
  मक्यावरील अमेररकन लष्करी अळीच ेव्यवस्थापन  
 

 महाराष्रात मागील दोन ते तीन वषांपासनू अमेररकन लष्करी अळी (फॉल आमीवमम) शास्त्रीय 
नाव -स्पोडोप्टेरा फुगीपडा रह कीड मका रपकावर सतत मोठ्या प्रमाणावर प्रादुभाव करतांना आढळते 
आहे. भारतात जुन - जुलै, २०१८ मध्य ेसवम प्रथम तरमळनाडू व दरिण कनाटकातील काही रजल्ह्यांमध्ये 
या रकडीची नोंद झाली. तदनंतर झपाट्याने या रकडीचा प्रसार शजेारील आंध्र प्रदेश व तेलंगना या 
राज्यांत झालेला रदसनू आला. महाराष्रात तांदुळवाडी, ता. माळरशरस, रज. सोलापरू यथेे प्रथमत: या 
रकडीचा प्रादुभाव झाला होता. जवळपास सवमच मका उत्पादक रजल्ह्यांत या रकडीचा प्रादुभाव होतांना 
रदसनू यतेो आहे.  

सदर कीड बहुभिी असनू ८० पिेा जास्त वनस्पतींवर उपरजरवका करते. पररणामी सवमच 
हंगामामध्य े रकडीसाठी यजमान वनस्पती सहजपणे उपलब्ध होतात. ही कीड मका, मधुमका, ज्वारी, 
बाजरी, भात ही तणृधान्य रपके तसचे कापसू, सोयाबीन, ऊस या रपकांना देखील मोठ्या प्रमाणावर 
प्रादुभाव करते त्यामळेु वळेीच रतच ेव्यवस्थापन होणे गरजचे ेआहे. 
ओळख व जीवनक्रम - 
पतंग - नर पतंगाच ेपढुील पखं करड्या व तपरकरी रंगाच ेअसनू पखंाच्या टोकाकडे व मध्यभागी पांढरे 
रठपके असतात. तर मादी पतंगाच े पढुील पखं पणूमपणे करड्या रंगाच े असतात. नर व मादी पतंगाचे 
मागील पखं चमकदार पांढरे असनू कडा करड्या रंगाच्या असतात. पतंग रनशाचर असनू ७ ते १२ 
रदवस जगतात. उष्ण व दमट वातावरणात ते खुपच सक्रीय असतात. 
अडंी- मादी पतंग पानांच्या वरच्या ककवा खालील बाजूस, पोग्यांमध्य ेरपवळसर सोनेरी घुमटाकार १०० 
ते २०० अंडी पजुाक्यांमध्य ेघालते. त्यावर लोकरीसारखे मऊ सरंिक आवरण असते. अंडी अवस्था २ त े
३ रदवसांची असते.  
अळी- अळी अवस्था रपकाला प्रत्यि नुकसान करणारी असल्ह्यामळेु ती ओळखतांना पढुील खुणा लिात 
ठेवाव्यात. पणूम वाढलेली अळी ३.१ त े३.८ स.ेमी. लांब असते. अळीचा रंग रफकट रहरवा ते जवळपास 
काळा असतो. पाठीवर रफकट रपवळ्या रंगाच्या रतन रेषा असतात. डोक्यावर उलट्या इंग्रजी 'Y' 
अिरासारखी खुण असते तर कडेने लालसर तपरकरी पट्टा असतो. शरीरावरील आठव्या खंडावर 
चौकोनी आकारात फुगीर गोल अंडी अथवा रफकट रंगाच ेचार रठपके रदसुन यतेात. अळीच्या शरीरावर 
इतरत्र कुठेही अशी ठेवण रदसत नाही. या दोन बाबींवरूनच प्रामखु्याने या प्रजातीची ओळख करता यणे े
सोप ेहोते. सामान्य लष्करी अळीच ेशरीर तपरकरी असले तरी बहुतांश अळीची पाठ रहरवट असत ेव 
अशा अळीच्या पाठीवर फुगीर रठपके गडद रंगा एैवजी हलक्या रंगाच े असतात. अळी अवस्था सहा 
टप्यांमध्य ेपणूम होते. अळी अवस्था उन्हाळ्यात १४ रदवसांची तर रहवाळ्यात ककवा थंड वातावरणात ती 
३० रदवसांपयतं अस ूशकते.  



कोष - कोषावस्था जरमनीत २ ते ८ सें.मी. खोलीवर मातीच्या आवषे्टनात आढळत.े कोष लालसर 
तपरकरी रंगाच े असतात. कोषावस्था ९ ते ३० रदवसांपयतं अस ू शकते. अशा प्रकारे ३२ ते ४६ 
रदवसांमध्य े रकडीचा एक जीवनक्रम पणूम होतो. सतत पाऊस आरण ढगाळ हवामान सतत एक 
आठवड्यापयतं रारहल्ह्यास रकडीची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली रदसनू यतेे. 

 
 
 
                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
नुकसानीचा प्रकार - लष्करी अळीचा प्रादूभाव मका रपकावर सवमच अवस्थांमध्ये आढळून यतेो. अळ्या 
सरुुवातीस समहुाने राहतात पानांचा पषृ्ठभाग खरबडून खातात. परहल्ह्या व दुसऱ्या अवस्थेतील 
अळ्यांनी पानांचा रहरवा पापदु्रा खाल्ह्ल्ह्यामळेु पानांवर पांढरे चटे्ट पडल्ह्याच े रदसते. मोठ्या झाल्ह्यावर 
अळ्या स्वतंत्रपणे रपकाच ेनुकसान करतात. रतसऱ्या अवस्थेतील अळ्या पोंग्यामध्य ेरशरून पाने खायला 
सरुुवात करतात. त्यामळेु पोग्यांतनू बाहेर आलेल्ह्या पानांवर एका रेषते एकसमान रिदे्र रदसनू यतेात. 
पाचव्या अवस्थेतील अळी पोंग्यामंध्य ेराहून पाने खात असल्ह्याने मोठ्या आकाराची रिदे्र रदसतात. तर 
सहाव्या अवस्थेतील अळी अरतशय खादाड असनू अधाशीपणे पाने खाते व पोंग्यामंध्य ेमोठ्या प्रमाणात 
रवष्टा टाकलेली आढळते या अवस्थेत मक्याची पाने झडल्ह्यासारखी रदसतात. ही कीड स्वजातीय 
भिक असल्ह्यामळेु एका पोंग्यांत एक ककवा दोनच अळ्या आढळून यतेात. बऱ्याच वळेा अळी कणसाच्या 
बाजूने आवरणास रिदे्र करून आतील दाणे देखील खाते. 
प्रादुभाव वाढण्याची कारण े
प्रवास िमता - या रकडीचा पतंग एका रात्रीत समुारे १०० रक.मी. पयतं तर वाऱ्याचा वगे अनुकूल 
रारहल्ह्यास ३० तासात १६०० रक.मी. पयतं गले्ह्याची नोंद आहे. यामळेु दुगमम भागातील मका रपक शोधून 
रतथेही सहजपणे अंडी घालू शकत असल्ह्याने जवळपास सवमच रजल्ह्यात मका रपकावर या रकडीचा 
प्रादूभाव रदसनू यते आहे.  

     अंडीपुंज अळीच्या शरीरावरील वरैशष्ट्यपणूम रचन्ह  कोष 

मादी पतंग नर पतंग 



उच्च प्रजनन दर - या रकडीच ेजीवनचक्र वषमभर चालू असते. सदर रकडीची प्रजनन िमता प्रचडं असनू 
मादी रतच्या जीवनक्रमात समुारे एक ते दोन हजार अंडी घालते व त्यामळेु अल्ह्पावधीतच रकडीच्या 
सखं्यते प्रचडं वाढ होते.  

 
 
 
 
 
 
 

 
सद्य स्स्थतीत रपक अवस्थेनुरूप करावयाच ेव्यवस्थापन-  
 रपकाच ेआठवड्यातनू रकमान दोनवळेा रनयरमत सविेण केल्ह्यास वळेीच अळीचा प्रादूभाव ओळखण े

शक्य होते.  
 कामगधं सापळ्यांचा वापर - मक्यावरील लष्करी अळीच्या सविेणासाठी एकरी ५ कामगधं सापळे 

वापरावते. या कामगधं सापळ्यांमध्य े ३ पतंग प्रती सापळा आढळून आल्ह्यास रायकोग्रामा 
प्रीटीओसम ककवा टीलेनोमस रेमस यांनी परोपजीवग्रस्त केलेली ५०,००० अंडी प्रती एकर या 
प्रमाणात एक आठवड्याच्या अंतराने ३ वळेा शतेात प्रसारण कराव.े  

 प्रकाश सापळ्यांचा वापर - रकडीच े पतंग मोठ्या प्रमाणावर आढळून यते असल्ह्यास, प्रकाश 
सापळ्यांचा वापर करून पतंग पकडावते व रॉकेल रमरित पाण्यात बडुवनू मारावते. 

 रकडीच ेअंडीपुजं व जास्तीत जास्त अळ्या गोळा करून नष्ट कराव्यात. 
 रकडीच ेपयायी खाद्य तणे - जस ेहराळी (सायनोडॉन डॅक्टीलॉन), कसगाडा (बकव्हीट), रडजीटेरीया 

प्रजाती (कॅबग्रास) इ. वळेोवळेी काढून नष्ट करावीत. 
 रपकाची काढणी लवकर करावी त्यामळेु नंतरच्या हंगामातील रकडीच्या प्रादुभावातनू सटुका 

होईल.  
 प्रत्यि शतेाच े रनरीिण करतांना शतेात नागमोडी ककवा इंग्रजी ‘W’ अिरासारखे रफरून पाच 

रठकाणे व २० झाडे ककवा दहा रठकाणे व १० झाडे रनवडावीत. समजा २० झाडांपकैी २ झाडे 
प्रादुभावीत असतील तर नुकसान पातळी १० टक्के आहे अस ेसमजाव ेव अर्थथक नुकसान सकेंत 
पातळी लिात घेऊन त्वररत उपाययोजना कराव्यात.  
 

               पोंग्यात रशरलेली अळी व पोंग्याच ेकेलेले नुकसान       कणसातील दाणे खाताना अमेररकन लष्करी 
अळी 



आर्थथक नुकसान पातळी 
रपकाची अवस्था व कालावधी उपाययोजना करावयाची पातळी 

मध्यम पोंग्यांची अवस्था 
(उगवणीनंतर ५ ते ६ आठवडे) 

१० टक्के प्रादुभावग्रस्त झाडे  

शवेटची पोग्यांची अवस्था 
(उगवणीनंतर ७ आठवडे) 

२० टक्के प्रादुभावग्रस्त झाडे 

त-ुयाची अवस्था व  त्यानंतर          
(८ आठवडयानतंर ) 

फवारणी टाळावी पण १० टक्के प्रादुभावग्रस्त कणस े
असल्ह्यास फवारणी करावी  

 

मका हे मखुत्व ेचारा रपक म्हणनू घेतले जात असल्ह्याने रासायरनक रकटकनाशकांची फवारणी 
करणे टाळाव.े रकडीचा प्रादूभाव लिात घेऊन फवारणीसाठी खालील जरैवक घटकांचा वापर 
करावा. 

वनस्पती / सकू्ष्मजीवजन्य कीटकनाशक मात्रा प्रती १० रलटर पाणी 
कनबोळी अकम  ५% १ रलटर 
अॅझाडीरेक्टीन १५०० पी पी एम ५० रमली 
बरॅसलस थुरीनरजएन्सीस कुसमटाकी प्रजाती  २० ग्रमॅ 
मेटररझीयम अॅनीसोप्ली (१ x 10८ सी एफ य ु/ ग्रमॅ) ५० ग्रमॅ 
मेटररझीयम ररलाय (नोमरुीया ररलाय ) (१ x 10८ सी एफ य ु/ ग्रमॅ) ५० ग्रमॅ 
रबव्हेरीया बारसअनॅा (१ x 10८ सी एफ य ु/ ग्रमॅ) ५० ग्रमॅ 
लेकॅरनरसलीयम लेकॅनी (१ x 10८ सी एफ य ु/ ग्रमॅ) ५० ग्रमॅ 

 

सधं्याकाळच्या वळेेस जरैवक घटकांची फवारणी पोंग्यामध्य ेद्रावण जाईल अशा पद्धतीने करावी. 
त्यानंतर गरज भासल्ह्यास १० रदवसांच्या अंतराने १ ते २ फवारण्या कराव्यात. 
रासायरनक रनयतं्रण -  

 कें द्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी सरमतीने काही कीटकनाशकांची तात्परुत्या स्वरुपात अमेररकन 
लष्करी अळीच्या रनयतं्रणासाठी रशफारस केलेली आहे. त्यांचा वापर फवारणीसाठी करता यईेल. 
फवारणीसाठी रकटकनाशके -  

कीटकनाशक मात्रा प्रती १० रलटर पाणी 

इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % डब्ल्ह्य ुजी ककवा  ८० ग्रमॅ 

स्पाईनेटोरम ११.७ % एस सी ककवा ५ रमली 

क्लोरेंरारनलीप्रोल १८.५ % एस सी ककवा  ४ रमली 
इमामेक्टीन बेंन्झोएट ५ % + ल्ह्यफेुन्यरुॉन ४०% डब्ल्ह्य ुजी ककवा  १.६ ग्रमॅ 



कीटकनाशक मात्रा प्रती १० रलटर पाणी 
क्लोरेंरारनलीप्रोल ९.३ % + लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % झेड सी 
ककवा 

५ रमली 

थायोडीकाबम ७५ % डब्ल्ह्य ुपी ककवा २० ग्रमॅ 
नोव्हालुरॉन ५.२५ % + इमामेक्टीन बेंझोएट ०.९ % एस सी ३० रमली 

 

 रटप : रकटक नाशकांची आलटून पालटून फवारणी करावी. द्रावण पोग्यांत जाईल याची काळजी 
घ्यावी. एकाच रासायरनक कीटकनाशकाची फवारणी हंगामात दोन पिेा जास्त वळेा करू नय.े मका हे 
चारा रपक म्हणनू घेतले असल्ह्यास रासायरनक कीटकनाशकांची फवारणी टाळावी. 

       


