
జనవమి  భాసం లో ఉదయాన ంటలలో చేమవలసన నఽలు 
భామిడి: భామిడిలో  ఫో మన్ లోం ఉనన తోటలోో  

ూత ఫాగ వచ్చినయ పలదీకయణ సమిగ  జయగకతృో వడం 
వలో ందే కటట డం సమిగ ఉండదఽ. ఫో మన్ లోతృతున 
సవమించ్చ, ందేకటటట   ంచటాతుక ి ూముగగలు ఫమటకు 
మక భ ందఽ ఫో మక్స్ తృొ డి 2 గా . ఒక లీటయు తూటికి 
కలి చ్చకమి చేమాలి. ఫూడిద తెగ లు తువయణకు 
తూటిలో కమిగై గంధకం 3  గా . లేదయ ట్రడైిభార్ఫప లేదయ 
కాలకి్న్  1 గా . లేదయ హెక్కొనజోల్ 2 మీ.లీ.  ఒక 
లీటయు తూటికి కలి చ్చకమి చేమాలి.    

       

        
         భామిడ ి ర ఫూడిద తెగ లు 

చీతూ తుభమ: ూత ందే మలకుండయ తృో నోపక్స్ 

(1మీ.లీ./4.5 లీటయో తూటిక)ిలేదయ 10- ..ఏం.2,4 –
డి భందఽనఽ (1 గా . ఒక లీటయు తూటికి) కలి  ూత, 

ందే గోలూ స రజులో ఉననపడు చ్చకమి చేమాలి.  
తుభమలో సాక్ష్మ తృో షక లోతృలు  
ఫో మన్: 

లక్ష్ణయలు  
అకులు వడలితృో వడం, ఆకుల ర తూయు తడిసన భచిలు, 
ఆకులు మలితృో వడం, తృొ దలు వంకయగ కతుంచడం 
భమిమ  వంకయగ భాయడం. చ్చగ ళో్ భచిలు భమిమ  
గడడ లతో కూడిన చ్చననండుో  ఉండటం. 
తుమంతరణ చయాలు : అకులు  ర ఫో మక్స్ @ 0.5% 
చ్చికమి చేమటం.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
చీతూ తుభమ 

 

 

            ఫో మన్ లోం  
 



మగ:ి  
లక్ష్ణయలు  
 ఆకుల ఎదఽగ దల తగగడం భమిమ  భ దఽయు ఆకుచి 
యంగ  లోకి భాయటం,  కొతత ఆకులు భ డుచఽకోవడం 
భమిమ  గ ఫ యుగ  యగడం వంటిలృ  వటి లో 

లక్ష్ణయలు. 
తుమంతరణ చయాలు :  క్ష్ం మోజుల వావధిలో 0.5% 
CuSO4  ఆకుల ర చ్చికమ ి చేమాలి. 
ఇనఽభ  
 ఆకు మిభాణం తగ గ త ంది . తయువత ఆకులు లేతగ 
లేదయ తెలోగ భామి మలితృో తయభ. తృత ఆకులు 
ఆకుచిగనే ఉంటాభ భమిమ  , ండుో  భ తక లేత 

యంగ లో ఉంటాభ. 

 తుమంతరణ చయాలు :  FeSO4 @ 0.5% క్ష్ం మోజుల 

వావధిలో మ ండుసయుో   ఆకుల ర చ్చికమి  చేమాలి. 
జంక్స: లక్ష్ణయలు –  
 ఆకు  ర కభాయహిత భమిమ   తెలోటి   భచిలు, 
ఆకులు చ్చననలృ గనే ఉంటాభ. కొభమలు తీవరంగ 
ఎండితృో తయభ.   రన ఉనన కొభమలు చ్చననగ  తుటాయుగ 
ఉండే ఆకులనఽ కలిగి ఉంటాభ. ండుో  చ్చననగ 
భమిమ   లితు తోలు కలిగ ఉంటాభ. 

తుమంతరణ చయాలు :క్ష్ం మోజుల వావధిలో 1% సఽననంతో 
2% ZnSO4తు ఆకుల ర చ్చికమ ి చేమాలి. 

 
 
                

 

                                మగ ిలోం  
 

 
  
 
 
 

               

                                 ఇనఽభ  లోం 
 
 
 

                

                                జంక్స  లోం     



దయతుభమ: దయతుభమ  ంటనఽ  ఆశంచే ఫాాకటటమిమా 

భచి తెగ లు తువయణకు 3 గా . కర్ఫ ఆకట్కోో మ ైడ్ + 

0.5 గా . స ట ెతృోట స రకిోన్  లీటయు తూటిక ి కలి 
చ్చకమిచేమాలి. ఫాాకటటమిమా తెగ లు, కమతొలుచఽ 
పయుగ లు ఆశంచ్చన కమలనఽ తొలగించ్చ కలేిమాలి. 

 
ఫాాకటటమిమా తెగ లు 

అయట:ి దఽంకుళ్ళు తెగ లు ఆశసతత తోటలకు తూటితు 

సమిడయ ఇవాలి. తెగ లు సో కిన ముకకలనఽ దఽంలతో 
సహా తీసతస తోట ఫమట చ్చనన భ కకలుగ చేస ఒక 
దగగయ తృో గ వేస కలేిమాలి. ముకకల ముదళ్ు   దగగయ 
భటిట ఫాగ తడిచేలా తోెచ్చంగ్ తృొ డి (25 గా . ఒక లీటయు 
తూటికి) కలిన తూటితో తడతృలి. శువపల ఎయువపలో 
విదిధ చేసన సఽడో మోనయస్ నఽ ముకకల ముదళ్ు దగగయ 
వేసతత కుళ్ళుతెగ లు ఉధితి చయలా వయకు తగ గ త ంది.     
 

 
                  దఽంకుళ్ళు తెగ లు                

సతృో టా: సతృో టా తోటలకు తతుసమిగ తూయు  టాట లి. 

ఆకుల ర తెలోతు భధా ఫాగం, గ లాత లేదయ ఎయుప యంగ  
అంచఽలతో ఉండే చ్చనన వలమాకయప భచిలు ఉంటే 
ఆకుభచి తెగ లుగ గ మితంచయలి. తువయణకు లీటయు తూటికి 
3 గా . కర్ఫ ఆకట్కోో మ ైడ్ చొపన కలి చ్చకమ ిచేమాలి. 
  

సతృో టా 



ఫొ తృభ: జనవమి భాసం లో కండం కుళ్ళు వచేి 
అవకశలు ఎకుకవగ ఉననందఽన  తువయణకు ముకక 
ముదలు దగగయ తూయు తులాకుండయ చాడయలి. తెగ లు 
ఉధితి ఎకుకవగ ఉననపడా లీటయు తూటిక ి2 గా . 
డెరతేన్ ఎం.45 కలిన భందఽ దయర వణయతున కండయతున  
ూమితగ తడుపతూ  తృదఽలోో  తృో మాలి. సాక్ష్మదయత  
లో తువయణకు 5 గా . జంక్స సలఫపట్ +1 గా . ఫో మక్స్ 
కలి చ్చకమి చేమాలి.  

  
 

కండంకుళ్ళు 

టభాటా,వంగ,మియ:వేసలృ కలంలో కూయగమల 

ంటలు గ మించ్చ నయయునఽ ఎత త  భడుల ర  ంచయలి. లృతేత 
భ ందఽ కిలో లృతత నయతుకి 3 గా . థెరయమ్+4 గా . ట్రకైోడెమమ 
లృమిడి టిట ంచ్చ లృతత నశుదిద చేమాలి.  
 

 
టభాటాలో  లృతత నశుదిద 

 

చయభగడడ:కాతుక ి వచ్చిన ంటనఽ తలృా ఆయఫెటిట 
భామ కట్ కు తయలించయలి. లృతిత న దఽంలు తలృాన తమాత 

కతూసం నెల మోజులు తుదయర వసథ ఉంటటంది. ఆ సభమంలో 
అలృ కులోు తృో కుండయ ఉండటాతుకి, తలృాన 4-5 మోజుల 

తమాత దఽంల  ర కర్ఫ ఆకట్కోో మ ైడ్ 30 గా .+ 
సతట ెతృోట బ ైసన్ సలేపట్ 1 గా . చొపన 10 లీటయు తూటిలో 
కలి దఽంల  ర ూమితగ తడిచేలా చ్చకమి చేస తూడలో 
ఆయఫెటాట లి. తమాత దఽంలనఽ గలి, వెలుత యుండే తృొ డి 
రదేశంలో తులా చేమాలి.  

 
కాతుకి  వచ్చిన చయభగడడ 



ఉలోి: వేసలృ ంట కోసం ఉలోి నయయునఽ  ంచఽకోవలి. 
నయయుభడికి నేలనఽ దఽతున 4 మీ.తృొ డవప,1మీ. వెడలు, 
15స ం.మీ.ఎత త  గల  ది భళ్ళో  తమాయు చేమాలి.కతృట న్ 

లేదయ థెరయమ్ 3 గా .లేదయ ట్రకైోడెమమ లృమిడి 4 గా . చొపన 

కిలో లృతత నయతుక ిటిట ంచ్చ లృతత నశుదిధ చేస లృతయత లి.   

  

ట్రకైోడెమమతో లృతత నశుదిధ 

భ నగ:భ నగలో లృతత నయలు నయటిన 5 నెలలకు ూత 

తృర యంబభవపత ంది. ూత దశలో కమతొలుచఽ ఈగ 
ఆశంచ్చ ందే దశలో కమలోకి రవేశంచ్చ లోలి 
దయమద తున తితు నయశనం చేసఽత ంద.ి దీంతో కమలు వంకయ 
తియుగ తయభ. తువయణకు లీటయు తూటికి ూత దశలో 
తౄసలోన్ 2 మి.లీ. ,ందే దశలో డెరకోో ర్ఫ వస్ 1మి.లీ.  
చొపన కలి చ్చకమ ి చేమాలి. అవసయబ ైతే 25 
మోజులకు భమోసమి చ్చకమి చేమాలి.  

              
                              భ నగ  

గ లాతె: ఫూడిద తెగ లు తువయణకు 3 గా . తూటిలో 

కమిగై గంధకం తృొ డితు లీటయు తూటికి కలి చ్చకమి 
చేమాలి. 

భలఫో : జనవమ ిమ ండో వయం లోప కొభమల కతిత మింప, 

ఆకు దామటం ూమిత చేమాలి. నవంఫయులో కతిత మింపలు 
చేసన తోటలో చ్చగ ళో్ ర సాక్ష్మతృో షకలఫరన జంక్స సలఫపట్ 

2.5 గా . + బ గననషమం సలఫపట్ 5 గా . చొపన లీటయు 
తూటికి కలి  రతృటటగ చ్చకమి చేమాలి. 

    

 
 ఫూడిద తెగ లు 



ఫంతి:  వేసలృ ఫంతి ంట సగ కు జనవమ ి ముదటి 
వయం లో నయయు తృో స ఆఖమ ివయంలో తృొ లంలో నయటాలి. 

చయందితు,గ ైలామిడమా ( జయమన్): ూల సగ కు 
నయయు తృో మాలి. 

   
           ఫంతి నయయు 

తృమ్ ఆభల్: తూటి వసతి వపననచో కొాతత ముకకలు 
నయటటకోవచఽి.  దద చెటటట కు రతి మోజు ఒక తృమ్ కి 160 
లీటయో చొపన సగ  తూయు అందించయలి. కలుప నయశతులఫరన 

గ లోతౄో సతట్ /తృయకాక్సట 2.5 మీ.లీ. ఒక లీటయు తూటిక ికలి 
తృమ్ ఫేసనోో  తృో మాలి.  
 దద  చెటో  ఎదఽగ దల కొయకు ఎకమతుకి 5 క.ిగా . 
మూమిమా, 3 క.ిగా . డిఏ భమిమ  5 క.ిగా .M.O.P 
తో  ప సట గైషన్ చేటాట లి. 
చ్చననవమసఽ్తోటలోో , భూడు సంవత్మల వయకు 
ఆఫేో షన్ మికయంతో ఆఫేో షన్ చేమాలి.     
 తృమ్ ఫేసనోలో, ఎండిన ఆకులు, భగపష గ చయిలు 
భమిమ  ఖాలూ ండో గ త త ల తో భల్ి చేమాలి. 
కపకు వచ్చిన తోటలోో  అలూామితుమం తృో ల్ తో జత 

చేమఫడిన  కొడవలి తో ఆభల్  గ లలు  కోమాలి. 

 
           ఎండు ఆకులతో భల్ి 

సఽప: భ ందఽగ లృతిత న సాలకలిక యకల 

దఽంలనఽ తీస, శుబరమిచ్చ, వండ ి భామ కట్ కు 
తయలించయలి. లీటయు తూటికి 5 మి. లీ. భలాథిమాన్ 

కలిన దయర వణం లో భ ంచ్చ లృతిత న కొభ మలనఽ శుదిధ 
చేస, ఆయఫెటిట తులా చేసతత తృొ లుసఽ పయుగ ల సభసా 
తగ గ త ంది. 
 

 
సఽప దఽంలనఽ తీస, శుబరయచటం 



మియ: సతౄయసఽ చేసన ఎయువపలు వేస, అవసమతున 
ఫటిట ససాయక్ష్ణ చయాలు చేటిట, అంతయ కిష చేస, తూటి 
తడులివాలి.  
మియలో ూతనఽ ఆశంచే యకం తయభయ పయుగ లు 
(Thrips  parvispinus)- దద పయుగ లు రధయనంగ 
పవపాలు భమిమ  ఆకుల అడుగ  ఫాగంలో గ ంపలుగ 
ఆశసథ భ.లామా ఆకుల దిగ వ నఽండి యసతున 
లుసఽత ంద.ి ూత అధికంగ మలి తదయామ కమ ఉతతిత 
తగ గ త ంది. ఇతయ తయభయ పయుగ ల జాత లకు తేననంగ  
ఈ పయుగ  ఈశనా యుత వనయల వలో కలిగై వయషతృత 

సభమంలో అధికంగ ఆశసఽత ంది. 
పయుగ  తీవరత యావేక్ష్ణ భమిమ  సభూహిక తువయణ 

కొయకు, తూలి  జగ యు అటట లనఽ ఎకమకు 40-50 చొపన 

ంటకు  ఎత త లో ఏమటట చేమవలేనఽ.  
పయుగ  భెకక సహజ శత ర వపల సంయక్ష్ణ తుమితత ం, 
యసమతుక పయుగ  భందఽ లనఽ సధాబ ైనంత వయకు 
చ్చకమన చేమకుండయ,ఫదఽలుగ ముకక ఆధయమిత 

పయుగ భందఽలఫరన NSKE @ 5% లేదయ వే నానె 3% @ 2 
ml/L, కనఽగ నానె@3ml/L, వలృలి సయం @ 50-80  
ml/L ముదలఫరనలృ, లేదయ Beauveria bassiana@ 4 gm 
(or)ml/L, Pseudomonas fluorescence @20g లీటర్ఫ 
తూటికి లేదయ Bacillus albus @20g లీటర్ఫ తూటికి కలి 
ముకక ూమితగ తడిచే లృదంగ చ్చకమి చేమాలి. 
చ్చవమి అసత ైంగ తగిన కిమాిసంహాయకలనఽ అవసయం బేయకు 
చ్చకమి చేమవలఫనఽ.( ఎసపతట్ 1.5 లేకఇథిమాన్ 2.0 

 
       

         

         
    మియలో తయభయ పయుగ లు 
 

 



ml లేక సనోసడ్ 3 గా .) ఒక లీటయు తూటికి కలి 
చ్చకమి చేమాలి. 

దతుమాలు:కతున ఫటిట 80-110 మోజులోో  ంట 

కోమాలి. నామిిన దతుమాలనఽ  వయం మోజుల తృటట 
తూడలో ఆయతుచ్చి గలి, వెలుత యుండే గిడడ ంగ లోో  తులా 
చేమాలి.  

                       
            దతుమాలు 

అలోం:  ంట సతకయణ తమాత  శ ంఠి  తమామన కోసం 

సతకమించ్చనన అలాో తున భ ందఽగ శుబరంగ కడిగి ఒక 
మతరంతయ తూటిలో నయనఫెటాట లి. భయుసటి మోజు చ్చనన 
వెదఽయు ఫదద లతో  రన తోలునఽ గనకి శుబరబ ైన వెదఽయు 
చయల ర లేదయ తృలిథిన్ కవయు  ర లేదయ నేల ర 7-9 
మోజుల తృటట ఎండఫెటాట లి. అపడపడు తియగ వేమాలి. 

 
             శ ంఠి 

బ ంతి:  బ ంతిలో యకతున ఫటిట 80-110 మోజులోో  ంట 

కోమాలి. తేభ శతం 8 వచేి వయకు ఎండతుచ్చి, తృొ డి 
గోదయభ లోో  తులా చేమాలి. 
 

 

     

 
         బ ంతిలో  ంట కొత 

           


