
                                                                
महाराष्टर््शासन 

कृषि्षिभाग 

सोयाबीन्षिकातील्एकाषममक्षिक्व्य्िस्थ्ािन 

➢ भारतात सोयाबीनची सर्ााधिक लागर्ड मध् यप्रदशेात होते, तेथील  समुारे ८० टक् के शेतकरी घरचे धबयाणे 

र्ापरतात. 

➢ मध् यप्रदशेानंतर दसु-या क्रमांकार्र महाराष्ट रात सोयाबीनचे क्षेत्र आहे, परंत ु महाराष्ट रात समुारे ७० टक् के 

शेतकरी दरर्र्षी घरचे धबयाणे र्ापरतात. र्ाधशम धिल्ह यात घरचे धबयाणे र्ापरण् याचे प्रमाण ६५ टक् के 

असनु, दरर्र्षी ३५ टक् के नधर्न धबयाणे खरेदी करतात.  

➢ सोयाबीन ह ेस् र्परागधसंचीत धपक असल्ह यामळेु दरर्र्षी नधर्न धबयाणे धर्कत घेण् याची आर्श् यकता नाही. 

➢ ज् यार्र्षी प्रमाधणत धबयाणे धर्कत घेर्नू र्ापरले असेल तेंव् हा उभ् या धपकातील चांगल्ह या र् धनरोगी रोपांची 

धनर्ड पध् दतीने धनर्ड करून घेर्नू त् याची स् र्तंत्र मळणी करून त् याची साठर्ण योग् य पध् दतीने करार्ी र् 

पढुील र्र्षी धबयाणे म् हणनू र्ापर करार्ा र् याच पध् दतीने पढुील दोन र्र्षाा करीता धबयाणे तयार करून 

र्ापर करता येईल. 

➢ सोयाबीन धबयाण् याचे बाय आर्रण नािकु र् पातळ असल्ह याने, मळणीची पध् दत, धबयाणे र्ाहतुक, 

हातळणी र् साठर्णकू  करताना काळिी न घेतल्ह यास उगर्णशक् तीर्र पररणाम होऊ शकतो म् हणनू शेतक-

यांनी चांगल्ह या धनरोगी रोपाची धनर्ड करून त् याची मळणी यंत्राव् दारे मळणी न करता पारंपारीक पध् दतीने 

मळणी करार्ी, धबयाण् याची साठर्णकू पारंपारीक पध् दतीने करून र् हगंामापरु्ी घरगतुी पध् दतीने उगर्ण 

क्षमतेची चाचणी करून धशफारसी प्रमाणे धबयाणे र्ापरल्ह यास खात्रीशीर धबयाण् याची उपलब् िता होर्नू 

उत् पादन खचाात बचत करणे शक् य होईल.  

अक्र बाब षनषिष्टठ्ा / तंत्रज्ञान 

१ 
सुधारीत्

िाण 

➢ ्सोयाबीन्षिकाच्य्ा्आषधक्उमि्ादनासाठी्सधुाररत्िाणाचे् 

षनिड्करीत्असतांना्दहा्ििााच्य्ा्आतीलच्प्रसारीत्झालेले्िाण्षनिडािे.्् 

➢ जे.एस.३३५्(सन्१९९४)- बरुशीिन् य रोगास प्रधतकारक र् धपर्ळ्या मोझॅईकसाठी 

संरे्दनशील (९८-१०२ धदर्स, उत् पादन. ८-१० धक्रं्टल/एकर.) 

➢ एम.ए.यु.एस.७१(समृध्द्ी)्(सन-२००२) - शेंगा फुटण् यास प्रधतकारक  

(९३-१०० धदर्स, उत् पादन ८-१०धक्रं्टल/ एकर) 

➢ एम.ए.यु.एस.६१-२्(सन-२००२)- शेंगा फुटण् यास प्रधतकारक 

     (१००-१०३ धदर्स, उत् पादन. १०-१२ धक्रं्टल/एकर.) 

➢ जे.एस.९३-०५्(सन-२००२)- प्रमखु रोग र् धकडीस प्रधतकारक र् लर्कर येणारे र्ाण 

(९०-९५ धदर्स, उत् पादन. ८-९ धक्रं्टल/एकर. 

➢ डी.एस.२२८ (फुले्कल्य्ाणी)्(सन-२००६) - िे.एस.३३५ पेक्षा २० टक् के उत् पादन 

िास् त (९०-९५ धदर्स, उत् पादन. ९-११ धक्रं्टल/एकर.) 

➢ जे.एस.९५-६०(सन-२००७) - खोडमाशी आधण उंटअळी तसेच धिर्ाणिून् य पुरळ 



आधण मळुसड रोगास प्रधतकारक, चक्रीभूंग् यास मध् यम प्रधतकारक 

 (८२-८८ धदर्स, उत् पादन. ७-८ धक्रं्टल/एकर.) 

➢ एम.ए.यु.एस.१५८्(सन-२०१०)- धिर्ाणिून् य परुळ, रायझोक् टोधनया करपा, बुंिा 

सड, चारकोल रॉट रोगास सहनधशल  

(९३-९७ धदर्स,उत् पादन. ९-१० धक्रं्टल/ एकर) 

➢ एम.ए.यु.एस.१६२(सन-२०१४)- बरुशीिन् य धठपके,धिर्ाणिून् य  रोगास आधण 

धकडीस प्रधतकारक, यंत्राने काढण् यास उपयकु् त  

(१००-१०३धदर्स,उत् पादन.१०-१२धक्रं्टल/एकर.) 

➢ जे.एस.२०-२९्(सन-२०१४) -  अधिक उत् पादन दणेारे र्ाण, आंतरधपकासाठी 

उपयकु् त, पाण् याचा ताण सहन करणारे, उत् तम उगर्णशक् ती, (९३-९६ धदर्स, उत् पादन. 

८-१० धक्रं्टल/एकर.) 

➢ जे.एस.२०-३४(सन-२०१४)-्चारकोल रॉट , चक्रीभूंग् यास प्रधतकारक आधण 

खोडमाशीस मध् यम प्रधतकारक,(८६-८८ धदर्स, उत् पादन.८-९ धक्रं्टल/एकर.) 

➢ एम.ए.यु.एस.६१२्(सन-२०१६)- शारीरीक पक् र्तेनंतर १२ ते १५ धदर्स शेंगा 

तडकण् यास सहनधशल. धर्धर्ि धकडीरोगांना प्रधतकारक र् कमी ओलाव् यास सहनधशल.  

(९३ -९८ धदर्स, उत् पादन. १३-१४ धक्रं्टल/एकर.) 

➢ ए.एम.एस्–्१००१्(िीडीकेव्ह्ी्येलो्गोल्ड्््(सन-२०१८) -  येलो व् हने मोझॅक 

रोगास प्रधतकारक, िे एस ३३५ पेक्षा २० टक् के उत् पादन िास् त दणेारे.  

(९५-१०० धदर्स, उत् पादन. ९-११ धक्रं्टल/एकर.) 

➢ ए्एम्एस्–्एम्बी्–्५-१८््(सन-२०१९)्-  मळुकुि रोगास प्रधतकारक पाण् याचा 

ताण सहन करणारे, अधिक उत् पादन दणेारे. (९८-१०२ धदर्स, उत् पादन, १०-११ 

धक्रं्टल/एकर.) 

२ षबयाणे 

➢  सलग क्षेत्राकरीता- २६ धकलो/एकर  

➢  आंतरधपक ६(सो.):१(त.ु) – २२ धकलो/एकर 

➢  बी.बी.एफ. यंत्राद्वारे -२२ धकलो/एकर 

➢ टोकण पध् दतीने सरी र्रंबा पध् दतीत - १६ धकलो/एकर 

३ षबजप्रषक्रया 

१) पधहलीीः काबोक् झींग ३७.५% + थायरम ३७.५% (धव्हटाव् हकॅ् स नार्ाने बािारात 

उपलब् ि ) ३ग्रॅम प्रधत धकलो धबयाणे 

२) दसुरीीः २५ ग्रॅम रायझोधबयम धकंर्ा ६ मी.ली. रायझोबीयम + २५ ग्रॅम पी.एस.बी. धकंर्ा 

६ मी.ली. पी.एस.बी  + ५ ग्रॅम रायकोडमाा धकंर्ा ६ मी.ली. रायकोडमाा  /प्रधत धकलो 

धबयाणे 

४ 
लागिडीचे्

अंतर 

➢ ४५x ५ सेंमी. रंूद सरी र्रंबा (BBF)रोपसंख् या-१,३३,३३३/एकर 

➢ ४५x ५ सेंमी. रोपसंख् या-१,७७,७७७ / एकर 

➢ ३०x ८ सेंमी. रोपसंख् या- १,६६,६६६/ एकर 

५ 
िेरणीची्

िेळ 

➢ कमीत कमी ७५ ते १०० धममी पाऊस झाल्ह यानंतरच पेरणी करार्ी यापेक्षा कमी पाऊस 

पडल्ह यास पेरणी करू नये या धपकाची पेरणी १० िलैु पयंत करता येते. 

६ 
षबयाण्य्ाची्

उगिण्

➢ उगर्णशधि तपासणी मान् सनु आगमनाच् या काही धदर्स आिी करार्ी कारण 

र्ातार्रणातील आर्द्ातेचा उगर्णशक् तीर्र पररणाम होते भर उन् हाळ्यात उगर्णशक् ती 



क्षमता्

तिासणे 

तपासली तर ती कमी येण् याची शक् यता असते. 

➢ दरर्र्षी पेरणीपरू्ी धबयाण् याची उगर्णशक् ती तपासनु घेणे आर्श् यक आह.े यासाठी 

सोयाबीनच् या १०० धबया एखाद्या मातीच् या कंुडीत लार्ाव् यात धकंर्ा कापडामध् ये धकंर्ा 

कागदामध् ये गुंडाळून ठेर्ाव् यात. त् यास ४ ते ५ धदर्स हलके पाणी द्यारे्. समुारे ५ 

धदर्सात धबयाण् याची उगर्ण होते. त् याची संख् या ७० धकंर्ा अधिक असेल तर धबयाणे 

पेरणीस र्ापरारे्. उगर्णशक् ती ६० टक् के असल्ह यास १० टक् के अधिकचे धबयाणे 

र्ापरारे्. 

६ 

षबयाण्य्ाची्

उगिण्

क्षमता्

तिासणे 

➢ िेरणीच्य्ा्िेळी्षबयाण्य्ाची्अंषतम्मात्रा्ठरषिण्य्ाची्ढोबळ्िध्द्त 

     पेरणीसाठी तयार असलेल्ह या धबयाण् याच् या साठ्यातनु न धनर्डता १०० दाणे बािलुा 

काढारे्, र् ते धबयाणे काचेच् या ग् लासात अथर्ा र्ाटीमध् ये घ् यारे् त् यात संपणूा धबयाणे 

धभिनू एक इचं पाणी राहील इतके पाणी त् यात टाकारे्. १० धमनीटानंतर पाणी बािलूा 

काढून धबयाणे एका कागदी र्तामानपत्रार्र पसरारे्. ज् या धबयाण् याच् या आर्रणार्र 

सरुकुत् या पडलेल्ह या असतात असे धबयाणे पेरणीयोग् य समिारे् र् मोिार्े. िर ७० 

धबयाणे या पध् दतीचे असतील तर धशफारसीप्रमाणे धबयाण् याची मात्रा र्ापरार्ी र् 

त् यापेक्षा कमी आढळल्ह यास खालील तक् त् याप्रमाणे धबयाणे र्ापरारे्. 

अ.क्र 
सोयाबीन्षबयाण्याची्

आढळलेले्उगिणशक्ती 

उगिणशक्ती्नुसार्प्रषत्एकरी्षकती्

षबयाणे्िािरािे 

१ ७०% धकंर्ा त्यापढुे २६  धकलो 

२ ६९% २६.३७  धकलो 

३ ६८% २६.७४ धकलो 

४ ६७% २७.११ धकलो 

५ ६६% २७.४८ धकलो 

६ ६५% २७.८५ धकलो 

७ ६४% २८.२२ धकलो 

८ ६३% २८.५९ धकलो 

९ ६२% २८.९६ धकलो 

१० ६१% २९.३३ धकलो 

११ ६०% २९.७० धकलो 

६०% पेक्षा कमी उगर्णीची सोयाबीन धबयाणे पेरणीसाठी र्ापरू नये. 
 

७ 

खोड्माशी,चक्री 

भ ंगा,उंट्अळी्

षनयंत्रणासाठी् 

➢ पेरणीच् या रे्ळी दाणेदार फोरेट ४ धकलो/एकरी पेरून द्यारे्. 

➢ पेरणीच् या रे्ळी धसमार्ती बांिार्र एंरडीची लागर्ड करार्ी. 

८ भरखते ➢ चांगले कुिलेले शेणखत धकंर्ा कंम् पोस् ट खत१०ते १२ बैलगाडया / एकर  

 



९ रासायषनक्खते 

➢ सोयाबीन षिक्षवद्ल्िगीय्असल्य्ा मुळे संि णा रासायनीक्खताची्मात्रा्

िेरणीच्य्ा िेळी्द्यािी. 

➢ धर्द्याधपठाची धशफारस (३०: ६०:३० धकलो नत्र: स् फुरद: पालाश / ह.े 

➢  डी.ए.पी. ६० धकलो + एम.ओ.पी २०धकलो धकंर्ा 

➢  १२:३२:१६ (७५ धकलो) + यरुीया २० धकलो धकंर्ा 

➢ यरुीया ३० धकलो + धसंगल सपुर फॉस् फेट १५० धकलो + एम.ओ.पी. २० धकलो 

➢ पेरणीनंतर उभ्या धपकात  युरीया िमीनीतुन दऊे नये. 

१० सुक्ष्म््मुलद्रव्ये् ➢  सल्ह फर १० धकलो प्रधत एकर  (पेरणीच् या रे्ळी) 

११ 
तण्व्य्िस्थ्ािन्

(तणनाशक) 

➢  पेरणीनंतर १५ ते २० धदर्सा दरम् यान तणे २ ते ३ पानार्र असतांना    

इमॅधझथायपर २० धमली प्रधत १० धलटर पाण् यातुन तणार्र फर्ारारे्. 

➢  धकंर्ा इमॅधझथायपर + इमॅझॉमाक्स ४० ग्रॅम प्रधत एकर २०० धलटर पाण् यातनु 

तणार्र फर्ारारे्. 

➢  फर्ारणीच् या रे्ळी िमीनीत परेुसा ओलार्ा असणे आर्श् यक  

➢ फर्ारणीसाठी धर्हीर धकंर्ा धर्िंन धर्हीरीचे पाणी र्ापरारे्, गढूळ पाणी र्ापरू 

नये. 

१२ 
मुलस्थ्ानी्

जलसंधारण 

➢  शेर्टच् या कोळपणीच् या रे्ळी कोळप् याच् या िाणकुडास दोरी धकंर्ा पोते बांिनु 

उथळ स-या पाडाव् यात. 

१३ 
िाणी्

व्य्िस्थ्ािन 

➢ धपकांना फांद्या फुटतांना (पेरणीनंतर ३० ते ३५ धदर्सांनी, फुलो-यात असतांना ४५ 

ते ५० धदर्सांनी, शेंगा भरतांना पेरणीनंतर ६० ते ७० धदर्सांनी ) पार्साने ताण 

धदल्ह यास धस्पं्रकलरने पाणी द्यारे्. 

१४ 
िािसाचा्ताण्

िडला्असेल्तर 

➢  पधहली फर्ारणी : १९ :१९ :१९ धर्र्द्ाव् य खते ५० ग्रॅम/१० धलटर पाणी  

➢ दसुरी फर्ारणी : १३ :०० :४५ धर्र्द्ाव् य खते १०० ग्रॅम/१० धलटर पाणी (पधहल्ह या 

फर्ारणीनंतर १० धदर्सांनी) 

१५ आंतरषिके ➢ सोयाबीन + तरु -६: १  (सहा ओळी सोयाबीन नंतर तुरीची एक ओळ घ् यार्ी.) 

धकड र् रोग फर्ारणीची रे्ळ धकटकनाशकाचे प्रमाण प्रधत १० धलटर पाणी 

चक्रीभ ंगा 

पेरणीनंतर २० ते २५ 

धदर्सांनी धकंर्ा एखाद ेपान 

कडेने र्ाळू लागते र् 

त् याची फांदी सुकलेली  

आढळते 

रायझोफॉस २० धमली + ५ टक् के धनंबोळी अका  धकंर्ा 

क् लोरॅनंरानीलीप्रोल १८.५ ईसी-३ धमली 

िाने्खाणा-या्अळ्या्

(स्ि्ोडोप्टे्रा,्उंट्,्

केसाळ्ि्घाटे्अळी) 

फुलोरा अर्स् था 

क् लोरोपायरीफॉस धकंर्ा धक्र्नॉलफॉस २० धमली धकंर्ा 

इमामेक् टीन बेंझोएट ४ ग्रॅम,एकरी २० ते २५ पक्षी थांबे 

उभे करारे्त. 



िाने्खाणा-या्अळ्या्

(स्ि्ोडोप्टे्रा,्उंट्,्

केसाळ्ि्घाटे्अळी) 

शेंगात दाणे भरतांना 
इमामेक् टीन बेंझोएट ४ ग्रॅम धकंर्ा क् लोरॅनंरानीलीप्रोल 

१८.५ ईसी-३ धमली 

शेंगाचा्करिा प्रादभूाार् धदसताच बार्ीस् टीन-१० ग्रॅम 

तांबेरा प्रादभूाार् धदसताच 
डायथेन- एम ४५-२५ ग्रॅम धकंर्ा प्रोपॅकोनॅझोल  १० 

मी.ली. 

जर्िेरोल्िंिाने्फिारणी्केल्य्ास्षकटकनाशकाचे्प्रमाण्षतप्ि्ट्करािे. 

सोयाषबन्षिकाची्उमि्ादकता्िाढषिण्य्ासाठी्महमि्ाच्य्ा्बाबी 

➢ सोयाधबन धपक मध् यम र् भारी िमीनीतच घ् यार्े, हलक् या िमीनीत धपकाची लागर्ड केल्ह यास 

आधथाक दृष्ट टया परर्डत नाही.  

➢ सोयाधबन धपकाच् या लागर्डीसाठी दहा र्र्षााच् या आधतल प्रसारीत र्ाणाचा र्ापर करार्ा. 

➢  घरगतुी धबयाणे  र्ापरतांना धबयाण् याची उगर्णशक् ती तपासनुच पेरणी करार्ी. 

➢ सलग सोयाधबन धपकाची पेरणी  करतांना एकरी ३० धकलो ऐर्िी २६ धकलो धबयाणे र्ापरार्े. 

➢ सोयाधबन + तरु (६:१) आंतरधपक पध् दती र्ापरल्ह यास सोयाधबनचे २२ धकलो धबयाणे प्रधत एकरी 

र्ापरार्े.  

➢ ७५ ते १०० मी.मी. पाऊस पडल्ह यानंतरच पेरणी करार्ी, परेणी करतांना बीबीएफ यंत्राद्वारे पेरणी 

करार्ी.  

➢ सोयाधबन धपकाची सलग क्षेत्रार्र पेरणी केली असल्ह यास ६ ते ७ ओळीनंतर सरी पाडार्ी.  

➢ बािारातनु धर्कत आणलेले धबयाणे/ घरगतुी धबयाण् यास रासायधनक र् िैधर्क धबिप्रधक्रया 

करुनच पेरणी करार्ी.  

➢ पेरणी करतांना धबयाणे ५ से.मी. पेक्षा खोल पडणार नाही याची दक्षता घ् यार्ी.  

➢ धशफारशीप्रमाणे खताची मात्रा र् १० धकलो गिंक पेरणी करतेर्ेळी द्यार्ी, पेरणीनंतर कोणतहेी 

खत िमीनीतनु दणे् यात येऊ नये.  

➢ अपर्ादात् मक पररस् थीतीत धपकाची काईक र्ाढ झाल्ह यास लीओसीनची फर्ारणी करार्ी.  

➢ दोन पार्सात खंड पडल्ह यास धसंचन सधुर्िा उपलब् ि असल्ह यास तरु्षार धसंचन संचाच् या सहाय्यान े

पाणी दणे् यात यार्े. अथर्ा धसंचनाची सधुर्िा उपलब् ि नसल्ह यास पधहली फर्ारणी : १९ :१९ :१९ 

धर्र्द्ाव् य खत े ५० ग्रॅम/१० धलटर पाणी, दसुरी फर्ारणी : १३ :०० :४५ धर्र्द्ाव् य खते १०० 

ग्रॅम/१० धलटर पाणी घऊेन  (पधहल्ह या फर्ारणीनंतर १० धदर्सांनी)  करार्ी. 

➢ सोयाधबन धपक फुलोरा अर्स् थेत असतांना डर्रणी करु नये. 

➢ सोयाधबन धपकार्रील धकड धनयतं्रण करतांना शक् यतोर्र अमार्स् याच् या अगोदर सकाळच् या र्ेळी 

अथर्ा सायंकाळी फर्ारणी करार्ी.  
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