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భారతీయ వ్యవ్సాయ రిశోధన మండలి – కంద్ర రత్తి రిశోధన సంసథ
ఈ వారం రత్తి సాగు సలహాలు 11 నుండి 17 జూన్, 2015 (30 నుారమాణిక వారం)
*నుారంతీయ వ్యవ్సాయ విశ్వవిద్యయలయాల నుండి అంద్ుకునన సమాచయరము ఆధయరంగా సమాకరించబడినద్ి .
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ఉతి ర భారత ద్ేశ్ము:
1. రత్తి రసి ఽత్భు నలక దశలోఉంది.
2. రత్తి ఆకుభుడత్ రైయసఽృత్టటుకోగల కైవలం సవలౄకలిక రత్తి యకలు

కని, సంకయ జాత్త నౄటీ

విత్ి నాలు భాత్రబే ళనూయసఽ చేమఫడినది.
3. దేశీ రత్తి యకలు అకుభుడత్ రైయసఽృఫాగ త్టటుకుంటాభ.
4. ంట అవఱేశుల ైన రత్తి ంట కొభైలు రేళ్ైు నదల ైన రటిని నశుు యచాలి(త్గలెటుకడదఽ).
5. నుొ లం గటల పెైన భమిము నుొ లంలో ట్మ
ై ాంథీభా ననోగెైన

(గలిజైయు), వమమిఫాభ నదలగు

కలుు నకకలనఽ లేకుండా చాడాలి.
6. తాభయ ుయుగులు రత్తి నలకల లేత్ ఆకుల హమిత్ దాయుని నాకి

త్తనిరేశూి భ. ఆమిూక నషు

మినేత్త ఆధాయంగ ససయక్షణ చయలు చేటాులి.
7. విల ైనoత్ వయుకు ుయుగు భందఽలు చికమి చేమవదఽు.

మధయ మరియు ద్క్షిణ భారత ద్ేశ్ము:
1. గుజమత్,

భధరదేశ్, భశృమషు ర భమిము మిశూా మశుురలలో జూన్ 15 నఽంచి 25 తేదిల

భధలో విత్ే
ి కోవడానికీ అనఽకలబైన సభమభు.
2. జుల ై 15 త్యురత్ దక్షిణ ఫాయత్ దేశభులో రత్తి విత్ే
ి కొనమదఽ.
3. రత్తినీ కలువలు ఫో దేల ెై విత్ే
ి కొంట్ భుఖంగ అదిక శూందరత్ (HDPS) లో వితేి రత్తికి
అనఽకలంగ ఉంటటంది.
4. వయషధాయం రత్తిని 8-10 ళెం.నైల వయషభు డిన త్యురత్ లేదా 6 అంగుయాల లోత్ే బూనే త్డిళన
త్యురత్ భాత్రబే విత్ే
ి కోరలి.
5. సవలౄకలిక నౄటీ రత్తి సంకయ జాత్త విత్ి నాలనఽ భాత్రబే ఎనఽృకోరలి .
6. వమషదాయ మిళీత్ేలలో భాత్రబే, నౄటీ సంకయ జాత్త రత్తిని

90×30 ళెం.నై దాయంలో

విత్ే
ి కోరలి.
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7. సఽయజ్

(CICR),

NH615(

VN-MAU,

యేణి),

AKH081(DR

PDKV,అకోలా),

పులేధనవంత్మీ( MPKV, మహౄమి) నౄటీకనీ సవలౄకలిక వంగడాలు , ఈ రత్తి యకలు జూన్
భుందఽ 60×10 ళెం. నై పులే ధనవంత్మి

15

45×10 ళెం.నై దాయంలో విత్ే
ి కొంట్ వమషఫార

మిళీత్తలు (ఫెటు), చచుయుగులనఽ ఫాగ త్టృ
ు కోగలవు . ఈ యకలనఽ అధిక శూందరత్
నకకలనఽగ విత్ే
ి కోరలి(HDPS).
8. శూో మాచికుకడె, అలసంద, నేనఽభులు ెసయు పెైయలనఽ అంత్య ంటగ రత్తి యకలలో లేక సంకయ
జాత్త నృటిలలో రేసఽకునవచఽచనఽ. మెైజోనౄమం కలచర్ నఽ త్ౄని సమిగ ఈ పెైయల విత్ి నాలకు
టిుంచాలి.
9. రత్తి ంట చఽటటు 2-3 వయసలలో కంది చాళ్ైు రసఽకుంటే నైలిల ఫగ్సా (ండినలిల ) చచుయుగుల
కు శయణామిథ (Refugia)గ నికొసఽింది.
10. రత్తి వితేి భు oదఽ ఫాశూలిన్(45 EC), శూొు ంప్(30EC) 2.5 లీ/ఴెకుయుకు భందఽనఽ కల నలపెై
చికమిచెమలి.
11. 2 నఽండి 4 టనఽృల వువుల ెంట/ గత్ి భు/కంనుో స్టు ఎయువునఽ తొలకమి

వమషలతొ భూడేళ్ల

కొకశూమి ఎకమనికి రేళ కలిమ దఽనఽృకోవలి.
12. అజటోఫాకుర్/అజోళెైౄమిలలమ్/PSB@25గామ్/1kg రత్తి విత్ి నాలకు టిుంచాలి

దీనివలన

రత్తిశూగులో 25% నత్రజని / ఫాసౄయo ఆదా అవుత్ేంది.
13. రత్తి యకలకు ఇనేడాకోలరడ్ ( 8గామ్), రైటారక్సా/ థెైయమ్(3గామ్)/kg విత్ి నాలనఽ వుదిు చెళనచో
యసం ఼లేచ ుయుగులు/శిలీందార సంఫంధిత్ కుళ్ైు తేగుళ్ైు నిరమి oచఫడతాభ.

భారతీయ వ్యవ్సాయ రిశోధన మండలి - కంద్ర రత్తి రిశోధన సంసథ ద్యవర సినుారసు
చేయబడిన యాజమానయ ద్ధ తులు
ురసగుల నియంతరణ

సాద్యరణ సినూారసులు
ఆచరించ వ్లసిన ద్ద తులు:
1. యసం లేచ ుయుగులనఽ త్టృ
ు కొనే యకలనఽ/సంకయ జాత్త యకలనఽ ఎంక చెమడభు వలన
ుయుగు భందఽల ెై ఖయుచ త్గుగత్ేoది.
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2. జోనృ, అలసంద , శూో మాచికుకడె , నేనఽభులు అంత్య ంటలు రేమడభు వలన యసం లేచ
ుయుగులనఽ నిరమించే ఫదనికలు భమిము మనృజీవులు విదిుచెందఽతాభ..
3. ఇనైడాకోలరడ్ 7గామ్/kgతో విత్ి న వుదిుచెమాలి.
4. యసభు లేచ ుయుగులు ఎకుకవగ వచేచసంకమలలోనత్రజని ఎకుకవ రమకడదఽ.
5. సకలంలో కలు నిమంత్రణతో ండినలిల నఽ నిమoత్తరచాలి.
6. యసభు లేచ ుయుగులనఽ నిమంత్తర oచాడానికి ఇనైడాకోలరడ్ భందఽనఽ కండభు ెై 30 నఽoచి
40 భమిము 50 నఽoచి 60 మోజులలో, ఎళెట్, డెైనేథాఏట్ కుoచేతొ ూమాలి.

చెయరాని నులు/ ఆచరించ కూడనివి:
1. యశూమనిక ుయుగు భందఽలనఽ

నదటి 60 మోజుల వయకు చికమి చేమమదఽ. దీనివలన

ఫదనికలు విదిుచెoది యసభు ఼లేచ ుయుగులు నిమంత్రణల్ ఉంటాభ.
2. ఆకుభుడత్ semilooper ుయుగులుకు ుయుగు భందఽల చికమి చెమకడదఽ.
3. నౄటి రత్తి నైద నౄటి సంఫంధిత్ భందఽలునఽ రడమదఽ.
4. ఇనైడాకోలరడ్,అళటాబే఼రడ్ వంటి భందఽలనఽ నౄటి రత్తి పెై చికమి చెమకడదఽ.
5. నూశూనేడాన్, నేథెైల్

నుయథామాన్, నుమెట్ , మోనోకోాటోనూస్ట, డెైకల ోమోరస్ట , కమోెుమన్,

నేథొ నేల్, ట్జ
ై ోనూస్ట, బటాళశూు స్టా వంటి అత్ంత్ శృనికయక భందఽలనఽ రడమదఽ.
఼రనురనిల్/ెైమితారభడ్ చికమి చెమనిచొ తెలల దో భ మదఽ.
రసము ీలచేురసగులు నియంతరణ:
1. ఆరిధక నష్ట్ము కలిగించే సూచిక (ఇటియల్): తెలల / చచ దో భ గైడ్
ా -2 నషు భు అనగ 25 %
నకకలకు కింది ఆకు అంచఽలు భుడెచఽకునుో భ, సఽు యంగుగ భామితే ధిగువ ఇచిచన
మాజభన దు త్ేలు నుటించాలి.
2. 1% రే నానే, 5% రే గింజలు కశుమభు లో ఏదెైన 0.05%-0.1% సఫుె నుొ డితో కలి
చికమీ చేసఽకోరలి.
3. 10 గా రేముళ
ీ ఼లిమ లఖాని క లీటయు నీటిలో కలి చికమీ చేమవచఽచనఽ.
4. డెైపనీ ఽుమన్ (50 WP 800 గా/ ఴెకుయుకు) , ఫ్ోల నికనేడ్ 50WG 200 గా a.i/ ఴెకుయుకు లేక
ఫునుొ ర పజిన్ 25 % SC 200 గా a.i/ ఴెకుయుకు చికమి చేమవల నఽ.
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5. నైమిడ్ ఫగ్స నగగ లనఽ నషు భు చేకమిచనచో డెైనేతోమట్, ఎళపేట్ 1గా క లీటయు నీటిలో లేక
ఇథీమాన్ భందఽలనఽ కడ రడవచఽచనఽ.
కాయ తొలుచు ురసగుల యాజమానయ ము:
నౄటి రత్తి సభయువంత్ంగ కమ తొలుచఽ ుయుగులనఽ నిమంత్తరంచగలదఽ.
సాద్యరణ రకాలు సంకరాలలో యాజమానయము
1. 50%కాయ తొలుచు ుయుగులు ఆశించిన నకకలు గభనిళేి , నౄటి రత్తి పెై HaNPV రైయస్ట దారవణం
నఽ చికమి చెమాలి భమిము 5% రే కశుమాభునఽ రమనికి కశూమి లేక నూో సలోన్ లనఽ
నుొ గకు లదెు ుయుగులకు, తెలలదో భలనఽ నిమంత్తరoచాడానికి రడవచఽచనఽ.
2. రత్తి ంట 70 నఽంచి 80 మోజులలో Trichogramma

భందఽనఽ నౄటి రత్తిలో రడమదఽ. సంకయ

జాత్త రత్తి యకలలో రడవచఽచనఽ.
3. కోలమ౦త్రనిలినుో ర ల్, ులఫెoడబై డ్, ళెైౄనోఱ డ్, ఎభబకిునెoజోఎట్, ఇoడాకాకర్ె నఽ రడి చచ
ుయుగులనఽ నిమంత్తరంచవచఽచనఽ. ఇవి ఫదనికలు, మనృజీవులకు ఎలాంటి శృని చేమదఽ.
4. గులాబీ రంగు /తలనతి ల ురసగులు: ది కమలకు క లామవ లేక 8 మెకకల ుయుగులు క
మత్తర చొుౄన భూడె మత్ేరలు ఉనృటల భతే కివనాల్ నూస్ట 25EC/నుో ర పేనోనూస్ట 50EC @ 2
నే.లి /లీటర్ నీటిలో లేదా థయోడికర్ె 75 WP@20 గా లేదా ఎదో క ెైమితారభ డ్ భందఽలనఽ
రడాలి.
5. నుొ గాకు లద్ెద ురసగు:

గుడల సభూశృలనఽ రేయురేమాలి భమిము నుొ గకు లదెు ుయుగు రైయస్ట

దారవణంనఽ @ 500LE/ఴెకుయుకు లేదా మిమోన్ 10 EC లేక

250 గాలమివన్ 75 WP నఽ 250

లీ/ఎకమనఽకు చికమి చెమాలి.
6. కాండము తొలిచె ఈగ : కండభు తొలిచె ఈగ ఆశించినటల భతే నుో ర పెనోనూస్ట 2 నే.లి/లీటర్ నీటిలో
చికమి చెమాలి.
7. నతి ల నివారణ : 12.5 /ఴెకుయుకు ( 2 %బటాలిుఴెైడ్) భందఽనఽ గటల పెై నత్ి లుల వునృ చోట
రేమాలి .
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తెగుళ్ళు నియంతరణ:
ఎండు తెగుళ్ళు: ఫెటు త్యురత్ అదిక వయషభు వచిచనచో అదిక నీటి త్డి ఇచిచనచో ఎండు తెగుళ్ళు వచఽచనఽ
,10mg/లీ (10 ppm) కోఫాల్ు కోలమెైడ్ నఽ చికమి చెమాలీ, శిలీందారల దావమ వచిచనటల భతే కర్
ఆకీాకోలమెైడెృ 25 గామ్ భమిము

200గా భూమిమానఽ 10 లీటయల నీటిలో లేక కమెెనిి జీమం 1 గామ్

/లీటయు నీటిలో కలి చెటల దగగ య నుో మాలి.
కాయ కుళ్ళు తెగులు: తెభ రతా వయణంలో చెటు ట కిాoద కమలు కుళ్ైుకు గుమి అవుతాభ.
భాంకొజెబ్ 75 WP

+కోలమోథాలోనిల్ 70 WP 2 గామ్/లీటయు నీ

టిలో కలి చీకమి చేమాలి . భంచి

పలితాలు కోసభు 10 గామ్ ళెలివట్, 50ml ట్ట
ై న్ నఽ 100 లీటయల నీటిలోకలి చికమి చెమాలి.
ఆల్ రనరియా బ్ా ట్
ల : 2.5గా భాైంకొజెబ్ నఽ చీకమి చేమాలి . ఫాకిుమిమల్ బ్ా ట్/బ
ల
ైమోథెళమం ఆకుభచచ
తెగులకు ళెును
ర ు ో బైళనాలేట్

(15-12 గా/ఴెకుయుకు ) భమిము కర్ ఆకీా కోలమెైడ్ (1500-2000

గా/ఴెకుయుకు) నఽ 200-250 లీటయు నీటిలోకలి చికమి చేమాలి.
కలుు నియంతరణ:
చినృ కలుు పెై కలుు భందఽలు అధిక రఫావశీలిగ ఉంటాభ. ఈ భందఽలనఽ 15-25 మోజుల వమసఽ
కలుు పెైనన రడాలి.
గడిి జాత్త కలుు నియంతరకాలు : కివజాలోనూఫ్(టమగ), పెనాకోానురప్ ( విప్ సార్) ఫ్ులఅజినూో ప్ ఫూటిల్,
నుొ ర కుఇజనూొ ప్( ఎజిల్) 20-50 గా ఎకమనికి రడాలి.
వడలాకు కలుు నియంతరణ: ెైమిథియోఫెక్స శూో డిమం (ఴిట్ వీడ్ి ) చికమి చేమాలి.
అధిక వివమలుకు వవశూమ అధికమిని సంరదించండి .
అధిక వ్రషు నీరస నియంతరణ:
రత్తి అధిక నీటికి చాల సఽనిృత్ంగ రవమిిసి ఽంది. అధిక వయషనుత్ నురంత్ం(>

700-900 నే.నై) భుయుకు

నీటి నిమంత్రణ కెై చాళ్ైు ఫో దెల పెై రత్తి విత్తి కోవడం భంచిది. అధిక నీటిని తీళరేభడానికి త్గిన
కలువలనఽ నుొ లం చఽటటు ఏయౄయయు కోరలి.
నీటినీ తీళరేళన త్యురత్నే పెై భందఽలు రేసఽకోరలి. రత్తి సఽు యంగు కొళేి

0.5 -1.0% DAP కని

19:19:19 రమనికి కశూమి చికమి చెమాలి.
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ంట ఆరోగయ యాజమానయము:
1. తగిన నుో ష్టణ అతయంత అవ్సరము

: బగీృలమం సలేట్, 2% మూమిమా /డీఏ చికమి నౄటీ

ఉత్ౄత్తి కి అవసయభు.
2. ఎరర ఆకు తెగులు: 2 % మూమిమ , 0.5% జింకాలేౄట్ 0.2% ఫో మన్, 15 మోజుల వవదిలో 90
మోజుల వయకు చికమి చెసఽకొనవచఽచనఽ.
3. ముగగ ూత రాలుట: 21 ppm NAA 7మి.లి/15 లీటయు నీటిలో కలి చికమి చెమాలి.

వీకలా సలహా నివేద్ిక సమనవయ జటట్:
శాసి రవేతిలు

చిరసనయమా

డా. కె. ర్. కాంత్త

నిమైుశకుడె, సి.ఐ.సి.ఆర్, నయగపర్

డా. ఎ. రకష్

మికలౄన సభనవమ కమి భమిము భుఖ

, సి.ఐ.సి. ఆర్ , నురంతీమ కైందరం

కోమంఫత్
ి ర్
డా. డీ నంగ

నురంతీమ అధక్షుడె, సి,ఐ.సి.ఆర్ , నురంతీమ మిఱోధన కైందరం , ళమా

డా. ఎస్ట నౄ ళంగ్స

విఫాగ అధక్షుడె, ంట అనవిదిూ, విఫాగం సి.ఐ.సి.ఆర్ , నయగపర్

డా.సంధ కాంత్త

విఫాగ అధక్షుడె, ంట సంయక్షణ విఫాగం , సి.ఐ.సి.ఆర్, నయగపర్
విఫాగ అధక్షుడె, ంట ఉత్ౄత్తి విఫాగం, సి.ఐ.సి.ర్ , నయగపర్

డా. ఫలల స్ట డీశూౌజ
డా.అగారల్

ళ఼నిమర్ ఱసి ర
ి ర్
ై ేత్ి, సి.ఐ.సి.ఆర్ , కోమంఫత్

డా.ఎస్ట ఏచ్. ఎమ్.సఫెష్

ఱసి ర
ి ర్
ై ేత్ి, సి.ఐ.సి.ఆర్, కోమంఫత్

వాతయవ్రణ నివేద్ిక కొరకు ఇనయేరిి శాసి రవేతిలు (AICCIP కంద్యరలు):
శాసి రవేతిలు

చిరసనయమా

డా.యభజిట్ ళంగ్స

ంజాబ్

ముబ్ైల్ సంఖ్య
వవశూమ 9463628801

ఇ మెయల్ ఐడి
rsmeenars@gmail.com

విశవవిదాలమం, ఫటిండా, ంజాబ్
డా.ంకజ్ మతోమై

ంజాబ్

వవశూమ 9464051995

pankaj@pau.edu
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విశవవిదాలమం, పమీదో కట్, ంజాబ్
డా. జగదీష్

ళ.ళ.స్ట- హమనా వవశూమ

ఫెనిరల్

విశవవిదాలమం, ఴిశూర్ -

9416325420

cotton@hau.ernet.in

9255947380

slahuja2002@yahoo.com

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.com

9460246043

hpagron@rediffmail.com

9335699132

jagdishk64@yahoo.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

125004, హమనా
డా. స్ట.ల్.అహృజా

ళ.ళ.స్ట- హమనా వవశూమ
విశవవిదాలమం, ళమా, హమనా.

డా. కై. ఎన్.

శూవనే కైశవనంద్ మజశూిన్

ఫాటిమా

వవశూమ

విశవవిదాలమం,

శిాగంగనగర్, మజశూిన్.
డా. హయౄల్
నైనా

వవశూమం భమిము ట్కృలజీ
భశృమణ రతాప్
విశవవిదాలమం, ఉదెైూర్313001 , మజశూిన్

డా. నమైందర కుభార్ వవశూమం భమిము ట్కృలజీ ళ.
మాస్ట.ఎ విశవవిదాలమం, కనాౄర్
- 208 002, ఉత్ి య రదేశ్
డా. గోపలుి

నవశూమి వవశూమ
విశవవిదాలమం,- 396 450

,

గుజమత్
డా. ఎమ్.డి.

జునాగద్ వవశూమ

ఖంనాౄయ

విశవవిదాలమం- జునాగద్,
362001, గుజమత్

డా. ఆర్.డఫలు.

భశృతాై పులే కిల విద఼త్ి ,

ఫాయుడ్

యహృమి – 413722, భశృమశుుర.

డా.నౄ. ఆర్. నుటిల్

ంజఫారవు దేవుైఖ్ కిల
విదా఼థ్, అకోలా-

444104,

భశృమశుుర.
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డా.఼.ర్. జానవర్

భమఠ్వడ

వవశూమ 7588151244

crsned@indiatimes.com

విశవవిదాలమం, యేన- 431402,
భశృమశుుర
డా. సతీష్ యళ

ఆర్.వి.మస్ట కిల విఱవ విదాలమ,

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

గవలిర్ -

డా.నృ.ఎస్ట.నామక్స మిశూా

వవశూమం భమిము

ట్కృలజీ

విశవవిదాలమం,

బుఫనేశవర్- 751003, మిశూా
డా. ఎస్ట. ఫాయత్త

ఆచాయ ఎన్.జి. యంగ వవశూమం
విశవవిదాలమం, లామ్, గుంటృయు,
ఆంధర రదేశ్.

డా. శమై

ఆచాయ ఎన్.జి. యంగ వవశూమం
విశవవిదాలమం, నందాల, ఆంధర

08514-

sharmarars@gmail.com

242296

రదేశ్.
డా. అలడకటిు

వవశూమ ఱశూిరల విశవవిదాలమం, 9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

ధామవడ్ , 580005, కమాటక
డా. నెభనా

వవశూమ ఱశూిరల విశవవిదాలమం, 9448633232

bheemuent@rediffmail.com

మెైచార్ , 584102, కమాటక
త్నేళ్ నాడె

వవశూమం

విశవవిదాలమం, శిావిలిల ుత్ేర్,
త్నేళ్ నాడె.
త్నేళ్ నాడె

వవశూమం

విశవవిదాలమం,కొమంఫత్ే
ి ర్,
త్నేళ్ నాడె
తెలుగు అనువాద్ం:
డా. ఎ. ఆర్. మజు

రనిాెల ఱసి ర
ై ేత్ి, ళ.ఐ.ళ.ఆర్,
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డా. చినృఫాఫు నాభక్స

ఱసి ర
ై ేత్ి, ళ.ఐ.ళ.ఆర్, నయగపర్

డా. అనఽమధ నమల

ఱసి ర
ై ేత్ి, ళ.ఐ.ళ.ఆర్, నయగపర్

ఎన్. మభా కిశుా

ఎస్ట.ఆర్.మఫ్, ళ.ఐ.ళ.ఆర్, నయగపర్

-------నివేద్ిక ముగింు-------
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