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ಕೆೀೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸೇಂಶೆ ೀಧನ ಸೇಂಸಾನ, ನಗುರ, ಮಹರಷ್ಟ್ರ
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ರಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ, ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಫೆಳೆ ಕಯಿ ರಚನೆ ಮತ್ತತ
ಕಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹಗತ ತ್ಡಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿದ
ಫೆಳೆಗೆ 90 ರಿೆಂದ 95 ದ್ಧನಗಳಗಿದತದ ಅದತ ಸಹ ಕಯಿ ರಚನೆ
ಮತ್ತತ ಕಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ತ್ತೆಂಫ ತ್ಡಗಿ ಬಿತ್ತನೆ
ಮಡಿದ ಫೆಳೆಗೆ 60 ರಿೆಂದ 65 95 ದ್ಧನಗಳಗಿದತದ ಹೂಬಿಡತವ
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಫೆಳೆಗೆ ಸರಜನಕ ಮತ್ತತ
ಪೊಟ್ಾಸಿಯಮನ ನಲ್ಕನೆೀ ಉನನತ್ ಡ್ೆೆಸಿಸೆಂಗ್ ಅನತನ ಶಿಪರಸತ
ಮಡಲಗಿದೆ. ತ್ಡಗಿ ಬಿತ್ತತದ ಫೆಳೆಗೆ ಸರಜನಕ ಮತ್ತತ
ಪೊಟ್ಾಸಿಯಮನ ಎರಡನೆೀ ಉನನತ್ ಡ್ೆೆಸಿಸೆಂಗ್ ಅನತನ ಶಿಪರಸತ
ಮಡಲಗಿದೆ. 55-60 ದ್ಧನಗಳ ಹಳೆಯ ಫೆಳೆಗೆ 1% 19:19:19 (1
ಲ್ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗೆೆಂ) + 1% ಎೆಂಜಿಎಸ್ಒ 4 (1 ಲ್ಲೀಟರ್
ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗೆೆಂ) ಮೊದಲ್ ಎಲೆಗಳ ಸಿೆಂಪಡಣೆಯನತನ ಶಿಪರಸತ
ಮಡಲಗಿದೆ. ಕಯಿ ರಚನೆ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ (ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿದ 75-80
ದ್ಧನಗಳ ನೆಂತ್ರ ) ಅದೆೀ ಸಿೆಂಪಡಣೆಯನತನ ಎರಡನೆೀ ಫರಿಗೆ
ತೆಗೆದತಕೊಳಳುವೆಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ. 1% 19: 19: 19 ರ ಮೂರನೆೀ
ಎಲೆಗಳ ಸಿೆಂಪಡಣೆ

(1 ಲ್ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ

10 ಗೆೆಂ) +

1%

ಎೆಂಜಿಎಸ್ಒ 4 (1 ಲ್ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗೆೆಂ) ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ
ಫೆಳೆಗೆ ಶಿಪರಸತ ಮಡಲಗಿದೆ . ರೆೈತ್ರ ಹೊಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಭಿಕ
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ಬಿತ್ತನೆ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳಳ ಕೆಂಡತಬೆಂದವು
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ (ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿದ

. ಕಯಿ ರಚನೆ

75-80 ದ್ಧನಗಳ ನೆಂತ್ರ ) ಅದೆೀ

ಸಿೆಂಪಡಣೆಯನತನ ಎರಡನೆೀ ಫರಿಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಳಳುವೆಂತೆ
ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ. ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಫೆಳೆಗೆ ಮೂರನೆೀ ಅೆಂತ್ರ ಕೃಷಿ
ನಡ್ೆಸಲಯಿತ್ತ. 65-70 ದ್ಧನಗಳ ಅವಧಿಯ ತ್ಡಗಿ ಬಿತ್ತತದ
ಫೆಳೆಗೆ ಎರಡನೆೀ ಅೆಂತ್ರ ಕೃಷಿ ಶಿಪರಸತ ಮಡಲಗಿದೆ ಮತ್ತತ
55-60 ದ್ಧನಗಳಷತಟ ಹಳೆಯದದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿದ ಫೆಳೆಗೆ
ಎರಡನೆೀ ಅೆಂ ತ್ರ ಕೃಷಿಯನತನ ಶಿಪರಸತ ಮಡಲಗಿದೆ

. ಈ

ಪೆದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ 60-65 ದ್ಧನಗಳ ಹಳೆಯ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಪ್ಸಸ
ನತಸಿ ಮತ್ತತ ಜಿಗಿಹತಳಳಗಳಳ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧೆ

. ಕೆಲ್ವು ರೆೈತ್ರ

ಹೊಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ಸಸ ಗಮನಕೆಕ ಬೆಂದವು

. ಕೆಲ್ವು ರೆೈತ್ರ

ಹೊಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಹೆೀನತಗಳಳ ಗಮನಕೆಕ ಬೆಂದವು.
ಚಮರಜನಗರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಗೆ

42

ದ್ಧನಗಳೆಂದ 150

ದ್ಧನಗಳಗಿದತದ ಹತ್ತತ ತೆಗೆಯತವುದತ ಪೆಗತ್ತಯಲ್ಲಿದೆ . ರಸ ಹೀರತವ
ಕೀಟಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ , ಗಿಡಹೆೀನತಗಳಳ (8 ರಿೆಂದ
10/3 ಎಲೆಗಳಳ), ಜಿಗಿ ಹತಳಳಗಳಳ (3 ರಿೆಂದ 4/3 ಎಲೆಗಳಳ) ಮತ್ತತ
ಮಿರಿಡ್ ದೊೀಷಗಳಳ (25 ಚೌಕಗಳಗೆ 10-15). ಕೆಲ್ವು ಕ್ೆೀತ್ೆಗಳಲ್ಲಿ,
ತ್ೆಂಫಕತ ಸಿರೀಕ್ ೆೈರಸ್ (ಟಿ ಎಸ್ ವಿ ) ರೊೀಗವು 5 ರಿೆಂದ 6%
(ಪಿಡಿಐ) ವರೆಗೆ ಗಮನಸಲಯಿತ್ತ . ಅದೆೀ ರಿೀತ್ತ 8 ರಿೆಂದ 10%
ಗತಲಬಿ ಕಯಿಕೊರಕ ಸೆಂಭವವನತನ ಗಮನಸಲಗಿದೆ

.

ಧರಡ ಮತ್ತತ ನೆರೆಯ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ , ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಫೆಳೆ
ಚದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 110 ದ್ಧನಗಳಷತಟ ಹಳೆಯದಗಿದೆ . ತ್ಡಗಿ
ಬಿತ್ತತದ ಫೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ರ -ಕೃಷಿ, ಕೆೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯತವಿಕೆ ಮತ್ತತ
ಗೊಬಬರದ ಎಲೆಗಳ ಅನವಯಿಕೆಗಳನತನ ನಡ್ೆಸಲಯಿತ್ತ

. ಕಳೆ

ಪೆಮಣವನತನ ನಯೆಂತ್ೆಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲಯಿತ್ತ. ಥೆೈಪ್ಸಸ ನತಸಿ
ಮತ್ತತ ಜಿಗಿಹತಳಳಗಳ ಫಧೆಯತ ಮಧ್ಾಮ ಸಿಥತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಕೆಂಡತಬೆಂದವು.
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ಹೆೀರಿ ಮತ್ತತ ಧರಡ ಜಿಲೆಿಗಳ ಕೆಲ್ವು ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರಿಡ್
ದೊೀಷಗಳಳ ಮಧ್ಾಮ ಸಿಥತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧೆ ಮತ್ತತ ಅವುಗಳ
ನಯೆಂತ್ೆಣಕಕಗಿ ಅಸೆಪೆೀಟ್ಸ 75 ಎಸಿ @ 1.0 ಗೆೆಂ / ಲ್ಲೀ ಅನತನ
ಶಿಪರಸತ ಮಡಲಗಿದೆ. ಒೆಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಲಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ
ಪೆಮಣದಲ್ಲಿ ಗತಲಬಿ ಕಯಿಕೊರಕ ಪತ್ೆಂಗಗಳಳ ಗಮನಕೆಕ
ಬೆಂದವು. ಅವುಗಳ ನಯೆಂತ್ೆಣಕಕಗಿ ಪೆತ್ತ ಲ್ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ
ಥ್ರಯೀಡಿಕರ್ಬ್ 75 WP @ 2.0 ಗೆೆಂ ಸಿೆಂಪಡಿಸಲ್ತ ಶಿಪರಸತ
ಮಡಲಗಿದೆ.

ಎಲೆ ಅೆಂಗಮರಿ ರೊೀಗದ ಫಧೆಯತ

ಮಧ್ಾಮಸಿಥತ್ತಯಿೆಂದ ತ್ತೀವೆ ಸಿಥತ್ತಯವರೆಗೂ ಕೆಂಡತಬೆಂದ್ಧದೆ.
ಸಲಹ :
ರೆೈತ್ರತ ತ್ಮಮ ಹೊಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚತಿವರಿ ಮತ್ತತ ನಶಿಲ್ಗಿರತವ
ನೀರನತನ ತೆಗೆದತಹಕಲ್ತ ಒಳಚರೆಂಡಿ ಕಲ್ತೆ ಮಡಲ್ತ
ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ. ಮೈಟ್ಸ ಗಳನತನ ನಯೆಂತ್ತೆಸಲ್ತ , ಗೆಂಧ್ಕ 40%
WP @ 50 ಗೆೆಂ ಅನತನ 10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫೆರೆಸಿ ಸಿೆಂಪಡಿಸಲ್ತ
ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ.

ರಸ ಹೀರತವ ಕೀಟಗಳ ನಯೆಂತ್ೆಣಕಕಗಿ

,

ಡಯಪೆೆಂಥ್ರಯತರನ್ 50 ಡಬೂಿೂಪಿ @ 1.0 ಗೆೆಂ / ಲ್ಲೀಟರ್
ಮತ್ತತ ಥ್ರಯೀಡಿಕರ್ಬ್ 75 ಡಬೂಿೂಪಿ @ 2 ಗೆೆಂ / ಲ್ಲೀಟರ್
ಸಿೆಂಪಡಿಸಲ್ತ ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ. 100 ದ್ಧನಗಳಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಿನ ಹಳೆಯ
ಫೆಳೆಗೆ 13: 0: 45 (ಪೊಟ್ಾಸಿಯಮ ನೆೈಟ್ೆೆೀಟ್ಸ) ಅನತನ ಎಲೆಗಳ
ಮೀಲೆ ಸಿೆಂಪಡಸಿ ಹೆಚಿಿನ ಸೆಂಖ್ೆಾಯ ಹತ್ತತ ಕಯಿಗಳನತನ ಮತ್ತತ
ಹತ್ತತ ಕಯಿಗಳ ಗತ್ೆವನತನ ಹೆಚಿಿಸಬಹತದತ ಎೆಂದತ
ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ. ಫೆಳೆ ನೀರಿನ ನಶಿಲ್ತೆಗೆ ಒಳಗದಲೆಿಲಿ ಎಲೆಗಳ
ಹಳದ್ಧ ಬಣಣವನತನ ಗಮನಸಲಯಿತ್ತ . ಈ ಸಮಸೆಾಗಗಿ ರೆೈತ್ರತ
19:19:19, 2% MgSO4 ಮತ್ತತ 13: 0: 45 (1% ಪೊಟ್ಾಸಿಯಮ
ನೆೈಟ್ೆೆೀಟ್ಸ) ಅನತನ ಎಲೆಗಳಗೆ ಸಿೆಂಪಡಿಸಲ್ತ ಸೂಚಿಸಲಗಿದೆ.
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