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పసుపు పంటలో  చీడ పీడల యజమాన్యం పై 
నిర్వహంచిన్ చర్చా గోషి్ట పై పతి్రకా సమాచార్ం 

 ఈ రోజు  అనగా 28.08.2018 తేదీన పసుపు పంటలో చీడ పీడల 
యజమానయం పై శాస్త్రవేత్తలతో చర్చా గోష్టిని తెలంగాణ ఉద్యయన శిక్షణా సంసథ, రెడ్ 
హిల్స్, నంపల్లి, హైదర్చబాద్ లో నిర్వహించడం జరిగంది ఈ సమావేశానికి 
వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తతల కమిషనర్ మరియు వ్యవ్సాయ ముఖ్య కార్యదరిి శ్రీ. 
సి.పార్థ సార్థి, IAS గారు అధ్యక్షత్ వ్హించడం జరిగంది. ఈ సమావేశంలో శ్రీ. 
ఎల్స.  వంకట్రామ్ రెడ్డి, సంచాలకులు, ఉద్యయన మరియు పట్టపిరిశ్రమ శాఖ్, డా. 
ఏ. జగదీశవర్, డైరెకిర్ ఆఫ్ రిసర్ా, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవ్సాయ 
విశవవిద్యయలయం,  డా. ఏ. భగవాన్, డైరెకిర్ ఆఫ్ రిసర్,ా శ్రీ కండలక్షమణ తెలంగాణ 
ఉద్యయన విశవవిద్యయలయం, డా. బి.మహందర్, శాస్త్రవేత్త, పసుపు పరిశోధ్న 
కంద్రం, కమమర్ పల్లి, పసుపు పండ్డంచే ముఖ్యమైన 10 జిల్లిల నండ్డ అభ్యయదయ 
రైత్తలు, ఉద్యయన అధికారులు మరియు ర్చష్ట్ర ఉద్యయన శాఖ్ కార్చయలయ 
అధికారులు పాల్గొనడం జరిగంది. 

 ఈ సందర్భంగా శ్రీ. సి.పార్థ సార్థి, IAS గారు మాటి్లడుతూ తెలంగాణ 
ర్చష్ట్రం లో పసుపు ముఖ్యమైన వాణిజయ పంట మరియు మన ర్చష్ట్రం పసుపు 
విస్తతర్ణం మరియు దిగుబడ్డలో దేశంలోనే మొదటి సాథనంలో ఉననది. మొత్తం 
దేశంలో పసుపు విస్తతర్ణం 1.86 లక్షల హెకాిర్ిలో ఉండగా తెలంగాణ ర్చష్ట్రంలో 
0.54 లక్షల హెకాిర్ి విస్తతర్ణంలో సాగవుతూ సుమారు 3.04 లక్షల మె.ట ఉత్పత్తత 
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అవుత్తంది. పసుపులో ఉండే కురుుమిన్ అనే పద్యర్చానిన ఔషధ్ మరియు సందర్య 
ఉత్పత్తతల త్యారీలో విరివిగా ఉపయోగంచటం వ్లన పసుపు పంటకు అధిక 
ప్రాధానయత్ ఉంది.  

 తెలంగాణ ర్చష్ట్రం ఏర్పడ్డన త్రువాత్ ప్రభ్యత్వం ఈ పంటకు ఉనన 
ప్రాధానయత్న గురితంచి అధిక దిగుబడ్డనిచే ామరియు వివిధ్ చీడపీడలన త్ట్టికునే 
కత్త ర్కాలన రైత్త క్షేత్రాలలో ప్రవేశపెటడిం జరిగంది. అంతేకాకుండా ఆధునిక 
సాంకత్తక పరిజ్ఞానం మరియు మేలైన యాజమానయ పదధత్తలైన రెండు కణుపుల 
విత్తన కముమ నట్ట పదధత్త, విత్తన శుదిధ, ఎత్తత మడుల సాగు, బిందు సేదయం 
మరియు ఫరీిగేషన్ మొదలైన పదధత్తలన రైత్త చంత్కు తీసుకువళ్లి త్ద్యవర్చ 
పసుపు దిగుబడ్డ మరియు నణయత్న పెంచట్లనికి దోహదపడ్డంది. అల్లగే 
పసుపులో కోతానంత్ర్చ చర్యలు చేపటిడానికి అవ్సర్మైన పాలీష్టంగ్ డ్రమ్్, 
ఆవిరితో పసుపున ఉడకపెటి్ట యంత్రాలు మొదలైన వాటిని రైత్తలకు ర్చయితీపై 
సర్ఫర్చ చేయడం జరిగంది. 

 పసుపు సాగులో యాంత్రీకర్ణకు గల ప్రాముఖ్యత్న గురితంచి వివిధ్ 
యంత్రం పరికర్చలన రైత్తలకు ర్చయితీపై ఇచా్చటకు 2018-19 లో ర్చష్ట్రీయ 
కృష్ట వికాస్ యోజన పథకం (RKVY) క్రంద రూ.10 కోటిన కట్లయించడం 
జరిగంది.  

 అయితే, పసుపున ఆశించే చీడపీడల విషయానికి వ్సేత మొటిమొదటి 
సారిగా గత్ జులైలో కతెతర్ పురుగు ఆనవాళ్ళు మొకుజొనన పంటపై కనిపంచటం 
జరుగగా, ఆగస్ి మాసం వ్ర్కు ఈ కతెతర్ పురుగు పసుపు పంటన కూడా 
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ఆశించినట్టి పలువురు రైత్తలు శాస్త్రవేత్తల మరియు ఉద్యయన, వ్యవ్సాయ 
అధికారుల దృష్టికి తీసుకుర్చవ్డం జరిగంది. 

 ఈ నేపధ్యంలో నిజనిర్చార్ణ కోసం మరియు కతెతర్ పురుగు లక్షణాలన 
గురితంచ్చటకై సంభంధిత్ శాస్త్రవేత్తలు, రైత్తలు మరియు ఉద్యయన అధికారులతో ఈ 
ప్రతేయక చర్చ ాగోష్టిని ఏర్చపట్ట చేశామని తెలపడం జరిగంది. అంతేకాకుండా ఈ 
కతెతర్ పురుగు యొకు లక్షణాలన గురితంచే విధానము, పురుగు యొకు దశలు, 
రెకుల పురుగు గురించిన వివ్ర్చలన తెల్లయచేయడం జరిగంది. ముఖ్యంగా ఈ 
కతెతర్ పురుగు యొకు గంగళ్ల పురుగు దశలో త్లపైన త్తర్గబడ్డన “Y” ఆకార్పు 
గురుత ఉండటం మరియు తోక భాగంలో నలుగు చ్చకులు ప్రసుుటంగా కల్లగ 
ఉంట్టంది. ఈ లక్షణాల ద్యవర్చ సాధార్ణ లద్దా పురుగుకు మరియు కతెతర్ పురుగు 
యొకు గంగళ్ల పురుగు వ్యతాయసానిన గమనించవ్చ్చా. అల్లగే రెకుల పురుగు 
యొకు మొదటి జత్ రెకుల చివ్రి భాగంలో తెలుపు ర్ంగు చార్లు మరియు 
రెండవ్ జత్ రెకులు వండ్డ ర్ంగులో తెలిగా మెరుస్తత ఉంట్లయి. ఈ రెకుల 
పురుగులు ఒక ర్చత్రిలో 100 కి. మీ. ప్రయాణం చయయగలవు, ఈ ర్కంగా 
దీనివాయపత వేగంగా విసతరించే అవ్కాశం ఉంట్టంది. అల్లగే రెకుల పురుగులు 
ఆకుల క్రంది భాగంలో గుంపులు గుంపులుగా 100 నండ్డ 1500 వ్ర్కు గ్రుడిన 
పెడతాయి. ఇవి 3 రోజులలో పొదిగ పలి గంగళ్ల పురుగు బయటకు వ్చిా 7 దశల 
త్రువాత్ కతెతర్ పురుగుగా రూపాంత్ర్ం చందుతాయి. ఈ గంగళ్ల పురుగుల 
ఒకుసారిగా తీవ్ర ఉదృత్తలో పంటన ఆశించి నశనం చేయగలుగుతాయి.  
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 ఈ కతెతర్ పురుగు ముఖ్యంగా మొకుజొనన/మాకు పంటన ఆశిసుతంది. 
అల్లగే ఇత్ర్ పంటలైన కూర్గాయలు, పసుపు, సజా్ఞ, జొనన, చరుకు, నేపయర్ 
గడ్డి మొదలైన పంటలకు కూడా ఆశిసుతంది.  

 ఈ విషయంపై వివిధ్ జిల్లిల నండ్డ వ్చినా రైత్తలు మరియు అధికారుల 
నండ్డ ఈ కతెతర్ పురుగు ఆనవాళ్ళు మరియు పసుపు పంటపై దీని ప్రభావ్ం 
ఏమేర్కు వుందో మరియు అది కతెతర్ పురుగా లేక సాధార్ణ లద్దా పురుగా అని 
తెలుసుకోవ్డం జరిగంది. నిజ్ఞమాబాద్ జిల్లిలోని కనిన ప్రాంతాలలో మాత్రమే 
ఈ కతెతర్ పురుగు ఆనవాళ్ిన గమనించడం జరిగందని అవ్గాహనకు ర్చవ్డం 
జరిగంది. 

 కావున, పసుపు రైత్తలు పైన తెల్లపన లక్షణాలన దృష్టిలో ఉంచ్చకుని  
సాధార్ణ లద్దా పురుగు మరియు కతెతర్ పురుగు యొకు గంగళ్ల పురుగుకు గల 
తేడాలన గురితంచి, ఒకవేళ్ కతెతర్పురుగు గురితంచినట్లితే శాస్త్రవేత్తలన స్తచించిన 
నివార్ణ చర్యలన చేపటివ్లసినదిగా రైత్తల కోర్డం జరిగంది.  

 అల్లగే ఈ సమావేశానికి హాజరైన ఉద్యయన అధికారులు మరియు రైత్త 
సోదరులు త్మ ప్రాంతాలకు వళ్లున త్రువాత్ మిగతా రైత్తలకు కూడా కతెతర్ 
పురుగు యొకు లక్షణాలు మరియు నివార్ణ చర్యలపై అవ్గాహన 
కల్లపంచవ్లసినదిగా కోర్డం జరిగంది.  

 ఈ సమావేశానికి కనసాగంపుగా నిజ్ఞమాబాద్ జిల్లి, ఆరూమర్ మండలం, 
మగొడ్డ గ్రామంలో 1500 మంది పసుపు రైత్తలతో 30.08.2018 రోజు కతెతర్ 
పురుగు మరియు పసుపున ఆశించే ఇత్ర్ చీడపీడలపై ఒక రోజు అవ్గాహన 
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మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుత్తననదని తెల్లయపర్చడం 
జరిగంది. 

 అనంత్ర్ం శాస్త్రవేత్తలు కతెతర్ పురుగు నివారించాట్లనికై ఈ క్రంది 
యాజమానయ పదాత్తలు/చర్యలన చేపటివ్లసినదిగా రైత్తలన కోర్డం జరిగంది. 

1. ఈ పురుగు మొకుజొనన పంటపై ఎకుువ్గా ఆకరిిత్మవుత్తంది. 
కావున పసుపులో మొకుజొనన అంత్ర్ పంటగా ప్రోత్్హించకూడదు.  

2. త్పపని పరిసిథత్తలలో పసుపులో మొకుజొనన మిశ్రమ పంటగా 
కాకుండా 3 నండ్డ 6  సార్ి పసుపులో ఒక సాలు మొకుజొనన 
ఉండేవిధ్ంగా చూసుకోవాల్ల. 

3. కతెతర్ పురుగు మొకుజొనన పంట నండ్డ పసుపు పంటకు ఆశిసుతంది. 
కనక, సమయానకూలంగా ససయర్క్షణ చర్యలు పాటించాల్ల. 

4. వేసవి దుకుులు చేపటిి ల్లర్చవలన ప్యయపాలన నశనం చయాయల్ల. 
5. మొకుజొనన పంట కాగానే, వేరుతో సహా పీకి వయాయల్ల. 
6. పసుపు సాళ్ిలో అంత్ర్ కృష్ట చేసి, కలుపు మొకులన నివారించాల్ల. 
7. లద్దాపురుగు నివార్ణకు విషపు ఎర్లు త్యారుచేసుకుని చలిుకోవాల్ల. 

(త్వుడు, బెలిం, కార్బరిల్స 5:1:05) 
8. ఈ లద్దాపురుగు ఎస్ పవి ద్రావ్ననిన లేక బాసిలి్లస్ మందులన 

వాడుకోవాల్ల. 
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9. పర్చనన జీవులగు కందిరీగ జ్ఞత్త పురుగులు, ట్రైకోగ్రామ జ్ఞత్త పురుగు 
కృత్తమంగా అభివ్ృదిధ చేసుకుని కతెతర్ పురుగులన అదుపు 
చేయవ్చ్చాన. 

10. ఒక ఎకర్చనికి 8 డెల్లి ఫిర్చమోన్ ఎర్లు ఏర్చపట్ట చయాయల్ల. 
11. తోట గట్టిలలో ఆముదం మొకులన లేక బంత్త మొకులన సాళ్ిలో 

పెంచి ఈ పురుగు తీవ్రత్న త్గొంచ్చకోవ్చ్చాన.  
12. క్రమిసంహార్క మందులు: 
 తోటలలో పలి గంగళ్ల పురుగులు కనిపసేత 10 లీటర్ి నీటికి 20 మి.గ్రా 

కార్బరిల్స (సెవీన్, డేవికార్బ, కాస్ మోస్) లేద్య 20 మి.ల్ల. కోిరోపైరిపాస్ 
(డర్్ బాన్, పెరోబన్) లేద్య మల్లధియాన్ 20 మి.ల్ల లేద్య 4  గ్రా ఇమా 
మొకిిన్ బెంజోయెట్ (పెని్ల్స, ఎక్స్ కి్లమ్) లేద్య 3 మి.ల్ల. కోరి్చంత్ర 
నీల్లప్రోల్స (కారోజిన్, పగాసెస్) లేద్య 3 మి.ల్ల. ల్లంబాా సహలోత్రిన్ ( 
పెర్రిట్్ వ్ంత్తన కల్లప పచిాకారి చయాయల్ల). 

 త్రువాత్ శాస్త్రవేత్తలు పసుపున ఆశించే ఇత్ర్ చీడపీడల యజమానయం పై 
త్గు సలహాలు మరియు స్తచనలున రైత్తలకు ఇవ్వడం జరిగంది. 

 

         సంచాలకులు  

ఉద్యయన్ మరియు పటి్టపరిశ్రమ శాఖ  
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