
   

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಹವನಮನನ ಮತ್ತತ ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಸಲಹನ ಪ್ರಕಟಣ ೆ
26 ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧ 

 

ನೀಡತವವರತ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಮತನಸೂಚರೆ್ ಮತ್ತತ ಸಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಕೆೀಂದರ (NKAFC), 

ಭನರತ್ ಹವನಮನನ ಇಲನಖೆ, ಧನರವನಡ 
ಸಹಯೀಗದೆಸಂದಿಗ ೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರೆ್ೈಸರ್ಗಾಕ ವಿಕೆಸೀಪ್ ಉಸತತವನರಿ ಕೆೀಂದರ (KSNDMC), ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಕೃಷಿ ಇಲನಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕನರ 

ಮತ್ತತ 
ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಶನಸರ ವಿಭನಗ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದನಯಲಯ, ಧನರವನಡ 



 

 

 

 

ಸಾರಾಾಂಶ  

ಗಮನಿಸಲಾದ ಹವಾಮಾನ (ಫೆಬ್ರವರಿ 1೮ ರಿಾಂದ 2೪ ರವರೆಗ)ೆ 
➢ ಕಳದೆ ವಾರದಲಿ್ಲ ಕೆಲವೆಡೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ್ದ ಮಳಯೆಾಗಿದೆ. 
➢ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪ್ಮಾನ: 27 - >340C  ಕನಿಷ್ಟ ತಾಪ್ಮಾನ: 1೨ – 220C ಗರಿಷ್ಟ ತೆೇವಾಾಂಶ: 60 -90%  ಕನಿಷ್ಟ ತೆೇವಾಾಂಶ: 30 –70% 

ಗಾಳಿಯ ವೆೇಗ: 2->10 kmph ಮೇಡದ ಹೆೊದಿಕ:ೆ 0 –೬ Okta 
ಹವಾಮಾನ ಮುನಸೂಚನೆ: (ಫೆಬ್ರವರಿ 2೭ ರಿಾಂದ ಮಾಚಚ ೩ ರ ವರೆಗ)ೆ 

➢ ಮ ುಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಭಾಗದಾದ್ಯುಂತ್ ಒಣ ಹವೆ ಹಾಗೂ ಅಲಲಲ್ಲಲ ಮೋಡಕವಿದ್ ವಾತಾವರಣ ಕುಂಡ ಬರ ವ 
ಮ ನೂೂಚರ್ೆಯಿದ.ೆ 

➢ ರಾತಿ್ರಯ ತಾಪಮಾನ ೧೫ -೨೦0C ರಷ್ ು ಇರಲ್ಲದ್ ು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ್ಲ್ಲಲ ಅಲಲಲ್ಲಲ ಮುಂಜ  ಕುಂಡ ಬರ ವ ಸಾದ್ಯತೆಯಿದೆ. 
➢ ಬೋದ್ರ, ವಿಜಯಪ ರ, ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ, ಕಲಬ ಗಿಾ ಹಾಗೂ ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲಗಳಲ್ಲಲ ಗರಿಷ್ು ತೆೋವಾುಂಶದ್ಲ್ಲಲ ೬೦% ಗಿುಂತ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗ ವ 

ಸಾದ್ಯತೆಯಿದೆ. 
ಹವನಮನನ ಆಧನರಿತ್ ಬೆಳಯೆ ಸಲಹೆಗಳು 

➢ ಮ ುಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳಯೆ ಸಾದ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಭತ್ತ, ಹತ್ರತ, ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ್, ಜೊೋಳ ಹಾಗೂ 

ಇತ್ರೆ ಬೆಳಗೆಳ ಕೂೆಯಲನ ು ಮ ುಂದ್ ವರಸೆಬಹ ದ್ . ಹೆಚ ು ಮಳಯೆಾದ್ ಪಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳ ತೆೋವಾುಂಶ ಬಸಿಲ್ಲಗೆ 

ಒಣಗಿದ್ ನುಂತ್ರ ಕಟಾವನ ು ಕೆೈಗೊಳಳಬಹ ದ್  

➢ ಮಳಯೆಲ್ಲಲ ತೊಯು ಕೊಯಾಲದ್ ಬೆಳಗೆಳನ ು ಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಚೆರ್ಾುಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೋಲಗಳಲ್ಲಲ ತ್ ುಂಬಡಬೆೋಕ  

➢ ಉತ್ತರ ಕನುಡ, ಧಾರವಾಡ, ಗದ್ಗ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲಗಳಲ್ಲಲ SPI ಸೂಚಯುಂಕ ಅತ್ರೋ ಹೆಚ ು ತೆೋವಾುಂಶನ ು ಸೂಚಸ ತ್ರತದ್ ು ಬೆಳಗೆಳು 

ಒಣಗಿದ್ ನುಂತ್ರ ಕಟಾವನ ು ಮ ುಂದ್ ವರಸೆಬಹ ದ್ . ಈಗಾಗಲೆ್ೋ ಕಟಾವಾಗಿದ್ುಲ್ಲಲ ಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಚೆರ್ಾುಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಚೋಲದ್ಲ್ಲಲ ತ್ ುಂಬಡಬೆೋಕ . 

➢ ಮಳಯೆಾಗದ್ ಪಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ಬೆಳಗೆಳು ಕಾಳುಕಟ ುವ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲದ್ುಲ್ಲಲ ಗಿಡಗಳಿಗ ೆನೋರ ಣ್ಣಸಬೆೋಕ  

➢ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮಳ ೆಹಾಗೂ ಮೋಡ ಕವಿದ್ ವಾತಾವರಣದಿದ್ುಂದ್ ಕೋಟ ಹಾಗೂ ರೊೋಗ ಕುಂಡ ಬರ ವ ಸಾದ್ಯತೆಯಯಿರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ನವಾಹಣಾ 

ಕಿಮಗಳನ ು ಕೈೆಗೊಳಳಬೆೋಕ . 

➢ ಮಳಯೆಾಗದ್ ಪಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಲ ತೆೋವಾುಂಶವನ ು ಸುಂರಕ್ಷಿಸ ವ ಕಿಮಗಳಾದ್ ಅುಂತ್ರ ಬೆೋಸಾಯ, ಮಲ್ಲುುಂಗ  ಹಾಗೂ ಬೆಳ ೆಬಾಡ ವ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಕುಂಡ  ಬುಂದ್ಲ್ಲಲ ಗಿಡಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯಯನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ವುದ್  ಇತಾಯದಿ ಕಿಮಗಳನ ು ಕೆೈಗೊಳುಳವುದ್  ಒಳಿತ್ . 

➢   ಬೆೋಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಮೆೋವಿನ ಕೊರತೆಯನ ು ನೋಗಿಸಲ  ಹೆಚ ು ಬಳೆಯೆಲ್ಾದ್ ಹಸಿರ  ಮೆೋವನ ು ರಸಮೆೋವಾಗಿ ಪರಿವತ್ರಾಸಿ ಇಟ ುಕೂೆಳಳಬೆೋಕ  



1. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ºÀªÁªÀiÁ£À 

             03.02.2021 jAzÀ 17.02.2021 gÀªÀgÉUÉ GvÀÛgÀ PÀuÁðlPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è DzÀ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ «ªÀgÀ 

 
 

 

 

 

ಕಳೆದ ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲ ಿಬ್ಳನಾರಿ, ಬೀದರ್ ಹನಗಸ ವಿಜ್ಯಪ್ತರ ಹೆಸರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ ಿಜಿಲೆಗಿಳಲ್ಲ ಿಅತೀ ಹೆಚತು ಮಳೆಯನರ್ಗದೆ. 

24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ¤AiÀÄvÁAPÀUÀ¼À ¥ÁæzÉÃ²PÀ ºÀAaPÉ 

24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À 

(oC) 

24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj PÀ¤µÀ× 

vÁ¥ÀªÀiÁ£À (oC) 

 

 

 

 

 

GvÀÛgÀ PÀuÁðlPÀ 10.02.2021 17.02.2021 24.02.2021 

f¯ÉèUÀ¼ÀÄ ¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä.«Ä) 

«ZÀ®£É(%) ¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä.«Ä) 

«ZÀ®£É(%) ¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä.«Ä) 

«ZÀ®£É(%) 

¨ÁUÀ® PÉÆÃmÉ 0.0 -100 0.0 -100 2.7 792 
¨É¼ÀUÁ« 0.0 -100 0.0 -100 7.6 7481 
§¼Áîj 0.0 -100 0.0 -100 0.2 -77 
©ÃzÀgï 0.0 -100 0.0 -100 0.2 -92 
zsÁgÀªÁqÀ 0.0 -100 0.0 -100 15.5 2475 
UÀzÀUÀ 0.0 -100 0.0 -100 16.8 5491 
ºÁªÉÃj 0.0 -100 0.0 -100 4.0 1244 
PÀ®§ÄgÀV 0.0 -100 0.0 -100 1.9 69 
PÉÆ¥Àà¼À 0.0 -100 0.0 -100 0.6 208 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 0.0 -100 0.0 -100 3.0 911 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 0.0 -100 0.0 -100 18.7 18587 

ವಿಜಯಪುರ 0.0 -100 0.0 -100 0.2 -65 
AiÀiÁzÀVj 0.0 -100 0.0 -100 6.6 1550 



24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj zÉÊ£ÀA¢£À vÁ¥ÀªÀiÁ£À 

(oC) 

24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 

 

 

24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ UÁ½AiÀÄ ¸ÀgÁ¸ÀjªÉÃUÀ(Q/WÀ) 

 

 

24.02.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖUÀ¼À°è) 

 

• F ªÉÄÃ®ÌAqÀ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß «ÃPÀëuÁ®AiÀÄzÀ zsÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EAlgÉÆà¯ÉµÀ£ï vÀAvÀæUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ.      



2  PÀæ¶ DzsÁjvÀ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ 

28.01.2021 jAzÀ 24.02.2021gÀªÀgÉಗೆ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è£À PÀæ¶ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À NOAA/ VIIRS/¸ÀÄzÁjvÀ 

¸À¸ÀåªÀUÀð ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼À «ÄµÀæt. 

 

 

 

 

ಗದಗ ಹನಗಸ ಉತ್ತರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಗಿಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚತು 
ತೆೀವನಂಶ್ವಿದತು ಧನರವನಡ ಹನಗಸ ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಗಿಳಲ್ಲಿ ಹಚೆತು 
ತೆೀವನಂಶ್ ಕಂಡತಬ್ಂದಿದೆ. ಹನವೆೀರಿ, ರನಯಚಸರತ ಹನಗಸ 
ಬನಗಲಕೆಸೀಟೆ ಸನದನರಣ, ಮತ್ತತ ಉಳಿದೆಲಿ ಜಿಲೆಗಿಳಲ್ಲಿ ಸಣಣ 
ಪ್ರಮನಣದ ತೆೀವನಂಶ್ದ ಕಂಡತಬ್ಂದಿದೆ. 

 

2. ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É  

GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è£À ªÀÄzÀåªÀÄªÁ¢ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ೨೬ ¥sÉ§æªÀj 2021 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 
 

 

 

 
AiÀiÁzÀVj 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 37 37 36 37 38 
PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 22 21 22 22 21 
UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 52 52 50 50 48 
PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 25 25 23 23 22 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 3 3 4 5 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 105 77 155 155 152 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 1 1 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 
 

 

 

 

PÀ®§ÄgÀV 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 37 37 36 37 38 
PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 22 21 22 22 21 
UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 52 52 50 50 48 
PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 25 25 23 23 22 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 4 3 3 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 90 66 77 90 150 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 2 2 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 
 

 

 

 

§¼Áîj 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 32 33 34 34 35 
PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 19 20 20 20 18 
UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 66 66 64 64 63 
PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 32 32 31 31 30 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 3 4 3 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 169 122 72 72 120 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 2 1 1 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 
 

 

 

 

ºÁªÉÃj 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 36 36 35 
PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 20 21 20 20 19 
UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 93 93 92 92 91 
PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 53 53 52 52 51 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 3 3 2 2 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 288 248 180 202 158 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 1 1 



f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 
 

 

 

 
GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 34 35 36 35 35 
PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 22 22 21 22 22 
UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 85 87 84 86 86 
PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 66 65 66 67 67 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 1 1 1 1 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 288 120 162 236 120 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 2 2 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 
zsÁgÀªÁqÀ 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 36 36 37 36 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 21 20 20 19 20 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 72 72 70 70 69 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 39 39 37 37 36 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 2 2 2 2 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 295 68 153 198 150 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 1 2 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 

UÀzÀUÀ 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 36 36 35 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 19 20 19 19 18 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 63 63 62 62 61 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 20 20 18 18 17 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 2 2 2 2 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 292 68 135 150 135 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 2 2 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 
PÉÆ¥Àà¼À 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 36 36 37 36 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 19 18 18 17 18 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 64 64 62 62 61 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 31 31 30 30 29 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 4 4 4 5 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 225 68 79 72 150 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 2 1 1 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 36 35 35 36 36 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 19 20 20 19 19 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 72 72 70 70 68 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 20 20 19 19 18 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 1 2 2 3 3 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 144 75 112 158 150 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 1 1 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 
©ÃzÀgï 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 34 35 36 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 14 13 14 14 13 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 41 41 40 40 39 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 26 26 24 24 23 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 4 5 4 4 3 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 45 71 68 75 158 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 1 0 2 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 



 

 

 

 
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 34 35 35 35 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 17 16 16 16 17 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 37 37 35 35 34 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 23 23 21 21 20 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 11 10 9 8 9 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 0 58 73 150 152 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 1 2 2 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 34 35 35 35 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 17 16 16 16 17 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 37 37 35 35 34 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 23 23 21 21 20 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 4 5 4 4 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 300 64 81 165 146 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 1 1 1 

f¯Áè  27.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 

 

 

 

 

¨É¼ÀUÁ« 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 33 34 34 35 34 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 18 19 20 18 18 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 85 85 84 84 83 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 28 28 27 27 26 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 12 11 10 9 9 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 292 68 122 243 150 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 2 2 2 

 

Extended Range Forecast System  

ಮತಂದಿನ ೨ ವನರಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯ ಮತನಸೂಚರ್ ೆ(26
th

 Feb. to 11
th 

March, 2021)  

 
 



• ವಾರ 1 (26.02.2021 ರಿಂದ 04.03.2021) and ವಾರ 2 (05.03.2021 ರಿಂದ 11.03.2021): ಮ ುಂದಿನ್ ೨ ವಾರಗಳ ಕಾಲ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಮ ುಂದ ವರೆಯಲ್ಲದೆ   

 

    Maximum and Minimum temperature anomaly (
O

C) forecast  

for next 2 weeks (IC – 24 Feb.)  

(26
th

 Feb. to 11
th 

March, 2021) 

 

 
 

 

ಗರಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ (Tmax)  

• ವನರ 1 (26.02.2021 to 04.03.2021) and ವನರ 2 (05.03.2021 to 11.03.2021): ಮ ುಂದಿನ ೨ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ಾಾಟಕ 
ಭಾಗದಾದ್ಯುಂತ್ ಗರಿಷ್ು ತಾಪಮಾನ ವಾಡಿಕೆಗಿುಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲದ ೆ

ಕನಷ್ಟ ತನಪ್ಮನನ (Tmin)  

• ವನರ 1 (26.02.2021 to 04.03.2021) and ವನರ 2 (05.03.2021 to 11.03.2021): ಉತ್ತರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಭಾಗದಾದ್ಯುಂತ್ ಕನಷ್ು 
ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನಯದಿುಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ ವ ಸಾದ್ಯತೆಯಿದ ೆ



 
ಬೆಳೆಯ ಹಾಂತ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತುು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು 

ಭತ್ತ 

➢ ಭತ್ತದ್ಲ್ಲಲ ಕುಂದ್  ಜಿಗಿಹ ಳು ನಯುಂತಿ್ರಸಲ  ಇಮಿಡಾಕೊಲೋಪ್ರಿಡ್ 0.5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 
ಥಯೋಮೆಥಾಕೂಮ್ 0.7 ಗಾಿುಂ.   ಅಥವಾ ಕೊಲೋರ್ ಪೆೈರಿಫಾಸ್ 2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ 
ಬೆರಸಿ ಸಿುಂಪಡಿಸಬೆೋಕ  

➢ ಭತ್ತದ್ಲ್ಲಲ ಕಾುಂಡಕೊರಯೆ ವ ಹೂಳ ನಯುಂತಿ್ಣಕಾಾಗಿ 2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಕೊಲೋರೊಪೆೈರಿಫಾಸ್ 20 ಇ. ಸಿ. 
ಅಥವಾ 2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಪೊಿಫೆರೆ್ೂಫಸ್ 50 ಇ. ಸಿ.  ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ  ಸಿುಂಪಡಿಸಬೆೋಕ  

➢ ಭತ್ತದ್ಲ್ಲಲ ಬೆುಂಕರೊೋಗದ್ ಭಾದ ೆಕುಂಡ ಬುಂದ್ಲ್ಲಲ 1 ಗಾುಿಂ. ಕಾಬಾನಡೆೈಜಿಮ್ ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ 
ಬೆರಸಿ 10 ದಿನಗಳ ಅುಂತ್ರದ್ಲ್ಲಲ ಎರಡ  ಬಾರಿ ಸಿುಂಪಡಿಸಬೆೋಕ . 

➢ ಭತ್ತ ರ್ಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಮೂರ  ಹಾಗೂ ಆರ  ವಾರಗಳ ನುಂತ್ರ ಮತ್ ತ ತೆರೆ್ ಬರ ವ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲ 
ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ. ಗಾಿುಂ. ಸಾರಜನಕವನ ು ಮೆೋಲ  ಗೊಬಬರವಾಗಿ ಕೊಡಬೆೋಕ . 

ಮನವು 

✓ ಹಸ ಬಡತವುದಕೆೆ ಮತಂಚೆ ಹನಗಸ ಕನಯಿ ಕಟ್ಟಟದ ಕಸಡಲೆೀ ಜಿರ್ಗಹತಳು ಕಂಡತಬ್ರತವುದರಿಂದ ಇದರ ನಿಯಾಂತ್ರಣ್ಕಾಾಗಿ 4.0 ಗಾರಾಂ 
ಕಾರ್ಾಾರಿಲ್ 50 ಡಬ್ಲೊೂಿಪಿ ಅಥವಾ 2.0 ಮಿಲ್ಲ ಮೆಲೆೊಥಿಯಾನ್ 50 ಇಸಿ ಅಥವಾ 0.25 ಮಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಾಕೆೊಿೇಪಿರಡ್ 17.8 ಎಸ ಎಲ್ ಪ್ರತಿ 
ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿಗೆ ರ್ೆರಸೆಿ ಸಿಾಂಪ್ಡಿಸರ್ೆೇಕು 

✓ ಹಣ್ುಣ ನೆೊಣ್ದ ನಿಯಾಂತ್ರಣ್ಕಾಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕೆಟೇರ್  ಪ್ರದೇೆಶದಲಿ್ಲ ೧೦ ಮೇಹಕ ಬ್ಲಲೆಗಳನುು ತ್ೊಗು ಹಾಕರ್ೆೇಕು. ಈ ಬ್ಲಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಲ್ಲೇಟರ್  
ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ಮಿೇಥೆೈಲ್  ಯುಜಿನಾಲ್  ಮತ್ುು ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್  ೫೦ ಇ.ಸಿ. ಅಥವಾ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ಡಿೇಕೆೊಿೇರೆೊೇವಾಸ  
ರ್ೆರಸೆಿದ ದಾರವಣ್ ಬ್ಲಳಸರ್ೆೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಲೆಗ ೆ೧೦೦ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ದಾರವಣ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸರ್ೆೇಕು. 

✓ ಬ್ಲೊದಿ ರೆೊೇಗದ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊ ಬಿಡುವ ಮುಾಂಚೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಟದ ಕೊಡಲೆೇ ೩ಗಾರಾಂ ಗಾಂಧಕ ಅಥವಾ ೧ ಗಾರಾಂ ಕಾರ್ೆಾನ್  
ಡೆೈಜಿಮ  ೫೦ ಡಬ್ಲೊೂಿ. ಪಿ. ಅಥವಾ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ಹೆಕಾಾಕೆೊೇನೆೊೇಜೆೊೇಲ್  ೫ ಇ ಸಿ. ಪ್ರತಿ ಲ್ಲೇಟರ್  ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಸಿಾಂಪ್ಡಣೆ ಮಾಡರ್ೆೇಕು. 

 
ಕಬ್ತು 

✓ ಕಟಾವಾದ್ ನುಂತ್ರ ಎಕರೆಗೆ ೩-೪ ಟನ  ಉಳಿಯ ವ ರವದಿಯನ ು ಕಾುಂಪೊೋಸು ತ್ಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹ ದ್ . 

ಪಾಿರುಂಭಿಕ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವ ಹೂವು  ಮಧ್ಯಮ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವ ಹೂವು  

 

ಕೊರೆ್ಯ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವ ಹೂವು  

 

AMFU, Raichur: Paddy in Tillering 

Stage 



✓ ಕಬಬನ ರವದಿಯಲ್ಲಲ ಪೊೋಷ್ಕಾುಂಶಗಳಿರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಕಟಾವಾದ್ ನುಂತ್ರ ರವದಿ ಸ ಡ ವುದ್ರ ಬದ್ಲ  ೨-೨.೫ ಕೆ.ಜಿ ಟೆೈಕೊೋಡಮಾ ಅಥವಾ 
ಎರೆಹ ಳು ಬಡ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಬೆೋಗ ಕೊಳಯೆಲ  ಸಹಾಯಕವಾಗ ವುದ್ . 

ಕತಸತಬೆ 

✓ ಕುಸುರ್ಯೆ ಹೆೇನಿನ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ 1 ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ೧.0 ಗಾಿುಂ  ಅಸಿಫೋೆಟ  75 ಎಸ್ . ಪ್ರ. ಅಥವಾ 0.2 ಗಾರಾಂ ಥಿಯಾಮೆಥಾಕಾಮ 
ರ್ೆರಸೆಿ ಸಿಾಂಪ್ಡಿಸರ್ೆೇಕು.  

ಕಡಲೆ 

✓ ಕಟಾವಿಗೆ ಬುಂದ್ ಕಡಲೆ್ಯಲ್ಲಲ ಕಾಯಿ ಉದ್ ರ ವುದ್ನ ು ತ್ಡೆಯಲ  ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಿರ ವಾಗ ಗಿಡಗಳ 
ಕಟಾವನ ು ಮಾಡಬೆೋಕ  

ಹಂಗನರತ ಜೆಸೀಳ 

AMFU ಧಾರವಾಡ:  ಕಬಬನ ಸಾಲ ಗಳ ಮಧ್ಯದ್ಲ್ಲಲ ರವದಿಯ ನವಾಹಣ ೆ

AMFU ವಿಜಯಪ ರ: ಕೊಯಾಲದ್ ಕಡಲ್ೆಯನ ು 
ಯಾುಂತಿ್ರೋಕೃತ್ ಒಕಾಣ ೆಮಾಡ ತ್ರತರ ವುದ್   

AMFU ಧಾರವಾಡ:  ಕೊಯಾಲಗಿರ ವ ಕಡಲ್ ೆ

ಗದ್ಗ ಜಿಲ್ೆಲಯಲ್ಲಲ ಹೂವಿನ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವ ಕ ಸ ಬ ೆ



ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಕೆ್ೀತ್ರ ಘಟಕ (AMFU) ಹನಗಸ ಜಿಲನಿ ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಘಟಕ (DAMU) ಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಗಿಳಿಗೆ ನೀಡಿರತವ 
ಹವನಮನನ ಆಧನರಿತ್ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು 

AMFU ಧಾರವಾಡ 

ಧನರವನಡ ಮತ್ತತ ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಗಿಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 

✓ ಮ ುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹುಂದಿನವಾರದ್ಲ್ಲಲ ಅಲಲಲ್ಲಲ ಮಳಯೆಾಗಿ ಮಳಯೆಾಗಿ ಕಟಾವಿನ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವ 
ಗೊೋಧಿ, ಕಡಲೆ್ ಮತ್ ತ ಇನುತ್ರ ಬೆಳಗೆಳಿಗ ೆಮಳಗೆೆ ಸಿಕಾವ,ೆ ಈಗ ತ್ಕ್ಷಣ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆೋ ಒುಂದೆರಡ  ದಿನ ಬಸಿಲ್ಲಗೆ ಒಣಗಲ  ಬಟ ು 
ನುಂತ್ರ ಕಟಾವುಮಾಡಬೆೋಕ . 

✓ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಹಾಕದ್ ಬೆಳಗೆಳನ ು ಎರಡ ದಿನ ಬಸಿಲ್ಲಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ನುಂತ್ರ ಮಶೋನಗೆ ಹಾಕಬೆೋಕ  ಮತ್ ತ ರಾಶ ಮಾಡಿದ್ 
ನುಂತ್ರ ಕಾಳುಗಳನ ು ಚರ್ಾುಗಿ ಬಸಿಲ್ಲಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ಚೋಲ ತ್ ುಂಬಬೆೋಕ . 

✓ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ನೋರಾವರಿ ಮತ್ ತ ಕಾಯಿಪಲೆ್ಲ ಬೆಳಗೆಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೆೋವಾುಂಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೋಲೆ್ 
ನೋರ ಕೊಡಬೆೋಕ . 

✓ ಹುಂಗಾರಿ ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು ಮತ್ ತ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗೆಳಲ್ಲಲ ಸಿುಂಪರಣೆ ಕಾಯಾಗಳನ ು ಕೈೆಗೊಳಳಬೆೋಕ . 
✓ ಜರ್ೆೋವರಿ - ಪೆಬ ವಿರಿ ತ್ರುಂಗಳಲ್ಲಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಬ ಬ ರ್ಾಟಿಮಾಡಬಹ ದ್ , ಮದ್ಯಮವಾವಧಿ ತ್ಳಿಗಳಾದ್ (ಸಿಒ- 86032 & ಸಿಒ- 632) 

✓ ಜೊೋಳದ್ಲ್ಲಲ ಮ ಖ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆ್ ಬರ ವ ಸಮಯ ಮತ್ ತ ಕಾಳು ಕಟ ುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ ಮಣ್ಣನಿ ತೆೋವಾುಂಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೋಲ್ೆ ತ್ಪಪದೆೋ ನೋರನ ು 
ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕ .  

 

✓ ಹುಂಗಾರಿ ಜೊೋಳದ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಲ ಅುಂತ್ರ ಬೆೋಸಾಯ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ  ಇದ್ರಿುಂದ್ ಕಳೆ ನಯುಂತಿ್ಣದ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆೋವಾುಂಶ ಸುಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗ ತ್ತದೆ. 12-
15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ ನರಾವತ್ರಾಸಬೆೋಕ . 

ಜನನತವನರತಗಳು 

✓ ಇನ ು ಮ ುಂದೆ ತಾಪಮಾನದ್ಲ್ಲಲ ಏರಿಕೆ ಕುಂಡ ಬರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಜಾನ ವಾರ ಗಳನ ು ಆದ್ಷ್ ು ರ್ೆೋರಳಿನ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಲ ಕಟಿು ಹಾಕಬೆೋಕ . 

✓ ಆಗಾಗ ನೋರನ ು ಕ ಡಿಸ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಬಸಿಲ ಬೆೋಗೆಯನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹ ದ್  

✓ ದ್ನಕರ ಗಳಿಗ ೆಹುಂಡಿಯನ ು ತ್ುಂಪಾದ್ ಹೊತ್ರತನಲ್ಲಲ ನೋಡ ವುದ್  ಒಳೆಳಯದ್  

AMFU ಧಾರವಾಡ:  ಬೆೋಗರೆ್ ಬತ್ತರೆ್ ಮಾಡಿದ್ ತೆರೆ್ಯ 
ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವ ಜೊೋಳ  

AMFU ವಿಜಯಪ ರ: ಹುಂಗಾರಿ ಜೊೋಳ ತೆರೆ್ ಬಲ್ಲಯ ವ 
ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲರ ವುದ್  



ಗಳನ ು ಉಪಯೋಗಿಸಬೆೋಕ . 
✓ ಹೆಸರ  (ಪೂಸಾ ಬೆೈಸಾಕ) ಫೆಬ ಿವರಿ-ಮಾಚಾ ತ್ರುಂಗಳಲ್ಲಲ ನೋರಾವರಿ ಆಶಿಯದ್ಲ್ಲಲ ಬೆಳಯೆಬಹ ದ್ . 

AMFU ಬೀದರ್  

✓ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸೂಚಸ ವುದೆೋರ್ೆುಂದ್ರೆ, ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯವಿದ್ುಲ್ಲಲ, ಕಡಲೆ್ ಅಥವಾ ಜೊೋಳ ರಾಶಯಾದ್ ನುಂತ್ರ ಕಲಲುಂಗಡಿ ಬೆಳಯೆ ವುದ್ರಿುಂದ್ 
ಹೆಚುನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹ ದ್ . 

✓ ಜೊೋಳದ್ ಬೆಳಗೆೆ ಸುಂರಕ್ಷಿತ್ ನೋರಾವರಿ ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕ  
✓ ಅಲಲದೆು 12 ರಿುಂದ್ 14 ದಿನಗಳ ಅುಂತ್ರದ್ಲ್ಲಲ 3 ರಿುಂದ್ 4 ಬಾರಿ   ಅುಂತ್ರ ಬೆೋಸಾಯ ಮಾಡ ವುದ್    ಮತ್ ತ  ಸಾರಜನಕ ಮೆೋಲ ಗೊಬಬರವಾಗಿ 

ಕೊಟ ು, ಆಳವಾಗಿ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯವನ ು ಚೆರ್ಾುಗಿ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಲ ಉಳಿವುದ್ರಿುಂದ್ ಮಣ್ಣಿನ ತೆೋವಾುಂಶವನ ು ಕಾಪಾಡಬಹ ದ್ . 
✓ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸೂಚಸ ವುದೋೆರ್ೆುಂದ್ರ,ೆ ಹವಾಗ ಣ ಅನ ಗ ಣವಾಗಿ ಆದ್ಷ್ ು ಬೆೋಗರ್ೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೆೋರೆಗೆ ಕಡಲೆ್ ಮತ್ ತ ತೊಗರಿ ರಾಶ ಮಾಡಬೆೋಕ  

AMFU ರಾಯಚೂರು 

ರನಯಚಸರತ ಹನಗಸ ಕಲಬ್ತರ್ಗಾ ಜಿಲೆಗಿಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು 
✓ ಜಿಲೆ್ಲಯಲ್ಲಲ ಮ ುಂದಿನ ಐದ್  ದಿನಗಳು ಮಳ ೆಬರ ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ ು. ಕಟಾವಿಗೆ ಬುಂದ್ ತೊಗರಿ, ಹತ್ರತ, ಶೆೋುಂಗಾ ಇನ ು ಮ ುಂತಾದ್ 

ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು ಮತ್ ತ ಒಕಾಣೆ ಕೆಲಸ ಕಾಯಾಗಳನ ು ಮ ುಂದ್ ವರೆಸಬಹ ದ್ . 
✓ ಈಗಾಗಲೆ್ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ ಬತ್ತರ್ೆ ಬೋಜಗಳನ ು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೆೋಕ . ಅುಂದ್ರೆ ಏಕದ್ಳ ದಾನಯಗಳು ತೆೋವಾುಂಶ ಶೆೋ. 11 ರಿುಂದ್ 12, 

ದಿಿದ್ಳ ದಾನಯಗಳ ತೆೋವಾುಂಶ ಶೆೋ. 9, ಎಣೆಿಕಾಳುಗಳು ಶೆೋ. 8 ಮತ್ ತ ತ್ರಕಾರಿ ಬೋಜಗಳು ಶೆೋ.5 ರಿುಂದ್ 6 ರಷಿುರಬೆೋಕ . ಇದ್ರಿುಂದ್ ಹೆಚ ುದಿನ 
ಕೆಡದ್ುಂತೆ ಬೋಜಗಳನ ು ಸುಂರಕ್ಷಣರ್ೆ ಮಾಡಬಹ ದ್  ಜೊತ್ಗೆ ಉಗಾಿಣ ಕೋಟದ್ ಬಾಧೆಯನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹ ದ್ . 

✓ ಹುಂಗಾರಿ ಜೊೋಳ, ಕಡಲೆ್, ಸೂಯಾಕಾುಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇನುತ್ರ ಬಳೆಗೆಳಲ್ಲಲ ಅುಂತ್ರ ಬೆೋಸಾಯ ಕೈೆಗೊಳಳಬೆೋಕ . ಇದ್ರಿುಂದ್ ಕಳನೆಯುಂತಿ್ಣದ್ 
ಜೊತೆಗ ೆತೆೋವಾುಂಶ ಸುಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗ ತ್ತದೆ. 

✓ ಪಿಸ ತತ್ ವಾತ್ವಾರಣದ್ಲ್ಲಲ ಕಡಿಮೆ ಉಷಾಿುಂಶ ಇರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಯಾವುದೆ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಲ ಮಗ ು ಮತ್ ತ ಕಾಯಿ ಉದ್ ರ ವುದ್  ಕುಂಡ ಬುಂದ್ರೆ 
0.25 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಪಾಲರ್ೊೋಫಿಕೂ ಅನ ು ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿುಂಪಡಿಸಬೋೆಕ  

✓ ಹತ್ರತ ಬೆಳಯೆ  ಕಟಾವಾದ್ ನುಂತ್ರ ಹತ್ರತ ಕಡಿಗಿಳನ ು ಸ ಡದೆ ಕಾುಂಪೊೋಸ್ು ತ್ಯಾರಿಸಲ  ಉಪಯೋಗಿಸಬೆೋಕ  ಅಥವಾ ಟಾಿಕುರ್ ಚಾಲ್ಲತ್ 
ರೊಟೊೋವೆಟರ್ ಸಹಾಯದಿುಂದ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಲ ಬೆರಸೆಬೆೋಕ . ಇದ್ರಿುಂದ್ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ ುತ್ತದೆ. 

AMFU ವಿಜಯಪುರ 

✓ ಮ ನೂೂಚರ್ಯೆುಂತೆ ಮ ುಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳುಂದ್  ಆಕಾಶ ಬಹ ತೆೋಕ ಸಿಚಛ ಇದ್ ು ಒಣಹವೆ ಮ ುಂದ್ ವರಯೆ ವುದ್  
✓ ತೊಗರಿ ಕಡಲೆ್ ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ರಾಶ ಮಾಡಿ, ಕಾಳನ ು ಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಚೆರ್ಾುಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸುಂಗಿಹಸಿ ಇಡಬೆೋಕ .  
✓ ಬಸಿಲ  ಬದ್ು ನುಂತ್ರ ಹತ್ರತಯನ ು ಬಡಿಸಬೆೋಕ ಬಡಿಸಿದ್ ಹತ್ರತಯನ ು ಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಒಣಗಿಸಿ ಸುಂಗಿಹಸಿ ಇಡಬೆೋಕ  
✓ ಹುಂಗಾರಿ ಜೊೋಳದ್ ಬೆಳಯೆ  ಕಾಳು ಕಟ ುವ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲದ್ ು ಈ ಹುಂತ್ದ್ಲ್ಲಲ ನೋರಿನ ಕೊರತೆ ಹೆಚಾುಗಿ ಕುಂಡ ಬರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ುಲ್ಲಲ 

ಬೆಳಗೆೆ ನೋರ  ಹಾಯಿಸಬೆೋಕ  
 

 



AMFU ಶಿರಸಿ 

✓ C®à ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀÄ s̈ÀvÀÛzÀ PÀmÁ«£À £ÀAvÀgÀ UÀzÉÝUÀ¼À°ègÀÄªÀ vÉÃªÁA±ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¢ézÀ¼À 
zsÁ£ÀåUÀ¼ÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ , C®¸ÀA¢ü, GzÀÄÝ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. ©vÀÛ£ÉAiÀÄ ªÉÃ¼É MAzÀÄ JPÀgÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ©ÃdPÉÌ 150 
UÁæA gÉÊeÉÆÃ©AiÀÄA CtÄfÃ« ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁr, £ÉgÀ½£À°è MtV¹ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. 

✓ M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ PÀjªÉÄt¸ÀÄ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÀÄÝ, §°vÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß (UÉÆAZÀ®zÀ°è MAzÀÄ CxÀªÁ      
JgÀqÀÄ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚPÉÌ §AzÁUÀ) PÉÆAiÀÄÄÝ, ¨ÉÃ¥Àðr¹ PÀÄ¢AiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ¤«ÄµÀ C¢Ý MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

✓ M¼ÉîAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©½ªÉÄt¸ÀÄ vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÀÄÝ, ¥ÀÆwð ºÀuÁÚzÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¬Ä®Ä ªÀiÁr MA§vÀÄÛ 
(9) ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ºÀjAiÀÄÄªÀ ¤Ãj£À°èlÄÖ £ÀAvÀgÀ vÉÆ¼ÉzÀÄ MtV¸À¨ÉÃPÀÄ. 

DAMU ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ 

✓ ಮೆಣಸ  ಹಾಗೂ ತೊಗರಿಯ ಕೊಯಲನ ು ಮಾಡ ವವರ  ಕೊಯಲನ ು ಮ ುಂದ್ ವರಸೆಬಹ ದ್  
✓ ಪಿಸ ತತ್ ವಾತ್ವಾರಣದ್ಲ್ಲಲ ಕಡಿಮೆ ಉಷಾಿುಂಶ ಇರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಯವುದೆ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಲ ಮಗ ು ಮತ್ ತ ಕಾಯಿ ಉದ್ ರ ವುದ್  ಕುಂಡ ಬುಂದ್ರೆ 

0.25 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಪಾಲರ್ೊೋಫಿಕೂ ಅನ ು ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿುಂಪಡಿಸಬೋೆಕ  
✓ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ್ಲ್ಲಲ ಮುಂಜ  ಬೋಳುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ದಾಿಕ್ಷಿ ದಾಳಿುಂಬೆಗಳಲ್ಲಲ ರೊೋಗಗಳು ಕುಂಡ ಬರ ವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚುದ್ ು 

ಮ ುಂಜಾಗಿತಾ ಕಿಮಗಳನ ು ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ   
DAMU ಹಾವೆೋರ 

✓ ಮ ುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳ ಮ ನೂೂಚರ್ಯೆುಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶವಿರ ವುದಿಲಲ, ಕಳದೆ್ ವಾರ ಲಘು ಪಿಮಾಣದ್ ಮಳಯೆಾಗಿದ್ ು 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಲ ತೆೋವಾುಂಶವಿರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಬಳೆಗೆಳಿಗ ೆನೋರ  ಹಾಯಿಸ ವುದ್ನ ು ಮ ುಂದ್ ಡಬೆೋಕ . 

✓ ಮ ುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೋ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶವಿಲಲದಿರ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಆದ್ುರಿುಂದ್ ಕಟಾವಾದ್ ಬೆಳೆಗಳನ ು ಒಣಗಿಸ ವ ಹಾಗ  ಸಸಯ 
ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿುಂಪರಣೆ ಚಟ ವಟಿಕೆಗಳನ ು ಕೈೆಗೊಳಳಬಹ ದ್ . 

✓ ಮರಳು ಮಿಶಿತ್ (ಮಸಾರಿ) ಜಮಿೋನ ಗಳಲ್ಲಲ ಸೊರಗ  ರೊೋಗ ಬುಂದ್ಲ್ಲಲ (ಸಿಡಿ, ಬ ಡಕೊಳ ೆಇತಾಯದಿ) ರೊೋಗ ಬುಂದ್ಲ್ಲಲ ಕಾಬಾನಡೆೈಜಿಮ್ 
ದಾಿವಣವನ ು ಬೆಳಯೆ ಬೆೋರ ಗಳಿಗೆ ತಾಗ ವುಂತೆ ಸ ರಿಯಬೆೋಕ .  

✓ ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮಳಯೆಿುಂದಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮಾಯಟೊ, ಸೂಯಾಕಾುಂತ್ರ, ಶೆೋುಂಗಾ, ಮಾವು ಮ ುಂತಾದ್ ವಿವಿಧ್ ಬೆಳಗೆಳಲ್ಲಲ ಕೋಟ ಮತ್ ತ 
ರೊೋಗದ್ ಬಾಧೆ ಕುಂಡ  ಬರ ವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರ ತ್ತದೆ, ಆದ್ುರಿುಂದ್ ಹತೊೋಟಿ ಕಿಮಗಳನ ು ಕೆೈಗೊಳುಳವುದ್  ಅವಶಯಕ. 

✓ ಜಾನ ವಾರಗಳಿಗೆ ಸಣಿಪ ಟು ಗ ುಂಡಿಗಳಲ್ಲಲ ಮಳಯೆಿುಂದ್ ಶೆೋಖ್ರಣೆಯಾದ್ ಹೊಲಸಾದ್ ನೋರನ ು ಕ ಡಿಸ ವುದ್ನ ು ತ್ಪ್ರಪಸಬೆೋಕ . 
✓ ಜಾನ ವಾರಗಳಿಗೆ (ಆಕಳು, ಎಮೆೆ, ಎತ್ ತ, ಕರ ) ಮ ುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಮೂರ  ದಿನದ್ ವೆೈರಲ ಕಾಯಿಲೆ್ ಬರ ವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರ ವುದ್ರಿುಂದ್ 

ಸೊಳೆಳ, ಉಣೆಿ, ರ್ೊೋಣಗಳ ಹತೊೋಟಿ ಮಾಡಬೆೋಕ . 
✓ ಆಡ  ಕ ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಯಿಲೆ್ ಕಾಣ್ಣಸಿಕೊಳುಳತ್ರತದ್ ು, ಪ್ರ.ಸಿ.ಆರ್. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಸಬೆೋಕ . 
✓ ಮಣ ಿ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನ ು ಜರ್ೆೋವರಿಯಿುಂದ್ ಮೆೋ ವರೆಗ ೆಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ . ಮಣ ಿ ಹಸಿ ಇದಾುಗ ಮತ್ ತ ಮಳಯೆಾದ್ ನುಂತ್ರ ಮಣ ಿ ಮಾದ್ರಿ 

ಸುಂಗಿಹಸಬಾರದ್ . 
✓ ಕನಷ್ು ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನಯಕಾುಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗ ವುದ್ರಿುಂದ್ ಜಾನ ವಾರಗಳನ ು ಬಚೆುರ್ೆಯ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಕಟುಬೆೋಕ . 
✓ ಬೆಳ ೆ ಕಟಾವಾದ್ ನುಂತ್ರ ಬೆಳ ೆ ಅವಷೆೋಶವನ ು ಸ ಡದೆೋ ಅದ್ನ ು ಕೊಟಿುಗೆ ಗೊಬಬರ / ಎರೆಹ ಳು ಗೊಬಬರದ್ ತ್ಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಲ 

ಉಪಯೋಗಿಸಬೆೋಕ  ಅಥವಾ ರೊಟಾವೆೋಟರ ಸಹಾಯದಿುಂದ್ ಮಣ್ಣಿಗ ೆಸೆೋರಿಸಬೆೋಕ . 



 

 

 

DAMU ಕೊಪಪಳ 
✓ ಬೆಳಗೆಳಲ್ಲಲ ಸಸಯ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕಿಮವನ ು ಬಳೆಗಿನ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ ಅುಂಟ  ದಾಿವಣವನ ು ಸಿುಂಪರಣಾ ದಾಿವಣದ್ಲ್ಲಲ ಬೆರಸೆಿ ಸಿುಂಪಡಿಸಬೋೆಕ . 

ಮುಖಯವಾಗಿ ಬೆಳ ೆಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ಏಕರಸಪ್ದ ಕೇಟನಾಶಕವನುು ಶಕುಗೆಸಳಿಸುತುದೆ ಮತುು ಕೇಟನಾಶಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನುು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುತುದ.ೆ 

✓ ಕೆಲವು ಪಿದೆೋಶದ್ಲ್ಲಲ ಭತ್ತದ್ ರ್ಾಟಿಯನ ು ಮಾಡಲ್ಾಗ ತ್ರತದ್ ು ರ್ಾಟಿಯಿುಂದಾಗ ವ ಆಘಾತ್ವನ ು ತ್ಪ್ರಪಸಲ  ಗರಿಷ್ು ನೋರಾವರಿಯ ನವಾಹಣೆಯನ ು 
ಮಾಡಬೆೋಕ  

✓ ಮಾವಿನ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಲ ಲಘುಪೊೋಷ್ಕಾುಂಶದ್ ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಮಾವು ಸೆಪಷೆಲ್ ಮಿಶಿಣವನ ು ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋ. ನೋರಿಗೆ 5 ಗಾಿುಂ ನುಂತೆ ಸಿುಂಪರಣೆ 
ಮಾಡಬೆೋಕ  

✓ ಮಾವಿನ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಲ ಬೂದಿ ರೊೋಗ ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಹೂ ಬಡ ವ ಮ ುಂಚೆ, 3 ಗಾಿುಂ ಗುಂಧ್ಕ ಅಥವಾ 1 ಗಾಿುಂ ಟೆೈಡಿಮೆೋಫಾನ 50 
ಡಬೂಲೂ.ಪ್ರ. ಅಥವಾ 1 ಗಾಿುಂ ಕಾಬೆಾನ ಡೆಜಿಮ್ 50 ಡಬೂಲೂ.ಪ್ರ. ಅಥವಾ 1 ಮಿ.ಲ್ಲೋ. ಹೆಕಾೂಕೊೋರ್ೊೋಜೊೋಲ್ 5 ಇ.ಸಿ.  ಪಿತ್ರ ಲ್ಲೋಟರ 
ನೋರಿಗೆ ಬೆರಸೆಿ ಸಿುಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೆೋಕ . ಅವಶಯವಿದ್ುಲ್ಲಲ ಇದೆೋ ಸಿುಂಪರಣೆಯನ ು ಪ ನರಾವತ್ರಾಸಬೆೋಕ . 

DAMU ಬಳ್ಾಾರ 

✓ ಭತ್ತದ್ಲ್ಲಲ ಬರ ವ ಕಣೆ ರ್ೊಣದ್ ನವಾಹಣೆಗ ೆಹರಳು ರೂಪದ್ ಕೋಟರ್ಾಶಕಗಳಾದ್ ಕಾಬೊಾಪೂರಾನ  ೩ ಜಿ. ಆರ್. ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೊನಲ್  
೦.೩ ಜಿ.ಆರ್. ಆ೮ಕ.ೆಜಿ. ಯನ ು ಪಿತ್ರ ಎಕರೆ ಮಣ್ಣಿಗ ೆಸೆೋರಿಸಬೆೋಕ . ಸಿುಂಪರಣೆ ಮಾಡ ವುದಾದ್ಲ್ಲಲ ಕೊೋರೊಪೆೈರಿಫಾಸ್  ೨೦ ಇ.ಸಿ. @ 
೨ಮಿ/ಲ್ಲೋ. ಅಥವಾ ೫ ಎಸ್  ಸಿ. @೧ ಮಿ.ಲ್ಲೋ./ ಲ್ಲೋ. ಅಥವಾ ಥಯಾಮಿಥಾಕಾೂಮ್  ೨೫ಡಬೂಲ.ಜಿ. @ ೦.೫ ಗಾಿುಂ/ಲ್ಲೋ ನೋರಿಗೆ ಬೆರಸೆಿ 
ಸಿುಂಪಡಿಸಬೋೆಕ  

✓ ಭತ್ತದ್ಲ್ಲಲ ಸಸಯ ಸುಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಳವ ಮ ನು ಗದೆುಯ ನೋರನ ು ಹೊರಗ ೆಹಾಕಬೆೋಕ  
✓ ಬೆೋಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಮೆೋವಿನ ಕೊರತೆಯನ ು ನೋಗಿಸಲ  ಹೆಚ ು ಬೆಳಯೆಲ್ಾದ್ ಹಸಿರ  ಮೆೋವನ ು ರಸಮೆೋವಾಗಿ ಪರಿವತ್ರಾಸಿ ಇಟ ುಕೊಳಳಬೆೋಕ  
✓ ಹೆೈನ  ರಾಸ ಗಳಿಗೆ ಶ ದ್ಧವಾದ್ ಕ ಡಿಯ ವ ನೋರ  ಸದಾ ಲಭಯವಿರ ವುಂತೆ ರ್ೊೋಡಿಕೊಳಳಬೆೋಕ . ಹಾಲ್ಲುಂಡ ವ ರಾಸ ಗಳಲ್ಲಲ ನೋರಿನ ಬೆೋಡಿಕೆ 

ಹೆಚಾುಗಿರ ತ್ತದೆ. ನೋರಿನ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಹಾಲ್ಲನ ಇಳುವರಿ ಕ ುಂಟಿತ್ಗೊಳಳಲ  ಕಾರಣವಾಗ ತ್ತದೆ ಎುಂಬ ಎಚುರವಿರಲ್ಲ. 


