
हैप्पी सीडर का इस्तेमाऱ और ध्यान रखने योग्य आम बातें 
 हैप्ऩी सीडय का इस्तेभार हय तयह की ज़भीन ऩय ककमा जा सकता है।  

 खाये ऩानी औय जर बयाव वारे खेतों भें ऩयारी को खेत भें ही जोतना 
औय मभराना चाहहए। 

 हैप्ऩी सीडय को चराने के मरए 50 हॉसस ऩावय वारे डफर क्रच टै्रक्टय 
का इस्तेभार कयें। 

 हैप्ऩी सीडय के साथ फीजे गए खेतों भें कभ ऩानी रगाने के मरए एक 
एकड़ भें कभ से कभ दो मा तीन क्माये, डडस्क वारे जजॊदये से फनाएॊ। 

 मूननवमससटी की तयप से मसपारयश की गई जल्दी ऩकने वारी धान की 
ककस्भें ही रगाएॊ। 

 मसतम्फय औय अक्टूफय के भहीने भें अऩनी धान की पसर को कीड़-ेभाकोडों के मरए जाॊच 
ज़रूय कयें औय जरूयत ऩड़ने ऩय आवश्मकता अनुसाय मूननवमससटी से सुझाई गई योकथाभ कयें।  

 धान हभेशा सुऩय एस.एभ.एस. वारी कॊ फाइन से ही कटवाएॊ जजससे ऩयारी का सभाधान खेत 
भें ही आसानी से हो सके। धान वारे खेतों भें आखयी ऩानी ऐसे रगाएॊ कक उयको काटत े
सभम खेत भें अच्छी नभी हो, आभ तौय ऩय हरके खेतों भें 10-15 हदन ऩहरे औय बायी 
खेतों भें 15-20 हदन ऩहरे ऩानी फॊद कयें।  

 अगय खेत की नभी खत्भ हो जाए तो बफजाई से ऩहरे हल्का ऩानी ज़रूय रगाएॊ। 
 बायी जभीनो भें हैप्ऩी सीडय का इस्तेभार कयने से ऩहरे कटय-कभ-शे्रडये मा भल्चय बफरकुर 
न चराएॊ औय हभेंशा खड़ी ऩयारी भें ही बफजाई कयें। खड़ी ऩयारी भें हैप्ऩी सीडय द्वाया फीजी 
हुई गेहूॊ को आवाया ऩश ुबी कभ नुकसान ऩहुॉचात ेहै। 

 हैप्ऩी सीडय के साथ की बफजाई के मरए 40 ककरो प्रनत एकड़ फीच की मसपारयश की जाती है 
ऩय ज़रूयत के अनुसाय 5 ककरो प्रनत एकड़ फीज फढामा बी जा सकता है। हभेशा फीज का 
उऩचाय कयें। इसके मरए 13 मभरी रीटय यैजक्सर इजी मा मारयस 6 ऍप.ऐस 400मभरी रीटय 
ऩानी भें घोर के मा 120 ग्राभ फीटा वैक्स ऩावय 75 डब्रू.ऐस मा 80 ग्राभ फीटा वेक्स 75 
डब्रू.ऩी. का इस्तेभार कयें। जजन जभीनों भें दीभक की मशकामत होने की सम्भावना हो उन 
खेतों भें फीज का उऩचाय 4 मभरी रीटय क्रोयोऩेरयपोस प्रनत ककरोग्राभ फीज के साथ कयें। 

 डी.ऐ.ऩी. 55 ककरो प्रनत एकड़ बफजाई के सभम ऩय डारें। 

भा.कृ.अनु.प.- अटारी  
ऺेत्र-१, ऱुधियाना 



 ऩहरा ऩानी हभेशा हल्का रगाएॊ औय हल्की जभीनों भें 25-30 हदनों उऩयाॊत औय बायी जभीनों 
भें 30-35 हदनों उऩयाॊत ऩानी रगाएॊ।  

 मूरयमा खाद हभेशा ऩहरे औय दसूये ऩानी रगाने से ऩहरे डारें। 
 बायी ज़भीनों भें बायी फारयशा के कायण अगय गेंहू ऩीरी ऩड़ जाए तो 2-3 प्रनतशत मूरयमा की 
स्पे्र दो फाय एक हपते के अॊतयार ऩय की जा सकती है। 

 भैगनीज की कभी वारी जभीनों भें 0.5 प्रनतश्त भैगनीज सल्पेट (एक ककरो भगैनीज़ सल्पेट 
200 मरटय ऩानी प्रनत ऐकड़) का नछड़काव ऩहरे ऩानी से 2-4 हदन ऩहरे औय 3 नछड़काव 
हपते-हपते के अन्तयार से धूऩ वारे हदनों भें कयो। 

 हैप्ऩी सीडय द्वाया की गई बफजाई वारे खेतों भें खयऩतवाय जुताई वारे खेतों के भुकाफरे 
हभेशा कभ होती है। अगय बफजाई से ऩहरे खयऩतवाय नज़य आए तो ग्रभोकसोन 24 मभरी 
रीटय (ऩैयाकुआईट) 500 मभरी रीटय ऩानी भें घोर कय स्पे्र कये। गेहूॊ की बफजाई एक हदन 
फाद कयें।  

 जफ पसर 30-35 हदन की हो जाए तफ ज़रूयत अनुसाय गुल्री डॊड ेकी योकथाभ कये औय 
फहढमा योकथाभ के मरए हय वषस एक ही खयऩतवाय नाशक का इस्तेभार न कयें।  

 नीभ ऩहाड़ी इराके भें ऩीरा यतआु (मेरो यस्ट) के मरए जागरूक यहें औय जरूयत ऩड़ने ऩय ही 
मूननवमससटी द्वाया मसपारयश की गई स्पे्र कयें। 

 खेतों भें सैननक सुॊडी औय गुराफी सुॊडी के हभरे से सचेत यहे औय पसर ऩे ननगयानी यखें। 
जरूयत ऩड़ने ऩय इकोरेक्स 25 ई.सी. 400 मभरी रीटय प्रनत एकड़ सैननक सुॊडी के मरए औय 
800 मभरी रीटय प्रनत एकड़ गुराफी सुॊडी के मरए 100 रीटय ऩानी भें घोर के स्पे्र कयें।  

 तेरे की योकथाभ के मरए ज़रूयत अनुसाय 20 ग्राभ एकताया मा ताइमो 25 डब्रू.जी को 80-
100 रीटय ऩानी भें घोर कय स्पे्र कय सकते है।  

 चूहों की सभस्मा नहयों/नारों के ककनाये मा खयऩतवाय से बये खारी जगहों के आस ऩास के 
खेतों भें ज्मादा होती है। 

 चूहों की योकथाभ के मरए 25 ग्राभ जजॊक पॉस्पेट (2%) मा 20 ग्राभ ब्रोभोडडन (0.05%) को 
1 ककरो दयदयी ऩीसी हुई गेहूॊ मा भक्की, 20 ग्राभ खाने वारे तरे औय 20 ग्राभ फुया चीनी भें 
मभरा के दाना त्माय कयें। ऩहरे ऩानी के फाद औय भाचस के ऩहरे हफ्ते तक दो फाय इसका 
उऩमोग ककमा जा सकता है। इसका खचास 40-50 रुऩमे प्रनत एकड़ है। 

अधिक जानकारी के लऱए अपने नज़दीकी कृषि षिऻान कें द्र (के. िी. के.) से संपकक  करें। 
पी. ए. यु., ऱुधियाना हेल्पऱाइन नंबर 0161-401960 – 417  

भा.कृ.अनु.प.- कृषि प्रौद्योषिकी अनुप्रयोि अनुसंधान संस्थान 
के्षत्र-१, पं. कृ. षि. परिसि, लुषधयाना-१४१००४, पंजाब 



ਸਪੀ ੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯਗ ਆਮ ਗੱਾਂ 
 ਸੀ ੀਡਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਭੀਨ ਵਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।  
 ਭਾੜ ਾਣੀ ਅਤ ਭ ਵਾਰ ਖਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਖਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਸੁਣਾ ਅਤ ਵਭਰਾਣਾ 

ਚਾਸੀਦਾ ਸ। 
 ਸੀ ੀਡਯ ਨੂੂੰ  ਚਰਾਉਣ ਰਈ 50 ਸਾਯ ਾਵਯ ਵਾਰ ਡਫਰ ਕਰਿੱ ਚ ਟਯਕਟਯ ਦੀ 

ਵਯਤੋਂ ਕਯ। 
 ਸੀ ੀਡਯ ਨਾਰ ਫੀਜ ਖਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਰਕਾ ਾਣੀ ਰਗਾਉਣ ਰਈ 1 ਏਕੜ ਵਵਿੱਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ 

ਘਿੱ ਟ 2 ਜਾਂ 3 ਵਕਆਯ, ਤਵੀਆਂ ਵਾਰ ਵਜੂੰ ਦ ਨਾਰ ਜਯਯੂ ਫਣਾ । 
 ੀ.ਏ.ਮੂ ਵਿੱਰੋਂ ਵਪਾਯਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਰਦੀ ਿੱ ਕਣ ਵਾਰੀਆਂ ਝਨੇ ਦੀਆਂ ਵਕਭਾਂ ਸੀ ਰਗਾ। 
 ਤੂੰਫਯ ਤ ਅਕਤਫੂਯ ਦ ਭਸੀਨੇ ਵਵਿੱਚ ਆਣ ਝਨੇ ਦੀ ਪਰ ਦਾ ਕੀੜ ਭਕਵੜਆਂ ਿੱ ਖ 

ਨਯੀਖਣ ਜਯਯੂ ਕਯ ਅਤ ਰੜ ਣ ਤ ਜ਼ਯੂਯਤ ਅਨੁਾਯ ੀ.ਏ.ਮੂ ਵਿੱਰੋਂ ਵਪਾਯ ਕੀਤੀ ਯਕਥਾਭ ਕਯ।  
 ਝਨਾ ਸਭਸ਼ਾ ੁਯ ਐ.ਐਭ.ਐ ਵਾਰੀ ਕੂੰ ਫਾਈਨ ਨਾਰ ਕਟਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਰੀ ਵਨਟਾਯਾ ਖਤ ਵਵਿੱਚ ਅਾਨੀ 

ਨਾਰ ਸ ਕ। 
 ਝਨੇ ਵਾਰ ਖਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਖੀਯਰਾ ਾਣੀ ਇ ਤਯਹਾਂ ਰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਝਨਾ ਕਿੱ ਟਣ ਭੇਂ ਖਤ ਵਵਿੱਚ ਚੂੰਕ ਨਭੀ ਯਸ, ਆਭ 

ਤਯ ਤ ਸਰਕ ਖਤਾਂ ਵਵਿੱਚ 10-15 ਵਦਨ ਵਸਰਾਂ ਅਤ ਬਾਯ ਖਤਾਂ ਵਵਿੱਚ 15 ਵਦਨ ਵਸਰਾਂ ਝਨੇ ਦਾ ਾਣੀ ਫੂੰਦ 
ਕਯ।  

 ਅਗਯ ਖਤ ਦਾ ਵਤਯ ੁਿੱ ਕ ਜਾਵ ਤਾਂ ਵਫਜਾਈ ਤੋਂ ਵਸਰਾਂ ਸਰਕਾ ਾਣੀ ਜਯੂਯ ਰਗਾ। 
 ਬਾਯੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸੀ ੀਡਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਤੋਂ ਵਸਰਾਂ ਕਟਯ-ਕਭ-ਸ਼ਯਡਯ ਜਾਂ ਭਰਚਯ ਵਫਰਕਰੁ ਨਾ ਚਰਾ 

ਅਤ ਸਭਸ਼ਾ ਯਾਰੀ ਦ ਖੜ ਕਯਵਚਆਂ ਵਵਿੱਚ ਵਫਜਾਈ ਕਯ | ਖੜ ਕਯਵਚਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੀ ੀਡਯ ਨਾਰ ਫੀਜੀ ਸਈ 
ਕਣਕ ਨੂੂੰ  ਅਵਾਯਾ ਸ਼ੂ ਵੀ ਘਿੱ ਟ ਖਯਾਫ ਕਯਦ ਸਨ।  

 ਸੀ ੀਡਯ ਨਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਫਜਾਈ ਰਈ 40 ਵਕਰ ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਜ ਦੀ ਵਪਾਯਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਯ ਰੜ 
ਅਨੁਾਯ 5 ਵਕਰ ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਜ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕਦਾ ਸ। ਸਭਸ਼ਾ ਫੀਜ ਧ ਕ ਫੀਜ, ਫੀਜ ਧਨ ਰਈ 
13 ਵਭਰੀਟਯ ਯਕੀਰ ਇਜੀ ਜਾਂ ਯੀ 6 ਐਪ. ਐ. 400 ਵਭਰੀ ਵਰਟਯ ਾਣੀ ਵਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ 120 ਗਰਾਭ 
ਫੀਟਾਵਕ ਾਵਯ 75 ਡਫਰਮੂ ਐ ਜਾਂ 80 ਗਰਾਭ ਫੀਟਾ ਵਕ 75 ਡਫਰਮੂ ੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯ। ਵਜਸੜ 
ਜਭੀਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਕ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸਣ ਦੀ ੂੰ ਬਾਵਨਾਂ ਸਵ ਫੀਜ ਨੂੂੰ  4 ਵਭਰੀ ਵਰਟਯ ਕਰਯ ਯੀਪ ਰਤੀ 
ਵਕਰਗਰਾਭ ਫੀਜ ਨਾਰ ਧ।  

 ਡੀ.ਏ.ੀ 55 ਵਕਰ ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਫਜਾਈ ਦ ਭੇਂ ਾਇਆ ਜਾਵ। 

ਆਈ.ੀ.ਏ.ਆਰ.-ਅਟਾਰੀ, 
ਜਨ -1, ੁਧਿਆਣਾ 



 ਸਭਸ਼ਾ ਵਸਰਾ ਾਣੀ ਸਰਕਾ ਰਗਾ ਅਤ ਸਰਕੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਵਵਿੱਚ 25-30 ਵਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਅਤ ਬਾਯੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ 
ਵਵਿੱਚ 30-35 ਵਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਾਣੀ ਰਗਾ। 

 ਮੂਯੀਆ ਖਾਦ ਸਭਸ਼ਾਂ ਵਸਰਾ ਅਤ ਦੂਜਾ ਾਣੀ ਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਸਰਾਂ ਾਉਣੀ ਸ I 
 ਬਾਯੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਵਵਿੱਚ, ਬਾਯੀ ਫਾਵਯਸ਼ ਕਾਯਨ ਅਗਯ ਕਣਕ ੀਰੀ ੈਂਦੀ ਸ ਤਾਂ 2-3% ਮੂਯੀਆਂ ਦੀ ਯਅ  ਦ 

ਵਾਯ ਇਿੱ ਕ ਸਪਤ ਦ ਪਯਕ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।  
 ਭਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਭੀਨਾਂ ਵਵਿੱਚ 0.5% ਭਗਨੀਜ਼ ਰਫਟ (ਇਿੱ ਕ ਵਕਰ ਭਗਨੀਜ਼ ਰਪਟ 200 ਵਰਟਯ 

ਾਣੀ ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਵਸਰ ਾਣੀ ਤੋਂ 2-4 ਵਦਨ ਵਸਰਾਂ ਅਤ 3 ਵਿੜਕਾਅ ਸਫਤ-ਸਫਤ ਦ ਪਯਕ 
ਨਾਰ ਧੁਿੱ  ਵਾਰ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਯ। 

 ਸੀ ੀਡਯ ਵਾਰ ਖਤਾ ਵਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕ ਫੀਜ ਖਤਾ ਨਾਰੋਂ ਨਦੀਨ ਅਕਯ ਘਿੱਟ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ। ਅਗਯ ਵਫਜਾਈ ਤੋਂ 
ਵਸਰਾਂ ਨਦੀਨ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਗਯਾਭਕਨ 24 ਐ.ਐਰ (ਯਾਕੁਆਇਟ) 500 ਐਭ.ਐਰ ਰਤੀ ਏਕੜ 
200 ਰੀਟਯ ਾਣੀ ਵਵਿੱਚ ਘਰ ਕ ਯਅ ਕਯ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਫਜਾਈ ਇਿੱਕ ਵਦਨ ਫਾਅਦ ਕਯ। 

 30-35 ਵਦਨ ਦੀ ਵਰ ਸਣ ਤ ਰੜ ਭੁਤਾਫਕ ਗੁਰੀ ਡੂੰ ਡ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਕਯ ਅਤ ਵਧੀਆ ਯਕ ਥਾਭ ਰਈ ਸਯ 
ਾਰ ਇਿੱ ਕ ਸੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵਯਤੋਂ। 

 ਨੀਭ ਸਾੜੀ ਇਰਾਕ ਵਵਿੱ ਚ ੀਰੀ ਕੁੂੰ ਗੀ ਰਈ ੁਚਤ ਯਸ ਅਤ ਰੜ ਣ ਤ ੀ.ਏ.ਮੂ ਵਪਾਯਸ਼ ਕੀਤੀ ਯ ਕਯ। 
 ਖਤਾ ਵਵਿੱਚ ਵਨਕ ੁੂੰ ਡੀ ਅਤ ਗੁਰਾਫੀ ੁੂੰ ਡੀ ਦ ਸਭਰ ਤੋਂ ੁਚਤ ਕਯ ਅਤ ਪਰ ਦੀ ਵਨਗਯਾਨੀ ਯਿੱ ਖ। ਰੜ ਣ 

ਤ ਇਕਾਰਕ 25 ਈ.ੀ 400 ਐਭ ਐਰ ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਨਕ ੁੂੰ ਡੀ ਰਈ ਅਤ 800 ਐਭ.ਐਰ ਰਤੀ ਏਕੜ 
ਗੁਰਾਫੀ ੁੂੰ ਡੀ ਰਈ 100 ਰੀਟਯ ਾਣੀ ਵਵਿੱਚ ਘਰ ਕ ਯ ਕਯ। 

 ਤਰ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰੜ ਭੁਤਾਫਕ 20 ਗਰਾਭ ਏਕਟਾਯਾ ਜਾਂ ਤਾਇ 25 ਡਫਰਮੂ ਜੀ ਨੂੂੰ  80 ਤੋਂ 100 ਰੀਟਯ ਾਣੀ 
ਵਵਿੱਚ ਘਰ ਕ ਯਅ ਕਯਨ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ।  

 ਚੂਵਸਆਂ ਦੀ ਭਵਆਂ ਨਵਸਯਾਂ/ੂਇਆਂ ਦੀ ਟੜੀਆਂ ਰਾਗ ਜਾਂ ਫਅਫਾਦ ਨਦੀਨਾ ਨਾਰ ਬਯੀਆ ਖਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦ 
ਨੇੜ ਵਾਰ ਖਤਾਂ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ੂੰ ਬਾਵਨਾਂ ਵਜਆਦਾ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ। 

 ਚੂਵਸਆਂ ਦੀ ਯਕਥਾਭ ਰਈ 25 ਗਰਾਭ ਪਾਪਟ (2%) ਜਾਂ 20 ਗਰਾਭ ਫਯਭਡਾਇਨ (0.05%) ਨੂੂੰ  ਕਣਕ ਜਾਂ ਭਿੱ ਕੀ 
ਦ । ਵਕਰ ਦਯੜ 20 ਗਰਾਭ ਖਾਣ ਵਾਰ ਤਰ ਅਤ 20 ਗਰਾਭ ਫੁਯਾ ਖੂੰ ਡ ਵਵਿੱਚ ਵਭਰਾ ਕ ਦਾਣਾ ਵਤਆਯ ਕਯ। 
ਵਸਰ ਾਣੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਤ ਭਾਯਚ ਦ ਵਸਰ ਸਪਤ ਤਿੱ ਕ 2 ਵਾਯ ਕੀਤਾ ਕਦਾ ਸ। ਇ ਦਾ ਖਯਚਾ 40-50 
ਯੁਏ ਰਤੀ ਏਕੜ ਸ। 
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