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सहयोगी प्राध्यापक
कृषी कीटकशास्त्र पवभाग
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी पवद्यापीठ, परभणी

कापूस

कपाशीवरील पकडी
रस शोषणा-या पकडी

इतर महत्त्वाच्या पकडी

 तुडतुडे

 त ां बडे ढे िूण

 फुलकिडे

 िरडे ढे िूण

 प ां ढरी म शी

 कमरीड ढे िुण

 मव

 तांब खुवरील प ने ख ण री अळी

 कपठय ढे िूण

 प ने गुांड ळण री अळी

बोंडअळया
 कठपक्य ची ब ड
ां अळी
 किरवी/ अमेरीिन ब ड
ां अळी

 शेंदरी ब ड
ां अळी

 उां टअळी
 प ने प खरण री अळी
 िरडे स ड
ां े िीड
 ल ल ि ळी

मावा

फुलपकडे

तुडतुडे

पांढरी माशी

पपठ्या ढे कूण

पहरवी / अमेरीकन बोंडअळी

शेंदरी / गुलाबी बोंडअळी

एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

मशागतीय पध्दती


कपाशीची शेवटची वेचणी झाल्याबरोबर लगेचच शेतात जनावरे पकंवा शेळया, मेंढया
चरण्यासाठी सोडाव्यात.



कपाशीची धसकटे , पालापाचोळा जमा करुन कंपोष्ट खडयात टाकावा.



उन्हाळयामध्ये जपमनीची खोल नांगरणी करावी.



कपाशीच्या शेताच्या कडे ने पाण्याच्या चारीतील तसेच पडीक जपमनीतील पकडी ंच्या
पयाायी यजमान वनस्पतीचा नायनाट करावा.



कपाशीचा खोडवा घेण्याचे टाळावे.



कपाशीच्या कुळातील (भेंडी, अंबाडी ) पकंवा ज्या पपकावर कपाशीवरील पकडी
उपपजवीका करतात (टोमॅटो, हरभरा इ.) अशी पपके कपाशी पूवी पकंवा नंतर घेऊ
नयेत.

मशागतीय पध्दती
 रस शोषण करणाया तसेच बोंडअळी ंचा प्रादुभााव वाढू नये म्हणून जास्तीच्या
नत्र खताचा वापर टाळावा.
 पशफारसीनुसार दोन ओळीतील व दोन झाडातील अंतर ठे वावे.
 कपाशीवरील पकडी ंच्या नैसपगाक शत्रू पकटकांचे संवधान होण्यासाठी मका,
चवळी, उडीद, मूग, यासारखी आं तरपीके / पमश्रपपके
तसेच कपाशी
पपकाभोवती झेंडू आपण एरं डी या सापळा पपकांची एक ओळ कडे ने
लावावी.
 आं तरमशागत करुन पीक 8-9 आठवडे तणपवरहीत ठे वावे. तसेच ज्या
तणावर पपठया ढे कणावर जगणारे परोपजीवी कीटक (प्रोम्युपसडी,
अॅनापसयस, अॅनागायरस) आढळू न येतील अशी तणे काढू नयेत.

यांपत्रक पध्दती


प्रादु भाावग्रस्त व गळालेली पाते / पात्या आपण गळालेली बोंडे
जमा करुन नष्ट करावीत.



पपवळया रं गाला पांढया माश्या आकपषात होऊन पचकटतात व
मरतात म्हणून पपवळे पचकट सापळे कपाशीचे शेतामध्ये
लावावेत.



गुलाबी बोंडअळीग्रस्त डोमकळया पदसल्यास त्या तोडून आतील
अळीसहीत नष्ट कराव्यात.



कामगंध सापळे ५ प्रपत हे क्टरी लावावे.



कपाशीचे शेतात पक्ांना बसण्यासाठी हे क्टरी पकमान 25
पक्ीथांबे उभे करावेत, म्हणजे पक्ी त्यावर बसून शेतातील
अळया पटपून खातील.

जैपवक पध्दती

जैपवक पध्दती


वनस्पतीजन्य आपण जैपवक पकटकनाशकाचा वापर : 5 टक्के पनंबोळी
अकााची अथवा अॅझापडरे क्टीन 10000 पीपीएम 1 पम.ली. प्रपत पलटर
पकंवा 1500 पीपीएम 2.5 पम.ली. प्रपत पलटर फवारणी करावी.



पपठया ढे कणासाठी व्हपटा पसलीयम पलकॅनी या बुरशीची 4 ग्रॅम प्रपत पलटर
पाण्यामध्ये पमसळू न फवारणी करावी.



तंबाखुवरील पाने खाणाया (स्पोडोप्टेरा) आळीच्या व्यवस्थापनासाठी
एस.एल.एन.पी.व्ही. 500 एल.ई. पवषाणू 2 पम.ली. प्रपत पलटर पाणी पकंवा
नोमुरीया ररलाई या बुरशीची 4 ग्रॅम प्रपत पलटर पाण्यात पमसळू न
फवारणी प्रादु भााव आढळू न येताच करावी.

कपाशीवरील पकडी ंच्या व्यवस्थापनासाठी वापरावयाचे
कीटकनाशके
पकडी

पकटकनाशके

तुडतुडे फुलपकडे मावा

फ्लोनीकॅमीड 50 डब्ल्युजी पकंवा

2 ग्रॅम

बुप्रोफेझीन 25 एससी पकंवा

20 पमली

डायफेन्थुरॉन 50 डब्ल्युपी पकंवा

12 ग्रॅम

पफप्रोनील 5 एससी पकंवा

30 पमली

अॅपसफेट 75 एसपी

8 ग्रॅम

पनंबोळी तेल 5 टक्के पकंवा

50 पमली

डायफेन्थुरॉन 50 डब्ल्युपी पकंवा

12 ग्रॅम

बुप्रोफेझीन 25 एससी पकंवा

20 पमली

अॅपसफेट 75 एसपी पकंवा

20 ग्रॅम

फ्लोनीकॅमीड 50 डब्ल्युजी पकंवा

2 ग्रॅम

पायरीप्रोक्झीफेन 10 ईसी

20 पमली

पांढरी माशी

मात्रा / 10 पल. पाणी

कपाशीवरील पकडी ंच्या व्यवस्थापनासाठी वापरावयाचे
कीटकनाशके
पकडी

पकटकनाशके

मात्रा / 10 पल. पाणी

बोंडअळी (पठपक्याची बोंडअळी, अमेररकन बोंडअळी, शेंदरी बोंडअळी)
इमामेक्टीन बेंन्झोएट 5 एसजी पकंवा
थायोडीकाबा 75 डब्ल्युपी पकंवा

4 ग्रॅम
20 ग्रॅम

त्मस्पनोसॅड 45 एससी पकंवा

4 पमली

क्लोरॅ नटर ानीलीप्रोल 18.5 एससी पकंवा

3 पमली

फ्ल्ल्युबेन्डामाईड 39.35 एससी पकंवा

2.5 पमली

पायरीप्राक्झीफेन 5 % + फेनप्रोपॅथ्रीन 15 % इसी

15 पमली

क्लोरॅ नटर ापनलीप्रोल 9.3 % + लॅमडा साहॅलोथ्रीन 4.6 % झेड सी
थायापमथॉक्झाम 12.6 % + लॅमडा साहॅलोथ्रीन 9.5 % झेड सी

5 पमली
4 पमली

सोयाबीन
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

सोयाबीनवरील प्रमुख पकडी

ख ड किडी
चक्री भुंगा
खोड माशी

पाने खाणाया पकडी
तं बाखुवरील पाने खाणारी अळी
उं टअळया
पाने पोखरणारी अळी
पाने गुं डाळणारी अळी
केसाळ अळी
पानावरील भुंगेरे

रस शोषक पकडी
तु डतु डे
पांढरी माशी
लाल कोळी

शेंगावरील पकडी
घाटे अळी
शेंगा पोखरणारी अळी

उं टअळी

तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी

पाने पोखरणारी अळी

चक्री भुंगा

खोडमाशी

आपथाक नुकसान संकेत पातळी

तंबाखूची पाने खाणारी अळी 10 अळया/मी. ओळीत पीक फुलोो्ययावर येण्यापूवी
केसाळ अळी
उं ट अळी

10 अळया/मी. ओळीत पीक फुलोो्ययावर येण्यापूवी
4 अळया/मी. ओळीत पीक फुलोो्ययावर असताना
3 अळया/मी. ओळीत पीक शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत

असताना
घाटे अळी

5 अळया/मी. ओळीत पीक शेंगा धरण्याच्या

अवस्थेत असताना

पाने पोखरणारी अळी
चक्री भुंगा
खोड माशी

10 टक्के प्रादु भाावग्रस्त पाने
3 ते 5 प्रादु भाावग्रस्त झाडे प्रपत मीटर ओळ
10 ते 15 टक्के प्रादु भाावग्रस्त झाडे

एकात्मिक कीड व्यवस्थापन

मशागतीय पध्दती


सोयाबीनची लागवड करण्यापूवी शेतात उन्हाळी नांगरट करावी.



मुख्य पपकाभोवती एरं डी आपण सूयाफुल या सापळा पपकाची एक ओळ लावावी
आपण त्यावर तंबाखुवरील पाने खाणारी अळी आपण केसाळ अळी यांची
प्रादु भाावग्रस्त पाने अळयासहीत नष्ट करावीत.



पेरणी जुलैच्या दु सया आठवडयापयंत संपवावी.



पपकाच्या सुरुवातीचे अवस्थेत पीक तणमुक्त ठे वावे. बांधावर असणाया पकडीच्या
पुरक वनस्पतीचा नाश करावा.



पपकांची फेरपालट करावी. सोयाबीन पपकांनतर भुईमुगाचे पीक घेऊ नये.

यांपत्रक पध्दती


पकडग्रस्त झाडे , पाने, फांद्या यांचा आतील पकडीसह नायनाट करावा.



तंबाखुची पाने खाणारी अळी व केसाळ अळया यांची अंडी व अळीग्रस्त पाने अलगद
तोडून पकडीसह नष्ट करावीत.



पहरवी घाटे अळी व तंबाखुची पाने खाणारी अळी या पकडीची प्रादु भाावाची पातळी
समजण्याकरीता सवेक्णाकरीता प्रत्येक पकडीसाठी हे क्टरी 5 कामगंध सापळे
शेतात लावावेत.



शेतात इं ग्रजी ‘T’ अक्रासारखे पक्ीथांबे लावावेत.

जैपवक पध्दती
तंबाखूवरील पाने खाणाया (स्पोडोप्टेरा)
अळीच्या
व्यवस्थापनासाठी
एस.एल.एन.पी.व्ही. 500 एल.ई. पवषाणू 2
पम.पल. प्रपत पलटर पाणी पकंवा नोमुररया
ररलाई या बुरशीची 4 ग्रॅम प्रपत पलटर पाण्यात
पमसळू न फवारणी प्रादुभााव आढळू न येताच
करावी.

रासायपनक पध्दती
फवारणीसाठी पकटकनाशके
पकडी

कीटकनाशक

प्रमाण / 10 पल. पाणी

प ने ख ण य अळय
(स्प ड प्टेर , उां टअळय , िेस ळ अळी, घ टे अळी इ.)
प्र फेन फ स 50 ईसी किांव

20 कमली

क्ल रॅ नटर नीलीप्र ल 18.5 एससी किांव

3 कमली

इन्ड क्झ ि बब 15.8 ईसी किांव

7 कमली

नोव्हालुरोन 05.25%+ इं डोक्झाकाबा 04.50% एससी

उं टअळया
स्प ड प्टेर

17 पमली

थायापमथॉक्झाम 12.6 % + लॅमडा साहॅलोथ्रीन 9.5 % झेडसी

त्मस्पनेटोराम 11.70एससी

9 कमली

2.5 पमली

फवारणीसाठी पकटकनाशके

पकडी

कीटकनाशक

प्रमाण / 10 पल. पाणी

चक्री भुंगा

क्लोरॅ टर ानीलीप्रोल 18.5 एससी पकंवा
थायक्लोप्रीड 21.7 एससी पकंवा
इपथऑन 50 ईसी

खेाडमाशी

15 पमली
30 पमली

क्लोरॅ टर ानीलीप्रोल 18.5 एससी पकंवा
इपथऑन 50 ईसी पकंवा

3 पमली

30 पमली

3 पमली

तुरीवरील प्रमुख पकडी
 खोडमाशी
 पाने गुंडाळणारी अळी
 शेंगा पोखरणारी अळी / घाटे अळी
 पठपक्याची शेंगा पोखरणारी अळी

 पपसारी पतंग
 शेंगमाशी
 शेंग ढे कूण

 पट्टे री भुंगेरे
20 – 50 %

एि त्मिि िीड व्यवस्थ पन
मशागतीय पध्दती
•
•
•

•

•

घाटे अळीचे कोष नष्ट करण्यासाठी उन्हाळयात जपमनीची
खोल नांगरट करावी.
पशफारस केलेल्या वाणाचीच योग्य अंतरावर पेरणी करावी.
ज्यावेळी तुरीची सलग पेरणी केली जाते त्यावेळेस
पबयाण्यात 1 टक्का ज्वारी अथवा बाजरीचे बी पमसळू न
पेरणी करावी. तुरीबरोबर ज्वारी, बाजरी, मका अथवा
सोयाबीन ही आं तरपपके घ्यावीत.
क्ेपत्रय (झोनल) पेरणी पध्दतीचा अवलंब करावा. संपूणा
गावामध्ये एकाचवेळी पेरणी करावी.
वेळेवर आं तरमशागत करून पीक तण पवरपहत ठे वावे.

तुरीवरील एकात्मिक कीड व्यवस्थापन खालीलप्रमाणे आहे .
रोगास प्रपतकारक्म, जास्त उत्पन्न दे णारे वाण पनवडावे
टर ायकोडमाा 6 ग्रॅम प्रपत पकलो पबयाणे याची बीजप्रपक्रया करावी
शेंगा पोखरणाऱ्या अळीच्या सवेक्णासाठी कामगंध सापळे ५/हे क्टर शेतात लावावे
शेतात पक्ीथांबे ५०/हे क्टर लावावे
मोठया अळ्या हाताने वेचून त्यांचा बंदोबस्त करावा
पीक ५० टक्के फुलोऱ्यात आल्यावर 5%एनएसकेई
शेंगा पोखरणारी अळी लहान अवस्थेत असताना एचएएनपपव्ही @ २५० - ५०० एलई /हे क्टर
फवारावे
8. शेंगा पोखरणाऱ्या अळीसाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एस जी @ ४ ग्रॅम /10 पलटर फवारावे
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

रासायपनक पध्दती
कीड
शेंग प खरण य
किडी (शेंग
प खरण री अळी
कपस री पतांग,
शेंगम शी,
कठपक्य ची शेंग
प खरण री अळी)

शेंग ढे िूण

उपाययोजना व
कीटकनाशक
फवारणीची वेळ
पीि 50 टक्के फुल य वर त्मिनलफॉस 25 टक्के किांव
असत न
लॅमड स यिॅ ल थ्रीन 5 टक्के किांव
पकिल्य फव रणीनां तर 15
कदवस ां नी किांव किडीांनी
आकथबि नुिस नीची प तळी
ओल ां डल्य नांतर

त्मस्पन सॅड 45 टक्के किांव
इम मेक्टीन बेंझ एट 5 टक्के किांव
इां ड क्झ ि बब 14.5 टक्के किांव
ल्यूफेनुरॉन 5.4 टक्के

प्रमाण प्रपत 10
पलटर पाणी
28 कम.ली
10 कम.ली
3 कम.ली
4 ग्रॅम
8 कम.ली.
12 कम.ली.

किडीांनी
आकथबि ड यकमथ एट 30 टक्के किांव
नुिस नीची
प तळी
ओल ां डल्य नांतर किांव द णे
भरण्य च्य अवस्थेत

25 कम.ली.

म ठय प्रम ण त प्र दु भ ब व
झ ल्य स

10 कम.ली.

ड यमेथ एट 30 टक्के

मक्यावरील लष्करी अळी

डॉ. बी. व्ही. भेदे
सि यि प्र ध्य पि, िृषी िीटिश स्त्र कवभ ग
वसांतर व न ईि मर ठव ड िृषी कवद्य पीठ, परभणी

मशागतीय पध्दती



िां ग म सांपल्य वर कपि चे अवशेष वेचून त् ां ची कवल्हे व ट ल व वी.
जकमनीची ख ल न ां गरट िर वी. त् मुळे जकमनीतील ि ष प्रखर सु यबप्रि श ची उष्णतेनी
मरुन ज तील किांव पक्षी वेचून ख तील.



पेरणी एि च वेळी िरवी. टप्प्य टप्प्य ने पेरणी ट ळ वी.



कपि ची फेरप लट िर वी.



तूर, शेंगवगीय भ जीप ल य ां चे आां तरकपि घ्य वे .



आां तरमश गत िरुन कपि तणमुक्त ठे व वे .

यांपत्रक व भौपतक पध्दती







अांडीपुांज, समुि तील लि न अळय आकण
म ठ्य अळ्य ि त ने वेचून नष्ट िर व्य त.

उपलब्धतेनुस र ि मगां ध स पळ्य च (५
स पळे / िे .) व पर िर व .
कपि वर र ख ट ि वी.

जैपवक पध्दो्ती


य किडीचे नैसकगब ि शत्रु जसे पर पकजवी िीटि (टर यि ग्र म , कटलेन मस,
कचल नस) व परभक्षी िीटि य ां चे सांवधबन िर वे.

जैपवक पध्दो्ती




टर यि ग्र म य ग ां धीलम शीने पर पजीवीग्रस्त अांडी १ ल ख प्रकत िे क्टरी शेत मध्ये ३ वे ळ
१५ कदवस च्य अांतर ने स ड वे .
जैपवक कीटकनाशके : ५ % कनांब ळी अिब किांव मेट –ि यकजयम अॅकनस प्ली ४० ग्रॅम
किांव न मुररय ररल ई ४० ग्रॅम किांव बॅ कसलस थुररत्मजजएत्मिस २० ग्रॅम १० कलटर प ण्य त
कमसळू न फ़व रणी िर वी.

रासायपनक पध्दती


बीजप्रपक्रया : स्यानटर ानीलीप्रोल २४% + थायापमथाक्झाम २४% एफ़एस ६ पमली प्रपत
पकलो पबयाणे
कालावधी

प्रादु भाा व
कीटकनाशक
पातळी
रोपावस्था ते सुरुवातीची
५%
पनंबोळी अका पकंवा
पोंग्याची अवस्था (अंडी अवस्था) प्रादु भाा वग्रस्त अझाडीरॅ क्टीन १५०० पीपीएम
(उगवणीनांतर ३ ते ४ आठवडे )
झाडे
मध्यम ते शेवटची पोंग्याची
अवस्था (दु स–या व पतस–या
अवस्थेतील अळ्या) (५ ते ७
आठवडे )

शेवटच्या अवस्थेतील अळ्या

मात्रा / १०
पल पाणी
५%
५० पमली

१०-२०%
इमामेक्टीन बें झोएट ५ % डब्ल्युअजी
४ ग्रॅम
प्रादु भाा वग्रस्त पकंवा
झाडे
त्मस्पनोसॅड ४५ % एससी पकंवा
३ पमली
थायापमथॉक्झाम १२.६ % + लॅमडा
५ पमली
साहॅलोपथ्रन ९.५ % झेडसी पकंवा
क्लोरॅ नटर ापनलीप्रोल १८.५ % एससी
४ पमली
पवषारी आपमषाचा वापर करावा. यासाठी १० पकलो
साळीचा भुसा व २ पकलो गुळ २-३ पलटर पाण्यात
पमसळू न २४ तास सडण्यासाठी ठे वावे . वापर
करण्याच्या अधाा तास अगोदर यामध्ये १०० ग्रॅम
थायोडीकाबा ७५ डब्ल्युजी पमसळावे. हे पवषारी
33
आपमष पोंग्यामध्ये टाकावे .

हुमणी
हुमणी िी बहुभक्षी िीड,
असून उन्नी, उिरी,
ग ां ढर, खत तील अळी,
मे -जून भुांगेरे किांव जून
भुांगेरे, िॉिच फसब व
मुळे ख ण री अळी य
न व नेसुध्द ओळखली
ज त त.

प्रौढ भुंगेऱ्यांचे व्यवस्थापन
मशागतीय पद्धती
उन्ह ळय तमध्ये जकमनीची ख ल न ां गरट िर वी.
नांगरणी
केल्यानंतर
उघडे
पडलेले
सुप्तावस्थेतील प्रौढ भुंगेरे हाताने वेचून
रॉकेलपमश्रीत पाण्यात पमसळू न त्यांचा नायनाट
करावा.

प्रौढ भुंगेऱ्यांचे व्यवस्थापन
यांपत्रक पध्दती

झ ड च्य फ ां दय ि लवून ख ली पडलेल्य भुां गेऱ्य च
बांद बस्त िर व .

प्रि श स पळे किांव पेटर मॅक्स च व पर िरुनदे खील
प्रौढ भुां गेरे जम िरत येत त.
किटिन शि ां ची फव रणी िेलेल्य ब भू ळ, िडु कनांब
य ां च्य फ ां दय शेत मध्ये कठिकठि णी ठे व वी. र त्रील
भुां गेरे फ ां दय वरील प ने ख ल्य मुळे िरुन ज तील.

अळीचे व्यवस्थापन
. पपकामध्ये शक्य असेल तोपयंत आं तरमशागत करावी.
. आं तरमशागत करतेवेळी शेतातील अळया हाताने वेचून नष्ट कराव्यात.
. शेतामध्ये शक्य असल्यास वाहते पाणी द्यावे. त्यामुळे जपमनीतील अळया काही प्रमाणात
मरतात.

. मेटारायपझयम ॲपनसोप्ली या उपयुक्त बुरशीचा 10 पकलो प्रपत हेक्टर या प्रमाणात जपमनीतून वापर
करावा. ही बुरशी हुमणीच्या अळयांना रोगग्रस्त करते , त्यामुळे अळयांचा बंदोबस्त होतो.

. हुमणीच्या अळीला रोगग्रस्त करणा–या सुत्रकृमीचा वापर करावा.

. पफप्रोनील 40 टक्के + इपमडाक्लोप्रीड 40 टक्के हे पमश्र कीटकनाशक 4 ग्रॅम 10 पलटर पाण्यात
पमसळू न पपकाच्या खोडाभोवती आळवणी करावी.

Thanks.

