‘कृ षिक’ अॅपमधील ‘खत गणकयं त्राच्या’ वापराषवियी मागगदर्शिका
कृ षि षवज्ञान केंद्र, बारामती व महाराष्ट्र िासन कृ षि षवभाग यांचे संयक्
ु त षवद्यमाने षवकषसत
रासायषनक खताच्या षिफारस केलेल्या मात्रा षमळवण्यासाठी कृ षिक/Krushik या मोबाईल ॲप
मधील गणकयं त्राचा वापर करणेसाठी िेतकरी बं धन
ू ा आवाहन –
िेतकरी बं धन
ू ो,
रासायननक खताांचा कमीत-कमी व सांतुनित वापर होण्याच्या दृष्टीने तसेच उत्पादन खचच कमी
करुन अनधक उत्पन्न नमळनवण्याच्या उद्दे शाने प्रत्येक नपकाांसाठी अचूक व फायदे शीर खत मात्रा ननवडणे
अत्यांत गरजेचे आहे . जेणेकरुन जनमनीची सुनपकता वाढीस िागून अनधक उत्पन्न आपल्या हाती येईि.
ही अचूक खत मात्रा नमळनवण्यासाठी फार क्लिस्ट गनणती सुत्राांचा वापर करावा िागतो. यासाठी
शेतकरी नमत्राांना या खत मात्रा अगदी सहज सुिभ पध्दतीने कशा नमळनवता येतीि हे िक्षात घेऊन
कृनषक-खत गणकयांत्र नवकसीत करण्यात आिेिे आहे .
'कृ षिक' ॲप – खत गणकयं त्रामधील वैषिष्ट्टये :
 सांबांनधत कृनष नवद्यापीठाच्या नपकननहाय खत नशफारशींचा समावेश.
 जनमन आरोग्य पनत्रका आधारीत नवनवध नपकाांसाठी नशफारस केिेिी खतमात्रा.
 बाजारातीि ककमतीनुसार प्रनत एकर आवश्यक खतमात्राांच्या खचाची गणना.
 नपकाांसाठी नशफारस केिेल्या खतमात्रेचे नत्र, स्फुरद व पािाश वापरासाठी नवनवध खताांचे पयाय.
 नशफारस केिेल्या खताांच्या नवभाजीत (स््िीट) मात्राांची गणना.
 सरळ व सांयुलत खताांच्या नशफारशींचे पयाय उपिब्ध.
 गावननहाय जनमन सुनपकता ननदे शाांकानुसार खतमात्राांची पनरगणना.
'कृ षिक' ॲप – गणकयं त्राचा वापर कसा करावा.
शेतकरी बांधूनो, आपल्या अँड्रॉईड मोबाईि फोन मधीि गूगि ्िे-स्टोअर मध्ये 'Krushik/
कृनषक' सचच करुन अथवा खािीि QR कोड स्कॅन करुन प्रथम 'कृनषक' ॲप डाऊनिोड करा.
सदर ॲप इंस्टॉल होण्यासाठी पुढील प्रषिया पार पाडा –
ॲप ओपन करुन त्यात प्रथम आपिा मोबाईि नांबर टाका. नांतर त्यात आपिा नजल्हा, तािुका,
गाव व आपिे नाव ही प्राथनमक मानहती भरा. पुढे जाऊन या ॲप मधीि सवच ननयम व अटी मान्य करा.

त्यानांतर आपणाांस एस.एम.एस. द्वारे चार अांकी ओटीपी येईि तो टाकून पुढे जा. आता स्रीन वर येणाऱ्या
सवच कवडोजच्या अिाऊ (Allow) बटनावर क्लिक करा. आता आपिे कृनषक ॲप इांस्टॉि होऊन
वापरणेसाठी तयार झािे आहे असे समजावे.
आपणाांस सांबांनधत कृनष नवद्यापीठाच्या नपकननहाय नशफारशीत खतमात्रा, नवनवध सांयोजन (पयाय),
खताच्या चािू ककमतीनुसार प्रनत एकरी खचच समजण्याकरीता ॲपवरीि ' कृनष गणकयांत्र' हा आयकॉन
(New) क्लिक करावा.
त्यानांतर त्यातीि पनहिे दोन आयकॉन म्हणजे 'NPK गणकयांत्र' व 'खत मात्रा नशफारस' हे
आपल्या सांबांनधत आहे त.
अ) 'NPK गणकयं त्र त्यातीि प्रथम आपण NPK गणकयांत्र पाहू – NPK गणकयांत्रावर क्लिक करा. पुढे येणाऱ्या
कवडोमध्ये आपिा नजल्हा ननवडा - आपल्यािा पानहजे असिेल्या नपकासाठी कृनष नवद्यापीठाची
नशफारशीत खतमात्रा माहीत असल्यास ती भरा. नांतर 'मोजा' हे बटन क्लिक करा- तुम्हािा नवनवध ११
प्रकारचे प्रनत एकर खत वापराचे पयाय (सांयोजने) नदसतीि व त्यापुढे त्या खताांसाठी चािु बाजार
भावानुसार प्रनत एकर खचच नदसेि. यातून आपणाांस ननक्श्चत केिेल्या नपकासाठी एक चाांगिा व कमी
खचाचा पयाय ननवडावा िागेि.
जर आपणास कृनष नवद्यापीठाची नशफारशीत खतमात्रा माहीत नसेि तर 'नाही' हा पयाय क्लिक
करा – पुढे जाऊन 'पीक ननवडा' या बटनावर क्लिक करा- नांतर नपक ननवड करा- त्यानांतर िगेच त्यावर
त्या नपकासाठी सांबांनधत कृनष नवद्यापीठाची खत मात्रा भरिेिी नदसेि. – नांतर पुढे जावून 'मोजा' या
बटनावर क्लिक करा- िगेच वरीि प्रमाणे आपणास परत नवनवध ११ प्रकारचे खत वापराचे पयाय
नदसतीि - त्यातीि चाांगिा व आर्थथकदृष्टया फायदे शीर पयाय तुम्ही ननवडायचा आहे .
ब) खतमात्रा षिफारस आता आपण 'खतमात्रा षिफारस' हा आयकॉन पाहू 'खतमात्रा नशफारस' यावर क्लिक करा- त्यानांतर आपिा नजल्हा ननवडा व पुढे जा - आता पुढे खत
दे ण्याचा पयाय ननवडा 'जनमनीतुन साध्या पध्दतीने ' ककवा 'नठबकद्वारे '- त्यासाठी आपण प्रथम 'साध्या
पध्दतीने' हा पयाय ननवडू - नांतर नपकाचा प्रकार ननवडा- जसे तृणधान्ये/कडधान्ये/गळीतधान्ये/भाजीपािा
नपके/फळनपके/नगदी नपके व इतर नपके – पुढे जाऊन त्यातीि आवश्यक नपक ननवडा – पुढे जाऊन माती
पनरक्षण झािे आहे वा असल्यास व आपणाांकडे त्या क्षेत्राची जनमन आरोग्य पनत्रका असेि तर होय म्हणा

- होय ननवडल्यास – त्यातीि १२ घटकाांची मानहती भरा – पुढे जाऊन आपणाकडे उपिब्ध असिेल्या
खताचा प्रकार ननवडा – जसे की, नत्रयुलत खते (युरीया, अमो. सल्फेट), पािाशयुलत खते (म्युरेट ऑफ
पोटॅ श, सल्फेट ऑफ पोटॅ श), सांयुलत खते (कसगि सुपर फॉस्फेट, नडएपी, 24:24:0, 10:26:16) - नांतर
मोजा बटणावर क्लिक करा - िगेच आपणासमोर १६ घटाकाांचे कमी- मध्यम- जास्त असे प्रमाण नदसेि
तसेच त्याखािी सांबांनधत कृनष नवद्यापीठाच्या प्रनत एकरी खत मात्रा व त्याांचा खचच नकती येईि तो नदसेि.
यामध्ये नत्र, स्फुरद, पािाश, शेणखत, कांपोस्ट खत, जैनवक खते व सुक्ष्म मूिद्रव्ये नपकननहाय खताचे डोस,
पेरणीवेळी व पेरणीनांतर अशीही नवभागणी (स््िीट) नदसेि.
आता खते दे ण्याचा 'नठबकद्वारे ' हा पयाय ननवडू - नांतर पुढे जाऊन नपक ननवडा - माती पनरक्षण
झािे की नाही म्हणा व पुढे जा- आपणास वरीिप्रमाणे १६ घटकाांचे कमी-मध्यम-जास्त असे प्रमाण
नदसेि – त्यानांतर त्याखािी सांबांनधत कृनष नवद्यापीठाच्या प्रनत एकरी खत मात्रा व त्याांचा खचच नकती येईि
तो नदसेि- तसेच खते दे ण्याची वेळ पनहल्या कॉिममध्ये दशचनविेिी असेि.
माती पनरक्षण झािे आहे का ? 'होय' म्हणल्यास त्यात आपल्या त्या क्षेत्रासाठी प्रा्त झािेल्या जनमन
आरोग्य पनत्रकेमधीि १२ घटकाांची माहीती भरा नांतर उपिब्ध खताांचा प्रकार ननवडा व मोजा पयाय ननवडु न
पुढे जा - आपणास नठबकद्वारे द्यावयाच्या खतमात्रा व त्यासाठीचा खचच नदसेि.
नटप - अॅप नवकसनाच्या प्रथम ट्यात फलत महात्मा फुिे कृनष नवद्यानपठ, राहु री याांच्या कायचक्षेत्रातीि
नशफारशीत नपकाांसाठी 'नठबकद्वारे ' खत मात्राांचा समावेश केिाआहे . दुस-या ट्यात उवचरीत सवच
नवद्यानपठाांच्या नपकाांसाठी नठबकद्वारे खतमात्राांचा समावेश करण्याचे प्रस्तानवत आहे .
शेतकरी नमत्राांनो वरीिप्रमाणे आपण कृनषक गणकयांत्राच्या माध्यमातून सांबांनधत कृनष नवद्यापीठाांनी
नशफारस केिेल्या नवनवध नपकाांसाठीच्या खतमात्रा पनरगणीत करण्यासाठी या मोबाईि अॅपचा आवश्य
वापर करा. त्याप्रमाणे खताांचा फायदे शीर पयाय (सांयोजन) ननवडा आनण भरघोस उत्पन्न नमळवा असे
जाहीर आवाहन कृनष नवभागामाफचत करण्यात येत आहे .
-------------------------------------------------------------कृ षिक अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी खालील QR कोड स्कॅ न करा

