రత్తి సాగు ఈ వారం సలహా నంబర్ 8/2015

భారతీయ వ్యవ్సాయ రిశోధన మండలి – కంద్ర రత్తి రిశోధన సంసథ
ఈ వారం రత్తి సాగు సలహాలు 29 జూల ై న ండి 3 ఆగష్ట
ు 2015 (37 ప్ారమాణిక వారం)
*ప్ారంతీయ వ్యవ్సాయ విశ్వవిద్యయలయాల న ండి అంద్ కునన సమాచయరము ఆధయరంగా సమీకరించబడినద్ి .

వాతయవ్రణ సలహాలు
రాష్ుంర /జిలాా

తయరీకు

వ్రష ప్ాతం(మి.మీ )

వ్రష ప్ాతం(మి.మీ )

జూల ,ై 2015

ఆగష్ట
ు , 2015

29

30

31

1

2

సలహాలు

3

తెలంగాణయ

చెద రుమద రు చిరు జలుులు అకకడకకడ కురిసే

ఆద్ిలాబాద్

0

4

0

0

0

26

అవకాశముంది. ప్రత్తి ప్రసి తము శాఖీమదశలో ఉంది.

వ్రంగల్

0

4

0

3

4

7

ఖమమం

ఆరుదడి క్ంర ద వేసవిలో వేసిన ముంగారు ప్రత్తిక్ 1 %

0

3

3

5

5

8

కరీంనగర్

KNO3 + 1% MgSo4 పిచికారి చేసినచో ప్రత్తి ఎరర

0

4

0

0

4

7

నల్గండ

/ప్స ప్ు/గిడస బారడము తగుుతటంది. ఈ మధ్య

0

4

0

5

4

0

కురిసిన వరాాలకు నేలలో తగిన తేమ ఉననట్ు యితే

ఆంధర రద్ేశ్
గుంటూరు
రకాశ్ం

నతరజని, భాసవరము, ప్ో ట్ాష్ నిచెె కాంపలు క్స్
0
3

0
0

0
0

6
7

5
10

3
6

ఎరువులన వెస కోవాలి. గుంట్కల సహాయంతో
నెలలోని తేమన సంరక్ించ కోవాలి. తామర
ప్ురుగులు, తెలుదో మ కనబడే అవకాశమంది అయిన
రసాయనిక ప్ురుగుమంద లు పిచికారి చేయరాద .
ప్ొ లంగట్ల
ు న శుభ్రంగా కలుప్ులేకుండా చూస కోవాలి.
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ఈ వారం ప్రత్తిసాగు సలహాలు 29 జూల ై న ండి 3ఆగషట
ు , 2015 (37 ప్ారమాణిక వారం)

ఫాయతీమ వ్యవ్సామ మిశోధన భండలి - కైంద్ర రత్తి మిశోధన సంసథ
ద్వాయ సినుాయసు చేమఫడిన మాజభానయ ద్ధ తులు
(డవ. కె. ఆర్. కారంత్త గాయస ఈ సలహాల యచభత ద్ీని ఎయకంగా కాని ిరంట్, ఎలకాార నిక్, జిమాకుు కాి
చేమమాద్ు.)
ఈ సలహాలు కైంద్ర రత్తి మిశోధనవ సంసథ లో మీక్షంచిన పలితవలను , జాతీమ, అంతమాాతీమ మాయవ్యణ
నిమభ నిబంద్నలును కనుగుణంగా మామఫడినద్ి.

ంట ఆమోగ్ మాజభానభు:
1. వమాదాయ మిసీతేలలో సవలౄకలిక రత్తి యకలు కని, సంకయ జాత్త నౄటీ రతి ేలనె వేసఽకోవలి.
2. 80 మి. మీ వయాభు మగనే తవయగ వమాధాయభు రత్తిని వితే
ి కోవలి.
3. రత్తినీ కలువలు ఫో దేల ై వితే
ి క ంటె భుఖ్ంగ అదిక శూందరత (HDPS) లో విత్ేి రత్తికి
అనఽకలంగ ఉంట ంది.
4. నృటి రత్తి సంకయ జాత్తని వమాధాయభు కింర ద

90x30cm, ఆయుతడెలు కింర ద ఎకుువ దాయంలో

వేసఽకోవలి.
5. సఽయజ్ (CICR), NH615( VN-MAU, యేణి), AKH081(DR PDKV,అకోలా), పులేధనవంతమీ(
MPKV, మహూమి) నౄటీకనీ సవలౄకలిక వంగ్డాలు , ఈ రత్తి యకలు జూన్ 15 భుందఽ 60×10

సం. మీ పులే ధనవంతమి 45×10 సం.మీ దాయంలో వితే
ి క ంటె వమాఫావ మిసీత్తలు (ఫెటట),
చ్చుయుగ్ులనఽ ఫాగ తటృ
ట కోగ్లవు

.

ఈ యకలనఽ అధిక శూందరత

ముకులనఽగ

వితే
ి కోవలి(HDPS).
6. సో మాచికుుడు, అలసంద్, మినుభులు ెసయస పెైయలను అంతయ ంటగా

రత్తి యకలలో లేక సంకయ

జాత్త నృటిలలో వేసఽకునవచ్ఽచనఽ. మైజోనౄమం కలచర్ నఽ తౄని సమిగ ఈ పైయల వితి నాలకు
టిటంచాలి.
7. రత్తి ంట చుటటర 2-3 వ్యసలలో కంది చాళ్ైు వెసఽకుంటే మీలిల ఫగ్స్ (ండినలిల ) చ్చుయుగ్ుల కు
శయణామిథ (Refugia)గ నిక సఽింది.
8. 5 నఽండి 10 టనఽృల వువుల ంట/ గ్తి భు/కంనుో స్టట ఎయువునఽ త్ొలకమి
క కశూయ హెకటయుకు వేస కలిమ దఽనఽృకోవలి.

వమాలత్ొ భూడేళ్ల

9. అజటోఫాకరర్/అజోసెైమిలలమ్/PSB@25గారమ్/1kg రత్తి వితి నాలకు టిటంచాలి దీనివలన రత్తిశూగ్ులో
25% నతరజని / ఫాసౄయo ఆదా అవుతేంది.
10. తగిన నుో షణ అతయంత అవ్సయభు

: బెగీృషమం సలేట్, 2% మూమిమా /డీఏ చికమి నౄటీ

ఉతౄత్తి కి అవసయభు.
11. ఎయర ఆకు తెగులు: 2 % మూమిమ , 0.5% జంక్లేౄట్ 0.2% ఫో మన్, 15 మోజుల వవదిలో 90
మోజుల వయకు చికమి చెసఽక నవచ్ఽచనఽ.
12. మొగగ ూత మాలుట: 21 ppm NAA 7మి.లి/15 లీటయు నీటిలో కలి చికమి చెమాలి
ుయసగుల నిమంతరణ

సాద్వయణ సినూాయసులు
ఆచమించ వ్లసిన ద్ద తులు:
1. యసం లేచ ుయుగ్ులనఽ తటృ
ట క నే యకలనఽ/సంకయ జాత్త యకలనఽ ఎంక చెమడభు వలన
ుయుగ్ు భందఽల ై ఖ్యుచ తగ్ుుతేoది.
2. జోనృ, అలసంద , శూో మాచికుుడె , మినఽభులు అంతయ ంటలు వేమడభు వలన యసం లేచ
ుయుగ్ులనఽ నివమించే ఫదనికలు భమిము మనృజీవులు విదిుచెందఽత్ాభ.
3. రత్తి యకలకు ఇమిడాకోలరడ్ ( 8గరమ్), వెైటావక్స్/ థెైయమ్(3గరమ్)/kg వితి నాలనఽ వుదిు చెసనచో
యసం ఼లేచ ుయుగ్ులు/శిలీందార సంఫంధిత కుళ్ైు త్ేగ్ుళ్ైు నివమి oచ్ఫడత్ాభ.
4. యసభు లేచ ుయుగ్ులు ఎకుువగ వచేచసంకమలలోనతరజని ఎకుువ వెమకడదఽ.
5. నుొ లం మివుఫరభుగ ఉంచాలి (కలుు ముకులు లేకుండా).
6. ండినలిల ఆశించిన ముకులనఽ ఼కైస నాశనం చేమాలి.
7. వీ సంనదిత భందఽలు, జీవనిమంతరణ ధతేలునఽ వడాలి.
8. గ్ులానృ యంగ్ు ుయుగ్ు నిమంత్తరంచ్డానికి లింగకయాణ ఫుటట లనఽ నుొ లభులో ఉంచాలి.
9. యసభు లేచ ుయుగ్ులనఽ నిమంత్తర oచాడానికి ఇమీడాకోలరడ్ భందఽనఽ కండభు ై 30 నఽoచి
40 భమిము 50 నఽoచి 60 మోజులలో, ఎసట్, డెైమిథాఏట్ కుoచేత్ొ ూమాలి.

చెమమాని నులు/ ఆచమించ కూడనివి:
10. అకుభుడత త్ెగ్ులునఽ నిమోదించ్డానికి రత్తిని ఆలసంగ వితే
ి కడదఽ.

11. యశూమనిక ుయుగ్ు భందఽలనఽ

ముదటి 60 మోజుల వయకు చికమి చేమమదఽ. దీనివలన

ఫదనికలు విదిుచెoది యసభు ఼లేచ ుయుగ్ులు నిమంతరణలొ ఉంటాభ.
12. ఆకుభుడత semilooper ుయుగ్ులుకు ుయుగ్ు భందఽల చికమి చెమకడదఽ.
13. నౄటి రత్తి మీద నౄటి సంఫంధిత భందఽలునఽ వడమదఽ.
14. ఇమీడాకోలరడ్,అసటాబే఼రడ్ వంటి భందఽలనఽ నౄటి రత్తి పై చికమి చెమకడదఽ.
15. నూశూమిడాన్, మిథెైల్

నుయథామాన్, నుమట్ , మోనోకోరటోనూస్ట, డెైకల ోమోవస్ట , కమోెుమన్,

మిథొ మిల్, టెజ
ై ోనూస్ట, బెటాసశూట స్ట్ వంటి అతంత శృనికయక భందఽలనఽ వడమదఽ.
16. ఼రనురనిల్/ైమిత్ారభడ్ చికమి చెమనిచొ త్ెలల దో భ మదఽ.
17. ుయుగ్ులు ఉదఽరత్తని తగిుంచ్డానికి భందఽల మిశరభాలనఽ వడకడదఽ.

యసభు ీలచేుయసగులు నిమంతరణ:
1. ఆమిధక నషరభు కలిగించే సూచిక (ఇటిమల్): త్ెలల / చ్చ దో భ గైడ్
ర -2 నషట భు అనగ 25 %
ముకులకు కింది ఆకు అంచ్ఽలు భుడెచ్ఽకునుో భ, సఽు యంగ్ుగ భామిత్ే ధిగ్ువ ఇచిచన
మాజభన దు తేలు నుటించాలి.
2. 1% వే నానే, 5% వే గింజలు కశుమభు లో ఏదెైన 0.05%-0.1% సఫుె నుొ డిత్ో కలి
చికమీ చేసఽకోవలి.
3. 10 గర వేమటస
ీ ఼లిమ లఖ్ాని క లీటయు నీటిలో కలి చికమీ చేమవచ్ఽచనఽ.
4. డెైపనీ ఽుమన్ (50 WP 800 గర/ హెకటయుకు) , ఫ్ోల నికమిడ్ 50WG 200 గర a.i/ హెకటయుకు లేక
ఫునుొ ర పజన్ 25 % SC 200 గర a.i/ హెకటయుకు చికమి చేమవలెనఽ.
5. మీమిడ్ ఫగ్స ముగ్ు లనఽ నషట భు చేకమిచనచో డెైమిత్ోమట్, ఎసపేట్ 1గర క లీటయు నీటిలో లేక
ఇథీమాన్ భందఽలనఽ కడ వడవచ్ఽచనఽ.
కామ తొలుచు ుయసగుల మాజభానయ భు:
నౄటి రత్తి సభయువంతంగ కమ త్ొలుచ్ఽ ుయుగ్ులనఽ నిమంత్తరంచ్గ్లదఽ.
సాద్వయణ యకాలు సంకమాలలో మాజభానయభు

1. 50%కామ తొలుచు ుయుగ్ులు ఆశించిన ముకులు గ్భనిసేి , నౄటి రత్తి పై HaNPV వెైయస్ట దారవణం
నఽ చికమి చెమాలి భమిము 5% వే కశుమాభునఽ వమనికి కశూమి లేక నూో సలోన్ లనఽ
నుొ గకు లదెు ుయుగ్ులకు, త్ెలలదో భలనఽ నిమంత్తరoచాడానికి వడవచ్ఽచనఽ.
2. రత్తి ంట 70 నఽంచి 80 మోజులలో Trichogramma

భందఽనఽ నౄటి రత్తిలో వడమదఽ. సంకయ

జాత్త రత్తి యకలలో వడవచ్ఽచనఽ.
3. కోలమ౦తరనిలినుో ర ల్, ులఫెoడబెై డ్, సైౄనోశ డ్, ఎభబెకటన
ి ెెoజోఎట్, ఇoడాక్కర్ె నఽ వడి చ్చ
ుయుగ్ులనఽ నిమంత్తరంచ్వచ్ఽచనఽ. ఇవి ఫదనికలు, మనృజీవులకు ఎలాంటి శృని చేమదఽ.
4. గులాబీ యంగు /తలనతి ల ుయసగులు: ది కమలకు క లామవ లేక 8 మకుల ుయుగ్ులు క
మత్తర చొుౄన భూడె మతేరలు ఉనృటల భత్ే కివనాల్ నూస్ట 25EC/నుో ర పేనోనూస్ట 50EC @ 2
మి.లి /లీటర్ నీటిలో లేదా థయోడికర్ె 75 WP@20 గర లేదా ఎదో క ైమిత్ారభ డ్ భందఽలనఽ
వడాలి.
ఇతయ చీడీడలు:
1. నుొ గాకు లద్ెద ుయసగు:

గ్ుడల సభూశృలనఽ వేయువేమాలి భమిము నుొ గకు లదెు ుయుగ్ు వెైయస్ట

దారవణంనఽ @ 500LE/హెకటయుకు లేదా మిమోన్ 10 EC లేక

250 గరలమివన్ 75 WP నఽ 250

లీ/ఎకమనఽకు చికమి చెమాలి.
2. కాండభు తొలిచె ఈగ : కండభు త్ొలిచె ఈగ్ ఆశించినటల భత్ే

నుో ర పనోనూస్ట 2 మి.లి/లీటర్ నీటిలో

చికమి చెమాలి.
3. నతి ల నివాయణ : 12.5 /హెకటయుకు ( 2 %బెటాలిుహెైడ్) భందఽనఽ గ్టల పై నతి లుల వునృ చోట
వేమాలి.
తెగుళ్ళు నిమంతరణ:
ఎండు తెగుళ్ళు: ఫెటట తయువత అదిక వయాభు వచిచనచో అదిక నీటి తడి ఇచిచనచో ఎండు తెగుళ్ళు వచ్ఽచనఽ
,10mg/లీ (10 ppm) కోఫాల్ట కోలమైడ్ నఽ చికమి చెమాలీ, శిలీందారల దావమ వచిచనటల భత్ే కర్
ఆకస్కోలమైడెృ 25 గరమ్ భమిము

200గర భూమిమానఽ 10 లీటయల నీటిలో లేక కమెనిి జీమం 1 గరమ్

/లీటయు నీటిలో కలి చెటల దగ్ు య నుో మాలి.
కామ కుళ్ళు తెగులు: త్ెభ వత్ా వయణంలో చెటట కిరoద కమలు కుళ్ైుకు గ్ుమి అవుత్ాభ.
భాంక జబ్ 75 WP

+కోలమోథాలోనిల్ 70 WP 2 గరమ్/లీటయు నీ

టిలో కలి చీకమి చేమాలి . భంచి

పలిత్ాలు కోసభు 10 గరమ్ సలివట్, 50ml టెట
ై న్ నఽ 100 లీటయల నీటిలోకలి చికమి చెమాలి.

ఆలర మైనమిమా ఫ్ల ట్
ల : 2.5గర భాైంక జబ్ నఽ చీకమి చేమాలి . ఫాకిటమిమల్ ఫ్ల ట్/బె
ల
ైమోథెసమం ఆకుభచ్చ
త్ెగ్ులకు సట ను
ె ట ో బెైసన్లేట్

(15-12 గర/హెకటయుకు ) భమిము కర్ ఆకస్ కోలమైడ్ (1500-2000

గర/హెకటయుకు) నఽ 200-250 లీటయు నీటిలోకలి చికమి చేమాలి.
కలుు నిమంతరణ:
సారంప్ ౩౦ ఇ.సి. ఫాసాలిన్ 45 ఇ.సి. 2.5 లీటయస / హెకారయసకు వ్ంటి కలుునవశక భంద్ులును ిచికామిచేసి
చివ్య గుంటక తో కలిమ ద్ునవనలి.
చినృ కలుు పై కలుు భందఽలు అధిక రఫావశీలిగ ఉంటాభ. ఈ భందఽలనఽ 15-25 మోజుల వమసఽ
కలుు పైననె వడాలి.
గడిి జాత్త కలుు నిమంతరకాలు : కివజాలోనూఫ్(టము), పనాకో్నురప్ ( విప్ సార్) ఫ్ులఅజనూో ప్ ఫూటిల్,
నుొ ర కుఇజనూొ ప్( ఎజల్) 20-50 గర ఎకమనికి వడాలి.
వెడలాకు కలుు నిమంతరణ: ైమిథియోఫెక్స శూో డిమం (హిట్ వీడ్ి ) చికమి చేమాలి.
కలుు ములిచిన తయువత వడే కలుు భందఽలు, అతంత రఫావం చ్ాశూి భ. భుఖ్ంగ వమాలు
అధికంగ్ ఉనృుౄడె, గ్ుంటకలు నడలేనఽౄడె మైతేలుకు ఎంత్ో ఉయోగ్కయంగ ఉంటాభ.
అధిక వివమలుకు వవశూమ అధికమిని సంరదించ్ండి .
అధిక వ్యషు నీయస నిమంతరణ:
రత్తి అధిక నీటికి చాల సఽనిృతంగ రవమిిసి ఽంది. అధిక వయానుత నురంతం(>

700-900 మి.మీ) భుయుకు

నీటి నిమంతరణ కై చాళ్ైు ఫో దెల పై రత్తి విత్తి కోవడం భంచిది. అధిక నీటిని తీసవేభడానికి తగిన
కలువలనఽ నుొ లం చ్ఽటట ఏయౄయయు కోవలి.
నీటినీ తీసవేసన తయువతనే పై భందఽలు వేసఽకోవలి. రత్తి సఽు యంగ్ు క సేి
19:19:19 వమనికి కశూమి చికమి చెమాలి.

0.5 -1.0% DAP కని

వీకలల సలహా నివేద్ిక సభనామ జటటర:
శాసి రవేతిలు

చియసనవభా

డా. క. ర్. కరంత్త

నిమైుశకుడె, సి.ఐ.సి.ఆర్, నవగపర్

డా. ఎ. రకష్

మికలౄన సభనవమ కమి భమిము భుఖ్

, సి.ఐ.సి. ఆర్ , నురంతీమ కైందరం

కోమంఫత
ి ర్
డా. డీ ముంగ్

నురంతీమ అధక్షుడె, సి,ఐ.సి.ఆర్ , నురంతీమ మిశోధన కైందరం , సమ్

డా. ఎస్ట నౄ సంగ్స

విఫాగ్ అధక్షుడె, ంట అనవిదిూ, విఫాగ్ం సి.ఐ.సి.ఆర్ , నవగపర్

డా.సంధ కరంత్త

విఫాగ్ అధక్షుడె, ంట సంయక్షణ విఫాగ్ం , సి.ఐ.సి.ఆర్, నవగపర్
విఫాగ్ అధక్షుడె, ంట ఉతౄత్తి విఫాగ్ం, సి.ఐ.సి.ర్ , నవగపర్

డా. ఫలల స్ట డీశూౌజ
డా.అగ్రవల్

స఼నిమర్ శసి వ
ి ర్
ై ేతి, సి.ఐ.సి.ఆర్ , కోమంఫత

డా.ఎస్ట ఏచ్. ఎమ్.సఫెష్

శసి వ
ి ర్
ై ేతి, సి.ఐ.సి.ఆర్, కోమంఫత

డా. భెన్. అనఽమధ

శసి వ
ై ేతి, సి.ఐ.సి.ఆర్, నవగూర్

వాతవవ్యణ నివేద్ిక కొయకు ఇనవేమిా శాసి రవేతిలు (AICCIP కైంద్వరలు):
శాసి రవేతిలు

చియసనవభా

మొఫ్ైల్ సంఖ్య

ఇ బెభల్ ఐడి

డా.ంకజ్ మత్ోమై

ంజాబ్ వవశూమ

09464051995

pankaj@pau.edu

09814513681

suneet@pau.edu

విశవవిదాలమం, పమీదో ుట్,
ంజాబ్
డా. సఽనీత్ నేుర్

ంజాబ్ వవశూమ
విశవవిదాలమం, పమీదో ుట్,
ంజాబ్

డా. సంజీవ్ కుభార్

ంజాబ్ వవశూమ

కటామిమా

విశవవిదాలమం, ఆర్ ఆర్ ఎస్ట ,

k.sanjeev@pau.edu

ఫటిండా , ంజాబ్
డా. జగ్దీష్ ఫెనివల్ స.స.స్ట- హమనా వవశూమ

9416325420

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

విశవవిదాలమం, హిశూర్ 125004, హమనా
డా. మిశికుభార్

సి,ఐ.సి.ఆర్ , నురంతీమ

,

మిశోధన కైందరం , సమ్
డా. యౄ సంగ్స

సాామి కైశానంద్ మాజసాిన్

మీనా

వవశూమ విశవవిదాలమం,

09413024080

rsmeenars@gmail.com

శిరగ్ంగనగ్ర్, మజశూిన్
డా.నృ.ఎస్ట.నామక్స

మిశూ్ వవశూమం భమిము 9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

టెకృలజీ విశవవిదాలమం,
బుఫనేశవర్- 751003, మిశూ్
డా. గోపలుి

నవశూమి వవశూమ

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

విశవవిదాలమం,- 396 450,
గ్ుజమత్
డా.ఎ. భెన్.
సలవర్
డా. అమొవండ్.డి.
ండగ్లే

ంజఫారవు దేవుైఖ్ కిష

09822220272
adinathpaslawar@rediffmail.com

విదా఼థ్, అకోలా, భశృమశుటె.
భమఠ్వడ వవశూమ

07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

విశవవిదాలమం, నాందేడ,
భశృమశుటె

డా. సతీష్ యస

ఆర్.వి.మస్ట కిష విశవ
విదాలమ, గ్వలిర్ -

డా. ఎస్ట. ఫాయత్త

ఆచాయ ఎన్.జ. యంగ

వవశూమం విశవవిదాలమం,
లామ్, గ్ుంటృయు, ఆంధర రదేశ్.
డా. అలడకటిట

వవశూమ శశూిెల
విశవవిదాలమం, ధామవడ్ ,
580005, కమాటక

డా. ఎమ్.వెై.

వవశూమ శశూిెల

అజమకుభార్

విశవవిదాలమం, మైచ్ార్ ,
కమాటక

డా. ఎస్ట.
శూో భసఽందయం

తమిళ్ నాడె వవశూమం

09965948419

rainfed@yahoo.com

విశవవిదాలమం,క మంఫతే
ి ర్,
తమిళ్ నాడె

డా. ఎమ్.
గ్ునసేకయన్

తమిళ్ నాడె వవశూమం

09443631359 gunasekaran.pbg@gmail.com

విశవవిదాలమం, శిరవిలిల ుతేర్,
తమిళ్ నాడె.

తెలుగు అనువాద్ం:
డా. ఎ. ఆర్. మజు

రని్ల శసి వ
ై ేతి, స.ఐ.స.ఆర్, నాగ్ూర్

డా. చినృఫాఫు నాభక్స

శసి వ
ై ేతి, స.ఐ.స.ఆర్, నవగపర్

డా. అనఽమధ నమల

శసి వ
ై ేతి, స.ఐ.స.ఆర్, నవగపర్

ఎన్. మభా కిశుా

ఎస్ట.ఆర్.మఫ్, స.ఐ.స.ఆర్, నవగపర్

-------నివేద్ిక భుగింు-------

