
 

 

कपाशीवरील रसशोषक ककडींचे एकाकममक व्यवस्थापन 

डॉ. कनलेश वकिरे, डॉ. जीवन कतोरे, कृकष कवज्ञान कें द्र, सेलसरुा व डॉ. डी.बी. उंदीरवाडे सचंालक, कवस्तार कशक्षण तसेच 

प्रमुख कीटकशास्त्र कवभाग डॉ. पं.दे.कृ.कव., अकोला 

 कपाशी ह ेविदभाातील खरीप हगंामातील महत्िाचे नगदी पीक असनू काळ्या मातीतील पांढरे सोने म्हणनू 

संबोधण्यात येते. कपाशीची उत्पादकता कमी असण्याची जी प्रमखु कारण ेआहते त्यापैकीच एक म्हणज ेकापसू 

वपकाचे दरिर्षी वकडीमळेु होणारे नकुसान. भारतात कापशी वपकािर १६० प्रकारच्या वकडींचे तर महाराष्ट्रात २५ 

प्रकारच्या वकडींची नोंद झालेली आह.े यामध्ये प्रामखु्याने मािा , तडुतडेु , फुलवकडे , कोळी , पांढरी माशी ि वपठ्या 

ढेकूण ई. या रसशोर्षण वकडींचा तसेच वहरिी बोंडअळी, वठपकयांची बोंडअळी ि गलुाबी बोंडअळी या बोंडअळ्यांचा 

प्रादभुााि वदसनू येतो. िातािरणामध्ये सदु्धा वदिसेंवदिस सतत बदल होत आहते अश्या पररवथथतीत वकडींना पोर्षक 

िातािरण वमळाल्यास प्रादभुाािाची शकयता नाकारता येत नाही. म्हणनू शतेकरी बांधिांनी जागरूक राहून वपकाचे 

वनरीक्षण करून वकडींचे एकावत्मक व्यिथथापन करण ेगरजचेे आह.े कपाशी वपकािरील येणायाा  वकडी त्यांची 

ओळख, प्रादभुााि ि एकावत्मक व्यिथथापन खालील प्रमाण ेवदले आह.े 

रसशोषक ककडी: 

१. मावा: मािा वपिळसर वकंिा वफककट वहरिा रंगाचा असतो. मािा कोिळ्या डहाळीिर वकंिा पानाच्या खालच्या 

बाजनूे समहूाने राहून त्यातील रस शोर्षण करतात. तसेच आपल्या शरीरातनू वचकट द्रि बाहरे टाकतात आवण त्यािर 

काळी बरुशी िाढते , त्यामळेु पानांद्वारे अन्न तयार करण्याच्या प्रवियेत बाधा वनमााण करतात. मािा कीडीचा प्रादभुााि 

अवधक झाल्यास पाने कोकडतात आवण झाडाची िाढ खुटंते. या वकडीचा प्रादभुााि जलैु च्या मध्यात सरुू होऊन जलैु 

च्या शिेटच आठिडा ते ऑगथट चा पवहला पंधरिाडा आवण वडसेंबर ते जानेिारी मवहन्यात सिाात जाथत आढळून 

येतो. वकडीला थंड िातािरण ि जाथत आद्राता पोर्षक तर जोराचा पाऊस मारक असतो.  

 

 

 

 

     मावा कीड    कोकडलेली पाने  

 



 

 

२. तुडतुडे: तडुतडेु वफककट वहरव्या रंगाचे , पाचरीच्या आकाराचे असनू ते नेहमी लांबीला वतरके चालतात. 

तडुतड्ुयांच्या वपल्लांना पंख नसतात. प्रौढ ि वपल्ले पानाच्या खालच्या बाजनूे उपवथथत राहून पानातील रस शोर्षण 

करतात. त्यामळेु पाने प्रथम कडेने वपिळसर होऊन नंतर तपवकरी रंगाची होतात. जाथत प्रादभुााि झाल्यास संपणूा पाने 

लाल तांबडी होऊन त्यांच्या कडा मरुगळतात , पररणामी झाडांची िाढ खुटंते , झाडांना पात्या , फुले ि बोंडे कमी 

प्रमाणात लागतात. या वकडीचा प्रादभुााि जलैु च्या शिेटी सरुू होऊन ऑगथट चा शिेटचा  आठिडा ते सप्टेंबर चा 

पवहला पंधरिाडा जाथत आढळून येतो. या वकडीला जाथत पाऊस ढगाळ िातािरण पोर्षक असते.  

 

तुडतुडे व प्रादुभााव 

 

३. फुलककडे:  फुलवकडे आकाराने लहान ि लांबट असनू रंगाने वफककट वपिळसर वकंिा तपवकरी रंगाचे असतात. 

प्रौढ ि वपल्ले कपाशीची पाने आवण वहरिी बोंडे खरडून त्यातनू वनघणारा रस शोर्षण करतात. त्यामळेु पानािर प्रथम 

पांढुरके चटे्ट ि नंतर तपवकरी वठपके आढळून येतात. कोरडिाहु कपाशीिर फुलकीड्यांचा प्रादभुााि साधारणता 

ऑगथटच्या मध्यानानंतर सरुू होऊन सप्टेंबरच्या पवहल्या  पंधरिाड्यात आढळून येतो. या वकडीला उष्ट्ण ि कोरडे 

हिामान पोर्षक तर अत्यंत जोराचा पाऊस नकुसानकारक ठरतो. 

 

 

 

फुलककडे व प्रादुभााव 

४. पांढरी माशी: पांढरी माशी आकाराने अगदी लहान असनू पंख पांढुरके वकंिा करड्या रंगाचे असतात. शरीरािर 

वपिळसर झाक असनू डोकयािर मध्यभागी दोन तांबडे वठपके असतात. प्रौढ ि वपल्ले पानाच्या खालच्या बाजनूे एका 

वठकाणी उपवथथत राहून पानातील रस शोर्षण करतात , त्यामळेु पाने कोमजेतात. तीव्र थिरूपाचा प्रादभुााि झाल्यास 



 

 

पाने लालसर वठसलु होऊन िाळतात. यावशिाय वपल्ले शरीरातनू वचकट द्रि बाहरे टाकतात आवण त्यािर काळी 

बरुशी िाढते. असे प्रादभुाािग्रथत झाड वचकट ि काळसर होते. झाडाची िाढ खुटंते आवण त्याचा उत्पादनािर अवनष्ट 

पररणाम होतो. या वकडीचा प्रादभुााि सप्टेंबरच्या सरुूिातीपासनू आढळून येतो ि नोव्हेंबर मध्ये जाथत प्रमाणात वदसनू 

येतो. या वकडीला दीघाकाळ कोरडे िातािरण ि वदिसाचे तापमान ३३ º से. च्यािर ि प्रखर सयूाप्रकाश अत्यंत पोर्षक 

असतो.  

  पांढरी माशी व प्रादुभााव 

५. कोळी:  ही कीड आकाराने सकू्ष्म असनू पानातील रस शोर्षण करतात. लाल कोळींनी रस शोर्षण केलेली पाने 

लालसर तांबडी पडतात तर िलूी कोळींनी रस शोर्षण केलेल्या पानािर पांढुरके केसाळ चटे्ट पडतात. कोळी वकडीचा 

प्रादभुााि साधारणपण ेसप्टेंबरच्या सरुूिातीला आढळून येतो.   

 

 

 

 

लाल कोळी व प्रादुभााव 

६. कपठ्या ढेकूण:  प्रौढ ि वपल्ले शरीराने मदृु , अडंाकृती चापट असनू शरीराभोिती आखडू तंत ूपाठीिर मागील 

बाजसू लांबीच्या वदशनेे दोन काळ्या पट््टया असतात. मागील बाजसू दोन ते तीन शपेटीसारख ेतंत ूअसतात. त्यांच्या 

शरीरातील पेशीद्रव्य वफककट वहरव्या रंगाचे असते. नकुत्याच अड्ंयातनू वनघालेल्या वपल्लांच्या अगंािर 

कापसासारख ेमदृ ूआिरण नसते , परंत ुजसजशी त्यांची िाढ होते तसे ह ेआिरण दाट होत जाते. संपणूा शरीर 

वपठासारख्या मऊ मणेकट ि पांढया्ा रंगाच्या पदाथाण ेझाकलेले असते . त्यामळेुच ह्या वकडीला वपठ्या ढेकूण असे 

संबोधल्या जाते. प्रौढ नर मादीपेक्षा आकाराने लहान असनू त्याला पंखाची एक जोडी असते. प्रौढ ि वपल्ले  

पानातील, कोिळ्या शेंड्यातील , फांदी मधनू रस शोर्षण करतांना पानात विर्षारी लाळ वमसळली जाते त्यामळेु पाने 

चरुगळतात. प्रादभुाािग्रथत झाडाचे शेंडे झपुकयासारख ेवदसतात.  जाथत प्रादभुााि झाल्यास प्रादभुाािग्रथत शेंडा अथिा 



 

 

पाने पणूात: िाळतात. ही कीड सदु्धा आपल्या शरीरातनू वचकट द्रि बाहरे सोडते , त्यािर काळी बरुशी िाढते त्यामळेु 

अन्न तयार करण्याच्या प्रवियेत बाधा वनमााण होते. पररणामी संपणूा झाड वचकट ि काळे वदसते , बोंडे अपररपकि 

अिथथेत उमलतात त्यामळेु कापसाची प्रत खालिते आवण उत्पादनात घट येते.  

 

 

 

 

 

     नर            मादी  

 

 

 

 

 

 

 

        पानावरील प्रादुभााव     फांदीवरील प्रादुभााव    बोंडावरील प्रादुभााव  

 

ककडींची आकथाक नुकसानीची पातळी: 

मावा: सरासरी १० मािा कीटक प्रवत पान वकंिा १५ ते २० टकके प्रादभुाािग्रथत झाडे. 

तुडतुडे: सरासरी २ ते ३ तडुतडेु प्रवत पान. 

फुलककडे:  सरासरी १० फुलवकडे प्रवत पान. 

पांढरी माशी: सरासरी ८ ते १० प्रौढ माश्या वकंिा २० वपल्ले प्रवत पान. 

सिा रस शोर्षक वकडी एकत्र वमळून (मािा, तडुतडेु, फुलवकडे): सरासरी १० वकडी प्रवत पान. 

एकाकममक व्यवस्थापन: 

 वशफारशीपेक्षा नत्र खताचा िापर टाळािा. 

 बांधािरील तसेच शतेाच्या सभोिताल पयाायी खाद्य िनथपतीिरील वपठ्या ढेकूण वकडीचा िळेीच बंदोबथत 

करािा. िळेोिळेी आतंरमशागत करून पीक तण विरवहत ठेिाि.े  

 बीटी कपाशीला इवमडाकलोप्रीड ७० टकके डब्लल्य.ुएस. वकंिा थायोमथेोकझाम ७० टकके डब्लल्य.ुएस. या 

कीटकनाशकांची वबजप्रविया केलेली असते. त्यामळेु रस शोर्षक वकडींपासनू साधारणता २ ते ३ 



 

 

आठिड्यापयंत संरक्षण वमळते. म्हणनू या काळात कोणत्याही कीटकनाशकाची फिारणी करू नये. त्यामळेु 

नैसवगाक वमत्र कीटकांचे संिधान होण्यास मदत होईल.  

 वपिळ्या पत्र्याचे वचकट सापळे शतेमध्ये लािािते. यासाठी वटंनाच्या पत्र्याच्या डब्लयािर तेल वकंिा ग्रीस 

लािनू ते शतेात लािािते. वपिळ्या रंगामळेु त्यािर पांढयााय माश्या आकवर्षात होतात आवण त्यािर 

लािलेल्या तेलामळेु वतथे वचपकतात. अश्या पत्र्यािरील वचपकलेल्या माश्या पसुनू घऊेन त्यािर पनु्हा तेल 

लािाि.े  

 रस शोर्षक वकडीिर उपवजविका करणारे वमत्रकीटक उदा. वसरवफड माशी , कातीन , ढालवकडे , िायसोपा , 

अनॅॅयसीस प्रजातीचा परोपजीिी कीटक ई. संख्या परेुशी आढळून आल्यास रसायवनक कीटकणाशकांचा 

िापर टाळािा. 

 ५ टकके वनंबोळी अका  वकंिा मािा , तडुतडेु , पांढरी माशी कररता अझडँीरेवकटन ३०० पीपीएम वनमतेल बेस 

डब्लल्य.ुएस. सी. ५० वमवल वकंिा अझडँीरेवकटन ५ टकके ५ वमवल तर पांढयााव  माशीच्या व्यिथथापणाकररता 

व्हावटावसवलयम लेकॅनी ५० ग्रॅम १० लीटर पाण्यात वमसळून फिारणी करािी.  

 िरील सिा उपाय करून वकडींनी आवथाक नकुसानीची पातळी गाठल्यास असॅीटावमवप्रड २० टकके एस.पी. १ 

ग्रॅम वकंिा बपु्रोफेजीन २५ टकके प्रिाही २० मी.ली. वकंिा वफप्रोवनल ५ टकके प्रिाही ३० वमवल वकंिा 

थायामथेोकझाम २५ टकके डब्लल्य.ुजी. २ ग्रॅम वकंिा फ्लोवनकामाइड ५० टकके  डब्लल्य.ुजी. ३ ग्रॅम वकंिा 

इवमडाकलोप्रीड १७.८ टकके प्रिाही २ वम.ली. वकंिा कलोरपायरीफाँस ५० टकके + सायपरमवेिन ५ टकके 

प्रिाही २० वम.ली. िरीलपैकी कुठल्याही एका कीटकनाशकाची प्रवत १० लीटर पाण्यात वमसळून फिारणी 

करािी. दसुरी फिारणी करतांनी कीटकनाशक बदलनू फिारणी करािी.  

 कोळी आवण पांढयाा ा माशीच्या व्यिथथापणासाठी थपायरोमसेीफेन २२.९ टकके एस.सी. १२ वम.ली. प्रवत 

१० लीटर पाण्यात वमसळून फिारणी करािी.  

 फिारणीसाठी वदलेले कीटकनाशकांचे प्रमाण साध्या पंपासाठी असनू पािर पंपासाठी ह ेप्रमाण वतप्पट कराि.े  

 पायरेिाइड िगाातील कीटकनाशके खबरदारी म्हणनू एकापाठोपाठ एक न िापरता त्यांचा हगंामात एक वकंिा 

दोनच फिारण्या कराव्यात आवण तेही कपाशीचे पीक ७० ते ७५ वदिसाचे झाल्यानंतर पायरेिाइडच्या 

अवधक िापरामळेु पांढयाा े माशीचा प्रादभुााि िाढण्याची शकयता असते.    

   

   

    


