
 

 

 

 

ऑगस्ट महहन्यात करावयाची कामे 

 

 कपाशी पपकाच्या वाढीच्या अवस्थेत पकिं वा शवेटच्या डवरणीच्या वळेी डवऱ्याच्या दात्याला दोरी बािंधनू सरी काढावी. 

कपाशी पपकामध्ये पेरणीनिंतर ४० ते ६० पदवसािंनी सऱ्या काढाव्यात व अपतवषृ्टी झाल्यास जास्तीचे पाणी चर काढून बाहरे 

काढाव.े    

 नत्रयकु्त खतािंचा वरखते म्हणनू वापर करताना बागायती कपाशीसाठी १/३ नत्राची मात्रा उगवणीनिंतर १ मपहन्याने आपण 

उरलेली १/३ नत्राची मात्रा उगवणीनिंतर २ मपहन्यािंनी द्यावी. पठबक सिंचातनू खतमात्रा दतेाना ती पपकाच्या वाढ 

अवस्थेनसुार लागवडीपासनू २० पदवसाच्या अिंतराने ५ समान भागात द्यावी. नत्रयकु्त खाते पपकािंना पवभागनू पदल्यास 

त्याचा पपकािंना भरपरू फायदा होऊन खतािंची काययक्षमतासदु्धा वाढते.  

 सोयाबीन पपकात चनुखडीयकु्त जपमनीमध्ये लोहाच्या कमतरतेमळेु सोयाबीनची पाने पपवळी पडतात व योग्य उत्पादन 

पमळत नाही, त्यामळेु माती परीक्षण करून घणे ेआवश्यक आह.ेचनुखडीयकु्त जपमनीत लोहाची कमतरता असल्यास ०.५% 

(५० ग्रॅम)फेरस सल्फेट  + ०.२५  टक्के (२५ ग्रॅम) कळीचा चनुा +१० पलटर पाणी या पमश्रणाची फवारणी पकिं वा चीलेटेड 

लोह १० ग्रॅम १० पलटर पाण्यात पमसळून दोन वळेा फवारणी करावी म्हणजे पपहली फवारणी पीक फुलावर येण्यापवूीआपण 

दसुरी शेंगा धरण्याच्या अवस्थेमध्ये. 

 सोयाबीन पपकात पझिंकची कमतरता आढळल्यास ५० ग्रॅम पझिंक सल्फेट प्रपत १० पलटर पाणी पकिं वा पझिंक इडीटीए २५ ग्रॅम 

प्रपत १० पलटर पाणी याप्रमाण ेपपक उगवणीनिंतर ३०, ४५ व ६० पदवसािंनी फवारणी करावी. 

 सलग सोयाबीनमध्ये शाखीय वाढीसाठी फुलोरा व शेंगा भरण्याच्या अवस्थेमध्ये १५ पीपीएम पजब्रेपलक अपॅसडची 

म्हणजचे ८.३ ग्रॅम पजब्रेपलक आम्ल (९०% पियाशील घटक) प्रपत हके्टर ५०० पलटर पाण्यामध्ये पमसळून फवारणी 

करावी.  

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

 ढगाळ व पावसाळी वातावरण तसेच धकेु पकिं वा पाऊस असताना तणनाशकाची फवारणी करू नये. 

 २,४ -डी या तणनाशकाचा कपाशी पपकावर दषु्पररणाम झाल्यास पररणाम कमी करण्यासाठी पाण्याची फवारणी करावी , 

तसेच नवीन फुट चािंगली येण्यासाठी यरुरया एक टक्का (१०० ग्रॅम यरुरया प्रती १० लीटर पाण्यात) फवारणी करावी  . 

 जपमनीत तणनाशकाचा अिंश वाढीस आळा घालण्यासाठी वारिंवार एकच एक तणनाशक न वापरता तणनाशकािंचा आलटून 

पालटून वापर करावा . 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृहष हवद्यापीठ , अकोला 

कृहष हवज्ञान कें द्र, सेलसुरा हज. वर्ाा 

कृहष हवषयक संदेश 
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कृहष सल्ला – हपक संरक्षण (कीड व रोग)  

हकडी: 

 सोमाफीन पऩकालयीर खोडभाळी (आर्थिक नकुसान 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 फीटासामफ्ररू्िन ८.४९ टक्के + इमभडाक्रोप्रीड १९.८१ टक्के @ ७ 
मभमर लयीर ऩकैी कुठरेही एक ककटकनाळक  प्रनत १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली.  
तसेच चक्रीबुॊगा (आर्थिक नकुसान ऩातऱी पुरोयमाऩलुी 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 फीटासामफ्ररू्िन ८.४९ टक्के + इमभडाक्रोप्रीड 
१९.८१ टक्के@ ७ मभमर प्रनत १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली. ऩाॊढमािेे भाळीचा तसेच 
भाला तडुतडु ेमाॊचा प्रादबुािल ददसल्मास तमाॊचा फॊदोफस्त कयण्मासाठी पऩलऱे र्चकट साऩऱे १५ x 
३० से.भी. आकायाचे ककला ततसभ आकायाचे ६४ प्रती एकय माप्रभाणे रालालेत. तसेच ५ टक्के 
नन ॊफोऱी अकािची पलायणी कयाली. 
 

 काऩसू पऩकातीर गरुाफी फोंडअऱीच्मा व्मलस्थाऩनासाठी कऩाळीरा ऩातमा रागण्मास सरुुलात 
झाल्मानॊतय पऩकाभध्मे टेहाऱणीसाठी एकयी 2 पेयोभोन साऩऱे माप्रभाणे रालणे , लेष्ठनालयीर 
सचुणे नसुाय पलमळष्ट करालधीत लडमा (रयु) 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 ळतेाभध्मे सोडपलत. 
पुरोया अलस्थेत दय आठलड्माने गरुाफी फोंडअऱीग्रस्त डोभकळ्मा ळोधून नष्ट कयाव्मात. पुरे ल 
फोंड धयण्माच्मा अलस्थेत ५ टक्के नन ॊफोऱी अकि  ककॊ ला अझॉडीयेक्क्टन ३०० ऩी.ऩी.एभ. ५० भी.री. 
ककॊ ला लातालयणात ऩयेुळी आर्द्िता असताॊना बफव्हेरयमा फॅसीमाणा १.१५ टक्के डब्लल्म.ु ऩी. ५० गॅ्रभ 
प्रनत १० रीटय ऩाण्मात मभसऱून पलायणी कयाली. तसेच ५ त े१० टक्के प्रादबुािलग्रस्त पुरे 
(डोभकळ्मा)/ऩातमा/फोंड ेआढऱल्मास थामोडीकाफि ७५ टक्के डब्लर.ु 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 झेड.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 लयीरऩकैी कुठरेही एक कीटकनाळक १० रीटय ऩाण्मात 
मभसऱून पलायणी कयाली.  
 

 ज्लायी पऩकातीर खोडकीडीच्मा व्मलस्थाऩनासाठी ज्लायीच्मा ऩानालयीर अॊडीऩुॊज ऩानासादहत तोडून 
तमाॊचा नामनाट कयाला. खोडकीडीचे 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 काफोफ्मयुॉन ३ टक्के दाणेदाय ८.३ ककरो प्रनत 
हेक्टयी ऩोंग्माभध्मे द्माले. 

रोग: 
 सद्मक्स्थतीत सतत ऩाऊस झाल्माभऱेु ळतेाभध्मे साचरेरे अनतरयक्त ऩाणी ळतेाच्मा फाहेय काढाले.  
 सोमाफीन पऩकाभध्मे भय आणण चायकोर यॉट योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम 

म्हणून दोन ककरो ट्रामकोडभाि जैपलक फयुळीनाळक कुजरेल्मा ळणेखताभध्मे मभसऱून एक एकय 
ऺेत्रात ऩसयलनू भातीभध्मे मभसऱाले. 

 काऩसू पऩकालयीर आकक्स्भत भय योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून कॉऩय 
ऑक्सीक्रोयाईड २५ ग्राभ अर्धक १५० ग्राभ मरुयमा १० मरटय ऩाण्माभध्मे मभसऱून प्रादबुािलग्रस्त 
झाडारगत  साधायण १०० मभ.री. र्द्ालण ऩडरे माप्रभाणे फाॊगडी ऩद्धतीने देऊन झाडाचे खोड 
व्मलक्स्थत दाफनू घ्माले.  

 तयू पऩकातीर भय योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून दोन ककरो ट्रामकोडभाि 
जैपलक फयुळीनाळक कुजरेल्मा ळणेखताभध्मे मभसऱून एक एकय ऺेत्रात ऩसयलनू भातीभध्मे 
मभसऱाल.े 

 बाजीऩारा पऩकातीर भय योगाच्मा व्मलस्थाऩनासाठी प्रनतफॊधातभक उऩाम म्हणून दोन ककरो 
ट्रामकोडभाि जैपलक फयुळीनाळक कुजरेल्मा ळणेखताभध्मे मभसऱून एक एकय ऺेत्रात ऩसयलनू 
भातीभध्मे मभसऱाल.े  

 


