
                                                                      
महाराष्ट र शासन 

कृषि षिभाग 

तुर षिकातील एकाषममक षिक व् यिस् थािन 

➢  वाशिम शिल्ह यात तरु शिकाचे सववसाधारण के्षत्र २००१ मध् य े३५१०० हके् टर इतके होते,  सन 

२०२० मध् य ेतरुीचे सववसाधारण क्षेत्र ५२०८० हके् टर असनु प्रत् यक्षात ५०३३० हके् टर क्षेत्रावर 

िेरणी झालेली आह.े शिल्ह यातील िेतकरी तरु ह ेसोयाशिन शिकात आंतर  शिक म् हणनु लागवड 

करण् याकडे कल वाढत चाललेला आह,े त् यामळेु या शिकाच् या अशधक उत् िादनासाठी योग् य 

ततं्रज्ञानाची िोड शदल्ह यास मखु् य शिकाच् या उत् िन् नाच् या िवळिास आतंर शिकांिासनु उत् िन् न 

शमळु िकत.े  

➢ तरु शिकाचे प्रमाशणत शियाणे घेतल्ह यानंतर  शतन वर्षे नशवन शियाणे शवकत घेण् याची आवश् यकता 

नाही. 

➢ ज् यावर्षी प्रमाशणत शियाणे शवकत घेवनू वािरले असेल तेंव् हा उभ् या शिकातील चागंल्ह या व शनरोगी 

रोिाचंी शनवड िध् दतीने शनवड करून घेवनू त् याची स् वतंत्र मळणी करून त् याची साठवण योग् य 

िध् दतीने करावी व िढुील वर्षी शियाणे म् हणनू वािर करावा व याच िध् दतीने िढुील दोन वर्षाव 

करीता शियाणे तयार करून वािर करता येईल. 

अ

क्र 
बाब षनषिष्ट ठा / तंत्रज्ञान 

१ 
सुधारीत 

िाण 

 

➢ तुर  षिकाच् या आषधक उम िादनासाठी सुधाररत िाणाचे 

षनिड करीत असतांना षिद्याषिठाकडुन प्रसारीत झालेले 

खाषललिैकी योग् य तो िाण षनिडािे.   

➢  हलकी जमीन – हलक् या िमीनीत तरु शिकाची लागवड करण् यात येऊ 

नये.  

➢ मध् यम जमीन –  

 आय. सी. िी. ८८६३ (मारुती) - (सन १९८६) (रंग -तांिडा) 

कालावधी १५०-१६० शदवस, उत् िादन ८-१० शक्वंटल/एकर, मर रोगास 

प्रतीकारक.  

 षििुला (कमी कालािधी) – (सन २००७) (रंग -तांिडा) कालावधी 

१४५-१६० शदवस, उत् िादन ६-७ शक्वंटल/एकर, फ्यिुारीयम मर रोगास 



प्रतीकारक, वांझ रोगास मध् यम प्रशतकारक. 

िीडीएन-७११ (कमी कालावधी) – (सन २०१२) (रंग- िांढरे टिोरे दाणे) 

कालावधी १५०-१६० शदवस, उत् िादन ६-९ शक्वंटल/एकर, मर रोगास व 

वांझ रोगास प्रशतकारक. 

➢ भारी जमीन -  

षब एस एम आर – ७३६- (सन १९९६), (रंग – मध् यम तांिडे दाणे) 

कालावधी १८०-१८५शदवस, उत् िादन ६-७ शक्वंटल/एकर,  मर व वाझं 

रोगास प्रशतकारक. 

एकेटी ८८११- (सन २०००) (रंग – मध् यम तांिडे दाणे), कालावधी 

१४५-१५० शदवस, उत् िादन ५-६ शक्वंटल/एकर.  

षब एस एम आर – ८५३ - (सन २००१),  (रंग –िांढरे दाण)े  कालावधी 

१७८-१८० शदवस, उत् िादन ५-७ शक्वंटल/एकर.)  मर व वांझ रोगास 

प्रशतकारक. 

फुले राजेश् िरी (फुले तुर १२) – सन (२०१२) (रंग- तांिडया रंगाचे 

टिोरे दाणे), कालावधी १३०-१३५ शदवस, उत् िादन ११-१२   

शक्वंटल/एकर.) मर व वाझं रोगास प्रशतकारक. 

षिकेव् ही तारा ( टी.ए.टी ९६२९) – सन (२०१३) (रंग- लाल), 

कालावधी १५४-१८९ शदवस, उत् िादन   ७-८ शक्वंटल/एकर.) िेंगा 

िोखरणा-या अळीस व िेंग मािीस सहनिील. 

षबडीएन -७१६- (सन २०१६), (उत् तम प्रशतची दाळ),  कालावधी 

१६०-१६५ शदवस , उत् िादन ८-९ शक्वंटल/एकर.) मर व वांझ रोगास 

प्रशतकारक. 

 आय.सी.िी. ८८६३ (मारुती) ही वाण िवळिास ३४ वर्षाविवुीची प्रसारीत 

वाण असनु सदर वाण प्रसारीत झाले त् यावेळेस मर रोगास प्रशतकारक वाण 

म् हणनु प्रसारीत झाली होती, िरंत ु सदर वाण ही सध् या मर रोगास अशत 

सहनिील झाल्ह याने िाण् याचा शनचरा न होणा-या िमीनीत या वाणाची 

लागवड करु नय.े  

२ षबयाणे 
➢ आंतरशिक ६(सो.):१(त.ु) – २ शकलो/एकर 

➢  टोकण िध् दतीने १.५ शकलो/एकर 

३ षबजप्रषक्रया 

िहीलीीः शियाणे, मळु ,खोड कुि आशण फ्यिुारीयम मर रोगाच् या 

व् यवस्थिना करीता  थायरम ३७.५ % डब् ल्हय ुएस या शमश्र िरुिीनािकाची 

३ ग्रॅम /शकलो शियाणे. 



दसुरीीः २५ गॅ्रम रायझोशियम शकंवा ६ मी.ली. रायझोिीयम + २५ ग्रॅम 

िी.एस.िी. शकंवा ६ मी.ली. िी.एस.िी  + ५ गॅ्रम ट्रायकोडमाव शकंवा ६ 

मी.ली. ट्रायकोडमाव  /प्रशत शकलो शियाण े

४ 
लागिडीचे 

अंतर 

➢ आंतरशिक िध् दती-  

मध् यम िमीन : सोयािीन ६+ तरु १( रोिेसंख् या ८५१० /एकर) 

                    किािी    ६+ तरु १( रोिेसंख् या ३१७५ /एकर) 

भारी िमीन  :  किािी ८ + तरु १ ( रोिेसंख् या २५०० /एकर )                            

५ 
िेरणीची 

िेळ 
➢  िनु मशहन् याच् या दसु-या िंधरवाडयात. 

६ 

िेरणीची / 

लागिडीची 

षदशा 

➢ दशक्षण- उत् तर. 

७ 

खत 

व् यिस् थािन 

प्रषत एकर 

➢ (२५:५०:०० शकलो नत्र : स् फुरद :िालाि / हके् टर). 

➢ ५० शकलो डी ए िी प्रशत एकर. 

८ 

सुक्ष् म 

मुलद्रव् ये 

प्रषत एकर 

➢ गंधक -१० शकलो / एकर. 

शझंक सल्ह फेट – ६ शकलो / एकर. 

९ 

तण 

व् यिस् थािन 

(तणनाशक) 

➢ शिक िेरणीनंतर िरंत ुउगवणीिवूी िेंडाशमथशॅलन ३० शमली प्रशत १० शलटर 

िाण् यात घेवनू फवारावे. 

१० शेंडा खोडणे 
➢ िीक ५० ते ६० शदवसाचे झाल्ह यानंतर झाडाच् या मखु् य फांदीचा २ ते ३ इचं 

लांिीचा िेंडा खडुावा.  

११ 

फिारणीच् या 

माध् यमातुन 

द्याियाची 

खते 

➢ िावसाचा ताण िडला असता अिावेळी शकंवा शिकाच् या वाढीच् या 

अवस् थेत व दाणे भरण् याच् या अवस् थेत १९:१९:१९ शवद्राव् य आशण 

१३:००:४५ (५० ग्रॅम/१० शलटर िाणी) च् या दोन फवारण् या घ् याव् यात.  

१२ 
िाणी 

व् यिस्थािन 

➢ िशहले िाणी - कळी अवस् था 

➢ दसुरे िाणी  - दाणे भरण् याची अवस् था 

➢ सोयाशिन शिकाची काढणी केल्ह यानंतर तरुीच् या शिकामध् ये उताराच् या 

आडव् या शदिेने ओळीच् या वरच् या िािसु िळीराम नांगराने  खोल चर 



काढावा िनेे करुन िरतीच् या िडणा-या िावसाचे िाणी सरी मध् ये मरुुण 

ओलावा िास् त काळ शटकेल व त् याचा शिकास फायदा होईल. 

➢ संरक्षीत ओलीत – ज् या िेतक-यांकडे मिुलक प्रमाणात िाणी उिलब् ध 

असेल त् यांना तरु शिकास कळी  व दाणे भरणे या दोन अवस् थेत संरक्षीत 

शसंचन करावे. 

➢ ज् या िेतक-यांकडे कमी प्रमाणात िाणी उिलब् ध असेल त् यांनी तरु शिकास 

दाणे भरण् याचे अवस् थेत एक ओळ आड  संरक्षीत शसंचन करावे. 

षिक संरक्षण 

शकड व रोग फवारणीची वेळ शकटक नािक 
शकटकनािकाचे प्रमाण 

प्रशत १० शलटर िाणी 

िाने 

गुंडाळणारी 

अळी 

वाढीच् या अवस् थेत डायशमथोएट (रोगर) १५ शमली 

शेंगा 

िोखरणारी 

अळी/ 

शेंगमाशी 

 

िशहली फवारणी 

फूलकळी येऊ 

लागताच 

५ टक् क् े े शनंिोळी अकव  +१ 

टक् के सािन चरुा + 

क् लोरोिायरीफॉस 

५ टक् के +१०० ग्रॅम + 

२० शमली 

दसुरी फवारणी ५० 

टक् के  फुलो-यावर 

असतांना 

प्रोफेनोफॉस ५० टक् के + 

सायिरमथे्रीन ५ टक् के शकंवा 

शक्वनॉलफॉस 

२० शमली 

२० शमली 

शतसरी फवारणी 

दसु-या फवारणीनंतर 

१५ शदवसांनी 

इमामेक् टीन िेंझोएट शकंवा 

फ्ल्ह यिुेंडामाईड + २०SG 

शकंवा फ्ल्ह यिुेंडामाईड + 

३९.३५ SC शकंवा 

क् लोरॅनट्रानीलीप्रोल 

४ ग्रॅम 

३ ग्रॅम 

२ मीली 

३ शमली 

➢ िेरोल िंिासाठी िरील षकटकनाशकाचे प्रमाण षतप् िट करािे 

➢ िेरणीच् या िेळी खोडमाशीच् या षनयंत्रणासाठी फोरेट १० टक् के दाणेदार ४ 

षकलो/ एकरी जमीनीतून द्यािेत. 

➢ िूणण िाढ झालेल् या अळ्या िेचून म याचा नाश करािा. 

➢ फुलोरा अिस् था चाल ू होताच ३ ते ५ कामगंध सािळे प्रषत एकरी लािािेत. 

 



  

  

   

  

प्रकल् ि संचालक, आम मा तथा  

षजल् हा अषधक्षक कृषि अषधकारी, िाषशम 

( नषिन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला रुम नं. २०९, २१०,२११,२१२ ) 

फोन नं  ०७२५२ – २३५८१३ 

ईमेल- dsaowashim@gmail.com 

शेंगा पोखरणारी अळी / घाटे अळी 

पपसारी पतंग  शेंग माशी 

ठिपक् याची / शेंडा ग ंडाळणारी अळी पाने ग ुंडाळणारी अळी 

शेंगावरील ढेकण् या पट्टेरी भ ंगेरे 

mailto:dsaowashim@gmail.com


 


