


सोयाबीन पिकाची उत् िादकता वाढीसाठी यशस् वी िरेणीच ेअष् ठसतु्री

१) घरगतुी सोयाबीनची प्रतवारी करणे

अ) स् िायरल सिेरेटवर - 

 बहुतेक शतेकरी सोयाबीनच े घरचे पबयाणे िेरणी 

करीता वािरत असताांना प्रतवारी न करता वािरतात, 

त् यामुळे िेरणीसाठी सरसकट ३५ त े४० ककलो पबयाण े

वािरतात. 

 सोयाबीन पिक स् वयांिरागससचीत असल् यान े या 

पिकाचे सुधारीत वाणाचा वािर केला जातो.  

सववसाधारणिणे ६५ टक् के पबयाण े दरवषी घरगुती 

पनवडिध् दतीने राखुन ठेवुन ती िरेणी केली जात.े 

घरगुती राखनु ठेवलेले पबयाणे वािर करताांना स् िायरल 

सेिरेटरमधनु प्रतवारी करुन घ् यावी. 

  प्रतवारी केलले् या पबयाण् याची घरगुती िध् दतीन े

उगवणक्षमता तिासावी. 

उगवणक्षमता ७० टक् के ककवा त् यािेक्षा जास् त  

असल् यास पशफारशीनुसार हके् टरी ६५ त े ७५ ककलो 

पबयाणे वािरावे, ७० टक् के िेक्षा कमी उगवणक्षमता 

असल् यास प्रपत १ टक् का उगवणीकरीता अधाव ककलो 

प्रमाणे पबयाण् याची मात्रा वाढवावी. 

  प्रतवारी करुनही उगवणक्षमता ६० टक् के िेक्षा कमी 

असल् यास असे सोयाबीन पबयाण ेम् हणुन िेरणी करीता 

वािर करु नये. 



ब) पबयाण ेप्रकिया कें द्रावरुन प्रतवारी 

करुन घणे े 

  ज् या शतेक-याकड े घरगुतीिध् दतीन े

राखुन ठेवलेल् या  सोयाबीनची 

उिलब् धता मोठया प्रमाणावर आह े

अशा शेतक-याांनी पजल् हयातील 

पबयाणे उत् िादन करणा-या शेतकरी 

उत् िादक कां िन् या व पबजोत् िादन 

करणा-या खाजगी कां िन् याच् या 

पबजप्रकिया कें द्रावर घरगतुी 

पबयाण् याची प्रतवारी करुन घ् यावी. 

सध् या पबयाणे उत् िादन करणा-या 

कां िन् याशी सांिकव  करुन पबयाण् याची 

प्रतवारी करुन घ् यावी. 

Seeds Treator



१) सवव पबयाण् याचे प्रपतपनधीत् व करतील अस े
१०० दाणे ओल् या गोण िाटावर रुजपवण् यास 

ठेवाव.े

२) घरगतुी िध् दतीने पबयाणे उगवणक्षमता तिासणी करण् याच् या िध् दती

५) सवव पबयाण् याचे प्रपतपनधीत् व करतील अस े

१०० दाणे सावली खाली मातीच् या टे्रमध् ये ३ 

ते ५ स.ेमी. खोलीवर रुजपवण् यास ठेवावे

२) सवव पबयाण् याचे प्रपतपनधीत् व करतील अस े

१०० दाणे ओल् या टटश् यु िेिरवर रुजपवण् यास 

ठेवावे 

४) सवव पबयाण् याचे प्रपतपनधीत् व करतील अस े

१०० दाणे ओल् या जमेनेटींग िेिरवर 

रुजपवण् यास ठेवावे.

३) सवव पबयाण् याचे प्रपतपनधीत् व करतील अस े

१०० दाणे ओल् या न् युज िेिरवर रुजपवण् यास 

ठेवावे 

६) सवव पबयाण् याचे प्रपतपनधीत् व करतील अस े

१०० दाणे सावली खाली ओल् या मातीमध् ये ३ 

ते ५ स.ेमी. खोलीवर रुजपवण् यास ठेवावे



३) पबजप्रकिया – पबजप्रककया करुन िरेणी केल् यामळेु रोिाांची उगवण चाांगली होत,े रोिाची जोमदार वाढ होत ेव सरुुवातीच् या काळात  ककड व 

रोगािासनु पिकाच ेसांरक्षण होत ेतसचे जपैवक पबजप्रकिया केल् यामळेु पिदल पिकाच ेमळुावरील गाठीमुळे हवतेील नत्र स् थीरीकरण होत ेतसचे स् फुरद  

पिकास मळुािारे घणे् याच् या पस्थतीत उिलब् ध करुन दते.े 

रासायपनक पबजप्रकिया - िेरणीिुवी दोन महीण् या 

अगोदर ककवा एक कदवस िेरणी िुवी काबोक् झीन 

३७.५ टक् के ३ ग्रॅम + थायरम ३ ग्रॅम/ प्रपत ककलो 

पबयाण् यास लावावे. 

जैपवक पबजप्रकिया - २५ ग्रॅम ककवा ६ मी.ली. 

रायझोबीयम + २५ ग्रॅम ककवा ६ मी.ली. 

िी.एस.बी. व ट्रायकोडमाव ५ ग्रॅम ककवा ६ मी.ली. 

िेरणीिुवी दोन तास अगोदर करुन पबयाणे 

सावलीत सुकवुन  िेरणी करावी.  

श्री. डी. एस. खडेु, कृपष सहाय्यक मानोरा पज. वापशम 

शतेक-याकडुन रासायपनक पबजप्रकिया करुन घतेाांना. 

कृपष सहाय्यक भगवान आरु. खडकी इजारा 

ता.मालगेाांव पज. वापशम  शतेक-याकडुन  

रासायपनक पबजप्रकिया करुन  घतेाांना 

श्री. एस. व् ही. राऊत , कृपष सहाय्यक  िारवा ता. मांगरुळिीर  पज. 

वापशम शतेक-याकडुन रासायपनक पबजप्रकिया करुन घतेाांना. 







४) वाणाची पनवड – 

शक् यतो दहा वषावच् या आतील वाणाची पनवड करावी. ( जेएस-२०२९ (२०१४), एमएयुएस- १५८ 

(२०१०), एएमएस -१००१(२०१८), एएमएस – एमबी -५-१८ (२०१९), एमएयुएस – १६२ (२०१४), जेएस 

– २०३४ (२०१४), जेएस – २०९८ (२०१९), एमएसीएस -११८८ (२०१३), एनआरसी -८६ (२०१५),

एमएयएुस – ६१२ (२०१६) फुले अग्रणी (केडीएस -३४४) (२०१३), फुले सांगम (केडीएस- ७२६) (२०१६),
फुले ककमया(केडीएस- ७५३) (२०१७)

५) िरेणीच् या िध् दती – 

सलग दोन ते पतन कदवसात ७५ ते १०० पम.मी. िाऊस अथवा चार ते सहा इांच जमीनीत ओल उिलब् ध  

झाल् यानांतर व  वािसा आल् या नांतरच िेरणी करावी.

सववसाधारण िेरणी 

यांत्राचा वािर केल् यास 

२६ ते ३० ककलो/ 

एकर.

बलैाच् या सहाय्यान े िरेणी सववसाधारण िरेणी यांत्राच् या सहाय्यान े िरेणी 



बीबीएफ िारे 

िेरणी केल् यास 

२२ ककलो/एकर 

बी बी एफ  यांत्राच् या सहाय्यान ेिरेणी नांतर िडललेी सरी बी बी एफ  यांत्राच् या सहाय्यान े िरेणी 

सरी बरांब् यावर  

टोकण िध् दतीने १४ ते 

१६ ककलो /एकर 

कु. व् ही.टी. भारती कृपष सहाय्यक त-हाळा ता. मांगरुळिीर पज. वापशम मजरुाांना प्रत् यक्ष शतेावर सरी वरांब् यावर 

सोयाबीनच ेटोकन िध् दतीच ेप्रात् यपक्षक दाखपवताांना. 





आांतरपिकामध् ये सोयाबीन + 

तुर (६:१) 

२२.२७ ककलो सोयाबीन + 

(१.१५ ककलो तुर + कफलर 

दाणेदार खत २.८५ ककलो ) 

आांतर पिक िध् दत सोयाबीन ४ + तरु १

आांतरपिकामध् ये सोयाबीन + 

तुर (४:२) 

१७.३२ ककलो सोयाबीन + 

(२.६५ ककलो तुर + कफलर 

दाणेदार खत १.३५ ककलो) 

आांतरपिकामध् ये सोयाबीन + 

तुर (४:१) 

२०.८० ककलो सोयाबीन + 

(१.६० ककलो तुर + कफलर 

दाणेदार खत ३.४० ककलो) 

आांतर पिक िध् दत सोयाबीन ४ + तरु २

आांतर पिक िध् दत सोयाबीन ६ + तरु १

टटि – आांतरपिक िध् दतीमध् ये तरु पबयाण ेवरांब् यावर टोकण िध् दतीन ेलागवड केल् यास तरु उधळण् याच ेप्रमाण कमी होऊन मयावदीत 

रोिसांख् या राखल् यान ेउत् िादनात दिुटीने वाढ.  



६) िरेणीची खोली 

 रब् बीमध् ये िेरणी करण् याकरीता पबयाणे खोल 

ओलीत िडावे म् हणुन िेरणी यांत्राच् या नळया 

उलटया म् हणजेच खताची नळी पबयाण् याला व 

पबयाण् याची खताला जोडतात.

 खरीिाची िेरणी करण् यािुवी िेरणी यांत्राच् या 

नळया योग् य प्रकारे जोडणी करुन घ् यावे. 

िेरणी यांत्राचे फण सारख े खोलीवर लागावे 

याकरीता समिातळीत करुन घ् यावे. 

िेरणी करीत असताांना पबयाणे ३ ते ५ से.मी. 

खोलीवर िडत असल् याची खात्री करावी.

रासायपनक खत खालच् या बाजुला व त् यावर ५ 

से.मी. अांतरावर पबयाणे िेरणी होत असल् याची 

खात्री करावी.

 टॅ्रक् टरिारे िेरणी करताांना टॅ्रक् टर सेंकड लो 

गेअरमध् ये १.९६० आर.िी.एम. ठेऊन प्रपत तास ५ 

कक.मी. या वेगाने चालपवल् यास साधारणत: ४५ ते 

५२ पमनीटात एक एकर िेरणी करावी. 

रात्रीच् या वेळी िेरणी करु नये. 

शक् यतोवर बी बी एफ यांत्रािारेच िेरणी करावी. 

साध् या िेरणी यांत्राने िेरणी करताांना प्रत् येक सात 

तासानांतर ६० से.मी. रुांदीची खोल मृत सरी 

िाडावी.

श्री.शषेराव ककसन भोयर रा. पबटोडा भोयर ता. मांगरुळिीर याांच ेशतेावरील 

चकुीच् या िध् दतीन े पबयाण े व रासायनीक खताच् या नळया लाऊन सोयाबीन 

पिकाची िरेणी करत असताांना

चकुीच् या िध् दतीन ेजोडण् यात 

आलले् या नळया

योग् य िध् दतीन ेजोडण् यात 

आलले् या नळया



५ स.ेमी. खोलीवर िरेणी 

केलले् या रोिाची वाढ 

१० त े१२ स.ेमी. 

खोलीवर िरेणी केलले् या 

रोिाची वाढ 

श्री.शषेराव ककसन भोयर रा. पबटोडा भोयर ता. मांगरुळिीर याांच े

शतेावरील चकुीच् या िध् दतीन ेपबयाण ेव रासायनीक खताच् या नळया 

लाऊन सोयाबीन पिकाची िरेणी केल् यानांतर  पिकाच् या वाढीबाबत 

करण् यात आलले ेपनरीक्षण 

५ स.ेमी. खोलीवर िरेणी 

केलले् या रोिाची वाढ 

१० त े१२ स.ेमी. 

खोलीवर िरेणी केलले् या 

रोिाची वाढ 



७) रासायपनक खताची मात्रा

सोयाबीन पिकाकरीता प्रपत एकर खापललप्रमाणे पशफारशीनुसार खत ेदयावी. 

 २०:२०:०:१३ – ६० ककलो + २० ककलो एम.ओ.िी. (२०:२०:०:१३ या खतामध् य ेगांधक उिलब् ध 

             असल् याने  ह ेखत गळीतधान् य पिकासाठी अत् यांत उियुक् त आह)े  

 १०:२६:२६    – ४६ ककलो + युटरया १६ ककलो + ससगल सुिर फॉस् फेट ७५ ककलो + ८ ककलो गांधक

 १२:३२:१६    – ७५ ककलो + युटरया ६.५२ + गांधक ८  ककलो. 

 डी. ए. िी.      – ५२.१६ ककलो + युरीया ५.७३ ककलो + म् युरेट ऑफ िोटॅश २० ककलो + गांधक ८ ककलो.

 १५:१५:१५    – ८०ककलो + ससगल सुिर फॉस् फेट ७५ ककलो+ गांधक ८ ककलो.

 १८:१८:१०   – ६६.४० ककलो + ससगल सुिर फॉस् फेट ७५ ककलो + म् यरेुट ऑफ िोटॅश ८.९३ ककलो + 

            गांधक ८ ककलो.

 २४:२४:००    – ५०ककलो + ७५ ककलो एस. एस. िी. + ८ ककलो गांधक.

 १६:१६:१६    – ७५ ककलो + ५० ककलो एस. एस. िी + ८ ककलो गांधक. 

 युरीया २६ ककलो + ससगल सिुर फॉस् फेट १५० ककलो.+ म् युरेट ऑफ िोटॅश २० ककलो + गांधक ८ ककलो.

ककवा ककवा ककवाककवा + ककवा



िेरणीनांतर सोयाबीन पिकास युरीया खताची दसुरी मात्रा दणे् यात येऊ नय.े 

काही भागात तणनाशक फवारणी केल् यामुळे सोयाबीन पिकाची वाढ खुांटत असल् यामुळे शेतकरी युरीया खताचा 

वािर करतात युरीया खताचा वािर करण् याएैवजी २ टक् के युरीयाची फवारणी करावी. 

रासायपनक खताबरोबर एकरी ४ ककलो फोरेट ककवा १० ककलो कॉबोफ्यरुॉन कदल् यास सोयाबीनवरील

महत् त् वाच् या ककडी जस ेखोडमाशी व चकिभुांग् याचे व् यवस् थािन करण् यास मदत होते.

८) तणनाशकाचा वािर 
 िेरणी नांतर लगेचच फ्लमुीऑक् झीन ५०% एस.सी. ५ मी.ली. प्रती १० पलटर िाणी याप्रमाण ेघेऊन फवारणी 

करावी

  ककवा िेरणीनांतर १५ ते २० कदवसाच् या दरम् यान तण दोन ते पतन िानावर असताांना इमझॅीथायिर 

२०पमली/१० पलटर िाणी.

  ककवा किझलॅोिॉि िी. इथाईल ५ टक् के इ.सी. २० मी.ली. प्रती १० पलटर िाणी. 

  यािैकी कोणत् याही एका तणनाशकाची फवारणी नॅिसॅक िांिािारेच करावी. 

  तणनाशकाच् या फवारणी करीता गढुळ िाण् याचा वािरु नये. 

  तणनाशकाची फवारणी करताांना वािरण् यात येणारे िाणी आम् लधमी असावे त् याकरीता पलटमस ििेरिारे 

तिासणी करावी. 
 िाणी अल् कधमी असल् यास पसट्रीक अॅपसड पमसळुन िाणी आम् लधमी करुन वािरल् यास तणाच े प्रभावी  

पनयांत्रण होते. 

  फवारणी करीत असताांना जमीनीत िरेुसा ओलावा असणे आवश् यक आह.े





 सोयाबीन पिकाची िरेणी मखु् यता चार िध्  दपतन ेकेली जात ेव त् याच ेअांदापजत उत् िादन खचावच ेअथवशास् त्र खापलल तक् त् यात नमुद करण् यात आलले ेआह े

अ.ि. खचावचा बाब 
िारिाांटरक िध् दतीन ेबलैजोडीिारे 

िरेणी (रुिय)े 

टॅ्रक् टर चपलत साध् या िरेणी यांत्रािारे 

िरेणी (रुिय)े 

टॅ्रक् टरचपलत बी.बी.एफ िरेणी 

यांत्रािारे िरेणी (रुिय)े 

बलैजोडीिारे सरी वरांभ ेकाढुन 

टोकण िध् दपतन ेलागवड (रुिय)े 

१ जमीन तयार करण े(नाांगरटी वखरटी) १६००/- १६००/- १६००/- १६००/-

२ िरेणीच ेयांत्र / बलैजोडी भाडे व वरांभ ेकाढण े (४ यपुनट)                ९९२/-   ६००/- १२००/- सरी वरांभ ेिाडण े             ७४४/- 

३ लागणा-या पबयाण् याची ककमत (दर रु. ८०/-)   (३० ककलो )          २४००/- (३० ककलो )            २४००/- (२२ ककलो)               १७६०/-  (१४ ककलो)                  ११२०/- 

४ पबजप्रकिया ५००/- ५००/- ५००/-   ५००/-

५
रासायपनक खत डीएिी १ बगॅ १९००/- १९००/- १९००/- १९००/-

मजरुी खचव ०/- ०/- ०/- (२ मजरु रु. २४८/-)         ४९६/- 

६ गांधक ५००/- ५००/- ५००/-  ५००/-

७ पबयाण ेटोकन करण े ०/- ०/- ०/-  (८ मजरु रु. २४८/-)      १९८४/-

 अ) िरेणीचा एकुण खचव (अांदापजत) ७८९२/- ७५००/- ७४६०/- ८८४४/-

८ तणनाशक फवारणी १०००/- १०००/- १०००/- १०००/-

९ डवरणी / सनदणी १०००/- १०००/- १०००/- १०००/-

१० ककटकनाशक २५००/- २५००/- २५००/- २५००/-

११ कािणी (१० मजरु रु. २४८ प्रमाण)े २४८०/- २४८०/- २४८०/- २४८०/-

१२ मळणी (प्रपत किटल रु. २०० प्रमाण)े १६००/- १६००/- २४००/- २८००/-

ब) आांतरमशागत त े मळणीियतंचा खचव अांदापजत ८५८०/- ८५८०/- ९३८०/- ९७८०/-

  क)  एकुण अांदापजत खचव  (अ+ब) १६४७२/- १६०८०/- १६८४०/- १८६२४/-

१३ अांदाज ेउत् िादन किटल (सरासरी) ८ किटल ८ किटल १२ किटल १४  किटल 

१४ दर प्रपत किटल (एम.एस.िी.प्रमाण)े ३८८०/- ३८८०/- ३८८०/- ३८८०/-

१५ एकुण उत् िन् न ३१०४०/- ३१०४०/- ४६५६०/- ५४३२०/-

  ड) पनव् वळ उत् िन् न १४५६८/- १४९६०/- २९७२०/- ३५६९६/-

१६ फायद े/ तोटे 

जास् तीच ेिाणी शतेात साचल् यामळेु 

पिकाच् या वाढीवर अपनष् ट िटरणाम 

होऊन उत् िादन घटत.े 

जास् तीच ेिाणी शतेात साचल् यामळेु 

पिकाच् या वाढीवर अपनष् ट िटरणाम 

होऊन उत् िादन घटत.े 

िडणा-या िावसाच् या िाण् यास 

उताराच् या कदशेन ेवाहुन जाण् यास 

अटकाव करत.े जमीनीची धिु कमी करुन 

जमीनीतील ओलावा पिकाच् या 

वाढीसाठी उिलब् ध करुन देते. 

िडणा-या िावसाच् या िाण् यास 

उताराच् या कदशेन ेवाहुन जाण् यास 

अटकाव करत.े जमीनीची धिु कमी करुन 

जमीनीतील ओलावा पिकाच् या 

वाढीसाठी उिलब् ध करुन देत.े 

आांतर मशागत करण् यास अडचणी आांतर मशागत करण् यास अडचणी 
यांत्रािारे, कोळिणी, फवारणी करता येत 

असल् यान ेखचव कमी व वळेेची बचत होते. 

आांतर मशागती करण् यास कमी अडचणी 

येतात. 

रोिसांख् या एकरी १७७७७७ 

(अांतर ४५x५ स.ेमी.)

रोिसांख् या एकरी १७७७७७ 

(अांतर ४५x५ स.ेमी.)

रोिसांख् या एकरी १३३३३३

(अांतर ३०x१० स.ेमी.)

रोिसांख् या एकरी ८८८८८

(अांतर ४५x१० स.ेमी.)

सुयवप्रकाश व हवा कमी पमळत असल् यान े

फुलधारणा, फलधारणा कमी होऊन  

उत् िादनात  घट येत.े 

सुयवप्रकाश कमी पमळत असल् यान े

फुलधारणा, फलधारणा कमी ियावयाने 

उत् िादन कमी 

पिकामध् य ेहवा खळेती राहत ेव 

सुयवप्रकाश िरेुशा प्रमाणात उिलब् ध होतो 

त् यामळेु रोग व ककडीचा प्रादभुावव होत 

नाही.

पिकामध् य ेहवा खळेती राहत ेव 

सुयवप्रकाश िरेुशा प्रमाणात उिलब् ध होतो 

त् यामळेु रोग व ककडीचा प्रादभुावव कमी 

होत.े फुलधारणा व फलधारणा जास् त 

होऊन उत् िादनात वाढ होत.े

 वरीलप्रमाण े सोयाबीन िरेणी िध् दतीचा पवचार केल् यास साधारणिण ेत् याकरीता लागणारा खचव व पमळणारे पनव् वळ उत् िन् न तसचे टॅ्रक् टर पडझलेच् या दरात वाढ, अप्रपशक्षीत टॅ्रक् टर ड्राव् हर, कोपवड -१९च् या प्रादभुाववामळेु उिलब् ध 

असलेल् या मनुष् यबळाचा पवचार करता सरी वरांभा िध् दतीन ेटोकण व बी बी एफ िरेणी यांत्रािारे िरेणी केल् यानचे ककफायतशीर उत् िन् न पमळपवता येत.े त् यामुळे मोठया प्रमाणात मजरुाांना रोजगार पमळु शकतो.





सोयाबीन पिकाची िरेणी टॅ्रक् टरिारे करताांना खालील महत् त् वाच् या बाबीचा अवलांब केल् यास सोयाबीन 

पिकाचे उत् िादनात हमखास वाढ !

प्रपशक्षीत टॅ्रक् टर चालक –  

प्रपशक्षीत व अनुभवी टॅ्रकर चालकाकडुनच िेरणी करुन घ् यावी. 

सोयाबीन पिकाची िेरणी करताांना पबयाणे ३ ते ५ से.मी. खोलीवर िडेल अशा 

िध् दतीने टॅ्रक् टरच् या पलवरची सेटींग असल् याची चालकाकडुन खात्री करावी.

 पलवर सेटींग करत असताांना िेरणी यांत्र समिातळीत जोडण् यात आले ककवा नाही 

याची खात्री करावी. 

िेरणी करण् याकरीता टॅ्रक् टर मालक प्रती बॅग/ एकर दर आकारुन िेरणी करतात 

त् यामुळे िेरणीची घाई होते, त् याऐवजी प्रती तास दर आकारुन िेरणी करुन 

कदल् यास योग् य प्रकारे िेरणी होऊ शकते.

 िेरणीचा कालावधी कमी असल् याने िेरणीसाठी टॅ्रक् टर १६ ते १७ तास चालपवले 

जाते त् यामुळे अनुभवी चालकामाफव त फक् त ६ ते ७ तास िेरणी केली जाते. उववरीत 

तासासाठी नपवन पशकाऊ टॅ्रक् टर चालकामाफव त म् हणजेच कमी अनुभव असलेल् या 

चालकाकडुन िेरणी केली जात.े 

नपवन टॅ्रक् टर चालकाला िेरणी यांत्राचा योग् य गेज लावण् याबाबत ताांपत्रक ज्ञान 

नसल् यामुळे गेज अांदाज गृहीत धरुन िेरणी करतो, त् यामुळे एकरी पबयाणे कमी / 

जास् त वािरल् या जाते त् यामुळे सांिुणव क्षेत्रात सारख् या प्रमाणात िेरणी न होता 

काही भागात जास् तीचे पबयाणे िेरल् या जाते व काही भागात कमी पबयाणे िेरणी 

झाल् याचे पनदशवनास आले आहे, ही वस् तुपस्थती आह े त् यामुळे सोयाबीन पिकाची 

िेरणी अनुभवी व प्रपशक्षीत वाहन चालकाकडुनच करुन घ् यावी.



2. Fluted Roller With Hopper

1. Fluted Roller

सोयाबीन पिकाच् या िरेणीकरीता ४५ एच. िी. ियतंच् या टॅ्रक् टरचा वािर

करावा – िेरणीकरीता जेवढया कमी अश् वशक् ती असलेला टॅ्रक् टरचा वािर

केला जाईल व टॅ्रक् टरची वेग मयावदा तासी ५ कक मी. ियंत ठेवल् यास चाांगल् या

िध् दतीने सोयाबीन पिकाची िेरणी होते. ज् या शेतक-याकडे ५० एच.िी.

ककवा त् यािेक्षा जास् त एच.िी. चे टॅ्रक् टर उिलब् ध आहे अशा टॅ्रक् टरचा वािर

जमीनीच् या िुवव मशागतीसाठी म् हणजेच नाांगरणी व वखरणी करण् याकरीता

करावा, या टॅ्रक् टरचा िेरणी करीता वािर करु नय.े मोठया टॅ्रक् टरला मोठे व

रुांद टायर असल् यामुळे व टॅ्रक् टरचे वजन जास् त असल् यामळेु जमीन जास् त दबते

व टायर खालील दोन् ही ओळीतील िेरलेले पबयाणे कमी प्रमाणात उगवते

त् यामुळे हके् टरी रोिसांख् या योग् य राखल् या जात नाही िटरणामी उत् िादनात

घट येते.

िरेणी यांत्राचा योग् य गजे ठेवण े– ब-याच शेतक-याांकड े नामाांककत कां िनी 

तसेच स् थापनक टरत् या उत् िादीत केलेल् या वेगवगेळया प्रकारच े िेरणी यांत्र 

उिलब् ध आहते. दोन् ही प्रकारच् या िरेणी यांत्रावर ज् या गाळयातनु पबयाण े / 

खते िेरली जाते त् याचे योग् य प्रमाणात पबयाणे / खताची मात्रा िेरण् यासाठी 

वेगवगेळे दोन् ही बॉक् ससाठी वगेवगेळे अॅडजेस् टेबल कां ट्रोल पडवाईस दणे् यात 

आल े आहते. या पडवाईसच् या सहाय्याने फ्लुटेड रोलर अॅडजेस् ट करुन प्रपत 

एकरी लागणारे पबयाणे/खते खाली कदलेल् या उदाहरणानसुार अचुक मोजमाि 

करुन पडवाईसवरील नॉब पनश् चीत करुन पशफारशी प्रमाणे पबयाणे / खताची 

िेरणी करावी. 



वापशम पजल् हयात मलैया इांडपस्ट्रज, इांदोर या कां िनीचे शेतक-

याकडे वािरात असलेल् या िेरणी यांत्राची तिासणी केली

असता छायपचत्र ि. ३ मध् ये ० ते ५० ियतं आकडे जरी कदसुन

येत असले तरी त् याचा मपशनवरील करण् यात आलेल् या खुणाचा

व अॅडजस् ट करावयाचा गेजचा कोणताही सांबध कदसुन येत

नाही कारण अॅडजस् टेबल पडवाईसवर एकुण ३८ खुणा आहते,

त् यािैकी दोन् ही बाजुच् या एकुण १३ खुणा अनावश् यक आहते

त् यामुळे मोजमाि करताांना ० व ५० वर खुण करुन आतील

खुणा मोजाव् या, या िेरणी यांत्रामध् ये ० ते ५० यामधील एकुण

२५ खुणा असल्यामुळे ० नांतरच् या प्रत् येक खुणेस

२,४,६,८,१०.......५० असे समजुन खुणा करुन घ् यावे. या

िेरणी यांत्रावर प्रात् यपक्षक करुन िडणा-या पबयाण् याची मात्रा

काढल् यानांतर जवळिास १ खुणेस २ ककलोच् या आसिास

पबयाणे िडत असल् याचे पनदशवनास आले. या िेरणी यांत्रावर

प्रपत एकरी २६ ककलो पबयाण् यासाठी वरीलप्रमाणे खुणाकरुन

आवश् यक असलेली मात्रा ठरवुन िेरणी करता येत.े

वापशम पजल् हयात वािरत असलेल् या इतर

कां िण् याच् या िेरणी यांत्राची प्रत्यक्ष िाहणी केली असता

अॅडजस् टेबल नॉबवर केलेल् या खुणा व ० ते ५० ियंत

पलहीण् यात आलेल् या आकडयाांचा वटरल प्रमाणे पबयाण् याची

मात्रा ठरपवण् याकरीता करण् यात आलेल् या पवश् लेषणाशी अचुक

सांबध लावता येत नाही.



पजल् हयातील सवव तालुक् यात पबयाण् याची मात्रा काढण् याबाबत टॅ्रक् टर चालकाांचे  प्रपशक्षणे आयोपजत 

करण् यात आली होती. तालुक् यातील सवव प्रपशक्षणात टॅ्रक् टर चालकास पवचारणा केली असता िेरणी करताांना 

अनुभवावरुन जर सोयाबीन पबयाण ेिेरणी करावयाच ेअसल् यास फ्लुटेड रोलरवर तजवनीच् या आकाराचे गॅि ठेऊन व 

पलवरची मदत घऊेन िेरणी केली जाते तसेच हरभरा या पिकाची िेरणी करावयाची असल् यास फ्लुटेड रोलरवर 

अांगुठाच् या आकाराच ेगॅि ठेऊन िेरणी केली जाते असे कथन केले. टॅ्रक् टर चालकामाफव त फ्लुटेड रोलरवर असलेल् या 

पबयाणे अॅडजस् टेबल पडवाईसवरील कोणत् याही खुणा मोजुन िेरणीची मात्रा ठरवत नसल् याच े चचेत पनदशवनास 

आल.े

 वरील सवव बाबीवरुन असे पनदशवनास येत ेकी, टॅ्रक् टरिारे िेरणी करीत असताांना टॅ्रक् टर चालक स् वतःच् या 

अनुभवावरुन प्रत् यक्षात िेरणी करतात, त् यामुळे पबयाण् याची मात्रा प्रती एकरी कमी /जास् त वािरली जात.े िरेणी 

करण् यािुवी खाली कदलेल् या उदाहरणाप्रमाणे प्रथम प्रात् यपक्षक घेऊन योग् य ते प्रमाण ठरवुन िरेणी यांत्रावरील पसड 

अॅडजस् टेबल पडवाईसवर खुण िक् की करुन िेरणी केल् यास पशफारशीप्रमाणे पबयाण् याची िेरणी करता यतेे. तसेच 

खाली कदलेल् या छायापचत्राप्रमाणे प्रती एकरी िेरावयाच् या रासायनीक खताची मात्रा पनश् चीत करुन खत 

अॅडजस् टेबल पडवाईसवर खुण िक् की करुन रासायनीक खताची िेरणी करावी. 



सोयाबीन पिकाची िरेणी करण् यासाठी लागणा-या

पबयाण् याची मात्रा पनश् चीत करण् याची िध् दत

प्रथम टॅ्रक् टरला िेरणी यांत्र जोडुन िेरणी यांत्र

समिातळीत ठेवाव.े

टॅ्रक् टरचे हॉयड्रॉक् लीक िारे िेरणी यांत्र जमीनीिासनु

उांच उचलावे.

िेरणी यांत्राच् या एकुण फणाची सांख् या मोजावी.

िेरणी यांत्राच् या टाकीमध् ये पबयाणे भरुन घ् यावे.

िेरणी यांत्राच् या चाकाला एका टठकाणी खुण

करण् याकरीता लाल कािडाची सचधी बाांधुन चाकाचा

िरीघ मोजुन घ् यावा.

िेरणी यांत्राच् या पबयाण् याच् या नळयाांना खालच् या

बाजुस प् लॅस् टीक पिशव् या बाांधाव् या.

िेरणी यांत्राचे चाक जागेवरच हाताने दहा राऊां ड िुणव

होईल अशा प्रमाणात कफरवाव.े

वरीलप्रमाणे चाक कफरपवल् यानांतर पबयाणे नळयािारे

प् लॅस् टीक पिशवीत जमा होईल.

जमा झालेले प्रत् यके पिशवीतील पबयाणे मोजुन घेऊन

सवव नळयािारे सारखेच पबयाणे िडत असल् याची

खात्री पबयाण् याचे वजन करुन घ् यावे व सवव पिशवीतील

एकपत्रत पबयाण् याचे वजन घेऊन खापललप्रमाणे

त्रेरापशक माांडुन एकरी पबयाण् याची मात्रा ठरपवता

येत.े

उदाहरणाथव –

समजा एकरी िेरावयाचे पबयाणे - २६

ककलो. 

िेरणी यांत्राच् या पबयाण् याचा गेज - २६ नांबर 

(१३ खुणा) 

पिकाच् या दोन ओळीतील अांतर - ४५ से. मी.

िेरणी यांत्राच् या एकुण फणाची सांख् या - ७ .

िेरणी यांत्राच् या चाकाचा िरीघ - १ मीटर.

वतुवळाकार चाकाच् या दहा राऊां डची लाांबी -

१० मीटर.

सात पिशव् यामध् ये िडलेल् या एकुण

पबयाण् याचे वजन - २०५ गॅ्रम. (०.२०५

ककलो)



चाक कफरवल् यान ेिडणा-या पबयाण् यात ककती क्षेत्रफळ िेरल् या जाईल ह ेकाढण् याची िध् दत 

 दोन ओळीतील अांतर (मी.) X िेरणी यांत्राच् या फणाची सांख् या = रुांदी (मी.)

०.४५ मी. x ७ फण  = ३.१५ मीटर

 चाकाांचे  दहा राऊां ड कफरवल् यानांतर प्रपत राऊां ड एक मीटर प्रमाणे  = लाांबी (मी.)

१० राऊां ड x १ मी. प्रपत राऊां ड = १० मीटर 

 क्षेत्रफळ (चौ. मी.) = लाांबी x रुांदी 

= १० मी x  ३.१५ मी 

=  ३१.५ चौ. मी. 

 प् लॅस् टीकच् या सात पिशव् यामध् ये एकुण जमा झालले् या पबयाण् याच ेवजन = २०५ ग्रमॅ. (०.२०५ ककलो)

 एकरी िेरणीसाठी िडणारे पबयाण ेप्रमाण  = =  ४००० x ०.२०५

 ३१.५ चौ.मी.   :     ०.२०५  ककलो   ३१.५ 

४००० चौ.मी.  :     ?  (ककती ककलो) = २६.०३ ककलो प्रपत एकर.

 साराांश – आिण िेरणीसाठी िेरणी यांत्राचा ठेवलेला गेज (२६ ककलो/एकर) व Calibration िारे आलेला

पबयाण् याचा दर २६.०३ ककलो प्रपत एकर याचाच अथव आिण पसड अॅडजस् टेबल पडवाईसवरील पनश् चीत केलेली

खुण योग् य असुन त् यामुळे एकरी २६ ककलो पबयाणे िेरणी केली जात.े



िरेणी करताांना घाई न करण े – खरीि हांगामात 

कोणत् याही पिकाची िेरणी करताांना  ७५ त े१०० मी.मी. 

िाऊस झाल् यानांतर व वािसा आल् यानांतरच िेरणी करावी, 

िारांिारीक िध् दतीने जमीन चार ते सहा इांच ओल 

उिलब् ध असल् याची खात्री करुनच िेरणीबाबत पनणवय 

घ् यावे. िेरणी बैलाच् या सहाय्यान े  चार फणी/ दोन फणी 

िेरणी यांत्राच् या सहाय्याने िेरणी केल् यास एका कदवसात ५ 

ते ७ एकर िेरणी होऊ शकते. टॅ्रक् टरचलीत सात ककवा 

नऊ फणी िेरणी यांत्राने एका कदवसात पवद्यापिठाचे 

पशफारशीनुसार आठ तासात १० एकर िेरणी होणे 

अिेक्षीत आह.े िेरणीसाठी उिलब् ध होत असलेला अत् यल् ि 

कालावधीचा पवचार करता प्रपत कदन १० त े १२ तास 

(दोन वाहन चालकािारे) िरेणी केल् यास शास् त्रोक् त 

िध् दतीने १५ ते २० एकर प्रपत कदवस िेरणी करता येत.े  

िांरत ुप्रत् यक्षात वापशम पजल् हयात टॅ्रक् टरिारे प्रपत कदन (१८ तासात) ३० ते ३५ एकरावर दोन त े पतन 

पशप् टमध् य ेिेरणी केली जाते. िरेणी करत असताांना अनुभवी वाहन चालकाच् या सहाय्याने िेरणी करावी. िेरणी करीत 

असताांना टॅ्रक् टर हा सेंकड लो पगयरमध् य े१.९६० आरिीएम ठेवुन प्रपत तास ५ कक.मी. या वगेान ेटॅ्रक् टर चालवावा. 

एक एकर के्षत्र िेरणी करीता ४८ ते ५२ पमपनट लागतात. िेरणीमध् ये चुका झाल् यास शेतकरी बाांधवाचा सांिुणव हांगाम 

वाया जातो, त् यामळेु िेरणी करताांना घाई न करता व् यवपस्थत अांतर ठेऊन, योग् य खोलीवर (५ से.मी.) योग् य अांतरावर 

पबयाणे िडत ेककवा नाही याबाबीकडे स् वतः शतेक-याांनी  लक्ष दयाव.े िेरणीबरोबर रासायपनक खताची िेरणी करत 

असल् यामुळे खत पबयाण् यावर िडणार नाही याची काळजी घ् यावी.



वापशम पजल् हा हा हमखास िावसाचा प्रदशे असल् याने पजल् हयात ७५० मी. मी. िेक्षा जास् त िाऊस

िडतो. मागील १० ते १५ वषावत िडलेल् या िावसाचा पवचार करता िावसाचे कदवस कमी झाले असुन िडणारा

िाऊस कधी कधी एका कदवसात ८० ते १५० मी.मी. इतका िाऊस िडतो त् यामुळे पिकात िाणी साचुन उत् िादनात

घट येत.े याकरीता प्रत् येक १० ते ११ फुटावर बळीराम नाांगराच् या सहाय्याने सवव पिकाकरीता चर काढुनच िेरणी

करावी, तसेच पचबड जमीन व िाणथळ जमीनीवर चर काढणे अत् यावश् यक आह,े जर िेरणीिुवी चर काढणे शक् य

न झाल् यास िेरणी करताांना िेरणी यांत्राच् या दोन् ही बाजसु नाांगराचे फाळ लाऊन िेरणीबरोबर चर काढाव.े स् थापनक

ककवा साध् या िेरणी यांत्राला नेहमी गजे लावण,े दोन रोिातील योग् य अांतर ठेवणे, एकरी पबयाण् याचे प्रमाण योग् य

राखने इ. बाबी साध् या िेरणी यांत्रािारे िेरणी करताांना अडचणी पनमावण होतात. सदर अडचणीचा पवचार करुन

कृपष पवद्यापिठाने रुांद सरी वरांभा (बीबीएफ) िेरणी यांत्र पवकपसत केले आह.े बीबीएफ यांत्रामध् ये वेगवेगळया

पिकाांची िेरणी करण् याकरीता त् या पिकाांच् या दोन रोिातील अांतरानुसार चकत् या बसपवलले् या असतात. त्यामळेु

पबयाण् याचा गेज लावण् याची गरज िडत नाही व पबयाणे योग् य अांतरावर िेरल् या जात,े िटरणामतः शेतक-याांच् या

पनपवष् ठावरील खचावत बचत होते. बीबीएफ यांत्रािारे िेरणी करण् याबाबत व् यािक प्रमाणात प्रचार व प्रपसध् दी करुन

सुध् दा शेतक-याांचा अल् ि प्रपतसाद का आह?े याबाबत शेतक-यासोबत सखोल चचाव केली असता खालील बाबी समोर

आल् या आहते.

िेरणीसाठी उिलब् ध असलेला अल् ि कालावधी व िावसाची अपनश् चीता.

साध् या िेरणी यांत्रािारे कमी वेळात जास् त जमीन िेरणी होते व िेरणी यांत्रधारक हे प्रपत बॅग/ एकर या तत् वावर

िेरणी करुन दतेात त् यामुळे यांत्रधारक हे बीबीएफ यांत्राने िेरणी न करता साध् या यांत्राने िेरणी केल् यामुळे अपधकचा

फायदा टॅ्रक् टर मालकास होत असल् याने साध् या यांत्राला िसांती दतेात. िांरतु यावर उिाय म् हणजे यांत्रधारकाने प्रपत

एकर ककवा प्रपत बॅग िेरणीची भाडे न आकारता प्रपत तास या दराने िेरणी करुन कदल् यास यामध् ये शेतकरी व

यांत्रधारक या दोघाांचेही नुकसान न होता सुलभ व ताांपत्रकदषृ् टया योग् य िध् दतीने िेरणी करता येऊ शकते.



वरील सवव बाबीचा पवचार केल् यास

सोयाबीन पिकाची उत् िादकता एकरी पबयाण् याचा

जास् त वािर, पबयाणे ५ से.मी. िेक्षा जास् त खोलीवर

िडण,े िडणारे िावसाचे कदवस, दोन िावसातील

खांड इत् यादी बाबीचा पवचार केल् यास सोयाबीन

पिकाची िेरणी बीबीएफ िेरणी यांत्रािारेच करावी.

या िध् दतीत पबयाण् याची बचत होते व अती िाऊस

झाल् यास सरी िारे िाणी शेताबाहरे िडत,े िावसात

खांड िडल् यास सरीमध् ये मुरलेल् या िावसाचे िाण् याचा

ओलावा पिकाांना पमळुन पिक तग धरत.े सवव 

प्रकारची आांतरमशागतीची काम े यांत्रािारे करता 

येतात त् यामुळे वेळ व िैशाची बचत होते. 

िेरणी करताांना चकत्या त्याच पिकाच्या

लावल्या ककवा नाही याबाबत खात्री करता येते व

पशफारशीप्रमाणे पबयाणे व खताची मात्रा योग् य

ठेवता येते त् यामुळे उत् िादन खचावत बचत होऊन

शेतक-यास पनव् वळ नफा जास् त पमळतो

बी.बी.एफ यांत्र

पिकपनहाय चकत् या







तण म् हणज ेकाय?
पिकाच् या उिलब् ध अन् नद्रव् यात व उिलब् ध होणा-या ओलाव् यात  भागीदारी करणारी ककवा 

स् िधाव करणारी व नको तथेे उगवणारी अनावश् यक वनस् िती म् हणजचे तण होय.

िेरणीनांतर तणाचा बांदोबस् त वेळीच न केल् यास पिक उत् िादकतेवर अपनष् ट िटरणाम होतो. 

तण े मुख् य पिकाची जागा,  सुयवप्रकाश, जमीनीतील ओलावा आपण जमीनीत उिलब् ध असलले् या 

अन् नद्रव् याशी स् िधाव करतात. तणे मखु् य पिकािके्षा अडीच िटीने जास् त जमीनीतील िाणी व 

दपु् िटीिेक्षा जास् त अन् नद्रव् य शोषुन घेतात. प्रमखु पिकात तणाचा अन् न व िाणी शोषुन घेण् याचा 

स् िधावत् मक कालावधी हा १५ त े ४५ कदवसाचा असतो. प्रमुख पिकात तणामुळे ककड व रोगाचा 

प्रादभुावव वाढण् यास मदत होत,े तणामुळे ४५ टक् के, ककटकामुळे ३० टक् के व रोगामुळे २० टक् के 

वेळीच बांदोबस्त न केल् यास उत् िादनात घट येते. पबजोत् िादन कायविमात तणाच् या पबयाण् याच े प्रमाण 

२ टक् के िेक्षा जास् त असल् यास पबयाणे नाकारले जात,े तसेच तणामुळे धान् याची प्रत खालावनु 

बाजारभाव सुध् दा कमी पमळतो. त् यामुळे पिक िेरणी िासुन फुलोरा अवस् थेियंत पिक तणमुक् त ठेवणे 

अत् यांत आवश् यक आह.े 

खरीि हांगामाच् या प्रमुख पिकातील तण पनयांत्रण



तणाांचे प्रकार



पजवनिमानसुार िानाांच् या रुांदीनसुार कुटुांबानसुार

वार्षषक

खरीि – आघाडा, कुडुव, दधुानी.

रब् बी – चाांदवेल, वसांतवेल,

रानिैजी.

गवतवगीय (एकदल) अरुांद िाने

हराळी, पचमणचारा, लव् हाळा

तणाांचे वगीकरण

मालव् हसेी – कां दी, पिली हरा, अमारॅथीएसी –

पचरपचरा, लटपजरा, चवळाई, पसलीयारी, 

कां िोपझटी – गोखरु, कुसमु, कासनी, भांगडा,

दधुी, गाांजरगवत, बारमाशी, जांगली, 

आकरकडा, फुलनी, महकुहा. लगे् यमुीनेशी –

तरोटा, चरोटा, चकोटा, झुनझुना,

मुनमुना, टकरा अकरी, खोसारी, पिलीसेंन् जी, 

सफेदसेंन् जी, लाजावांती, ज् वासा. ििाव् हीरेसी –

सत् याांनाशी ग्रमॅीनी– जांगली जुई, टारफुला,

हराळी, कुां दा, डुबघास, बरमुडा ग्रास,

बांदराबांदी, बोरु, टोराटोरी, जांगलीधान, कास.

नॅक् टॅपजनसी – पवष खिरा िुसीफेरी – सरसो 

आस् लटेीिवॅशेी – मदार, अांक. पचनोिोडीएसी –

बटुवा. कॉनव् होलव् होलीसी – हीरनखुरी,

अमरवले, जलकमी  

पबन गवतवगीय (पिदल) रुांद िाने

रुई, दधुानी, कदिमाळ, घोळ

मुळाांना गाठी असणारी रुांद िाने

लव् हाळा, िाणकनीस.

िीवार्षषक

राणगाांजर,जांगली कोबी

बहुवार्षषक

लव् हाळा, घाणेरी, हराळी, कुां दा

टीलसेी – चेज. इफोरबीएसी –

जांगली एरांडी, हजारदाणा, दधुी. 

सायिरएसी – मोथा सोलनॅेशी –

धतुरा, पचरिुटी, मकोई,

बटकटुया. िोटॅनडीराशी –

जलकुां भी. बोरॅनपजनशॅी –

हत् तीचर.  व् हगॅवपनएशी – जरातांन

लॅपबएशी –  राणतुलस कॅकशी – 

नागफणी. ओरोबन् सी -

बावांची.ऑक् सीलीडेसी – खट्टीबुट्टी.

िोतुवल् यपझएसी – नुनीया.िोकॅलीएसी –

आग्रा, ितरचटा.टटिएेशी – टायफा. 

रॅमनएेसी – जरबेरी. 



तण पनयांत्रणाच् या पवपवध

िध् दती

मशागतीय िध् दत 
 िेरणी नांतर पिकामध् ये िांधराव् या

कदवशी िपहली व पतसाव् या कदवशी

दसुरी कोळिणी केल् यास तणाचा

बांदोबस् त करता येत.े

िपहल् या कोळिणी नांतर एक

खुरिणी केल् यास तणाचा चाांगला

बांदोबस् त करता येतो.

पबपबएफ यांत्राव् दारे िेरणी केल् यास

टॅ्रक् टरव् दारेच डवरणी, फवारणीची

कामे करणे शक् य होऊन मजुरीवरील

खचावत बचत करता येत.े

रासायनीक िध् दत

या िध् दतीमध् ये वेगवेगळया

पिकामधील तण पनयांत्रणाकरीता

रासायनीक िदाथावचा वािर करुन

तणाांचा बांदोबस् त करता येतो, त् या

रसायनास तणनाशके

(Weedicides) म् हणतात.

प्रपतबांधात् मक िध् दत

िेरणीिुवी वळवाच् या

िावसानांतर उगवलेले तण

वखराने जाांभूळवाही करून

तणाचे पनयांत्रण करावे.



तणनाशके

पनवडक पबन पनवडक

िानावर

वािरावयाची

मळुाजवळ

वािरावयाची

उदा –िने् डीपमथीलीन

िानावर

वािरावयाची

मळुाजवळ

वािरावयाची

िाण् यात

वािरावयाची

उदा- कॉिर पचलटे

स् िशवजन् य

तणनाशके

उदा – िरॅाक् वाट

स् िशवजन् य

तणनाशके

उदा – िरॅाक् वाट

स् िशवजन् य

तणनाशके

उदा- िरॅाकॉट

आांतरप्रवाही

तणनाशके

उदा- ग् लायफोसटे

उडुन जाणारे

उदा – सायनामाईड
उडुन न जाणारे

उदा – टी सी एम



१) पिक व तणे उगवणीिुवी वािरावयाची तणनाशके (Pre-Emergence Weedicides)

या प्रकारातील तणनाशके िेरणीिुवी ककवा िेरणीनांतर ७२ तासाच् या आत फवारणी केली जात.े

उदा - िेंन् डीपमथीलीन – ३० टक् के इ.सी. (तुर, मुांग, उडीद व सोयाबीन), अॅट्राझीन -५० डब् लु.िी.

(ज् वारी व मका)

२) पिक व तणे उगवणीनांतर वािरावयाची तणनाशके (Post Emergence Weedicides)

पिक िेरणीनांतर पिकाची उगवण झाल् यानांतर साधारणता ७ ते २१ कदवसाच् या दरम् यान

अशा तणनाशकाची फवारणी करावी. तणे दोन ते चार िानावर असताांना फवारणी केल् यास चाांगले

तण पनयांत्रण करता येते.

तणनाशके पनवडक (Selective) असल् यामुळे वािरताांना अत् यांत काळजीिुववक वािरणे

आवश् यक आह.े तणनाशकाची ज् या पिकाकरीता पशफारस करण् यात आलेली आहे याची खात्री करुन

त् याच पिकात फवारणीसाठी वािर करावा.

तणनाशकाचे प्रमखु दोन प्रकार आहते.



खरीि हांगामातील मखु् य पिकातील तणाचे बांदोबस् त खाली कदलले् या तक् त्यातील पशफारशीप्रमाणे कराव.े

अ 

ि
पिकाच ेनाव तणाचा प्रकार

वािरावयाच ेतणनाशकाच े

नाव
फवारणी कालावधी

तणनाशकातील

कियापशल घटकाच े

प्रमाण ककलो /पलटर

तणनाशकाची 

बाजारात उिलब् ध 

असललेी पतव्रता

फवारणी हके् टरी 

लागणारे मात्रा  

ककलो /पलटर

१
सोयाबीन 

(सलग)

गवतवगीय व 

रुांद िाणाची 

वाषीक तणे

िेंन् डीपमथीलीन (स् टॉम् ि)
िरेणीनांतर िांरत ुपिक 

उगवणीिवुी
०.७५ ते १.०० ३० टक् के इ.सी. २.५ ते ३.३

ब् यटॅुक् लोर (मचॅटे, तीर)
िरेणीनांतर िांरत ुपिक 

उगवणीिवुी
१ ५० टक् के इ.सी. २

इमॅझीथायिर )िरशटु
पिक ७ त े२१ कदवसाच े

असताांना
०.०७५-०.१०० १० टक् के एस.एल. १

क् लोरीमीरॉन इथाईल

(क् लोबने)

िरेणीनांतर

१० त े२० कदवसात
०.०१०

२५ टक् के

डब् ल ु.िी.
०.४००

किझलॅोफॉि इथाईल 

(टरगासिुर)

िरेणीनांतर

१५ त े२५ कदवसाांनी
०.०५० ५ टक् के ई.सी. १

इमॅझीथायिर + 

इमॅझोमॉक् स ७० डब् लु जी

(ओडीसी)

िरेणीनांतर

१५ त े२५ कदवसाांनी
०.०७० ७० टक् के ई.सी. ०.१००

फ्लमुीऑक् झीन
िरेणीनांतर िांरत ुपिक 

उगवणीिवुी
५०% एस.सी. १२५ ग्रमॅ 

२

सोयाबीन  +

तरु 

आांतरपिक

गवतवगीय व 

रुांद िानाची 

वाषीक तणे

अलाक् लोर  ) (लासो) पिक उगवणीिवुी २ ५० टक् के इ.सी. ४

िेंन् डीपमथीलीन (स् टॉम् ि)
िरेणीनांतर िांरत ुपिक 

उगवणीिवुी
०.७५ ते १.०० ३० टक् के इ.सी. २.५ ते ३.३

किझलॅोफॉि इथाईल 

(टरगासिुर)

िरेणीनांतर

१५ त े२५ कदवसाांनी
०.०५० ५ टक् के ई.सी. १



अ ि
पिकाचे

 नाव
तणाचा प्रकार

वािरावयाच ेतणनाशकाच े

नाव
फवारणी कालावधी

तणनाशकातील 

कियापशल 

घटकाच ेप्रमाण 

ककलो /पलटर

तणनाशकाची 

बाजारात 

उिलब् ध 

असललेी 

पतव्रता

फवारणी 

हके् टरी 

लागणारे मात्रा

ककलो /पलटर  

३ किाशी

गवतवगीय व 

रुांद िाणाची 

वाषीक तणे

फ्लकु् लोरॅलीन (बासापलन)

िरेणीिवुव जमीनीत 

हलक् या वखराने ३ त े

५ स.ेमी .खोल 

पमसळावे

०.७५ ते १ ४५ ई. सी.
१.६० ते

२.२० 

िेंन् डीपमथीलीन (स् टॉम् ि)
िरेणीनांतर िांरतु पिक 

उगवणीिवुी
१ ते १.५

३० टक् के 

इ.सी.
३.३ ते ५

िायरीथीओबकॅ सोडीयम 

(व् हीटॅवीड मक् स)

उगवणीनांतर २० त े

३० कदवसाने
०.०६ १० ई.सी. ०.६००

किझॅलोफॉि इथाईल 

(टरगासिुर)

िरेणीनांतर २० त े३० 

कदवसाांनी
०.०५ ५ टक् के ई.सी. १

फीनकॅ् झोप्रॉि इथाईल 

(व् हीिसिुर)

िरेणीनांतर २० त े३० 

कदवसाांनी
०.१०० १० ई.सी १

४
उडीद, 

मुांग, तरु

गवतवगीय व 

रुांद िाणाची 

वाषीक तणे

िेंन् डीपमथीलीन (स् टॉम् ि)
िरेणीनांतर िांरतु पिक 

उगवणीिवुी
१.००

३० टक् के 

इ.सी.
३.३३

किझॅलोफॉि इथाईल 

(टरगासिुर)

पिक उगवणीनांतर २० 

ते ३० कदवसाांनी
०.०५ ५ टक् के ई.सी. १

प्रोिकॅ् यझुाकोि 

(सोसायटी, एजील)
पिक उगवणीनांतर ०.०७५ १० ई.सी. ०.७५०

(टटि :- फवारणी करीता निॅसकॅ स् प्र ेिांि वािरावा, प्रपत हके् टर ५०० पलटर िाण् याचा वािर करावा. )



हके् टरी लागणारी तणनाशकाची मात्रा ही त् यामध् य ेअसणा-या कियापशल घटकाच् या प्रमाणानसुार असते 

व त् यावरुन हके् टरी लागणारे तणनाशक खापललप्रमाण ेकाढता यतेे.

हके् टरी लागणारे तणनाशक (ककलो/पलटर) = 

हके् टरी तणनाशकाचे प्रमाण (कियापशल घटक ककलो)
   X १००

तणनाशकातील कियापशल घटक टक् के 

उदा. – इमॅझीथायिर ०.२५, १० एस.एल. तणनाशकाची फवारणी करण् याकरीता हके् टरी ककती ककलो तणनाशक 

लागेल. 

 कियापशल घटकाचे प्रमाण = ०.२५ 

 तणनाशकातील कियापशल घटक टक् के = १०

= ०.२५ x १००

          १०

= २.५ ककलो हके् टरी तणनाशक वािरावे लागेल. 



प्रत् यक्ष तणनाशकाची फवारणी करताांना घ् यावयाची काळजी
 तणनाशक फवारणीकरीता स् वतांत्र िांि वािरावा,ककटकनाशकाच् या फवारणीसाठी वािरण् यात आलेला िांि 

तणनाशकाच् या फवारणीसाठी वािरु नये. 

 जमीनीत िुरेसा ओलावा (वािसा) असताांनाच तणनाशकाची फवारणी करावी. 

 फवारणी करीता साधा िांि तसेच फ्लटफॅन, टी जेट ककवा फ्लडजेट नोझलच वािरावा. 

 पशफारशीनुसार ५०० पलटर िाणी अपधक लागणारे औषध एक  हके् टर क्षेत्रावर फवारणी करीता वािराव.े 

 तणनाशक फवारणी करताांना शधु् द व पनतळ िाण् याचा वािर करावा, गढुळ िाणी अपजबात वािरु नये. 

 तणनाशके ह े अल् कधमी असल् यामळेु वािरण् यात यणेारे िाणी आम् लधमी (िाण् याचा साम ु ३ त े ६) असाव.े 

तणनाशकाची कियापशलता वािरण् यात येणा-या िाण् याच् या सामुवर अवलांबुन आह ेिाण् याचा साम ुजेव् हढा जास् त 

तेव् हढी तणनाशकाची कियापशलता कमी होत ेव त् याचा प्रभाव जास् त कालावधी साठी राहत नाही त् यामुळे िनु् हा 

तणाची वाढ होते. 

 वारा शाांत असताांना सकाळी ककवा सायांकाळी फवारणी करावी, कारण यावेळी िानावरील पछद्र े (स् टोमॅटा / 

िणवरांध्रे)  जास् त प्रमाणात उघडलेली असतात. त् यािारे फवारणीचे द्रावण जास् त प्रमाणात तणाकडुन शोषले जाते. 

 फवारणी करणारा व् यक् ती पनव् यवसनी असावा. (पवषबाधा टाळण् यासाठी फवारणी करणा-या व् यक् तीने फवारणीच् या 

कदवशी व अगोदरच् या कदवशी मद्यिान, धुम्रिान करु नये) 

 फवारणी करणा-या व् यक् तीन ेसुरक्षा कवच (सेप् टी ककट) वािरुनच फवारणी करावी. 

 तणनाशक फवारणी केलेल् या शेतात फवारणीनांतर ८ त े१० कदवस डवरणी ककवा सनदनीच ेकाम करु नय.े

नॅपसॅक स्पर्े पंप फ्लॅटफॅन नोझल फ्लडजेट टी-जेट नोझल




