
उस पिकातील हुमणी व्यवस्थािन   
हुमणी ही एक बहुभक्षी कीड ऄसनू  सन १९७५ िासनूच राष्ट्रीय महत्वाची पकड म्हणनू िपरपचत अहे. 
भारतात हुमणीच्या साधारणिणे ३०० प्रजातींची नोंद झालेली अहे. महाराष्ट्रात या पकडीच्या प्रामखु्याने 
दोन महत्त्वाच्या प्रजाती अढळून यतेात. त्यािकैी होलोरॉपकया पसराटा (माळावरील हुमणी) या 
प्रजातीचा प्रादुभाव प्रामखु्याने नांदेड, बलुढाणा, ऄहमदनगर, धुळे, सांगली, कोल्हािरू आ. पजल्यांत 
पदसनू यतेो. तर ल्यकुोफोलीस लेपिडोफोरा (नदीकाठावरील हुमणी)  या प्रजातीचा तीव्र प्रादुभाव 
कोल्हािरू अपण सांगली पजल्याच्या िपरृम भागात अढळून यतेो. त्याचबरोबर मागील ५–६ वषािासनू 
(फायलोग्यथॅस अपण ऑडोरेट्स) या दोन नवीन हुमणी हल्या जपमनीत व प्रामखु्याने कमी िा्याच्या 
प्रदेशात अढळत अहेत. 

उस हे पिक वषषभर शतेात राहते. तसचे खोडवा देखील एक दोन वळेा घेतला जात ऄसल्याने 

सदर पकडीच्या सखं्या वदृ्धीस व प्रसारास ऄिोअिच मोठा वाव पमळतो. हुमणीच्या प्रादुभावामळेु उस 

ईगवणीत ४० ट्के तर उस ईत्िादनात १५ ते २० ट््यांियतं नुकसान झालेले अहे. हुमणीच्या 

जवळिास सवषच ऄवस्था जपमनीखाली राहत ऄसल्याने पकडीचा प्रादुभाव लवकर लक्षात यते नाही व 

एकंदर मोठे नुकसान होते.  

पकडीची ओळख व पजवनक्रम  – हुमणी ही भुगं ेवगीय पकड ऄसनू ईन्नी, गांढर, मे भुगंरेे, चाफर भुगंरेे, 

मळेु कुरतडणारी ऄळी आ. नावांनी ही ओळखली जाते. हुमणीचा पजवनक्रम ऄंडी, ऄळी, कोष व भुगंरेे या 

चार ऄवस्थेतनू िणूष होतो. वपळवाच्या िपहल्या चांगल्या िावसाबरोबरच सपु्तावस्थेतील भुगंरेे जागृत 

होउन सयूास्तानंतर साधारण ७ ते ८ च्या दरम्यान शतेाजवळील बाभळू, कडूननब, बोर आ. झाडावर 

गोळा होतात. ऄगोदर मादी भुगंरेे जपमनीतनू बाहेर यतेात व िाठोिाठ नर भुगंरेे बाहेर िडतात. झाडावर 

बसनू ते िाला खातात व झाडावरच ५ ते १० पमपनटे नर मादीच े पमलन होते. सयुादयािवुी म्हणजचे 

िहाटे ५.४० ते ६.०० वाजदेरम्यान भुगंरेे िरत जपमनीत जाउन लितात. भुगंेरे फ्त रात्रीच्या वळेीच 

जपमनीतनू पमलनासाठी बाहेर िडतात. २ ते  ३ पदवसात मादी जपमनीत ऄंडी घाल्यास सरुुवात 

करते.  



भुगंरेे पनशाचर ऄसनू ईडतांना घुs घुs ऄसा अवाज करतात. प्रौढ भुगंरेा गडद पवटकरी ऄथवा 

काळिट रंगाचा २५ पम. मी. लांब व १० ते ११ पम. मी. रंुद ऄसतो. भुगंऱे्याच ेवरच ेिखं जाड व टणक 

ऄसतात. मादी भुगंरेा नरािके्षा मोठा ऄसतो. भुगंरेे साधारणतः ८० त े ९० पदवस जगतात. मादी भुगंरेे 

साबदुा्याच्या अकाराची व लांबट गोल ऄंडी जपमनीत १२ ते १५ सें. मी. खोलीवर एक- एक ऄशी 

सटु्टी घालतात. एक मादी सवषसाधारणिणे ५० ते ६० ऄंडी घालते. सरुवातीस ऄंड्याचा रंग दुधी िांढरा 

ऄसतो. ऄंड्याची लांबी ३ ते ४ पम. मी. व रंुदी २.१५ पम. मी. ऄसते. ईबवणीच्या ऄंपतम टप्प्यात ऄंड्याचा 

रंग तांबसू होतो. साधारणतः ९ ते १२ पदवसांत ऄंडी ईबतात. ऄंड्यातनू बाहेर िडलेली ऄळी हुमणी 

होय. ऄळीच्या तीन ऄवस्था ऄसतात. सरुुवातीस ऄळी काही पदवस सेंपिय िदाथावर जगते नंतर 

पिकांच्या मळुांवर हल्ला करते. ऄळी रंगाने पिवळसर िांढरी ऄसते. िपहली ऄवस्था २५ ते ३० पदवस 

(जून) दुसरी ऄवस्था ३० ते ४५ पदवस (जून-जुलै) अपण पतसरी ऄवस्था (जुलै – नोव्हेंबर) १४० ते १४५ 

पदवस ऄसते. पतसऱ्या ऄवस्थेतील िणूष वाढलेली ऄळी िांढऱ्या रंगाची व आंग्रजी ‘C’ ऄक्षराच्या 

अकाराची ऄसते. िोटाचा भाग चकचकीत काळसर व सरुकुत्या पवरहीत ऄसतो. तोंडाचा जबडा 

दणकट व गडद तांबसू रंगाचा ऄसतो. िणूष वाढ झालेली अळी जपमनीत २० ते ३० स.े मी. खोलीवर 

कोषावस्थेत जाते. कोषाभोवती मातीच े टणक अवरण ऄसते. नुकताच तयार झालेला कोष पफकट 

पिवळ्या रंगाचा ऄसनू १५ ते १७ पम. मी. रंुद ऄसतो. नंतर त्यांचा रंग तांबसू तिपकरी झालेला 

अढळतो. २० ते २५ पदवसांत कोषातनू भुगंरेे बाहेर िडतात व जपमनीतच ते काही काळ पनष्क्ष्ट्क्रय 

ऄवस्थेत राहतात. 

नुकसानीचा प्रकार – हुमणीच्या ऄळ्या ईसाची मळेु जून त े ऑ्टोबर दरम्यान कुरतडतांना पदसनू 

यतेात. त्यामळे पिकाच े ऄन्न िाणी ग्रहण करणे थांबते. िाने मरगळल्यासारखी पदसतात. प्रादुभावीत 

उस पिवळा िडतो व िधंरा ते वीस पदवसांत िणूषिणे वाळतो. ईसाची मळेु कुरतडली गले्यामळेु उस 

वाळ्या काठीसारखा पदसतो. एका बटेाखाली २० ियतं हुमणी अढळतात. एक ऄळी तीन मपहन्यात 



तर दोन िके्षा जास्त ऄळ्या एका मपह्यात ईसाच्या एका बटेाच्या सिंणूष मळु्या कुरतडून बटे कोरडे 

करतात. ऄसा हुमणी  ग्रस्त उस सहज ईिटून यतेो.  

 

 

 

 

 

 

                     हुमणी पकडीची ऄडंी                                                ऄळीऄवस्था 

 

 

 

 

 

 

                                

कोषावस्था                                                               प्रौढ भुगंरेे  

अर्थथक नुकसान सकेंत िातळी –    

१. हुमणीची १ ऄळी प्रती वगष मीटर ऄंतरात अढळून अल्यास नकवा  

२. िावसाळ्यात शेतांच्या लगतच्या कडूननब, बोर, बाभळीची िाने ऄधष चिंाकृती खाल्लेली पदसनू 

अल्यास   

    पनयतं्रणाच ेईिाय योजावते.  



सद्य िपरष्क्स्थतीतील हुमणीच ेव्यवस्थािन – 

 एकाष्क्त्मक कीड पनयतं्रणाचा ऄवलंब केल्यास हुमणीचे प्रभावीिणे पनयतं्रण श्य होते. पकडीचा 

जीवनक्रम ऄभ्यासल्यास लक्षात यतेे की, िावसाळ्यात जपमनीबाहेर िडणारे भुगंरेे सोडल्यास पकडीच्या 

आतर ऄवस्था जपमनीत अढळतात म्हणनू भगूऱे्यांच्या पनयतं्रणास प्रथम प्राधान्य द्याव.े 

भगूऱे्यांचा बदंोबस्त-  

१. शतेातील कडूननब, बाभळी, बोर आ. झाडांवर प्रौढ भुगंरेे िाने खा्यासाठी िपहल्या िावसानंतर जमा 

झालेले अढळतात. ऄशा झाडांच्या फांद्या रात्रीच्या वळेी काठीने हलवल्यास भुगंरेे खाली िडतात. 

खाली िडलेले भुगंरेे गोळा करून रॉकेल पमश्रीत िा्यात बडुवनू नष्ट्ट करावते. हा ईिाय 

शतेकऱ्यांनी सामदुापयकपरत्या केल्यास, पकडीचा ऄंडी घाल्यािवुीच नायनाट करता यतेो.  

२. प्रौढ भुगंरेे यजमान झाडांवर अढळून यते ऄसल्यास आपमडा्लोप्रीड १७.८ एस. एल. ३ पम ली प्रती 

१० पलटर िा्यातनू फवारल्यास भुगंेऱ्यांच ेपनयतं्रण होते.  

३. प्रकाश सािळ्याचा वािर – भुगंरेे प्रकाश सािळा लावनू िावसाळ्यात सधं्याकाळी मोठया प्रमाणावर 

गोळा करता यतेात त्यासाठी हे्टरी एक प्रकाश सािळा िरेुसा ठरतो. 

हुमणी ऄळीचा बदंोबस्त – 

१. शतेात अंतर मशागतीच्या कामांच्या वळेी ऄळ्या गोळा कराव्यात व लोखंडी हुक नकवा खुरप्याने 

माराव्यात. 

२. सािळा पिकांचा वािर - ताग, एरंडी, ऄथवा भइुमगु पिकांचा सािळा पिके म्हणनू वािर करावा. 

सदर पिके ईसाच्या सऱ्यांमध्य े ठीक पठकाणी लावावीत व मलूल होउन कोमेजलेल्या 

झाडांखालील ऄळ्या गोळा करून माराव्यात. 

३. पिकास िाणी देतांना ते जास्त काळ साचनू राहील याकडे, लक्ष दयाव,े जणेेकरून साचलेल्या 

िा्यामळेु मळुांजवळ लिलेल्या ऄळ्यांना प्राणवाय ुपमळ्यात ऄडथळा यउेन त्या मरतील. 



४. ऄपत प्रादुभावग्रस्त शतेात खोडवा घेणे प्रकषाने टाळाव.े सयूषफुलाच ेपिक घेउन त्यानंतर शतेाची ३-

४ वळेा खोलवर नांगरट करावी. 

 जपैवक पनयतं्रण-  

१. िरोिजीवी बरुशी पबव्हेपरया बापसयाना, पबव्हेरीया बैंगोनीटी, मेटॅरीझीऄम ऄॅपनसोप्ली तसचे जीवाण ू

ब्यपॅसलस िॉपिली यांचा वािर पिकासाठी वािरल्या जाणाऱ्या सेंपिय खतामध्य े पमसळून कीड 

पनयतं्रणासाठी करता यतेो.  

२. एंटोमो प्याथोजपेनक पनमटोड म्हणजचे कीटकांना बापधत करणारे सतू्रकृमी हे होलोरॉपकया 

हुमणीच्या शरीरातील पििावाटे नकवा तोंडावाटे प्रवशे करतात. पकडीला रोगग्रस्त करून पतच्या 

शरीरात वाढतात. मतृ पकडीच्या शरीरातनू बाहेर िडून जपमनीमध्य ेदुसऱ्या हुमणीला शोधून बापधत 

करतात. इ. िी. एन. चा वािर करतांना एकरी एक पलटर िावण प्रपत ४०० पलटर िा्यात पमसळून 

पिकांच्या मळुांशी वाफसा ष्क्स्थतीत अळवणी केली ऄसता हुमणीच े प्रभावी पनयतं्रण होते. सदर 

सतू्रकृनमचा जपमनीतील ईियु् त जीवाण,ू तसचे आतर पिके तसचे मानवी अरोग्यावर पविरीत 

िपरणाम होत नसल्याने त्यांचा वािर सरुपक्षत ठरतो.  

३.  हुमणीस पनसगषता शतू ऄसलेले - बगळा, पचमणी, मैना, कावळा, घार इ. िक्षी तसचे मांजर, मुंगसु, 

कुत्रा, रानडु्कर आ. प्राणी हुमणीच्या ऄळ्या अवडीने खातांना पदसतात. 

 रासायपनक पनयतं्रण - सरुवातीला पफप्रोपनल ०३% दाणेदार ३३ पकलो प्रती हे्टर जपमनीत 

पमसळून दयाव.े हुमणी चा प्रादुभाव मोठया उसात अढळून यते ऄसल्यास पफप्रोपनल ४०% + 

आपमडा्लोप्रीड ४०% डब्ल्य.ू जी. हे सयंु् त कीटकनाशक प्रती हे्टरी ५०० ग्रमॅ १२५० पलटर 

िा्यात पमसळून तोटी काढलेल्या ििंाने उस लागवडीच्या ओळीत सोडाव.े  

  ऄशा तऱ्हेने हुमणीच ेपनयतं्रण शतेकरी बधंूंनी सामदुापयक मोपहमेच्या स्वरुिात जास्तीत 

जास्त भुगंरेे गोळा करून नष्ट्ट केल्यास प्रभावी व सवात कमी खचीक ईिक्रम म्हणनू करता यइेल.  

 


