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प्रस्तावना :-

सोयाबीन हे महाराष्ट्र ातील प्रमुख गळित पीक आहे. देशातील या ळपकाखालील के्षत्राचा ळिचार करता

महाराष्ट्र ाचा मध्यप्रदेशनंतर दुसरा क्रमांक लागतो. देशातील या ळपकाखाली असणा-या एकुण के्षत्रापैकी

जििपास ३५ टके्क के्षत्र हे एकट्या महाराष्ट्र ामधे्य आहे. सन २०१८-१९ मधे्य खरीप हंगामात ४०.७५ लाख हेक्टर

के्षत्रािर लागिडीखाली के्षत्र होते. सोयाबीनची उत्पादनक्षमता जरी हेक्टरी २५-३० क्वंटल असली तरी आपल्या

भागात सरासरी उत्पादन हेक्टरी १०-१२ क्वंटलच्या आसपास येते.

कमी खचाात जास्तीत जास्त उत्पन्न देणारे एक नगदी पीक म्हणून सोयाबीनच्या के्षत्रात झपाट्याने िाढ

झालेली आहे. सोयाबीनमधे्य १८-२० टके्क तेलाचे आळण ३८-४० टके्क प्रळिनाचे प्रमाण आहे. जनािरासाठी

आाळण कुकु्कटपालनासाठी देखील सोयाबीन पेंडीचा पौळष्ट्क आहार म्हणून उपयोग केला जातो. आंतरपीक ि

दुबारळपक पद्धतीत सोयबीन अळतशय उपयुक्त ळपक आहे. ळपकाच्या फेरपालाटीमधे्य सोयाबीनला महत्वाचे

स्िान आहे. सोयाबीन ळिदल िगीय ळपक असल्यामुिे त्याच्या मुिािरील गाठीत असणारे जीिाणू हिेतील

नैसळगाक नत्राचे क्स्िरीकरण करून ळपकाच्या िाढीसाठी नत्र उपलब्ध करून देते.सोयाबीनच्या झाडाचा पाला-

पाचोिा जळमनीिर पडल्यामुिे जळमनीची पोत सुधारण्यास मदत होते.
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कमी उत्पादन असण्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत -

 आधुळनक लागिड तंत्रज्ञानाचा अिलंब न करणे.

 दर हेक्टरी झाडांची योग्य संख्या न राखणे.

 बीजप्रळक्रया न करणे, उगिणशक्तीची तपासणी न करणे.

 योग्य खतांच्या मात्रांचा ळशफारशीनुसार िापर न करणे.

 तण तसेच ळकडीचंा ि रोगांचा बंदोबस्त िेिेिर न करणे.

 आंतरपीक पध्दतीचा िापर न करणे.
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हवामान :-

 िाळषाक पर्ज्ामान ७५० ते १००० ळम.मी. असते असा भागामधे्य सोयाबीन उत्तम येऊ शकते. 

 या ळपकाच्या िाढीकरीता सापेक्ष आर्द्ाता ७० टके्क पेक्षा जास्त असल्यास ळपकाची िाढ चांगली होते.

 सोयाबीन ळपकाला ळदिसाचे सरासरी तापमान २०-३० अंश सेक्िअस असल्यास उत्पादन िाढीस फायदा

होतो. परंतु रात्रीचे तापमान १२ अंश सेक्िअसपेक्षा कमी झाल्यास आळण ळदिसाचे तापमान ३५ अंश

सेक्िअस पेक्षा जास्त िाढल्यास सोयाबीन उत्पादनात घट येते.

 पीक उगिणीच्या कािात तापमान ३० अंश सेक्ियसच्या आसपास तर फुलो-याच्या कािात २२ ते २७ अंश

सेक्ियसच्या आसपास असािे. 

 जळमनीचे तापमान १५-१६ अंश सेक्िअस ळकंिा त्यापेक्षा जास्त असल्यास सोयाबीन ळबयाणे चांगले ि लिकर

उगिते परंतु ३२ अंश सेक्िअस पेक्षा जळमनीचे तापमान जास्त झाल्यास मुिािरील गाठी आळण नत्राचे

क्स्िरीकरणामधे्य घट होते.

 तापमान, आर्द्ाता, सुयाप्रकाश ि पाऊस यांचा ि ळकडीच्या जीिनचक्रािर ि त्यांचे संखे्यिर प्रत्यक्ष पररणाम

होतो.

 पांढ-या माशीकररता कोरडे िातािरण ि ळदिसाचे तापमान ३३-३४ अंश सेक्िअस अतं्यत पोषक ठरते.

 ८० % पेक्षा जास्त आर्द्ाता, ररमळझम पाऊस सोयाबीनिरील उंटाअिीस अनुकुल ठरते.

 तसेच पािसाच्या उघडीनंतर सतत पाऊस, तंबाखुची पाने खाणा-या अिीच्या उरे्द्कासाठी पोषक ठरते.

 सकािचे दिळबंदु, जास्तआर्द्ाता ि तापमान २५-३० अंश सेक्िअस असल्यास तांबेरा रोगाचा झपाट्याने

प्रसार होतो.

 फुलोरा अिस्िा, शेंग भरणेच्या अिस्िेत पािसाचा खंड उत्पादनात लक्षणीय घट ळनमााण करतो.
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जवमन :

पूववमशागत व भरखते :

सुधारीत वाण:

 मध्यम ते भारी, चांगल्या ळनच-याची, गािाची जळमन सोयाबीनच्या लागिडीसाठी उत्तम

असते. 

 जळमनीचा सामु ६.५ ते ७.५ च्या दरम्यान असणे जरुरीचे असते. 

 हलक्या जमीनीमधे्य सोयाबीनचे उत्पादन कमी येते. 

 र्ज्ा जळमनीत पाणी साठून राहते त्या जळमनीत सोयाबीनची उगिण चांगली होत नाही.

 जमीन खोल नांगरुन उभ्या आडव्या कुििाच्या दोन पाळ्या देऊन जमीन चांगली

भुसभुशीत करािी. चांगले कुजलेले शेणखत ळकंिा कंपोस्ट खत हेक्टरी १० टन िापरािे. 

 जळमनीचा पोत ि पेरणीची िेि यानुसार लिकर येणारे ि उळशरा येणारे िाण याप्रमाणे ळनिड करािी. जसे ळक लिकर येणारे िाण

जे. एस. ९३०५, हलक्या ि मध्यम जळमनीमधे्य चांगले उत्पादन देऊ शकते.

 जे. एस. ३३५ हे िाण मध्यम ते भारी जळमनीत चांगले येऊ शकते. 

 भारी जळमनीसाठी एन.आर.सी.-३७ (अळहल्या-४), एम.ए.यु.एस.-७१, एम.ए.यु.एस.-१६२, एम.ए.यु.एस.-१५८ या िाणाची ळनिड करािी.

 पेरणीसाठी ळकड ि रोग प्रळतकारक िाणाची ळनिड करािी.
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सुधारीत वाण : (पविम महाराष्ट्र )

अ.क्र. वाण
प्रसारीत

वषव
कालावधी

सरासरी उत्पादन

क्वि./हे.
वैवशष्ट्ये

१. फुले संगम (केडीएस ७२६) २०१६ १००-१०५ २५-३०
तांबेरा रोगास प्रळतकारक, म.फुले कृळष ळिद्यापीठ, 

राहुरी येिून प्रसारीत (महाराष्ट्र )

२. फुले अग्रणी (केडीएस ३४४) २०१३ १००-१०५ २५-३०
तांबेरा रोगास प्रळतकारक, म.फुले कृळष ळिद्यापीठ, 

राहुरी येिून प्रसारीत (महाराष्ट्र )

३. फुले कल्याणी (डीएस २२८) २००४ ९५-१०० २३ ते २४ पळिम महाराष्ट्र ासाठी ि तांबेरा प्रभाळित भागासाठी प्रसाररत

५. जे एस ३३५ १९९४ ९५-९८ २५ ते २८
बॅके्टररयल पुरिासाठी सहनशील, 

भारतात लागिडीसाठी सिााळधक के्षत्र (महाराष्ट्र )

६. जे एस ९३०५ २००३ ९०-९५ २० ते २५

रोग ि ळकडीनंा सहनशील, 

जे एन केकेव्ही,जबलपूर येिून प्रसारीत, पाने लांब ळचरकी, 

चार दाण्यांच्या शेंगांचे प्रमाण २० ते २५ टके्क (महाराष्ट्र )

७. जे एस ९५६० २००६ ८२-८८ १८ ते २०
लिकर येणारा, रोग ि ळकडीनंा सहनशील, जे एन केकेव्ही, 

जबलपूर येिून प्रसारीत (महाराष्ट्र )

८. समृध्दी (एमएयुएस ७१) २००२ ९३-१०० २८ ते ३०

शारररीक पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील, 

रोग ि ळकडीनंा प्रळतकारक, जे एस ३३५ पेक्षा १५

टके्क अळधक उत्पादन (महाराष्ट्र )

९ एमएसीएस.११८८ २०१३ ९५-१०० २५ ते ३० ओलीताखालील लागिडीस योग्य (पळिम महाराष्ट्र )
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जे एस ३३५ जे एस ९३-०५

जे एस ९५ ६०

फुले कल्याणी (डी एस २२८)

जे एस ९३-५२

एन आर सी ३७ जे एस २०-२९
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सुधारीत वाण : (मराठवाडा)

अ.

क्र.
वाण

प्रसारीत

वषव

वपकाचा कालवधी

(वदवस)

सरासरी उत्पादन

(क्विं./हे.)
ठळक वैवशषे्ट्

१
एमएयुएस ७१

(समृद्धी)
२००२ ९३-१०० ३०-३२

शारररीक पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील, 

रोग ि ळकडीनंा प्रळतकारक, जे एस ३३५ पेक्षा १५ टके्क अळधक उत्पादन

(महाराष्ट्र )

२
एमएयुएस ८१

(शक्ती)
२००३ ९३-९७ २५-३०

शारररीक पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील, 

रोग ि ळकडीनंा प्रळतकारक, (महाराष्ट्र )

३ एमएयुएस १५८ २००९ ९३-९८ २६-३१
शारररीक पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील, 

खोडमाशीस सहनशील (महाराष्ट्र )

४ एमएयुएस १६२ २०१२ १००-१०३ २८-३०
मशीनिारा कापणीस योग्य, शारररीक पवतेनंतर १२-१५

ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील (मराठिाडा)

५ एमएयुएस ६१२ २०१६ ९३-९८ ३०-३२
ळिळिध हिामानात तग धरणारा, शारररीक पवतेनंतर १२-१५

ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील (महाराष्ट्र ि दळक्षण भारत)

६
जे एस ३३५

(जिाहर)
१९९४ ९५-९८ २५-२८

बॅके्टररयल पुरिसाठी सहनशील, भारतात लागिडीसाठी सिााळधक के्षत्र

(महाराष्ट्र )

७ जे एस ९३-०५ २००३ ९०-९५ २०-२५
रोग ि ळकडीनंा सहनशील, जे एन केकेव्ही, जबलपूर येिून प्रसारीत, 

पाने लांब ळचरकी, चार दाण्यांच्या शेंगांचे प्रमाण २० ते २५ टके्क (महाराष्ट्र )

८ जे एस ९५-६० २००६ ८२-८८ १८-२०
लिकर येणारा, रोग ि ळकडीनंा सहनशील, जे एन केकेव्ही, 

जबलपूर येिून प्रसारीत (महाराष्ट्र )
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एमएयुएस ८१ (शक्ती)एमएयुएस ७१ (समृद्धी) एमएयुएस १५८ एमएयुएस ६१२

एमएयुएस १६२जे एस ३३५ जे एस ३३५
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अ.

क्र.
वाण प्रसारीत वषव

वपकाचा कालवधी

(वदवस)

सरासरी उत्पादन

(क्विं./हे.)
ठळक वैवशषे्ट्

१

ए.एम.एस- १००१

ळपडीकेव्ही यलो

गोल्ड

२०१८ ९५-१०० ३०-३२
मुिकुज/खोडकुज ि ळपििा मोझॅक या रोगास प्रळतकारक.शारररीक

पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील.

२

ए.एम.एस-एम.बी-

५-१८

सुिणा सोया

२०१९ ९५-१०० ३०-३२
मुिकुज/खोडकुज ि पानािरील बुरशीजन्य ळटपके या रोगास प्रळतकारक. 

शारररीक पवतेनंतर१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील.

३ एमएयुएस १५८ २००९ ९३-९८ २६-३१
शारररीक पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास

सहनशील,खोडमाशीस सहनशील (महाराष्ट्र )

४ एमएयुएस ६१२ २०१६ ९३-९८ ३०-३२

ळिळिध हिामानात तग धरणारा, शारररीक

पवतेनंतर १२-१५ ळदिस शेंगा तडकण्यास सहनशील

(महाराष्ट्र ि दळक्षण भारत)

५
जे एस ३३५

(जिाहर)
१९९४ ९५-९८ २५-२८

बॅके्टररयल पुरिसाठी सहनशील, भारतात लागिडीसाठी सिााळधक के्षत्र

(महाराष्ट्र )

६ जे एस ९३-०५ २००३ ९०-९५ २०-२५
रोग ि ळकडीनंा सहनशील, जे एन केकेव्ही,जबलपूर येिून प्रसारीत, 

पाने लांब ळचरकी,चार दाण्यांच्या शेंगांचे प्रमाण २० ते २५ टके्क (महाराष्ट्र )

७ जे एस ९५-६० २००६ ८२-८८ १८-२०
लिकर येणारा, रोग ि ळकडीनंा सहनशील,जे एन केकेव्ही, 

जबलपूर येिून प्रसारीत (महाराष्ट्र )

८
केडीएस ३३४

(फुले अग्रणी)
२०१३ ९५-९६ २५ ते २६

तांबेरारोगास प्रळतकारक, म.फुले कृळष ळिद्यापीठ, राहुरी येिून प्रसारीत

(महाराष्ट्र )

सुधारीत वाण : (ववदभव)
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एमएयुएस १५८ ए.एम.एस- १००१ (वपडीकेव्ही यलो गोल्ड)  

ए.एम.एस-एम.बी-५-१८ सुवणव सोया
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बीजप्रवक्रया :-

 बुरशीजन्य रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी सोयाबीन ळबयाण्यास पेरणीपूिी ळमश्र उत्पादन काबोक्झीन ३७.५% + िायरम ३७.५% 

याची ३.० गॅ्रम/ळक.गॅ्र. ळबयाणे याप्रमाणे बीजप्रळक्रया करािी.                            

 या बीजप्रळक्रयेमुिे सोयाबीनचे कॉलर रॉट, चारकोल रॉट ि रोपािस्िेतील इतर रोगांपासून संरक्षण होते.

 ळकंिा ळबयाण्यास टर ायकोडमाा ४ गॅ्रम /ळक.गॅ्र. ळबयाणे याप्रमाणे बीजप्रळक्रया करािी. 

 जीिाणूसंिधाक रायझोळबयम जापोळनकम ि पी. एस. बी. प्रते्यकी २५० गॅ्रम प्रती १० ळकलो ळबयाण्यास पेरणीपूिी २-३ तास अगोदर

लािून सािलीत िाििािे.

 बीजप्रळक्रया करताना ळबयाणे जोरात घासू नये तसेच प्रिम बुरशी नाशकाची प्रळक्रया करून नंतर जीिाणूसंिधाकची प्रळक्रया करािी. 

 बीजप्रळक्रयेसाठी िनामकृळि, परभणी ळनळमात र्द्िरुप जैळिकसंिधाक (रायझोफॉस) सुद्धा १० ळमली/१ ळक.गॅ्र. ळबयाणे या प्रमाणात

उपयोग करािा.

 कमीत कमी ७० टके्क उगिणशक्तीचे प्रती हेक्टरी ७० ते ७५ ळकलो ळबयाणे िापरािे. 

 घरचे ळबयाणे िापरायचे असल्यास घरच्या घरी उगिण शक्ती तपासूनच पेरणी करािी.
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जीवाणू संवधवक :-

 सोयाबीन हे ळिदलिगीय ळपक आहे. 

 मुिािर सहजीिी जीिांणुच्या गाठी असतात. 

 सहजीिी जीिाणू हिेतील नत्र शोषून घेिून नत्राचे

क्स्िरीकरण करतात.

 जीिाणू संिधाक पेरणीच्या िेिी ळबयाणास चोिल्यास

सहजीिी जीिांणुच्या गाठीचंी संख्या िाढते. 

 पेरणीपूिी ळबयाणे ळकंळचत ओलसर करुन प्रती ळकलो

ळबयाणास रोयझोळबयम २५ गॅ्रम, सु्फरद ळिर्द्ाव्य जीिाणू

२५ गॅ्रम आळण अमोळनयम मॉळलब्डेट ४ गॅ्रम चोिािे. 

नंतर ळबयाणे सािलीत िाििून पेरण्यासाठी िापरािे.
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पेरणी :

 ७५ ते १०० ळमलीळमटर पुरेसा पाऊस झाल्यानंतर जळमनीमधे्य िापसा असताना १५ जुलै पयंतच पेरणी पुणा करािी. 

 १५ जुलै नंतर पेरणी केल्यास उत्पादनात घट येते.  

 जळमनीत चांगली ओल असल्यािरच पेरणी करािी. पेरणी करून पाणी ळदल्यास ळबयाण्याची उगिण कमी होते. 

 दोन ओिीतील अंतर ३० सेंमी ते ४५ सेंमी ि दोन रोपातील अंतर ५ ते ८ सेंमी याप्रमाणे पेरणी करािी. ( ३० x ८ सेंमी ) ळकंिा

(४५ x ५ सेंमी) जेणेकरून रोपांची संख्या ४ ते ४.५ लाख एिढी राहील. 

 पेरणी करताना पट्टा पद्धत िापरािी.

 पेरणी करताना ळबयाणे ४ सेमी. पेक्षा खोल पडणार नाही याची कािजी घ्यािी. 

 तांबेरा प्रभाळित भागामधे्य पाण्याची सोय आहे तेिे सोयाबीनची पेरणी लिकर म्हणजे १५ मे ते २० मे च्या दरम्यान करािी. 

 फुले अग्रणी, फुले संगम या तांबेरा प्रळतबंधक िाणाची पेरणी करािी त्यामुिे हे ळपक तांबेरा रोगास अनुकूल िातािरण होईपयंत पव

होऊन तांबेरापासुन होणारे नुकसान टािता येते. 

 पािसाच्या उशीरा आगमनामुिे पेरणीस ळिलंब झाल्यास सोयाबीनच्या हिव्या िाणांची लागिडीसाठी ळनिड करुन पेरणीसाठी प्रळत

हेक्टरी २५ टके्क जास्त ळबयाणे िापरािे ि दोन ओिीतील अंतर ३० सें.मी. ठेिािे.

 हंगामात नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास होणारा संभाव्य धोका टािण्यासाठी सोयाबीनची पेरणी बीबीएफ यंत्राने करािी ळकंिा दर

चार ओिीनंतर चर काढािेत.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

बीबीएफ (रंद वरंबा सरी) पद्धतीचे फायदे :-

 बीबीएफ (रंुद िरंबा सरी) पद्धतीमुिे पािसाचे पाणी स-यांमधे्य मुरते, 

त्यामुिे मुलस्िानी जलसंिधान होते.

 अळधक पाऊस झाल्यास ळकंिा अळधकचे पाणी योग्य पद्धतीने ळनचरा

होण्यास मदत होते. 

 गादी िाफे ळकंिा िरंब्यामधे्य हिा खेिती राहुन पाणी ि हिा यांचे योग्य

प्रमाण राखले जाते.

 त्यामुिे ळबयाण्याची उगिण चांगली होते ि ळपकाची पुढील िाढ

जोमदार होते.

 ही पद्धत सिा कोरडिाहु ळपकांसाठी उपयोगी आहे.

 या पद्धतीमधे्य बीबीएफ यंत्राच्या सहाय्याने आिश्यक रंुदीचे िरंबे दोन्ही बाजुने स-यांसह तयार करणे, पेरणी करणे ि खते देणे अशी

ळिळिध कामे एकाच िेिी करता येतात.

 बीबीएफ यंत्राने सरासरी ३ ते ४ हेक्टर के्षत्र प्रळतळदन पेरणी करता येते.

 बीबीएफ पद्धतीमुिे पारंपाररक पद्धतीच्या तुलनेत २० ते २५ टके्क पयंत उत्पादनात िाढ होते.
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वबयाण्याचे प्रमाण :-

खतव्यवस्थापन :-

 सोयाबीनची अंकुरण क्षमता इतर ळपकाच्या तुलनेत कमी असते. 

 त्यासाठी र्ज्ा ळबयाणांची उगिण क्षमता ७० टके्क ळकंिा त्यापेक्षा जास्त असेल असे ६५ ळकलो ळबयाणे प्रळत हेक्टरी पेरणीसाठी

िापरािे.

 आपण जर घरचेच ळबयाणे िापरत असाल ि ळबयाण्याची उगिणक्षमता ७० टके्क पेक्षा कमी असेल तर त्यानुसार ळबयाण्याचे प्रमाण

िाढिािे.

 हेक्टरी झाडांची संख्या ४.४ ते ४.५ लाख ठेिािी. 

१. शेणखत/कंपोस्ट खत: 

 सोयाबीनसाठी हेक्टरी २० गाड्या म्हणजेच ५ टन शेणखत

ळकंिा कंपोस्ट खत शेिटच्या पािीपूिी जळमनीत चांगले

ळमसिािे.
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रासायवनक खत: 

 सोयाबीनला हेक्टरी ३० ळक.गॅ्र. नत्र + ६० ळक.गॅ्र. सु्फरद + ३० ळक.गॅ्र. पालाश + २० ळक.गॅ्र. गंधक

पेरणीच्या िेिेस द्यािे.

 पेरणी करतेििी खते ही ळबयाण्याच्या खालीच पडतील ि त्यांचा ळबयाण्याशी सरि संपका येणार नाही

याची कािजी घ्यािी.यासाठी दोन चाडी पाभर अििी पेरणीयंत्राचा करािा.

 प्रळत हेक्टरी २० ळक.गॅ्र.गंधकाचा िापर सोयाबीनसाठी अतं्यत आिश्यकआहे.

 त्याचप्रमाणे हेक्टरी २५ ळकलो ळझंक सले्फट आळण १० ळक.गॅ्र. बोरॅक्स द्यािे.

 खरीप हंगामात पािसाचा खंड पडल्यास १ टके्क पोटॅळशयम नायटर ेटची पळहली फिारणी ३५ व्या ळदिशी

आळण २ टके्क पोटॅळशयम नायटर ेटची दुसरी फिारणी ५५ व्या ळदिशी देण्याची ळशफारस करण्यात

आलेली आहे.

 पेरणीनंतर नत्रयुक्त खतांचा िापर टािािा.

 माती पररक्षण अहिालानुसार रासायळनक खतांची मात्रा कमी अििा जास्त करािी.
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तक्ता क्रमांक १- सोयाबीन वपकास वशफारशीप्रमाणे रासायवनक खते देण्यासाठी ववववध पयावय

अ.क्र. खते प्रवत हेक्टरी

१ युररया (४० ळक.गॅ्र.) + १०:२६:२६ (११५ ळक.गॅ्र.) + ळसंगल सुपर फॉसे्फट (१८७.५ ळक.गॅ्र.)

२ युरीया (१६:३० ळक.गॅ्र) + १२:३२:१६ (१८७.५ ळक.गॅ्र.) + गंधक (२० ळक.गॅ्र.)

३ युरीया (६५ ळक.गॅ्र)+ ळसंगल सुपर फॉसे्फट (३७५ ळक.गॅ्र) + मु्यरेट ऑफ पोटॅश (५० ळक.गॅ्र.)

४
युरीया (१४.३४ ळक.गॅ्र) + डाय अमोळनयम फॉसे्फट (१३०.४ ळक.गॅ्र) + मु्यरेट ऑफ पोटॅश (५० ळक.गॅ्र.) + 

गधक (२० ळक.गॅ्र.)

५ १५:१५:१५ (२०० ळक.गॅ्र.) + ळसंगल सुपर फॉसे्फट (१८७.५ ळक.गॅ्र.)

६ १८:१८:१० (१६६ ळक.गॅ्र.) + ळसंगल सुपर फॉसे्फट (१८७.५ ळक.गॅ्र.) + मु्यरेट ऑफ पोटॅश (२२.३३ ळक.गॅ्र.)
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आंतरमशागत -

 सोयाळबन ळपकामधे्य येणा-या तणांचे योग्य िेिी ळनयंत्रण न केल्यास उत्पादनात सरासरी ३० ते ४० टके्क पयंत घट येिु शकते.

 पट्टा पद्धतीने पेरणी केल्यास ६ ओिी नंतर एक ओि ररकामी सोडून त्यात सरी पाडािी, त्यामुिे मुलस्िानी जलसंिधान करता येऊ

शकते ि ळपकसंरक्षणासाठी ळकटकनाशक / बुरशीनाशक फिारणी करणे सहज शक्य होते.

 डिरणीच्या दोन पाळ्या द्याव्यात. पळहली पेरणीनंतर १५ ते २० ळदिसांनी ि दुसरी ३० ते ३५ ळदिसांनी करािी ि आिश्यकते नुसार १

ते २ िेिा ळनंदनी करािी.

 सोयाबीनला फुले लागली की कोिपणी करु नये अन्यिा सोयाबीनच्या मुिा तुटून नुकसान होते.

 पािसामुिे ळकंिा मजुरांच्या कमतरतेमुिे ळनंदणी/कोिपणी करणे शक्य नसल्यास तण नाशकाचा िापर करािा.

 यामधे्य पेरणीनंतर परंतु उगिणीपुिी पेंडाळमिॅलीन ३०% ई सी (२.५ ते ३.३ ळल./हे) / मेटाक्लोर ५०% ई सी ळकंिा क्लोमाझोन ५० %

ई सी (२ ळल/हे) ६००-७०० ळल/हे. पाण्यात टाकुन फिारािे.

 ळकंिा पेरणीनंतर १५ ते २० ळदिसांनी ि तणे २ ते ४ पानांच्या अिस्िेत असतांना क्लोरीमु्यरॉन इिाईल २५% डबु्ल्य पी ३६ गॅ्रम/हेक्टर

ळकंिा इमेझेिापायर १०% एस एल ळकंिा क्वजालोफाप इिाईल ५% ई सी १.० ळल./हे ची फिारणी करािी.

 तणनाशकाची फिारणी फॅ्लट पॅन ळकंिा फ्लड जेट नोझल लािून ओलािा असलेल्या जळमनीिरच केली पाळहजे.

 तणे िाढल्यानंतर तणनाशके फिारल्यास त्याचा अपेळक्षत पररणाम ळदसत नाही.
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आंतरवपके :-

 सोयाबीन ळपकासोबत आंतरळपक म्हणून इतर ळपके घेतल्यास शेतक-यांना आळिाक फायदा तर होतोच परंतु त्याचबरोबर एखादे

ळपक नैसळगाक आपत्तीमुिे हातचे गेल्यास आंतरळपकापासुन खात्रीशीर उत्पादनाची हमी राहते

 संशोधनािारे काही उपयुक्त ि फायदेळशर सोयाबीन आंतरळपक पद्धती आढिुन आल्या आहेत.

जसे -

 कोरडिाहु पररक्स्ितीत सोयाबीन + तूर (२:१ ळकंिा ४:२) 

 ओलीताखाली सोयाबीन + कापूस (१:१ ळकंिा २:१) 
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पाणी व्यवस्थापन:

 सोयाबीन या ळपकाची पाण्याची एकुण गरज ५०० ते ६२५ ळम.मी. 

एिढी आहे.

 सोयाबीनमधे्य रोपािस्िा (२० ते २५ ळदिस), फुलोरा अिस्िा (३५

ते ४५ ळदिस) ि शेंगा भरण्याची अिस्िा (५५ ते ६५ ळदिस) या

संिेदनशील अिस्िा असून या अिस्िांमधे्य पाण्याच्या ताण

पडणार नाही याची दक्षता घ्यािी.

 या अिस्िा संिेदनशील असल्याने या कालािधीत १५ ते २०

ळदिसांची पािसाची उघडीप झाल्यास ळपकास संरळक्षत पाणी

द्यािे. 

 दर चार ओिीनंतर चर काढलेले असल्यास जास्तीचा पाऊस

झाल्यास पाणी ळपकात साचून राहणार नाही ि पाण्याचा ळनचरा

होण्यास मदत होईल.
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पीक संरक्षण

सोयाबीनवरील वकडी
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अ) खोड पोखरणा-या वकडी
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१) खोडमाशी :

वकडीची ओळख : 

 प्रौढ माशी घरमाशीसारखी परंतू, आकाराने फक्त २ ळम.मी. ि चमकदार काळ्या

रंगाची असते.

 प्रौढ मादीमाशी झाडाच्या देठािर ि पानािर ळफक्कट ळपििसर अंडी घालते. 

 अंड्यातून २ ते ७ ळदिसात पांढ-या रंगाची पाय नसलेली अिी बाहेर पडून पानाच्या

देठातून झाडाच्या मुख्य खोडात ळकंिा फांदीत ळिर्द् करून आतील भाग पोखरून

खाते. 

 पूणा ळिकळसत अिस्िेत ही अिी हलक्या ळपिळ्या रंगाची ि साधारणत: ३ ते ४ ळम.मी. 

लांबीची असते.

 या ळकडीचा प्रादुभााि रोपािस्िेत झाल्यास त्याचा रोपांच्या संखे्यिर ळिपरीत परीणाम

होऊन ळपकाची पुन:पेरणी ळकंिा उत्पादनात जास्त घट येण्याची शक्यता असते. 
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प्रादुभाववाची लक्षणे:

 पानाच्या ळशरांिारे ही अिी सोयाबीनच्या खोडांमधे्य प्रिेश करून खोडाचा गाभा पोखरून खाते. 

 उगिणीपासून ७ ते १० ळदिसापयंत या ळकडीचा प्रादुभााि ळपकािर मोठ्या प्रमाणात ळदसून येतो..

 प्रादुभााि ग्रस्त रोपे ळपििी पडून सुकतात ि मरून जातात. 

 खोडापासून शेंड्यापयंत झाड पोखरल्यामुिे अन्नर्द्व्याचा पुरिठा कमी होऊन पाने ळपििी पडून पानांिर लालसर कािे ळठपके ळदसू

लागतात. तसेच पानाचा अधाा भाग सुकून िरच्या बाजूस मुडपला जातो ि झाडे िािून मरून जातात. त्यामुिे शेतातील रोपांची संख्या

कमी होते ि उत्पादनात घट येते.

 खोडमाशी सोयाबीन ळपकािर जीिनाच्या ४-५ ळपढ्या व्यतीत करते.

 ळपकाच्या नंतरच्या अिस्िेमधे्य खोडमाशीचा प्रादुभााि झाल्यास रोपे सुकत नाहीत परंतू , खोड पोखरल्यामुिे शेंगांची संख्या ि

सोयाबीनच्या ळबयांचे िजन कमी होते तसेच काही शेंगांमधे्य दाणे भरले जात नाहीत.

जीवनचक्र: 

 ळकडीची अिी ळतचा जीिनकाल साधारणत: १० ते १२ ळदिसात पूणा करण्यापूिी खोडाला ळिर्द् बनळिते ि नंतर खोडातच कोषामधे्य

जाते. 

 िोड्या ळदिसानंतर कोषामधून प्रौढ माशी बाहेर पडते ि खोडािरील ळिर्द्ातून बाहेर पडून पुन्हा आपले जीिनचक्र सुरू करते.
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अ.क्र. वकटकनाशकाचे रासायवनक नाव

प्रमाण/१०

वलटर पाणी

(साधा पंप)

१ क्लोरँटर ाळनलीप्रोल १८.५ एस सी ३ ळम.ली.

२ इळिऑन ५० ई सी ३० ळम.ली.

३ इंडोक्झाकाबा १५.८ ई सी ६.६६ ळम.ली.

४ लँबडा सायहॅलोथ्रीन ४.९ सी एस ६. ळम.ली.

५ िायाळमिोक्झाम १२.६०% + लँबडा सायहॅलोथ्रीन ९.५०% झेडसी २.५ ळम.ली.

 पेरणीपूिी ळबयाण्यास िायोळमिाक्झाम ३०% एफएस १० ळम.ली./ ळकलो ळबयाणे या प्रमाणात बीजप्रळक्रया करािी. 

 र्ज्ा ळठकाणी दरिषी मोठ्या प्रमाणात खोडमाशीचा प्रादुभााि होत असेल त्या ळठकाणी १०% दाणेदार फोरेट हेक्टरी १० ळकलो या

प्रमाणात पेरणीपूिी द्यािे.

 खालीलप्रमाणे एका रासायळनक ळकटकनाशकाची फिारणी करािी-

उपाययोजना :
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२) चक्रीभंुगा :

चक्री भंुगे/ करगोटा भंुगे (Sci. Name: Obereopsis brevis) : 

ओळख: 

 सोयाबीनचे उत्पादन घेणा-या प्रमुख रार्ज्ांमधे्य ही मुख्य हाळनकारक

ळकडीपैंकी एक ळकडआहे. 

 प्रौढ ळकड नारंगी रंगाची असून ळतच्या पंखांचा खालचा भाग कािा

असतो. अँटेना शरीराच्या लांबी एिढ्याच ि मागे ििलेल्या असतात. 

 या ळकडीची अिी पाय ळिरळहत ि ळपिळ्या रंगाची असते. पूणा ळिकळसत

अिी साधारणत: २ सें.मी. लांबीची असते. 

 भंुगे गदा भुरकट काळ्या पंखामुिे सहज ओिखता येतात.
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प्रादुभाववाची लक्षणे

 ळकडीचा मादी भंुगा पानाच्या देठािर, फांदीिर ळकंिा खोडािर दोन

चक्राकार काप तयार करतो.

 यामधे्य मादी तीन ळिर्द् करते आळण त्यापैकी एकामधे्य अंडी घालते. 

त्यामुिे चक्राच्या िरचा भाग िाितो. र्ज्ामुिे चक्री भंुगाचा प्रादुभााि

झाल्याचे लक्षात येते. 

 िोड्या ळदिसांनंतर अिी अंड्यातून बाहेर ळनघून खोडाचा आतील भाग

खाऊन रोपाला पोकि बनळिते.

 त्यामुिे झाडाला फुले ि शेंगा लागण्यािर ळिपररत पररणाम होतो ि

उत्पादन कमी येते.

 अिी १९ ते २२ ळम.मी. लांब गुिगुिीत ळपििसर रंगाची असते. 

चक्रीभंुगा :
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अ.क्र. वकटकनाशकाचे रासायवनक नाव

प्रमाण/१०

वलटर पाणी

(साधा पंप)

१ क्लोरंॅटर ाळनलीप्रोल १८.५ एस सी ३ ळम.ली.

२ इळिऑन ५० ईसी ३० ळम.ली.

३ प्रोफेनोफॉस ५० ई सी २० ळम.ली

४ िायाक्लोप्रीड २१.७ एस सी १५ ळम.ली.

५ िायाळमिोक्झाम १२.६०% + लँबडा सायहॅलोथ्रीन ९.५०% झेडसी २.५ ळम.ली.

उपाययोजना : 

वकडीचंी आवथवक नुकसानीची पातळी-

 सोयाबीन ळपकात फुलो-यापुिी ३ - ५ चक्रभंुगे प्रळत मीटर ओिीत आढिल्यास ळकडीचंी आळिाक नुकसानीची पातिी समजािी. 

 खालीलप्रमाणे एका रासायळनक ळकटकनाशकाची फिारणी करािी-



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

ब) पाने खाणा-या अळ्या
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१) वहरवी उंट अळी : (Sci. Name: Crysodexis acuta):

ओळख: 

 या अळ्या ळहरव्या रंगाच्या असून त्या चालताना पाठीत बाक काढत चालतात

म्हणून त्यांना उंट अिी असे म्हणतात.

 प्रौढ पतंगाच्या िरच्या पंखांिर इंग्रजी आठ आकाराच्या खुणा असतात.

 या अिीचा प्रादुभााि ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालािधीत जास्त असतो.

 या ळकडीची मादी पतंग सतत ५ ळदिस दररोज ४० अंडी रात्रीच्या िेिी

पानाच्या मागील पृष्ठभागािर घालते. 

 दोन ते चार ळदिसात अंड्यातून ळनघालेली ळफक्कट ळहरव्या रंगाची ही अिी

शरीरांचा मधला भाग उंच करून चालते. 

 उंट अळ्या प्रिम पानाचा ळहरिा भाग खरडुन खातात. त्यानंतर पानाचा सिा

भाग खाऊन फक्त ळशराच ळशल्लक ठेितात. अळ्या फुलांचे ि शेंगांचे

नुकसान करतात.
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उपाययोजना : 

आवथवक नुकसानीची पातळी-

 ४ लहान अळ्या प्रळत मीटर ओिीत आढिल्यास आळिाक नुकसानीची

पातिी समजािी.

 खालीलप्रमाणे एका रासायळनक ळकटकनाशकाची फिारणी करािी-

 क्लोरॅटर ाळनलीप्रोल १८.५ एस सी. 

 ळकंिा इंडोक्झाकाबा १५.८ ई सी. 

 ळकंिा लँबडा सायहॅलॉथ्रीन ४.९ सी एस.

 ळकंिा प्रोफेनोफॉस ५० ई सी.

 ळकंिा िायाळमिोक्झाम १२.६०% + लँबडा सायहॅलोथ्रीन ९.५०% झेडसी

वहरवी उंट अळी :
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२) केसाळ अळी :

 सुरुिातीस लहान अळ्या पंुजक्यांनी सोयाबीनच्या झाडािर आढितात ि िोट्या-मिकट ळपिळ्या रंगाच्या असतात.

 नंतर मोठ्या होऊन त्या लाल-भुरकट रंगाच्या ळदसू लागतात. अळ्यांच्या अंगािर रोम सदृश्य नाररंगी केस असतात.

 पूणा िाढ झालेली अिी ४० ते ४५ ळम. ळम. लांब असून ळतची दोन्ही टोके कािी तर मधला भाग मिकट ळपििा असतो. 

 जुलै ते ऑक्टोबंर या मळहन्यात या ळकडीची तीव्रता जास्त आढिते.
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प्रादुभाववाची लक्षणे व जीवनचक्र :

 १. अळ्या लहान अिस्िेपासुनच पानाचा खालचा भाग खरिडून खातात. त्यामुिे पानांचा पाति पापुर्द्ा ळशल्लक राहतो ि ते

जािीदार होतात. त्यानंतर मोठ्या अळ्या शेतात पसरतात ि पूणा पाने खातात. 

 २. ळकडीचा प्रादुभााि ळपकाच्या सुरुिातीच्या कािात झाल्यास फुले, शेंगांची संख्या ि दाण्यांचे िजन घटते ि मोठे नुकसान होते.

उपाययोजना :

 अंडीपंुज असलेली पाने तसेच जािीदार पाने त्यािरील अळ्यासह गोिा करून केरोसीन ळमळश्रत पाण्यात टाकून त्यांचा नाश

करािा. 

 ळकडीचा प्रादुभााि झाल्याचे लक्षात आल्यािर ळपकािर क्वनॉलफॉस २५ इ.सी. १.५ ळल. प्रळत हे.

 ळकंिा इंडोक्झाकाबा १४.५ एस.सी. ५०० ळमली प्रळत हे. 

 ळकंिा क्लोरॅनळटर ळनप्रोल १८.५ एस.सी. १०० ळमली प्रळत हे. 

 ळकंिा टर ायझोफॉस ४० इ.सी. ८०० ळमली प्रळत हे. यापैकी एका ळकटकनाशकाची ५०० ते ७०० ळल. पाण्यात ळमसिून फिारणी करािी

केसाळ अळी :
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३) तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी (Sci. Name: Spodoptera litura):

 या ळकडीला शास्त्रीय भाषेत स्पोडोपे्टरा ळलटुरा या नािाने ओिखतात.

 या कीडीचा प्रादुभााि मुख्यत: तंबाखू ळपकािर ळदसून येतो, परंतू या ळकडीच्या प्रादुभाािामुिे सोयाबीन ि इतर ब-याच ळपकांचे

नुकसान होताना पाहाियास ळमिते. 

 प्रौढ पतंग २-३ सें.मी. ि मिकट भुरकट रंगाचा असतो, त्याच्या पंखांिर पांढ-या रंगाच्या िेड्या-िाकड्या रेषा असतात ि खालच्या

बाजूचे पंख पांढरे असतात. 
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प्रादुभाववाची लक्षणे व जीवनचक्र :  

 ळकडीची मादी पानांिर एकाच जागी समूहाने अंडी घालतात.

 एक प्रौढ मादी ळतच्या आयुष्यात १२०० ते २००० अंडी २०० - २५० च्या पंुजक्यामधे्य पानाच्या खालच्या बाजूस घालते.

 त्यािर गुलाबी रंगाची तंतुमय लि आिादलेली असते. 

 या अळ्या एका पानािर १०० ते १५० इतक्या समूहाने लहान अिस्िेत एकळत्रतपणे पानातील हररतर्द्व्य खातात ि पाति कागदासारखी

जािी झालेली पाने शेतात ळदसू लागतात.यासारखी जािीदार पाने ळदसताच या ळकडीचा प्रादुभााि असल्याचे ओिखािे..

 पूणा ळिकळसत अळ्या ळहरिट, भुरकट, मिकट ळकंिा कािसर रंगाच्या असतात. 

 शरीरािर दोन ळफक्कट पटे्ट असून शरीराच्या प्रते्यक खंडािर दोन्ही बाजंूनी काळ्या रंगाचे ळठपके ळदसतात. पूणा िाढ झालेली अिी

३० ते ४० ळम.मी. लांब असते.

 मोठ्या अळ्या स्वतंत्रपणे ि पानांना मोठी ळिरे्द् पाडून खातात. पूणा िाढ झालेल्या अळ्या पाने अधाशीपणे फस्त करून फक्त ळशरा

ळशल्लक ठेितात.

 या ळकडीमुिे ३० ते ७०% एिढे नुकसान होण्याची शक्यता असते. जास्त प्रादुभााि झाल्यास पानांच्या फक्त ळशराच ळशल्लक राहतात. 

 या ळकडीचा प्रादुभााि ळपक फुलात असताना ि शेंगा तयार होत असताना झाल्यास ती फुले ि शेंगा सुद्धा खाऊन नुकसान करतात. 

 ळदिसाच्या िेिी अनेकदा या अळ्या पानाखाली अििा जळमनीत लपून राहतात ि रात्रीच्या िेिी बाहेर पडतात, र्ज्ामुिे त्या ळदसत

नाहीत.

 या ळकडीचा कोष जळमनीिर पडलेल्या पानांमधे्य तयार होतो. 

तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी :
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वनयंत्रण / व्यवस्थापन:

 १० अळ्या प्रळत मीटर फुले येण्याच्या आधीच्या अिस्िेत ि ३ अळ्या प्रळत मीटर शेंगा लागण्याच्या िेिी आढिल्यास ही या ळकडीची

आळिाक नुकसान मयाादा असते. 

 एकाक्िक कीड ळनयंत्रणाचा अिलंब केल्यास या ळकडीचे ळनयंत्रण योग्य प्रकारे करता येते.

 अिीच्या नर पतंगांना आकळषात करण्यासाठी एकरी ४ कामगंध सापिे लािािेत. 

 या ळकडीच्या अळ्या सुरुिातीला पानािर समुहामधे्य राहतात, म्हणून प्रादुभाािाच्या सुरुिातीच्या अिस्िेमधे्यच शेतामधे्य ळफरून अशी

पाने तोडून नष्ट् करािे.

 ळकडीचा प्रादुभााि झाल्याचे लक्षात आल्यािर ळपकािर ळकडीच्या पळहल्या ळकंिा दुस-या अिस्िेच्या िेिी एन.पी.व्ही. व्हायरस आधाररत

जैळिक ळकटकनाशक २५० एल ई/ हे. फिारणीसाठी िापरािे.

 तसेच रासायळनक ळकटकनाशकामधे्य क्वनॉलफॉस २५ इ.सी. १.५ ळल. प्रळत हे. ळकंिा ईडोक्झाकाबा १५.८ एसी ६.६ ळम.ली. प्रळत हे

 ळकंिा रायनॅक्सीपायर २० एस.सी.१०० ळम.ली. प्रळत हे.

 ळकंिा टर ायझोफॉस ४० इ.सी. ८०० ळम.ली. प्रळत हे.

 ळकंिा स्पीनेटोरॅम ११.७ टके्क एस. सी. ४५० ळम.ली. / हे.  

 यापैकी एका कीटकनाशकाचा ५०० ते ७०० ळल. पाण्यात ळमसिून फिारणीसाठी आलटून पालटून िापर करािा.
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क) हुमणी (Sci. Name: Holotrichia consanguinea) 

अ) ओळख: 

 या ळकडीची अिी पांढ-या रंगाची असते.

 प्रौढ अिस्िेत ही ळकड ळनशाचर ि मिकट काळ्या रंगाची असून रात्री

प्रकाशाच्या स्त्रोताजिि ि ळदिसा जििच्या झाडािर राहतात.

ब) प्रादुभाववाची लक्षणे:

 या ळकडीची अिी जळमनीच्या खाली ३–४ सें.मी. राहून रोपांची मुिे खाते, त्यामुिे रोप

सुकते. सुकलेली रोपे सहजपणे उखडून पडतात ि उपटली जातात. अशी लक्षणे शेतात

इकडे ळतकडे ळिखुरलेल्या स्वरूपात ळदसून येतात.

क) जीवन चक्र: 

 पूणा िाढ झालेली अिी जळमनीत कोषािस्िेत राहते. 

 पािसाळ्याच्या सुरूिातीस या कोषांमधून भंुगेरे बाहेर पडतात ि कडूळनंब अगर बाभिीच्या झाडाचा पाला खातात. 

 तेिेच ळकडीच्या नर ि मादीचे ळमलन होते ि नंतर मादी शेणखतात/शेतात/झाडाखाली अंडी घालते. त्यामुिे शेणखताबरोबर शेतात

ही कीड पसरली जाते.

ड) वनयंत्रण/व्यवस्थापन: 

 पािसाळ्याच्या सुरूिातीस कडूळनंब ि बाभिीच्या झाडािर ळकटकनाशकांची फिारणी करून भंुगे-यांचा नाश करािा. 

 शेतात शेणखत पसरण्यापूिी त्यात असलेल्या हुमणीच्या अंडी ि अळ्यांचा नाश करण्यासाठी १० टके्क फॉळलडॉल भुकटी

ळमसिािी. 
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ड) सोयाबीन वरील रस शोषणा-या वकडी:

1) वहरवे तुडतुडे (Sci. Name: Apheliona maculosa):

 रस शोषण करणाऱ्या ळकडीमंधे्य तुडतुडे, पांढरी माशी, फुलळकडे ि काही प्रमाणात लाल

कोिीचा सुद्धा प्रादुभााि ळदसून येतो. या ळकडीमुंिे सोयाबीनची िाढ कमी होऊन या

ळकडी ळिषाणूजन्य ि बुरशीजन्य रोग पसरळिण्यास सुद्धा कारणीभूत ठरतात.

अ. ओळख:

 ळह ळकड ळहरव्या रंगाची २.५ ळम.मी. लांब पाचरीच्या आकाराची असून ती ळतरपी चालते. 

 ळह ळकड प्रामुख्याने ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालािधीत जास्त सक्रीय राहते.

ब. प्रादुभाववाची लक्षणे:

 ळपले्ल ि प्रौढ तुडतुडे पानाच्या खालच्या बाजूस राहून पेशीतील रस शोषण करतात. त्यामुिे सुरिातीला पानांिर ळफक्कट ळहरिे

चटे्ट ळदसू लागतात.

 ळह ळकड शरीरातील ळिषारीर्द्व्य पानाच्या पेशीत सोडतात. त्यामुिे पानाच्या कडा ळपिळ्या पडून िरील बाजूकडे िक्र होतात. 

 सततच्या ढगाि ि पािसािी हिामानामुिे या ळकडीचा प्रादुभााि मोठ्या प्रमाणात आढिून येतो. या ळकडीच्या प्रादुभाािामुिे

२० ते ३५% उत्पादनात घट येऊ शकते.
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२) फुलवकडे (Sci. Name: Neohydatothrips variabilis):

अ. ओळख:

 फुलळकडे ळहरिट ळपििसर रंगाची असून ळनमुित्या टोकाची ळदसतात. 

 उबदार िातािरणात ऑगस्ट ते सप्टेंबर मळहन्यात पीक फुल अिस्िेत असताना जास्त प्रमाणात सोयाबीन ळपकाकडे आकळषाली

जातात. 

 शेजारी टोमॅटो, ळमरची, िांगी अशा प्रकारचे ळपक असेल तर सोयाबीनिर त्यांचा प्रादुभााि होण्याची शक्यता जास्त असते.

ब. प्रादुभाववाची लक्षणे: 

 या ळकडीच्या तोडंाची रचना ळिळशष्ट् प्रकारची असते, र्ज्ात करितीसारखे पाते असलेला भाग असतो

 त्याच्या सहाय्याने ळह ळकड पानांना, फुलकिीच्या देठांना खरिडून रस शोषण करतात. असे खरिडल्यामुिे फुलगि मोठ्या

प्रमाणात होऊ लागते. 

 या ळकडीमुिे ळिषाणूजन्य शेंडामर या रोगाचा प्रसार होतो.
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रस शोषणा-या वकडीचें वनयंत्रण: 

 रस शोषणा-या ळकडीचं्या (ळहरिे तुडतुडे, पांढरी माशी ि फुलळकडे) ळनयंत्रणासाठी इळमडाक्लोळप्रड ४८ एफ.एस. ची १.२५ गॅ्र. प्रळत

ळक.गॅ्र. ळबयाण्यास पेरणीपूिी बीज प्रळक्रया करािी. 

 तसेच ळपकािर प्रादुभााि झाल्यास मेळिल ळडमेटॉन २५ इ.सी. ६०० ळमली.

 ळकंिा फॉसफॉळमडॉन ८५ इ.सी. २०० ळमली.

 ळकंिा डायमेिोएट ३० इ.सी. ५०० ळमली.

 ळकंिा टर ायझोफॉस ४० इ.सी. ८०० ळमली.

यांपैकी एका ळकटकनाशकाची प्रळत हेक्टरी ५०० ते ७०० ळल. पाण्यात ळमसिून फिारणी करािी.  
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सोयाबीन वरील प्रमुख रोग

१) बंुधा कुज (कॉलर रॉट) C.O.: Sclerotium rolfsii

अ) ओळख व लक्षणे:

 हा बुरशीजन्य रोग असून, ळपक िाढीच्या कािात उष्ण ि दमट हिामान या

बुरशीच्या िाढीस अनुकूल असते. 

 प्रादुभाािाच्या सुरूिातीला जळमनीलगत असलेल्या खोडाच्या खालच्या

भागाला (झाडाचे मुि ि खोड यांच्या जोडाजिि) केशरी पांढ-या रंगाचा

बुरशीचा डाग ळदसू लागतो ि नंतर पांढ-या रंगाच्या किक ळबजांनी झाकला

जातो.

 त्यािर लाल - भुरकट मोहरीसारखे दाणे ळदसतात. त्यानंतर खोडाचा हा भाग

सडू लागतो त्यामुिे प्रादुभाािग्रस्त रोपे सुकू लागतात ि मरून पडतात.
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ब) रोग व्यवस्थापन:

 उन्हाळ्यात खोल नांगरणी करािी. तसेच शेतातील काडी कचरा िेचून जािून नष्ट् करािा.

 पेरणीपूिी ळबयाण्यास ३ गॅ्रम िायरम ळकंिा २.५ गॅ्रम काबेंडॅळझम ळकंिा १.५ गॅ्रम िायरम + 

१.५ गॅ्रम काबेंडॅळझम या बुरशीनाशकाची बीजप्रळक्रया करािी. 

 प्रादुभाािग्रस्त रोपे उपटून पॅ्लक्स्टकच्या पोत्यात भरून शेताच्या बाहेर खड्ड्यात पुरून

टाकािीत, जेणे करून रोगग्रस्त रोपांच्या मुिांची माती शेतात इतरत्र पसरणार नाही ि

तेिील सोयाबीनच्या इतर रोपांना रोगाचा प्रादुभााि होणार नाही.

 रोगग्रस्त रोपे उपटलेल्या जागेिर काबेंडॅळझम २ गॅ्रम प्रळत ळल. पाण्यामधे्य ळमसिून से्प्र पंपाचे

नोझल काढून आििणी करािी.

 ळपकाची फेरपालट करणे आिश्यकआहे.
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सोयाबीन वरील महत्त्वाचे रोग व त्ांचे वनयंत्रण

१) मूळ व खोडसड :

लक्षणे :

 रोपािस्िेत रोगाची लागिण जास्त ळदसून येते. 

 रोगाची लागण जळमनीलगतच्या खोडािर तसेच मुिािर भुरकट कािपट डागांनी होते. 

 खोडाची आळण मुिाची साल रोगग्रस्त झाल्यामुिे रोपांना अन्न पुरिठा होत नाही. त्यामुिे

पाने ळपििी पडून गितात. अशी रोपे मरतात आळण जळमनीलगतच कोलमडतात. 

 रोगट खोडािर आळण मुिािर असलेल्या कािी बुरशी बीजे ळदसून येतात.

वनयोजन :

 ळबयाण्यास करबोक्झीन + िायरम (ळमश्र घटक) २-३ गॅ्रम प्रळत ळकलो प्रमाणे बीजप्रळक्रया

 २) जळमनीत ळनंबोिी पेंड ळकंिा तत्सम सेंळर्द्य खते टाकािीत. 

 ३) पािसाचा खंड पडल्यास ओलाव्यासाठी पाणी द्यािे.
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२)  वपवळा मोझ्याक ववषाणू: C.O. : Yellow Mosaic Virus

ओळख व लक्षणे : 

 हा रोग ळिषाणूजन्य असून त्याचा प्रसार पांढरी माशी या ळकडीिारे होतो.

 रोगट झाडांच्या पानांचा काही भाग ळहरिट तर काही भाग ळपििसर ळदसून येतो.

 पानािर ळशरांजिि ळपििे डाग ळदसतात.शेंड्याकडील पाने ळपििी पडून आकाराने लहान होतात.

वनयोजन : 

 रोग प्रळतकारक/सहनशील िाणांची पेरणी करािी. उदा. जेएस २०-२९,

जेएस ९७-५२, जेएस २०-६९, जेएस ९५-६०

 या रोगाची लागण झालेल्या शेतातील ळबयाणे पुढील पेरणीसाठी िापरू नये. 

 रस शोषक ळकडीपंासून संरक्षणासाठी पेरणीपूिी ळबयाण्यास आंतरप्रिाही

ळकटकनाशकांची बीजप्रळक्रया करािी. 

 रोगग्रस्त झाडे उपटुन त्याचा जािुन नाश करािा

 शेतामधे्य अििा बांधािरील तणांचा ि पूरक िनस्पतीचंा नाश करािा. 

 आंतरळपक ि ळमश्रळपक घेतल्यास रोगाचे प्रमाण कमी आढिते. 

 ळपििे ळचकट सापिे ळपकात हेक्टरी १० ते १२ या प्रमाणे लािािेत. 

 पांढ-या माशीच्या ळनयंत्रणाकरीता आंतरप्रिाही ळकटकनाशकांचा िापर करािा. 

 प्रादुभाािाच्या पळहल्या अिस्िेमधे्य ळपकािर िायमेिोक्झाम २५ डबु्ल्य.जी. १०० गॅ्रम प्रळत हेक्टर ळकंिा इिोफेनप्रोक्स १ ळल. प्रळत हेक्टर

५०० ळल. पाण्यात ळमसिून फिारािे.
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३)  तांबेरा: C.O. Phakospora Pachyrhizi

ओळख व लक्षणे: 

 सोयाबीन िरील तांबेरा रोग हा प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली आळण सातारा ळजल्ह्याच्या काही भागात आढितो. 

 हा रोग बुरशीजन्य असून या रोगामुिे सुरूिातीस सोयाबीनच्या जळमनीलगतच्या पानांच्या खालच्या बाजूस

ळपििसर तांबूस ळठपके ळदसून येतात आळण नंतर िरील पानांिरही ळदसू लागतात. 

 प्रामुख्याने पानांिर तसेच काही िेिा कोिळ्या खोडािर आळण कोिळ्या शेंगांिर देखील आढिून येतो. 

 रोगाची तीव्रता िाढल्यास हे ळपििसर तांबूस ळठपके पानाच्या दोन्ही बाजू तसेच पानांचे देठ,फांद्यांिरही

आढिून येतात. 

 या ळठपक्यांमधे्य तांबूस तपळकरी रंगाची पािडर तयार होते. स्पशा केल्यास ती हाताला ळचकटते. ही पािडर

म्हणजेच तांबे-याच्या बुरशीचे ळबजाणू होय.

 हिामान पोषक असल्यास सिाच पाने तांबूस होऊन मोठ्या प्रमाणात पानगि होते. त्यामुिे शेंगामधे्य दाणे भरले जात नाहीत ळकंिा

बारीक, रोगट ि सुरकुतलेले दाणे तयार होतात. 

 हा रोग हिेमाफा त पसरतो आळण िोड्याच अिधीत त्या पररसरातील सिा ळपकािर ळदसून येतो.

 सततचा पाऊस, ढगाि हिामान तसेच हिेत आर्द्ाता ८० टक्क्यांहून जास्त, कमी तापमान २०o C या रोगाच्या िाढीस अतं्यत अनुकूल

असते.

 या रोगाचे योग्य व्यिस्िापन न केल्यास उत्पादन ५० ते ८० टक्क्यांनी कमी येऊ शकते. 

• ळपकाच्या उन्हािी लागिडीमुिे या रोगाची बुरशी या ळपकािरुन दुस-या ळपकािर उपळजळिका करुन िाढत जाते आळण योग्य हिामान

ळमिाल्यास त्याचा फैलाि मोठ्या प्रमाणात होतो. 
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रोग व्यवस्थापन: वनयोजन

 तांबेरा रोगाच्या ळनयंत्रणासाठी रोग प्रळतबंधक जातीची लागिड हा एकमेि खात्रीशीर उपाय आहे. 

 सध्या लागिडीसाठी महािा फुले कृळष ळिद्यापीठाने ळिकळसत केलेली “ फुले कल्याणी ” (वड.एस.२२८) वह जात तांबेरा रोगास

कमी प्रमाणात बळी पडते या जातीवर ८ ते १० वदवस उशीरा तांबेरा येतो.

 “ फुले अग्रणी’’ (के.डी.एस ३४४) ि “ फुले संगम ’’ (के.डी.एस ७२६) हे तांबेरा प्रळतकारक िाण आहेत. 

 र्ज्ा भागामधे्य पाण्याची सोय आहे तेिे सोयाबीनची पेरणी लिकर म्हणजे १५ ते २५ मे च्या दरम्यान करािी, त्यामुिे पीक तांबेरा

येण्याच्या िेिेपयंत पव होते. त्यामुिे तांबे-यापासून होणारे नुकसान टािता येते.

रोग वनयंत्रणासाठी उपाय :

 तांबेरा रोगाचा प्रादुभााि ळदसून (खालील पानािर एक ळकंिा दोन ळठपके ) आल्यास प्राळपकोनॅझोल (०.१० टके्क)  ळकंिा हेक्झाकोनॅझोल

(०.१५ टके्क) या बुरशीनाशकांची क्स्टकरसह ४०, ६० आळण ७५ ळदिसांनी आलटुन-पालटुन फिारणी करािी. 

 प्राळपकोनॅझोल बुरशीनाशक हातपंपाने फिारल्यास १० ळमळल प्रळत १० ळलटर पाणी याप्रमाणात फिारािे. पेटर ोल पंपाने फिारणीसाठी

३० ळमली प्रळत १० ळलटर पाणी या प्रमाणात िापरािे. 

 हेक्झाकोनॅझोलच्या फिारणीसाठी १५ ळमली प्रळत १० ळलटर पाणी आळण पेटर ोल पंपासाठी ४० ते ४५ ळमली प्रळत १० ळलटर पाणी या

प्रमाणात िापरािे.
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४) पानावरील बुरशीजन्य वठपके

 सकोस्पोरा तसेच अल्टरळनया बुरशीच्या प्रजातीमुिे हा रोग होतो.

 झाडाच्या पानािर खोडािर ि शेंगािर तपळकरी रंगाचे, ळिळशष्ठ आकाराचे ि

 आकारमानाचे गडद िलय असलेले ळठपके आढितात. 

 कालांतराने पानािरील ळठपक्याचा आतील भाग गिून पानाला ळिरे्द् पडतात.

वनयोजन : 

 पेरणी करीता ळनरोगी उत्तम उगिणशक्ती असलेले ळबयाणे पेरािे. 

 ळबयाण्यास कारबॉक्झीन + िायरम (ळमश्र घटक) २-३ गॅ्रम प्रळत ळकलो प्रमाणे

बीजप्रळक्रया करािी. 

 पाग्राक्लोस्त्रोबीन २०% डबु्लजी या बुरशीनाशकाची १० ळमली, १० ळलटर पाण्यात

ळमसिून फिारणी करािी.
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५)  शेंगावरील करपा: C. O. Colletotrichum dematium

ओळख व लक्षणे: 

• शेंगािरचा करपा यास पॉड ब्लाईट असे म्हणतात. 

• कोलेटॉटर ीकम डीमॅळटम या बुरशीपासून हा रोग होतो. 

• यामधे्य ळिळशष्ट् असा कोणताही आकार नसलेले ि मोठे होत जाणारे लालसर अििा

गडद तपळकरी ळठपके खोड आळण शेंगािर ळनमााण होतात. 

• अशा भागािर पुढे बुरशीचे कािे बीजाणू तयार होतात.

• शेंगा ळपिळ्या/तपळकरी पडतात. बी तयार होणे, दाणे भरणे या प्रळक्रयेिर ळिपरीत पररणाम होतो.

वनयोजन : 

• पेरणी करीता ळनरोगी उत्तम उगिणशक्ती असलेले ळबयाणे पेरािे. 

• ळबयाण्यास पेरणीपूिी ३ गॅ्रम िायरम ळकंिा २.५ गॅ्रम काबेंडॅळझम ळकंिा कारबॉक्झीन + 

िायरम (ळमश्र घटक) या बुरशी नाशकाची २-३ गॅ्रम प्रळत ळकलो प्रमाणे बीजप्रळक्रया करािी.

• प्रादुभााि झाल्यास ळपकािर कॉपर ऑक्क्सक्लोराईड २५ गॅ्रम प्रळत १० ळल. पाण्यात ळमसिून फिारािे ळकंिा टेबु्यकोनाझोल १० टके्क

डबु्ल्य.पी. १२५ गॅ्रम+ सल्फर ६५ टके्क डबु्ल्य.जी. ८१२.५ गॅ्रम ५०० ळल. पाण्यात ळमसिून फिारािे.
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एकाक्विक वकड व्यवस्थापन –

 जवमनीची योग्य मशागत: जळमनीची खोल नांगरट केल्यास जळमनीत राहणा-या ळकडीचं्या अिस्िा नष्ट् होतील

ळकंिा पृष्ठभागािर येऊन भक्षक पक्षी ळकंिा प्रखर उन्हाने त्या मरतील.

 उन्नत व वशफारस केलेलया वाणांची वनवड: िाणाची ळनिड करताना ळकड ि रोगास प्रळतकारक्षमता हा गुणधमा

लक्षात घ्यािा. तसेच र्ज्ा िाणांची ळशफारसआपल्या भागासाठी करण्यातआलेली असेल तेच िाण घ्यािेत.

 योग्य वेळेवर पेरणी: सोयाबीनची पेरणी १५ जुन ते १५ जुलै पयंत करािी. १५ जुलै नंतर पेरणी केल्यास ळकडीचंा

प्रादुभाि मोठया प्रमाणािर होण्याची शक्यता असते.

 बीजप्रवक्रया : पेरणीपुिी ळबयाण्यास ळशफारस केलेल्या ळकटकनाशकाची बीजप्रळक्रया करािी.

 योग्य वबयाणे दर: ळशफारस केल्याप्रमाणे हेक्टरी ६५ ळक.ग्र. ळबयाणे िापरािे. ळबयाणे दाट पेरण्यात आल्यास

ळकडीचं्या िाढीस पोषक िातािरण ळमिते.

 संतुवलत पोषण: ळशफारस केल्याप्रमाणे खते द्यािीत. सोयाबीन ळपकास ळशफारशीपेक्षा जास्त नत्राचे प्रमाण

ळदल्यास ळकडीचंा प्रादुभााि िाढतो.

 प्रादुभावव ग्रस्त वपक नष्ट् करणे: खोडमाशी ि चक्रीभंुग्याच्या प्रादुभाािामुिे रोपाचा शेंडा, पाने, फांदया इ. िाितात

अशी ळकडग्रस्तशेंडा, पाने,फांदया यांचा आतील भाग ळकडीसह नष्ट् करािा.

 तण वनयंञण: तणांचा बंदोबस्तकरािा उदा.बािची. शेत ि बांध स्वच्छ ठेिािे.

 वपकाची योग्य फेरपालट: सोयाबीन ळपकानंतर भुईमुगाचे पीक घेऊ नये. घेतल्यास पाने पोखरणा-या अिीचा

प्रादुभााि पुढील िषीच्या सोयाबीनिर जास्त मोठया प्रमाणािर येतो
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 सापळा वपक: मुख्य ळपकाभोिती एरंडी ि सूयाफुल या सापिा ळपकांची एक ओि लािािी. या सापिा ळपकांिर स्पोडोपे्टराचा प्रादुभााि

सिाात अगोदर येतो. या सापिा ळपकांिर स्पोडोपे्टरा ळकडीने घातलेली अंडी ळकंिा अंड्यातुन ळनघालेल्या समुहातील अळ्या जािीदार

पानांसह काढून नष्ट् कराव्यात.

 पक्षी थांबे: ळकड भक्षक पक्षांना बसण्यासाठी सोयाबीनच्या शेतात एकरी ८ ते १० पक्षी िांबे उभारािेत.

 कामगंध सापाळयांचा उपयोग: घाटेअिी ि तंबाखुिरील पाने खाणा-या अिीचं्या सिेक्षणासाठी हेक्टरी ५ कामगंध सापिे िापरािेत.

 जैववक वकटकनाशकांचा उपयोग:

अ) तंबाखुिरील पाने खाणारी अिीी़च्या व्यिस्िापनासाठी एस.एल.एन.पी.व्ही. ५०० एल.ई. ळिषाणु २ ळम.ली. प्रळत ळलटर पाणी ळकंिा

नोमुररया ररलाई बुरशीची ४ गॅ्रम प्रळत ळलटर पाण्यात ळमसिून फिारणी प्रादुभााि आढिून येताच करािी.

ब) पाने खाणा-या अिया (स्पोडोपे्टरा, उंटअिया, केसाि अिया, घाटेअिी इ.) यांच्या व्यिस्िापनासाठी ५ टके्क ळनंबोिी अका वकंवा

अॅझॅळडरॅक्क्टन १५०० पी पी एम वकंवा ळबवे्हररया बॅळसयाना वकंवा नोमुररया ररलाई या उपयुक्त बुरशी ४० गॅ्रम वकंवा बॅळसलस

िुररंळजनळसस २० गॅ्रम प्रळत १० ळलटर पाण्यात ळमसिुन फिारािे.

 रासायवनक वकटकनाशकांचा वापर: र्ज्ा ळठकाणी चक्रीभंगा ि खोडमाशीचा प्रादुभााि ळनयमीत ि मोठया प्रमाणािर येतो अशा

ळठकाणी पेरणीचे िेिेस फोरेट १० % दाणेदार हेक्टरी १५ ळक.गॅ्र. जळमनीत ओल असतांना टाकािे.

 आवथवक नुकसानीची पातळी: ळपकाचे ळनयमीत सिेक्षण करुन ि ळकडीचंी संख्या आळिाक नुकसान पातिीच्या िर असल्याची खात्री

करुनच ळशफारशीनुसार रासायळनक ळकटकनाशकांचा िापर करािा.

एकाक्विक वकड व्यवस्थापन –
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वकड आवथवक नुकसान पातळी

तंबाखूिरील पाने खणारी अिी १० अळ्या/ळमटर ओिीत ळपके फुलो-यािर येण्यापूिी

केसाि अिी
४ अळ्या/ळमटर ओिीत ळपक फुलो-यािर असताना

३ अळ्या/ळमटर ओिीत ळपक शेंगा भरण्याच्या अिस्िेत असताना

पाने पोखरणारी अिी सरासरी १० % प्रादुभाािग्रस्त पाने

चक्री भंुगा १५ ते २५ % प्रादुभाािग्रस्त झाडे/ळमटर ओिीत

खोड माशी १० ते १५ % प्रादुभाािग्रस्त झाडे/ळमटर ओिीत

सोयाबीनवरील वकडीसंाठी आवथवक नुकसान पातळी :-
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महत्वाची वटप :-

 पावरसे्प्रअर साठी वकटकनाशकाची मात्रा तीनपट करावी.

 एका वेळी एकाच रासायवनक वकटकनाशकाची फवारणी करावी. एकापेक्षा अवधक वकटकनाशके

एकमेकांत वमसळुन फवार नयेत.

महात्वाच्या वशफारसी

 ळपकाची अिास्ति होणारी काळयक िाढ रोखण्यासाठी तसेच अळधक उत्पादनासाठी िाढरोधक संजीिक क्लोरोमीवाट क्लोराईड

१००० पीपीएम (२ मी. ली. प्रती ळलटर पाण्यात) पेरणीनंतर ४० ळदिसांनी फिारणी करण्याची ळशफारस करण्यात आली आहे.

(संदभव - संयुक्त कृषी संशोधन ववकास सवमती २०१४-१५)

 पाण्याचा तणाच्या अिस्िेत ळपक फुलोरा अिस्िेनंतर १५ ळदिसांनी प्रती हेक्टरी ५ टन कुटार आच्छादनासोबत पोटॅळशयम नायटर ेट

१ % ळकंिा मगे्नळशयम काबोनेट ५% ळकंिा क्िळसरोल ५% फिारणी करािी अशी ळशफारस आहे.
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काढणी :-

 सोयाबीन ळपक पव झाल्यानंतर म्हणजे ८५ ते ९० टके्क पाने

देठासह जळमनीिर गिुन पडल्यास ि शेंगांचा रंग तांबूस कािसर

होतो अशा िेिेस सोयाबीन काढणीस तयार झाले असे समजािे. 

 सोयाबीन काढणी िेिेिरच करािी. काढणी लिकर केल्यास अपव

दाण्याचे प्रमाण जास्त असते. 

 तसेच काढणी उळशरा केल्यास शेंगा फुटून नुकसान होतो.

 कापणीचे िेिी दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १५ ते १७ टके्क

असािे.

 कापणी नंतर ळपकाचे िोटे िोटे ढीग करुन २-३ ळदिस उन्हात

चांगले िािु द्यािे. 

 ळपक काढल्यानंतर लगेचच ळढग लािू नये. लगेचच ढीग लािल्याने

त्यास बुरशी लागुन धान्याची प्रत ळनकृष्ट् होते ि ळबयांची उगिण

शक्ती कमी होते. 
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मळणी :-

 सोयाबीन ळपकाची मिणी काठीने बडिुन, बैलाच्या

पायाखाली, टर ॅक्टरच्या चाकाखाली ळकंिा मिणी यंत्रािारे

करता येते. 

 मिणी करतांना ळबयाण्याच्या बाय आिरणाला ईजा

पोहोचणार नाही याची कािजी घ्यािी.

 मिणी करताना दाण्यातील ओलाव्याचे प्रमाण १३ ते १५

टके्क असािे आळण मिणी यंत्राच्या डर मची गती ३५० ते

४०० फेरे प्रती ळमळनट या दरम्यान असािी जेणे करून

ळबयाण्याला इजा पोहोचणार नाही आळण उगिणशक्तीिर

पररणाम होणार नाही.

 मिणी यंत्र चालु असतांना अधुनमधुन मिणीयंत्रातुन

पडणा-या ळबयाण्याकडे लक्ष ठेिुन ळबयांची दाि होण्याचे

प्रमाण जास्त होत असल्याचे ळनदशानास आल्यास यंत्राच्या

फे-यांची गती कमी करािी.
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साठवण :-

उत्पादन :

 मिणी झाल्यानंतर बी उन्हात चांगले िाििून त्याची पोत्यामधे्य साठिण करािी. 

 ळबयांमधे्य ओलाव्याचे प्रमाण १० ते १२ टके्क पेक्षा अळधक असू नये. 

 सोयाबीनचे ळबयाणे हिेतील आर्द्ाता लिकर शोषुन घेते त्यामुिे भरलेली पोती कोरड्या

हिेला ठेिािीत. ती उन्हात ळकंिा दमट हिेत ठेिू नयेत. 

 ळबयाणे १०० ळकलोच्या पोत्यांमधे्य भरलेले असल्यास साठिणुक करताना चार पोत्यांपेक्षा

जास्त ि ४० ळकलोच्या पोत्यामधे्य भरलेले असल्यास ८ पोत्यांपेक्षा जास्त मोठी िप्पी

लािु नये अन्यिा सिाात खालच्या पोत्यातील ळबयाण्यािर जास्त िजन पडुन ळबयाण्याची

उगिणशक्ती कमी होते. पोत्यांची िप्पी जळमनीपासुन १० ते १५ सें.मी च्या िर लाकडी फळ्यांिर लािािी.

 पोत्याची रचना उभ्या-आडव्या पद्धतीने करािी. म्हणजे हिा खेिती राहुन ळबयाण्याची गुणित्ता जास्त काि ळटकण्यास मदत होते. 

 आिश्यकतेनुसार ळबयाणे साठिण केलेल्या खोलीमधे्य ळकटकनाशक ि बुरशीनाशकाचा िापर करािा.

 पोती उंचािरुन आदिली जाणार नाही याची कािजी घ्यािी.

 सोयाबीन लागिडीच्या सुधाररत तंत्रज्ञानाचा अिलंब केल्यास मध्यम ते भारी जळमनीत सोयाबीनचे हेक्टरी २५ ते ३० क्वंटल

उत्पादन येऊ शकते.
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