ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಾಪ್ಾಿಹಿಕ ಸಲಹೆ - 12 /2019
ಕೆೀೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸೇಂಶೆ ೀಧನಾ ಸೇಂಸಾಾನ, ನಾಗಪುರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
[ಭಾರತ್ತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸೇಂಧಾನ ಪರಿಷ್ಟ್ದ್ (ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ.), ಕೃಷಿ ಮತ್ುಿ ರೆೈತ್ರ ಕಲ್ಾಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಾರ]
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಪ್ಾಿಹಿಕ ಸಲಹೆ, ಸೆಪ್ೆಟೇಂಬರ್ 9 ರಿೇಂದ 15 ,
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ತೆಂಗಳಿನ

ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ತೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ

ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ.
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ಧಾರವಾಡ ಮತುತ ಹತತರದ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯು 70 ದಿನಗಳಾಗಿದುು ಸ್ಸ್ಯಕ ಹೆಂತದಿೆಂದ
ಹಸಬಿಡುವ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅೆಂತರ ಕೃಷಿ, ಕೆೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ ಹಾಗಸ ಎಲ್ೆಗಳಿಗೆ ಗೆಸಬಬರ ಹಾಕುವಿಕೆಯನುು
ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು. ಕಳೆಗಳ ಸ್ೆಂಖ್ೆಯಯನುು ನಿಯೆಂತರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಥ್ರರಪ್ಸೂ ನುಸಿ ಹಾಗಸ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿ
ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದವು. ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆಸರಕಗಳ ಪ್ತೆಂಗಗಳು ಆಥ್ರಿಕ ಮಿತ ಮಟ್ಟದಿೆಂದ
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀಹಕ ಬಲ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದವು. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ೆ ರೆಸೀಗವು ಗಮನಕೆೆ
ಬೆಂದಿದೆ.
ಸಲಹೆ:
ಅೆಂತರ ಕೃಷಿ, ಹಸ್ತಚಾಲ್ಲತ ಕಳೆ ಕತುತವುದು ಮತುತ
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ಸ್ಸಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.

ಮಣುು ಎತುತವ ಕಾಯಿಗಳನುು ರೆೈತರು ಕೆೈಗೆಸಳಳಲು
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13 23 23 12 11 ಕೀಟ ಮತ್ುಿ ರೆ ೀಗಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ:
ಜಿಗಿ ಹುಳು(ಲ್ಲೀಫ್

ಫ್ಿೀನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬಸಿೂಜಿ

ಹಾಪ್ರ್)
ಜಿೀರುೆಂಡೆ(ಷಸಟ್
ವಿೀವಿಲ್)
ಥ್ರರಪ್ಸೂ ನುಸಿ

@ 0.4 ಗಾರೆಂ / ಲ್ಲೀ
: ಪ್ರರಫೆನೆಸಫ್ೀಸ್ 50 ಇಸಿ @ 2.0 ಮಿಲ್ಲ + ಡಿಕೆಸಿೀರೆಸವೊಸ್ 76 ಇಸಿ
(ಡಿಡಿವಿಪಿ) @ 0.5 ಮಿಲ್ಲ / ಲ್ಲೀಟ್ರ್
: ಫಿಪ್ರರನಿಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 1.0 ಮಿಲ್ಲ
/ ಲ್ಲೀಟ್ರ್

ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆಸರಕ

: ಫೆನೆಸೀಫ್ೀಸ್ 50 ಇಸಿ @ 2.0 ಮಿಲ್ಲ / ಲ್ಲೀಟ್ರ್

ಎಲ್ೆ ರೆಸೀಗ

: ಮೆಟಿರಾಮ್ 55% + ಪೆೈರಾಕೆಸಿೀಸೆಸರೀಬಿನ್
5% @ 20 ಗಾರೆಂ / 10 ಲ್ಲೀಟ್ರ್

ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆಸರಕ ಪ್ತೆಂಗಗಳ ನಿಯೆಂತರಣಕಾೆಗಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೀಟ್ಗಳ ಮೀಹಕ ಬಲ್ೆಗಳನುು ಅಳವಡಿಸ್ಲು
ಸ್ಸಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.
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