ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಾಪ್ಾಿಹಿಕ ಸಲಹೆ - 15 /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 30 ರಿೇಂದ ಅಕೆ್ಟೀಬರ್
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ ತೆಂಗಳಿನ

ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ ತೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ

ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ.

ಮುನ್ೂಚನೆಯ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
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ಕನಾಾಟಕ
ಧಾರವಾಡ

2

2

ಹಾವೆೋರಿ
ಮೈಸ್್ರ್

0

3

0

ಧಾರವಾಡ ಮತುತ ಹತತರದ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತತನೆ ಮಾಡಿದ
ಬೆಳೆಯು 100 ದಿನಗಳಾಗಿದುು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ

ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಜೆ್ತೆಗೆ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ವಾತಾವರಣವಿತುತ.

ಅೆಂತರ

ಕೃಷಿ, ಕೆೈ ಕಳೆ ಕೋಳುವಿಕೆ ಹಾಗ್ ಎಲ್ೆಗಳಿಗೆ ಗೆ್ಬಬರ ಹಾಕುವಿಕೆಯನುು
ಮಾಡಲ್ಾಯಿತು.

ಕಳೆಗಳ ಸ್ೆಂಖ್ೆೆಯನುು ನಿಯೆಂತರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.

ಥ್ರರಪ್ಸೂ ನುಸಿ ಹಾಗ್ ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಧ್ೆಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದವು. ಒೆಂದು ಜಿಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆ್ರಕಗಳ
ಪ್ತೆಂಗಗಳು ಆಥ್ರಿಕ ಮಿತ ಮಟ್ಟದಿೆಂದ ಜಾಸಿತ

ಕೆಂಡುಬೆಂದವು. ಪ್ರತ

ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿಗೆ ಥ್ರಯೋಡಿಕಾರ್ಬಿ 75 ಡಬ್ಿೂಪಿ @ 2 ಗಾರೆಂ
ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸ್ಲು ಶಿಫಾರಸ್ು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಮಧ್ೆಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ೆ
ರೆ್ೋಗವು ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದೆ.
ರಾಯಚ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತತನೆ ಬೆಳೆಯು 110 ರಿೆಂದ 115
ದಿನಗಳಾಗಿದುು ಹತತ ಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಬಿತತನೆ
ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯು

80 ರಿೆಂದ 85 ದಿನಗಳಾಗಿದುು ಹ್ಬಿಡುವ ಮತುತ

ಹತತ ಕಾಯಿ ಪಾರರೆಂಭದ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತುತ ಇನ್ು ತಡವಾಗಿ ಬಿತತನೆ
ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯು 55 ರಿೆಂದ 60 ದಿನಗಳಾಗಿದುು ಹ್ಬಿಡುವ
ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನೆವಾಗಿ ಆದರಿ
ಮತುತ ಮೋಡವಾಗಿರುತತದೆ. ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತತನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾರಜನಕ ಮತುತ
ಪೊಟ್ಾೆಸಿಯಮು ನಾಲೆನೆಯ ಟ್ಾಪ್ಸ ಡ್ೆರಸಿೂೆಂಗ್ ಅನುು ಶಿಫಾರಸ್ು
ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ.

ತಡವಾಗಿ

ಬಿತತದ

ಬೆಳೆಗೆ

ಸಾರಜನಕ

ಮತುತ

ಪೊಟ್ಾೆಸಿಯಮನ ಎರಡನೆೋ ಟ್ಾಪ್ಸ ಡ್ೆರಸಿೂೆಂಗ್ ಅನುು ಶಿಫಾರಸ್ು
ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. 55-60 ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಗೆ 1%

19: 19: 19 (1

ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗಾರೆಂ) + 1% MgSo4(1 ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 10
ಗಾರೆಂ) ಸಿೆಂಪ್ಡಣೆಯನುು ಶಿಫಾರಸ್ು ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ.75-80 ದಿನಗಳ
ಬಿತತನೆ ಮಾಡಿದ ನೆಂತರ ಇದೆೋ ಸಿೆಂಪ್ಡಣೆಯನುು ಎರಡನೆೋ ಬಾರಿಗೆ
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ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುುವೆಂತೆ ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತತನೆ ಬೆಳೆಗೆ ಇದೆೋ
ಸಿೆಂಪ್ಡಣೆಯನುು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುುವೆಂತೆ

ಶಿಫಾರಸ್ು

ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ.

ಆರೆಂಬಿಕ ಬಿತತನೆ ಮಾಡಿದ ಹೆ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಕೆಂಡುಬೆಂದವು. ಈ
ಪ್ರದೆೋಶದ 50 ರಿೆಂದ 55 ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥೆೈಪ್ಸೂ ನುಸಿ
ಕೆಂಡುಬೆಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡ್ೆ ಜಾಸಿಡಗಳನುು ಸ್ಹ ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಯಿತು.
60 ದಿನಗಳ ಮತುತ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಗೆ 1 ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 2 ಮಿಲ್ಲ
ಪೊರಫೆನೆ್ಫೋಸ್ 50 ಇಸಿ

ಯನುು ರಸ್ ಹೋರುವ ಕೋಟ್ಗಳ ವಿರುದಿ

ಮತುತ ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆ್ರಕ ಮಟ್ೆಟಗಳಿಗೆ ಅೆಂಡ್ಾಣು ನಿವಾರಕವಾಗಿ
ಕಾಯಿನಿವಿಹಸ್ುವುದರಿೆಂದ

ಸ್ಹ

ಗುಲ್ಾಬಿ

ಕಾಯಿಕೆ್ರಕಗಳ

ವಿರುದಿವಾಗಿ ಹಾಗ್ ಪ್ರ್ಾಿಯವಾಗಿ 1 ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಾೆಮಾಾ
ಸ್ಯಲ್ೆ್ೋಥ್ರರನ್ 1 ಮಿಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿ ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸ್ಲು ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು
ರೆೈತರ

ಹೆ್ಲಗಳಲ್ಲಿ

ಹುಳಗಳು(MITES)

ಮತುತ

ಕೆಲವು

ಹೆ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸ್ೆಹೆೋನುಗಳು ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದವು.
ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ

ಡಿಮಥೆ್ಯೋಟ್

1

ಮಿಲ್ಲ

ಬೆರೆಸಿ

ರೆೈತರ

1 ಲ್ಲೋಟ್ರ್
ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸ್ಲು

ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಯಿತು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 35 ದಿನಗಳಿೆಂದ 145
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತತದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ೆೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಹತತ ಬಿಡಿಸ್ುವ ಕಾಯಿ
ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಿದೆ. ರಸ್ ಹೋರುವ ಕೋಟ್ಗಳಾದ ಸ್ಸ್ೆ ಹೆೋನು(3 ಎಲ್ೆಗಳಿಗೆ 5
ರಿೆಂದ 6),

ಜಿಗಿ ಹುಳು (3 ಎಲ್ೆಗಳಿಗೆ 1 ರಿೆಂದ 2) ಮತುತ ಮಿರಿಡ

ದೆ್ೋಷಗಳು (25 ಚೌಕಗಳಿಗೆ(ಹತತ ಕಾಯಿ)2 ರಿೆಂದ 3). ಕೆಲವು
ಕ್ೆೋತರಗಳಲ್ಲಿ, ತೆಂಬಾಕು ಸಿರೋಕ್ ವೆೈರಸ್ಗಳನುು 10 ರಿೆಂದ 12% (ಪಿಡಿಐ)
ವರೆಗೆ ಗಮನಿಸ್ಲ್ಾಯಿತು.

ಅದೆೋ ರಿೋತ 10 ರಿೆಂದ 12% ರಷುಟ ಗುಲ್ಾಬಿ

ಕಾಯಿಕೆ್ರಕದ ತೆ್ೆಂದರೆಯ್ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿದೆ.ರಾಯಚ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ
ಉದುರುವಿಕೆ ದಾಖಲ್ಾಗಿದೆ.
:
ಕೀಟ ಮತ್ುಿ ರೆ್ೀಗಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ:
ಥ್ರರಪ್ಸೂ

:

ಫಿಪೊರನಿಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 1 ಮಿಲ್ಲ/ 1 ಲ್ಲೋಟ್ರ್

:

ಮಟಿರಾಮ 55% + ಪೆೈರಾಕೆ್ಿೋಸೆ್ರೋಬಿನ್

ನುಸಿ
ಎಲ್ೆ
ರೆ್ೋಗ

5% @ 20 ಗಾರೆಂ / 10 ಲ್ಲೋಟ್ರ್

ಜಸಿೂಡ

ಫಿೋನಿಕಾಮಿಡ 50 ಡಬ್ಿೂಜಿ @ 0.4 / ಲ್ಲೋ

ಮತುತ

ಅಥವಾ ಡ್ೆೈನೆ್ೋಟ್ೆಫುರಾನ್ 20 ಎಸಿಿ @ 0.3

ಸ್ಸ್ೆ

ಗಾರೆಂ / ಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಾಮಿಪಿರಡ 20 ಎಸಿಿ @

ಹೆೋನು

0.2 ಗಾರೆಂ / ಲ್ಲೋಟಿ ಅಥವಾ ಡರ್ಾಫೆನಿಿಯುರಾನ್
50 ಡಬ್ಿೂಪಿ @ 1.0 ಗಾರೆಂ / ಲ್ಲೋ.

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಾಪ್ಾಿಹಿಕ ಸಲಹೆ - 15 /2019
ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆ್ರಕ ಪ್ತೆಂಗಗಳ ನಿಯೆಂತರಣಕಾೆಗಿ ಎಕರೆಗೆ 2
ಕೋಟ್ಗಳ

ಮೋಹಕ

ಬಲ್ೆಗಳನುು

ಅಳವಡಿಸ್ಲು

ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.

ಸ್ಸ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತತ ಕಾಯಿ(square) ಬಿೋಳುವುದನುು ತಡ್ೆಯಲು 0.25 ಮಿಲ್ಲ
ಎನ್ಎಎ ಅನುು ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸ್ಲು ಶಿಫಾರಸ್ು
ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ. ಪೊೋಷಕಾೆಂಶಗಳ ಅಗತೆವನುು ಪ್ೂರೆೈಸ್ಲು 70 ರಿೆಂದ
75

ದಿನಗಳ

ಹಳೆಯ

ಪೊೋಷಕಾೆಂಶಗಳ

ಬೆಳೆಗೆ

ಮಿಶರಣವನುು

1

ಲ್ಲೋಟ್ರ್

(ಬಯೋ

ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುಲು ರೆೈತರಿಗೆ ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.

-20)

ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ

ಬಹು

5

ಮಿಲ್ಲ

@

100 ದಿನಗಳಿಗಿೆಂತ

ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹತತ ಕಾಯಿ ಸ್ೆಂಖ್ೆೆಯನುು ಮತುತ ಗಾತರ ವನುು
ಹೆಚಿಿಸ್ಲು 13: 0: 45 (ಪೊಟ್ಾೆಸಿಯಮ ನೆೈಟ್ೆರೋಟ್) ನ ಎಲ್ೆಗಳನುು
ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸ್ಲು

ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಹತತ

ರೆೈತರು

ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಾಯಿಕೆ್ರಕ ನಿವಿಹಣೆಗೆ 2 ಗಾರೆಂ ಥ್ರಯೋಡಿಕಾರ್ಬಿ ನುು
ಒೆಂದು ಲ್ಲೋಟ್ರ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಿಸಿ ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸ್ಲು ಸ್್ಚಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ.
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http://imdagrimet.gov.in

0. 0 ಮಿ.ಮಿೋ

:

ಮಳೆ ಇಲಿ

ಖ್ಾಲ್ಲ ಇರುವ ಕೆ್ೋಶ

:

ಮಳೆಯ ಮಾಹತ ಲಭೆವಿಲಿ

ಕನನಡ ಅನುವಾದ:
ಡ್ಾ. ಎನ್. ಚೆಂದರಶೆೋಖರ್
ಡ್ಾ. ಸ್ವಿತಾ ಸ್ೆಂತೆ್ೋಷ್
(ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ್- ಕೆೋೆಂದಿರೋಯ ಹತತ ಸ್ೆಂಶೆ ೋಧ್ನಾ ಸ್ೆಂಸಾಿನ, ನಾಗಪ್ುರ, ಮಹಾರಾಷರ)

