
 जवैिक कीड वनयतं्रण 

जवैिक कीड वनयंत्रण जवैिक वनयंत्रण ही पयािरणासाठी सरुवित, विषरवहत ऄन्न देणारी, वनयात योग्य 
वकफायतशीर ि वदघघ  काळ काम करणारी ऄशी ईत्कृष्ट कीड वनयंत्रण पध्दत अहे. वनसगातील ९८% वकडींच े
नैसर्गगकरीत्या वनयंत्रण होत ऄसनू, ईिघवरत फक्त २ % वकडींच्या वनयंत्रणासाठी विविध ईपाय योजाि ेलागतात. 
मात्र खालील पवरस्थथतीमध्ये जवैिक वनयंत्रणावशिाय पयाय नाही.  
१. मालाच्या अयातीद्वारे परदेशातनू नकळत एखादी वकड अपल्या देशात दाखल होणे.  
२. वकडीच ेवनयंत्रण करताना ऄथिा नैसर्गगक अपत्तीमळेु वनसगाचा समतोल वबघडून वकडींच्या िाढीस ऄनुकूल 
िातािरण तयार होणे. 
३. कीडनाशक प्रवतकारक वकडींचा ईदे्रक िाढण,े तसचे खाद्य वपकािर वकडनाशकांच ेऄिशेषांची हावनकारक 
मात्रा राहणे.  
४. कीड वनयतं्रणाच्या आतर ईपायाद्वारे समाधानकारक वनयंत्रण होत नसल्यास त्यांची जवैिक वनयतं्रणाबरोबर 
सांगड घालून एकास्त्मक कीड व्यिथथापन करणे. 
 वकडीिरील परोपवजिी ऄथिा परभिी कीटक ककिा ऄन्य प्राणी अवण रोगजतंचूा िापर करून वकडींची 
सखं्या अर्गथक नुकसान सकेंत पातळीच्याखाली वनयंवत्रत करण े म्हणज े जवैिक वनयंत्रण होय. एक हंगामी 
वपकांपिेा बहुहंगामी अवण फलोद्यान वपकांत वकडींच ेनसैर्गगक शतू सहज प्रथथावपत होतात. 

वपकांिरील वकडींच े जवैिक पद्धतीने वनयंत्रण करताना त्या भागातील िातािरण, पीक पद्धती अवण 
महत्िाच्या ईपद्रिी वकडींच्या जीिनक्रमाबाबत ऄभ्यास करुन आतर प्रदेशात तत्सम िातािरण अवण पीक पद्धती 
ऄसलेल्या भागात सदर वकड कोणत्या कारणांनी वनयंत्रणाखाली अहे, हे शोधणे गरजचे े ऄसते. वकडींच े
नैसर्गगक शतू वनसगघतः वकडीची सखं्या वनयंवत्रत करत ऄसल्यास ऄस े जवैिक घटक प्रयोगशाळेत मोठ्या 
प्रमाणात ईत्पादन करून त्या वकडीचा ईदे्रक झालेल्या भागातील वपकािर त्यांच ेप्रसारण करण्यात येते. ऄशा 
प्रकारे वकडीच ेनैसर्गगक शत ूिातािरणात प्रथथावपत झाल्यास ते वकडींची सखं्या वकत्येक िषघ अर्गथक नुकसान 
सकेंत पातळीखाली ठेितात. जवैिक घटक प्रथथावपत झाल्यानंतर ककिा वनयतं्रण प्रकल्प राबविताना 
ऄणजुीियकु्त वकडनाशकांबरोबर ऄधुनमधुन काही वनिडक रासायवनक वकडनाशके िापरली तरी चालतात. 
मात्र वकडींच े परोपजीिी अवण परभिी कीटक ऄथिा आतर प्राण्याद्वारे जवैिक वनयतं्रण कराियाच े ऄसल्यास 
रासायवनक वकडनाशकांचा िापर टाळािा. 
 सध्या ऄनेक जवैिक घटकांपकैी परोपजीिी कीटक, परभिी कीटक अवण रोगजतंयूकु्त जवैिक 
वकडनाशके बाजारात ईपलब्ध अहेत. कीड व्यिथथापनासाठी पवरणामकारक जवैिक घटक पढुील तक्त्यात 
वदलेले अहेत. हे जवैिक घटक प्रयोगशाळेत मोठ्या प्रमाणात ईत्पादन करून त्यांचा िापर वपकािरील 
महत्िाच्या वकडींच ेजवैिक वनयंत्रणासाठी करता यतेो. 

 



कीड व्यिथथापनासाठी जवैिक घटक : 

जवैिक घटक वकडी वपक प्रसारण दर /हेक्टर 

 ट्रायकोग्रामा थप.े 
(ट्रायकोकाडघ) एका काडघिर 
समुारे २०,००० परोपजीिी 

यकु्त ऄसतात. 

खोडवकडी, बोंड ऄळ्या, 
फुले, फळे पोखरणाऱ्या 

ऄळ्या आ. 

उस, ज्िारी, मका, 
भात, कापसू, भेंडी, 
िांगी टोमॅटो, कोबी 

५ ते १० ट्रायकोकाडघ 
अठिड्याच्या ऄंतरान े२-३ 

िळेा प्रसारण े

क्रायसोपला झाथट्रोिी 
वसल्लेमी 

मािा, तडुतडेु, फुलवकडे, 
पतंगिर्गगय वकडीची ऄंडी 

लहान ऄळ्या, वपले्ल 
सिघ वपकांिर प्रसारणासाठी ५००० ऄंडी 

वचलोनस ब्लॅकबनी बटाटा पोखरणारी ऄळी बटाटा 

१५००० प्रौढ प्रवत प्रसारण 
अठिड्याच्या ऄंतरान े४ िळेा 

साठिणीत : २० प्रौढ / 2 
ककटल बटाटे 

एवपवरकॅवनया मेलॅनोल्यकुा 
पायवरला 

 
उस 

 
५०,००० ऄंडी ककिा ५,००० 

कोष 
वडफा ऄॅवफडीव्होरा 

 
उस 

 
लोकरी मािा 

 
५० कोष / गुठंा वकडग्रथत पीक 

एन.पी.व्ही. (विषाण)ू एच्. ए. 
एन्. पी. व्ही. (हेवलओवकल) 

घाटे ऄळी, ऄमेवरकन बोंड 
ऄळी 

हरभरा, तरू, टोमॅटो, 
सयुघफूल, कापसू आ. 

 

५०० वम.ली. (पीक 
फुलोऱ्यात ऄसतांना) 

एस.एल.एन्.पी.व्ही. 
(मॅवजक) 

पाने खाणारी ऄळी 
थपोडोप्टेरा 

सोयाबीन, बटाटा, 
शकघ राकंद, भाजीपाला 

ि आतर वपके 
५०० वम.वल. 

एस.ओ.एन्. पी. व्ही. 
(थपीलोसाइड) 

केसाळ ऄळी सयुघफुल, सोयाबीन ५०० वम.वल. 

 बवॅसलस थुवरनवजएन्सीस 
पतंगिगीय वकडींच्या 

ऄळ्या 

कोबी, टोमॅटो, िांगी, 
कापसू, सोयाबीन, 
भेंडी, सयूघफूल, आ. 

०.५ ते १ वक.ग्रॅ. ककिा वलटर 

वलकॅनीवसलीयम 
(व्हर्गटवसलीऄम) लेकैनी 

वपठ्या ढेकूण, रस 
शोषणारे वकडे - मािा, 

पांढरी माशी, 
फुलवकडे, तडुतडेु आ. 

द्राि,े डाकळब, परेू, 
भाजीपाला 

२.५ ते ३ वक.ग्रॅ. 



जवैिक घटक वकडी वपक प्रसारण दर /हेक्टर 

ऄँसरेोफॅगस पपइ 
(परोपजीिी कीटक) 

पपइिरील वपठ्या ढेकुण पपइ १००० ते १५०० प्रौढ 

वक्रप्टोलीमस मॉन्ट्रोझीयरी 
(अथट्रेवलयन लेडीबडघ 

भुगंेरे) 
वपठ्या ढेकुण 

द्राि,े डाकळब, मोसबंी, 
परेू, वसताफळ, अंबा 

१५०० ऄळ्या ककिा भुगंरेे 

मेटॅवरझीयम ऄॅनीसोप्ली 
हुमणी ऄळी, करडइ, 

मािा, अंब्यािरील तडुतडेु 

उस, भइुमगु, वमरची, 
ज्िारी, बाजरी, अंबा आ. 

 

२० वक. ग्रॅ./हे. जवमनीत 
वमसळण,े                            

२.५ ते ३ वक. ग्र.ॅफिारणीसाठी 

पवेसलोमायसीस 
वललॅवसनस 

मळुािर गाठी करणारे 
सतु्रकृमी 

भाजीपाला वपके, 
कडधान्य,े फळझाडे, 

फुलझाडे 

१० ग्रॅ./वक.ग्र.ॅ (बीजप्रवक्रया) 
२० वक.ग्र.ॅ/हे. (जवमनीत 

वमसळणे) 

वबव्हेवरया बवॅसना 
पाने खाणाऱ्या ऄळ्या, 

फळे ि खोड पोखरणाऱ्या 
वकडी, पांढरी माशी 

सिघ वपके, कडधान्य,े 
भाजीपाला, फळझाडे. 

२.५ ते ३ वक.ग्रॅ. 

कडुकनब कनबोळी ऄकघ  
कनबोळी पेंड 

 

रस शोषणारे वकडे, सिघ 
प्रकारच्या सतू्रकृमी 

 सिघ वपके, कापसू, 
भाजीपाला, फळझाडे,  

कडधान्य े
५% फिारणी १ ते २ टन 

ट्रायकोडमा ि 
पवेसलोमायसीस 

मर (मळुकुजव्या रोग) ि 
सतु्रकृमी 

मळूकूज ि सतू्रकृमीस 
बळी पडणारी वपके 

१० ग्रॅ./वक.ग्र.ॅ (बीजप्रवक्रया) 
२० वक.ग्र.ॅ/हे. (जवमनीत 

वमसळणे) 

सडुोमोनास फ्लुरोसन्स 
मर (मळूकूज) ि सतू्रकृमी, 

पानांिरील रोग 
मळूकूज ि सतु्रकृमीस 

बळी पडणारी वपके 

१० ग्रॅ./वक. ग्रॅ. वबयाण,े        
१० वक. ग्रॅ./ हे जवमनीत 

वमसळणे. 

नोमवुरया वरलेइ 
पाने खाणारी ऄळी 

(थपोडोप्टेरा) 
सोयाबीन, बटाटा, आतर 

वपके 
२.५ ते ३ वक.ग्रॅ./हे. 

# कें द्रीय वकटकनाशक मंडळ ि नोंदणी सवमतीकडे सदर जवैिक वकटकनाशकांची नोंद झालेली अहे, परंत ुवपक वकडींच ेलेबल क्लेम्स नाही. 

                                                                                           (तांवत्रक मावहती स्रोत : म.फु.कृ.वि., कृषीदशघनी) 

 

 

 



जवैिक रोग वनयतं्रण 

 वपकात जवमनीद्वारे पसरणाऱ्या ि ईद्भिणाऱ्या रोगांना (मर, मळूकुजव्या, खोडािरील ि मळुांिरील 
गाठींचा रोग, रोपािथथेतील मर) कारणीभतू सकू्ष्मजीि जवमनीत िाथतव्य करुन राहतात. त्यामळेु ऄशा रोगांच्या 
वनयंत्रणासाठी जवैिक रोग व्यिथथापनाचा ईपयोग करता येतो. ऄशा प्रकारे जवमनीतच िाढणाऱ्या ईपकारक 
सकू्ष्मजीिांच्या िाढीचा विपरीत पवरणाम दुसऱ्या ऄपायकारक ककिा वपकािरील रोगास कारणीभतू सकू्ष्मजीिांच्या 
वनयंत्रणासाठी होत राहतो. अतापयतं झालेल्या सशंोधनातनू विविध वपकांच्या रोग वनयंत्रणासाठी खालील काही 
सकू्ष्मजीि ईपयकु्त ऄसल्याच ेवनदशघनास अले अहे. 
 ट्रायकोडमा ऄँथपरेीलम, ट्रायकोडमा हरवझयानम, ग्लायकोवडयम रोझीयम, बवॅसलस सबवटलस, 
बवॅसलस पॉवलवमक्झा, सडुोमोनस फ्ल्यरुोसन्स, नॉनफ्ल्यरुोसन्स सडुोमोनस, ऄझॅटोबकॅ्टर, ऄॅग्रोबकॅ्टेवरयम 
रेवडओबकॅ्टर या सकू्ष्मवजिांचा बीज प्रवक्रयसेाठी ककिा पनु:लागिडीपिूी रोपांची मळेू ऄथिा कंदांना प्रवक्रया 
केल्यामळेु ककिा मखु्य शेतात वपकांच्या खोडाजिळ िर ईले्लवखलेल्यापकैी योग्य सकू्ष्मवजिांच ेद्रािण ओतल्यामळेु 
जवमनीत िाथतव्य करुन राहणाऱ्या ि विविध वपकाच्या रोगास कारणीभतू होणाऱ्या फ्यजुावरयम, फायटोप्थोरा, 
वपवथयम, थक्लेरोवशयम, रायझोक्टोवनया, मॅक्रोफोमीना, व्हटीवसलीयम, आरस्व्हनीया, रालथटोवनया 
सोलवॅनवशरम, आ. रोगकारक सकू्ष्मवजिांमळेु वपकांिर ईद्भिणारे मर, खोडकुजव्या, मळूकुजव्या मळेू सडण,े 
रोपािथथेतील मर आत्यादी रोगांच े वनयंत्रण होते. वपकाच्या मळूांच्या सखं्येत तसचे लांबीत िाढ होते. वपकाच्या 
ईंचीतही िाढ होउन वपके सशक्त ि वनरोगी राहतात. त्यामळेु वपकांच्या ईत्पादनात भरीि िाढ होते.  

िर ईले्लखल्याप्रमाण े शक्य वततक्या ऄनेक पध्दती एकवत्रत िापरून वपकांिरील रोगांच े वनयंत्रण 
चांगल्या प्रकारच े करता यतेे. वशिाय एकास्त्मक रोग वनयंत्रण पध्दतीन े रसायनांचा कमीत कमी िापर होत 
ऄसल्यान ेपयािरणातील प्रदूषणाचा धोकाही टाळता येतो. 

रोग व्यिथथापनासाठी जवैिक घटक : 

जवैिक घटक रोग वपक दर /हेक्टर 

ट्रायकोडमा 

वपथीयम, फायटोप्थोरा, 
मॅक्रोफोमीना, 
थक्लेरोशीयम, 

रायझोक्टोवनया, 
फ्यजुरॅीयम, भरुी, केिडा 

सिघ वपके  

 बीजप्रवक्रया : ५ ते १० ग्र/ॅवकलो 
वबयाण े 

 माती प्रवक्रया : २.५ वकलो 
ट्रायकोडमा +२५ वकलो शणे 
खत/हे.  

 अळिणी : १० ग्रॅम/ वलटर पाणी  
 फिारणी : १० ग्रॅम/ वलटर पाणी ८ 

ते १० वदिसांच्या ऄतंराने  

ऄॅस्म्पलोमायसीस 
क्यसूकॉलीस 

भरुी  

द्राि,े टोमॅटो, वमरची, 
काकडी िगीय वपके, 

चहा, गहू, कांदा, 
सफरचदं  

फिारणी : ०५ वमली/ १० वलटर पाणी 



जवैिक घटक रोग वपक दर /हेक्टर 

थयडूोमोनास 
फ्लूरेसन्स 

मळुकुज, मर  
बटाटा, काकडी, िांगे, 

टोमॅटो, वमरची 

 ५०० ग्रॅम/१०० वलटर पाणी 
 बीजप्रवक्रया : ४ ते ५ ग्रॅ/वकलो 

वबयाण े 
 

बवॅसलस 
सब्टीलस/ 
प्लूमलुस 

वपथीयम, फायटोप्थोरा, 
रायझोक्टोवनया, 
फ्यजुरॅीयम, भरुी, 

सरकोथपोरा, 
झान्थोमोनास, सडुोमोनास, 

बॉट्राटीस 

द्राि,े टोमॅटो, वमरची, 
काकडी िगीय वपके, 

चहा, गहू, कांदा, 
सफरचदं, सजािटीची 

फुले  

 बीजप्रवक्रया : ४ ते ५ ग्रॅ/वकलो 
वबयाण े 

 माती प्रवक्रया : ५ वकलो बवॅसलस 
सब्टीलस + जवैिक खत/हे.  

 रोप प्रवक्रया : लािणी पिूी १०० 
ग्रॅम/वलटर पाण्यात रोपांची मळेु 
बडुिनू लागिड करािी. 

बायोमीक्स 
रोग ि कीड वनयतं्रण ि 
वपकांची जोमदार िाढ   

हळद, अले, फळवपके, 
भाजीपाला वपके  

 फिारणी : १०० ग्र/ॅ१० वल पाणी  
 अळिणी: २०० ग्र/ॅ१० वल पाणी 

                                                                                (तांवत्रक मावहती स्रोत : ि.ना.म.कृ.वि., कृषी दैनंवदनी) 

 


