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उत्पादन तंत्रज्ञान



कडधान्य पिकामधे्य अल्पावधीत तयार होणारे खरीि हंगामातील उडीद हे ७० ते ७५ पदवसात येणारे पिक हे महाराष्ट्र

राज्याचे महत्वाचे पिक आहे. हे पिक थोड्याशा िावसाचा देखील लाभ उठवू शकते. दुबार तसेच पमश्र िीक िध्दतीसाठी हे पिक

अपतशय महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र ात या पिकाखाली सुमारे ३.५ लक्ष हेक्टर के्षत्र आहे. हे पिक हमखास िाऊसमानाच्या प्रदेशात, भारी कसदार

काळ्या जपमनीत खरीि हंगामात अल्पवाधीचे पिक म्हणून घेतले जाते. पवपवध पिक िद्धतीत उडीद पिकाचा समावेश केल्याने

जपमनीचा िोत पिकून, तो सुधारण्यास सुद्धा मदत होते. उडीद पिकाला िाणी कमी लागत असल्यामुळे आपण ियाायाने िाण्याचा

वािर कमी झाल्याने जमीन चोिण अथवा िाणथळ होण्यािासून वाचपवता येते. या पिकाच्या मुळावरील गाठीतील रायझोपबयम

जीवाणू हवेतील नत्र शोषून घेत असल्यामुळे या पिकाची नत्राची गरज मोठ्या प्रमाणात िरस्पर भागपवली जाते. पशवाय या

पिकानंतर घेण्यात येणाऱ्या पिकासाठी उत्तम बेवड तयार होते आपण जपमनीचा कस सुधारण्यास मदत होते.

उडदामधे्य साधारणतः २० ते २५ िके्क प्रपथने असतात आपण पह प्रपथने तृणधान्यातील प्रपथनांना िूरक असल्याने त्ांचा

रोजच्या आहारात िुरेशा प्रमाणात समावेश करणे आवश्यक आहे. गेल्या दोन दशकात उडदाचे उत्पादन आपण उत्पादकता यात

वाढ झालेली आहे. असे असले तरी वाढत्ा लोकसंखे्यनुसार उडदाची मागणी फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. याबाबतीत

महाराष्ट्र ातील उत्पादन आपण उत्पादकता वाढवायची असेल तर सुधाररत िद्धतीने उडीद पिकाची लागवड करणे गरजेचे आहे.

कोणत्ाही पिकािासून जास्तीत जास्त उत्पादन काढायचे असेल तर प्रामुख्याने अपधक उत्पादन देणाऱ्या वाणाची पनवड, योग्य

प्रकारच्या जपमनीची पनवड आपण िूवामशागत, पबयाण्याचे प्रती हेक्टर िुरेसे आपण योग्य प्रमाण, वेळेवर िेरणी, रासायपनक खतांचा

पशफारशीत प्रमाणात वािर, वेळेवर तन पनयंत्रण, आवश्यकतेनुसार वेळेवर िाणीिुरवठा, रोग व पकडीचें प्रभावी पनयंत्रण या

बाबीनंा अनन्यसाधारण महत्वआहे.

प्रस्तावना :-

कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासनकृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन



हवामान -

कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

पूववमशागत: 

 कडधान्य पिके सरासरी ७५० ते १००० मी.मी. वापषाक िजान्यमानात

चांगली येतात.

 उडीद पिकास २१ ते ३५ अंश सें.गे्र. तािमान चांगले मानवते. 

 फुले येण्याच्या आपण शेंगा भरण्याच्या कालावधीत कोरडे हवामान

पिकाला अपधक उियुक्त असते. 

 अगोदरच्या हंगामात घेतलेल्या पिकाचे जपमनीवर िडलेले अवशेष, िालािाचोळा वेचून घेऊन जपमन

स्वच्छ करावी.

 उडीद हे कडधान्य मध्यम ते भारी जपमनीत घेतले जात असल्याने जपमनीची खोल नांगरि नंतर २

कुळवाच्या िाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करावी.
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पेरणीची वेळ :

कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

 वेळेवर िेरणीस अपतशय महत्व आहे. 

मानू्सनचा िपहला िेरणीयोग्य िाऊस झाल्यावर आपण जपमनीत वािसा येताच, म्हणजे

जूनचा दुसरा आठवडा ते जुलैचा िपहला आठवडा या दरम्यान खरीि कडधान्याची

िेरणी िूणा करावी. 

 िाऊस अपनयपमत िडल्यास िेरणीस उशीर होतो व उत्पादनात घि येते. 

 उपशरा िेरलेल्या पिकालाही लवकर िेरलेल्या पिकाबरोबर फुले येतात आपण

त्ाच्या कापयक वाढीस िुरेसा अवधी पमळत नाही. 

 त्ामुळे पिकाची वाढ कमी होऊन फांद्या कमी येतात. तसेच फुले आपण

शेंगांची संख्या कमी होते आपण उत्पादनात घि येते. 

 १५ जुलैनंतर उडीदाची िेरणी करू नये. अन्यथा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घि

येते.
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कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

अ.नं. उडीद वाण प्रसारणाचे

वषव

कालावधी

(वदवस)

उत्पन्न

(क्वं./हे.)

वैवशष्ट्ये लागवडीचा प्रदेश

१ िी.िी.यु. ४ १९९२ ७० ते ७५ १० ते १२ ििोरे, काळे दाणे महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश,

गुजरात

२ मेळघाि

(एकेयु-४)

१९९२ ७० ते ७५ १० ते १२ रब्बी हंगामासाठी योग्य, ििोरे दाणे पवदभा

३ िी.ए.यु.-२ १९९३ ७० ते ७५ १० ते १२ ििोरे दाणे, भारी जपमनीसाठी योग्य पवदभा

४ िी.ए.यु.-१ २००० ६५ ते ७० १० ते १२ ििोरे दाणे, रोिावस्थेत जोमदार

वाढ, एकाच वेळी िक्वता होणारा

वाण, भुरी रोग मध्यम प्रपतकारक

पवदभा

५ बी.डी.यु.-१ २००१ ७० ते ७५ १० ते १२ ििोरे दाणे महाराष्ट्र

६ पिकेव्ही

उडीद १५

२००५ ६५ ते ७० १० ते १२ ििोरे दाणे, एकाच वेळी िक्वता

होणारा वाण, भुरी रोग मध्यम

प्रपतकारक

पवदभा
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कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

TAU 1 (डा.पं.दे.कृ.वव.परभणी) TPU-4 (म.फु.कृ.वव.राहुरी)PKV Udid 15  (डा.पं.दे.कृ.वव.परभणी)
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कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

वियाण्याचे प्रमाण आवण पेरणी अंतर :-

िीजप्रविया आवण जीवाणू संवधवन :-

 हेक्टरी रोिांची संख्या योग्य प्रमाणात असणे साठी प्रती हेक्टर पबयाण्याचे प्रमाण िुरेसे वािरणे महत्वाचे ठरते. 

 उडीद पिकाकरीता १५ ते २० पकलो प्रती हेक्टर पबयाणे वािरावे.

 दोन ओळीतील अंतर ३० सें.मी. व दोन रोिांमधे्य १० सें.मी. अंतर ठेऊन िेरणी करावी.

 पबयाण्याची उगवण चांगली होण्यासाठी आपण रोिावस्थेत बुरशीजन्य रोगांिासून संरक्षण करण्यासाठी िेरणीिूवी प्रती पकलो पबयाण्यास

२ ग्राम थायरम + २ ग्राम काबेन्डाझीम या बुरशीनाशकाची बीजप्रपिया करावी

 जैपवक बुरशीनाशक िर ायकोडमाा ४ ग्राम प्रती पकलो पबयाणे याप्रमाणात लावावे.

 यानंतर नत्र स्स्थर करणारे रायझोपबयम जािोपनकम व सु्फरद पवरघळवणारे िीएसबी जीवाणू संवधान प्रते्की २५ ग्राम प्रती पकलो

पबयाण्यास लावावे.

 १० पकलो पबयाण्यास २५० ग्राम वजनाच्या एका िापकिातील संवधान गुळाच्या थंड द्रावणातून चोळावे. 

 गुळाचे द्रावण तयार करण्यासाठी एक पलिर िाण्यात १२५ ग्राम गुळ घेऊन तो पवरघळेियंत िाणी कोमि करावे.

 बीजप्रपियेत प्रथम रासायपनक प्रपिया केल्यानंतरच जैपवक बीजप्रपिया करावी.

 पबयाणे एक तासभर सावलीत सुकवून लगेच िेरणी करावी.

 यामुळे उडीदाच्या मुळांवरील गं्रथीचें प्रमाण वाढून हवेतील नत्र अपधक प्रमाणात शोषून घेऊन पिकास उिलब्ध केला जातो.
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खते:

कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

 चांगले कुजलेले शेणखत पकंवा कंिोस्ट १० ते १५ गाड्या प्रती हेक्टर प्रमाणे िेरणी अगोदर शेविच्या

कुळवणीच्या वेळी िसरावे. यामुळे ते जपमनीत चांगले पमसळले जाते.

 िेरणी करताना उडीद पिकास २० पकलो नत्र आपण ४० पकलो सु्फरद प्रती हेक्टर या प्रमाणात द्यावे.

कृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन



पाणी व्यवस्थापन: 

कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

 उडीदासारखी खरीि कडधान्य पिके िूणातः िावसाच्या िाण्यावर येतात.

 या पिकाला फुले येतांना आपण शेंगा भरतांना ओलाव्याची कमतरता भासू लागते. अशा िररस्स्थतीत िाऊस नसेल आपण

जपमनीत ओलावा खूिच कमी झाला असल्यास फुले येण्याच्या, शेंगा भरण्याच्या काळामधे्य एखादे संरपक्षत िाणी द्यावे.

आंतरमशागत:

 पिक सुरवातीिासूनच तण पवरहीत ठेवणे ही पिकाच्या जोमदार वाढीसाठी आवश्यक बाब आहे. 

 पिक २० ते २५ पदवसाचे असताना िपहली व ३० ते ३५ पदवसांचे असतांना दुसरी कोळिणी करावी.

 कोळिणी केल्याने जमीन भुसभुशीत होऊन जपमनीत हवा खेळती राहून पिक वाढीस िोषक वातावरण तयार होते. 

 जपमनीतील बाष्पीभवनाचा वेग कमी होऊन ओल अपधक काळ पिकण्यास मदत होते.

 दोन ओळीतील तण काढले जाऊन रोिांना मातीची भर लागते. कोळिणी जपमनीत वािसा असतांना करावी.

 गरजेनुसार एक दोन खुरिण्या वेळीच द्याव्यात.

 िेरणीिूवी फ्ल्लु्यक्लोरालीन पकंवा िेंडीमीपथलीन हे तणनाशक १.५ पलिर प्रती हेक्टर ५०० पलिर िाण्यातून जपमनीवर फवारावे.
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कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

वकड व रोग वनयंत्रण: 

1.खरीि हंगामामधे्य घेतल्या जाणाऱ्या कडधान्य पिकांवर बऱ्याच वेळा ढगाळ हवामानामुळे रोग आपण पकडीचंा

प्रादुभााव मोठ्या प्रमाणावर पदसून येतो. 

2. उडीद पिकावर मावा, शेंगा िोखरणारी अळी, केसाळ अळी, िाने खाणारी अळी इ. पकडीचंा प्रादुभााव होतो. 

3. या पकडीचं्या प्रभावी पनयंत्रणासाठी एकास्िक कीड व्यवस्थािनाचा अवलंब करावा.      

 त्ासाठी जपमनीची खोल नांगरि करणे.

 पिकाची वेळेवर िेरणी.

 जैपवक कीड पनयंत्रण,

 िरोिजीवी पकडीचंा वािर.

 वनस्पतीजन्य औषधांचा वािर. गरजेनुसार रासायपनक कीिकनाशकांचा वािर.

 हेक्टरी झाडांची योग्य संख्या.

 िाणी व्यवस्थािन.

 कडधान्य पिकांची तृणधान्याबरोबर फेरिालि, खंड अथवा िट्टा िद्धतीने िेरणी.

 शेत व बांध िूणािणे तणमुक्त ठेवावे .

 बापधत झाडे पदसताच ती झाडे उििावीत व नष्ट् करावीत
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वकड
१. मावा वकडी –

कृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन

 मावा पकडीच्या पनयंत्रणासाठी डायमेथोएि ३० िके्क प्रवाही 500 पमली. 

 पकंवा अपसफेि ७५% १०४० गॅ्रम पकंवा पफफ्रोपनल ५ % १००० पमली. 

 पकंवा इपमडाक्लोरोिीड १७.८ % १०० पमली. 

 पकंवा थायोमेथोक्झाम १०० गॅ्रम यािैकी एका कीिकनाशकाची ५०० पलिर

िाण्यातून फवारणी करावी.

(पिि - पिकामधील पकडीच्या पनयंत्रणाकररता कें द्रीय पकिकनाशक मंडळ

यादीत समापवष्ट् नसलेल्या िरंतु कृषी पवद्यापिठांच्या पकिकनाशकांच्या

पशफारशी)



२. शेंगा पोखरणारी अळी, केसाळ अळी, पाने खाणारी अळी :-

कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासनकृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन

 पकडीचं्या पनयंत्रणासाठी स्क्वनोलफोस २५ िके्क प्रवाही १६ पमली. 

 पकंवा स्स्पनोसाड ४५ िके्क प्रवाही ३ पमली. 

 पकंवाक्लोरान्ट्र ानीलीप्रोल १८.५% प्रवाही २ वमवल

 पकंवा फ्ल्यूिेडमाईड ३९.३५% प्रवाही २ वमवल

या पैकी एका वकटकनाशकाची प्रती १० वलटर पाण्यात वमसळून

प्रादुभावव वदसताच फवारणी करावी.



कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

रोग
१. भुरी :-

कृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन

ओळख –

 वा-यामाफा त प्रसार होत असल्यामुळे वेगाने प्रसार होतो

 याच्या प्रादुभाावामुळे पिकाच्या खालील िानावर िांढरे पठिके पदसून येतात

 कालांतराने पठिक्ांची संख्या वाढते आपण िूणािणे िांढ-या बुरशीने भरून जाते

 बापधत झाडांची िाने करिून जातात आपण झाडांवरुन गळून िडतात आपण

झाडांची वाढ खंुिते

वनयंत्रण -

 उडीद पिकावर प्रामुख्याने भुरी या रोगांचा प्रादुभााव आढळून येतो. यांच्या

पनयंत्रणासाठी िाण्यात पमसळणारे गंधक १२५० गॅ्रम पकंवा २५० गॅ्रम काबेन्डाझीम

५०० लीिर िाण्यातून प्रती हेक्टरी फवारावे. आवश्यकता भासल्यास ८-१०

पदवसांनी आणखी एक फवारणी करावी.



कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

२. वपवळा ववषाणू (यलो मोजॅक ):–

कृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन

ओळख –

 हा एक पवषाणूजन्य रोग आहे.

 या रोगामुळे बापधत झाडाच्या कोवळ्या िानावर लहान पिवळे पठिके पदसतात.

 थोड्याच पदवसात िानांच्या ब-याचश्या भागावर अपनयपमत आकारच्या

पठिक्ांचा प्रादुभााव झालेला पदसून येतो.

 िानातील प्रकाशसंशे्लषण पिया ठप्प होते. 

 झाडांची वाढ खंुिते आपण उत्पादनात घि होते.

 या रोगाचा प्रसार िांढ-या माशीमुळे होतो. 

वनयंत्रण –

 रोगाच्या पनयंत्रणासाठी िांढ-या माशीचे पनयंत्रण करणे आवश्यकआहे. 

 िांढ-या माशीचे पनयंत्रणासाठी डायपमथोएि ५०० पम.ली. ५०० लीिर िाण्यातून

प्रपत हेक्टरी फवारावे. 

 आवश्यकता भासल्यास ८-१० पदवसांनी आणखी एक फवारणी करावी.



कृषी पवभाग,  महाराष्ट्र शासन

काढणी, मळणी आवण साठवण:

ववशेष आभार :-

 उडीदाच्या शेंगा तोडण्याची गरज भासत नाही.उडीदाच्या शेंगा वाळल्यावर कािणी करून खळ्यावर आणून त्ाची मळणी

करावी. शेंगा खळ्यावर चांगल्या वाळल्यावर काठीच्या सहाय्याने झोडिून दाणे अलग करावेत. 

 साठवणीिुवी उडीद ५ ते ६ पदवस उन्हात वाळवुन िोत्ात पकंवा कोठीत साठवावे. 

 साठवण कोदंि पकंवा ओलसर जागेत करू नये. 

 शक् झाल्यास धान्यास १ िक्का करंज पकंवा एरंडीचे तेल चोळावे पकंवा कडुपनंबाचा िाला (५ िके्क) धान्यात पमसळून धान्य

साठवावे. 

उत्पादन: 

 उडीदाचे १० ते १२ स्कं्विल प्रती हेक्टर प्रमाणे उत्पादन पमळते.

डॉ. रमेश एस. भदाणे, डॉ. एस. डी. राजपूत, डॉ. सुदाम पाटील

तेलविया संशोधन कें द्र, म. फु. कृ. वव. राहुरी, जळगाव

डॉ. डी. के. पाटील ,

कृषी संशोधन कें द्र, िदनापुर (व.ना.म.कृ.वव.परभणी)

कृषी ववभाग,  महाराष्ट्र शासन

सौजन्य :-
महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ, राहुरी
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी

ववद्यापीठ, परभणी


