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തൃൂ,കൃഷി വിാന േകി 2021 ജൂ 2 നു മി ഡിസിിനറി
ഡയോിക് ഓൈല മീിംഗ് സംഘടിിുകയുായി. വിവിധ
പായുകളി നിു ആഫി ഒുകളുെടയും, െചാറിയ പുഴുളുെടയും,
പുി പുാടിയുെടയും ആകമണിെന പതിേരാധിുവാനു മാ
നിേശ അവലംബിുതിനായാ ഈ ഓൈല സംവാദം സംഘടിിത്.
േകരള കാഷിക സകലാശാല ശാരായ േഡാ. ഹസീന ഭാ., േഡാ. ഗവാസ്
രാേഗഷ്., േഡാ. െബറി പേതാസ്. േഡാ. ദീി െക.ബി., േഡാ. ദീപ െജയിംസ്
തുടിയവരും, പ േനരിടു ോുകളിെല കൃഷി വകു് ഉേദാഗരും
പെടുുകയുായി. േമറ പു പരിഹാര മാ
സകലാശാല ശാ നിേശിുകയും െചു.
1. പുി പുാടിു നിയണ മാ
ഓേരാ പേദശു മാതം ഒതുി നിു ആകമണമായിാ ഈ പുി
പുാടിെയ കിുത്. ആകമണം രൂമുിട് േവധിിത കീടനാശിനിേയാ
േവെ എമഷേനാ തളിാവുതാ. ഇവയുെട പജനനം തടയുതിനായി,
ഒോബ, നവംബ മാസളി ഇവ മി മുയിടുതിനാ മ് നായി
കിളു െകാടു് മിലുാകു മുൂെളയും സമാധിദശകെളയും
നശിിാ സാധിും.
2. െചാറിയ പുഴുവിെനതിെരയു നിയണ മാ
സാധാരണയായി മഴ തുടുോഴാ െചാറിയ പുഴുവിെ ആകമണം
ഉാകാറുത്. വിളകെള കാരമായി ബാധിാറി. ജാതി, കമുക്, െത് എീ
മരടികളിേലാ ഇത് സാധാരണയായി കാണാറുത്. രൂമായി കാണു
ഇടളി സിിക് ൈപറേതായിഡ് ഗണിലു കീടനാശിനികളിെലാായ
കരാെ 3 മി.ലി 5 ലി െവി കലി സ്േപ െച് തളി് നശിിാം. കൂമായി
കാണുവെയ തീം ഉപേയാഗിു കിാം. മുും, വീടിനും ചുുമുവെയ
നശിിാ മെ എമഷ 20 മി.ലി. 1 ലി െവി കലി സ്േപ െചു
െകാടുുക. 1 ലി െവി 5 മുത 10 മി.ലി േവെയും 6 ഗാം േസാും
േച് കലി സ്േപ െചു െകാടുുതും നതാ.
3. ആഫി ഒിെനതിെരയു നിയണ മാ
ജനപാളിോെട കൂമായി െചേ നിയണ രീതികളാ ഇതിെനതിെര
അവംലബിേത് . ഒി 5 മുത 8 വഷം വെര ജീവിത ൈദഘമുതിനാ
വീും ഉാകാവു ഒിെ ആകമണം തടയുതിനായി ഒരു േബാധവത്കരണ
കായി വാഡ് അടിാനിേലാ, പായുകളിേലാ െവയ്േതാ.
എി് മാസി ഒോ രോ ദിവസം ൈവകുേരം ആറര മുത എു മണി
വെര കഴിയുത ഒുകെള േശഖരിേതാ. ഇതിനു േവി കാേബജ്,
േകാളിവ, പായ ഇവയി ഏെതിലും ഒിെ ഇലക നന
ചണാുകളി ഇ് വീടിനു ചുും െവുത് വഴി അവെയ ആകഷിുവാ
സാധിും. എിു ഇവെയ േശഖരിു 10 മുത 20 ശതമാനം വെര ഉു
െവിലിു ( 200 ഗാം ഉ് 1 ലി െവി കലിയത്) നശിിുക.
രാമെ മാം അര കിേലാ േഗാത്, 200 ഗാം ശര േച് കുഴു
രൂപിലാി, പുളിാനായി 5 ഗാം യീും, 25 ഗാം തുരിശും േചിളി മഴ
െകാാെത െചടിികളി െവ് െകാടുുക. വിളകളി ആകമണം
കാണുകയാെണി െചു കല കീടനാശിനിയായ േകാ ഓിോൈറഡ് 3
ഗാം 1 ലി െവി കലി സ്േപ െചുതും അഭികാമമാ. വളെര ചുരും
െചടികളിലാ ഇതിെ ആകമണം കാണുെതി ീിങ് പൗഡ,
പുകയിലൊടി, തുരി് െപാടി ഇവയി എെതിലും ഒ് െചടിക് ചുും ഇു
െകാടുുത് നതാ.
േകരള വന ഗേവഷണ ാപനിെ (KFRI) നിേശപകാരം, 30 ഗാം പുകയില
ഒര ലി െവി തിളിുക, 60 ഗാം തുരിശ് 1 ലി െവി
ലയിിുക ഈ രു ലായനികളും േച് െതളിുതും ഒിെന നിയിാ
വളെര പേയാജനകരമാ. വാഴ, കമുക്, െത് ഇവയി കയറാതിരിാ ചുവെട 10
ശതമാനം വീരമു േബാേഡാ കുഴ് േതു െകാടുുക. രൂമാെണി മാതം
െമാഡിൈഹഡ് എ കീടനാശിനി ഉപേയാഗിാം. ഒ തവണ നിയണം െകാ്
ഇവയുെട ആകമണം മാറുകയി. വഷം േതാറും പുതുമഴ തുടുതിനു മു്
വീും തുടയായി ഇെനയു പതിേരാധ നടപടിക ന അവലംബി
േതായു്. ഒുകളുെട ആകമണമു പറുകളി കുായം, തുരി് എിവ
പറുകളുെട ചുുമു വരുകളി ഇു െകാടുുത് ഇവ മു ലളിേല്
പാലായനം െചാതിരിാ സഹായിും.
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