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सेंद्रिय पोषक परसबाग (OKGN)

❑ घराच्या आजूबाजूला लावलेली एक परसबाग ज्यात

आपण आपल्या संपूणण घरासाठी पालेभाज्या,फळे आणण

औषधी वनस्पती उगवू शकतो. 

❑ परसबागेचा आकार या बाबीवर अवलंबून असतो.

• जमीनीची उपलब्धता

• कुटंुबातील व्यक्तींची संख्या

❑ संपूणण कुटंुबाच्या फायद्यासाठी पोषक द्रव्यांनी भरपूर

आरोग्यदायी, रसायनांपासून मुक्त अन्न पदार्ाांचा पुरवठा

करते. 



सेंद्रिय पोषक परसबाग कश्यासाठी? 

• आवश्यक अशा सवण प्रकारच्या पोषक द्रव्यांनी

युक्त पुरेसे, सुरणित आणण वैणवध्यपूणण खाद्य

पुरवते. 

• एका कुटंुबासाठी वषणभर पुरेशी फळे आणण

भाज्या उपलब्ध होतात.

• एक साधा सरळ णटकाऊ, आणर्णकदृष््टया स्वस्त

आणण पयाणयी उपाय आहे.  

• ज्या द्वारे पोषणाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या

रक्तिय आणण कुपोषणावर मात करता येवू

शकते. 



सेंद्रिय पोषक परसबागेचे फायदे
१. पौणष्टक मूल्यानी भरपूर ताजी फळे आणण भाज्यांचा

पुरवठा होतो. 

२. आरोग्यदायी आणण चवदार अशा णवषारी

रसायनांपासून मुक्त अन्नपदार्ाांचा पुरवठा होतो. 

३. भाजीपाल्याच्या खरेदीवरील आणण वैद्यकीय

खचाणवरील खचाणत बचत होते.  

४. आवश्यक जीवनसत्त्वे आणण खणनजे प्रदान करुन रोग

प्रणतकारशक्ती वाढववण्यास िदत होते.



सेंद्रिय पोषक परसबागेचे फायदे
५. सगळ्याच ऋतूमधील फळे आणण भाज्यांद्वारे

आहारातील णवणवधतेची हमी देते. 

६. अन्न सुरिा सुणनणित करून कुटंुब, समुदाय आणण

देशास मदत करते. 

७. स्वयंपाकघरातील सांडपाणी आणण कचरा इत्यादी

सामग्रीचा प्रभावी वापर होतो. 



हे लिात ठेवा ! 

१. पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असावा. 

२. पाण्याचा योग्य णनचरा होणारी जागा णनवडा.

३. स्वयंपाक घरातील आणण न्हाणीघरातील टाकाऊ पाणी

देखील वापरले जाऊ शकते.

४. या जागेला णदवसातून णकमान ३ ते ४ तास सतत

सूयणप्रकाश णमळायला हवा.

५. पूवण पणिम णदशेने सरी आणण वरंबा बनवून जागा

तयार करून घ्यावी. 



परसबागेसाठी हे लिात ठेवा ! 

६. देशी आणण सरळवाणाचे णबयाणे णनवडावे. 

७. घरामागील अंगणात, टेरेसवर णकंवा शेतामध्ये

णवकणसत केली जाऊ शकते.

८. चारही बाजूने सरळ कंुपण करावे (काटेरी झुडूपे, 

साड्या, गोण्या ई.)

९. लागवडीसाठी हंगाम

✓खरीप (जून – जुलै)
✓ रब्बी (सप्टेंबर – ऑक्टोबर)
✓ उन्हाळी (फेबु्रवारी – माचण )

क ं पि

देशी बबयािे गच्चीवरची परसबाग



सेंद्रिय पोषक परसबागेसाठी तयारी
• एका कोपऱ्यात एक णकंवा दोन कंपोस्ट खड्डे केले जाऊ

शकतात. 

• भरपूर प्रमाणात सेंणद्रय खतांचा वापर करून मातीची

सुपीकता व पोत राखली जाते.

• प्रत्येक जागेवर सरी आणण वरंभे तयार करून घ्यावेत. 

कंपोस्ट खड्डा

सरी आणि वरंभा

कंपोस्ट खत

हाताने कीटक काढून
टाकावे. 



सेंद्रिय पोषक परसबागेसाठी आराखडा
• सावली टाळण्यासाठी बारमाही णपके परसबागांच्या

बाहेरील बाजूस उत्तर दणिण णदशेने लागवड करावीत. 

(आंबा, णचकू, णलंबू, आवळा, शेवगा, पपई, सीताफळ,  

डाणळंब, कडीपत्ता ई.)

• परसबागेच्या सवण बाजंूच्या कंुपणांना वेलवगीय भाज्यांचे

कंुपण द्यावे. (दुधी भोपळा, कारले, पडवळ, वाल ई.)

• काही भाज्या रे्ट पेरल्या जातात. (दुधी भोपळा, कारले, 

पडवळ ई.)



सेंद्रिय पोषक परसबागेसाठी आराखडा
• काही भाज्या रोपवाणटकेच्या माध्यमातून रोपण करतात. 

(टमाटर, वांगी, णमरची, कांदा ई.)

• वषणभराचा भाजीपाला वाढवण्यासाठी भाजीपाल्याची

रोपे सरी वरंभ्यावर लागवड करावीत.

• सेंणद्रय खतांचा वारंवार वापर करून मातीची सुपीकता

व पोषण राखता येते.



परसबागेचा आराखडा
िका, र्ान्य, बाजरी, झेंडू

तूर, गवार, भेंडी, आबंडी, कोथथबंीर

टोिॅटो, मिरची
केळी, शवेगा, पपई, कडीपत्ता

वेलवगीय : कारले, दोडका, द र्ी, फरस
बी, भोपळा, मशराळी, काकडी
पालक, िाठ, िेथी, कोथथबंीर आणि
ईतर पालेभाज्या
कांदा पात आणि कंदवगीय भाज्या

वांग

कोथथबंीर

वरंभा सरी



जमिनीची िशागत 
• जमीनीची मशागत करण्याचा उदे्दश हा आहे णक यामुळे मातीची अशी पररणस्र्ती तयार होते ज्यामुळे या

मातीत कोणतेही नवीन रोपटे लावता येते. 

गादी वाफा सरी आणि वरंभासपाट वाफा



गादी वाफे

१. ९० X ९० सेिी जागेिर्ील िाती १५ ते 
२२ सेिी खोल खोदावी.

२. द्रह खिलेली िाती जिा करावी आणि 
त्यात सि प्रिािात शिेखत आणि 
कंपोस्ट मिसळावे.

३. जमिनीच्या ५ ते ६. ५ सेिी उंचीवर 
गादी वाफा तयार करावा. 

४. पेरिीच्या आर्ी २४ तास पािी 
द्यावे. 

तयारी

लहान रोपे : वांगे, टोिॅटो आणि
मिचीसारख्या लहान बबयािांची
रोपे बनवण्यासाठी गादी
वाफ्याचा वापर करतात. 

Click to See Video

https://drive.google.com/file/d/1i4QPSxqQN2NHoXxwk0Ypr2f637ICA-bz/view?usp=sharing


सपाट वाफे
१. ९० X ९० सेिी जागेिर्ील िाती ५ ते 

७. ५ सेिी खोल खोदावी.
२. द्रह खिलेली िाती जिा करावी आणि 

त्यात सि प्रिािात शिेखत आणि 
कंपोस्ट मिसळावे आणि सपाट पसरावी.

३. ह्या सपाट वाफ्याच्या चारही बाजनेू १० 
ते १५ सेिी उंच िातीचा थर द्यावा. 

४. पेरिीच्या आर्ी २४ तास पािी द्यावे.

तयारी

बबयािे : पालक, िेथी, 
कांद्याची पात आणि पाले वगीय
भाज्या ई.

Click to see video 

https://drive.google.com/file/d/17JoDvsVCv32hckocHY11wCdn5hmVeWdc/view?usp=sharing


सरी व वरंभा

१. सपाट जागेवर सरी व वरंभा पूवक -
पश्श्चि द्रदशनेे करावे.

२. सरीची लांबी १५ ते ३० सेिी असावी 
आणि उंचीपि १५ - ३० सेिी असावी. 
सरीिर्ील वरंभ्यािध्ये किीत किी 
७५ ते ९० सेिी अतंर असावे. 

३. पावसानंतर ककंवा प रेसे पािी
द्रदल्यानंतर जे झाड उंच वाढते
वरंभ्यावर लावावे आणि सरीवर द्रहरव्या 
पाले भाज्या लावाव्यात. 

तयारी

वरंभ्यावर लागिारी रोपे: तूर, 
भेंडी, गवार, वांगे, मिरची
सरीवर लागिारी रोपे: िेथी, 
पालक, आंबट च का, कोथथबंीर
(Click to see video)

https://drive.google.com/file/d/1YgOYP64L8wIhnPUObpcZKqfQBElAyFqx/view?usp=sharing


बबयािांची ननवड
✓ चांगल्या प्रतीचे बबयािे वापरावे. बबयािे

ननरोगी आणि सशक्त असायला हवे.
१. एक ग्लास ककंवा एक बादली घ्यावी,  हे 

बबयािांच्या संख्येवर अवलंबून आहे, िग 
त्यात पािी घ्यावे आणि िग त्या
पाण्यात बबयािे टाकावे. 

२. चांगले बबयािे ब डून जातात व खराब 
बबयािे तरंगतात, ही खराब बबयािे वापरू 
नये.

३. ही पद्र्ती अशीच ३ ते ४ वेळेस करावी 
जो पयतं चांगले ननरोगी बबयािे मिळत 
नाहीत. 

या कररता आपण मोठी णबयाणे जशी भेंडी, 

सोयाबीन, गवार, कारले, चवळी शेंग या

प्रकारची णबयाणे वापरावीत. 

(Click to see video)

https://drive.google.com/file/d/1o-Df9UtJLmXvcbp7ha5sqfm3IgQ8cFKo/view?usp=sharing


१००
ग्राि शे
ि

१००
ग्राि
स पीक
िाती

१००
मि.ली.
गोितू्र

बबजाितृ कसे तयार करावे?

बबजाितृ
(Click to see video) 

https://drive.google.com/file/d/1TqWPHJ3gH6PPuPTmEwd6nn5WpQuNDQQ1/view?usp=sharing


बबजाितृ- तयारी, वापर आणि फायदे
तयारी
• गोि त्र, ग्राि शिे आणि स पीक िाती एका िोठ्या भांड्यािध्ये एकत्र मिसळून
घ्यावे आणि बबजाितृ केल्यानंतर ते बबयािे ४८ तासानंतर वापरावे. 

वापर
• बबयािांवर बीजाितृ हळ वार हाताने लावावे. िग ते बबयािे वाळवून घ्यावे 
व नंतर पेरावे.

• छोटी रोपे परत पेरताना त्यांचे िूळ बबजाितृात घोळावे आणि िग पेरिी 
करावी.

फायदे
• बबयािांची अकं रि क्षिता वाढवते. 
• रोपांना िातीपासून होिाऱ्या रोगांपासून वाचवते.



पेरिी पद्र्ती 
• पेरिीपूवी बबयािांना बीजाितृ लावावे. 

पेरीव फेकीवटोकि



बबयािे : पालक, िेथी, कोथथबंीर
ई.

• सपाट वाफ्यांवर ह्या पद्र्तीने बबयािे
लावतात.

• एका रांगेिध्ये बबयािे एकािागोिाग
पेरले जाते ककंवा ठराववक जागेवर
बबया पेरून त्यांची रांग केली जाते.

पेरीव



बबयािे : भेंडी (३०X ३० सेिी), 
द र्ीभोपळा (३०X ३० सेिी) , 
चवळी (१५X १५ सेिी), 
गवार(३० X ३० सेिी),
आंबाडी (३० X ३० सेिी) ई.

• या पद्र्तीत ठराववक
जागेिध्ये ठराववक खोलीवर भोक 
पाडून बबयािे त्यात टोकून भोक 
ब जवले जाते.

• ही भोके ठराववक अतंरावर (१.५ ते २.५ 
सेिी) असावीत. 

• ह्यािध्ये िोठी जागा असते त्याि ळे 
हाताने ककंवायंत्राच्या साहाय्याने पेरिी 
करतात.

टोकि



बबयािे : वांगे, टोिॅटो, मिरची, 
कांदा ई. (गादी वाफ्यावर)

• ह्यािध्ये िोठी जागा असते त्याि ळे 
फेकीव पद्र्तीने, हाताने बी फेकून 
पेरिी करतात.

फेकीव

( Click to see video) 

https://drive.google.com/file/d/1gzcta_4b6vQqpftBBujJ_08vk2g-BLow/view?usp=sharing


जैववक खते आणि त्याचे फायदे
• जवैवक खते म्हिजे सूक्ष्ि जीव जतंू असतात, जे झाडांना आवश्यक 
असिारा पोषकिव्यांचा प रवठा वाढवून वनस्पती आणि झाड ेवाढववण्यास 
िदत करतात. 

फायदे 
• िातीचा पोत आणि वनस्पतींची उत्पादन क्षिता स र्ारते.
• रोग ननिाकि करिाऱ्या जन कांना वाढू देत नाही.
• पयाकवरिास अन कूल आणि प्रभावी 
• प्रदषूिापासून वातावरिाचे रक्षि करते. 
• ज्याि ळे वनस्पतींिध्ये आजार ननिाकि होतात असे हाननकारक पदाथक 
नष्ठ करते. 

• अर्क श ष्क पररश्स्थतीत देखील प्रभावी असल्याचे मसद्र् झाले.



जीवाितृ कसे तयार करावे?

१
मलटर
गोि त्र

१ ककलो
शेि

१००
ग्राि
ग ळ

९ मलटर
पािी

१०० ग्राि
स पीक
िाती

१०० ग्राि
चण्याचे
पीठ/

बेसन

जीवाितृ (Click to see video)

https://drive.google.com/file/d/1TZyKUAgK3Qo6MqyN8iIpstQJOxi1o8Il/view?usp=sharing


जीवाितृ – तयारी आणि फायदे
तयारी
1. एका भांड्यात सवक घटक एकत्र मिसळावे. 
2. ५ ते ७ द्रदवस याला सावलीत ठेवावे.
3. हे मिश्रि द्रदवसातून दोनदा दोन मिननटे घड्याळ्याच्या काट्याप्रिािे
उलट्या बाजनेू ढवळावे. 

4. ५ द्रदवसांनी गाळून घ्यावे. 
वापर
• १० मलटर साध्या पाण्यात १ मलटर जीवाितृ मिसळून रोपांवर फवारावे
ककंवा जमिनीवर मशपंडावे. 

• श्जवािू वाचवण्यासाठी याला ओल्या जमिनीवरच मशपंडावे. 



कंपोस्ट : प्रकिया आणि वापर

३० ते ६०
द्रदवसांनंतर
उत्ति खात
तयार झाले

१ २

३४



तयारी
१.सेंद्रिय कचरा वेगळा करावा आणि त्याचाच वापर करावा.
२.कंपोस्ट च्या जागी ३ िीटर उंची पयतं सेंद्रिय कचऱ्याचा थर करत जावा. 
३.पद्रहल्या थरानंतर शिेाचे पािी यावर मशपंडावे. (१०० मलटर पाण्यािध्ये १० 
ककलो शिे मिसळावे) जर शिे मिळत नसेल तर चांगली िाती ककंवा दही 
वापरले तरी चालते. 

४.जोपयतं हा थर १.५ मिटर उंच होत नाही तोपयतं वरील कृती करत राहावी. 
५.खताला आवश्यक असिारा ओलावा द्रटकून राहण्यासाठी आता हा कचऱ्याचा 
ढीग प्लाश्स्टक/ पोते/कापड/ िातीने झाकावा. 

६.१५ द्रदवसांनंतर हा थर पालटावा आणि थोड ेपािी मशपंडून परत झाकावा. 
७.३० ते ६० द्रदवसांनंतर जेव्हा या खताचे तापिान २५-३० डडग्री इतके झाले 
असेल तेव्हा आपल्या सेंद्रिय पोषक परसबागेसाठी उत्ति खात तयार झाले 
असे सिजावे. 

कंपोस्ट : प्रकिया आणि वापर



सवक सार्ारि रोग आणि व्यवस्थापन
करपा

(टिाटर, 
चवळी, 

वेलवगीय
वनस्पती)

यलो
िोझॅक

(भेंडी , 

वेलवगीय
वनस्पती)

भ री
(चवळी, 
भेंडी, 

वेलवगीय
वनस्पती)

िर
(सवक

भाज्यानंा
होऊ

शकतो)

बोकड्या /
च रडा ि रडा
(मिरची, वागें
टिाटर )



सवक सार्ारि रोग आणि व्यवस्थापन
१. ननरोगी बबयािांची ननवड करावी आणि 

बबजाितृ लावावे.
२. रोपाला भरपूर सूयकप्रकाश मिळायला 

हवा. 
३. रोपे ननरोगी रहाण्यासाठी सेंद्रिय खते 

आणि ओलावा द्रटकून रहािे गरजेचे 
आहे.

४. १० मलटर पाण्यािध्ये १०० मिली गोिूत्र 
मिसळून फवारावे ककंवा

५. ननि केक जमिनीवर पसरावा (५००ग्राि 
ननि केक ५० चौ. फूट जागेला) ककंवा

६. प्रत्येक १५ द्रदवसाला िाती जीवाितृाने 
मभजवून टाकावी ककंवा

१

६५

४३

२



सवक सार्ारि रोग आणि व्यवस्थापन
७. १०० मिली आंबट ताक १० मलटर 

पाण्यात मिसळून फवारावे ककंवा 
८. २५ ग्राि हळक ं ड ककसून रात्रभर १० 

मलटर पाण्यात ठेवावे व आणि गाळून 
फवारावे. 

९. भ री रोग : १० मलटर पाण्यात २०० 
ग्राि पपईची पाने उकळून घ्यावी. 
जेव्हा हे पािी ५० % होईल तेव्हा
थांबवावे. आता हे मिश्रि २० मलटर 
पाण्यात मिसळून फवारावे. 

७ ८

९



चला कीटकांना समजून घेवूयात.

िावा

त डत डे

पांढरी
िाशी

चवळी, घेवडा, 
भेंडी, वेलवगीय
भाज्या,
मिरची,वांगे

भेंडी, टिाटर, 
मिरची, वांगे

लागि : भेंडी, 
टिाटर, मिरची,
वांगे

अंड वपल्ले पूिक वाढ झालेले रोपे



चला कीटकांना समजून घेवूयात.

भेंडी, टिाटर, 
मिरची, वांगे

भेंडी, टिाटर,  
वांगे

अडं वपल्ले पूिक वाढ झालेले रोपे

फ ल
ककडे

वपठ्या
ढेक ि



चला कीटकांना समजून घेवूयात.

• रोपांच्या टोकाशी राहतो 
आणि फळे व फ ले नष्ट
करतो.

• सवक भाज्यां िध्ये 
कीटकांचा प्रकोप होऊ 
शकतो.

तंबाखूची
पाने खािारी 

अळी

अडंी

पूिक वाढ
झालेले

लावी

कोश



चला कीटकांना समजून घेवूयात.

• हे पानांच्या आतील भागात
वाढतात आणि पानातील
रस शोषि करतातआणि
पांढऱ्या रंगाचे डाग द्रदसून 
येतात.  
•जर द्रह प्रिािापेक्षा जास्त
वाढली तर रोपाची वाढ
ख टंते आणि उत्पादन घटते . 
•लागि : चवळी, टोिॅटो,
भेंडी, वेलवगीय भाज्या

नागअळी

अडंी

लावी

कोश

पूिक वाढ
झालेले



चला कीटकांना समजून घेवूयात.

• हा कीटक पानांच्या 
खालच्या बाजलूाच राहतो 
आणि पाने क रतडत असतो. 
पूिक वाढ झालेला कीटक 
पाने तसेच फळे 
पि खायला लागतो.

• लागि : टोिॅटो, वांगे, 
चवळी , भेंडी

शेंडा आणि
फळे 

पोखरिारी
अळी 

अडंी

लावी

पूिक वाढ
झालेले

कोश



रस शोषून घेिारे कीटक आणि अळी - व्यवस्थापन

• पानाच्या खालच्या भागात अडंी देतात.

• लावी, वपल्ले आणि पूिक वाढ झालेले कीटक
पानातील क्लोरोकफल / सॅप हे िव्य शोषून घेतात
व त्याि ळे रोपे किजोर होऊन िरतात.

• हे ि ख्यतः पानांच्या खालच्या पषृ्ठभागावर
राहतात.

• फ लककडे हे पानाच्या वर आणि खालच्या
पषृ्ठभागावर राहतात.

• कीटकांना त्यांच्या आवडीचे झाड मिळाले नाही
तर ते इतर झाडांवर आििि करतात .

• वपठ्या ठेकूि खोडावर असतो . 

रस शोषून घेिारे कीटक व अळी - वागिूक 
रस शोषून घेिारे
कीटक
व्यवस्थापनासाठी
जवैवक
कीटकनाशके

१. लमित
२. अश्ग्नअस्त्र
३. नीि अस्त्र



लमित कसे तयार कराव?े

१०० मिमल गोि त्र

१०० ग्राि
लसून१०० ग्राि तंबाखू

२५० िीली पािी

१०० ग्राि
मिरच्या

२५० मिली
पािी

१ २ ३

५० ग्राि
साबि

१० ग्राि द्रहगं ५

४

(Click to see video)

https://drive.google.com/file/d/1rRNNrAoULD4vbnd9JdMN7VGerRyhVqvl/view?usp=sharing


तयारी
१.१०० ग्राि तंबाखू २५० मिली पाण्यात मिसळून रात्रभर वेगळी ठेवावी.
२.१०० ग्राि लसूि ठेचून गोिूत्र ककंवा रॉकेल िध्ये मिसळून रात्रभर वेगळा ठेवावा.
३.१०० ग्राि मिरची ठेचून २५० मिली पाण्यात मिसळून रात्रभर वेगळी ठेवा.
४.प ढच्या द्रदवशी मिश्रि १,२,३ एकत्र करावे आणि एका भांड्यात गाळून घ्यावे.

५.१० ग्राि द्रहगं व १० ग्राि साबि / साबि पावडर गरि पाण्यात मिसळून
या मिश्रिात टाकावी

वापर
• १६ मलटर पाण्यात १० मिली लिीत मिसळून रोपांवर फवारावे.

फायदा
• सवक रस शोषून घेिाऱ्या कीटकांसाठी उपयोगी 

लमित – तयारी, वापर आणि फायदे



अग्नी अस्त्र - कसे तयार करावे?
१ मलटर
गोि त्र

१०० ग्राि
मिरच्या

१०० ग्राि
तंबाखू

१०० ग्राि
लसून

सवक घटक
ठेचून एकत्र
करावे.

४ ते ५ वेळा
याला उकळी
येऊ द्यावी.

साठी याला
बाजूला
ठेवावे.

१ २ ३
५

४
६ मलटर पाण्यात
१०मिली
अश्ग्नअस्त्र
मिसळून घ्यावे.

रोपांवर
फवारावे

१ ककलो
कडू मलबंाचा
पाला

फायदा : सवक रस शोषून घेिाऱ्या कीटकासंाठी
उपयोगी (पांढऱ्या िाशी, त डत ड,े िावा, िाइट्स, 

वपठ्या ठेकूि, फ लककडे ई. ) आणि स रवंट जसे की, 
(फळे, पाने खािारी अळी)

(Click to see video) 

https://drive.google.com/file/d/1vfQK5_PIpKxkANcqVUiXAhwaS3NdJTqw/view?usp=sharing


ननि अस्त्र - कसे तयार करावे?

ननि अस्त्र

१ ककलो
कडू

मलबंाची
पाने

२०० ग्राि
गायीचे
शेि

५ मलटर
पािी

१ मलटर
गोि त्र



ननि अस्त्र - प्रकिया आणि फायदे
प्रकिया
१. सवक पदाथक मिसळून घ्यावेत. 
२. २ ते ५ द्रदवस सावलीत ठेवावे.  
३. दररोज २ ते ५ मिननटांसाठी दोनदा हलवावे.
४. ५ द्रदवसांनी गाळून घ्यावे.
५. १०० ते १५० मिली नीि अस्त्र १० मलटर पाण्यािध्ये मिसळून फवारावे. 

६. ह्याचा वापर सहा िद्रहन्यासाठी होऊ शकतो. 
फायदे
• रस शोषून घेिाऱ्या कीटकांची म्हिजेच िावा, पाने ग डंाळिारी अळी, 
फ लककड,े पांढरी िाशी यांच्यावर उत्ति उपायकारक



णमत्र कीटक

•िावा आणि
त डत डे
खातात.

बीटल कीटक

•कीटक खातात

ड्रगन फ्लाय

• रस शोषून
घेिारे कीटक, 

त्यांची अंडी, 
वेगवेगळ्या
प्रकारच्या
अळ्या खातात. 

िायसोपा

• रस शोषून
घेिारे कीटक
आणि त्याचंी
अडंी खातात

लेडी बडक बीटल



णमत्र कीटक

•रस शोषून घेिारे कीटक, त्यांची अंडी, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अळ्या
खातात. 

ड्रगन फ्लाय मसकफक ड िाशीइअरववग



मित्र जीवजंतू 

गांडूळ

पक्षी

िर्िाशी

िायसोपा

डॅ्रगन फ्लाय

लेडी बडक बीटल



मित्र जीवजंतू 
• पक्षी, कीटक ननयंत्रि, बबयािे पसरविे आणि परागिांिध्ये िहत्वाची भूमिका

बजावतात
• िर्िाश्या आणि इतर कीटकांद्वारे परागकि न पसरल्या ि ळे झाडाचे प्रसार

होईल.

• िायसोपा ऍफंीड्स आणि इतर कीटकांवर ननयंत्रि ठेवते .
• लेडीबडक बीटल ऍफंीड्स, िाइट्स, पांढरी िाशी आणि इतर कीटक यावर 

ननयंत्रि ठेवते. 
• ड्रगन फ्लाय या िच्छर आणि इतर कीटक यांच्यावर ननयंत्रि ठेवतात. 

• गांड ळे िातीला स पीक बनवतात आणि पािी, वायू आणि पोषकिव्ये
वनस्पतींच्या ि ळापयतं पोहोचववतात. 



१. बबयािे संवर्कन करताना फक्त देशी बबयािेच
संवर्कन करता येते.

२. टिाटर, मिरच्या, घेवडा, िटार ह्या
संवर्कनासाठी उत्ति असतात.

३. .याना फ ले येतात आणि ते स्वतःच
स्वतःचे परागीकरि करतात. 

४. आपल्याला हवी आहे अशी उत्पादन आणि
ग िर्िक असलेलं झाडे ननवडावीत.

५. उत्ति, परीपक्व, सशक्त आणि कोितेही रोग
नसलेल्या झाडाची ननवड करावी. 

६. ज्या झाडाची बबयािे ननवडायची आहेत त्या
झाडाची फळे, शेंगा ककंवा पाने तोड नये.

बीज संवधणन कसे करावे ?



बीज संवधणन कसे करावे ?

१. फळाची पूिक वाढ झाल्यानंतर 
फळांिर्ील गरासकट बबयािे वेगळे 
करावे.

२. बबयािे आणि गर एका ग्लासात 
पाण्यात िध्ये ठेवावे.

३. हे मिश्रि द्रदवसातून दोनदा हलवावे. 
मिश्रि आंबल्यानंतर ५ द्रदवसांच्या 
आत बबयािे तळाशी जिा होईल.

४. पािी काढून टाकावे, बबयािे र् वून 
घ्यावे आणि स क्या कागदावर 
पसरावे. 

टोिॅटोच्या बबया



बीज संवधणन कसे करावे ?

१.यांची फळे पूिक वाढून
वाळेपयतं झाडावरच ठेवावीत.

(मिरची , वाल, भेंडी, गवार, 
चवळी शेंग ई.)

२.यातून बबया बाजलूा कराव्यात आणि 
वाळण्यास ठेवाव्यात. 

मिरचीच्या बबया



बीज संवधणन कसे करावे ?

१. ननवडलेल्या झाडावरील शेंगा
जोपयकत त्या चॉकलेटी होत नाहीत 
तोपयतं वाळू द्याव्या,
बबयािे शेंगेिध्ये असू द्यावे. 

२. ह्यासाठी सार्ारि खाण्यासाठी शेंगा 
काढिीच्या वेळेपेक्षा िद्रहना जास्त 
लाग ूशकतो. 

३. आता झाडावरून शेंगा काढाव्यात 
आणि त्या तोडून आतिध्ये वाळायला 
ठेवाव्यात .

४. साठवण्याच्या आर्ी ककिान २
आठवड ेह्या वाळवल्या पाद्रहजेत, 
नाहीतर ह्या लावेपयतं त म्ही शेंगातच
देखील ठेऊ शकता. 

घेवडा आणि िटारच्या बबया



बीज संवधणन कसे करावे ?

• पूिक परीपक्व झाल्यावर फळाची 
काढिी करावी.

• फोडलेल्या फळातील गर वेगळा
काढ न बबयािे वेगळे करावे. पाण्यात 
स्वच्छ र् व न सावलीत वाळवावे

वेलवगीय भाज्या (भोपळा आणि
काकडी)



बीज संवधणन कसे करावे ?

• बीज संवर्कनासाठी ४ ते ५ ननरोगी 
झाडांची फ ल ननवड करावी. १५० 
ते १८० द्रदवसानंतर बबयािे तयार 
होते िग ती बबयािे काढावीत

• बबयािे तयार झाल्यावर ते झाड 
कापावे आणि खोडापासून उलटे 
करून वाळवावे. 

• म्हिजे बबयािे वेगळे होईल
• जोपयतं यातील पाण्याचे प्रिाि ८ 

ते ९% इतके किी येत नाही 
तोपयतं वाळवावे. 

पालक आणि लाल िाठ



बीज संवधणन कसे करावे ?

• बीज संवर्कनासाठी याचे फ लू घ्यावे आणि 
वाळवून चॉकलेटी होऊ द्यावे

• कापिी करुन ज डया बांर् न वाळवावीत. 
• काठीने िारून ककंवा हाताने रगड न 
बबयािे वेगळे करावे व स्वच्छ करुन 
घ्यावे.

कोथथबंीर



सेंणद्रय पोषक परसबागेसाठी काही झाडे

भाज्या फळे िसाले औषर्ी
टिाटर िाट केळी हळद कोरफड
वांगे पालक थचकू कोथथबंीर प द्रदना
मिरची गवार पेरू िेथी बेमसल
भेंडी चवळी पपई अिक त ळस
कारले शवेगा आवळा लसून
पडवळ कडीपत्ता सीताफळ कांदा पात
दोडका बीट आणि ि ळा डामळंब

द र्ी भोपळा वाल
पोई अळू

राजथगरा आंबाडी
कोहळा प द्रदना



हंगाम नुसार भाजीपाला लागवड

खरीप

(जून -जुलै )

रब्बी

(सप्टेंबर- ऑक्टोबर)

उन्हाळी

(फेबु्रवारी - माचण)

शेवगा कांदा पात कांदा पात पत्ताकोबी कांदा पात पत्ताकोबी
कोरं्बीर आंबाडी आंबाडी फ लकोबी आंबाडी फ लकोबी
कडीपत्ता वांगी वांगी लाल माठ वांगी लाल िाठ
गवार टमाटर टमाटर पालक टिाटर पालक
भेंडी पोई साग पोई साग दुधीभोपळा पोई साग भेंडी

भोपळा पुदीना पुदीना मुळा पुदीना भोपळा

दुधीभोपळा पालक पालक णबट रूट पालक मुळा

कोहळा राजणगरा राजणगरा राजथगरा बबट रूट
मेर्ी मेर्ी अळू

कारली कारली कोहळा

चवली शेंग अळू चवली शेंग



सेंद्रिय पोषक परसबाग



सेंद्रिय पोषक परसबाग- जागेची ियाकदा नाही!



कापिी : आनंदी क्षि



32 B.S Marg,

Near Stock Exchange

Mumbai 400023

Ph.022 40574414, 40574431

Email: headoffice@ sahayaktrust.org

www.sahayaktrust.org
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