இந்தியாவிலுள்ள பட்டுவள!ப்புப் பகுதிகளுக்கான மல்ெபr ேநாய்கள் பற்றிய ஆண்டுக் குறிப்ேபடு
1. சாம்பல் ேநாய்
மாநிலங்கள்

முக்கிய பட்டுவள!ப்புப்
பகுதிகள்

க!நாடகம்

ராம் நக!, ேகாலா!, ஹாசன்

தமிழ் நாடு

ேசலம், கிrஷ்ணகிr

ஆந்திரப்பி ரேதசம்

அனந்தபூ!, சித்தூ!. க!நூல்

ஒடிசா

ேகாராபுட். திேயாக!. மயூ!பஞ்ச்

ேமற்கு வங்காளம்

ம!சிதாபாத். மால்டா. பி!பூம்

பீஹ ா!, ஜா!கண்ட்

எம்.பி.ராஜ், ராஞ்சி

அஸ்ஸாம்

ேஜா!ஹாட்

மணிப்பூ!

இம்பால்

திrபுரா

அக!தலா

நாகாலாந்து

திமாபூ!

ேமகாலயா

ேமகாலயா

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

அருணாச்சல்

மீே ஜாராம்

அய்ஜ்வால்

ஜம்மு-காஷ்மீ!

பாம்பூ!. மனஸ்பால், மி!குண்ட்

கடுைமயான
அறிகுறிகள்

:

(பில்ேலக்டீனியா ெகாrலியா)
ெவவ்ே வறு மாதங்களுக்கான ேநாயின் த*விரம்

ஜனவr

பிப்ரவr

நடுத்தரமான

மா!ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜூன்

ஜூைல

ஆகஸ்ட்

ெசப்டம்ப!

அக்ேடாப!

நவம்ப!

டிசம்ப!

குைறவான

இைலகளின் அடிப்பாகத்தில் ெவண்ணிற மாவு ேபான்ற திட்டுக்கள் காணப்படும்.
திட்டுக்கேளாடு ெதாட!புைடய இைலகளின் ேமற்பரப்பில் ெவளிறிய காயங்கள் ேதான்றும்.
ெவண்ணிறத் திட்டுக்கள் நாளைடவில் சாம்பல் பழுப்பு நிறமாகிக் கருப்பாகிவிடும். இைலகள் மஞ்சள நிறமாகி ஜவ்வு ேபான்று
மாறிவிடும்

கட்டுப்பாடு:

:

உழவியல் கட்டுப்பாடு: மல்ெபrச்ெசடிகைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ . x 90 ெச.மீ .) அல்லது இைண வrைச நடவு முைறயில் [90+150) x
60 ெச.மீ .] நடவு ெசய்யவும்.
இரசாயனக் கட்டுப்பாடு:

0.1% கா!பன்டஸிம் 50% நைனயும் தூள் (ெபவிஸ்டின்) (2 கிராம் – ஒரு லிட்ட! தண்ண !
* ) அல்லது 0.2% சல்ஃப!;

80% நைனயும் தூள் (சல்ஃெபக்ஸ்) (2.5 கிராம் - ஒரு லிட்ட! தண்ண *!) ெதளிக்கவும்.
பாதுகாப்புக்காலம்:

:

ெபவிஸ்டின் ெதளித்து 5-7 நாட்கள் கழித்தும். சல்ஃெபக்ஸ் ெதளித்து 10 நாட்கள் கழித்தும் இைலகைளப் புழுக்களுக்குக் ெகாடுக்கவும்.

2. இைலப்புள்ளி ேநாய் (ெச!ேகாஸ்ேபாரா ேமாrேகாலா )
மாநிலங்கள்

முக்கிய பட்டுவள!ப்புப்
பகுதிகள்

க!நாடகம்

ராம் நக!, ேகாலா!, ஹாசன்

தமிழ் நாடு

ேசலம், கிrஷ்ணகிr

ஆந்திரப்பி ரேதசம்

அனந்தபூ!, சித்தூ!. க!நூல்

ஒடிசா

ேகாராபுட். திேயாக!. மயூ!பஞ்ச்

ேமற்கு வங்காளம்

ம!சிதாபாத். மால்டா. பி!பூம்

பீஹ ா!, ஜா!கண்ட்

எம்.பி.ராஜ், ராஞ்சி

அஸ்ஸாம்

ேஜா!ஹாட்

மணிப்பூ!

இம்பால்

திrபுரா

அக!தலா

நாகாலாந்து

திமாபூ!

ேமகாலயா

ேமகாலயா

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

அருணாச்சல்

மீே ஜாராம்

அய்ஜ்வால்

ஜம்மு-காஷ்மீ!

பாம்பூ!. மனஸ்பால், மி!குண்ட்

கடுைமயான
அறிகுறிகள்

:

ெவவ்ே வறு மாதங்களுக்கான ேநாயின் த*விரம்
ஜனவr

பிப்ரவr

நடுத்தரமான

மா!ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜூன்

ஜூைல

ஆகஸ்ட்

ெசப்டம்ப! அக்ேடாப!

நவம்ப!

டிசம்ப!

குைறவான

ஆரம்பத்தில் இைலகளின் ேமற்பரப்பில் இைழமங்களின் அழிவின் காரணமாக பழுப்பு நிறத்தில் ஒழுங்கற்ற புள்ளிகள் ேதான்றும்/
இப்புள்ளிகள் ெபrதாகி, ஒன்ேறாெடான்று இைணந்து ெபrய வட்ட வடிவ துைளகளாக மாறும்/ேநாய் த*விரமானதும் இைலகள்
மஞ்சள; நிறமாகி உதி!ந்து விடும்

கட்டுப்பாடு:

:

உழவியல் கட்டுப்பாடு: மல்ெபrச்ெசடிகைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ . x 90 ெச.மீ .) அல்லது இைண வrைச நடவு முைறயில் [90
+150) x 60 ெச.மீ .] நடவு ெசய்யவும்.
இரசாயனக் கட்டுப்பாடு:

0.1%

கா!பன்டஸிம் 50% நைனயும் தூள் (ெபவிஸ்டின்) ஒரு லிட்ட! தண்ண *ருக்கு 2 கிராம் வ *தம் கலந்து

ெதளிக்கவும்.
பாதுகாப்புக்காலம்:

:

ெபவிஸ்டின் ெதளித்து 5-7 நாட்கள் கழித்து இைலகைளப் புழுக்களுக்குக் ெகாடுக்கவும்.

3. இைலப்புள்ளி ேநாய் (ைமேராத*ஸியம் ேராrடம் )
மாநிலங்கள்

முக்கிய பட்டுவள!ப்புப்
பகுதிகள்

க!நாடகம்

ராம் நக!, ேகாலா!, ஹாசன்

தமிழ் நாடு

ேசலம், கிrஷ்ணகிr

ஆந்திரப்பி ரேதசம்

அனந்தபூ!, சித்தூ!. க!நூல்

ஒடிசா

ேகாராபுட். திேயாக!. மயூ!பஞ்ச்

ேமற்கு வங்காளம்

ம!சிதாபாத். மால்டா. பி!பூம்

பீஹ ா!, ஜா!கண்ட்

எம்.பி.ராஜ், ராஞ்சி

அஸ்ஸாம்

ேஜா!ஹாட்

மணிப்பூ!

இம்பால்

திrபுரா

அக!தலா

நாகாலாந்து

திமாபூ!

ேமகாலயா

ேமகாலயா

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

அருணாச்சல்

மீே ஜாராம்

அய்ஜ்வால்

ஜம்மு-காஷ்மீ!

பாம்பூ!. மனஸ்பால், மி!குண்ட்

கடுைமயான
அறிகுறிகள்

:

ெவவ்ே வறு மாதங்களுக்கான ேநாயின் த*விரம்
ஜனவr

பிப்ரவr

மா!ச்

ஏப்ரல்

நடுத்தரமான

:

ஜூன்

ஜூைல

ஆகஸ்ட்

ெசப்டம்ப!

அக்ேடாப!

நவம்ப!

டிசம்ப!

குைறவான

ஆரம்பத்தில் இைலகளின் ேமற்பரப்பில் இைழமங்களின் அழிவின் காரணமாக பழுப்பு நிறத்தில் ஒழுங்கற்ற புள்ளிகள் ேதான்றும்.
இப்புள்ளிகள் ெபrதாகி, ஒன்ேறாெடான்று இைணந்து ெபrய ஒழுங்கற்ற

கட்டுப்பாடு:

ேம

துைளகள் ேதான்றும்.

உழவியல் கட்டுப்பாடு: மல்ெபrச்ெசடிகைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ . x 90 ெச.மீ .) அல்லது இைண வrைச நடவு முைறயில் [90 +150)
x 60 ெச.மீ .] நடவு ெசய்யவும். இரசாயனக் கட்டுப்பாடு: 0.1%

கா!பன்டஸிம் 50% நைனயும் தூள் (ெபவிஸ்டின்) ஒரு லிட்ட!

தண்ண ரு
* க்கு 2 கிராம் வ *தம் கலந்து ெதளிக்கவும். ேநாய் அதிகமாக இருந்தால் 10 நாட்கள் கழித்து இரண்டாம் ெதளிப்பு ெசய்யவும்.
பாதுகாப்புக்காலம்:

:

ெபவிஸ்டின் ெதளித்து 5-7 நாட்கள் கழித்து இைலகைளப் புழுக்களுக்குக் ெகாடுக்கவும்.

4. இைலப்புள்ளி ேநாய் (சூேடாெச!ேகாஸ்ேபாரா ேமாr)
மாநிலங்கள்

முக்கிய பட்டுவள!ப்புப்
பகுதிகள்

க!நாடகம்

ராம் நக!, ேகாலா!, ஹாசன்

தமிழ் நாடு

ேசலம், கிrஷ்ணகிr

ஆந்திரப்பி ரேதசம்

அனந்தபூ!, சித்தூ!. க!நூல்

ஒடிசா

ேகாராபுட். திேயாக!. மயூ!பஞ்ச்

ேமற்கு வங்காளம்

ம!சிதாபாத். மால்டா. பி!பூம்

பீஹ ா!, ஜா!கண்ட்

எம்.பி.ராஜ், ராஞ்சி

அஸ்ஸாம்

ேஜா!ஹாட்

மணிப்பூ!

இம்பால்

திrபுரா

அக!தலா

நாகாலாந்து

திமாபூ!

ேமகாலயா

ேமகாலயா

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

அருணாச்சல்

மீே ஜாராம்

அய்ஜ்வால்

ஜம்மு-காஷ்மீ!

பாம்பூ!. மனஸ்பால், மி!குண்ட்

கடுைமயான
அறிகுறிகள்

:

ெவவ்ே வறு மாதங்களுக்கான ேநாயின் த*விரம்
ஜனவr

பிப்ரவr

நடுத்தரமான

மா!ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜூன்

ஜூைல

ஆகஸ்ட்

ெசப்டம்ப!

அக்ேடாப!

நவம்ப!

டிசம்ப!

குைறவான

இைலகளின் கீ ழ்பரப்பில் சிறிய அல்லது நடுத்தர அளவுள்ள ெவல்ெவட் ேபான்ற கருநிற புள்ளிகள் காணப்படும். இப்புள்ளிகள் ெபrதாகி,
ஒன்ேறாெடான்று இைணந்து இைலகளின் அடிப்பாகம் முழுவதும் பரவும். அதிக பாதிப்பிற்குள்ளான இைலகள் மஞ்சள; நிறமாகி
முன்கூட்டிேய உதி!ந்து விடும்.

கட்டுப்பாடு:

:

உழவியல் கட்டுப்பாடு
+150) x 60 ெச.மீ . ]

:

மல்ெபrச்ெசடிகைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ .

) அல்லது இைண வrைச நடவு முைறயில் [90

நடவு ெசய்யவும்.

இரசாயனக் கட்டுப்பாடு:

0.1%

கா!பன்டஸிம் 50% நைனயும் தூள் (ெபவிஸ்டின்) ஒரு லிட்ட! தண்ண *ருக்கு 2 கிராம் வ *தம் கலந்து

ெதளிக்கவும். ேநாய் அதிகமாக இருந்தால் 10 நாட்கள் கழித்து இரண்டாம் ெதளிப்பு ெசய்யவும்.
பாதுகாப்புக்காலம்:

:

ெபவிஸ்டின் ெதளித்து 5?7 நாட்கள் கழித்து இைலகைளப் புழுக்களுக்குக் ெகாடுக்கவும்/

5. இைலத்துரு ேநாய் (ெசேராடீலியம் ஃபிஸி)
மாநிலங்கள்

முக்கிய பட்டுவள!ப்புப்
பகுதிகள்

க!நாடகம்
தமிழ் நாடு

ேசலம், கிrஷ்ணகிr

ஆந்திரப்பி ரேதசம்

அனந்தபூ!, சித்தூ!. க!நூல்

ஒடிசா

ேகாராபுட். திேயாக!. மயூ!பஞ்ச்

ேமற்கு வங்காளம்

ம!சிதாபாத். மால்டா. பி!பூம்

பீஹ ா!, ஜா!கண்ட்

எம்.பி.ராஜ், ராஞ்சி

அஸ்ஸாம்

ேஜா!ஹாட்

மணிப்பூ!

இம்பால்

திrபுரா

அக!தலா

நாகாலாந்து

திமாபூ!

ேமகாலயா

ேமகாலயா

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

அருணாச்சல்

மீே ஜாராம்

அய்ஜ்வால்

ஜம்மு-காஷ்மீ!

பாம்பூ!. மனஸ்பால், மி!குண்ட்

:

பிப்ரவr

மா!ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜூன்

ஜூைல

ஆகஸ்ட்

ெசப்டம்ப!

அக்ேடாப!

நவம்ப!

டிசம்ப!

ராம் நக!, ேகாலா!, ஹாசன்

கடுைமயான
அறிகுறிகள்

ெவவ்ே வறு மாதங்களுக்கான ேநாயின் த*விரம்
ஜனவr

நடுத்தரமான

குைறவான

இைலகளின் கீ ழ்பரப்பில் அதிகமான பழுப்பு மற்றும் கருநிற ெகாப்புளங்கள் ஊசியின் தைல ேபான்ற வடிவத்தில் காணப்படும்.
இக்ெகாப்புளங்களின் விைளவாக இைலகளின் ேமற்பரப்பில் கருநிற புள்ளிகள் ெதன்படும். இைலகள் மஞ்சள; நிறமாகி
முன்கூட்டிேய உதி!ந்து விடும்.

கட்டுப்பாடு

:

உழவியல் கட்டுப்பாடு: மல்ெபrச்ெசடிகைள அதிக இைடெவளி (90 ெச.மீ. x 90 ெச.மீ.) அல்லது இைண வrைச நடவு முைறயில் [90
+150) x 60 ெச.மீ . ] நடவு ெசய்யவும்.
இரசாயனக் கட்டுப்பாடு: காப்ப! ஆக்ஸி குேளாைரடு 50% நைனயும் தூள்

(ப்ளிட்டாக்ஸ்)

கலந்து ெதளிக்கவும் அல்லது 0.2% கவச் (ச்ேலாேராதேலானில்))
பாதுகாப்புக்காலம்

:

மருந்து ெதளித்து 15 நாட்கள் கழித்து இைலகைளப் புழுக்களுக்குக் ெகாடுக்கவும்/

ஒரு லிட்ட! தண்ண *ருக்கு 4 கிராம் வ *தம்

6. பாக்டீrயாவினால் உண்டாகும் இைலக்கருகல் ேநாய் (க்ஸாந்ேதாேமானாஸ் ேகம்பஸ்ட்rஸ் பிவி
மாநிலங்கள்

முக்கிய பட்டுவள!ப்புப்
பகுதிகள்

க!நாடகம்

:

பிப்ரவr

மா!ச்

ஏப்ரல்

ேம

ஜூன்

ஜூைல

ஆகஸ்ட்

ெசப்டம்ப!

அக்ேடாப!

நவம்ப!

டிசம்ப!

ராம் நக!, ேகாலா!, ஹாசன்

தமிழ் நாடு

ேசலம், கிrஷ்ணகிr

ஆந்திரப்பி ரேதசம்

அனந்தபூ!, சித்தூ!. க!நூல்

ஒடிசா

ேகாராபுட். திேயாக!. மயூ!பஞ்ச்

ேமற்கு வங்காளம்

ம!சிதாபாத். மால்டா. பி!பூம்

பீஹ ா!, ஜா!கண்ட்

எம்.பி.ராஜ், ராஞ்சி

அஸ்ஸாம்

ேஜா!ஹாட்

மணிப்பூ!

இம்பால்

திrபுரா

அக!தலா

நாகாலாந்து

திமாபூ!

ேமகாலயா

ேமகாலயா

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

அருணாச்சல்

மீே ஜாராம்

அய்ஜ்வால்

ஜம்மு-காஷ்மீ!

பாம்பூ!. மனஸ்பால், மி!குண்ட்

கடுைமயான
அறிகுறிகள்

ெவவ்ே வறு மாதங்களுக்கான ேநாயின் த*விரம்
ஜனவr

நடுத்தரமான

குைறவான

இைலகளின் கீ ழ்பரப்பில் சிறிய ஈரப்பைசயுள்ள புள்ளிகள் ேதான்றும்/
இப்புள்ளிகள் நாளைடவில் பழுப்பு நிறமாகிவிடும். பாதிக்கப்பட்ட இைலயின் பாகங்கள் உதி!ந்துவிடுவதால் இப்பகுதிகளில் துைளகள்
காணப்படும்.பாதிக்கப்பட்ட ெசடியின் தண்டில் ந*ள வாக்கான பழுப்பு நிறக்ேகாடுகள் ெதன்படும்.
ேநாய் த்ெதாற்று த*விரமானவுடன் இைலகள் மஞ்சள; நிறமாகி

கட்டுப்பாடு:

:

உதி!ந்து விடும்.

0.01% ப்ேளன்ேடாைமசின் அல்லது பூஷாைமசின் (ஒரு லிட்ட! தண்ண ரு
* க்கு ஒரு கிராம் வ *தம்) தெ◌ளிக்கவும். பாதிப்பு அதிகமாக
இருந்தால் 10 நாட்கள் கழித்து இரண்டாம் ெதளிப்பு ெசய்யவும்.

பாதுகாப்புக்காலம்:

:

மருந்து ெதளித்து 14

நாட்கள் கழித்து இைலகைளப் புழுக்களுக்குக் ெகாடுக்கவும்/

