
 

 

सोयाबीनवरील खोडमाशी व चक्रीभ ुंगा किडींचे एिाकममि व्यवस्थापन 

 सोयाबीन पिक सद्यपथथतीत २५ ते ३० पदवसाचे असनू वाढीच्या अवथथेत आह.े सततच्या िावसामळेु बहुताांश पिकाणी 

शेतामध्ये िाणी साचले आहे. िावसाचा जोर कमी झाल्यानांतर उघाड पदल्यानांतर िोषक वातावरण पनमााण झाल्यास खोडमाशीचा 

प्रादरु्ााव वाढू शकतो.त्यासोबतच सोयाबीन पिकावर चक्रीर्ुांगा पकडीच्या प्रादरु्ाावाची शक्यता सध्या नाकारता येत नाही. म्हणनू 

शेतकरी बाांधवाांनी  जागरूक राहून पिकाचे पनरीक्षण करून पकडींचे एकापत्मक व्यवथथािन करावे असे आव्हाहन डॉ. पनलेश वपझरे 

पवषय पवशेषज्ञ (पिक सांरक्षण), डॉ. जीवन कतोरे कायाक्रम समन्वयक, कृपष पवज्ञान कें द्र, सेलसरुातसेच डॉ. डी.बी. उांदीरवाडे सांचालक 

पवथतार पशक्षण तसेच प्रमखु कीटकशास्त्र पवर्ाग डॉ. िां.द.ेकृ.पव., अकोला याांच्या वतीने शेतकरी बाांधवाांना करण्यात येत आह.े 
 

खोडमाशी 

 प्रौढ माश्या आकाराने लहान , चमकदार काळ्या असनू त्याांची लाांबी २ पम.मी.असते. अांड्यातून पनघालेली िाय नसलेली 

अळी, पिक्कट पिवळ्या रांगाची असते. ही अळी प्रथम जवळच्या िानाच्या पशरेला पिद्र करते. नांतर अळी िानाचे दिेातून मखु्य 

खोडात पकां वा िाांदीत प्रवेश करून आतील र्ाग िोखरून खाते. पिकाच्या सरुुवातीच्या अवथथेत या कीडीचा प्रादरु्ााव झाल्यास 

पकडग्रथत झाड वाळते व मोि्या प्रमाणात नकुसान होते. मोि्या झाडावर प्रादरु्ााव पदसत नाही िण अश्या झाडावर खोडमाशीच्या 

अळीने प्रौढ माशीला बाहरे येण्यासािी केलेले पिद्र आढळते. खोडमाशीची अळी व कोष िाांद्यात व खोडात आढळतात. या पकडीचा 

प्रादरु्ााव रोिवथथेत झाल्यास त्याचा झाडाच्या सांख्येवर पविरीत िररणाम होऊन पिकाची िनुःिेरणी पकां वा उत्िादनात घट येण्याची 

शक्यता असते. पकडग्रथत झाडावरील िुलाांची गळ होते. शें गेतील दाण्याचे वजन कमी होऊन उत्िादनात १६ ते ३० टक्के ियंत घट 

येते.  

आकथिि न िसानीची पातळी: १० टक्के प्रादरु्ाावग्रथत रोि.े 

 खोडमाशीची अळी     खोडमाशी प्राद भािवग्रस्त रोपे व झाड  

चक्रीभ ुंगा 

 चक्रीर्ुांग्याचा प्रौढ पिक्कट तिपकरी रांगाचा असतो , मादी िानाच्या दिेावर , िाांदीवर पकां वा मखु्य खोडावर दोन चक्रकाि 

तयार करून यामध्ये तीन पिद्र करते आपण त्यािैकी एकामध्ये अांडी घालते. त्यामळेु चक्रकािाचा वरचा र्ाग वाळतो. अांडी पिक्कट 

पिवळसर व लाांबट आकाराची असतात. िणूा वाढ झालेली अळी १९ ते २२ पम.मी. लाांब , दांडगोलाकृती, गळुगळुीत पिवळसर रांगाची 

असनू शरीरावर लहान लहान उर्ट र्ाग पदसतात. अांड्यातून पनघालेली अळी िानाचे दिे , िाांदी व मखु्य खोडाचा आतील र्ाग 

िोखरून खाते. या पकडीचा प्रादरु्ााव िीक दीड ते दोन मपहन्याचे झाल्यास पकडग्रथत झाड इतर झाडासारखे पदसत असल्यामळेु 

प्रादरु्ााव लक्षात येत नाही. चक्रीर्ुांग्याच्या प्रादरु्ाावामळेु शेंगा धरण्याचे प्रमाणात , दाण्याच्या सांख्येत तसेच वजनात अनकु्रमे ५३, ५६ 



 

 

आपण ६६ टक्केियंत घट येऊ शकते. िणूा वाढलेली अळी िोखरलेल्या र्ागात कोषावथथेत जाते. लवकर िेरलेल्या सोयाबीन पिकावर  

चक्रीर्ुांग्याचा प्रादरु्ााव जाथत येतो.  

 चक्रीभ ुंग्याचा प्रौढ  चक्रीभ ुंग्याची अळी प्राद भािव  

आकथिि न िसानीची पातळी: िुलोयाागिवूी ३ ते ५ चक्रीर्ुांगा प्रपत मीटर ओळ. 

व्यवस्थापन:  

 पिवळे पचकट सािळे २५ प्रती हके्टरी याप्रमाणात लावनू पनयपमत खोडमाशीचा प्रादरु्ााव िाहण.े  

 खोडमाशी व चक्रीर्ुांगा प्रादरु्ाावामळेु पकडग्रथत झाडे, िाने व िाांद्या याांचा पकडीसकट नायनाट करावा. 

 पिकाच्या सरुुवातीच्या अवथथेत िुलोयााविवूी िाच टक्के पनांबोळी अकााची िवारणी करावी.  

 खोडमाशी व चक्रीर्ुांगा पकडीनेआपथाक नकुसानीची िातळी ओलाांडल्या नांतर इपथऑन ५० टक्के प्रवाही १५-३० मी.पल. 

पकां वा इांडोक्झाकाबा १५.८ ई.सी. ६.७ मी.पल. पकां वा क्लोराांट्रापनलीप्रोल१८.५ एस.सी. ३ मी.ली.पकां वा थायोमेथोक्झम 

१२.६ टक्के + लॅमडा सायहलोपिन ९.५ टक्के @ २.५ पमपल पकां वा क्लोराांट्रापनलीप्रोल९.३० टक्के + लॅमडा सायहलोपिन 

४.६० टक्के @ ४ पमपल पकां वा बीटासायफ्लूपिन ८.४९ टक्के + इपमडाक्लोप्रीड १९.८१ झेड.सी. टक्के @ ७ पमपल 

यािैकी कोणतेही एक कीटकनाशकाची प्रपत १० लीटर िाण्यात पमसळून िवारणी करावी. 

 

वररष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रम ख, 

िृकष कवज्ञान िें द्र, सेलस रा 


