
 

 

भारताची माती Indian Soils  

1- ऩलवताची भाती 

2- जरोदय भाती 

3- काऱी भाती 

4- रार भाती 

5- रेटयाइट चचकणभाती 

6- लाऱलॊट भाती 

7- ऩीट आणण भाळव भाती 

8- खायट आणण षायीम भाती 

भारतातीऱ बहुताांऴ माती क्रमानुसार 

1. ऩलवताची भाती 43 % 

2. रार भाती 18 % 

3. काऱी भाती 15 % 

4. रेटयाइट चचकणभाती 3.7% 

भारतातीऱ सळव मातीत तीन घटकाांची कमतरता आहे. 

1. ह्मूभव 

2. नाइट्रोजन 

3. पास्पोयव 

ऩळवताची माती 

 गाऱमुक्त भाती कोऑऩ ककॊ ला चचखर भाती म्शणून देखीर ओऱखरी जात.े 



 

 

 शे बायतातीर वलावत भोठ्मा षते्राच्मा 43% व्माऩत.े 
 शे प्राभुख्माने बायतातीर दोन प्रदेळात आढऱत.े 

1. उत्तय बायताच्मा भैदानालय 

2. ककनायी बागात 

-वतरजच्मा भैदानाऩावून ऩूलेकडीर ब्रह्भऩुत्रच्मा भैदानाऩमतं उत्तय बायताच्मा भैदानाभध्मे 
गाऱमुक्त जभीन आढऱत.े 

-ककनामावलयीर भैदानाखारीर जरोट भाती भशानदी, गोदालयी, कृष्णा, कालेयी नदमाॊच्मा डले्टा 
प्रदेळात आणण केयऱ ल गुजयातभध्मे ऩश्चचभ ककनायऩट्टीलयीर भैदानात आढऱतात. 

-गाऱमुक्त भाती डोंगयाॊनी काऩून नदमाॊनी भैदानालय नदमा टाकरी आशेत. 

दोन प्रकारच ेजऱोभीय माती आहेत. 

1. खादय 

2. फाॊगय 

-नदीच्मा वबोलतारच्मा ऩूयषेत्रातीर जरोदय भातीरा खदाय भाती अवे म्शणतात. दयलऴी 
ऩूयातून खदय भातीच ेनूतनीकयण शोत े

-नदीऩावून उॊच बागातीर जुन्मा नलरकारा फाॊगय भाती अवे म्शणतात. 

-फाॊगय भाती दयलऴी मेत नाशी, म्शणून खदाय भाती तुरनेने अचधक वुऩीक आशे. 

बायतातीर वलव जलभनीॊऩैकी वलावत वुऩीक गाऱमुक्त जभीन तथेे आशे आणण खदाय भाती शी गाऱातीर जलभनीत 
वलावत वुऩीक आशे. 

-फाॊगय प्रदेळाच्मा भातीत खोदताना कॅश्ल्ळमभ काफोनेट ककॊ ला चनुा ग्रॊथी आढऱतात. 

-हश ग्रॊथी हशभारमीन प्रदेळ काऩणार् मा नदमाॊनी आणल्मा आशेत आणण नलीन भातीॊनी 
झाकल्मा आशेत. 

-तमाॊना स्थाननक बाऴेत काकड म्शणतात. 

-गाऱमुक्त भातीतशी फुयळी, नामट्रोजन आणण पॉस्पयव नवतात. 

-ऩोटॅलळमभ आणण चनुा भुऱे भुफरक जलभनीत भुफरक प्रभाणात आढऱतात. 



 

 

ऱाऱ माती 

-रार भाती शे बायतातीर १%% भातीभध्मे आढऱणाये दवुये भोठे षेत्र आशे. 

-रोखॊडी ऑक्वाईडभुऱे रार चचकणभाती रार यॊगाची हदवते. 

-रोशाच ेऑश्क्वडामझळेन केरे जाते, म्शणजेच जेव्शा रोश उघडकीव मेते तवे्शा ते ऑश्क्वजन 
आणण आर्द्वतेच्मा वॊऩकावत मेत,े ज्माभुऱे रोशारा गॊज मेतो. मा गॊजरा रोश ऑक्वाईड अवे 
म्शणतात. 

-रार भाती दक्षषण बायतात ककॊ ला ऩठाय बायताच्मा वलावत उॊच बागात आढऱते. 

-ऩठाय बायताचा अधाव ऩूलेकडीर बाग रार भातीच ेषेत्रपऱ आशे आणण अधाव ऩश्चचभ बाग 
काळ्मा भातीच ेषेत्र आशे. 

-रार भातीचा ऩठाय बायताच्मा ऩूलेकडीर बागात आणण वॊऩूणव दक्षषण बायताभध्मे आढऱतो. 
शा प्राभुख्माने तालभऱनाडू, तेरॊगणा, आॊध्र प्रदेळ, छत्तीवगड, ओडडळा, ऩूलव भध्म प्रदेळ आणण 
झायखॊडभध्मे ऩवयरा आशे ऩयॊतु रार भातीचा वलावत भोठा षेत्र तालभऱनाडूभध्मे आशे. 

-रार भातीची ऩठाय शी बायतातीर कभी ऩालवाच्मा षेत्राची भातीत आशे. शी वुऩीक भाती 
नाशी, म्शणूनच मेथे धान्म कभी रागलड शोते. 

काली माती 

-काऱी भाती भशायाष्ट्र, गुजयात, भध्म प्रदेळ आणण उत्तय कनावटक प्रदेळात ऩवयरी आशे. दक्षषण 
ऩूलव याजस्थान 

-काऩूव काळ्मा भातीत पऩकरा जातो, म्शणून तमारा काऩळी भाती म्शणतात. 

-काऩवी, येगुय राला भाती, कायेर भाती उत्तय प्रदेळात कायेर भातीरा काऱी भाती म्शणतात. 

-आॊतययाष्ट्रीम स्तयालय काळ्मा भातीरा चनेोजभ म्शणतात. चनेोजभ भाती प्राभुख्माने 
मुके्रनभधीर काळ्मा वभुर्द्ाच्मा उत्तयेव आणण मुनामटेड स्टेट्व आणण कॅनडाच्मा गे्रट 
तरालाच्मा ऩश्चचभेव आढऱते. 

-काळ्मा भातीरा राला भाती अवेशी म्शणतात कायण ती भाती डके्कन टॅ्रऩच्मा राला 
खडकाॊच्मा शलाभानाभुऱे तमाय झारी. 



 

 

-डके्कन ऩठायाव्मनतरयक्त काळ्मा भाती शेदेखीर भारला ऩठायाच ेलैलळष्ट्म आशे, म्शणजे भारला 
ऩठायालयशी काऱी भाती आढऱते. 

-काळ्मा भातीचा वलावचधक पलस्ताय भशायाष्ट्र याज्मात झारा आशे. 

-काळ्मा भातीच ेभुख्म लैलळष्ट्म म्शणजे तमात ऩाणी वाठलण्माची उच्च षभता आशे काऱी 
भाती पायच तलयीत चचकट फनते आणण कोयड ेझाल्मालय कॅ्रक शोतात, मा भारभते्तभुऱे, काऱी 
भातीरा स्लमॊ नाॊगयणायी भाती म्शणतात. 

-काऩवाची रागलड गुजयात याज्मात फशुतेक हठकाणी केरी जाते म्शणजेच गुजयात याज्मात 
काऩवाच ेउतऩादन शोते. 

कोरडी ऴेती 

-ज्मा बागात ऩालवाची कभतयता बावते - उदा. याजस्थान ऩाऊव ऩडण्माच ेषेत्र}, ळतेीची एक 
पलळऴे ऩदधत अलरॊफरी गेरी जी जर फचतीलय आधारयत आशे. 

-अळा ळतेीत ऩाणी थेट योऩाॊना लभऱते. 

-ळतेकयी ऩालवाळ्माच्मा आधी ळतेाची नाॊगयणी कयतात जेणेकरून ऩालवाळ्मात जलभनीत 
जास्तीत जास्त आर्द्वता अवू ळकते म्शणजेच ऩाणी. 

ऱेटराइट चचकणमाती 

-रेटयाइट चचकणभाती दोन अटीॊभध्मे तमाय शोते. 

1. लापऴवक ऩाऊव 200 वें.भी. 
2. जास्त उष्णता 

लयीर दोन्शी घटना बायताच्मा तीन प्रदेळात आढऱतात. 

1. ऩश्चचभ घाटालय 

2. ओरयवा ककनामावलय 

3. लळराॊग ऩठायालय 

 केयऱभध्मे बायतातीर रेटयाइट भातीच ेवलावचधक षेत्र आशे. 

-आणण तमानॊतय भशायाष्ट्रात वाऩडरा.कायण मा दोन्शी याज्माॊत ऩश्चचभ घाटाच्मा ऩश्चचभेच्मा 
उतायालय लापऴवक २०० वेंटीभीटयऩेषा जास्त ऩाऊव ऩडण्माची नोंद आशे, तवेच बूभध्मयेऴेच्मा 
जलऱ अवल्माने मा बागात उष्णता अचधक आशे. 



 

 

बायतात रॅटयाइट भाती पलस्ताय 

1. ऩश्चचभ घाट 

2. तालभऱनाडूच्मा लळलयाम डोंगय 

3. ओरयवाचा ककनाया 
4. झायखॊडची याजभशर हशल्व 

5. भेघारम आणण आवाभच्मा टेकड्मा म्शणजेच भेघारमातीर लळराॉग ऩठाय आणण आवाभचा लभकीय येंग्भा 
टेकडी. 

-टेररट माती ही भारतातीऱ चौथी सळावचधक ळाढऱेऱी माती आहे 

-पलटा तमाय कयण्मावाठी वलावत मोग्म भाती रॅटेयाइट भाती आशे. 

-लरटयाइट भातीभध्मे फुयळी, नामट्रोजन, पॉस्पयव आणण ऩोटॅळ (के) ची कभतयता आढऱते. 

-रॅटयाईट भातीभध्मे रोश आणण अ ॅल्मुलभननमभ ऑक्वाईड वभदृध आशे आणण रोशाच्मा 
ऑक्वाईडभुऱे रॅटोयाइट भातीचा यॊग रार अवतो. 

-मा बागात जास्त ऩाऊव झाल्माभुऱे आणण ओरेऩणाभुऱे आणण कोयडऩेणाभुऱे लवलरका 
वाहशतम मा बागाॊच्मा भातीत जभा झारे आशे, म्शणजेच लवलरका वाहशतम खारी लाशून गेरे 
आशे. 

 म्शणजे, रॅटाइट भाती लवलरकाच्मा ठेलीॊऩावून तमाय शोत.े 

ऱॅटराइट माती ही जमा केऱेऱी माती आहे. 

-राटेयाइट भातीची वुऩीक भाती आशे, ककॊ ला म्शणून अन्नधान्माच्मा रागलडीव ककॊ ला म्शणूनच 
कुऱातीर वुऩीक भाती मोग्म नाशी. 

-चशा, कॉपी, भवारे, काजू, चचनाकोना मेथे रागलड केरी जाते. 

-शी भाती अम्रीम आशे. 

ळालळांट माती 

-याजस्थान आणण रगतच्मा याजस्थानातीर ऩश्चचभ बायतातीर यखयखीत प्रदेळात लाऱलॊट 
भाती तमाय शोते. 

-शे दक्षषण ऩॊजाफ, दक्षषण शरयमाणा, वॊऩूणव याजस्थान आणण गुजयातच्मा कच्छ प्रदेळात ऩवयरेरे 
आशे. 



 

 

-जलभनीत धान्म पऩकपलणे ळक्म नाशी, म्शणून मेथे ज्लायी, फाजयी, भोशयी आणण खडफडीत 
धान्माॊची रागलड केरी जाते. 

-याजस्थान ज्लायी, फाजयी, भोशयी आणण खडफडीत धान्म उतऩादनात आघाडीलय आशे कायण 
याजस्थानभध्मे लाऱलॊटातीर भातीच ेवलावचधक षेत्र आशे. 

-याजस्थानच्मा गॊगानगय श्जल्ह्मातशी इॊहदया गाॊधी कारव्माच्मा भाध्मभातून लवॊचनाची वुपलधा 
उऩरब्ध करून देण्मात आरी आशे. 

-शरयत क्राॊतीच्मा षेत्रात याजस्थानभधीर श्रीगॊगानगय श्जल्ह्माचा वभालेळ शोता. {गशू} 

-ऩॊजाफभध्मे शरयवाॊच्मा नालाच्मा जागी व्माव नदी वतरजरा बेटते, तमाच्मा वबास्थऱी ऩोंग 
नालाचा धयण मा धयणातून काढून याजस्थानात नेण्मात आरा आशे आणण शी कारला 
याजस्थानच्मा श्जल्ह्माॊना लवॊचनात आणते. 

ऩळवताची माती 

-बायतातीर हशभारय्माफयोफयच ऩलवत भातीत आढऱतात आणण म्शणून ते जम्भू-काचभीय, 

हशभाचर प्रदेळ, उत्तयाखॊड, लवश्क्कभ आणण अरुणाचर प्रदेळात आढऱतात. 

-श्स्थय हशभारमात बयऩूय प्रभाणात लनस्ऩती आणण प्राणी आशेत ज्माभुऱे हशभारमाच्मा 
ऩलवतीम भातीत ह्मूभवची पलऩुरता आढऱते. 

-फुयळीच्मा जास्त प्रभाणात, डोंगयाच्मा भातीत आम्रीम गुणधभव अवतात ज्माभुऱे मेथे 
वपयचॊद, नाळऩाती आणण चशाची रागलड केरी जाते. 

-भाउॊटन भाती शी ऩूणव लाढरेरी भाती नाशी ऩयॊतु एक अपलकलवत आणण ननभावणाधीन भाती 
आशे. म्शणजेच ते अदमाऩ ननभावणाधीन आशे. 

 


