பழ ஈ கட்டுபடுத்தல்: மலிவு விலல பிடிப்பான்கள் &
வசப்படுத்தும் சாதனங்கள் தயாரிக்கும் முலை
1

2

பாட்டிலின் மூடியின் நடுவில்,
ஒரு ஊசியினால் சிறிய துனள
வசய்து வகாள்ளவும்.
காலி 1 லிட்டர் பிளாஸ்டிக் தண்ணர்ீ
பாட்டிலில் மேலிருந்து 3 அங்குலம்
விட்டு ஒரு அங்குல அளவிற்கு 3
சன்னல் மபான்ற வடிவினன
கத்தியால் வவட்டி வகாள்ளவும்..

ோம்பழ ஈ

3

பத்து அங்குல நீளம் வகாண்ட வேல்லிய
கம்பினய (னவயனை) எடுத்துக்வகாண்டு
அதன் நடுவில் ஒரு முடிச்சினன மபாட்டு
மூடியின் கீ ழ்பகுதி வழியாக நுனழத்து மேல்
பகுதியில் பாட்டினல வதாங்கவிடுவதற்கு
ஏதுவாக வனளவு ஏற்படுத்தி, ேறு
முனனயில் வசப்படுத்தும் சாதனம்
ோட்டுவதற்கு ஒரு வகாக்கினய வசய்யவும்

4

8

வவள்ளரி ஈ

அனை அங்குல அடர்த்தியுள்ள பருத்தி
நூலினன (கயிறு)
எடுத்து, இைண்டு
அங்குல நீளத்திற்கு சிறு துண்டுகளாக
கத்தரித்து அதன் முனனனய வேலிதான
கம்பியால் கட்டவும்

5

பாட்டினல வவவ்மவறு
இடங்களில் பூேியிலிருந்து
குனறந்தபட்சம் 3- 4 அடி
உயைத்தில், நிழலான இடத்தில
கட்டித் வதாங்கவிடவும்

7

6
வசப்படுத்தும் சாதனம் தயாரிப்பு : 30
பாட்டில்கள் @ 4 மிலி / பாட்டில்

மமத்தில் யுஜிந ால் (Methyl EugenolME) : 60 ேிலி
எதில் அல்கம
ால் :
40 ேிலி
வேத்தில் யுஜிமநால் ேற்றும்
20 ேிலி ேலதியன்/ DDVP (புசிவகால்லி)
(அதாவது 6:4:2 என்கிற விகிதத்தில்)
உபமயாகபடுத்தும் மவனளயில்
அலுேிநியதாளின் மூன்றில் ஒரு
பகுதினய அகற்றிவிட்டு
வசப்படுத்தும் சாதனத்னத மூடியில்
வபாருத்தப்பட்டுள்ள வேல்லிய
கம்பியில் கட்டிவிடவும்

கத்தரிக்கப்பட்ட பருத்தி நூல் துண்டுகனள
ME / Cue வசப்படுத்தும் சாதன கனைசலில் 24
ேணி மநைத்திற்கு ஊற னவக்கவும்.
வசப்படுத்தும் சாதனத்தில் ஊற னவத்த
ஒவவாரு நூல் துண்டுகனளயும் ேீ ண்டும்
பயன்படுத்தும் வனை தனித்தனிமய
அலுேிநியதாள்களில் கற்றி னவக்கவும்.

கலக்கவும்.

கியூ லூர் (Cue lure) : 60 ேிலி
எதில்
அல்கம
ால் : 40 ேிலி கியூ லூர்
ேற்றும் 20 ேிலி ேலதியன்/ DDVP
(புசிவகால்லி) (அதாவது 6:4:2 என்கிற
விகிதத்தில்) கலக்கவும்.

வசப்படுத்தும் சாதன கலனவனய தயாரிக்கும் மபாது நல்ல காற்மறாட்டமுள்ள அனறயில் னககளில் உனற அணிந்து வகாண்டு தனிதனி வகாள்கலன்கனளயும்,
அளவிடும் ஜாடிகனளயும் உபமயாகபடுத்தவும். ஒரு பாட்டில் பிடிபானுகான வசப்படுத்தும் சாதனம்
(ME/
Cue lure) தயாரிக்க சுோர் ருபாய் 35/- வசலவாகும். பின்பக்கத்தில் அளனவகள் பற்றி பார்க்கவும்
மேலும் விவைங்களுக்கு

: Scientific Officer, Plant Biosecurity Division, NIPHM, Hyderabad, Telangana.
Mobile:08978778729. Email: sopraniphm2-ap@nic.in

மமத்தில் ஐநகந ால் லூர்க்கு வசப்படும் பழ ஈக்கள்

ோம்பழ ஈ

வகாய்யாபழ ஈ

பாக்ட்மைாசீை டார்சலிஸ்

குழிப்மபரிபழ ஈ

பாக்ட்மைாசீை கவைக்டா

பாக்ட்மைாசீை ஜூமநட

பாக்ட்மைாசீை கார்யிமய

மமத்தில் யுஜிந ால் (ME lure) வசப்படுத்தும் சாதனம் பயன்பாடுகள்
பயிர்கள் : மாம்பழம், பப்பாளி, மகாய்யா, எழுமிச்லச மற்றும் எல்லா பழ வலககள்
கண்காணிக்க நவண்டியலவகள்
(For Monitoring)
•

ஒரு சதுை கி. ேீ . மதனவயான வசப்படுத்தும்
சாதனம்

(lure)

•

:1

: வருடம்

•

காலம்

•

ோற்றமவண்டியது

•

பரப்பளவு கட்டுபாட்டிற்கு
(For Area-wide Control)
ஒரு ஏக்கருக்கு மதனவயான வசப்படுத்தும் சாதனம்

:6

- 10
முழுவதும்

: 30 - 40 ாட்களுக்கு
ஒரு முலை
ஒரு சதுை கி ேீ பயன்படுத்த மவண்டிய
வசப்படுத்தும் சாதனம்
வருடம்

:

: காய் நதான்ைியதில் இருந்து
அறுவலட வலர

•

காலம்

•

ோற்றமவண்டியது

•

பருவத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு உபமயாகபடுத்த
மவண்டிய வசப்படுத்தும் சாதனம் 12-20

ஒரு முலை

: 30 - 40

ாட்களுக்கு

:

8 – 12/ ஒரு

அல்லது 18-30 பயிருக்கு ஏற்ப

கியூ லூர் (Cue lure) வசப்படுத்தும் சாதனம் பயன்பாடுகள்
பயிர்கள் : மவள்ளரி, நகாலவக்காய், பரங்கி, பூசணி, பாகற்காய், புடலங்காய்,
பீர்கங்காய், சுலரக்காய், மூலாம் பழம், சீலம மவள்ளரி, etc. மற்றும் மாம்பழம்,
மகாய்யா, எழுமிச்லச, சப்நபாட்டா etc.
கண்காணிக்க நவண்டியலவகள்

(For Monitoring)
•

ஒரு சதுை கி. ேீ . மதனவயான வசப்படுத்தும்
சாதனம்

•
•

•

(lure)

:1

•

ஒரு ஏக்கருக்கு மதனவயான வசப்படுத்தும் சாதனம்

:

6 - 10

: வருடம் முழுவதும்
ோற்றமவண்டியது : 30 - 40
ாட்களுக்கு
காலம்

ஒரு முலை
ஒரு சதுை கி ேீ பயன்படுத்த மவண்டிய
வசப்படுத்தும் சாதனம்
வருடம்

பரப்பளவு கட்டுபாட்டிற்கு
(For Area-wide Control)

:

8 – 12/ ஒரு

•

•
•

: பூவிலிருந்து அறுவலட வலர
ோற்றமவண்டியது: 30 - 40
ாட்களுக்கு
காலம்

ஒரு முலை

பருவத்தில் ஒரு ஏக்கருக்கு உபமயாகபடுத்த
மவண்டிய வசப்படுத்தும் சாதனம்

: 12-20

அல்லது 18-30 பயிருக்கு ஏற்ப

கியூ லூர்க்கு (Cue Lure) வசப்படும் பழ ஈக்கள்

வவள்ளரி ஈ

பாக்ட்மைாசீை குகர்பிமட

பாக்ட்மைாசீை தாவு

பாக்ட்மைாசீை
பாக்ட்மைாசீை காமடட்ட
னநக்மைாபிவோைலிஸ்

