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हवामान :-

जवमन :-

 तुर पिकास २१ ते ३५ अंश सेल्सिअस तािमान मानवते.

 या पिकास वापषिक सरासरी ७०० ते १००० पमपिमीटर िर्िन्यमान आवश्यकआहे.

 िेरणीनंतर िपहल्या एक ते दीड मपहन्याच्या कािावधीत िाऊस असणे फायद्याचे ठरते.

 र्ास्त िर्िन्यमान असिेल्या पठकाणी शेतात िाणी साचून राहणार नाही याची काळर्ी घेणे

आवश्यकआहे.

 फुिे व शेंगा भरण्याच्या कािावधीत कोरडे व समशीतोष्ण हवामान या पिकास आवश्यक

आहे.

 तूर पिकास मध्यम ते भारी ३० ते ४५ सेंपटमीटर खोि व िाण्याचा उत्तम पनचरा होणारी र्पमन

योग्य ठरते.

 तूर पिकास चोिण, िाणथळ व क्षारयुक्त र्पमन मानवत नाही.

 र्पमनीचा सामू ६.५ ते ७.५ च्या दरम्यान असणारी र्पमन या पिकास योग्य आहे.

 आम्लयुक्त र्पमनीत पिकांच्या मुळावरीि गाठीचंी योग्य वाढ होत नसल्याने रोिे पिवळी

िडतात.
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पुववमशागत :-

पेरणीची वेळ :-

 तूर पिकाची मुळे खोिवर र्ात असल्यामुळे र्पमन खोि नांगरून

वखराच्या दोन ते तीन िाळ्या देऊन र्मीन भुसभुशीत करणे

आवश्यकआहे.

 उन्हाळ्यात र्पमन चांगिी तािू द्यावी. त्यामुळे र्पमनीतीि पकडी, 

अंडी व कोष नष्ट् होतात . र्पमन चांगिी तािल्यामुळे सल्सिद्रता

वाढते आपण र्पमनीचा िोत सुधारतो.

 उत्तम प्रकारच्या मशागतीमुळे मुळांची वाढ चांगिी होते.

 शेवटच्या वखराच्या िाळीच्या आधी हेक्टरी १५ ते २० गाड्या

कुर्िेिे कंिोस्ट खत पकंवा शेणखत र्पमनीत चांगिे पमसळावे.

 मानू्सनचा िाऊस समाधानकारक म्हणरे्च ७५ ते १०० पमपिमीटर झाल्यानंतर वािसा येताच िेरणी करावी.

 तूर पिकाची िेरणी कोणत्याही िररल्सथथतीत १५ रु्िै िुवी करावी.

 यानंतर िेरणीस १५ पदवस उशीर झाल्यास उत्पादनात २५ ते २७ टके्क व ३० पदवसाचा पविंब झाल्यास उत्पादनात

५० ते ५८ टके्क घट होते असे आढळून आिे आहे.
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अ.क्र

.
वाण

कालावधी

(वदवस)
उत्पादन (क्वं/हे)

वैवशष्ट्ये

१
बीडीएन - ७०८

(अमोि)
१५५-१६५ १४-१७

िाि दाणा, कोरडवाहूसाठी योग्य, मध्य र्मीनीत पर्थे संरक्षीत िाणी देण्याची

सोय नाही अशा पठकाणी घेण्यास उियुक्त. मर व वांझ रोगास प्रपतकारक

२ बीडीएन - ७११ १५०-१५५ १६-१८
िांढरा दाणा, कमी वापषिक िर्िन्यमान असणा-या पठकाणी योग्य. हिक्या व

मध्यम र्पमनीत कोरडवाहूसाठी योग्य, मर व वांझ रोगास प्रपतकारक,

३
बीएसएमआर-

७३६
१७५-१८०

पर्रायती - १४-१६ , 

बागायती - १८-२२

िाि दाणा, फुिांचा रंग पिवळा, फुिो-याच्या आधी कळी अवथथेत िावसाचा

खंड िडल्यास िाणी देणे आवश्यकआहे. अन्यथा उत्पादनात भरीव घट येते. 

मर व वांझरोगास प्रपतकारक

४

बीएसएमआर-

८५३

(वैशािी)

१७५-१८०
पर्रायती - १४-१६ , 

बागायती - १८-२३

िांढरा दाणा, फुिांचा रंग आतून पिवळा व बाहेरून िाि आहे. फुिे कळी

अवथथेत असताना िाण्याची गरर् भासते. मर व वांझ रोगास प्रपतकारक, 

गुर्रातमधे्य िोकप्रीय

५

आयसीिीएि-

८७११९

(आशा)

१८५-१९० १५-१६
िाि दाणा, मर व वांझरोगास प्रपतकारक. पवदभाित र्ास्त के्षत्रावर घेतिा

र्ातो.

६ पविुिा १४५-१६० १५-१६
महात्मा फुिे कृपष पवद्यािीठाने प्रसाररत केिेिे वाण. िाि दाणा, मर व

वांझरोगास प्रपतकारक

सुधाररत वाण :-
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अ.

क्
वाण

कालावधी

(वदवस)
उत्पादन (क्वं/हे) वैवशष्ट्ये

७ िीकेव्ही तारा १७०-१८० १६-१८ तांबडा दाणा. मर व वांझ रोगास साधारण प्रपतकारक

८ बीडीएन - ७१६ १६५-१७० १८-२० िाि दाणा, मर व वांझरोगास प्रपतकारक

९ बीडीएन -२ १५५-१६५
१५-१६

दाण्याचा रंग िांढरा, डाळीसाठी चांगिा

१० एकेटी ८८११ १५५-१६५ १५-१६ दाण्याचा रंग िाि

११ आयसीिीएि ८७ १२०-१२५ १२-१५ हळवा वाण, बागायती, के्षत्रावर दुबार िागवड व खोडव्यासाठी उियुक्त

१२ रारे्श्वरी १३०-१४० २८-३० दाण्याचा रंग तांबडा, सिग िेरणी व आंतरपिक िद्धतीत चांगिे उत्पादन

१३ िी के व्ही तारा १७०-१८० १९-२० दाण्याचा रंग तांबडा

सुधाररत वाण :-
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आंतरवपक :-

पेरणीचे अंतर :-

 तुरीचे के्षत्र व उत्पादन वाढपवण्यासाठी तसेच र्पमनीची उत्पादकता राखण्यासाठी आंतरपिक िद्धती फायदेशीर आहे.

 तूर हे िीक सूयिफूि, मूग,उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, ज्वारी, बार्री किाशी या सरळ पिकांमधे्य आंतरपिक म्हणून घेतिे र्ाते.

 आंतरपिकासाठी पनवडावयाच्या तूरीच्या र्ाती मध्यम कािावधीच्या असाव्यात. 

 अिीकडच्या काळात ३ ते ४ ओळी सोयाबीन आपण एकओळ तूर अशा िध्दतीने दोन्ही पिकांचे चांगिे उत्पादन येत असल्याचे

पदसून आिे आहे.

 तूर + बार्री (१:२) पकंवा (२:४), तूर + ज्वारी (३:३) पकंवा (२:४), तूर + कािूस (१:६), तूर + सोयाबीन/मूग/उडीद(१:२)पकंवा (२:४), 

अशा िद्धतीने आंतरिीक िद्धती घेतिी र्ाऊ शकते

 पर्रायत पिकासाठी दोन ओळीतीि अंतर ९० सेंपटमीटर व दोन रोिांतीि अंतर २० ते ३० सेंपटमीटर ठेवावे.

 त्यासाठी हेक्टरी १२ ते १५ पकिो पबयाणे िुरेसे होते.

 पबयाणे ४ ते ५ सेंटीमीटर खोि िडेि अशा प्रकारे िेरणी करावी.

 बागायती पिकासाठी ९० x ९० सेंपटमीटर अंतरावर एके पठकाणी दोन - तीन पबया टाकून टोकण िद्धतीने िागवड करावी.

 टोकण िद्धतीने ५ ते ६ पकिो पबयाणे प्रपत हेक्टरी िुरेसे होते. 

 रोि िद्धतीने िागवडीसाठी १५० x ४५ सेंपटमीटर अंतरावर िागवड करावी.
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बीजप्रवक्रया :-

खतव्यवस्थापन :-

 कमी खचाित अपधक उत्पादन पमळपवण्यासाठी तुर पिकास बीर्प्रपिया करावी.

 िेरणीिूवी २.५ गॅ्रम थायरम पकंवा बापवस्टीन १.५ ते २ गॅ्रम प्रपत पकिो पबयाण्यास चोळावे.

 यामुळे र्पमनीतून होणाऱ्या पवपवध रोगांिासून पिकाचा बचाव होतो.

 रायझोपबयम र्ीवाणूसंवधिक व सु्फरद पवरघळणारे र्ीवाणूसंवधिन १० पकिो पबयाणेसाठी २५० गॅ्रम याप्रमाणे चोळावे.

त्यामुळे पिकािा नैसगीक ररतीने अन्नद्रव्याचा िुरवठा होतो.

 मर रोग होऊ नये म्हणून टर ायकोडमाि या बुरशीनाशकाचा ५ गॅ्रम प्रपत पकिो पबयाण्यास बीर्प्रपिया करावी.

 तूर पिकाची र्ोमदार वाढ होण्यासाठी िेरणीच्या वेळी हेक्टरी २५ पकिो नत्र व ५० पकिो सु्फरद दोन चाड्याच्या

िाभरीने द्यावे.

 िािाश कमतरता असल्यास हेक्टरी ३० पकिो िािाश व २० ते २५ पकिो गंधक पर्प्सम मधून वािरावे.

 र्स्ताची कमतरता असल्यास िेरणीिूवी प्रपत हेक्टरी १५ पकिो पझंक सले्फट वािरावे.

 कोऱडवाहू पिकामधे्य दोन टके्क युररया पिक फुिावर असताना फवारणी केल्यास फायदा होतो.
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आंतर मशागत :-

पाणी व्यवस्थापन :-

 तूर पिक सुरवातीच्या काळात म्हणरे्च िपहिे ३० ते ४० पदवस अपतशय सावकाशिणे वाढते. 

यामुळे तणांचा प्रादुभािव र्ास्त होतो.

 पिक २१ ते २५ पदवसांचे असताना िपहिी व िीक ३० ते ३५ पदवसांचे असताना दुसरी कोळिणी करावी.

 तुरीचे पिक िेरणीिासून ४५ पदवसांियंत तणपवरपहत ठेवल्यास उत्पादनात िक्षणीय वाढ होते.

 िेरणीनंतर व उगवणीिुवी स्टटंि १.५ पकिो पकंवा मेटाक्लोर हे तणनाशक २ पकिो

प्रपत १००० पिटर िाण्यात पमसळून हेक्टरी फवारावे. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात येणाऱ्या

तणांचा बंदोबस्त करता येतो.

 िेरणीनंतर ९० पदवसांनी तुरीची शाकीय वाढ रोखण्यासाठी सायकोपसि ८० िीिीएम पिटर ५०० पिटर

िाण्यात पमसळून प्रपत हेक्टरी फवारणी केल्यास तुरीच्या उत्पादनात वाढ होते.

 तूरीची फुिगळ होऊ नये म्हणून १५ ते २० िीिीएम NAA तीन ते चार पमिी प्रपत १० पिटर िाण्यात पमसळून करावी.

 तूर पिकासाठी सरी वरंबा िद्धतीची र्पमन बांधणी करावी त्यामुळे िाणी देणे सोिे होते पकंवा िावसाचे िाणी अपधक झाल्यास सरीतून पनचरा होतो.

 तूर हे प्रामुख्याने खरीि हंगामामधीि पिक असल्यामुळे ते िावसावर वाढते. 

 िावसामधे्य खंड िडल्यास पकंवा िाण्याचा ताण िडल्यास आपण पसंचनाची सुपवधा असल्यास पसंचन केल्यास पिक उत्पादनात वाढ होते.
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तूर वपकांमधे्य पुढील तीन अवस्था पाण्यासाठी संवेदनशील आहेत-

 कळी अवथथा

 फुिोरा अवथथा

 शेंगामधे्य दाणे भरण्याची अवथथा

 तसेच पिकाच्या सुरवातीच्या काळात १५ ते २० पदवस आपण शेंगा

तयार होताना २५ ते ३० पदवस िाण्याचा ताण िडल्यास िाणी देणे

आवश्यकआहे.
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तूर पिकावरीि प्रमुख पकडी

 शेंगा िोखरणारी अळी / घाटे अळी

 पिसारी ितंग

 शेंगमाशी

 शेंग ढेकूण

 पठिक्याची शेंगा िोखरणारी अळी

 िाने गंुडाळणारी अळी

वकडव्यवस्थापन :-
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शेंगा पोखरणारी अळी / घाटे अळी (हेवलकोव्हपाव अवमवजेरा)
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शेंगा पोखरणारी अळी / घाटे अळी (हेवलकोव्हपाव अवमवजेरा) :-

 तूर पिकावर शेगा िोखरणा-या पकडीमंधे्य पहरवी अळी पकंवा घाटे अळी ही अतं्यत नुकसानकारक पकडआहे. 

 या पकडीिा किाशी पिकावर पहरवी बोडंअळी असे म्हणतात.

 ही बहुभक्षी पकड असून तूर पिकापशवाय कािूस, हरभरा, सोयाबीन, वाटाणा, मूग, उडीद, सुयिफुि, करडई, ज्वारी, टोमॅटो, भेंडी, इ. 

सविसाधारणिणे २०० प्रकारच्या पिकांवर व काही गवतांवर वाढते.ही पकड पतचा र्ीवनिम अंडी, अळी, कोष व ितंग या चार

अवथथेत ४ ते ५ आठवड्यात िुणि करते. पकडीच्या एका वषाित ७ ते ९ पिढ्या िुणि होतात.

अ) अंडी :-

१.  पमिनानंतर २ ते ३ पदवसांनी मादी ितंग अंडी घािण्यास सुरुवात करते.

२.  मादी ितंग कोवळी िाने, देठ अथवा कळ्या, फुिे तसेच शेंगांवर अंडी घािते.

३.  एक मादी सरासरी ८०० अंडी घािते.

ब) अळी :-

१.  ४ ते ७ पदवसांनी अंड्यातून अळी बाहेर िडते.

२. अळी रंगाने पहरवट पिवळसर असून अंगावर तुरळक समांतर रेषा असतात. 

३. अंड्यातून पनघािेिी अळी सुरूवातीस तुरीची कोवळी िाने खाते.

४. पिकास फुिोरा िागल्यावर कळ्या, फुिे यावर उिपर्पवका करते. 
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५. नंतर शेंगाना मोठे पिद्र िाडून आत पशरते. अळी पतचे अधे शरीर बाहेर व

अधे आत ठेवून आतीि दाणे खाते.  

६. एक अळी ३० ते ४० शेंगांचे नुकसान करते. 

७. पडसेंबर – र्ानेवारी मपहन्यात ढगाळ वातावरणात या पकडीचा प्रादुभािव

वाढतो. िुणि वाढ झािेिी अळी साधारणिणे ४ सेंटीपमटर िांब असते.

क) कोष:

• १४ ते १६ पदवसात अळीची िुणि वाढ होऊन ती उभ्या झाडाच्या बंुध्यार्वळ

र्पमनीत मातीच्या वेष्ट्णात कोषावथथेत र्ातात. 

• ही अवथथा हवामानानुसार १ आठवडा ते १ मपहन्याियंत असू शकते.

ड) पतंग:

• पकडीचा ितंग दणकट, पिवळसर तिपकरी रंगाचा असतो. 

• त्याच्या िंखाची िांबी सुमावरे ३७ सेंटीपमटर असून िुढीि िंखाच्या वरच्या बारु्स

काळा पठिका व मागीि िंखाच्या कडा गडद रंगाच्या असतात.
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वपसारी पतंग (एक्झेिॅसस्टीस अटोमोसा)

• तूर पिकावरीि ही महत्वाची पकड आहे. या पकडीचा प्रादुभािव साधारणत: िावसाळा संिल्यावर होतो. 

पकडीचा र्ीवनिम १७ ते २८ पदवसात िुणि होतो.

अ) अंडी:-

• मादी पिकाचे कोवळे देठ, िाने, कळ्या व फुिे यावर रात्रीच्या वेळी १७ ते १९ अंडी घािते. 

• त्यानंतर २ ते ५ पदवसांत त्यातून अळी बाहेर िडते.

ब) अळी: 

• अळी सुरूवातीिा पहरव्या व नंतर तिकीरी रंगाची पदसते. अळी मध्यभागी फुगीर असून दोन्ही टोकािा पनमुळती असते. अळीच्या िुणि

• शरीरावर केस असतात. अंड्यातून पनघािेिी अळी कळ्या, फुिे व शेंगांना पिदे्र िाडून खाते. िुणि वाढ झािेिी अळी प्रथम शेंगांचा िृष्ठभाग

खरवडून खाते व नंतर शेंगेच्या आत राहून दाणे खाते.

क) कोष:

• िुणि वाढिेिी अळी (१० ते १६ पदवसांनी) शेंगेत पकंवा शेंगेवरीि पिद्रात कोषावथथेत र्ाते. कोष िािसर तिकीरी रंगाचा

असतो. ४ ते ७ पदवसांनी कोषातून ितंग बाहेर िडतो.

ड) पतंग:

• या पकडीचा ितंग १२.५ पमिीपमटर िांबीचा, वाळिेल्या गवतासारखा, करड्या भु-या रंगाचा व नारू्क असतो. त्याचे िंख खुि अरंूद व पचंचोळे

असतात. िपहल्या िंखाची र्ोडी दोन तर दुस-या िंखाची र्ोडी तीन भागात पवभागिेिी असते. िुढीि िंखाच्या कडा केसाळ असून

पिसासारख्या पदसतात. म्हणूनच या पकडीिा पिसारी ितंग असे म्हणतात.ितंगाचे िाय िांब व बारीक असतात. 
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शेंगमाशी (मेिॅनोग्रामायझा ऑिचुसा)
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शेंगमाशी (मेिॅनोग्रामायझा ऑिचुसा)

 ही तूर पिकावरीि महत्वाची पकड आहे. 

 या पकडीच्या प्रादुभािवाचे िक्षण सुरवातीच्या काळात शेंगेवर पदसत नाही. 

 िरंतू वाढ झािेिी अळी रे्व्हा शेंगेिा पिद्र िाडते व त्या पिद्रातून माशी

बाहेर िडते तेव्हा नुकसानीचे स्वरूि िक्षात येते.

 या पकडीचा र्ीवनिम ३ ते ४ आठवड्यात िुणि होतो.

अ) अंडी:-

१. मादी शेंगांच्या सािीच्या आत अंडी घािते. 

२. अंडी िांढ-या रंगाची, िांब व गोिाकार असतात. 

३. अंड्यातून ३ ते ७ पदवसांनी अळी बाहेर िडते.

ब) अळी:

१. अळी िहान, गुळगुळीत व िांढ-या रंगाची असते. 

२. अळीिा िाय नसतात. अळीचा तोडंाकडीि भाग पनमुळता असतो. 

३. अळी शेंगेत पशरून दाणे अधिवट कुरतूडून खाते. 
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४. दाण्यावर नागमोडी खाचा तयार होतात. त्यामुळे दाण्याच्या पशल्लक

भागावर बुरशी वाढते व दाणे कुर्तात. हे दाणे खाण्यास व पबयाण्यास

अयोग्य असतात.

५. अळी १० ते १५ पदवसांनी शेंगेतच कोषावथथेत र्ाते.

क) कोष:

१. कोषाचे आवरण तिपकरी रंगाचे असून कोष गोिाकृती असतो. 

२. आवरणाच्या आतीि कोष सुरूवातीिा पिवळसर िांढ-या रंगाचा

असतो व नंतर तो तिपकरी रंगाचा होतो. 

३. ४ ते ९ पदवसांनी कोषातून माशी बाहेर िडते.

ड) माशी: 

१. माशी आकाराने फारच िहान म्हणरे्च १.५. पमिीपमटर असते.

२. माशीचा रंग पहरवट असतो. मादी माशी नरािेक्षा पकंचीत मोठी असते. माशीच्या िुढीि िंखाची िांबी ४ पमिीपमटर

असते.

शेंगमाशी (मेिॅनोग्रामायझा ऑिचुसा)
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पाने गंुडाळणारी अळी (मारूका पवटरॅटा )
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पाने व फुले जाळी करणारी अळी (मारूका पवटरॅटा ) :-

 या पकडीचा प्रादुभािव साधारणत: पिक फुिो-यात येण्याच्या कािावधीत व

र्ास्त आद्रतेच्या वेळी आढळून येतो. 

अंडी :

१. मादी ितंग िान व देठ यांवर अंडी घािते. 

२. अंडी िंुर्क्यात व शक्यतो झाडाच्या शेंड्यावर घातिी र्ातात.

अंडी उभट आकाराची असतात.

अळी :

१. िुणि वाढिेिी अळी १४ पमिीपमटर िांब असते. 

२. अळीचा रंग पहरवट िांढरा असून दोन्ही बारू्िा काळे पठिके असतात.

३. अळी िाने, फुिे, कळ्या व शेंगा यांचा एकत्र गुि तयार करून िाने गंुडाळून आत ििून राहते. 

४. वाढ होणारे कोवळे शेंडे व िाने ऐकमेकांना पचकटल्याने झाडाची वाढ खंुटते व पिकाच्या वाढीवर पविरीत िररणाम होतो.

५. पिक फुिो-यावर आल्यानंतर अळी शेंगामधीि अिररिक्व दाणे खाऊन टाकते.

कोष :

या पकडीचा कोष चंदेरी रेशमी र्ाळ्यांनी पवणिेिा असतो.

पतंग :

पकडीचा ितंग पिवळसर रंगाचा असतो.
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शेंग ढेकूण
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शेंग ढेकूण :-

वकडीची आवथवक नुकसान पातळी :-

 या पकडीचा प्रादुभािव शेंगांवर असिा तरीही प्रौढ पिले्ल िाने, कळ्या, फुिे व नारू्क खोडातीि रस शोषण करतात. 

 शेंगातीि रसशोषण केल्यामुळे शेंगांवर पफक्कट पिवळसर पठिके िडतात. नंतर अशा शेंगा आकसतात व वाळतात.

 िुणि वाढ झािेिा ढेकूण पहरवट तिपकरी रंगाचा व १२.५ पमिीपमटर

िांब असतो.

 त्याच्या िाठीवरीि समोरीि भागात दोन्ही बारु्स काटे असतात.

 नर व मादी ढेकणाच्या र्ोड्या पिकावर आढळून येतात. 

 मादी ३ ते १५ अंड्यांचा एक िंुर्का शेंगेवर पकंवा िानावर घािते. 

 आठ पदवसांनी अंड्यातून िाि रंगाची पिले्ल बाहेर येतात.

 िंधरा पदवसांनी त्यांची िुणि वाढ होऊन ती प्रौढ अवथथेत र्ातात. 

 घाटेअळी - कामगंध सािळ्यात सिग २ ते ३ पदवस ८ ते १० ितंग प्रपत सािळा.

 घाटेअळी - फुिो-याचे वेळी पकंवा फुिो-यानंतर कधीही २ अळ्या प्रपत पमटर ओळीत पकंवा ५ % शेंगांचे नुकसान.

 पाने गंुडाळणारी अळी व वपसारी पतंग - ५ अळ्या प्रपत १० झाडे.

 शेंगमाशी - ५ % प्रादुभािवग्रस्त शेंगा.
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एकाक्िक वकड व्यवस्थापन

१. मशागतीव्दारे

 खरीि पिक काढणीनंतर शेतात खोि नांगरट करावी म्हणरे् र्पमनीत असिेिे पकडीचे कोष नष्ट् होतात.

 िुणििणे कुर्िेल्या शेणखत/कंिोस्ट खताचा वािर करावा. अधिवट कुर्िेिे वािरू नये.

 शेतात कुळवणी करून िािािाचोळा संकिीत करून र्ाळून टाकावा. 

 वेळेवर आंतरमशागत करून पिक तणपवरहीत ठेवावे.

 पकडीची ियाियी खाद्य असिेिी बांधावरीि तणे व पिकातीि तणे उदा. कोळशी, रानभेंडी, िेटारी, इ. तणे वेळेत

नष्ट् करावीत.

२. वपक पद्धती

 झोनि िद्धतीने िेरणी करावी. प्रपतकारक्षम वाणांचा वािर करावा.

 आंतरपिक घेणे शक्य असल्यास उडीद, मुग, सोयाबीन इ. सारखी आंतरपिके घ्यावीत.

 ज्यावेळी तुरीची सिग िेरणी केिी र्ाते तेव्हा पबयाण्यात १ % ज्वारी पकंवा बार्रीचे पबयाणे पमसळून िेरणी

करावी.

 पशफारस केिेल्या वाणाची योग्य अंतरावर िेरणी करावी.

 पशफारसीप्रमाणे खतांच्या मात्रा द्याव्यात.
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३. भौवतक पध्दत

 िाने गंुडाळणा-या अळीची प्रादुभािवग्रस्त िाने र्मा करून नष्ट् करावीत.

 तुरीच्या झाडाखािी िोते टाकून हिवावे आपण िोत्यावर िडिेल्या अळ्या र्मा करून नष्ट् कराव्यात.

 िक्षांना बसण्यासाठी पिकाच्या उंचीिेक्षा १ ते ३ फुट र्ास्त उंचीचे ५० िक्षी थांबे प्रपत हेक्टरी उभारावेत.

 पकडीची आपथिक नुकसान िातळी समर्ण्यासाठी हेक्टरी ५ कामगंध सािळे िावावेत.

४. जैववक पद्धत

 िायसोिा या भक्षक पकडीची िन्नास हर्ार अंडी प्रपत हेक्टरी सोडावी.

 शेंगा िोखरणारी अळी िहान अवथथेत असताना HNPV पवषाणूची ५०० LE प्रपत हेक्टरी प्रमाणे फवारणी सकाळी पकंवा सायंकाळी

करावी.

 पिकास फुिकळी येऊ िागताच प्रपतबंधात्मक उिाय म्हणून ५% पनंबोळी अकि व १% साबणाचा चुरा याची फवारणी करावी. िुन्हा

याचीच फवारणी १५ पदवसांच्या अंतराने करावी. 

 पनंबोळी अकि तयार करण्याची िद्धत : िाच पकिो वाळिेल्या पनंबोळ्याचा चुरा एका कािडी पिशवीत बांधून १० पिटर िाण्यात रात्रभर

पभर्त ठेवावा. दुस-या पदवशी पिळून अकि काढून घ्यावा. त्यात ९० पिटर िाणी घािून १०० पिटर द्रावण तयार करावे. या द्रावणात २००

गॅ्रम साबणाचा चुरा टाकावा. तयार झािेिे द्रावण पकड पनयंत्रणासाठी वािरावे.           

५. रासायवनक पध्दत

 प्रथम इतर पनयंत्रण िद्धतीचंा वािर करूनही पकड आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करावा.

 तरीही पकडीची संख्या आपथिक नुकसान िातळीवर गेल्यास रासायपनक पकटकनाशकांचा वािर करावा.

 िेटर ोि चािीत िंिासाठी रासायनीक पकटकनाशकाची मात्रा तीनिट वािरावी.
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अ. क्र. वकडी वकटकनाशके मात्रा / १० वल.पाणी

१

शेंगा िोखरणाऱ्या पकडी (शेंगा

िोखरणारी अळी

पिसारी ितंग, शेंगमाशी) पठिक्यांची

शेंगा िोखरणारी

अळी

ल्सक्वनािफटस २५ ईसी पकंवा २८ पमिी

डायपमथोएट ३० ईसी पकंवा २५ पमिी

इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एसर्ी पकंवा ४.५ गॅ्रम

ल्सिनोसॅड ४५ एससी पकंवा ३ पमिी

क्लोरॅनटर टनीिीप्रोि १८.५ एससी पकंवा ३ पमिी

फ्ल्लु्यबेन्डामाईड ३९.३५ एससी पकंवा २ पमिी

इंडोक्झाकाबि १४.५ एससी पकंवा ८ पमिी

इंडाक्साकाबि १५.८ ईसी पकंवा ७ पमिी

लु्यफनु्यरटन ५.४ ईसी पकंवा १२ पमिी

पमथोमीि ४० एसिी पकंवा १५ गॅ्रम

बेनपु्यराकाबि ४० ईसी पकंवा ५० पमिी

२ शेंग ढेकुण, फुिपकडे डायपमथोएट ३० ईसी १३ पमिी

३ खोड माशी फोरेट १० सीर्ी १० पकिो/हेक्टर
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अ. क्र. वपकाची अवस्था वकडनाशक
मात्रा

(वमली प्रवत १० वलटर पाण्यात)

१ पिक ५० % फुिो-यावर असताना

पनंबोळी अकि / अझॅडीरॅक्टीन १००० िीिीएम १० पमिी

ल्सक्वनटिफटस २५ % २८ पमिी

क्लोरोिायरीफटस २० % २५ पमिी

िॅमडा सायहॅिोथ्रीन ५ % १० पमिी

२

िपहल्या फवारणीनंतर १५ पदवसांनी

पकंवा

पकडीने आपथिक नुकसान िातळी

ओिांडल्यानंतर

ल्सिनोसॅड ४५ % ३ पमिी

इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % ३ गॅ्रम

इंडोक्झाकाबि १४.५ % ८ पमिी

लु्यफेनुरटन ५.४ % १२ पमिी

३

दाणे भरण्याच्या अवथथेत

पकंवा

पकडीने आपथिक नुकसान िातळी

ओिांडल्यानंतर

डायपमथोएट ३० % २५ पमिी

टर ायझोफटस ४० % १० पमिी
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रोग व्यवस्थापन :-

(तूर पिकावर प्रामुख्याने मर व वांझ रोग आढळून येतात.)१. मर रोग

लक्षणे :-

 हा रोग फु्यरे्ररयम नावाच्या बुरशीमुळे होतो.

 या रोगाची िक्षणे पिक रोिावथथेिासून ते शेंगा येण्याच्या अवथथेियंत पदसून येते.

 रोगग्रस्त झाडाची िाने पिवळी िडून ती र्पमनीकडे झुकतात.

 सुरवातीस काही फांदया वाळून र्ातात आपण नंतर संिूणि झाड वाळून र्ाते.

 खोडाचा व मुळाचा आतीि भाग काळा िडतो आपण मर झािेल्या खोडावर तांबुस रंगाचे िटे्ट पदसतात.

वनयंत्रण :-

 पिकाची फेरिािट करावी.

 तुरीमधे्य ज्वारी, बार्री, मका यासारखी आंतरपिके घेतल्यास रोगाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होते.

 या रोगास प्रपतकारक्षम असिेल्या र्ातीचंी िेरणी करावी. उदा. तुर-९२३०(पविुिा), बी.एस.एम.आर.८५३, बी.एस.एम.आर.७३६, 

सी-११ व आशा.

 रोगट झाडे उिटुन टाकावीत व उन्हाळयात खोि नांगरट करुन र्पमन तािु दयावी.

 टर ायकोडमाि ६ गॅ्रम प्रपत पकिो पकंवा थायरम ३ गॅ्रम +काबेनडेन्झीम २ गॅ्रम याप्रमाणात प्रपत पकिो पबयाण्यास चोळावे.
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२. वांझ रोग

लक्षणे :-

 तुरीवर वांझ रोग हा एररओफीड माईट या कोळी र्ातीच्या

पकटकामाफि त वा-याच्या पदशेने होतो.

 रोगट झाडावर हे पकटक असल्यास त्या झाडािासून

वा-याच्या पदशेने ५०० मीटर अंतराियंत फैिाव होतो.

 एररओफीड कोळी हे र्वळिास ०.२ पम.मी िांबीचे असून

साध्या डोळयांनी पदसत नाहीत.

 अंडी कोवळया शेंडयावर टाकतात व त्यांची एक पिढी दोन

आठवडयात िुणि होते.

 तुरीची कोवळी िाने पिवळसर िडतात. िाने व फांदया

िहान राहतात. झाडांची वाढ खुटंते आपण ते झुडूिासारखे

पदसू िागते.
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काढणी, मळणी व साठवणूक :-

 तूरीच्या शेंगा वाळल्यावर पिक कािून घ्यावे व खळ्यावर काठीच्या सहाय्याने पकंवा िेढ्या झोडिून पकंवा मळणी यंत्राच्या

सहाय्याने मळणी करुन शेंगा आपण दाणे अिग करावे.

 त्यानंतर दोन ते तीन पदवस उन्हात धान्य चांगिे वाळवून नंतर साठवणूक करावी

 साठवण कोदंट व ओिसर र्ागेत करु नये. 

 शक्य असल्यास कडूपिंबाचा िािा ५ टके्क धान्यात पमसळून धान्य साठवावे. यामुळे धान्य साठवणीतीि पकडीिंासून

सुरपक्षत राहते.

उत्पादन –

 उत्तम प्रकारे िीक व्यवथथािन केल्यास सरासरी १५ ते १६ ल्सकं्वटि प्रपत हेक्टरी उत्पादन पमळू शकते.
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वमत्र वकड व बुरशी

पमत्र बुरशी नू्यमोररया ररिायी पकंग िो

िेडी बीटि िायसोििाि
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ववशेष आभार :-

सौजन्य :-

महािा फुले कृषी ववद्यापीठ, राहुरी

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी ववद्यापीठ, परभणी

• डॉ. रमेश एस. भदाणे, 

• डॉ. एस. डी. राजपूत, 

• डॉ. सुदाम पाटील

तेिपबया संशोधन कें द्र, र्ळगाव (म. फु. कृ. पव. राहुरी)

• डॉ.डी.के.पाटील , 

कृषी संशोधन कें द्र,बदनािुर (व.ना.म.कृ.पव.िरभणी)


