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महारा ातील खरीप हंगामातील िपकांसाठी पा ाचे व थापन 

ावना -  

महारा  रा  उ  किटबंधात मोडते
कोरडे आहे. रा ात सवसाधारणपणे वािषक पावसाचे माण 
वािषक सरासरी ७५० िम.मी. आहे
पडतो. महारा ातील पूव भागात ईशा  मा ून वा
उ ा ात तापमान जा ीतजा  
महारा ातील पि म िकनारप ीवर हवामान उ  व दमट असत तर म  महारा ा  ते कोरडे व पूव 
भागात उ  व दमट असते. हवेतील सकाळचे आ तेचे माण 
२० ते ६० ट ांपयत राहते. 
उ तामान या सवाचा िवचार क न 
ते ८४ ट े  पावसावर अवलंबून आहे
िकंवा दोन पावसांत मोठा खंड पडत अस ामुळे पीक उ ादन हे िनि त पाचे रािहलेले नाही

ामुळे िपकांची उ ादकता अितशय कमी असून ात नेहमीच अ थरता आढळून येते
सन २०१४ म े सरासरी ा तुलनेत जून 

स बर ७८.४ ट् े  तर ऑ ोबंरम े 
सामना कर ाची वेळ आली. 
झाले. अथातच दु ाळी प र थती िनमाण झाली आहे
प र थती अस ाने शेतक-यांनी खचून न जाता ावर मात करणे गरजेचे आहे
आकडेवारी पाहता, जवळजवळ सवच िपंकाची पा ाअभावी पीक उ ादकता घटलेली िदसून येते
महारा ाची व देशा ा वाढ ा लोकसं ेची अ धा ाची गरज भागिवणे व दु ा
मात करणे ही देशाची थम सम ा बनु पहात आहे
 
पाऊस पड ाआधी खरीप हंगामातील पा ाचे िनयोजन 

खरीप हंगामात पावसाने ओढ िद ाने ब
पा ाचा साठा देखील अिनि त अस ाने अशा प र थतीत शेतक
पडतो. अशावेळेस अवषण वण िवभागात उ ादनात थरता ये ासाठी आिण आिथक ा शेती 
परवड ासाठी खालील माणे िपकांचे िनयोजन करता येऊ शकेल
अ) १५ जुलै पयत पाऊस 

१. िपंके- सोयाबीन, कापूस
कांदा 
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महारा ातील खरीप हंगामातील िपकांसाठी पा ाचे व थापन – एक भौगोिलक ीकोन

 

रवी राम पवार 

महारा  रा  उ  किटबंधात मोडते. ामुळे रा ातील हवामान ब तांशी समशीतो  
रा ात सवसाधारणपणे वािषक पावसाचे माण ५०० ते ६०० िम

आहे. मु तः पाऊस नैऋ  मा ून वा-यापासून 
महारा ातील पूव भागात ईशा  मा ून वा-यापासून स बर-ऑ ोबर मिह ात पाऊस पडतो

उ ा ात तापमान जा ीतजा  ४५ अंश से. पयत वाढते. िहंवा ात ते ५ अंश स
महारा ातील पि म िकनारप ीवर हवामान उ  व दमट असत तर म  महारा ा  ते कोरडे व पूव 

हवेतील सकाळचे आ तेचे माण ५० ते ९० ट ांपयत असून
 महारा ासाठी पडणारा पाऊस, जिमनी, पीक प ती

उ तामान या सवाचा िवचार क न ९ कृषी हवामान िवभाग पाडले आहेत. महारा ातील शेती ही 
ट े  पावसावर अवलंबून आहे. पावसाचे माण हे अिनयिमत व कमी कालावधीत जा  पाऊस 

वा दोन पावसांत मोठा खंड पडत अस ामुळे पीक उ ादन हे िनि त पाचे रािहलेले नाही
ामुळे िपकांची उ ादकता अितशय कमी असून ात नेहमीच अ थरता आढळून येते

म े सरासरी ा तुलनेत जून २४.७ ट े , जुलै ७९.२ ट
ट् े  तर ऑ ोबंरम े ४१.४ ट् े  एवढा पाऊस झा ाने दु ा ज  प र थतीचा 

. या वष देखील सरासरीपे ा ४g ते ५g ट ांपयत पज मान कमी 
अथातच दु ाळी प र थती िनमाण झाली आहे. तसेच ा मागील वष ही दु ा

यांनी खचून न जाता ावर मात करणे गरजेचे आहे
जवळजवळ सवच िपंकाची पा ाअभावी पीक उ ादकता घटलेली िदसून येते

महारा ाची व देशा ा वाढ ा लोकसं ेची अ धा ाची गरज भागिवणे व दु ा
मात करणे ही देशाची थम सम ा बनु पहात आहे. 

पाऊस पड ाआधी खरीप हंगामातील पा ाचे िनयोजन – 
खरीप हंगामात पावसाने ओढ िद ाने ब-याचशा भागात पेर ा झा ा नाहीत

पा ाचा साठा देखील अिनि त अस ाने अशा प र थतीत शेतक-यांना कोणते पीक ावे ा  
अशावेळेस अवषण वण िवभागात उ ादनात थरता ये ासाठी आिण आिथक ा शेती 

परवड ासाठी खालील माणे िपकांचे िनयोजन करता येऊ शकेल- 

कापूस, संक रत ारी, संक रत बाजरी, तूर, सूयफूल
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एक भौगोिलक ीकोन 

ामुळे रा ातील हवामान ब तांशी समशीतो  
िम.मी. पयत आहे. तर 

यापासून ६० ते ७० िदवसात 
ऑ ोबर मिह ात पाऊस पडतो. 

अंश स.पयत कमी येते. 
महारा ातील पि म िकनारप ीवर हवामान उ  व दमट असत तर म  महारा ा  ते कोरडे व पूव 

ट ांपयत असून, दुपारचे 
पीक प ती, वन ती आिण 

महारा ातील शेती ही ७५ 
पावसाचे माण हे अिनयिमत व कमी कालावधीत जा  पाऊस 

वा दोन पावसांत मोठा खंड पडत अस ामुळे पीक उ ादन हे िनि त पाचे रािहलेले नाही. 
ामुळे िपकांची उ ादकता अितशय कमी असून ात नेहमीच अ थरता आढळून येते. 

ट , ऑग  ७५.५ ट े , 
ट् े  एवढा पाऊस झा ाने दु ा ज  प र थतीचा 

ट ांपयत पज मान कमी 
तसेच ा मागील वष ही दु ाळ  

यांनी खचून न जाता ावर मात करणे गरजेचे आहे. मागील दोन वषाचे 
जवळजवळ सवच िपंकाची पा ाअभावी पीक उ ादकता घटलेली िदसून येते. 

महारा ाची व देशा ा वाढ ा लोकसं ेची अ धा ाची गरज भागिवणे व दु ाळ  प र थतीवर 

याचशा भागात पेर ा झा ा नाहीत. उपल  
णते पीक ावे ा  

अशावेळेस अवषण वण िवभागात उ ादनात थरता ये ासाठी आिण आिथक ा शेती 

यफूल, तीळ, मका, खरीप 
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२. आंतरपीक - बाजरी 
(२१) 
३. चारा िपके- गोड़ ारी 
४. गवताची िपके - फुले गोवधन

ब) १६ जुल ते ३१ जुल पयत पाऊ
१. िपके- सूयफूल. तूर, 
२. आंतरपीक- सूयफूल 
३. चारा िपके- गोड़ ारी 
४. गवताची िपके - फुले गोवधन

व थापन ) 
क) १ ऑग  ते १५ ऑग  पयत पाऊस

१. िपके- सूयफूल, तूर, 
२. चारा िपके -गोड ारी 
३. गवताची िपके -फुले गोवधन
४. कमी पाणी व थापनांतगत तांबडा भोपळा व गवार ही भाजीपाला िपके ावीत
५. र ी ारी क रता पाणी संवधनाची तयारी सु  करावी 

ड) १६ ऑग  ते ३१ ऑग  पयत पाऊस
िपके -सूयफूल, तूर’, एरंडी, 

१. चारा िपके - गोड ारी 
२. गवताची िपके -फुले गोवधन

व थापन) 
पाणी टंचाई कालावधीतील तूर 

१. पाणी टंचाई ा काळात 
२. तुरी ा मध ा प ाम े संरि त पाणी उपल  अस ास सोयाबीन ा दीड फुटा ा 

अंतराने ३ ओळी पेरा ात
३. यात िकंवा मध ा प ात रीजरने खोल सरी काढून ाम े पावसा ा पा ाचे संधारण 
करावे. 
४. तूर- सोयाबीन आंतरपीक घेताना 

वरं ाम े तूर व सोयाबीनची टोकन क न लागवड करावी
म भागी (१८o x ३० 
लागवड करावी. 

 
खरीप हंगामातील आप ािलन प र थतीत पाऊस पा ाचे

हवामान बदलाचा सवािधक प रणाम पावसा ा िवतरणावर झाला आहे
पाऊस सरासरी इतका झाला तरी हंगामाची सुरवात उिशरा होणे
दीघ कालावधीचे खंड, हंगाम लवकर संपणे
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बाजरी + तूर (२:१) , सूयफूल + तूर (२:१). सोयाबीन + तूर 

गोड़ ारी (फुल गोधन, िचरा, अमृता), मका 
फुले गोवधन, फुल जयवंत 

जुल पयत पाऊस 
, लगा, एरंडी, बाजरी, तीळ, सोयाबीन', मका, रागड़ा कांदा

सूयफूल + तूर (२:१). तूर + गवार (१:२), बाजरी + तूर (२:
गोड़ ारी (फुले गोधन, िचरा, अमृता), मका 

फुले गोवधन, फुले जयवंत (*म म कालावधीचे वाण 

ऑग  पयत पाऊस 
, एरंडी, रांगडा कांदा, मका, लगा, तीळ 

गोड ारी (फुले गोधन, िचरा, अमृता), मका ) 
फुले गोवधन, फुले जयवंत ) 

व थापनांतगत तांबडा भोपळा व गवार ही भाजीपाला िपके ावीत
र ी ारी क रता पाणी संवधनाची तयारी सु  करावी (Compartment Bunding)

ऑग  पयत पाऊस 
, रांगडा कांदा, मका 

गोड ारी (फुले गोधन, िचरा, अमृता), मका 
फुले गोवधन, फुले जयवंत (*म म कालावधीचे वाण + 

पाणी टंचाई कालावधीतील तूर + सोयाबीन आंतरपीक प तीचे सुधा रत तं ान
पाणी टंचाई ा काळात ६ फुटावर तुरीची पेरणी क न दोन रोपातील अंतर 
तुरी ा मध ा प ाम े संरि त पाणी उपल  अस ास सोयाबीन ा दीड फुटा ा 

ओळी पेरा ात. 
यात िकंवा मध ा प ात रीजरने खोल सरी काढून ाम े पावसा ा पा ाचे संधारण 

सोयाबीन आंतरपीक घेताना ३ फुटावर सलग सरी पाडा ात. एकाआड एक 
वरं ाम े तूर व सोयाबीनची टोकन क न लागवड करावी. तुरीची लागवड वरं ा ा 

३० स.मी.) तूर-सोयाबीन वरं ा ा दो ी बगलांम े 

खरीप हंगामातील आप ािलन प र थतीत पाऊस पा ाचे व थापन –
हवामान बदलाचा सवािधक प रणाम पावसा ा िवतरणावर झाला आहे

पाऊस सरासरी इतका झाला तरी हंगामाची सुरवात उिशरा होणे, पीक वाढी ा काळात पावसा ा 
हंगाम लवकर संपणे, पीक काढणी ा अव थेत असताना अितवृ ी आिण र ी
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तूर (३१), गवार + तूर 

रागड़ा कांदा 
:१) 

म कालावधीचे वाण + संरि त पाणी 

व थापनांतगत तांबडा भोपळा व गवार ही भाजीपाला िपके ावीत. 
Compartment Bunding) 

+ संरि त पाणी 

सोयाबीन आंतरपीक प तीचे सुधा रत तं ान 
फुटावर तुरीची पेरणी क न दोन रोपातील अंतर १ फूट ठेवावे 

तुरी ा मध ा प ाम े संरि त पाणी उपल  अस ास सोयाबीन ा दीड फुटा ा 

यात िकंवा मध ा प ात रीजरने खोल सरी काढून ाम े पावसा ा पा ाचे संधारण 

एकाआड एक 
तुरीची लागवड वरं ा ा 

सोयाबीन वरं ा ा दो ी बगलांम े (४५ x १० स.मी.) 

– 
हवामान बदलाचा सवािधक प रणाम पावसा ा िवतरणावर झाला आहे. वषातील एकूण 

पीक वाढी ा काळात पावसा ा 
पीक काढणी ा अव थेत असताना अितवृ ी आिण र ी 
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हंगामातील गारिपटीने र ी िपके
जणू नेहमी ाच झा ा आहेत. 

हंगामातील पावसाचे िदवस कमी होऊन अवकाळी पावसाचे माण वाढत अस ाने गे ा 
काही वष पासून रा ात एका क पाणलोट े  िवकास
अिभयान, रा ीय शा त शेती अिभयान
िवकास काय मातून िवकि त जलसाठे िनमाण कर ाचे काय हाती घे ात आले आहे
साखळी िसमट बंधारे, नाला खोलीकरण
आहेत. यािशवाय, शेततळी सू  िसंचना ा मा मातून सीिमत िसंचन िकंवा संरि त िसंचनाची 
संक ना जिवली जात आहे. 
करावे. ेक िपकाला मुबलक पाणी दे
पा ा ा पाळया िद ास मोज ा पा ात अिधक े  िसंचनाखाली येऊन एकूण आिथक उ ात 
भरीव वाढ होईल. 
 
खरीप िपक वाढी ा मह ा ा अव था आिण पा ा ा गरजेनुसार िपकांचे पाणी व थापन 
– 
 

अ. . 
िपकांचे 

नाव 

पा ा ा 
एकूण 
पा ा

१ 
ारी 

खरीप 
४ 

   

   

   

२ बाजरी २ 

   

३ 
मका 
खरीप 

४ 

   

   

   

४ 
भुईमुग 
खरीप 

३ 
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हंगामातील गारिपटीने र ी िपके, फळबागा व भाजीपा ाचे नुकसान याबाबी अलीकड ा काळात 
 

हंगामातील पावसाचे िदवस कमी होऊन अवकाळी पावसाचे माण वाढत अस ाने गे ा 
काही वष पासून रा ात एका क पाणलोट े  िवकास, रा ीय एका क फलो ादन िवकास 

रा ीय शा त शेती अिभयान, कोरडवा  शेती अिभयान, जलयु  िशवार अिभयान इ
िवकास काय मातून िवकि त जलसाठे िनमाण कर ाचे काय हाती घे ात आले आहे

नाला खोलीकरण, िवहीर पुनभरण इ. मृद व जल संधारणाची कामे कर ात येत 
शेततळी सू  िसंचना ा मा मातून सीिमत िसंचन िकंवा संरि त िसंचनाची 

. तसेच जिमनी ा खोलीनुसार तवारी िवचारात घेऊन िपकांचे िनयोजन 
ेक िपकाला मुबलक पाणी दे ाऐवजी ां ा संवेदनशील अव थेत फ  एक िकंवा दोनच 

पा ा ा पाळया िद ास मोज ा पा ात अिधक े  िसंचनाखाली येऊन एकूण आिथक उ ात 

खरीप िपक वाढी ा मह ा ा अव था आिण पा ा ा गरजेनुसार िपकांचे पाणी व थापन 

पा ा ा 
एकूण 
पा ा 

पा ाची 
गरज 

(से.मी) 

पा ा ा गरजेनुसार 
िपकां ा वाढी ा मह ा ा 

अव था 

४०-५० गभाव था 

 िपक पोटरीत असताना 

 िपक फुलोरयात  असताना 

 दाणे भरताना 

२५-३० फुटवे फुट ाची अव था 

 िपक फुलो यात असताना 

४०-४२ रोप अव था 

 तुरा बाहेर पडताना 

 िपक फुलो यात असताना 

 दाणे भरताना 

४०-५० फां ा फुट ाची अव था 
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हंगामातील पावसाचे िदवस कमी होऊन अवकाळी पावसाचे माण वाढत अस ाने गे ा 
का क फलो ादन िवकास 

जलयु  िशवार अिभयान इ. िविवध 
िवकास काय मातून िवकि त जलसाठे िनमाण कर ाचे काय हाती घे ात आले आहे. याम े बांध, 

मृद व जल संधारणाची कामे कर ात येत 
शेततळी सू  िसंचना ा मा मातून सीिमत िसंचन िकंवा संरि त िसंचनाची 

तसेच जिमनी ा खोलीनुसार तवारी िवचारात घेऊन िपकांचे िनयोजन 
ाऐवजी ां ा संवेदनशील अव थेत फ  एक िकंवा दोनच 

पा ा ा पाळया िद ास मोज ा पा ात अिधक े  िसंचनाखाली येऊन एकूण आिथक उ ात 

खरीप िपक वाढी ा मह ा ा अव था आिण पा ा ा गरजेनुसार िपकांचे पाणी व थापन 

िपकां ा वाढी ा मह ा ा 
वाढी ा अव थेचा 

पेरणी पासूनचा 
काळ (िदवस) 
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िवहीर पुनभरण –  

दु ाळी प र थतीम े
झा ास वा न जाणारे पावसाचे पाणी िविहरीचे पुनभरण कर ासाठी मुफूकृवी
िशफारस केलेली चार थरां ा गाळणीचा 
यांनी वापर करावा. जेणेक
आव कतेनुसार िपकांना संरि त पाणी णून िठबक 
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 आरया उतर ाची अव था 

 शगा भर ाची अव था 

३०-३५ रोप अव था 

 
फुलक ा लाग ाची 
अव था 

 िपक फुलावर असताना 

 दाने भर ाची अव था 

४०-४५ पेरणी ा वेळी 

 फां ा फुट ाची अव था 

 फुल ये ाची अव था 

 शगा भर ाची अव था 

२५-३० वाढीची अव था 

 फुलोरा अ ा 

 शगा भर ाची अव था 

दु ाळी प र थतीम े पा ाची अ ंत कमतरता अस ाने अशा प र थतीत पाऊस 
झा ास वा न जाणारे पावसाचे पाणी िविहरीचे पुनभरण कर ासाठी मुफूकृवी
िशफारस केलेली चार थरां ा गाळणीचा (चार थर : खडी, जाडवाळू, बारीकवाळू

जेणेक न िविहरीम े पाणी मुरिवले जाईल आिण अशा पा ाचा 
आव कतेनुसार िपकांना संरि त पाणी णून िठबक / तुषार िसंचना ारे वापरता येईल

 प र थतीचा अहवाल. 
महारा  शासन. 
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 पा ाची अ ंत कमतरता अस ाने अशा प र थतीत पाऊस 
झा ास वा न जाणारे पावसाचे पाणी िविहरीचे पुनभरण कर ासाठी मुफूकृवी  , रा री  यांनी 

बारीकवाळू, िवटाचा चुरा) शेतक-
न िविहरीम े पाणी मुरिवले जाईल आिण अशा पा ाचा 

तुषार िसंचना ारे वापरता येईल. 


