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ग्री ष्मावकमाश े प्रहलेिकमा तथमा च लिज्मासःु सव 
-लितवृ्यस्य गहृ ं गतवनततौ । तेषमंा लितवृ्यः एकः 
कृषकः अलसत । एकलस्न ् लिवसे ततौ क्ेत्े 

कमालनचन उिकरणमालन दृष्टवनततौ ्यथमा खलनतं् िलवत्् ्उतखलनतं् 
हि् ्इत्यमािरीलन ।

अह ंज्मातलु्च्माल् ्यत ्व्य् ्
एतेषमा् ्उिकरणमानमा् ्उि्योगं 

कुत् तथमा च कथं कु्ः्?

 भवनतः िलितवनतः ्यत ्सववेषमंा सिरीवमानमंा कृते भोिनस्य 

आवश्यकतमा भवलत । िमाििमाः सवस्य भोिनं सव्य्वे लन्म्ातुं 

शकनवुलनत । लकं भवनतः स्रलनत हररतिमाििमाः सव-भोिनं कथं 

संशे्लषतं कुव्लनत ? ्नषु्य-सलहतमाः सववे िनतवः भोिनलन्म्ाण े

अस्थम्ाः सलनत । तलह ्िनततूनमंा भोिनस्य  स्ोतः लक्?्

 िरनत ुव्ंय लक्थथं भोिनग्हण ंकु्ः्?

 भवनतः िमानलनत एव ्यत ्सिरीवमाः भोिनमात ्प्रमाप्त-उष्मा्यमाः 

उि्योगः लवलभननेष ु िैलवक-प्रक्र्षे,ु ्यथमा- िमाचन्,् श्वसन्,् 

उतसि्न् ्इत्यमािरीनमंा समिमािने कुव्लनत ।

  व्ंय सवभोिनं िमाििेभ्यः अथवमा िनतभु्यः वमा उभमाभ्यमंा 

प्रमापनु् ः ।

्यतो लह सववेषमंा कृते भोिनस्य 
आवश्यकतमा भवलत; अतः व्ंय 
सविशे े अलिकमानमंा िनमानमंा भोिनं 
कथ् ्उििबि ंकमारल्यतुं शकनु् ः?

 

भोिनस्य ्हतमा प्र्माणने  
उतिमािन् ्आवश्यक् ्

अलसत ।

लवशमाििनसंख्यमा्ैय भोिन-प्रिमानमा्य एतस्य लन्यल्तोतिमािन् ्
उलचतं प्रबनिनं तथमा च लवतरण् ्आवश्यक् ्अलसत ।

१.१   कृषि-पद्धतयः  

प्रमा्यः १०,००० ई. ितूवथं ्यिमा ्नषु्यमाः भ्र्णशरीिमाः 
आसन ् । ते एकस्मात ् सथमानमात ् अिरसथमानं ्यमावत ्
भोिनस्य आवमासस्य च अनवेषण े स्तूहषे ु लवचरलनत 
स् । ते अिकवमालन फिमालन तथमा च शमाकमालन 
खमािलनत स् तथमा च ते भोिनमा्य िनततूनमा् ् आखटंे  
प्रमारबिवनतः । कमािमानतरे ते कृलष ं कृतवमा, तण्ुिस्य 
गोित्ू स्य च तथमा च अन्ेयषमंा सस्यमानमा् ् उतिमािनं 
कृतवनतः । एवं प्रकमारेण कृषःे प्रमारमभः सञिमातः ।

 ्यिमा एकप्रकमारकमाः एव वकृ्कमाः एकलस्न ् एव सथमाने  

्हतमा प्र्माणने संवलित्माः कलषत्माः च भवलनत । उिमाहरणमाथथं 

गोित्ू स्य सस्यस्य अथ्ः भवलत एकलस्न ्एव क्ेत्े संवलित्माः  

सववे गोित्ू िमाििमाः।

 भवनतः िमानलनत एव ्यत ् सस्यमालन लवलभननप्रकमारकमालण 

भवलनत, ्यथमा अननमालन, शमाकमालन, फिमालन च । ्यलस्न ्ऋततौ एते 

वकृ्कमाः संविन्ते तिमािमारेण व्ंय सस्यमानमंा वगगीकरण ंकतुथं शकनु् ः ।

 भमारत् ् एकः लवशमाििशेः अलसत । अत् तिि्मान् ् 

आर्त्मा तथमा च वषम्ा इत्यमािरीनमंा ििवमा्यवरी्य-िररलसथत्यः 

एकस्मात ्क्ेत्मात ्अिरक्ेत्े लभननमाः। अतः िशेस्य लवलभननभमागेष ु

लवलविमालन सस्यमालन उतिमाद्यनते । एतस्यमाः लवलवितमा्यमाः 

अननतर्लि सथतूिररीत्यमा सस्यमानमंा लवििमा वगगीकरण ंकतुथं शकनु् ः ।

(१) खरीफ-ससयम ् : ्ेयषमंा सस्यमानमा् ्विनं वषम्ाऋततौ कृतं 

भवलत तमालन सस्यमालन खररीफसस्यमालन इलत कथ्यनते । भमारते 
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वषम्ा-ऋतःु समा्मान्यतः ितून्मासमाि ्आरभ्य सपटमबर्मासि््यनतं  
भवलत । व्रीलहः, कलणश्,् सो्यमालबन,् कमािम्ासः इत्यमाि्यः 

खररीफसस्यमालन सलनत ।

(२) रबी-ससयम ् : शरीत-ऋततौ संवलित्मालन सस्यमालन रबरी-

सस्यमालन इलत कथ्यनते । गोित्ू माः, चणकमाः, हरेणःु, सषि्माः, तथमा 

च अतसरी इत्यमािरीलन रबरी-सस्यस्य उिमाहरणमालन सलनत ।

 एतत ् अलतररकं्, केषलुचत ् सथमानेष ु िमाि, शमाकमालन च 

ग्रीष्-ऋततौ उतिमाद्यनते ।

१.२ आ्धपाररक-ससयपानपंा पद्धतयः

िमान्ंय शरीत-ऋततौ लक्थथं न 
उतिमालितुं शक्यते ?

िमान्यस्य उतिमािनमा्य बहुििस्य 
आवश्यकतमा भवलत । अतः एतस्य 

उतिमािनं केविं वषम्ा-ऋततौ एव 
भवलत ।

 सस्यस्य उतिमािनमा्य कृषकैः अनेके गलतलवलि्यः 

समा्ल्यक-अवितौ करणरी्यमाः भवलनत । भवनतः र्क््यलनत ्यत ्

एते गलतलवलि्यः तमादृशमाः भवलनत ्ेयषमा्् उि्योगः ् मािमाकमारमाः 

अथवमा भवनतः सजिमा्यमाः िमाििमानमा्् उतिमािनमा्य कुव्लनत । 

एते गलतलवलि्यः अथवमा कमा्यम्ालण कृलष िद्धत्यः उच्यनते । 

एते गलतलवलि्यः अगे् प्रितमाः सलनत ।

१. ्िृः लन्म्ाण््

२. विन््

३. उव्रक-िमान््

४. अवमालञ्त-िमाििेभ्यः सरुक्मा

५. कत्न््

६. भण्मारण््

१.३   मृदः षनमपामाणम्

सस्यस्य उतिमािनमात ् ितूवथं ्िृः लन्म्ाण ं प्रथ् ं चरण् ् । ्िृः 

अिवत्नं तथमा च एतस्यमाः लशलथिरीकरणस्य लन्म्ाण् ्अत्यनतं 

्हतवितूणथं कमा््य् ्अलसत । एतेन ्तूिमालन भत्ू तौ गहनतमा् ्प्रलत 

गच्लनत । लशलथि्िृमा्यमंा गहनतमा्यमंा लसथतमालन ्तूिमालन अलि 

सरित्यमा श्वसनं कतुथं शकनवुलनत । लशलथि्िृ ् कीदृशमानमंा  

िमाििमानमंा कृते श्वसने समाहमाय्ंय करोलत ?

 लशलथि्िृ्, ्लृि अवलसथतमानमंा लकञचुिकमानमंा, 

सतूक््िरीवमानमंा च वदृ्धतौ समाहमाय्ंय करोलत । एते िरीवमाः 

कृषकमाणमंा ल्त्मालण सलनत ्यतो लह एते ्िृः अिवत्नं कृतवमा 

लशलथिरीकरणं कुव्लनत तथमा च ह्तू्स् इलत अस्य लन्म्ाण ं 
कुव्लनत । िरनतु ्िृः अिवत्नं लशलथिरीकरणं लक्थ्् ्

आवश्यक्् ?

 भवनतः गत-कक्मा्यमंा िलितवनतः ्यत् ्लृि खलनिमाः ििं 

वमा्युः तथमा च केचन सिरीवमाः भवलनत । एतत् अलतररकं्, 

्तृ-िमाििमाः िनतवः च ्लृि अवलसथतैः िरीवैः अिघलटतमाः 

भवलनत । अलस्न् प्रक्र्े ्तृिरीवेषु लसथतमाः िोषकमाः ्लृि 

लन्यु्क्माः भवलनत । एतमान् िोषकमान् िमाििमाः अवशोष्यलनत ।

 ्यतो लह उिररतनस्य आवरणस्य लकलञचत ्सेणटरी्रीटरिररल्तमा 

्िृमा (्तृ)् एव िमाििमानमंा वदृ्धतौ समाहमाय्ंय करोलत, एतस्य 

िरमावत्नमािवत्नस्य विमारमा तथमा च लशलथिरीकरणने िोषकििमाथम्ाः 

उिरर आगच्लनत । िमाििमाः एतेषमंा िोषक-ििमाथम्ानमा् ्उि्योगं 

कतुथं शकनवुलनत । अतः ् लृतकमा्यमाः िरमावत्न् ्अिवत्नं तथमा च 

लशलथिरीकरण ंसस्य-उतिमािनमा्य अत्यनतं ्हत्वितूण््  ्अलसत ।

 ्लृतकमा्यमाः िरमावत्नमािवत्नस्य तथमा च लशलथिरीकरणस्य 

प्रलक्र्यमा कषण्् ् इलत कथ्यते । एषमा प्रलक्र्यमा हिचमािनविमारमा 

लक्र्यते । हिमालन कमाषे्न अथवमा ितौहने लनल्त्मालन भवलनत । ्यलि 

्िृ ्अत्यनतं शषुक् ्अलसत तिमा कषण्मात ्ितूवथं ििेन सेचनस्य 
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आवश्यकतमा अलि भलवतुं शकनोलत । कृष्टक्ेत्े ्िृः बहृलिोष्टमाः 

भलवतुं शकनवुलनत । एतेषमंा त्ोटन् ्एकस्य िमाटिस्य समाहमाय्ेयन 

आवश्यक् ्भवलत । एतत ्कमा्यथं िमाटिविमारमा लक्र्यते ।

 किमालचत ् कषण्मात ् ितूव्् ् उव्रक् ् अलि  िरी्यते । एतेन 

कषण्-स््ेय उव्रकः ्लृि सम्यक््यमा ल्लरितः भवलत । कषण्मात ्

ितूवथं क्ेत्ेष ुििं िरी्यते ।

कृषययुपकरणपाषन  :

सम्यक् उतिमािनमा्य कषण्मात ् ितूवथं ्िृः लशलथिरीकरण ं 
आवश्यक् ् । एतत ् कमा््य् ् अनेकैः उिकरणःै लक्र्यते । हिं 

खलनतं् तथमा च कलटरीवेटर इत्यमािरीलन उिकरणमालन अलस्न ्कमा्यवे 

प्र्खुमालण सलनत ।

हलम ् : प्रमाचरीनकमािमाि ् एव हिस्य उि्योगः कषण्मा्य 

उव्रक्िेनमा्य अवमालञ्त-िमाििमानमंा लनषकमासनमा्य तथमा च 

्िृः लनघष्ण्मा्य भवलत एव । इि् ् उिकरण ं कमाषे्न लनल्तं् 

भवलत एतस्य आकषण् ं बिरीवि-््यगुिेन अथवमा अन्य-

िशतूनमंा (अश्वमाः, ऊष्टमाः) समाहमाय्ेयन भवलत । अलस्न ्ितौहस्य 

एकमा लत्कोण्यकु्मा िलत्कमा (ितरी) भवलत ्यमा फपालः इलत 

उच्यते । हिस्य ्खु्यभमागः िरीघक्माषे्न लनल्त्ः भवलत ्यः 

हलदण्ः इलत कथ्यते । एतस्य एकलस्न ्भमागे एकमा ्लुष्टकमा 

भवलत तथमा च अिरः भमागः आिमारिण्ेन सह ्योलितः 

भवलत सह ्यकु्ः भवलत ्यः बलिविम्ानमंा ग्रीवमा्यमाः-उिरर  
सथमाप्यते । बिरीवि््यगु्ः तथमा च एकः ्नषु्यः एतत् सरित्यमा 

चमािल्यतुं शकनोलत ।

खषनत्रम् : एतत् एकं सरि्् उिकरणं ्यस्य उि्योगः 

अवमालञ्त-िमाििमानमंा लनषकमासनमा्य तथमा च ्ृिः 

लशलथिरीकरणमा्य लक्र्यते । अलस्न् कमाष्स्य अथवमा ितौहस्य 

हििण्ः

फमािः

षचत्रम ्१.१ (अ)   हि् ्।

िरुः
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्लुष्टः
्लुष्टिण्ः       

वक्रिट्ः

षचत्रम ्१.१ (ब)   कुद्मािः ।

च्ि्ट्ः

िमातिुण्ः

िण्ः भवलत एकलस्न ्भमागे ितौहस्य लवसततृमा तथमा च िररवलत्त 
-िलत्कमा भवलत ्यमा तरीक्णित्् ्इव कमा्यथं करोलत । एतस्य अिर-
भमागस्य आकषण् ंिशलुभः लक्र्यते ।

किमाणयनत्रम ् : अद्यतवे कषण् ं ्ैटकटर्यमानविमारमा संचमालित- 
कषण््यनत्-्माध्य्ने लक्र्यते । कषण््यनत्स्य उि्योगेन रि्ः 
स््यः च उभ्योः रक्ण ंभवलत ।

षचत्रम ्१.१ (स) ्ेटकटर्यमानेन कषण््यनत्स्य चमािन् ्।

१.४  वपनम ्:

विनं सस्य-उतिमािनस्य ्हतवितूणथं चरण् ् अलसत । विनमात ्
ितूवथं रिषे्गणुवतमा-्यकु्मानमंा बरीिमानमंा च्यनं लक्र्यते । स्रीचरीन-
बरीिमालन सवच्मालन तथमा च सवसथमालन बरीिमालन इलत भवलनत । 
कृषकमाः अलिक-उतिमािक-क््तमा्यकेु्भ्यः बरीिेभ्यः प्रमािमान्यं 
्यच्लनत ।

बीजपानपंा चयनम ्

एकलस्न ् लिवसे अह ं ्मातरं दृष्टवमान ् ्यत ्
्मातमा कमालनचन चणकबरीिमालन एकलस्न ् िमात्े 
सथमािल्यतवमा तलस्न ् ििं सथमाि्यनतरी आसरीत ् । 
केषमाञचन लन्षेमाननतरं कमालनचन बरीिमालन ििस्य 
उिरर आगत्य तरलनत स् । अह् ् आश्च््य् ्
अनभुतूतवतरी ्यत ्बरीिमालन लक्थथं तरलनत ?

गषतषवष्धः १.१

लकञचन प्र्योगिमात्् ् अिथं ििेन िररितूर्ेयत ् । एतलस्न ्
्लुष्टिररल्तमालन गोित्ू बरीिमालन संसथमाप्य सम्यक् आिो्नं 
कुव्नत ु। लकलञचत ्कमािं ्यमावत ्प्रतरीक्मां कुव्नत ु।

 लकं कमालनचन बरीिमालन उिरर आगत्य तरलनत ? बरीिमालन ििे 

लतष्लनत, ते िघतूलन अथवमा भमार्यकु्मालन ? क्लतग्सतमालन बरीिमालन 

ररक्मालन भवलनत अतः एतमालन ििे तरलनत ।

 सवसथ-बरीिमानमंा क्लतग्सतेभ्यः बरीिेभ्यः िथृककरणस्य एषः 

सम्यक् लवलिः अलसत ।

 विनमात ् ितूवथं बरीिविनस्य उिकरणमानमंा लवष्ेय ज्मान् ्

आवश्यक् ्अलसत ।

परमपरपागत-उपकरणपाषन : िरमिर्यमा बरीिमानमंा विनमात ्

ितूव्् ् उि्यजु्योिकरण ं कतू प्यमाकमारस्य भवलत । बरीिमालन कतू प्यमंा  
प्रक्ेिणमात ् िरं विमाभ्यमंा लत्लभः वमा नमालिकमालभः तरीक्णकोणभे्यः 

गच्लनत ।  एते कोणमाः ्िृमंा लभनद्य बरीिमालन तत् सथमाि्यलनत ।  

षचत्रम ्१.२ (अ) बरीिविनस्य िमारमिररकः लवलिः ।
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षचत्रम ्१.२ (ब)   बरीिवेलिकमा ।

बीजवेष्धकपा : अद्यतवे विनमा्य ्ैटकटरविमारमा संचमालितमा्यमाः  

बरीिवेलिकमा्यमाः उि्योगः भवलत । एतेन बरीिेष ुस्मानमानतरं तथमा 

च गहनतमा लतष्लत । 

 इि ं सलुनलश्चतं भवेत ् ्यत ् विनमाननतरं बरीिमालन ितूणत््यमा 

्लृतकमा्यमंा लन्लजितमालन भवे्यःु । एतेन िलक्लभः बरीिेभ्यः 

लक्र्य्माणमात ् हमानेः रक्ण ं भलवतुं शकनोलत । बरीिवेलिक्यमा 

विनस््ेय स््यस्य रि्स्य च उभ्योः रक्ण ंभवलत ।

्् लवद्यमाि्यस्य लनकषमा  एकमा िमाििशमािमा 
(नस्ररी) अलसत । तत् अह ंदृष्टवमान ््यत ्लवलभननमाः 
िघवः िमाििमाः स्यतूतेष ुसथमालितमाः सलनत ।  ते एवं 
लक्थथं सथमालितमाः सलनत ।

सस्यसदृशमाः कमालनचन िमाििबरीिमालन 
ितूवथं िमाििशमािमा्यमंा उतिमाद्यनते । 

्यिमा िमाििमाः प्रवदृ्धमाः भवलनत तिमा 
हसतेन कृलषक्ेत्े रोप्यनते । केचन 
वन्यिमाििमाः िषुििमाििमाः च अलि 

िमाििशमािमा्यमा् ्उतिमाद्यनते ।

 िमाििमाः नमालतस्रीिे भवे्यःु तिथथं बरीिमानमंा ्ध्ेय 
आवश्यकितूरतव् ् अत्यनतं ्हत्वितूण््  ् अलसत । अनेन 

िमाििमाः सतू ््यप्रकमाशं  ि ोषकतत्वं  ििं  च ि्य म्ाप्त्मात््यमा 
प्र मा पनुव ल नत  ।  ि माििसघनतमा्यमा ः  व मारणमा्य केचन 
िमाििमा ः  अिसमा ््य न ते  ।

१.५    उवमारक-सयंयोजनम ्

ते ििमाथम्ाः ्ेयषमंा ्ृलि िोषकततवमानमंा सतरं सथमािल्यतुं 

सम्ेिनं लक्र्यते  ते उव्रकमाः इलत कथ्यनते ।

अह् ् एकलस्न ् क्ेत्े उतिमाद्य्मानस्य 

सवसथसस्यस्य िमाििमान ् दृष्टवमान ् । ्यद्यलि 

लनकटक्ेत्े िमाििमाः असवसथमाः आसन ् । 

केचन िमाििमाः अन्ेयषमा् ्अिेक््यमा सम्यक् 

प्रकमारेण कथ् ्उतिद्यनते ?

्लृतकमासस्यमा्य खलनिििमाथम्ान् ििमालत । एते िोषकमाः िमाििमानमंा 
वदृ्ध्ेय आवश्यकमाः सलनत । केषलुचत् के्ते्ष ु कृषकमाः एकं 
सस्यमात् अननतर् ्अिर् ्उतिमाि्यलनत । क्ेत्मालण किमालि 
ररक्मालन न भवलनत । कलिनमंा कुव्नतु ्यत् िोषकमाणमंा लकं 
भवलत ?

 लनरनतर-सस्यमानमा् ् उतिमािनेन केषमालञचत् िोषकमाणमंा 
न्यतूनतमा भवलत । एतस्यमाः क्तेः ितूत््ेय कृषकमाः क्ेत्ेभ्यः 
उव्रकमान् ्यच्लनत । एषः प्रक्र्ः “उव्रकिमान्”् इलत 
कथ्यते । अि्यम्ाप्त-उव्रकिमानेन िमाििमाः असवसथमाः  
भवलनत ।

 उव्रकः एकः िैलवकः ििमाथ्ः वत्ते ्यः िमाििमानमंा िनततूनमंा 
वमा अिलशष्टभे्यः प्रमाप्यते । कृषकमाः िमाििमान् ्तृिनततून ्

वमा एकलस्न् गतवे सथमाि्यलनत तथमा च ्यमावत् अिघटनं न 

भवलत तमावत् एतमान् एव्ेव त्यिलनत । केचन सतूक््िरीवमाः 

अिघटनं कुव्लनत । अिघलटतः ििमाथ्ः उव्रकरूिेण 

सवरीलक्र्यते । भवनतः सप्त्कक्मा्यमा् ् अिरीतवनतः ्यत ्

‘कमिोलसटङ्ग’ अथवमा लकञचिुकविमारमा कथं उव्रकस्य 
लन्म्ाणं लक्र्यते ।
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्दु्मानमंा चणकमानमंा च बरीिमालन सवरीकृत्य तथमा तमान ्

अकुंररतमान ् कुव्नत ु । एतेष ु स्मानमाकमार्यकु्मान ् त्रीन ्

नवोलभििमान ् लचनवनत ु । अिनुमा त्रीन ् चषकमान ् िमात्मालण 

वमा सवरीकुव्नत ु । एतेषमा् ्अ’ ब’ स’ इलत लचह्माङ्कनं 

कुव्नत ु । ‘अ’िमात्े लकलञचत ् ्लृतकमंा सथमािल्यतवमा 

गो््य-उव्रकं सम्िे्यनत ु । ‘ब’िमात्े स्मान-्मात्मा्यमंा 

्िृमंा सवरीकृत्य तलस्न ् लकलञचत ् ‘्यतूरर्यमा’ इलत  
्योि्यनत ु । ‘स’ िमात्े लकलञचत ् ्लृतकमा् ् एव  
सथमाि्यनत ु। अिनुमा एतेष ुस्मान्मात्मा्यमंा ििं सथमािल्यतवमा 

सरुलक्तसथमाने सथमाि्यनत ु। प्रलतलिनं ििं ्यच्नत ु। िश 

लिवसमाननतरं तेषमंा वलृदं्ध िश्यनत ु।

षचत्रम ्१.३ (अ) प्र्योगमा्य ितूव्सजिमा ।

षचत्रम ्१.३ (ब)   िरुरीषमालिलभः उव्रकेण च 
सस्यवलृद्धः 

गषतषवष्धः १.२  लकं लत्ष ु िमाते्ष ु िमाििमाः स्मानमाः सलनत ? कलस्न ्

िमाते् िमाििमानमंा वलृद्धः उत्मा ? कलस्न् िमाते् िमाििमानमंा वलृद्धः 

सवम्ालिकमा ?

 उव्रकमाः रमासमा्यलनक-ििमाथम्ाः सलनत ्ेय लवशषेिोषकैः 

स्दृ्धमाः भवलनत । ते कमाब्लनकोव्रकमात ् कथं लभननमाः? 

कमाब्लनकोव्रकमाणमा् ् उतिमािन् ् उद्योगेष ु लक्र्यते ।  
कमाब्लनकोव्रकस्य उिमाहरणमालन सलनत--- ‘्यतूरर्यमा, अ्ोलन्यमा, 

सलफेट्, सिुरफमासफेट्, िोटमाश’ इत्यमाि्यः, NPK (नमाइ्टोिन, 

फमासफोरस,् िोटैलश्य्) ।

 एतेषमा् ् उि्योगेन कृषकमाः गोित्ू माः िमान्ंय कलणश् ्

इत्यमािरीनमंा सस्यमानमा् ्उतिमािने समाहमाय्ंय प्रमापनवुलनत ।

िरञच उव्रकमाणमा् ् अलिकोि्योगेन ्िृमा्यमाः उव्रतमा्यमंा 

न्यतूनतमा आगतमा अलसत । एतमालन िि-प्रितूषणस्यमालि स्ोतमंालस  
अभवन् । अतः ्िृः उव्रतमंा सथमािल्यतु् ् उव्रकमाणमंा सथमाने 

िैलवक-उव्रकमाणमा् ् उि्योगः कत्व्यः अथवमा वि्योः 

सस्यविन्योः ्ध्ेय लकलञचत् कमािं ्यमावत् कस्यमालि सस्यस्य 

विन् ्अकृतवमा क्ेतं् ररक््ेव त्यिेत् ।

 उव्रकस्य प्र्योगेण ्िृमा्यमाः सवरूिे प्रगलतः भवलत  तथमा 

च ििस्य अवशोषण-क््तमा्यमा् ्अलि वलृद्धः भवलत । एतेन 

्लृि सववेषमंा िोषकमाणमंा ितूलत्ः भवलत ।

  ्लृि िोषकमाणमंा प्रलतितूत्यम्ाः अन्यः क्र्ः वत्ते  
सस्यचक्रण् ्। अलस्न ्एकं सस्यमाननतरं क्ते् ेलवितरी्यप्रकमारस्य सस्य् ्

एकमानतरक्र् ेउतिमाद्यते । ितूव्् ्उतरभमारते कृषकमाः लशलमब्यकंु् सस्ंय 

एकलस्न ्ऋततौ उतिमाद्यनते स् तथमा च गोित्ू माः अन्यलस्न ्ऋततौ । 

एतेन ्लृि नमा्य्टोिन इलत अस्य िनुःितूरण ंभवलत । कृषकमाः एतमंा 

िद्धलतं सवरीकतुथं प्रोतसमालहतमाः वत्नते ।

 गतमास ुकक््यमास ुभवनतः रमाइिोलब्य्-कृल्ः (बैकटरीरर्यमा) 

इलत लवष्ेय िलितवनतः । एषः कृल्ः लशलमब्यकु्मानमंा (िैग्यतूल्नस) 

िमाििमानमंा ्तूि-ग्ंलथकमास ु प्रमाप्यते तथमा च वमा्यु् ण्िरी्य-

नमा्य्टोिन इलत अस्य लसथररीकरण ंकुव्लनत ।
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क्र.सं उवमारकः जैषवक-उवमारकः

१. उव्रकः इलत लकञचन ्मानवलनल्तं् िवण् ्अलसत ।
िलैवक-उव्रकः कश्चन प्रमाकृलतकः ििमाथ्ः अलसत ्यः गो््यमात,् 
्मानव-अिलशष्टभे्यः तथमा च िमाििमानमा् ्अवशषे-लवघटनेन प्रमाप्यते ।

२. उव्रकस्य उतिमािनं ्यनत्शमािमास ुभवलत । िैलवक-उव्रकः क्ेत्ेष ुलन्गी्यते ।

३. उव्रकमात ््िृमा ह्त्ू सतत्वं न प्रमापनोलत । िैलवक-उव्रकमात ््िृमा प्रचरंु ह्त्ू सतत्वं प्रमापनोलत ।

४.
उव्रके िमािि-िोषकमाः ्यथमा नमा्य्टोिन, फॉसफोरस 
तथमा च िोटैलश्य् इत्येते प्रचरुत्यमा भवलनत ।

िैलवके उव्रके िमािि-िोषकमाः तिुनमात्कदृष््ट्यमा न्यतूनमाः भवलनत ।

 समाररणरी १.१ ्ध्ेय उव्रकः तथमा च िैलवक-उव्रक-्ध्ेय 

भिेः उक्ः वत्ते ।

जैषवक-उवमारकसय लपाभपाः : िैलवक-उव्रकः समा्मान्योव्रकस्य 

अिेक््यमा स्रीचरीनः ्न्यते । एतस्य ्खु्ंय कमारण् ्अलसत-

 Â अनेन ्िृः िििमारण-क््तमा्यमंा वलृद्धः भवलत ।

 Â अनेन ्िृ ्सरिमा सरनध्मा च भवलत ्यस्य कमारणने वमा्योः  

 लवलन््यः सरित्यमा भवलत ।

 Â अनेन ल्त्िरीवमाणतूनमंा संख्यमा्यमंा वलृद्धः भवलत ।

 Â अनेन िैलवक-उव्रकेण ्िृः लन्म्ाण ेिमाभः भवलत ।

१.६   सेचनम्

िरीलवतुं प्रत्ेयकं िरीवमा्य ििस्य आवश्यकतमा भवलत । िमाििमानमंा 

िुषिमाणमंा फिमानमंा बरीिमानमंा वदृ्ध्ेय िररवि्नमा्य च ििस्य 

्हतरी आवश्यकतमा भवलत । िमाििमानमंा ्तूिविमारमा ििस्य 

अवशोषणं भवलत ्ेयन सह खलनिमानमंा तथमा च उव्रकमाणमा् ्

अलि अवशोषणं भवलत । प्रमा्यः िमाििेष ु९०% ििं भवलत । 

िि् ्आवश्यकं ्यतो लह बरीिमानमा् ्अङ्कुरणं शषुक-लसथततौ 

न भलवतुं शकनोलत । ििे लविल्यतमानमंा िोषकमाणमंा सथमानमानतरण ं

िमाििस्य प्रत्ेयकलस्न् भमागे भवलत । इिं सस्यस्य लह्िमातमात ्

तथमा च उषण-वमा्योः रक्णं करोलत । सवसथ-सस्यस्य वदृ्ध्ेय 

्िृः आर््तमंा सथमािल्यतुं क्ेते् लन्यल्तरूिेण ििप्रिमान् ्

आवश्यकं भवलत । लवलभनन-अनतरमािे के्ते् ििप्रिमानं सेचन् ्

इलत कथ्यते । सेचनस्य स््यः क्र्ः च सस्यमानमंा अथवमा ्िृः 

ऋतोः च अनुगुणं च लभननः भवलत । ग्रीष्-ऋततौ ििप्रिमानस्य 

क्र्ः समा्मान्यमािेक््यमा अलिकः भवलत । एवं लक्थ्् ्? लक् ्

इिं ्िृः अथवमा िणवेभ्यः ििवमाषिनस्य अलभवलृद्धकमारणमात ्

भलवतुं शकनोलत ?

अलस्न ्वषवे ििसेचनकमािे अत्यलिकं 
समाविमानः अलस् । गतवषवे ग्रीष्कमािे 
्् िमाििमाः शषुकमाः िमातमाः अलि च 
्तृमाः आसन ्।

सेचन-स्योतपंाषस  :  कतू िमाः ििकतू िमाः, सरोवरमाः, नद्यः, बनिमाः 
तथमा च कुल्यमा इत्यमाि्यः ििस्य स्ोतमांलस सलनत ।
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सेचनसय पपारमपररकपाः षव्धयः  :

कतू िेष ु सरोवरेष ु तथमा च कुल्यमास ु उििबिििं 
लनषकमास्य क्ेत्मालण ्यमावत ्प्रमािणस्य लवि्यः लभननक्ेत्ेष ु
लवलभननमाः सलनत ।

 िशवः अथवमा क्च्माररणः एतमास ु लवलिष ु 
उि्यजु्यनते । अतः एते अलिव्य्यशरीिमाः िरनत ु एते 
न्यतूनिक्माः सलनत । लवलभननमाः िमारमिररकमाः लवि्यः 
लनमनमाः सलनत : 

(१) ्ोट (लघरनरी) (२) ििोविमाहक्यनत्् ् (३) 
ििमाकष्ण्यनत्् ्(४) उतोिक-तनत्् ्(रहट) [ (लचतं् 
(अ) तः (ि) ्यमावत]्

षचत्रम ्१.४ (ब)  ििोविमाहक्यनत््् ् । षचत्रम ्१.४ (स) ििकषण््यनत्् ्।

षचत्रम ्१.४ (द) उतोिक-तनत्् ्
रहट ।

ििस्य उिरर आकषण्मा्य 
समा्मान्यतः ििोविमाहक्यनत्स्य 
उि्योगः लक्र्यते । ििोविमाहक-
्यनत्स्य (िमि) सञचमािनमा्य 
लशिमातैिस्य (वमा्योगैस) इलत 
अस्य लवद्यतुः सतौरोिम्ा्यमाः च 
उि्योगः लक्र्यते ।

षचत्रम ्१.४ (अ) िि्यनत्चक्र् ्।
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सेचनसय आ्धयुषनक-षव्धयः 

सेचनस्य आिलुनक-लवलिलभः व्ंय ििस्य 

उि्योगं ल्तव्य्यत्यमा कतुथं शकनु् ः । ् खु्यलवि्यः 

लनमनमाः  :

(१) अवसेक-तंत्रम ् (Sprinkler sys-

tem) : अस्ति-भतूम्यमंा लक्र्यते ्यत् ििं 

न्यतून्मात्मा्यमा् ्उििभ्यते । उधव्नलिकमास ुउिरर 

भमागे भ्र्णशरीिमाः ‘नोिि’ इलत भवलनत । एते 

नलिकमंा प्रलत लनलश्चतितूरं ्खु्यनलिक्यमा ्यकु्माः 

भवलनत । ्यिमा ििोविमाहक्यनत्ेण ्यत ्ििं ्खु्य 

नलिकमा्यमंा पे्रष्यते ति ् भ्र्णशरीि-नोििविमारमा 

बलहः लनषकमास्यते । एतस्य अवसेकः िमाििोिरर 

एवमप्रकमारेण भवलत ्यथमा वलृष्टः भवलत । अवसेकः लसकतमा्यमाः 

्िृः च कृते बहु उि्योगरी अलसत [लचतं्..१.५] एतस्य लविःे 
उि्योगः ।
(२) जलषबनदयुषनपपाततनत्रम् (Drip sys-
tem) : अलस्न् लवितौ ििं लबनिुशः िमाििमानमंा 
्तूिेषु ितलत । अतः एतत् ििलबनिुलनिमाततनत्््

कथ्यते । फि्युक्मानमंा िमाििमानमा््, उद्यमानमानमंा तथमा च वकृ्माणमंा 

कृते िि-प्रिमानस्य एषः सववोत्ः लवलिः अलसत । एतेन 

िमाििमाः लबनिुशः ििं प्रमापनुवलनत [लचत्ं १.५(ब)] । अलस्न ् 

लवितौ ििं किमालचिलि व्यथथं न भवलत । अतः एषः लवलिः 

ििन्यतूनतमा्युक्मानमंा क्ेत्माणमंा कृते वरिमान्् अलसत ।

षचत्रम ्१.५ (ब)   ििलबनिलुनिमात्यनत्््

षचत्रम ्१.५ (अ)   ििप्रोक्ण्यनत्् ् ।
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१.७  अवपाष्छित-पपादपेभयः सयुरक्पा 

लिज्मासःु तथमा च प्रहलेिकमा स्रीिसथ-गोित्ू -क्ेतं् प्रलत  
गतवनततौ तत् ततौ दृष्टवनततौ ्यत ् सस्ेयन सह केचन अन्ेय  
िमाििमाः अलि उिरी्य्मानमाः सलनत ।

 क्ेत्े नैके अन्ेय अवमालञ्तिमाििमाः प्रमाकृलतकरूिेण 

सस्ेयन सह उििमा्यनते । एतमादृशमाः अवमालञ्तिमाििमाः 

अषनष्टतृणपाषन वनयतृणपाषन वमा इलत कथ्यनते । 

 अलनष्टतृणमानमा्् अिसमारणं कण्टकयोद्धरणम् (लनरमाई) 

इलत उच्यते । कणटकोद्धरण्् आवश्यक्् अलसत ्यतः 

अलनष्टतृणमालन ििेन िोषकेण सथमानेन च सह सििमाथं 

कृतवमा सस्यवलृदं्ध प्रभमाव्यलनत । कमालनचन अलनष्टतृणमालन 

सस्यिवणकमािे अलि बमािमंा िन्यलनत अलि च ्नुष्यमाणमंा 

िशतूनमंा च कृते अलि लवष््यमालन भलवतुं शकनुवलनत । 

 अलनष्टतृणमानमा्् अिसमारणमा्य तेषमंा वलृदं्ध च लन्यनत्णमा्य 

कृषकमाः लवलभननोिमा्यमान् कुव्लनत । कृलषकमािे बरीिविनमात ्

ितूवथं हिेन कष्णेन अलनष्टतृणमालन उतिमाटल्यतु्् अिसमारल्यतुं 

च समाहमाय्ंय िभ्यते । एतस्मात् अलनष्टतृणमालन शुषकमालण भतूतवमा 

लरि्यनते अलि च ्लृतकमा्यमंा लविरी्यनते । अलनष्टतृणमानमा् ्

अिसमारणस्य सववोत्कमािः तेषु िुषि-बरीिमालि-लन्म्ाणमात ्

प्रमाक् भवलत । अलनष्टिमाििमाः हसतमाभ्यमा्् उतिमाट््य अथवमा 

आ्तूिं कत्ल्यतवमा ्यथमाकमाि्् अिसमा््यनते । इिं कमा्यथं 

िघुिलवते्ण खलनत्ेण वमा लक्र्यते । 

 रसमा्यनमानमा्् उि्योगमात् अलि अलनष्टतृणमालन लन्यनत््यनते, 

तमालन रमासमा्यनमालन अषनष्टतृणनपाशकपाषन उच्यनते  ्यथमा – 

2, 4-D इलत । कृलषक्ेत्ेषु एतेषमंा रसमा्यनमानमंा प्र्योगः लक्र्यते 

्यतः अलनष्टिमाििमाः लरि्यनते िरनतु सस्यस्य कमालि हमालनः न 

भवलत । अलनष्टतृणनमाशकस्य ििे आवश्यकतमानुसमारं ्ेिनं 

कृतवमा तुषमार्यनत्विमारमा क्ेत्े लनिमातनं लक्र्यते । (लचत््् 1.6)

 ्यथमा ितूवथं सतूलचत् ्आसरीत ्, अलनष्टतणृस्य वलृद्धकमािे तथमा 

च बरीिस्य अङ्कुरणमात ्प्रमाक् एव अलनष्टतणृनमाशकस्य प्रोक्ण ं

कुव्लनत । अलनष्टतणृनमाशकस्य प्रोक्णमात ्कृषकमाणमंा सवमासथ्य्लि 

प्रभमालवतं भलवतुं शकनोलत । अतः कृषकैः एतमादृशमानमंा रसमा्यनमानमंा 

प्र्योगः समाविमानेन करणरी्यः । कीटनमालशरसमा्यनस्य प्रोक्णकमािे 

कृषकमाः सवरी्ंय ्खु ंनमालसकमंा च वस्तेण आच्माि्ये्यःु ।

१.८ ससय-लवणम्

 सस्यस्य िवण ंलकञचन ् हत्वितूणथं कमा््य् ्अलसत । सस्यस्य 
िमाकमाननतरं तस्य कत्न् ्एव िवण् ्इलत उच्यते । िवणकमािे  
िमाििमानमा् ्उतिमाटनं तथमा च िरमातिसमा्रीप्यमात ् कत्नं कुव्लनत । 
कस्यलचत ्शस्यस्य िमाकमा्य प्रमा्यः चतु् म्ासमात्कः लत््मासमात्कः 
च कमािः अिेलक्तः भवलत । 

 अस्माकं िशे े िलवत्स्य समाहमाय्ेयन हसतविमारमा कत्नं  
लक्र्यते । (लचत्ं 1.7) अथवमा कस्यलचत ्
्यनत्स्य उि्योगः लक्र्यते ्यत ्
हमाववेसटर अथम्ात ् कत्न्यनत्् ् इलत 
उच्यते । कलत्तसस्यमात ् बरीिमालन 
तणृमालन  च िथृककरणरी्यमालन भवलनत । 
एषमा प्रलक्र्यमा थ्लेशगं इलत कथ्यते ।

लक् ्एते अन्यिमाििमाः 
लवशषे-उद्शे्यस्य ितूत््ेय 
उतिमालितमाः सलनत ? षचत्रम ्१.६   अलनष्टतणृनमाशकस्य प्रोक्ण् ्।

लकं अलनष्टतणृनमाशकस्य रसमा्यनस्य प्रभमावः 
िमातल्यतरर िने अलि भवलत ?

षचत्रम ्१.७  िलवत्् ्।
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इि ं कमा्यथं कॉमबमाइन-्यनत्विमारमा लक्र्यते (लचत्् ् 1.8) ्यत ्
वमासतलवकतमा्यमंा हमाववेसटर-थ्शेर इत्यन्योः सं्यकु्रूि् ्अलसत ।

 िघकु्ेत््यकु्माः कृषकमाः अननस्य कणमान ् तषुभे्यः 
लनषिवणने िथृककुव्लनत । तषुभे्यः लनषिवणने िथृककुव्लनत ।

षचत्रम ्१.८   कॉमबमाइन ्इलत ्यनत्् ्।

(लचत््् 1.9) । भवनतः अलस्न् लवष्ेय षष्कक््यमा्यमंा 

िलितवनतः ।

षचत्रम ्१.९  षनषपवणयनत्रम ्इलत ्यनत्् ्।

कतमान-पवमा

चतणुणमाथं ्मासमानमंा कलिन-िरररि्माननतरं कत्नस्य स््यः 

आगच्लत । सवलण्् -िमान्यकणःै ्यकंु् सस्ंय कृषकमाणमंा 

्नसस ु उलिमासभमावं तथमा च सम्यक् कमािस्य भमावमान ्

सञचमार्यलत । कमािोऽ्ंय लवरिमा्स्य तथमा च हषस््य वत्ते 

्यतो लह गतततौ ्यः प्र्यतनः कृतः वत्ते तस्य फि् ्अिनुमा 

िभ्यते । एतस्मात ् भमारतस्य सववेष ु भमागेष ु सस्य-कत्न-

कमािः हषवोलिमासस्य भवलत । िरुुषमाः तथमा च लस्त्यः 

सववे एतत ्िव् ल्लितवमा अननु्ंय कुव्लनत । कत्न-ऋतनुमा 

सह कमालनचन िवम्ालण लवशषेरूिेण िोङ्गिः, वैसमाखरी, 

होलिकमा, िरीिमावलिः, नबमान्यमा तथमा च लबहू ्यकु्माः सलनत ।

भण्पारणम ्  :

उतिमािस्य भण्मारण् ्एकं ्हत्वितूणथं कमा्यथं वत्ते । ्यलि सस्यस्य 
सस्यस्य ्यिमा िमान्यसस्यमालन लचरकमािं ्यमावत ् सथमािनरी्यमालन 
भवलनत तिमा ते आर्त्मा्यमाः ्तूषकेभ्यः सतूक््िरीवेभ्यः रक्णरी्यमाः 
भवलनत । िमान्यकणमानमंा लचरकमािं ्यमावत ्रक्ण ंकरणरी्ंय भवलत 
तलह ्तेषमंा रक्ण् ्आर्त्मा्यमाः, ्तूषकेभ्यः तथमा च सतूक््िरीवेभ्यः 
करणरी्ंय भवेत ् । नतूतनसस्ेय आर्त्मा्यमाः ्मात्मा अलिकमा  
भवलत । ्यलि नतूतनत्यमा कलत्तस्य सस्यस्य िमान्यकणमान ्अशषुक् ्
एव भण्माररतं कु्ः् तिमा तेषमंा भ्रष्टतमा्यमाः अथवमा िरीवमानमा् ्
आक्र्णने अङ्कुरणक््तमा्यमाः नमाशस्य  समभमावनमाः अलिकमाः  
भवलनत । अतः भण्मारणमात ्ितूवथं बरीिमानमा् ्आतिे शषुकीकरण् ्
आवश्यक् ्अलसत ्ेयन तेषमा् ्आर्त्मा्यमंा न्यतूनतमा भवेत ्। एतेन 
तेषमंा कीटिरी्केभ्यः,िरीवमाणभु्यः तथमा च कवकेभ्यः सरुक्मा 
भवलत । 

 

कत्नस्य अननतरं किमालचत ् कमाण्भमागमाः 
क्ेत्ेष ु एव लतष्लनत ्यमान ् कृषकमाः 
जवमाि्यलनत । सस्यकमाण्मालन क्ेत्ेष ु
जवमाल्यनते ततः प्रहलेिकमाः लचलनततमाः 
सलनत । समा िमानमालत ्यत ्एतस्मात ्प्रितूषण ं
िमा्यते । एतस्मात ् च क्ेत्े लनिमालततसस्ेय 
अलि अलगनप्रवेशः भलवतुं शकनोलत ।

अह ंसव-्मातर् ्अननस्य ितौहभण्मारिमात्े 
लनमबवकृ्स्य ित्मालण सथमाि्यनतीं दृष्टवतरी ।
अह् ्आश्च््य् ्अनभुतूतवतरी, लक्थ््?्
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्तूषकेभ्यः कीटेभ्यः च रक्णं स्यमात् । [लचत््् 1.10 
(a) (b) चेलत] । 

 लनमबवकृ्स्य ित्मालण गृहेषु अननभमाण्रण े

प्र्युज्यनते । िरीघवेषु भमाण्मारगृहेषु अननस्य कीटेभ्यः 

सतूक््िरीवेभ्यः च रक्णमा्य रमासमा्यलनकोिचमारः अलि 

लक्र्यते ।

१.१०  जनतयुभयः भयोजनम्

गषतषवष्धः १.३

सव-अभ्यमास-िलुसतकमा्यमंा लनमनतमालिकमंा लन्म्ा्य ितूर्यनत ु।

क्र.सं खपाद्य-पदपारमाः स्योतपंाषस

१. िगुि्् गो, ्लहषरी, अिमा, ऊष्टरी

२.

३.

४.

 एतस्यमाः समाररण्यमाः ितूतवेः िश्चमात ् भवनतः दृष्टवनतः स्यःु 
्यत ् िमाििमाः इव िनतवः अलि अस्भ्ंय लवलभनन-प्रकमारेण 
खमाद्यििमाथम्ान ् ्यच्लनत । स्रु्स्य तटरी्यक्ेत्ेष ु ्ेय िनमाः 
लनवसलनत ते ्तस्यमान ् ्खु्यरूिेण खमािलनत । गतकक्मास ु
िमाििेभ्यः प्रमाप्य्माणमानमंा खमाद्य-ििमाथम्ानमंा लवष्ेय िलितवनतः । 
व्ंय सद्य एव लशलक्तवनतः ्यत ्सस्य-उतिमािनस्य लभननमाः चरणमाः 
सलनत बरीिमानमंा च्यनं विन् ् इत्यमाि्यः । एतेन एव प्रकमारेण 
गहृषे ु अथवमा क्ेत्ेष ु िमाल्य्मानमानमंा िशतूनमा् ् उलचतभोिनस्य, 
आवमासस्य तथमा च लनररीक्णस्य आवश्यकतमा भवलत । ्यिमा इि ं
बहृि-्सतरे लक्र्यते तिमा एतत ्िशिुमािन् ्इलत कथ्यते ।

षचत्रम ्१.१० (अ)  अनन-भण्मारणहतेःु समाइिो ।

षचत्रम ्१.१० (ब)  भण्मारणगहृ े अननस्य भण्मारण् ्।

्तस्यः सवमासथ्यमा्य उत्ः आहमारः वत्ते । व्ंय 
्तस्यमात ् कमा्-िरीवर-तैिं प्रमापनु् ः ्यलस्न ्
लवटमाल्न-्री इलत अलिक्मात्मा्यमा् ्उििभ्यते ।
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कृषि-पद्धतयः  Â अस्माकं वि्् मान-िनसंख्यमा्यमाः कृते भोिन-प्रिमानमा्य अस्मालभः  
लवलशष्ट-कृलष-िद्धतरीनमंा प्र्योगः करणरी्यः ।

 Â कलस्लंश्चत ्सथमाने उतिमाद्य्मानमाः सदृशमाः िमाििमाः सस्य् ्इलत कथ्यते।

 Â भमारते व्य् ्ऋततूनमा्-्आिमारेण सस्ंय लवििमा लवभमािनं कतुथं शकनु् ः– 
रबरी-सस्य्,् खररीफ-सस्य् ्।

 Â कषण् ं कृतवमा ्िृः लन्म्ाण ं तथमा च तस्य सरिरीकरण् ् आवश्यक् ्
अलसत । एतस् ैकमा्यम्ा्य हिस्य तथमा च िमाटिस्य उि्योगः लक्र्यते ।

 Â बरीिमानमा् ््योग्यमा्यमंा गहन-भत्ू तौ विनं तथमा च तेष ु्योग्य् ्आवश्यक् ्
भवलत। बरीिमानमंा रिषे्-प्रकमारमाणमंा च्यनं कृतवमा सवसथ-बरीिमानमंा विनं 
लक्र्यते।सरी्-लरिि विमारमा विनं भवलत ।

 Â ्िृमा्यमंा िोषकमाणमंा स्लृद्धः तथमा च िनुःितूलत्ः आवलश्यकी भवलत,्यिथथं 
कमाब्लनक-उव्रकस्य तथमा च िैलवक-उव्रकस्य उि्योगः लक्र्यते । 
सस्यमानमंा नतूतन-प्रकमारमाणमा् ्आग्नेन रमासमा्यलनक-उव्रकमाणमा् ्उि्योगे 
बह्री-वलृद्धः अभवत ्।

 Â उलचत स््ेय तथमा च अनतरमािे सस्यमा्य िि-प्रिमान्वे सेचन् ्इलत 
कथ्यते ।

 Â लनरमाकरण ेअवमालञ्त तथमा च अलनष्टमानमंा िमाििमानमंा लनरमाकरण ंलक्र्यते 
्यमान ्व्ंय अवमालञ्त-िमाििमाः इलत विमा्ः ।

 Â कत्नस्य अथ्ः भवलत िकवस्य सस्यस्य हसतेन वमा ्यनत्ेण कत्न् ्।

 Â िमान्यकणमानमंा बषुमात ्िथृककरण् ्एव कुट्न् ्इलत कथ्यते ।

 Â बरीिमानमंा िरी्केभ्यः तथमा च सतूक््िरीवेभ्यः संरक्णमा्य उलचतं भण्मारण् ्
आवश्यक् ्अलसत ।

 Â िशतूनमंा िमािनं कृतवमा अलि खमाद्य-ििमाथम्ाः प्रमाप्यनते । एतत ्िशिुमािन् ्
इलत कथ्यते ।

पशयुपपालनम्

ससयम्

उवमारकः

भण्पार-गृहम्

कतमानम्

सेचनम्

खरीफ

जैषवक-उवमारकः

हलम्

रबी

बीजपाषन

भण्पारणगृहम

वपनम्

भण्पारणम्

अवपाष्छिततृणपाषन 

कयु ट्टनम ्इषत

अवपाष्छितपपादपनपाषशनः

षनषपवणम्

 

अभयपासः

१. उलचत-शबिस्य च्यनं कृतवमा ररक्-सथमानमालन ितूर्यनत-ु---

 तरण्,् िि्,् सस्य्,् िोषकः, सजिमा

 (क) एकलस्न ्सथमाने उतिमाद्य्मानमाः एक-प्रकमारकमाः िमाििमाः ------ कथ्यते ।

 (ख) सस्य-उतिमािनमात ्ितूवथं प्रथ् ंचरण ं्िृः ----- भवलत ।

भवनतः षकं षशषक्तवनतःप्रमयुखपाः शबदपाः
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 (ग) क्लतग्सत-बरीिमालन ििस्य तिे------- कररष्यलनत ।

 (घ) सस्यस्य उतिमािनमा्य ि्यम्ाप्त-सतू््यस्य प्रकमाशस्य तथमा च ्िृः-------- तथमा च ---------- आवश्यकतमा  
  भवलत ।

२. कोष्कः-अ ्ध्ेय प्रितमानमंा शबिमानमां ्िेनं कोष्कः-ब’ प्रितःै शबिःै सह कुव्नत-ु 

 कोष्क-अ कोष्क-ब

 (१) खररीफ-सस्य् ् (अ) िशतूनमंा चमारण-सस्य््

 (२) रबरी- सस्य् ् (ब) ्यतूरर्यमा तथमा च सिुर-फॉसफेट

 (३) रमासमा्यलनक-उव्रकः   (स)  िश-ुअिलशष्टः, गो््ंय, ् तूत्ं तथमा च िमािि-अवशषेमाः

 (४) कमाब्लनक-उव्रकः (ि)  गोित्ू ः, चणकः, हरेणःु

   (ि)  िमान्ंय तथमा च कलणश््

३. लनमनस्य वि-ेवि ेउिमाहरण े्यच्नत-ु

 (क) खररीफ-सस्य््

 (ख) रबरीसस्य््

४. अिः प्रितमानमंा शबिमानमा् ्आिमारेण एकं िररच्ेि ंलिखनतु

 (क) ्िृः लन्म्ाण््

 (ख) विन््

 (ग) लनरमाकरण््

 (घ) थ्लेशगं

५. सिष्ट ंकुरुत ्यत ्िैलवक-उव्रकः कमाब्लनक-उव्रकमात ्कथं लभनन् ्अलसत ?

६. सेचनं लकं भवलत ? िि-संरक्ण-्यकेु्ष ुसेचन-लवलिष ुक्योलश्चत ्वि्योः वणनं् कुरुत ।

७.  ्यलि गोित्ू -सस्यस्य उतिमािनं खररीफ-ऋततौ भवेत ्तलहः् कः प्रभमावः भवलत ? व्यमाख्यमंा कुरुत ।

८.  क्ेत्े लनरनतर-सस्योतिमािनेन ्िृमा्यमंा कः प्रभमावः भवलत ? व्यमाख्यमां कुरुत ।

९.  अवमालञ्त-िमाििमाः लकं भवलनत ? व्ंय तेषमंा लन्यनत्ण ंकथं कतुथं शकनु् ः?

१०.  लनमन-कोष्कमानमंा सम्यक् क्र्ः एवं ्योि्यनत ु्ेयन इक्सुस्यस्य रेखमालचत्-लन्म्ाण ंभवेत ्।

 

सस्ंय शक्रमा-लन्म्ाण ं
गहृ ंप्रलत प्रेषण््

सेचन््

्िृः लन्म्ाण्् क्ेत्स्य कषण््् उव्रक-प्रिमान््

कत्न्् विन््

१ २ ३ ४

५ ६ ७
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११. अिः प्रितमानमंा सङ्केतमानमंा समाहमाय्ेयन प्रहलेिकमंा ितूर्यनत-ु
 उपररष्टपात ्अ्धः प्रषत–
 १. सेचन् ्एकः िमारमिररकः लवलिः
 २. बहृि-्सतरे िमािनरी्य-िशतूनमा् ्उलचतं सववेक्ण््
 ३. सस्यमालन ्ेयषमंा विनं वषम्ा-ऋततौ भवलत
 ६. सस्यस्य िकवनमाननतरं कत्न््
  वपामपात ्दषक्णं प्रषत
 १. शरीत-ऋततौ उतिमाद्य्मानमालन सस्यमालन
 ४. एक-प्रकमारकमाः एव िमाििमाः ्ेयषमा् ्उतिमािनं बहृत-्सतरे भवलत
 ५. रमासमा्यलनकमाः ििमाथम्ाः ्ेय िमाििमान ्िोषकमान ््यच्लनत
 ७. अवमालञ्त-िमाििमानमंा लनरमाकरणस्य प्रलक्र्यमा

१. ्िृमा्यमंा कमालनचन बरीिमालन विनत ुतथमा च ििलबनिसुेचनं कुव्नत ु। प्रलतलिनं पे्रक्णमालन लिखनत ु।
 (क) भवतमंा लवचमारे लक् ्एतेन लवलिनमा ििस्य रक्मा भवलत ?
 (ख) बरीिे िमा्य्मानस्य िररवत्नस्य अविोकनं कुव्नत ु।
२. लवलभनन-प्रकमारमालण बरीिमालन एकत्रीकृत्य िमात्ेष ु सथमाि्यनत ु । एतमालन िमात्मालण हबवेरर्य््ध्ेय  
 सथमािल्यतवमा नमा्मालन लिखनत ु।
३. कृलषकमा्यवे प्र्यजु्य्मानमानमंा ्यनत्माणमंा लचत्मालण एकत्रीकृत्य एतमालन सलञचकमास ु ्योिल्यतवमा एतेषमंा नमा्मालन   
 उि्योगं च लिखनत ु।
४.  पररययोजनपाकपायमाम्
१. कस्यलचत ्क्ेत्स्य, िमाििशमािमा्यमाः अथवमा उद्यमानस्य भ्र्ण ंकुव्नत ुतथमा च लनमनलवष्ये सतूचनमंा प्रमापनवुनत ु:
 (क) बरीिमानमंा च्यनस्य ्हत्व््
 (ख) सेचनलवि्यः

लवसतमाररत-अलिग्ः - गलतलवि्यः तथमा च िरर्योिनमाः
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(ग) अलिकशतै्यस्य तथमा च अलिकघ्स््य वमातमावरणोिरर तथमा च िमाििमानमा् ्उिरर प्रभमावः

(घ) लनरनतरं वषम्ा्यमाः िमाििमानमा् ्उिरर प्रभमावः 

(ङ) उि्यजु्यः िैलवकः उव्रकः कमाब्लनक-उव्रकः च

लह्मंाशःु तथमा च तस्य ल्त्मालण िरीकररी-ग्मा्ं प्रलत गनतु्  ्उतसकुमाः लिज्मासवः च आसन ्। ते रिरीिरीवन-िटेिस्य क्ेत्-गहृ ं
प्रलत गतवनतः । ते बरीिमालन तथमा च अन्य-वसततूलन संग्लहतुं सवस्यतूतमान ्अलि  नरीतवनतः।

लह्मंाशःु    : रिरी्न!् न्सते, ्् नमा् लह्मंाशःु अलसत एतमालन ्् ल्त्मालण ्ोहनः, ्ेलव्ः, तथमा च  सबरीहमा ।  
  व्ंय सस्यस्य तथमा च केषमाञचन अन्य-गलतलविरीनमंा लवष्ेय ज्मातु्  ् इच्मा्ः । कृि्यमा अस्माकं  
  ्माग्िशनं् कुव्नत ु।

रिरी िटेिः : न्सकमारः, भवतमंा सववेषमंा सवमागत् ्! भवनतः लकं ज्मातु्  ्इच्लनत ?

सबरीहमा : भवनतः कृलषकमा्यथं किमा प्रमारबिवनतः तथमा च भवनतः लकं लकं सस्ंय ्खु्यत्यमा उतिमाि्यलनत ?

रिरी िटेिः : प्रमा्यः 75 वषम्ालण ितूवथं ्् लितमा्हः एतत ्कमा्यथं प्रमारबिवमान ्? ्खु्यरूिेण व्ंय गोित्ू स्य, चणकस्य  
  ्दु्स्य च सस्योतिमािनं कु्ः् ।

्ेलव्ः : रिरी्न,् लकं भवनतः अस्मान ्कृषःे िमारमिररकीणमा् ्आिलुनकीनमंा च िद्धतरीनमंा लवष्ेय बोिल्यष्यलनत ?

रिरी िटेिः : ितूवथं व्ंय िमात््,्  हि्,्  खलनत्् ्इत्यमालिलभः िमारमिररकैः उिकरणःै कृलष ंकु्ः् स् तथमा च सेचनमा्य  
  वषम्ा्यमाः ििस्य उिरर आलरितमाः भवमा्ः स् । िरनत ुअिनुमा व्ंय सेचनमा्य आिलुनक-उिकरणमानमा् ् 
  उि्योगं कु्ः् । व्ंय बरीिवेिनस्य तथमा च हमाववेसटर इलत अस्य प्र्योगं कु्ः् ।   व्य् ्उननत-प्रकमारकमालण बरीिमालन  
  प्रमापनु् ः । व्ंय ्िृमा्यमाः लनररीक्ण ं कु्ः् तथमा च िैलवक-उव्रकमाणमंा कमाब्लनक-उव्रकस्य च प्र्योगं  
  कु्ः् । कृष्ेय ितूरिशन््,् आकमाशवमाणरी,  अन्य्माध्य्ःै च  नवरीन-सतूचनमाः प्रमापनु् ः ।  िररणमा्तः व्ंय बहृत-्

 
  सतरे उतिमािनं प्रमापनु् ः। अलस्न ्वषवे व्ंय चणकस्य ९ तः ११ लकवणटि/एक्तः प्रमाप्तवनतः । एतमावत ् 
  एव २० तः २५ लकवंटि/एक्तः उतिमािनं प्रमाप्तवनतः । ्् लवचमारमानसुमारं सम्यक् उतिमािनमा्य नव- 
  प्रलविरीनमंा िमागरूकतमा्यमाः च आवश्यकतमा अलसत ।

्ोहनः : सबरीह!े अत् आगच्त,ु िश्यत ुअत् केचन लकञचिुकमाः सलनत । लक् ्एते कृषकस्य समाहमाय्ंय कुव्लनत?

सबरीहमा : अरे ्ोहन! अलस्न ्लवष्ेय व्ंय सप्त्-कक्मा्यमंा िलितवनतः।

रिरी िटेिः : लकञचिुकमाः ्िृमा्यमाः िरमावत्न्िवत्नं कृतवमा सरिरीकरण ं कुव्लनत ्ेयन वमा्योः ग्नमाग्नं सम्यक्  
  प्रकमारेण भवलत, अतः एते कृषकस्य ल्त्मालण ।

्ेलव्ः : लकं व्ंय तेषमंा सस्यमानमंा विनं कतुथं शकनु् ः ्ेयषमा् ्उतिमािन् ्अत् भवनतः कुव्लनत ?
     (तैः कमालनचन बरीिमालन, उव्रकः तथमा च ्िृमा्यमाः अशंमाः स्यतूतेष ुएकलत्तमाः कृतमाः ।)

लह्मंाशःु : रिरी्न ् ! व्ंय भवतमंा कृतज्माः स्ः ्यत ् भवलभिः एतमादृश्यः सतूचनमाः अस्माकं कृते प्रितमाः अस्माकं 
 

  ्यमात्मा सखुिमा अभवत ्।

भ्र्ण-अध्य्यनस्य एक् ्उिमाहरण््


