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આણા દેળભાાં કાવ એક અગત્મનો વલદેળી હ ાંડીમાભણ કભાલી આતો યોકડીમો ાક છે. 
કાવ ઉગાડતા યાજ્મોભાાં ગ જયાત ભોખયેન ાં સ્થાન ધયાલે છે. કાવ બાયત અને ગ જયાતભાાં કાડ 
ઉદ્યોગભાાં આગવ  સ્થાન ધયાલે છે. ગ જયાતભાાં આળયે ૨૬ રાખ શકે્ટય વલસ્તાયભાાં કાવ ન ાં લાલેતય 
થામ છે. કાવ ની ખેતીભાાં લાલણી થી ભાડીને કાણી સ ધી વલવલધ અલયોધક રયફો બાગ 
બજલતા શોમ છે. આ ૈકી જીલાત ન ાં ન  કવાન એ કાવભાાં મ ખ્મ અલયોધક યીફ ગણાલી 
ળકામ છે. કાવભાાં ન કવાન કયતી જીલાતો ભાાં ભોરોભળી, તડતડીમા, થ્રીપ્વ, વપેદ ભાખી, 
ાનકથીયી અને જીંડલા કોયી ખાનાયી ઇમો નો વભાલેળ થામ છે. ફીટી કાવ આલતા ઈમોન ાં 
ન  કવાન કાવભાાં નશીલત જોલા ભે છે યન્  ાં લાતાલયણભાાં થતા પેયપાય અને ખેતીભાાં આલતા 
ફદરાલ ને રીધે કાવની ાછરી અલસ્થા એ ગ રાફી ઇમન ાં ન  કવાન જોલા ભે છે. ગ રાફી 
ઇમ જીંડલાભાાં અંદય વેી જઇને ન કવાન કયતી શોલાથી તેની શાજયીની નોંધ રઇ ળકાતી નથી 
અને એક છુા દ શ્ભનની ભાપક ન કવાન કયે છે. આ જીલાતથી ૫ થી ૬૦% જેટલ ાં ન  કવાન થઇ ળકે 
છે. ખાવ કયીન ેવૌયાષ્ટ્રભાાં આ જીલાતનો ઉદ્રલ લે અન ેલે લધતો જામ છે. આ જીલાત નાાં 
વનમાંત્રણ ભાટે તેની ઓખ, જીલનચક્ર અને તેના ન કવાનના પ્રકાય વલે જાણવ  એ ખ ફજ અગત્મન ાં 
ફની યશ ેછે. આથી અશી તેની વલસ્ત્ર ત ભાશીતી આલાભાાં આલેર છે.  
જીળિ ચક્ર અિે ઓલખ:  

આ જીલાત એ ોતાના જીલન કા દયમ્માન જ દી-જ દી ચાય અલસ્થાઓ ભાાંથી વાય થામ 
છે. 
ઇંડા અળસ્થા: આ જીંલાતનાાં ઇંડા ચટા અને રાંફગો આકાયના શોમ છે જે ક ાંભા ાનની નીચેની 
ફાજૂએ, કાવની ફૂર-બભયી તેભજ કી અને નાના જીંડલાની રૂલાટી ઉય એકર દોકર અથલા ૨ 
થી ૧૦ ની વાંખ્માભાાં જથ્થાભાાં મકૂાતા શોમ છે. ઇંડા અલસ્થા ૪ થી ૬ રદલવની શોમ છે.   
ઇયલ અળસ્થા: નાની અલસ્થાની ઈમ ીાળ ડતા વપેદ યાંગની અને કાા ભાથાલાી શોમ છે. 
જ્માયે ભોટી ઈમ ગ રાફી યાંગની શોમ છે. 
કોેટો અળસ્થા: આ જીંલાતનો કોળેટો આછા ફદાભી યાંગનો શોમ છે. ઇમની છેલ્રી અલસ્થા 
જીંડલાભાાં યશરેા ફે ફીજ એક ફીજા વાથે બેગા કયી તેભાાં કોળેટો ફનાલે છે અને તેભાથી રગબગ 
૬-૨૦ રદલવે ગ રાફી  ઇમન   ખ્ત ફશાય આલે છે. 
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પખુ્ત અળસ્થા:  ફૂદીં ઘાટા ફદાભી યાંગની અને આગની ાાંખો ઉય કાા ટકાાં શોમ છે જમાયે 
ાછની ાાંખોની ધાયો ઉય લાની ઝારય શોમ છે. નય અને ભાદા ફૂદીંનો જીલનકા અન ક્રભે 
૧૫ અને ૨૦ રદલવનો શોમ છે.    

કાવનો ાક  યો થલાના વભમે છેલ્રી ેઢીની ઇમો સ પ પ્ત અલસ્થા ધાયણ કયે છે અને 
ક્યાયેક ફે લષ સ ધી સ પ પ્ત અલસ્થાભાાં યશ ે છે. ાકની અલધી દયમ્માન આ જીલાતની કેટરી 
ેઢીઓ થલી અને ઇમની સ પ પ્ત અલસ્થા  ધાયણ કયલી તેનો આધાય કાવના ફીજભાાં યશરેા 
તેરન ાં પ્રભાણ, લાતાલયણન  તાભાન અન ે બેજનાાં ટકા ઉય આધારયત છે. વાભાનમ યીતે આ 
જીલાત લષ દયમ્માન ૪-૬ ેઢીઓ થતી શોમ છે. કોળેટાભાાંથી ફૂદીંઓ ભે-જૂન  અને જ રાઇ-
ઓગષ્ટ્ટભાાં ફશાય આલે છે. ભે-જૂનભાાં નીકતી ભોટા બાગની ફૂદીઓ ઇંડા મકૂતી નથી. યાં્  ાં 
જ રાઇ-ઓગષ્ટ્ટભાાં નીકતી ફૂાંદીઓ ઇંડા મકૂીને લધ  ન કવાન કયે છે. આભ, જીલાતન ાં વ ાંણૂષ જીલન 
ચક્ર વાભાનમ યીતે ૨૨-૭૭ રદલવન ાં શોમ છે. યાં્   ાક  યો થમા ફાદ ઇમો સ પ પ્ત અલસ્થાભાાં 
જતાાં તેન ાં જીલન ચક્ર રગબગ ૧૩ થી ૧૩.૫ ભરશના સ ધીન ાં શોમ છે.   
નકુશાિ:  

આ જીલાતનો ઉદ્રલ એ છોડભાાં કીઓ અને ફૂર ફેવલાની ળર આત થામ ત્માયે થતો શોમ 
છે. ઘણી લખત ઉદ્રવલત ફૂરની ાાંખડીઓ એકફીજા વાથે બીડાઇ જઇ ગ રાફના ફૂર જેલા 
આકાયભાાં (યોવેટ) પેયલાઇ જામ છે. ઇંડાભાાંથી નીકી ઇમ નાન ાં કાણ ાં ાડી ફૂર, કી અથલા 
નાના જીંડલાભાાં દાખર થામ છે. વભમ જતા ઇમે ાડેર કાણ ાં ક દયતી યીતે  યાઇ જામ છે. આ 
ઇમથી ઉદ્રવલત નાના જીંડલા, બભયી, ફૂર ખયી ડતા શોમ છે. ઇમ જીંડલાની અંદય દાખર 
થઇ ર  તેભજ ફીજને ન કવાન કયે છે. ઘણીલાય એક કયતાાં લધ  ઇમ એક જ જીંડલાભાાં જોલા ભે 
છે. ફીજની આજ ફાજ ન  ાં ર  ીળાં ડી જામ છે. જીલાતના ન કવાનથી ઉત્ાદન ય ભાઠી અવય ડે 
જ છે. યાં્   તેની વાથે વાથે ર ની ગ ણલત્તા, કાવના ફીજભાાં તેરના ટકા અને ફીજની સ્ુયણળક્ક્ત 
ઉય અલી અવય ડતી શોમ છે. રયણાભે જીનીંગભાાં ણ ધટાડો જોલા ભે છે.  
બીટી કપાશમાાં પાકિાાં ગુાબી ઇયલિો ઉપદ્રળ ળધળાિા કારણો: 

આ જીલાત જીંડલાભાાં યશીને ન કવાન કયતી શોલાથી કીટનાળી દલા ઇમ સ ધી શોંચી 
ળકતી નથી. આ જીલાતન ાં ન  કવાન જીંડલા અંદય થ્  ાં શોલાથી ખેડતૂો ન કવાનને જોઇ ળક્તા નથી 
અને તેના ભાટે આ જીલાત વાભે વજાગતા વલકાવ ાભી નથી. ખેડતૂો ભોટે બાગે ાકની ાછરી 
અલસ્થાએ દલા છાાંટલાન ાં ફાંધ કયતા શોમ છે અને આ જીલાતનો ઉદ્રલ ાકની ાછની 
અલસ્થાભાાં લધાયે યશતેો શોમ છે. આ જીલાતના ક દયતી દ શ્ભનનો ણ ફીજી અનમ જીલાત કયતા 
ઘણા ઓછા શોલાથી જૈવલક વનમાંત્રણનો કામષક્ષભ ઉમોગ રઇ ળકાતો નથી. ખેડતૂો ભોટે બાગે કાવ 
 યો થમેથી તેની કયાઠીઓ ખેતયભાાં એક જગ્માએ ફતણ ભાટે મ કી યાખે છે. આભ કયલાથી આ 
જીલાતને અલળે પ્રબાલનો રાબ ભે છે. આ જીલાતને રીધે કાવના ઉત્ાદનભાાં નયી આંખે 
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દેખામ તેવ  ન કવાન ઓછુાં થ્   શોલાથી ખેડતૂો તેના તયપ લધાયે ધ્માન યાખતા નથી. શકીકતભાાં આ 
જીલાતથી કાવની ગ ણલત્તા ઉય ખ ફ જ ભાઠી અવય શોચતી શોમ છે અને વાયા બાલ ભતા 
નથી. ફીટી જીનની કાવની ાછોતયી અલસ્થાએ ઓછી અવયકાયકતા ણ આ જીલાતનો ઉદ્રલ 
લધતો શોલન ાં કાયણ ગણાલી ળકામ છે. ાછરી આલસ્થાએ કાવ રોઢલાના જીન ચોભાવા સ ધી 
ચાલ  યશતેા શોલાથી તેની આજ ફાજ નાાં ખેતયભાાં આ ઇમની ળર આત ખ ફ જ લશરેી થઇ જતી શોમ 
છે. જીનીંગ દયમ્માન વનકેર લધાયાના કાવવમાભાાં આ જીલાત સ પ પ્ત અલસ્થાભાાં યશ ે છે અને 
નલા લાલેતયભાાં ફૂર-બભયી અને જીંડલા ળર  થતાાં તેનો ઉદ્રલ ળર  થતો શોમ છે. 
શાંકલત નિયાંત્રણ: 

કાવની કયાઠીઓને ફને ત્માાં સ  ધી ફાીને નાળ કયલાનો આગ્રશ યાખલો અથલા ાક 
 યો થામા છી કયાઠીઓને યોટાલેટય દ્રાયા જભીનભાાં બેલી દેલી. અગાઉ  યા થઇ ગમેરા 
કાવના ખેતયભાાં ખયી ડેરા ફૂર, કીઓ, જીંડલા બેગા કયી ફાીને નાળ કયલા. કાવની છેલ્રી 
વલણી છી ખેતયભાાં ઘેટા ાં ફકયાાં ચયાલલા ભાટે છુટ્ટા મકૂી દેલા. આભ કયલાથી ઘેટાાં ફકયાાં કાવના 
છોડ ઉયની ઉદ્રવલત કીઓ, ખ લ્મા લગયના જીંડલા તેભજ અરયલ ુર ચયી જતા શોમ છે 
અને ગ રાફી ઇમના અલળેો ઓછા થામ છે. આગરા લષના કાવન ાં જીનીંગ ફીજા લષની 
કાવની લાલણી શરેા  ર  કયવ ાં જોઈએ. જીનભાાં પ્રોવેવીંગની કાભગીયી  યી થમા ફાદ ડી યશરે 
કચયાને ફાી નાળ કયલાથી સ પ પ્ત અલસ્થાભાાં યશરેી ઇમો નાળ ાભે છે. જીનીંગ પેક્ટયીભાાં 
તથા તેની આવાવ ગ રાફી ઇમના નય ફૂદાન ેવમ શભાાં કડીને નાળ કયલા ભાટે પેયોભોન રે 
ગોઠલલા. 

ઓક્ટોફય ભાવનાાં અંતથી રઈ કાવની છેલ્રી વલણી સ ધી શકે્ટયે ૪૦ પ્રભાણે ગ રાફી 
ઈમની ફૂદીં ભાટેના પેયોભોન રે ગોઠલલા. ભોજણી અને વનગાશ ભાટે શકે્ટયે ૫ પ્રભાણે પેયોભોન 
રે ગોઠલલા અને આ રેભાાં વતત ત્રણ રદલવ સધૂી પેયોભોન રે દીઠ ૮-૯ ફૂદાાં કડામ તો 
જ ા્ં  નાળક દલાઓ જેલીકે ક્લીનારપોવ ૨૫ ઇ.વી. ૨૦ વભ.રી. અથલા પેનલરયેટ ૨૦ ઇ.વી. ૧૦ 
વભ.રી. અથલા ોરીરીન વી ૪૪ ઇ.વી. ૧૦ વભ.રી. અથલા એભાભેક્ટીન ૫ ડફલ્ય .જી. ૨ ગ્રાભ 

અથલા ઇનડોક્ઝાકાફષ ૧૪.૫ એવ.એર. ૧૦ વભ.રી. અથલા ફ્લ ફેનડીએભાઇડ ૪૮ એવ.વી. ૩ વભ.રી 
અથલા નોલાલ્ય યોન ૧૦ ઇ.વી. ૨૦ વભ.રી. અથલા ક્રોયારેનીરીપ્રોર ૨૦ એવ.વી ૩ વભ. રી. રેખે 
દવ રીટય ાણીભાાં બેલીને છાંટકાલ કયલો. દયેક છાંટકાલ લખતે દલા ફદરલી. જે વલસ્તાયભાાં 
ગ રાફી ઈમનો લધ  ઉદ્રલ યશતેો શોમ ત્માાં કાવની લશરેી ાકતી જાતની વાંદગી કયલી. 
નલેમ્ફયના પ્રથભ વપ્તાશની ળર આતથી શકેટયે ૧.૫ રાખ રાઈકોગ્રાભા બભયી અઠલાડીમાના ગાે 
૫ લખત અને રડવેમ્ફયના પ્રથભ અને ફીજા અઠલાડીભાાં શકેટયે ૧૦ શજાય પ્રભાણે રીરી ોટીની 
ઈમો છોડલાથી જૈવલક વનમાંત્રણનો રાબ રઇ ળકમ.  
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ઈંડા ઈયલ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કોેટો પુાંખ્ત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કપાશમાાં ગુાબી ઈયલનુાં નકુશાિ 

 


