
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषष षवद्यापीठ, अकोला  

श्री. मंगेश सु. दांडगे   

कृषषषवद्यावेत्ता  

 प्रादेषशक संशोधन कें द्र, अमरावती  



 tSfod ¼jksx o fdMh½vkf.k vtSfod rk.kkyk cGh iM.kkjs fid vlqu izfrjks/khr ok.kkaph 

miyC/krk ul.ks- 

 dksjMokgw fid vlqu fidkP;k laosnu’khy voLFksr ik.;kpk rk.k iMrks o laj{khr 

vksyhrkph lks; ulY;keqGs fid mRiknukr ?kV ;srs- 

 xq.koRrkiq.kZ fc;k.;kph vkf.k d`f‛k fufo‛Bkaph miyC/krk ul.ks- 

 gyD;k tfeuhr lks;kchu ?ksrY;keqGs mRiknukr ?kV ;srs- 

 vk/kqfud ykxoM ra=Kku o fid O;oLFkkiukpk voyac u dj.ks- 

 eqyLFkkuh tyla/kkj.k  o e`n la/kkj.kkpk vHkko- 

Lkks;kchups deh mRikndrsph dkj.ks 



  जातीचे नाव  प्रसारण वषष  फुलाचा रंग  पररपक्व होण्याचा 

कालावधी (षदवस) 

हेक्टरी सरासरी 

उत्पादन (षक्वंटल) 

हेक्टरी 

षबयाणे 

(षकलो) 

१  पीडीकेवी येलो गोल्ड  

(ए एम एस १००१) 
२०१८  जांभळा ९५-१००  २२-२६   ६५-७०   

 २  सुवणष सोया  

(ए एम एस एम बी ५-१८)  
२०१९  पांढरा  ९८-१०२  २४-२८  ६५-७०  

 ३  एमएयुएस १५८  २००९  जांभळा  ९३-९८   २२-२५   ६५   

 ४  एम ए यू एस-१६२   २०१४  जांभळा १००-१०३  २४-२६  ६५  

 ५  एम ए यू एस- ६१२  २०१६  जांभळा ९३-९८  २४-२७   ६५  

 ६   फुले संगम  २०१६  जांभळा १००-१०५  २३ -२५    ६५  

  ७  फुले अग्रणी  २०१३   जांभळा १००-१०५  २२ -२४    ६५  

 ८  जेएस-३३५    १९९३  जांभळा ९८-१०२   २२-२४  ७५  

 ९  जेएस – ९३०५   २००२  जांभळा ९०-९५  २०-२२   ७५  

 १०  जे एस ९५-६०   २००७   जांभळा  ८२-८८  १८-२०  ८० 

 ११  जे एस २०३४   २०१४  पांढरा  ८६-८८  २०-२१  १०० 

 १२  एनआरसी – ३७   २००१  पांढरा  १०५-१०७   २४-२६    ६०-६५  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

सोयाबीन वाण : षपडीकेव्ही येलो गोल्ड 

(एएमएस-१००१) 

 

प्रसारण वषष: २०१८ (षवदभाषसाठी प्रसाररत) 

फुलाचा रंग जांभळा असुन खोड व शेंगावर 

लव नाही 

पररपक्वतेचा कालावधी: ९५-१०० षदवस 

प्रचषलत वाण जे एस-३३५ पेक्षा १५-१७ 

टक्के अषधक उत्पादन देणारा वाण  

उत्पादकता : २२-२६ षक्वंटल/हेक्टर   

मुळकुज/खोडकुज व षपवळा मोझॅक या 

रोगांस प्रषतकारक  

चक्रभंूगा व खोडमाशी या षकडीस मध्यम 

प्रषतकारक  

परीपक्वतेनंतर १० षदवसापयंत शेंगा 

फुटण्यास प्रषतकारक     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

सोयाबीन वाण : सुवणष सोया  

(एएमएस -  एमबी ५-१८) 
 

प्रसारण वषष: २०१९  (मध्य भारतासाठी 

प्रसाररत) 

फुलाचा रंग पांढरा असुन खोड व शेंगावर 

तपषकरी रंगाची लव आहे  

पररपक्वतेचा कालावधी: ९८-१०२ षदवस 

प्रचषलत वाण जे एस-३३५ पेक्षा १८-२०  

टक्के अषधक उत्पादन देणारा वाण  

उत्पादकता : २४-२८ षक्वंटल/हेक्टर   

मुळकुज/खोडकुज व पानावरील बुरशीजन्य 

षठपके या रोगांस प्रषतकारक  

चक्रभंूगा व खोडमाशी या षकडीस मध्यम 

प्रषतकारक  

परीपक्वतेनंतर १०-१२ षदवसापयंत शेंगा 

फुटण्यास प्रषतकारक     



जातीचे नाव  प्रसारण 

वषष  

फुलाचा 

रंग  

पररपक्व होण्याचा 

कालावधी 

(षदवस) 

हेक्टरी 

उत्पादन 

(षक्वं) 

एमएयुएस १५८  २००९  जांभळा  ९३-९८   २२-२५   

शारीररक परीपक्वतेनंतर १२-१५ षदवसापयंत शेंगा तडकण्यास सहनशील.   

    खोडमाशी या षकडीस सहनशील.   महाराष्ट्रासाठी प्रसाररत. 

एम ए यू एस-१६२   २०१४  जांभळा १००-१०३  २४-२६  

मशीन द्वारे कापणीस योग्य, शारीररक परीपक्वतेनंतर १२-१५ षदवसापयंत 

शेंगा तडकण्यास सहनशील.  मराठवाडा साठी प्रसाररत. 

एमएयूएस- ६१२  २०१६  जांभळा ९३-९८  २४-२७   

शारीररक परीपक्वतेनंतर १२-१५ षदवसापयंत शेंगा तडकण्यास सहनशील.  

महाराष्ट्र व दषक्षण भारतासाठी  प्रसाररत. 

 



जातीचे नाव  प्रसारण 

वषष  

फुलाचा 

रंग  

पररपक्व होण्याचा 

कालावधी (षदवस) 

हेक्टरी उत्पादन 

(षक्वं) 

फुले संगम  २०१६  जांभळा १००-१०५  २३ -२५  

तांबेरा रोगांस प्रषतकारक,  पषिम महाराष्ट्रासाठी प्रसाररत. 

फुले अग्रणी  २०१३   जांभळा १००-१०५  २२ -२४    

तांबेरा रोगांस प्रषतकारक,  महाराष्ट्रासाठी प्रसाररत 

जेएस-३३५    १९९३  जांभळा ९८-१०२   २२-२४  

बक्टेररयल पुरळसाठी सहनशील.  महाराष्ट्र व मध्यभारतासाठी प्रसाररत. 



जातीचे नाव  प्रसारण 

वषष  

फुलाचा 

रंग  

पररपक्व होण्याचा 

कालावधी (षदवस) 

हेक्टरी उत्पादन 

(षक्वं) 

जेएस – ९३०५   २००२  जांभळा ९०-९५  २०-२२  

रोग व षकडींना सहनशील. चार दाण्यांचे प्रमाण २०-२५ टक्के, . महाराष्ट्र व 

मध्यभारतासाठी प्रसाररत.  

जे एस ९५-६०   २००७   जांभळा  ८२-८८  १८-२०  

लवकर परीपक्व होणारा, रोग व षकडींना सहनशील. महाराष्ट्र व 

मध्यभारतासाठी प्रसाररत. 

 

जे एस २०३४   २०१४  पांढरा  ८६-८८  २०-२१  

लवकर परीपक्व होणारा, रोग व षकडींना सहनशील. महाराष्ट्र व 

मध्यभारतासाठी प्रसाररत. 

 



JS 335 

NRC 37 JS 95-60 

JS 93-05 JS 97-52 

JS 20-29 



MAUS  71 MAUS 158 MAUS  61 

JS 20-34 TAMS  9821 TAMS  38 



बियाणाचे नाव- जात-प्रकार 

बियाण्याची उगवणशक्ती 

बियाण्याची भौबतक शदु्धता 

बियाण्याची चाचणी घेतल्याची ताररख 

बिशवीतील बियाण्याचे वजन 

बियाण ेतयार करणाऱ्याचे नावं 

बियाण ेप्रमाणीकरण अबधकाऱ्याची सही 

बियाण्याचा वैध कालावधी 

 

 

 



षबयाण्यातील ओलावा % साठवणूक कालावधी 

११-१३ 
 

६ मषहने 

१०-१२ 
 

१ वषष 

९-११ 
 

२ वषष 

८-१० 

 

४ वषष 

 



हवामान 

 िजजन्यमान: ७०० ते १००० बमली मीटर  

तािमान: २५-३३०C 
 

जमीन 

मध्यम भारी प्रतीची उत्तम िाण्याचा बनचरा होणारी 

साम ू६.५-७.५ ियंत असणारी  
 

पूवषमशागत 

िेरणीिवूी जबमनीची १५ त े२० सें.टी. खोल नांगरट तीन वषाजतनू 

एकदा करून व दोन त ेतीन वखर िाळ्या दऊेन जमीन समिातळीत 

करावी. 

हके्टरी ५ टन चांगले कुजलेले शेणखत बकंवा कम्िोस्ट खत 

वािरून नंतर व्यवबस्थत जबमनीत बमसळण्यासाठी वखारिाळी द्यावी. 

 िेरणी िवूी एक वखराची िाळी (जांभळूवाही) बदली असता 

तणांची तीव्रता कमी होत.े  



१.पषहली :  काबोक्सीन ३७.५% + थायरम 

३७.५% या षमश्र घटकाची ३ ग्राम प्रती षकलो 

षबयाण्यास बीज प्रषक्रया करावी   

२. दुसरी: सोयाबीनवरील खोडमाशीच्या 

षनयंत्रणासाठी षबयाण्याला थायोमीथाक्साम ३० 

एफ एस @ १० षमली /षकलो षबयाणे पेरणीचे 

आधी बीजप्रषक्रया करावी 

३.षतसरी : प्रत्येकी ५० षम. ली. द्रवरूप  

रायझोषबयम व पी एस बी जीवाणू संवधषने प्रती १० 

षकलो षबयाण्यास लावावे षकंवा २५ ग्राम पावडर 

स्वरुपात प्रती १ षकलो षबयाण्यास लावावे.  

षबजप्रक्रीया  



पेरणी  

साधारण ७५-१००बमली िाऊस िडल्यानंतर जनूचा 

बतसरा ते जलुैचा दसुरा आठवडा या दरम्यान िेरणी 

आटोिावी िेरणी १५ जलुै नंतर केल्यास उत्िादनात घट होते 

बियाण्याच ेप्रमाण: ७५ बकलो दजदेार अनवुांबशक 

शदु्धता असलेले बकमान ७० टक्के उगवणशक्ती असलेले 

बियाणे िेरणीसाठी वािरावे 

 



िेरणी उताराला आडवी तसेच िवूज िबिम करावी 

िेरणी बििीफ यंत्राने करावी बकंवा सोयिीन िेरणीनंतर अंदाजे ३० 

बदवसांनी सोयिीनच्या ३ ओळी नंतर सरी काढावी. सोयिीन बिकाची िट्टा 

िद्धतीने (६ ओळी सोयिीन नंतर १ ओळ ररकामी) िेरणी केल्यास 

ररकम्या ओळीत सरी िाडून मलुस्थानी जलसंवधजन करता येईल. तसेच 

जास्तीचे िाणी शतेािाहरे काढण्यास मदत होत ेव फवारणीसाठी सोयीचे 

होत.े 

४५ x ५ सेमी बकंवा ३० x ८ सेमी रंद वरंिा सारी िद्धतीवर (िीिीएफ़) 

लागवड करावी. जेणेकरून रोिांची संख्या हके्टारे ४ ते ४.५ लाख एवढी 

राहील. बियाणे ४ सेमी िेक्षा खोल िेरू नय.े  

पेरणी पद्धत 



रंुद वरंबा-सरी पद्धत    

पट्टा पद्धत    

सोयाबीनमध्ये पेरणीनंतर ३० षदवसांनी 

३ ओळीनंतर सारी काढावी  



मुलस्थानी जलसंधारण  



आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब:  

सोयािीन + तरु (४:१, ५:१, ६:१ व ६:२)   

योग्य षवद्राव्य खतांचा कायषक्षम वापर: 

बशफारशीत खताची मात्रेसोित िेरणीनंतर ५० व ७० 

बदवसांनी २ टक्के यरुीयाची  फवारणी बकंवा शेंगा 

धरण्याच्या अवस्थेत २ टक्के डी ए िी बकंवा २ टक्के 

१९:१९:१९ (नत्र, स्फुरद व िालाश) ची फवारणी 

षबज प्रषक्रयेचा वापर:  

 कािोक्सीन + थायरम (बमश्र घटक)  

या िरुशीनाशकाची २ ग्राम प्रती बकलो  

बियाणे 

 रायझोबियम + स्फुरद बवरघळबवणारे 

 जीवाण ू(िी एस िी) खतांची बिजप्रबिया 

षकडी व तणांच्या बंदोबस्तासाठी कीडनाशक 

व तणनाशकाचा सुसंगतपणे वापर:  

बक्वनााँलफोस २५ इ सी +  इमॅझीथॅिीर १० एस एल       

मुलस्थानी जलसंधारण:  

िेरणीनंतर अदंाजे ३० बदवसांनी  

सोयािीनच्या ३ बकंवा ६ ओळीनंतर सरी 

काढण े 

सोयाबीन षपकामध्ये संजीवकाचा वापर: 

उत्िादन वाढीसाठी तसेच अवास्तव काबयक वाढ 

रोखण्यासाठी क्लोरोमीक्वाट क्लोराईड २ बमबल प्रती 

बलटर िाण्यात िेरणीनंतर ४० बदवसांनी फवारणी 

षवद्यापीठाद्वारे सोयाबीनचे प्रमुख सुधाररत तंत्रज्ञान षशफारसी 



सोयाबीन उत्पादन वाढीचे सूते्र  

गरजेनुसार शेत तळ्यातून ओलीत  २ टक्के युररयाचे फवारणी   

फुलोऱ्यात आंतरमशागत टाळावी   डवरणी सोबत मातीची भर देणे  

पररपक्व अवस्थेत कापणी  



तूर + सोयाबीन – १:२ षकंवा २:४  

कपाशी + सोयाबीन – १:२ षकंवा १:१  

सोयाबीन + तूर + ज्वारी – ६:२:१  

  

 

 

iÉÖ®ú + ºÉÉäªÉÉ¤ÉÒxÉ 

ºÉÉäªÉÉ¤ÉÒxÉ+V´ÉÉ®ú fdok edk 

आंतरषपके 



तूर + सोयाबीन आंतरषपक पद्धत 

अ. 

क्र. 

तूर + सोया. 

आतंरपीक पद्धत 

तूर ओळ  x रोप 

अंतर सें. मी. 

तूर झाड हे. 

संख्या 

तुरीचे 

षबयाणे 

(षक./हे.) 

सोया. हे. 

झाडे 

संख्या 

(लाख) 

सोया. 

षबयाणे 

(षक./हे.) 

षपकांनी व्यापलेले के्षत्र 

(%) 

१ १ : २ १३५ x २० ३७८३७ ८.० २.७ ५०.० ३३.० ६७.० 

२ १ : ३ १८० x २० २७७७७ ५.० ३.० ५५.० २५.० ७५.० 

३ १ : ४ २२५ x २० २२२२ ४.० ३.२ ६०.० २०.० ८०.० 

४ १ : ५ २७० x २० १८५१८ ३.० ३.३ ६५.० १६.५ ८३.५ 

तूर + सोयाबीन आंतरपीक पद्धत अंदाजीत उत्पादन षक्वंटल/हे. 

तूर सोयाबीन 

१:२ १० १० 

१:३ ०८ १२ 

१:४ ०६ १४ 

१:५ ०४ १६ 



षपके सोयाबीन तूर ज्वारी 

आंतरषपक   ६ २ १ 

के्षत्र व्याप्ती ६७% २२% ११% 

 

लागणारे षबयाणे  ४५ षकलो 

 

०२ षकलो 

 

 

०१ षकलो 

 

 

अपेषक्षत उत्पादन १५ षक्वंटल/हे. 

 

५ षक्वंटल/हे. 

 

४ षक्वंटल/हे. 

 

सोयाबीन + तूर + ज्वारी आंतरषपक पद्धत 



 

ओलीत व्यवस्थापन  

१. षपक फुलोऱ्यावर असतांना (४० ते ४५ षदवसांनी) 

२. शेंगेमध्ये दाणे भरत असतांना (७० ते ८० षदवसांनी) 



षनंदणी पषहली : २० ते २५ षदवसांनी  

षनंदणी पषहली : ३५ ते ४० षदवसांनी  

डवरणी पषहली : १२ ते १८ षदवसांनी  

डवरणी दुसरी : ३० ते ३५ षदवसांनी  

आंतरमशागत 



रॅक्टरने डवरणी   



तण व्यवस्थापन  

fidkaps 'k=w o R;kaP;kewGs fidkaP;k mRiknukr ;s.kkjh ?kV 

v-dz- fidkpk 'k=w mRiknukr gks.kkjh ?kV 

¼VDds½ 

1 fidkojhy fdM 29 

2 jksx 22 

3 r.ks 37 

4 /kkU; lkBo.khrhy fdM manhj] 

?kq’kh b- o brj 

12 

Disease
22%

Insects
29%

Weeds
37%

Others
12%



fids vUunzO;s ‘kks‛kq.k ?ks.;kps izek.k  
¼fd-xzW- izfr gsDVj½ 

u= LQqjn ikyk'k 

Tokjh 36&46 11&18 31&47 

rqj 28 24 14 

eqx 80&132 17&20 80&130 

lks;kchu 26&65 3&11 43&102 

xgq 20&90 2&13 28&54 

gjHkjk 29&55 3&8 15&72 

r.kkaOnkjs tfeuhrhy eq[; vUunzO;s ‘kks‛kq.k ?ks.;kps izek.k 

 



fidkapk r.kk’kh Li/kkZ dj.kkjk dkyko/kh  

fid&r.k Li/ksZpk dkyko/kh fujfujkG;k izkarkr@Hkkxkr gokekukuqlkj deh&vf/kd gksÅ 'kdrks-  

ihd fid&r.k Li/ksZpk laosnu’khy 

dkyko/kh ¼isj.khuarjps fnol½ 

eqx] mMhn 15 rs 30 

Ckktjh  15 rs 35 

[kjhi Tokjh] lq;ZQwy] Hkkr ¼LFkykarjh½ 

lks;kchu] HkqbZewax ¼miV;k½ 

15 rs 45 

HkqbZewax ¼ilÚ;k½] dkiwl] rwj 20 rs 60 

Ål  20 rs 120 

/kku jkso.kh uarj 15 rs 30 fnol 

dik’kh] rwj 60 rs 70 



izfrca/kd 

;kaf=dh 

e‘kkxrh; 

euq‚; cG 

tSfod 
jklk;fud 

tSo&ra=Kku  

r.kfu;a=.k 

dj.;kP;k i/nrh 



fofo/k fidkrhy r.kkaps loZ miyC/k fu;a=.k i/nrhpk ,d=i.ks lqlaxri.ks voyac 

d:u o r.kuk’dkpk dehr deh okij d:u r.k fu;a=.k dj.ks Eg.kts ,dkRehd 

r.k O;oLFkkiu- 



r.kkapk izknqHkkZo deh dj.;kP;k i/nrh  

;k e/;s [kkyhy i/nrhapk lekos’k gksrks 

1-  izfrca/kkRed mik;  

izLrqr mik;;kstuk r.ks mxo.;kiqohZp fdaok 'ksrkr r.kkaps vLrhRo tk.ko.;kiqohZp 

voyacrkr-  

izek.khr vkf.k LoPN ch isj.khlkBh okijkos 

pkaxys dqtysys vkf.k r.kkaps ch ul.kkjs 'ks.k[kr fdaok daiksLV [kr okijkos 

'ksrk Hkksorkyph dqai.ks] dksijs] cka/k] ;koj ok<.kkjh r.ks Qqyks&;kr  ;s.;kiqohZp 

    dk<.ks vkf.k ojpsoj LoPNrk eksghe gkrh ?ks.ks 

ik.;kps ikV o brj ik.kFkG tkxk r.keqDr Bso.ks 

vkSr] votkjs] tukojs] ;kaph us vk.k djrkauk r.kkaps ch R;kauk fpdVwu ,dk   

  'ksrkrwu nql&;k 'ksrkr ilj.kj ukgh ;kph dkGth ?ks.ks- 



fuokj.kkRed mik;  

r.kkapk izknqHkkZo >kY;kuarj R;kapk cankscLr dj.;klkBh okijko;kP;k loZ i/nrh 

;k izdkjkr eksMrkr-   

v- e’kkxrh; @ ;kaf=d i/nr 

“tehuhph iqoZe’kkxr  

“tkaHkqGokgh dj.ks 

“gkrkus r.ks miV.ks 

“dksGi.kh o [kqji.kh 

“[kkan.kh dj.ks 

“vkarjihd i/nrh 

“r.ks tkG.ks 

“fuftZo oLrqapk okij  ¼vkPNknu dj.ks½ 

“fidkaph QasjikyV 

c- tho thok.kqapk okij 

d- jklk;fud r.k fu;a=.k    



“tehuhph iqoZe’kkxr  

;k i/nrhe/;s fidkaph isj.kh  

dj.;kvk/kh ’ksrkph  

e’kkxr djrkauk r.kkapk  

cankscLr gksrks-   



“tkaHkqGokgh dj.ks 

fidkaP;k isj.khpk gaxke 

lq: gks.;kiwohZp vpkud 

ikmwl iMwu xsyk rj 

tfeuhe/;s r.kkapk izknwHkkZo 

>kysyk vk<Grks-  

v’kkosGh isj.khiwohZ ’ksoVph 

o[kkjkph ikGh 

¼tkaHkwGokgh½ fnY;kl 

mxoysY;k r.kkaps 

ifj.kedkjd fu;a=.k gksrs- 



“gkrkus r.ks miV.ks 

T;k fBdk.kh vkSrkpk okij d:u r.kkapk cankscLr dj.ks ’kD; ukgh R;kfBdk.kh rlsp FkksM;k {ks=kaojhy r.ks dk<wu 

Vkd.;klkBh ;k i/nrhpk okij djrk ;srks- okf"kZd] fOnokf"kZd izdkjkr r.ks gkrkus lgt miVwu dk<rk ;srkr-  R;klkBh gh 

i/nr vR;ar mi;qDr vkgs-  dkj.k r.ks miVY;kuarj tfeuhr jkfgysY;k Hkkxkaiklwu v’kk izdkjP;k r.kkaps iqumZRiknu gksr 

ukgh-  

“dksGi.kh o [kqji.kh 

vksyhr isj.kh dsysY;k fidkr rlsp cfxP;krhy r.kkapk cankscLr 

;k i/nrhus ifj.kkedkjd djrk ;srks- g;k i/nrhus okf"kZd o 

fOnokf"kZd r.kkapk cankscLr djrk ;srks-  ijarq cgqokf"kZd r.kkapk 

tfeuhrhy rqVysyk Hkkx iqUgk ok<w ’kdrks-  Eg.kwu gkr fuan.kh 

d:u r.ks dk<.;kph i/nr loZ i/nrhis{kk ifj.kkedkjd vkgs-  



“[kkan.kh dj.ks 

cgqokf"kZd r.ks mnk-  gjkGh] dqank] dkal] yOgkGh ;klkj[;k =klnk;d r.kkapk cankscLr dqnGh fdaok fVdklP;k lgk;~;kus tehu 

[kksnwu e;kZfnr {ks=koj dj.;klkBh cjsp ’ksrdjh gh i/nr okijrkr- 

“vkarjihd i/nrh 

dkiwl $ ewx ¼1%1½ 



“fuftZo oLrqapk okij  
“ ¼vkPNknu dj.ks½ 

“fidkaph QasjikyV 



tfeuhoj lkSj mtsZpk okij d:u r.kkaps fu;a=.k 



Solarized soybean 

Non-solarized soybean 



 

एकाषत्मक  तण व्यवस्थापन 

1) e’kkxrh; i/nr % 

tfeuhph [kksy ukaxj.kh djkoh rlsp r.kkaps vo’ks‚k u‚V djkos- isj.khlkBh ’kD;rks izekf.kr o 

LoPN fc;k.ks okijkos- iq.kZ dqtysys pkaxys  ’ks.k[kr @ daiksLV @lsafnz; [krkpk okij djkok- dPps] 

nqxZa/kh;qDr ’ks.k[krkpk okij  VkGkok-  

2) ;kaf=d i/nr % 

Moj.khP;k nksu ikG;k n;kO;kr ikfgyh Moj.kh isj.khuarj 15 rs 20 fnolkuh o nqljh 30 rs 35 

fnolkP;k njE;ku djkoh vkf.k vko’;drsuqlkj 1 rs 2 osGk fuan.kh djkoh- ihd Qqyks&;koj 

vlrkauk fdaok R;kuarj Moj.kh d: u;s-  

3) jklk;fud i/nr % 

lrrpk ikml lq: vlY;kl ;kaf=d i/nrhuqlkj r.k fu;a=.k ’kD; gksr ukgh rlsp etqjkaph 

deh miyC/krk] etqjhps ok<rs nj ;k dkj.kkus lks;kchu fidkar jklk;fud r.kuk’kdkapk okij 

eksB;k izek.kkr ok<ysyk vkgs- R;kr isj.khiwohZ] mxo.kiwoZ o mxo.k i’pkr izdkjP;k r.kuk’kdkapk 

lekos’k gksrks- vkiY;k ’ksrkrhy r.kkapk izdkj o izdksi ikgwu mi;qDr jklk;fud r.kuk’kdkaph 

fuoM dj.ks fgrdkjd Bjrs- तणनाऴकाचे प्रकार ऱऺात घेळून Qokj.khlkBh पाण्याचे प्रमाण izfr 

gsDVjh okijkos- पेरणीपुळव ळ उगळणपुळव तणनाऴक ळापरताांना ६०० ते ७०० लऱ/हेक्टरी तसेच 
उगळणपश्चात ४०० ते ५०० लऱ/हेक्टरी पाणी  ळापराळे.  



r.kuk’kdk}kjs 

fidkrhy r.k 

fu;a=.k 



r.kuk’kdkps izdkj % 
1   fuoMd r.kuk’kds 
 th r.kuk’kds eq[; fidkl dks.kR;kgh izdkjph gkuh u iksgpork QDr 

r.kfu;a=.k djrkr] v’kk r.kuk’kdkauk fuoMd r.kuk’ds Eg.krkr- mnk- 2&4 

Mh] vWfDlMk;ks>ksu] ¶ywDyksjWfyu b- 
 gh r.kuk’kds izkeq[;kus fidkae/khy r.kfu;a=.kklkBh okijrkr- 
2    vfuoMd r.kuk’kds 
 th r.kuk’kds loZizdkjP;k ouLirhapk r.kklg cankscLr djrkr R;kauk 

vfuoMd r.kuk’kds vls Eg.krkr- mnk- Xyk;QkslsV] xzkeksd>ksu b- 
 gh r.kuk’kds T;k fBdk.kh fidkaph ykxoM dsyh tkr ukgh v’kk fBdk.kh 

Eg.ktsp dkj[kkU;kHkksorhpk ifjlj] jLR;kyxrP;k cktw] [ksGkph eSnkus b- 

fBdk.kh okijrkr- 





tho thok.kqapk okij 

tSfod r.k fu;a=.kke/;s fdVd] thotarw ¼;k e/;s cqj’kh] thok.kw] fo"kk.kw o lq=d`eh b-½ ijksithoh ouLirh bR;knhpk 

lekos’k gksrks-  fulxkZe/;s tSfod r.k fu;a=.kkps dk;Z vizR;{ki.ks lrr lq: vlrs-   

xktj xorkps fu;a=.k >k;xksxzWek ck;dyjsV g;k 

fdVdkOnkjs djrk ;s.ks ’kD; vkgs-   
fOnnyoxhZ; dWlh;k lsjsVh;k gs xktj xorkP;k ok<kyk vMFkGk 

fuekZ.k d:u r.kkph ok< Fkkacfors-   



r.kuk’kds Qokjrkauk ?;ko;kph dkGth 
 

yscy uhV okpqu ?;kos- r.kuk’kd f’kQkjl dsysY;k ek=suqlkj o osGsuqlkj okijkos 
 

<xkG o ikolkGh okrkoj.k rlsp /kqds fdoka ikml vlrkauk r.kuk’kdkph Qokj.kh 

d: u;s- okjk ulrkuk  o tfeuhr vksykok vlrkauk mxo.kiqoZ r.kuk’kdkph 

Qokjk.kh djkoh- Qokj.khdjhrk LoPN ik.kh okijkos-   
 

tfeuhoj Qokjko;kps r.kuk’kd pkaxyh e’kkxr dsysY;k <sdGajfgr tfeuhoj 

Qokjkos- tfeuhr <sdGs vlY;kl r.kuk’kd <sdGk[kkyh mxo.kk&;k r.kki;Zar 

iksgpq 'kdr ukgh- i;kZ;kus r.kkps iq.kZi.ks fu;a=.k gksr ukgh- 
 

mxo.kiqoZ r.kuk’kdkph Qokj.kh isj.khP;k fno’kh fdoka nql&;k fno’kh fidkps ch 

ekrhus O;ofLFkr >kdY;kuarjp djkoh- ihd vadqj.k >kY;koj Qokj.kh d: u;s- 
 

mxo.kiqoZ r.kuk’kds Qokjrkuka r.kkaph mxo.k >kysyh ulkoh- 



r.kuk’kdklkBh osxGk iai Bsokok- osxGk iai Bso.ks 'kD; ulY;kl r.kuk’kd 

QokjY;kuarj laiq.kZ iai ¼uG;aklfgr½ lksM;kP;k@lkc.kkP;k ik.;kus 2@3 osGk 

o uarj lk/;k ik.;kus 2&3 osGk LoPN /kqmu ?;kok] ts.ksd:u r.kuk’kdkpk va’k 

R;kar f’kYyd jkg.kkj ukgh-  

Qokj.khlkBh ¶WyV QWu ¼flat fan½fdoka ¶yM tsV ¼flood jet½uks>y 

okijkos]Eg.kts Qokj.kh loZ= lkj[;k izek.kkr gksbZy- vls uks>y deh nkckoj 

Qokjk mMors R;keqGs 'kstkjP;k fidkoj Qokjk mMqu tkr ukgh- 

Qokj.kh ;a=kps va’khdj.k d:u ?;kos- va’khdj.k Eg.kts Qokj.kh dj.;kiqohZ 

fof’k"B nkck[kkyh Bjkfod {ks=kr fdrh nzko.k Qokjys xsyss gs riklqu ?ks.ks- loZ= 

lkj[;k nkck[kkyh Qokj.kh djkoh- 



2]4&Mh ;k r.kuk’kdkph r`.koxhZ; fidkr eqx] mMhn ;klkj[ks f}nyoxhZ; 

fid vlY;kl Qokj.kh d: u;s- dkj.k 2]4&Mh eqGs f}ny oxhZ; fids u"V 

gksrhy- bLVj Lo:i oki: u;s- ikoj iai oki: u;s- 

r.kuk’kd okijkpk iqoZ vuqHko ulY;kl ifgY;k osGsl deh {ks=koj okij 

djkok-  

r.kuk’kd Qokjrkuk R;kpk Qokjk brj ¼Lor%P;k vFkok 'kstkjP;k 'ksrkrhy½  

fidkaoj mM.kkj ukgh ;kph laiq.kZ n{krk ?;koh- 

r.kuk’kdkapk laidZ brj fdVduk’kds @ cqj’khuk’kds @ ch ;kaps’kh ;s.kkj ukgh 

;kph dkGth ?;koh- 

r.kuk’kds okij.;kckcr iqoZ vuqHko ulY;kl rh okij.;kiqohZ rKkapk lYyk 

vo’; ?;kok- 

Qokjrs osGh Lor% gtj jkgkos- fdoka dke dj.kk&;kl dkekph o laaHkkO; 

mnHko.kk&;k leL;kaph tk.kho d:u n;koh-  



r.kuk’kds Qokjko;kps uks>y 



Side to side 

action using flat 

fan nozzle 

Moving forward 

using flood jet 

nozzle 



अ
.
क्र
. 

तणनाशकाचा 
प्रकार   

रासायननक 
नाव  

तणनाश
काची 
मात्रा/हे
क्टर  

पवारणीसा
ठी ऩाण्याची 

मात्रा 
(लऱ./हे.)  

वाऩरावयाचा अवधी  

1 isj.khiwoZ ¶yqDyksjWyhu 
४५% ईसी 

2.२५०  

fyVj 
५००-७०० tfeu r;kj >kY;koj 

isj.khiwohZ tfeuhr vksykok 

vlrkauk tfeuhoj lkj[kh 

Qokj.kh djkoh o o[kjkph  

ikGh nsmu tfeuhr felGwu 

n;kos 

2 mxo.kwoZ isafMesFkWyhu 

३०% ईसी 
२.५ त े
३.३ fyVj  

५००-७०० ihd isj.khuarj R;kp fno’kh 

fdaok vadqj i`‚B Hkkxkoj 

;s.;kvk/kh Qokj.kh djkoh- isafMesFkWyhu 
३८.७% 
सीएस 

१.५० त े
१.७५ 
ककऱो 

५०० 

डायक्ऱोसु
ल्याम ८४% 
डब्ऱू डीजी  

२२-२६        
xzWe 

५०० पपक पेरणी नांतर  
ऱगेच ३ ददळसाचे आत.  



mxo.ki’pkr इमॅझीथपॅपर 
१०% एस एऱ 

1 fyVj ४०० - ५०० ihd isj.khuarj 15&20 

fnolki;Zar Qokj.kh 

djkoh- (फळारणीच्या 
ळेलेस प्रसारक द्रव्य 
१.५ लम लऱ ळ 
अमोननयम सल्फेट 
२.० गॅ्रम प्रनत लऱटर 
पाण्यात लमसलाळे) 

क्क्ळझॅऱोफॅाप 
पी bfFky ५% 
ईसी 

1 fyVj ४०० - ५०० ihd isj.khuarj 15&20 

fnolki;Zar Qokj.kh 

djkoh 

क्क्ळझॅऱोफॅाप 

पी bfFky १० 
% ईसी 

४५० लमऱी ४०० - ५०० ihd isj.khuarj 15&20 

fnolki;Zar Qokj.kh 

djkoh 

DyksjhE;qWjku 

bfFky  25  डब्ऱु 
पी  

३६-४० xzWe ४०० - ५०० ihd 10 rs 20 fnolkps 

vlrkauk Qokj.kh djkoh 



प्रोपाक्ळीझॅफोप 
१०% ई सी  
(एजीऱ, 
सोसायटी)   

५००-७५० 
लम लऱ 

४०० - ५०० 

  

ihd isj.khuarj 15&20 

fnolki;Zar Qokj.kh 

djkoh- 
क्क्ळझॅऱोफॅाप पी 
टेफ्युरीऱ ४.४१% 
ई सी (पेन्टारा)  

७५०-१००० 
लम लऱ  

४०० - ५०० ihd isj.khuarj 15&20 

fnolki;Zar Qokj.kh 

djkoh- 
इमाझॅमोक्स   
३५% + 
इमॅझीथपॅपर   
३५% डब्ऱूजी 
(ओडडसी) 

१०० xzWe ४०० - ५०० 

  

ihd isj.khuarj 15&20 

fnolki;Zar Qokj.kh 

djkoh- (फळारणीच्या 
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[kr O;oLFkkiu   

 एकीकृत खत व्यवस्थापन:  हके्टरी ५ टन चांगले कुजलेले शेणखत बकंवा कंिोस्ट 

खत िेरणीिवूी बदले असल्यास तसेच जीवाण ू संवधजनाची िीज प्रबिया केली 

असल्यास रासायबनक खतांच ेमात्रा अधी द्यावी. अधिक उत्पन्न धमळधिण्यासाठी 

धिफारस केलेल्या खतमाते्र सोबत पेरणी नंतर ५० ि ७० धििसांनी २ टक्के 

युररयाची (१०० धलटर पाण्यात २ धकलो युररया) फिारणी करािी धकंिा 

पाण्यात धिरघळणारे खत १९:१९:१९ िेंगा भरण्याचे िेळेस फिारणी करािी. 

सेंषद्रय खत : ५ टन चांगले कुजलेले शेणखत बकंवा कंिोस्ट खत प्रती हके्टरी द्यावे. 

रासायषनक खत: हके्टरी ३० बकलो नत्र, ७५ बकलो स्फुरद, ३० बकलो िालाश 

िेरणीच्या वेळी द्यावे. (हके्टरी ६५ बकलो यरुरया, ४६८ बकलो बसंगल सिुर फोस्फेट व 

५० बकलो म्यरेुट ऑफ िोटाँश ). 



•माती पररक्षण 

•षबयाणाचे प्रमाण व एकरी झाडांची संख्या 

•पेरणीची योग्य वेळ 

•सेंषद्रय, रासायषनक खतांचा वापर 

•आंतरमशागत 

•षवलगीकरण (सोयाबीन षपकाचे दोन वाणातील षवलगीकरणाचे अंतर ५ मीटर 

असावे)  

•फुलाचा रंग, खोड व फांद्यावरील रंगछटा तसेच लवदारपणा, शेंगांवरील 

केसाळपणा, वाढीचा प्रकार ई. गुणधमाषचे आधारे वेगळी वाढणारी झाडे भेसळ म्हणून 

काढून टाकावी. 

•ओलीत व्यवस्थापण 

•कीड व रोग षनयतं्रण 

•योग्य वेळी षपकांची कापणी, मळणीसाठवणूक 



ज्या षठकाणी सोयाबीनची साठवण करावयाची आहे ती जागा ओलसर नसावी  

 सोयाबीन षबयाणे वाळवून स्वच्छ पोत्यामध्ये भरावे  

सोयाबीनची पोती जषमनीवर न ठेवता लाकडी फळी अथवा बांबूचे तटे्ट तळाशी 

ठेवून त्यावर साठवावी  

साठवलेल्या षबयाण्यावर कोणत्याही प्रकारचा दाब पडणार नाही याची दक्षता 

घ्यावी  

 पोत्यांची साठवण फार उंचीपयंत न करता जास्तीत जास्त पाच पोत्यांची थप्पी 

करावी 

षबयाणे साठवणुकीदरम्यान घ्यावयाची काळजी  



कापणी: कािणीच्या वेळेस िाने बिवळी िडून गळू 

लागतात व शेंगाचा रंग भरुकट, तांिसू बकंवा 

काळिट होतो. कािणीच े वेळी दाण्यातील 

ओल्याव्याच ेप्रमाण १५-१७ टक्के असावे.  
 

मळणी: मळणी यंत्राच्या ड्रमची गती ३५०-४०० 

फेरे प्रती बमबनट या दरम्यान असावी जेणेकरून 

बियाण्याला इजा िोहोचणार नाही आबण 

उगवणशक्तीवर बविरीत िररणाम होणार नाही. 

 

 

 

  

 

कापणी व मळणी 



 साठवणकू करताना दाण्यात ओल्याव्याच े

प्रमाण १० ते १२ टक्के िेक्षा जास्त नसावे. 

यासाठी बियाणे उन्हात सकुवनु तागाच े

िोत्यात भरावे. साफ केलेले सोयािीन 

बियाणे ५०-१०० बकलोच्या तागाच ेिोत्यात 

िाच थप्पप्पया ियंत हवेशीर रूम मध्ये बकंवा 

शेड मध्य ेरचनू ठेवता येतात.  

साठवणूक 




