നെൽകൃഷിയിനെ ര ോഗെിയന്ത്രണം
നിലവിൽ വയനാട് ജില്ലയുടട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണടെടുന്ന കുമിൾ
ര ാഗങ്ങളാണ് കുലവാട്ടം, ര ാളര ാഗം, തവിട്ട്

ുള്ളിക്കുത്ത്, ചുവട് ചീയൽ,

ഉട്ബത്ത ര ാഗം, കതിർ വർണ്ണമാറ്റര ാഗം തുടങ്ങിയവ. ഒ ു ടനൽൊടത്ത്
തടന്ന ഈ ര ാഗങ്ങൾ ഓര ാരന്നാര ാന്ന് ആയിരട്ടാ അടല്ലങ്കിൽ ഒ ുമിരചാ
കാണടെടുന്നുണ്ട്. ശ ിയായ
കുമ്മായക് രയാഗം,

വളക് രയാഗം

നടത്താത്തതുമായ
കൂടുതലായി

ീതിയിൽ ജലരേചന ക്കമം
എന്നിവ

ടനൽൊടങ്ങളിലാണ്

കണ്ടുവ ുന്നത്.

നിലവിൽ

ശു ാർശ
ഈ

ാലിക്കാത്തതും
ടചയ്ത
ീതിയിൽ

ര ാഗങ്ങളുടട

കണ്ടുവ ുന്ന

തീക്വത

ര ാഗങ്ങളുടട

ലക്ഷണങ്ങളും ട ാതുടവ േവീക ിരക്കണ്ട നിയക്രണമാർഗ്ഗങ്ങളും ചുവടട
ടകാടുത്തി ിക്കുന്നു.
കുെവോട്ടം
ഇലകളിൽ

കാണുന്ന

ുള്ളിക്കുത്തുകളാണ്

ഈ

നീല

കലർന്ന

ര ാഗത്തിന്ടറ

തവിട്ട്

ആദ്യലക്ഷണം.

നിറത്തിലുള്ള
ക്കരമണ

ഇവ

വലുതായി ഏതാണ്ട് കണ്ണിന്ടറ ആകൃതിയിൽ നടുവിൽ ചാ നിറവും ചുറ്റും
തവിട്ട്

നിറവുമായി

തീ ുന്നു.

അനുകൂല

ിതസ്ഥിതിയിൽ

ഈ

ുള്ളിക്കുത്തുകൾ കൂടിരചർന്ന് ഇല മുഴുവൻ ക ിയുന്നു. കതിർ നി ക്കുന്ന
േമയത്താണ് ര ാഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നടതങ്കിൽ കതി ിന്ടറ കഴുത്തു ഭാഗത്തു
തവിട്ട് കലർന്ന കറുെ് നിറം ആകുകയും അവിടട വച് കതിർ ഒടിഞ്ഞു
ര ാകുകയും
മിക്കവാറും

ടചയ്യുന്നു.

കുലവാട്ടം

ബാധിച

കതി ിടല

തി ായി ിക്കും.

ര ാഗലക്ഷണങ്ങൾ

ടനൻമണികൾ

ര

ോളര ോഗം
ഇതുടമാ ു കുമിൾ ര ാഗമാണ്. ര ാഗരേതുവായ കുമിളിന് മണ്ണിൽ

വ ്ഷങ്ങരളാളം ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ടനൽടചടിയുടട ഏറ്റവും

ുറടമയുള്ള

ഓലകൾ മഞ്ഞനിറമാകുന്നതാണ് ട ടട്ടന്ന് കാണുന്ന ലക്ഷണം. കടഭാഗം
രനാക്കിയാൽ ജലനി െിരനാട് രചർന്ന് ഇലരൊളകളിൽ കറുത്ത
കാണാം. ഈ

ാടുകൾ

ാടുകൾ ക്കരമണ തണ്ടു മുഴുവൻ വയാ ിചു ഇലകളിരലക്കും

ട ാം. അങ്ങടന വന്നാൽ ര ാളകളും ഇലകളും അഴുകി വിള ടമാത്തമായും
നശിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.കതി ് വ ുന്ന ക് ായത്തിലാണ് ര ാഗബാധടയങ്കിൽ കതി ്
വ ാതി ിക്കുകരയാ അഥവാ വന്നാൽ തടന്ന മണികൾ

തി ാകുകരയാ ടചയ്യും.

ര ാഗലക്ഷണങ്ങൾ

തവിട്ട്

ുള്ളിക്കുത്ത്

ടനരല്ലാലകളിൽ അണ്ഡാകൃതിയിരലാ വൃത്താകൃതിയിരലാ കാണുന്ന
തവിട്ട്

നിറത്തിലുള്ള

ുള്ളികൾക്ക്
ബാധിക്കാം.

ചുറ്റും

ടചറിയ

ുള്ളിക്കുത്തുകളാണ്

മഞ്ഞനിറവും

ടനന്മണികളിൽ

കാണാം.

കറുത്ത

ര ാഗലക്ഷണം.

ടനന്മണികടളയും

ുള്ളികൾ

വിത്തിലൂടടയും വായുവിലൂടടയുമാണ് ര ാഗേംക്കമണം.

ര ാഗം

കാണാവുന്നതാണ്.

ര ാഗലക്ഷണങ്ങൾ

ചുവട് ചീയൽ
ജലനി െിന് േമീ മുള്ള ഇലരൊളകളിൽ ടചറുതും വലുതുമായ കറുത്ത
ാടുകൾ

ക് തയക്ഷടെടുന്നതാണ്

കൂടുന്നതിനനുേ ിച്
നശിക്കുകയും
ര ാകുകയും

ക് ാ ംഭലക്ഷണം.

ര ാഗം

ാടുകൾ വലുതാകുകയും ടനരല്ലാലകൾ മഞ്ഞളിചു

ടചയ്യുന്നു.
അരതാടടാെം

ര ാഗബാധയുള്ള
തടന്ന

ടനൽടചടികൾ

ടനന്മണികൾ

തി ായി

വീണു

തീ ുകയും

ടചയ്യുന്നു. അടിക്കണ ക് ായത്തിലും കതിർ നിറയുന്ന േമയത്തുമാണ് ഈ
ര ാഗം കാണടെടുന്നത്.

ര ാഗലക്ഷണങ്ങൾ

ഉട്ബത്ത ര ോഗം
ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിടല ഉയർന്ന ക് രദ്ശങ്ങളിൽ മൂെു കൂടിയ
ഇനങ്ങളിലാണ് ഈ ര ാഗം ോധാ ണയായി കാണുന്നത്. നല്ല കതി ിന് ക ം
ടനന്മണികടളല്ലാം
തി ായി
സ് പ ം ഒട്ടിെിടിച് ചന്ദനത്തി ി ര ാടലയുള്ള
കതി ാണ്

ുറത്ത് വ ിക.ആദ്യം ഇവയ്ക്ക് ചാ നിറവും,

നിറവുമായി ിക്കും.

ര ാഗലക്ഷണങ്ങൾ

ിന്നീട് കറുത്ത

കതിർ വർണമോറ്റര ോഗം
കതി ിന്ടറ

ചില

മണികളിൽ

കടും

തവിട്ട്

നിറത്തിലും

ഇളം

തവിട്ടുനി ത്തിലുമുള്ള നിറവയതാേം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ര ാഗലക്ഷണം. കതി ്
വ ുന്ന ക് ായത്തിലാണ് ര ാഗബാധടയങ്കിൽ മണികൾ
കൂടുതലുള്ള

ോേച യത്തിൽ

കതി ിടുന്ന

തി ായി മാറുന്നു. മഴ

ടനൽടചടികളിലാണ്

ഈ

ര ാഗബാധ കൂടുതലായി കാണടെടുന്നത്.

ര ാഗലക്ഷണങ്ങൾ

െിയന്ത്രണമോർഗ്ഗങ്ങൾ
1. ര ാഗകാ ികളായ കുമിളിന്ടറ തരുക്കൾ നശിെിക്കുന്നതിനും തുടർന്ന്
ടചയ്യാൻ ര ാകുന്ന കൃഷിയിൽ ര ാഗം വ ുന്നത് തടയുന്നതിനുമായി

വിളടവടുെിന്

രശഷം

വവരക്കാൽ,

വിളയുടട

അവശിഷ്ടങ്ങൾ

മുതലായവ കത്തിച് കളയുക.
2. ഏക്കറിന് 240കി.ക്ഗാം കുമ്മായം

ണ്ടു തവണകളായി (നിലം ഒ ുക്കുന്ന

േമയത്ത് ഏക്കറിന് 140കി. ക്ഗാമും, വിതച്/ നട്ട് ഒ ു മാേത്തിന് രശഷം
ഏക്കറിന് 100കി. ക്ഗാമും) ടകാടുക്കുക. കുമ്മായവും

ാേവളങ്ങളും

ക് രയാഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചു ുങ്ങിയത് ഒ ാഴ്ചടത്ത ഇടരവള നൽകണം.
3. നടീൽ േമയത്ത് വയലിൽ 1.5ടേ.മീ. ടവള്ളം ഉണ്ടായി ിക്കണം.

ിന്നീട്

ചിനെ് ട ാട്ടുന്ന േമയടത്താഴിടക തുടർചയായി 5ടേ.മീ. ടവള്ളം
നിർത്താം. ടകായ്ത്തിന്

ണ്ടാഴ്ച മുൻ ് വയലിടല ടവള്ളം മുഴുവൻ

വാർത്ത് കളയണം.
4. വനക്ടജൻ വളങ്ങൾ ശു
5. ട
ഉ

ാട്ടാഷ്

വളം

ശു

ാർശ ടചയ്ത അളവിൽ മാക്തം ഉ രയാഗിക്കുക.
ാർശ ടചയ്ത
അളവിൽ
ല തവണകളായി

രയാഗിക്കുക.

6. കീടാക്കമണത്തിന്ടറ

ഫലമായി

ടനൽടചടിയുടട

ചുവട്

ഭാഗത്ത്

ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ചുവട് ചീയൽ ര ാഗം വർധിെിക്കുന്നു. ഇത്
തടയുന്നതിന് ഏക്കറിന് 60കി.ക്ഗാം എന്ന അളവിൽ രവെിൻ

ിണ്ണാക്ക്

ാടത്ത് ഇടുക.
7. ര ാഗലക്ഷണം

കണ്ടു

തുടങ്ങിയാൽ

കുമിൾനാശിനികളായ

തരയാഫടണറ്റ്
മീവതൽ
(2ക്ഗാം1ലി.ടവള്ളത്തിന്)
സ കാണാരോൾ
ടേക്ര
(1മി.ലി.
1ലി.ടവള്ളത്തിന്
)

അടല്ലങ്കിൽ
അടല്ലങ്കിൽ

വക്ടരലാക്േിേ്
്
രക്ടാബിൻ 25WP+ ടറ്റബുടകാണരോൾ 55 WG (5 ക്ഗാം 10
ലി.ടവള്ളത്തിന്) ഇവയിരലടതങ്കിലും ഒന്ന് തളിക്കുക. വയലിടല ടവള്ളം
വാർത്ത് കളഞ്ഞതിന് രശഷം കുമിൾനാശിനി ക് രയാഗിക്കുക. കുറഞ്ഞത്
24മണിക്കൂറിന് രശഷം മാക്തരമ തുടർന്ന് ടവള്ളം കയറ്റാൻ

ാടുള്ളു. ഒ ു

ഏക്കർ സ്ഥലരത്തക്ക് കുമിൾനാശിനി ക് രയാഗം നടത്തുന്നതിന് 100 ലി.
ടവള്ളം ഉ രയാഗിക്കണം.
Prepared by: Julie I Elizabeth
Assistant Professor (Plant Pathology)
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