सतत आिण अित पाऊसा या प रि थतीत खरीप िपकांची यावयाची काळजी
यवतमाळ िज या म ये मागील चार ते पाच दवसापासून
सतत पाऊस पडत आहे, सुयदशन सु ा झाले नाही. यामुळे
खरीपातील िपके जसे क सोयाबीन, कापूस आिण तुर यांची वाढ
खुंटली असुन पाने िपवळे पडत आहेत. अशा परीि थतीत शेताम ये
पाणी साचून राहत अस यामुळे बुरशीज य रोगांचा ादुभाव
हो याची श यता आहे. तो रोख यासाठी ताबडतोब या िपकांमधील
पा याचा िनचरा करणे अ यंत गरजेचे आहे. तसेच अशा
प रि थतीम ये सोयाबीन, कापुस आिण तुर िपकांम ये पुढील
माणे उपाय योजना कर याचा स ला कृ िष िव ान क , सांगवी
(रे वे) ता. दार हा िज. यवतमाळ यांनी दला आहे.

सोयाबीन िपकात करावयाचे यव थापन
 स या सोयाबीन िपकात सतत या पावसामुळे आिण ढगाळ
वातावरणामुळे, मु यत: चुनखडीयु
जिमनीत कं वा
पांढरी या जिमनीत लागवड के ले या ठकाणी सोयाबीनची
पाने िपवळी पडत आहेत. याचे मु य कारण हणजे िपकाला
सुय काश िमळत नस यामुळे काश सं ेषणाची
या
मंदावली आहे आिण जिमनीत पाणी साच यामुळे िपकांना
मुळा ारे अ
घे याची
या मंदावली आहे. अशा
प र थीतीम ये सव थम शेतामधून पा याचा िनचरा
लवकरात लवकर करावे.
 वापसा प रि थती आ यावर कोळपणी करावी, यामुळे िपकाची वाढ चांगली हो यास मदत होते तसेच
काही माणात तण व थापन ही होते. या ितरी सु मअ
ेड-२ ची ५० िम.ली. ित १०
िलटर पा यात िमसळू न एक फवारणी करावी. पिह या फवारणीने जर सोयाबीनची पाने िहरवी नाही
झाली तर परत आठ दवसांनी दुसरी फवारणी करावी.
 पावसामुळे वाणी कं वा पैसा या कडीचा नैस गकरी या बंदोब त होतो परं तु शंखी गोगलगायीचा
ादुभाव यामुळे वाढ याची श यता आहे. अशावेळी अशा शंखी गोगलगायी गोळा क न िमठा या
पा यात टाकू न न करा ात. गोगलगायी या िनयं णाकरीता दाणेदार मेटा डीहाईड हे गोगलगाय
नाशक २ कलो ित एकर या माणे शेताम ये, बांधा या कडेला आिण बांधावर सायंकाळ या वेळी
पसरवून ावे. पाणी साचले या ठकाणी बुरशीज य रोगाचा ादुभाव वाढ याची श यता आहे.

 सोयाबीन म ये खोडमाशी व उं ट अळीचा ादुभाव दसून आ यास ोफे नोफॉस ५० ट े २० िमली कं वा
थायिमथो झाम १२.६ ट े अिधक लॅमडा सायहॅलो ीन ९.५ ट े २.५ िमली ित १० ली पाणी ची
फवारनी करावी.

कापूस िपकात करावयाचे यव थापन
 कापूस िपकाम ये पा याचा यो य िनचरा हो यासाठी शेतात
येक एक ओळ सोडू न लहान चर काढावेत. आकि मक मर
कं वा मूळकू ज दसू लाग यास कॉपर ऑ सी लोराइड २५
ॅम अिधक युरीया २०० ॅम अिधक पांढरा पोटॅश १०० ॅम
ित १० िलटर पाणी या माणात घेवून हे ावण झाडां या
मुळांजवळ ित झाड १०० िमली ावे.

 तसेच पीक ३० ते ४० दवसाचे झाले अस यास दोन ट े
युरीयाची फवारणी करावी यासाठी २०० ॅम युरीया ित
१० िलटर पाणी असे माण वापरावे. िपकाची वाढ पुववत
होऊन पा या लागण हो यासाठी िपक ३० ते ३५ दवसाचे
झा यावर न ाचा पिहला ह ा ावा. यासाठी कोरडवा
कपाशीकरीता ४० कलो तर बागायती कपाशीकरीता ५०
कलो िनमकोटेड यूरीया ित एकरी ावा.पा याचा िनचरा
झा यावरच खत ावे.

 कपाशीवर रसशोषण करणा-या कडी िवशेषत: मावा व
तुडतुडे या कडीचा ादुभाव दसून आ यास ५ ट े नंबोळी अक कं वा हट िसलीअम िलकॅ नी ५० ॅम
कं वा अॅसीटामा ीड २० ट े ४ म
ॅ कं वा डायिमथोएट ३० ट े २० िमली ती १० िल पाणी ची
फवाराणी करावी.

तुर िपकात करावयाचे यव थापन

 तुर हे पीक अित पाऊसास संवेदनशील आहे. हणूनच तुरी या शेतातील साचून राहीलेले पाणी
ताबडतोब शेताबाहेर काढणे अ यंत गरजेचे आहे.

 तुर िपकात फायटो थेरा मर रोगाचा ादुभाव दसू
लाग यास मर
त झाडे काढू न टाकावीत व
या ठकाणी तसेच चारी बाजूनी एक िमटर
अंतरावर काबडझीम २५ म
ॅ ित १० िलटर पाणी
या माणात आळवणी करावी. तसेच िजथे कु ठे मर
रोगाची सु वात होत अस यास कॉपर
ऑ सी लोराइड २५ ॅम अिधक युरीया २०० ॅम
अिधक पांढरा पोटॅश १०० ॅम ित १० िलटर
पाणी या माणात घेवून झाडां या मुळांना ित
झाड १०० िमली ावे.

 या ठकाणी मणी या कडीचा ादुभाव आढळू न आ यास मेटारायझीयम ४ कलो ित एकर या
माणे जिमनीतून

ावे.
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(यवतमाळ-२ )

डॉ िवपुल वाघ
िवषयत (िपक संर ण िवभाग)
कृ .िव.क सांगवी (रे वे)
(यवतमाळ-२ )

ी अ य इंझाळकर
िवषयत (कृ िषिव ा िवभाग)
कृ .िव.क सांगवी (रे वे)
(यवतमाळ-२ )

