
एकात्मिक पद्धत्तीने हरभरा त्पकावरील घाटे अळीचे व्यवस्थापन करा 

 भंडारा जिल्ह्यामध्ये रब्बी हगंामातील हरभरा ह ेएक महत्वाचे जिक अह.े या जिकामध्ये घाटे 

ऄळीच्या प्रादभुाावामळेु उत्िन्नामध्ये घट येऊ शकते. त्यामळेु शेतकरी बांधवांनी हरभरा जिकाचे सवेक्षण 

करून घाटे ऄळीचा प्रादभुााव अढळून अल्ह्यास व्यवस्थािनासाठी जशफारशी प्रमाणे उिाय योिना 

कराव्यात.   

हरभरा त्पकावरील घाटे अळी 

शास्त्रीय नाव: हलेीकोव्हािाा अजमािेरा  

अळीच्या अवस्था: ऄंडी, ऄळी, कोष अजण ितंग  

ओळख: िणूािणे जवकजसत घाटे ऄळी िोिटी रंगाची अजण ऄळीच्या शरीराच्या दोन्ही बािवूर करड्या 

रेषा अढळतात.    

नुकसान:  घाटे ऄळी ही हरभरा जिकावरील महत्वाची जकड ऄसनू या जकडीची मादी ितंग िानावर, 

कोवळ्या शेंड्यावर, कळ्यांवर व फुलांवर एकेरी ऄंडी घालते. ही ऄंडी खसखसीच्या दाण्यासारखी 

जदसतात. त्यातनू २ ते ३ जदवसात ऄळी बाहरे िडते. ही ऄळी िानावरील हररत द्रव्य खरडून खाते. 

त्यामळेु िाने प्रथम जिवळसर िांढूरकी होऊन वाळतात अजण त्यानंतर गळून िडतात. थोड्या मोठ्या 

झालेल्ह्या ऄळ्या संिणूा िाने व कोवळी दठेे खातात. त्यामळेु झाडावर फक्त फांद्याच जशल्ह्लक राहतात. 

िढेु जिक फुलोऱ्यावर अल्ह्यावर ऄळीचा प्रादभुााव वाढतो. घाटे ऄळी प्रामखु्याने फुले अजण घाट्यांचे 

नकुसान करतात. मोठ्या झालेल्ह्या ऄळ्या घाट्याला जिद्र करून अतील दाणे खाऊन घाटे िोखरतात. 

एक ऄळी साधारणतः ३० ते ४० घाट्यांचे नकुसान करते.     

एकात्मिक त्कड व्यवस्थापन: 

 उन्हाळ्यामध्ये िजमनीची खोल नांगरणी केल्ह्यामळेु जकडींचे कोष िक्षी वेचनू खातात जकंवा ते 

सयूाप्रकाशामळेु नष्ट होतील. 

 हरभरा िेरणी करतांना मका जकंवा ज्वारीचे जबयाणे मधात फेकल्ह्यामळेु नैसजगाक िक्षी थांबे तयार 

होतात. शेतामध्ये मका जकंवा ज्वारीचा नैसजगाक िक्षी थांबा म्हणनू उियोग करावा जकंवा शेतामध्ये 

बांबचूे जकंवा शेतात उिलब्ध कठ्याचे २० िक्षी थांबे प्रती हके्टरी या प्रमाणात लावावेत.  

 हरभरा जिका भोवती झेंडू या सािळा जिकाची एक ओळ लावावी.  



 घाटे ऄळीच्या सवेक्षणासाठी कामगंध सािळे (हलेील्ह्यरु) एकरी दोन जकंवा हके्टरी िाच या प्रमाणात 

लावावेत. झाडाच्या उंची िेक्षा एक फुट उंचीवर कामगंध सािळे लावावेत. सािळ्यामध्ये सतत जतन 

जदवस अठ ते दहा ितंग अढळल्ह्यास व्यवस्थािनाचे उिाय योिावेत. 

 

त्पकाचे त्नरीक्षण करून त्कडीचा प्रादुभााव आढळून आल्यास घाटे अळीच्या व्यवस्थापनासाठी 

खालील त्कटकनाशक प्रती दहा त्लटर पाण्यात त्िसळून फवारणी करावी. 

 पत्हली फवारणी (त्पक ५० टक्के फुलोऱ्यावर असताांना)  

जनंबोळी ऄका  ५ टक्के जकंवा ऄँझाडीराकटीन ३०० जिजिएम ५० जमली जकंवा 

एच. ए. एन. जि. व्ही. (१ x १०
९
 जिओबी/जमली) ५०० एल.ई./ह.े  

 दुसरी फवारणी (पत्हल्या फवारणी नांतर १५ त्दवसानी)  

ईमामेक्टीन बेन्झोएट ५ टक्के एस िी ४.४ ग्राम जकंवा  

क्लोरँनट्रानीलीप्रोल १८.५ टक्के एस.सी. २.५ जमली   

 

 

 

 


