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ఫాయతీమ వ్యవ్సామ మిశోధన భండలి – కైంద్ర రత్తి మిశోధన సంసథ
ఈ వాయం రత్తి సాగు సలహాలు 23 నుండి 29 జూన్, 2015 (32 నుారభాణిక వాయం)
*నుారంతీమ వ్యవ్సామ విశ్వవిద్యయలమాల నుండి అంద్ుకునన సభాచయయభు ఆధయయంగా సమీకమించఫడినద్ి .
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ఫాయతీమ వ్యవ్సామ మిశోధన భండలి - కైంద్ర రత్తి మిశోధన సంసథ
ద్యవయ సినుాయసు చేమఫడిన మాజభానయ ద్ధ తులు
(డయ. కె. ఆర్. కారంత్త గాయస ఈ సలహాల యచభత ద్ీని ఎయకంగా కాని ిరంట్, ఎలకాా్ నిక్, జిమాకుు కాి
చేమమాద్ు.)
ఈ సలహాలు కైంద్ర రత్తి మిశోధనయ సంసథ లో మీక్షంచిన పలితయలను , జాతీమ, అంతమాాతీమ మాయవ్యణ
నిమభ నిబంద్నలును కనుగుణంగా మామఫడినద్ి.

ంట ఆమోగ యాజమానము:
1. వమషదార మతసీత్తలలో సవలౄకలిక రత్తి రకలు కని, సంకర జాత్త నౄటీ రత్ి తలనె వేసఽకోవలి.
2. 80 మి. మీ వరషము మగనే త్వరగ వమషధారము రత్తిని విత్త
ి కోవలి.
3. రత్తినీ కలువలు ఫో దచల ై విత్త
ి క ంటె ముఖంగ అదిక శూందరత్ (HDPS) లో వితచి రత్తికి
అనఽకూలంగ ఉంట ంది.
4. నృటి రత్తి సంకర జాత్తని వమషధారము కింర ద

90x30cm, ఆరుత్డులు కింర ద ఎకుువ దారంలో

వేసఽకోవలి.
5. సఽరజ్ (CICR), NH615( VN-MAU, రేణి), AKH081(DR PDKV,అకోలా), పులేధనవంత్మీ(
MPKV, మహూమత) నౄటీకనీ సవలౄకలిక వంగడాలు , ఈ రత్తి రకలు జూన్ 15 ముందఽ 60×10

సం. మీ పులే ధనవంత్మత 45×10 సం.మీ దారంలో విత్త
ి క ంటె వమషఫావ మతసీత్తలు (ఫెటట),
చేురుగులనఽ ఫాగ త్టృ
ట కోగలవు

.

ఈ రకలనఽ అధిక శూందరత్

ముకులనఽగ

విత్త
ి కోవలి(HDPS).
6. సో మాచికుుడు, అలసంద్, మినుభులు ెసయస పెైయాను అంతయ ంటగా

రత్తి రకలలో లేక సంకర

జాత్త నృటిలలో వేసఽకునవచఽేనఽ. మైజోనౄయం కలేర్ నఽ త్ౄని సమతగ ఈ పైరా విత్ి నాలకు
టిటంచ్ాలి.
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7. రత్తి ంట చుటట్ 2-3 వ్యసలలో కంది చ్ాళ్ళు వెసఽకుంటే మీలిా ఫగ్స్ (ండినలిా ) చేురుగుల కు
శరణామతథ (Refugia)గ నిక సఽింది.
8. 5 నఽండి 10 టనఽృల వువుల ంట/ గత్ి ము/కంనుో స్టట ఎరువునఽ తొలకమత

వమషలతొ మూడచళ్ా

క కశూర హెకటరుకు వేస కలియ దఽనఽృకోవలి.
9. అజటోఫాక్ర్/అజోసెైమిలామ్/PSB@25గారమ్/1kg రత్తి విత్ి నాలకు టిటంచ్ాలి దీనివలన రత్తిశూగులో
25% నత్రజని / ఫాసౄరo ఆదా అవుత్తంది.
10. తగిన నుో ష్టణ అతయంత అవ్సయభు

: బెగీృషయం సలేట్, 2% యూమతయా /డీఏ చికమత నౄటీ

ఉత్ౄత్తి కి అవసరము.
11. ఎయర ఆకు తెగులు: 2 % యూమతయ , 0.5% జింక్లేౄట్ 0.2% ఫో మన్, 15 మోజుల వవదిలో 90
మోజుల వరకు చికమత చ్ెసఽక నవచఽేనఽ.
12. ముగగ ూత మాలుట: 21 ppm NAA 7మి.లి/15 లీటరు నీటిలో కలి చికమత చ్ెయాలి
ుయసగుల నిమంతరణ

సాద్యయణ సినూాయసులు
ఆచమించ వ్లసిన ద్ద తులు:
1. రసం లేే ురుగులనఽ త్టృ
ట క నే రకలనఽ/సంకర జాత్త రకలనఽ ఎంక చ్ెయడము వలన
ురుగు మందఽల ై ఖరుే త్గుగత్తoది.
2. జోనృ, అలసంద , శూో యాచికుుడు , మినఽములు అంత్ర ంటలు వేయడము వలన రసం లేే
ురుగులనఽ నివమతంచ్చ ఫదనికలు మమతయు మనృజీవులు విదిుచ్ెందఽతాభ.
3. రత్తి రకలకు ఇమిడాకోారడ్ ( 8గరమ్), వెైటావక్స్/ థెైరమ్(3గరమ్)/kg విత్ి నాలనఽ వుదిు చ్ెసనచ్ో
రసం ఼లేే ురుగులు/శిలీందార సంఫంధిత్ కుళ్ళు తచగుళ్ళు నివమత oచఫడతాభ.
4. రసము లేే ురుగులు ఎకుువగ వచ్చేసంకమలలోనత్రజని ఎకుువ వెయకూడదఽ.
5. నుొ లం మతవుఫరముగ ఉంచ్ాలి (కలుు ముకులు లేకుండా).
6. ండినలిా ఆశించిన ముకులనఽ ఼కైస నాశనం చ్చయాలి.
7. వీ సంనదిత్ మందఽలు, జీవనియంత్రణ ధత్తలునఽ వడాలి.
8. గులానృ రంగు ురుగు నియంత్తరంచడానికి లింగకరషణ ఫుటట లనఽ నుొ లములో ఉంచ్ాలి.
9. రసము లేే ురుగులనఽ నియంత్తర oచ్ాడానికి ఇమీడాకోారడ్ మందఽనఽ కండము ై 30 నఽoచి
40 మమతయు 50 నఽoచి 60 మోజులలో, ఎసట్, డెైమిథాఏట్ కుoచ్చతొ ూయాలి.
ఈ వరం రత్తిశూగు సలశృలు 23 నఽండి 29 జూన్, 2015 (32 నురమాణిక వరం)
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చెమమాని నులు/ ఆచమించ కూడనివి:
10. అకుముడత్ తెగులునఽ నిమోదించడానికి రత్తిని ఆలసంగ విత్త
ి కూడదఽ.
11. రశూయనిక ురుగు మందఽలనఽ

ముదటి 60 మోజుల వరకు చికమత చ్చయమదఽ. దీనివలన

ఫదనికలు విదిుచ్ెoది రసము ఼లేే ురుగులు నియంత్రణల్ ఉంటాభ.
12. ఆకుముడత్ semilooper ురుగులుకు ురుగు మందఽల చికమత చ్ెయకూడదఽ.
13. నౄటి రత్తి మీద నౄటి సంఫంధిత్ మందఽలునఽ వడమదఽ.
14. ఇమీడాకోారడ్,అసటాబే఼రడ్ వంటి మందఽలనఽ నౄటి రత్తి పై చికమత చ్ెయకూడదఽ.
15. నూశూమిడాన్, మిథెైల్

నురథాయాన్, నుమట్ , మోనోకోరటోనూస్ట, డెైకా ోమోవస్ట , కమోెుమన్,

మిథొ మిల్, టెజ
ై ోనూస్ట, బెటాసశూట స్ట్ వంటి అత్ంత్ శృనికరక మందఽలనఽ వడమదఽ.
16. ఼రనురనిల్/ైమతతారభడ్ చికమత చ్ెయనిచ్ొ తెలా దో మ మదఽ.
17. ురుగులు ఉదఽరత్తని త్గతగంచడానికి మందఽల మిశరమాలనఽ వడకూడదఽ.

యసభు ీలచేుయసగులు నిమంతరణ:
1. ఆమిధక నష్ట్భు కలిగించే సూచిక (ఇటిమల్): తెలా / చే దో మ గైడ్
ర -2 నషట ము అనగ 25 %
ముకులకు కింది ఆకు అంచఽలు ముడుచఽకునుో భ, సఽు రంగుగ మామతతచ ధిగువ ఇచిేన
యాజమన దు త్తలు నుటించ్ాలి.
2. 1% వే నానే, 5% వే గతంజలు కశుయము లో ఏదెైన 0.05%-0.1% సఫుె నుొ డితో కలి
చికమీ చ్చసఽకోవలి.
3. 10 గర వేమటస
ీ ఼లియ లఖాని క లీటరు నీటిలో కలి చికమీ చ్చయవచఽేనఽ.
4. డెైపనీ ఽుమన్ (50 WP 800 గర/ హెకటరుకు) , ఫ్ోా నికమిడ్ 50WG 200 గర a.i/ హెకటరుకు లేక
ఫునుొ ర పజిన్ 25 % SC 200 గర a.i/ హెకటరుకు చికమత చ్చయవల నఽ.
5. మీమతడ్ ఫగ్స ముగగ లనఽ నషట ము చ్చకూమతేనచ్ో డెైమితోయట్, ఎసపేట్ 1గర క లీటరు నీటిలో లేక
ఇథీయాన్ మందఽలనఽ కూడ వడవచఽేనఽ.
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కామ తొలుచు ుయసగుల మాజభానయ భు:
నౄటి రత్తి సమరువంత్ంగ కయ తొలుచఽ ురుగులనఽ నియంత్తరంచగలదఽ.
సాద్యయణ యకాలు సంకమాలలో మాజభానయభు
1. 50%కామ తొలుచు ురుగులు ఆశించిన ముకులు గమనిసేి , నౄటి రత్తి పై HaNPV వెైరస్ట దారవణం
నఽ చికమత చ్ెయాలి మమతయు 5% వే కశుయామునఽ వమనికి కశూమత లేక నూో సలోన్ లనఽ
నుొ గకు లదెు ురుగులకు, తెలాదో మలనఽ నియంత్తరoచ్ాడానికి వడవచఽేనఽ.
2. రత్తి ంట 70 నఽంచి 80 మోజులలో Trichogramma

మందఽనఽ నౄటి రత్తిలో వడమదఽ. సంకర

జాత్త రత్తి రకలలో వడవచఽేనఽ.
3. కోామ౦త్రనిలినుో ర ల్, ుాఫెoడబెై డ్, సైౄనోశ డ్, ఎమబెకటన
ి ెెoజోఎట్, ఇoడాక్కర్ె నఽ వడి చే
ురుగులనఽ నియంత్తరంచవచఽేనఽ. ఇవి ఫదనికలు, మనృజీవులకు ఎలాంటి శృని చ్చయదఽ.
4. గులాబీ యంగు /తలనతి ల ుయసగులు: ది కయలకు క లామవ లేక 8 మకుల ురుగులు క
మత్తర చ్ొుౄన మూడు మత్తరలు ఉనృటా భతచ కివనాల్ నూస్ట 25EC/నుో ర పేనోనూస్ట 50EC @ 2
మి.లి /లీటర్ నీటిలో లేదా థయోడికర్ె 75 WP@20 గర లేదా ఎదో క ైమతతారభ డ్ మందఽలనఽ
వడాలి.
ఇతయ చీడీడలు:
1. నుొ గాకు లద్ెద ుయసగు:

గుడా సమూశృలనఽ వేరువేయాలి మమతయు నుొ గకు లదెు ురుగు వెైరస్ట

దారవణంనఽ @ 500LE/హెకటరుకు లేదా మతమోన్ 10 EC లేక

250 గరలమతవన్ 75 WP నఽ 250

లీ/ఎకమనఽకు చికమత చ్ెయాలి.
2. కాండభు తొలిచె ఈగ : కండము తొలిచ్ె ఈగ ఆశించినటా భతచ

నుో ర పనోనూస్ట 2 మి.లి/లీటర్ నీటిలో

చికమత చ్ెయాలి.
3. నతి ల నివాయణ : 12.5 /హెకటరుకు ( 2 %బెటాలిుహెైడ్) మందఽనఽ గటా పై నత్ి లుా వునృ చ్ోట
వేయాలి.
తెగుళ్ళు నిమంతరణ:
ఎండు తెగుళ్ళు: ఫెటట త్రువత్ అదిక వరషము వచిేనచ్ో అదిక నీటి త్డి ఇచిేనచ్ో ఎండు తెగుళ్ళు వచఽేనఽ
,10mg/లీ (10 ppm) కోఫాల్ట కోామైడ్ నఽ చికమత చ్ెయాలీ, శిలీందారల దావమ వచిేనటా భతచ కర్
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ఆకస్కోామైడుృ 25 గరమ్ మమతయు

200గర మూమతయానఽ 10 లీటరా నీటిలో లేక కమెనిి జీయం 1 గరమ్

/లీటరు నీటిలో కలి చ్ెటా దగగ ర నుో యాలి.
కామ కుళ్ళు తెగులు: తెమ వతా వరణంలో చ్ెటట కిరoద కయలు కుళ్ళుకు గుమత అవుతాభ.
మాంక జబ్ 75 WP

+కోామోథాలోనిల్ 70 WP 2 గరమ్/లీటరు నీ

టిలో కలి చీకమత చ్చయాలి . మంచి

పలితాలు కోసము 10 గరమ్ సలివట్, 50ml టెట
ై న్ నఽ 100 లీటరా నీటిలోకలి చికమత చ్ెయాలి.
ఆల్ మైనమిమా ఫ్ా ట్
ల : 2.5గర మాైంక జబ్ నఽ చీకమత చ్చయాలి . ఫాకిటమతయల్ ఫ్ా ట్/బె
ల
ైమోథెసయం ఆకుమచే
తెగులకు సట ను
ె ట ో బెైసన్లేట్

(15-12 గర/హెకటరుకు ) మమతయు కర్ ఆకస్ కోామైడ్ (1500-2000

గర/హెకటరుకు) నఽ 200-250 లీటరు నీటిలోకలి చికమత చ్చయాలి.
కలుు నిమంతరణ:
సా్ంప్ ౩౦ ఇ.సి. ఫాసాలిన్ 45 ఇ.సి. 2.5 లీటయస / హెక్ాయసకు వ్ంటి కలుునయశ్క భంద్ులును ిచికామిచేసి
చివ్య గుంటక తో కలిమ ద్ునయనలి.
చినృ కలుు పై కలుు మందఽలు అధిక రఫావశీలిగ ఉంటాభ. ఈ మందఽలనఽ 15-25 మోజుల వయసఽ
కలుు పైననె వడాలి.
గడిి జాత్త కలుు నిమంతరకాలు : కివజాలోనూఫ్(టమగ), పనాకో్నురప్ ( విప్ సార్) ఫ్ుాఅజినూో ప్ ఫూటిల్,
నుొ ర కుఇజనూొ ప్( ఎజిల్) 20-50 గర ఎకమనికి వడాలి.
వడలాకు కలుు నిమంతరణ: ైమతథియోఫెక్స శూో డియం (హిట్ వీడ్ి ) చికమత చ్చయాలి.
కలుు ములిచిన త్రువత్ వడచ కలుు మందఽలు, అత్ంత్ రఫావం చాశూి భ. ముఖంగ వమషలు
అధికంగ ఉనృుౄడు, గుంటకలు నడలేనఽౄడు మైత్తలుకు ఎంతో ఉయోగకరంగ ఉంటాభ.
అధిక వివమలుకు వవశూయ అధికమతని సంరదించండి .
అధిక వ్యషు నీయస నిమంతరణ:
రత్తి అధిక నీటికి చ్ాల సఽనిృత్ంగ రవమతిసి ఽంది. అధిక వరషనుత్ నురంత్ం(>

700-900 మి.మీ) మురుకు

నీటి నియంత్రణ కై చ్ాళ్ళు ఫో దెల పై రత్తి విత్తి కోవడం మంచిది. అధిక నీటిని తీసవేభడానికి త్గతన
కలువలనఽ నుొ లం చఽటట ఏరౄరరు కోవలి.
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నీటినీ తీసవేసన త్రువత్నే పై మందఽలు వేసఽకోవలి. రత్తి సఽు రంగు క సేి

0.5 -1.0% DAP కని

19:19:19 వమనికి కశూమత చికమత చ్ెయాలి.

వీకలా సలహా నివేద్ిక సభనవమ జటట్:
శాసి రవేతిలు

చియసనయభా

డా. క. ర్. కరంత్త

నిమైుశకుడు, సి.ఐ.సి.ఆర్, నయగపర్

డా. ఎ. రకష్

మతకలౄన సమనవయ కమి మమతయు ముఖ

, సి.ఐ.సి. ఆర్ , నురంతీయ కైందరం

కోయంఫత్త
ి ర్
డా. డీ ముంగ

నురంతీయ అధక్షుడు, సి,ఐ.సి.ఆర్ , నురంతీయ మతశోధన కైందరం , సమ్

డా. ఎస్ట నౄ సంగ్స

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

డా.సంధ కరంత్త

విఫాగ అధక్షుడు, ంట సంరక్షణ విఫాగం , సి.ఐ.సి.ఆర్, నయగపర్
విఫాగ అధక్షుడు, ంట ఉత్ౄత్తి విఫాగం, సి.ఐ.సి.ర్ , నయగపర్

డా. ఫలా స్ట డీశూౌజ
డా.అగరవల్

స఼నియర్ శసి వ
ి ర్
ై ేత్ి, సి.ఐ.సి.ఆర్ , కోయంఫత్త

డా.ఎస్ట ఏచ్. ఎమ్.సఫెష్

శసి వ
ి ర్
ై ేత్ి, సి.ఐ.సి.ఆర్, కోయంఫత్త

వాతయవ్యణ నివేద్ిక కొయకు ఇనయేమిా శాసి రవేతిలు (AICCIP కైంద్యరలు):
శాసి రవేతిలు

చియసనయభా

ముఫ్ైల్ సంఖ్య

డా. ఎస్ట. ఫారత్త

ఆచ్ార ఎన్.జి. రంగ వవశూయం

949072341

ఇ బెభల్ ఐడి
bharathi_says@yahoo.com

విశవవిదాలయం, లామ్, గుంటృరు,
ఆంధర రదచశ్.
డా. శమై

ఆచ్ార ఎన్.జి. రంగ వవశూయం
విశవవిదాలయం, నందాల, ఆంధర

08514-

sharmarars@gmail.com

242296

రదచశ్.
తెలుగు అనువాద్ం:
డా. ఎ. ఆర్. మజు

రని్ా శసి వ
ై ేత్ి, స.ఐ.స.ఆర్,

డా. చినృఫాఫు నాభక్స

శసి వ
ై ేత్ి, స.ఐ.స.ఆర్, నయగపర్
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డా. అనఽమధ నమల

శసి వ
ై ేత్ి, స.ఐ.స.ఆర్, నయగపర్

ఎన్. మమా కిశుా

ఎస్ట.ఆర్.యఫ్, స.ఐ.స.ఆర్, నయగపర్
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