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Soil and 
Climatic 
Requirement  



మట్ట  ఇంకా 
వాతావరణం 
యొక్కి 
అవసరాలు



Soil 

Sandy - loam, clay loam and 
loamy soils with pH of 5.5 to 7 
are best suited for chilli. 

The soil must be well drained 
and well aerated. 

Climate 

Tropical and sub -tropical 

warm and humid climate

 Temperature range of 20°C to 25°C. 

Annual rainfall of 25-30 inches



మట్ట  

5.5 నుంచి 7 పి హచ్ గల కంకర - బంకమనున్ని, 
జింక బంకమట్ట  ఇంకా బంకమనున్ని మిరపకాయల 
కి అతి అనుకూలం. 

బాగా దునిన్నిన ఇంకా చక్కిని పారుదలగల మట్ట  
ఉండాలి.

వాతావరణం 

ఉష్ణోమండలం ఇంకా సమశీతోష్ణో  మండలం  

వచ్చుని ఇంకా తేమగల వాతావరణం
 20°C నుంచి 25°C వరకు పరిధిల ఉషో్ణో గ్రిత. 

25-30 ఇంచీలు వారి్షక వర్షపాతం



Nursery Management 



Nursery Management 

ఆకుమడి యాజమాన్యం 



Nursery Preparation 

• Elevated land/site should be selected for nursery

• Select high fertile loamy soil with irrigation facility available nearby

• To avoid soil borne pest/diseases change the nursery land every year

• 1 m width, 40 m length and 15 cm height bed for 1 acre transplantation

• Seed treatment should be followed to control pest/diseases

• Cover the beds with FYM or soil.

• Provide shade during summer till germination.

• Water beds regularly in the evening. Gradually reduce the supply of the 
water during the last 10 days before transplanting to harden the seedlings.

Seeds will germinate in a week and will be ready for transplanting in about 6 
weeks. Transplant 40-45 days old healthy seedlings in main field16



ఆకుమడి తయారీ 

• ఆకుమడి కోసం ఎతె్తు న భూమి/స్థాలం ఎనున్నికోవాలి
• ఎకు్కివ సారవంతం గల మట్టతో పాటు దగ్గరో్లా  సాగు వ్యవస్థా  ఉనన్నిదానిన్ని ఎంచుకోవాలి
• నేల దా్వెరా వచే్చు కి్రిములు/ రోగాల నుంచి కాపాడుటకు ప్రతి ఏటా ఆకుమడిని మారా్చులి
• 1 ఎకరా నారు కోసం 1 మీటరు వడలు్ప, 40 మీటర్లా  పొ డవు ఇంకా 15 సెంటీమీటర్లా  ఎతు్తు  

నేల ఎంచుకోవాలి
• కి్రిములు/ రోగాలిన్ని అరికట్టడానికి విత్తునానిన్ని శుది్ధ  చేయాలి
• ఏవౖఏం లేక మట్టతో ఆ నేలని కపా్పలి.

• వేసవిల మొలకెతే్తు  వరకు నీడను అందించండి.

• మొలకలు గట్టపడేనందుకు నారు తీసే 10 రోజులు ముందు నుంచి నమఘ్మ్దిగా నీరు 
సరఫరా తగి్గంచండి..

విత్తునాలు ఓ వారంల ఇంకా 6 వారాల తరా్వెత నాటటానికి సిద్ధమవుతాయి. అసలు పొ లంల 
40-45 రోజులు నిండిన ఆరోగ్యమైన మొలకల ని ఉడుపాలి.



S.no Inputs Quantity

1 FYM 50 – 100 kg

2 Azospirillium 1 kg

3 Phosphorus solubiliser bacteria (PSB) 1 kg

4 Trichoderma viride 1 kg

5 VAM 2 kg

Above indicated inputs is to be applied @ 1-2 kg/m2 on nursery beds before sowing of seeds 

• Spacing in nursery bed: 10 cm between bed to bed, seed to seed -2.5 cm 

• Seed rate-650 gms /1 cent (OP) 100 gms/1 cent (Hybrids)

 

Nutrient recommendation for 1 cent (40 m2) nursery bed



క్రిమ 

సంఖ్య
సూచను్లా మోతాదు

1 ఎఫ్ వౖఎం 50 – 100 కేజీ

2 ఎజొసై్పరీలియమ్ 1 కేజీ

3 ఫాస్ఫేరస్ సొ లూ్యలౖజర్ బా్యక్టరియా (పిఎస్ ) 1 కేజీ

4 టై్రైకోడెరాఘ్మ్ విరిడే 1 కేజీ

5 విఏఎమ్ 2 కేజీ

విత్తునాలు నాట ముందు ఆకుమడి ల @ 1-2 కేజీ / మీటరు2 పైవి సూచించినవి పెటు్ట బడిని అనువరి్తుంచాలి 

• ఆకుమడి ల దూరం: 10 cm మడి నుంచి మడి వరకు, విత్తునం నుంచి విత్తునము -2.5 cm 

• విత్తునం నిష్పతి్తు  -650 గా్రి ములు /1 సెంటు (ఓ పి) 100 గా్రి ములు /1 సెంటు (హై్రడ్)

 

1 సెంటు నర్సిరీ నేలకి (40 మీటరు2) పో షణ సిఫారు్సి



Nutrient 
Management 



పో షకాల 
యాజమాన్యం 



• Green manures shall be grown and 
incorporated during flowering stage 

• Apply FYM, Neem powder and 
Trichoderma viride mixture to main 
field during last plough

• After or before transplanting soil 
application of endomycorrhiza, multi 
micronutrient mixture (10 kg/acre), 
calcium and boron (10 kg / acre), 
Sulphur bentonite (10 kg / acre).

• In the vegetative stage, soil 
application of ferrous and Magnesium 
(5 kg /acre), seaweed extract and 
chelated zinc (500 gm / acre) is 
recommended.

• In the fruit development stage, soil 
application of calcium nitrate 
(10-25kg/acre) is also recommended

S.no Inputs Quantity

1 FYM 200 – 500 kg

2 Azotobacter 2-4 kg

3 Phosphorus solubiliser bacteria 
(PSB) 2-4 kg

4 PGPR (Rhizobacteria) 2-4 kg

5 VAM 5-10 kg

S.no Time of Application
Dosage (kg/ac)

Urea SSP Potas
h

1 At the time of last 
plough 65 150 20

2 30 DAT 65 0 20
3 60 DAT 65 0 20
4 90 DAT 65 0 20
 TOTAL 260 150 80

Organic manures (per acre doses)  



• పచ్చు ఎరువుని పెంచి ఇంకా పూసే సా్థా యిల 
కలపాలి

• ఎఫ్ వౖ ఎం, వేప పొ డి ఇంకా టై్రైకోడెరాఘ్మ్ విరిడే 
మిశ్రిమానిన్ని అసలు పొ లంల ఆఖరి సార్ 
దునేన్నిటపు్పడు కలపాలి

• ఉడుపు కి ముందు లేక తరా్వెత 
ఎండొమైకొరిజా, మలీ్ట మైకో్రి నూ్యట్రయంట్ 
మిక్చుర్ (10 కేజీ /ఎకరా), కా్యలి్షయం ఇంకా 
బొ రోన్ (10 కేజీ/ఎకరా), సల్ఫేర్ బెంటొనౖట్ 
(10 కేజీ / ఎకరా) కలపాలి.

• పెరుగుదల సా్థా యిల, ఎర్రి శంఖం 
మగీన్నిషియం (5 కేజీ ఎకరా), సముద్రపు 
పాచి ద్ార వకం ఇంకా జింకు సమఘ్మ్ళనం (500 
గా్రి ములు/ ఎకరా) మట్టల కలపాలని 
సూచన.

• పండు తయారీ సా్థా యిల, మట్టల కా్యలి్షయం 
నౖట్రట్ (10-25 కేజీ / ఎకరా) వయా్యలని 
కూడా సూచన

S.no Inputs Quantity

1 ఎఫ్ వౖఎం 200 – 500 కేజీ

2 ఎజొటోబేక్టర్ 2-4 కేజీ

3 ఫాస్ఫేరస్ సొ లూ్యలౖజర్ బా్యక్టరియా 
(పిఎస్ )

2-4 కేజీ

4 పి జి పి ఆర్ (రెైజొబా్యక్టరియా) 2-4 కేజీ

5 వి ఏ ఎమ్ 5-10 కేజీ

క్రిమ 
సంఖ్య వేసే సమయం

మోతాదు (కేజీ/ఎకరం)
యూ
రియా

ఎస్ ఎస్ 
పి పొ టాష్

1 ఆఖరి సారి దునేన్నిటపు్పడు 65 150 20
2 30 డి ఏ ట 65 0 20
3 60 డి ఏ ట 65 0 20
4 90 డి ఏ ట 65 0 20
 మొత్తుం 260 150 80

జైవిక ఎరువులు (ఎకరానికి మోతాదు)  



Stage Recommendation Dosage per acre 
Vegetative Stage

 

20-20-20 5g/l
Multi micronutrient chelate 2.5 g/lit

Canopy development

 

20-20-20 5g/l
Multimicronutrient chelate 2.5 g/lit

Protein hydrolysate 2.5 ml/l
Flower initiation

 

Boron (20%) 1-1.5g/l
CN 5ml/l
Seaweed extract 2.5 ml/l

50% flowering

 

00:52:34 5gr/l
Potassium / boron 1-2 g/l

Fruit formation

 

Potassium magnesium sulphate 3g/l

Multimicronutrient mix chelated 1ml/l

Fruit Development 13:00:45 5g/l
CN 5ml/l
Multimicronutrient mix (Mo) 1-1.5 g/l

Maturity

 

00:00:50 5g/l
Protein hydrolysate 2ml/l

Schedule for Foliar Application 



సా్థా యి సూచన ఎకరానికి మోతాదు 
పెరుగుదల సా్థా యి

 

20-20-20 5గా్రి ములు/లీటరు
మలీ్ట మైకో్రి నూ్యట్రయంట్ చెలటె 2.5 గా్రి ములు/లీటరు

ఛత్రం పెరుగుదల

 

20-20-20 5 గా్రి ములు/లీటరు
మలీ్ట మైకో్రి నూ్యట్రయంట్ చెలటె 2.5 గా్రి ములు/లీటరు

పొ ్ర టీన్ హైడో్రలౖసెట్ 2.5 మిలీ్లాలీటరు/లీటరు
పూపూయట 

ప్ార రంభం 
బో రాన్ (20%) 1-1.5గా్రి ములు/లీటరు
సి ఎన్ 5మిలీ్లాలీటరు/లీటరు
సముద్రపు పాచి ద్ార వకం 2.5 మిలీ్లాలీటరు/లీటరు

50 శాతం పూయటం

 

00:52:34 5గా్రి ములు/లీటరు
పొ టాషియం  / బో రాన్ 1-2 గా్రి ములు/లీటరు

పండు తయారీ

 

పొ టాషియం మగీన్నిషియం సలే్ఫేట్ 3గా్రి ములు/లీటరు

మైకో్రి నూ్యట్రయంట్ మిక్చు మి్సి చిలేటెడ్ 1మిలీ్లాలీటరు/లీటరు

పండు పెరుగుదల 13:00:45 5గా్రి ములుlలీటరు
సి ఎన్ 5మిలీ్లాలీటరు/లీటరు
మలీ్ట మైకో్రి నూ్యట్రయంట్ మి్సి (Mo) 1-1.5 గా్రి ములు/lలీటరు

పరిపక్వెం

 

00:00:50 5గా్రి ములు/లీటరు
పో ్ర టీన్ హైడొ్రలౖసేట్ 2మిలీ్లాలీటరు/లీటరు

ఫో లియార్ పూతకు అనుసూచి



Crop Protection 
Schedule

✔ Disease Management  

✔ Pest  Management  



పంట రక్షణ 
Schedule

✔ తెగుళ్లా  యాజమాన్యం  

✔ కి్రిముల యాజమాన్యం  



Damping Off (0-40 
Days) Nursery Stage

1. Seed may rot, or the seedlings may be killed before 

they emerge from the soil. 

2. Stem of young seedlings may also be attacked after 

emergence showing water soaking and shriveling of 

stem which fall over and die. 

3. In nursery the disease may appear in patches in 2-4 

days, the entire lot of seedling may be destroyed. 

•COC+ streptomycin and tetracyclin 
combination : 3gm+1gm

•Copper Hydroxide & Fosetyl AL @ 2 
gm/lit 

 



తేమ ఆపుట (0-40 
రోజులు) నర్సిరీ సా్థా యి

1. విత్తునం పుచు్చుకోవచు్చు, లేక మట్టల నుంచి బయటకు 
రాకముందే మొలకలు చనిపో వచు్చు. 

2. బయటకు వచి్చున తరా్వెత కూడా కొత్తు  మొలకల యొక్కి 

కాండము పై దాడి జరిగి నీరు ఇవ్వెకపట్ట  లేక ఎండిన కాండం 

వలన పడి చనిపో వచు్చు. 

3. ఆకుమడి ల 2-4 ఈ రోజుల్లా  పెచు్చులుగా తెగుళ్లా  

కనిపించవచు్చు, నారంతా నష్టపో  వచు్చు. 

•సిఓసి + సె్ట ్ట్రోపో్ట మైసిన్ ఇంకా టెట్ార సైకి్లాన్ 
సంయోగ సి్థాతి : 3 గా్రి ములు +1 గా్రి ము

•కాపర్ హైడ్ార కెై్సిడ్ & ఫాసి్టల్ ఏఎల్ @ 2 
గా్రి ములు/ లీటరు

 



•Both adults and nymphs damage the crop and 
lacerate the leaf tissue and suck the sap. 

• Major pest on chilli crop affecting the plants 
throughout its life period starting from nursery. 

•Tender shoots, buds and flowers are attacked as 
a result they become twisted and deformed, 
upward curling of leaves are seen· 

• Attacked plants are stunted, leaves dropped, 
fresh buds become brittle and drop down.

Control : 

Spinosad or Chloronthraniliprole

Thrips (40-90 Days) 



•పెద్దువి ఇంకా ఇంకా చినన్నివి పంటని పాడుచేసా్తు యి ఆకు 
యొక్కి కణజాలానిన్ని చించి ఇంకా దాని సారం లాగేసా్తు యి. 

• ఆకుమడి నుంచి మొక్కి తన జీవితాంతం ప్రభావితం 
చేసు్తు నన్ని మిరప పంటకి ముఖ్యమైన క్రిమీ. 

•లేత చిగుళ్ళ, మొగ్గలు ఇంకా పువు్వెలు పై దాడి చేసి 
ఫలితంగా అవి ముడుచుకొని ఇంకా వంగిపో యి ఆకులు 
ముందుకి తిరిగి పో యిేటటు్ట  కనిపిసా్తు యి· 

• దాడి పడ్డ  మొక్కిలు స్థాంంచి, ఆకులు రాలి, కొత్తు  
ముగు్గ లు జఠిలంగ అవుతాయి ఇంకా రాలిపో తాయి..

నియంత్రణ : 

సై్పనసడ్ లేక కో్లా రోని్థా ్ట్రోలిపో ్ర ల్

తి్ర్సి (40-90 రోజులు) 



• Nymphs and adults suck sap from leaves. 

• Affected leaves curl downward along the 
margins of the leaf and attain an inverted boat 
shape. 

•  Leaf petioles elongated and small leaves 
serrated and looks like bunchy appearance. 

•  Leaves turn to dark grey in colour and reduce 
leaf sheath, stops flowering and considerable 
yield reduction. 

• In severe cases fruit wall becomes hard and 
white strips appears on the fruit. 

Control : 

 Hexythiazox 5.45% EC – 120-200 ml/acre

Mites  



• చినన్నివి ఇంకా పెద్దువి ఆకు యొక్కి సారానిన్ని 
పీలే్చుసా్తు యి. 

• ప్రభావితమైన ఆకులు ఆకు యొక్కి అంచు నుంచి 
కిందకు తిరిగిపో తాయి ఇంకా తిరిగిపో యి నావ రూపు 
అందుకుంటాయి. 

•  ఆకు కాడ పొ డవుగా ఇంకా చినన్ని ఆకులు రూపం 
మరియు గుతి్తు  లాగా కనిపిసా్తు యి. 

•  ఆకులు ముదిరిన బూడిద రంగులకి మారుతాయి 
ఇంకా ఆకు కోశానిన్ని తగి్గంచేసి, పూయడం ఆపేసి 
మరియు ఒక మోస్తురుగా దిగుబడిని తగి్గసు్తు ంది. 

• తీవ్రమైన సి్థాతుల్లా  పండు తొక్కి గట్టగా అవుతుంది ఇంకా 
పండు పై తెల్లాని చారలు కనిపిసా్తు యి. 

నియంత్రణ : 

 హకి్సిథయాజో్సి 5.45% EC – ఎకరానికి 
/120-200 మిలీ్లాలీటరు్లా

మైట్్సి  



•Appear on the tender shoots, leaves and on the 
lower surface of the leaves. 

• Suck the sap and reduce the vigour of the plant. 

•Secrete sweet substances which attracts ants 
and develops sooty mould. The pods that develop 
black color due to sooty mould lose quality and 
fetch low price. 

•The yields are also reduced by aphids directly 
and more through the spread of virus diseases 
acting as vectors indirectly. 

Control : 

 Imidacloprid 17.8% SL – 50-100 ML/ acre

Acetamiprid 20% SP – 20-40 ml/acre

Aphids



•లేత చిగుళ్ళ, ఆకులు ఇంకా ఆకు కింద భాగంల 
కనిపిసా్తు యి. 

• సారానిన్ని పీలే్చుసా్తు యి ఇంకా ఇంకా మొక్కి యొక్కి శకి్తుని 
తగి్గసా్తు యి. 

•తీయట పదారా్థా నిన్ని విడుదల చేసా్తు యి దేనిక చీమలు 
ఆకర్ష మిత్రమా అవుతారు ఇంకా మసి బూజు 
తయారవుతాయి. పండు ఏదైతే మధు బుజిజ్జి  వల్లా  నల్లాట 
రంగు గా మారుతుందో  నాణ్యతను కోల్పతుంది ఇంకా 
తకు్కివ ధర ఇసు్తు ంది. 

•ఎఫె్టక్ట్స్ యొక్కి నేరుగా తగి్గంచడంతోపాటు పరోక్షంగా 
వక్టర్్సి పనిచేసి వౖరస్ తెగులిన్ని వా్యపించడానికి బాగా 
తోడ్పడుతుంది. 

నియంత్రణ : 

 ఇమిడాకో్లా పి్రడ్ 17.8% SL – ఎకరానికి / 50-100 
మిలీ్లాలీటరు్లా

ఎసిటీమిపి్రడ్ 20% SP – ఎకరానికి / 20-40 మిలీ్లాలీటరు్లా

ఎఫిడ్్సి



• Appear on the tender shoots, leaves and 
on the lower surface of the leaves. 

• Suck the sap and reduce the vigour of the 
plant. 

• Secrete sweet substances which attracts 
ants and develops sooty mould. The pods 
that develop black color due to sooty 
mould lose quality and fetch low price. 

• The yields are also reduced by aphids 
directly and more through the spread of 
virus diseases acting as vectors indirectly. 

Control : 

 Imidacloprid 17.8% SL – 50-100 ML/ acre

Acetamiprid 20% SP – 20-40 ml/acre

Midge Fly (90-120 Day)



• లేత చిగుళ్ళ, ఆకులు ఇంకా ఆకు కింద భాగంల 
కనిపిసా్తు యి. 

• సారానిన్ని పీలే్చుసా్తు యి ఇంకా ఇంకా మొక్కి 
యొక్కి శకి్తుని తగి్గసా్తు యి. 

• తీయట పదారా్థా నిన్ని విడుదల చేసా్తు యి దేనిక 
చీమలు ఆకర్ష మిత్రమా అవుతారు ఇంకా మసి 
బూజు తయారవుతాయి. పండు ఏదైతే మధు 
బుజిజ్జి  వల్లా  నల్లాట రంగు గా మారుతుందో  
నాణ్యతను కోల్పతుంది ఇంకా తకు్కివ ధర 
ఇసు్తు ంది. 

• చీకటగా నేరుగా వంట తగి్గంచడంతోపాటు 
పరోక్షంగా వక్టర్్సి పనిచేసి వౖరస్ తెగులిన్ని 
వా్యపించడానికి బాగా తోడ్పడుతుంది. 

నియంత్రణ : 

  ఇమిడాకొ్లా పి్రడ్ 17.8% SL – ఎకరానికి / 50-100 
మిలీ్లాలీటరు్లా

ఎసిటమిపి్రడ్ 20% SP –ఎకరానికి / 20-40 మిలీ్లాలీటరు్లా

చీకటగా (90-120 రోజులు)



Control : 
• Chloronthraniliprole @ 60ml/Acre

• Novaluron @ 300ml/Acre

• Thiocloprid -0.2 ml/lit, 

Fruit Borer 

The larvae of second and third 

instar enter Chilli pods by 

making a hole near calyx and 

feed on chilli seed. 

The affected pods drop off or 
develop white color on drying.



నియంత్రణ : 

•  కో్లా రోన్థా ్ట్రోనిలిపో ్ర ల్ @ ఎకరానికి / 60 మిలీ్లాలీటరు్లా

• నవాలురొన్ @  ఎకరానికి / 300 మిలీ్లాలీటరు్లా

•  థియొకో్లా పి్రడ్ -  లీటర్ కి / 0.2 మిలీ్లాలీటరు్లా , 

తొలుచు పురుగు 

రెండు ఇంకా మూడో  సా్థా యిల  ఈ పీ 
మిరప పండు ల దెబ్బ దగ్గర కనన్నిం 
పెడుతూ దూరి మిరప విత్తునానిన్ని 
తింటుంది. 

ప్రభావితమైన కాయ పడిపో తుంది 
లేక ఎండేకా తెల్లాట రంగుల 
మారుతుంది.



Bacterial Leaf spot/Blight

• Small circular or irregular, dark brown or black greasy spots. 

• The spot coalesce to form irregular lesions. Severely affected 
leaves become chlorotic and fall off. 

• Petioles and stems are also affected. Stem infection leads to 
formation of cankerous growth and wilting of branches. 

• On the fruits round, raised water-soaked spots with a 
pale-yellow border and produced. 

• The spots turn brown developing a depression in the center 
wherein shining droplets of Bacterial cozen may be 
observed.    

Control : 
• COC – BlueCopper (3 grams)  + 

streptomycin and tetracyclin 
combination (1 gm) per litre 



బా్యక్టరియల్ లీఫ్ సా్పట్ / ముడత
• చినన్ని గుండ్రంగా లేక వంకర, ముదురు చింతపిక్కి రంగు లేక నల్లాట 

జిడు్డ  మచ్చులు. 

• మచ్చులు దగ్గరికి చేరి వంకర గాయాలుగా మారుతాయి. బాగా 
ప్రభావితమైన ఆకులు కో్లా రోటక గా మారుతాయి ఇంకా రాలిపో తాయి. 

• కాండము ఇంకా కాడ కూడా ప్రభావితం అవుతాయి. కాండ తెగులు 
అడ్డదిడ్డమైన పెరుగుదల తయారీ దారితీసా్తు యి ఇంకా కొమఘ్మ్లు 
వాలిపో తాయి. 

• పండు పైన, పసుపు అంచులతో నీరు పీలి్చున చుక్కిలు 
తయారవుతాయి. 

• మచ్చులు చింతపిక్కి రంగులకి మారి మధ్యల కనాన్నిలు పడతాయి 
ఎక్కిడైతే బా్యక్టరియల్ కోజెన్ యొక్కి మరుసు్తు నన్ని చుక్కిలిన్ని 
గమనించవచు్చు.    

నియంత్రణ : 
సి ఓ సి – బూ్లా  కాపర్ (3 గా్రి ములు)  + 
సె్ట ్ట్రోపో్ట మైసిన్ ఇంకా టెట్ార సైకి్లాన్ జత ప్రతి లీటర్ 
కి (1 గా్రి ము)



Cercospora Leaf spot

•Leaf lesions typically are brown and circular with small to 
large light grey centers and dark brown margins. The lesions 
may enlarge to 1cm or more in diameter and sometimes 
coalesce. 

•Stem, petiole and pod lesions also have light grey centers 
with dark borders, but they are typically elliptical. 

• Severely infected leaves drop off prematurely resulting in 
reduced yield. 

Control : 

Trifloxystrobin + Tebuconazole  



సెర్కిసో ్పరా ఆకు మచ్చులు
•ప్రతే్యకించి చింతపిక్కి రంగు ఇంకా గుండ్రంగా ఉనన్ని ఆకు మచ్చులు 
చినన్నివి నుంచి పెద్దు  లేత బూడిద రంగు ల మద్యం ఉంటాయి ఇంకా 
అంచులు ముదిరిన చింతపిక్కి రంగు ల ఉంటాయి. ఈ తెగులు ఒక 
సెంటీమీటరు వరకు పెద్దుగా అవచు్చు ఇంకా అపు్పడపు్పడు 
వాలిపో తాయి. 

•కాడా ఖండము ఇంకా పండు ల కూడా లేత బూడిద రంగు తో 
ముదిరిన అంచులగల మచ్చులు ఏర్పడతాయి, కానీ అవి ప్రతే్యకించి 
దర్ఘ వృతా్తు కారంల ఉంటాయి. 

• బాగా ప్రభావితమైన ఆకులు లేతగా ఉనన్నిపు్పడే రాలిపో తాయి 
తదా్వెరా దిగుబడి పడిపో తుంది. 

నియంత్రణ : 

ట్రఫో్లా కి్సిసో్ట ్ట్రో న్ + టబుకొనజోల్  



Fruit rot 
• The spots are usually circular, water-soaked and sunken with 

black margins. The sunken spots covered with a pinkish mass 
of fungal spores. As the disease advances the spots spread, 
forming concentric markings with dark fructifications 
representing the fungal acervuli. 

• The fruits with many spots drop off prematurely resulting in 
heavy loss of yield. 

• Fungus may also attack the fruit stalk and spread along the 
stem causing dieback symptoms. 

Control 

• Azoxystrobin11.5% + Mancozeb 30% WP – 300 g/acre

• Azoxystrobin11% + Tebuconazole 18.3% - 240 ml/acre

• Mancozeb 63% WP – 200 gm/acre or copper Hydrochloride

• Tebuconazole 25% WG- 200-300 g/acre



పండు తెగులు
• ఈ మచ్చులు సాధారణంగా గుండ్రంగా, నీటతో నుండి ఇంకా నల్లాట 

అంచులతో గుంటలు గా ఉంటాయి. ఈ గుంట మధ్యల గులాబీ రంగుల 
ఫంగస్ యొక్కి సో ్పర్్సి తో నిండి ఉంటాయి. తెగ ముదిరిన కొద్దు  
మచ్చులు వా్యపిసా్తు యి, ఇంకా ఫంగల్ ఏసెరె్వెలి్లా  ని చూపిసూ్తు  నల్లాట 
పళ్ళతో చిక్కిట మచ్చులు తయారవుతాయి. 

• పండకి్కి చాలా మచ్చులు ఉండవచు్చు ఇంకా లేతగా ఉనన్నిపు్పడే రాలి 
పో వచు్చు ఫలితంగా భారీ దిగుమతి నష్టం వసు్తు ంది. 

• ఫంగస్ పండు పై దాడి చేసి అంతట పై వా్యపించి వాడిపో యిే లక్షణాలు 
చూపిసు్తు ంది. 

నియంత్రణ 

• ఎజోకి్సిసో్ట న్ 11.5% + మన్కిజెబ్ 30% WP – ఎకరానికి / 300 గా్రి ములు

• ఎజోకి్సిసో్ట న్ 11% + టెబుకొనజోల్ 18.3% - ఎకరానికి / 240  మిలీ్లాలీటరు్లా

• మన్కిజెబ్ 63% WP – 200 ఎకరానికి/200 గా్రి ములు లేక కాపర్ హైడో్రకో్లా రెైడ్

• టెబుకొనజోల్ 25% WG-  ఎకరానికి / 200-300  గా్రి ములు



• Chlorotic blotches or spots appear on the upper leaf 
surface. 

• When lesions are numerous they may coalesce 
resulting in a general chlorosis of the leaves. 

• On the lower leaf surface, the lesions are covered 
with a white to gray powdery growth. 

• The disease progresses from the older to younger 
leaves and shedding of foliage is prominent symptom

Control 

Azoxystrobin11.5% + Mancozeb 30% WP – 300 g/acre

Azoxystrobin11% + Tebuconazole 18.3% - 240 ml/acre

Powdery Mildew



• ఆకుపై భాగంపై మచ్చులు లేక తెల్లాట మచ్చులు కనిపిసా్తు యి. 

• ఎపు్పడైతేం మచ్చులు చాలా ఎకు్కివౖపో తునాన్నియి అవి కలిసి 
ఆకులు యొక్కి సాధారణ కో్లా రోసిస్ తయారవుతాయి. 

• ఆకు కింద భాగంపై మచ్చులు తెలుగు నుంచి బూడిది రంగు ల 
బూజు తయారవుతుంది. 

• ఈత గా పాత ఆకుల నుంచి లేత ఆకు పెరుగుతూ ఆకులిన్ని 
రాలు్పతునన్ని ప్రతే్యకమైన లక్షణం

నియంత్రణ 

ఎజోకి్సిసో్ట న్ 11.5% + మన్కిజెబ్ 30% WP – ఎకరానికి / 300 నియంత్రణ

ఎజోకి్సిసో్ట న్ 11% + టెబుకొనజోల్ 18.3% - ఎకరానికి / 240 మిలీ్లాలీటరు్లా

బూజు తెగులు



• Follow crop rotation

• Grow border crops i.e Hybrid sorghum/maize for about 3 rows 
in all the border sides

• Grow trap crops like Marigold/castor in the mainfield randomly.

• Use Pheromone traps @ 4 no’s/ac for to monitor pest and do 
control accordingly

• Use Yellow Sticky traps 8-10/acre to control white flies

• Don’t use any chemicals before 20 days of harvesting the fruits

• Heap the harvested fruits and covering for 24 hrs for to get 
uniform ripening

• Drying yard should be selected in elevated places, use tarpaulin 
for drying and turn the fruits alternate days

•  Dry the fruit upto moisture level of 10-11%. If not results in 
Aflatoxin  formation and cause damage to fruit 

Other crop management 
practices 



• పంట మారి్పడి ని అనుసరించండి

• అంచు పంటలు పెంచండి ఉదాహరణకి అనిన్ని సరిహదు్దు ల్లా  హై్రడ్ 
సొ రఘ్మ్/ మొక్కిజొనన్ని ని సుమారు 3 వరుసలు

• ఉచు్చు పంటలు పెంచండి ఉదాహరణకి అసలు పొ లంల చినాన్నిభినన్నిం 
గా బంతి/ ఆముదం .

• కి్రిములిన్ని ఎందుకు ఇంకా నియంతి్రంచేందుకు ఎకరాకి 4 ఫెరోమోన్ 
ట్ార ్సి ని వాడండి.

• తెల్లా  పురుగులిన్ని నియంతి్రంచడానికి ఎకరాకి 8-10 ఎల్లా  సి్టకి్కి ట్ర్సి ని 
వాడండి

• పండు దిగుబడికి 20 రోజులు ముందు ఎలాంట రసాయనానిన్ని 
వాడకండి

• సమానంగా పండడానికి దింపిన పళని పో గుచేసి 24 గంటల వరకు 
కపి్ప ఉంచండి

• ఎత్తుయిన సా్థా నానిన్ని ఎండబెట్ట  ప్రదేశానికి గా ఎంచుకోవాలి. అరవౖ 
వేయటానికి టారా్పలిన్ వాడండి ఇంకా రోజు తపి్పంచి రోజు పళని 
తిప్పండి.

•  10-11% తేమ వరకు పండు ని ఎండబెట్టండి. అలా చెయ్యకపో తే 
ఎఫా్లా టాకి్సిన్ ఏర్పడుతుంది ఇంకా పండు కి నష్టం చేసు్తు ంది 

ఇతర పంట యాజమాన్య 
పద్ధతులు
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