రైతు సోదరులకు నమస్కా రం🙏

ప్రస్తుత కరోనా మహమ్మా రి మనకు మరియు మన నండి ఇతరులకు సోకకుండా ఉండుటకు
ు
మన పొగాకు కొట్టాలలో మరియు గోదాములలో తీస్తకొనే తగు జాప్రతలు

ప్రస్తుత రరిస్థతు
ి లలో ఆరు అడుగుల దూరం తో ఆరోగ్య ం- స్వీ య నిరబ ంధంతోనే కరోనా
నండి రక్షణపందగ్లము
ఆహార భప్దత మరియు రైతు ప్ేయస్త దృష్ట్యయ వ్య వ్సాయ రంగ్ంన దేశ వ్యయ రు లాక్ డౌన్
నండి మినహాయంపు ఇచ్చా రు కాబట్టయ వ్య వ్సాయ రనలలో వ్య క్త ు క్త వ్య క్త ు మధయ ⚡ఆరు
అడుగుల⚡ భౌతిక దూరం పాట్టంచి కరోనా వ్యయ ప్తుని అరికట్టయలి.
రైతులు అతయ వ్సర వ్య వ్సాయ రనలన మాప్తమే ఇపుు డు చేయాలి.
ఇంట్ట నండి బయటక్త వెళ్ళే టపుడు తరు నిసరిగా మాస్క్ న ధరించ్చలి.
సాధయ మైనంత మేరకు ఆటో ప్రయాణం, గుంపులుగా ప్రయాణం చేయకూడదు.
చేతులతో కళ్ళే ,ముకు్ మరియు నోట్టని తరచూ తాకకూడదు.
స్వీ య నిరబ ంధం పాట్టంచటం, మాస్త్ లన, శానిటైజర్,చేతులు కడుక్క్ వ్టం వ్ంట్ట
ప్పాథమిక నివ్యరణ చరయ లతో కరోనా నండి రక్షణ పందవ్చ్చా
రని వేళలలో ఎకు్ వ్ సారుు మంచి నీళ్ళే తాగాలి. ఒకరు వ్యడిన బాట్టల్ ఇంకొకరు
వ్యడకుండా జాప్గ్తు వ్హంచ్చలి
మంచి నీళ్ళే తాగే ముందు, టీ తాగే ముందు మరియు అనన ం తినే ముందు చేతులన
సబ్బబ లేదా హాయ ండ్ వ్యష్ తో మోచేతి వ్రకు శుప్భం చేస్తక్కవ్యలి.
పగాకు ప్గేడింగ్ చేసేటపుు డు కనీసం మూడు నండి ఆరు అడుగుల భౌతిక దూరం
పాట్టంచ్చలి.
దగ్గ ినపుు డు, తుమిి నపుు డు ఇతరులకు దూరంగా ఉండి, చేతి రుమాలు లేదా మోచేతిని
అడుుపెట్టయక్కవ్యలి.
పగాకు రైతులన క్కవిడ్19 వైరస్క వ్యయ ప్తు నిరోధంలో భాగ్ంగా పగాకు అమి కాలు నిలుపుదల
చేస్థన సందరభ ముగా, రైతులు తమ దగ్ ిర ఉనన పగాకు మండెలు, బేళ్ళు పాడవ్కుండా
మండెలలో ఉనన పగాకు తేమ శాతమున బట్టయ సాధయ మయనంత ఎకు్ వ్ సారుు తిరగ్
వేయాలి.
ఈ సమయంలో భౌతిక దూరంలో కూలీలన ఉంచి,బేళ్ళు చినన విగా 100 నండి120 క్తలోల
మధయ లో కట్టట
య పుు డు చేతులకు ో
గ్ల స
ు ్ మరియు పూరి ుగా కప్తు ఉంచే బటల
య న ధరించ్చలి.
కొట్టయలలో మరియు ోదాములలో బేళ్ళు నిలీ చేసేటపుు డు బేళ్ళు నేలకు ఆనకుండా బేళ ు
ప్క్తంద కప్రలు ( గుంజలు లేదా ఎతుు రాళ్ళే లాంట్టవి) పెట్టయ బేళ ు ప్క్తంద కూడా గాలి వెళ్ళలా
ు
చేయాయ లి.

ు వ లు
వ్య వ్స్కయ కారయ ప్కమ్మల పై ఆంప్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవ ం వారు జారీ చేసిన ఉతరు
(తేదీ: 5-4-2020)

స్తనిన తమైన క్కతలు మరియు వితునాలు నాట్ట కారయ ప్కమాలన ఉదేేశంచి, రాష్ట్ య ప్రభుతీ ం
సామాజిక దూరానిన కొనసాగ్గస్తు వ్య వ్సాయం / ఉదాయ న కారయ ప్కమాలకు కొనిన మినహాయంపులన
అనమతించింది.

అవి ఏమనగా:
వ్య వ్సాయ/ఉదాయ నవ్న కారయ ప్కమాలన మధ్యయ హ్న ం 1 గ్ంట వ్రకు మాప్తమే చేయవ్లెన.
వ్య వ్సాయ/ ఉదాయ నవ్న కూలీలన మధ్యయ హ్న ం 1 గ్ంట వ్రకు అనమతించ్చలి.
వ్య వ్సాయ/ ఉదాయ నవ్న కూలీలు భౌతిక దూర ప్రమాణాలన పాట్టంచ్చలి.
వ్య వ్సాయ రనిముట్టు, ప్ట్టకరు
య ు, హార్వీ సరు
య ు మరియు రీరర్్ యొక్ కదలికపై ఎట్టవ్ంట్ట
రరిమితులు లేవు.
వ్య వ్సాయం / ఉదాయ న ఉతు తుుల కదలికలపై ఎట్టవ్ంట్ట రరిమితులు లేవు.
ఎరువులు, పురుగుమందులు మరియు వితునాల కదలికపై ఎట్టవ్ంట్ట రరిమితులు లేవు.
ఆకాీ ఫీడ్, వితునంతో పాట్ట జంతువులకు రశుప్గాసం కదలికపై ఎట్టవ్ంట్ట రరిమితులు
లేవు.
అనిన వితునాలు, ఎరువులు, పురుగుమందుల దుకాణాలన మధ్యయ హ్న ం 1 గ్ంట వ్రకు తెరిచి
ఉంచ్చలి. వితునాలు, ఎరువులు, పురుగుమందుల దుకాణాల విప్క్తయలులో సామాజిక దూర
నిబంధనలు మరియు ఇతర జాప్గ్తులన సప్కమంగా పాట్టంచ్చలి.
వ్య వ్సాయ / ఉదాయ నవ్న ఉతు తుుల సేకరణకు ప్గామ వ్య వ్సాయ సహాయకులు మరియు
ప్గామ ఉదాయ నవ్న సహాయకులు సౌకరాయ లు కలిు ంచ్చలి. ప్రభుతీ ం ప్రకట్టంచిన కనీస
మదతు
ే ధర గురించి ప్రచ్చరం చేయాలి మరియు న్ం
య వ్యట్టలకు
ు ండా తగు జాగ్ర ులు
తీస్తక్కవ్యలి.
గ్గట్టయబాట్ట ధర కనాన బాగా తకు్ వ్ ధరలకు అమి కాలు జరిగ్గతే, వెంటనే 1907 టోల్ ప్ఫీ
నంబర్కు తెలియజేయాలి.

ు ది సూచనలు
భారత దేశ ప్రజలకు మన గౌరవ్ ప్రధాన మంత్రి ప్ీ నరంప్ద మోదీ గారి సరర
తేది : 14-4-2020

1 మన ఇళే లో ఉనన పెదవ్య
ే ళే న కరోనా నంచి కాపాడుక్కవ్యలి
2 లాక్ డౌన్ న, సామాజిక దూరానిన పాట్టంచ్చలి.ఇంట్టలో తయారుచేస్తకునన మాస్క్ లన
ఎలవే
ు ళల ధరించ్చలి
3 ప్రతి ఒక్ రూ రోగ్ నిరోధక శక్త ుని పెంచ్చక్కవ్యలి
4 ప్రజలు ఆరోగ్య సేతు యాప్ న డౌనోుడ్ చేస్తక్కవ్యలి
5 సాధయ మైనంతవ్రకు పేదలన, అనాన రుుల న ఆదుక్కవ్యలి
6 సంసలో
ి సహోద్యయ గుల రట ు కరుణ, దయ చూప్తంచ్చలి
7 డాకరు
య ు, సఫాయ కారిి కులు, పోలీస్తలు రట ు గౌరవ్ం చూప్తంచ్చలి

తెలుగు లో ఆరోరయ సేతు యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తకునే విధానం (https://www.mygov.in/aarogyasetu-app/) or (https://www.youtube.com/watch?v=QV9B1jv62ak)

కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని ఎదురోోవటానికి పొగాకు రైతులు పాటంచవలసిన జాగ్రత్ిలు
♨️ *రైతు సోదరులు ప్రస్తుతం పగాకు ప్గేడింగ్, బేళ్ళు కటడ
య ం, రవ్యణా వ్ంట్ట కారయ ప్కమాలు
చేరడుతునాన రు మరియు ఆక్షన్ కంప్దాలకు వెళ్ళు నాన రు. ఇవ్నీన ప్శమతో కూడుకునన వి మరియు
కరోనా వైరస్క సంప్కమణన స్తలభంగా వ్యయ ప్తు చేసే వి్యంలో ప్రమాదాలన కలిగ్గసాుయ.
అందుక్కసం ప్క్తంద వివ్రించిన జాప్గ్తులు తీస్తక్కవ్యలి * ♨️

👉 ప్గేడింగ్ చేసే వ్యళ్ళే తరు నిసరిగా మాస్త్ ధరించ్చలి. చేతులు శుప్భంగా కడుక్క్ మని చెపాు లి.
ు
👉 బేళ్ళు లోడ్ చేయడానిక్త మరియు రవ్యణా చేయడానిక్త తగ్గన వ్య క్తగ్త
భప్దతా చరయ లు తీస్తక్కవ్యలి
👉 ఆక్షన్ కంప్దాలకు గుంపులు గా ఒక వ్యహ్నం లో కాకుండా, సాధయ మైనంతవ్రకు వేర్వీ రుగా
వెళ్ళే లి
👉 ఆక్షన్ కంప్దాలలో సామజిక దూరo తరు నిసరిగా పాట్టంచ్చలి
👉 మాస్త్ లేదా కరీా ఫ్ మొఖానిక్త అడుుగా పెట్టయక్కవ్యలి
👉 శానిటైజర్ తో కాని సబ్బబ తో కాని చేతులు శుప్భం చేస్తకుంటూ ఉండాలి. అలానే తోట్ట రైతు
సోదరులకు అవ్గాహ్న కలిప్తంచ్చలి
👉 ఇంట్ట నండి తెచ్చా కునన వ్యటర్ బాట్టల్ న మాప్తమే ఉరయోగ్గంచి వీలైనంత తరచ్చగా
శుప్భమైన నీరు ప్తాగాలి

రైతు సోదరులకు నమసా్ రం

👉 వ్రాాలు రడుతునన ందు వ్లన రచిా రొట య రంటలు ఐనట్టవ్ంట్ట జనము (ఎకరాకు 20 క్తలోలు ),
జీలుగు ( ఎకరాకు 20 క్తలోలు ), ఉలవ్లు (ఎకరాకు 5-6 క్తలోలు) గాని వితుుక్కవ్యలి

👉 బోడు/మలె ు ఎకు్ వ్గా ఆశంచిన ముందు పలాలకు ఎర రంటలు అయన పెసర లేదా
నవుీ లు లేదా మొక్ జొనన
ఉదృతిని తగ్గ ించ్చక్కవ్చ్చా

వేస్తక్కవ్యలి. ఈ రంటలు వేస్తకుంట్ట రబి పగాకు రంట లో బోడు

ఉతుర కోస్కు తేలిక నేలలోో, ప్రస్తుతం పొగాకు నారుమడులలో నలకా
ో డ తెగులు ఎకుా వ్గా
వాయ పిస్తునన ందువ్లన రైతులు ప్రంద వివ్రించిన సలహాలు పాటంచరలరు
👉 1) 0.2 శాతం కారర్ ఆక్స్ గ్లక్కురైడ్ (గ్లలైట్ట
ు క్్ ) న (10 లీ. నీట్టక్త 20 ప్గా. చొపుు న) లేక ఫినామిడాన్ +
మాంక్కజెబ్ ( సెక్తన్)
య (10 లీ నీట్టక్త 30 ప్గా) పగాకు వితిున 25 రోజుల తరువ్యత ప్తచికారీ చేయాలి (లేదా)
👉2) 0.2 శాతం మెటలక్స్ ల్ + మాంక్కజెబ్ (రిడోమిల్) (10 లీ. నీట్టక్త 20 ప్గా) ప్తచికారీ చేయవ్చ్చా న

ఉతుర

కోస్కు

ప్రస్తుతం కురుస్తునన
అధిక వ్ర్షాలు వ్లన పొగాకు
నారుమడులలో మ్మగుడు తెగులు, నలోకాడ తెగులు (లీఫ్ బ్లట
ో ్) ఎకుా వ్గా ఉనన ది
తేలిక

నేలలోో,

కావున రైతులు ప్రంద వివ్రించిన సలహాలు పాటంచరలరు

👉1) బోరోు మిక్ ర్ 0.4 శాతం (40 ప్గా కారర్ సలేే ట్ + 40 ప్గా స్తనన ం 10 లీ. నీట్ట లో కలిప్త) రోజ్ కన్
తో ప్డెంచింగ్ చేస్తక్కవ్యలి. అనిన ట్టకంట్ట ఇది చ్చలా బాగా ఈ తెగుళ ున అరికడుతుంది. (లేదా)
👉2) ఫినామిడాన్ + మాంక్కజెబ్ (సెక్తన్)
య (10 లీ నీట్టక్త 30 ప్గా) పగాకు వితిున 25 రోజుల తరువ్యత
ప్తచికారీ చేయాలి (లేదా)
👉3) 0.2 శాతం మెటలక్స్ ల్ + మాంక్కజెబ్ (రిడోమిల్) (10 లీ. నీట్టక్త 20 ప్గా) ప్తచికారీ చేయవ్చ్చా న
నారుమడులలో లద్దే పురుగు ఆశంచే రరిస్థతు
ి లు ఉనన ందువ్లన ఇమామెక్తన్
య లంజోయట్
(ప్పక్మ్)
5 ప్గా 10 లీ నీట్టక్త ప్తచికారీ చేయాలి.
ైు

పొగాకు నారుమడి లో మరియు మొకా లు నాటే ముందు తీస్తకోవ్లసిన జాప్రతులు

👉1 . మెగ్నన షియం సలేే ట్ ౦.4 % అంట్ట లీటరు నీట్టక్త 4 ప్గా కలిప్త కాయ న్ తో వ్యరం వ్య వ్ధి లో
ర్వండుసారుు పెట్టం
య చ్చలి
👉2. నారుమడి లో పట్టషియం లోరం కూడా కనిప్తస్తుంది. కాబట్టయ 2 % పట్టషియం సలేే ట్ (1
లీటరు నీట్టక్త 20 ప్గా ) ప్తచికారీ చేస్తక్కవ్యలి
👉3. మొక్ నాట్టన 10 రోజులకు కానిే డార్ లేదా అకాయరా ప్తచికారీ చేస్తక్కవ్యలి. చ్చట్టయరక్ ల
తెలద్య
ు మ వ్యలకుండా చేస్థ వైరస్క తెగులు నివ్యరిస్తుంది.
👉4. ఇపుు డు నారు తయారుగా ఉనన ది కావున నాట్టు వేస్తకునే ముందు నలకా
ు డ తెగులు వ్స్తుంది
అనిప్తంచే పలంలో గ్లబటా
ు ట్టక్్ నీళ్ళు (20 ప్గా 10 లీటర ు నీట్టక్త) పోయాలి లేదా మొక్ నాట్టన
తరువ్యత ప్సేు యర్ నాజిల్ తీస్థ కూడా పోయవ్చ్చా న.

