
 

 

कपाशीवरील रसशोषक ककडींचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे 

 कपाशी ह ेखरीप हगंामातील महत्वाचे नगदी पीक आह.े जलैु ऑगस्ट महहन्यात सतत पाऊस पडत होता 

परंत ुसद्यहस्थतीत पाऊस थांबला व तापमानात वाढ झाली तसेच वातावरण अधनूमधनू ढगाळ व कोरडे असल्यामळेु 

कपाशी हपकावर रस शोषण हकडींच्या संख्येत वाढ होतांना तसेच प्रादभुााव हदसनू येत आह.े सद्यहस्थतीत कापसू 

हपकावर प्रामखु्याने मावा , तडुतडेु , फुलहकडे , ई. रसशोषण हकडींचा प्रादभुााव काही हिकाणी आहथाक नकुसानीची 

पातळीच्या वर हदसनू येत आह.े म्हणनू शतेकरी बांधवांनी जागरूक राहून हपकाचे हनरीक्षण करून हकडींचे एकाहत्मक 

व्यवस्थापन करण ेगरजचेे आह.े  

 मावा हपवळसर हकंवा हफक्कट हहरवा रंगाचा असतो. मावा कोवळ्या डहाळीवर हकंवा पानाच्या खालच्या 

बाजनूे समहूाने राहून त्यातील रस शोषण करतात. मावा कीडीचा प्रादभुााव अहधक झाल्यास पाने कोकडतात आहण 

झाडाची वाढ खुटंते. तडुतडेु हफक्कट हहरव्या रंगाचे , पाचरीच्या आकाराचे असनू ते नेहमी लांबीला हतरके चालतात. 

प्रौढ व हपल्ले पानाच्या खालच्या बाजनूे उपहस्थत राहून पानातील रस शोषण करतात. त्यामळेु पाने प्रथम कडेने 

हपवळसर होऊन नंतर तपहकरी रंगाची होतात. जास्त प्रादभुााव झाल्यास संपणूा पाने लाल तांबडी होऊन त्यांच्या कडा 

मरुगळतात, पररणामी झाडांची वाढ खुटंते , झाडांना पात्या, फुले व बोंडे कमी प्रमाणात लागतात. फुलहकडे आकाराने 

लहान व लांबट असनू रंगाने हफक्कट हपवळसर हकंवा तपहकरी रंगाचे असतात. प्रौढ व हपल्ले कपाशीची पाने आहण 

हहरवी बोंडे खरडून त्यातनू हनघणारा रस शोषण करतात. त्यामळेु पानावर प्रथम पांढुरके चटे्ट व नंतर तपहकरी हिपके 

आढळून येतात. तसेच पांढरी माशीचे प्रौढ व हपल्ले पानाच्या खालच्या बाजनूे एका हिकाणी उपहस्थत राहून 

पानातील रस शोषण करतात, त्यामळेु पाने कोमजेतात. तीव्र स्वरूपाचा प्रादभुााव झाल्यास पाने लालसर हिसलु होऊन 

वाळतात. झाडाची वाढ खुटंते आहण त्याचा उत्पादनावर अहनष्ट पररणाम होतो.  

ककडींची आकथिक नुकसानीची पातळी: 

मावा: सरासरी १० मावा कीटक प्रहत पान 

हकंवा १५ ते २० टक्के प्रादभुाावग्रस्त झाडे. 

तुडतुडे: सरासरी २ ते ३ तडुतडेु प्रहत पान. 

फुलककडे:  सरासरी १० फुलहकडे प्रहत पान. 

पाांढरी माशी:  सरासरी ८ ते १० प्रौढ माश्या 

हकंवा २० हपल्ले प्रहत पान. 

सवा रस शोषक हकडी एकत्र हमळून (मावा , 

तडुतडेु, फुलहकडे): सरासरी १० हकडी प्रहत 

पान आढळल्यास हकडींचे व्यवस्थापन करण े

गरजचेे आह.े 



 

 

व्यवस्थापनाचे उपाय : 

 हशफारशीपेक्षा नत्र खताचा वापर टाळावा. हपवळ्या पत्र्याचे हचकट सापळे शतेमध्ये लावावते. हपवळ्या 

रंगामळेु त्यावर पांढयाा  माश्या आकहषात होतात आहण त्यावर लावलेल्या ग्रीस हकंवा तेलामळेु हतथे हचपकतात.रस 

शोषक हकडीवर उपहजहवका करणारे हमत्रकीटक उदा. हसरहफड माशी , कातीन , ढालहकडे , क्रायसोपा , अनॅॅयसीस 

प्रजातीचा परोपजीवी कीटक ई. संख्या परेुशी आढळून आल्यास रसायहनक कीटकणाशकांचा वापर टाळावा. ५ टक्के 

हनंबोळी अका  हकंवा अझडँीरेहक्टन ३०० पीपीएम हनमतेल बेस डब्लल्य.ुएस. सी. ५० हमहल हकंवा अझडँीरेहक्टन ५ 

टक्के ५ हमहल हकंवा पांढयााीी माशीच्या व्यवस्थापणाकररता व्हाहटाहसहलयम लेकॅनी ५० ग्रॅम १० लीटर पाण्यात 

हमसळून फवारणी करावी.  

 वरील सवा उपाय करून हकडींनी आहथाक नकुसानीची पातळी गािल्यास असॅीटाहमहप्रड २० टक्के एस.पी. १ 

ग्रॅम हकंवा बपु्रोफेजीन २५ टक्के प्रवाही २० मी.ली. हकंवा हफप्रोहनल ५ टक्के प्रवाही ३० हमहल हकंवा थायामथेोक्झाम 

२५ टक्के डब्लल्य.ुजी. २ ग्रॅम हकंवा फ्लोहनकामाइड ५० टक्के  डब्लल्य.ुजी. ३ ग्रॅम हकंवा इहमडाक्लोप्रीड १७.८ टक्के 

प्रवाही २ हम.ली. हकंवा क्लोरपायरीफाँस ५० टक्के + सायपरमहेिन ५ टक्के प्रवाही २० हम.ली. वरीलपैकी कुिल्याही 

एका कीटकनाशकाची प्रहत १० लीटर पाण्यात हमसळून फवारणी करावी.  फवारणीसािी हदलेले कीटकनाशकांचे 

प्रमाण साध्या पंपासािी असनू पावर पंपासािी ह ेप्रमाण हतप्पट कराव.े दसुरी फवारणी करतांनी  कीटकनाशक बदलनू 

फवारणी करावी. असे आव्हाहन डॉ. हनलेश वहझरे हवषय हवशषेज्ञ (हपक संरक्षण) तसेच डॉ. जीवन कतोरे वररष्ठ 

शास्त्रज्ञ व प्रमखु, कृहष हवज्ञान कें द्र, सेलसरुा यांच्या वतीने शतेकरी बांधवांना करण्यात येत आह.े  

 

वररष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, 

कृकष कवज्ञान कें द्र, सेलसुरा 


