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മഴkാലേരാഗനിവാരണം   സുഗnവിളകളിൽ 
 

സുഗnവയ്ഞ്ജനകൃഷിk് ഏെറ aനുേയാജയ്മായ സമയമാണ് മഴkാലം. 
enിരുnാലും, വിവിധ േരാഗനിയ്രnണ മാർg ൾ ശുപാർശയനുസരിc് 
സമയബnിതമായി പൂർtീകരിkുവാനും കൂടാെത, േരാഗലkണ ൾ കൃതയ്മായി 
നിരീkിc് ്രപതിവിധികൾ കാലവിളംബം കൂടാെത നടpിലാkുവാനും ്രപേതയ്കം 
്രശdിേk താണ്. ്രപമുഖ സുഗnവയ്ഞ്ജന ളായ കുരുമുളക്, ഏലം, i ി, 
മ ൾ , ജാതി enീ വിളകൾk് ekാലവും ഭീഷണിയുയർtുnവയാണ് 
മഴkാലേരാഗ ൾ . നടീൽ  വസ്തുkൾ, മ ്  , ജലം, കാ ്, പണിയായുധ ൾ  enീ 
മാധയ്മ ളിലൂെട വിനയ്സിkെpടുn നിരവധി േരാഗ െള രൂkമാkാൻ 
മഴkാലt് aനുഭവെpടുn anരീk താപനിലയും, ഈർpവും, ആർ്രദതയും 
സഹായിkുnു. 
 
കുരുമുളക്, ഏലം, ജാതി മുതലായവയിൽ  “ൈഫേ ാഫ്േtാറ” മൂലമു ാകുn 
്രദുതവാ ം, aഴുകൽ , കായ്െപാഴിcിൽ േരാഗ െള ഫല്രപദമായി നിയ്രnിkുവാൻ 
സസയ്ശുചിതവ് നടപടികളുെട ഭാഗമായി േരാഗം ബാധിc് നശിc സസയ് ളും 
സസയ്ഭാഗ ളും േതാ ളിൽ നിnും പൂർ മായി നീkം െചയ്ത് 
നശിpിേk താണ്. കൂടാെത േതാ ളിൽ  നീർവാർc സൗകരയ്ം 
uറpാേk തുമു ്. sിരമായി േരാഗബാധ ക ുവരുn ്രപേദശ ളിൽ iലകൾ, 
കായ്കൾ enിവയുെട സംരkണtിന് േമയ്-ജൂൺ , ആഗs് -െസപ് ംബർ  
മാസ ളിൽ oരു ശതമാനം വീരയ്മുll േബാർേഡാ മി്രശിതം തളിയ്kുവാൻ 
്രശdിkണം. കൂടാെത aതാത് വിളകളിൽ നിർേdശിkെp ി ുll െമ ലാക്സിൽ-
മാേ ാെസേബാ (0.125%), െപാ ാസയ്ം േഫാസ്േഫാേണേ ാ (0.3%) uപേയാഗിc് 
ൈഫേ ാഫ്േtാറ മൂലമു ാകുn േരാഗ െള െചറുkാവുnതാണ്. കുരുമുളകിലും 
i ിയിലും മ ിലൂെടയുll േരാഗവിനയ്ാസം തടയുവാൻ  തട ൾ/വാര ൾ 
േകാpർ ഓക്സിേkാൈറഡ് (0.2%) aെലല് ിൽ  െമ ലാക്സിൽ-മാേ ാെസബ് (0.125%) 
ലായനി uപേയാഗിc് കുതിർേk താണ്. 
 
മഴkാലt് ഏലം, i ി, മ ൾ  തുട ിയവയിൽ പരെk കാണെpടുn 
ത യഴുകൽ , മൂട്/മൃദുചീയൽ  enിവ “പിtിയം” മൂലമു ാകുn 
്രപധാനേരാഗ ളാണ്. i ിയിലും മ ളിലും േരാഗലkണ ൾ 
്രപതയ്kെp ാലുടൻ േരാഗബാധേയ  െചടികൾ പിഴുതുമാ ി നശിpിkുകയും 
വാര ൾ മാേ ാെസബ് ലായനി (0.3%) oഴിc് കുതിർേk തുമാണ്. 
േരാഗനിർമാർjനtിെn ഭാഗമായി നീർവാർc uറpാkണം. േമൽpറ  
േരാഗ െള െചറുkുവാൻ േമയ്-ജൂൺ , ആഗs് -െസപ് ംബർ  മാസ ളിൽ aതാത് 
വിളകളിെല ശുപാർശയനുസരിc് േകാpർ ഓക്സിേkാൈറേഡാ (0.2%), 
െമ ലാക്സിൽ-മാേ ാെസേബാ (0.125%), െപാ ാസയ്ം േഫാസ്േഫാേണേ ാ (0.3%) 
uപേയാഗിkാവുnതാണ്. 
 
i ിയിെല ബാക്ടീരിയൽ  വാ ം ലളിതമായ ‘ഊസ് െടs് ’ നടtി 
േരാഗsിരീകരണtിന് േശഷം േരാഗബാധേയ  െചടികൾ പിഴുതുമാ ി 
നശിpിേk തും, വാര ളിൽ  േകാpർ ഓക്സിേkാൈറഡ് (0.2%) 
oഴിേk തുമാണ്. 
 
കുരുമുളകിൽ, െപാതുെവ uയർn്രപേദശ ളിൽ ക ുവരുn കുമിൾ മൂലമു ാകുn 
തിരിെകാഴിcിൽ നിയ്രnിkാൻ  േബാർേഡാ മി്രശിതം (1%) aെലല് ിൽ 
കാർെബൻഡാസിം-മാേ ാെസബ് (0.1%) iലകളിലും തിരികളിലും തളിcാൽ 
മതിയാവും. 


