આદદવાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્દ્ર, આકૃય,ાંુ દે વગઢ બારીયાના વૈજ્ઞાનીકો દ્વારા

પાંચમહાલ જીલ્લામાાં મકાઇ પાકમાાં ટપકાાંવાળી લશ્કરી ઇયળ માટે ખેડુતના ખેતરની
ુ ાકાત અને માગમદશમન
મલ

તાજેતરમાાં ભારતમાાં ટપકાાંવાળી લશ્કરી ઇયળ (ફોલ આમી વોમમ) નામની વવદે શી જીવાત
બહારના દે શમાાંથી દક્ષિણ ભારતના કણામટક રાજ્યના મકાઇના ખેતરોમાાંથી પ્રથમ વખત નોંધાયેલ છે
ુ રાત વગૈ રે રાજ્યમાાંથી પણ મકાઇના પાકમાાં આ
અને ત્યારબાદ તવમલનાડુ, તેલગણા, મહારાષ્ટ્ર, ગજ
વવદે શી જીવાતમાાં ઉપદ્રવ નોંધાયેલ છે .
ુ ય પાકોમાથી એક છે . મકાઇમાાં આ ઇયળનો ઉપદ્રવ
પાંચમહાલ જીલ્લાનો મકાઇ પાક મખ્
ુ ી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ આદદવાસી
ન ફેલાય, ખેડુતોને આ ઇયળ વવશે જાગ્ર ૂત કરી શકાય તે હેતથ
સાંશોધન –વ- તાલીમ કેન્દ્દ્ર, આકૃય,ુ દે વગઢ બારીયાના ડો. પી. એમ. ગોધાણી (તાલીમ સાહાયક) અને
ુ વાંત થોરાત (મદદનીશ પ્રાધ્યાપક) તેમજ શ્રી. જી. ડી. હડીયા (મદદનીશ પ્રાધ્યાપક), કૃવિ
ડોં. ગણ
ુ ાકાત કરે લ હતી.
સાંશોધન કેન્દ્દ્ર,આકૃય,ુ ડેરોલ દ્વારા પાંચમહાલ જીલ્લાના ગામોમાાં ખેડૂતના ખેતરે ની મલ
ુ ાકાત દરવમયાન ખેડુતને આ ઇયળની ઓળખના લિણો જેવા કે પણ
ુ મ વવકસીત ઇયળના
મલ
માથા પર નરી આંખે જોઇ શકાય તેવો સફેદ રાં ગનો ઉંધો અંગ્રેજી “Y” આકારનો જોવા મળે થી તેમજ
ઇયળની પ ૂછડી ઉપર છે લ્લાથી આગળના ભાગમાાં ચૌરસ આકારના ઘાટા રાં ગના ઉપસેલા ચાર ટપકા
જોવાથી આ ઇયળની ઓળખ કરી શકાય છે તેમ કૃવિ વૈજ્ઞાનીકોએ ખેડૂતોને માદહતી પ ૂરી જાગૃત કયામ
હતા. આ ઇયળનો ઉપદ્રવ વધ ુ પ્રમાણમાાં ન ફેલાય, તેના વનયાંત્રણ માટે મકાઈનો પાક વારાં વાર ન
વાવતા પાકની ફેરબદલી કરવી, આ જીવાતના નર ફૂદાને આકિમતા ફેરોમોન રેપ, પ્રકાશ વપિંજરનો
ઉપયોગ કરવા તેમજ વધ ુ ઉપદ્રવ હોય તો રાસાયણીક દવાઓ, ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી ૨૦ વમ.લી.
અથવા ક્લોરાન્દ્રાનીક્ષલપોલ ૧૮.૫ એસ.સી. ૪ વમ.લી અથવા એમામેક્ટીન બેન્દ્ઝોએટ ૫ એસ.સી.
૫ ગ્રામ ૧૦ ક્ષલટર પાણીમાાં ભેળવી છોડ ભીંજાય તે રીતે છાંટકાવ કરવા કૃવિ વૈજ્ઞાનીકો દ્વારા ખેડૂતોને
જરૂરી માગમદશમન આપવામાાં આવેલ હત.ાંુ

તારીખ 29/08/2019 ના રોજ આદિવાસી સંશોધન –વ-તાલીમ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ િે ’બારીયા દ્વારા પંચમહાલ જીલ્લામાં મકાઇ પાકમાં
ુ ાકાત અને માર્ગિશગન
ટપકાવાળી લશ્કરી ઇયળ માટે ખેડૂતના ખેતરની મલ

