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B

કપાસના પાકમા ંસકં�લત પાક સરં�ણ

સપંાદકો : �ો. એમ. વી. વર�યા, �ો. ડ�. ક�. ડાવરા,

  ડો. એમ.�.વ�, ડો. એમ. એ. વાડદોર�યા 

ુ�કાશન વષ� : ���આર� – ૨૦૨૦

�કાશન �ેણી ન.ં : ૩-૧-૩૩

�ત સ�ંયા : ૩૦૦૦

ુ�ક�મત : િવના ��યે

�કાશક : કપાસ સશંોધન ક���, 

ૂ ુ  �નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ�, ૃ

ૂ   �નાગઢ  ૩૬૨ ૦૦૧ 

ૂ�કાશન �થળ : �નાગઢ

ુ��ક : મે�ો ઓફસેટ, 

ુ  માક�ટ�ગ યાડ�, દોલતપરા, �નાગઢ 

  ફોન ન.ં: ૦૨૮૫-૨૬૬૧૨૫૪

�ા��ત �થાન : કપાસ સશંોધન ક���, 

ૂ ુ  �નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ�, ૃ

ૂ   �નાગઢ – ૩૬૨ ૦૦૧ 



C

ડો. વી.પી.ચોવટ�યા

�ુલપિત�ી

ૂ ુ�નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ�ૃ

�ૂનાગઢ - ૩૬૨ ૦૦૧

ુ�ભે�છા સદં�શ

 િવ�મા ંકપાસના વાવેતર િવ�તાર અને ઉ�પાદનમા ંભારત આગળ 

પડતો દ�શ છે. અ�ય િવકિસત દ�શોની સરખામણીએ ભારત કપાસની 

ુઉ�પાદકતામા ંપાછળ છે. �ના ��ય કારણોમા ંકપાસમા ંઆવતા રોગો અને 

ુ ુુ�વાતો અગ�યનો ભાગ ભજવે છે. �જરાત રા�યમા ં�દા �દા ૧૨ �ટલા 

ુરોગો અને ૨૦ �ટલી �વાતો કપાસના પાકને �કસાન કરતી ન�ધાયેલ છે. 

ુ ુકપાસના પાકની �દ� �દ� અવ�થાએ રોગ �ારા ૧૫ થી ૨૦ ટકા અને �વાત 

ુ ુ ુ ૂ�ારા ૨૦ થી ૭૦ ટકા �ટ� ં�કસાન થાય છે. �રતી �ણકાર�ના અભાવે ખે�તો 

રોગ અને �વાતોના િનય�ંણ પાછળ અઢળક ખેતી ખચ� કર� ર�ા છે. કપાસના 

ુપાકમા ંઆવતા રોગ અને  �વાતો� ંઓછા ખચ�, સમયસર અને અસરકારક 

ુિનય�ંણ કર� શકાય તે હ�� ને લ�યમા ં રાખી કપાસ સશંોધન ક��� �ારા 

"કપાસના પાકમા ંસકં�લત પાક સરં�ણ" ુનામની �કલેટ બહાર પાડવામા ં

ૂઆવી રહ� છે. � કપાસ ઉગાડતા ખે�તોને રોગ અને �વાત િનય�ંણ પાછળ 

ુકરતા ખોટા ખચ�મા ં ઘટાડો કર�, અસરકારક િનય�ંણ કરવામા ં �બ જ 

ઉપયોગી નીવડશે તેવી મને ��ધા છે.

ુ આ �કલેટ તૈયાર કરવા બદલ કપાસ સશંોધન ક���ની ટ�મને મારા 

ુઅ�ભનદંન પાઠ� ં�ં.

તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦          (વી.પી.ચોવટ�યા)



D

ડો. વી. વી. રા�ણી

િવ�તરણ િશ�ણ  િનયામક�ી

ૂ ુ�નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ�ૃ

�ૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧

ુઆ�ખ

ુ કપાસએ �જરાત રા�યનો રોકડ�યો પાક છે. અ�ય ખર�ફ પાકોની 

ુ ુસરખામણીમા ંકપાસના પાકમાથંી સા�ં આિથ�ક વળતર મળ� રહ � છે. પરં� 

ુ�જરાત રા�યમા ંઘણા વષ�થી બીટ� કપાસની સતત ખેતી થઇ રહ� હોવાથી 

કપાસના પાકમા ં�દન – �િત�દન રોગ અને  �વાતના ��ો વધી ર�ા છે. 

ુ ુ�મા ંછે�લા વષ�થી �લાબી ઈયળનો �� પણ �બ જ િવકટ બની ર�ો છે 

તથા કપાસના પાકમા ં�ણૂીયા ટપકા અને બળ�યા ટપકાના રોગથી �દા� ૧૫ 

ુ ુ ૂ ુથી ૨૦ ટકા �ટ� ં�કશાન જોવા મળે છે. �નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ� �ારા આ ૃ

ૂ ુ�દશામા ં સશંોધન અને િવ�તરણ કામગીર� �ારા ખે�તો �ધી સશંોધનના ં

ુ ુ ૂતારણો ર� કયા� છે. તેમ છતા ંકપાસમા ંઆવતા રોગ અને �વાતો� ંખે�તો 

અસરકારક િનય�ંણ કર� શકતા નથી.

 આવા સમયે કપાસ સશંોધન ક��� �ારા "કપાસના પાકમા ંસકં�લત 

પાક સરં�ણ" ુ�ગેની �કલેટ તૈયાર કરવામા ંઆવી રહ� છે. તેમજ સદર� ુ

ુ ુ��લેટમા ંરોગ અને �વાત િનય�ંણ �ગેની આ�િનક મા�હતીનો સમાવેશ 

ુ ુ ુકર�લ છે તે �ણી આનદં અ�ભ� ં�ં. તેમજ આ �કલેટ કપાસની ખેતી કરતા 

ૂ ુ ુખે�તોને �બ જ ઉપયોગી નીવડશે તેવી આશા રા� ં�ં.

ુ  આ �કલેટ તૈયાર કરવા બદલ કપાસ સશંોધન ક���ની ટ�મને 

ુધ�યવાદ પાઠ� ં�ં.

તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૦     (વી.વી.રા�ણી)



E

ડો. એમ. એ. વાડદોર�યા 

સશંોધનવૈ�ાિનક�ી

કપાસ સશંોધન ક��� 

ૂ ુ�નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ�ૃ

�ૂનાગઢ-૩૬૨ ૦૦૧

��તાવના

ુ ુ કપાસના પાક ઉ�પાદનને અસર કરતા �દા �દા પ�રબળો પૈક� કપાસમા ં

ુ ૂરોગ અને �વાત િનય�ંણ �બજ અગ�યનો ભાગ ભજવે છે. મોટાભાગના ંખે�તો 

કપાસમા ંરોગ અને �વાત િનય�ંણ પાછળ અઢળક નાણાનો ખચ� કરતા જોવા મળે છે, 

ુતેમ છતા ંઅસરકારક િનય�ંણ કર� શકતા નથી. �મા ં��ય�વે બનાવટ� દવાનો 

ુ ુવધતો �યાપ, �ણકાર� િવના એક કરતા વ� દવાઓ� ંિમ�ણ, એકની એક દવાઓનો 

ુ ુ ુવારંવાર છંટકાવ, ભલામણ કરતા દવા� ં�બજ વ� �માણ, દ�ખાદ�ખી, આડ�ધડ 

દવાઓનો છંટકાવ, ફ�ત દવાઓથી જ રોગ અને �વાત િનય�ંણ થઇ શક� તેવો ખોટો 

ુ�યાલ, રોગ અને �વાતની ઓળખ, �કસાનીનો સમય વગેર� બાબતોની �ણકાર�નો 

ુઅભાવ, સાથો સાથ દવાઓના ઝડપથી વધતા ભાવ, શ�આતમા ંદવાઓનો વ� 

છંટકાવ અને પાછળની અવ�થાએ દવાઓના છંટકાવ બધં કરવા વગેર� પ�રબળો ગણી 

ુશકાય. પરં� રોગ અને �વાત િનય�ંણ �ગે કપાસના વાવેતર અગાઉ મા�હતી 

મેળવી તે �માણે દવાઓની ખર�દ� કર� સમયસર દવાઓનો છંટકાવ તેમજ અ�ય 

ઉપાયો �વા ક� કષ�ણ, યાિં�ક અને �િવક ઉપાયોનો સમ�વય કર� રોગ અને �વાત 

ુિનય�ંણ કરવામા ંઆવે તો ઓછા ખચ� અસરકારક રોગો અને �વાતો� િનય�ંણ કર� 

ુ ુશકાય તે અ�ભગમને �યાલમા ંરાખી કપાસ સશંોધન ક���, �નાગઢ �િષ �િનવિસ�ટ� ૃ

ુ�ારા �ગેની ���તકા બહાર પાડવામા ંઆવી "કપાસના પાકમા ંસકં�લત પાક સરં�ણ" 

ુ ુ ુ ૂરહ� છે, તે �ણી ધ�યતા અ�ભ� ં�ં. આ ���તકાનો કપાસ ઉગાડતા ખે�તોમા ંબહોળો 

ુ�સાર- �ચાર થશે તેથી રોગ અને �વાતો� ંઅસરકારક િનય�ંણ કર� શકાશે તેવી 

મને ��ા અને િવ�ાસ છે. 

તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૦          (એમ. એ. વાડદોર�યા)



F

��તાવના

 ભારત દ�શ િવ�ક�ાએ કપાસના િવ�તાર અને ઉ�પાદનમા ં�થમ �થાન 

ુધરાવે છે. કપાસ એક રોકડ�યો પાક છે � ખે�તોને સાર� આવક �રૂ� પાડ� છે. તેથી જ 

ુ ુતેને “સફ�દ સો�”ં ૫ણ કહવ� ામા ંઆવે છે. કપાસની ખેતી કરતા રાજયોમા ં�જરાત 

ુ ુમોખરા� ં�થાન ધરાવે છે. �જરાત રાજયમા ંસર�રાશ ૨૭ લાખ હક� ટર િવ�તારમા ં

ુ ુ ુકપાસ� ંવાવેતર થાય છે. કપાસના પાકમા ંરોગ-�વાતો �ારા ૫ણ �બ જ �કશાન 

ુથ� ંહોય છે, �ની સીધી અસર ઉ�પાદન ૫ર ૫ડ� છે. હાલના સમયમા ંકપાસની ખેતી 

ુ ુ ુકરતા ખે�તો આડ�ધડ અને �બ જ ઝેર� જ�ંનાશક-�ગનાશક દવાનો ઉ૫યોગ કર�ને 

ુ ુરોગ-�વાત િનય�ંણ કરતા હોય છે. ૫રં� તેના કારણે ખચ�મા ંવધારો જ�ંનાશક 

ુદવાના ખોરાકમા ંઅવશેષો, જમીનની ફળ�૫તામા ંઘટાડો, ૫યા�વરણ ૫ર માઠ� અસર 

ુ ુઅને મ��યના �વા��ય સામે સમ�યા �વા કારણો ઉ૫��થત થતા હોય છે. ૫રં� જો 

ુ ુસમજણ�વ�ક અને વૈ�ાિનક ઢબે ખેતી કરવામા ંઆવે તો ઓછા ખચ� વ� ઉ�પાદન 

મેળવી શકાય છે.

 કપાસના પાકમા ં આવતા રોગ-�વાતોની ઓળખ, �વનચ� અને 

ુ ુ�કશાનની મા�હતી હોય તો, આ રોગ-�વાત� ંસરળતાથી �યવ�થા૫ન કર� શકાય છે. 

ુપાકમા ં�વાતના િનય�ંણ માટ� આડ�ધડ જ�ંનાશક દવાઓનો ઉ૫યોગ ન કરતા, 

ુ ુુયો�ય સમયે અને જ�ર�યાત �જબ �દ�-�દ� �વાત �યવ�થા૫ન ૫�ધિતઓનો 

ુ ુસમાવેશ કર� �વાતને ��યમા�ા નીચે રાખવામા ંઆવે તો �વાત �ારા થ� ં�કશાન 

ુ ુઓછા ખચ� ઘટાડ� પાક� ંસા� અને �ણવતા સભર ઉ�પાદન મેળવી શકાય છે.

ુ ુ આ ��તકમા ંકપાસના પાકમા ંરોગ-�વાતની ઓળખ, �કશાન, �વનચ� 

અને સકંલીત રોગ-�વાત �યવ�થા૫ન �વી મા�હતી િવ�તાર �વૂ�ક સરસ રંગીન 

ુફોટો�ાફ સાથે આ૫વામા ંઆવેલ છે. કપાસની ખેતી કરતા ખે�તોને આ મા�હતી 

ુ ુ ુ���તકા રોગ-�વાતને સહલ� ાઈથી ઓળખી તે� ંસકં�લત િનય�ંણ કરવા માટ� �બ જ 

ુઉ૫યોગી �રવાર થશે. 

લેખકો

એમ.વી.વર�યા
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ુકપાસના પાકમા ંઆવતી �વાતો� ંસકં�લત �યવ�થાપન

ુ ભારત િવ�ક�ાએ કપાસના િવ�તાર અને ઉ�પાદનની ��ટ�એ અ��મે 

ુ�થમ અને બી� �થાન ધરાવે છે. આપણા દ�શમા ંકપાસ એ અગ�યનો િવદ�શી 

�ં�ડયામણ કમાવી આપતો રોક�ડયો પાક છે અને તેની ઓળખ “સફ�દ સોના” ુ

ુ ુતર�ક� થાય છે. �જરાત રાજયમા ંસર�રાશ ર૭ લાખ હક� ટર િવ�તારમા ંકપાસ� ં

ુવાવેતર થાય છે. સામા�ય ર�તે કપાસના પાકમા ંિવ�ક�ાએ ૧૭૦ ક� તેથી વ� 

ુ ુ ુ ુ�વાતો પાકની �દ� �દ� અવ�થાએ �કશાન કર� છે. તે પૈક� �જરાત રા�યમા ં

ુર૦ �ટલી �વાતો કપાસના પાકને �કશાન કરતી ન�ધાયેલ છે. કપાસના 

ુપાકમા ં શ�આતની અવ�થા દર�યાન ��ય�વે �સૂીયા �કારની �વાતો �વી 

ક� મોલોમશી, તડતડ�યા, �ી�સ, સફ�દમાખી, રાતા �સૂીયા, કપાસના �પલા, 

લાલ કથીર� અને મીલીબગ નો ઉપ��વ જોવા મળે છે. કપાસના પાકમા ંપાન 

ુખાઈને �કશાન કરતી �વાતોમા ંપાન વાળનાર� ઈયળ, ઘોડ�યા ઈયળ અને 

લ�કર� ઈયળનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાતં પાકમા ંકળ�, �લ અને જ�ડવા 

ુ ુબેસતી વખતે કાબર� ઈયળ, લીલી ઈયળ અને �લાબી ઈયળ �ારા �કશાન 

થાય છે. આ ઉપરાતં બદલાતા વાતાવરણીય પર�બળો તેમજ ખેતી પ�ધિતમા ં

ુફ�રફારના લીધે કપાસમા ંપાન અને �લને �કશાન કરતા સફ�દ અને કાળા 

ુ ુ ુ ુચાચંવા, �લને �કશાન કરતા ઢાલીયા (ફલાવર બીટલ), જ�ડવા� ં�ઢં�� અને 

ુ ુફલી બીટલનો ઉપ�વ પણ જોવા મળે છે. આમ પાકની �દ� �દ� અવ�થાએ 

ુ ુકપાસમા ંર૦ થી ૭૦ ટકા �ટ� ં�વાતો �ારા �કશાન થાય છે. કપાસના 

ુપાકમા ંઆવતી �વાતો, તેની ઓળખ, �કશાન અને સકં�લત �યવ�થાપનની 

સ�ં��ત મા�હતી અહ� આપવામા ંઆવેલ છે.

ુ૧. કપાસના પાકમાથંી રસ �સૂીને �કશાન કરતી �વાતો 

ુ આ �સીયા �કારની �વાતો પાનની નીચેની સપાટ�એ રહ�ને 

પાનમાથંી રસ �સૂીને નભે છે. પ�રણામે છોડની ��ૃ�ધ પર અસર થાય છે અને 

�લ, કળ� અને જ�ડવા �રૂતા �માણમા ંબેસતા નથી, પ�રણામે ઉ�પાદનમા ં

ઘટાડો થાય છે.
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૧.૧ મોલોમશી, ગળો, ગેરવો ક� મશી 

Ÿ ઓળખ : આ �વાતના બ�ચા શર�રમા ંનાના, 

લીલા ક� બદામી રંગના અને પાખંો વગરના હોય 

ુછે. ��ત શર�ર� લબંગોળ, પીળાશ પડતા ક� ઘાટા 

લીલા અથવા કાળા રંગના તેમજ ૧ મી.મી. 

કદના અને તેના શર�રના છેડ� બે નળ� ક� �ગૂંળ� 

�વા ભાગો હોય છે.

ુŸ  �કશાન : ુ બ�ચા �ુમળા પાનની નીચેથી રસ �સે છે, �ના લીધે પાન 

કોકડાય �ય છે અને છોડની ��ૃ�ધ અટક� �ય છે. મોલોના શર�રમાથંી 

મધ �વો ચીકણો પદાથ� ઝરતા પાન કાળા પડ� �ય છે અને કાળ� �ગ 

થવાથી છોડની �કાશ સ�ંલેષણની ��યા �ંધાય �ય છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં  : ુમોલોની એક વષ�મા ંલગભગ ૫૦ થી વ� પેઢ� જોવા 

ુમળે છે. �મા ં��ત મોલો (પાખં વગરની) એક �દવસમા ં૮ થી ૨૨ 

ુબ�ચાને જ�મ આપે છે અને ૪ થી ૭ �દવસમા ંબ�ચા ��ત બને અને ૮ 

ુથી ૧૦ �દવસમા ંએક �વનચ� �ણૂ� કર� છે. વ� સ�ંયામા ંબ�ચાને 

ુજ�મ આપવો, તેમજ ��ું �વનચ� હોવાથી, આ �વાતની વ�તી થોડા 

સમયમાજં વધી �ય છે.   

ુ૧.૨ તડતડ�યા, લીલા �િસયા, લીલી પોપટ� ક�  �સીડ

Ÿ  ઓળખ : ુબ�ચા ના�ક, પાખંો વગરના 

આછા પીળા રંગના અને �ાસંા ચાલવાની ટ�વ 

ુવાળા હોય છે. ��ત ફાચર આકારના, આછા 

લીલા રંગના અને તેની આગળની બ�ે પાખંો 

પર એક એક કા�ં ટપ�ું 

હોય છે. આ �વાતનો 

ુઉપ�વ �લાઈ થી 

ઓ�ટોબર માસમા ંજોવા 

મળે છે.    
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ુŸ  �કશાન : ુ ુ ુબ�ચા અને ��ત પાનની નીચેથી રસ �સીને �કસાન કર� છે, 

ુ�ના લીધે શ�આતમા ં પાન પર પીળા ધાબા પડ� �ય છે અને 

ુ�યારબાદ પાન �ધા વાટકા �વા લાલ થઈ �કાય �ય છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા પાનની નીચેના ભાગે, નસમા ંપીળાશ પડતા સફ�દ 

ુરંગના ૩૦ �ટલા �ડા �ક� છે. બ�ચા અવ�થા ૪ થી ૧૧ �દવસની હોય 

છે અને આ અવ�થા પાચં વખત નીમ�ચન કયા� બાદ ૭ થી ૧૨ �દવસમા ં

ુ�રૂ� કર� છે. �વનચ� ૨ થી ૪ અઠવાડ�યામા ં��ંૂ થાય છે.      

૧.૩ �ી�સ 

Ÿ ઓળખ : બ�ચા નાના, સફ�દ અને પાખં વગરના 

ુુહોય છે. ��ત શર�ર� ના�ક, લબંગોળ તેમજ 

પીળાશ પડતા રંગના અને બ�ે પાખંો િવભા�ત 

ુથયેલી હોય છે. આ �વાત �બજ ચપળ અને 

તેના ઉદરનો છેડો વારંવાર ઉપર કર� છે, �થી તે 

સહલ� ાયથી ઓળખી શકાય છે. આ �વાતનો 

ઉપ�વ ઓગ�ટ અને સ�ટ��બર માસમા ં જોવા 

મળે છે. વરસાદ ખ�ચાય અને સખત ગરમી પડ� 

�યાર� ઉપ�વ વધી જતો હોય છે.

ુŸ  �કશાન : આ �વાત પાનની નીચેના ભાગે અને �લમા ંવધાર� સ��ય 

ુહોય છે. બ�ચા અને ��ત પાન પર ઘસરકા પાડ�ને પાનમાથંી રસ �સેૂ 

ુછે, �ના લીધે પાનની સપાટ� �કાઈને, પાન �ખૂરા થઇ �ય છે અને 

છોડની ��ૃ�ધ અટક� �ય છે. 

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા નર સાથે સભંોગ કર� અથવા સભંોગ કયા� વગર 

બ�ેં પ�ર��થિતમા ં પાનની નીચેની સપાટ�મા ં�ડ િન�ેપક �ગની 

ુમદદથી પોતાના �વનકાળ દર�યાન �દા�ત ૬૦ �ટલા �ડા �ક� છે. 

�ડા અવ�થા ૪ થી ૫ �દવસની, જયાર� બ�ચા ૩ વખત નીમ�ચન કર�ને 

ુ ુ૪ થી ૫ �દવસમા ં��ત બને છે. ��ત થયા બાદ ૨૦ થી ૨૫ મી.મી. 

�ટલી જમીનની �ડાઈએ જઈને કોશેટા બનાવે છે. કોશેટા અવ�થા ૧૩ 
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ુથી ૨૩ �દવસમા ં �રૂ� કર� છે. આમ આ� �વનચ� ૪ થી ૫ 

અઠવા�ડયામા ં�ણૂ� કર� છે.    

૧.૪ સફ�દ માખી

Ÿ ઓળખ : ુઆ �વાતની ��ત માખી ૧.૫ મી. મી. 

�ટલી લાબંી, શર�ર� પી�ં અને સફ�દ મીણ �વા 

ુપાવડરની છાટં વા�ં, તેમજ ઉદર �દ�શ �લાબી 

ક� લાલ રંગનો અને બનેં પાખંો સફ�દ અને પાછલી 

પાખં લાબંી હોય છે. બ�ચા અને કોશેટા બ�ે 

લબંગોળ તથા ભ�ગડા �વા ચપટા હોય છે. 

ુ ુઓગ�ટ થી ઓ�ટોબર મ�હના �ધી, �કા 

વાતાવરણમા ંઉપ�વ જોવા મળે છે.

ુŸ �કશાન : ુબ�ચા અને ��ત બનેં પાનની નીચેની 

સપાટ�એ રસ �સૂી છે, �ના લીધે પાન િન�તેજ, ઝાખંા લીલા ક� પીળાશ 

પડતા લીલા થઇ અને છેવટ� કોકડાય �ય છે. પાન પર ચીકણો પદાથ� 

ઝરતા કાળ� �ગ થવાથી છોડની �કાશ સ�ંલેષણની ��યા �ંધાય �ય 

છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા માખી છોડની ઉપરના અને મ�ય ભાગમા ંપાનની 

નીચેની સપાટ�એ કદમા ંનાના, લાબંા અને પીળા રંગના ૧૧૯ �ટલા 

ુ�ડા �ક� છે, � પાછળથી બદામી રંગના થઇ �ય છે. �ડા અવ�થા 

ચોમાસામા ં૩ થી ૫ અને િશયાળામા ં૩૦ થી ૩૩ �દવસની હોય છે. 

ુ ુબ�ચા �દ� �દ� ૩ અવ�થામાથંી પસાર થઇ ચોમાસામા ં૯ થી ૧૪ 

�દવસ અને િશયાળામા ં૧૭ થી ૧૮ �દવસમા ં�ણૂ� કર� છે, અને કોશેટા 

અવ�થા ૨ થી ૮ �દવસમા ં�રૂ� કર� છે. એક વષ�મા ં�દા�ત ૧૨ પેઢ� 

જોવા મળે છે.      

૧.૫ મીલીબગ  

Ÿ  ઓળખ : માદા પાખં વગરની, નાના કદની, ૩ થી ૪ મી.મી. લાબંી, 

ુશર�ર� રાખોડ� રંગની, લબંગોળ આકારની ચપટ� હોય છે. તે� ંશર�ર
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ુ ુ   મીણ��ત પદાથ�થી ઢંકાયે� ંહોય છે. નર ક�ટક 

માદા કરતા કદમા ંનાના, રાતા બદામી રંગના 

અને એક જોડ� પાખંવાળા હોય છે. નરના 

શર�રના પાછળના ભાગે બે �છૂંડ� �વા ભાગ 

ુહોય છે. આ �વાતનો ઉપ�વ પાકની શ�આતની 

અવ�થાથી જોવા મળે છે. સ�ટ��બર – ઓ�ટોબર 

ુ ુમાસમા ંવરસાદ બધં થયા બાદ તેનો વ�મા ંવ� 

ઉપ�વ જોવા મળે છે.

ુŸ �કશાન : બ�ચાઓ થડ મારફતે છોડ પર ચડ� 

છોડની નવી �ુંપળો ક� પાનમાથંી રસ �સૂીને ઝેર� 

લાળ છોડ� છે. ઉપ�િવત છોડના જ�ડવા નાના 

ુઅને કો�ડાય �ય છે, પ�રણામે છોડની ��ૃ�ધ �ંધાયને �કાય �ય છે. આમ 

ુ ુઆ �વાતના �કસાનથી �ની �ણવ�ા અને ઉ�પાદન પર માઠ� અસર પડ� 

છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : આ �વાત સયંોગી (નર સાથે સમાગમ કર�) અને 

ુઅસયંોગી જનન (નર સાથે સમાગમ વગર) થી �જનન કર� છે. ��ત 

માદા છોડ પર ક� જમીનમા ંઉતર� જઈ ર�શમની અ�તરની કોથળ� (�ડ 

ુકોથળ�/ઓવીસેક) બનાવી તેમા ંઆશર� ૬૦૦ ની સ�ંયામા ં�ડા �ક� છે. 

ુ ુ�ડા �ક�ને માદા થોડા સમયમા ંમર� �ય છે. તા� �ક�લા �ડા નારંગી 

ુરંગના અને સેવાય પહલ� ા �લાબી રંગના થઈ �ય છે. �ડા અવ�થા ૫ 

થી ૭ �દવસની હોય છે. �ડા માથંી નીકળતા બ�ચા (�ાઉલર) 

શ�આતમા ંપીળાશ પડતા અને �યારબાદ ઝાખંા સફ�દ રંગના થઇ �ય 

છે. �ડા માથંી નીકળતા બ�ચા ચાલીને યો�ય યજમાન છોડ પર, તેમજ 

�ટા છવાયા આખા છોડ પર ફ�લાય �ય છે. બ�ચા અવ�થા ૧૫ થી ૨૦ 

ુુ�દવસમા ં�રૂ� થાય છે, અને આ� ં�વનચ� ૨૩ થી ૩૦ �દવસમા ં��ૂ 

થાય છે. આમ વષ� દરિમયાન ૧૫ �ટલી પેઢ� જોવા મળે છે. �ડા 

અવ�થા આખો િશયાળો જમીનની િતરાડો, છોડના છાલની નીચે, 

ુ ુપાનના �મખા ંતેમજ ફળના �મખામંા ં���ત અવ�થા પસાર કર� છે. 
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Ÿ  મીલીબગ  ઉ૫�વ થવાના કારણોઃ

 (૧)  તા૫માન અને ભેજમા ં�બૂજ ફ�રફાર-�વાત િવિવધતામા ંફ�રફાર

ુ (ર)  પાક ૫�ધિતમા ંફ�રફાર -નોન બીટ� કરતા બીટ� કપાસ� વાવેતર 

ુવ�

 (૩)  કપાસની શાઠ�નો બળતણ અને ખાતર તર�ક� ઉ૫યોગ- લાબંા 

ુસમય �ધી સ�ંહ 

 (૪)  યો�ય દવાનો યો�ય સમયે છટકાવનો અભાવ

ૂ (૫)  �ં�ુ �વનચ�, સાર� �જનન શ�કત તથા ઘણા યજમાન પાકો

 (૬)  વરસાદની ખ�ચ સાથે ગરમ અને ભેજવા� હવામાન

ુ (૭)  મીલીબગની ગભંીરતા િવષે મા�હતીનો અભાવ-કા�મા લેવા 

માટ�ની ઉદાસીનતા, િવગેર� કારણો છે.

ુ ુŸ  મીલીબગ� ંિનય�ંણ શા માટ� ��ક�લ છે? 

Ÿ  ઘણા ંયજમાન પાકો ૫ર નભે છે, અ�ય િવ�તારમા ંસહલ� ાઈથી 

�સરણ કર� છે 

ુŸ  શર�ર ઉ૫ર મીણ� ં આવરણ ધરાવે છે, સ�હૂમા ં રહવ� ાની 

લા��ણકતા 

ુŸ  કોથળ�મા ં �ડા �કવાની લા��ણકતા, છાલની િતરાડો ક� 

ખાચાઓમા ંભરાઈ રહવ� ાની ટ�વ 

ુ ુ ુŸ  ઠંડ� ઋુ�મા ં�ડા ���ત અવ�થામા ં૫સાર કરવાની ખાિસયત 

ુŸ  છોડ ઉ૫ર ચડવાની �મતા, �ુદરતી ��મનની વ�તીમા�ા ઓછ�

Ÿ  મકોડા ક�ડ� �ારા મીલીબગની સભંાળ, િવગેર� કારણોસર 

ુ ુમીલીબગ� ંિનય�ંણ ��ક�લ બને  છે. 

૧.૬ લાલ કથીર�, દહ�યો ક� છાશીયો

Ÿ  ઓળખ : આ એક �બન ક�ટક�ય વગ�ની, નર� �ખે જોઈ ન શકાય તેવી 

ુ બાર�ક �વાત છે. બ�ચા શ�આતમા ંઆછા પીળા રંગના, જયાર� ��ત 
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    ૦.૫ મી.મી. કરતા ઓછ� લબંાઈના, �ડાકાર 

લાલ રંગના તેમજ ચાર જોડ� પગવાળા 

(અ�ટપાદ વગ�ની) હોય છે. 

ુŸ �કશાન : ુબ�ચા અને ��ત પાનની નીચેના 

ભાગે બાર�ક ��ં બનાવીને, કાપા પાડ�ને રસ 

ુ�સૂીને �કસાન કર� છે. રસ �સૂવાથી પાન �ફ�ા 

પડ� કોકડાઈ જઈ પીતળ �વા રંગના બની �ય 

ૂછે તેથી ખે�તોમા ં “િપતળ�યા” નામથી પણ 

ઓળખાય છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા પાનની નીચેની 

ુસપાટ� પર ઝાળામા ં �ડા �ક� છે. �ની 

અવ�થા ૫ થી ૮ �દવસની હોય છે. �ડામાથંી નીકળતા બ�ચાને �ણ 

જોડ� પગ હોય છે. �થમ અવ�થાના બ�ચાને �ોટોની�ફ કહવ� ાય અને 

ુતેની અવ�થા ૨ થી ૮ �દવસની, જયાર� ડ�ટોની�ફની અવ�થા ૩ થી ૫ 

�દવસની હોય છે, આમ બ�ચા અવ�થા �ુલ ૬ થી ૯ �દવસમા ં�રૂ� થાય 

છે. નર કથીર� ૧ થી ૪ �દવસ અને માદા ૩ થી ૫ �દવસ �વે છે.     

આખા વષ� દરિમયાન ૨૦ પેઢ�ઓ જોવા મળે છે અને અફલીત 

�ડામાથંી નર, જયાર� ફલીત �ડામાથંી નર અને માદા બનેં ઉ�પ�  

થાય છે.

૧.૭ રાતા �સૂીયા

Ÿ ઓળખ : બ�ચા રતાશ પડતા નારંગી રંગના 

ુજયાર� ��ત ૧૫ થી ૨૦ મી.મી. લબંાઈના 

લબંગોળ અને લાલ રંગના હોય છે. તેના ઉદર 

ુ�દ�શ પર સફ�દ રંગની પ�ી  અને �ઢં કાળ� હોય 

છે. આ �વાતના ઉપ�વનો સમય નવે�બર થી 

ુમાચ� મ�હના દર�યાન વ� ગરમી પડતા જોવા 

મળે છે. 
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ુŸ  �કશાન : ુબ�ચા અને ��ત બનેં છોડના �ુમળા પાન, જ�ડવા અને 

ુબીજમાથંી રસ �સેૂ છે, �થી છોડનો ��સો અને ��ૃ�ધ અટક� �ય છે. 

ઉપ�િવત જ�ડવા ખીલે છે. �યાર� � ડાઘા વા�ં તેમજ બીજમા ંતેલની 

ુટકાવાર�મા ંઅને �ણવ�ામા ંપણ ઘટાડો થાય છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા જમીનની િતરાડોમા ંઅથવા ભીની માટ�મા ંલાબંા, 

ુચળકતા પીળા રંગના, ૧૦૦ થી ૧૩૦ �ટલા �ડા �ક� છે. �ડા અવ�થા 

૭ થી ૮ �દવસની હોય છે. �ડામાથંી નીકળતા બ�ચા શ�આતમા ંપાખંો 

વગરના હોય છે અને થોડો સમય જતા પાખંો િવકિસત થઇ �ય છે. 

ુબ�ચા અવ�થા ૩૫ થી ૪૮ �દવસમા ં�રૂ� થાય છે. આ� ં�વનચ� ૫૦ 

થી ૯૦ �દવસમા ં�ણૂ� કર� છે. 

૧.૮  કપાસના �પલા

Ÿ ઓળખ : ુ��ત ૪ થી ૫ મી.મી. લબંાઈના, આછા 

�ખૂરા, પાખંો મેલા સફ�દ રંગની અને પારદશ�ક 

હોય છે. પાખંો પર કાળા ટપકા અને પગ ઘાટા 

લાલ રંગના હોય છે. આ �વાતના ઉપ�વનો 

ુસમય ઓ�ટોબર મ�હનાથી શ� થઇને પાકના 

ુ�ત �ધી જોવા મળે છે.

ુŸ �કશાન : ુ ુ બ�ચા અને ��ત બનેં �લેલા જ�ડવા 

ુઅથવા તો ઈયળો �ારા �કસાન પામેલા 

ુજ�ડવામાથંી રસ �સૂીને �કસાન કર� છે. બીજનો 

િવકાસ અટક� �ય છે અને વજનમા ંહલ�ું રહ � છે. 

ુઉપ�વથી �ન�ગમા ં��ક�લી પડ� છે અને � ની 

ુ�ણવ�ા ઘટ� છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુમાદા અધ� ખીલેલા અને �ણ� ખીલેલા જ�ડવા ક� કળ�મા ં

ુિસગાર આકારના ૩ થી ૧૮ �ડા �ક� છે. તેની અવ�થા ૫ થી ૭ �દવસની 

હોય છે. બ�ચા અવ�થા ૬ વખત નીમ�ચન કયા� બાદ ૩૧ થી ૪૦ 

ુ�દવસમા ં�રૂ� કર� છે. આમ આ� ં�વનચ� ૪૦ થી ૫૦ �દવસમા ં�ણૂ� 

કર� છે.
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ુ૨. કપાસના પાકમા ંપાન ખાઈને �કસાન કરતી �વાતો 

૨.૧ લ�કર� ઈયળ (�ોડ�નીયા)

Ÿ ઓળખ : ુ��ત �દા મ�યમ કદના, તેની 

આગળની પાખં �ંખી રાખોડ�થી કાળાશ પડતી 

અને �ખૂરા રંગના ડાઘ વાળ� તેમજ તેની ઉપર 

ુવાકં� �ક� સફ�દ રંગની લીટ�ઓ હોય છે. નાની 

ઈયળો ચળકતા લીલા અને �યાર પછ� રાતાશ 

પડતા લીલા ક� �રૂા રંગની થાય છે. ઈયળના 

ુશર�રની બનેં બા�એ ઝાખંા પીળા રંગની લાબંી 

ુર�ખાઓ અને બનેં બા�એ કાળા રંગના ટપકા હોય 

છે તેમજ માથા ઉપર �ધા ��ે� “વી” આકારની 

પીળા રંગની િનશાની જોવા મળે છે. 

ુŸ  �કશાન : ુનાની ઈયળો સ�હ�વી �વભાવની, તેમજ �ડા માથંી 

ુનીકળતાજ પાનની નીચેનો ભાગ ખાય છે અને તે ભાગ �કાયને ધાબા 

�વો દ�ખાય છે. ઈયળો મોટ� થતા બી� પાન પર જઈ કાણા પાડ� અને 

ુ ુકળ�, �લ અને જ�ડવાને પણ �કસાન કર� છે. ઉપ�વ વ� હોય �યાર� 

છોડ ઝાખંરા �વો થઈ �ય છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા �દા ૮૦૦ થી ૧૧૦૦ ની સ�ંયામા ંપાનની નીચેની 

ુસપાટ� ઉપર �ડા �ક� છે અને તેને બદામી રંગના વાળથી ઢાકં� દ� છે. 

�ડા અવ�થા ૩ થી ૪ �દવસની હોય છે. ઇયળ અવ�થા પાચં વખત 

ુનીમ�ચન કયા� બાદ ૨ થી ૩ અઠવાડ�યામા ં�ર� થાય છે. પાક પર 

ુ ુ ુખાયને તગડ� થયેલી ઇયળો શર�રની આ�બા� માટ�� ં આવરણ 

બનાવી કોશેટા જમીનમા ંબનાવે છે. કોશેટો અવ�થા ૯ થી ૧૪ �દવસમા ં

ુ ુ�રૂ� થાય છે. આ �વાત� ંઆ� �વનચ� ૩૦ થી ૪૦ �દવસમા ં�ણૂ� 

થાય છે.

૨.૨ પાન વાળનાર� ઈયળ 

Ÿ  ઓળખ : �દા નાના કદના, પીળાશ પડતા પાખં વાળા અને પાખં પર
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ુ   કાળા બદામી રંગની વાક� �ક� િનશાની હોય છે. 

ુઈયળ લીલા રંગની અને મા� તેમજ ધડ કાળા 

ુરંગ� ંહોય છે. �ડા ઝાખંા પીળાશ પડતા લીલા 

રંગના અને ગોળ હોય છે. આ �વાતનો ઉપ�વ 

સ�ટ��બરથી નવે�બર માસ દર�યાન જોવા મળે 

છે. 

ુŸ �કશાન : આ �વાતની નાની ઈયળો પાનની 

ુનીચેની સપાટ�એ �કશાન કર� છે. મોટ� ઈયળો 

ર�શમના તાતંણા કાતંીને પાનને ધાર�થી વાળ�ને 

ુ�ગૂંળ� �� ં બનાવે છે, અને તેમા ં રહ�ને 

ુ ુ ુ ુઆ�બા�ના પાન ખાય �કશાન કર� છે. વ� 

ઉપ�વ હોય �યાર� છોડને પાન િવહ�ન કર� નાખે 

છે, તેથી છોડના ઝ�ડવા અપ�રપ�વ રહ � છે. આ 

�વાતનો ઉપ�વ અમેર�કન તથા દ�શી કપાસમા ં

ુવ� જોવા મળે છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુ��ત માદા �દા પાનની નીચેની સપાટ� પર ૨૦૦ થી 

ુ૩૦૦ �ડા �ક� છે, �ની અવ�થા ૨ થી ૬ �દવસની હોય છે. ઈયળ ૬ 

વખત નીમ�ચન કર� ૧૫ થી ૩૫ �દવસ �વે છે. ઈયળ પાનની 

�ગૂંળ�મા ંક� જમીન પર પડ�લા પાકના અવશેષોમા ંર�શમી અ�તરના 

કોશેટો બનાવે છે, અને તેની અવ�થા ૭ થી ૮ �દવસની હોય છે. આમ 

ુઆ� ં�વનચ� ૨૩ થી ૫૩ �દવસમા ં�ણૂ� કર� છે. 

૨.૩  લીલી ઘોડ�યા ઈયળ

Ÿ ઓળખ : �દા નાના કદના અને આગળની પાખંો 

રાતા બદામી રંગની અને તેના પર બે કાળ� 

ુવાકં��ક� ર�ખાઓ અને પાછળની પાખં ઝાખંા 

બદામી રંગની હોય છે. ઈયળ ઝાખંા પીળાશ 

પડતા લીલા રંગની અને તેના પર સફ�દ ર�ખાઓ 
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  જોવા મળે છે. ઈયળ ચાલતી વખતે શર�રનો 

વ�ચેનો ભાગ ઘોડ� �વો આકાર બનાવીને ચાલે 

છે, તેથી તેને ઘોડ�યા ઈયળ કહ � છે.

ુŸ �કશાન : ુનાની ઈયળો સ�હમા ં રહ�ને 

શ�આતમા ંપાનમા ંકાણા પાડ� અને મોટ� થતા 

પાનની નસો િસવાયનો બધોજ ભાગ ખાય �ય 

છે, તેથી કપાસના છોડ પાન િવહ�ન થઈ �ય છે. 

ુવ� ઉપ�વ થતા ઈયળો �ુણી ડાળ�ઓ, કળ� અને 

ુજ�ડવાને પણ �કસાન કર� છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : માદા પાનની સપાટ� પર ૫૦૦ થી ૬૦૦ �ટા છવાયા 

ુ�ડા �ક� છે, અને �ડા અવ�થા ૪ થી ૫ �દવસમા ં�ણૂ� કર� છે. ઈયળ 

અવ�થા ૪ વખત નીમ�ચન કયા� બાદ ૧૮ થી ૨૦ �દવસમા ં�રૂ� કર� છે. 

ઈયળ પાનની �ગૂંળ�મા ં ક� જમીન પર પડ�લા અવશેષોમા ં કોશેટો 

ુબનાવે છે, અને તેની અવ�થા ૮ થી ૯ �દવસની હોય છે. આમ આ� ં

�વનચ� ૨૮ થી ૪૨ �દવસોમા ં�ણૂ� કર� છે.  

ુ૨.૪ પાન કોર�� ં

Ÿ ઓળખ : ુ ુ��ત ક�ટક ૩મી.મી. લબંાઈ�,ં પીળાશ 

ુપડતા રંગ� ંહોય છે. ઈયળ પીળા રંગની હોય છે.

Ÿ �વન�તૃાતં : �ડાની અવ�થા ૩ �દવસની, 

ઈયળ અવ�થા ૫-૭ �દવસની અને કોશેટા 

ુઅવ�થા ૪-૫ �દવસની હોય છે. આ� ં�વનચ� 

 ૧૫ �દવસમા ં�ણૂ� થાય છે.

ુŸ  �કશાન: ુ��ત માદા ક�ટક પાનની �દર નસમા ં�ડા �કૂ� છે. ઇયળ 

ુસપા�કાર� ચાલે છે અને પાનની �દરની સપાટ�નો ભાગ ખાયને �કશાન 

ુકર� છે. વ� ઉપ�વથી પાનની �કાશસ�ંલેષણની ��યામા ંઅવરોધ 

ુઉ�પ� થાય છે. પ�રણામે પાન �કાઇને ખર� પડ� છે. છોડનો િવકાસ 

અટક� �ય છે.  
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ુ૨.૫ �ંખના ચાચંવા (�ટૂ વીવીલ) 

Ÿ ઓળખ : આ �વાતની ઈયળ પીળાશ પડતા 

ુ ુસફ�દ રંગની અને મા� ં��થાઈ રંગ� ંહોય છે. 

ુુ ુ��ત �� ઘાટા ��થાઈ રંગ� ંઅને શર�ર ઉપરની 

પાખંમા ંઆડા �ોસમા ંપ�ા આવેલા હોય છે.

ુŸ  �કશાન  : આ �વાતની ઇયળ થડના ઉપરના ભાગમાથંી દાખલ થઇ 

�દર ઉતર�ને ખાય છે, પર�ણામે ઉપરનો ભાગ ઝાખંો પડ� �ય છે અને 

ુ ુ ુ ુ ુથડની આ�બા� ગોળ કા� બનાવે છે. ��ત ક�ટક પાન, કળ�� ંઅને 

થડનો ઉપરનો ભાગ ખાય છે. આ �વાતનો ઉપ�વ સામા�ય ર�તે 

�ુલાઇ – ઓગ�ટમા ંજોવા મળે છે.  

ુ ુ ુ૨.૬  કા� ચાચં� ં(પાન� ંચાચં�)ં 

Ÿ ઓળખ : ુ��ત ક�ટક 

કા�, નાની ગોળ દડ� 

ુ�� ં અને ઢા�લયા 

ુ�કાર� ંહોય છે. ઈયળ ૬ 

થી ૭ મી.મી. લાબંી, ૨ 

થી ૩ મી.મી. �ડ�, સફ�દ 

અને પોચા શર�ર વાળ� 

ુ ુહોય છે. ��ત ચાચં� ં

પાનને ખાતા જોઈ શકાય 

ુપરં� તેની ઈયળો 

જમીનમા ં રહવ� ાની ટ�વ 

વાળ� હોય છે, તેથી આ 

ુ�વાતને �પો ��મન 

પણ ક�હવામા ં આવે છે. 

ુ ુઆ �વાત �લાઈ-ઓગ�ટ મ�હનામા,ં લાબંા સમય �ધી વરસાદ� 

વાતાવરણ અને �યૂ� �કાશ ઓછો રહ � �યાર� જોવા મળે છે.
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ુŸ  �કશાન : ુ ુકપાસના પાકમા ંઆ ચાચં� ંપાન કોતર�ને �કસાન કર� છે. 

ુ ુ ુ��ત વહલ� ી સવાર ક� મોડ� સા�ં વ� જોવા મળે છે. ��ત ક�ટકને 

ુ ુઅડકતા જમીન પર પડ� મર� ગયાનો ઢ�ગ કર� છે, તેમજ  આ�બા�ના 

સડતા કચરામા ંભરાઈ રહ � છે. ઈયળો જમીનમા ંસડતા સે��ીય પદાથ� 

ુુઅને �ળૂને ખાય �કસાન કર� છે, તેથી આ �વાતને �પો ��મન પણ 

ુ ુક�હવામા ંઆવે છે. � ખેતરમા ંકા� ંસે��ીય ખાતર નાખે� ંહોય �યા ં

ઉપ�વ વધાર� જોવા મળે છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુમાદા ચાચં� ંપાનની ટોચના ભાગે �ડા �કૂ� પાનની બને 

ધારને ચીકણા પદાથ�થી ચોટાડ� દ� છે. �ડા આછા પીળા રંગના, 

ચળકતા, લબંગોળ હોય છે. �ડાની અવ�થા ૪-૬ �દવસની હોય છે. 

�ડામાથંી નીકળેલ ઈયળો જમીનમા ંરહ� િવકાસ પામે છે. પ�રપ�વ 

ઈયળ ૬ થી ૭ મી.મી. લાબંી, ૨ થી ૩ મી.મી. �ડ�, સફ�દ, પોચી, 

ભરાવદાર, વાકં� વળેલી હોય છે. ઈયળ અવ�થા ૨૦ થી ૪૦ �દવસની 

ુહોય છે. ��ત ઈયળ જમીનમા ં૫ થી ૬ સેમી �ડ� કોશેટોમા ંફ�રવાય છે. 

ુ ુ ુકોશેટો અવ�થા ૨ થી ૫ �દવસની હોય છે. ��ત ચાચં� ં૭ મી.મી. લા�ં, 

ુ ુ૪ મી.મી. ��, કાળા રંગ�,ં પાછળનો ભાગ દડ� �વો, આગળ ચાચં 

ુ ુ ુ�� ં�ખાગં હોય છે. ચાચં� ં૧૫ થી ૪૦ �દવસ �વે છે. એક પેઢ� એક થી 

ુબે મ�હનાની હોય છે. ��ત ચાચંવા િશયાળા અને ઉનાળા દર�યાન 

ુ ુ���ત અવ�થામા ંરહ � છે.

ુ૩. કળ�, �લ અને જ�ડવાને �કસાન કરતી �વાતૉ

ુ૩.૧  �લાબી ઈયળ 

Ÿ ઓળખ : ુ��ત �દા બદામી રંગના અને 

આગળની પાખંો પર કાળા ટપકા,ં જયાર� 

પાછળની પાખંોની ધાર પર �ંવાટ� આવેલી હોય 

ુછે. ઈયળ શ�આતની અવ�થામા ંસફ�દ રંગની 

ુઅને મોટ� થાય �યાર� �લાબી રંગની, તેમજ 

કાળા માથા વાળ� જોવા મળે છે. આ �વાતની 

ુ ુશ�આત �થમ વરસાદ બાદ �ન-�લાઈ 
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માસમા ં�થમ પેઢ� અને �થમ વીણી થઇ ગયા 

ુબાદ સ�ટ��બર-ઓ�ટોબર માસમા ંઉપ�વ �બજ 

જોવા મળે છે. 

ુŸ �કશાન : ઈયળ નાની હોય �યાર� જ કળ� ક� 

ુજ�ડવામા ંકા� ંપાડ� �દર દાખલ થાય છે. આ 

ુ ુકા� ંજ�ડવાના િવકાસ સાથે સમયાતંર� �રાઈ 

�ય છે અને મોટા જ�ડવામા ં રહલ� ી ઈયળ � 

ુતેમજ બીજમા ં�કસાન કર� છે. ઘણીવાર એકજ 

જ�ડવામા ં એક કરતા વધાર� ઈયળની હાજર� 

ુજોવા મળે છે. �કસાનના કારણે બીજની 

ુ ��રણશ��ત, તેલના ટકા તેમજ � પી� પડ� �ય છે અને �ની �ણવ�ા 

પર માઠ� અસર જોવા મળે છે.

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુુ��ત �� પાનની નીચેની �લ-ભમર�મા,ં કળ�ઓમા ંઅને 

નાના જ�ડવા પર ૧૫૦ થી ૩૦૦ ની સ�ંયામા ંલબંગોળ અને ચપટા �ડા 

ુ ુ�ક� છે. �ડા અવ�થા ૪ થી ૬ �દવસમા ં�ણ� કર� તેમાથંી ઇયળ બહાર 

ુ ુઆવે છે. ઇયળ શ�આતની અવ�થામા ંસફ�દ અને મોટ� થતા �લાબી 

ુ ુરંગની દ�ખાય છે. તે પોતા� ં�વનચ� ૧૩ થી ૧૮ �દવસમા ં�ણ� કર� છે. 

ુ ુ ુ ુપાક �રો થયા બાદ ઇયળ ���ત અવ�થામા ં૮ થી ૧૨ મ�હના �ધી 

ુ ુઅને કયાર�ક ૨ વષ� �ધી જમીનમા ં�કશાન પામેલ જ�ડવામા ંરહ � છે. 

ુ ુ��ત ઇયળ, ખર� પડ�લા જ�ડવા ક� �કશાન વાળા જ�ડવામા ંરહલ�  

ુ�કશાનીત બે બીજ વ�ચે પોતાનો કોશેટો બનાવે છે. કોશેટા અવ�થા 

ુ ુર�શાના કવચમા ંજોવા મળે છે. શ�આતમા ંકોશેટો �ખરા રંગનો અને 

ુ�યારબાદ ઘાટા �ખરા રંગનો કોશેટો થઇ તેમાથંી ૬ થી ૨૦ �દવસમા ં

ુ ુ��ત ક�ટક બહાર આવે છે. �દાનો �વનચ� ૧૫ થી ૨૦ �દવસમા ં�ણ� 

કર� છે. આ �વાતની ૫ થી ૬ પેઢ�ઓ વષ� દર�યાન જોવા મળે છે. 

ુુ ુ ુ���ત અવ�થામા ંપડ�લ કોશેટામાથંી ચોમાસા (મે-�ન) દર�યાન ��ત 

ુ�દા બહાર આવે છે. આ �દા મોટા ભાગે આ સમય દર�યાન �ડા �કતા 

ુનથી, તેથી તે “આ�મઘાિત પેઢ�” તર�ક� ઓળખાય છે. �યારબાદ �લાઇ-
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ુ ુઓગ�ટ મ�હનામા ં �દાએ �ક�લ �ડામાથંી નીકળેલ ઇયળો �કશાન 

ુ ુકારક હોય છે. આમ આ �વાત� ં�વનચ� ૨૦ થી ૭૦ �દવસમા ં�ણ� 

ુ ુ ુથાય છે, તેમ છતા જયાર� તે ���ત અવ�થામા ં�ય છે �યાર� તે� ં

ુ�વનચ� ૨ વષ� �ધી પણ જોવા મળે છે.

ુŸ  �લાબી ઇયળનો ઉપ�વ વધવાના સભંિવત કારણો 

ુŸ  સમ� રા�યમા ં��� બીટ� કપાસ� મોટા પાયે વાવેતર (Mono 

Cropping)

ુ ુŸ  િપયત િવ�તારમા લાબંા સમય �ધી (એિ�લ-મે) કપાસના ંપાક� 

ુખેતરમા ંહો�.

ુŸ  કપાસ �રો થયા પછ� તેની કરાઠં�ઓ ખેતરમા ંએક જ�યાએ 

બળતણ માટ� ઢગલો કર� રાખે છે આમ કરવાથી આ �વાતને 

અવશેષ �ભાવનો લાભ મળે છે. 

ુ ુŸ  કપાસ લોઢવાના �ન ચોમાસા �ધી ચા� રહત� ા હોવાથી તેની 

ુ ુ ુ ુઆ�બા�ના ંખેતરોમા ંઆ ઇયળની શ�આત �બ જ વહલ� ી થઇ 

જતી હોય છે.  

Ÿ  �ન�ગ દર�યાન વધારાના નીકળેલ કપાસીયામા ંઆ �વાત 

ુ ુ���ત અવ�થામા ંરહ � છે અને નવા વાવેતરમા ં�લ-ભમર� તથા 

ુ ુજ�ડવા શ� થતા ંતેનો ઉપ�વ શ� થતો હોય છે. 

Ÿ  બીટ� કપાસના વાવેતર દર�યાન સરં�ણ પ�ી તર�ક� નોન બીટ� 

કપાસના વાવેતર નો અભાવ 

ુુ ુ ુŸ  �વાત� ં �કશાન જ�ડવાની �દર થ� ં હોવાથી ખે�તો આ 

ુ�કશાનને નર� �ખે જોઇ શકતા નથી, તેથી િનય�ણનાપગલા 

સમયસર લેવાતા નથી. 

ુŸ  આ �વાત જ�ડવામા ંરહ�ને �કશાન કરતી હોવાથી દવા ઇયળ 

ુ�ઘી પહ�ચી શકતી નથી. 

Ÿ  બીટ� કપાસના બી� પેઢ�ના બીજનો  બીયારણ તર�ક� ઉપયોગ
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Ÿ  આ �વાતને લીધે કપાસના ઉ�પાદનમા ંનર� �ખે જોઇ શકાય 

ુુ ુ ુતે� ં�કશાન ન�હવત થ� હોવાથી ખે�તો તેના તરફ વધાર� 

�યાન રાખતા નથી. 

ુ ુŸ  મોટા ભાગના ખે�તો કપાસની પાછલી અવ�થાએ દવા છાટંવા� ં

ુબધં કરતા હોય છે અને આ �લાબી ઇયળનો ઉપ�વ પાકની 

પાછળની અવ�થામા ંવધાર� રહત� ો હોય છે. 

ુુŸ  �લાબી ઇયળના ં �ુદરતી ��મનો ઘણા ઓછા હોવાથી �િવક 

િનય�ંણનો કાય��મ ઉપયોગ થઇ શકતો નથી. 

૩.૨ ટપકાવાળ� ઈયળ 

Ÿ ઓળખ: ુ��ત �દાની પાછળની 

પાખંો સફ�દ રંગની અને 

આગળની પાખંો સફ�દ અને 

વ�ચે ફાચર આકારનો લીલો 

પ�ો હોય છે. ઈયળ પચરંગી 

લીલા રંગની તેમજ શર�ર પર 

કાળા અને બદામી રંગના ટપકા ં

હોય છે, તેથી તેને ટપકા ંવાળ� 

ુઅને કાબર� ઈયળ કહવ� ાય છે. હાઈ�ીડ કપાસની �તોને આનાથી �બજ 

ુ�કસાન થાય છે. 

ુŸ �કશાન : ુ ુ કપાસમા ંઆ ઇયળ �લાઇ અને ઓગ�ટ મ�હનામા ં�ંખ કોર�ને 

ુ�કશાન કર� છે. આ �વાતની ઈયળ �લ ભમર� અને જ�ડવામા ંકાણા પાડ� 

�દરનો ભાગ ખાય છે, પ�રણામે ભમર�(કળ�) પીળ� પડ�ને ખર� પડ� છે. 

ુજ�ડવામા ં પાડ�લ કાણા ઈયળની હગારથી �રાય �ય છે 

ુ ુ અને �કશાન થયેલ જ�ડવા માથંી �દંર �વો ચીકણો પદાથ� ઝર� છે. 

ુ�કશાનના કારણે બીજની ��રણશ��ત, તેલના ટકા તેમજ �ની 

ુ�ણવ�ામા ંઘટાડો થાય છે. 

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુ ��ત માદા �દા �ુણા પાન, કળ�, �લ, અને જ�ડવા ઉપર 
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૨ થી ૬ ની સ�યામા ં�રૂાશ પડતા લીલા ગોળ �દા�ત ૪૦૦ ની 

ુસ�યામા ં�ડા �ક� છે. �ડા અવ�થા ૨ થી ૧૦ �દવસમા ં�ણૂ� કર� છે. 

ુઈયળ અવ�થા ૯ થી ૧૬ �દવસની હોય છે. ��ત ઈયળ ર�શમી 

ુઅ�તરમા ં જ�ડવાની બહારની બા�એ કોશેટા બનાવે છે અને તેની 

ુ ુઅવ�થા ૨૫ થી ૨૭ �દવસની હોય છે. આમ આ �વાત� ં આ� ં

�વનચ� ૨૨ થી ૩૫ �દવસમા ં�ણૂ� કર� છે.

૩.૩  લીલી ઈયળ (હલ� ીઓથીસ) 

Ÿ ઓળખ : ઈયળ આશર� ૩૦ મી.મી. લાબંી, લીલા 

ુ�ખૂરા રંગની અને બનેં બા�એ કાળાશ પડતી 

ુર�ખાઓ આવેલી  હોય છે. �� ઝાખંા પીળાશ 

ુપડતા તપક�ર�યા રંગ� ંઅને આગળની પાખંો 

ઝાખંા બદામી રંગની અને તેના પર પાછળના 

ભાગે કા�ં ટપ�ું હોય છે. 

ુŸ �કશાન : ઈયળ �લ, ભમર� અને જ�ડવાને 

ુખાયને �કશાન કર� છે, �થી તે ખર� પડ� છે. 

ઈયળ જ�ડવાને ખાતી વખતે શર�રનો પાછળનો 

ુઅધ� ભાગ બહાર રાખી જ�ડવાને ફરતે વીટળાયેલ રહ�ને �કસાન કર� છે. 

ુશ�આતમા ંઈયળ પાનમા ંકાણા પાડ�ને પણ �કસાન કર� છે. 

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુમાદા �� છોડની નાની �ંપળો, �મળા પાન તથા �લ ૂ ૂ

અને ભમર�ના વ� પર �ટા છવાયા પીળા રંગના ૩00 થી ૫૦0 �ટલા 

�ડા �કૂ� છે. �ડા અવ�થા ૩ થી ૪ �દવસની હોય છે. ઇયળ અવ�થા ૨0 

થી ૪0 �દવસની હોય છે. ઇયળ જમીનમા ંજઇ માટ�ની ગોટ�મા ંકોશેટો 

બનાવે છે. કોશેટો અવ�થા ૭ થી ૧0 �દવસની  હોય છે.

ુ ુ ુ૩.૪  જ�ડવા� ં��ંઢ� (Myllocerus  subfasciatus  G.)

Ÿ  ઓળખ : આ �વાત �ીલકંામાથંી ભારતમા ં�વેશી છે. અલગ અલગ 

ુ૫૦ થી પણ વ� �ટલા યજમાન પાક ધરાવે છે. સને ૨૦૦૦ ની સાલમા ં

આ �વાતની ઓળખાણ કરવામા ંઆવી. આ ક�ટક �દા� ૬ થી ૮ 
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ુ ુમી.મી. �ટ� ંલા�ં હોય છે. માદા ક�ટક નર 

ુ ુ ુકરતા ૧ થી ૨ મી.મી. �ટ� ંવ� લા�ં હોય છે. 

ુ��તનો રંગ, �ખૂરાથી સફ�દ પડતો અને 

માથાના ભાગે પીળો રંગ જોવા મળે છે, �ના 

ુ ુ ુલીધે આ ��ંઢ� ં (ચાચં�)ં અ�ય ચાચંવાથી 

ુ ુઅલગ પડ� છે. ��તની આગળના ભાગે �ઢં 

�વો આકાર હોય છે. � શર�રના અડધા ભાગ 

બરાબર હોય છે. શર�રનો પાછળનો ભાગ 

ગોળ-ચપટો હોય છે. 

ુŸ  �કશાન : ુ ુ��ત ક�ટક પાનની સપાટ� પર �કશાન કર� છે. જયાર� ઈયળ 

ુ ુજમીનમા ંનીચે રહ�ને �ળૂ ખાયને �કશાન કર� છે. ��ત ક�ટક પાનની 

ુ ુ ુ�કનાર� પર �કશાન કર� છે. � ��ય�વે નવા છોડ પર �કશાન કરતા 

જોવા મળે છે. 

Ÿ  �વન�તૃાતં : ુુ��ત માદા થડની બા�મા ંજમીનમા ં૬૦૦ �ટલા �ડા 

ુ�ક� છે. એક અઠવા�ડયામા ં �ડામાથંી ઈયળ બની �ય છે. ઈયળ 

અવ�થા ૬૦ થી ૭૦ �દવસની હોય છે અને �યાર પછ� ઈયળ જમીનમા ં

માટ�ના પોપડામા ંપોતાનો કોશેટો બનાવે છે. ૧૦ થી ૧૨ �દવસની 

ુ�દર ��ત અવ�થા �ણૂ� કર� છે. 

૩.૫  �લના ઢાલંીયા (�લાવર બીટલ) 

Ÿ ઓળખ : આ �વાત ભારતમા ં સૌ�થમવાર 

૧૯૧૦ મા ં મ�ય �દ�શના ઇ�દોર ખાતે જોવા 

ુમળ� હતી. ��ત ક�ટક ૭ થી ૧૫ મી.મી. લાબંા 

અને ૫ થી ૭ મી.મી. પહોળા અને �ડાકાર હોય 

છે, �ના પર લાલ અને કાળા િનશાન આવેલા 

હોય છે. માથાના ભાગ પાસે બે કાળા ટપકા અને 

તે ભાગ પર સફ�દ �કનાર� જોવા મળે છે. પગ પર પીળ� �વાટં� આવેલી હોય 

છે. કપાસના પાકમા ંઓગ�ટ-સ�ટ��બર મ�હનામા ંજયાર� �લ અવ�થા હોય 

ુ ુ ુ�યાર� ��ત ક�ટક� ં�કસાન જોવા મળે છે.
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ુŸ �કશાન : ુ��ત ક�ટક �લ તેમજ ખીલતી કળ�મા ં

ુ�કશાન કરતા જોવા મળે છે, �ના લીધે જ�ડવા 

બધંાતા નથી. આ ક�ટક સામા�ય ર�તે �લની 

ુપરાગરજ ખાયને �કશાન કર� છે. આ ક�ટકની 

ઈયળ અવ�થા જમીનમા ંરહ � છે અને જમીનમા ં

રહલ�  સે���ય પદાથ� પર નભે છે. આ �વાત 

ુકપાસ ઉપરાતં �વેર, મગ, ર�ગણ, ભ�ડા તેમજ 

ુ ુ�લાબના પાકમા ંપણ �કશાન કર� છે.  

૪. સકં�લત �વાત �યવ�થાપન

ુ � તે િવ�તારને અ��ળ હોય તેવી �વાત િનય�ંણની શ� હોય, તેટલી ૂ

ુબધીજ પ�ધિતઓ એકબી� સાથે વ� સકંળાયેલ હોય તે ર�તે અપનાવી. 

�વાતોની વ�તી ��યમા�ાની હદ કરતા નીચે રાખવાની પ�ધિતને “સકં�લત 

�વાત �યવ�થાપન” કહ � છે. કપાસમા ં સકં�લત �વાત �યવ�થાપન 

પ�ધિતઓની મા�હતી નીચે આપવમા ંઆવેલ છે. 

A.  ઉનાળામા ં�ડ� ખેડ કરવી, �નાથી 

૧.  ઉનાળામા ં�ડ� ખેડ કરવાથી જમીનમા ંરહલ�  �વાતોની ઈયળો અને 

કોશેટાઓનો �યૂ��કાશની  ગરમીથી તથા પ�ી �ારા નાશ થાય છે.

ર.   ન�દામણનો નાશ થાય છે.

૩.  �ડ� ખેડ કરવાથી જમીનની ભેજ સ�ંહશ�કત વધે છે.

ુ ુB.  �વાત �િતકારક �તો� ં�ડલી�ટ�ડ સ�ટ�ફાઈડ �બયારણ વા૫ર� ં

૧.  �વાત �િતકારક �તોમા ં�વાતોનો ઉ૫�વ ઓછો લાગતો હોવાથી 

ુદવા છંટકાવ અને અ�� ખચ� બચે છે અને ૫યા�વરણને �કસાન કયા� ્

ુિવના વ� ઉ�પાદન મેળવી શકાય છે.

ુC.  �બયારણને જ�ંનાશક દવાની બીજ માવજત આપી વાવણી કરવી

૧.  કપાસના ંબીજને બીજ માવજત આપેલ ન હોઈ તો ઈમીડાકલો�ીડ ૭૦ 

ુ ુડબ�� એસ. ૭.૫ �ામ અથવા થાયામીથો�ઝામ ૭૦ ડબ��. એસ. ર.૮ 
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ુ�ામ દવા �િત �કલો બીજ �જબ માવજત આપી વાવવાથી કપાસના ં

ુ ુપાકને શ�આતમા ં૫૦ �દવસ �ધી મોલોમશી સામે, ૬૦ �દવસ �ધી 

ુલીલા તડત�ડયા સામે અને ૩૦ �દવસ �ધી �ી�સ સામે ર�ણ મળે છે.

ુર.  પરભ�ી / ૫ર�વી ક�ટકો� ંસરં�ણ થાય છે.

૩.  શ�આતના ંર થી ૩ છંટકાવ બચે છે.

D. પાકની ફ�રબદલી કરવી  

ુ ુ૧.  દર વષ� એક ને એક જમીન મા ંકપાસ � ંવાવેતર ન કર�.

ુર.  કપાસ ૫છ� ભ�ડા� ંવાવેતર કરવાથી ટ૫કાવંાળ� ઈયળ તથા લીલા 

તડતડ�યાનો ઉ૫�વ ઘટ� છે.

ુ૩.  મકાઈ બાદ કપાસ� ંવાવેતર કરવાથી ઉધઈનો ઉ૫�વ વધે છે.

E.  ફ�રોમેન ��૫ ગોઠવી �વાતની મોજણી કરવી

ુ૧.  કપાસમા ંકાબર�, લીલી, �લાબી અને લ�કર� ઈયળ માટ�ના ં ફ�રોમોન 

��૫ મળે છે. ફ�રોમોન ��૫મા ંઉ૫રોકત �વાતના ંનર �દા ંઆકષા�ઈને 

ુઆવે છે �થી �વાતના િનય�ંણના ં૫ગલા લેવામા ંઅ��ળતા રહ � છે.ૂ

ુ ુ ર.  લીલી, �લાબી, કાબર� અને લ�કર� ઈયળોના નર �દાના સા��હક 

ુએક�ીકરણ માટ� વીઘા દ�ઠ ૫ થી ૬ ફ�રોમોન ��પ ગોઠવવા અને ��ર ્

દર ૩૦ �દવસે  બદલવી જોઈએ. 

૩.  ફ�રોમોન ��૫ કપાસની ટોચથી ૧-૧.૫ �ટ �ચાઈએ રાખવા.

F.  પ�જર પાકો ની વાવણી કરવી

૧.   �દવેલા

ુ લ�કર� ઈયળની માદા �દ� કપાસ કરતા ં�દવેલાના પાનને �ડા �કવા 

ુવ� ૫સદં કરતી હોવાથી કપાસના ંપાક ફરતે �દવેલાની વાવણી કર� 

ુ�દવેલા ૫ર �કાયેલ લ�કર� ઈયળના �ડા અને �થમ અવ�થાની 

ુઈયળવાળા પાન વીણી લઈ નાશ કરવાથી લ�કર� ઈયળ� ંસચોટ 

િનય�ંણ કર� શકાય છે.
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૨.  ગલગોટા

ુ૧.  કપાસના ખેતરની ફરતે ગલગોટાની વાવણી કરવાથી લીલી ઈયળ� ં

ુ�� ગલગોટાના �લ તરફ આકષા�ય છે અને �લ ૫ર પોતાના �ડા �કૂ� 

છે.

ુર.  ગલગોટાના ં�લને �ડા તથા ઈયળ સ�હત તોડ� લેવાથી ઈયળથી થ� ં

ુ ુ�કસાન કા�મા ંરાખી શકાય છે.

ુ૩.  �લને બ�રમા ંવેચવાથી �રક આવક ૫ણ મળ� રહ � છે.

G. ખેતરમા ં૫ર�વી/ પરભ�ીઓની �ળવણી કરવી

ુ૧.  કપાસની દર દસ હાર ૫છ� એક હાર મકાઈ, ગલગોટા, �વાર, કઠોળ 

પાકો વાવવાથી કપાસની �વાતોના ં૫ર�વી/પરભ�ી �વા ક�, દા�ળયા 

અને �ાયોસોપાની �ળવણી કર� શકાય છે.

ુર.  મકાઈ અને �વારની ૫રાગરજ �ાયસોપસ� ને આકષ�વામા ંમદદ કર� છે.

૩.  કપાસની ફરતે ભ�ડાની એક હાર વાવવામા ં આવે તો કપાસમા ં

ટ૫કાવંાળ� ઈયળ તથા લીલા તડતડ�યાનો ઉ૫�વ ઘટ� છે.

ુ૪.  કપાસની ફરતે શણની એક હાર વાવવાથી કાતરાના ં �કશાનને 

અટકાવી શકાય છે.

H. ૫ર�વીઓનો ઉ૫યોગ કરવો 

અ. �ાયકો�ામાનો ઉ૫યોગ કરવો

ુ૧.  �ાયકો�ામાએ જ�ડવાની ઈયળના �દાના �ડા� ં ૫ર�વી છે. � 

જ�ડવાની ઈયળના ં�દાને �ડામા ંપોતાના �ડા �કૂ� �વાતનો �ડા 

અવ�થાનમા ંજ નાશ કર� છે.

ર.  ખેતરમા ંજ�ડવાની ઈયળના ં�ડા દ�ખાવાની શ�આત થયેથી હક� ટર દ�ઠ 

૧.૫૦ લાખની સ�ંયામંા ંદસ �દવસના �તર� ૫ થી ૬ વાર �ાયકો�ામા 

ુભમર� છોડવાથી જ�ડવાની ઈયળ� ંિનય�ંણ કર� શકાય છે.

બ.  �ાયસોપાનો ઉ૫યોગ કરવો

ુ૧.  �ાયસોપાએ �સૂીયા �કારની �વાતો અને લીલી, કાબર� અને �લાબી 
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ુ ુ ુઈયળના �ડા અને નાની ઈયળો� ંભ�ણ કર� ંઅગ�ય� ંપરભ�ી ક�ટક 

છે.

ર.  આ પરભ�ી ખેતરમા ં હક� ટર દ�ઠ ૧૦ હ�ર �ડા અથવા �થમ 

અવ�થાની ઈયળોને બે થી �ણ વખત છોડવાથી �સૂીયા �કારની અને 

ુજ�ડવાની ઈયળોને કા�મા ંરાખી શકાય છે.

ુ ુ ુI. �લાબી ઈયળ� ં�િવકા િનય�ંણ કર�ં

ૂ ુ  કપાસના પાકની સ�વ ખેતી કરતા ખે�તોને �લાબી ઈયળના 

અસરકારક િનય�ંણ માટ� સાવજ એમડ�પી ટ��નોલો�ની ૪૦૦ �ામ 

ુપે�ટ �િત હ�� ટર �જબ (એકસરખા ૧૦૦૦ ટપકાને બે ડાળ�ની વ�ચેની 

જ�યા પર), �થમ માવજત �વાતનો ઉપ�વ જણાય (�લ અવ�થા) 

�યાર� અને પછ�ની બે માવજત, �થમ માવજતના ૩૦ �દવસના �તર� 

આપવાની ભલામણ છે.

ુ ુJ.  ઈયળો� ંયાિં�ક િનય�ંણ કર�ં

અ. કાબર� ઈયળ

ૂ કાબર� ઈયળ કપાસના છોડની શ�આતની અવ�થામા ં�ંખમા ંપેસી જઈ 

ૂ ુ ુ ૂ�ંખને �કશાન કર� છે ખેતરમા ંઆવી �કશાન પામેલ �ંખને હાથથી 

દબાવી દ�વાથી તેમા ંરહલ� ી ઈયળ નાશ પામે છે, �થી તેની વ�તી ઘટ� 

છે.

બ. લીલી ઈયળ

ુુ લીલી ઈયળ� ં��ં કપાસના છોડની ટોચ ૫રના ં�ુમળા ભાગ ઉ૫ર �ડા 

ુ ુ ુ�કૂવા� ંવ� ૫સદં કર� છે. આવા ટોચના પાન ઉ૫ર �કાયેલા �ડા 

સ�હતના પાન વીણી લેવાથી તથા લીલી ઈયળની મોટ� અવ�થાની 

ુઈયળનો હાથથી વીણી નાશ કરવાથી આ ઈયળ� ંસાર� ર�તે િનય�ંણ 

કર� શકાય છે.

K. લીમડાની બનાવટનો ઉ૫યોગ કરવો

ુ ુ ુ૧.  લીમડામા ં�વાતને �ડા �ક� ંતેમજ ખાતા અટકાવવાનો �ણધમ� છે.



ર.  લ�બોળ�ના મ�જમાથંી બનાવેલ �ાવણ કપાસના ંછોડ ૫ર પાચં ટકાના ં

દર� છાટંવાથી તે લીલી ઈયળ અને લ�કર� ઈયળની માદાને છોડ ૫ર 

ુ ુ�ડા �ક� ંઅટકાવે છે. ઈયળો લીમડાની દવા છાટં�લ પાન ખાઈ શકતી 

નથી. આથી તેનો િવકાસ �ણૂ� થઈ શકતો નથી ૫�રણામે ઈયળો �ખૂી 

રહવ� ાથી મર� �ય છે.  

L. એન.પી.વી.નો ઉ૫યોગ કરવો

ુ ુ ુ૧.  કપાસમા ંલીલી ઈયળ અને લ�કર� ઈયળ માટ�� ંિવષા��ંકત �ાવણ 

ુઅ��મે (એચએનપીવી)  ૪૫૦ અને (એસએનપીવી) ર૫૦ ઈયળ 

ુ�િનટ �િત હક� ટર� છાટંવાથી ઈયળોમા ંરોગ ઉ�પ� થાય છે ને ઈયળ 

નાશ પામે છે.

ર.  ખેતરમા ંઆવી રોગ��ત ઈયળો છોડના ટોચના ભાગે �ધી લટક�લ 

જોવા મળે છે.

ુ૩.  એન.પી.વી. હંમેશા સાજંના ંસમયે છાટં� ં�હતાવહ છે.

M. ખેતરમા ંપ�ી બેસવાની �યવ�થા ગોઠવવી               

 ખેતરમા ંથોડા થોડા �તર� ૫�ી બેસી શક� તે માટ� ઝાડની ડાળ�ઓ 

ુગોઠવવી જોઈએ અને તેની નીચે પાણી ભર� રાખ� ંજોઈએ �થી �વાત 

ખાનાર પ�ી તેના ૫ર બેસી ખેતરમા ંરહલ� ી �વાતો સહલ� ાઈથી શોધી 

ખાઈ શક�.

N.  રાસાય�ણક િનય�ંણ 

ુ૧.   � તે �વાતો ��ય મા�ા વટાવે �યાર�જ રાસાય�ણક જ�ંનાશક 

દવાઓનો ઉપયોગ કરવો.

ુ ુ૨.  �સીયા �કારની �વાતોના િનય�ંણ માટ�, જ�ંનાશક દવાઓ �વી ક� 

ડાયમીથોએટ ૧૦ થી ૧૫ િમ.�લ. અથવા એસીટામા�ીડ ૨ થી ૩ �ામ 

ુઅથવા થાયોમીથો�ઝામ ૩ થી ૪ �ામ અથવા ડ�નોટ�ફ�રાન ૪ �ામ 

અથવા ડાયફ��થીરોન ૧૨ �ામ  અથવા �લોનીકામીડ ૪ �ામ પૈક�   

કોઈ પણ એક દવાને ૧૦ લીટર પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ જ�ર�યાત 

ુ�જબ ૧૨ થી ૧૫ �દવસના ગાળે છંટકાવ કરવો. 
23
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૩.  ઇયળોના િનય�ંણ માટ� �ોફ�નોફોસ ૨૦ િમ.�લ. અથવા થાયોડ�કાબ� ૫ 

થી ૭ �ામ અથવા કવીનાલફોસ ૨૫ િમ.�લ. અથવા ઇ�ડોકઝાકાબ� ૭ 

િમ.�લ. અથવા લે�બડા સાયહલ� ો�ીન ૧૫ િમ.�લ. અથવા ડ��ટામે�ીન 

૧૫ િમ.�લ. કોઈ પણ એક દવાને ૧૫ લીટર પાણીમા ંભેળવી જ�ર�યાત 

ુ�જબ ૧૨ થી ૧૫ �દવસ ના ગાળે છંટકાવ કરવો. 

૪.  કથીર�ના અસરકારક િનય�ંણ માટ� �ોપરગાઈટ ૧૦ િમ.�લ. અથવા 

ડાયકોફોલ ૧૬ િમ.�લ./પપં �માણે છંટકાવ કરવ.

ુ૫.  �વાતોના િનય�ંણ માટ�, ��વેર�યા બાસીયાના (�િવક ક�ટ�નાશક) 

સાથે રાસાય�ણક દવાઓ અડધા ડોઝમા ંભેળવીને નીચે જણાવેલ �મ 

ુ�માણે જ�ર�યાત �જબ છંટકાવ પણ કર� શકાય છે. 

ુ�સીયા �કારની �વાતોના િનય�ંણ માટ�

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + ડાયમીથોએટ ૧૦ થી ૧૫ 

મી.લી. �િત પપં 

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + થાયોમીથો�ઝામ ૩ થી ૪ 

�ામ �િત પપં 

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + કાબ�સ�ફાન ૭ થી ૧૦ 

મી.લી. �િત પપં 

ઈયળોના િનય�ંણ માટ�

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + કવીનાલફોસ ૧૦ થી ૧૫ 

મી.લી. �િત પપં 

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + ઇ�ડો�ઝાકાબ� ૨ થી ૩ 

મી.લી. �િત પપં 

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + થાયોડ�કાબ� ૫ થી ૭ �ામ 

�િત પપં 

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + �ોફ�નોફોસ ૫ થી ૭ મી.લી. 

�િત પપં 
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સફ�દ માખીના િનય�ંણ માટ�

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + એસીટામા�ીડ ૨ થી ૩ �ામ 

�િત પપં 

ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + બાયફ���ીન ૭ થી ૧૦ 

મી.લી. �િત પપં 

ુ ુŸ  ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ + ડાફ���ી�રોન ૭ થી ૧૦ 

મી.લી. �િત પપં 

ુ૫. મીલીબગ� ંસકં�લત �યવ�થાપન 

૧.  આગલા વષ� મીલીબગનો ઉપ�વ જોવા મળેલ હોય તો વાવણી પહલ� ા 

૧.૫ ટકા �વીનાલફોસ �કૂ� ભભરાવવી. 

૨.  શેઢા પાળા, ખેતર ફરતે વાડ, ખરાબાની ક� પડતર જમીન વગેર� જ�યાએ 

ઉગેલ કાસક�, ગાડર તેમજ િન�દામણ સાફ કયા� પછ� ઉપર જણાવેલ 

ુ�કૂ� �પ જ�ંનાશક દવા ભભરાવવી.

૩.  ખેતરમા ં શ�આતમા ં એકલ દોકલ છોડ ઉપર ઉપ�વ જણાય તો 

ુઉપ�િવત છોડ �ળ સાથે ઉપાડ� ક�ટક સહ�ત બાળ�ને નાશ કરવો.

ુ ુ૪.  િનયિમત �તરખેડ તથા િન�દામણ કર� ંતેમજ િપયત જ��રયાત �જબ 

ુઆપ�.ં

૫.  �ગ જ�ય �િવક દવા “વટ�સીલીયમ લેક�ની” (લેકાનીસીલીયમ લેક�ની) 

ુઅથવા “��વેર�યા બાઝીયાના” ૧૫ લીટર પાણીમા ં૮૦ થી ૧૦૦ �ામ 

�માણે ભેળવી છંટકાવ  કરવો.  

૬.  તા�કા�લક િનય�ંણ માટ� ૧૦ લીટર પાણીમા ં�ોફ�નોફોસ ૨૦ િમ.�લ., 

�વીનાલફોસ ૨૦ િમ.�લ., થાયોડ�કાબ� ૭ થી ૧૦ �ામ., ડાયમીથોએટ 

૧૫ િમ.�લ. પૈક� કોઈ એક દવાનો છંટકાવ કરવો.

૭.  છે�લી વીણી �રૂ� થયા પછ� પાકને લાબંા સમય ખેતરમા ંરહવ� ા દ�વો 

ન�હ તેમજ ઉપ�િવત સાઠ�ઓ તા�કા�લક કાઢ� બાળ�ને નાશ કરવો અને 

ુજમીનમા ં�કૂ� �પ દવા ભભરાવવી. � િવ�તારમા ં�બજ ઉપ�વ હોય 
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ુતેવા િવ�તારમા ં સા��હક ધોરણે �વાતના યજમાન છોડ તેમજ 

િન�દામણનો નાશ કરવાથી અસરકારક પર�ણામ મળે છે.

ુ ુ ુ ુ૬. કા�ં ચાચં� ં(પાન� ંચાચં�)ં� ંસકં�લત �યવ�થાપન

ુ ુ ુ ુ૧.  કા� ંસે��ીય ખાતર વાપર� ંન�હ, સડ�લ ગળતી� ંખાતર વાપર�.ં

ુ૨.  ��ત ચાચંવાને મારવા માટ� �વીનાલફોસ ૧.૫ ટકા �કૂ� અથવા 

ફ�નવાલર�ટ ૦.૪ ટકા �કૂ� �િત હ�� ટર� ૨૫ �ક�ા �માણે કપાસના પાક 

પર છાટંવી. આ દવા શેઢાપાળા પર પણ છાટંવી.

ુ૩.  �કૂ��પ દવા આ �વાત સામે વ� અસરકારક જણાયેલ છે. તેમ છતા ં

�વાહ�/�ા�ય�પ �વીનાલફોસ ૨૦ િમ.�લ. દવા અથવા એસીફ�ટ ૨૦ થી 

૨૫ �ામ દવા ૧૫ �લટર પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ કરવો.

૪.  કપાસના ખેતર ફરતે સોયાબીન, મગ ક� અડદની બે હાર વાવવાથી આ 

ુ�વાત તેને ખાવા માટ� �થમ પસદં કરતા, કપાસને તેના �કશાનથી 

મહદ�શે બચાવી શકાય છે.

ુ૫.  આ �વાતના ��તને ‘રોબર �લાય’ નામની પર�વી પર�વીકરણ 

કર� નાશ કર� છે. 

ુ ુ૭. જ�ડવાના ��ંઢયા� ંસકં�લત �યવ�થાપન

ુ ુ ુ ુ૧.  કા� ંસે��ીય ખાતર વાપર� ંન�હ, સડ�લ ગળતી� ંખાતર વાપર�.ં

ુ૨.  ��ત ચાચંવાનો ઉપ�વ ઓછો જણાય �યાર� તેમનો વીણીને નાશ કરવો. 

૩.  લ�બોળ�નો ખોળ ૫૦૦ �ક�ા �િત હ�� ટર �માણે નાખવો.  

ુ૪.  ��ત ચાચંવાને મારવા માટ� �વીનાલફોસ ૧.૫ ટકા �કૂ� અથવા 

ફ�નવાલર�ટ ૦.૪ ટકા �કૂ� �િત હ�� ટર� ૨૫ �ક�ા �માણે કપાસના પાક 

પર છાટંવી. આ દવા શેઢાપાળા પર પણ છાટંવી.

ુ૫.  �કૂ��પ દવા આ �વાત સામે વ� અસરકારક જણાયેલ છે. તેમ છતા ં

�વાહ�/�ા�ય�પ �વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ િમ.�લ., ઈ�ડોકઝાકાબ� 

૧૪.૮ ઇસી ૨ થી ૩ િમ.�લ., �ોફ�નોફોસ ૫૦ ઇસી ૧૦ થી ૧૫ િમ.�લ., 
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થાયોડ�કાબ� ૭૫ વેપા ૭ �ામ દવા પૈક� કોઈ એક દવા ૧૫ �લટર 

પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ કરવો.

ુ ુ૬.  આ ��ંઢ� ં જોવા મળે �યાર� પયા�વરણ માટ� સલામત હોય તેવી 

ુ ુજ�ંનાશક દવાઓ �વી ક� ��વેર�યા બાસીયાના ૮૦ થી ૧૦૦ �ામ 

�િત ૧૫ �લટર પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ કરવો.

ુ૮. �લના ઢાલીયા (�લાવર બીટલ)� ંસકં�લત �યવ�થાપન

ુ૧.   ��ત  ઢા�લયાનો હાથથી વીણીને નાશ કરવો.

૨.   સ�ંણૂ� કોહવાયેલ દ�શી ખાતરનો જ ઉપયોગ કરવો.

ુ૩.  ઉપ�િવત િવ�તારમા ંભ�ડા, �વેર, મગ �વા પાકને �તરપાક તર�ક� 

ુવાવેતર ટાળ� ંજોઈએ. 

ુ૪.  વ� ઉપ�વ જણાય તો �વીનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ િમ.�લ. દવા �િત ૧૫ 

�લટર પાણીમા ંભેળવી છંટકાવ કરવો.

કપાસના પાકમા ં�વાતની ��યમા�ા (ETL)

ુ�સીયા �કારની �વાતોની ��યમા�ા 

ુ૧.  ૧૦ મોલો �િત પાન અથવા ૧૦% �કશાનવાળા છોડમોલોમશી : 

૨.  ૨-૩ લીલા તડતડ�યા �િત પાન અથવા લીલા તડતડ�યા (�સીડ) : 

ુ�કશાનનો �ક-૨

ુ૩.  ૫-૧૦ �ી�સ �િત પાન અથવા ૧૦% �કશાનવાળા છોડ�ી�સ : 

૪.  ૫-૧૦ સફ�દ માખી �િત પાનસફ�દ માખી : 

ુ૫.   ૨૦ બ�ચા ંઅથવા ૧૦ ��ત �િત  પાનલાલ કથીર� :

ુ૬.  �ેડ-૨ અથવા ૧૦% �કશાનવાળા છોડમીલીબગ : 

ુકપાસના પાકમા ંપાન ખાઈને �કશાન કરતી �વાતોની ��યમા�ા 

૧.   દરરોજના ૮ નર �દા �િત ફ�રોમેન ��પ સતત �ણ ુ�લાબી ઈયળ :

ુ ુ�દવસ �ધી આકષા�ય �યાર� અથવા ૧૦ ટકા �કશાન પામેલા �લો 

અથવા �ડવામા ંઇયળ જોવા મળે 
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૨.  ૨૦ ઈયળ �િત ૨૦ છોડટપકાવાળ� ઈયળ : 

૩.  ૧૫ ઈયળ �િત ૨૦ છોડલીલી ઈયળ (હલ� ીયોથીસ) : 

૪.  �ણ �ડાનો સ�હૂ અથવા �થમ લ�કર� ઈયળ (�પોડો�ટ�રા): 

અવ�થાની ઈયળોનો સ�હૂ �િત ૨૦ છોડ

ુ ુજ�ંનાશક દવાની ગણતર� કરવા� ં��ૂ :

ુબ�રમા ંમળતી જ�ંનાશક દવાનો જ�થો (િમ.�લ./�ામ) =

ુ�વાહ� િમ�ણમા ંજ�ંનાશક દવાની સા�ંતા (%) X જ�ર� �વાહ� િમ�ણનો જ�થો (�લટર) 

ુ ુ             બ�રમા ંમળતી જ�ંનાશક દવામા ંઅસલ ઝેર� ં�માણ (%)  

ુજ�ંનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે �યાનમા ંરાખવાની બાબતો: 

ુ ુ� ંકર�:ં

ુ ુŸ   જ�ંનાશક દવા� ંિમ�ણ � તે �વાતને �યાનમા ંરાખી છંટકાવ વખતે 

ુ ુ ુજ બનાવ�.ં �િષ �િનવિસ�ટ� �ારા ભલામણ કર�લ jજ જ�ંનાશક દવાનો ૃ

ઉપયોગ કરવો.

Ÿ  �વાહ� િમ�ણ બનાવવા દવા અને પાણીના માિપયા વાપરવા.

ુŸ  એક કરતા વધાર� દવા� ંભલામણ િસવાય િમ�ણ બનાવીને ઉપયોગ 

કરવો નહ�.

ુŸ  �વાહ� િમ�ણ �લા�ટ�કની ડોલ ક� બેરલમા ંબનાવી પપંમા ંભર�.ં

Ÿ  છંટકાવ માટ� નામા�ંકત ��ેયર અને નોઝાલનો ઉપયોગ કરવો અને 

પવનની �દશામા ંછોડ બરાબર ભ��ય તે ર�તે છંટકાવ કરવો. 

Ÿ  પપં અને અ�ય સાધનો દવાના છંટકાવ પછ� યો�ય ર�તે સફાઈ કર� 

ુસ�ંહ �થાનમા ં�કવા.

ુŸ  જ�ંનાશક અને િન�દણનાશક દવા છાટંવાના પપં અલગ રાખવા.

ુŸ  જ�ંનાશક છંટકાવની ��િૃતના ર�કોડ� �ળવી રાખવા.

ુ ુ� ંન કર�:ં

ુ ુŸ  િવ��ધ અસરવાળા જ�ંનાશકોને ખાતરો અથવા ��મ પોષકત�વો સાથે 

X ૧૦૦૦
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િમિ�ત કરશો નહ�.

ુŸ  �ળૂ ડ�બા/પેક�ગમાથંી જ�ંનાશક બી� ડ�બા/પેક�ગમા ં �થળાતંર�ત 

કરશો નહ�.

ુŸ  જ�ંનાશક ડ�બા/પેક�ગને ખેતરમા ંઅથવા જળાશયોમા ંફ�કશો નહ�.

ુ ુ ુŸ  દવા છાટંતી વખતે કોઇ વ�� ન ખાવી અથવા ��પાન ન કર�.ં

ુ ુŸ  ત�ંર�ત ન હોય �યાર� જ�ંનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો નહ�.

ુŸ  સમયસીમા સમા�ત થઇ ગયેલ હોય તેવા જ�ંનાશકોનો ઉ૫યોગ કરશો 

નહ�.

ુŸ  હાથ વડ� જ�ંનાશકો ભેળવવા નહ�.

ુ ુŸ  ૫વનની �દશા િવ��ધ તેમજ વ� ૫ડતા �યૂ�તા૫મા ંજ�ંનાશક દવાઓનો 

છંટકાવ ન કરવો.

ુ ુŸ  પાક ૫ર વ� ૫ડતા જ�ંનાશકનો છંટકાવ ન કરવો.

ુŸ  ફલીનીકરણ માટ� ઉ૫યોગી જ�ંઓ ૫ર ઝેર� અસર ૫ડ� તેવી જોખમી 

ુજ�ંનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરશો નહ�.

Ÿ  �િત�ા સમયગાળા ૫હલ� ા પાકને કા૫શો ક� લણશો નહ�.

ુ ુનીચે જણાવેલ જ�ંનાશકો ૩૧ �ડસે�બર ર૦ર૦ �ધીમા ંતબકકાવાર બધં થવાની છેઃ

Ÿ  એલાકલોર, ડાઇકલોરવોસ, ફોર�ટ, ફ��ફાિમડોન, �ાઇઝોફોસ, 

�લોરોપાયર�ફોસ અને �ાઇકલોરફ�ન ૫ર ૩૧ �ડસે�બર ર૦ર૦ થી સ�ંણૂ� ર�તે 

ુ�િતબધં �કૂવામા ંઆવશે. આ સાત જ�ંનાશકોનો હવે ૩૧ �ડસે�બર ર૦ર૦ ૫છ� 

ઉ૫યોગ કર� શકાશે નહ�.
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ુકપાસના પાકમા ંરોગો� ંસકં�લત �ય�થાપન

ુ કપાસના વાવેતર િવ�તાર �જબ ૨૫ �ટલા રોગો વધતા-ઓછા 

ુ�માણમા ંજોવા મળે છે. તે પૈક� �જરાતમા ં૪ થી ૫ રોગો અને દ�હધાિમ�ક 

ુ ુિવ�િતઓ ��ય છે. બાક�ના રોગો ખાસ ઉ�લેખનીય નથી છતા ંઅ��ળ ૃ ૂ

આબોહવા હોય �યાર� આ રોગો સમ� ર�તે ઉ�પાદન પર માઠ� અસર પહોચાડ� 

શક� છે. 

ુકપાસના પાકમા ંઆવતા રોગો અને તે� ંસકં�લત િનય�ંણ

A.   પાન, ડાળ�ઓ અને જ�ડવા ૫ર આવતા રોગ

૧.  ��ૂણયા ટ૫કાનંો રોગ (રોગકારકઃ ઝે�થોમોનસ ઝેનોપોડ�સ પેથોવાર 

મા�વેસીરમ)

લ�ણોઃ 

ુŸ  પાન ઉ૫ર પાણી પોચા ં �ણીયા ટ૫કા 

ઉ�પ� થાય છે. � સમય જતા

 બદામી અથવા કાળા રંગના થાય છે. આ ટ૫કાઓ 

એક� સાથે ભેગા થતા કાળા અિનયમીત આકારના 

મોટા ચાઠંા દ�ખાઈ છે. રોગનો ચે૫ નસોમા ંઆગળ વધતા આ નસો કાળ� 

દ�ખાઈ છે. રોગના લ�ણો છોડના બધા જ ભાગમા ંજોવા મળે છે. 

ઉપાયો :-

• બીજની માવજત માટ� ૧૦૦ મીલી ગધંકનો તે�બ ૧ �ક.�ા. બીજમા ં

નાખી બે થી �ણ િમિનટ સતત હલાવી બીજની સપાટ� ઉ૫રની �વાટ� 

ૂ ૂ�ર થતા ંબીજને સાદા પાણીથી ૪-૫ વાર ધોઈ તે�બની અસર �ર કર� 

ુબીજને છાયંડામા ં�કવી �યાર બાદ થાયરમ અથવા ક��ટન �ગનાશક 

ુદવાનો ર-૩ �ામ/ક�.બીજ ૫ટ આપી વાવેતર કર�.ં

• �ાથમીક આ�મણ વાળા પાન વીણી નાશ કરવો. ����ટોસાયકલીન 

૦.૦૧ % (૧ �ામ) + કો૫ર ઓકઝીકલોરાઈડ ૦.ર % (૪૦ �ામ) ૧૦ 

લીટર પાણીમા ંિમ�ણ કર� ર થી ૩ વખત છંટકાવ કરવો.  
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ુ ુ• ��ડોમોનસ ફ��રોસે�સ ���ઈન-૧ નો ૧૦ �ામ �િત ૧ �ક.�ા. બીજમા ં

૫ટ આ૫વો અને ૦.ર % એટલે ર૦ �ામ �િત ૧૦ લીટર પાણીમા ંિમ�ણ 

કર� ૧૫ �દવસના �તર� ૩ વખત છંટકાવ કરવા.

ર. બળ�યા ટ૫કાનંો રોગ (રોગકારકઃ  અ�ટરનેર�યા  મેકરો�પોરા)

લ�ણોઃ 

Ÿ આ રોગ મોટા ભાગે પાકની પાછલી અવ�થાએ 

જોવા મળે છે. સામા�ય ર�તે પાકટ પાન અને 

નીચેના પાન ૫ર નાના બદામી, ગોળ ક� 

ુઅિનયમીત આકારમા ંવધીને ક���ીય�તૂ વ�ળ� ો 

વાળા ચાઠાઓ ઉ�પ�   થાય છે. પાનની ધારને ૫ણ ઝાળ લાગે છે. આ 

રોગની મા�ા વધતા પાન ખર� ૫ડ� છે. થડ, ડાળ�ઓ અને જ�ડવા ૫ર ૫ણ 

રોગનો ઉ૫�વ  જોવા મળે છે. 

ઉપાયો :-

• ડાયથેન એમ-૪૫, ૦.ર % (૧૦ લીટરમા ંર૭ �ામ) અથવા  કો૫ર 

ઓકઝીકલોરાઈડ  ૦.ર % (૧૦ લીટર પાણીમા ં૪૦ �ામ) ઓગાળ� 

ુિમ�ણ ૧૫ �દવસના �તર� ર થી ૩ વખત છાટં�.ં

• �ગનાશક િમ�ણ ક��ટાન-૭૦% + હક� ઝાકોનાઝોલ ૫% (૭૫૦ �ામ �િત 

હક� ટર�, ૧૫ �ામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમા ંનાખી) �ણ છંટકાવ રોગની 

ુશ�આત થાય ક� �રતજ ૧૫ �દવસના �તર� કરવા અને રો�ગ�ટ 

ૂઅવશેષો �ર કરવા.

• પાયર�કલો��ોબીન + મેટ�રામ (૩૦ �ામ ૧૦ લીટર પાણીમા)ં બે વખત 

૧૫ �દવસના �તર� છંટકાવ કરવા.

ુ ુ૩.  �ર�-છાર�/દં�હયો/છાિસયો (રોગકારકઃ ર���લેર�યા એર�યોલા)

લ�ણોઃ 

Ÿ પાકટ પાન ઉ૫ર તથા નીચેની સપાટ� પર �થમ 

નાના બદામી ક� સફ�દ - રાખોડ� રંગના ટ૫કા ં
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�વ�પે દ�ખાય છે. રોગ વધતા ંટ૫કા ંવાળો ભાગ પીળાશ ૫ડતો ક� સફ�દ થઈ 

�ય છે અને પાન ખર� ૫ડ� છે.

ઉપાયો :-

• રોગ શ� થતા ંકાબ��ડાઝીમ ૦.૦૫ % (૧૦ લીટર પાણીમા ં૧૦ �ામ) 

િમ�ણ કર�  છંટકાવ કરવો.

• કો૫ર ઓકઝીકલોરાઈડ ૦.ર % (૪૦ �ામ ૧૦ લીટર પાણીમા)ં ઓગાળ� 

૧૫ �દવસના �તર� બે  છંટકાવ કરવા.

B.  જમીન જ�ય રોગો : 

ુ ુ૧. કપાસ� ંધ� ��ૃ� 

લ�ણોઃ 

ુŸ  કપાસમા ંધ� ��ૃ�નો રોગ વાવેતર બાદ 

એક માસ દર�યાન આવતો

ુ   હોય છે. �� તા૫માન અને પાણીની ખેચ આ રોગ 

ુમાટ� ��ય ૫ર�બળ છે. જમીનમા ંરહલ� ી િવિવધ 

ુ ુ�કારની �ગ અને �વા�નેં કારણે કપાસમા ંધ� ��ૃ� નો રોગ થાય છે. 

થડના ંજમીન પાસેના ંભાગ ૫ર બદામી, પાણી પોચા ડાઘ દ�ખાય છે. 

ુ રોગની તી�તા વધતા છોડ કોહવાઈને ચીમળાઈ ને �કાય �ય છે. 

૨.  �ળૂખાઈ (રોગકારકઃ રાયજોકટોનીયા સોલાની, રાયજોકટોનીયા 

બટાટ�કોલા અને મે�ોફોમીના ફ�ઝીયોલાય)

લ�ણોઃ 

Ÿ �ગથી થતો આ રોગ ખાસ કર�ને વરસાદની ખેચ 

ુહોય, પીયત પાણી ની અછત હોય �યાર� જમીન� ં

ુુતા૫માન �� �ય છે �યાર� ગોરા�ં અને ર�તાળ 

જમીનમા ંઉ� �વ�પે જોવા મળે છે. જયાર� કાળ� 

ુજમીનમા ંઆ રોગ� ં�માણ ન�હવત જણાય છે. 

ુ   આ રોગ� ંખાસ લ�ણ એ છે ક� છોડ એકાએક ચીમળાઈ �ય છે. ખેતરમા ં
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રોગ ગોળાકાર િવ�તારમા ંવધે છે �ને "�ંડ�" કહવ� ાય છે. રો�ગ�ટ છોડ ૂ

ુ ુસહલ� ાઈથી ખ�ચી કાઢ� શકાય છે. આવા છોડ� ંિનર��ણ કરતા ં�ળ સડ�લા 

ુમા�મ ૫ડ� છે. 

ુ ુ૩.  �કારો (રોગકારકઃ ફ�ઝેર�યમ ઓકઝી�પોરમ ફોરમા�પીડસીસ 

વાસીમફ�કટમ)  

લ�ણોઃ 

ુŸ પાકની કોઈ૫ણ અવ�થામા ં રોગ� ં આ�મણ 

થાય છે. છોડની નાની અવ�થાએ બીજ૫�ો ધીમે 

ધીમે પીળા ૫ડ� છે અને ડ�ચના ફરતે બદામી 

ુ ુવ�ળ�  િનમા�ણ થાય છે અને �તે છોડ �કાઈને 

ુમર� �ય છે. ��ત  છોડના નીચેના પાન 

ુ બરછટ, �ડા અને છે�લે �રઝાયેલા હોય છે. રોગ ધીમે ધીમે ટોચ તરફ 

આગળ વધે છે. રોગની તી�તા વધાર� હોય �યાર� સ�ણૂ� પાન ખર� ૫ડતા 

ૂ ે ેછોડ �ંઠો દ�ખાય છ. છાલની નીચના ભાગ ઉ૫ર બદામી અથવા કાળ� 

ુ૫�ીઓ જોવા મળે છે, � કોઈ વખત છોડના અ�ક ભાગમા ં િસિમત 

ુ ુજણાય છે. રો�ગ�ટ  છોડના થડ અને �ળને વ�ચેથી ઊ� ંચીર�ને જોતા 

રસવા�હનીઓ બદામી અથવા કાળ� થયેલી જોવા મળે છે. 

ુજમીન જ�ય રોગો� ંિનય�ંણઃ

૧.  વાવણી સમયે બીજને કાબ�કઝીન ૩૭.૫% + થાઈરમ ૩૭.૫% ડ�એસ 

ુના ંિમ�ણ નો ૩.૫ �ામ/�કલો બીજ નો ૫ટ આપી વાવેતર કર�.ં

ર.  વાવણી સમયે બીજને �ાયકોડમા�  હર�યાનમ અથવા �ાયકોડમા�  

િવર�ડ� �િવક �ગ િનય�ંકનો (૧૦ �ામ/ �કલો) ૫ણ ૫ટ આપી શકાય.

૩.  બીજ માવજત, લાબંા ગાળાની પાક ફ�રબદલી, નાઈ�ોજન, ફો�ફરસ 

ુ ુઅને પોટાશ� ંસ�માણ, લીલો ૫ડવાશ, છા�ણ� ંખાતર હક� ટર� ૧૦ ટન 

ુઅથવા �ેસમડ અથવા મરઘા� ંખાતર ર ટન/ હક� ટર વાવેતર ૫હલ� ા 

ુઆ૫વાથી રોગ� ં�માણ ઘટાડ� શકાય છે.
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ુ૪.  કપાસના ંધ� ��ૃ�નો રોગ વાવેતર બાદ એક માસ દર�યાન આવતો 

ુ ુ ુહોઈ, �ટા છવાયા નાના ધ� �કાતા જોવા મળે ક� �રંત ડાયથેન એમ-

૪૫, ૦.ર % (ર૭ �ામ/૧૦ લીટરમા)ં અથવા કો૫ર ઓકઝીકલોરાઈડ 

૦.ર % (૪૦ �ામ/૧૦ લીટર) અથવા કાબ��ડાઝીમ ૦.૧ ટકા (ર૦ 

ુ ુુ ુ�ામ/૧૦ લીટર) � ંિમ�ણ �કાતા છોડની આ�બા�ના ં૫૦-૬૦  છોડના 

ુ ુથડ પાસે ર�ડ� તથા ૪ થી ૫ �દવસ ૫છ� ��રયા ક� એમોિનયમ સ�ફ�ટ 

ુઆ૫�.ં   

૫.  એરંડ�ના ૫૦૦ �ક�ા ખોળમા ં૪ �ક�ા �ાઈકોડમા� હાર�નીયમ િમ�ણ 

કર� વાવણી સમયે ચાસમા ંજમીનમા ભેજ હોય �યાર� આ૫વાથી આ 

ુરોગ� ંિનય�ંણ થાય છે. 

ુ ુ૬.  �તરપાક તર�ક� મઠ અથવા અડદ� ંવાવેતર કરવાથી રોગ� ં�માણ 

ઘટાડ� શકાય છે.

ુ૭.  રોગી�ટ  છોડને �ળૂ સ�હત ઉપાડ� નાશ કરવો, રોગ �િતકારક �તો� ં

ુવાવેતર કર�, ઉનાળામા ં�ડ� ખેડ  કર� જમીન તપાવવી.

૮.  જમીનના �ચા ઉ�ણતામાને આ રોગ વધાર� આવતો હોવાથી પાકને 

ુ ુ ુ ુમાફકસર� ંપાણી આ૫�,ં ૫રં� જો રોગની શ�આત જણાય ક� �રંત 

ુિપયત આ૫�.ં

C.  કપાસમા ંઆવતી દ�હધાિમ�ક િવ�િતઓૃ

૧. લાલ પાનની સમ�યા

લ�ણોઃ 

Ÿ સામા�યમ ર�તે જ�ડવાના િવકાસ સમયે બીટ� 

કપાસની ક�ટલીક �તોમા ંલાલ પાનની સમ�યા 

જોવા મળે છે. કપાસના છોડના પાન પીળા 

અથવા લાલ રંગના થઈ �ય છે. શ�આતમા ં

પાનની �કનાર� અને ૫છ� ન�કનો ભાગ લાલ 

ુ બને છે. ઉ૫�વ તી� હોય તો આ� ંપાન લાલ થઈ �ય છે. પાનની 
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�કનાર� તરફથી પાન �કૂાતા �ય છે અને ખર� ૫ડતા ંહોય છે. છોડ 

વહલ� ા ૫ર�૫કવ થઈ �ય છે. ભારતમા ંલાલ પાનની સમ�યાથી ૧૦-

૫૦ % ઉ�પાાદન ઘટ� છે.

િનવારણના ઉપાયો :-

ુ ુ• છોડને �રતો નાઈ�ોજન મળ� રહ � તે માટ� ૧ થી ર % �ર�યાના �ાવણનો 

છંટકાવ કરવો. 

ુ• વાવણી યો�ય સમયે કરવી �થી છોડ વાતાવરણમા ંસા��ળ થઈ ��ૃ�ધ ૂ

સાર� ર�તે કર� શક�.

• મે�નેશીયમ ત�વની ખામી િનવારવા ર૦ થી ર૫ �કલો �િત હક� ટર 

મે�નેશીયમ સ�ફ�ટ જમીનમા ં વાવણી ૫હલ� ા નાખવો અથવા ૧% 

ુમે�નેશીયમ સ�ફ�ટ� ં �ાવણ બનાવી ૯૦ �દવસે છોડ ઉ૫ર છંટકાવ 

કરવો.

ુ ુ• જમીનમા ંભેજની ઉણ૫ �ર કરવા જ�ર જણાય �યાર� િપયત આ૫�.ં

૨. પાન, ડાળ� વગેર�મા ંિવ�તીૃ

લ�ણોઃ 

Ÿ ઘણી વખત કપાસના છોડના પાન, ચા૫વા, કળ� 

ુ ુવગેર� �દા �દા રસાયણોની આડ અસરથી 

લાબંા અથવા તો બરછટ થઈ જતા હોય છે. 

િન�દામણ નાશક ર-૪ ડ� તથા ��ૃ�ધ િનય�ંકો 

ુઅને જ�ંનાશક દવાઓ �વાહ� ખાતર સાથે 

ુ ુ ભેળવીને છાટંવાથી આ� થ� હોય છે.

િનવારણના ઉપાયો :-

ુ• અસર પામેલા પાન, ડાળ� વગેર� કાપી નાખવા. જ�ર �જબ નાઈ�ોજન 

ુ ુ�કત ખાતર �ર�યા ર% �ાવણના બે થી �ણ છંટકાવ કરવા અને પાણી 

ુઆ૫�. 
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ુ ુ૩. પેરા િવ�ટ/ �દાન િવ�ટ/ �� િવ�ટ  

લ�ણોઃ 

Ÿ આ એક �તની દ�હધામ�ક િવ�તી છે. પાન ૃ

શ�આતમા ંપીળા ૫ડ� �ય છે. ધીમે ધીમે છોડ 

ુઝાખંો પીળો ૫ડ� અને પાણીની તાણ અ�ભવતો 

ુહોય તેમ લાગે છે. પાન �ર�ઈ �ય છે. આમા ં

ુ�ળૂ ત�ંર�ત  હોય છે તથા રસ વાહ�નીઓ ક� 

 �ળૂની છાલ બદામી ક� ક�થાઈ થતી નથી. 

સામા�ય ૫ણે �બૂ વરસાદ અથવા વધાર� િપયત આ૫વાથી પાણી 

ુભરા� હોય અથવા જ�ડવા બેસતી વખતે ખાતર અને પાણીની ઉણ૫ને 

ુકારણે છોડ �કાતા જોવા મળે છે તેમજ ઉ�ણતામાન ૩૫-૪૦ºસે. કરતા 

ુ ુ ુવ� હોય �યાર� છોડ �કાતા હોય છે. આ �કારના �કારામા છોડ ભા�યે  

જ મરતા હોય છે.

િનવારણના ઉપાયો :-

• પાણી ભરાય રહ � તેવી ૫�ર��થેતી િનવારવી અને પાણીની ખ�ચ વખતે 

િપયત આપી પાકને બચાવી શકાય છે. 

ુ ુ• હલક� જમીનમા ંસા�ં કોહવાયે� ંસે��ીય ખાતર આપી તેની ભેજ સ�હ 

શ�કત વધાર� શકાય છે. 

ુ• વ� વરસાદ બાદ વરાપે ખેડ કરવાથી અથવા છોડના ં�ળૂ િવ�તારમા ં

ગોડ કર� જમીનમા ંહવાની અવરજવર કર� આ૫વાથી ફાયદો થાય છે.

• છોડ ઉ૫ર �લભમર� અને જ�ડવાઓ બેઠા હોય, પાણી અને પોષક 

ુત�વોની અછત હોય �યાર� �કા ગાળે િપયત આપી ભેજની અછત ટાળવી 

ુતથા છંટકાવ માટ� � ં૧૯:૧૯:૧૯ ખાતર ૧૦૦ �ામ + માઈ�ોિમકસ 

�ેડ-૪, ર૫ �ામ એક પપં મા ંનાખી ૧૦ �દવસ ના �તર� ૩ છંટકાવ 

ુકરવા તેમજ પોટ�શીયમ નાઈ��ટ ૩% � ં �ાવણ છાટંવાથી અથવા 

ુ ુ ુ ુ ુ�ર�યા� ં૧% � ં�ાવણ છોડના થડ ફરતે ર�ડવાથી �કારા� ં�માણ 

ઘટાડ� શકાય છે.

• કોબા�ટ કલોરાઈડ ૧૦ PPM એટલે ૧૦૦ લીટર પાણીમા ં૧ �ામ નાખી 

ુ�ાવણ બનાવ� ંઅને તા�કાલીક છંટકાવ કરવો.
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