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ಧರವಡ ಮತ್ತು ನೆಯೆಯ ಜಿಲ್ೆಿಗಳಲ್ಲಿ , ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ುನೆ ಫೆಳೆ
ಚದರದೆಂದ ಫೆ ೀಲ್ ರಚನೆಯ ಹೆಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 115 ದನಗಳದಾಗಿದೆ.
ತ್ಡವಗಿ ಬಿತ್ತುದ ಫೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ರ -ಕೃಷಿ, ಕೆೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯತವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಗೆ ಬಬರದ ಎಲ್ೆಗಳ ಅನವಯಿಕೆಗಳನತೀ ನಡೆಸಲ್ಯಿತ್ತ

.

ಎಲ್ಿ ಜಿಲ್ೆಿಗಳ ಹತ್ತು ಫೆಳೆಯತವ ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ ನಲ್ತು
ದನಗಳು ಬಿಸಿಲ್ಲನ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯತ ಫೆಳಿಗೆೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಸೆಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧಯಮ ಮತ್ತು ಬರಿ ಮಳೆಯೆಂದಗೆ
ಮಳೆ ಬಿೀಳುತ್ುದೆ

.

ಕಳೆ ರಭಣವನತೀ ನಿಯೆಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ

ರಿಶೀಲ್ಲಸಲ್ಯಿತ್ತ. ಥ್ರರಪ್ಸ್ ನತಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಗಿಹತಳುಗಳ ಹವಳಿ
ಮಧಯಮ ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡತಬೆಂದವು

.ಗತಲ್ಬಿ ಕಯಿಕೆ ರಕ

ತ್ೆಂಗಗಳು ಇ ಟಿ ಎಲ್ ಗಿೆಂತ್ ಹೆಚ್ಾಗಿ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದವು

. ಎಲ್ೆ

ಅೆಂಗಭರಿ ಯೆ ೀಗದ ಸೆಂಭವವು ಮಧಯಮದೆಂದ ತ್ತೀವರ ಸಿಿತ್ತಗೆ
ಕೆಂಡತಬರತತ್ುದೆ.

ಚ್ಮಯಜನಗರ ಜಿ ಲ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಗೆ

57

ದನಗಳಿೆಂದ 163 ದನಗಳಗಿದತಾ ಹತ್ತು ತೆಗೆಯತವುದತ ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿದೆ.
ರಸ ಹೀರತವ ಕೀಟಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಯಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತೆ

,

ಗಿಡಹೆೀನತಗಳು (8 ರಿೆಂದ 10/3 ಎಲ್ೆಗಳು), ಜಿಗಿ ಹತಳುಗಳು (3
ರಿೆಂದ 4/3 ಎಲ್ೆಗಳು) ಮತ್ತು ಮಿರಿಡ್ ದೆ ೀಷಗಳು (25 ಚ್ೌಕಗಳಿಗೆ
10-15). ಕೆಲ್ವು ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ , ತ್ೆಂಫಕತ ಸಿರೀಕ್ ವೆೈರಸ್ (ಟಿ ಎಸ್
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ವಿ) ಯೆ ೀಗವು 4 ರಿೆಂದ 5% ( ಪಿಡಿಐ) ವಯೆಗೆ ಗಮನಿಸಲ್ಯಿತ್ತ.
ಅದೆೀ ರಿೀತ್ತ 10 ರಿೆಂದ 15% ಗತಲ್ಬಿ ಕಯಿಕೆ ರಕ ಸೆಂಭವವನತೀ
ಗಮನಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಯಯಚ ರಿನಲ್ಲಿ, ಆರೆಂಭಿಕ ಬಿತ್ುನೆ ಫೆಳೆ (120
ರಿೆಂದ 125 ದನಗಳಷತಟ ಹಳೆಯ ದತ) ಫೆ ೀಲ್ ಅಭಿವೃದಿ ಹೆಂತ್ಕೆು
ರವೆೀಶಸತತ್ುದೆ. ತ್ಡವಗಿ ಬಿತ್ತುದ ಫೆಳೆ (90 ರಿೆಂದ 95 ದನಗಳಷತಟ
ಹಳೆಯದತ) ಹ ಬಿಡತವ ಮತ್ತು ಫೆ ೀಲ್ ರರೆಂಭದ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ .
ಹವಭನವು ಸಭನಯವಗಿ ಆದರರ ಮತ್ತು ಮೀಡವಗಿರತತ್ುದೆ.
ಫೆಳೆಯ ಹೆಂತ್ಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವಗಿ ಸರಜನಕ ಮತ್ತು
ಪೊಟ್ಯಸಿಯಮನ ಉನೀತ್ ಡೆರಸಿ್ೆಂಗ್ ಭಡ

ಲ್ಯಿತ್ತ. 1-

19:19:19 ಮತ್ತು 1% MgSO4 ಎಲ್ೆಗಳ ಸಿೆಂಡಣೆಯೆಂದಗೆ
ಮ ರನೆೀ ತ್ತೆಂತ್ತರತ 75-80 ದನಗಳ ಹಳೆಯ ಫೆಳೆಗೆ ಶಪರಸತ
ಭಡಲ್ಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ೆ ಕೆೆಂು ಬಣಣವನತೀ ಗಮನಿಸಿದಲ್ೆಿಲ್ಿ
ಅದೆೀ ಸೆಂಯೀಜನೆಯೆಂದಗೆ ಮ ರನೆೀ ಸಿೆಂಡಣೆಯನತೀ
ಶಪರಸತ ಭಡಲ್ಗಿದೆ . ಎಲ್ಿ ಫೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಹೀರತವಿಕೆ
ಕೆಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಬತಪೊರಪೆಜಿನ್ (0.1%) ಅನತೀ ಶಪರಸತ ಭಡಿದ
ಕೆಲ್ವು ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೀಲ್ಲಬಗ್ ಗಳು ಗಮನಕೆು ಬೆಂದವು . ಕೆಲ್ವು
ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರಿಡ್ ದೆ ೀಷಗಳನತೀ ಸಹ ಗಮನಿಸಲ್ಯಿತ್ತ
ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆ ರಟ್ೆ ಪಸ್ 2 ಎೆಂಎಲ್ / ಎಲ್ ಅನತೀ ಶಪರಸತ
ಭಡಲ್ಗಿದೆ. 60-65 ದನಗಳ ಹಳೆಯ ಫೆಳೆಗೆ ಗತಲ್ಬಿ ಫೆ ೀಲ್
ವಮರ ವಿರತದಿ ಪೊರಪೆನೆ ಫೀ ಸ್ (2 ಎೆಂಎಲ್ / ಲ್ಲೀ) ಅನತೀ
ಶಪರಸತ ಭಡಲ್ಯಿತ್ತ ಮತ್ತು 90-95 ದನಗಳ ಹಳೆಯ ಫೆಳೆಗೆ
ಲ್ಯೆಂಫಾ-ಸಿಹಲ್ೆ ೀಥ್ರರನ್

(1

ಎೆಂಎಲ್

/

ಲ್ಲೀ)

ಅಥವ

ಥ್ರಮಮೆಥೆ ಕ್ಮ (0.2 ಗರೆಂ / ಲ್ಲೀ) ಅನತೀ ಶಪರಸತ
ಭಡಲ್ಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಾನ ಮಳೆಯಿೆಂದಗಿ ,

ನಿೀರತ ನಿೆಂತ್ತರತವ

ಸಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಳೆ ನಶವಗತವುದರಿೆಂದ ಬಳಲ್ತತ್ತುದಾರತ

.

ಕಫೆರೆಂಡೆಜಿಮೀ 0.2% ನಷತಟ ನಿೀರನತೀ ತೆಗೆದತಕೆ ಳಳಲ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆ. ಫೆ ೀಲ್ ಅಭಿವೃದಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಗೆ 1% ಕೆಎನ್ಒ
3 (13: 0: 45) ಸಿೆಂಡಿಸಲ್ತ ಶಪರಸತ ಭಡಲ್ಗಿದೆ.
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ಸಲಹ :
ಫಿೀನಿಕಮಿಡ್ 50 ಡಬ ಿೂಜಿ @ 4 ಜಿ / 10 ಎಲ್ ಅಥವ
ಡಿನೆ ೀಟ್ೆಫುಯನ್ 20 ಎಸ್ಪಿ @ 3 ಜಿ / 10 ಎಲ್ ನಿೀರನತೀ
ಸಿೆಂಡಿಸತವ ಮ ಲ್ಕ ಜಿಗಿಹತಳುಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಹೆೀನತಗಳನತೀ
ನಿವರಹಸಫೆೀಕತ. ಥ್ರರಪ್ಸ್ ನತಸಿಗಗಿ ಫಿಪೊರನಿಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 1.0
ಮಿಲ್ಲ / ಲ್ಲೀ ಸಿೆಂಡಿಸಫೆೀಕತ ಹಗತ ಮಿರಿಡ್ ದೆ ೀಷಗಳ
ನಿಯೆಂಥನಕುಗಿ ಅಸಿಪೆೀಟ್ 75 ಎಸ್ಪಿ @ 1.0
ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆ.

ಸಿೆಂಡಿಸಲ್ತ

ಗತಲ್ಬಿ ಕಯಿಕೆ ರಕ ತ್ೆಂಗಗಳ

ಚಟತವಟಿಕೆಯ ಮೆೀಲ್ಲವಚ್ರಣೆಗಗಿ ತ್ಡವಗಿ ಬಿತ್ತುದ

ಫೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ

ಎಕಯೆಗೆ ಎರಡತ ಕೀಟ ಮೀಹಕ ಬಲ್ೆಗಳನತೀ ಅಳವಡಿಸಲ್ತ
ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆ.

ಹತ್ತು ಕಯಿಗಳಲ್ಲಿ

೧೦% ನಷತಟ ಜಿೀವೆಂತ್

ಗತಲ್ಬಿ ಕಯಿಕೆ ರಕ ಹತಳುಗಳು ಕೆಂಡಿಬೆಂದಯೆ ಅವುಗಳ
ನಿವರಹಣೆಗಗಿ ಪೆನೆವೆಲ್ೆಯೆೀಟ್

20% ಇಸಿ 10 ಮಿ.ಲ್ಲ. ಅಥವ

ಸೆೈರ್ಮೆಥ್ರರನ್ 10% ಇಸಿ 10 ಮಿ.ಲ್ಲ. ಅಥವ ಲ್ಯಭಾ
ಸಿಹಲ್ೆ ೀಥ್ರರನ್ 5% ಇಸಿ 10 ಮಿ.ಲ್ಲ. 10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿಗೆ ಫೆಯೆಸಿ
ಸಿೆಂಡಿಸಲ್ತ ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದೆ

.

ನಿವರಹಸಲ್ತ, ಮೆಟಿಯಮ 55% +

ಎಲ್ೆಗಳ ಯೆ ೀಗಗಳನತೀ
ೆೈಯಕೆ ಿೀಸೆ ರೀಬಿನ್ 5%

ಡಬ ಿೂಜಿ 20 ಗರೆಂ ಅಥವ ಕಫೆರೆಂಡಜಿಮ 50% ಡಬ ಿೂಪಿ @ 10
ಗರೆಂ / 10 ಲ್ಲೀ. ಸಿೆಂಡಿಸಫೆೀಕತ. ಎನ್.ಎ. ಎ (ಿೂನೆ ಫಿಕ್್)
ಅನತೀ 0.5 ಮಿ.ಲ್ಲ. / ಲ್ಲೀ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಯೆಸಿ ಸಿೆಂಡಿಸತವ ಮ ಲ್ಕ
ಹತ್ತು ಚ್ದರಗಳ ಉದತರತವಿಕೆಯನತೀ ನಿಯೆಂತ್ತರಸಬಹತ.
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