
खुबा माती अटी 
 

माती म्हणजे सेंद्रिय पदार्थ, खद्रिजे, वायू, िव आद्रण जीव एकद्रितपणे जीविाचे समर्थि करणारे द्रमश्रण. 

पृथ्वीच्या मातीचा शरीर, ज्याला पेडोस्फीअर म्हणतात, विस्पती वाढीसाठी मध्यम म्हणूि चार महत्त्वपूणथ 

काये करतात. जीवजंतंूचा द्रिवासस्र्ाि म्हणूि, पाणी साठवण, पुरवठा आद्रण शुध्दीकरण हे पृथ्वीच्या 

वातावरणामधे्य बदल घडवूि आणते. या सवथ काये, त्ांच्या बदल्यात, माती आद्रण द्रतचे गुणधमथ सुधाररत 

करतात. 

मातीला सामान्यत: पृथ्वी द्रकंवा घाण म्हणूिही संबोधले जाते. काही वैज्ञाद्रिक पररभाषा द्रवशेषत: द्रवस्र्ाद्रपत 

मातीसाठी आधीची मुदत मयाथद्रदत ठेवूि मातीपासूि घाण वेगळे करतात. 

पादचारी मंडल द्रलर्ोस्फीयर, हायडर ोद्रसयर, वातावरण आद्रण जैवमंडळासह संवाद साधते. सामान्यत: 

मातीचा संदभथ घेण्यासाठी वापरल्या जाणारा पेडोद्रलर् हा शब्द प्राचीि ग्रीक - ग्राउंड, पृथ्वीवरूि पायाभूत 

दगड अर्ाथिे मूळ दगडात अिुवाद्रदत करतो. मातीमधे्य खद्रिज व सेंद्रिय पदार्थ (माती मॅद्रटरक्स), तसेच वायू 

(माती वातावरण) आद्रण पाणी (मातीचे समाधाि) ठेवणारा सच्छिि टप्पा असतो. त्ािुसार, मृदा शास्त्रज्ञ 

मातीची घि, िव आद्रण वायंूची तीि-राज्य प्रणाली म्हणूि कल्पिा करू शकतात. 

माती हे अिेक घटकांचे उत्पादि आहे: हवामाि, आराम (उन्नती, अद्रभमुखता आद्रण भूप्रदेशाचा उतार), जीव 

आद्रण मातीची मूलभूत सामग्री (मूळ खद्रिज) कालांतरािे संवाद साधत आहेत. हे सतत शारीररक, रासायद्रिक 

आद्रण जैद्रवक प्रद्रियेद्वारे सतत द्रवकास करत असते, ज्यात संबंद्रधत धूपासह हवामािाचा समावेश आहे. 

त्ाची जद्रटलता आद्रण मजबूत आंतररक जोडणी पाहता, माती पयाथवरणशास्त्रज्ञ मातीला एक पाररच्छस्र्द्रतकी 

तंि माितात. 

पृथ्वीवरील मातीची र्ोडीशी जमीि पे्लइस्टोसीिपेक्षा जुिी आहे आद्रण सेिोझोइकपेक्षा कोणतीही जुिी िाही, 

जरी जीवाश्म माती अचीआिपयंत परत जति केली गेली आहे. 
 

खाद्य उत्पादिासाठी मातीची क्षमता 
 

मातीची सुद्रपकता, विस्पतीचं्या वाढीस आधार देण्यासाठी आद्रण द्रटकवूि ठेवण्यासाठी मातीची क्षमता 

दशथवते, त्ात िायटर ोजि, फॉस्फरस, गंधक आद्रण विस्पती उपभोगासाठी उपलब्ध इतर पोषक घटकांचा 

समावेश आहे. या प्रद्रियेद्वारे पुढील गोष्टी सुलभ केल्या आहेत: i) माती सेंद्रिय पदार्ांमधे्य पोषक संचय ii) 

सेंद्रिय ते विस्पती उपलब्ध खद्रिज स्वरूपात पोषक पुिचथिण; आद्रण iii) भौद्रतक आद्रण रासायद्रिक प्रद्रिया 

ज्यामुळे वातावरण आद्रण पाण्याचे पौद्रष्टक वगीकरण, उपलब्धता, द्रवस्र्ापि आद्रण अखेरचे िुकसाि द्रियंद्रित 

होते. 

व्यवस्र्ाद्रपत माती अतं्त गद्रतमाि प्रणालीचे प्रद्रतद्रिद्रधत्व करतात आद्रण हेच गतीशीलतेमुळे माती कायथ करते 

आद्रण इकोद्रसस्टम सेवा पुरवते. एकंदरीत, मातीची सुपीकता आद्रण कामकाज माती खद्रिज मॅद्रटरक्स, 

विस्पती आद्रण सूक्ष्मजंतंूच्या परस्परसंवादावर अवलंबूि असते. हे माती सेंद्रिय वसू्त तयार करणे आद्रण 

द्रवघटि करणे आद्रण म्हणूिच मातीत पोषक तत्वांच्या संरक्षणासाठी आद्रण उपलब्धतेसाठी जबाबदार आहेत. 

मातीची काये द्रटकवण्यासाठी मातीत पोषक तत्वांचे संतुद्रलत सायकल चालद्रवणे आवश्यक आहे. 

आम्ही घरगुती संशोधि-आधाररत, ज्ञाि-कें द्रित आद्रण िवकल्पिा आहेत जे कृषी के्षिातील सवथ मूल्य 

साखळीतील आव्हािांवर उपाय शोधूि काढत आहेत. संसाधि-कायथक्षम, हररत आद्रण अद्रधक सशक्त शेती 

असणार्या समुदायांसाठी द्रटकाऊ वाढ साध्य करण्यासाठी. 
 



 
 

फायदे 

 

खुबा माती कंद्रडशिसथमधे्य उत्पादिांचे द्रवसृ्तत आद्रण द्रवद्रवध फॉरु्म्थलेशि समाद्रवष्ट आहेत जे विस्पतीिंा 

पोषक घटक प्रदाि करतात आद्रण / द्रकंवा जद्रमिीत सेंद्रिय पदार्थ सुधारतात. ते मातीची सुपीकता, 

विस्पतीची जोम, गुणवत्ता आद्रण उत्पादि वाढद्रवण्यासाठी विस्पती आद्रण / द्रकंवा मातीत लागू होते. आमची 

उत्पादिे सेंद्रिय आद्रण पारंपाररक दोन्ही शेतीमधे्य वापरली जाऊ शकतात. 
 

खुबा मातीच्या कंद्रडशिसथमधे्य तीि द्रवद्रशष्ट उत्पादिांच्या शे्रणी समाद्रवष्ट आहेत: िैसद्रगथक पोषक, िैसद्रगथक 

खद्रिज आद्रण माती सुधारक. 
 

खुबा माती कंडीशिर मुख्य कायथ िैसद्रगथक, खद्रिज आद्रण सेंद्रिय पदार्ांपासूि सेंिीय स्वरूपात पोषक प्रदाि 

करणे आहे. 
 

खुबा माती कंडीशिर एक जद्रटल कंडीशिर कम असूि पावडरच्या स्वरूपात औद्योद्रगक सह-द्रिद्रमथतीद्वारे 

प्राप्त केले जाते. 
 

खुबा माती कंडीशिर देखील एक माती सुधारीत करणारे आहे, ज्याचे मुख्य कायथ माती सेंद्रिय पदार्ाथची 

सामग्री राखणे द्रकंवा वाढद्रवणे आहे. 
 

ते कसे कायथ करतात आद्रण ते काय करतात? 
 

द्रटकाऊ शेतीत खुबा मातीच्या च्छस्र्तीचा वापर केल्यािे शेतकरी, उत्पादक, ग्राहक आद्रण पयाथवरणाला अिेक 

प्रकारे फायदा होतो. अिुभवीपणे दशथद्रवल्याप्रमाणे, सेंद्रिय-आधाररत खद्रिजे ज्यास मदत करतातः 
 

The जद्रमिीत पोषक कायथक्षमता आद्रण सेंद्रिय पदार्ांची सामग्री दोन्ही वाढवा. 

•प्रभावी खचथ. 

Ature द्रिसगथ आद्रण मािवी अिुकूल 

Organic सेंद्रिय पदार्ाथिे मातीचे पालिपोषण करा ज्यामुळे रासायद्रिक इिपुटवर द्रिभथरता कमी होईल. 

Plant झाडाच्या वाढीचे पोषण करण्यासाठी जद्रमिीची सुपीकता पुिसंचद्रयत आद्रण राखूि ठेवा. 



Soil मातीतील कमी झालेला जीविसत्व आद्रण खद्रिज पदार्थ पुिसंचद्रयत करते. 
 

Ological जैद्रवक द्रियाकलाप आद्रण मातीत जैवद्रवद्रवधता वाढवणे. 

उत्पादिाचे गुणवते्तचे गुण तसेच उत्पादि वाढद्रवणे. 

Rob अद्रधक मजबूत द्रपके तयार करण्यासाठी पोषक वापराची कायथक्षमता सुधाररत करा. 

Of विस्पतीचं्या गद्रतशील गरजा भागद्रवण्यासाठी पोषक िवे्य हळूहळू सोडण्याची सुद्रवधा द्या. 

द्रपके अद्रधक संवेदिशील आद्रण दुष्काळ प्रद्रतरोधक देण्यासाठी पाण्याच्या वापराच्या कायथक्षमतेस चालिा 

द्या. 

Le शेती आद्रण संरक्षणाच्या पररसंस्रे्चा पररणाम कमी करणे कमी करणे. 

The मातीच्या सेंद्रिय पदार्ाथची सामग्री सुधारूि पीक प्रद्रतकार वद्रधथत करा. 

Raw िैसद्रगथक कच्चा माल समाद्रवष्ट करुि संसाधिाच्या वापराची कायथक्षमता सुधाररत करा. 

कीटकिाशके, तणिाशकांच्या अत्द्रधक वापरामुळे मातीची द्रवषबाधा कमी होते. 

The माती कंद्रडशिरच्या पृष्ठभागाचे के्षिफळ असल्यामुळे शेतातील सवथ विस्पतीिंा देखील लागू पडते. 

Apply लागू आद्रण वापरण्यास सुरद्रक्षत. 

अद्रतवृष्टी द्रकंवा वारा यामुळे कोणतीही पृष्ठभाग वाहात िाही. जशी ते मातीवर लॉक होते. 

Second दुसर्या व द्रतसर्या अिुप्रयोगािंतर मातीच्या कंद्रडशिरची आवश्यकता कमी केली जाते आद्रण 

शेतीला अद्रतररक्त संवधथिाची आवश्यकता िसते. 

B जैव विस्पती आद्रण प्राण्यांिी माती समृद्ध करते, माती जन्माला येते / बुरशीजन्य रोग कमी करते आद्रण 

जास्त उत्पादि देते. 

अत्द्रधक उष्णता द्रकंवा पाण्याची कमतरता द्रकंवा रं्ड हंगाम अशा पररच्छस्र्तीत तणावाच्या वेळी विस्पतीवंर 

पररणाम करु िका; रासायद्रिक खतांिा पोषक तत्वांच्या योग्य प्रमाणात सेवि करण्यासाठी हवामािाच्या 

द्रियंद्रित पररच्छस्र्तीची आवश्यकता असते, जे शक्य िाही. 

मिुष्याच्या द्रियंिणापलीकडे असलेल्या आजूबाजूच्या हवामाि पररच्छस्र्तीत फरक असूिही फायद्याचे जास्त 

पीक द्रमळवूि देणा plant््या रोपासाठी लागणा effects््या दीघथ आद्रण अल्प मुदतीवरील फायद्यांचा 

पररणाम. 

Y द्रिरोगी विस्पतीमंधे्य उच्च प्रतीचे उत्पादि द्रमळते जे शेल्फ लाइफ वाढवते. 
 

******* 

माद्रहती पिक 
 

खुबा मातीची कंडीशिर एक बारीक, िीमयुक्त पावडर आहे आद्रण एक सच्छिि आतील रचिा दशथद्रवते 

ज्यामधे्य शेती आद्रण बागायती अिुप्रयोगासाठी उपयुक्त सवथ मायिो आद्रण मॅिो पोषक घटक आहेत .- 

आमची माती कंडीशिर काळजीपूवथक खाली सूचीबद्ध रचिा तयार केली आहे: 

1. सीए म्हणूि कॅच्छशशयम द्रकमाि 10% 

2. मॅगे्नद्रशयम द्रकमाि द्रकमाि 2.5% 

3. सल्फर द्रकमाि 2.5% 
 

कॅच्छशशयम, मॅगे्नद्रशयम, सल्फर. 



धान्य, कडधाने्य आद्रण तेलाची द्रबयाणे वाढद्रवण्यासाठी माती कंद्रडशिरमधे्य सवथ पोषक काळजीपूवथक 

समायोद्रजत केले जातात. हे फलोत्पादि अजाथसाठी देखील योग्य आहे. सवथ पोषक िवे्य गतीमाि पद्धतीिे 

कॅद्रलबे्रट केली जातात ज्यायोगे पोषक तत्त्वांपासूि कोणत्ाही प्रकारचे द्रवषबाधा होत िाही.- 

वापरकत्ाथस हातािे आधी शेताची चाचणी करण्याचे व घटक व हेतू असलेल्या द्रपकांच्या गरजेिुसार आमच्या 

उत्पादिाचा वापर करण्याचे द्रिदेश द्रदले आहेत. - 

टेलरिे मातीचे कंद्रडशिर बिद्रवले 

अजथदाराच्या द्रविंतीिुसार द्रवद्रशष्ट द्रपकांसाठी द्रवद्रशष्ट प्रदेश तयार करता येतात. वापरकत्ाथस प्रत्क्ष शेतातील 

चाचणी अहवाल, पीक तयार होण्याचे उद्दीष्ट आद्रण उत्पादिासाठी वेळोवेळी माद्रगतलेली इतर कोणतीही 

माद्रहती द्यावी लागेल. 

कण आकार द्रवतरण 

आमची मातीची कंडीशिर प्रकृतीमधे्य ठीक आहे आद्रण वरच्या मातीचे पालि करते आद्रण मातीमधील सवथ 

पोषक िवे्य लॉक करते आद्रण मुसळधार पाऊस द्रकंवा वारा यामुळे पृष्ठभाग वाहू शकत िाही. हे उत्पादि 

सुमारे 75 ते 100 मायिॉिचे आहे जे द्रवशेषतः विस्पतीिंी चांगल्या प्रकारे सेवि करण्यासाठी बिवले आहे. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

वरच्या मातीत कोरड्या स्वरूपात अजथ करावा. जास्तीत जास्त लाभ द्रमळद्रवण्यासाठी पेरणीपूवी द्रकंवा िंतर 

वापरली जाऊ शकते. आम्ही पद्रहल्या वषाथसाठी एकरी २०० द्रकलो द्रशफारस करतो आद्रण त्ािंतरच्या 

द्रपकासाठी शेती व द्रपकाच्या गरजेिुसार 150 द्रकलो द्रकंवा 100 द्रकलो कमी करतो. 
 

दुय्यम. 
 

अजथ रासायद्रिक खते खुबा माती कंडीशिर. 

द्रियाकलाप / जीवि कालावधी अल्प कालावधी खूप दीघथ कालावधी 

अद्रतवृष्टीचा पररणाम शून्य कमी बदल 

उष्माचा पररणाम विस्पतीचा िकारात्मक प्रभाव झाडावर कोणताही पररणाम 

होणार िाही 

विस्पतीद्वारे पोषक आहार एकतर वापरा द्रकंवा टाकूि द्या कधीही सहज उपलब्ध 

पौद्रष्टक उपलब्धता केवळ अल्प कालावधीसाठी संपूणथ उपलब्ध 

िायटर ोजि एकतर वापरा द्रकंवा टाकूि द्या संपूणथ उपलब्ध 

रोपांची शक्ती केवळ लागू केल्यावर मजबूत मजबूत द्रटकणारी ताकद 

झाडाची र्कवा . उपलब्धतेचे तफावत सतत सामर्थ्थ उपलब्ध 

जादा िायटर ोजि विस्पती मऊ होण्याकडे वळते सतत पुरवठा 

िायटर ोजिचा जास्त पुरवठा द्रकडीच्या हल्ल्याला असुरद्रक्षत असुरद्रक्षत िाही 

िायटर ोजिचा जास्त पुरवठा रोगांिा असुरद्रक्षत संवेदिशील िाही 

िायटर ोजिची समजूतदारपणे वाढ 

कमी होते 

सतत उपलब्धता  

अजथ. रासायद्रिक खते. खुबा माती कंडीशिर. 

िायटर ोजिचे रूपांतर कमी झाडाची ताकद द्रिरंतर वाढ 

िायटर ोजिचे बदल अंद्रतम उत्पन्न पररणाम प्रभावी िाही 

माती सेंद्रिय पदार्थ कमी कमी िाही 

सेंद्रिय पदार्ांची कपात. कमी उत्पादि सतत उत्पन्न 



सेंद्रिय पदार्थ पुन्हा भरले िाही सतत पुन्हा भरले 

सेंद्रिय पदार्ांचे प्रभाव. प्रजिि क्षमता कमी करते प्रजिि क्षमता वाढवते 

मायकोररझायसह विस्पतीचं्या 

मुळांचे वसाहतकरण 

कमी वद्रधथत 

पोषक तत्वांची देवाणघेवाण कमी वद्रधथत 

संतुद्रलत पोषक पुरवठा अद्रियद्रमत संतुद्रलत 

जैद्रवक द्रियाकलाप कमी पोषक तत्वांचा सुधाररत 

एकिीकरण 

फॉस्फरस सेवि अद्रियद्रमत आहे मायकोररझाईचे उपद्रिवेश 

वाढवते, ज्यामुळे रोपाला पी 

पुरवठा सुधारतो. 

मातीची रचिा वद्रधथत िाही वद्रधथत केल्यामुळे मुळांची चांगली 

वाढ होते 

पाणी धारणा वद्रधथत िाही वद्रधथत 

बफररंग idityद्रसद्रडटी िाही बफसथ acidद्रसद्रडटी 

बफररंग अलॅ्कद्रलटी िाही बफसथ अलॅ्कद्रलटी 

सूक्ष्म पोषक उपलब्ध िाही सेवि वाढवते 

सूक्ष्म पोषक तणाव िाही होय 

सूक्ष्म जीव द्रटकत िाही द्रटकवते आद्रण वद्रधथत करते 

पृथ्वीवरील अळी द्रटकत िाही द्रटकवते आद्रण वद्रधथत करते 

माती जद्रित रोग मदत करत िाही कमी करते 

वायुजन्य रोग मदत करत िाही कमीतकमी 

ग्राउंड दूद्रषत उच्च कोणताही पररणाम िाही 

पाणी दूद्रषत होणे खूप जास्त पररणाम िाही 

प्राण्यांद्वारे इंजेक्शि. द्रवषारी द्रवषारी िाही 

पौद्रष्टक प्रकाशि द्रवसंगत सुसंगत 

द्रकंमत उच्च कमी 

दीघथकालीि पररणाम माती सुद्रपकता गमावते मातीची सुपीकता वाढवते 

झाडाची वाढ चल च्छस्र्र 

हवामािातील बदल िासदायक असू शकतो कमीतकमी पररणाम 

स्तब्ध वाढ शक्य द्रकमाि प्रभाव 

इच्छित उत्पादिाचे उत्पन्न द्रभन्नतेच्या अधीि द्रिरंतर 

उत्पन्नाची गुणवत्ता सरासरी उच्च 

उत्पादि कालावधी सरासरी द्रवस्ताररत 

 

खुबा माती कंडीशिर उत्पादि अस्वीकरण 
 

सवथ माद्रहती आमच्या उतृ्कष्ट ज्ञािािे द्रदली जाते आद्रण ती अचूक मािली जाते. आपल्या वापरण्याच्या अटी 

आद्रण सुचद्रवलेल्या उत्पादिांचा वापर आद्रण द्रशफारसी आमच्या द्रियंिणाबाहेर आहेत.  



 

खुबा मातीचे कंद्रडशिर द्रवद्रवध िैसद्रगथक खद्रिजांपासूि बिद्रवलेले असतात आद्रण विस्पतीचं्या वाढीसाठी 

अिुकूल वातावरण द्रिमाथण करण्यासाठी सरासरी एकद्रित द्रमश्रण तयार केले जाते.  
 

आमची माती कंडीशिर काळजीपूवथक खाली सूचीबद्ध रचिा तयार केली आहे: 

द्रकमाि 10% कॅच्छशशयम 

2. मॅगे्नद्रशयम द्रकमाि द्रकमाि 2.5% 

3. सल्फर द्रकमाि 2.5% 

हे माद्रहती उत्पादि शेती / शेतीसाठी द्रवद्रशष्ट वापरासाठी असलेल्या अजाथवर जे काही मत व्यक्त करते त्ाचा 

अर्थ दशथद्रवत िाही. प्रदाि केलेल्या माद्रहतीचा अर्थ असा होत िाही की यास मान्यता देण्यात आली आहे द्रकंवा 

द्रशफारस केली गेली आहे.  

वापरकत्ाथिे स्वत: च्या द्रकंमतीवर स्वत: च्या चाचण्या घ्याव्यात, खुबा मातीच्या कंद्रडशिसथचा वापर याची 

खािी करुि घ्यावी जेरे् शेती व द्रपकांची आमची उत्पादिे वापरण्याचा त्ांचा हेतू आहे.  
 

खुबा मातीचे कंद्रडशिसथ द्रवशेषत: सुचद्रवलेल्या उत्पादिांचा वापर आद्रण द्रशफारसीचं्या वापराशी संबंद्रधत 

कोणतीही जबाबदारी द्रकंवा उत्तरदाद्रयत्व अस्वीकार करतात आद्रण अशा वापरामुळे उद्भवू शकणार्या 

कोणत्ाही द्रवशेष, प्रासंद्रगक द्रकंवा पररणामी िुकसािीस जबाबदार असणार िाहीत.  
****************************************************************************** 
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