
टोभॎटो 
प्रस्तालना  

भशायाष्ट्रात टोभॎटो रागलडी खारी अदंाजे २९,११० शेक्टय षेत्र आशे. नाशळक, ऩुणे, वाताया, अशभदनगय, 
नागऩूय, वांगरी शे भशायाष्ट्रातीर टोभॎटो पऩकलणाये भशत्लाचे जजल्शे आशेत. तीनशी म्शणजे खयीऩ, यब्फी, उन्शाऱी 
मा तीनशी शंगाभात टोभॎटो पऩकाची रागलड कयता मेत अवल्माभुऱे टोभॎटो शे भशायाष्ट्रातीर ळेतक-मांचे प्रभुख 
पऱपऩक आशे. टोभॎटो भध्मे ळयीय वंयषक अन्नघटक भोठमा प्रभाणात उऩरब्ध अवल्माभुऱे टोभॎटोचे 
आशायातीर भशत्ल अन्मन्म वाधायण आशे. टोभॎटोभध्मे अ, फ ल क जीलवत्ले तवेच खशनजे चनुा, रोश इत्मादी 
ऩोऴक अन्नद्रव्मेशी टोभॎटोभध्मे ऩुयेळा प्रभाणात अवतात.  

टोभॎटोची कच्ची अथला रार यवयळीत पऱे बाजी ककंला कोशळंफीयीवाठी लाऩयरी जातात तवेच टोभॎटोच्मा 
पऩकरेल्मा पऱांऩावून वुऩ, रोणचे, वॉव, केचऩ, जाभ, ज्मुव इत्मादी ऩदाथथ फनपलता मेतात. माभुऱे टोभॎटोचे 
औद्योशगक भशत्ल लाढरेरे आशे.  
 

शलाभान 
टोभॎटो शे उष्ण शलाभानातीर पऩक अवरे तयीशी भशायाष्ट्रात टोभॎटोची रागलड लऴथबय केरी जाते. अशत 

थडंी ऩडल्माव टोभॎटोच्मा झाडाची लाढ खुटंते. तऩभानातीर चढउतायाचा पऱधायणेलय अशनष्ट ऩरयणाभ शोतो. १३ 
ते ३८ वेजल्वमव मा ताऩभानाव झाडाची लाढ चांगरी शोती. पुरे आजण पऱे चांगरी रागतात. यात्रीचे ताऩभान 
१८ ते २० वेजल्वअव च्मा दयम्मान याकशल्माव टोभॎटोची पऱधायणा चांगरी शोते. पऱांना आकऴथक यंग आणणाये 
रामकोपऩन शे यंगद्रव्म २६ ते ३२ वेकटंगे्रड रा ताऩभान अवताना बयऩूय प्रभाणात तमाय शोते. ताऩभान, 
वुमथप्रकाळ आजण आद्रथता मांचा एकपत्रत ऩरयणाभ पऩकांच्मा लाढीलय शोतो. २० ते ३२ अळं वेजल्वअव ताऩभान, ११ 
ते १२ ताव स्लच्छ वुमथप्रकाळ आजण ६० ते ७५ टक्के आद्रथता अवेर त्मालेऱी टोभॎटो पऩकाचे चांगरे उत्ऩादन 
शभऱते.  
 

जशभन  
टोभॎटो पऩकावाठी भध्मभ ते बायी जशभन ऩयंत ू उत्तभ शनचया शोणायी जशभन रागलडी मोग्म अवते. 

शरक्मा जशभनीत पऱै रलकय तमाय शोतात ऩाण्माचा शनचया चांगरा शोतो आजण पऩकाची लाढ चांगरी शोते. 
ऩयंत ूअळा जशभशनत वंद्रीम खतांचा बयऩूय ऩुयलठा कयाला रागतो आजण लायंलाय ऩाणी देण्माची वोम अवाली 
रागते. जशभनीचा वाभ ूभध्मभ प्रशतचा म्शणजे ६ ते ८ अवाला. 
 

शंगाभ:-  
खयीऩ:- जून, जुर ैभकशन्मात फी ऩेयाले. 
यब्फी (कशलाऱी शंगाभ):- वप्टटंफय, ऑक्टोफय भध्मे भकशन्मात फी ऩेयाले. 
उन्शाऱी शंगाभ:- कडवंफय, जानेलायी भकशन्मात फी ऩेयाले 

पफमाण्माचे प्रभाण:- शेक्टयी टोभॎटो पऩकाचे ४०० ते ५०० ग्रॎभ फी रागते.  
 

 
 



ऩूलथभळागत 
ळेताव उबी आडली नांगयणी देऊन नंतय ढेकऱे पोडून लखायणी द्याली. जशभनीत शेक्टायी ३० ते ४० 

गाडमा ळेणखत शभवऱाले रागलडीवाठी २ ओऱीतीर अतंय ६० ते ९० वेभी ल दोन योऩातीर अतंय ४५ ते ६० 
वेभी ठेलाले. खयीऩ ल कशलाऱी शंगाभावाठी ९० ६० वेभी अतंयालय ल उन्शाऱी शंगाभावाठी ६० ४५ वेभी अतंयालय 
रागलड कयाली. 
 

रागलड 
योऩे तमाय कयण्मावाठी पफमांची ऩेयणी गादी लाफ़्मालय कयाली. गादी लापा तमाय कयण्माऩूली जशभनीची 

खोर नांगयट करुन कुऱलाच्मा २,३ ऩाऱमा देऊन जशभन बुवबुळीत कयाली. गादी लापा शा १ भी. रंुद ३ भी. 
रांफ ल १५ वं.भी. उंच अवाला. गादी लाफ़्मात १ घभेरे ळेणखत ५० ग्रॎभ वुपरा शभवऱाले ल लापा शाताने वऩाट 
कयाला. ऩेयणीऩूली पफमाण्माव ३ ग्रॎभ थामयभ फुयळीनाळक औऴध चोऱाले. पफमांची ऩेयणी शी लाफ़्माच्मा रंुदीव 
वभांतय फोटांनी येघा ओढून त्मात ऩातऱ ऩेयणी करुन फी भातीने झाकून टाकाले. लाफ़्माव झायीने ऩाणी द्याले. फी 
उगलून आल्मानंतय १० ते १२ कदलवांनी दोन ओऱीत काकयी ऩाडून प्रशत लाफ़्माव १० ग्रॎभ फ़्रोयेट द्याले. लापे शे 
तणपलयकशत ठेलालेत. पुरककडे ल कयऩा योगाच्मा शनमंत्रणकरयता १० शरटय ऩाण्मात १२ ते १५ शभरी 
भोनोक्रोटोकॉव ल २५ ग्रॎभ डामथेन एभ-४५ शभवऱून फी उगलल्मानंतय १५ कदलवांनी पलायाले. नंतयच्मा दोन 
पलायण्मा १० कदलवांच्मा अतंयाने कयाव्मात. फी ऩेयणीं ऩावून २५ ते ३० कदलवांनी म्शणजे वाधायणत् योऩे १२ ते 
१५ वेभी उंचीची झाल्मालय योऩांची वयी लयंभ्मालय ऩुनथरागलड कयाली. योऩे उऩटण्माऩूली एक कदलव आधी 
लाफ़्मांना ऩाणी द्याले त्माभुऱे योऩांची भुऱे न तुटता योऩे वशज उऩरब्ध शोतात. योऩांची ऩुनथरागलड नेशभी 
वंध्माकाऱी ककंला ऊन कभी झाल्मालय कयाली.  
 

खते आजण ऩाणी व्मलस्थाऩन  
टोभॎटो पऩकारा १२० ककरो नत्र, ५० ककरो स्पुयद, ५० ककरो ऩाराळ मा प्रभाणात खते द्याले. अधाथ नत्र 

रागलडीच्मा लेऱी ल उयरेरा रागलडीनंतय ४० कदलवांनी दमाले.  
 

ऩाणी व्मलस्थाऩन  
योऩांच्मा रागलडीनंतय ३ ते ४ कदलवांनी शरके ऩाणी द्याले आजण त्मानंतय ८ ते १० कदलवांनी दवुये ऩाणी 

द्याले. जशभनीच्मा भुकदयुा प्रभाणे ऩालवाऱमात टोभॎटो पऩकाव ८ ते १० कदलवांच्मा अतंयानी तय कशलाशी शंगाभात 
५ ते ७ कदलवांच्मा अतंयानी ल उन्शाऱी शंगाभात ३ ते ४ कदलवांच्मा अतंयानी योऩांना ऩाणी द्याले. बायी काऱमा 
जशभनीत नेशभी शरके ऩाणी द्याले. पऩक पुरालय अवताना ल पऱांची लाढ शोत अवताना शनमशभत ऩाणीऩुयलठा 
शोणे भशत्लाचे आशे. अन्मथा पुरगऱ, पऱे तडकणे मा वायख्मा नुकवानी वंबलतात. उन्शाऱमात टोभॎटो पऩकारा 
ऩायंऩारयक ऩध्दतीने ऩाणी कदल्माव ७७ शेक्टय वेभी ऩाणी रागते. तय कठफक शवंचनाने ऩाणी कदल्माव ५६ शे. 
वेभी ऩाणी रागते. कठफक शवंचनाभुऱे ऩाण्माची ५० ते ५५ टक्के फचत शोऊन उत्ऩन्नात ४० टक्के लाढ शोते.  
 

आंतयभळागत  
आंतयभळागत शनमशभत खयुऩणी करुन तण काढून टाकालेत. खयुऩणी कयताना भुऱांना इजा शोणाय नाशी 

माची काऱजी घ्माली. जेणेकरुन त्माचा उत्ऩन्नालय पलऩयीत ऩरयणात शोऊ ळकतो. 



 
फागेरा लऱण आजण आधाय देणे  

टोभॎटो पऩकाचे खोड ल पांद्या कभकुलत अवतात त्माभुऱे त्मांना आधायाची आलश्मकता अवते. आधाय 
कदल्माभुऱे झाडांची आजण पांद्याची लाढ चांगरी शोते. पऱे बयऩूय रागतात. पऱे, ऩाने आजण पांद्या मांचा 
जशभशनळी ल ऩाण्माळी वंऩकथ  मेत नाशी त्माभुऱे पऱे वडण्माचे आजण योगाच े प्रभाण कभी शोते. खते देणे, 
पलायणी कयणे, पऱांची तोडणी कयणे इ. काभे वुरबतेने कयता मेतात. टोभॎटोच्मा झाडांना दोन प्रकाये आधाय 
देता मेतो. १) प्रत्मेक झाउाजलऱ दीड ते दोन भी. रांफीची ल अडीच वेभी जाडीची काठी योलून झाडाच्मा 
लाढीप्रभाणे काठीरा फांधत जाले. २) मा प्रकायात ताया आजण फांफ ूककंला काठमांचा लाऩय करुन ताटी केरी जाते 
आजण अळा ताटमांच्मा आधाये झाडे लाढपलरी जातात. वयीच्मा फाजूने प्रत्मेक १० पुट अतंयालय ऩशायीने दय 
घेऊन त्मात कदड ते दोन भीटय उंचीच्मा आजण अकडच वेभी जाडीच्मा काठमा घट्ट फवलाव्मात वयीच्मा दोन्शी 
टोकांना जाड राकडी दाभ फांधांच्मा कदळेने शतयऩे योलालेत प्रत्मेक डांफाच्मा वभोय जशभशनत जाड खुटंी योलून डाभ 
खुटंीळी तायेच्मा वशाय्माने ओढून फांधालेत. त्मानंतय १६ गेज ची ताय जशभनीऩावून ४५ वेभी लय एका 
टोकाकडून फांधत जाऊन प्रत्मेक काठीरा लेढा आजण ताण देऊन दवु-मा टोकाऩमथत ओढून घ्माले अळा प्रकाये 
दवुयी ९० वेभी लय ल शतवयी १२० वेभी अतंयालय फांधाली. मा तायंना योऩांच्मा लाढणा-मा पांद्या वुतऱी ककंला 
नॉमरॉनच्मा दोयीने फांधाव्मात. टोभॎटोचे खंड भजफूत कयण्मावाठी झाडारा लऱण देणे आलश्मक अवते.  
 

वुधायीत लाण 

भशायाष्ट्रात रागलडीच्मा दृष्टीने उऩमुक्त टोभॎटोचे लाण खारीरप्रभाणे आशे.  

१) ऩुवा रुफी:- तीनशी शंगाभात घेता मेते. रागलडीनंतय ४५ ते ९० कदलवांनी पऱे काढणीव मेतात. पऱे भध्मभ 
चऩटमा आकायाची गदथ रार यंगाची अवतात. शेक्टयी उत्ऩादन ३२५ जक्लंटर. 
२) ऩुवा गौयल:- शी जात झुडूऩ लजा लाढणायी आशे. पऱे रांफट गोर पऩकल्मालय पऩलऱवाय रार यंगाची शोतात. 
लाशतूकीव मोग्म आशे. शेक्टयी उत्ऩादन ४०० जक्लंटर. 
३) ऩुवा शळतर:- कशलाऱी शंगाभावाठी रागलडीव मोग्म जात अवून पऱे चऩटी गोर रार यंगाची अवतात. 
शेक्टयी उत्ऩादन ३५० जक्लंटर. 
४) अकाथ गौयल:- पऱ गडद रार भांवर ल कटकालू अवतात. शेक्टयी उत्ऩादन ३५० जक्लंटर ऩमथत. 
५) योभा:- झाडे रशान ल झुडऩाऱ अवून पऱे आकायाने रांफट ल जाड वार अवल्माने लाशतूकीव मोग्म आशे. 
शेक्टयी उत्ऩादन २५ टन. 

रुऩारी, लैळारी, बाग्मश्री, अकाथ पलकाव, ऩुवा अरी ड्लापथ  इ.जातींची रागलड केरी जाते. 
  

योग ल ककड  
अ) योग 
१) कयऩा:- शा योग झाडाच्मा लाढीच्मा कोणत्माशी अलस्थेत मेऊ ळकतो. योगाभध्मे ऩाने, देठ, खोड मालय 
तऩककयी गुराफी कठऩके ऩडतात.  

उऩाम्- डामथेभ एभ-४५ १० शरटय ऩाण्मात २५ ते ३० ग्रॎभ मा प्रभाणात शभवऱून पलायाले. पलायणी दय 
१० ते १५ कदलवांच्मा अतंयाने कयाली. 

  



२) बुयी:- ऩानाच्मा खारच्मा फाजूव ऩांढये चट्टे ऩडतात आजण ऩानाचा लयचा बाग कपकट पऩलऱवय शोतो. बुयीचे 
कठऩके पांद्या आजण पऱे मालयशी मेतात.  

उऩाम:- ३० ग्रॎभ ऩाण्मात पलयघऱणाये गंधक १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून पलायाले. 
३) भय:- शा योग जशभन उत्तभ शनच-माने नवल्माभुऱे शोतो. योऩे योऩलाटीकेत उन्भऱून ऩडतात. 

उऩाम:- योऩे गादी लाफ़्मालय तमाय कयाली. फी ऩेयण्माऩूली पफमाव थामयभ चोऱाले. योऩांना ऩालवाऱमात 
जास्त ऩाणी देऊ नमे. 

  
४) रीप करथ:- शा योग पलऴाणूभुऱे शोतो. मा योगाच्मा प्रादबुाथलाभुऱे योऩे फुटकी याशतात. ऩानांचा आकाय रशान 
शोतो. माभुऱे झाड रशान झुडऩावायखे कदवते. योगग्रस्त झाडालय पुरे रागत नाशीत. ऩांढ-मा भाळीभुऱे मा 
योगाचा प्रवाय शोतो.  

उऩाम्- व्शामयव शा योग प्राभुख्माने ऩांढयी भाळी, पुरककडे, भाला ल तुडतुडे मा भापथ त ऩवयरे जातात. 
त्माकरयता वुयलातीव व्शामयव योग झारेरी झाडे उऩटून टाकालीत.  

एन्डोवल्पान ३५ टक्के प्रलाशी ३०० शभ.री. अथला भेरॉशथथऑन ५० टक्के प्रलाशी २५० शभरी अथला 
पॉस्पाशभडॉन ८५ टक्के प्रलाशी ५० शभरी २५० शरटय ऩाण्मात शभवऱून प्रशत शेक्टयी पलायणी कयाली. तवेच 
ऩुनथरागणीनंतय ८ ते १० कदलवांनी लयीरऩैकी कोणत्माशी ककटकनाळकाची आरटून ऩारटून ८ कदलवाचे अतंयाने 
पलायणी कयाली.  
 

फ) ककड  

१) पऱे ऩोखयणायी अऱी:- अऱी प्रथभत् ऩाने खाते ल नंतय कशयली ककंला पऩकरेरी पऱे ऩोखरुन आत शळयते ल 
वलथ गय खाऊन टाकते त्माभुऱे खऩू नुकवान शोते.  

उऩाम:- ऩोखयरेरी पऱे गोऱा करुन नष्ट कयालीत. १० शरटय ऩाण्मात १० शभरी भेरॎशथऑन ३५ शव.शव. 
मा प्रभाणात शभवऱून १० ते १५ कदलवांच्मा अतंयाने दोन ते तीन पलायण्मा कयाव्मात. 

  
२) तुडतुडे, ऩांढयी भाळी, भाला:- शे ककटक ऩानातीर अन्नयव ळोऴून घेऊन योगाचा प्रवाय कयतात त्माभुऱे ऩाने 
आकवरेरी कदवतात.  

उऩाम्- एन्डोवल्पान ३५ इवी. ५७५ शभरी ककंला भॎरोशथऑन ५० इ.वी,१००० शभ.री. ककंला 
पॉस्पोभीडॉन ८५ डब्ल्मू.एव.वी.,१०० शभरी ककंला डामशभथोएट ३० इवी ५०० शभ.री., ५०० शरटय ऩाण्मात 
शभवऱून शेक्टयी पलायाले. योऩ रागलडीनंतय २ ते ३ आठलडमांनी ऩकशरी पलायणी कयाली. गयजेप्रभाणे ३ ते ४ 
पलायण्मा १५ कदलवाचे अतंयाने कयाव्मात.  

 
काढणी ल उत्ऩादन:- योऩ रागलडीऩावून वाधायणऩणे ५० ते ६० कदलवांनी पऱांची ऩकशरी काढणी वुरु शोते. 
लाशतूकीचे वाधन आजण फाजायऩेठेचे अतंय रषात घेऊन टोभॎटो पऱांची कशयली ऩक्ल अलस्था, गुराफी अलस्था, 
ऩक्ल अलस्था आजण ऩूणथ ऩक्ल अलस्था अळा अलस्थांभध्मे काढणी कयाली.  

टोभॎटोचे शेक्टयी वयावयी उत्ऩादन २५० जक्लंटर शभऱते ऩण चांगरे पऩक अवल्माव शेक्टयी ४०० जक्लंटर 
ऩमतं उत्ऩादन शनघू ळकते. 


