
 

 

 

 

  

 

 सलग सोयाबीनमध्ये शाखीय वाढीसाठी फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या अवस्थेमध्ये १५ पीपीएम  जजब्रजेलक अजॅसडची 

म्हणजेच ८.३ ग्रमॅ जजब्रजेलक आम्ल (९०% जियाशील घटक) प्रजत हके्टर ५०० लीटर पाण्यामध्ये जमसळून फवारणी 

करावी.  

 सोयाबीन जपक फुलोरा अवस्थेत येत असल्यास २ टक्के यरुरयाची फवारणी करावी.  

 जास्त पावसामळेु शेतातनू पाणी जास्त वाजहले असल्यास पाण्याबरोबर नत्र वाहून जाण्याची शक्यता असते. तरुीची 

खालची पाने जपवळी पडली असल्यास नत्राची  कमतरता लक्षात घेऊन २ टक्के यरुरयाची (२०० ग्राम यरुरया १० लीटर 

पाण्यात) फवारणी करावी.  

 कपाशीचे जपक फुलोरावस्थेत असताना कपाशीवर २ टक्के यरुरया जकिं वा २ टक्के डीएपी (२०० ग्राम १० लीटर पाण्यात) 

जकिं वा १९:१९:१९ (५० ग्राम १० लीटर पाण्यात) ४५ व्या व ६५ व्या जदवशी फवारणी करावी. तसेच फुलोरा अवस्थेत 

०:५२:३४ (४० ग्राम १० जलटर पाण्यात) फवारणी करावी. फुलोरा अवस्था , पाते व बोंडे तयार होण्याच्या अवस्थेत 

१टक्का पोटॅजशयम नायटे्रटची फवारणी करावी.  

 सोयबीन जपकाची पट्टा पद्धतीने (६ ओळी सोयाबीन व त्यानिंतर एक ओळ ररकामी) या सरी पाडून मलुस्थानी जलसिंवधधन 

करता येईल. 

 दसुयाधप डवरणीच्या वेळी डवयाध६ला दोरी गुिंडाळून डवरणी करावी यामळेु जपकाच्या रािंगेला मातीची भर बसेल व  सयायध 

पडल्यामळेु मलुस्थानी जलसिंवधधन होईल. 

 पावसाळ्यात  जनावरािंना जवषान्यजून्य रोगािंची लागवण होते. गेल्या काही मजहन्यािंपवूी लॅम्पी त्वचा रोगाचा प्रादभुाधव होऊन 

सहा राजयािंमध्ये गरेु-ढोरे मतृ्यमूखुी पडले. जवशेषतः  उष्ण व दमट हवामानात या रोगाचा प्रसार जास्त प्रमाणात होतो. या 

आजाराने बाजधत झालेल्या जनावरािंना डोके ,मान,पोट,पाठ,पाय तसेच शेपटी खाली त्वचेवर दोन ते पाच सेंटीमीटर 

व्यासाच्या गाठी येतात व काही जदवसािंनी त्यामधनू पास येतो. नाकाच्या व तोंडाच्या आतील भागामध्ये गाठी आढळून 

येतात. ग्रिंथीला सजू येणे , पढुील व मागील पायावर सजू असण ेव पोळीला सजू येण ेअशीही लक्षण ेप्रामखु्याने आढळू न 

येतात. तसेच ताप येतो , डोळ्यातनू व नाकातनू रक्तस्त्राव गळतो , भकू मिंदावते  हा आजार प्रामखु्याने सवध वयोगटातील जसे 

सिंकरीत व दशेी गाय, म्हसै वगाधतील पशधुनास होऊ शकतो.  

 शेतकयाां नी या जनावरािंना या रोगापासनू वाचजवण्यासाठी काळजी घेण ेगरजेचे आह.े जनावरािंनाचे शेड व जवळचा पररसर 

स्वच्छ ठेवावा. शेड जवळ पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी व मच्छर , गोमाशा तसेच गोजचड यािंचा प्रादभुाधव 

जनावरािंना होऊ नये याची दक्षता घेण ेगरजेचे आह.े   

 

 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषष षवद्यापीठ , अकोला 

कृषष षवज्ञान कें द्र, सेलसुरा षज. वर्ाा 

कृषष षवषयक संदेश 
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कृषि सल्ला – पीक संरक्षण  

षकडी: 

सोमाफीन पऩकालयीर खोडभाळी (आर्थिक नुकसान ऩातऱी १० टक्के प्रादबुािलग्रस्त योऩे) व्मलस्थाऩनासाठी 
क्रोयाॊट्राननरीप्रोर  १८.५ एस.सी. २ भी.री.  ककॊ ला इर्थऑन ५० टक्के प्रलाही १५ मभमर. ककॊ ला थामोभेथोक्झभ १२.६ 
टक्के + रॅभडा सामहरोर्िन ९.५ टक्के @ २.५ मभमर ककला इॊडोक्झाकाफि १५.८ ई.सी. ६.६ मभमर ककॊ ला 

क्रोयाॊट्राननरीप्रोर  ९.३० टक्के + रॅभडा सामहरोर्िन ४.६० टक्के @ ४ मभमर ककॊ ला फीटासामफ्रूर्िन ८.४९ टक्के + 

इमभडाक्रोप्रीड १९.८१ टक्के @ ७ मभमर  लयीर ऩैकी कुठरेही एक ककटकनाळक  प्रनत १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून 
पलायणी कयाली. तसेच चक्रीबुॊगा (आर्थिक नुकसान ऩातऱी पुरोयमाऩुली ३ त े५ चक्रीबुॊगा प्रनत भीटय ओऱ) ककडीच्मा 
व्मलस्थाऩनासाठी क्रोयाॊट्राननरीप्रोर  १८.५ एस.सी. ३ भी.री. ककॊ ला इर्थऑन ५० टक्के प्रलाही १५ त े३० मभमर. ककॊ ला 
थामोभेथोक्झभ १२.६ टक्के + रॅभडा सामहरोर्िन ९.५ टक्के @ २.५ मभमर ककला इॊडोक्झाकाफि १५.८ ई.सी. ६.६ मभमर 

ककॊ ला क्रोयाॊट्राननरीप्रोर  ९.३० टक्के + रॅभडा सामहरोर्िन ४.६० टक्के @ ४ मभमर ककॊ ला फीटासामफ्रूर्िन ८.४९ 
टक्के + इमभडाक्रोप्रीड १९.८१ टक्के @ ७ मभमर प्रनत १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली.  ऩाॊढमािाा भाळीचा 

तसेच भाला तुडतुड ेमाॊचा प्रादबुािल ददसल्मास तमाॊचा फॊदोफस्त कयण्मासाठी पऩलऱे र्चकट साऩऱे १५ x ३० से.भी. 
आकायाच ेककला ततसभ आकायाच े६४ प्रती एकय माप्रभाणे रालालेत. तसेच ५ टक्के ननॊफोऱी अकािची पलायणी कयाली. 

 उॊ टअऱी ल तॊफाखूची ऩाने खाणायी अऱीच्मा व्मलस्थाऩणाकरयता रेफर क्रेभ मळपायळीत इॊडोक्झाकाफि १५.८ ई.सी. 
@ ६.७ मभमर प्रती १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली. उॊ टअऱीच्मा व्मलस्थाऩणाकरयता थामभेथोक्झाभ 

१२.६ टक्के अर्धक रॅम्फडा सामह्मारोिीन ९.५ टक्के झ.ेसी. @ २.५ मभमर ककला क्रोयाॊट्रानीमरप्रोर १८.५ एस.सी. 

@ ३ मभमर प्रती १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली. 

  
 काऩूस पऩकातीर गुराफी फोंडअऱीच्मा व्मलस्थाऩनासाठी कऩाळीरा ऩातमा रागण्मास सुरुलात झाल्मानॊतय पऩकाभध्मे 

टेहाऱणीसाठी एकयी 2 पेयोभोन साऩऱे माप्रभाणे रालणे, लेष्ठनालयीर सुचणे नुसाय पलमळष्ट करालधीत लडमा (रुय) 
फदराव्मा ल दय आठलड्माने ऩतॊग भोजून नष्ट कयाले. कऩाळीरा ऩातमा आल्मानॊतय  ७ त े८ लेऱा पऩकाभध्मे दय 
१० ददलसानॊतय ट्रामकोग्राभा फॅकट्री मा ऩयोऩजीली मभत्रकीटक असरेरे ट्रामकोकाडि एकयी ३ काडि कऩाळीच्मा 
ळेताभध्मे सोडपलत. पुरोया अलस्थेत दय आठलड्माने गुराफी फोंडअऱीग्रस्त डोभकळ्मा ळोधून नष्ट कयाव्मात. पुरे 
ल फोंड धयण्माच्मा अलस्थेत ५ टक्के ननॊफोऱी अकि  ककॊ ला अझॉडीयेक्क्टन ३०० ऩी.ऩी.एभ. ५० भी.री. ककॊ ला 
लातालयणात ऩुयेळी आर्द्िता असताॊना बफव्हेरयमा फॅसीमाणा १.१५ टक्के डब्लल्मु. ऩी. ५० गॅ्रभ प्रनत १० रीटय ऩाण्मात 
मभसऱून पलायणी कयाली. तसेच ५ त े१० टक्के प्रादबुािलग्रस्त पुरे (डोभकळ्मा)/ऩातमा/फोंड ेआढऱल्मास थामोडीकाफि 
७५ टक्के डब्लरु. ऩी. २० गॅ्रभ ककला क्लीनोर पाॉस २० टक्के ए.एप. २५ मभमर ककला सामऩयभेर्िन १० टक्के प्रलाही 
७.६ मभमर ककला क्रोयाॊट्रानीमरप्रोर ९.३ टक्के + रॅभडा सामहरोर्िन ४.६ टक्के झडे.सी. @ ५ मभमर ककॊ ला 
डले्टाभेर्िन १ टक्के + ट्रामझोपोस ३५ टक्के प्रलाही १० त े१२.५ मभमर ककॊ ला क्रोयऩामयीपोस +  सामऩयभेर्िन ५ 
टक्के @ १० मभमर लयीरऩैकी कुठरेही एक कीटकनाळक १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली.  
 



 

 

 ज्लायी पऩकातीर खोडकीडीच्मा व्मलस्थाऩनासाठी ज्लायीच्मा ऩानालयीर अॊडीऩुॊज ऩानासादहत तोडून तमाॊचा नामनाट 
कयाला. खोडकीडीच ेजैपलक ऩद्धतीने व्मलस्थाऩनासाठी कयण्माकरयता ट्रामाकोग्राभा चीरोनीस मा ऩयोऩजीली 
ककटकाची अॊडी १.५ राख प्रनत हेक्टयी पऩक उगलणी नॊतय  ३० आणण ४० व्मा ददलळी सोडलीत. खोडकीडीचा 
प्रादबुािल ददसताच काफोफ्मुयॉन ३ टक्के दाणेदाय ८.३ ककरो प्रनत हेक्टयी ऩोंग्माभध्मे द्माले. 

रोग: 
 सद्मक्स्थतीत सतत ऩाऊस झाल्माभुऱे ळेताभध्मे साचरेरे अनतरयक्त ऩाणी ळेताच्मा फाहेय काढाले.  
 सोमाफीन पऩकाभध्मे भय आणण चायकोर यॉट योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून दोन ककरो 

ट्रामकोडभाि जैपलक फुयळीनाळक कुजरेल्मा ळेणखताभध्मे मभसऱून एक एकय ऺेत्रात ऩसयलून भातीभध्मे मभसऱाले. 
 काऩूस पऩकालयीर आकक्स्भत भय योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून कॉऩय ऑक्सीक्रोयाईड 

२५ ग्राभ अर्धक १५० ग्राभ मुरयमा १० मरटय ऩाण्माभध्मे मभसऱून प्रादबुािलग्रस्त झाडारगत  साधायण १०० मभ.री. 
र्द्ालण ऩडरे माप्रभाणे फाॊगडी ऩद्धतीने देऊन झाडाच ेखोड व्मलक्स्थत दाफून घ्माले.  

 तूय पऩकातीर भय योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून दोन ककरो ट्रामकोडभाि जैपलक 
फुयळीनाळक कुजरेल्मा ळेणखताभध्मे मभसऱून एक एकय ऺेत्रात ऩसयलून भातीभध्मे मभसऱाले. 

 बाजीऩारा पऩकातीर भय योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून दोन ककरो ट्रामकोडभाि जैपलक 
फुयळीनाळक कुजरेल्मा ळेणखताभध्मे मभसऱून एक एकय ऺेत्रात ऩसयलून भातीभध्मे मभसऱाले.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पोषणवाषटका आखणी  

 खरीप हिंगामातील पोषणबागचेी आखणी पावसामळेु जवलिंजबत झाली असल्यास पोळ्यानिंतर रब्बी 

हिंगामासाठी पोषणवटीकेची आखणी केल्यास भाजीपाला हिंगामाच्या सरुवाजतलाच उपलब्ध होऊ शकतो. 

पोषणवटीकेची आखणी घराभोवती उपलब्ध जागनेसुार , सयूधप्रकाश, पाण्याचा जनचरा होईल अशी जमीन बघनू पवूध 

व उत्तर जदशसे केल्यास उत्तम . जागा उपलब्ध जागनेसुार , सयूधप्रकाश,पाण्याचा जनचरा होईल अशी जमीन बघनू पवूध 

व उत्तर जदशसे केल्यास उत्तम जागा उपलब्ध नसल्यास. कुिं डया , बादल्या, घमलेे, टोपले यािंचा वापर करून घरच्या 

छतावर ही कुटुिंबाला परेुसा होईल इतका भाजीपाला सहज घतेा येईल. 

 बचतगटािंमाफध त सामदुाजयक पोषणवाजटकेची आखणी करायची झाल्यास गिंगमा मॉडेलचा अवलिंब करावा.  

गिंगमापद्धतीने आखणी करताना वतुधळाकार पोषणवाटीकेत एकूण 14 वाफे तयार होतात. यामध्ये रोज दोन भाजया 

याप्रमाण ेसात जदवस 14 वगेवगेळ्या भाजया उपलब्ध होऊ शकतात तसेच बागचेे व्यवस्थापन करण ेसोयीचे होते. 

या पद्धतीने आखणी करताना 30 फूट अिंतर घऊेन बाहरेील वतुधळ आखावा निंतर 18 फुटावर मधील वतुधळ तर 6 

फुटावर आतील वतुधळ आखावा. वतुधळाचे साडेतेरा फुटावर सात सारख ेभाग पाडाव ेव दोन वाफयािंमध्ये दीड 

फुटाचा रस्ता सोडावा. 

 अशाप्रकारे आखणी केल्यास एकूण 21 जवजवध भाजया , किं पोस्ट खडयडा , फळझाडे एकाच नमनु्यात घतेा 

येईल व बागचेी व्यवस्थापन करण ेसलुभ होते.     

  


