
 

సెపెటెంబర్ మాసెం లో ఉద్యాన పెంటలలో చేయవలసన పనఽలు 

పెండ్లు :  
 ఈ మాసెంలో మామిడిలో చేయవలసన పనఽలు : 
  భామిడి శహఖీమ దవలో ఉంది భమిము శహఖీమ దవ యొక్క బెయుగ ైన ఎదగుదల 
కొయక్ు 19:19:19 @ 5 గహా భుల 1 య్. తూటికి, షఽక్ష్మ తృో శకహల లోతృహతున తుమోధించడం కొయక్ు 
జంక్ @ 1 గహా  భమిము ఫో మహన్ (20 శహతం) @ 1.25 గహా భుల చొపన య్టయు తూటికి  క్యౌ 
చికహమీ చేమండి. 
ససారక్షణ చరాలు: 
ఆకు గూడ్ల పురుగు:  

• ఈ నెలలో ఆక్ు గూడె పయుగు  సో కే అఴకహశహలు ఎక్ుకఴగహ ఉంటాభ.   గొంగయ  

పయుగులు షభూసంగహ ఆక్ు ఉమితలం ై గోక్డం దవామహ ఆహాయం తీషక్ుంటాభ. 

లేత కొభమలు భమిము ఆక్ులన ఒక్దవతుతో భమొక్టి క్లుపతవభ , ఇవి దఽయం 

నండి అయిౌన ఆక్ుల గూడె ఴలె క్తుసహా భ. యూతృహతోతృహటుగహ ఆక్ు గూడె పయుగు 

అయిౌన  ఆక్ులన తొలగించి   నవవనం చేమాయౌ.  ఒక్వేళ తీఴరంగహ షంబవిసతా , అయిౌన  

ఆక్ులన తొలగించిన తయువహత కలి మోప ైతౄహస్ 2.0 మియ్. 1య్ చికహమీ చేమాయౌ. 

ఆెంత్యా క్నోస్: ( పక్షి కనఽో త్ెగులు ) 

 ఆంతవర కలనస్ అనేది ఒక్ తీఴరబెైన వహూధి ,  తేభ ఎక్ుకఴగహ ఉంటె ఆంతవర కలనస్ వహూధికి 

అనక్లం. ఈ వహూధి భామిడి ంటలో దవదవప 30% రఫాఴం చఽపతేంది. 

కహమ ఫండవజమ్ @ 1 గహా . 1 య్టయు తూటికి క్యౌ  చికహమీ చేమడం  ఴలన ఈ తెగులు 

షభయదఴంతంగహ  తుమంతరణలోకి ఴషా ంది. 



ఎరువుల నిరవహణ : 
• రషా త కహలం కొయక్ు సతౄహయష చేమఫడడ  మోతవదలో ఎయుఴపలన ఉయోగించతు 

మ ైతేలు ఇపడె చికహమీ  చేమాయౌి ఉంటుంది. 

• ఒక్ షంఴతియం ఴమషి ఉనన ండితోటలలో  100 గహా . నతరజతు, 100 గహా . ఫాషాయం 

భమిము 100 గహా . తృొ టాష్ తు చికహమి చేమాయౌ. 10 షంఴతిమహలు  ఆ  ైన ఴపనన 

తోటలక్ు 1  కి లో.గహా . నతరజతు , 1కేజీ తౄహషపయస్ భమిము  కి.గహా . తృొ టాష్ తు చికహమి 

చేమాయౌ. 

• అధిక్ షఽక్ష్మతృో శక్ లోతృహలునన ండితోట ల లోనఽ  రతి చెటుు క్ు ఫో మహక్ి@ 50-70 

గహా , జంక్ షలేపట్ @ 125-150 గహా  భమిము 125-150 గహా . బెగీనషమం షలేపట్ తో 

చికహమి చేమాయౌ. 

జామ: 
ససారక్షణ: 

• తెలిదోభన తుమంతిరంచడం కొయక్ు, సో స్ు  తృహి ంట్(host plants) లన తొలగించడం 

దవామహ తోట  శుబరం గహ  ఉండి తెలిదోభన తుమంతిరంచడం జయుగుతేంది..  

• రతి ఎక్మహతుకి 5-6 చొపన షప యంగులో ఉనన జగుయు అటులన  టాు యౌ. 

ఇమిడవకలి రడ్ @ 0.01% లేదవ వేనఽనె @ 3% లేదవ NSKE @ 5% చొపన చికహమీ 

చేమాయౌ..  

• టీ దోభ పయుగులు లేత కొభమలు భమిము ండి  ై యందవర లన ఏయయుసహా భ, దీతు 

పయౌతంగహ గోధభయంగులోకి భాయుతవభ.   ఆక్ుల ,ై కొభమల ై  నలిటి భచచలు 



ఏయడి అభిఴాదిధ  చెందతవభ భమిము కొభమల ై తృొ డవెైన చవయలు భమిము 

భచచలు ఏయడి  అభిఴాదిధ  చెందతవభ. 

• ఇవి గజి తెగులు వహూధితు తరమేసహా భ.  కహమలు ఏయడే షభమం నంచి 

కహమ ఫండవజమ్ + భాంకలజ బ్ @ 2 గహా . 1 య్టర్ చొపన క్యౌ చికహమీ చేమండి. 

అఴషయబైెతే  2-3 చికహమీలన 15 మోజుల ఴూఴదిలో చేమాయౌ . 

• ండె ఈగ  ఓవితృొ జశనల్ డవూబేజ్ తు షఽక్ష్మ  డి రశన్ల యౄంలో వెలుల నంచి 

చఽడఴచచ.  మిథెైల్ మూజ నవల్ ఉచచలన వేలాడదీమడం చవలా రఫాఴఴంతంగహ 

ఉంటుంది.  

• ండి నయి్ యసహతున యౌచ నష్హు తున క్యౌగిసహా భ. 20 స ం.మీ వెడలు క్యౌగిన ఆలకథీన్ 

(400 గేజ్) తో చెటుు  కహండం క్టుడం భమిము దవతు ై గాీజున యమడం దవామహ 

తుమంతిరంచడంలో షభయథఴంతంగహ తుచేషా ంది.  ఒక్వేళ తీఴరంగహ సో కినటిభత,ే 

ఎసపతట్ @ 1 గహా .1 య్టర్ లేదవ డెైకలి మోవహస్ 1 మియ్. @ 1 య్టర్ క్యౌ చికహమీ 

చేమండి. 

సత్యఫలెం : 
• ండె ఈగ  ఓవితృొ జశనల్ ండె లోల తృహడె చేషా ంద.ి భమిము భామ కటింగుక్ు  

అనఴపగహ ఉండద. . మిథెైల్ మూజ నవల్ ఉచచలన వేలాడదీమడం  ఴలన ండి 
ఈగలన తుమంతరన అతూంత రఫాఴఴంతంగహ ఉంటుంది.  

 కూరగయలు: 
• టభాట, ఴంకహమ, ఫ ండకహమ ల లో నతరజతు ఎయుఴపలన టాప్ డెరసంగ్ చేమడం. 

ఒక్వేళ ఈ ంటలోి  ఏదెైనవ వెైయస్  గభతుంచినటిభత,ే జగుయు అటాు లన    టుడం 



దవామహ (ఎక్మహతుకి 10-15), పతృోర తుల్ @2 మీ.య్ 1య్టయు చికహమీ చేమడం దవామహ యషం 
లేచ  పయుగులన తుమంచఴచచ. 

• ఒక్వేళ టభాటలో ఆక్ు భుడెతలు గభతుంచినటిభతే , 15 మోజుల విమహభంలో 
భాంకలజ బ్ @ 2.5 గహా భులు/య్టయు లేదవ తృొర కలనవజోల్ @ 1 మి .య్.1 య్. చొపన 
చికహమీ చేమాయౌ. 

• ఴంకహమలో, ఒక్వేళ కహండం భమిము కహమ తొలుచ పయుగు గభతుంచినటిభతే , 

కలి మహంటార తుయౌతృోర ల్ @ 0.3మి.య్ .1 య్టర్ లేదవ ఎభాబెకిున్ ఫ ంజోభేట్ @ 0.4 గహా .1 
య్టర్ - 2 చికహమీలన  ది  మోజుల విమహభంలో  చేమాయౌ. 

• దోషజాతి  క్యగహమలోి , డౌతూ మిలుద ు తువహయణక్ు బెటలాకిిల్-MZ @ 2 గహా .1 య్టర్ 
లేదవ భాంకలజ బ్ @ 2.5గహా . 1య్టయు లేదవ క మహథేన్ @ 1 మియ్ . 1 య్టర్ చికహమీ 
చేమాయౌ. 

• మిమిచలో, ఴమహా ధవయ ంట కొయక్ు 60 x 30 స ం.మీ భమిము తూటి తృహయుదల ంట కొయక్ు 
60 x 60 స ం.మీ దఽయంలో 6 వహమహల ఴమషి గల నవయున నవటఴచచ. 

• కహూఫేజీలో, కహయ్ఫి్ఴర్- భదూయకహలన నయిమీలో  ంచవయౌ భమిము 25 మోజుల 
తయువహత నవటఴచచ. 

• మాషంగి  ంట కలషం ఈ స  ు ంఫర్ భాషంలో  తృొ ద చిక్ుకడె యకహలన నవటఴచచ. 
• ఉయిౌగడడలో, నతరజతు భమిము తృొ టాష్ ఎయుఴపల న టాప్ డెరసం గహ ఈ భాషంలో 

వేమాయౌ..  ఒక్వేళ తనఫంక్ పయుగు  గభతుంచినటిభతే, య్టయుక్ు పతృోర తూల్ @ 2 
మి.య్ చొపన చికహమీ చేమాయౌ. 

• చెభ గడడలో ఒక్వేళ ప ైటోఫ్ోా మహ  ఆక్ు భచచ గభతుంచినటిభతే , బెటాలాక ైిల్ - MZ 

@ 2 గహా . 1య్టయుక్ు చికహమీ చేమాయౌ. 
 
 
 

 



పూలత్ోటలు 
 

కరమ  
సెంఖ్ా  

 
పెంటలు 

 
 పూల త్ోటలోు   చేయ వలసన పనఽలు 

1 చవభంతి 

 

ఒక్వేళ ంట 30 మోజుల దవలో ఉననటిభతే తేంచడం ( pinching) 
చేమాయౌ. ఒక్వేళ ంట 45 మోజుల దవలో ఉననటిభతే మూమిమా @ 35 
కి.గహా /ఎక్మహక్ు యొక్క టాప్ డెరసంగ్ చేమాయౌ. 

2 ఫంతి భంచి నవణూబెైన పఴపాల కొయక్ు షఽక్ష్మతృో శకహలు @ 4 గహా . 1 య్టర్ 
చికహమీ చేమడంతో తృహటు క్లుప తీమడం భమిము కా్భం తక్ుండవ 
తూటి తృహయుదల చేమాయౌ. 

3 యౌయి్ 
(టృూబ్ మోజ్ ) 

 

కా్భం తక్ుండవ క్లుప తీమడం , భుంద జాగాతాగహ  కాిమి షంహా 
యకహలన చికహమీ చేమడం  i.e. తృొర ప నోతౄో స్ @ 2మీ.య్. 1 య్. భమిము 
శియ్ందరనవశినలు థియోతౄో నేట్ మిథెైల్ 0.5 గహా .1 య్. క్యౌ  చికహమీ 
చేమాయౌ. . 

4  చెైనవ ఆషుర్ 
(China aster 

) 

40*30 స ం.మీ అంతయం ఴదద  నవటడం  ఒక్వేళ ఆగషు లో నవటినటిభతే , 
నవటిన 40 మోజులక్ు తల తేంచవయౌ( pinching) చేమాయౌ. 

5 భలెి   స  ు ంఫర్ చిఴమి వహయంలో క్తాిమించడం భమిము ఆఫ్ సజన్ యత కొయక్ు 
క్తాిమించిన 15-20 మోజుల తయువహత CCC 1000 ppm చికహమీ చేమడం. 
క్ష్ం మోజుల ఴూఴధిలో FeSO4@0.5% భమిము ZnSo4 @ 0.5% 
చికహమీ చేమండి. 

6 గహి డియోలస్ 

(Gladiolus) 
స  ు ంఫర్ చిఴమి వహయంలో గహి డియోలస్ నవటడవతుకి వెళళఴచచ. 

                                                    Sd/- B.Babu  
 Dy. Director of Horticulture   



 
 

 


