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प्रस्तावना :-

ओळख :-

 मका हे महाराष्ट्र राज्याचे महत्वाचे पिक असुन या पिकाखाली सुमारे 7.08 लक्ष हेक्टर के्षत्र आहे.पिकाची

सरासरी हेक्टरी उत्पादकता 1928 पकलो प्रती हेक्टर व उत्त्िादन 13.65 लक्ष टन आहे.

 तृणधान्य पिकाांच्या उत्पादनामधे्य गहू व भात या पिकाांनांतर मका पिकाचा जगात पतसरा क्रमाांक लागतो. 

अन्नधान्याव्यपतरीक्त मक्याचा उियोग लाह्या, बे्रड, स्टाचच, सायरि, अल्कोहोल, अँपसटीक व लॅटीक अँपसड, 

गु्लकोज, डेक्स्ट्र ोज, पॅ्लस्टीक धागे, गोांद, रांग, कृपत्रम रबर, रेग्जीन तसेच बुट िॉलीश इत्यादी पवपवध िदार्च

तयार करण्याकररता होतो.
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हवामान :-

 मका हे उष्ण, समशीतोष्ण आपण र्ांड अशा वेगवेगळ्या हवामानाशी समरस होण्याची क्षमता असणारे

पिक आहे. 

 समुद्र सिाटीिासून ते २७०० मीटर उांचीच्या पिकाणी देखील मका लागवड करता येते. 

 िरां तू पिक वाढीच्या कोणत्याही काळात धुक्याचे हवामान मका पिकास मानवत नाही. 

 मका उगवणीसािी १८ पडग्री सेल्सिअस तािमान योग्य असून, त्यािेक्षा कमी तािमान असल्यास र्ांड

आपण ओलसरिणामुळे अनेक रोगाांचा प्रादुभाचव होऊन पिकाच्या उगवणीवर प्रपतकुल िररणाम होतो. 

 मका पिकाची योग्य वाढीसािी २५ ते ३० पडग्री सेल्सिअस तािमान चाांगले असते िरां तु जेरे् सौम्य

तािमान (२० ते २५ पडग्री सेल्सिअस) आहे अशा पिकाणी मका वर्चभर घेता येतो. 

 ३५ पडग्री सेल्सिअस िेक्षा अपधक तािमान असल्यास पिक उत्पादनात घट येते. िरागीभावानाच्या वेळी

अपधक तािमान आपण कमी आद्रचता असल्यास त्याचा पविरीत िररणाम िरागीभवन व फलधारणेवर

होऊन उत्पादनात घट येते.
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जवमन :

पुववमशागत :

 मका पिकासािी मध्यम ते भारी, खोल, रेतीयुक्त, उत्तम पनचऱ्याची, अपधक

सेंपद्रय िदार्च आपण जलधारणा शक्ती असलेली जपमन चाांगली.

 पवशेर्तः नदीकािच्या गाळाच्या जपमनीत हे पिक फार चाांगले येते.

 िरां तु अपधकआम्ल ( सामू ४.५ िेक्षा कमी) आपण चोिण अगर क्षारयुक्त ( 

८.५ िेक्षा अपधक सामू) जपमनीत मका घेऊ नये. 

 तसेच दलदलीची जपमनसुद्धा टाळावी. 

 जपमनीचा सामू ६.५ ते ७.५ दरम्यान असावा.

 जपमनीची खोल ( १५ ते२० सें. मी.) नाांगरट करावी. पिकाची धसकटे, अवशेर्, काडीकचरा इत्यादी खोल नाांगरटीमुळे

जपमनीत गाड्ल्याने जपमनीत सेंपद्रय िदार्च पमळतो व जपमनीचा िोत सुधारतो. 

 कुळवाच्या २-३ िाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत करावी. 

 शेवटच्या कुळवाच्या िाळीच्या वेळी हेक्टरी १० ते १२ टन (२५ ते३० गाडया) चाांगले कुजलेले शेणखत पकां वा कां िोस्ट खत

जपमनीत चाांगले पमसळावे. पहरवळीचे खत जपमनीत गाडले असल्यास शेणखताची आवश्यकता भासत नाही.
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सुधाररत वाण :-

 सुधाररत वाणाांचा वािर केल्यास अपधक उत्पादन पमळते. 

 मका पिकाच्या सांपमश्र व सांकरीत वाण हे स्र्ापनक वाणाांिेक्षा ६० ते ८० टके्क अपधक

उत्पादन देतात. 

 पवपवध कालावधीमधे्य िक्व होणाऱ्या मका पिकाच्या सांपमश्र व सांकरीत वाण उिलब्ध

असून िाऊस आपण जपमनीच्या मगदूराप्रमाणे योग्य वाणाची पनवड करावी. 
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1 राजर्ी 100-110 ७० - ७५
नारांगी, पिवळा दाणा, खरीिसािी

योग्य

2
फुले महपर्च

(कु्य.एम.एच.१०२५)
९० -१०० ७५ - ८०

दाणे नारांगी पिवळे.खरीि व रब्बी

हांगामासािी योग्य

3
अपिकन टाल

(सांपमश्र वाण)

६०-७० टन

पहरवाचारा

४०-५० ल्सक्वां धान्य

१०-१२ फुट उांच.करिा रोगास

प्रपतकारक्षम

अ.क्र. वाण कालावधी(वदवस) उत्पादन(क्वं/हे) वैवशष्ट्ये

मका वपकाचे वशफारस केलेले वाण –

 महाराष्ट्र ामधे्य मका पिकाचे बरेच सांकररत वाण उिलब्ध आहेत.त्यामधुन मका सांकररत वाणाची पनवड करताना आिल्या मागील

अनुभवानुसार पकां वा आिल्या पशवारीतील पकां वा गावातील त्या सांकररत वाणाची उत्पादन क्षमता व इतर गुणधमच िडताळुन

लागवडीसािी पनवड करावी.

 शक्यतो जापहरात पकां वा इतर शेतक-याांच्या साांगण्यावरुन वाणाची पनवड न करता अनुभवानुसार पकां वा प्रत्यक्ष िापहलेल्या पिक

प्रात्यपक्षक पकां वा इतर शेतक-याांच्या शेतावरील प्रत्यक्ष िहाणीनुसार करावी.
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पेरणीची वेळ :-

वियाण्याचे प्रमाण

 मका हे खररि, रब्बी आपण उन्हाळी हांगामात घेतले जाते.

 खररि हांगाम: जून ते जुलै २ रा आिवडा खररिातील

िेरणीस उशीर करू नये, कारण उशीर झाल्यास

खोडवकडीचा प्रादुभाचव होतो. त्यामुळे रोिाांची सांख्या

योग्य राहत नाही.

 रब्बी हांगाम : १५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर

 उन्हाळी हांगाम : जानेवारी ते फेबु्रवारी २ रा आिवडा

 धान्य पिकासािी १५-२० पकलो पबयाणे प्रपत हेक्टरी

 चारा पिकासािी ७५ पकलो पबयाणे प्रपत हेक्टरी
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पेरणीची पद्धत :-

टोकण पद्धत

 टोकण िद्धतीने िेरणी करावी.

 सरी वरांब्यावर िेरणी करावयाची असल्यास सरीच्या बगलेत मध्यावर एका

बाजूला वाणानुसार अांतर िेऊन िेरणी करावी.

 उपशरा आपण मध्यम कालावधीत िक्व होणाऱ्या वाणाांसािी ७५ सें.मी. अांतरावर

माकच रच्या साह्याने ओळी आखून २० ते २५ सें.मी. अांतरावर टोकण करावी.

 लवकर तयार होणाऱ्या वाणाांसािी दोन ओळी ांत ६० सें.मी. व दोन रोिाांत २०

सें.मी. अांतर िेवून वरीलप्रमाणे टोकण करावी.

 रब्बी हांगामात मक्याची िेरणी ६० सें. मी. अांतरावर काढलेल्या सरीच्या बगलेत

पनम्म्म्या उांचीवर एका बाजूला २० सें. मी. अांतरावर २ पबया ४-५ सें. मी. खोल

टोकण करून करावी.

 एक हेक्टर िेरणीसािी १५-२० पकलो पबयाणे लागते.

 अश्याप्रकारे काढणीच्या वेळी प्रपत हेक्टरी ९०,००० रोि सांख्या पमळते व

िररणामी अपधक उत्पन्न पमळते.
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आंतरवपक पद्धती

 खररि हांगामात मक्याच्या दोन ओळीत असलेल्या जागेत लवकर येणारी

कडधाने्य उडीद, मुग,चवळी आपण तेलपबया (भुईमुग, सोयाबीन) पह

आांतरपिके यशस्वीररत्या घेता येतात.

 आांतरपिक िद्धतीत ६ : ३ ओळी या प्रमाणात घेणे फायदेशीर आहे.

 मका पिकात भुईमुग हे आांतरिीक जोडओळ पकां वा सोडओळ िद्धतीने

घेता येते.

 रब्बी हांगामात मका पिकामधे्य करडई, कोपर्ांबीर आपण मेर्ी पह आांतरपिके

भाजीिाल्यासािी घेणे फायदेशीर आहे.

 मक्याचा लवकर येणारा वाण ऊस व हळदीमधे्य पमश्र िीक म्हणून घेता येते

िरां तु अशा आांतरपिक िद्धतीमुळे मुख्य पिकाच्या उत्पादनात घट येते

त्यासािी मुख्य पिकास व आांतरपिक पिकास पशफारशीत खतमात्रा देण

गरजेचे आहे.

 मका हे पमश्र पिक मुख्यतः पहरवी कणसे आपण चारा यासािी घेतात.
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िीजप्रवक्रया

खते

रासायवनक खत

 िेरणीिूवी २ ते २.५ गॅ्रम र्ायरम हे बुरशीनाशक प्रपत पकलो पबयाण्यास चोळावे, म्हणजे करिा रोगाचे पनयांत्रण करता येते.

 तसेच अझोटोबक्टर जीवाणूसांवधचन २५ गॅ्रम पकां वा १०० पम.ली. प्रपत पकलो पबयाण्यास लावून नांतर िेरणी करावी.

 मका पिकासािी रासायपनक खताांची मात्रा नत्र 120 पकलो, सु्फरद 60 पकलो

व िालाश 60 पकलो पशफारस करण्यात आलेली आहे.

 यािैकी िेरणीच्या वेळी हेक्टरी 40 पकलो नत्र व 60पकलो सु्फरद

व 60 पकलो िालाश द्यावे.

 िेरणीनांतर 20 ते 30 पदवसाांनी 40 पकलो नत्र व उवचररत 40 पकलो नत्र

45 ते 50 पदवसाांनी द्यावा

 जस्ताची कमतरता असल्यास प्रपत हेक्टरी २० ते २५ पकलोगॅ्रम

पझांक सले्फट िेरणीच्यावेळी द्यावे.
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आंतरमशागत :-

पक्षी राखण : 

 खररि हांगामात िेरणीनांतर उगवण ५ - ६ पदवसाांत तर रब्बी हांगामात ८ ते १० पदवसात होते.

 पिक उगवत असताना िक्षी कोवळे कोांब खातात िररणामी रोिाांची सांख्या कमी होऊन उत्पादन घटते

म्हणून िेरणीनांतर सुरवातीच्या १०-१२ पदवसाियंत िक्ष्यािासून राखण करणे अत्यांत महत्वाचे आहे

 तसेच पिक दुधाळ अवस्रे्त असताना िक्षी कणसे फोडून दाणे खातात

म्हणून अश्यावेळी देखील िक्षी राखण आवश्यक असते.

ि) नांग्या भरणे/ ववरळणी करणे :

 मका उगवणीनांतर ८-१० पदवसाांनी पवरळणी करून एका चौफुल्यावर एकच जोमदार रोि

िेऊन पवरळणी करावी. गरज भासल्यास पिक उगवणीनांतर त्वररत नाांग्या भराव्यात.

क) वपकात ज्यादा पाणी वकंवा दलदल नसावी :

 मका पिकाची रोिावस्र्ा ज्यादा िाणी पकां वा दलदलीच्या ल्सस्र्तीस खूिच सांवेदनशील आहे म्हणून

िेरणीनांतरच्या सुरवातीच्या २० पदवसाियंतच्या काळात पिकात िाणी सािून राहणार नाही याची

दक्षता घ्यावी.
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ड) तणवनयंत्रण / भर देणे:

 1. तण पनयांत्रणासािी अटर ाटाि ५० टके्क हेक्टरी २ ते २.५ पकलो िेरणी सांिताच ५०० पलटर िाण्यात पमसळून समप्रमाणात

जपमनीवर फवारावे

 2. तसेच तणाांच्या प्रादुभाचवानुसार मका वाढीच्या सुरवातीच्या काळात एक ते दोन खुरिण्या करून ताटाांना आधारासािी

माती लावावी. गरजेनुसार एक ते दोन कोळिण्या कराव्यात.

वसंचन:

 मक्याची िाने रुां द व लाांब असतात. बाष्पीभवन पक्रयेमुळे िानातून अपधक िाणी बाहेर टाकले जात असल्याने या पिकास

िाण्याची गरज अपधकआहे.

 खररि हांगामात पनपित आपण पवसृ्ततिणे िावसाची पवखरण असणाऱ्या भागात पजरायती मका पिक येते.

 मका पिक िाण्याच्या ताणास खूिच सांवेदनशील आहेत. म्हणून खररि हांगामात िावसात खांड िडून िाण्याचा ताण

िडल्यास पिकाच्या महत्वाच्या अवस्र्ाांच्या काळात सांरपक्षत िाणी द्यावे.

 िाण्याची एकूण गरज ४० – ४५ (सें. मी.) असून िाण्याच्या एकूण ४ िाळ्या लागतात.
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महत्वाच्या अवस्था-मका पिकाच्या महत्वाच्या अवस्र्ाांच्या वेळी िाण्याचा ताण िडल्यास उत्पादनात लक्षणीय घट येते म्हणून
अशा अवस्र्ाांच्या काळात िाणी द्यावे

 रोप अवस्था (२५-३० पदवसाांनी), 

 वपक वाढीची अवस्था - हा काळ साधारणिणे िीकाचे उगवणीनांतर ३०-४५ पदवसाचा असतो.वाणाच्या

गुणधमाचनूसार मक्यास साधारणिणे १५-२० िाने येतात ही पक्रया झाडावरतूरा येईियचत सुरू राहते.

 तुरा िाहेर पडताना (४५-५० पदवसाांनी) - तूरा वरच्या टोकािासून झुिक्यासारखा येतो. यामधून िुांकेसर बाहेर

िडण्याची पक्रया साधारणत: १५ पदवसाियंत सुरू राहते.

 फुलोऱ्यात असताना (६०-६५ पदवसाांनी) - कणसे उमलण्याचा कालावधी:- मक्याचे वरचे टोकािासून तुरा बाहेर

िडल्यानांतर २-३ पदवसात झाडाच्या एकूण िानािैकी मधल्या प्रर्म िानातुन कणीस बाहेर िडण्यास सुरूवात होते. 

या कणसातून स्त्रीकेसर बाहेर िडतात व या स्त्रीकेसरावर तु-यामधून पनघणारे िुांकेसर िडून त्याांचे सांयोगीकरण होते

व बीजधारणा होते. कणीस पनघण्याचा व सांयोगीकरणाचा कालावधी साधारणिणे ५० ते ७० पदवस ियचतचा असतो. 

 दुधाळ अवस्था :- हा काळ साधारणत: ४ ते ५ आिवड्याचा असतो.

 दाणे भरणेचेवेळी (७५-८० पदवसाांनी).

 दाणे पव होण्याचा काळ :- दुधाळ अवस्रे्नांतर दाणे िक्क होण्याकरीता १५ ते २० पदवस लागतात

• रब्बी हंगामात जवमनीच्या मगदुरानुसार १०-१२ वदवसाच्या अंतराने, तर उन्हाळी हंगामात ८-१० वदवसाच्या

अंतराने पाणी द्यावे..
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वकड वनयंत्रण:

वकडीचे नाव

अ ि क ड

खोडपकड गुलाबी अळी कणसे िोखरणारी अळी मावा

शास्त्रीय नाव कायलो िाटेलस सेसापमया इांफेरांस हेलीकोव्हरिा आपमचजेरा ओिोलोपसफम मेपडस

पकडीची वैपशषे्ठ

1. अळीच्या िािीवर

काळ्या पििक्याांचे िटे्ट

2. डोक्यावर गडद तिपकरी

रांग.

3. िानावर समान रेरे्त

पिदे्र.

4. िोांगा िूणच वाळतो.

1. अळी गुलाबी रांगाची

असते..

2. डोके पफकट

तिपकरी रांगाचे.

3. िानावर लाांब

पनमुळते पिद्र िडते.

सुरवातीला कणसाचे

स्त्रीकेसर खाते. त्यानांतर

कणसाच्या आत पशरून

दाणे खाते.

1. लहान माव्याच्या

असांख्य पकडी

िानावर आढळून

येतात..

2. िानावर पचकट स्त्राव

आढळतो.

पकडीस बळी

िडणारी पिकाची

अवस्र्ा

रोिावस्र्ा सवच अवस्र्ा केशर अवस्र्ा
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भौपतक पनयांत्रण

1. वाळलेल्या सुरळ्या

अळ्या सपहत उिटून

जाळून टाकाव्यात.

2. शेत स्वच्छ िेवावे.

3. प्रकाश सािळा वािरावा.

1. िूणच वाळलेली सुरळी

उिटून नष्ट् करावी.

2. शेत स्वच्छ िेवावे.

3. प्रकाश सािळा

अळी वेचून नष्ट् करणे. ---

रासायपनक पनयांत्रण

फोरेट १० जी. १० ते १२

पकगॅ्र/हेक्टरी प्रमाणे जपमनीत

पमसळावे पकां वा डायापमर्ोयेट

३० ईसी. १.२ पमली. १

िाण्यातून फवारावे.

--- --- ---

जैपवक कीड पनयांत्रण

1. टर ायकोग्रामा चीलोपनस या

िरोिजीवीचे अांडी

असलेले ८ काडच प्रती

हेक्टरी लावावेत.

2. पनांबोळी अकच ५% 

उगवणीनांतर १५

पदवसाांनी फवारावे.

टर ायकोग्रामा चीलोपनस

या िरोिजीवीचे अांडी

असलेले ८ काडच प्रती

हेक्टरी लावावेत.

1. टर ायकोग्रामा चीलोपनस

या िरोिजीवीचे अांडी

असलेले ८ काडच प्रती

हेक्टरी लावावेत.

2. एच. ए. एन. िी. व्ही. 

२५० एल ई प्रपत हेक्टरी

वािरावे.

क्रायसोिलाच कापनचया

िरोिजीवीचे ५००० अांडी

प्रपत हेक्टरी सोडावेत.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

खोडवकड

शास्त्रीय नाव - कायलो िाटेलस

वकडीची वैवशषे्ठ--

 अळीच्या िािीवर काळ्या पििक्याांचे िटे्ट

 डोक्यावर गडद तिपकरी रांग.

 िानावर समान रेरे्त पिदे्र.

 िोांगा िूणच वाळतो.

वकडीस िळी पडणारी वपकाची अवस्था – रोपावस्था

भौवतक वनयंत्रण –

 वाळलेल्या सुरळ्या अळ्या सपहत उिटून जाळून टाकाव्यात.

 शेत स्वच्छ िेवावे. 

 प्रकाश सािळा वािरावा.

रासायवनक वनयंत्रण –

 फोरेट १० जी. १० ते १२ पकगॅ्र/हेक्टरी प्रमाणे जपमनीत

पमसळावे.

 पकां वा डायापमर्ोयेट ३० ईसी. १.२ पमली. १ िाण्यातून

फवारावे.

जैववक वकड वनयंत्रण –

 टर ायकोग्रामा चीलोपनस या िरोिजीवीचे अांडी असलेले ८

काडच प्रती हेक्टरी लावावेत.

 पनांबोळी अकच ५ % उगवणीनांतर १५ पदवसाांनी फवारावे.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

गुलािी अळी

शास्त्रीय नाव - सेसावमया इंफेरंस

वकडीची वैवशषे्ठ –

 अळी गुलाबी रांगाची असते.

 डोके पफकट तिपकरी रांगाचे.

 िानावर लाांब पनमुळते पिद्र िडते.

वकडीस िळी पडणारी वपकाची अवस्था - सवच अवस्र्ा

भौवतक वनयंत्रण –

 िूणच वाळलेली सुरळी उिटून नष्ट् करावी.

 शेत स्वच्छ िेवावे.

 प्रकाश सािळा

जैववक वकड वनयंत्रण - टर ायकोग्रामा चीलोपनस या

िरोिजीवीचे अांडी असलेले ८ काडच प्रपत हेक्टरी लावावेत

मावा

शास्त्रीय नाव - ओपोलोवसफम मेवडस

वकडीची वैवशषे्ठ –

 लहान माव्याच्या असांख्य पकडी िानावर आढळून

येतात.िानावर पचकट स्त्राव आढळतो.

 जैववक वकड वनयंत्रण - क्रायसोिलाच कापनचया

िरोिजीवीचे ५००० अांडी प्रपत हेक्टरी सोडावेत.
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कणसे पोखरणारी अळी
शास्त्रीय नाव - हेलीकोव्हरिा आपमचजेरा

वकडीची वैवशषे्ठ - सुरवातीला कणसाचे स्त्रीकेसर खाते. त्यानांतर कणसाच्या आत पशरून दाणे खाते.

क) वकडीस िळी पडणारी वपकाची अवस्था - केशर अवस्र्ा

 एक मादी सुमारे ३५० अांडी पकां वा त्यािेक्षा जास्त अांडी घालते. 

 अांड्यातुन ४ - ५ पदवसात अळ्या बाहेर येतात. 

 अळीची िुणच वाढ कणसामधे्य १५ ते ३५ पदवसात होते. 

 नांतर अळ्या जपमनीत कोर्ावस्रे्त जातात. कोर्ावस्र्ा साधारणिणे

हवामानानुसार १० तो २५ पदवस पटकते. नांतर त्यातुन ितांग बाहेर येतात.

ड) भौवतक वनयंत्रण - अळी वेचून नष्ट् करणे.

इ) रासायवनक वनयंत्रण

ई) जैववक कीड वनयंत्रण

 टर ायकोग्रामा चीलोपनस या िरोिजीवीचे अांडी असलेले ८ काडच प्रपतहेक्टरी लावावेत.

 एच. ए. एन. िी. व्ही. २५० एल ई प्रपत हेक्टरी वािरावे.
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अमेरीकन लष्करी अळी – FAW - (Spodoptera frugiperda)

उगम व प्रसार -

 अमरीकन लष्करी अळी (Spodoptera frugiperda) ही मूळ अमररकेतील पकड आहे. 

 अमरीकेच्या उष्ण व समपशतोष्ण कपटबांधात ही पकड आढळते. 

 या पकडीची अळी मका, भात, ज्वारी, ऊस, भाजीिाला व किाशी सारखी 80 िेक्षा जास्त पिकावर प्रादुभाचव आढळुन येतो.

 सन 2016 मधे्य या पकडीचा अिीका खांडात सवचप्रर्म प्रादुभाचवपदसून आला.

 जानेवारी 2018 ियचत ही पकड सवच साधारणिणे सांिुणच आिीका खांडात िरसली होती. तसेच नजीकच्या इपजप्त व

पलबीया मधे्य पकडसुद्धा आढळून आली.

 सन 2018 मधे्य ही पकड भारत व श्रीलांकेत आढळून आली आहे. 

वकडीची ओळख व प्रादुभाववाची लक्षणे-

 पकडीच्या चार अवस्र्ा आहेत-

 अांडी (2 ते 3 पदवस)

 अळी (12 ते 20 पदवस) - (सहा अवस्र्ा), 

 कोर् (12 ते 14 पदवस)

 ितांग (14 ते 21 पदवस) 
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पकडीच्या वाढीचा कालावधी हवामान व इतर घटकाांवर अवलांबून आहे.

पवहली अवस्था – अंडी

 अांडी (2 ते 3 पदवस)

 अांडीसमुहात िानावर पकां वा खोडावर सुद्धा घातली जातात, 

 िरां तू सवचसाधारणिणे िानाच्या खालच्या बाजुने खोडाजवळ

घातली जातात.

 त्यावर ितांगाच्या िाांढ-या केसाांचा र्र पदला जातो. 

दुसरी अवस्था - अळी

 अळी(12 ते 20 पदवस) - (सहा अवस्र्ा),

 िपहल्या अवस्रे्तील अळी िानाचा िृष्ठभाग खरवडून खाते. त्यामुळे िानाांवर िाांढरा िॅच पदसतो त्यास पवांडो (ल्सखडकी) असे म्हणतात.

 प्रर्म अवस्रे्तील अळी िानाच्या खाली पचकट धाग्याच्या सहाय्याने लोांबकळते

व वा-याने उडून नजीकच्या झाडावर िोहचते.त्यास Ballooning असे म्हणतात. 

 अळीच्या डोक्यावर उलटा Y आकाराचे पचन्ह पदसते व शेिटाकडील शेवटून

दुस-या भागावर काळ पििके समान अांतरावर (चौरसासारखे) पदसतात. 

 उवचरीत शरररावरील पििके अनुक्रमे दोन जवळ व नांतरचे दोन दुर असे असतात. 

 अळी कोवळी िाने िोांग्यात पशरून खाते. त्यामुळ िाने कुरतडल्या सारखी पदसतात.अळीची

पवष्ठा िोांग्यात मोठ्या प्रमाणात पदसून येते. वाळलेली पवष्ठा लाकडाच्या भुश्यासारखी पदसते. 

 पिकाच्या वाढीच्या नांतरच्या कालावधीत अळी कणसाभोवतीची कोवळी िाने खाते व त्यानांतर कोवळे दाणेखाते. 



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

वतसरी अवस्था -कोष (12 ते 14 पदवस)

 सहाव्या अवस्रे्तील अळी त्यानांतर पिकावरून जपमनीवर

िडते व जपमनीखाली कोर्ात जाते. 

 जपमन घट्ट असेल तर जपमनीवर पिकाांचे अवशेर् लिेटून

तेरे्च कोर्ात जाते.

 कणसातील अळी कणसातच कोर्ात जावू शकते. 

 जपमनीतील अळी कोर्ाभोवती मातीचा र्र लिेटून घेते. 

 कोर् सवचसाधारणिणे 15 पम.मी. लाांबीचा असतो व मातीच्या

आवरणासहीत 20 ते 25 पम.मी. लाांबीचा असतो.

चौथी अवस्था – पतंग 14 ते 21 पदवस) 

 ितांग रात्री सक्रीय असतात व पदवसा लिून बसतात. पदवसा पिकाच्या िानाांच्या

मधे्य ितांग लिून बसलेले असू शकतात. 

 ितांग एका रात्रीत 100 पकमी ियचत उडत जाऊ शकतो. 

 मादी िुांजक्यात अांडी घालते एका िुांजक्यात 100 ते 200 अांडी असू शकतात. 

 मादी ितांग 6 ते 10 िुांजक्यात अांडी घालते. 

 एक मादी 2 ते 3 आिवड्यात सवचसाधारणिणे 1500 ते 2000 अांडी घालते.
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अमरीकन लष्करी अळी (Spodoptera frugiperda) वनयंत्रणासाठी रासायवनक वकटकनाशकफवारणी तक्ता

अ.क्र. वपक अवस्था नुकसान पातळी वकटकनाशकफवारणी

१
उगवणी नांतर

०-२ आिवडे

१ ितांग प्रपत कामगांध

सािळ्या मधे्य आढळुन

आल्यास आपण ५ %

पकडग्रस्त झाडे आढळुन

आल्यास.

 १) िपहली फवारणी ५ % पनांबोळी अकच पकां वा अझॅपडरेक्टीन १५०० िीिीएम ५

पम.ली. प्रपत पलटर िाणी

 २) दुसरी फवारणी एक आिवड्यानांतर आवश्यकतेनुसार

 ३) या पिक अवस्रे्मधे्य १०% िेक्षा जास्त प्रादुभाचव आढळुन आल्यास

खालील पैकी एका वकटकनाशकाची फवारणी करावी. 

I. ल्सिनेटोरम ११.७ % SC ०.५ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

II. क्लोरॅन्ट्र ापनलीप्रोल १८.५%  SC ०.४ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

III. र्ायमेर्ोक्झाम १२.६% + लॅम्म्डा सायलोथ्रीन ९.५% ZC ०.२५ पम.ली./ पलटर

िाणी

२
उगवणी नांतर

२-४ आिवडे

५ - १० % पकडग्रस्त झाडे

आढळुन आल्यास.

१) िपहली फवारणी बॅपसलस रु्रीन्जीसीस २ गॅ्रम/ पलटर िाणी पकां वा

२) दुसरी फवारणी खालील िैकी एका पकटकनाशकाची फवारणी करावी.

I. ल्सिनेटोरम ११.७ % SC ०.५ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

II. क्लोरॅन्ट्र ापनलीप्रोल १८.५%  SC ०.४ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

III. र्ायमेर्ोक्झाम १२.६% + लॅम्म्डा सायलोथ्रीन ९.५% ZC ०.२५ पम.ली./ पलटर

िाणी
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३
उगवणी नांतर

४-७ आिवडे

१०-२० % पकडग्रस्त झाडे

आढळुन आल्यास.

१)िपहली फवारणी खालील िैकी एका पकटकनाशकाची फवारणी करावी. दुसरी

फवारणीसाठी वकटकनाशक िदलुन फवारणी करावी.

I. ल्सिनेटोरम ११.७ % SC ०.५ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

II. क्लोरॅन्ट्र ापनलीप्रोल १८.५.%  SC ०.४ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

III. र्ायमेर्ोक्झाम १२.६% + लॅम्म्डा सायलोथ्रीन ९.५% ZC ०.२५ पमली/ पलटर

िाणी

४

उगवणी िासुन

७

आिवड्यानांतर

२० % िेक्षा जास्त पकडग्रस्त

झाडे आढळुन आल्यास.

१)िपहली फवारणी खालील िैकी एका पकटकनाशकाची फवारणी करावी. दुसरी

फवारणीसाठी वकटकनाशक िदलुन फवारणी करावी.

I. ल्सिनेटोरम ११.७ % SC ०.५ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

II. क्लोरॅन्ट्र ापनलीप्रोल १८.५ %  SC ०.४ पम.ली./ पलटर िाणी पकां वा

III. र्ायमेर्ोक्झाम १२.६% + लॅम्म्डा सायलोथ्रीन ९.५% ZC ०.२५ पम.ली./ पलटर

िाणी

५
काढणीची

अवस्र्ा

१० % कणसे पकडग्रस्त

आढळुन आल्यास.

पकटकनाशक फवारणी करु नये िरां तु अळ्या हाताने गोळा करुन त्याांचा नाश

करावा.

अमरीकन लष्करी अळी (Spodoptera frugiperda) वनयंत्रणासाठी रासायवनक वकटकनाशकफवारणी तक्ता
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एकाक्िक वकड वनयंत्रण

वपक पद्धती -

 आंतरवपक - पकडीला सलग मका पिकावर अांडी घालावयास आवडते. पकडीस बळी न िडणा-या आांतरपिकाचा वािर केल्यास

उिद्रव टाळता येऊ शकतो. 

 फेरपालट - एकाच शेतावर सलग हंगामात वकडीला िळी पडणारी वपक घेणे टाळावे. मका वपक सलग (खरीप- रिी-

उन्हाळी) हंगामात घेणे टाळावे. एकदल व विदल वपकाची फेरपालट करावी. 

मशागत -

खोल नांगरणी-

 पकड जपमनी खाली २ ते ८ सेंमी खोल कोर्ावस्र्त जाते.

 हा कोर् नाांगराने जपमनीवर आल्यास िरभक्षी पकटक व िक्षी पकडीचे कोर् खाऊ टाकतात. त्यामुळे पकड नष्ट् होते

वपकाचे अवशेष नष्ट् करणे-

 ज्या पिकाणी जपमन घट्ट असेल व पकड जपमनीत पशरू शकत नाही तेव्हा अळी जपमनीवर पिकाचे अवशेर् (िान) स्वत:भोवती गुांडाळून

कोर्ावस्र्त जाते.

 तसेच कणासातील अळी कणसातच कोर्ावस्र्त जाते. त्यामुळे काढणीनांतर लगेच पिकाचे अवशेर् नष्ट् करावेत. 
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पेरणी

पेरणीची वेळ -

 एकाच के्षत्रावर वेगवेगळ्या वेळी िेरणी केल्यास पकडीस सलग कोवळे पिक पमळते

त्यामुळे उिद्रव वाढतो.

 एकाच के्षत्रावर (गावात) ऐकाच वेळी िेरणी केल्यास पकडीचा उिद्रव कमी होतो.

 तसेच उपशराने िेरणी केल्यास पकडीचा उिद्रव जास्त होण्याची शक्यता असते. 

 त्यामुळे उपशराने िेरणी करू नये तसेच एका गावात शक्यतो एकाच वेळी िेरणी करावी. 

िीजप्रक्रीया -

 उगवणीनांतर लगेच पकडी ांचा प्रादुभाचव झाल्यास पिकाचे मोिे नुकसान होऊ शकते.

 हे नुकसान पकडनाशकाची व बुरशीनाशकाची पबजप्रक्रीया केल्यास टाळता येऊ शकते. 

 त्यामुळे पबयाण्यास पकटकनाशकाची व बुरशीनाशकाची पबजप्रक्रीया करूनच िेरणी

करावी. 
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वकडीचे वनयंत्रण –

 पकडीचा प्रादुभाचव वेळेत रोखा व पकडीचा प्रसार र्ाांबवा

 वनस्पतीजन्य वकडनाशके - पनांबोळी अकच

 अंडी व अळ्या वेचून नष्ट् करा .

 पक्षी थांिे - िक्षी पकडीच्या अळ्या व कोर् खातात. िक्ष्यासािी पिकात िक्षी र्ाांबे उभे करा. 

 परभक्षी कीटक - उदा.लेडी बडच बीटल,क्रायसोिलाच

 परोपजीवी कीटक- टर ायकोग्रामा पप्रटीओसम पकां वा टेलेनोमस

 जैववक वकडनाशक

 ववषाणू (Viruses) – एच एन िी व्ही (NPVs) 

Spodoptera Frugiperda Multicapsid Nucleo polyhedron virus (SFMNPV) 

 िुरशी (Fungi) -नोमुरीया ररलाय , मेटारायपझअम अपनसोप्ली, पबवे्हररया बॅपसयना

 वजवाणू (Bacteria) – बॅपसलस थु्यरें जेनपसस ( बी.टी.)
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कामगंध सापळा-

 पकडीच्या िुवचसुचनेसािी एकरी एका कामगांध सािळ्याचा वािर करा.

 सािळ्यात अमेरीकन लष्करी अळीसािीच्या कामगांध लु्यरचाच (गोळी) 

वािर करा. 

 सािळ्यात अडकलेले ितांग नष्ट् करा व सािळा स्वच्छ िेवा.

 पवहीत कालावधीनांतर सािळ्यातील लु्यर (गोळी) बदला. 

रासायनीक वकडनाशक

 पकड आपर्चक नुकसान िातळीिेक्षा जास्त आढळून आल्यास

पशफारशीनुसार रासायनीक पकडनाशकाांची फवारणी करावी
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रोग वनयंत्रण
फुलोऱ्यापूवीचा खोड कुजव्या रोग:

कारणीभूत जीव: पिर्ीयम अफॅनीडरमॅटम / इपवचपनया क्रीसाांरे्म.

अनुकूल हवामान: अपधक उष्णता व अपधकआद्रता युक्त हवामान.

लक्षणे:

 पिर्ीयम खोडकुजव्या रोगामधे्य लागण झालेला खोडाचा भाग तिपकरी रांगाचा, आकसलेला, मऊ झाल्याचे पदसून येते. 

 तसेच जपमन व िपहल्या िेराच्या पिकाणी िीळ बसून झाड कोलमडते.

 यापवरुद्ध, जीवाणूजन्य खोडकुजव्या रोगामधे्य रोगाची लागण झाडाच्या कोणत्याही िेरात होऊन त्या भागाचा रांग गडद तिपकरी होतो. 

तसेच िानाचा देि व खोडयाांवर पचरा पदसून येतात व तद्ननांतर झाड ताबडतोब खाली िडून शेतामधे्य पवखुरलेले आढळते. 

 रोगग्रस्त खोड मधून उभे पचरले असता आतमधे्य रांगहीन तसेच िेराच्या पिकाणी मऊ झाल्याचे पनदशचनास येईल. तसेच मऊ िडलेल्या

उती ांमधून दुगंधी येते. 

 तसेच रोगग्रस्त झाडाचा शेंडा झाडािासून सहज वेगळा करता येतो.

रोगाची लागण न होणेसाठी घ्यावयाची काळजी: 

 मका लागवडीसािी उत्तम पनचऱ्याची जपमन पनवडावी, िेरणी योग्य वेळत करावी व प्रती हेक्टरी झाडाांची सांख्या योग्य प्रमाणात िेवावी.

उपाय:

 रोगाची लक्षणे पदसून येताच ७५ % कॅप्टन १२ गॅ्रम प्रपत १०० पलटर िाणी प्रमाणात जपमनीतून पदल्यास पिर्ीयम खोडकुजव्या रोगाचे

पनयांत्रण करणे शक्य होते.
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फुलोऱ्यानंतरचा खोड कुजव्या रोग:

कारणीभूत जीव: फु्यजाररयम मोवनलीफॉमव / मॅक्रोफोवमन्का फ़ॅवजओवलना

लक्षणे:

 पिक फुलोऱ्यात येताना या रोगाची लागण होते. 

 या रोगाचा प्रादुभाचव प्रामुख्याने मूळ, शेंडा आपण खालील िेरे याांच्यावर होतो. 

 खोदाचा उभा िेद घेतल्यास आतील भाग गुलाबी-जाांभळा पकां वा काळ्या रांगाचा झाल्याचे पदसून येईल.

रोगाची लागण न होणेसाठी घ्यावयाची काळजी:

 पिक फुलोऱ्यात असताना िाण्याचा ताण िडणार नाही याची काळजी घ्यावी.

 नत्र, सु्फरद व िालाश याांचा पशफारशीत योग्य वािर करावा .

 पिकाांची फेरिालट करावी.

उपाय:

 रोगाची लक्षणे पदसून येताच १० गॅ्रम टर ायकोडमाच बुरशी १ पकलो शेणखत या प्रमाणात पमसळून पमश्रण १० पदवसाांनी सरी-वरांब्या मधे्य

टाकावे.
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टवसवकम पणव करपा:

कारणीभूत जीव: एके्सरोपहलम टपसचकम

अनुकूल हवामान: र्ांड व अपधकआद्रतायुक्त हवामान.

लक्षणे:

 िानाांवर लाांब अांडाकृती, करड्या-पहरव्या रांगाच्या २.५ ते

१५ सेमी. पचरा पदसून येतात.

 सुरवातीस याचा प्रादुभाचव झाडाच्या खालील िानाांवर पदसून

येतो व नांतर वरियंत िसरत जातो.

उपाय:

 रोगाची लक्षणे पदसून येताच आवश्यकतेनुसार मॅन्कोझेब

२.५ गॅ्रम प्रती पलटर िाणी या प्रमाणात ८ - १० पदवसाांच्या

अांतराने फवारावे.

मेवडस पणव करपा:

कारणीभूत जीव: डर ेस्के्लरा मेपडस

ि) अनुकूल हवामान: उष्ण दमट, र्ांड हवामान.

क) लक्षणे: िानाांच्या पशराांमधे्य लाांबट तिपकरी

पकां वा गडद लालसर-तिपकरी रांगाच्या पचरा पदसून

येतात.

ड) उपाय: रोगाची लक्षणे पदसून येताच

आवश्यकतेनुसार मॅन्कोझेब / झायनेब २.५ गॅ्रम

प्रपत पलटर िाणी या प्रमाणात फवारावे.



म
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काढणी, मळणी व साठवणूक

उत्पादन

 धान्यासािी मका पिकाची काढणी कणसावरील आवरण पिवळसर िाांढरे आपण दाणे

टणक झाल्यावर करावी.

 त्यासािी ताटे न कािता प्रर्म कणसे सोलून खुडून घ्यावीत आपण सोललेली कणसे

दोन तीन पदवस उन्हात चाांगली वाळवावीत. 

 त्यानांतर कणसातील दाणे काढण्यासािी मका सोलणी यांत्राचा वािर करावा.

 सोलणी यांत्राने दाणे काढल्यानांतर मका दाण्यात ओलाव्याचे प्रमाण १०-१२ टके्क इतके

होईियंत उन्हात चाांगले वाळवावे म्हणजे सािवणुकीत पकडीमुळे नुकसान होत नाही.

 मका काढणी पिक िूणच िक्व होण्यािूवी म्हणजे दाण्यात २५ - ३० टके्क ियंत

ओलाव्याचे प्रमाण ( पफपजओलोपजकल मचू्यररटी) असताना करता येते.

 अशी काढणीची अवस्र्ा पिक िूणच िक्व होण्याच्या १० - १५ पदवस अगोदर येते. 

 अशी काढणी केल्यामुळे उत्पन्नात घट येत नाही मात्र कणसे चाांगली वाळवावी

लागतात. तसेच अश्या प्रकारच्या काढणीमुळे पहरवी ताटे जनावराांना खाण्यास वािरता

येतात.

 सवचसाधारणिणे सांपमश्र वाणाांिासून हेक्टरी ५० ल्सक्वां टल व सांकरीत वाणाांिासून हेक्टरी ९५ ते १०० ल्सक्वां टल उत्पादन पमळते.
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