
 

 कापूस पपकातील गुलाबी बोंडअळीच्या व्यवस्थापनासाठी एकरी 2 फेरोमोन सापळे याप्रमाणे लावणे, 

वेष्ठनावरील सुचण े नुसार पवपिष्ट कलावधीत वडया (लुर) बदलाव्या व दर आठवड्याने पतंग मोजून नष्ट 

करावे. ट्रायकोग्रामा बॅकट्री या परोपजीवी पमत्रकीटक असलेले ट्रायकोकाडड एकरी ३ काडड कपािीच्या 

िेतामध्ये सोडपवत. फुलोरा अवस्थेत दर आठवड्याने गुलाबी बोंडअळीग्रस्त डोमकळ्या िोधून नष्ट कराव्यात. 

५ टके्क ननबोळी अकड  ककवा अझँडीरेपटटन ३०० पी.पी.एम. ५० मी.ली. ककवा वातावरणात पुरेिी आर्द्डता 

असतांना पबव्हरेरया बॅसीयाणा १.१५ टके्क डब्ल्यु. पी. ५० गॅ्रम प्रपत १० लीटर पाण्यात पमसळून फवारणी 

करावी. तसेच ५ ते १० टके्क प्रादभुाडवग्रस्त फुले (डोमकळ्या/बोंड े आढळ्यास क्वीनोलफाँस २० टके्क 

ए.एफ. २५ पमपल ककवा सायपरमेपिन १० टके्क प्रवाही ७.६ पमपल ककवा टलोरांट्रानीपलप्रोल ९.३ टके्क + 

लॅमडा सायहलोपिन ४.६ टके्क झेड.सी.@ ५ पमपल ककवा डे् टामेपिन १ टके्क + ट्रायझोफोस ३५ टके्क प्रवाही 

१० ते १२.५ पमपल ककवा टलोरपायरीफोस +  सायपरमेपिन ५ टके्क @ १० पमपल वरीलपैकी कुठलेही एक 

कीटकनािक १० लीटर पाण्यात पमसळून फवारणी करावी.  

 कापूस पपकातील रस िोषण (उदा. फुलककड,े तुडतुड,े पांढरी मािी, मावा ई.) ककडीच्या 

व्यवस्थापनासाठी पिफारिीपेक्षा नत्र खताचा वापर टाळावा. पपवळ्या पत्र्याचे पचकट सापळे िेतमध्य े

लावावेत. ५ टके्क ननबोळी अकड  ककवा अझँडीरेपटटन ३०० पीपीएम पनमतेल बेस डब्ल्यु.एस. सी. ५० 

पमपल ककवा अझँडीरेपटटन ५ टके्क ५ पमपल ककवा पांढर् या मािीच्या व्यवस्थापणाकररता व्हाटिसटपसपलयम लेकॅनी 

५० गॅ्रम १० लीटर पाण्यात पमसळून फवारणी करावी. वरील सवड उपाय करून ककडींनी आर्थथक नकुसानीची 

पातळी गाठ्यास अॅसीटापमपप्रड २० टके्क एस.पी. १ गॅ्रम ककवा कफप्रोपनल ५ टके्क प्रवाही ३० पमपल ककवा 

थायामेथोटझाम २५ टके्क डब्ल्यु.जी. २ गॅ्रम ककवा फ्लोपनकामाइड ५० टके्क  डब्ल्यु.जी. ३ गॅ्रम ककवा 

इपमडाटलोप्रीड १७.८ टके्क प्रवाही २ पम.ली. ककवा टलोरपायरीफाँस ५० टके्क + सायपरमेपिन ५ टके्क 

प्रवाही २० पम.ली. वरीलपैकी कुठ्याही एका कीटकनािकाची प्रपत १० लीटर पाण्यात पमसळून फवारणी 

करावी. 

 कापूस पपकातील दपहया रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रदरूभावग्रस्त पपकाचे अविेष जाळून नष्ट करावेत, 

पिफारिीपेक्षा नत्र खताचा वापर टाळावा, तसेच रोगाचा प्रादभुाडव कदसताच पाण्यात पमसळणारे गंधक २५ 

गॅ्रम १० लीटरपाण्यात पमसळून सकाळी ककवा दपुारनतंर फवारणी करावी ककवा अँझोपटझस्ट्राँबीन १८.२ % 

+ पडफेनकोनँझोल ११.४ टके्क एस.सी. १० मीली ककवा के्रसोपटझम पमथाईल ४४.३ टके्क एस.सी. १० 

मीली प्रपत १० लीटर पाण्यात पमसळून फवारणी करावी.   

 हरभरा पपकामध्ये मर व मुळकुज रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी पेरणीपुवी पबयाण्यास ट्रायकोडमाड व्हीररडी ४ 

गॅ्रम ककवा कार्बोक्झिन ३७.५% + थायरम ३७.५% ह े र्बरुक्िनािक ३ गॅ्रम प्रती ककलो पबयाण्यास ककवा 

टेबुकोनाझोल ५.४% एफ.एस. ४ मीली प्रती १० ककलो पबयाण्यास घेऊन पबजप्रकक्रया करावी. 

 गहू पपकामध्ये पेरणीपुवी पबयाण्यास थायरम ७५ % डब्ल्यु.एस. २.५ गॅ्रम ककवा कार्बोक्झिन ३७.५% + 

थायरम ३७.५% ह े र्बरुक्िनािक ३ गॅ्रम प्रती ककलो पबयाण्यास ककवा टेबुकोनाझोल ५.४% एफ.एस. ३ 

मीली प्रती १० ककलो पबयाण्यास घेऊन पबजप्रकक्रया करावी. 
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