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अ.क्र. तपशील 

१. पपक/वाणाचे नाव Eò®úb÷<Ç  -  वाण एकेएस २०७ 

२. प्रसाररत केल्याचे वषष २००७ 

३. प्रसाररत करणारी 

संस्था/पवद्यापीठ 

डॉ. पं.द.ेकृ.पव. अकोला 

४. जमीन मध्यम ते खोल, ओल रिकून ठेवणारी परंत ुचागंला 

पनचरा होणारी तसेच क्षार युक्त जपमनीत सुद्धा घेता 

येते 

५. हवामान थंड हवामान 

६. पेरणी/लागवडीचा कालावधी सप्िेबरच्या शेविच्या ते ऑक्िोबरचा पपहला आठवडा. 

ओपलताखाली पेरणी ऑक्िोबरच्या शेविच्या आठवड्या 

पयंत. 

७. प्रती एकर पबयाणे ४ ते ६ ककलो 

8 ihd O;oLFkkiu  

v ykxoMhps @ isj.khps 

O;oLFkkiu 

isj.kh nksu pkG;kP;k ikHkjhus djkoh- fc;k.ks o [krs ,dkp 

osGh nsrk ;srhy-  isj.kh djrkauk nksu vksGhr 45 lsa-eh- 

varj Bsokos- 

c [kr O;oLFkkiu 40%25  fd- u= o LQqjn izfr gsDVjh  |kos- 

d ik.kh O;oLFkkiu vksyhr % vksyhrkph lks; vlY;kl isj.khuarj 30] 50 o 

65 fnolkauh vksyhrkP;k rhu ikG;k |kO;kr- 

M dhM O;oLFkkiu ekok % djMbZP;k 30 VDds >kMkoj ekO;kP;k leqgkpk 

izknqHkkZo gh vkfFkZd uqdlkuhph ikrGh vkBGY;kl 

fu;a=.kklkBh Mk;esFkks,V 30 VDds izokgh 13-5 fe-yh- 

fdaok vWlhQkbZM 75 VDds ,l-ih- 15 xzWe 10 fyVj 

ik.;kr felGqu Qokjkos- 

b jksx O;oLFkkiu ej jksx %  fidkph QsjikyV djkoh] jksxV >kMkps vo’ks”k 

tkGqu u”V djkosr] Vzk;dksMekZ 4 xzWe izfr fdyks fc;k.ks 

;k izek.ks fct izfdz;k djkoh- 

९. पपकाचा कालावधी १२० ते १३५ कदवस 

१०. उत्पादकता  १४- २० fDoa-@gs. 

११. वाणाची वैपशष्ट/े पवशेष 

गुणधमष 

 दाण्याचा रंग पांढरा व आकार िपोरा तेलाच े

प्रमाण ३० िके्क 
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 मर रोगास प्रपतकारक 

१2. वाणासंबंधी छायापचत्र े  
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अ.क्र. तपशील  

१. पपक/वाणाचे नाव  Eò®úb÷<Ç - पीकेपव पपक    (एकेएस ३११ ) 

२. प्रसाररत केल्याचे वषष  २०१३  

३. प्रसाररत करणारी 

संस्था/पवद्यापीठ  

डॉ. पं.द.ेकृ.पव. अकोला 

४. जमीन  मध्यम ते खोल, ओल रिकून ठेवणारी परंतु चांगला 

पनचरा होणारी तसेच क्षार युक्त जपमनीत सुद्धा घतेा येते  

५. हवामान  थंड हवामान   

६. पेरणी/लागवडीचा कालावधी  सप्िेबरच्या शेविच्या ते ऑक्िोबरचा पपहला आठवडा. 

ओपलताखाली पेरणी ऑक्िोबरच्या शेविच्या आठवड्या 

पयंत. 

७. प्रती एकर पबयाणे  ४ ते ६ ककलो  

8 ihd O;oLFkkiu  

v ykxoMhps @ isj.khps 

O;oLFkkiu 

isj.kh nksu pkG;kP;k ikHkjhus djkoh- fc;k.ks o [krs ,dkp 

osGh nsrk ;srhy-  isj.kh djrkauk nksu vksGhr 45 lsa-eh- 

varj Bsokos- 

c [kr O;oLFkkiu 40%25  fd- u= o LQqjn izfr gsDVjh  |kos- 

d ik.kh O;oLFkkiu vksyhr % vksyhrkph lks; vlY;kl isj.khuarj 30] 50 o 

65 fnolkauh vksyhrkP;k rhu ikG;k |kO;kr- 

M dhM O;oLFkkiu ekok % djMbZP;k 30 VDds >kMkoj ekO;kP;k leqgkpk 

izknqHkkZo gh vkfFkZd uqdlkuhph ikrGh vkBGY;kl 

fu;a=.kklkBh Mk;esFkks,V 30 VDds izokgh 13-5 fe-yh- 

fdaok vWlhQkbZM 75 VDds ,l-ih- 15 xzWe 10 fyVj 

ik.;kr felGqu Qokjkos- 

b jksx O;oLFkkiu ej jksx %  fidkph QsjikyV djkoh] jk sxV >kMkps vo’ks”k 

tkGqu u”V djkosr] Vzk;dksMekZ 4 xzWe izfr fdyks fc;k.ks ;k 

izek.ks fct izfdz;k djkoh- 

९. पपकाचा कालावधी  १३५ ते १४०  कदवस  

१०. उत्पादकता  १४  ते २० fDoa-@gs. 

११. वाणाची वैपशष्ट/े पवशेष 

गुणधमष  

 दाण्याचा रंग पांढरा  

 तेलाचे प्रमाण ३० -३३ िके्क  

 मर रोगास प्रपतकारक  
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१2. वाणासंबंधी छायापचत्र े  

 
 

 


