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कृषी �े�ात ३२ वषा�चा �ग� अनभुव.
DSIR भारत सरकार �ारा �मािणत संशोधन आिण िवकास �योगशाळा.
आय. एस. ओ. (ISO) ९००१ , १४००१ आिण  ४५ ००१ �मािणत.

इकोसट� (ECOCERT) �मािणत उ�ादने.
30 पे�ा अिधक रसायन म�ु दज�दार जैिवक उ�ादने.
देशभरात िव�तृ िवतरण नेटवक�  व अनभुवी माक� िटगं टीम.

वषा�चा
�ग� अनभुव



�ेय: 
शेतक�यानंा आ��ानी ठेऊन शा�त शेतीतून अिधक उ
	 िमळवण े व पया�वरणाचे जतन क�न  जैवतं��ान 
 �ेात रा�ीय - आतंररा�ीय पातळीवर दजा��क नावलौिककता ��ािपत करण.े

उि�द�े:
आम�ा नावी�पूण� संशोधनातनू कृषी जवैतं��ानाचे फायदे तसेच गुणव�ापुण� व आ�थक�या िकफायतशीर उ
ादने जगभरातील
शेतक�यापय�त पोहचवण ेह ेआमचे �ीद आहे.

संशोधन आिण िवकास :
आम�ा िवकिसत जैवतं��ाना�ा मा�मातनू जगभरातील शेतक�यानंा सुधािरत आिण शा�त शेतीम� ेसामील  
करण ेव यो£ त ेमाग�दश�न क¤न अिधक उ
	 घे¦ात मदत करणे.

आम�ा डी. एस. आय. आर. (DSIR) भारत सरकार �ारा �मािणत �योगशाळे�ारे  िवकिसत.
उ�ादनाचें वैिश�े : 
• मातीची सुपीकता  कायम राखत.े
• िनरोगी आिण सुरि त खा©ा	ाचें उ
ादन घेण ेशª होते.
• लागवड खच� कमी क�न शेती उ
ादनात वाढ करते.
• पिरणामकारक व अशं िवरिहत कीड व रोग िनयं�ण कर¦ास मदत करत.े
• शेती आिण आसपास�ा  �ेात जवै िविवधता आिण नैस¯गक संसाधनाचें जतन कर¦ास मदत होते. 

कंपनी पिरचय: 
आ°ी मागील तीन दशकापंासून स±ि²य शेतीसाठी लागणा�या कृषी उ
ादन  �ेातील एक अ�णी कंपनी आहते. आिण आ°ी भारताम� ेहिरत ´ातंी�ा 
काळात स±ि²य शेतीची गरज ओळखून जवै आिण स±ि²य कृषी-रसायना�ंा उ
ादन िन¯मतीस सुरवात केली. तसेच आ°ी सात¶ाने शेतीम� ेस±ि²य व 
जवै-उ
ादनाचंा वापर कर¦ाचा स·ा शेतक�यानंा िदला आह.े स±ि²य उ
ादना�ंा वापरामुळे शेतक�यानंा ¶ा�ंा िपकाचें आिण मातीचे आरो£ 
सुधार¦ास मदत िमळत.े ¸ामुळे शेत जमीन दीघ� कालावधी पय�त उ¹
ादन दे¦ास स म बनत.े तसेच स±ि²य व जवै-उ
ादनाचंा वापर के»ाने 
रासयिनक खत,े कीटक नाशके इ¶ादीचंा वापर कमी होतो, ̧ ामुळे �ाणी, साव�जिनक आरो£ आिण कृषी - पिरसं�चेा  समतोल राख¦ास मदत िमळत.े



उ�ृ�ता पुर�ार
(२०१५)

द इि¿Àटू ऑफ
इंिजिनअस� IEI

इंडÃ�ी Äारे 

रा�¡ीय उ�ादकता
पुर�ार (१९९७)

माजी रा�पती डॉ. के. आर
नारायण या�ंा हÆे

औ¤ोिगक उ�ृ�ता
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िवभागाÄारे (DISH)

पुर�ार:



जैिवक शेतीचे अम§ू फायदे

• शेतीचा लागवड खच� कमी होतो व कमी खचा�त अिधक उÍप	 घेण ेशª होते ¶ाचबरोबर मातीचे Îा� संपूण�पण ेसुधारले जाऊन िपकानंा
   आवÏक ते पोषण यो£ ¶ा वेळेत पुरिवले जात ेव मातीची पाणी िटकवनू ठेव¦ाची  मता वाढिवत.े

• रासायिनक अथवा कुठलाही िवषारी अंश न येता अिधक उ
	 घेता येत ेव िम� कीटकाचंी संÐा वाढिवली जाऊन नैस¯गक कीड Ñव�ापन
   करण ेशª होते व तसेच जिमनीमधील सूÒजीवाचंी मोÓा �माणात वाढ होत.े

• �दूषणमुÕ व िनरोगी जीवन �दान कर¦ात जैिवक शेतीचा वाटा अितशय मोठा आह.े

रासायिनक शेतीचे दªुिरणाम
गे»ा अनेक वषा�पासून जिमनीत रासायिनक खताचंा मारा सु¤ आह.े ¶ामुळे िपका�ंा वाढीसाठी आवÏक असणा�या िजवाणूं चा संपूण�पण ेनाश 
झाला आह.े तसेच या रासायिनक घटकाचें अशं  जिमनीत उरतात जे पुढील िपकाकंिरता सु×ा हािनकारक ठरतात. यामुळे जिमनीचा पोत तर खराब  
झालाच आह े तसेच जमीन नापीक व िनजØव हो¦ा�ा �माणात वाढ झाली आह.े रासायिनक खता�ंा अितवापरामुळे जिमनीची पाणी ध¤न 
ठेव¦ाची  मता कमी झाली असून रोग  �ितकार शÕी सु×ा पूण�पण ेकमी झाली आहे ¶ामुळे बरुशीनाशक व कीटनाशकावंरील खच� अतोनात 
वाढले आहेत. ह·ी�ा काळात िपकानंा पाणी पुरिव¦ाची गरज तीन पटीनंी वाढली आह.े
पूवØ ३ त े४ वेळा पाणी देऊन उ�म पीक येत होत.े तसेच रासायिनक कीटकनाशका�ंा  अितवापरामुळे संपूण� मानवीजीवना�ा आरो£ावर गंभीर 
पिरणाम झाले असून भावी िपढीला सु×ा याचा धोका उÛवतो आह.े या सव� गोीवंर आळा घालून िनरोगी जीवन जग¦ासाठी आिण भावी  िपढीचे 
आयÜु शाबतू ठेव¦ासाठी रासायिनक खत ेव कीटकनाशके याचंा वापर कमी क�न स±ि²य  आिण जिैवक उ
ादनाचंा वापर के»ास खालील �कारे 
लाभ िमळतात.



जैिवक कीटकनाशके:

एकाच वगा�तील रासायिनक कीटकनाशके पुÝा-पुÝा वापर»ास कीटका�ंा शरीरात या 

कीटकनाशकािंव¤× संर ण यं�णा िनमा�ण होत.े ¶ालाच आपण िकडीम� े�ितकारशÕी िनमा�ण 

झाली असे °णतो. जर आपणासं िह रोग �ितकारशÕी कमी क�न कीड िनयं�ण करावयाचे 

अस»ास िशफारस केलेली जिैवक कीटकनाशके िकडीवंर �भावी ठरतात व यो£ फवारणी तं��ान 

वाप¤न िकडीवंर अपेि त िनयं�ण हमखास िमळवता येत.े



ॲ®ोनीम (ॲझािडरॅिáन)
ॲ�ोनीम ह ेकडुिलबंा�ा िबया (िनबंोळी) °णजचे ॲझािडरॅिáन इंिडका पासून तयार
केलेले  नैस¯गक िकटकनाशक आह.े ज ेिविवध कीटकावंर �भावी आह े.ॲ�ोनीम हे
कीटका�ंा हâापंासून िपकाचें संर ण करत.े

फायदे:
• ॲ�ोनीम ह ेकीटक आिण पराव�ृक �भाव असलेले िकटकनाशक आह.े
• ॲ�ोनीम ह ेवनãतज� अस»ामुळे िपकामं� ेकुठ»ाही  �कारचे  अवशेष राहत नाहीत.
• ॲ�ोनीम ह ेकीटकाचंी वाढ आिण िवकास हो¦ास अडथळा िनमा�ण करते. 
• ॲ�ोनीम ह ेअळीनाशक, तसेच काही �माणात पोटिवष °णनू काम करत अस»ामुळे 
   कीटकावंर �भावी िनयं�ण करता येते.
• ॲ�ोनीम वापराÄारे फळे पोखरणारी अळी, खोड िकडे, अिळवगØय आिण रस शोषक
   कीटक जसे की फुलिकडे, पाढंरी माशी, मावा इ¶ादी िविवध �कार�ा कीटकावंर
   िनयं�ण केले जात.े
डोस:
१ त े१.५ िमली �ित िलटर पा¦ाम� ेफवारणी करीता वापरावे.
िशफारस केलेली िपके:
तणृधा�,े फळ िपके, फुलाचंी िपके, हिरतगृह लागवड, फळबागा,
भाजीपाला िपके आिण शोभे�ा वनãती. 

िमटलार °स
बायोिफæ िमटलार çस हे कडुिनबं आधािरत तसेच इतर कीटकनाशक
गुणधम� असले»ा  वनãती�ंा अका�वर आधािरत जवै-कीटकनाशक आह.े
िमटलार çस ह ेिविवध कीटक, आिण कीटकावंर आधािरक िवशेषतः
लाल कोळी आिण अळी या सारÐा सव� रस शोषक कीटकाचंा  संपूण�पण ेनायनाट
करत.े तसेच िपकासंाठी हािनकारक असले»ा कीटकानंा िपकाचें नुकसान  कर¦ापासून,
अडंी घाल¦ापासून,व  पानातील रसशोष¦ा पासून थाबंिव¦ात मदत करत.े
िमटलार çस ह ेवनãती ज� अस»ामुळे  पा¦ात सहज िमसळते.
फायदे:
• पूण�पण ेनैस¯गक ,िबनिवषारी  अस»ामुळे वनãती आिण िम� कीटकासंाठी कोण¶ाही
   �कारे हािनकारक नाही. 
• िमटलार çस �ा वापरामुळे वनãतीमं� ेकुण¶ाही �कारचे रासायिनक अशं राहत नाहीत °णनू
   िमटलार çस स±ि²य शेती साठी आदश� कीटकनाशक ठरते.
• िमटलार çस ह ेिकटकावंर घातक, पराव�ृक,
   खा©िवरोधक आिण वाढ रोधक °णनू काम करते
डोस:
फवारणीसाठी: 
१ ते १.५ िमली  िमटलार çस �ित िलटर
पा¦ाम� ेफवारणी करीता वापरावे.
िशफारस केलेली िपके:  
चारा िपके, फुले, शोभेची िपके, फळे,भाजीपाला,
रोपवािटका, तलेिबया, तणृधा� ेआिण कडधा� इ¶ादी.



िमटलार- ई (इमामेिáन ब±झोएट १. ९ % EC)
िमटलार-ई ह ेइमामेिáन ब±झोएट १. ९ % EC चे िमëण आह.े ह ेएक अ¶ंत
�भावी आिण कमी िवषारी कीटकनाशक आह.े जÉेा िमटलार-ई आळया�ंा
संपका�त येत ेतÉेा त ेआळयाचंा पोटात  �वेश क�न तथे ेआपली �ि´या सु� करत.े
¶ामुळे �भािवत अìा अधा�गवाय ूहोतात आिण  संपका�त आ»ानंतर काही वेळातच
अ	 घेण ेबंद करतात व नंतर ¶ा ७२ तासानंी मरतात.
फायदे:
• इमामेिáन मोÓा �माणावर अळीवगØय  कीटक िनयंि�त कर¦ासाठी वापरले जात.े
• िविवध �कार�ा कीटकावंर �भावी िनयं�ण ठेवत े.
• िमटलार-ई ह ेसव� �कारचे कोळी , कापूसवरील बोडंअळी, पाने गुं डाळणारी आळी,
  आिण भातामधील िहãा ,आिण हरभ�यावरील घाटे अळी या�ंावर िनयं�ण ठेवत.े
डोस:
फवारणीसाठी  १-१.५ िमली/िलटर पा¦ासाठी वापरावे.

बायोफाइटर 
बायोिफæ बायोफाइटर ह ेइ.पी.एन. तं��ान व  नैस¯गकिर¶ा मातीम� ेआढळणा�या  सूÒजीवावंर आधािरत एक जिैवक
कीटकनाश आह.े बायोफाइटर मधील सूÒजीव कीटकाचंा �ादभुा�व रोख¦ास आिण अळीवगØय कीटकावंर �भावी िनयं�ण ठेव¦ास
मदत करतात. यात �ित  पॅकेट लाखो सूÒ जीवाचंा समावेश आह.े बायोफाइटर हा  मोÓा �माणात सूÒजीव मातीम� ेसोडतो.

फायदे:
• बायोफाइटर हा कीटक अìाचें �भावी आिण जलद िनयं�ण ठेव¦ास
  मदत करतो.
• बायोफाइटर हा वनãतीमं� ेकुण¶ाही �कारचे रासायिनक अशं न ठेवता
   कीटकाचें िनयं�ण करतो.
• बायोफाइटर हा िकटक िनयं�णाचा नैस¯गक �भावी माग� आह.े
• बायोफाइटर हा फवारणी ,आळवणी तसेच िसचंन पðतीने वाप� शकतो. 
• बायोफाइटर मुळे िपकाचे उ
ादन वाढव¦ास मदत होत.े

डोस:
आळवणीसाठी:- २०० िलटर पा¦ात १ िक.�ॅ. बायोफाइटर
एक एकरसाठी वापरावे .

त ेसूÒजीव Îतं�िर¶ा  हालचाल क�न ल  असले»ा
कीटकानंा शोधतात
िवशेषतः òमणी अळी आिण वाळवी तसेच  मातीम� ेराहणाó या अनेक 
�कार�ा कीटकानंा सं´िमत करतो जसे की पतंग, फुलपाखरे,माशी,
अळी कीटक,  लôरी अळी, खोड कीड आिण श±õातील कीड 
इ¶ादीनंा िनयंि�त करतात.

िशफारस केलेली िपके:
ऊस, भुईमूग, भाजीपाला, कापूस, तृणधा�,े कडधा�,े धा�,
फुले व फळे िपके व इतर िपके.

िशफारस केलेली िपके: 
कापूस, सोयाबीन, िमरची, टोमॅटो, भुईमूग, तणृधा�,े कडधा�,े धा�,
भाजीपाला, फुले व फळे िपके व इतर िपके.



अजय नीम °स (नीम केक)
बायोिफæ अजय नीम çस ह ेकडुिनबंा�ा िनबंोळी पासून बनवलेली अझािडराáीन ने
समृ× अशी िनबोळी प±ड आह े. ज ेकीटकनाशक गुणधमा�सह हळूहळू नैस¯गक खत
°णनू देखील काय� करते. तसेच सू�कृमीनंा आळा घाल¦ाचे काम करत.े

फायदे:
• िनबंोळी प±डीने मातीची गुणव�ा सुधार¦ास मदत होत.े
• झाडे आिण फळाचंी वाढ हो¦ास मदत करत.े
• अजय नीम çस ह े¶ा�ा कीटकनाशक गुणधमा� मुळे वनãतीनंा संर ण कवच �दान
   क�न कीड  व रोगापंासून संर ण करत.े
मा�ा :
ऊस 250 िकलो/एकर  कापूस, बटाटा, कादंा, लसूण - १००िकलो/एकर 
शोभे�ा वनãती, तणृधा�,े तलेिबया, 
भा¸ा - ५० िकलो/एकर  फळे- ५०० �ॅम/रोप /झाड

िशफारस केलेली िपके:
²ा ,े आबंा, केळी, मोसंबी ,काजू, टोमॅटो,
öॉवर, बटाटा, कादंा, कापूस इ¶ादी.

बायोसान (करंज अक� )
बायोिफæ बायोसान ह ेकरंज अक�  पासून तयार केलेले एक उ
ादन आह.े °णजे
पोगंािमया िपनाटा अक�  ¸ामुळे झाडे िजवाणजू� रोगापंासून सुरि त राहतात.
करंज तलेाम� ेिविवध �कारचे  शिÕशाली कीटकनाशक गुणधम� आहते.
¸ामुळे त ेअनेक कीटक आिण रोगापंासून िपकानंा  सुरि त ठेवतात.

बायो-गाड�
बायोिफæ बायो-गाड� ह ेएक वनãतीज� उ
ादन असून याम� ेआयवुøिदक तùावंर
आधािरत  शिÕशाली öÉेोनॉइड्स आिण टपøनॉईडस अक�  आहते.

फायदे:
• बायो-गाड� �ा  वापराने केवडा  , भुरी  यासंारÐा घातक  रोगावंर तसेच पाढंरी माशी आिण 
   फुलिकडे यासंारÐा कीटकावंर  िनयं�ण िमळवण ेशª होते .
• ह ेिविवध रोगाशंी लढ¦ाची  मता वाढवत.े  हे पया�वरणास अनुकूल आह ेकारण बायो-गाड� 
   मातीम� ेकोण¶ाही �कारचे अशं िश·क ठेवत नाही.

मा�ा:
१-२ िमली/िलटर पा¦ात फवारणीसाठी वापरावे.

िशफारस केलेली िपके:
²ा ,े भाजीपाला, शोभेची झाडे, फळे िपके, इ¶ादी .  
(बायो-गाड� ह ेस±ि²य शेतीस आदश� उ
ादन आह.े)

फायदे:
• बायोसन ह ेिजवाणजू� रोगामंुळे होणा�या िपकाचें नुकसान कमी करत.े
• बायोसन ह ेवनãती�ंा वाढीस मदत करत ेआिण िवषाणजू� संसगा�पासून िपकाचें संर ण करत.े
मा�ा:
 २-३ �ॅम/िलटर पाणी फवारणीसाठी वापरावे.
िशफारस केलेली िपके:
²ा ,े डािळंब, टरबजू, टोमॅटो, बटाटा, िमरची, वागंी, सूय�फूल, मका, आबंा, आिण फुलकोबी,
तणृधा�,े कडधा�,े धा� इ.



³डूो-गाड� (ûूडोमोनास öरूोसेü) 
बायोिफæ ûूडो-गाड� (ûूडोमोनास öरूोसेü १% डý ू.पी) ह ेएक जवै-कीटकनाशक आह.े ¸ाम� ेिनमॅटोफॅगस बरुशीचे
�पातंर आह.े ज ेजवै-िनयं�णासाठी वापरले जात ेआिण बरुशीज� संसगा�पासून िबया व  मुळाचें संर ण करत े.
तसेच वनãती रोगापंासून सु×ा र ण करत े.ह ेएक िनवडक जवै-िनयं�ण घटक
अस»ामुळे सव� �मुख माती-जिनत नेमाटोड्स आिण िवþ
सारÐा  रोगावंर िनयं�ण ठेवत.े

फायदे:
• ûूडो-गाड� ह े िबयाणे आिण मुळाचें बरुशीज� रोगापंासून
  संर ण करत ेव वनãतीनंा रोग हो¦ापासून थाबंवत.े
• ûूडो-गाड� म� ेसू�कृिमनाशक गुणधम� आह े¸ामुळे
   िनमॅटोडचे िनयं�ण केले जात े.
• ûूडो-गाड� ह ेवापरास सुरि त आहे व उ
ादन खच�ही कमी करत.े
मा�ा:
िबयाण े�ि´येसाठी: २० �ॅम / िकलो िबयाण.े
शेणखत: १ िकलो/ १ टन शेणखत.

´टµ-गाड� (ÉटØिसिलयम ÿॅिमडोãोिरयम)
बायोिफæ ÉटØ-गाड� ÉटØिसिलयम ÿॅिमडोãोिरयम १% डýू .पी चे एक अनोखे िमëण आह.े ज ेिविवध बरुशीनंचे जिैवक
प×तीने िनयं�ण कर¦ास मदत करत ेतसेच मुळासंाठी अितशय घातक असणारे �ट-नॉट नेमाटोड्स व इतर मृदाजिनत
कीटकावंर �भावी िनयं�ण िमळवत.े

फायदे:
• ÉटØ-गाड� ह े�ट-नॉट नेमाटोड्सचे जिैवक िनयं�ण  करत.े
• ÉटØ-गाड� ह ेपया�वरण-अनुकूल अस»ामुळे ह ेवापरास
   सुरि त आह ेव उ
ादन खच� ही  कमी करते

मा�ा:
िबयाण े�ि´येसाठी: २० �ॅम / िकलो िबयाण.े
शेणखत: १  िकलो/ १ टन शेणखत.
आळवणी साठी 
आळवणी आिण फवारणीसाठी १० �ॅम �ित िलटर पा¦ात िमसळा.

िशफारस केलेली िपके:
कापूस, भुईमूग, , तणृधा�,े कडधा�े, धा�, भाजीपाला,
फुले व फळे िपके व इतर िपके.

िशफारस केलेली िपके:
कापूस, भुईमूग, तणृधा�,े कडधा�,े
भाजीपाला, फुले व फळे िपके व इतर िपके.



बायोले¶झीन ९५ (�ोिहिबटü आिण फायटोलेि~झü)
बायोले~झीन म� ेनैस¯गकिर¶ा वनãतीतं आढळणारे �ोिहिबटü व सं�रेक िमिëत केलेली
आहते  ¶ामुळे तो वनãतीनंा अनेक िजवाणजू� रोगापंासून सुरि त ठेवतो. ¶ामुळे रोग
हो¦ाची व  पसरव¦ाची  �ि´या थाबंवली जात.े बायोलेि~झन ९५ म� ेिविवध �कारचे
नुकसान करणा�या जीवाणूं चा नाश कर¦ासाठी आवयशयक असले»ा घटकाचंा समावेश
आह.े बòतके िपकामं� ेनैस¯गक जवै-रसायनाचंी कमतरता असत ेआिण °णनू िविवध जवै
रसायनाचंा अभाव भ�न काढ¦ासाठी िपका�ंा पानावंर बायोले~झीन ९५ ची फवारणी
केली जात.े 

िकटो-¸ार 
बायोिफæ िकटो-Ãार ह ेएक �भावी वनãतीज� तले आिण फॅट
नॅनोपॉलीसॅकॅराइडस व Ãॅिबलायजस�नी यÕु आह.े ज ेआ²� वातावरणामुळे
येणा�या व माती�ा पिरि�तीमुळे संभव होणा�या बरुशीज� हâापासून
आिण रोगापंासून िपकानंा सुरि त ठेवते तसेच  बरुशीज� संसगा�ची
तपासणी करत.े

फायदे:
• िकटो-Ãार ह ेभुरी , झा|ोमोनास, बरुशी येण,े , िजवाणजू� करपा , काळे डाग
   इ¶ादीपासून िपकाचें संर ण करत.े 
• िकटो-Ãार ह ेरोपा�ंा वाढीसाठी पोषक तù े°णून देखील मदत करत.े
• िकटो-Ãार ह ेिवषमुÕ आिण िपकासंाठी सुरि त आह.े
• िकटो-Ãार याम� ेअटँी-बॅáेिरयल आिण अटँी-Éायरल गुणधम� आहते.
   तसेच िपका�ंा वाढीसाठी ंउपयÕु पोषक तù ेआहते.
डोस:
फवारणीसाठी:
१-२ िमली/िलटर पा¦ामा� े (फवारणी करता)
िशफारस केलेली िपके:
कापूस, भुईमूग, तणृधा�,े डाळी, धा�, भाजीपाला, फुले व फळ िपके आिण इतर िपके.

फायदे:
• बायोलेि~झन ९५   ह े  दाव¦ा ,केवडा रोग , िडªंा रोग,फळ कुजण,े उशीरा येणारा करपा,
कुज इ¶ादी रोगापंासून िपकाचें र ण करत.े
• िनरोगी पीक °णजचे उ�म दजा�चे उ
ादन िमळवनू देण.े
मा�ा:
पणा�संबंधी फवारणीसाठी: 
०.५-१ िमली �ित िलटर पा¦ात िमसळा. (फवारणी करता)
३-४ पानाचंी अव�ा -१.५-२िमली �ित िलटर पा¦ात. (फवारणी करता)
५.-८ पानाचंी अव�- २-३ िमली �ित िलटर पा¦ात. (फवारणी करता)
िशफारस केलेली िपके:
सव� फळ िपके, फळबागा, भाजीपाला आिण नगदी िपके जसे ²ा ,े आले आिण हळद इ.



अजय स¹ (स[र ४०%)
बायोिफæ अजय स[ एक बरुशीनाशक आह.े ज ेभुरी रोगािव¤×
अ¶ंत �भावी आहे.  याम� े४०% स[र आह े ज ेसव� िपकाचंी
उ�म वाढ आिण िवकासासाठी अ¶ंत आवÏक  आह.े
वनãतीमं� े�िथने, जीवनस\ ेआिण हिरत²Ñ तयार कर¦ासाठी हा
एक महùाचा घटक आह.े

फायदे:
• अजय स[ भुरी ,गमोिसस, डॉि^गं ऑफ, कìा कुजण,े फळ कुजण,े उशीरा
   येणारा करपा, कुज  इ¶ादी रोगापंासून िपकाचें र ण करत.े
• अजय स[ भुरी, च_ा रोग आिण सव� �कार�ा कोळी िकडीवंरती िवशेष
   िनयं�ण ठेवत.े

मा�ा:
फवारणीसाठी: 
०.५-१ िमली �ित िलटर अजय स[ पा¦ात िमसळा. (फवारणी करता)
३-४ पानाचंी अव�ा - १.५-२ िमली �ित िलटर पा¦ात (फवारणी करता).
५-८ पानाचंी अव�ा - २-३ िमली �ित िलटर पा¦ात. (फवारणी करता)

िशफारस केलेली िपके:
कापूस, ²ा ,े भुईमूग, Ã�ॉबरेी, टोमॅटो आिण इतर िपके.



जैिवक खते:
िपका�ंा वाढीस आवÏक असणा�या मुÐ अ	घटक जसे, न�, `ुरद, पालाश
इ. िपकासं यो£ �माणात उपल@ क�न दे¦ाचे काम ही जिैवक खत ेकरतात.
यामुळे रासायिनक खतावंरील  खच� कमी होतो व जिमनीत ि�र झालेले न�, `ुरद,
पालाश िपकानंा उपल@ होत.े



अजय ॲझो एस.एफ (ॲझोटोबॅáर)
बायोिफæ अजय ॲझो एस. एफ ह ेॲझोटोबॅáर �जातीवंर आधािरत एक शिÕशाली जवै- खत आह.े
वनãती�ा आिण िपका�ंा वाढीसाठी नायट�ोजनची अ¶ंत गरज असत.े ॲझोटोबॅáर  वनãतीनंा
वातावरणातील न� उपल@ क�न देते व िपका�ंा वाढीसाठी मदत करत.े °णनू न�ाची कमतरता भ�न
काढ¦ासाठी अजय ॲझो हे एक दजøदार उ
ादन आह.े अजय अझो  हे सव� िपकासंाठी वापरता येतो.
फायदे:
• अजय ॲझो वातावरणातील नायट�ोजनचे उपलध क�न देत.े
• अजय ॲझो ह ेिबयाण ेउगव¦ाची  मता, रोपाचंी वाढ आिण  उ
ादन वाढव¦ास मदत करत.े
डोस:
बीज�ि´या: 
• अजय अझो 3 िम.ली. �ित िक. �ॅ .िबया¦ासाठी.
• १० िलटर पा¦ात १०० िम.ली. रोपा�ंा मुळावर दे¦ासाठी.
• िठबक िसचंन:२-३ िलटर �ित एकर वापरा.

िशफारस केलेली िपके: सव� िपकासंाठी.

»ुरदा एस.एफ. (फॉ`ेट िव²ाÑ िजवाण)ू (पी. एस. बी.)
मु?ù ेनैस¯गकिर¶ा जिमनीत `ुरदची उपल@ता फारच कमी �माणात आढळून येत.े परंत ुह ेिपका�ंा 
वाढ�ि´येत गरजचेे अस»ामुळे याची मोÓा �माणात गरज भासत े. `ुरदा एस.एफ. ह ेफॉ`ेट आधािरत 
जवै खत आह ेज ेवनãतीनंा आवÏक `ुरदा उपल@ क�न देत.े 
फायदे:
• `ुरदा एस.एफ ह ेकृषी िपकासंाठी फॉ`ेट उपल@ क¤ण देत े.
• `ुरदा एस.एफ ह ेिनरोगी पीक,फळ, रोग �ितकारशÕी आिण उ> उ
ादनासाठी मदत करत.े
• `ुरदा एस.एफ ह ेकृि�म /रासायिनक खताचंा वापर कमी करत.े
मा�ा:
बीज�ि´या:
 १ िकलो िबया¦ासाठी ४ िम.ली. �ित िक. �ॅ . 
रोपा�ंा मुळावर उपचार: १० िलटर पा¦ात १०० िम.ली.
िठबक िसचंन: ३ त े५ िलटर �ित एकर िमसळा
िशफारस केलेली िपके:
सव� िपकासंाठी

अजय पोटॅश एस.एफ. (के.एम.बी.)
बायोिफæ अजय पोटॅश ह ेपोटॅिशयम वर आधािरत जवै-खत आह.े ज ेजिमनीत िवरघळणा�या पोटॅशला  एक� 
क�न यो£ ¶ा Î�पात झाडानंा उपल@ क�न देत.े ज ेपेशी िवभाजन आिण जिमनीत नवीन उती िवकिसत
हो¦ास मदत करत.े ¶ामुळे जिमनीची सुपीकता वाढून िपकाचंी वाढ आिण  उ
ादकता सु×ा वाढत.े

फायदे:
• अजय पोटॅश ह ेवनãतीम� ेपोटॅशची (K) उपल@ता वाढवत.े
• अजय पोटॅश मुळे िपका�ंा उ
ादनात वाढ होत.े
• अजय पोटॅश ह ेजिमनीची सुपीकता आिण वनãतीम� ेअसलेली रोग�ितकारक शÕी वाढवत.े
• अजय पोटॅश मुळे रासायिनक खताचंा वापर कमी करावा लागतो.

मा�ा:
बीज�ि´या: १ िकलो िबया¦ासाठी ४ िम.ली.वापरावे.
रोपा�ंा मुळावर उपचार: १० िलटर पा¦ात १०० िम.ली. वापरावे.
िठबक िसचंन: ३ त े५ िलटर �ित एकर िमसळा.

िशफारस केलेली िपके:
सव� िपकासंाठी.



अजय वॅम (जैिवक खत)
बायोिफæ अजय वॅम हे बरुशी आिण मायकोरायझा आधािरत जवै खत आहे.
ज ेवनãतीला नायट�ोजन  (N), फॉ`ोरस (P), पोटॅिशअम (K) कॅि=शयम (Ca),
आिण िझकं (Zn) यासंारखे खिनज घटक जिमनीतनू शोषून घे¦ास  मदत करते.
वनãती�ंा मुळाचंी वाढ तसेच दôुाळी पिरि�ती म� ेिपकाचंी िटकून
राह¦ाची  मता वाढव¦ास मदत करते.

फायदे:
• िपका�ंा मुळाचंी वाढ आिण िवकास कर¦ास मदत करते.
• सव� िपकामंधील पोषक तù ेवाढवते.
• अजय वॅम ह ेदôुाळ, रोगाचा �ादभुा�व आिण पोषक तùाचंी कमतरता
   यासारÐा तणावा�ा पिरि�तीवर मात करते.
• िपकाची �ितकारशÕी वाढते.

मा�ा:
िठंबक िसचंनाÄारे : १०० �ॅम अजय Éॅम २०० िलटर पा¦ाम� ेिमसळवनू एक एकर
साठी आळवणी करावी. 
मातीत िमसळवनू दे¦ा करीता: १०० �ॅम अजय Éॅम ५० िकलो इतर खतासंोबत
िमसळवनू ©ावे.

िशफारस केलेली िपके:
अजय वॅम सव� िपकासंाठी यो£ आहे.



सू½घटक¿Àे / अÁ¿Àेः
िपका�ा पिरपुण� वाढीसाठी ५० पीपीएम पे ा कमी �माणात लागणा-या अ	²Ñानंा सुÒ अ	²Ñे 
°णनु ओळखले जात ेव िपका�ंा गरजएेव<ा अ	²Ñा�ंा मा�चेा पुरवठा जिमनीतनू खत ेवाप�नच 
करावा लागतो.
उपल@ अ	²Ñाचें �माण, कमतरता असलेली अ	²Ñे इ¶ादीचें यो£ िनदान क�नच याचंा वापर 
फायदेशीर ठरतो तसेच िठबक िसचंना�ा मा�मातनू िव²ाÑ Î�पाची खत ेिपका�ा गरजनेुसार 
िद»ामुळे अ	²Ñाचंी काय� मता खूप मोÓा पटीने वाढिवता येत.े तसेच िपका�ंा वाढीसाठी 
आवÏक त ेसंपूण� सूÒअ	²Ñे आम�ा उ
ादन �णाली म� ेउपल@ आहते.



मायÃो कॉÅी-एल 
माय´ो कॉ;ी-एल ह ेिझकं, बोरॉन, मॉिल+डेनम, लोह, मंॅगनीज आिण ताबं ेयासंारÐा
सूÒ पोषक घटकावंर आधािरत एक िमëण आह.े जे ²व आिण �ाय ूÎ�पात उपल@
आह.े माय´ो कॉ;ी एल ह ेयो£ �माणात अ	²Ñाचंा पुरवठा क�न िपकाचें
उ
ादन वाढवत.े

फायदे:
• माय´ो कॉ;ी-एल  ह ेिपकासंाठी आवÏक असलेले सहा सूÒघटक संतिुलत �माणात
  पुरवत ेआिण पोषक तùाचंी कमतरता भ�न काढ¦ास मदत करत.े 
• माय´ो कॉ;ी-एल  ह ेसव� िपकामं� ेरोग �ितकारशÕी वाढवत.े
• माय´ो कॉ;ी-एल  ह ेउ
ादन वाढवत ेआिण उ
ादनाची गुणव�ा सुधारते.

बोरॉन २०%
बायोिफæ बोरॉन २०% ह ेिपकानंा बोरॉनची उपलðदता ùिरत व यो£
वेळी क�न देत े.ज ेफुला�ंा फलनात महùाचे काम करत े.  

फायदे:
• बोरॉन हे फुलधारणा वाढवत,े फुले गळती थाबंवत ेआिण फळानंा तडे 
   जा¦ास टाळत.े
• वनãती�ा सं�रेक पातळीचे िनयमन कर¦ासाठी मह\ाचे आह.े

मा�ा:
१ ते १.५ �ॅम बोरॉन १ िलटर पा¦ात
िमसळून फवारणी करावी.

िशफारस केलेली िपके:
सव� िपकासंाठी िशफारस .

मा�ा:
फवारणीसाठी १ िमली/िलटर पा¦ाम� ेवापरावे . 
िठबक िसचंन: माय´ो-कॉ;ी एल ५००िमली �ित एकर, 
माय´ो कॉ;ी एफ ५०0 �ॅम �ित एकर.

िशफारस केलेली िपके:
तणृधा�,े कडधा�,े सोयाबीन, भुईमूग, ऊस, कापूस,
डािळंब, फळ िपके, आिण भाजीपाला इ.



मॅÆेिशयम इ.डी.टी.ए.६%
बायोिफæ मॅ*ेिशयम ई.डी.टी.ए. ६% ह ेएक वनãतीसंाठी आवÏक असलेले सूÒ
पोषक घटक आह.े सूÒ पोषक घटका�ंा  कमतरतमुेळे उ
ादनात घट होऊन
िविवध रोग हो¦ाची शªता वाढत.े
फायदे:
• मॅ*ेिशयम ई.डी.टी.ए.  हे हिरत²वाचा मुÐ घटक आह.े तसेच मॅ*ेिशयम ई.डी.टी.ए.
   वनãतीमं� ेिहरवळ िटकवनू ठेव¦ास मदत करतो. ÿोरोिफल कमतरतमेुळे
   वनãतीचंी वाढ खुं टत.े
• मॅ*ेिशयम ई.डी.टी.ए. ह े �काश सं&ेषणात
   मह\ाची भूिमका बजावते.
मा�ा:
०.५ -१ �ॅम �ित िलटर पा¦ात िमसळून
फवारणी करावी.

िशफारस केलेली िपके:
सव� िपकासंाठी.

िझकं इ.डी.टी.ए. १२%
बायोिफæ िझकं इ.डी.टी.ए. १२% ह ेपावडरी सू�ीकरण आह.े ज ेपूण�पण ेपा¦ात  िवरघळत ेआिण 
वनãतीÄंारे सहजपण ेशोषले जात.े िझकं हा घटक झाडामं� े�िथने तयार  कर¦ासाठी अ¶ंत 
आवÏक आह.े

फायदे:
• िझकं अनेक वनãतीचंी वाढ िनयमकाचें सं&ेषण िनयंि�त करत.े
• िझकं िबया¦ाचंी उगवण आिण वनãतीचंी जोम वाढवत.े

डोस:
०.५ त े१० �ॅम िझकं ई.डी.टी.ए. १ िलटर पा¦ात िमसळून
फवारणी करावी.

िशफारस केलेली िपके:
सव� िपकासंाठी िशफारस करा.

कॅिÉशयम इ.डी.टी.ए. १०%
बायोिफæ कॅि=शयम इ.डी.टी.ए. १०%  ह ेिपका�ंा चागं»ा वाढीसाठी आिण गुणव�सेाठी
यो£  आह.े कॅि=शयम इ.डी.टी.ए. ह ेपा¦ाम� ेपूण�पण ेिवरघळणा�या Î�पात अस»ाने
िपकाÄंारे ùिरत शोषण केले  जात.े

फायदे:
• कॅि=शयम वनãती�ंा पेशी िभि�कानंा एक� ठेव¦ासाठी जबाबदार आह.े
• कॅि=शयम�ा कमतरतमेुळे वनãती�ंा पेशीचंा िवकास कमी होऊ शकतो.
• कॅि=शयम वनãती�ंा िव´ीयो£ भागाचंा आकार वाढवत.े

मा�ा:
०.५ त े१ �ॅम १ िलटर पा¦ात िमसळून फवारणी करावी.

िशफारस केलेली िपके:
सव� िपकासंाठी.



फेरस इ.डी.टी.ए.१२%
बायोिफæ फेरस इ.डी.टी.ए. १२%  म� ेफेरस आिण लोह असते. ज ेिपका�ंा चयापचय
�ि´येत मदत करत.े  

फायदे:
• फेरस आ#यÕु जिमनीत रोपा�ंा वाढीम� ेमहùाची भूिमका बजावत.े
• वनãती�ंा चागं»ा वाढीसाठी फेरस इ.डी.टी.ए. गरजेचे आह.े
• फेरस इ.डी.टी.ए. १२% म� ेफेरस आिण लोह आहे ज ेहिरत²Ñ िन¯मतीसाठी एक उपयÕु
   घटक आह.े ¸ामुळे वनãतीनंा ¶ाचंा िहरवा रंग िमळतो.

मा�ा:
०.५ त े१�ॅम १िलटर पा¦ात िमसळून फवारणी करावी. 

िशफारस केलेली िपके:
सव� िपके.



जैव-उÊेजके
सव�साधारपण ेिपका�ंा यो£ वाढीसाठी संतिुलत �माणातील मुÐ अ	²Ñे, सूÒ अ	²Ñे, व काही 
�माणात आ# ेआिण �िथने आवÏक आहते. िह पोषण तù ेपुरिव¦ाचे काम जवै-उ�जेके करत 
असतात. कोण¶ाही अ	²Ñाचंी कमतरता िपकातंील जवै रासायिनक ि´यावंर अिन पिरणाम करते
आिण  पीक अशÕ होऊन िपकातील रोग�ितकारक  मता कमी होत.े ¶ामुळे िपकाची यो£ वाढ
होऊ  शकत नाही. आिण °णनूच वनãती�ंा जिैवक �ि´या यो£िरतीने पार पाड¦ासाठी व 
�ितकारशÕी वाढव¦ासाठी अ	²Ñाचंा संतिुलत वापर करण ेआवÏक असत.े तसेच भाजीपाला
िपके, तलेिबया िपके, नगदी िपके, फळ व फुल िपके, तणृधा�,े इ¶ािद िपका�ंा  जोमदार वाढीसाठी
आवÏक असणारे जवै-उ�जेके (टॉिनक) आम�ा उ
ादन �णाली म� ेउपल@ आहते.



िलÌा (समु²ी शैवाळ अक�  सिहत वनãित अक� )
बायोिफæ िल�ा ह ेवनãतीज� अका�वर आधािरत एक जवै-उ�जेक आह े.
¸ाम� ेपा¦ात िवरघळणारे  समु²ी शैवाळाचें अक�  आहते.

फायदे:
• ह ेफुलधारणा सुधारत,े व फुल आिण फळाचंी गळती कमी करत.े
• ह ेफळा�ंा गुणव�ते सुधारणा करत ेआिण उ
ादनाची  मता वाढवत.े
• ह ेलवकर होणा�या फुलधारणसे मदत करत ेआिण पया�वरणीय तणावाशंी लढ¦ासाठी
   वनãतीमं� े�ितकारशÕी वाढवत.े

मा�ा:
फवारणीसाठी:
िपका�ा वाढी�ा अव�नेुसार ०.५ त े१.५ िमली �ित िलटर पा¦ातून फवारणी करावी.
(फवारणी १५ त े२० िदवसा�ंा अतंराने पुÝा करावी.)

िशफारस केलेली िपके:
फळ िपके, भाजीपाला, तणृधा�,े तलेिबया, फुले इ.

अजय अटँी- ¡̧ेस 
अजय अटँी-Ã�ेस बòगुणी (पॉिलमर)असून िपकावंर पातळ संर ण कवच तयार क�न पीक संर णास व 
िपका�ंा उ�म वाढीस मदत करत.े ह ेबा"ीभवन टाळ¦ास आिण झाडातील पा¦ाची पातळी िटकवनू 
ठेव¦ास मदत करत.े ¸ामुळे झाडे दôुाळी पिरि�ती म� ेसु×ा िटकून रा! शकतात.

फायदे:
• अजय अटँी-Ã�ेस दôुाळापासून वनãतीचें संर ण करत.े
• वनãतीमं� ेपा¦ाची पातळी िटकवनू ठेव¦ास मदत होत.े
• वनãतीवरील वातावरणाचा ताण कमी कर¦ास मदत करत.े

डोस:
१ ते २ िमली �ित िलटर पा¦ात फवारणीसाठी वापरावे.

िशफारस केलेली िपके:
²ा ,े Ã�ॉबरेी, टोमॅटो, कापूस, डािळंब, ग!, भात, बटाटा, , ऊस, मोसंबी, केळी, 
सोयाबीन आिण इतर िपके.



Îुिम-गाड� °स (िल1ीड) / Îुिमगाड� जी (दाणदेार)
(4ुिमक, फुलिवक, वोि7क अिँसड) बायोिफæ 4ुिम-गाड� çस ह े²व िमëण आह.े ज ेवनãती�ंा वाढीसाठी उ8ृ आह.े
वनãती�ंा िनरोगी वाढीसाठी आवÏक असलेले 4ुिमक आिण  फुलिवक  ऍिसड ह े 4ुिम-गाड� çस म� ेउपल@ आह े. ¸ामुळे
मुळाचंी िन¯मती आिण मुळाचंी वाढ होत.े आिण महùा�ा पोषक ²Ñाचें चागंले सेवन केले जात.े

फायदे: 
• 4ुिम-गाड� çस म� े Zn, Cu, Fe, Mo यासंारÐा सूÒ पोषक घटकाचंा
   समावेश आह े¸ामुळे िपकाचंी �भावीता वाढत.े
• 4ुमी-गाड� çस जिमनीची सुपीकता वाढवत ेव वनãती�ंा मुळाचंी वाढ
  आिण िबया¦ाची उगवण वाढवत.े
• òमी-गाड� çसमुळे इतर खताचंा वापर कमी करावा लागतो व िपकानंा
   पा¦ाचा यो£  वापर कर¦ास मदत करत.े 
• òमी-गाड� çस वनãती�ंा वाढीस उ�जेन देत ेआिण उ
ादनाची गुणव�ा वाढवत.े

डोस:
झाडा�ंा मुळा�ंा जवळ ०.५ त े१ िकलो �ित एकर वापरा.
आळवणी:  एक एकरासाठी १ िलटर �ित २००िलटर पा¦ात िमसळा.
फवारणीसाठी: १ िमली �ित िलटर पा¦ात िमसळा.
(फवारणी १५ त े२० िदवसा�ंा अतंराने पुÝा करा).
बीज�ि´या:  ५ िमली �ित १ िकलो िबयणासंाठी वापरा . 
रोपा�ंा मुळावंर उपचार: रोपा�ा मुळावंर दे¦ासाठी  २ िमली �ित १ िलटर
पा¦ात िमसळा.
मुळासंाठी : ५  िमली �ित िलटर पा¦ात िमसळा आिण झाडाचे मूळ भाग
आिण बणे ेबडुवा.

िशफारस केलेली िपके:
ऊस, ²ा ,े भात, टोमॅटो, बटाटा, डािळंब, Ã�ॉबरेी, मोसंबी, केळी,
ग!, भात, कापूस, सोयाबीन आिण इतर  िपके.

®ोिरच-°स (वनãित अक� )
बायोिफæ �ोिरच-çस ह ेवनãित अका�वर आधािरत नैस¯गक िपकवध�क आह े. �ोिरच çस ह े
पावडर आिण ²व Î�पात उपल@ आह.े ह ेसमु²ी शैवाल अका�तनू िमळवले»ा नैस¯गकिर¶ा
�िथनेयÕु  पदाथा�चे यो£ िमëण  आह.े
फायदे:
• �ोिरच-çस ह ेफळगळ रोख¦ास , फळधारणा ,आिण फळाचंा आकार वाढव¦ास मदत करत.े
• �िथनामंधील ॲिमनो आ# ह ेपेशीचंी वाढ कर¦ास मदत करत.े
• �ोिरच çस ह ेझाडा�ंा वाढीसाठी आवÏक आह.े
मा�ा:
फवारणीसाठी: 
िपका�ा वाढी�ा अव�नुेसार ०.५ त े१.५ िमली �ित िलटर पा¦ातनू फवारणी करावी.
(१५ त े२० िदवसा�ंा अतंराने पुÝा फवारणी करा).
बीज�ि´या: �ित १ िकलो िबया¦ासाठी २ िमली वापरा . 
रोपा�ंा मुळावंर उपचार: रोपा�ा मुळाजवळ २ िमली �ित १ िलटर
पा¦ात िमसळून वापरा. 
आळवणी  : १ एकरासाठी २०० िमली वापरावे.

िशफारस केलेली िपके:
ऊस, ²ा ,े भात, टोमॅटो, बटाटा,  डािळंब, Ã�ॉबरेी, मोसंबी,
केळी, ग!, भात, कापूस, सोयाबीन आिण इतर िपके.



ि¸कर-८५ ( Aेडर)
िÃकर-८५ ह ेएक जवै उ�जेक आह े¸ाम� ेनॉन-अयोिनक सरफेáG आहते.
ज ेिÃकर आिण Aेडर °णनू देखील काय� करत.े िÃकर-८५  ह ेकीटकनाशके, वनãती ची वाढ,
सूÒ अ	²Ñे आिण इतर कृषी 
उ
ादनाचंी  काय� मता वाढवत े. यामुळे जवळ जवळ सव�व×ुीवध�क उ
ादनाचंी �भावीता वाढत.े िÃकर-८५ 
समान रीतीने सगळीकडे पसरत,े आिण  वनãती�ा पानावंर फवारणीÄारे �वेश करत.े

कब�दा 
कब�दा हे जीवाणूं  पासून बनिवलेले िमëण आहे. ज ेकोण¶ाही स±ि²य पदाथा�चे लवकर िवघटन कर¦ास मदत
करत े. ह ेकंपोिÃंग �ि´येस गती देत े..शेतातील कच�याचे �पातंर खतामं� े करत े. वनãती कुजनू
¶ाची नवीन माती तयार कर¦ाचे काम कब�दा करत े. तसेच फायदेशीर सुÒजीवा�ंा वाढीसाठी मातीचा
एक नवीन थर तयार करते. कब�दा ह ेपीक, वनãतीसंारÐा उ
ादका�ंा पुनवा�परासाठी पाणी, माती आिण
हवेम� ेअसलेले िविवध घटक परत ठेव¦ास मदत करतात. मृत वनãती, �ाणी आिण टाकाऊ पदाथ�
या�ंा िवघटनास मदत करत.े
मा�ा:
४ िमली /िलटर पाणी आिण टाकाऊ स±ि²य पदाथ� िकंवा कच�यावर फवारणी करा.
िशफारस केलेली िपके:
सव� िपके

®ोिरच-जी (दाणेदार)
बायोिफæ �ोिरच-जी ह ेनैस¯गकरी¶ा वनãितज� अका�वर आधािरत दाणदेार Î�पाचे खत आह.े �ोिरच-जी ह े वनãतीमंधील
संतुिलत पोषण ि�ती राख¦ास मदत करत,े ¸ामुळे उ
ादन सुधार¦ास मदत होत.े तसेच
िपका�ंा जोमदार वाढीसाठी आिण फुले, फळे याचंी वाढ हो¦ासाठी �ोिरच-जी आवÏक आह.े 
फायदे:
• �ोिरच-जी ह ेझाडाचंी वाढ , फुलधारणसे , आिण फळधारणसे मदत करत.े
• �ोिरच-जी मुळे पेशी िवभाजनचा  दर वाढतो ¶ामुळे  मुळाचंा िवÆार व खोडाचंा िवकास वाढतो.
• �ोिरच-जी रोपामंधील पा¦ाचे �माण वाढवत ेआिण रोपामंधील ओलावा िटकवनू ठेव¦ाची
   मता  वाढवत.े
• �ोिरच-जी िपकामं� ेअ	²वाचें शोषण कर¦ास मदत करत.े
मा�ा:
झाडा�ा वाढी�ा अव�नेुसार  १० त े१५िकलो/एकर.
िशफारस केलेली िपके: 
कापूस, भुईमूग, तणृधा�,े कडधा�,े धा�, भाजीपाला,
फुले व फळे िपके आिण इतर िपके.

फायदे:
• फवारणी ²ावणाचा अपÑय टाळ¦ास मदत होते.
• िÃकर-८५ ह ेपया�वरण-अनुकूल अस»ामुळे शेतीवरील उ
ादन खच� कमी करत.े
मा�ा:
पाना�ंा फवारणीसाठी ०.५ िमली �ित िलटर पा¦ात कीटकनाशक, उ�जेक, सूÒ अ	²Ñे आिण 
उ
ादनासोबत वापर येते.
िशफारस केलेली िपके:
²ा ,े Ã�ॉबरेी, टोमॅटो, कापूस, डािळंब, ग!, भात, बटाटा, ऊस, मोसंबी, केळी, धान, सोयाबीन आिण इतर िपके.
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