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ಕೆೀೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸೇಂಶೆ ೀಧನ ಸೇಂಸಾನ, ನಗುರ, ಮಹರಷ್ಟ್ರ
[ಭರತ್ತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸೇಂಧನ ರಿಷ್ಟ್ದ್ (ಭ. ಕೃ. ಅ. .), ಕೃಷಿ ಮತ್ುಿ ರೆೈತ್ರ ಕಲ್ಾಣ ಸಚಿವಲಯ, ಭರತ್ ಸಕಾರ]
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿಹಿಕ ಸಲಹೆ, ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 19 ರಿೇಂದ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್
ಸೆೆಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ

ಸೆೆಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ

ವಹಷತವಿಕ ಮಳೆಯ

ಮುನಸೂಚನೆಯ ಮಳೆಯ

29, 2019 ರವರೆಗೆ

ಷಲಹೆ

ರಮಹಣ. ಮಿ .ಮಿೀ ನಲ್ಲಿ ರಮಹಣ ಮಿ .ಮಿೀ ನಲ್ಲಿ (IMD
(IMD ಆಧಹರಿತ)
ದಿನಹಿಂಕ

19

20

21

ಆಧಹರಿತ)

22

23

24

25

26

27

28

29

0

0

9

19

21

24

0

8

0

10

14

18

20

3

12

62

37

14

72

92

9

24

ಕನಾಟಕ
ಧಹರವಹಡ

10

14

0

ಹಹವೆೇರಿ
ಮೈಷಸರ್

1

2

0

0

ಚಹಮರಹಜನಗರ ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ , ಸತ್ತಿ ಫೆಳೆಯು ೩೦ ರೆಂದ ೧೨೦
ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿದೆ .

ರಷ ಹೀರು ಕೀಟಗಳಹದ

ಗಿಡಹೆೀನುಗಳು (10 ರೆಂದ 15/3 ಎಲ್ೆಗಳು), ಜಿಗಿ ಸು ಳುಗಳು (2
ರೆಂದ 3/3 ಎಲ್ೆಗಳು), ಮಿರಡ್ ಬಗ್ಸ್

(25 ಚೌಕಗಳಿಗೆ 5-6)

ಗಮನಕ್ೆೆ ಬೆಂದು . ಕ್ೆಲು ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10 ರೆಂದ 15% ( ಪಿಡಿಐ)
ನಶುಟ ತ್ೆಂಫಹಕು ಗೆರೆ ವೆೈರಸ ಗಳನುು ಗಮನಿಷಲ್ಹಯಿತ್ು. ಅದೆೀ
ರೀತ್ತ

3-4%

ಗಮನಿಷಲ್ಹಗಿದೆ.

ಗುಲ್ಹಬಿ ಕ್ಹಯಿ ಕ್ೆೊರಕದ

ಷೆಂಭನುು

ಒಟ್ಹಟರೆ ಫೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತ್ತ ಉತ್ಿಮವಹಗಿದೆ

ಧಹರವಹಡ ಮತ್ುಿ ಅಕೆ ಕೆದ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ

,

.

ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ಿನೆ

ಫೆಳೆಗೆ 90 ದಿನಗಳಹಗಿವೆ ಹಹಗು ಸೊಬಿಡು ಸೆಂತ್ ಕಳೆದು ಕ್ಹಯಿ
ರಚನೆಯ ಸೆಂತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ಹಲ್ಲಟ್ಟಟದೆ . ನಿರೆಂತ್ರ ಮಳೆ ಮತ್ುಿ ಕಡಿಮೆ
ಬಿಸ್ಥಲ್ಲನಿೆಂದಹಗಿ ಫೆಳೆಯ ಸಹಮಹನಯ ಫೆಳಣಿಗೆ ಕುೆಂಠಿತ್ಗೆೊೆಂಡಿದೆ .
ಅೆಂತ್ರ ಕೃಷಿ ,

ಕ್ೆೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕ್ೆ ಮತ್ುಿ ಎಲ್ೆಗಳ

ಅನವಯಿಕ್ೆಗಳನುು ನಡೆಷಲ್ಹಯಿತ್ು

.

ಕಳೆ ರಮಹಣನುು

ನಿಯೆಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ರಶೀಲ್ಲಷಲ್ಹಯಿತ್ು ಹಹಗು ಥೆೈಪ್ಸ್ ನುಸ್ಥ ಮತ್ುಿ
ಜಿಗಿ ಸುಳುಗಳು ಮಧಯಮ ಸ್ಥಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬೆಂದು . ಥ್ರರಪ್ಸ್
ನುಸ್ಥಗಳಿಗೆ ಫಿಪ್ರರನಿಲ್ 5 ಎಸಸ್ಥ @ 1.0 ಮಿಲ್ಲ / ಲ್ಲೀ ಮತ್ುಿ
ಗಿಡಹೆೀನುಗಳಿಗೆ ಫ್ಿೀನಿಕ್ಹಮಿಡ್ 50 ಡಬೊಿೂಜಿ @ 0.3 ಗಹರೆಂ / ಲ್ಲೀ

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಗಿ ಸಿಹಿಕ ಸಲಹೆ - 14 /2019
ಅಥವಹ ಡೆೈನೆೊೀಟ್ೆಫುರಹನ್ 20 ಎಸಪಿ @ 0.3 ಗಹರೆಂ / ಲ್ಲೀ
ಸ್ಥೆಂಡಿಷಲ್ಹಗಿತ್ುಿ.

ಕೀಟ ಮೀಸಕ ಬಲ್ೆ

ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಹಬಿ

ಕ್ಹಯಿಕ್ೆೊರಕ ತ್ೆಂಗಗಳು ಈ ಟ್ಟ ಲ್ ಗಿೆಂತ್ ಕ್ೆಳಗೆ ಕೆಂಡುಬೆಂದು
ಹಹಗು ಅುಗಳ ನಿಯೆಂತ್ರಣಕ್ಹೆಗಿ ಫೆೀು ಆಧಹರತ್
ಕೀಟನಹವಕನುು ಸ್ಥೆಂಡಿಷಲು ರೆೈತ್ರಗೆ ಶಪಹರಷು
ಮಹಡಲ್ಹಯಿತ್ು. ಎಲ್ೆ ಅೆಂಗಮಹರ ರೆೊೀಗದ ಷೆಂಭು ಮಧಯಮ
ಸ್ಥಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿದೆ
ಸಲಹೆ:
ರಷ ಹೀರು ಕೀಟಗಳ ನಿಯೆಂತ್ರಣಕ್ಹೆಗಿ ಥ್ರಯಹಮೆಥೆೊಕ್ಮ್ 25
ಡಬೊಿೂಜಿ @ 2 ಗಹರೆಂ ಅಥವಹ ಡಯಹಪೆನುಿೂರಹನ್ 50 ಡಬೊಿೂಪಿ @
12 ಗಹರೆಂ / 10 ಲ್ಲೀ ಮತ್ುಿ ಗುಲ್ಹಬಿ ಕ್ಹಯಿ ಕ್ೆೊರಕಗಳ
ನಿಯೆಂತ್ರಣಕ್ಹೆಗಿ ಥ್ರಯೀಡಿಕ್ಹರ್ಬ್ @ 1 ಗಹರೆಂ / ಲ್ಲೀ ನಿೀರಗೆ
ಫೆರೆಸ್ಥ ಸ್ಥೆಂಡಿಷುೆಂತೆ ಷೊಚಿಷಲ್ಹಗಿದೆ .

ಧಹರವಹಡ ಮತ್ುಿ

ನೆರೆಯ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅೆಂತ್ರಕೃಷಿ , ಸಷಿಚಹಲ್ಲತ್ ಕಳೆ ಕತ್ಿಲು ಮತ್ುಿ
ಮಣುು ಮೆೀಲ್ೆತ್ುಿವಿಕ್ೆ ಕ್ಹಯಹ್ಚರಣೆಗಳನುು ಕ್ೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಕ್ಹಗಿದೆ .
ಯೊರಯಹ ಮತ್ುಿ ಸಹರಜನಕದ ಎಲ್ೆಗಳ ಅನವಯದೆೊೆಂದಿಗೆ
ಟ್ಹಪ್ಸ ಡೆರಸ್ಥ್ೆಂ ಗ್ಸ ಅನುು ಶಪಹರಷು ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ . ನಿರೆಂತ್ರ ಮಳೆ
ರಸ್ಥಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿಯ
ತ್ಡೆಯಲು ಎನ್

ಚದರಗಳ ಉದುರುವಿಕ್ೆಯ ಷಮಸೆಯಗಳನುು
ಎಎ (ಹಿೂನೆೊಫಿಕ್ಸ್) @ 0.5 ಮಿಲ್ಲ / ಲ್ಲೀ

ನಿೀರನೆೊೆಂದಿಗೆ ಅನವಯಿಷಫೆೀಕು. ಫಿಪ್ರರನಿಲ್ 5 ಎಸಸ್ಥ @ 10 ಎೆಂಎಲ್ /
10 ಲ್ಲೀ ಸ್ಥೆಂಡಿಷು ಮೊಲಕ ಥ್ರರಪ್ಸ್ ನುಸ್ಥಗಳನೊು ಹಹಗು
ಫ್ಿೀನಿಕ್ಹಮಿಡ್

50

ಡಬೊಿೂಜಿ

@

4

ಗಹರೆಂ

/

ಲ್ಲೀ ಅಥವಹ

ಡೆೈನೆೊೀಟ್ೆಫುರಹನ್ 20 ಎಸಜಿ @ 3 ಜಿ / 10 ಎಲ್ ಅನುು ಸ್ಥೆಂಡಿಷು
ಮೊಲಕ ಜಿಗಿಸುಳು ಮತ್ುಿ ಗಿಡಹೆೀನುಗಳನುು ನಿ್ಹ

ಷಫೆೀಕು.

ಮೆಟ್ಟರಹಮ್ 55% + ೆೈರಹಕ್ೆೊಿೀಸೆೊರೀಬಿನ್ ಅನುು 10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಗೆ 5%
ಡಬೊಿೂಜಿ 20 ಗಹರೆಂ ನೆಂತೆ

ಫೆರೆಸ್ಥ ಸ್ಥೆಂಡಿಷು ಮೊಲಕ ಎಲ್ೆ

ಅೆಂಗಮಹರ ರೆೊೀಗಗಳ ನಿ್ಸಣೆಯನುು ಶಪಹರಷು ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ

.

ಗುಲ್ಹಬಿ ಕ್ಹಯಿ ಕ್ೆೊರಕ ತ್ೆಂಗಗಳ ಚಟುಟ್ಟಕ್ೆಯ ಮೆೀಲ್ಲವ ಚಹರಣೆಗಹಗಿ
ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ಿನೆ ಮಹಡಿದ ಫೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ರೆಂತೆ ಕೀಟ
ಮೀಸಕ ಬಲ್ೆಗಳನುು ಅಳಡಿಷಲು ಶಪಹರಷು ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ .
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