b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ

¦ÉÖ<Ç¨ÉÖMÉ

1

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
v- dz१.
२.
३.

Rkif’ky

४.

पिक/वाणाचे नाव
प्रसाररत के ल्याचे वषष
प्रसाररत करणारी
संस्था/पवद्यािीठ
जमीन

५.
६.

हवामान
िेरणी/लागवडीचा कालावधी

७.

प्रती एकर पियाणे

8

भुईमुग - टीएजी २४
१९९२

MkW- ia- ns- d`- fo- vdksyk
मध्यम, चांगल्या पनचऱ्याची, भूसभूपसत, वाळू पमपित
व सेंद्रिय िदाथाषचे अपधक प्रमाण असलेली
सवषसाधारण
खरीि : जून मपहन्यात िेरणी योग्य िाउस झाल्यानंतर
उन्हाळी : थंडीचा अंमल कमी झाल्यानंतर १५
जानेवारी िासून ते जानेवारीचा शेवटचा आठवडा.
४० ते ४५ द्रकलो

ihd O;oLFkkiu
v ykxoMhps @ isj.khps
O;oLFkkiu

nksu vksGhrhy varj 30 rs 45 lsa-eh>kMkrhy varj 10 rs 15 lsa-ehisj.kh ‘kD;rksoj Vksdu i/nrhus djkoh-

c [kr O;oLFkkiu

25%50%30 u=] LQqjn o iyk’k izfr gsDVjh] tLrkph
derjrk vlY;kl 10 fdyks f>ad lYQsV izfr gsDVjh
|kos- 50 VDds QqyksjkoLFksr miyC/krsuqlkj gsDVjh 300 rs
500 fdyks ftIle |kos-

d ik.kh O;oLFkkiu

[kjhi % ihd uktqd voLFksr vlrkauk ikolkpk [kaM
iMY;kl vksyhr djkohjch % 8 rs 10 ik.;kP;k ikG;k |kO;krmUgkGh % tfeuhP;k exnqjkizek.ks ;Fkk;ksX; varjkus 15 rs
17 ik.;kP;k ikG;k |kO;kr-

M dhM O;oLFkkiu

jl ‘kks”k.k dj.kk&;k dhMh % ¼ Qqy fdMs o rqMrqMs ½ vkfFkZd
uqdlkuhph ikrGh xkBrkp ¼5 QqyfdMs izfr ‘ksaMk fdaok 15
rs 20 rqMrqMs izfr >kM½ fdaok fDoukWyQkWl 25 VDds izokgh
28 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkohikus xqaMkG.kkjh vGh % fDoukyQkWl 20 fe-yh- izfr 10
fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh2

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
b jksx O;oLFkkiu

rkacsjk o fVDdk % VscqdksukW>ksy 25 VDds MCY;w-th-10 rs
12 xzWe izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoheqGdqt&[kksMdqt % dkcsuiMk>he 37-5 VDds vf/kd
Fkk;je 37-5 VDds Mh-,l- ;kaph 3 xze izfr fdyks fc;k.ks
;k izek.kkr fct izfdz;k djkoh fdaok dkcsZUMk;>he 25
VDds vf/kd eWUdks>sc 50 VDds MCY;q-,l- 3&3-5 xzWe
izfr fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr cht izfdz;k djkoh-

पिकाचा कालावधी

खरीि: ९०-९५ द्रदवस
उन्हाळी: ११५ द्रदवसा ियंत

१०.

उत्िादकता

[kjhi % 18-20 fDoa-@gsmUgkGh % 24 rs 26fDo-@gs-.

११.

वाणाची वैपशष्टे/ पवशेष
गुणधमष



९.


१2.

उिट्या प्रकारातील वाण, झाड िुटके , िाने
आकाराने गोलाकार,लहान आपण गदष पहरवी असतात
तेलाचे प्रमाण ५०-५१ टक्के., सुप्तावस्थ गुणधमष
नाही.

वाणासंिंधी छायापचत्रे

3

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
v- dz-

Rkif’ky

१.
२.
३.
४.

पिक/वाणाचे नाव
प्रसाररत के ल्याचे वषष
प्रसाररत करणारी संस्था/पवद्यािीठ
जमीन

५.
६.

हवामान
िेरणी/लागवडीचा कालावधी

७.

प्रती एकर पियाणे

8

भुईमुग - एके १५९
२००२

MkW- ia- ns- d`- fo- vdksyk
मध्यम, चांगल्या पनचऱ्याची, भूसभूपसत, वाळू
पमपित व सेंद्रिय िदाथाषचे अपधक प्रमाण असलेली
सवषसाधारण
खरीि :- जून मपहन्यात िेरणी योग्य िाउस
झाल्यानंतर
४० ते ४५ द्रकलो

ihd O;oLFkkiu
v ykxoMhps @ isj.khps O;oLFkkiu

nksu vksGhrhy varj 30 rs 45 lsa-eh>kMkrhy varj 10 rs 15 lsa-ehisj.kh ‘kD;rksoj Vksdu i/nrhus djkoh-

c [kr O;oLFkkiu

25%50%30 u=] LQqjn o iyk’k izfr gsDVjh] tLrkph
derjrk vlY;kl 10 fdyks f>ad lYQsV izfr
gsDVjh |kos- 50 VDds QqyksjkoLFksr miyC/krsuqlkj
gsDVjh 300 rs 500 fdyks ftIle |kos-

d ik.kh O;oLFkkiu

[kjhi % ihd uktqd voLFksr vlrkauk ikolkpk [kaM
iMY;kl vksyhr djkohjch % 8 rs 10 ik.;kP;k ikG;k |kO;krmUgkGh % tfeuhP;k exnqjkizek.ks ;Fkk;ksX; varjkus
15 rs 17 ik.;kP;k ikG;k |kO;kr-

M dhM O;oLFkkiu

jl ‘kks”k.k dj.kk&;k dhMh % ¼ Qqy fdMs o rqMrqMs ½
vkfFkZd uqdlkuhph ikrGh xkBrkp ¼5 QqyfdMs izfr
‘ksaMk fdaok 15 rs 20 rqMrqMs izfr >kM½ fdaok
fDoukWyQkWl 25 VDds izokgh 28 fe-yh- izfr 10
fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh- ikus
xqaMkG.kkjh vGh % fDoukyQkWl 20 fe-yh- izfr 10
fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh-

4

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
b jksx O;oLFkkiu

rkacsjk o fVDdk % VscqdksukW>ksy 25 VDds MCY;w-th10 rs 12 xzWe izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu
Qokj.kh djkoheqGdqt&[kksMdqt % dkcsuiMk>he 37-5 VDds
vf/kd Fkk;je 37-5 VDds Mh-,l- ;kaph 3 xze izfr
fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr fct izfdz;k djkoh fdaok
dkcsZUMk;>he 25 VDds vf/kd eWUdks>sc 50 VDds
MCY;q-,l- 3&3-5 xzWe izfr fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr
cht izfdz;k djkoh-

पिकाचा कालावधी

खरीि: ९०-९५ द्रदवस
उन्हाळी: ११५ द्रदवसा ियंत

१०.

उत्िादकता

[kjhi % 18-20 fDoa-@gsmUgkGh % 24 rs 26fDo-@gs-.

११.

वाणाची वैपशष्टे/ पवशेष गुणधमष



९.



१2

वाणासंिंधी छायापचत्रे

5

उिट्या प्रकारातील वाण, झाड मध्यम, िाने
आकाराने मोठी व गदष पहरवी
तेलाचे प्रमाण जास्त ५१ -५२ टक्के ियंत,
दाण्याचा उतारा ७० ते ७२ टक्के.
सुप्तावस्थ गुणधमष नाही.

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
v- dz१.
२.
३.
४.

Rkif’ky
पिक/वाणाचे नाव
प्रसाररत के ल्याचे वषष
प्रसाररत करणारी
संस्था/पवद्यािीठ
जमीन

५.
६.

हवामान
िेरणी/लागवडीचा
कालावधी

७.

प्रती एकर पियाणे

8

ihd O;oLFkkiu
v ykxoMhps @ isj.khps
O;oLFkkiu

भुईमुग - एके ३०३ (टिोर दाण्याचा)
२००

MkW- ia- ns- d`- fo- vdksyk
मध्यम, चांगल्या पनचऱ्याची, भूसभूपसत, वाळू पमपित व
सेंद्रिय िदाथाषचे अपधक प्रमाण असलेली
सवषसाधारण
खरीि :- जून मपहन्यात िेरणी योग्य िाउस झाल्यानंतर.
या वाणाचा कालावधी जास्त असल्यामुळे दोन संरपित
ओलीत आवश्यक आहे.
४० ते ४५ द्रकलो

nksu vksGhrhy varj 30 rs 45 lsa-eh>kMkrhy varj 10 rs 15 lsa-ehisj.kh ‘kD;rksoj Vksdu i/nrhus djkoh-

c [kr O;oLFkkiu

25%50%30 u=] LQqjn o iyk’k izfr gsDVjh] tLrkph
derjrk vlY;kl 10 fdyks f>ad lYQsV izfr gsDVjh |kos50 VDds QqyksjkoLFksr miyC/krsuqlkj gsDVjh 300 rs 500
fdyks ftIle |kos-

d ik.kh O;oLFkkiu

[kjhi % ihd uktqd voLFksr vlrkauk ikolkpk [kaM iMY;kl
vksyhr djkohjch % 8 rs 10 ik.;kP;k ikG;k |kO;krmUgkGh % tfeuhP;k exnqjkizek.ks ;Fkk;ksX; varjkus 15 rs 17
ik.;kP;k ikG;k |kO;kr-

M dhM O;oLFkkiu

jl ‘kks”k.k dj.kk&;k dhMh % ¼ Qqy fdMs o rqMrqMs ½ vkfFkZd
uqdlkuhph ikrGh xkBrkp ¼5 QqyfdMs izfr ‘ksaMk fdaok 15 rs
20 rqMrqMs izfr >kM½ fdaok fDoukWyQkWl 25 VDds izokgh 28
fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh- ikus
xqaMkG.kkjh vGh % fDoukyQkWl 20 fe-yh- izfr 10 fyVj
ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh-

6

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
b jksx O;oLFkkiu

rkacsjk o fVDdk % VscqdksukW>ksy 25 VDds MCY;w-th-10 rs 12
xzWe izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoheqGdqt&[kksMdqt % dkcsuiMk>he 37-5 VDds vf/kd Fkk;je
37-5 VDds Mh-,l- ;kaph 3 xze izfr fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr
fct izfdz;k djkoh fdaok dkcsZUMk;>he 25 VDds vf/kd
eWUdks>sc 50 VDds MCY;q-,l- 3&3-5 xzWe izfr fdyks fc;k.ks
;k izek.kkr cht izfdz;k djkoh-

पिकाचा कालावधी

खरीि: ९०-९५ द्रदवस
उन्हाळी: ११५ द्रदवसा ियंत

१०.

उत्िादकता

[kjhi % 18-20 fDoa-@gsmUgkGh % 24 rs 26fDo-@gs-.

११.

वाणाची वैपशष्टे/ पवशेष
गुणधमष







१2.

वाणासंिंधी छायापचत्रे

९.

पनम िसऱ्या प्रकारचा वाण,
झाड उं च वाढणारे , िाने आकाराने मोठी व गदष पहरवी
तेलाचे प्रमाण ४७- ४९ टक्के ियंत, दाण्याचा उतारा
७० ते ७२ टक्के. १०० दाण्याचे सरासरी वजन
७० ते ८० ग्राम. सुप्तावस्थ गुणधमष आहे.

7

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
v- dz१.
२.
३.
४.

Rkif’ky
पिक/वाणाचे नाव
प्रसाररत के ल्याचे वषष
प्रसाररत करणारी
संस्था/पवद्यािीठ
जमीन

५.
६.

हवामान
िेरणी/लागवडीचा
कालावधी

७.

प्रती एकर पियाणे

8

भुईमुग - पिडीके वीजी ३३५
२०१७

MkW- ia- ns- d`- fo- vdksyk
मध्यम, चांगल्या पनचऱ्याची, भूसभूपसत, वाळू
पमपित व सेंद्रिय िदाथाषचे अपधक प्रमाण असलेली
सवषसाधारण
खरीि :- जून मपहन्यात िेरणी योग्य िाउस
झाल्यानंतर. तसेच िीजोत्िादनासाठी उन्हाळी हंगामात
लागवडीस शक्य.
४० ते ४५ द्रकलो

ihd O;oLFkkiu
v ykxoMhps

@

O;oLFkkiu

isj.khps nksu vksGhrhy varj 30 rs 45 lsa-eh>kMkrhy varj 10 rs 15 lsa-ehisj.kh ‘kD;rksoj Vksdu i/nrhus djkoh-

c [kr O;oLFkkiu

25%50%30 u=] LQqjn o iyk’k izfr gsDVjh] tLrkph
derjrk vlY;kl 10 fdyks f>ad lYQsV izfr gsDVjh
|kos- 50 VDds QqyksjkoLFksr miyC/krsuqlkj gsDVjh 300
rs 500 fdyks ftIle |kos-

d ik.kh O;oLFkkiu

[kjhi % ihd uktqd voLFksr vlrkauk ikolkpk [kaM
iMY;kl vksyhr djkohjch % 8 rs 10 ik.;kP;k ikG;k |kO;krmUgkGh % tfeuhP;k exnqjkizek.ks ;Fkk;ksX; varjkus 15
rs 17 ik.;kP;k ikG;k |kO;kr-

M dhM O;oLFkkiu

jl ‘kks”k.k dj.kk&;k dhMh % ¼ Qqy fdMs o rqMrqMs ½
vkfFkZd uqdlkuhph ikrGh xkBrkp ¼5 QqyfdMs izfr ‘ksaMk
fdaok 15 rs 20 rqMrqMs izfr >kM½ fdaok fDoukWyQkWl 25
VDds izokgh 28 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu
Qokj.kh djkoh- ikus xqaMkG.kkjh vGh % fDoukyQkWl 20
fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh8

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
b

jksx O;oLFkkiu

rkacsjk o fVDdk % VscqdksukW>ksy 25 VDds MCY;w-th-10 rs
12 xzWe izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoheqGdqt&[kksMdqt % dkcsuiMk>he 37-5 VDds vf/kd
Fkk;je 37-5 VDds Mh-,l- ;kaph 3 xze izfr fdyks
fc;k.ks ;k izek.kkr fct izfdz;k djkoh fdaok
dkcsZUMk;>he 25 VDds vf/kd eWUdks>sc 50 VDds
MCY;q-,l- 3&3-5 xzWe izfr fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr cht
izfdz;k djkoh-

पिकाचा कालावधी

खरीि: ९०-९५ द्रदवस
उन्हाळी: ११५ द्रदवसा ियंत

१०.

उत्िादकता

[kjhi % 18-20 fDoa-@gsmUgkGh % 24 rs 26fDo-@gs-.

११.

वाणाची वैपशष्टे/ पवशेष
गुणधमष









१2.

वाणासंिंधी छायापचत्रे

९.

उिट्या प्रकारातील वाण,
झाड मध्यम वाढणारे ,
िाने मध्यम व गदष पहरवी
तेलाचे प्रमाण ४७- ४९ टक्के ियंत,
दाण्याचा उतारा ७० ते ७२ टक्के
तीन दाण्याच्या शेंगांचे प्रमाण जास्त
खोडकु ज रोगास कमी िळी िडणारा.

9

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
v- dz१.
२.
३.
४.

Rkif’ky
पिक/वाणाचे नाव
प्रसाररत के ल्याचे वषष
प्रसाररत करणारी
संस्था/पवद्यािीठ
जमीन

५.
६.

हवामान
िेरणी/लागवडीचा
कालावधी

७.

प्रती एकर पियाणे

8

भुईमुग - एके २६५
२००७

MkW- ia- ns- d`- fo- vdksyk
मध्यम, चांगल्या पनचऱ्याची, भूसभूपसत, वाळू पमपित
व सेंद्रिय िदाथाषचे अपधक प्रमाण असलेली
सवषसाधारण
खरीि :- जून मपहन्यात िेरणी योग्य िाउस
झाल्यानंतर. या वाणाचा कालावधी जास्त असल्यामुळे
दोन संरपित ओलीत आवश्यक आहे.
४० ते ४५ द्रकलो

ihd O;oLFkkiu
v ykxoMhps

@

O;oLFkkiu

isj.khps nksu vksGhrhy varj 30 rs 45 lsa-eh>kMkrhy varj 10 rs 15 lsa-ehisj.kh ‘kD;rksoj Vksdu i/nrhus djkoh-

c [kr O;oLFkkiu

25%50%30 u=] LQqjn o iyk’k izfr gsDVjh] tLrkph
derjrk vlY;kl 10 fdyks f>ad lYQsV izfr gsDVjh
|kos- 50 VDds QqyksjkoLFksr miyC/krsuqlkj gsDVjh 300 rs
500 fdyks ftIle |kos-

d ik.kh O;oLFkkiu

[kjhi % ihd uktqd voLFksr vlrkauk ikolkpk [kaM
iMY;kl vksyhr djkohjch % 8 rs 10 ik.;kP;k ikG;k |kO;krmUgkGh % tfeuhP;k exnqjkizek.ks ;Fkk;ksX; varjkus 15 rs
17 ik.;kP;k ikG;k |kO;kr-

M dhM O;oLFkkiu

jl ‘kks”k.k dj.kk&;k dhMh % ¼ Qqy fdMs o rqMrqMs ½ vkfFkZd
uqdlkuhph ikrGh xkBrkp ¼5 QqyfdMs izfr ‘ksaMk fdaok 15
rs 20 rqMrqMs izfr >kM½ fdaok fDoukWyQkWl 25 VDds izokgh
28 fe-yh- izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkohikus xqaMkG.kkjh vGh % fDoukyQkWl 20 fe-yh- izfr 10
fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoh10

b÷Éì. {ÉÆVÉÉ¤É®úÉ´É näù¶É¨ÉÖJÉ EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, +EòÉä±ÉÉ
b

jksx O;oLFkkiu

rkacsjk o fVDdk % VscqdksukW>ksy 25 VDds MCY;w-th-10 rs
12 xzWe izfr 10 fyVj ik.;kr felGwu Qokj.kh djkoheqGdqt&[kksMdqt % dkcsuiMk>he 37-5 VDds vf/kd
Fkk;je 37-5 VDds Mh-,l- ;kaph 3 xze izfr fdyks fc;k.ks
;k izek.kkr fct izfdz;k djkoh fdaok dkcsZUMk;>he 25
VDds vf/kd eWUdks>sc 50 VDds MCY;q-,l- 3&3-5 xzWe
izfr fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr cht izfdz;k djkoh-

पिकाचा कालावधी

खरीि: ९०-९५ द्रदवस
उन्हाळी: ११५ द्रदवसा ियंत

१०.

उत्िादकता

[kjhi % 18-20 fDoa-@gsmUgkGh % 24 rs 26fDo-@gs-.

११.

वाणाची वैपशष्टे/ पवशेष
गुणधमष

९.






१2.

पनम िसऱ्या प्रकारचा वाण, झाड उं च वाढणारे ,
िाने गदष पहरवी असतात
तेलाचे प्रमाण ४९ ते ५० टक्के
दाण्याचा उतारा ७० ते ७२ टक्के
१०० दाण्याचे सरासरी वजन ३५ ते ४० ग्राम
सुप्तावस्थ गुणधमष आहे.

वाणासंिंधी छायापचत्रे
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