
हरभरा पिकावरील पकडडच ेएकात्ममक व्यवस्थािन 

 महाराष्ट्रामध्ये रब्बी हंगामामधील हरभरा हे िीक महमवाच े दाळवगी िीक ऄसनु एकूण दाळवगीय पिक अहे. 
बहुईियोगीतेमळेु व दाळवगीय पिकामध्ये सवात जास्त ईमिादकता ऄसल्या कारणाने हरभरा हे महाराष्ट्रातील  महमवाच े
पिक म्हणनु गणले जाते. आतर कडधान्याच्या तलुनेत हरभ-यावर फार कमी कीड अढळतात, कारण हरभरा हे पिक थंड 
हवामानात घेतले जाते तसचे हरभ-याच्या झाडाच्या िानावरील लवा व्दारे अम्लयकु्त स्त्राव बाहेर िडतो. यामध्ये मखु्यतो 
मॅलीक ॲसीड व ओक् झॅपलक ॲसीड ऄसते. मयामळेु कीडीच्या वाढीला प्रपतरोध होतो. हरभ-यावर प्रमुख पकडडमध्ये घाटे 
ऄळी, मुळे कुरतडणारी ऄळी (कटवमम) या पकडी अढळतात. शेतकऱ्यांनी या कीडीच्या व्यवस्थािनासाठी एकात्ममक कीड 
व्यवस्थिनाचा ऄवलंब केला िापहज.े    

घाटे ऄळी : हरभरा पिकाच्या कमी ईमिन्नाच्या ऄनेक कारणािैकी पकडीचा प्रामखु्याने घाटेऄळीचा प्रादुभाव हे मखु्य कारण 
अहे. घाटे ऄळी ही बहुभक्षी कीड ऄसनु 181 िैक्षा जास्त वनस्ितीवर अिली ईिजीवीका करु शकते. म यामळेु अिल्याकडे 
कीडीचा प्रादुभाव खरीि हंगामात ऄनुकूल हवामान ऄसल्यास घाटे ऄळी सवमप्रथम किाशीनंतर तरु व रब्बी हंगामात हरभरा 
या पिकावर पनयपमत पदसनु येते. 
ओळख व जीवनक्रम :  
 घाटेऄळीचा ितंग पफक्कट पिवळसर रंगाचा ऄसतो. प्रौढ मादी ऄंडी िानाच्या देठावर तसचे कळया व फुलांवर 
एकेक या प्रमाणे  300 ते 500 ऄंडी देते. ऄंडी गोलाकार पहरवट पिवळी ऄसतात. 5 ते 7 पदवसानंतर या ऄंडयातनु ऄळी 
बाहेर िडते. ऄळीची िणुम वाढ होण्यास 14 ते 15 पदवसाचा कालावधी लागतो. ऄळीचा रंग पहरवट ऄसनु पतच्या शपररावर 
तटुक ऄशा गदम करडया रेषा ऄसतात. िणुम वाढ झालेली ऄळी 30 ते 50 पममी लांब ऄसते. ऄळी जपमनीत झाडाच्या ऄवती 
भोवती वषे्ट्ठणात कोष ऄवस्थेत जाते. कोष ऄवस्था एक अठवडयािासनु ते मपहनाभर ऄसते. घाटेऄळीची एक पिढी 25 ते 
52 पदवसात िणुम होते. 
 
                                                                                   
 
 
 
 
                              घाटे ऄळी                                    घाटे ऄळीचा ितंग  
नुकसानीचा प्रकार :  
 पह कीड बहुभक्षी ऄसनू पवशेषतःिीक फुलोरा अपण प्रामखु्याने घाटे ऄवस्थेत नुकसानकारक ऄसते. लहान ऄळया 
सरुुवातीला कोवळी िाने, कळया व फुले कुरतडुन खातात. घाटे लागल्यानंतर ऄळया घाटे कुरतडुन मयास पिद्र िाडुन 
डोके अत खुिसनु अतील दाणे खातात. एक ऄळी पदवसाला जवळिास 5 ते 16 घाटयांना नुकसान करु शकते. या 
ऄळीमळेु हरभ-याच े5 ते 38 टक्क्यांियंत नुकसान होउ शकते.  



देठ व मुळे कुरतडणारी ऄळी (कटवमम) : पह पकड बहुभक्षी ऄसनु हरभ-यासोबतच टोमॅटो, भेंडी, बटाटा, पमरची, भोिळा, 
कांदा आ. पिकांवर अढळते. या पकडीची चार ऄवस्था अहेत, ऄंडी, ऄळी, कोष व ितंग. मादी ितंग जपमनीवर ऄथवा 
झाडांच्या पवपवध भागावर िांढ-या रंगाची 1500 ियंत गोलाकार ऄंडी देते. ऄंडी ऄवस्था 4 ते 7 पदवसांची ऄसते. ऄळया 
काळिट तिपकरी रंगाच्या ऄसतात. ऄळयांना स्िशम होताच ऄंग अखडून घेतात व गोलाकार होतात. िणुम वाढ झालेली ऄळी 
40 पममी लांब ऄसते. ऄळी ऄवस्था 10 ते 30 पदवसांियंत ऄसते. कोषावस्था जपमनीतच 10 ते 30 पदवसाियंत िणुम होते. 
प्रौढ ितंग 25 पममी लांब ऄसनु मयांच ेिढुील िंख तिपकरी रंगाच ेतर मापगल िंख िांढरट रंगाच ेऄसतात. समोरील िंखावर 
करडया तिपकरी रंगाच ेवाकडे िटटे ऄसतात. ऄशा प्रकारे ऄनुकूल हवामानात या पकडीची एक पिढी 4 ते 5 अठवडयात 
िणुम होते. 

 

 

 

 

देठ व मुळे कुरतडणारी ऄळी 
नुकसानीचा प्रकार : ही पकड मखु्यत: ज्या भागात सेंद्रीय िदाथम जास्त अहे ऄशा शेतात प्रादुभाव जास्त पदसतो. ही ऄळी 
पदवसा लिनू राहते अपण रात्री जमनीलगतची झाडाची देठ डकवा फांद्यांना कुरतडुन वगेळी करते अपण मातीत घेउन 
जाउन खाते. मयामुळे लहान रोि डकवा फांद्या शेतात िसरलेल्या पदसतात. या फांद्याच्या खाली ऄळी लिनु बसलेली ऄसते. 

एकात्ममक कीड व्यवस्थािन : 
मशागतीय िध्दती  
 जपमनीची खोल नांगरट करावी, मयामळेु जपमनीतील पकडींच्या ऄवस्था नष्ट्ट होतील. 
 पशफारस केलेल्या कालावधीत िेरणी करावी. 
 पशफारस केलेल्या वाणाची योग्य ऄंतरावर िेरणी करावी. 
 हरभरा पिकात अंतरपिक ऄथवा पमश्रपिक ऄथवा शेताच्या सभोवताली दोन ओळी जवस, कोडथबीर डकवा मोहरी या 

पिकाची लागवड करावी मयामुळे िरभक्षी पकटकांच ेसवंधमन होण्यास मदत होइल. हरभरा िेरताना मयासोबत 100 ग्रॅम 
प्रपत हेक्टरी ज्वारीच ेपबयाणे पमसळून िेरणी करावी ज्यामुळे िक्षी अकर्षषत होवनू घाटेऄळीच्या ऄळया वचेनू खातील. 

 पिकांचा फेरिालटीसाठी बाजरी, ज्वारी, मका डकवा भइुमुग ही िीके घ्यावी. 
 मखु्य पिकाभोवती झेंडू या सािळा पिकाची एक ओळ लावावी. 
 कोळिणी / डनदणी करुन पिक एक मपहन्याियंत शेत तणपवरपहत ठेवाव.े 
 शेताच्या बांधावरील पकडींची ियायी खाद्यतणे ईदा. कोळशी, रानभेंडी, िेटारी ही ियायी खाद्यतणे वळेोवळेी काढून 

नष्ट्ट करावीत. 



यांपत्रक िध्दती : 

 मोठया ऄळया हातानी वचेनू नष्ट्ट कराव्यात. 
 पिक एक मपहन्याच ेझाल्यावर पिकािेक्षा 1 ते 1.5 फुट ऄपधक ईंचीच ेआंग्रजी “टी” ऄक्षराच्या अकाराच े50 िक्षी थांब े

प्रपत हे. घाटेऄळीसाठी लावावते. 
 घाटेऄळीच्या सवके्षणासाठी 5 कामगंध सािळे प्रपत हेक्टरी जपमनीिासनु 1 पमटर ईंचीवर लावावते. कामगंध 

सािळयामध्ये 8 – 10 ितंग प्रपत सािळा सतत 2 ते 3 पदवस अढळल्यास पकटकनाशकाची फवारणी करावी. 

जपैवक िध्दती  

 पिकाच्या सरुुवातीच्या काळात 5 टक्के डनबोळी ऄकाची डकवा ऄझापडरॅत्क्टन 300 िीिीम 5 पमली प्रपत पलटर 
िाण्यातनू प्रपतबधंाममक फवारणी करावी.  

 घाटे ऄळी लहान ऄवस्थेत ऄसताना एच.ए.एन.िी.व्ही. 500 एल.इ. पवषाणचूी प्रपत हे. फवारणी करावी म्हणजचे 500 
एल.इ. पवषाण ू(500 पम.ली.) 500 पलटर िाण्यात पमसळून मयामध्ये 500 पम.ली. पचकट द्रव (त्स्टकर) अपण राणीिाल 
(नीळ) 200 ग्रॅम टाकावा. 

 पबव्हेपरया बपॅसयाना 1 टक्के पवद्राव्य 6 ग्रॅम प्रपत पलटर िाण्यातनू फवारणी करावी.  
रासायपनक िध्दती 
अर्षथक नुकसानीची िातळी : पिकात घाटेऄळीच्या 2 ऄळया प्रपत पमटर ओळ डकवा 5 टक्के पकडग्रस्त घाटे डकवा 8 – 10 
ितंग प्रपत कामगंध सािळयात सतत 2 ते 3 पदवस अढळल्यास पशफारशीनुसार पकटकनाशकाची फवारणी करावी. 

पकडी पकटकनाशक मात्रा / 10 पल. िाणी 

घाटे ऄळी 

आमामेक्टीन बेंझोएट 5 एसजी 4.4 ग्रॅम 
लॅमडा सायहॅलोथ्रीन 5 इसी डकवा 10 पम.ली. 
फ्लल्यबूडॅामाइड 20 डब्ल्यजूी 5 ग्रॅम 
क्लोरॅन्रापनलीप्रोल १८.५ एससी 2.5 पम.ली. 

देठ व मुळे कुरतडणारी ऄळी क्लोरिायपरफॉस 20 इसी 25 पम.ली. 
 

 वरील कीटकनाशकाच े प्रमाण साध्या िंिासाठी अहे िरेोल ििंासाठी हे प्रमाण तीन िट वािराव.े घाटेऄळीमळेु 
होणारे सभंाव्य नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वळेीच जागरूक होउन वरील प्रमाणे ईिाययोजना कराव्यात. शेतात 

कीटकनाशकाच ेद्रावण करतानी व फवारणी करताना चष्ट्मा, हातमोज़ ेव तोंडावर मास्कचा वािर करावा.  


