
 

 

शेतकर्यां नो वेळीच करय गुलयबी बोंडअळीचे व्र्वस्थयपन 

 कापसू पीक सद्यस्थथतीत पात्या , फुले तसेच बोंड धरण्याच्या अवथथेत आह.े वधाा स्िल्ह्यात काही भागात 

गलुाबी बोंडअळी चा प्रादभुााव स्दसनू येत आह.े असा प्रादभुााव इतरही भागात फुले अवथथेत असणाऱ्या कपाशी 

स्पकावर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी शतेकरी बंधूंनी आपल्ह्या स्पकाचे सवके्षण करून वळेीच 

स्नयंत्रणाच्या उपाययोिना करने गरिचेे आह.े  असे आव्हाहन डॉ. स्नलेश वस्िरे स्वषय स्वशषेज्ञ (स्पक संरक्षण) तसेच 

डॉ. िीवन कतोरे वररष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमखु , कृस्ष स्वज्ञान कें द्र , सेलसरुा यांच्या वतीने शतेकरी बांधवांना  आव्हाहन  

करण्यात येत आह.े 

गुलयबी बोंडअळीची ओळख व प्रयदुर्याव: 

 अड्ंयातनू स्नघालेली अळी रंगाने पांढुरकी तर पणूा वाढलेली अळी गलुाबी रंगाची असते. अळी फुले व 

स्हरव्या बोंडांना नकुसान पोहचस्वते. ज्या फुलांमध्ये ही अळी असते , अशी फुले अधावट उमललेल्ह्या गलुाबाच्या 

कळीसारखी स्दसतात. यालाच “डोमकळी” असे म्हणतात. या अळीचा प्रादभुााव बोंडांमध्ये िाथत प्रमाणात आढळून 

येतो. अड्ंयातनू स्नघलेली अळी बोंडात स्शरल्ह्यानंतर ह ेस्िद्र बंद होते. त्यामळेु बोंडाचे वरुण स्नरीक्षण केल्ह्यानंतर 

सदु्धा अळीचा प्रादभुााव ओळखता येत नाही. अळी अवथथा बोंडामध्येच पणूा िाल्ह्यानंतरच ही अळी कोषावथथेत 

िाण्यासाठी बोंडाला स्िद्र करून बाहरे पडते. अशी प्रादभुाावग्रथत बोंडे पररपक्व न होताच फुटतात. त्यामळेु कापसाची 

प्रत स्बघडते. गलुाबी बोंडअळी बोंडात राहून सरकीचेही नकुसान करते. त्यामळेु स्बयाण्याची उगवणशक्ती आस्ण 

तेलाच्या प्रमाणात घट येते. 

   

 

 

 

प्रयदुर्याव 

गुलयबी बोंडअळीचे एकयत्मिक  व्र्वस्थयपन 

 स्पकामध्ये टेहाळणीसाठी एकरी 2 फेरोमोन सापळे याप्रमाण ेलावणे , वषे्ठनावरील सचुण ेनसुार स्वस्शष्ट 

कलावधीत वडया (लरु) बदलाव्या व दर आठवड्याने पतंग मोिनू नष्ट कराव.े कपाशीला पात्या आल्ह्यानंतर  ७ ते ८ 

वळेा स्पकामध्ये दर १० स्दवसानंतर ट्रायकोग्रामा बॅकट्री या परोपिीवी स्मत्रकीटक असलेले ट्रायकोकाडा एकरी ३ काडा 

कपाशीच्या शतेामध्ये सोडस्वत. फुलोरा अवथथेत दर आठवड्याने गलुाबी बोंडअळीग्रथत डोमकळ्या शोधनू नष्ट 

कराव्यात. फुले व बोंड धरण्याच्या अवथथेत ५ टक्के स्नंबोळी अका  स्कंवा अिडँीरेस्क्टन ३०० पी.पी.एम. ५० मी.ली. 

स्कंवा वातावरणात परेुशी आद्राता असतांना स्बव्हरेरया बॅसीयाणा १.१५ टक्के डब्लल्ह्य.ु पी. ५० ग्रॅम प्रस्त १० लीटर 

पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी. 



 

 

सवेक्षण: पात्या व फुले अवथथेत स्कमान दर आठवड्याने शतेाचे प्रस्तस्नस्धत्व करतील अशी २० िाडे स्नवडून 

त्यावरील ऐकून व प्रादभुावग्रथत फुले (डोमकळ्या)/ पात्या/बोंडे मोिनू ५ ते १० टक्के प्रादभुाावाचेप्रमाण आढळल्ह्यास 

तसेच प्राधान्याने बोंडावथथेत २० स्हरवी बोंडे तोडून (प्रत्येक िाडावरील एक याप्रमाण)े त्यात ५ ते १० टक्के 

प्रादभुावग्रथत बोंडेस्कंवा २० पैकी २ बोंडात गलुाबी स्कंवा पांढयाााा अळ्या असल्ह्यास आस्थाक नकुसान संकेत पातळी 

समिनू रासायस्नक कीटकनाशकांचा वापर करावा.  

 रयसयर्त्नक कीटकनयशके: थायोडीकाबा ७५ टक्के 

डब्लल.ु पी. २० ग्रॅम स्कवा क्वीनोलफाँस २० टक्के ए.एफ. 

२५ स्मस्ल स्कवा सायपरमसे्िन १० टक्के प्रवाही ७.६ स्मस्ल 

स्कवा क्लोरांट्रानीस्लप्रोल ९.३ टक्के + लॅमडा 

सायहलोस्िन ४.६ टक्के िडे.सी. @ ५ स्मस्ल स्कंवा 

डेल्ह्टामसे्िन १ टक्के + ट्रायिोफोस ३५ टक्के प्रवाही १० ते 

१२.५ स्मस्ल स्कंवा क्लोरपायरीफोस + सायपरमसे्िन ५ 

टक्के @ १० स्मस्ल वरीलपैकी कुठलेही एक कीटकनाशक १० लीटर पाण्यात स्मसळून फवारणी करावी.  सदर 

कीटकनाशकाची स्दलेली मात्रा ही साध्या पंपासाठी आह ेपेट्रोल पंपासाठी मात्रा स्तप्पट करावी. पायरेिाइड वगाातील  

कीटकनाशके खबरदारी म्हणनू त्यांचा कपाशीचे पीक ७० ते ७५ स्दवसाचे िाल्ह्यानंतरच एक स्कंवा दोन वळेा वापर 

करावा. पायरेिाइडच्या अस्धक वापरामळेु पांढयााल माशीचा प्रादभुााव वाढण्याची शक्यता असते.  

 

वररष्ठ शयस्त्रज्ञ व प्रिुख, 

कृत्ष त्वज्ञयन कें द्र, सेलसुरय 


