
शास्त्रीय नाव –

१ .Gossypium hirsutum २.arboreum ३.Gossypium barbadense ४.Gossypium

herbaceum

महाराष्ट्र शासन

कृषी ववभाग

कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

कापूस उत्पादन तंत्रज्ञान
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प्रस्तावना :-

कापूस हे राज्यातील दुसरे महत्त्वाचे नगदी पपक असून २०१८-१९ मधे्य

त्याखालील के्षत्र देशातील एकूण के्षत्राच्या ३५ टके्क म्हणजेच ४२.१८ लाख हेक्टर इतके

आहे. तसेच कापूस रुईची दर हेक्टरी उत्पादकता २६६ पकलो / हेक्टर ही राष्ट्र ीय

उत्पादकतेपेक्षा ३०५ पकलो / हेक्टर कमी आहे. राज्यामधे्य कापूस पपकाच्या एकूण

के्षत्रापैकी जवळजवळ ९५ टके्क के्षत्रावर बी.टी. वाणाची लागवड होत आहे.

हवामान :-

• कपाशीसाठी स्वच्छ उबदार व कोरडे हवामान अनुकूल असते.कापूस पपकास प्रखर

सूययप्रकाश व धुके पवरहीत हवामान लागते.

• या पपकाची लागवड उष्ण व समशीतोष्ण कपटबंधीय प्रदेशात केली जाते.

• या पपकास ५००-८०० पममी पावसाची आवश्यकता असते.

• पबयाण्याच्या उगवणीसाठी पकमान ३२ ते ३४ पडग्री सेल्सिअस, वाढीच्या अवस्थेत ३२ ते ३८

पडग्री सेल्सिअस तापमान मानवते. रात्रीचे तापमान १५ ते २० पडग्री असावे.

• बोडें भरण्याच्या काळात उष्ण पदवस व रात्रीच्या वेळी थंड हवामान लागते.
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जवमन :-

 कापूस पपकाची लागवड पाण्याचा पनचरा होणाऱ्या व जलधारणशक्ती उत्तम

असणाऱ्या मध्यम ते भारी जपमनीवर करावी.

 अन्नद्रव्याची उपलब्धता व जपमनीचा सामू याचा परस्पर संबंध असल्याने जपमनीचा

सामू साधारणत: ६ ते ८.५ पययत असावा.

 उथळ पकंवा कमी खोली असणाऱ्या व हलक्या जपमनीवर कपाशीची लागवड

करू नये.

 कोरडवाहू लागवडीमधे्य हलक्या जपमनीत पाण्याचा ताण पडल्यास उत्पादनात

फार घट होते.

 तसेच पाणी धरून ठेवणारी व पाणथळ जमीन कपाशीला हानीकारक असते.

 कपाशीचे पपक अपधक ओलावा व पचबड पररल्सस्थतीत तग धरू शकत नाही.

 जपमनीतील पाण्याचा पनचरा होत नसल्यास चर काढावे.
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वाण : -

 वाणाची पनवड करतांना आपली जमीन, पसंचन उपलब्धता यानुसार वाणाची पनवड करावी.

 आपल्या भागामधे्य अपधक उत्पादनक्षम, रस शोषण करणाऱ्या पकडीनंा कमी बळी पडणारा, रोगांना

सहनशील व धाग्याचे गुणधमय सरस असणारा वाण पनवडावा.

 बागायती लागवडीकररता मोठे तर कोरडवाहू लागवडीसाठी मध्यम बोडंाचा आकार असणारा वाण

पनवडावा.

 गुलाबी बोडंअळीच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्ट्ीकोनातून लवकर वेचणीसाठी तयार होणारा वाण

पनवडावा.

 वसंतराव नाईक मराठवाडा कृपष पवदयापीठाद्वारे एन एच एच ४४ हा संकररत वाण व डॉ. पंजाबराव

देशमुख कृपष पवद्यापीठाद्वारे PKV Hy-२ (पबजी II) हे वाण सन २०१९-२० प्रसाररत करुन सन २०१९-२०

हंगामामधे्य बीटी २ स्वरुपात महाबीज द्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

 बागायती कपाशीसाठी सुधाररत पकंवा संकररत वाणांची पनवड करणे अपतशय महत्त्वाचे असते.

त्यासाठी पशफारस केलेल्या वाणांची पेरणी करावी.
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वाण
कालावधी

(वदवस)

उत्पादन

(क्वि./हे.)

रुईचा

उतारा

(टके्क)

धाग्याची

लांबी

(वम.मी)

हेक्टरी

वबयाणे

(वकलो)

वशफारस केलेले वजले्ह

सुधाररत वाण अ) अमेररकन

१. एलआरए

५१६६
१६०-१७० २०-२२ ३५-३६ २६-२७ ७-८ कापूस पपकपवणारे सवय पजले्ह

२. फुले ६८८ १५०-१६० २२-२५ ३७ २६-२७ ७-८
महाराष्ट्र ातील दख्खन कालवे

पवभाग

संकररत वाण अ) अमेररकन X अमेररकन

१.एच -१० १६०-१७० २५-२८ ३६-३७ २६-२७ २.५-३ कापूस पपकपवणारे सवय पजले्ह

ब) अमेररकन X इवजक्वशशयन

१.डीसीएच-३२ १८०-१९० १२-१५ ३२-३३ ३४-३५ २.५-३ सांगली, सातारा, सोलापूर

२.फुले -३८८ १७०-१७५ १५-२० ३३-३४ ३४-३५ २.५-३ सांगली, सातारा, सोलापूर
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वाण
कालावधी

(वदवस)
उत्पादन (क्वि./हे.)

रुईचा उतारा

(टके्क)

धाग्याची

लांबी

(वम.मी)

हेक्टरी

वबयाणे

(वकलो)

वशफारस

केलेले वजले्ह

देशी सुधाररत जाती

एकेए-८ १७० ते १८० १० ते १२ ३८ २४-२५ १२ ते १५ महाराष्ट्र

सुधाररत वाण –अमेररकन

पपकेव्ही रजत १७० ते १८० १२ ते १४ ३८-३९ २४-२५ १० ते १२ महाराष्ट्र

एकेएच – ०८१ १५० ते १६० १० ते १२ ३८ २५-२६ १५ ते २० महाराष्ट्र

एकेएच – ८८२८ १७० ते १८० १२ ते १४ ३९-४१ २५-२६ १० ते १२ महाराष्ट्र

संकरीत वाण

एकेएच – ९९१६

(एकेएच -०९-०५)

१७० ते १८० १२ ते १५ (कोरडवाहू) 

१५ ते २० (ओलीत)

३६-३७ २६.५-२७.५ ३.५ ते ४ महाराष्ट्र

बीटी वाण

पपकेव्ही हाय – २

(पबजी II)

१७० ते १८० १२ ते १५ (कोरडवाहू),

१५ ते २० (ओलीत

३५-३६ २६.५-२७ २ ते 2.५ महाराष्ट्र
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महाराष्ट्र ातील वशफारशीत वनवडक बीटी संकररत कापूस वाण –

 मध्यम ते भारी जपमनीत पसंचनाची व्यवस्था असल्यास पकंवा संरपक्षत पाणी देण्याची व्यवस्था असेल तरच अमेररकन संकरीत

बी.टी.वाणांची पनवड करावी.

 कोरडवाहू पररल्सस्थतीत पसंचनाची व्यवस्था नसल्यास देशी सुधाररत पकंवा देशी संकरीत वाण शाश्वत उत्पादन देतात म्हणून

त्यांची लागवड फायदेशीर आहे.

 बी.टी.संकरीत वाणांची पनवड करताना आपल्या मागील हंगामाच्या अनुभवानुसार पकंवा आपल्या पशवारातील पकंवा आपल्या

गावातील त्या संकरीत वाणाची उत्पादन क्षमता व इतर गुणधमय पडताळून लागवडीसाठी पनवड करावी.

 शक्यतोवर जाहीराती पकंवा इतर लोकांच्या सांगण्यावरुन वाणांची पनवड न करता अनुभवानुसार पकंवा आपण प्रत्यक्ष

पापहलेल्या पपक प्रात्यपक्षक पकंवा इतर शेतकऱ्यांच्या शेतावरील प्रत्यक्ष पाहणीनुसार करावी.
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बीजप्रविया :-

 बीटी कापूस पबयाण्यास रस शोषण करणाऱ्या पकडीचं्या व्यवस्थापनासाठी बीजप्रपिया केलेली असते.

 पबयाण्यास थायरम / कॅप्टन / कारबोक्झीन / सुडोमोनास या बुरशीनाशकाची ३ गॅ्र. प्रपत पक.गॅ्र. पबयाणे या प्रमाणात करावी. यामुळे

मर, करपा यासारख्या रोगांचा प्रादुभायव कमी होतो.

 नत्र ल्सस्थरीकरणासाठी अझोटोबॅक्टर / अझोस्पीरीलम या जीवाणूसंवधयकाची २५ गॅ्रम प्रपत पक.गॅ्र. बीजप्रपिया करावी. यामुळे नत्र

ल्सस्थरीकरण केले जाते व नत्र खतांच्या माते्रमधे्य बचत करता येते.

 जपमनीतील सु्फरद पपकास उपलब्ध करून देण्यासाठी सु्फरद पवरघळपवणारे जीवाणूसंवधयकाची २५ गॅ्रम प्रपत पक.गॅ्र. पबयाणे

याप्रमाणात पबजप्रपिया करावी.

 बीजप्रपियासाठी गुळाचे द्रावण तयार करण्यासाठी 1 पलटर पाण्यात 125 गॅ्रम गुळ घेऊन तो पवरघळेपययंत पाणी कोमटकरावे.

 थंड झालेले गुळाचे द्रावण पबयाण्यावर हलकेसे पशंपडून नंतर त्यावर जीवाणूसंवधयक पबयाण्यास चोळावे व सावलीत वाळवावे.

 सध्या द्रवरूप जीवाणूसंवधयके उपलब्ध आहेत. द्रवरूप जीवाणूसंवधयकाची प्रपिया करण्यासाठी १० पम.ली. जीवाणूसंवधयके द्रव प्रपत

पकलोगॅ्रम पबयाणे याप्रमाणात प्रपिया करावी.

 रासायपनक बुरशीनाशक पकंवा पकटकनाशकाची प्रपिया केल्यानंतर जीवाणूसंवधयकाची प्रपिया करावी.

 जीवाणूसंवधयकाची प्रपियेमुळे नत्र व सु्फरदयुक्त खताच्या माते्रमधे्य जवळजवळ २५ ते ३० टके्क बचत होते.
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पेरणी / लागवड :-

कोरडवाहु लागवड –

• कोरडवाहू कापूस पपकाची लागवड मानू्सनचा पेरणीयोग्य

म्हणजेच ७५ ते १०० पममी पाऊस पडल्यानंतरच वापसा

आल्यानंतर करावी.

• पेरणी योग्य वेळेवर म्हणजेच १५ जुन ते १५ जुलै या कालावधीत

करणे आवश्यकआहे.

• १५ जुलै नंतर केल्यास उत्पादनात घट येते, त्यामुळे १५ जुलै नंतर

पेरणी करु नये.

• कोरडवाहू कपाशीची लागवड ९० x ३० सेंमी (३ x १ फुट) पकंवा ९०

x ४५ सेंमी (३ x १.५ फुट) पकंवा ९० x ६० (३ x २ फुट) अंतरावर

करावी

• कोरडवाहू लागवडीमधे्य हेक्टरी १८,५१८ (एकरी ७,४०७) झाडे

राहतील याची काळजी घ्यावी.
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बागायती लागवड : -

 बागायती लागवडीसाठी ओळीचं्या व लागवडीच्या अंतरानुसार सऱ्या

पाडून घ्याव्यात पकंवा नांगराच्या सहाय्याने एक फुट रंुदीच्या

सऱ्या तयार करून घ्याव्यात.

 लागवडीपूवी या सऱ्या ओलवून घ्याव्या व वरंब्याच्या पोटावर

सरकी लावावी. 

 लागवडीनंतर दोन-तीन पदवसांनी आंबवणीचे पाणी द्यावे.

 बागायती लागवडीमधे्य कपाशीचे अंतर १५० x ३० सें.मी. (५ x १ फुट) पकंवा १८० x ३० सें.मी. (६ x १ फुट) ठेवल्यास सरस उत्पादन

पमळाल्याचे आढळले आहे.

 कपाशीचे ओळीमधील अंतर वाढवून दोन झाडांमधील अंतर कमी केल्यामुळे हेक्टरी झाडांची संख्या समान राखली जाते. 

 त्याचबरोबर बागायती लागवडीमधे्य ओळीतील अंतर वाढल्यामुळे झाडांमधे्य सुययप्रकाश व हवा खेळती रापहल्यामुळे कपाशीची कापयक

वाढ समाधानकारक होऊन बोडें लागणे व पक्व होण्यास त्याचा फायदा होत आहे.

 बागायती बी टी कापसाची लागवड पाट पाण्यावर पकंवा पठबक पसंचनावर केल्यास जून मपहन्याच्या पपहल्या आठवड्यामधे्य करावी.
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विबक व वसंचन पद्धतीने कापूस लागवड :-

 पठबक पसंचन संचाद्वारे पाणी देण्याची सुपवधा असल्यास

ओळीचं्या अंतरानुसार उपनळया अंथरून घ्याव्या.

 उपनळयांतील अंतर जपमनीच्या प्रकारानुसार ठरवावे.

 भारी जपमनीमधे्य पाणी मुरण्याचा वेग कमी असल्यामुळे पाणी

आडवे पसरते.

 त्यामुळे भारी जपमनीत तोटयांमधील अंतर जास्त म्हणजेच ५०-

६० सें.मी. असेल तरी चालते.

 परंतु हलक्या जपमनीमधे्य पाणी लवकर मुरते. त्यामुळे खोलवर

जाते. म्हणून तोटयांमधील अंतर कमी म्हणजेच ३० सें.मी. ठेवावे.

 उपनळया अंथरल्यानंतर आवश्यकतेनुसार पठबक पसंचन संच

चालू करुन सरकीची लागवड करावी.
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आंतरमशागत :-

तणनाशके :-

 नांग्या भरणे

• सवयसाधारणपणे १० पदवसांत सवयच पबया उगवतात.

• ज्या पठकाणी बी उगवले नसेल त्या पठकाणी राखून ठेवलेल्या पबयाण्यामधील त्याच वाणाचे पबयाणे नांग्या भरण्यासाठी वापरावे व

लगेच पाणी द्यावे पकंवा पॉपलपथन पपशव्यांतील रोपे २० ते २५ पदवसांच्या आतच लावावीत.

 ववरळणी

• पंधरा पदवसांनंतर प्रते्यक फुलीवर दोनच जोमदार रोपे ठेवून बाकीची रोपे उपटून टाकावीत. जपमन ओली असताना पवरळणी करावी.

 खुरपणी

• पेरणीनंतर जरुरीप्रमाणे दोन खुरपण्या व कोळपणी करुन ६० पदवसांपययंत पपक तणपवरहीत ठेवावे. 

• यासाठी जेथे शक्य असेल तेथे जरुरीप्रमाणे रासायपनक तणनाशकांचा वापर करावा. तणनाशकामुळे खुरपणीच्या खचायत बचत होते.

१) उगवणीपुवव वापरावयाचे तणनाशक : पेंडीमीथॅलीन मात्रा ०.७५ पक.गॅ्र. पियाशील घटक / हे. (व्यावसापयक मात्रा २.५-३.३

पलटर प्रपत हे.) लागवडीनंतर परंतु पबयाणे उगवणीपूवी जपमनीवर फवारावे.
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अ.ि

.
तणनाशक

मात्रा वियाशील

घटक

व्यावसावयक

मात्रा / एकर
शेरा

१
पायरीथायोबेक

सोपडयम
६२.५ ग्राम/हे.

७५० पमली

(१२ पमली

प्रपत १० पलटर)

पद्वदल वगीय (गोल पानांच्या) तणांच्या पनयंत्रणासाठी उगवणपश्चात

पकंवा पेरणीपासून ६० पदवसापययंत तणांचा प्रादुभायव पाहून, शेतात

ओलअसणेआवश्यकआहे.

२
कु्यझालोफॉप

इथाईल
५० ग्राम/हे.

१ पलटर

(१० पमली

प्रपत १० पलटर)

उगवणपश्चात उभ्या पपकात तृणवगीय म्हणजेच एकदलवगीय तणे

असल्यास पपक ३० ते ४० पदवसाचे असतांना फवारणी करावी.

द्रावणात प्रसारकद्रवे्य १० पम.ली प्रपत १० पलटर पाण्यात अवश्य

टाकावे. फवारणीनंतर ५ ते १० पदवस डवरणी करू नये.  

3 फीनॅक्झोप्राप

इथाइयल
७५० ग्राम/हे १ पलटर

उगवणपश्चात उभ्या पपकात तृणवगीय तणे असल्यास पीक ३० ते

४० पदवसाचे असतांना फवारणी करावी. द्रावणात प्रसारक द्रवे्य

१० पम.ली प्रपत १० पलटर पाण्यात अवश्य टाकावे फवारणीनंतर ५

ते १० पदवस डवरणी करू नये.

१) उगवण पश्चात वापरावयाची तणनाशके :-
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अन्नद्रव्यव्यवस्थापन : -

• माती परीक्षण करून त्यानुसार अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन करावे. 

• माती परीक्षणानुसार ज्या अन्नद्रव्याचे प्रमाण -

 अतं्यत कमी असल्यास पशफारशीपेक्षा ५० टके्क जास्त मात्रा द्यावी

 कमी असल्यास पशफारशीपेक्षा २५ टके्क जास्त मात्रा द्यावी.

 मध्यम असल्यास वशफारशीप्रमाणे मात्रा द्यावी

 साधारण भरपुर असल्यास पशफारशीपेक्षा १० टके्क कमी मात्रा द्यावी.

 भरपुर असल्यास पशफारशीपेक्षा २५ टके्क कमी मात्रा द्यावी

 अवतशय भरपुर असल्यास पशफारशीपेक्षा ५० टके्क कमी मात्रा द्यावी. 

कोरडवाहूसािी वशफारशीत मात्रा -

 १२०:६०:६० पक.गॅ्र. नत्र, सु्फरद व पालाश प्रवत हेक्टर पशफारस करण्यात आलेली आहे. 

 म्हणजेच कोरडवाहू बी टी कापूस पपकास एकरी ४८ पक.गॅ्र. नत्र, २४ पक.ग्र. प्रते्यकी सु्फरद व पालाश द्यावे. 

 कोरडवाहू लागवडीमधे्य ४०% नत्र पेरणीच्या वेळी, ३०% नत्र एक मपहन्यानंतर व उवयररत ३०% नत्र दोन मपहन्यानंतर पवभागून

देण्यात यावे. संपूणय सु्फरद व पालाशची मात्रा पेरणीच्या वेळीच द्यावे. 
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तक्ता : रासायवनक खतांची प्रवत एकरी द्यावयाची मात्रा (वक. ग्र. प्रवत एकर)

पयावय खताचा गे्रड
कोरडवाहू लागवड (४८:२४:२४) वक.गॅ्र. / एकर

लागवडीच्या वेळी एक मवहन्यानंतर दोन मवहन्यानंतर

अ

युररया ४२ ३१ ३१

एसएसपी १५० - -

एमओपी ४० - -

ब
१०:२६:२६ ९२ - -

युररया २२ ३१ ३१

क

१८:१८:१० १०६ - -

एसएसपी ३० - -

एमओपी २२ - -

युररया - ३१ ३१

ड

१५:१५:१५ १२८ - -

एसएसपी ३० - -

एमओपी ८ - -

युररया - ३१ ३१

इ

डीएपी ४२ - -

एमओपी ४० - -

युररया २५ ३१ ३१
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बागायती कापसासािी वशफारशीत मात्रा –

• नत्र १५० पक.गॅ्र., सु्फरद ७५ पक.गॅ्र. व पालाश ७५ पक.गॅ्र. प्रवत

हेक्टर पशफारस करण्यात आलेली आहे.

• म्हणजेच ६० पक. गॅ्र. नत्र, ३० पक. गॅ्र. प्रते्यकी सु्फरद व पालाश प्रवत

एकर द्यावे.

• यापैकी पेरणीच्या वेळी २०% नत्र, संपूणय सु्फरद व पालाशाची मात्रा

द्यावी.

• उवयररत नत्रापैकी ४०% नत्र एक मपहन्यानंतर व ४०% नत्राची मात्रा

दोन मपहन्यानंतर द्यावी.
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तक्ता : रासायवनक खतांची प्रवत एकरी द्यावयाची मात्रा (वक. ग्र. प्रवत एकर)

पयावय खताचा गे्रड
बागायती लागवड (६०:३०:३०) पक.गॅ्र. / एकर

लागवडीपूवी एक मवहन्यानंतर दोन मवहन्यानंतर

अ

युररया २६ ५२ ५२

एसएसपी १८८ - -

एमओपी ५० - -

ब
१०:२६:२६ ११५ - -

युररया - ५२ ५२

क

१८:१८:१० ६७ - -

एसएसपी ११३ - -

एमओपी ३९ - -

युररया - ५२ ५२

ड

१५:१५:१५ ८० - -

एसएसपी ११२ - -

एमओपी ३१ - -

युररया - ५२ ५२

इ

डीएपी ६६ - -

एमओपी ५० - -

युररया - ५२ ५२
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विबक वसंचनाद्वारे खते देणे :-

 ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस पठबक पसंचनावर लागवड केली आहे त्यांनी रासायपनक

खते व्हेंचु्यरीद्वारे पठबक पसंचनाच्या माध्यमातूनच द्यावी.

 यासाठी आपल्या संचास व्हेंचु्यरी (पठबक संचातील पाण्यामधे्य पवद्राव्य खत

सोडणारे साधन) असणे आवश्यकआहे.

 विबक वसंचनाद्वारे रासायवनक खतांची मात्रा : १००:५०:५० वक.ग्र. नत्र, सु्फरद

व पालाश प्रवत हेक्टर पशफारस करण्यात आलेली आहे.

 पठबक पसंचनाद्वारे खते देतांना त्यांची अपधक पवभागणी वाढीव खचायपशवाय करणे

शक्यआहे. त्यामुळे खतांची काययक्षमता वाढून उत्पादनात वाढ पमळते.

 पठबक पसंचनातून खते देतांना खते १०० पदवसांपययंत पवभागून द्यावी.

 कापूस लागवड पठबक पसंचनावर करूनही बरेच शेतकरी खते जपमनीतूनच देतात.



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

ववद्राव्य खतांची फवारणी :

 कपाशीला पाते लागण्याच्या वेळी दोन टके्क युररयाची फवारणी करावी.

 बोडें लागण्याची वेळी दोन टके्क डी.ए.पी.चे द्रावण म्हणजेच २०० ग्राम

डी.ए.पी खत प्रपत १० पलटर पाण्यात पमसळून पपकावर फवारणी

केल्यास उत्पादनात वाढ होते.

सूक्ष्म मूलद्रवे्य :-

 बी टी कपाशीस मुख्य अन्नद्रव्यांच्या माते्रबरोबरच काही

सूक्ष्म मुलद्रव्यांची आवश्यकता असते. याकररता माती पररक्षणानुसार मातीमधे्य सल्फर, मॅगे्नपशयम, पझंक, बोरॉन यापैकी ज्या

मुलद्रव्यांची कमतरता असल्यास सल्फर २० पक.गॅ्र. / हेक्टर, मॅगे्नपशयम सले्फट २० पक.गॅ्र. / हेक्टर, पझंक सले्फट २५ पक.गॅ्र. / हेक्टर

व बोरॉन ५ पक.गॅ्र. / हेक्टर आवश्यकतेनुसार जपमनीतून द्यावे. 

 सूक्ष्म मूलद्रवे्य शेणखतामधे्य पमसळून पेरणीपूवी पकंवा पेरणीनंतर एक मपहन्यातच द्यावी. 

 रासायपनक खतासोबत सूक्ष्म मूलद्रवे्य देऊ नयेत.

 मॅगे्नपशयम सले्फट ०.२% म्हणजेच २० गॅ्र. प्रपत १० पलटर पाण्याची फवारणी फुले लागणे व बोडें पक्व होण्याच्यावेळी करावी.
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एकाक्विक कीड व्यवस्थापन

 हंगाम संपल्यानंतर शेतामधे्य जनावरे चरण्याकररता सोडावेत. शेताच्या जवळपास पऱ्हाट्ांचा ढीग लावू नये.

वेळीच कपाशीच्या पऱ्हाट्ा व काडीकचरा गोळा करून नष्ट् करावा. उन्हाळ्यात खोल नांगरट करावी.

 पबयाण्यास कॅप्टन ३ गॅ्रम पकंवा काबेने्डझीम ५० टके्क १.५ गॅ्रम/ पक.गॅ्र. पबयाणे याबरोबरच इपमडाक्लोप्रीड ७०

टके्क पकंवा थायापमथॉक्झाम ७० टके्क ५ ते ७ गॅ्रम प्रपत पकलो पबयाणे यांची पबजप्रपिया करावी.

 कापसाच्या शेताभोवती मका, झेंडू, एरंडी व चवळी या सापळा पपकांची लागवड करावी.

 कपाशीमधे्य तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन यांचे आंतरपपक घ्यावे. त्यामुळे बोडंअळीच्या नैसपगयक शतंू्रची संख्या

वाढण्यास मदत होते.

 ढाल पकडा, िायसोपा, पिप्टोपलमस आपद पमत्रपकडीचंी संवधयन करावे.

 टर ायकोग्रामा चीलोपनस या पकटकाची अंडी १.५ लाख / हे. कमीत कमी दोन वेळेस ४५ व ५५ व्या पदवशी पकंवा

बोडंअळीची अंडी पदसू लागताच शेतात सोडावीत.

 व्हटीपसलीयम पलकॅनी ही बुरशी ४० गॅ्र./१० पलटर पाण्यात रस शोषण करणाऱ्या पकडीचं्या पनयंत्रणासाठी

वापरावी.

 हेक्टरी ५ कामगंध सापळे शेतात लावून दररोज प्रते्यक बोडंअळीचे पतंग मोजावे. जेणे करून पकडीचंी

आपथयक नुकसानीची पातळी लक्षात घेता येईल. तसेच प्रकाश सापळ्यांच्या सुध्दा उपयोग करावा.

 पक्ष्ांना बसण्यासाठी शेतात पक्षी थांबे लावावे.

 एचएएनपीव्हीची २५० एल.ई./हेक्टर याप्रमाणात व नंतर एक आठवड्यानी ५ टके्क पनंबोळी अकायची फवारणी

करावी.
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वरील उपाययोजना केल्यानंतरही जर पकडीनंी आपथयक नुकसानीची सापळा ओलांडल्यास पुढीलपैकी एका रासायपनक कीटकनाशकाची

फवारणी करावी.

रासायवनक कीटकनाशकांद्वारे व्यवस्थापन : (अ) रस शोषण करणाऱ्या वकडी : -

अ.ि.
रस शोषण

करणाऱ्या वकडी
वकटकनाशकाचे प्रमाण (प्रवत १० वल. पाण्यात) साध्या फवारणी यंत्राद्वारे

१
मावा, तुडतुडे आपण

फुलपकडे

डायमेथोएट ३० ई सी १० पमली वकंवाफ्लोपनकामीड ५० डबु्ल्य जी ४ गॅ्रम वकंवा

बुप्रोफेपझन २५ एस सी २० पमली वकंवाक्लोपथआपनडीन ५० डबु्ल्य डी जी १ गॅ्रम वकंवा

अँपसटामाप्रीड २०% एसपी – १ गॅ्रम वकंवाफ्लोपनकअमाईड ५० % डबू्लजी – ३ गॅ्रम

२ पांढरी माशी

पनंबोळी तेल ५० पमली वकंवा टर ायझोफॉस ४० ई सी २० पमली वकंवा अॅपसफेट ७५ एस पी

३० गॅ्रम वकंवा डायफेनू्थ्यरॉन ५० डबु्ल्य जी २५ गॅ्रम अँपसटामाप्रीड २०% एसपी – १ गॅ्रम

वकंवा बुप्रोफेपझन २५% ईसी – २० पमली. वकंवा

क्लोथीअपनडीन ५०% डबू्लडीजी – ०.८ गॅ्रम

३
पपठ्या ढेकुण

(पमली बग)
क्लोरोपायररफॉस २० ई सी ३० पमली वकंवा डायक्लोरोव्हॉस ७६ ई सी ११ पमली.

४ लाल कोळी
डायकोफॉल १८.५ टके्क ५४ पमली वकंवाफोसेलॉन ३५ ई सी ३४ वकंवा

पमलीस्पायरोमँपसफेन २२.९% एससी – १२ गॅ्रम
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(ब) बोडंअळ्या : 

अ.ि. बोडंअळ्या
वकटकनाशकाचे प्रमाण (प्रवत १० वल. पाण्यात) 

साध्या फवारणी यंत्राद्वारे

१ अमेररकन बोडंअळी

(पहरवी बोडंअळी) 

आपण पठपकेदार

बोडंअळी

१) ल्सक्वनालफॉस २५ ई सी २० पमली पकंवा

२) प्रोफेनोफॉस ५० ई सी २० पमली पकंवा

३) ल्सस्पनोसॅड ४५ एस सी ४ पमली पकंवा

४) ईंडोक्झाकाबय १४.५ ई सी १० पमली

५) फु्लबेंडाअमाईड २०% डबू्ल जी – ५ ग्राम

२ शेंदरी बोडंअळी १) थायोडीकाबय ७५ डबु्ल्य पी २० गॅ्रम पकंवा

२) सायपरमेथ्रीन २५ ई सी ३ पमली

३) फेनव्ह्लरेट २० ई सी ६ पमली

४) बीटा सायहॅलोथ्रीन ५ ई सी १० पमली

(सोबत १० पमली पतळाचे तेल पमसळून फवारणी

करावी) 
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शेंदरी (गुलाबी) बोडंअळीचे एकाक्विकव्यवस्थापन

:-
 पुढील हंगामात शेंदरी बोडंअळीचा प्रादुभायव मोठ्या प्रमाणात होऊ नये म्हणून फरदड न घेता

वेचणी पूणय झालेल्या शेतातील पऱ्हाट्ा पडसेंबर मपहन्यात उपटून त्या नष्ट् करणे गरजेचे आहे.

पऱ्हाट्ा व शेतात पडलेली बोडें व नख्या वेचून कंपोष्ट् खड्ड्यामधे्य गाडावे.

 पुढील हंगामातील कापसाच्या पपकावर पकडीचा प्रादुभायव कमी राहण्यासाठी मागील वषायच्या

पऱ्हाट्ा काढल्यापासून पुढील हंगामातील कापूस पपकामधे्य कमीत कमी पाच ते सहा मपहन्याचे

अंतर आवश्यकआहे.

 कापूस पपकाची वेचणी पूणय झाल्यानंतर उभ्या पपकात जनावरे, गुरे व शेळ्या मेंढ्या चरण्यासाठी सोडावी.

 चालू हंगामातील गुलाबी बोडंअळीचे कोष जपमनीमधे्य सुप्त अवस्थेत राहात असल्यामुळे शेताची

उन्हाळ्यापूवी खोल नांगरट करणे आवश्यकआहे.

 गुलाबी बोडंअळी कापसातील पबयाण्यास खात असल्यामुळे पजनीगं व पे्रपसंग पमल पररसरात गुलाबी

बोडंअळीचे कोष, पतंग इत्यादी आढळून येतात. त्यामुळे त्या पठकाणी प्रकाश सापळे व कामगंध

सापळे लावणे आवश्यकआहे.

 पुढील हंगामातील कापूस पपकास फुले लागण्याच्या वेळी कामगंध सापळ्यांच्या वापर करावा.
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 पपकांची फेरपालट करणे पनतांत आवश्यकआहे. एकाच जपमनीवर पुन:पुन्हा एकच पपक घेऊ नये.

 पपकामधे्य शेंदरी बोडंअळीचे दोन ते तीन कामगंध सापळे प्रपत एकर एकमेकापासून ५० फुट

अंतरावर लावावे. या सापळ्यांची उंची पपकाच्या उंचीपेक्षा नेहमी १ फुट जास्त ठेवावी. 

या सापळ्यांमधे्य येणारे पतंग नष्ट् करावे. पनयपमतपणे सापळ्यातील कामगंध लु्यर बदलावे.

 शेंदरी बोडंअळीचा अंड्यांवर उपपजवीका करणारी टर ायकोग्रामा बॅक्टर ी या परोपजीवी पकडीचे

१.५ लाख अंडी प्रपत हेक्टर सोडावे.

 पपकामधे्य पमत्र पकडीचें संवधयन होण्यासाठी पपहल्या फवारणीच्या वेळी रासायपनक पकटकनाशक

न वापरता ५% पनंबोळी अकायचा फवारा करावा.

 शेतामधे्य डोमकळ्या, प्रादुभायवग्रस्त फुले व बोडें यांची संख्या दहा टके्कपेक्षा अपधक असल्यास म्हणजेच आपथयक नुकसान पातळी

ओलांडल्यास रासायपनक पकटकनाशकाची फवारणी करावी. पॉवर पंप वापरताना पकटकनाशकांचे प्रमाण पतप्पट करावे.

 गुलाबी बोडंअळीचा प्रादुभायव टाळण्यासाठी कमी कालावधीत तयार होणा-या अमेररकन संकररत बी.टी.वाणांची पनवड करावी.

 तसेच बागायती कपाशीची लागवड जुनच्या १ ल्या आठवड्यात करावी.

शेंदरी (गुलाबी) बोडंअळीचे एकाक्विकव्यवस्थापन
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रोग व्यवस्थापन

बुरशीजन्य रोग-

कवडी रोग दपहया रोग
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१) कवडी रोग :
लक्षणे-
 हा बुरशीजन्य रोग असून अपतवृष्ट्ी, थंड हवामानात आपण पवशेषत: ओलीताचे कपाशीवर जास्त नुकसान संभवते.

 यामुळे कापूस घट्ट पचकटून राहतो व कवडी सारख्या गुठळीत रूपांतरण होते म्हणून याला कवडी रोग म्हणतात.

वनयंत्रण :
 रोग व्यवस्थापनासाठी पबयाण्यास ३ गॅ्रम थायरम प्रपत पक.गॅ्र. पबयाणे याप्रमाणात पेरणीपूवी बीजप्रपिया करावी.

 बोडें पक्व होण्याचे काळात १२५० गॅ्रम (०.२५% तीव्रतेचे) कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५०० पल. पाण्यात (२५ गॅ्रम / १० पलटर पाणी) अथवा

१२५० झायनेब ५०० पलटर पाण्यात पमसळून आवश्यकतेनुसार दोन ते तीन वेळा फवारावे.

लक्षणे :
 रोगग्रस्त पानावर खालील बाजूने पांढरे, कोनाकृती पठपके पदसतात. हे पठपके पसरून झाडावर दही पशंपडल्यासारखे डाग

पदसतात.

 दमट हवामानात या बुरशीची वाढ झपाट्ाने होते.

वनयंत्रण :

 पेरणीनंतर ३०, ६० व ९० पदवसांनी प्रादुभायव पदसून येताच ३०० मेश पोताची गंधक भुकटीची हेक्टरी २० पक.गॅ्र. याप्रमाणात धुरळणी

करावी पकंवा काबेंडेझीम या बुरशीनाशकाची १० गॅ्रम / १० पलटर पाणी (०.०१ टके्क तीव्रतेची) पकंवा पाण्यात पमसळणारे गंधक २५

गॅ्रम प्रपत १० पलटर पाणी याप्रमाणात फवारावे.

२) दवहया रोग :



कृषी ववभाग, महाराष्ट्र शासन

३) मर रोग :-

लक्षणे-

 हा रोग फुझाररअम ऑल्सक्सस्पोरम या जपमनीत वाढणाऱ्या बुरशीमुळे

होतो.

 रोगट झाडाची पाने कोमजतात, मलूल होतात, लोबंतात व पपवळी पडून

वाळतात. 

 रोगट झाडाचा आपण मुख्य मुळाचा भाग मधोमध उभा पचरल्यास आतील

भागात काळपट पटे्ट पदसतात. 

 मर रोगाची तीव्रता सूत्रकृमीचं्या (रोटायलेनचुलस रेपनफोमीस) 

प्रादुभायवामुळे अपधक झाल्याचे आढळून येते. 

वनयंत्रण :

 पेरणीपूवी पबयाण्यास १.५ गॅ्रम काबेंडेझीम + ३ गॅ्रम थायरम प्रपत पकलो या

प्रमाणात पबजप्रपिया करावी.

 रोग प्रपतबंधक वाणांचा उपयोग करावा. भारतात अमेररकन कपाशीचे वाण

या रोगाला काही प्रमाणात प्रपतकारक आहेत.
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४) मूळकुजव्या रोग :-

१) लक्षणे: 

 हा रोग रायझोक्टोपनया सोलॅनी, रायझोक्टोपनया बटाटीकोला, मॅिोफोमीना फॅपसओपलना,

क्लेरोशीयम रॉल्फसाई या बुरशीमुळे होतो.

 सुरुवातीच्या अवस्थेत रोपे शेंड्यापासून कोमेजून खाली झुकतात. 

 मुळे आपण जपमनीलगतचे खोड व बंुधा सडून बापधत झाड सहजपणे जपमनीतुन उपटल्या जाते. 

 रायझोक्टोपनया या रोगकारक बुरशीमुळे मुळ्या तांबड्या पकंवा काळ्या पडून कुजतात .

 तसेच उष्ण व दमट हवामानात क्लेरोशीयम रॉल्फसाई या बुरशीच्या प्रादुभायवामुळे झाडाच्या

बंुध्यावर पांढऱ्या रंगाच्या बुरशीची वाढ पदसून येते व झाडाच्या जपमनीलगतच्या भागात

वतुयळाकार तांबड्या रंगाच्या मोहरीच्या आकाराच्या क्लेरोशीअल बॉडीज तयार झालेल्या पदसतात. 

 रोगाच्या नंतरच्या अवस्थेत खोडे आपण मुळे कुजून झाडे सुकुन जातात. 

 सध्याच्या काळात काही भागात बीटी कपाशीवर मॅिोफोमीना फॅपसओपलना या बुरशीचा अपधक

प्रादुभायव पदसून आला आहे. या बुरशीच्या प्रादुभायवामुळे झाडाची वाढ खंुटल्या जाऊन मुळे व

खोडे सुकतात. 
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 थायरम पकंवा काबेने्डझीम ३ गॅ्रम प्रपत पकलो अथवा टर ायकोडमाय ५ गॅ्रम

प्रपत पकलो पबयाणे याप्रमाणे पबजप्रपिया करावी.

 प्रादुभायव पदसुन येताच कॉपर ऑक्सीक्लाराईड ५ गॅ्रम प्रपत पलटर पाण्यात

घेवून २०० ते ३०० पमली द्रावणाची रोपाच्या बंुध्याजवळ आळवणी

(टर ेपचंग) करावी. नंतर गरज असल्यास हलके पाणी दयावे.

 मटकी पकंवा ज्वारी पपकाचा आंतरपपक म्हणून वापर केल्यास प्रादुभायव

कमी होतो.

२) मूळकुजव्या रोग वनयंत्रण –
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पानावरील विपके / अल्टरनेरीया करपा

लक्षणे: 

 अल्टरनेरीया या बुरशीमुळे पानावर पठपके पकंवा मोठे चटे्ट आढळून येतात.

 पानावर सुरुवातीस गोलाकार, तपपकरी रंगाचे लहान पठपके येतात. पुढे हे

एकमेकांत पमसळून ते मोठे होतात.

वनयंत्रण:

 पेरणीपूवी पबयाण्यास सुडोमोनास फू्लरोसन्स या पजवाणंूची १० गॅ्रम प्रपत पक.गॅ्र. 

पबयाणे याप्रमाणे जैपवक पबजप्रपिया करावी.

 सुडोमोनास फू्लरोसन्स या पजवाणंूची (०.२ टके्क) फवारणी पेरणीनंतर ३०, ६० व

९० पदवसांनी करावी. 

 यामुळे पजवाणूजन्य करपा व पठपके या दोन्ही रोगांचे पनयंत्रण होते.
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वजवाणुजन्य पानांवरील विपके/करपा: 
लक्षणे: 

 हा रोग झान्थोमोनास ऑक्सानोपोडीस पीवी मालव्यापसयारम

या जीवाणूमुळे होतो.

 कपाशीवरील पजवाणुजन्य पानांवरील पठपके पकंवा करपा हा

रोग रोपावस्थेत, पानावर व पशरांवर वतुयळाकार पठपके, काळा

करपा आपण बोडें सडवणारा अशा चार टप्प्यात मुख्यते्व

आढळून येतो. 

 सुरुवातीला पाने, पशरा, खोडे आपण बोडंावर बारीक गोलाकार

गडद पहरवे पठपके तर पानाच्या मागील बाजुस पनरीक्षण

केल्यास काळपट ते तेलकट डाग/पठपके पदसतात. 

 रोगाचा अपधक पवकास झाल्यानंतर पाने पपवळे व काळपट

होऊन गळून पडतात. 

वनयंत्रण –

 या रोगाच्या पनयंत्रणासाठी स्ट्र ेप्टोसायक्लीन १.० गॅ्रम अपधक

कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ३० गॅ्रम १० पलटर पाणी हया

प्रमाणात फवारणी करावी. दुसरी फवारणी १० पदवसाच्या

अंतराने करावी.

ब) वजवाणूजन्य रोग :
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पानावरील कोनाकार करपा / विपके
लक्षणे : 

 हा रोग पजवाणूमुळे होतो. पानावर गडद पवटकरी रंगाचे कोनाकार पठपके पदसतात.

 वनयंत्रण :

 पेरणीपूवी १ पकलो पबयाण्यास १गॅ्रम काबेंडेझीम + २ गॅ्रम थायरम या प्रमाणात पबजप्रपिया

करावी.

 पपकावर रोग पदसून येताच कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ३० गॅ्रम प्रपत १० पलटर पाण्यात

पमसळून १५ पदवसांच्या अंतराने ३-४ फवारण्या कराव्यात.

क) ववषाणूजन्य रोग - चुरडामुरडा

साधारणपणे महाराष्ट्र राज्यात या रोगाचा प्रादुभायव झालेला नाही.

लक्षणे –

 पाने चुरमूडलेली पदसतात .पाने आकाराने लहान राहतात. झाडे कमकुवत पदसतात तसेच फुलांचे व बोडंाचे प्रमाण फारच

कमी असते.

वनयंत्रण –

 या पवषाणूचा प्रसार रस शोषण करणाऱ्या पकडीमुंळे होतो म्हणून त्यांचे पनयंत्रण करावे.
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ड) शरीरवियेत असंतुलन झाल्यामुळे होणा-या ववकृती

लाल्या ववकृती:-

लाल्या टाळण्यासािी व्यवस्थापन :

 पपक फेरपालट करावी.

 पपकाच्या संतुलीत अन्नद्रव्यव्यवस्थापन पद्धतीनुसार रासायपनक खतासोबत शेणखत पकंवा कंपोस्ट् खत, पहरवळीची

खते,पजवाणू खते यांचा वापर करावा. 

 नत्रयुक्त खतांच्या मात्रा पवभागून देण्यात याव्या. 

 युररया पकंवा पडएपी या नत्रयुक्त खतांची २% प्रमाणात पाते व बोडें लागतांना

फवारणी करावी. 

 पेरणीपूवी २० पक.गॅ्र. प्रपत हेक्टर मॅगे्नपशअम सले्फट जपमनीतून द्यावे. 

 फुले व बोडें लागतांना ०.२% मॅगे्नपशअम सले्फटची (२० गॅ्रम प्रपत १० पलटर पाणी) 

फवारणी करावी. 

 रस शोषणाच्या पकडीचें व रोगांचे योग्य वेळेवर उपचत व्यवस्थापन करावे. 

 जपमनीत पाण्याची उपलब्धता वाढपवण्यासाठी मूलस्थानी जलसंधारण पद्धतीचंा अवलंब करावा. 

 पावसाचा खंड पडल्यास उपलब्धतेनुसार पाणी द्यावे.
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आकक्विक मर :-

लक्षणे-

 साधारणत: ३८ ते ४० अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त तापमान व पाण्याचा

ताण बसल्यास आकल्सिक मर रोगाचा प्रादुभायव होतो.

 रोगट झाडावरील पानाचा तजेलपणा नाहीसा होऊन पाने मलूल होतात. 

 झाडे संथगतीने सुकू लागतात. 

 पाने, फुले व बोडंाची गळ होतो. खोड व मूळ कुजत नाही. 

 रोगग्रस्त झाडांना कालांतराने नवीन फुल येते.

वनयंत्रण :-

 आकल्सिक मर रोगाची लक्षणे पदसू लागताच सुकू लागलेल्या झाडास बारा तासाच्या आत १०० पलटर पाण्यात २.० पक.गॅ्र. युररया व १.५

पक.गॅ्र. मु्यरेट ऑफ पोटॅश याप्रमाणात द्रावण तयार करून प्रपत झाड २००-२५० पमली द्रावण पवकृतीग्रस्त झाडाच्या बुध्यांभोवती

आळवणी करावी व नंतर हलके पाणी द्यावे.

 यानंतर ८-१० पदवसांच्या अंतराने २% पडएपी (२०० गॅ्रम प्रपत १० पलटर पाणी) याप्रमाणात आळवणी करावी व आवश्यकता असल्यास

हलके पाणी द्यावे.
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पाणी व्यवस्थापन :

 बागायती बीटी कापसाची पेरणी जुन मपहन्याच्या सुरुवातीस करावी. 

 पेरणीनंतर पाऊस पडेपययंत जपमनीच्या प्रकारानुसार ८ ते १२ पदवसांच्या

अंतराने पाणी द्यावे. 

 पपक वाढीच्या अवस्थेमधे्य पपकाची पाण्याची गरज प्रामुख्याने पावसाच्या

पाण्याने भागते. जर पावसाचा खंड पडल्यास पपकास पाणी द्यावे. 

 पाते, फुले, बोडें लागणे व बोडें फुटणे या पीक वाढीच्या महत्वाच्या अवस्था

आहे. या अवस्थेत पाण्याचा ताण पडल्यास पाते, फुले गळण्याची शक्यता

असते. 

 एक सरी आड या प्रमाणे पाणी पदल्यास उपलब्ध पाण्यामधे्य अपधक के्षत्रास पसंचन देणे शक्य होते.

 झाडावरील ३०-४०% बोडें फुटल्यानंतर पाणी देणे बंद करावे.

 पठबक पसंचन पद्धतीने पाण्याची जवळपास ५०% बचत होते. त्याचबरोबर उत्पाद्नामधे्य ३५-४०% वाढ होते. कपाशीच्या

धाग्याचा गुणधमायमधे्य सुधारणा होते.
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बाष्पीभवन वम.वम.
विंबक वसंचन संच चालू िेवण्याची वेळ वमवनटामधे्य (तोटीचा प्रवाह ४ वलटर / प्रती तास)
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वेचणी व सािवण :-

उत्पादन :-

 कपाशीची वेचणी साधारणत: ४० टके्क बोडें फुटल्यानंतर करावी. 

 पुढील वेचणी जवळपास १५-२० पदवसांनी करावी. 

 वेगवेळ्या वाणांचा व वेचणीचा कापूस स्वतंत्र वेचावा व साठवणूक वेगवेगळी

करावी. 

 वेचणी शक्यतो सकाळी करावी. जेणे करून थंड वातावरणात काडीकचरा

कपाशीच्या बोडंासोबत पचकटून येणार नाही. 

 वेचणी करतांना फक्त पूणय फुटलेली बोडें वेचावीत. 

 पावसात पभजलेली बोडें वेगळी वेचावी. 

 शेवटच्या वेचणीच्या वेळी कवडी कापूस वेचावा. 

 वेचणीनंतर कापूस ३-४ पदवस वळवावा. 

 कापूस स्वच्छ पठकाणी साठवावा व प्रतवारीनुसार पवभागणी करावी.

 चांगले पपक व्यवस्थापन व कापुस पपकासाठी पोषक वातावरण असल्यास साधारणपणे सरळ वाणांचे उत्पादन 12 ते 15

ल्सकं्लटल प्रपत हेक्टर व अमेररकन संकरीत बी.टी. वाणांचे उत्पादन 25 ते 30 ल्सकं्लटल प्रपत हेक्टर पमळू शकते.
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लेडी बडव बीटल
िायसोपलाव

बुरशी नू्यमोररया ररलायी - जैववक

बुरशी

वमत्र वकड
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लाइट टर ॅपफेरोमन टर ॅप

टर ॅप

ववशेष आभार :-
सौजन्य :-

महािा फुले कृषी ववद्यापीि, राहुरी

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृवष ववद्यापीि, 

अकोला

डॉ. संजीव पाटील,

कापुस पैदासकार,तेलपबया संशोधन कें द्र ,जळगाव, 

(म.फु.कृ.पव.राहुरी) 
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