िॅपसपिक

बेटातून भूईमूगाची ओळख चीननंतर मध्य अमेररका व दपिि अमेररका मधे्य झाली.

भुईमूग विकाचे प्रमुख उत्पादक देश :-

भुईमूग पिकाचे प्रमुख उत्पादक देश भारत,चीन,नार्यरे्जरीर्या,सेनेगल,सुदान,बमाु आपि

अमेररका हे आहेत. र्जगामधे्य भूईमूग पिकाचे एकूि िेत्र 18.9 दशलि हेक्टर आपि एकूि

उत्पादन 17.8 दशलि टन आहे. र्जगातील एकूि िेत्र व उत्पादनाच्या देशात 69 टके्क िेत्र आपि

70 टके्क उत्पादन आहे. भारतही िेत्र व उत्पादनात अगे्रसर आहे. भारतात भुईमूग पिकाचे िेत्र

7.5 दशलि हेक्टर आपि उत्पादन 6.00 दशलि टन आहे. त्यािैकी 70 टके्क िेत्र आपि 75

टके्क उत्पादन गुर्जरात,आंध्रप्रदेश, तापमळनाडू व कनाुटक र्या प्रमुख चार राज्यात आहे. तसेच

आंध्रप्रदेश, तापमळनाडू,कनाुटक आपि ओरीसा राज्यात बागार्यती भागात 6 टके्क िेत्र भुईमूग

पिकाखाली आहे.
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भुईमूग विकाचे प्रमुख उत्पादक देश :-

भुईमूग हे पिदल वगाुतील पिक असल्याने पिकाच्या िेरिालट व र्जपमनीचा िोत

सुधारण्यासाठी उिरु्यक्त असे पिक आहे. सन 2018-19 मधे्य महाराष्ट्र ातील खरीि हंगामातील

भुईमूगाचे िेत्र 2.17 लाख हेक्टर असुन उत्पादकता साधारिििे 936 पकलो प्रपत हेक्टर इतकी

असून उन्हाळी हंगामात र्जवळर्जवळ 1131 पकलो प्रपत हेक्टर इतकी आहे. खरीि हंगामातील

उत्पादकता ही िावसाच्या िाण्यावर अवलंबून असते.

देशातील एकूि भुईमूग उत्पादनािैकी 60 टके्क तेलासाठी, 10 टके्क पबर्याण्यासाठी,

20 टके्क प्रपिर्या करुन खािे व 10 टके्क पनर्याुतीसाठी वािरतात. भुईमूगामधे्य सवांत र्जास्त

तेलाचे प्रमाि 48 ते 52 टके्क असल्याने तेलासाठी हे पिक इतर पिकांिेिा िार्यदेशीर आहे.

वरील बाबीचंा पवचार करून भुईमूग लागवड करिे पनपित िार्यदेशीर होिार आहे.
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जवमन :-

हवामान :-

 भुईमूगाच्या लागवडीसाठी मध्यम व िाण्याचा चांगला पनचरा होिारी

वाळू व सेंद्रीर्य िदाथुपमपित र्जपमन र्योग्य असते. 

 र्या र्जपमनी नेहमी भुसभुशीत राहत असल्याने र्जपमनीत भरिूर

प्रमािात हवा खेळती राहते.

 त्यामुळे मुळांची चांगली वाढ होऊन आ-र्या सुलभ ररतीने र्जपमनीत

र्जाण्यास तसेच अपधक शेंगा लागल्यास व लागलेल्या शेंगा चांगल्या

िोसण्यासाठी मदत होते.

 भुईमूग हे उष्ण व समशीतोष्ण कपटबंधातील पिक असून भरिूर

सूरु्यप्रकाश व उबदार हवामान त्याच्या वाढीच्या दृष्ट्ीने उिरु्यक्त

असते. 

 र्या हवामानामधे्य भुईमूग पिकावर कमी प्रमािात पकड व रोगांचा

प्रादुभाुव आढळून रे्यतो.
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िूववमशागत :-

 भुईमूगाची मुळे,उिमुळे व मुळांवरील गाठीचंी र्योग्य वाढ

होण्यासाठी तसेच भुईमूगाच्या शेंगा र्जपमनीत लागत असल्याने

त्या चांगल्या िोसण्यासाठी र्जमीन मऊ व भुसभुशीत

करण्यासाठी र्जपमनीची चांगली मशागत करिे आवश्यक

असते.

 त्यासाठी बैलाच्या पकंवा टर ॅक्टरच्या सहाय्याने 15 ते 20 सें.मी. 

खोल नांगरट करुन घ्यावी.

 कुळवाच्या 2 ते 3 िाळ्या द्याव्यात. 

 कल्टीवे्हटरच्या सहाय्याने करावर्याच्या शेवटच्या कुळविी

अगोदर 5 ते 7 टन प्रपत हेक्टरी र्या प्रमािात शेिखत/कंिोस्ट

खत शेतात िसरवून द्यावे रे्जिेकरुन खत चांगले पमसळले

र्जाईल.
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भुईमूगाचे सुधाररत वाण :-

अ.क्र. वाणाचे नाव
वनवमवतीचे व

षव

िक्वतेचा

कालावधी

(वदवस)

प्रकार हंगाम

सरासरी

उत्पादन

(क्कं्व.हे.)

दाण्ांचे

शेगांशी

प्रमाण टके्क

वशफारसीत वजले्ह

1. िुले उन्नती 2012 125-130 उिटी खरीि/उन्हाळी 30-35 68

संिूिु महाराष्ट्र संिूिु

महाराष्ट्र ासाठी पटक्का व

तांबेरा रोगास

प्रपतकारिम

2.
रे्जएल-776

(िुले भारती)
2014 115-120 उिटी खरीि/उन्हाळी 30-35 - उत्तर महाराष्ट्र

3.
रे्जएल-1085

(िुले धनी)
2018 100-110 उिटी खरीि 30-35 - संिूिु महाराष्ट्र

4. िुले 6021 2011 120-125 उिटी उन्हाळी 35-40 - िपिम महाराष्ट्र

5. रे्जएल-501 2009
105-110

115-120
उिटी खरीि/उन्हाळी

18-20

30-35
67 संिूिु महाराष्ट्र
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6. टी.िी.र्जी.-41 2004 125-130 - खरीि/उन्हाळी 25-28 -
िपिम महाराष्ट्र ,

र्जळगाव,धुळे

7. एस. बी. 11 1965 105-110 उिटी खरीि/उन्हाळी
12-14

20-25
75-76 संिूिु महाराष्ट्र

8.
िुले प्रगती

(रे्जएल-24)
1979 90-95 उिटी खरीि 18-20 72 संिूिु महाराष्ट्र

9. टी.ए.र्जी.-24 1990
100-105

110-115
उिटी खरीि/उन्हाळी

12-14

30-35

71

72-74
संिूिु महाराष्ट्र

10.
िुले व्यास

(रे्जएल-220)
1997 90-95 उिटी खरीि 20-24 67

र्जाड दाण्याचे,

र्जळगाव,धुळे,अकोला

11.
िुले उनम

(रे्जएल-286)
2004 90-95 उिटी खरीि/उन्हाळी 20-24 68

िपिम महाराष्ट्र ,

र्जळगाव,धुळे

अ.क्र. वाणाचे नाव वनवमवतीचे वषव

िक्वतेचा

कालावधी

(वदवस)

प्रकार हंगाम

सरासरी

उत्पादन

(क्कं्व.हे.)

दाण्ांचे

शेगांशी

प्रमाण टके्क

वशफारसीत वजले्ह
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भुईमुगाच्या उिट्या आवण टिोऱ्या शेंगादाण्ासाठी वशफारस केलेले वाण –

वाण प्रकार
कालावधी

(वदवस)
उत्पादन (क्वी./हे.) वैवशष्ठ्ये

एस.बी.-११ उिटी १०५-११० १४-१६ कोरडवाहू व बागार्यती लागवडीसाठी र्योग्य

रे्ज.एल.-२४ उिटी ९५-१०० १६-१८ कोरडवाहू लागवडीसाठी र्योग्य

एल.र्जी.एन.-१ उिटी १०५-११० १६-१८ कोरडवाहू लागवडीसाठी र्योग्य

अे.के.-१५९ उिटी १०५-११० १८-२० कोरडवाहू लागवडीसाठी र्योग्य

टी.िी.र्जी.-४१ उिटी १२५-१३० १५-१६ टिोरे वाि, बागार्यती लागवडीसाठी र्योग्य

टी.एल.र्जी.-४५ उिटी ११८-१२० १६-१८ टिोरे वाि, बागार्यती लागवडीसाठी र्योग्य



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

वियाण्ाचे प्रमाण :-

िीजप्रवक्रया :-

• िेरिीकररता सवुसाधारिििे वािानुसार 100 ते 125 पकलोगॅ्रम प्रपत हेक्टरी र्या प्रमािात पबर्यािे लागते.

• िरंतु पबर्याण्याचे 100 दाण्यांचे वर्जन ठरपवताना िेरिीकररता पनवडलेला वाि, हेक्टरी रोिांची संख्या, पबर्याण्याचे 100 दाण्यांचे

वर्जन, उगवििमता,िेरिीचे अंतर इत्यादीचंा पवचार करावा. 

• प्रपत हेक्टरी िुले उन्नती,एस.बी.-11, टीएर्जी-24 व टीर्जी-26 र्या उिट्या वािांचे 100 पकलोगॅ्रमचे पबर्यािे वािरावे.

• िुले प्रगती, टीिीर्जी-41,रे्जएल-776, रे्जएल-501 र्या वािांचे 125 पकलोगॅ्रम पबर्यािे वािरावे. 

• पनमिस-र्या व िस-र्या वािांसाठी 80-85 पकलो प्रती हेक्टरी पबर्यािे वािरावे.

• भुईमूग पिकाच्या रोिावस्थेत उद्भविा-र्या रोगांिासून संरिि करण्यासाठी िेरिािूवी भुईमूग पबर्याण्यास 5 गॅ्रम थार्यरम प्रपत

पकलोगॅ्रम पकंवा 2 गॅ्रम बापवस्टीन प्रपत पकलोगॅ्रम र्या प्रमािात बीर्जप्रपिर्या करावी.

• पकंवा रै्जपवक बुरशीनाशक टर ार्यकोडमाु 5 गॅ्रम प्रपत पकलो र्या प्रमािात घेवून बीर्जप्रपिर्या करावी.

• बीर्जप्रपिरे्यनंतर 10 पकलो पबर्याण्यास 250 गॅ्रम रार्यझोपबर्यम आपि 250 गॅ्रम िीएसबी र्या र्जीवािूसंवधुकाची बीर्जप्रपिर्या करुन

पबर्यािे सावलीत वाळवून मगच िेरिी पकंवा टोकन करण्यासाठी वािरावे.
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िीजप्रक्रीया :-

खत व्यवस्थािन :-

• कमी खचाुत अपधक उत्पादन पमळपवण्यासाठी तुर पिकास बीर्जप्रपिर्या करावी.

• िेरिीिूवी 2.5 गॅ्रम थार्यरम पकंवा बापवस्टीन 1.5 ते दोन ग्राम प्रपत पकलो पबर्याण्यास चोळावे.

• र्यामुळे र्जपमनीतून होिाऱ्र्या पवपवध रोगांिासून पिकाचा बचाव होतो.

• रार्यझोपबर्यम र्जीवािूसंवधुक व सु्फरद पवरघळिारे र्जीवािू संवधुन 10 पकलो पबर्यािेसाठी100 गॅ्रम र्याप्रमािे वािरावेत. त्यामुळे

पिकाला नैसगीकररतीने अन्नद्रव्याचा िुरवठा होतो.

• मर रोग होऊ नरे्य म्हिून टर ार्यकोडमाु र्या बुरशीनाशकाचा िाच गॅ्रम प्रपत पकलो पबर्याण्यास बीर्जप्रपिर्या करण्यासाठी वािर करावा.

• भुईंमूग पिकाची र्जोमदार वाढ होण्यासाठी िेरिीच्या वेळी हेक्टरी 25 पकलो नत्र व 50 पकलो सु्फरद दोन चाड्याच्या िाभरीने

द्यावे.

• िालाश कमतरता असल्यास हेक्टरी 30 पकलो िालाश व 20 ते 25 पकलो गंधक पर्जप्सम मधून वािरावे.

• र्जस्ताची कमतरता असल्यास िेरिीिूवी प्रपत हेक्टरी 15 पकलो पझंक सले्फट वािरावे.

• कोऱडवाहू पिकामधे्य दोन टके्क रु्यररर्या िीक िुलावर असताना िवारिी केल्यास िार्यदा होतो.
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िेरणीची वेळ :-

भुईमुग लागवडीच्या िध्दती :-

• खरीि – १५ रू्जन ते १५ रु्जलै

• उन्हाळी – १५ र्जानेवारी ते १५ िेबु्रवारी, िेरिीचे वेळी पकमान तािमान १८ अंश सेल्सिअस पकंवा त्यािेिा र्जास्त असावे.

िेरणी (िेरणी यंत्राच्या सहाय्याने) :-

• खरीि हंगामातील भुईमूगासाठी िेरिी रू्जनच्या शेवटच्या आठवड्यात पकंवा रु्जलैच्या िपहल्या आठवड्यात िरं्यत करावी.

• िेरिीच्या वेळी बारीक पबर्यािे बारू्जला काढावे. 

• िेरिी 5 सेमी. खोलीवर करावी म्हिरे्ज उगवि चांगली होते.

• भुईमूगाची िेरिी सिाट वाफ्यावर पकंवा रंुद सरी वरंबा िध्दतीने करता रे्यईल.

• भुईमूग पिकांची सिाट वािा िध्दतीने िेरिी करावर्याची झाल्यास िेरिी रं्यत्राच्या सहाय्याने उिट्या वािासाठी दोन ओळीतील अंतर

30 सेंमी. व दोन रोिांतील अंतर 10 सेंमी. ठेवावे. रे्जिेकरुन हेक्टरी अनुिमे 3.33 लाख रोिांची संख्या ठेवता रे्यईल

• िस-र्या व पनमिस-र्या वािासाठी दोन ओळीतील अंतर 45 से.मी. व दोन रोिातील अंतर 15 से.मी. ठेवावे. रे्जिेकरुन हेक्टरी 1.48

लाख रोिांची संख्या ठेवता रे्यईल. 

• साधारित: 7 ते 8 पदवसांनी पबर्यािे न उगवलेल्या र्जागी नांग्या भरुन घ्याव्यात.
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इवक्रसॅट िध्दत (रंद सरी वाफा िध्दत) :-

1. गादी वाफे तयार करणे-

• िूवु मशागत केलेल्या र्जपमनीत इपिसॅट संस्थेने तर्यार केलेल्या टर ॉिीकल्चर र्या

रं्यत्राने पकंवा टर ॅक्टरच्या सहाय्याने गादी वािे (रंुद सरी वािे) तर्यार करावेत. 

• अशा वाफ्याची र्जपमनीलगत रंुदी 150 सें.मी. तर वरची रंुदी 120 सें.मी. ठेवावी. 

• वाफ्याची र्जपमनीिासून उंची साधारिििे 10 ते 15 सें.मी. ठेवावी. पकंवा 1.50

मीटर अंतरावर 30 से.मी.च्या नांगराने स-र्या िाडाव्यात. म्हिरे्ज 1.20 मीटर रंुदीचे

आपि 15 सें.मी. उंचीचे वािे तर्यार करता रे्यतील.

• र्याप्रकारे तर्यार केलेल्या वाफ्याची लांबी र्जपमनीच्या उतारानुसार 40 ते 50 मीटर

ठेवता रे्यते. 

• ज्या र्जपमनीमधे्य मधल्या दोन स-र्यांिरं्यत िािी िोहचत नाही,अशा र्जपमनीमधे्य 90

सें.मी. अंतरावर 30 सें.मी. च्या स-र्या िाडाव्यात. हे रंुद वरंबे 60 सें.मी. रंुदीचे 15

सेंमी.उंचीचे असावेत.

• अशा वाफ्यांवर 30 सें.मी. x10 सें.मी. अंतरावर भुईमूगची टोकन करावी व िािी

दर्यावे.
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2. इवक्रसॅट (रंद सरी वाफा) िध्दतीचे फायदे –

• गादी वाफ्यावरील र्जमीन भुसभुशीत राहत असल्याने मुळांची कारु्यिमता वाढून पिकाची वाढ र्जोमदार होते

व उत्पादनात वाढ होते.

• र्जपमनीत िािी व हवा र्यांचे प्रमाि संतुपलत ठेवता रे्यते त्यामुळे पिकाची कारु्यिमता वाढते.

• पिकास िाण्याचा ताि बसत नाही तसेच र्जास्त िािी झाल्यास सरीतून िाण्याचा पनचरा करता रे्यतो. पिकाची

आपि शेंगाची वाढ एकसारखी होते.

• तुषार पसंचन िध्दतीने िािी देिे सोर्यीस्कर होते.

• र्या िध्दतीत िाटाने िािी देता रे्यते त्यासाठी वेगळी रान बांधिी करावी लागत नाही.

• र्जपमनीत आ-र्या सहर्ज घुसून शेंगा लागतात व दािे व्यवल्सस्थत भरले र्जातात. 

• पिकाची र्योग्य वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होते. 

• िीक काढिीच्या वेळी झाडे सहर्ज उिटले र्जातात. शेंगा र्जपमनीत राहत नाहीत.
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प्लाक्िक वफल्मआच्छादन तंत्राने भुईमूग लागवड :-

प्लाक्िक वफल्मआच्छादन तंत्राचे फायदे :-

• र्जपमनीची िािी धरुन ठेवण्याची िमता वाढते.

• र्जपमनीचे तािमान वाढून पबर्याण्याची उगवि िमता वाढते.

• र्जपमनीतील सूक्ष्म र्जीवािंुची कारु्यिमता वाढते.

• पिकाभोवती सूक्ष्म वातावरिाची पनपमुती होते.

• प्लाल्सस्टकआच्छादनामुळे ति उगवत नाही,त्यामुळे खुरििीमुळे खचु कमी होतो. तसेच पिकाची तिाबरोबर स्पधाु कमी होते,आपि

पिकाची वाढ चांगली होते.

• सुरूवातीच्या िीक वाढीच्या काळात रस शोषक पकडीचंा प्रादुभाुव कमी होऊन पिकाची वाढ चांगली होते.

• िाण्याची बचत होते.

• पिक िक्वता कालावधी 7 ते 10 पदवसांनी कमी होतो. 

• १५ पडसेंबर ते १५ र्जानेवारी र्या कालावधीतील िेरिीसाठीचप्लाक्िक वफल्मआच्छादन तंत्राचा वािर करावा.
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भुईमूग विकातील आंतर विके :-

1. भुईमूग पिकासोबत आंतरपिक म्हिून इतर पिके घेतल्यास

शेतक-र्यांना आपथुक िार्यदा तर होतोच िरंतु त्याचबरोबर एखादे

पिक नैसपगुक आित्तीमुळे हातचे गेल्यास आंतरपिकािासुन

खात्रीशीर उत्पादनाची हमी राहते.

2. खालील प्रमािात िेरिी करुन दोन्ही पिकांचे अपधक

उत्पादन घेिे शक्यआहे.

• भुईमूग तीळ (6:2), 

• भुईमूग सुरु्यिूल (6:2), 

• भुईमूग कािूस (2:1), 

• भुईमूग तूर (6:2) 

• तसेच ऊस पिकामधे्य आपि िळबागामधे्य भुईमूग

आंतरपिक म्हिून घेतल्यास मुख्य पिकास िार्यदा होतो.
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खतव्यवस्थािन :-

सुक्ष्म अन्नद्रवे्य व्यवस्थािन :-

• िेरिीिूवी पकंवा िेरिी करताना संिूिु रासार्यपनक खतांची मात्रा द्यावी.

• भुईमूगासाठी हेक्टरी 25 पकलो नत्र, 50 पकलो सु्फरद तर 250 पकलो पर्जप्सम िेरिीच्यावेळी द्यावे.

• पर्जप्समची अधी मात्रा िेरिीच्यावेळी तर उवुररत मात्रा आ-र्या सुटण्याच्या वेळी द्यावी.

जस्त :-

• र्जस्ताच्या कमतरतेची लििे पदसू लागल्यास 2.50 पकलोगॅ्रम पझंक सले्फट 500 पलटर िाण्यातून िवारावे.

• र्जपमनीत र्जस्ताची कमतरता असल्यास हेक्टरी 20 पकलोगॅ्रम पझंक सले्फट र्जपमनीत पमसळून िेरिीिूवी पकंवा

िेरिीच्या वेळी द्यावे.

लोह :-

• लोहाची कमतरता भासल्यास हेक्टरी 2.5 पकलोगॅ्रम िेरस सले्फट,500 पलटर िाण्यातून िवारावे. 

• र्जपमनीत लोहाची कमतरता असल्यास हेक्टरी 20 पकलोगॅ्रम िेरस सले्फट र्जपमनीत पमसळून िेरिीिूवी पकंवा

िेरिीच्या वेळी द्यावे.

िोरॉन :-

• भुईमूगासाठी 0.1 भाग प्रपत दशलि भाग(िीिीएम) र्या प्रमािात िवारिी केल्यास उत्पादनात वाढ होते. 

• हलक्या ते मध्यम र्जपमनीत 5 पकलोगॅ्रम बोरॅक्स र्जपमनीत पमसळून द्यावे.
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सुक्ष्म अन्नद्रवे्य महत्व :-

अन्नद्रवे्य अन्नद्रव्याचे महत्व अन्नद्रव्याची मात्रा

नत्र १) िेरिीनंतर पिकाच्या कापर्यक

वाढीसाठी आवश्यक. 

२) शेंगा धरिे व दािे भरिेसाठी

आवश्यक.

१) हेक्टरी १६० पकलो नत्र आवश्यक असून िैकी ८०% नत्र

(१३० पकलो) िुरवठा मुळावरील गाठी िारे होतो.

२) उवुररत २०% (३० पकलो) नत्राची मात्रा रासार्यपनक खतािारे

िेरिी वेळेस द्यावे.

सु्फरद १) मुळांची व त्यावरील गाठीचंी वाढ

होवून नत्राचे ल्सस्थरीकरि करते.

२) अपधक िुल पनपमुती व शेंगाची वाढ

करते.

१) ५० पकलो सु्परद िेरिी वेळेस द्यावे.

२) िेरिीनंतर ३० व ७० पदवसांनी १% पसंगल

सुिर िॉसे्फटचे द्रावि हेक्टरी अनुिमे ५०० व १००० पलटर

िािी घेवून प्रती हेक्टरी िवारावे. 

गंधक १) तेल पनपमुतीसाठी व मुळांवरील

गाठीचंी वाढ होण्यासाठी.

२) पिकांमधे्य रोग प्रपतकारकता

वाढपविे.

१) हेक्टरी १० पकलो गंधक िेरिी वेळेस द्यावे.

२) ०.५ % (अधाु पकलो गंधक १०० ली. िािी) गंधकाचे द्रावि

उगविीनंतर ३०, ५०, व ७० पदवसांनी अनुिमे ५००, ५०० व

१००० िाण्यािारे प्रती हेक्टरी िवारावे. 

कॅल्सल्शर्यम १) आऱ्र्या पनपमुती करिे.

२) शेंगामधील दाने भरिे.

१) ३०० पकलो पर्जप्सम िेरिीच्या वेळेस व २०० पकलो

िेरिीनंतर ३५ ते ४० पदवसांनी प्रती हेक्टरी द्यावे.

लोह चुनखडी व पवम्ल र्जपमनीमधे्य लोहाची

कमतरता भासते.

५०० गॅ्रम िेरस सले्फट + २० गॅ्रम सीटर ीक आम्ल िेरिीनंतर ३०, ५० व ७०

पदवसांनी अनुिमे हेक्टरी ५००, ५०० व १००० ली. िाण्यात पमसळून िवारावे.
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आंतर मशागत :-

तणवनयंत्रण :-

• भुईमूगाचे पिक सवुसाधारिििे 45 पदवसांिरं्यत तिपवरपहत ठेवण्यासाठी 2 खुरिण्या 15 ते 20 पदवसांच्या अंतराने व दोन

कोळिण्या 10 ते 12 पदवसांच्या अंतराने कराव्यात. 

• आ-र्या सुटू लागल्यानंतर (35 ते 40 पदवस) कोितेही आंतर मशागतीचे काम करु नरे्य. िक्त मोठे ति उिटून टाकावे, म्हिरे्ज

शेंगा िोसण्याचे प्रमाि वाढेल.

• भुईमूग पिकात तिनाशकाचा वािर करुन एक पनंदिी व दोन कोळिण्या पदल्या तर तिांचा चांगला बंदोबस्त होतो.

• भुईमूगासाठी िेरिीनंतर दोन पदवसाच्या आत ओलीवर िेंडीपमथॅपलन र्या तिनाशकाची 1 पकलो प्रपत हेक्टर पिर्याशील घटक व

500 पलटर िािी र्याप्रमािात िवारिी करावी.

• पिक िेरिीनंतर 20 पदवसांनी ति उगविीनंतर इमॅझेथॅिीर 10 टके्क एस.एल. र्या तिनाशकाची 750 पम.ली. प्रपत हेक्टरी 500

पलटर िाण्यातून िवारिी करावी.
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िाणी व्यवस्थािन :-

• खरीि भुईमूगासाठी 40 ते 50 सें.मी. िाण्याची गरर्ज असते.

• उन्हाळी भुईमूगासाठी 70 ते 80 सें.मी. िािी लागते. 

• पॅ्लस्टीक आच्छादन तंत्रामुळे 40 ते 50 टके्क िाण्याची बचत होते.

• पॅ्लस्टीक आच्छादन तंत्राने घेतलेल्या भुईमूगासाठी तुषार पसंचन िध्दत उिरु्यक्त असल्याचे पसध्द झाले आहे. 

• तुषार पसंचनामुळे िाण्याची बचत होते व पिकाभोवती सूक्ष्म वातावरि पनपमुती होऊन वाढीसाठी उिरु्यक्त ठरते.

तसेच तुषार पसंचनाने समान िािी देता रे्यते.

भुईमुग विकास खालील अवस्थांमधे्य िाणी देण्ाची व्यवस्था करावी.

अ.क्र. विकाची अवस्था िेरणीनंतर िाण्ाच्या िाळ्या (वदवस)

१ उगविीच्या वेळी िेरिी नंतर लगेचच

२ िुलोरा रे्यिे ३० ते ४० पदवस

३ आऱ्र्या सोडण्याची अवस्था ४० ते ४५ पदवस

४ शेंगा धरिे व दािे भरिे ६५ ते ७० पदवस
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िाणी व्यवस्थािन :-

१. भुईमुगास लागलेल्या एकूि िुलांिैकी िक्त ५ - २० टके्कच िुलांचे रुिांतर शेंगामधे्य होते.

२. एकूि लागलेल्या शेंगािैकी ६६ टके्कच शेंगा िररिक्व होतात उवुररत ३३ टके्क शेंगा अिररिक्व अवस्थेत असतात.

३. र्जस्तीत र्जास्त िररिक्व शेंगा एकदाच पमळपवण्यासाठी झाडास लागिारे िपहले िुल व शेवटचे िुल हा कालावधी कमी असिे गररे्जचे

असून त्यासाठी िािी व्यवस्थािनास अनन्यसाधारि महत्वआहे.

४. िेरिीनंतर ३० ते ३५ पदवसांनी झाडास िपहले िुल पदसताच पिकास िाण्याचा हलका ताि द्यावा. (५ -६ पदवस पिकास िािी देवू नरे्य ) 

५. र्या िाण्याच्या तािामुळे पिकाची अवास्तव वाढ रोखली र्जाते त्यामुळे र्जास्तीत र्जास्त िुले एकाच वेळी पनमाुि होतात. 

६. िर्याुर्याने एकाच वेळी आलेल्या िुलांच्या आऱ्र्या एकाच वेळी र्जपमनीत पशरतात व त्यािासून पनमाुि झालेल्या शेंगा एकाच कालावधीत

िररिक्व होतात व सारख्याच आकाराच्या असतात.

७. िेरिी नंतर ४०-४५ पदवसांनी पिकास आऱ्र्या सुटण्याच्या वेळेस र्जपमनीत िुरेसा ओलावा असिे आवश्यकआहे. 

८. र्या ओलाव्यामुळे आऱ्र्या र्जपमनीतील कॅल्सल्शर्यम र्या अन्नघटकाचे शोषि करतात र्यामुळे शेंगाची वाढ चांगली होते. 

९. र्याउलट पिकास िाण्याचा वािर अपत झाल्यास वनस्पतीची शापकर्य वाढ र्जास्त होते व शेंगा कमी प्रमािात लागतात.

१०. शक्यतो पिकास िािी तुषार पसंचन िद्धतीने देिे पहताचे आहे. 
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विक संरक्षण
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भुईमुग विकावरील वकडी :-

1. मावा,फुलवकडे,तुडतुडे :-

• र्या पकडीचंा प्रादुभाुव पदसताच 5 टके्क पनंबोळी अकु पकंवा अझॅडीरॅक्टीन

2 पम.ली. प्रपत पलटर िािी र्याप्रमािात िवारिी करावी. 

दुसरी िवारिी 15 पदवसांनी द्यावी.

• पकंवा डेकामेथ्रीन 500 पम.ली. पकवा डार्यपमथोएट 400 पम.ली. 

• पकंवा 500 पम.ली. मेटापसस्टॉक्स र्यािैकी कोित्याही एका कीटकनाशकाची

प्रपत हेक्टरी 500 पलटर िाण्यातून िवारिी करावी.

2. िाने खाणा-या व िाने गंुडाळणा-या अळी :-

• र्या पकडीच्या बंदोबस्तासाठी प्रादुभाुव पदसताच प्रपत हेक्टरी सार्यिरमेथ्रीन 20 इ.सी. 200 पम.ली. 

• पकंवा िेनवलरेट 20 इ.सी. 250 पम.ली. 

• पकंवा ल्सक्वनॉलिॉस 25 इ.सी. 100 पम.ली. 

र्यािैकी कोित्याही पकटकनाशकाची 15 पदवसांच्या अंतराने 500 पलटर िाण्यात पमसळून 2 ते 3 िवारण्या कराव्यात.
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वटक्का रोग (िानावरील

वठिके)
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वटक्का रोग (िानावरील वठिके) :-

लक्षणे –

• हा रोग सरकोस्पोरा से्पसीर्ज र्या बुरशीमुळे होतो.  

• र्या रोगाची सुरवात लवकर रे्यिारे व उपशरा रे्यिारे पठिक्याच्या

स्वरूिात आढळून रे्यते.

• लवकर रे्यिारे पठिके तिपकरी रंगाचे अपनर्यपमत आकारांचे व त्याभोवती

सोनेरी वलर्य असिारे असतात.

• उपशरा रे्यिारे पठिके हे गदु काळे व वतुुळाकार असतात. 

• सवुसाधारिििे हे पठिके ३-८ एम एम िररघाचे असतात. 

• असे पठिके आकाराने व संखे्यने वाढून एकमेकांत पमसळतात व िानावर मोठे चटे्ट िडून िान करिल्यासारखे होते. 

• हवेतील भरिूर आदु्रता व २५ ते ३० से तािमान र्या रोगाला िोषक असते. 

• शेंगांमुळे र्या रोगाचे बीर्जािू हवेमािुत इतरत्र िसरतात व रोग िैलावतात. 
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वटक्का रोग वनयंत्रण :

• शेतातील रोगग्रस्त झाडांचा नार्यनाट करावा

• गहू, हरभरा, मका, ज्वारी व कांदा इ. पिकांची िेरिालट करावी. 

• आंतरिीक िद्धतीत तूर, मूग, उडीद, बार्जरी व ज्वारी इ. पिके घ्यावीत. 

• नत्र, सु्फरद,   िालाश (१५: ३५: १५ पक. ग्र/हे) + ६.५ टन / हे कंिोस्ट

• मॅन्कोझेब र्या बुरशीनाशकाच्या ४ िवारण्या प्रभावी ठरतात. 

• 1 पकलो पबर्याण्यास 2.5 गॅ्रम काबेने्डझीम बुरशीनाशकाची बीर्जप्रपिर्या करून िेरावे.

• पकंवा रै्जपवक पनरं्यत्रिामधे्य 5 गॅ्रम टर ार्यकोडमाु र्या बुरशीची 1 पकलो पबर्याण्यास बीर्जप्रपिर्या करावी. 

• तसेच िुले भारती,िुले उन्नती , िुले मोरिा, िुले वारिा, पगरनार-१, 

आर्य सी पर्ज व्ही -८६५९०, ८७१६०, ३२५, टी ए र्जी -२४ र्या सारख्या रोगप्रपतबंधक वािांचा वािर करावा.
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तांिेरा
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तांिेरा :-

लक्षणे :-

• हा रोग पटक्का र्या रोगासोबतच आढळतो.

• हा रोग िुकल्सक्सपनर्या अराचीडीस र्या बुरशीमुळे होतो. 

• िानांवर नाररंगी रंगाच्या पठिक्यांमुळे हा राग सहर्ज ओळखता रे्यतो. 

• र्या नाररंगी रंगाच्या पठिक्यांमधून तिपकरी रंगाचे बीर्जािू बाहेर िडतात. 

• रोगाच्या प्रादुभाुव तिपकरी रंगाच्या बारीक िोडाच्या स्वरूिात िेरिीनंतर

३०-४० पदवसांनी पदसतात. 

• रोगाची तीव्रता वाढल्यास िाने सुकून र्जळून िडतात. 

• शेंगातील दाण्यावरही िररिाम होऊन दािे लहान व सुरकुतलेले होतात. 

• हवेमधील आद्रता िानांवरील ओलसरििा व २० पडग्री से. तािमान र्या रोगाला अपतशर्य िोषक असते. 
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तांिेरा रोग वनयंत्रण –

• शेंगातील रोगग्रस्त झाडांचा नार्यनाट करावा. 

• पिकामधे्य आंतरिीक िद्धतीचा वािर करावा.

• हा रोग टर ार्यकोडमाु हरपझर्यानम र्या बुरशीच्या िवारिीमुळे

पनरं्यत्रिात रे्यतो.

• रोगाचा प्रादुभाुव पदसताच काबेने्डझीम (०.१ %) पकंवा

डार्यथेन एम - ४५ (०.२%) बुरशीनाशकाची िवारिी करून

घ्यावी. तीव्रतेनुसार वरील िवारण्या ८ पदवसाच्या अंतराने

कराव्या.

• अथवा पडिोकोनॅझोल 500 पम.ली. र्या बुरशीनाशकाची

500 पलटर िाण्यातून प्रपत हेक्टर र्या प्रमािात पिकावर

िवारिी करावी.
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मर रोग
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मर रोग

लक्षणे :-

• ह्या रोगाची लागि रोिकुर्जव्या (ऍस्परर्जीलस नार्यर्जर), खोडकुर्जव्या

(स्लेरोपशर्यम रोल्फसार्य) व मूळकुर्जव्या मार्यिोिोमीना फ्यापर्जओपलना

र्या तीनही बुरशीमुळे र्जपमनीतून पकंवा पबर्यांिारे होते. 

• र्या रोगामुळे साधारित: २५-३० टके्क नुकसान होते. 

• महाराष्ट्र ांमधे्य स्लेरोपशर्यम रोल्फसार्य मूळे होिाऱ्र्या खोडकुर्जव्या २६

टक्कक्यांिेिा र्जास्त नुकसान करतो. 

• झाडे मेल्यामुळे झाडांची संख्या कमी होऊन उत्पादन घटते. 

र्याचे बीर्जािू मातीमधे्य सुप्तावस्थेत राहतात. 

• र्या रोगाची लििे दोन प्रकारे पदसून रे्यतात

 रोिटे र्जपमनीच्या वर रे्यण्यािूवीच मारून र्जाते

 रोिटे र्जपमनीच्या वर आल्यानंतर त्याच्या वाढीच्या काळात मरून र्जाते. 
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मररोग वनयंत्रण :-

• र्जपमनीची नांगरट खोल करावी व र्जपमन चांगली तािू द्यावी. 

• र्जपमनीमधे्य चांगले कुर्जलेले शेिखत, कंिोस्ट, पनंबोळी िेंड

टाकावे .

• तसेच टर ार्यकोडमाु बुरशी व सुडोमोनास र्या पर्जवािंूचा पबर्याण्यांना

चोळण्यासाठी वािर करावा

• तसेच शेतामधे्य एरंड िेंड (५००पक. गॅ्र./हे ) + टर ार्यकोडमाु बुरशी

(10 पक. गॅ्र./हे) पमसळली असता रोगाचे पनरं्यत्रि होते. 

• िेरण्यािूवी असं २.५ गॅ्रम काबेने्डझीम पकंवा ४ गॅ्रम थार्यरम हे

बुरशीनाशक प्रपत १ पकलो पबर्याण्यास चोळावे.

• पिकाची िेरिालट करावी.
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शेंडेमर
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शेंडेमर :-

लक्षणे :-

• हा रोग पवषािूर्जन्यआहे. 

• हा रोग टोमॅटो स्पॉटेड पवल्ट व्हर्यरस र्या पवषािूमुळे होतो.

• र्या रोगाचा िैलाव पथ्रप्स र्या िुलपकड्यािारे होतो. 

• र्यामधे्य सुरवातीला कोवळ्या िानावर पिवळसर पकंवा

िांढऱ्र्या कंकिाकृती कड्या पदसून रे्यतात. 

• नंतर हा रोग वेलाच्या शेंड्यावर पकंवा िुलावर पदसून रे्यतो. 

• कळी कोमेरू्जन वाळून र्जाते. अशा वेलाची वाढ खंुटते, 

झाडाच्या िांद्याची संख्या वाढते व मुख्य शेंडे मर होते. 

शेंडे मर रोग वनयंत्रण :-

• भुईमुग पिकामधे्य बार्जरीचे पिक घेतल्यास नेिोपसस कमी होते. 

• आर्य सी र्जी एस - ११, ४४, ३७, ८६३२५, कापदरी -३, चंद्रा, टी एम व्ही -२ आपि रॉबट -३३ र्या रोगप्रपतबंधक वािांची पनवड करावी. 

• प्रभावी पकटकनाशकाचा वािर करून िुलपकडीचे पनरं्यत्रि करावे.
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काढणी-

• भुईमूगाचा िाला पिवळा पदसू लागल्यावर आपि शेंगाचे टरिल टिक बनून आतल्या बारू्जने काळसर

पदसू लागताच काढिी करावी.

• काढिीनंतर शेंगा चांगल्या वाळवाव्यात. त्यातील ओलाव्याचे प्रमाि 8 ते 9 टके्क िरं्यत खाली आिावे.

उत्पादन-

• सुधाररत िध्दतीने भुईमूगाची िेरिी, र्योग्य खतांचा वािर,आंतरमशागत,िािी व्यवस्थािन व पिक संरिि केल्यास

भुईमूगाच्या सुधाररत वािांिासून हेक्टरी 20-25 ल्सकं्वटल वाळलेल्या शेंगा तसेच 4 ते 5 टन

कोरडा िाला पमळतो.

िॅवकंग आवण साठवण: 

• िक्वआपि चांगल्या प्रकारे वाळपवलेल्या शेंगा तागाच्या िोत्यात भरून ठेवाव्यात. 

• साठविुकीच्या पठकािी तािमान १३० से.िेिा कमी असावे त्यामुळे पकडी पनल्सिर्य होतात आपि

बुरशी वाढत नाहीत.

• खोलीतील आदु्रता ६५ ते ७० % असावी. आदु्रता र्या िेिा र्जास्त असल्यास बुरशी वाढते

तर कमी असल्यास शेंगाचे वर्जन घटते व हाताळताना पबर्यािे पठसूळ होतात व िुटतात.

• िोती हवेशीर, स्वच्छ व कोरड्या खोलीत ठेवावीत.
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ववशेष आभार :-

सौजन्य :-

व.ना.म.कृ.पव.िरभिी

म.िु.कृ.पव.,राहुरी

डॉ.एम.के.घोडके, डॉ.ए.एम.वमसाळ

व.ना.म.कृ.पव.,गळीत धाने्य संशोधन कें द्र, लातूर

डॉ.सोिान रंगनाथ मोरे

भुईमुग िैदासकार,म.िु.कृ.पव.,राहुरी,पर्ज.अहमदनगर

डॉ.ववजय अमोवलक

भुईमुग िैदासकार,म.िु.कृ.पव.,राहुरी,पर्ज.अहमदनगर


