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26 ರಿೇಂದ ಸೆಪ್ೆಟೇಂಬರ್ 1 ,

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ಾಿಹಿಕ ಸಲಹೆ,
ತಿಂಗಳಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ
ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ.
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ಹಿಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ಸ್ಯಕ

ಹಿಂತದಿಿಂದ ಹಸಬಿಡುವ

ಇಡಿೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಾಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಿಂತರವಾಗಿ

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ದಿನನಿತಯದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಗೆ
ಅಡಿಿಯುಿಂಟಾಗಿದೆ ಮತುತ ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆ ಜನಸ್ಿಂಖ್ೆಯ
ಹೆಚ್ಾಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಪ್ಸೂ ನುಸಿಯ ಭಾದೆಯು

ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ

ಇದಕಾಾಗಿ 10 ಮಿಲ್ಲ ಫಿಪ್ರರನಿಲ್ 5% ಎಸಿೂ ಯನುು

ಒಿಂದು

ಲ್ಲೀಟರ್

ಡಬಸಿೂಜಿ

ಯನುು

ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 4 ಗಾರಿಂ ಫ್ಿೀನಿಕಾಮಿಡ್ 50
10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸ್ುವಿಂತೆ

ಶಿಫಾರಸ್ು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ೆ ರೆಸೀಗವು
ಗಮನಕೆಾ ಬಿಂದಿವೆ. ಚ್ಾಮರಾಜನಗರ ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಹತತ ಕಾಯಿಯ
ರಚನೆಯ ಹಿಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಕಳೆಗಳನುು ಸ್ಸಕತವಾದ ಸಾಿಂಸ್ೃತಕ ಮತುತ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕರಮಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ನಿವಾಹಿಸ್ಲ್ಾಯಿತು.

ರಸ್ ಹಿೀರುವ

ಕೀಟಗಳು ಕಿಂಡುಬಿಂದಿವೆ, ಸ್ಸ್ಯ ಹೆೀನು (3 ಎಲ್ೆಗಳಿಗೆ 20 ರಿಿಂದ 25),
ಜಿಗಿ ಹುಳು (3 ಎಲ್ೆಗಳಿಗೆ 3 ರಿಿಂದ 4) ಮತುತ ಮಿರಿಡ್ ದೆಸೀಷಗಳು (25
ಚ್ೌಕಗಳಿಗೆ(ಹತತ ಕಾಯಿ) 10). ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ

ಒಟಾಾರೆ ಬೆಳೆಯ ಸಿಿತ

ಉತತಮವಾಗಿದೆ.
:
ಹೆಸಲದಿಿಂದ

ನಿೀರನುು ಹೆಸರಗೆ ಹರಿಸಿದ ನಿಂತರ ಕೆೈಯಾರೆ ಕಳೆ

ಕತುತವುದು, ಮಣೆೆತುತವುದು ಮತುತ ಅಿಂತರ ಕೃಷಿಯನುು ಮಾಡಲು
ಸ್ಸಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಥ್ರರಪ್ಸೂ ನುಸಿಯ ನಿಯಿಂತರಣಕೆಾ 10 ಮಿ ಲ್ಲ ಫಿಪ್ರರೀನಿಲ್
5 ಎಸಸಿ ಯನುು 10 ಲ್ಲ ನಿೀರಿಗೆ ಅಥವಾ 4 ಗಾರಿಂ ಫ್ಿೀನಿಕಾಮಿಡ್ 50
ಡಬಸಿ ಜಿ ಯನುು 10 ಲ್ಲ ನಿೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸ್ಬೆೀಕು. ಶಿಲ್ಲೀಿಂಧ್ರ
ಎಲ್ೆಗಳ ಚುಕೆಾ ರೆಸೀಗಗಳನುು ನಿಯಿಂತರಸ್ಲು ಪೆೈರಾಕೆಸಿೀಸೆಸರೀಬಿನ್
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5% + ಮಟಿರಾಮ್ 55% @ 2 ಗಾರಿಂ / ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರನುು ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸ್ಲು
ಸ್ಸಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಬೆೀಗ ಬಿತತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ
ಗುಲ್ಾಬಿ

ಕಾಯಿಕೆಸರಕಗಳ

ಪ್ತಿಂಗಗಳನುು

ಬಲ್ೆಗೆ

ಬಿೀಳಿಸ್ಲು

ಎಕರೆಗೆ

2 ಕೀಟ ಬಲ್ೆಗಳನುು ಸಾಿಪಿಸ್ಲು ಸ್ಸಚಿಸ್ಲ್ಾಗುತತದೆ.

ಚ್ಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ ಹಿೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ

10

ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿಗೆ 2 ಗಾರಿಂ ಥ್ರಯಾಮಥೆಸಕೂಮ್ 25 ಡಬಸಿೂಜಿ ಅಥವಾ
12 ಗಾರಿಂ ಡಯಾಫೆನುಿೂರಾನ್ 50 ಡಬಸಿೂಪಿ ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸ್ಬೆೀಕೆಿಂದು
ಸ್ಸಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.
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