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अ क्र. तपशील 

१. पपक/वाणाचे नाव  सयुयफुल - टीएएस ८२   

२. प्रसाररत केल्याचे वषय  २००७  

३. प्रसाररत करणारी 

संस्था/पवद्यापीठ  

डॉ. पं.द.ेकृ.पव. अकोला 

४. जमीन  पाण्याचा चांगला पनचरा होणारी मध्यम ते 

भारी जमीन  

५. हवामान  ७०० ते १०००  पममी पजयन्यमान  

६. पेरणी/लागवडीचा 

कालावधी  

खरीप :- जुलैचा  पपहला पंधरवाडा  

रबी:- ऑक्टोबरचा दसुरा आठवडा  

उन्हाळी :- जानेवारीचा शेवटचा ते 

फेब्रुवारीचा पपहला आठवडा . 

७. प्रती एकर पबयाण े सरत्याने : ३ ते ४ ककलो  

टोकून : २ ते ३  ककलो  
8. ihd O;oLFkkiu  

v ykxoMhps @ isj.khps 

O;oLFkkiu 

isj.kh ljR;kus fdaok Vksdqu] vksGhrhy varj 45 rs 60 lsa-

eh-] >kkMkrhy varj 30 lsa-eh- Bsokos 

c [kr O;oLFkkiu 60%60%30 fd- u=] LQqjn ikyk’k izfr gsDVjh  |kos- 

laiw.kZ LQqjn o ikyk’k ykxoMhP;k osGh |koh- u=kph ek=k 

ykxoMhP;k osGh o 1 efgU;kuarj izR;sdh 50 VDds ;k 

izek.kkr |kos- 

d ik.kh O;oLFkkiu [kjhi gaxkekr ikolkr [kaM iMY;kl o vksyhrkph lks; 

miyC/k vlY;kl ,d fdaok nksu laj{kd vksyhr ¼Qqyksjk 

o nk.ks Hkj.;kP;k dkGkr½ |kos-  jch o mUgkGh gaxkekr 

lq;ZQwy fidkyk mxo.khP;k osGh] dGh] Qqyksjk] nk.ks 

Hkj.ks o ifjiDo gks.;kP;k voLFkkae/;s vksyhr djkos- 

M dhM O;oLFkkiu jl‘kks”k.k dj.kk&;k fdMh  ¼rqMrqMs] QqyfdMs½ % fdMhauh 

vkfFkZd uqlkuhph ikrGh xkBY;kl bZfeMWDyksfizM 17-8 

,l-,y- 2 rs 3 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGqu 

Qokj.kh djkoh- 

ikus [kk.kkjh vGh   ¼rack[kqph ikus [kk.kkjh vGh] maV 
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vGh] ?kkVs vGh o dslkG vGh½ % Mk;DyksjokWl 76 

VDds bZ-lh- 12-5 fe-yh- fdaok lk;ijesFkzhu 10 bZ-lh- 

13 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh 

djkoh- 

b jksx O;oLFkkiu rkacsjk % Vzk;dksMekZ OghjhMhph 6 xzWe izfr fdyks fc;k.ks ;k 

izek.kkr fct izfdz;k djkoh- 

usdzkslsl fo”kk.kq jksx %  jksx izlkjd fdMhiklwu 

¼QqyfdMs½ jksxkyk izfrca/kklkBh isj.khiwohZ bZfeMWDyksizhM 

70 MCY;w-,l- 5 xzWe izfr fdyks fc;k.;kl pksGwu cht 

izfdz;k djkoh- rlsp jksxV >kkMkapk miVwu uk;ukV 

djkok- 

९. पपकाचा कालावधी  खरीप: ८९-९७ कदवस 

१०. उत्पादकता  खरीप: १२ ते १४  fDoa-@gs. 

११. वाणाची वैपशष्ट/े पवशेष 

गुणधमय  

 दाण्याचा रंग काळा 

 नेक्रोपसस रोगास मध्यम प्रपतकारक तेलाचे 

प्रमाण ३८-४० टके्क 

१2. वाणासंबंधी छायापचत्रे  
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अ.क्र. तपशील 

१. पपक/वाणाचे नाव  सयुयफुल - पीकेपवएसएफ ९    

२. प्रसाररत केल्याचे वषय  १९९६  

३. प्रसाररत करणारी 

संस्था/पवद्यापीठ  

डॉ. पं.द.ेकृ.पव. अकोला 

४. जमीन  पाण्याचा चांगला पनचरा होणारी मध्यम ते भारी 

जमीन  

५. हवामान  ७०० ते १०००  पममी पजयन्यमान  

६. पेरणी/लागवडीचा 

कालावधी  

खरीप :- जुलैचा  पपहला पंधरवाडा  

रबी:- ऑक्टोबरचा दसुरा आठवडा  

उन्हाळी :- जानेवारीचा शेवटचा ते फेब्रुवारीचा 

पपहला आठवडा . 

७. प्रती एकर पबयाणे  सरत्याने : ३ ते ४ ककलो  

टोकून  : २ ते ३  ककलो 

8. ihd O;oLFkkiu  

v ykxoMhps @ isj.khps 

O;oLFkkiu 

isj.kh ljR;kus fdaok Vksdqu] vksGhrhy varj 45 rs 60 lsa-

eh-] >kkMkrhy varj 30 lsa-eh- Bsokos 

c [kr O;oLFkkiu 60%60%30 fd- u=] LQqjn ikyk’k izfr gsDVjh  |kos- 

laiw.kZ LQqjn o ikyk’k ykxoMhP;k osGh |koh- u=kph ek=k 

ykxoMhP;k osGh o 1 efgU;kuarj izR;sdh 50 VDds ;k 

izek.kkr |kos- 

d ik.kh O;oLFkkiu [kjhi gaxkekr ikolkr [kaM iMY;kl o vksyhrkph lks; 

miyC/k vlY;kl ,d fdaok nksu laj{kd vksyhr ¼Qqyksjk o 

nk.ks Hkj.;kP;k dkGkr½ |kos-  jch o mUgkGh gaxkekr 

lq;ZQwy fidkyk mxo.khP;k osGh] dGh] Qqyksjk] nk.ks Hkj.ks 

o ifjiDo gks.;kP;k voLFkkae/;s vksyhr djkos- 

M dhM O;oLFkkiu jl‘kks”k.k dj.kk&;k fdMh  ¼rqMrqMs] QqyfdMs½ % fdMhauh 

vkfFkZd uqlkuhph ikrGh xkBY;kl bZfeMWDyksfizM 17-8 

,l-,y- 2 rs 3 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGqu 

Qokj.kh djkoh- 

ikus [kk.kkjh vGh   ¼rack[kqph ikus [kk.kkjh vGh] maV vGh] 

?kkVs vGh o dslkG vGh½ % Mk;DyksjokWl 76 VDds bZ-lh- 

12-5 fe-yh- fdaok lk;ijesFkzhu 10 bZ-lh- 13 fe-yh- izfr 

10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh- 

b jksx O;oLFkkiu rkacsjk % Vzk;dksMekZ OghjhMhph 6 xzWe izfr fdyks fc;k.ks ;k 

izek.kkr fct izfdz;k djkoh- 

usdzkslsl fo”kk.kq jksx %  jksx izlkjd fdMhiklwu ¼QqyfdMs½ 

jksxkyk izfrca/kklkBh isj.khiwohZ bZfeMWDyksizhM 70 MCY;w-,l- 

5 xzWe izfr fdyks fc;k.;kl pksGwu cht izfdz;k djkoh- 
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rlsp jksxV >kkMkapk miVwu uk;ukV djkok- 

९. पपकाचा कालावधी  खरीप: ८० ते ८५ कदवस 

१०. उत्पादकता  खरीप: ८ ते १२ fDoa-@gs. 

११. वाणाची वैपशष्ट/े पवशेष 

गुणधमय  

 दाण्याचा रंग मंद काळा  

 तेलाच ेप्रमाण ३८-४० टके्क  

१2. वाणासंबंधी छायापचते्र   
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अ.क्र. तपशील 

१. पपक/वाणाचे नाव  सयुयफुल - संकरीत वाण पीकेपवएसएच २७     

२. प्रसाररत केल्याचे वषय  १९९६  

३. प्रसाररत करणारी 

संस्था/पवद्यापीठ  

डॉ. पं.द.ेकृ.पव. अकोला 

४. जमीन  पाण्याचा चांगला पनचरा होणारी मध्यम ते भारी जमीन  

५. हवामान  ७०० ते १०००  पममी पजयन्यमान  

६. पेरणी/लागवडीचा 

कालावधी  

खरीप :- जुलैचा  पपहला पंधरवाडा  

रबी:- ऑक्टोबरचा दसुरा आठवडा  

उन्हाळी :- जानेवारीचा शेवटचा ते फेब्रुवारीचा पपहला 

आठवडा . 

७. प्रती एकर पबयाणे  सरत्याने : ३ ते ४ ककलो  

टोकून  :२ ते ३  ककलो 

8. ihd O;oLFkkiu  

v ykxoMhps @ isj.khps 

O;oLFkkiu 

isj.kh ljR;kus fdaok Vksdqu] vksGhrhy varj 45 rs 60 lsa-eh-] 

>kkMkrhy varj 30 lsa-eh- Bsokos 

c [kr O;oLFkkiu 80%60%30 fd- u=] LQqjn ikyk’k izfr gsDVjh  |kos- 

laiw.kZ LQqjn o ikyk’k ykxoMhP;k osGh |koh- u=kph ek=k 

ykxoMhP;k osGh o 1 efgU;kuarj izR;sdh 50 VDds ;k izek.kkr 

|kos- 

d ik.kh O;oLFkkiu [kjhi gaxkekr ikolkr [kaM iMY;kl o vksyhrkph lks; miyC/k 

vlY;kl ,d fdaok nksu laj{kd vksyhr ¼Qqyksjk o nk.ks 

Hkj.;kP;k dkGkr½ |kos-  jch o mUgkGh gaxkekr lq;ZQwy 

fidkyk mxo.khP;k osGh] dGh] Qqyksjk] nk.ks Hkj.ks o ifjiDo 

gks.;kP;k voLFkkae/;s vksyhr djkos- 

M dhM O;oLFkkiu jl‘kks”k.k dj.kk&;k fdMh  ¼rqMrqMs] QqyfdMs½ % fdMhauh vkfFkZd 

uqlkuhph ikrGh xkBY;kl bZfeMWDyksfizM 17-8 ,l-,y- 2 rs 3 

fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGqu Qokj.kh djkoh- 

ikus [kk.kkjh vGh   ¼rack[kqph ikus [kk.kkjh vGh] maV vGh] ?kkVs 

vGh o dslkG vGh½ % Mk;DyksjokWl 76 VDds bZ-lh- 12-5 fe-

yh- fdaok lk;ijesFkzhu 10 bZ-lh- 13 fe-yh- izfr 10 fyVj 

ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh- 

b jksx O;oLFkkiu rkacsjk % Vzk;dksMekZ OghjhMhph 6 xzWe izfr fdyks fc;k.ks ;k 

izek.kkr fct izfdz;k djkoh- 

usdzkslsl fo”kk.kq jksx %  jksx izlkjd fdMhiklwu ¼QqyfdMs½ 

jksxkyk izfrca/kklkBh isj.khiwohZ bZfeMWDyksizhM 70 MCY;w-,l- 5 

xzWe izfr fdyks fc;k.;kl pksGwu cht izfdz;k djkoh- rlsp jksxV 

>kkMkapk miVwu uk;ukV djkok- 
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९. पपकाचा कालावधी  खरीप : ८० ते ८५ कदवस 

१०. उत्पादकता  खरीप : १३ ते १६ fDoa-@gs. 

११. वाणाची वैपशष्ट/े पवशेष 

गुणधमय  

 दाण्याचा रंग चमकदार काळा  

 तेलाच ेप्रमाण ३८-४० टके्क  

१2. वाणासंबंधी छायापचते्र   
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अ.क्र. तपशील 

१. पपक/वाणाचे नाव  सयुयफुल - संकरीत वाण पीकेपवएसएच ९५२      

२. प्रसाररत केल्याचे वषय  २०१७   

३. प्रसाररत करणारी 

संस्था/पवद्यापीठ  

डॉ. पं.द.ेकृ.पव. अकोला 

४. जमीन  पाण्याचा चांगला पनचरा होणारी मध्यम ते भारी 

जमीन  

५. हवामान  ७०० ते १०००  पममी पजयन्यमान  

६. पेरणी/लागवडीचा 

कालावधी  

खरीप :- जुलैचा  पपहला पंधरवाडा  

रबी:- ऑक्टोबरचा दसुरा आठवडा  

उन्हाळी :- जानेवारीचा शेवटचा ते फेब्रुवारीचा 

पपहला आठवडा . 

७. प्रती एकर पबयाणे  सरत्याने  : ३ ते ४ ककलो  

टोकून : २ ते ३  ककलो 

8. ihd O;oLFkkiu  

v ykxoMhps @ isj.khps 

O;oLFkkiu 

isj.kh ljR;kus fdaok Vksdqu] vksGhrhy varj 45 rs 60 

lsa-eh-] >kkMkrhy varj 30 lsa-eh- Bsokos 

c [kr O;oLFkkiu 80%60%30 fd- u=] LQqjn ikyk’k izfr gsDVjh  |kos- 

laiw.kZ LQqjn o ikyk’k ykxoMhP;k osGh |koh- u=kph 

ek=k ykxoMhP;k osGh o 1 efgU;kuarj izR;sdh 50 

VDds ;k izek.kkr |kos- 

d ik.kh O;oLFkkiu [kjhi gaxkekr ikolkr [kaM iMY;kl o vksyhrkph lks; 

miyC/k vlY;kl ,d fdaok nksu laj{kd vksyhr 

¼Qqyksjk o nk.ks Hkj.;kP;k dkGkr½ |kos-  jch o mUgkGh 

gaxkekr lq;ZQwy fidkyk mxo.khP;k osGh] dGh] 

Qqyksjk] nk.ks Hkj.ks o ifjiDo gks.;kP;k voLFkkae/;s 

vksyhr djkos- 

M dhM O;oLFkkiu jl‘kks”k.k dj.kk&;k fdMh  ¼rqMrqMs] QqyfdMs½ % fdMhauh 

vkfFkZd uqlkuhph ikrGh xkBY;kl bZfeMWDyksfizM 17-8 

,l-,y- 2 rs 3 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGqu 

Qokj.kh djkoh- 

ikus [kk.kkjh vGh   ¼rack[kqph ikus [kk.kkjh vGh] maV 

vGh] ?kkVs vGh o dslkG vGh½ % Mk;DyksjokWl 76 

VDds bZ-lh- 12-5 fe-yh- fdaok lk;ijesFkzhu 10 bZ-lh- 

13 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh 

djkoh- 

b jksx O;oLFkkiu rkacsjk % Vzk;dksMekZ OghjhMhph 6 xzWe izfr fdyks fc;k.ks 

;k izek.kkr fct izfdz;k djkoh- 

usdzkslsl fo”kk.kq jksx %  jksx izlkjd fdMhiklwu 
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¼QqyfdMs½ jksxkyk izfrca/kklkBh isj.khiwohZ 

bZfeMWDyksizhM 70 MCY;w-,l- 5 xzWe izfr fdyks 

fc;k.;kl pksGwu cht izfdz;k djkoh- rlsp jksxV 

>kkMkapk miVwu uk;ukV djkok- 

९. पपकाचा कालावधी  खरीप: ९० ते ९५ कदवस 

१०. उत्पादकता  खरीप: १५ ते १८ fDoa-@gs. 

११. वाणाची वैपशष्ट/े पवशेष 

गुणधमय  

 दाण्याचा रंग काळा  

 तेलाच ेप्रमाण ३६-३८ टके्क  

 भुरी रोगास व तुडतुड ेककडीस मध्यम 

प्रपतकारक  

१2. वाणासंबंधी छायापचते्र   

 
 

 

 


