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నవంఫర్   భాసం లో ఉదయాన ంటలలో చేమవలళిన నులు 
 

భామిడి: భామిడి తోటలను నీటి ఎదదడికి 
గుమిచేమడం వలల  చెటలల  ూత దశకు 
చేయుకుంటాభ.చెటల కు చెదలు ఉంటే రాటిని 
దులిి కలల మి ైమినూాస్ 20 ఱాతం ఇ .ళ.ి, 5. 
Ml ను ఒక లీటయు  నీటితో కలిి చెటలు  
కాండం ముదలులో నేల ఫాగా తడిచేలా 
నుో మాలి. అదే దయా వణయనిి కాండం ై 
మీటయు ఎతతు  వయకు ూతలాగ ూమాలి . 

ిండి ుయుగుల (Mealy bug) నిరాయణకు  
1.5 గాా . ఎళిప ట్ లేదయ 2మీ.లీ. చొుున 
నుోా పినోనూాస్ లీటయు నీటికి కలిి చెటల  
ఫాగాలను ఫాగా తడిచేలా ిచికామి 
చేమాలి.వీటి ిలల  ుయుగులు చెటల    కాండం 
మీదికి నుాకి  ైకి నుో కుండయ శీతయకాలంలో 
చెటలు  ముదలుకు బూమి నుంచి అడుగు 
ఎతతు లో ఒక అడుగు నిడివి గల నుాల ళిుక్ లీట్ 
 ైన గరాజు ూమాలి. 

 

 

 

 

 

 
 

ిండి ుయుగుల 
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అయట:ి కయపుయ చెకకయకైలు , ఫ ంత ,చ్చ 
అయటి యకాలకు భూడోదనూా ఎయువులు రేళి 
తేలికనుాటి తడిరాాలి. నుొ టాష్ ధయతతలోం 
వలల  ఆకులు ండు ఫాయటం గభనిళతు  5 గాా . 
సలేేట్ ఆఫ్ నుొ టాష్ లీటయు నీటికి కలిి 7-
10 మోజుల తేడయతో 2-3 సాయుల `ిచికామి 
చేమాలి. ఆకు  భచ్చ  గాఴ ంచినట్లల తే 
తెగులు నిరాయణకు  లీటయు  నీటికి 3 గాా . 
భాంకలజైబ్ కలిి ిచికామి చేమాలి. 

 

 
అయటలిో  నుొ టాష్ ధయతతలోం 

జాభ:  జాభలో ండు ఈగ ఆశంచే తోటలోల  
2మీ.లీ. భలాథిమాన్ + 2మీ.లీ. 
మిథెైల్ మూజినయల్ లీటయు నీటికి  కలిిన 
ఎయదయా వణయనిి నుాల ళిుక్ యలల లోల  (200 

మీ.లీ.) నోు ళి చెటల  కొభమలకు ఎకమానికి 
4-5 వయకు రేలాడదీమాలి . తీవాత 
ఎకుకవగా ఉంటే 2 మీ.లీ. భలాథిమాన్ 
లీటయు నీటికి కలిి ిచికామి చేమాలి . 

 

 

 

 ండు ఈగ   
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చ్లికాలంలో కామకలతకు 15-20 మోజుల 
భుందుగా నీటి తడులు నిలిి 
రేమాలి.నయణాత గల ండుల  వసాు భ , 
భామకకట్ ధయ కూడయ ఫాగుంటలంది.  

 

మిథెైల్ మూజినయల్ టాా ప్ 

దయా క్ష:  ూగుతతు లు నుొ డవుగా 
 యగడయనికి జిఫబమిలిలక్ ఆభల ం 40 
ి..ిఎం. మకండు మాామాలు ిచికామి 
చేమాలి. కొభమలు కత్తు మించిన 35 వ 
మోజు కిసాాకిిమ్ మిథెైల్ 0.6 
మీ.లీ./లీ.45 వ మోజు భంకలజకబ్ 2 గాా . 
/లీ.,55వ మోజు అజాకిిసోు ో నృన్ 0.5 
మీ.లీ. లీటయు నీటికి కలి ి ిచికామి  
చేళి క్షికనుి తెగులు నిరామించ్వచ్ుచ. 
తయభయ ుయుగుల నిరాయణకు 0.3 గాా .  
థయో మిథ కాిమ్  లేదయ పినుోా నిల్ 2 
మీ.లీ./ లీటయు నీటికి కలిి ిచికామి 

 

జిఫబమిలిలక్ ఆభల ం రేళిన  దయా క్ష 
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చేమాలి.   
కమిరేనుాకు: నుాలిథీన్ సంచ్ులోల   ంచిన  

కమిరేనుాకు ముకకలని  (3 నెలల 
వమసుివి) ాధయన నుొ లంలో 
నయటలకలవడయనికి   ఈ సభమం 
అనుకూలబ ైనది .  

నుాలిథీన్ సంచ్ులోల  కమిరేనుాకు 
దయనిభమ:- దయనిభమకు  సంవతియం 
నుొ డువున ూత ూళత గుణం ఉనిుటికి , 
భూడు  కాలాలలో జనవమి – పిఫావమి, జూన్  
-జుల ై  భమిము ళ  ుంఫర్ –అకలు ఫర్  నెలలో  
ూత ఎకుకవగా వసుు ంది. అకలు ఫర్ ముదటి 
రాయంలో వచేచ ూతను నిలటం భంచిది.  
ఈ నెలలో ిందెలు ఏయుడుతయభ. 

 

 
దయనిభమలో ిందె దశ 
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ప ాంచి చికుకడు: ప ాంచి చికుకడులో 
తతుు(Rust) మావడయనికి అవకాఱాలు 
బ యుగుగా ఉనయిభ. కావున నిరాయణ కు  

లీటయు నీటికి 3 గాా .భాంకలజైబ్ కలి ి
ిచికామి చేమాలి. 
 

 

 

 
చికుకడులో తతుు  

 కాాఫేజీ:  ఈ భాసంలో కాాఫేజీ ంటలో 
కాాఫేజీ మకకకల ుయుగు(Diamond Back 

Moth)  ఆకుల అడుగుఫాగాన ఉండి 
ఆకులను త్తని నయశనం చేసుు ంది.  ఈ 
ుయుగులు  ఆశంచిన ఆకులు రాడి 
ఎండినుో తయభ  దీని నిరాయణకు ాత్త 25 
కాాఫేజీ వయుసలకు 2 వయుసల చొుున 
ఆరాల ముకకలను ఎయంటగా రేమాలి. ఈ 
ుయుగు ఉదృత్త ఎకుకవగా ఉంటే లీటయు 
నీటికి ళ ైునోసాడ్ 0.3 మీ.లీ. కలిి 15 
మోజుల వావదిలో ిచిచకామి చేమాలి.  

 

  కాాఫేజీ మకకకలుయుగు   
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  ఉలిల:- ఉలిల మాసంగి కాలంలో ాదయన 
ంట,  కావున ఈ నెల ముదటి    రాయం 
నుండి నయయు నుో సుకలవచ్ుచను. ఖమరఫ్ లో 
సాగు చేళిన ఉలిలకి కలతకు 15 మోజుల 
భుందు నీయు  టుడం ఆనుాలి. నయటిన 
ిద 10 0 నుండి 110 మోజులకు 
కామకబండయజిమ్ 1 గాా ./లీ. నీటికి కలి ి
ిచికామి చేసుకుంటే నిలాలో గడడకుళ్లల  
చయలా వయకు తగుు తతంది.  బూమిలో 
ఊమిన గడడలు (50 ఱాతం) ముకకల  
ముదళ్లల  నేలకు రాలినోుభనటలల  
కనడును. రానయకాలం ంట రెంటనే ీక ి
నీడలో ఒక రాయం నుాటల ఆయనిచిచ, ఉలిల 
గడడలను ళ ైజుల రామరగా రేయు చేళి  

నిలాచేసుకలరాలి. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ఉలిల నయయు 
 

 

 
ఉలిల గైాడింగ్ 
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భునగ:- భునుగ విత్తు  3 నేలల ైన చోటల  
ఒకలక చెటలు కు 100 గాా . మూమిమా, 50 
గాా . భూామైట్ ఆఫ్ నుొ టాష్ రేళి నీటిని 
ఇరాాలి. అంతయ ంటగా అలసంద , 
ఫ ండ,వంగ, ప ాంచి చికుకడు వంటివి 
రేసుకలవచ్ుచ. 

 

 

భునుగలో అంతయ ంటగా చికుకడు 
ఆలుగడడ :ఆలుగడడ  సాగు  చేముటకు   
మాసంగి కాలం  అనుకూలం. అకలు ఫయు 
మకండవ క్షం నుండి నవంఫయు ముదటి 
రాయం వయకు నయటలకలవచ్ుచను. నేలను 4-
5 సాయుల  దునిి, ఎకమాకు 10-12 టనుిల 
వువుల ఎయువు రేళి కలిమదునిి 
చ్దును చేమాలి . 50 ళ ం.మీ. ఎడంతో 
ఫో దెలు భమిము కాలువలు చేమాలి . 

తెగులు సో కని , ఆమోగాబ ైన దుంలను 
ఎనిిక చేసుకలరాలి. దయదయు 30-40 గాా . 
ఫయువుతో 2-3 కళ్లు ఉండి  అుుడే 
ములకకతుడం నుాాయంనృంచిన రాటిని 

 

ఆలుగడడ  వితుడo 
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వితుడయనికి ఎంిక చేమాలి.  ఒక ఎకమాకి 6 
నుండి 8 కిాంటాళ్లు వితునయనిి బూమిలో 
రేసుకలరాలి. వితునయల దయామా రాాిు  చెందే 
శీలీందయా ల నిరాయణకు వితునవుదిి  
తునిసమిగా చేమాలి. లీటయు నీటికి 2 గాా . 
ఫావిళిున్ చొుున తమాయు చేళిన 
దయా వణంలో ఈ దుంలను సుభాయు 30 

నిమిషభులుంచి వితునవుదిి  చేసుకొనయలి. 
దనిమాలు : ధనిమాలను విత్తున నెల 
మోజులకు ముకకల భధా 10 ళ ం.మీ. 

ఉండేలా ఒతతు  తీసుకలరాలి .కలుు 
తీసుకొని గోయుా , గుంటక తో అంతయకృలి 
చేమాలి.తేలిక నుాటి తడులిరాాలి .  ై 
నుాటలగా ఎకమాకు 12 కిలోల మూమిమా , 
8 కిలోల భూామైట్ ఆఫ్ నుొ టాష్ 
ఎయువులను రేమాలి. 
 

 
 

                  దనిమాలు 
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రాభు:  నయటిన రాభు ంటకు 
నీటితడిచిచ  ైనుాటలగా 15 కిలోల 
మూమిమా, 15 భూామైట్ ఆఫ్ నుొ టాష్ 
ఎయువులను రేమాలి . మకండోసామి కలుు 
తీళి  గొయుా  -  గుంటకలతో అంతయకృలి 
చేమాలి. 

 
 

రాభు ంట 

బ ంత్త:  బ ంత్తని విత్తున నెలమోజులకు 
ముకకల భధా 5-10 ళ ం.మీ ఉండేలా 
ఒతతు   తీసుకలరాలి . కలుు తీళి గొయుా , 

గుంటకలతో అంతయకృలి చేమాలి .  

ంటకు నీయు  టిు  17 కిలోల మూమిమా, 
14 కిలోల భూామైట్ ఆఫ్ నుొ టాష్ 
ఎయువులను  ైనుాటలగా రేమాలి . యఫబయు 
ుయుగు నిరాయణకు లీటయు  నీటికి 2. 5 

మి.లీ. కలల మి ైమినూాస్ భందు ిచికామి 
చేమాలి. 

 
 

బ ంత్త 
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గులానౄ:- గులానౄలో ఫూడిద తెగులు 
నిరాయణకు లీటయు నీటికి 2.ml. 
ఴెకాికొనజోల్  కలిి ిచికామి చేమాలి. 
  

ఫూడిద తెగులు 
ఫంత్త: ఫంత్తన నయటిన మకైతతలు ఫంత్తలో 
ాధయన కొభమల చివయుల తతంచి  ైనుాటలగా 
ళినూాయసు చేళిన ఎయువులను  ఒక 
ఎకమానికి(30kgN :30kg P :30 kgK) 
రేమాలి.  నీయు  టిున భయుసటి మోజు 
ూలు కలమటం వలల  ఎకుకవ కాలం ూలు 
తయజాగా ఉంటాభ. ఆకుభచ్చ నిరాయణకు 
భంకలజైబ్ 2-5 గాా . లేదయ కామకబండయజిమ్ 1 
గాా ./  లీటయు నీటి  లో కలిి ిచికామి 
చేమాలి.  
 

 

 

 

 

 
 

ఫంత్తలో   తల తతంచ్డం   
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 ఆభల్    నుామ్ : 

 ఈ భాసం లో కొతుముకకలునయటలకలవచ్ుచ.  

ఏవభనయ నలలటి భచ్చలు , ఎండు ఆకులు 
ఉంటే గుమిుంచి తొలగించ్ుకొని తయురాత 
SAFF అనే భందుతో 1 గాా మ్ లీటయు నీటికి  
కలిి  ిచికామి చేసుకలరాలి లేదయ ఫావిళిున్ 
1.5 గాా / లీ. నీటికి  కలిి  ిచికామర 
చేసుకలరాలి.  

 మువా కుళ్లు తెగులు నిరామిం 
చ్డయనికి 1 గాా .కాయబం డయజిమ్ ను 1  లీటయు 
నీటిలో క లి,ి ఈ కలిిన  మిశభాం నుంచి 
100 -250  మీ.లీ  తెసుకొని కరాన్ఇంజకక్షన్ 
దిత్త దయామా ముకకలకు ఎకికంచయలి. 

 ముదటి సంవతియం తోటలకు ఒక  
చెటలు కు మోజుకు  సుభాయుగా 50 లీటయల,  
మకండవ సంవతియం తోటలకు ఒక  చెటలు కు 
80-100 లీటయల  భమిము కాుకు వచిచన 

 
 

 

మువా కుళ్లు తెగులు 
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తోటలలో ఒక చెటలు కి 170 లీటయల చొుున 
నీయు అందించయలి. 
 ముదటి సంవతియం తోటలకు ఎకమాకు 
1.67 కిలోల మూమిమా, 1.0కిలోల డిఎ ి
భమిము 1.67 కిలోల నోు టాష్,  మకండవ 
సంవతియం తోటలకు ఎకమాకు  2.50 కిలోల 
మూమిమా,1.50 కిలోల డిఎి భమిము 
2.50 కిలోల   నోు టాష్, భమిము భూడు 
సంవతిమాలు ఆ  ైఫడిన తోటలకు ఎకమాకు 
5 కిలోల  మూమిమా, 3 కిలోల  డిఎ ి
భమిము 5 కిలోల   నోు టాష్ లను  పమిుగైషన్ 
దిత్తలో  రేమాలి. 
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