


टेक्स्टाईल
उद्योग 

हे सर्व उद्योग आपल्या
इन्कम र्र अर्लंबून आहे

अन्न

र्स्र ननर्ारा

ररअल इ्टेट 

पयवटन 



भारतीय लोकसंख्या र्ाढीचा आलेख र्
शते जममनीचे प्रमाण

१९७० लोकसंख्या
५३ कोटी

र् शेत जममनीचे
प्रमाण 60 to 65 %

१९७० २०१७

लोकसखेंत झालेली
र्ाढ

शेत जममनीचे प्रमाण

२०१७ लोकसंख्या १२६
कोटी

र् शेत जममनीचे
प्रमाण 60 to 65 %



जगात पहहली हररत क्ांती १९६८ साली झाली

AGRICULTURE

Hybridize seeds (हायब्रिड ब्रियाने ) 

Synthetic Fertilizer (रासायननक खते )

Pesticides (कीटनाशक )

United States Agency for International 
Development   Dr. William Gaud

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Gaud


पपकांना लागणारे अन्नद्रव्ये



Synthetic Fertilizer  (रासायननक खते )
Urea (Nitrogen) 

यूररया (नायट्रोजन)

46‰

100 Kg-46Kg(Nitrogen) = 54 Kg

(Carrier) (कैररयर)

Muret Of Potash

मरेुट ऑफ़ पोटास
60‰

100Kg -60Kg (Potash) = 40 Kg

(Carrier) (कैररयर)

Single Super 
Phosphate  

मसगंल सपुर फो्परस
16‰

100Kg-16Kg(Phosphate)=84 Kg

(Carrier) (कैररयर)





भारतातील शतेकयाान समोरील सर्ाात मोठी अडचण
दर र्र्षी र्ाढत चाललेला खचव र् कमी होत असलेले उत्पादन





Available : 750 gm (for 1 acre)– MRP – 1800, BV – 900
375 gm (for 1/2 acre)– MRP – 1000, BV – 487 



हररत संजीर्नी प्रक्रक्या-1
जमीन सुपीक बनपर्ण्याची उपचार पद्धती

प्रक्रक्या-1 जममनीत कसे र्ापरार्े
• कुठल्याही रासायननक खतािरोिर ममसळून देऊ

शकतात.

• ४० ते ५० ककलो कोरड्या मातीत ममसळून देऊ
शकतात.

• ड्रीप इररगेशन द्र्ारा पण देता येते .
• कोणत्याही पपकाच्या लागर्डीच्या रे्ळी ककिं र्ा

लागर्डी निंतर ३० ददर्सािंपयतं जममनीत देऊ
शकतात .

• प्रकिया -१ जममनीत ददल्या निंतर पाणी देणे
आर्श्यक आहे,प्रकिया-१ जो पयतं पाण्यात
पर्रघळत नाही तो पयतं त्याचे काया जममनीत सरुु
होत नाही .



हररत संजीर्नी प्रक्रक्या -1. जममनीत र्ापरण्याचे फायदे
• जममनीतील न र्ीरघळनाऱ्या घटकािंना
पर्रघळपर्ण्याचे काया करत.े

• जमीन भसूभमूसत होण्यास मदत होते.
• जममनीची पाणी साठर्ून ठेर्ण्याची
क्षमता र्ाढून जमीन ओलसर राहते.

• जास्तीत जास्त पपकािंच्या तिंतुमय
म्हणजेच सकू्ष्म मळुािंची र्ाढ होते.

• प्रकिया -१ च्या ननयममत र्ापराने
जममनीत ममत्र जजर्ाणूिंची र्ाढ होण्यास
मदत होते.

• जममनीत सेंदिय किा र्ाढण्यास मदत
होते.

• पपकािंना सकू्ष्म अन्निव्य देण्यास मदत
होते.

• जममनीत नायट्रोजन ला जस्िर करण्यास
मदत होत.े
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हररत संजीर्नी प्रक्रक्या -२. 100 ग्राम
पपकािंच्या िाल्य अर्स्तेतील उपचार पद्धती .

• पपकािंची सिंतुमलत र्ाढ होते.
• पपकािंना सिंतुमलत अन्निव्ये

ममळरू्न देण्यास मदत होते.
• पपकािंच्या पानािंचा आकार र्ाढतो 

त्यामध्ये क्लोरोकिल चे प्रमाण 
र्ाढते पररणामस्र्रूप प्रकाश
सिंश्लेषण किया रे्गाने होऊन 
अन्निव्याची ननममाती जास्त होते.

• पपकािंच्या मुळािंची जोमदार र् 
सशक्त र्ाढ होते.



हररत संजीर्नी प्रक्रक्या - 3. 150 ग्राम
(पपकािंच्या तारुण्या अर्स्िेतील उपचार पद्धती )

• पपकािंमध्ये िािंद्या / िुटरे् र्ाढण्यास मदत 
होते.

• पपकािंमध्ये जास्तीत जास्त मादी िुलािंची 
ननममाती होण्यास मदत होते.

• पपकािंना तारुण्य आर्स्तेत लागणारे पर्शेष 
अन्निव्ये देण्यास मदत होते.

• पपकािंमध्ये कािान र् नायट्रोजन (C:N 
RATIO) यािंचे प्रमाण सिंतुमलत ठेर्ण्यास 
मदत होत.े

• पपकािंच्या प्रनतकूल पररजस्ितीत जसे 
पपकािंना पाणी उमशराने ममळणे ककिं र्ा 
र्ातार्रणात अचानक िदल होणे अश्या
पररजस्ितीत त्यािंच्या पानािंची र् िुलािंची 
गळ होत नाही.

• पपकािंची सशक्त र्ाढ होण्यास मदत होते. 





हररत संजीर्नी प्रक्रक्या – 4. 250 ग्राम
पपकािंच्या पररपक्र् अर्स्िेतील उपचार पद्धती

• पपकािंच्या पानािंना र् िुलािंना सिंतुमलत 
अन्निव्ये देण्यास मदत होते.

• िळािंची सिंतुमलत र्ाढ होते.
• जास्तीत जास्त िुलािंचे रुपािंतर 

िळािंमध्ये होते.
• िळे लर्कर लागतात र् नैसर्गाकररत्या 

पररपक्र् होतात.
• पपकािंच्या प्रनतकूल पररजस्ितीत जसे 

पपकािंना पाणी उमशराने ममळणे ककिं र्ा 
र्ातार्रणात अचानक िदल होणे अश्या
पररजस्ितीत त्यािंच्या िुलािंची र् िळािंची 
गळ होत नाही.



हररत सिंजीर्नी प्रकिया २,३,४ कसे र्ापरार्े
• हररत सिंजीर्नी प्रकिया-२,३,४ दह पार्डर १ ते २ ग्राम १ मलटर पाणी या
प्रमाणात घेऊन िर्ारणी करार्ी.

• हररत सिंजीर्नी प्रकिया-२,३,४ चे िार्ण कोणत्याही कीटनाशक,िुरशीनाशक, 

मध्ये ममसळून पपकािंर्र िर्ारणी करू शकतात.

• िोडोममश्रण मध्ये ममसळून िर्ारणी करू नाही ककिं र्ा अल्कालाईन म्हणजेच
ज्या औषधाचा PH ७ पेक्ष्या जास्त आहे यामध्ये ममसळून िर्ारणी करू नये. 

सूचना : 
• हररत सिंजीर्नी प्रकिया-२,३,४ ची िर्ारणी करताना जमीन ओलसर असार्ी
ककिं र्ा िर्ारणी निंतर पाणी देण्याची व्यर्स्िा असार्ी.

• हररत सिंजीर्नी प्रकिया-२,३,४ चे चािंगले िायदे होण्यासाठी िर्ारणी सकाळी
११ र्ाजेपयतं ककिं र्ा सायिंकाळी ५ र्ाजे निंतर करार्ी.

हररत सिंजीर्नी ची र्ैमशष्टे :
• हररत सिंजीर्नी नैसर्गाक म्हणजेच सेंदिय उत्पादन आहे.

• पपकािंर्र होणाऱ्या रासायननक िर्ारणीत २० ते ३० % िचत होते.
• पपकािंच्या उत्पादनात २५ ते ५० टक्के पयतं र्ाढ होते.
• हररत सिंजीर्नी प्रकिया १,२,३,४ मानर्,पशु,पक्षी र् र्ातार्रणा साठी सरुक्षक्षत
आहे. 



पपकािंर्र येणाऱ्या रे्गरे्गळ्या
ककटकािंर्र महागड्या कीटनाशकािंची 
िर्ारणी करतात,याच िरोिर 
उत्पन्न र्ाढीसाठी रे्गरे्गळ्या
िर्ारण्या करतात जसे,हररत 
सिंजीर्नी,श्योर सुगर यािंच्या पण 
िर्ारण्या करतात. प्रत्येक िर्ारणी 
दह पाण्यात ममसळूनच केली जात 
असल्याने िर्ारणी निंतर पानािंर्र 
पाण्याचे िेंि पूणापणे पसरत 
नाहीत,यामुळे पपकािंर्र केलेल्या 
िर्ारणीचा एकसमान ररझल्ट 
ममळत नाही, पररणामी शतेकयांच्या 
खचाात र्ाढ होते.  



असे का होते ?

• पाण्याच्या सरिेस टेन्शन
मुळे .

• पाण्याचे सरिेस टेन्शन
काय आहे.

• िर्ारणी निंतर पानािंर्र
ननमााण होणाऱ्या िेम्िाना
पसरर्ू न देण्या साठी जी
िाहेरील शक्ती काया करते
त्याला पाण्याचे सरिेस
टेन्शन असे म्हणतात. 



पपकािंर्र िर्ारणी साठी जे औषधे र्ापरली जातात ते एना आयननक
(ऋण धमी) ककिं र्ा केटा आयननक (धन धमी) असतात याची िर्ारणी 
ज्या पानािंर्र करतो ते पाने दह जास्तीत जास्त ऋण धमी असतात याचा 
पानािंर्र िर्ारणी करतािंना पररणाम होतो. 

जसे चुिंिकाचे नािा-नािा ककिं र्ा साउि-साउि पोल जर समोर 
समोर आले तर दरू होतात हाच मसद्धािंत िर्ारणी करतािंना 
होतो.जसे ऋण धमी औषध ऋण धमी पानािंर्र िर्ारणी 
केल्यास औषध र्ाया जाते र् शेतकयांच्या खचाात र्ाढ होत.े 



• स्पे्रडर (Spreader)

• जस्टकर (Sticker)

• पेनीट्रेंट (Penetrant)

• ड्रड्रफ्ट किं ट्रोल एजेंट
(Drift control Agent)

• सिंगतता एजेंट
(Compatibility Agent) 

MULTI PURPOSE SPRAY ADJUVANT



Without  RCM-SPRAYMAX-85 With RCM- SPRAYMAX-85

पपकािंर्र िर्ारणी करतािंना िर्ारणीच्या िार्णा मध्ये स्पे्रमैक्स-85

ममसळून िर्ारणी केल्यास पाण्याचे सरिेस टेन्शन कमी
होते,पाण्याचे सरिेस टेन्शन कमी झाल्याने िेंि प्रसरण पार्तात र्
पानािंर्र एक समान िर्ारणी होण्यास मदत होते.



पानािंर्र िर्ारणी केल्या निंतर पाण्याचे िेंि लर्कर र् चािंगल्या प्रकारे सिंपूणा
पानार्र पसरतात. िर्ारणी केलेले िार्ण पसरण्या िरोिर पानािंर्र र्चटकून
जाते यामळेु िर्ारणी केल्या निंतर पाउस आल्यास ते पार्साच्या पाण्या िरोिर
र्ाहून जात नाही.    



पानािंर्र िर्ारणी केलेले औषधाचे िार्ण सहजासहजी पानािंच्या क्युटीकल
लेअरला छेदनू पानािंच्या आत शोषले जात नाही पररणामी आपण केलेल्या
िर्ारणीचा पुरेपूर िायदा ममळत नाही.स्पे्रमकै्स-८५ मळेु िर्ारणी केलेले
औषधाचे िार्ण सहजासहजी पानािंच्या क्युटीकल लेअरला छेदनू जास्तीत
जास्त प्रमाणात पानािंच्या आत मध्ये शोषले जाते यामळेु आपण ज्या औषधाची
िर्ारणी करतो त्याचे चािंगले ररजल्ट िघार्यास ममळतो.



ड्रीफ्ट किं ट्रोल एजिंट : (Drift Control Agent)
स्पे्रमसै्क-८५ िेंिािंच्या साईजला र्ाढर्त
असल्याने िर्ारणी चािंगली होते र् िर्ारणीसाठी
लागणायाा पाण्यात िचत होते पररणामी
शेतकयांच्या पैश्यात िचत होते.  

स्पे्रमसै्क-८५ : 

सर्ा प्रकारच्या कीटनाशके,िुरशीनाशके,तणनाशक,सकू्ष्म अन्निव्ये या िरोिर
ममसळून िर्ारणी करता येते.ककिं र्ा शेतकयााला जी दह िर्ारणी करायची आहे
त्यािरोिर स्पे्रमसै्क-८५ ममसळून िर्ारणी करार्ी.    



• कीटनाशक,िुरशीनाशककाची िर्ारणी करत असतािंना स्पे्रमैक्स -

८५, ६० ते ७० ममली, १०० मलटर पाण्यात ममसळून िर्ारणी
करार्ी.

• तणनाशककाची िर्ारणी करत असतािंना स्पे्रमैक्स -८५, १००
ममली, १०० मलटर पाण्यात ममसळून िर्ारणी करार्ी.

• जममनीत ड्रेंचीिंग करण्यासाठी ५०० ममली स्पे्रमैक्स -८५,एक एकर
साठी र्ापरारे्.

• हररत सिंजीर्नी स्टेज २,३,४. 

• श्योर सुगर स्टेज २,३,४.

• रेपपड यािंची िर्ारणी करत असतािंना स्पे्रमैक्स -८५,ममसळूनच
िर्ारणी करार्ी.





श्योर शुगर प्रक्रक्या-१ र् ५
जमीन सुपीक बनपर्ण्याची उपचार पद्धती
प्रक्रक्या-१ र् ५ जममनीत कसे र्ापरारे्

• कुठल्याही रासायननक खतािरोिर ममसळून देऊ
शकतात.

• ४० ते ५० ककलो कोरड्या मातीत ममसळून देऊ
शकतात.

• ड्रीप इररगेशन द्र्ारा पण देता येते .

प्रक्रक्या-१ र् ५ जममनीत कें ्हा र्ापरार्े
• प्रकिया-१ : ऊस लागर्डी च्या रे्ळी ककिं र्ा ऊस

लागर्डी पासनू ३० ददर्सािंपयतं जममनीतून द्यारे्.

• प्रकिया-५ : ऊस लागर्डी पासनू १०० ते १२०
ददर्सािंपयतं जममनीतून द्यारे्.



श्योर शुगर प्रक्रक्या -१ र् ५ जममनीत र्ापरण्याचे फायदे
• जममनीतील न र्ीरघळनाऱ्या घटकािंना
पर्रघळपर्ण्याचे काया करत.े

• जमीन भसूभमूसत होण्यास मदत होते.
• जममनीची पाणी साठर्ून ठेर्ण्याची
क्षमता र्ाढून जमीन ओलसर राहते.

• जास्तीत जास्त पपकािंच्या तिंतुमय
म्हणजेच सकू्ष्म मळुािंची र्ाढ होते.

• प्रकिया -१र् ५ च्या ननयममत र्ापराने
जममनीत ममत्र जजर्ाणूिंची र्ाढ होण्यास
मदत होते.

• जममनीत सेंदिय किा र्ाढण्यास मदत
होते.

• पपकािंना सकू्ष्म अन्निव्य देण्यास मदत
होते.

• जममनीत नायट्रोजन ला जस्िर करण्यास
मदत होत.े



श्योर शुगर प्रक्रक्या : २,३ र् ४ कसे र् कें ्हा र्ापरारे्

प्रकिया-२, ऊस लागर्डी पासून ४० ते ४५ ददर्सािंपयतं
३०० ग्राम पार्डर,१ मलटर पाण्यात २ ग्राम पार्डर या प्रमाणात

घेऊन िर्ारणी करार्ी ककिं र्ा ड्रीप द्र्ारे द्यार्े.

प्रकिया-३ , ऊस लागर्डी पासून ६० ते ६५ ददर्सािंपयतं
४०० ग्राम पार्डर,१ मलटर पाण्यात २ ग्राम पार्डर या प्रमाणात

घेऊन िर्ारणी करार्ी ककिं र्ा ड्रीप द्र्ारे द्यार्े.

प्रकिया-४ , ऊस लागर्डी पासून ८० ते ८५ ददर्सािंपयतं
५०० ग्राम पार्डर,१ मलटर पाण्यात २ ग्राम पार्डर या प्रमाणात

घेऊन िर्ारणी करार्ी ककिं र्ा ड्रीप द्र्ारे द्यार्े.



श्योर सुगर प्रकिया -२,३ और ४ इस्तेमाल के िायदे

• जास्तीत जास्त प्रमाणात
िुटव्यािंची सिंख्या र्ाढते.

• िुटव्यािंची र्ाढ र् िुटरे् मजिुत
होण्यास मदत होते.

• पानािंचा आकार र्ाढून पानामध्ये
क्लोरोकिल चे प्रमाण र्ाढण्यास
मदत होते यामुळे प्रकाश
सिंश्लेषण प्रकिया चा रे्ग र्ाढून
अन्न ननममाती लर्कर र् जास्त
प्रमाणात होण्यास मदत होत.े



श्योर सुगर प्रकिया -२,३ र् ४ र्ापरण्या चे िायदे

• कािंडयािंची लािंिी र्ाढते.
• कािंडयािंचा गोल आकार
र्ाढतो.

• कािंडयािंची सिंख्या र्ाढते.
• उसामध्ये साखरेचे प्रमाण
र्ाढर्ण्यास मदत होते.

• उसाचा सर्ांगीण पर्कास
होऊन उसाच्या
उत्पादनात आश्चयाजनक
र्ाढ होते.





Available : 250 ml – MRP – 1000, BV – 390
500 ml – MRP – 1800, BV – 750 



रॅपपड (Botanical Pest Immobilizer) 

रॅपपड ची र्ैमशष््ये :

• पपकािंर्र येणाऱ्या माईटस र् थ्रीप्स या कीटकािंना ननयिंत्रणात आणण्यासाठी
प्रभार्ी काया करत.े

• रॅपपड ची िर्ारणी पपकािंर्र केल्यानिंतर ती पपके कीटकािंना खाण्यायोग्य राहत
नसल्यामळेु पपकािंर्र कीटकािंचा प्रादभुाार् कमी होतो.

• रॅपपड कापूस,सर्ा प्रकारची िुले,सर्ा प्रकारचा भाजीपाला,सर्ा प्रकारची
िळे,कािंदा,ममची,कॉिी,िाक्ष या सर्ा पपकािंर्र प्रभार्ी पररणाम करत.े

• रॅपपड हे नैसर्गाक र्नस्पती पासनू अनत उच्च तिंत्रज्ञानाचा र्ापर करून
ननमााण केलेले उत्पादन आहे.

• रॅपपड हे सर्ा प्रकारच्या कीट नाशके,िुरशी नाशके यामध्ये ममसळून िर्ारणी
करता येते.

• रॅपपड िोडोममश्रण र् अल्कधमी औषधामध्ये ममसळून िर्ारणी करू नये.

रॅपपड चा र्ापर कसा करार्ा: रॅपपड १.५ ते २ ममली १ मलटर पाण्यातून र्ापरारे्.





गाडवन गोल्ड
Organic Manure Specially for Home Garden & Nursery 



गाडान गोल्ड कुठे र्ापरारे्





गाडान गोल्ड कसे र्ापरार्े

• रोपािंच्या आकारा र् र्यानुसार ५० ते १०० ग्राम गाडान गोल्ड एक
रोपाला या प्रमाणात द्यारे्.

• रोपािंना दर ३ मदहन्यािंनी गाडान गोल्ड द्यार्े.
• गाडान गोल्ड कुठल्याही प्रकारच्या सेंदिय र् रासायननक खतािंमध्ये
ममसळून देता येते.

गाडान गोल्ड ची र्ैमशष्ठे

• गाडान गोल्ड हे नैसर्गाक म्हणजेच सेंदिय उत्पादन आहे.

• गाडान गोल्ड सेंदिय उत्पादन असल्यामुळे पशु,पक्षी,मानर् र्
पयाार्रणा साठी पूणा पणे सुरक्षक्षत आहे.



गाडान गोल्ड र्ापराचे िायदे
• जमीन भूसभूमसत होण्यास मदत होते.
• जममनीची पाणी धरून ठेर्ण्याची क्षमता र्ाढते.
• रोपािंच्या सूक्ष्म मुळािंची चािंगल्या प्रकारे र्ाढ होण्यास मदत होते.
• गाडान गोल्ड च्या र्ापराने जममनीतून होणाऱ्या िुरशीजन्य रोगािंन
पासून सर्रक्षण होऊन ममत्र जीर्ाणूिंची र्ाढ होण्यास मदत होते. 

• रोपािंची जोमदार र्ाढ होऊन पाने दहरर्ीगार होतात.

• िुलािंच्या प्रमाणात लक्षणीय र्ाढ होते.
• िुलािंचे ज्यास्तीत जास्त प्रमाणात िळािंमध्ये रुपािंतर होऊन
िुलािंची र् पानािंची गळ कमी होते.

• रोपािंची सशक्त र्ाढ होऊन त्यािंच्यामध्ये रोग प्रनतकारक क्षमता
ननमााण होते.


