
   

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಹವನಮನನ ಮತ್ತತ ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಸಲಹನ ಪ್ರಕಟಣ ೆ
೦೯ ಮನರ್ಾ ೨೦೨೧ 

 

ನೀಡತವವರತ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಮತನಸೂರ್ರೆ್ ಮತ್ತತ ಸಂಶ ೆೀಧರ್ನ ಕೆೀಂದರ (NKAFC), 

ಭನರತ್ ಹವನಮನನ ಇಲನಖೆ, ಧನರವನಡ 
ಸಹಯೀಗದೆಸಂದಿಗ ೆ

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

ಮತ್ತತ 
ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಶನಸರ ವಿಭನಗ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದನಯಲಯ, ಧನರವನಡ 



 
 

 

 

 

 

ಸಾರಾಾಂಶ  

ಗಮನಿಸಲಾದ ಹವಾಮಾನ (೨ ರಾಂದ ಮಾರ್ ್ ೮ ರವರೆಗ)ೆ 
➢ ಕಳದೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಭಾಗದಾದಯಂತ್ ಒಣ ಹವೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಹುತೆೇಕ ಕಡೆ ೩೪0C ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ 

ದಾಖಲಾಗದ ೆ
➢ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ: ೩೧ - >340C  ಕನಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ: 1೭ – >220C ಗರಿಷ್ಟ ತೆೇವಾಂಶ: ೩0 -90%  ಕನಿಷ್ಟ ತೆೇವಾಂಶ: ೧0 –70% 

ಗಾಳಿಯ ವೆೇಗ: 2-೮ kmph ಮೇಡದ ಹೊದಿಕ:ೆ 0 –೨ Okta 
ಹವಾಮಾನ ಮುನಸೂಚನೆ: (ಮಾಚ್ ೧೦ ರಾಂದ ೧೪ ರ ವರೆಗೆ) 

➢ ಮ ಿಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತತರ ಕರ್ಾಾಟಕ ಭಾಗದಾದ್ಯಿಂತ ಮಳಯೆ ಸಾದ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. 
➢ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದ್ಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗದ್ ು ಮ ಿಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬ ಗಾ, ರಾಯಚೂರ , ಕೂೆಪಪಳ, ಯಾದ್ಗರಿ, ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೂೆೋಟ ೆ

ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲ ಿ೩೬-೩೯ ಡಿ. ಸೆ. ಇರ ವ ಸಾದ್ಯತೆಯಿದ ೆ
➢ ತೆೋವಾಿಂಶದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗ ವ ಸಾದ್ಯತೆಯಿದ್ ು ಬಹ ತೆೋಕ ಕಡೆ ಒಣ ವಾತಾವರಣ ಕಿಂಡ ಬರಲ್ಲದೆ. 
ಹವನಮನನ ಆಧನರಿತ್ ಬೆಳಯೆ ಸಲಹೆಗಳು 

➢  ಮ ಿಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳಯೆ ಸಾದ್ಯತ ೆಕಡಿಮೆಯಾಗ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಭತತ, ಹತ್ತತ, ತೂೆಗರಿ, ಕಡಲೆ, ಜೊೋಳ, ಕ ಸ ಬೆ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೆಳಗೆಳ ಕೂೆಯನಿ ು ಮ ಿಂದ್ ವರೆಸಬಹ ದ್ .  

➢  ಮಳಯೆಲ್ಲಿ ತೊಯು ಕೊಯಾಿದ್ ಬೆಳಗೆಳನ ು ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಾುಗ ಒಣಗಸಿ ಚೋಲಗಳಲಿ್ಲ ತ ಿಂಬಿಡಬೆೋಕ  
➢  ಮಳಯೆಾಗದ್ ಪರದೋೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಗೆಳು ಕಾಳುಕಟ ಟವ ಹಿಂತದ್ಲ್ಲಿದ್ುಲ್ಲಿ ಗಡಗಳಿಗೆ ನೋರ ಣಿಸಬೋೆಕ  
➢  ಬಹ ತೆೋಕ ಕಡೆ ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗದ್ ು ಗಡಮರಗಳಿಗ ೆನೋರಾವರಿ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ  ಕರಮಗಳನ ು ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ . 
➢   ತೊೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳಗೆಳಿಗ ೆ ಆಗಾಗೆೆ ನೋರನ ು ಕೂೆಡಬೋೆಕ  ಹಾಗೂ ಗಡಗಳ ಸ ತತ ಮಲ್ಲಚಿಂಗ  ಮಾಡ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಬಹ ದ್   
➢  ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂತದ್ಲ್ಲಿರ ವ ತೊೋಟಗಾರಿಕಾ ಗಡಗಳ ಸ ತತ ರೆ್ರಳಿನ ಪರದೆಗಳನ ು ಸ ತ ತವುದ್ರಿಿಂದ್ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ಪರಭಾವವನ ು ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹ ದ್ . 
➢ ಹಿಂಗಾರ  ಬೆಳ ೆಕಟಾವಾದ್ ಕೂಡಲೆ ಮಾಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ರ,ೆ ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗರ ವ ಕೂೆೋಶಾವಸೆತಯಲ್ಲಿರ ವ ಕೋಟಗಳು ರ್ಾಶವಾಗ ವುದ್ಲಿದೆ 

ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಮಳ ೆನೋರಿನ ಶೆೋಖರಣಾ ಶಕತಯನ ು ಹೆಚಚಸ ತತದೆ 
➢  ಸಾಕ  ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗ ೆಬಿಸಿಲ್ಲನ ಝಳವನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ  ಆಗಾಗೆೆ ನೋರನ ು ಕ ಡಿಸಬೋೆಕ   
➢  ದ್ನ ಕರ ಗಳನ ು ರ್ೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಟ ಹಾಗೂ ತಿಂಪ್ಾದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ ು ನೋಡಬೋೆಕ . 
➢  ಬೆೋಸಿಗ ೆದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೋವಿನ ಕೊರತಯೆನ ು ನೋಗಸಲ  ಹೆಚ ಚ ಬೆಳಯೆಲಾದ್ ಹಸಿರ  ಮೆೋವನ ು ರಸಮೆೋವಾಗ ಪರಿವತ್ತಾಸಿ ಇಟ ಟಕೊಳಳಬೆೋಕ  



1. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ºÀªÁªÀiÁ£À 

  04.03.2021 jAzÀ 08.03.2021 gÀªÀgÉUÉ GvÀÛgÀ PÀuÁðlPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è DzÀ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ «ªÀgÀ 

PÀæ.¸ÀA f¯Éè 
04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 08.03.2021 

¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä«Ä) 

¸ÁªÀiÁ£Àå 
(«Ä«Ä) 

¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä«Ä) 

¸ÁªÀiÁ£Àå 
(«Ä«Ä) 

¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä«Ä) 

¸ÁªÀiÁ£Àå 
(«Ä«Ä) 

¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä«Ä) 

¸ÁªÀiÁ£Àå 
(«Ä«Ä) 

¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ 
(«Ä«Ä) 

¸ÁªÀiÁ£Àå 
(«Ä«Ä) 

1 ¨ÁUÀ® PÉÆÃmÉ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 ¨É¼ÀUÁ« 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

3 §¼Áîj 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

4 ©ÃzÀgï 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 

5 «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 zsÁgÀªÁqÀ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

7 UÀzÀUÀ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8 PÀ®§ÄgÀV 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

9 ºÁªÉÃj 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 

10 PÉÆ¥Àà¼À 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

11 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

12 GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 

13 AiÀiÁzÀVj 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ºÀªÁªÀiÁ£À ¤AiÀÄvÁAPÀUÀ¼À ¥ÁæzÉÃ²PÀ ºÀAaPÉ 

08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (oC) 08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À 

(oC) 

  

  



08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj zÉÊ£ÀA¢£À vÁ¥ÀªÀiÁ£À 

(oC) 

08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 

 
 

08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀgÁ¸Àj PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 08.03.2021 PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀ UÁ½AiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 

 
 

08.03.2021 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 

 

9 £É ªÁgÀPÉÌ (26.02.2021 jAzÀ 04.03.2021gÀªÀgÉUÉ) 

PÉÆ£ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ  NOAA/ VIIRS/ NDVI «ÄµÀætUÀ¼À 

¸ÀAAiÉÆd£É. 

2021 E¸À«AiÀÄ 8 ºÁUÀÄ 9£É ªÁgÀUÀ¼À°è NOAA/ VIIRS/ 

NDVI «ÄµÀætUÀ¼À ªÀåvÁå¸À 

 

 
 

 
 
 

 

GvÀÛgÀ PÀuÁðlPÀ zÀ J¯Áè f¯ÉèUÀ¼À°è PÀæ¶ ZÀlÄªÀnPÉ 
C®è°è ¸ÁzÁgÀt¢AzÀ GvÀÛªÀÄªÁVvÀÄÛ. 

 

AiÀiÁzÀVj, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ §¼Áîj f®èUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

GvÀÛgÀ PÀuÁðlPÀ zÀ G½zÀ f¯ÉèUÀ¼À C®è°è ¸ÁzÁgÀt PÀæ¶ 

¥ÀæUÀw PÀAqÀÄ§A¢zÉ. 

9 £É ªÁgÀzÀ (26.02.2021 jAzÀ 04.03.2021gÀªÀgÉUÉ) GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è£À PÀæ¶ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À NOAA/ 

VIIRS/¸ÀÄzÁjvÀ ¸À¸ÀåªÀUÀð ¸ÀÆZÀåAPÀUÀ¼À «ÄµÀæt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É  

   GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ f¯ÉèUÀ¼À°è£À ªÀÄzÀåªÀÄªÁ¢ ºÀªÁªÀiÁ£À ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É 09 ªÀiÁZÀð2021 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 
AiÀiÁzÀVj 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 38 38 39 38 38 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 23 23 23 23 23 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 48 48 48 46 46 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 23 23 21 21 21 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 4 5 5 5 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 148 154 153 135 146 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 2 2 2 2 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

PÀ®§ÄgÀV 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 38 38 39 38 38 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 23 23 23 23 23 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 48 48 48 46 46 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 23 23 21 21 21 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 3 4 4 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 162 161 146 135 146 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 1 3 3 3 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

§¼Áîj 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 36 36 36 37 37 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 22 22 22 22 22 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 73 73 72 72 72 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 34 34 34 32 32 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 1 2 1 3 2 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 120 115 120 112 115 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 1 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

ºÁªÉÃj 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 35 36 36 

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

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 96 96 95 95 95 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 23 23 23 22 22 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 4 3 5 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 158 202 158 114 120 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 
GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 34 33 32 33 34 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 24 23 24 24 24 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 88 86 85 83 85 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 70 68 71 70 68 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 2 2 2 3 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 75 160 202 124 146 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 35 36 36 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 16 15 16 15 15 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 70 70 68 68 68 



zsÁgÀªÁqÀ PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 23 23 22 22 22 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 3 3 4 5 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 135 68 150 135 122 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

UÀzÀUÀ 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 36 36 36 37 37 

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

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 42 41 42 40 40 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 28 28 27 27 27 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 2 3 2 4 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 124 116 124 114 115 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 
PÉÆ¥Àà¼À 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 37 37 37 38 38 

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

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 44 43 44 42 42 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 18 18 18 17 16 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 4 3 4 5 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 120 120 120 117 115 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 2 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 

 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 36 36 37 37 37 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 21 21 22 22 22 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 67 67 65 65 65 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 19 19 18 18 18 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 1 2 1 1 2 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 135 146 154 122 126 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 1 2 2 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 
©ÃzÀgï 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 36 35 35 

PÀ¤µÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À (°C) 15 15 15 15 15 

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 42 42 41 41 41 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 14 14 13 13 13 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 4 4 4 3 5 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 162 180 162 150 112 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 2 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 
«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ  

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 36 36 36 37 36 

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

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 32 32 32 31 31 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 16 16 16 15 15 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 7 8 8 9 9 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 116 135 154 122 126 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 37 37 37 38 38 

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

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 44 43 44 42 42 



¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 18 18 18 17 16 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 3 4 4 5 4 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 124 124 124 135 126 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 2 1 1 1 

f¯Áè  10.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 13.03.2021 14.03.2021 

 

 

 

 

¨É¼ÀUÁ« 

 

ªÀÄ¼É(«Ä.«Ä.)   0 0 0 0 0 

UÀjµÀ× vÁ¥ÀªÀiÁ£À(°C) 35 35 36 36 36 

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

UÀjµÀ× DzÀðvÉ (%) 67 65 65 64 64 

PÀ¤µÀ× DzÀðvÉ (%) 18 18 17 15 15 
UÁ½AiÀÄ ªÉÃUÀ(Q/WÀ) 7 7 8 9 10 
UÁ½AiÀÄ ¢PÀÄÌ(rVæ) 165 202 202 154 148 
ªÉÆÃqÀzÀ ºÉÆ¢PÉ(DPÁÖ) 2 1 3 1 1 

 

ಬಳೆಯೆ ಹಾಂತ, ಸ್ಥಿತಿ ಮತುು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು 
ಭತ್ತ 

➢ ಭತತದ್ಲ್ಲ ಿ ಕಿಂದ್  ಜಿಗಹ ಳು ನಯಿಂತ್ತರಸಲ  ಇಮಿಡಾಕೊಿೋಪ್ರರಡ್ 0.5 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 
ಥಯೋಮೆಥಾಕಮಿ್ 0.7 ಗಾರಿಂ.   ಅಥವಾ ಕೊಿೋರ್ ಪ್ೆೈರಿಫಾಸ್ 2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಪರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ 
ಬೆರಸಿ ಸಿಿಂಪಡಿಸಬೆೋಕ  

➢ ಭತತದ್ಲ್ಲ ಿಕಾಿಂಡಕೊರೆಯ ವ ಹೂಳ ನಯಿಂತರಣಕಾಾಗ 2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಕೊಿೋರೊಪ್ೆೈರಿಫಾಸ್ 20 ಇ. ಸಿ. 
ಅಥವಾ 2 ಮಿ.ಲ್ಲೋ ಪ್ೊರಫರೆ್ೊಫಸ್ 50 ಇ. ಸಿ.  ಪರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗ ೆಬೆರೆಸಿ  ಸಿಿಂಪಡಿಸಬೆೋಕ  

➢ ಭತತದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಿಂಕರೊೋಗದ್ ಭಾದೆ ಕಿಂಡ ಬಿಂದ್ಲ್ಲಿ 1 ಗಾರಿಂ. ಕಾಬಾನಡೆೈಜಿಮ್ ಪರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ 
ಬೆರಸಿ 10 ದಿನಗಳ ಅಿಂತರದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡ  ಬಾರಿ ಸಿಿಂಪಡಿಸಬೆೋಕ . 

➢ ಭತತ ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಮೂರ  ಹಾಗೂ ಆರ  ವಾರಗಳ ನಿಂತರ ಮತ ತ ತೆರ್ೆ ಬರ ವ ಹಿಂತದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಕರಗೆೆ 10 ಕ. ಗಾರಿಂ. ಸಾರಜನಕವನ ು ಮೆೋಲ  ಗೊಬಬರವಾಗ ಕೊಡಬೋೆಕ . 

ಮನವು 

✓ ಹಸ ಬಿಡತವುದಕೆೆ ಮತಂಚ ೆಹನಗಸ ಕನಯಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಸಡಲೆೀ ಜಿರ್ಗಹತಳು ಕಂಡತಬರತವುದರಿಂದ ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಾಗಿ 4.0 ಗಾರಂ 
ಕಾರ್ಾಾರಿಲ್ 50 ಡಬೂಿೂಪಿ ಅಥವಾ 2.0 ಮಿಲ್ಲ ಮೆಲೊಥಿಯಾನ್ 50 ಇಸಿ ಅಥವಾ 0.25 ಮಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಾಕೂೆಿೇಪಿರಡ್ 17.8 ಎಸ ಎಲ್ ಪರತಿ 
ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿಗೆ ರ್ೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸರ್ೇೆಕು 

✓ ಹಣುು ರೆ್ೂಣದ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಾಗಿ ಪರತಿ ಹೆಕೆಟೇರ್  ಪರದೇೆಶದಲ್ಲಿ ೧೦ ಮೇಹಕ ಬಲಗೆಳನುು 
ತ್ೂಗು ಹಾಕರ್ೇೆಕು. ಈ ಬಲಗೆಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಲ್ಲೇಟರ್  ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ಮಿೇಥೆೈಲ್  
ಯುಜಿರ್ಾಲ್  ಮತ್ುತ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್  ೫೦ ಇ.ಸಿ. ಅಥವಾ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. 
ಡಿೇಕೊಿೇರೊೇವಾಸ  ರ್ೆರೆಸಿದ ದಾರವಣ ಬಳಸರ್ೇೆಕು. ಪರತಿ ಬಲಗೆೆ ೧೦೦ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. ದಾರವಣ 
ಉಪಯೇಗಿಸರ್ೆೇಕು. 

✓ ಬೂದಿ ರೊೇಗದ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಟದ ಕೂಡಲೆೇ 
೩ಗಾರಂ ಗಂಧಕ ಅಥವಾ ೧ ಗಾರಂ ಕಾರ್ಾೆನ್  ಡೆೈಜಿಮ  ೫೦ ಡಬೂೂಿ. ಪಿ. ಅಥವಾ ೧ ಮಿ.ಲ್ಲೇ. 
ಹೆಕಾಾಕೂೆೇರ್ೂೆೇಜೊೇಲ್  ೫ ಇ ಸಿ. ಪರತಿ ಲ್ಲೇಟರ್  ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡರ್ೆೇಕು. 

AMFU, Raichur: Paddy in Tillering 

Stage 

ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೊೋಗ 



ಕಬತು 

✓ ಕಟಾವಾದ್ ನಿಂತರ ಎಕರೆಗೆ ೩-೪ ಟನ  ಉಳಿಯ ವ ರವದಿಯನ ು ಕಾಿಂಪ್ೊೋಸಟ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹ ದ್ . 
✓ ಕಬಿಬನ ರವದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೊೋಷ್ಕಾಿಂಶಗಳಿರ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಕಟಾವಾದ್ ನಿಂತರ ರವದಿ ಸ ಡ ವುದ್ರ ಬದ್ಲ  ೨-೨.೫ ಕ.ೆಜಿ ಟೆೈಕೂೆೋಡಮಾ ಅಥವಾ 

ಎರೆಹ ಳು ಬಿಡ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಬೆೋಗ ಕೊಳಯೆಲ  ಸಹಾಯಕವಾಗ ವುದ್ . 

ಕತಸತಬ ೆ

✓ ಕುಸುರೆ್ಯ ಹೆೇನಿನ ನಿವಾಹಣೆಗಾಗಿ 1 ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ೧.0 ಗಾರಿಂ  ಅಸಿಫೋೆಟ  75 ಎಸ್ . ಪ್ರ. ಅಥವಾ 0.2 ಗಾರಂ ಥಿಯಾಮೆಥಾಕಾಮ 
ರ್ೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸರ್ೇೆಕು.  

ಕಡಲೆ 

✓ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಿಂದ್ ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಉದ್ ರ ವುದ್ನ ು ತಡೆಯಲ  ಬೆಳಗನ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಿರ ವಾಗ ಗಡಗಳ 

AMFU ಧಾರವಾಡ:  ಕಬಿಬನ ಸಾಲ ಗಳ ಮಧ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ರವದಿಯ ನವಾಹಣೆ 

AMFU ವಿಜಯಪ ರ: ಕೊಯಾಿದ್ ಕಡಲೆಯನ ು 
ಯಾಿಂತ್ತರೋಕೃತ ಒಕಾಣೆ ಮಾಡ ತ್ತತರ ವುದ್   

AMFU ಧಾರವಾಡ:  ಕೊಯಾಿಗರ ವ ಕಡಲ ೆ

ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಯಿಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಿಂತದ್ಲ್ಲರಿ ವ ಕ ಸ ಬ ೆ



ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಕ್ೆೀತ್ರ ಘಟಕ (AMFU) ಹನಗಸ ಜಿಲನಾ ಕೃಷಿ ಹವನಮನನ ಘಟಕ (DAMU) ಗಳಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆಾಗಳಗ ೆನೀಡಿರತವ 
ಹವನಮನನ ಆಧನರಿತ್ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು 

AMFU ಧಾರವಾಡ 

ಧನರವನಡ ಮತ್ತತ ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಾಗಳಗ ೆಸಲಹೆಗಳು 

✓ ಮ ಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ,ೆ ಕಟಾವಿನ ಹಿಂತದ್ಲ್ಲಿರ ವ ಗೊೋಧಿ, ಕಡಲೆ ಮತ ತ ಇನುತರ ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು 
ಮಾಡಬೆೋಕ . 

✓ ºÀUÀ°£À°è vÁ¥ÀªÀiÁ£À C¢üPÀªÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÀqÀ¯ÉAiÀÄ PÁ¬Ä GzÀÄgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄªÀiÁqÀ®Ä PÀmÁªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀV£À 

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÊUÉÆ¼À î¨ÉÃPÀÄ. 

✓ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಹಾಕದ್ ಬೆಳಗೆಳನ ು ಎರಡ ದಿನ ಬಿಸಿಲ್ಲಗ ೆಒಣಗಸಿ ನಿಂತರ ಮಶೋನಗೆ ಹಾಕಬೆೋಕ  ಮತ ತ ರಾಶ ಮಾಡಿದ್ 
ನಿಂತರ ಕಾಳುಗಳನ ು ಚರ್ಾುಗ ಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ ಒಣಗಸಿ ಚೋಲ ತ ಿಂಬಬೋೆಕ . 

✓ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ನೋರಾವರಿ ಮತ ತ ಕಾಯಿಪಲೆಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ೆಮಣಿಿನ ತೆೋವಾಿಂಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೋಲ ೆ

ಕಟಾವನ ು ಮಾಡಬೋೆಕ  
ಹಂಗನರತ ಜೆಸೀಳ 

✓ ಜೊೋಳದ್ಲ್ಲಿ ಮ ಖಯವಾಗ ತೆರ್ೆ ಬರ ವ ಸಮಯ ಮತ ತ ಕಾಳು ಕಟ ಟವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಣಿನಿ ತೆೋವಾಿಂಶದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೆೋಲೆ ತಪಪದೆೋ ನೋರನ ು 
ಒದ್ಗಸಬೆೋಕ .  

 

✓ ಹಿಂಗಾರಿ ಜೊೋಳದ್ ಬಳೆಯೆಲ್ಲಿ ಅಿಂತರ ಬೆೋಸಾಯ ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ  ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಕಳ ೆನಯಿಂತರಣದ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆೋವಾಿಂಶ ಸಿಂರಕ್ಷಣಯೆಾಗ ತತದೆ. 12-
15 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪ ನರಾವತ್ತಾಸಬೆೋಕ . 

ಜನನತವನರತಗಳು 

✓ ಇನ ು ಮ ಿಂದೆ ತಾಪಮಾನದ್ಲ್ಲಿ ಏರಿಕ ೆಕಿಂಡ ಬರ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಜಾನ ವಾರ ಗಳನ ು ಆದ್ಷ್ ಟ ರೆ್ೋರಳಿನ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕಬೆೋಕ . 

✓ ಆಗಾಗ ನೋರನ ು ಕ ಡಿಸ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಬಿಸಿಲ ಬೆೋಗಯೆನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹ ದ್  

✓ ದ್ನಕರ ಗಳಿಗ ೆಹಿಂಡಿಯನ ು ತಿಂಪ್ಾದ್ ಹೊತ್ತತನಲ್ಲಿ ನೋಡ ವುದ್  ಒಳೆಳಯದ್  

AMFU ಧಾರವಾಡ:  ಬೆೋಗರ್ೆ ಬಿತತರ್ೆ ಮಾಡಿದ್ ತರೆ್ೆಯ 
ಹಿಂತದ್ಲ್ಲರಿ ವ ಜೊೋಳ  

AMFU ವಿಜಯಪ ರ: ಹಿಂಗಾರಿ ಜೊೋಳ ತೆರ್ೆ ಬಲ್ಲಯ ವ 
ಹಿಂತದ್ಲ್ಲರಿ ವುದ್  



ನೋರ ಕೊಡಬೋೆಕ . 
✓ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು ಮತ ತ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಿಿಂಪರಣೆ ಕಾಯಾಗಳನ ು ಕೆೈಗೂೆಳಳಬೆೋಕ . 
✓ ಹೆಸರ  (ಪೂಸಾ ಬೆೈಸಾಕ) ಫೆಬ ರವರಿ-ಮಾಚಾ ತ್ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಾವರಿ ಆಶರಯದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳಯೆಬಹ ದ್ . 
✓ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑªÁVqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥ÀªÀiÁ£À ºÉZÁÑUÀÄw ÛgÀÄªÀzÀjAzÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀªÉÄÃ¯É MtPÀtÂPÉ CzsÀªÁ ºÀÄ°è£À 

ºÉÆ¢PÉºÁQ vÀA¥ÁVgÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. 

AMFU ಬಿೀದರ  

✓ ರೆೈತರಿಗೆ ಸೂಚಸ ವುದೆೋರ್ಿೆಂದ್ರೆ, ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯವಿದ್ುಲಿ್ಲ, ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಜೊೋಳ ರಾಶಯಾದ್ ನಿಂತರ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಬೆಳಯೆ ವುದ್ರಿಿಂದ್ 
ಹೆಚಚನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹ ದ್ . 

✓ ಜೊೋಳದ್ ಬೆಳಗೆೆ ಸಿಂರಕ್ಷಿತ ನೋರಾವರಿ ಒದ್ಗಸಬೋೆಕ  
✓ ಅಲಿದೆು 12 ರಿಿಂದ್ 14 ದಿನಗಳ ಅಿಂತರದ್ಲ್ಲಿ 3 ರಿಿಂದ್ 4 ಬಾರಿ   ಅಿಂತರ ಬೆೋಸಾಯ ಮಾಡ ವುದ್    ಮತ ತ  ಸಾರಜನಕ ಮೆೋಲ ಗೊಬಬರವಾಗ 

ಕೂೆಟ ಟ, ಆಳವಾಗ  ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ತಾಯಜಯವನ ು ಚರೆ್ಾುಗ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಉಳಿವುದ್ರಿಿಂದ್ ಮಣಿಿನ ತೆೋವಾಿಂಶವನ ು ಕಾಪ್ಾಡಬಹ ದ್ . 
✓ ರೆೈತರಿಗೆ ಸೂಚಸ ವುದೋೆರ್ಿೆಂದ್ರೆ, ಹವಾಗ ಣ ಅನ ಗ ಣವಾಗ ಆದ್ಷ್ ಟ ಬೆೋಗರೆ್ ಆದ್ಯತೆ ಮೆೋರೆಗೆ ಕಡಲೆ ಮತ ತ ತೂೆಗರಿ ರಾಶ ಮಾಡಬೆೋಕ  

AMFU ರಾಯಚೂರು 

ರನಯರ್ಸರತ ಹನಗಸ ಕಲಬತರ್ಗಾ ಜಿಲಾೆಗಳಗ ೆಸಲಹೆಗಳು 
✓ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮ ಿಂದಿನ ಐದ್  ದಿನಗಳು ಮಳ ೆಬರ ವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ ು. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಿಂದ್ ತೂೆಗರಿ, ಹತ್ತತ, ಶೋೆಿಂಗಾ ಇನ ು ಮ ಿಂತಾದ್ 

ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು ಮತ ತ ಒಕಾಣೆ ಕಲೆಸ ಕಾಯಾಗಳನ ು ಮ ಿಂದ್ ವರೆಸಬಹ ದ್ . 
✓ ಬೆೋಸಿಗ ೆಶೆೋಿಂಗಾ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಹೂವಾಡ ವ ಹಿಂತ ಮತ ತ ಕಾಯಿಕಟ ಟವ ಹಿಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕೂಾ ಮಣಿಿನ ತೆೋವಾಿಂಶ ಕಡಿಮೆ 

ಯಾಗದ್ಿಂತೆ ರ್ೂೆೋಡಿಕೊಳಳಬೆೋಕ . ಮಣ ಿ ಮತ ತ ಹವಾಮಾನಕಾನ ಗ ಣವಾಗ 10-12 ದಿನಗಳಿಗೂೆಿಂಮೆೆ ನೋರ  ಹಾಯಿಸಬೋೆಕ . 
✓ ಈಗಾಗಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ ಬಿತತರೆ್ ಬಿೋಜಗಳನ ು ಸರಿಯಾಗ ಒಣಗಸಬೋೆಕ . ಅಿಂದ್ರ ೆಏಕದ್ಳ ದಾನಯಗಳು ತೆೋವಾಿಂಶ ಶೆೋ. 11 ರಿಿಂದ್ 12, 

ದಿಿದ್ಳ ದಾನಯಗಳ ತೆೋವಾಿಂಶ ಶೋೆ. 9, ಎಣೆಕಿಾಳುಗಳು ಶೆೋ. 8 ಮತ ತ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳು ಶೆೋ.5 ರಿಿಂದ್ 6 ರಷಿಟರಬೆೋಕ . ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಹೆಚ ಚದಿನ 
ಕಡೆದ್ಿಂತೆ ಬಿೋಜಗಳನ ು ಸಿಂರಕ್ಷಣರ್ ೆಮಾಡಬಹ ದ್  ಜೊತಗೆ ಉಗಾರಣ ಕೋಟದ್ ಬಾಧೆಯನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹ ದ್ . 

✓ ಹತ್ತತ ಬೆಳಯೆ  ಕಟಾವಾದ್ ನಿಂತರ ಹತ್ತತ ಕಡಿಿಗಳನ ು ಸ ಡದೆ ಕಾಿಂಪ್ೊೋಸ್ಟ ತಯಾರಿಸಲ  ಉಪಯೋಗಸಬೆೋಕ  ಅಥವಾ ಟಾರಕಟರ್ ಚಾಲ್ಲತ 
ರೊಟೊೋವೆಟರ್ ಸಹಾಯದಿಿಂದ್ ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೆೋಕ . ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಮಣಿಿನ ಫಲವತತತೆ ಹಚೆ ಚತತದೆ. 

 

AMFU ವಿಜಯಪುರ 

✓ ಮ ನೂಿಚರೆ್ಯಿಂತೆ ಮ ಿಂದಿನ ೫ ದಿನಗಳಿಂದ್  ಆಕಾಶ ಬಹ ತೆೋಕ ಸಿಚಛ ಇದ್ ು ಒಣಹವೆ ಮ ಿಂದ್ ವರಯೆ ವುದ್  
✓ ಜೊೋಳ, ಕ ಸ ಬೆ, ಗೊೋಧಿ ಬಳೆಗೆಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ರಾಶ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಾುಗ ಒಣಗಸಿ ಸಿಂಗರಹಸಿ ಇಡಬೋೆಕ  
✓ ತೊಗರಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳಗೆಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ರಾಶ ಮಾಡಿ, ಕಾಳನ ು ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಾುಗ ಒಣಗಸಿ ಸಿಂಗರಹಸಿ ಇಡಬೆೋಕ .  
✓ ಬಿಸಿಲ  ಬಿದ್ು ನಿಂತರ ಹತ್ತತಯನ ು ಬಿಡಿಸಬೆೋಕ ಬಿಡಿಸಿದ್ ಹತ್ತತಯನ ು ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಣಗಸಿ ಸಿಂಗರಹಸಿ ಇಡಬೋೆಕ  
✓ ಕಟಾವಿನ ನಿಂತರ ಬೆಳಯೆ ಉಳಿಕೆಗಳನ ು ಸ ಡದೆ, ಎರೆಹ ಳು ಗೊಬಬರ ಅಥವಾ ತ್ತಪ್ೆಪ ಗೊಬಬರ ಮಾಡಲ  ಉಪಯೋಗಸಬೆೋಕ  

 



AMFU ಶಿರಸಿ 

✓ C®à ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ 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. 

✓ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸ  ಹಾಗೂ ತೆಿಂಗನ ಮರಗಳಿಗ ೆನೋರಾವರಿಯನ ು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಬೋೆಕ  
 

DAMU ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ 

✓ ಮೆಣಸ , ಕಡಲೆ ಹಾಗೂ ತೊಗರಿಯ ಕೊಯಿನ ು ಮಾಡ ವವರ  ಕೊಯಿನ ು ಮ ಿಂದ್ ವರಸೆಬಹ ದ್  
✓ ಕೂೆಯಾಿದ್ ಬೆಳಗೆಳನ ು ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ಾುಗ ಒಣಗಸಿ ಚೋಲದ್ಲಿ್ಲ ತ ಿಂಬಿಡಬೋೆಕ  
✓ ಬೆಳಗನ ಜಾವದ್ಲ್ಲಿ ಮಿಂಜ  ಬಿೋಳುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ದಾರಕ್ಷಿ ದಾಳಿಿಂಬೆಗಳಲ್ಲ ಿ ರೊೋಗಗಳು ಕಿಂಡ ಬರ ವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚಚದ್ ು 

ಮ ಿಂಜಾಗರತಾ ಕರಮಗಳನ ು ಕೆೈಗೊಳಳಬೆೋಕ   
DAMU ಹಾವೆೋರಿ 

✓ ಮ ಿಂದಿನ 5 ದಿನಗಳ ಮ ನೂಿಚರೆ್ಯಿಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶವಿರ ವುದಿಲಿ, ಬೆಳಗೆಳಿಗ ೆ ನೋರ  ಹಾಯಿಸ ವ ವೆಯವಸೆೆ 
ಮಾಡಬೆೋಕ . 

✓ ಮ ಿಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಮಳಯೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿದಿರ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಕಟಾವಾದ್ ಬೆಳಗೆಳನ ು ಒಣಗಸ ವ ಹಾಗ  ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ 
ಸಿಿಂಪರಣೆ ಚಟ ವಟ್ಟಕಗೆಳನ ು ಕೆೈಗೊಳಳಬಹ ದ್ . 

✓ ಮರಳು ಮಿಶರತ (ಮಸಾರಿ) ಜಮಿೋನ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊರಗ  ರೊೋಗ ಬಿಂದ್ಲ್ಲಿ (ಸಿಡಿ, ಬ ಡಕೊಳ ೆಇತಾಯದಿ) ರೊೋಗ ಬಿಂದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಬಾನಡೆೈಜಿಮ್ 
ದಾರವಣವನ ು ಬೆಳಯೆ ಬೆೋರ ಗಳಿಗೆ ತಾಗ ವಿಂತೆ ಸ ರಿಯಬೆೋಕ .  

✓ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನಯಕಾಿಂತ ಹೆಚಾಚಗ ವದ್ರಿಿಂದ್ ಜಾನ ವಾರಗಳನ ು ತಿಂಪ್ಾದ್ / ರೆ್ರಳಿನ ಆಶರಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಟಟಬೆೋಕ . 
✓ ಜಾನ ವಾರಗಳಿಗೆ ಸಣಿಪ ಟಟ ಗ ಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಯೆಿಿಂದ್ ಶೆೋಖರಣಯೆಾದ್ ಹೊಲಸಾದ್ ನೋರನ ು ಕ ಡಿಸ ವುದ್ನ ು ತಪ್ರಪಸಬೆೋಕ . 
✓ ಆಡ  ಕ ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರ.ಸಿ.ಆರ್. ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳತ್ತತದ್ ು, ಪ್ರ.ಸಿ.ಆರ್. ಲಸಿಕ ೆಹಾಕಸಬೆೋಕ . 
✓ ಮಣ ಿ ಪರಿೋಕ್ಷಯೆನ ು ಜರೆ್ೋವರಿಯಿಿಂದ್ ಮೆೋ ವರಗೆ ೆಕೈೆಗೂೆಳಳಬೆೋಕ . ಮಣ ಿ ಹಸಿ ಇದಾುಗ ಮತ ತ ಮಳಯೆಾದ್ ನಿಂತರ ಮಣ  ಿಮಾದ್ರಿ 

ಸಿಂಗರಹಸಬಾರದ್ . 
DAMU ಕೊಪಪಳ 

✓ ನೋರಾವರಿ ನವಾಹಣೆ: ಭತತವನ ು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ನಿಂತರ ಮೊದ್ಲ್ಲನ 10 ದಿನಗಳವರೆಗ ೆ ಗದೆುಯಲ್ಲಿರ ವ ನೋರಿನ ಮಟಟವನ ು 2.5 
ಸೆಿಂ.ಮಿೋ. ಗ ೆಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಂತರ 5 ಸೆಿಂ.ಮಿೋ ಗ ೆಹೆಚಚಸಿ ಕೂೆಯಿಿಗೆ 10 ದಿನ ಮೊದ್ಲ  ನೋರನ ು ಬಸಿದ್  ತೆಗಯೆಬೆೋಕ . 

✓ ಪ್ೊೋಷ್ಕಾಿಂಶ ನವಾಹಣೆ: ಭತತವನ ು ರ್ಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ ಮೂರ  ಹಾಗೂ ಆರ  ವಾರಗಳ ನಿಂತರ ಮತ ತ ತೆರೆ್ ಬರ ವ ಹಿಂತದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಕಟರೆಗೆ 
25 ಕ.ಗಾರಿಂ ಸಾರಜನಕವನ ು ಮೆೋಲ  ಗೊಬಬರವಾಗ ಕೂೆಡಬೋೆಕ . 

✓ ಶೆೋಿಂಗಾ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಕಬಿಬಣ ಅಥವಾ ಸತ ವಿನ ಕೂೆರತ ೆಕಿಂಡ  ಬಿಂದ್ಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡ ವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, 0.5% ಐರನ ಸಲೆಫೋಟ ಅಥವಾ 0.2 
ಶೆೋಕಡಾ ಬೊರಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ 0.1% ಅಮೊೋನಯಿಂ ಮಾಲ್ಲಬೆಿೋಟ ಸಿಿಂಪಡಿಸ ವುದ್ನ ು ತೆಗದೆ್ ಕೊಳಿಳ. ಅದೆೋ ಸೆರೋ ಅನ ು 10 ದಿನಗಳ 
ಮಧ್ಯಿಂತರದ್ಲ್ಲಿ ಪ ನರಾವತ್ತಾಸಿ, 



✓ ಮಾವು ಹೂ ಬಿಡ ವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಂಗೂೆ ಸೆಪಷ್ಲ್ 5 ಗಾರಿಂ. ಪರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಿಂಪಡಿಸ ವುದ್ರಿಿಂದ್ ಮಾವಿನ ಇಳುವರಿ 
ಹೆಚಾಚಗ ವುದ್ರ ಜೊತೆಗ ೆಉತತಮ ಗ ಣಮಟಟದ್ ಹಣ ಿಗಳನ ು ಪಡೆಯಬಹ ದ್ . 

✓ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಾಡ ವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಬರ ವ ಹಸಿರ  ಜಿಗ ಹ ಳುವಿನ ಬಾಧೆಯನ ು ತಡೆಗಟಟಲ  0.2 ಗಾರಿಂ ಥೆೈಯಮಿಥೂೆೋಕಾಿಮ್ 
ಪರತ್ತ ಲ್ಲೋಟರ್ ನೋರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಿಂಪಡಿಸಬೋೆಕ . 

✓ ಪ್ೆೋರಲ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಲಘುಪ್ೂೆೋಷ್ಕಾಿಂಶದ್ ಕೂೆರತ ೆನವಾಹಣೆಗಾಗ ಸಮೃದಿಿ ಲಘುಪ್ೂೆೋಷ್ಕಾಿಂಶದ್ ಮಿಶರಣನ ು 2.5 ಗಾರಿಂ ಪರತ್ತ ಲ್ಲೋ. 
ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೋೆಕ . 

DAMU ಬಳ್ಾಾರಿ 

✓ ಭತತದ್ಲ್ಲಿ ಬರ ವ ಕಣೆ ರೆ್ೂಣದ್ ನವಾಹಣೆಗ ೆಹರಳು ರೂಪದ್ ಕೋಟರ್ಾಶಕಗಳಾದ್ ಕಾಬೂೆಾಪೂರಾನ  ೩ ಜಿ. ಆರ್. ಅಥವಾ ಪ್ರರಪ್ೂೆನಲ್  
೦.೩ ಜಿ.ಆರ್. ಆ೮ಕ.ೆಜಿ. ಯನ ು ಪರತ್ತ ಎಕರ ೆಮಣಿಿಗ ೆಸೆೋರಿಸಬೋೆಕ . ಸಿಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ ವುದಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆೋರೂೆಪ್ೆೈರಿಫಾಸ್  ೨೦ ಇ.ಸಿ. @ 
೨ಮಿ/ಲ್ಲೋ. ಅಥವಾ ೫ ಎಸ್  ಸಿ. @೧ ಮಿ.ಲ್ಲೋ./ ಲ್ಲೋ. ಅಥವಾ ಥಯಾಮಿಥಾಕಾಿಮ್  ೨೫ಡಬೂಿ.ಜಿ. @ ೦.೫ ಗಾರಿಂ/ಲ್ಲೋ ನೋರಿಗ ೆಬೆರೆಸಿ 
ಸಿಿಂಪಡಿಸಬೋೆಕ  

✓ ಭತತದ್ಲ್ಲಿ ಸಸಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ ಕೈೆಗೂೆಳುಳವ ಮ ನು ಗದೆುಯ ನೋರನ ು ಹೊರಗ ೆಹಾಕಬೋೆಕ  
✓ ಬೆೋಸಿಗ ೆದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೋವಿನ ಕೂೆರತೆಯನ ು ನೋಗಸಲ  ಹೆಚ ಚ ಬೆಳಯೆಲಾದ್ ಹಸಿರ  ಮೆೋವನ ು ರಸಮೆೋವಾಗ ಪರಿವತ್ತಾಸಿ ಇಟ ಟಕೊಳಳಬೆೋಕ  
✓ ಹೆೈನ  ರಾಸ ಗಳಿಗ ೆಶ ದ್ಿವಾದ್ ಕ ಡಿಯ ವ ನೋರ  ಸದಾ ಲಭಯವಿರ ವಿಂತೆ ರೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳಳಬೆೋಕ . ಹಾಲ್ಲಿಂಡ ವ ರಾಸ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ಬೋೆಡಿಕೆ 

ಹೆಚಾಚಗರ ತತದೆ. ನೋರಿನ ಕೊರತ ೆಕೂಡ ಹಾಲ್ಲನ ಇಳುವರಿ ಕ ಿಂಟ್ಟತಗೊಳಳಲ  ಕಾರಣವಾಗ ತತದೆ ಎಿಂಬ ಎಚಚರವಿರಲ್ಲ. 
✓ ಟೊಮಾಯಟೊ ಬೆಳಯೆಲ್ಲಿ ರಿಂದ್ರ ಕೂೆರೆಯ ವ ಹ ಳುವಿನ ನವಾಹಣೆಗ ೆಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲ ಿಪರದೆಯ ಬಳಕ,ೆ ಹೊಲದ್ ಸಿಚಚತೆ, ಮೊೋಹಕ 

ಬಲಗೆಳ ಬಳಕ(ೆ೧೦/ಎಕರ)ೆ ರಾಸಾಯನಕ ಕೋಟರ್ಾಶಕವಾದ್ ಕೂೆರೋಲಾಟರನಲ್ಲಪ್ೊೋಲ್ @೦.೨೫ ಮಿ.ಲ್ಲೋ/ಲ್ಲೋ ಅನ ು ಸಿಿಂಪಡಣ ೆಮಾಡಬೆೋಕ . 
 

DAMU ಯಾದಗಿರಿ 

✓ ಈಗಾಗಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ ಬಿತತರೆ್ ಬಿೋಜಗಳನ ು ಸರಿಯಾಗ ಒಣಗಸಬೋೆಕ . ಅಿಂದ್ರ ೆಏಕದ್ಳ ದಾನಯಗಳು ತೆೋವಾಿಂಶ ಶೆೋ. 11 ರಿಿಂದ್ 12, 
ದಿಿದ್ಳ ದಾನಯಗಳ ತೆೋವಾಿಂಶ ಶೆೋ. 9, ಎಣೆಕಿಾಳುಗಳು ಶೆೋ. 8 ಮತ ತ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳು ಶೆೋ.5 ರಿಿಂದ್ 6 ರಷಿಟರಬೆೋಕ . ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಹೆಚ ಚದಿನ 
ಕಡೆದ್ಿಂತೆ ಬಿೋಜಗಳನ ು ಸಿಂರಕ್ಷಣನಣೆ ಮಾಡಬಹ ದ್  ಜೊತಗೆ ಉಗಾರಣ ಕೋಟದ್ ಬಾಧೆಯನ ು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹ ದ್ . 

✓ ಹಿಂಗಾರ  ಬೆಳ ೆಕಟಾವಾದ್ ನಿಂತರ ಮಣ ಿ ಪರಿೋಕ್ಷಯೆನ ು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ . ಮಣ  ಿಸಿಂಗರಹಣೆ ಮಾಡ ವಾಗ ಬದ್ ವಿನ ಮಣ ಿ, ಹಸಿ 
ಮಣ ಿ ಮತ ತ ಮಳಯೆಾದ್ ತಕ್ಷಣ ಮಣ  ಿಮಾದ್ರಿಯನ ು ಸಿಂಗರಹಸಬಾರದ್ . 

✓ ಬೆಳ ೆಕಟಾವಾದ್ ನಿಂತರ ಬೆಳಯೆ ಅವಶೋೆಷ್ವನ ು ಸ ಡದೆೋ, ತಾಜಯ ವಿಭಜಕವನ ು ಬಳಸಿಕೊಿಂಡ  ಅದ್ನ ು ಎರೆಹ ಳು ಅಥವಾ ಕೂೆಟ್ಟಟಗೆ 
ಗೊಬಬರವನ ು ತಯಾರಿಸಲ  ಬಳಸಬೋೆಕ . 

✓ ಬೆೋಸಿಗ ೆದಿನಗಳು ಆರಿಂಭಗೊಿಂಡಿದ್ ು, ಹೆೈನ  ರಾಸ ಗಳಿಗ ೆಶ ದ್ು ನೋರ  ಸದಾ ಲಭಯವಿರ ವಿಂತೆ ಎಚಚರವಹಸಬೋೆಕ . ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಹಾಲ್ಲನ 
ಇಳುವರಿ ಮತ ತ ಗ ಣಮಟಟವನ ು ಕಾಯ ುಕೂೆಳಳಲ  ಸಾಧ್ಯ 


