
అక్టో ఫర్  మాసం లో ఉద్యాన ంటలలో చేయవలసిన నులు 
ండ్ల  తోటలు 

మామిడ:ి భామిడితు ఆశించే ఆకుభచ్చ ,కొభమఎిండు తెగుళ్ళ తువయణకు 1 గ్ా . 
కమ్బిండాజిమ్ లీటయు తూటికి కలి చికమి చేమాలి. ఫెయడు/కిండింతొలిచే ుయుగుల 
తువయణకు యిందాా లలో ఉనన ుయుగులనఽ ఇనఽ చ్ఽవ్వలతో  తీసవేస డెైకలో మోవస్ లేదా 
ెటరా ల్ లో భుించిన దాది ెటిి  యిందాా లనఽ ఫింక భటిితో భూస వేమాలి. భామిడి చెటోకు 
తూయు ెటిడిం ఆవేమాలి. చెటోకు చెదలు ఉింటే వటితు దఽలి , ముదళ్ళలో కలో మిపెైమితౄస్ 
చెటటి  కిండిం ముదలులో నేల ఫాగ్ తడిచేలా తృో మాలి.  

  
ఫెరడ్ు/క్ ండ్ంతొలిచే ురుగుల 

జామ: ఆశించ్ఽ తెలో సఽడిదోభ తువయణకు  ట్ైజైోతౄస్ 2 మి.లీ.  తూటికి కలి  చికమి 
చేమాలి. ిండి నలోి తువయణకు అలోిక మ్కకల ుయుగు , అక్ిింతల ుయుగు ఫదతుకలనఽ 
తోటలోో  విడుదల చేమాలి.  

  
ిండి నలోి 



సనుో ట: కవతుకి వ్చిచన కమలనఽ తొడిభలతో సహ కలమాలి. వతావ్యణింలో తేభ 
శతిం అధికింగ్ ఉననుుడు ఆకుభచ్చ తెగులు ఆశించే అవ్కశిం ఎకుకవ్గ్ ఉింది. ఈ 
తెగులు ఉదితి ఎకుకవ్గ్ ఉననుుడు ఆకు మలి దిగుఫడి తగుు త ింది. దీతు తువయణకు లీ. 
తూటికి 3గ్ా . కర్అకసీకలో మై్డ్  కలి  చికమి చేమాలి. ఈ భాసిం లో ముగు తొలిచే ుయుగు 
ఆకు గూడు అలేో  ుయుగు ఉదితి ఎకుకవ్ గ్ కతుసఽత ింది. వీటి తువయణకు గ్ోలి మిభాణిం 
లోతు ిందెలెై కలో మిపెైమితౄస్ 2 మి.లీ./లీ. తూటికి కలి ఆకులు , చిగుయులు, కొభమలు ూమితగ్ 
తడిచేలా చికమి చేమాలి.  

 
ఆకుభచ్చ తెగులు 

సీతయపలం :  సతాపలింలో  తమామ్ైన కమలనఽ కలమాలి. కమ తొలుచ్ఽ ఈగ ఆశించిన , 
మలిన కమలనఽ ఏమి కలిచ వేమాలి. ఈగ ఆశించిన తోటలలో మిథెైల్ ముజినల్ ఎయలనఽ 
ఏకయకు 4-5 చొుున చెటో కొభమలకు వేలాడదీమాలి.  
చీనీ నిమమ :-  ఆకు భుడుత ుయుగునఽ గభతుించిన వెింఫడే వే నానె 10 వేల ..ఎిం. 
5 మి.లీ / లీటర్ తూటికి కలి చికమి చేమాలి . ుయుగు ఉదితి కొనసగి్నుడు తృరా పెనోతృస్ 
50 ఇ.స. 2 మి.లీ.లు లేదా థయో మిథాకీమ్ 25 డఫూో .జి. 0.3 గ్ా . /లీ.తూటికి కలి 
చికమి చేమాలి. ెైన చెున ుయుగుల భిందఽలలో ఏదో  ఒక దాతుతు వే నానె చ్లోిన 7 
మోజుల తయువత చికమి చేసతత  ుయుగు ఉదితి తగుు త ింద.ి  
ద్యనిమమ:- దాతుభమ తోటలలో కతిత మిింులు చేసన ింటకు సతౄయసఽ బేయకు ఎయువ్ులు 
వేమాలి. కుకు వ్చిచన తోటలలో ాతి ముకకకు సలీన 30-40 కిలోల వువ్ుల ఎయువ్ు , 
625 గ్ా .నతాజతు, 250 గ్ా . ఫాసవయిం, 250 గ్ా ిం.తృర టాషమిం మ్ిండు దతౄలుగ్ ముదటి తడికి 



భుిందఽ కమ ఎదిగే్ దశలలో వేమాలి ఎయువ్ులు వేస తూటి తడులు ఇవవలి. డిాప్ దావమ 
తూయు, ఎయువ్ు అిందిసతత  భించి దిగుఫడి వ్సఽత ింది. కొతతగ్ వ్చిచన చిగుళ్ళ ెైన ఫాకసిమిమా 
తెగులు, శలీిందా భచ్చ తెగులు లక్షణాలు గభతుసతత   సెి తెృోి సెైకిోన్ 2.5 గ్ా .+ కర్ ఆకసీకలో మై్డ్ 
30 గ్ా . చొుున 10 లీటయో తూటికి కలి చికమి చేమాలి. 

  
ఫాకసిమిమా తెగులు 

ఫొ ను ాయి :-  ఫొ తృుభలో ఆకులెై గ్ోదఽభ యింగు భచ్చలు ఏయుడి , ఆకులు సఽు 
యింగుకు భామి మలితృో తాభ. దీతు తువయణకు లీటర్  తూటికి  భాింకలజ్బ్  2.5  గ్ా . లేదా  
కలో మోథలోతుల్ 2 గ్ా . కలి క్షిం మోజుల వ్యవ్ధిలో మ్ిండు ధతౄలుగ్ చికమి చేమాలి.  

 
ఫొ తృుభలో ఆకులె ైసఽు 

 



అరటి:- అయటి తోటలలో కలుు లేకుిండా ఎుటికుుడు వుబాిం చేస అవ్సమతున ఫటిి  తూటి 
తడులతువవలి. తలోి ముకక చ్ఽటృి  వ్చేచ లకలనఽ ఎుటికుుడు తీస వేమాలి. తెలో 
చ్క్కయ కేలు యకతుకి భూడో ధతౄగ్ 110 గ్ా . మూమిమా , 80 గ్ా . భూయమేట్ ఆఫ్ తృర టాష్ 
వేమాలి.  

కూరగ యల ంటలు  
ఉలిల:- ఉలోి లో అవ్సమతున ఫటిి  కలుు తీస , భటిితు ఎగ దోమాలి. 10 మోజులకు ఒకసమి 
తూటి తడులు అిందిించాలి. ఆకులెై ఉదా యింగు భచ్చలు ఏయుడి ఎిండితృో తే  భింకలజ్బ్ 3 
గ్ా ిం. లేదా కలో మోథ లోతుల్ 2.5 గ్ా ిం. లీటయు తూటికి కలి చికమి చేమాలి. అకలి ఫర్ చివ్మి 
వయింలో యత ింటకు నాయు తృో సఽకలవలి. 
 

  
ఆకులెై ఉదా యింగు భచ్చలు 

 
బీట్ రూట్:-  తెట్ యౄట్ నఽ వ్యుసల భధయ 45 సెిం.మీ. వ్యుసలలో ముకకల భదయ 8-10 
సెిం.మీ. ఎడిం ఉిండేలా విత త కలవలి.  
 
 
 



చయమగడ్డ :- చాభగడడకు అవ్సమతునఫటిి  తూటి తడులివవలి. తనఽ ఫింక సో కితే డెైమిథో  భేట్ 
లేదా బెటాససి క్సీ 2మి.లీ. లీటయు తూటికి కలి ఆకుల ెైన కాిింది ఫాగ్లు ూమితగ్ 
తడిచేటటటో  చికమి చేమాలి. 

 
తనఽ ఫింక 

మునగ:- భునఽగకు తూటి తడి ఇవవలి. ముకకలు  75 సెిం.మీ. ఎత త  ెమిగ్క చివ్యుో  
త ాించి వేమడిం వ్లన కక కొభమలు ఫాగ్ వ్చిచ దిగుఫడులు  ఫాగ్ ెయుగుతాభ. 
కంద:- కింద లో ఆకమి దతౄగ్ 33 కిలోల నతాజతు , 72 కిలోల మూమిమా ,33 కిలోల 
తృర టాష్ (55 కిలోల భూయమేట్ ఆఫ్ తృర టాష్) నఽ ముకకలకు మ్ిండు వెైులా గుింతలలో వేస 
భటిి  కు తేలికతృటి తడితువవలి. 

సుగంధ దరవా ంటలు  
మిర:- ఆలసయింగ్ వేసన మియనాయునఽ ాధాన తృర లింలో అకలి ఫర్ నెలాఖయుకి నాటటో  ూమిత 
చేమాలి.   అవ్సమతున ఫటిి  గ్ొయుా , గుింటకతో అింతయ కిష చేస కలుు తీమాలి.  ఎకమకు 
4-5 లిింగ్కయషక ఫుటిలు , 10 క్ి సా వ్మలు ఏముటటచేస కమతొలుచ్ఽ ుయుగులనఽ 
తుమింతిాించాలి. ఎకమకు ఆభుదిం లేదా గ్రాజు ూసన 20 సఽు యింగు అటిలనఽ  అభమిచ 
తెలోదోభ ఉతుకితు కతుెటాి లి. నాటటో  వేసన సాటి యకలనఽ (65 కిలోల మూమిమా ,20 
కిలోల తృర టాష్), సింకయ యకలనఽ (100 కిలోల మూమిమా , 30 కిలోల తృర టాష్ ) సతౄయస్ 
బేయకు ఎయువ్ులు వేసఽకలవలి. అవ్సమతున ఫటిి  తూటి తడులివవలి.  



 
లిింగ్కయషక ఫుటిలు 

 

అలల ం:- అలోింలో తెగులు సో కతు ముకకలనఽ గుమితించి వితితన సతకయణ కలసిం ఎింక 
చేసఽకలవలి. కిండిం తృర లుచ్ఽ ుయుగు తువయణకు డెైమిథోభేట్ 200 మి.లీ./100 లీ.ల 
తూటికి కలి చికమి చేమాలి.  దఽింకుళ్ళళ తెగులు ఆశించిన ముకకలనఽ దఽింలనఽ 
ూమితగ్ ఏమి నాశనిం చేస మ్డొమిల్ 1 గ్ా . లేదా కర్ ఆకసీకలో మై్డ్ 3 గ్ా ./ లీటర్ తూటికి కలి 
నేలింతా తడిచేలా చేమాలి.  

  
దఽింకుళ్ళళ తెగులు 

సుు:- సఽు ింట ెయుగుదలకు నెలలో తేభ సింయక్షణకు కలుుతీతతో అింతయ కిష 
చేమాలి మ్ిండో  ఫాగిం ఎయువ్ు వే ిండితో కలి వేసఽకలవలి. దఽిం ఈగ/కుళ్ళళ తువయణకు 
భుిందసఽత  జాగాతత  చ్యయగ్ ఒక కిలో ట్ైకైలడెయమవిమిడి , ఒక కిలో సఽడోమోనాస్ , 200 కిలోల వే 
ిండి లో కలి నెలలో తేభ ఉననుుడు ముకకల ముదళో్లో వేమాలి. 



ూల తోటలు 
గులాబీ:- గులాతెలో ూలు కవ్లసన సభమాతున ఫటిి  సఽభాయు 42-45 మోజులకు 
కొభమలనఽ కతిత మిించాలి. కతిత మిించిన వెింటనే ఫొ మోడ  తసఽి నఽ ూమాలి. 

 
కొభమలనఽ కతిత మిించాలి 

చయమంతి:- చాభింతిలో కలుు తీమాలి. ఎిండుటాకులు మిచి భలిచింగ్ చేమాలి. తనఽ 
ఫింక తువయణకు 2 మి.లీ. కు డెైమిథోభేట్ లేదా 1.6 మి.లీ. మోనోకలా టరతౄస్ ,నలోభచ్చ 
తువయణకు 3 గ్ా . భాింకలజేబ్  లీ. తూటికి కలి చికమి చేమాలి. 

  
తనఽ ఫింక 

 
 
 



ఫంతి: ఫింతిలో  తూయు ెటిిన భయుసటి మోజు ూలు కలమటిం వ్లో ఎకుకవ్ కలిం ూలు 
తాజాగ్ ఉింటాభ. ఆకుభచ్చ తువయణకు భింకలజేబ్ 2-5 గ్ా . లేదా కమ్బిండాజిమ్ 1 గ్ా ./  
లీటయు తూటిలో కలి చికమి చేమాలి.  

 
ఫింతిలో ఆకుభచ్చ  

 
            
  
                               ఉదాయన సించాలకులు  
 


