
ఆగష్టు  మాసం లో ఉదా్య న పంటలలో చేయవలసిన 

పనులు 

కూరగాయ పంటలు :     

 వంగ, బండ పంటలలోమొవ్వు , కాయతొలుచు పురుగు నివారణకు, 

వాడిపోయిన,బలహీనమైన కొమ్మ లను తంచి, పుచుు కాయలను  ఏరి నాశనం చేయాలి.  

ప్రపోఫెనోఫాస్ 2 మీ.లీ. లేదా సైపర్ మెప్రిన్ 1 మి.లీ. 1 లీటర్ నీటిలో కలిపి రండు సారుు 10 

రోజుల వయ వధిలో కాయలు కోసిన తర్వు త పిచికారి చేయాలి. 

 కాయ బేజీ,కాలీఫ్ువర్ పంటలలో నారును పోసుకొనే సమ్యం ఆసనన మైనది. 

పాలిహౌస్ లో సాగు చేసుకొనే వారు కాయ పిి కమ్ ను వంటనే నాటుకోవచుు . 

 ఉలి్ల: ఉలిులో 30 సం.మీ. ఎడంగా బోదెలు చేసి, బోదెకు రండు వైపులా 10 సం. మీ. 

ఎడంలో నాటుకోవాలి. 10 లీ. నీటిలో 20 మి.లీ. మ్లాథియాన్ +10 ప్రగా. కారబ ండాజిమ్ 

కలిపిన  ప్రదావణంలో 20 నిమిషాలు నారును మంచి, నాటితే చీడపీడల ఉధృి 

తగుుతంది. వానాకాలం లో ఆగష్టు  నెలలో మొదటి 15 రోజులోు , రబీలో డిసంబరు 

మొదటిపక్షంలో నాటుకోవడం వలన  మ్ంచి దిగుబడులు వసాాయి. 

  మునగ:  మనగ ఎకర్వనికి 250 ప్రగా. గంజలను పాలిథీన్ సంచులలో  లేదా నేరుగా 

పొలంలో వితాకోవచుు ను. పాలిథీన్ సంచులలో విినా వితనాాలను 35-40 రోజుల తర్వు త 

ప్రపధాన పొలంలో నాటుకోవాలి.  వితనాాలు మొలకెతడాానికి 10-15 రోజుల సమ్యం 

పడుతంది.   

 చేమగడ్డ:  చేమ్గడడలో వరా్వలు అధికమై గాలిలో తేమ్ అధికంగా  ఉనన పుు డు 

ఆకుమ్చ్ు  తెగులు తు రగా వృది ిచంది, ఎకుు వ నషాునిన  కలుగజేష్సాుంది. దీని నివారణకు 

మంకోజెబ్ 2.5ప్రగా. లేదా కారబ ండాజిమ్ 1 ప్రగా.  1 లీటర్ నీటికి కలిపి 10 రోజుల వయ వధితో 2 

సారుు పిచికారి చేయాలి.  

 కంద:  కందకు  ఆగష్టు  రండో పక్షంలో (80 రోజులకు) రండో దఫా 33 కిలోల 

నప్రతజని, 33 కిలోల పొటాష్ ఎరువ్వలు (72 కిలోల యూరియా, 55 కిలోల మ్యయ రేట్ ఆఫ్ 

పొటాష్ )వేయాలి. అనన బేధి 5 ప్రగా ., నిమ్మ  ఉపుు  1 ప్రగా., జింకు సల్ఫె ట్ 3ప్రగా., మెగ్నన షియం 

సల్ఫె ట్ 3ప్రగా., బోర్వన్ 3 ప్రగా., చొపుు న లీటరు నీటికి కలిపి అవసర్వనిన  బటిు 10 రోజుల 

వయ వదిలో 2 నుంచి 3 సారుు పంట పై పిచికారి చేయాలి.  

 

పండి్ తోటలు 



 మామిడి: మమిడి తోట పాదులోు  కలుపు మొకు లు లేకుండా చూసుకోవాలి.  ఆకు 

జల్ఫుడగూడు  కటుు పురుగు కనిపిస్త ా  గూళ్ును నాశనం చేసి కిు నాల్ ఫాస్ 2 మి. లీ. లేదా 

మోనోప్రకోటోఫాస్ 2 మి.లీ. 1 లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.  లేత ఆకులు ినే 

ఆకుతేలు, బూడిద రంగులో ఉండే మకుు పురుగు, లేత ఆకుల నుంచి రసం పీలేు  

తేనేమ్ంచు పురుగు, ఆకులను కిరాించే పంకు పురుగు, రమ్మ తొలిచే పురుగు, ఆకుతొలిచే 

పురుగుల ఉదృిని గమ్నించి  నివారణ చ్రయ లు చేపటాు లి. 

 అరటి:  అరటి తోటలోు  కలుపుమొకు లు లేకుండా జాప్రగతపాడాలి. తలిు మొకు  

చుట్టు  ఉనన  పిలకలను ఎపు టికపుు డు కోసి వేయాలి.  ఆకుమ్చ్ు  తెగులు కనిపిస్త ా డైతేన్ 

-ఎం -45 2.5 ప్రగా. 1 లీటర్ నీటికి కలిపి 2 లేక 3 సారుు 25 రోజుల వయ వధితో పిచికారి చేయాలి.  

 చీనీ,నిమమ :  చీనీ,నిమ్మ లోఎండుకొమ్మ లను కిరాించి 1 శాతం భోరోడ మిప్రశమనిన  

పిచికారి చేయాలి. సూక్షమ  పోషకాల మిప్రశమనిన  లేత ఆకులపై పిచికారి చేయాలి. మ్ంగు 

నలిు  నివారణకు లీటర్ నీటికి 3 ప్రగా. నీటిలో కరిగే గంధకంను  గోలికాయ  దశలో  ఒకసారి , 

20 రోజుల తర్వు త పిచికారి చేయాలి.  కాండం మొదలోు  నీరు నిలు కుండా చూసుకోవాలి. 

కందెన మ్చ్ు  తెగులు(ప్రగ్నన్ సాు ట్) నివారణకు ప్రపోపికొనజోల్ 1 మి.లీ. 1 లీటర్ నీటికి కలిపి 

పిచికారి చేయాలి.  

 జామ: జామ్ లో ఎండు తెగులు ఆశంచిన చటుకు 1 ప్రగా. కారబ ండాజిమ్ లేదా 3 ప్రగా. 

కాపర్ఆకి్స కోురైడ్ చొపుు న 1 లీటర్ నీటికి కలిపిన మ్ందు ప్రదావణానిన  చటు మొదట  

పాదులోు  పోయాలి. పశువ్వల ఎరువ్వతో పాటు ఒకోు కు   మొకు కు 250 ప్రగా. వేపపిండి + 

నులిపురుగుల గుడును  ఆశంచి  నషుపరిచే  పాసిలోమైసస్ లిలేసినస్  సిల్ఫంప్రదమ్ 25 ప్రగా.  

లేదా  కారోబ ఫ్యయ ర్వన్  గుళికలు 60 ప్రగా. చొపుు న వేయాలి. 

 సపోటా: సపోటాకు అవసర్వనిన  బటిు నీటి తడులు ఇవాు లి. పూత మొదలయ్యయ  

టపుు డు  మొగ ు తొలుచు పురుగు నివారణకు వేపగంజల కషాయం 5 శాతం లేదా వేప 

నూనెను 5 మి. లీ./ 1 లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.  

   

  బొప్పా యి: బొపాు యి లో సూక్షమ ధాత లోప నివారణకు  లీటర్ నీటికి  2.5 ప్రగా. జింక్ 

సల్ఫె ట్ +1 ప్రగా. బోర్వకి్  కలిపి ఆకులపై పిచికారి చేయాలి. పండు ఈగ నివారణకు మిథైల్ 

యూజినాల్ ఎరలను ఎకర్వనికి 4-5 చొపుు న అమ్ర్వు లి.   

 సీతాఫలం:  సీతాఫ్లం లో పిండి నలిు నివారంకు 1 మి. లీ.  పాస్పు మిడాన్  లేదా 

డైకోురోవాస్  లేదా 1 ప్రగా. ఎసిఫేట్ 1  లీటర్ నీటిలో కలిపి  పిచికారి చేయాలి. 

 ద్రద్యక్ష : ప్రదాక్ష తోటలోు  పక్షి కనున , బూడిద తెగులు కనిపించిన వంటనే డైఫేమ్ 

కొనజోల్ 25 శాతం ఇ.సి. 0.6 మి. లీ. 1 లీటర్  నీటికి  కలిపి పిచికారి చేయాలి. 

ఆయిల్ ప్పమ్ 



 ఆయిల్ పామ్ లో మ్యడోవ దఫా ఎరువ్వలు  చటుు ఒకు ంటికి  యూరియా : 650 ప్రగా.+ 

ఎష్ంఓష్పి 500  ప్రగా. + ఎస్ ఎస్ పి : 1 కేజి. లేదా  ఎకర్వనికి యూరియా : 5 కే.జి. +డి.ఏ.పి. 3 

కే.జి.+ఏం. ఓ. పి.5 కే.జి. తో ఫెరిుగేషన్ చయాయ లి. 

 సూక్షమ దాత మ్యలకాలైన  మెగ్నన షియం సల్ఫె ట్ :250 ప్రగా. + బోర్వక్ి   50ప్రగా.  ఒకొకు  

మొకు కి వేయాలి.  

 కొట్టుసిన మ్టులను మకు లు చేసి  చటుు చుటుు ఆచ్చు దనం చేయుట, మ్గ గెలలు 

కొట్టుసి మకు లు చేసి మొకు ల పాదులోు  వయాయ లి.  

  కలుపు ఎకుు వగా ఉనన ందున ష్గె ై ుఫాసట్  కలుపు మ్ందు 6 ఏం.ఎల్ / లీటర్ .నీటికి 

కలిపి పిచికారి చేయాలి.  

 పకాు నికి వచిు న గెలలు పదునైన అల్యయ మినియం కడిడ కలిున కితాో కొయాయ లి. 

మసంలో 15 రోజులకు ఒకసారి   లేదా రండు సారుు వేయాలి.  

పూలతోటలు 

  గులాబీ: తోటలోు  వచేు  నలుమ్చ్ు , ఆకుినే పురుగు నివారణకు, మ్చ్ు లు 

ఆశంచిన ఆకులను తీసివేసి కారబ ండాజిమ్ 1 ప్రగా. + మోనోప్రకోటోపాస్ 1.6 మీ.లీ. 1  లీటరు 

నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.  

 చామంతి: చ్చమ్ంి లో నీరు నిలు వ ఉండకుండా చూడాలి. మ్టిుని ఎగదోసి 

పైపాటుగా ఎరువ్వను వేయాలి. 

సుగంధ ద్రదవా  పంటలు 

 పసుపు: పసుపులో కలుపుతీత, అంతరకృషి చేపటాు లి. విినా 30 రోజులకు మొదటి 

దఫా నప్రతజని ఎరువ్వ యూరియా రూపంలో ఎకర్వనికి 50 కిలోలు అదే మోతాదు  వేపపిండి 

తో కలిపి వేయాలి. అధిక తేమ్ శాతం వలు వచేు  ఇనుపధాత లోప సవరణకు 10 లీటరుు 

నీటికి 50 ప్రగా. ఫెప్రరస్  సల్ఫు ట్ లేదా  100 ప్రగా. అనన బేదితో పాటు 5 ప్రగా. నిమ్మ  ఉపుు  కలిుపి 

15 రోజుల వయ వధిలో 2 సారుు పిచికారి చేయాలి. ఆకులు మదురు, లేత ఆకుపచ్ు  చ్చరలతో 

కనిపించినపుు డు జింకు లోపంగా గురింాచి లీటరు నీటికి 5ప్రగా. జింకు సల్ఫె ట్ ను 15 రోజుల 

వయ వధిలో రండుసారుు పిచికారి చేయాలి. 

 మిరప : మిరపలో సాలు తోటలకై  అగష్టు  రండో వారం వరకు వితనాానిన  

ఎదబటుుకోవచుు . జులై లో ఎదబటిున సాలు తోటలోు  ఒతా నారు  పీకి, పాదుల మ్ధయ  30- 45 

సం.మీ. దూరం ఉండేటటుు చూడాలి. మొదటి దఫా ఎరువ్వలను(65 కిలోల యూరియా, 20 

కిలోల మ్యయ రేట్ ఆఫ్ పొటాష్) వేయాలి. ఆరువార్వల  వయసుి గల నారును ప్రపధాన 

పొలంలో నాటలి. సూటి రకాలైతే పాదుకు రండు మొకు లు, సంకర రకాలైతే పాదుకుఒక 

మొకు  చొపుు న నాటలి. సాళ్ళ  మ్ధయ  75 సం. మీ. పాదుల మ్ధయ  30-45 సం. మీ. ఎడం 



ఉండే టటుు చూడాలి. నాటాడానికి 10 రోజుల మందే పొలం చుట్టు  2-3 వరుస ష్లోు   జొనన / 

మొకు  జొనన ను రక్షక పంటగా వితాకోవాలి. పొలంలో అకు డకు డ ఆమదం, బంి 

మొకు లను ఆకరకా పంటలుగా వేయాలి. నారువేరును 10 లీ. నీటికి 5 మీ.లీ. ఇమిడా 

ష్కోుప్రపిడ్+10 ప్రగా. కారబ ండాజిమ్ కలిపిన మ్ందు ప్రదావణం లో 20 నిమిషాలు మంచి 

నాటుకోవాలి. నారుమ్ళ్ులో, ఎదబటిున  పొలాలోు   నారుకుళ్ళళ , కోయనోఫోర్వ ఎండుతెగులు 

నివారణకు 10 లీటర ు నీటికి 30 ప్రగా. కాఫ్ర్ ఆక్సి కోురైడ్ + 1 ప్రగా. స్ట్స్తుపోుసైకి ున్  చొపుు న కలిపి 

పిచికారి చేయాలి.              

 

          

Sd/- L.Venkat ram Reddy 

                Director of Horticulture   

//f.b.o// 

                                               Dy.Director of Horticulture  

  

 

 
 


