
மரவள்ளியில் மாவுப்பூசச்ி தாக்குதலல கட்டுப்படுத்தும் 

வழிமுலைகள்:- 

 

 பாதிப்படைந்த வயலில் இருந்து விடதக்கரடை ததரவ்ு செய்வடத 

தவிரக்்கவும். 

 பாென வெதி உள்ளவரக்ள் முடையான பாென முடை மை்றும் பயிர ்

தமலாை்டம முடைடயப் பின்பை்றி பயிரின் ஆதராக்கியமான 

வளரெ்ச்ிடய அதிகரிக்க தவை்டும். 

 விடதகரடை தநரத்்தி; குதளாரட்பரிபாஸ் 20 EC என்ை மருந்திடன 

ஒரு லிை்ைர ் நீருக்கு 2 மி.லி அளவில் கலந்த கடரெலில் 

விடதகரடைகடள 15 நிமிைம் நடனயும் படி டவத்து பின்னர ்நைவு 

செய்ய தவை்டும். 

 பயிர ் சுழை்சி செய்தல்: சதாைரந்்து ஒதர பயிர ் நைவு செய்வது 

தவிரக்்க தவை்டும். 

 பாதிப்படைந்த செடிகளில் நுனிப்பகுதிடய மைட்ும் 

மாவுப்பூெச்ியுைன் தெரந்்து அப்புைப்படுத்தி எரிக்க தவை்டும்.  

பாதிக்கப்பை்ை காய்ந்த செடிகடள தெகரித்து அழித்தல் தவை்டும். 

பாதிப்பு ஆரம்ப நிடலயில், கீழ்காணும் பயிர ்பாதுகாப்பு மருந்துகளில் 

ஏததனும் ஒன்டை சதளிக்கவும்;- 

1. அொடிராக்டின் 1500 ppm – ஒரு லிை்ைர ் நீரில் 5 ml கலந்து 

சதளிக்கலாம். 

2. மீன் எை்சைய் சரசின் தொப்பு – ஒரு லிை்ைர ் நீரில் 2 ml கலந்து 10 

நாை்களுக்கு ஒருமுடை சதளிக்கலாம். 
 

மாவுப்பூெச்ி தாக்குதல் அதிகமாக உள்ள தபாது கீழ்கை்ை பயிர ்

பாதுகாப்பு மருந்துகளில் ஏததனும் ஒன்டை ததடவயின் அடிப்படையில் 

சுழை்சி முடையில் பாதிக்கப்பைை் பகுதிகளில் நன்கு நடனயும் படி 

சதளித்து கைட்ுப்படுத்த தவை்டும். 
 

வ.எண் பூசச்ிக்ககால்லி மருந்துகள் விபரம் 

1. டததயாமீத்தக்தொம் 25 WG-10 லிை்ைர ்தை்ைீருக்கு 5 கிராம். 

2. புதளானிகாடமடு  50WG-10 லிை்ைர ்தை்ைீருக்கு 3 கிராம். 

3. ஸ்டபதராசைை்ராதமை் 150OD -1 லிைை்ர ்தை்ைீருக்கு 1.25 

மில்லி லிை்ைர.் 

பூசச்ிக்ககால்லிகலள கதளிக்கும் பபாது கலடபிடிக்க 

பவண்டியலவ;- 



 ஒன்றுக்கு தமை்பை்ை பூெச்ிக்சகால்லி மருந்துகடள சதளிக்கக் 

கூைாது. 

 டகசதளிப்பான் பயன்படுத்தி மைட்ுதம சதளிக்க தவை்டும். 

 செடிகளின் அடனத்து பகுதிகளிலும் வயல் மை்றும் வரப்புகளில் 

உள்ள கடள செடிகளின் மீதும் பூெச்ிக்சகால்லிகடள சதளிக்க 

தவை்டும். 

  
 

கசம்பபன் தாக்குதல் கதன்பட்டால் அதலன கட்டுப்படுத்த 

கீழ்காணும் பூசச்ிக்ககால்லிகளில் ஏபதனும் ஒன்லை பதலவயின் 

அடிப்பலடயில் சுழை்சி முலையில் 10 நாட்கள் இலடகவளியில் 

கதளிக்கவும்:- 

 பீனாஸாகுயின் 25 EC- 1 லிைை்ர ்தை்ைீருக்கு 1.5 மில்லி லிை்ைர.் 

 ஓடமை் - 1 லிைை்ர ்தை்ைீருக்கு 2 மில்லி லிை்ைர.் 

தமலும் விவரங்கள் சதரிந்து சகாள்ள அருகில் உள்ள வை்ைார 

ததாை்ைக்கடல உதவி இயக்குநர ்அலுவலகத்டத சதாைரப்ு 

சகாள்ளுமாறு தகைட்ுக்சகாள்ளப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Control measure for Mealy Bug 

 

 Collection and destruction of mealy bug infested plants in the growing 

phase. 

 Application of Bio rationals in the initial stages 

 During the initial stage of infestation Azadiractin 0.15% EC or 5ml/l and 

Fish Oil Resin Soap @2ml/l to be sprayed. 

 If severe infestation is noticed, 1st spray of  Thiamethoxam 25 WG@0.5g/l 

should be given followed by flonicamide 50 WG @0.3g/L or or 

Spirotetramet 150 OD@1.25 Ml/l at 15 days interval. 

 Applcation of insecticides using high volume sprayer, directing all parts of 

the plants, weeds and leaf litters in and around the field. 

 
 

Control measures for Red Spider Mite 

 

 Neem based application of acaricides on rotation basis. 

 Propargite 57EC@2.5ml/lit 

 Fenazaquin 10EC@2.0ml/lit 
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