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ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ 10/2015

ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ, ಾಗು%&
ಹ ೆೆಯಲು ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ, 10-15 ಆಗ() 2015 ರ ಅವ,ಯ-.
(39 ೇ ಪ/ಾ0ತ 2ಾರ)
“ಈ ಸಲೆಯು ಆ4ಾ 5ಾಜ7ಗಳ 5ಾಜ7 ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7>ಲಯಗ?ಂದ A<ೕಕBAದ /ಾ ಯನುC ಆಧBA=ೆ”

ಹ2ಾ/ಾನ ಸಲೆ
ಆಗ()
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ಕಾDಟಕ

Fಾರ2ಾಡ 20 14 18 15 17 14 ಉತಮ ಮೆ4ಾ ರುವ ಪ=ೇಶಗಳ-. ಭೂL AದMNೆಯನುC /ಾಡOಾ =ೆ. ಈ
ಾ2ೇB
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ಾಗದ-. ಸು/ಾರು 10% ಪ=ೇಶದ-. TತೆಯನುC /ಾಡOಾ =ೆ. ಜುOೈ ಂಗಳV
ಮು ದ WೕOೆ ಹಯ ೈTX , TZ ಅಥ2ಾ TZ\ೕತರ ತ?ಗಳನುC Tತೆ

Wೖಸೂ&

/ಾಡುವ]ದು ಸೂಕವಲ.. 30 ಮತು 50 ನದ ೆೆಯ-. 25 ೆa ಾರಜನಕ / ೆ
(ಅಂದ5ೆ 50 ೆa ಯೂB4ಾ / ೆ ) ಮತು 12 ೆa efಾ7Aಯಂ (20 ೆa MOP /
ೆ ) ನುC ಉಪgೕ ಸೇಕು. ಹ ೆೆಯ-. ಏಕ ದಳ ಕೆಗಳ ೕವ ಸಮ ೆ7
ಇದj5ೆ, 1 L- -ೕಟ& k<lೊOೊem ಈnೈo (ತರಗ ಸೂಪ&) ನುC ಒಂದು
-ೕಟ& >ೕBನ-. ೇBA 30 ನದ ನಂತರದ ೆೆಯ-. Aಂಪqಸೇಕು.ೇಗೆ
Tತೆ /ಾqರುವ ೆೆಯು rಗುs ಬರು:ೆಯ ಗBಷv ಹಂತ ಮತು Tೕಜೋಶ
ರಚೆ ಹಂತದ-.ದj5ೆ, 1% 19:19:19 ಕರಗುವ ರಸೊಬzರದ lೊNೆ 1% MgSO4
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ಮತು 5 L-ೕ ಪ.ೊ|} ನುC 15 -ೕಟ& >ೕBನ-.
ಉತರ ಕಾDಟಕದ

aOೆ.ಗಳ-. ಮೆ ಕqW ಪ/ಾಣ ಇರುವ ಕೆ, ೆೆಯ

>ಾDಯಕ ಹಂತಗಳ-. (rಗುs ಬರು:ೆ ಮತು
ಪ4ಾDಯ ೇ ಲ

ೇBA Aಂಪqಸೇಕು.

ಹೂTಡುವ) >ೕ5ಾವBಯನುC

ಾಲುಗಳ-. /ಾಡುವಂNೆ ಸಲೆ >ೕಡOಾ =ೆ.

ಪದjಂದ ೆಚು ಪ=ೇಶದ-. ಇರುವ >ೕರನುC ಉಪgೕ ಸಬಹುದು.

/ಾದB
ಮೆಯ ಪ/ಾಣ (L.Lೕ)

< 5 5-20 20-50 50-80 > 80

ಈ

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂ ೇಧಾ ಸಂಾನಂದ ಾರಸು ಾರುವ ವಹ!ಾ ತಂತಗಳ%
(ಾ. ೆ.ಆ& ಾಂಯವರು ಈ ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ ಯ Oೇಖಕ5ಾ ರುNಾ5ೆ. ಇದರ 4ಾವ]=ೇ ಾಗವ] ಪಕಟೆಯ-. ಅಥ2ಾ 4ಾವ]=ೇ ರೂಪದ-.
Oೇಖಕರ ಅನುಮಲ.=ೇ ಬಳಸಾರದು )

ಈ ಸಂಪ Zಪ%0ಯ-. ಾರಸು /ಾqರುವ ತಂತಗಳV

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ

ದ ಪgೕಗಗಳ

ಫ-NಾಂಶಗಳನುC ಆಧBA2ೆ ಮತು ::ಧ 5ಾ9ೕಯ ಮತು lಾಗಕ >gೕಗಗಳV >ೕqರುವ /ಾಗDದಶDನಗಳನುC ಬಳA=ೆ.
ಾಾನ& 'ೆ(ೆ ಆ*ೋಗ& ವಹ!ಾ ಕಮಗಳ%
1.

ಮೆ4ಾ ತ ಪ=ೇಶಗಳ-. ೇಗೆ ಕfಾ:ೆ ಬರುವ ತ?ಗಳV ಅಥ2ಾ TZ ಹ ೈTX ಗಳನುC ೆೆಯಲು ಆದ7Nೆ
ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮೆ4ಾ ತ ಪ=ೇಶಗಳ-. 80 L- Lೕಟ& ಮೆ ಬಂದಕೂಡOೇ ೇಗೆ Tತೆ /ಾಡುವ]ದು ಉತಮ.

3.

ಮೆ ಆ ತ ಪ=ೇಶಗಳ-. TತೆಯನುC ಂಡುಗಳ WೕOೆ :ೇಷ2ಾ , ೆನ ಾಂದNೆ ೆಟ) ವ7ವ ೆ!ಗಳ-. (high density
planting systems) ೈೊಳVವ]ದು ಸೂಕ2ಾ =ೆ

4.

ಮೆ ಆ ತ ಪ=ೇಶಗಳ-. TZ ಹ ೈTX ಗಳನುC 90 × 10 ೆಂZLೕಟ& ಅಂತರದ-. Tತೆ /ಾಡಬಹುದು. ಮತು 2ಾ7ಪಕ
ನ-. >ೕ5ಾವB ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, ಾಗು%&), ಏ ಎ 615 (VN-MAU, ಪಬD C), ಎ.ೆ.ಎ 081 (ಾ PDKV, ಅೋಲ), Oೆ ಧನ<ಂತB
(MPKV, 5ಾಹುB) ೇಗೆ ಕfಾ:ೆ ಬರುವ TZ\ೕತರ ಹ ತ?ಗಾ ದುj, ಇವ]ಗಳನುC ಜೂ 15kಂತ rದOೇ ೆನ
ಾಂದNೆ ೆಟ) ವ7ವ ೆ!ಗಳ-. (high density planting systems) 60 × 10 ೆಂZLೕಟ& ಅಂತರದ-. (40 × 10 ೆಂZLೕಟ& Oೆ ಧನ<ಂತB) Tತೆ /ಾಡುವ]ದBಂದ >ೕBನ ೊರNೆ ಮತು ಾೊರಕ kೕಟಗಳ ಾFೆಂದ ತ%Aೊಳಬಹುದು.

6.

ೆನ ಾಂದNೆಯ TZ\ೕತರ ಹ ತ?ಗಳನುC ೊ4ಾTೕ (ಬq5ೈlೊTಮಂ ಜ ಾ>ಕಂ Tೕಜ kNೆgಂೆ), ಅಲಸಂ
ಅಥ2ಾ ಉjನ ೆೆಗಳ lೊNೆ ಅಂತರ ೆೆ4ಾ (45 ೆಂZLೕಟ& ಾಲುಗಳ ಮ=ೆ7 ಮತು 10 ೆಂZLೕಟ& ಸಸ7ಗಳ ಮ=ೆ7)
Nೆೆದುೊಳಬಹು=ಾ =ೆ.

7.

ೆನ

ಾಂದNೆಯ TZ ಹ ೈTಡsಳನುC

ೊ4ಾTೕ (ಬq5ೈlೊTಮಂ ಜ ಾ>ಕಂ Tೕಜ kNೆgಂೆ), ಅಲಸಂ

ಅಥ2ಾ ಉjನ ೆೆಗಳ lೊNೆ ಅಂತರ ೆೆ4ಾ

(ಎರಡು TZ ೈTX

ಾಲುಗಳ ಮFೆ7 ಒಂದು

ಾ-ನಂNೆ)

Nೆೆದುೊಳಬಹು=ಾ =ೆ.
8.

ಹ ೆೆಯ ಸುತ NೊಗB ೆೆಯ 2-3 ಗq ಾಲುಗಳನುC ೆೆಯುವ]ದು ಹುq ಗೆ (L- ಬ) ಮತು ಾೊರಕ kೕಟಗಳ
ಹNೋZಯ-. ಸಾಯಕ2ಾಗುತ=ೆ

9.

rದಲ ಮೆಯ ನಂತರ ಾD 4ಾXD ೊಬzರ ಅಥ2ಾ ಾಂeೕಸನುC ಪ ೆೆ)ೕBೆ 5 Bಂದ 10 ಟ ಬಳಸೇಕು.

10. eೕಷಾಂಶಗಳ A!Bೕಕರಣಾ ಅlೋfೋಬೆ)& ಮತು .ಎ(.T.ಗಳನುC ಪ ೆa Tೕಜೆ 25 ಾಂ ಬಳಸೇಕು.
11. =ೊಡ ಮತು ಸೂ eೕಷಾಂಶಗಳ ಅತು7ತಮ >ವDಹೆೆ: MgSO4, 2%

ಯೂB4ಾದ ನಂತರ 2%

qಎ

Aಂಪqಸುವ]ದBಂದ Cry1Acಯ ಸB4ಾದ ಅವ7ಕ2ಾಗುತ=ೆ ಮತು ಎOೆಯ ೆಂ ಾಗು:ೆಯ ಸಮ ೆ7ಯೂ ಕqW4ಾಗುತ=ೆ.
ಸಸ7 ಒಣಗುವ 5ೋಗದ ಆರಂಕ ಹಂತದ-. 1% ೋಾo) ೊ.ೕ5ೈX Aಂಪಡೆ ಮತು ಮ0ನ ದ2ೌಷಧ2ಾ 1% ಬ:A
ಉಪgೕ ಸುವ]ದBಂದ ಸಸ7ಗಳ ೇತBೆೆ ಸಾಯ2ಾಗುತ=ೆ.
12. ಎOೆ ೆಂ ಾಗು:ೆಯ ಹNೋZ: ೆೆಯ 90 ನಗಳ-. 15 ನಗಳ ಅಂತರದ-. ಎರಡು ಾB 2% ಯೂB4ಾ, 0.5% ಸತು:ನ
ಸOೇ ಮತು 0.2% ೋ5ಾ Aಂಪಡೆ /ಾq.
13. ೌಕಗಳV ಮತು ಹೂವ]ಗಳ ಸಂರೆ: ಪ.ೊ|} 4.5 ಎ(ಎo (ಎಎಎ) ಾrೕDನನುC 21 ..ಎಂ. ಪ/ಾಣದ-. (ಪ 15
-ೕಟ& >ೕBೆ 7 L-ೕ) AಂಪqA.

.ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ

ಾಾನ& ಾರಸುಗಳ%
ಾ:
1.

ರಸ

ೕರುವ kೕಟ >5ೋಧಕ ತ? ಅಥ2ಾ ೈTಡಗಳನುC ಆ\ /ಾq. ರಸ ೕರುವ kೕಟ >5ೋಧಕ TZ ೈTX ಗ?ೆ

ೆಲವ] kೕಟಾಶಕಗಳ Aಂಪಡೆಯ ಅಗತ72ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ kೕಟಗಳ ಪರಭಕಗಳನುC eೕNಾ ಸಲು, ೊ4ಾTೕ ಅಥ2ಾ lೋಳ ಅಥ2ಾ ಉjನ ಅಥ2ಾ ಹಲಸಂ

ಅಂತರ ೆೆಗಳನುC ೆೆಯೇಕು.
3.

ಪ ೆa Tೕಜೆ ಇLಾೊ.ೕX (8 ಾಂ), 2ೈಟ2ಾ7 ಅಥ2ಾ nೈ5ಾ (3 ಾಂ) ಬಳೆ ರಸ

ೕರುವ kೕಟಗಳ ಮತು

5ೋಗಗ?ಂದ ರೆ >ೕಡುತ=ೆ.
4.

:ೇಷ2ಾ ರಸ ೕರುವ kೕಟಗಳ >ವDಹೆಾ ಕ>ಷv ಾರಜನಕಯುಕ ೊಬzರಗಳನುC ಬಳA.

5.

ಕೃ9 ಭೂLಯ-. ೈಮDಲ7 (ಕೆರ ತ) ಾ ಾq

6.

ಹುq ಗೆ ಮುೊಂqರುವ ಸಸ7ಗಳನುC kತು ಾಶ/ಾಡುವ]ದು.

7. ೇ:ನ ಅಂಶಗಳನುC ಮತು lೈ:ಕ >ಯಂತಣ ಆ\ಗಳನುC ಬಳA.
8. ೆ5ೋrೕ ಬOೆಗಳV ಂ ಾೊರ kೕಟಗಳ Wೕ-<ಾರೆೆ ಸಮಥD2ಾ 2ೆ
9. Tತೆ /ಾqದ 30-40 ಮತು 50-60 ನಗಳ ನಂತರ  , ಹುq ಗೆ ಮತು ಇತ5ೆ ರಸ

ೕರುವ kೕಟಗಳ ಪBಾಮಾB

ಮತು ಪBಸರ- ೆCೕ >ಯಂತಣಾ , ಇLಾೊ.ೕX, ೈWnೋ\ೕ ಅಥ2ಾ ಅAೇಟನುC ಾಂಡೆ ಅಥ2ಾ ಮ0ೆ
(ೇBನ ಬ?) ಬಳಸೇಕು.

ಾಡ'ೇ:
1.

ೕವ2ಾದ ಎOೆ ಮುದುರು 5ೋಗವನುC ತೆಗಟ)ಲು ಉತರ ಾರತದ-. 15 Wೕ ನಂತರ Tತೆ /ಾಡುವ]ದನುC
ತ%ಸೇಕು

2.

ೈಸ Dಕ lೈ:ಕ >ಯಂತಣವನುC ಸಂರಸಲು ೆೆಯ rದಲ ಎರಡು ಂಗಳ-. 5ಾ ಾಯ>ಕ kೕಟಾಶಕಗಳನ
ಬಳೆಯನುC ಾದ72ಾದಷು) ತ%ಸೇಕು.

3.

ಹ ಎOೆ ¡ೕಲ&, ಸ7Oೆಪ =ೆ5ೊಗತ, ಮತು ಹ

ೇLಲೂ ೆ&, ಅೋL( ೆ.ೕ2ಾ ಮತು ಇತ5ೆ Oೆೋ ೆ)ೕರ

kೕಟಗಳV ನಗಣ7 ಾ>ಯನುCಂಟು /ಾಡುವ]ದBಂದ ಇವ]ಗಳ >ಯಂತಣೆ kೕಟಾಶಕಗಳನುC ಬಳಸಾರದು. ಅಲ.=ೆ ಈ
kೕಟಗಳV ಾೊರಕ >ಯಂತಕ Lತ kೕಟಗಾದ fೆ¢ೋಾ/ಾ, ಅಪಂNೆOೆ( ಮತು AA5ೋಪ ಾrೕDಸ
ಇNಾ7ಗಳ ೆಳವ0ೆೆ ಸಾಯಾB4ಾ ರುತ2ೆ.
4.

ಾೊರಕ kೕಟಗಳ WೕOೆ ಆ\ ಒತಡವನುC ತ%ಸಲು TZ ಹ WೕOೆ TZ ಾಮುDOೇಶನ£ಳನುC Aಂಪqಸೇq.

5.

ಹ ೈTX TೕಜಗಳನುC ಇLಾೊ.ೕX-L ತೊ?Aರುವ]ದBಂದ, >gೕ>ೋZೋಇX kೕಟಾಶಕಗಾದ
ಅ ೆತL¤, ಇLಡೊ.ೕX, ೊ.ೕಥ4ಾ>ೕ ಮತು gೕWnೊಮsಳನುC Aಂಪಡೆ /ಾಡವ]ದನುC ತ%ಸೇಕು.

6.

ಡಬೂ.¥.ಎ.ಓ ೇ0- I (ಅತ7ಂತ ಅ ಾಯಾB ವಗD) kೕಟಾಶಕಗಾದ ¡ೕಸL=ೊ, Lೕnೈo ಾ75ಾ§4ಾ,
¡ೕ5ೆ¨, rೋೊfೋಾ(, qೊ.ೕ©D(, ಾೋD5ೋ, WNೊªLo, fೆ¢lೊಾ(, ಮತು WfಾA ೊ}
ಗಳನುC ಬಳಸೇq.

7.
8.

|eೕ>o ಮತು ೈ5ೆnಾ«¬ ೆಳಸರುವ]ದBಂದ 2ೈ ೆ.ೖ ಹರಡು:ೆಯನುC ತೆಗಟ)ಬಹುದು.
kೕಟಾಶಕಗಳ LಶಣಗಳನುC ತ%A.

ರಸ 1ೕರುವ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಆ2ಕ ಗ3ಷ5 ಮಟ5 (ಇ.7.ಎ9.): 2ೈ ೆ.ೖ ಮತು/ಅಥ2ಾ -ೕm ಾಪ& ಾ>ಯು ಆ§Dಕ ಗBಷ) ಮಟ)ದ ೇ0- II ತಲುದ5ೆ
ಅಂದ5ೆ ಎOೆಗಳ ಮುದುರು:ೆ ಮತು ೆಳ ನ ಎOೆಗಳ kಂk.ಂ ಮತು 25% ಸಸ7ಗಳ ಎOೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ ಬಣೆ ರು ದ5ೆ, ೆಳೆ
ಸೂAದ 4ಾವ]=ಾದರು kೕಟ >ಯಂತಣ ಕಮಗಳನುC ಬಳಸಬಹುದು.
1.

ೇ:ನ ಎೆ 1.0% + ೇ:ನ Tೕಜದ ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% qಟಜDಂ

2.

10 ಾಂ 2ೆZA-ಯಂ Oೆಾ>ಯ ಉತಮ ಾಮುDOೇಶನನುC ಒಂದು -ೕಟ& >ೕBನ-. ಬಳಸೇಕು

3.

ೈಅೆ>!ಉ5ೊ (50 ಡಬೂ.¥ 800 ಾಂ/ೆಕ)&),

4.

¡.ೕ>ಾL¤ 50 ಡಬೂ.¥a 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ)& ಅಥ2ಾ

5.

ಬು ೆೆa 25% ಎ( A 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ)&

kೕಟಾಶಕಗಾದ ೈWnೊಎಟ ಅಥ2ಾ ಅAೇ ಅಥ2ಾ ಎ§4ಾ ಇವ]ಗಳನುC ಬಳಸಬಹುದು ಆದ5ೆ ಪBಸರ ಮತು ಪBಸರ
ಸುರNೆ, ದNೆ ಮತು ಪ5ೋಧೆ ಸಂಬಂ,Aದ ಅಂಶಗಳ ದೃ9)ಂದ ಇವ]ಗಳ

ಬಳೆಯನುC

ಪ4ಾDಯ Bೕಯ-.

ಪBಗ0ಸೇಕು.
LೕB¤ ಬ ಹಯ ೌಕಗ?ೆ ಆ§Dಕ ಾ>ಯನುC ಉಂಟು/ಾqದ5ೆ, ಅAೇ 75 ಎ(  @ 1 ಾಂ / -ೕಟ& ಅಥ2ಾ
ೈWnೊಎಟ AಂಪqಸುವಂNೆ ಸಲೆ >ೕಡOಾ =ೆ.
ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಾೊರಕ kೕಟಗಳನುC >ಯಂಸಲು TZ ಹಯು ಪBಾಮಾB4ಾ =ೆ
ೆಳ;ನ ತಂತಗಳನು< =7>ೕತರ ಹ 'ೆ(ೆಯಲು ಾರಸು ಾಡ@ಾ;Aೆ
ಾೊರಕೆ ಆ§Dಕ ಗBಷ) ಮಟ)ದ ( ಇ Z o) 50% ೕqತ ಸಸ7ಗಳ ( ಒೆದ ೌಕಗಳ-. ಪ2ೇಶ ರಂಧ:ರುವ ಸಸ7ಗಳV)
ಸಮಯದ-..
1.

ಆ§Dಕ ಗBಷ) ಮಟ)ದ ಸಮಯದ-. ಾೊರಕ,

ೊ%ೕೋಪರ ಅಥ2ಾ 2ೈ ೆ.ೖ ಗಳನುC >ಯಂಸುವ ಸಲು2ಾ

rದಲು T Z ಹಯ WೕOೆ ೆಎಏ  : ಬಳA, ಒಂದು 2ಾರದ ನಂತರ ೇ:ನ Tೕಜದ ಾರ 5.0% ನಷು) ಅಥ2ಾ
¡ೕಸOೋೆ ಬಳಸೇಕು.
2.

Tತೆಯ 70-80 ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭ7:ದj5ೆ fೆ¢ೋಾ/ಾವನುC TZ\ೕತರ ನಮೂೆಗಳ WೕOೆ ಬಳಸಬಹುದು.
fೆ¢ೋಾ/ಾದ

ನವlಾತ

ಶುಗಳV TZ ಹಯ WೕOೆ ೊಲ.ಲ%ಡುವ]ದBಂದ fೆ¢ೋಾ/ಾ

ಾ75ಾAfಾX

TಡುಗೆಯನುC ತ%ಸೇಕು, ಇಲ.2ಾದ5ೆ ಇದು >ಷ%BಾಮಾBಯಗುತ=ೆ.
3.

ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ Bೕ@ೆ ಪ3!ಾಮಾ3Dಾ;ರುವ .ೕಟಾಶಕಗಳ%
a.

ೊ.ೕ ರಂತ>-eo (ೊರlೆ)

b.

.ೆ>j4ಾWೖX (ೇ)

c.

ೆ%ೖೋ ಾX

d.

ಎಮWk) ೆೊ®\ೕ ಮತು

e.

ಇಂೋ ಾ¯D
ಈ kೕಟಾಶಕಗಳV ಗುB kೕಟಗಳ WೕOೆ ೆನ ಆಯj :ಷತ<ವನುC ೊಂದುj, ಹ ಪBಸರದ ಪgೕಜಕರ kೕಟಗಳ
WೕOೆ ಕqW :ಷತ<ವನುC ೊಂ2ೆ. ಈ kೕಟಾಶಕಗಳನುC ಪBಸರ ಸಮಥD>ೕಯ kೕಟಾಶಕ->5ೋಧಕ >ವDಹೆ
ಾಯDಕಮಗಳ-. ಆದಶD ಾಯ2ಾ ಬಳಸಬಹುದು.

4.

FಂG ಮತು ಚುೆI ಾ:ೊರಕಗಳ%: ಆ§Dಕ ಗBಷ) ಮಟ)ವ] ಒಂದು ಬದುkರುವ ಾೊರಕ ಮBಯು ಹತು ಹAರು
Tೕಜೋಶಗಳ-.ದುj ಅಥ2ಾ ಪ 5ಾೆ 8 ಪತಂಗಗಳV ಮೂರು >ರಂತರ 5ಾಯ-. ಾ0Aೊಂಡ5ೆ, k<ಾOಾ( 25
ಇA, eೕೆೋಾ( 50 ಇA @ 2 L- -ೕಟ&/ಒಂದು -ೕಟ& >ೕBೆ ಅಥ2ಾ §ಒqಾ¯D 75 ಡಬೂ.¥  20 ಾಂ
ಅಥ2ಾ 4ಾವ]=ೇ ೈ5ೆ ತ«j ಅನುC Aಂಪqಸೇಕು.

ಇತರ .ೕಟಗಳ%
1.

ಾLMೊNೆ5*ಾ Oಟುರ: kೕಟಗಳ rfೆ)ಗಳನುC ಆಯುjೊಳVವ]ದು ಅಥ2ಾ ಎ( ಎo ಏ  : ( ಾ%ೊ ೆ)5ಾ -ಟುರ
ನುೆ.ಅ& ಾ-ೈೋA( 2ೈರ() @ 500 ಎo ಇ/ೆೆ5ೆ ಅಥ2ಾ Br 10 ಇ A Aಂಪqಸೇಕು ಅಥ2ಾ 250
ಾಂ Oಾ:D 75 ಡಬೂ.¥  ಅನುC 250 -ೕಟ& >ೕBನ-. ೇBA ಒಂದು ಎಕ5ೆೆ Aಂಪqಸೇಕು.

2.

ಾಂಡದ ನುA kೕಟದ ಾ>ಯನುC ಕqWೊ?ಸಲು 2 L- -ೕಟ& eೆೋಾಸನುC ಒಂದು -ೕಟ& >ೕBನ-.
ೇBA Aಂಪqಸೇಕು.

3.

Rಾ3ೕ ಮ(ೆ ಪAೇಶಗಳOS ೆ<ೕ9 ಾಟ: 2% Wfಾ-jೈX ( ೆCೕo ೊಲ.ಲು) @ 12.5 ೆa / ೆೆ5ೆ Nೆೆದುೊಂಡು
ಇದನುC

ೆCೕo ಅಡಗುNಾಣಗಳ-., ಬದುಗಳ WೕOೆ ಮತು ೆCೕo ಾ>ಯನುCಂಟು /ಾqದ ೆೆಯ ಸುತ-ನ ಮ0ನ-.

ಾಕೇಕು.
*ೋಗ ವಹ!ೆ
Nಾ&*ಾT95 ಅಥWಾ ಹXಾY ಒಣಗುವ (\ೊಸ T95) ಅಥWಾ T95 / 'ೇರು ೊ(ೆತ: ಈ 5ೋಗದ ಲಣಗಳV ಬರ ನಂತರ ಮೆ
ಬಂದ-. ಅಥ2ಾ >ೕ5ಾವB ಇರುವ-. ಾ0AೊಳVತ2ೆ. ಈ ಲಣಗಳV ಾ0Aೊಂಡ ೆಲವ] ಗಂfೆಗಳ ಒಳೆ 10 L- ಾಂ
ೋಾo) ೊ.ೕ5ೈX ನುC ಒಂದು -ೕಟ& >ೕBನ-. ೇBA ಾ>ೊಳಾದ ಸಸ7ಗಳ WೕOೆ Aಂಪqಸೇಕು ಮತು / ಅಥ2ಾ 25
ಾಂ ಾಪ& -ಆk ೊ.ೕ5ೈX ಮತು 200 ಾಂ ಯೂBಯ LಶಣವನುC 10 -ೕಟ& >ೕBನ-. ಅಥ2ಾ 1 ಾಂ ಾೆDಾa
-ೕಟ& >ೕBನ-. ೆರA ಸಸ7ಗಳV NೋಯುವಂNೆ Aಂಪqಸೇಕು. .
=ೕಜೋಶ ೊ(ೆತ
ಾ/ಾನ72ಾ ಆರಂಕ2ಾ aೕವತೆದ ಸಸ7ದ ೆಳಾಗದ aೕವೊಶಗಳV rೕಡ ಮತು ತುಂತುರು ಹ>ಗಳ ಾರಣ ೊೆತು
ೋಗುತ2ೆ. ಒಂದು -ೕಟ& >ೕBನ-. 2 ಾಂ ಮೊlೆ¯ 75 ಡಬೂ.¥ ಮತು ೊ.ೕ5ೋಥOೋ>o 70 ಡಬೂ.¥ AಂಪqA.
ಉತಮ ಫ-Nಾಂಶಗ?ಾ , 100 -ೕಟ& -ೕಂಧಾಶಕದ Lಶಣದ-. 10 ಾಂ ೆೆ<¨ 99 ಅಥ2ಾ 50 L- fೆ¢fಾನC ಬಳA.
ಆ@ೆ5ೆ3Dಾ *ೋಗ: ಒಂದು -ೕಟ& >ೕBನ-. 2.5 ಾಂ ಮೊlೆ¯ AಂಪqA.
Bೖ*ೋ_ೇ`ಯa ಎ@ೆ ಚುೆI *ೋಗ ಮತು / ಅಥWಾ 'ಾ&.5ೕ3Dಾ *ೋಗ: 200-250 -ೕಟ& >ೕBನ-. ೆe)ೕWೖA
ಸOೇ (15-20 ಾಂ / ೆ) lೊNೆೆ ಾಪ& ಅೊ.ೕ5ೈX (1.5 Bಂದ 2 ೆa /ೆಕ)5ೆ) Aಂಪಡೆ.
ಕ(ೆಯ ವಹ!ೆ
rಳೆಗೂ ಮುಂೆ, ಕೆಾಶಕಗಾದ ಾ)ಂ

30 ಇ.A. ಅಥ2ಾ ಬಸ- 45 ಇ.A. ಗಳನುC ಪ ೆೆ)ೕBೆ 2.5 -ೕಟ& ಬಳA, ನಂತರ

ಕೃ9 ಭೂLಯನುC ಹರಗೇಕು.
ಕೆಗಳ kBಯ ಅಂತದ-. ಕೆಾಶಕಗಳV ಅತ7ಂತ ಪBಾಮಾB.
ಹು75Aಾನಂತರದ ಕ(ೆಾಶಕಗಳ% (50-75 bಾಂ ಎ.ಇ. ಪ \ೆೆ5ೕ3bೆ)
ಹುಲುSಗcbೆ: k<ಜOೋಾ -ಈnೈo ಅಥ2ಾ ೇೋe-ಈnೈo ಅಥ2ಾ °.ಅa¡-ಬುತ7o AಂಪqA.
ಅಶುಷI ಕ(ೆಗಳ% ಮತು ಹುಲುSಗcbೆ: eಪಕುಇಜ¡-ಈnೈo AಂಪqA.
ಅಗಲWಾದ ಎ@ೆಯ ಕ(ೆಗcbೆ: ಪ7Bಒಬ- ೋqಯಂ AಂಪqA.

ಕೆಗ?ದj-. ಕೆಾಶಕಗಳV ಪBಾಮಾB ಮತು ಸಾ-ಕ >ಯಂತಣ ಒದ ಸುತ=ೆ. ಕೆಾಶಕಗಳV kBಯ (10-15 ನಗಳ)
ಅಂತದ-.ನ ಕೆಗ?ೆ :ೇಷ2ಾ

ಹುಲು.ಗಳ WೕOೆ ಅತ7ಂತ ಪBಾಮಾB. ಹು-.ನ ಕೆಗ?ೆ, k<ಜOೋಾ -ಈnೈo ಅಥ2ಾ

ೇೋe-ಈnೈo ಅಥ2ಾ °.ಅa¡-ಬುತ7o ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ ಕೆಗಳV ಮತು ಹುಲು.ಗ?ೆ eಪಕುಇಜ¡ಈnೈo ಪBಾಮಾB. ಅಗಲ2ಾದ ಎOೆಯ ಕೆಗ?ೆ ಪ7Bಒಬ- ೋqಯಂ ತುಂಬ ಪBಾಮಾB4ಾ =ೆ. 5ೈತರು ೆನ
/ಾ ಾ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯಗಳ Nಾಂಕ ತ±ರ ಸಲೆ ಪೆಯಬಹುದು.
\ೆಚುdವ3 ೕ3ನ ಸ;ತದ ವಹ!ೆ
ಹ ೆೆಯು ೆಚುವB >ೕBನ ಸ! ತೆ ತುಂಾ ಸೂ2ಾ ರುತ=ೆ. ಮಧ7 ಮತು ದಣ ಾರತದ ಹಲವ] ಾಗಗಳ-. ಅ4ಾದ
ಮೆಂದ ೆಚುವB >ೕBನ ಸ! ತದ ಸಮ ೆ7 ಉಂfಾಗಬಹುದು. ಆಳ2ಾದ ಕಪ]% ಮಣು ಮತು ೆಟ) ಬBದು ಪBA!ಗಳ WೕOೆ ೆೆದ
ಹ ೆಚುವB >ೕBನ ಸ! ತಂದ ೆಚು ಪಾ:ತ2ಾಗುತ=ೆ. ಾBೕ ಮೆಯ ಸಂದಭDಗಳ-. ೆಚುವB >ೕರು ಬB=ಾಗುವಂNೆ
ಭೂLಯ ಇ?lಾರು ಉದjಕೂ ಾಕಷು) ಾಲು2ೆಗಳನುC ಕಟ)ೇಕು. ಉತಮ ಮ0ನ Nೇ2ಾಂಶ ಸಂರೆಾ 700-900 Lೕ.Lೕ.
ಮೆಯ ಪ=ೇಶಗಳ-.

ಕೃ9 ಭೂLಯನುC

ೇ ಲು ಅಥ2ಾ ಒಡು >ಮDಪಕದ ಸಾಯಂದ

ಾಲುಗಳV ಮತು ಂಡುಗಾ

ಮರುರೂಪ /ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ ಮತು ಹ TತೆಯನುC ಂಡುಗಳ WೕOೆ /ಾಡುವ]ದBಂದ ಮೆ>ೕBನ ಸಂರೆ
ಉಂfಾಗುತ=ೆ. ಾB ಮೆಯ ಸ>C2ೇಶಗಳ-. ಾಲುಗಳV ೆನ ಮೆ>ೕರನುC ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ2ಾಗುತ=ೆ.
²ೇತದ ಗq5ೇ³ೆಯ-. ಾಲು2ೆಗಳನುC /ಾಡುವ]ದBಂದ ೆಚುವB >ೕರನುC ೊರಾಕಬಹುದು. Tತೆ ಇನೂC ಪ´ಣD2ಾ ಲ.ದ ಪದ-.,
ತಣ TತೆಯನುC ಂಡುಗಳ WೕOೆ ೈೆೊಳೇಕು. ೆಚುವB ಮೆ>ೕರು ಾಲು2ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವ]ದBಂದ ೆೆಯ
WೕOೆ 4ಾವ]=ೇ ದುಷ%Bಾಮ ಉಂfಾಗುವ]ಲ.. ೆಚುವB ಮೆ>ೕB>ಂದ ೆೆಯು ?ೊಂಡ5ೆ ರಸೊಬzರವನುC ಒದ A.
eೕಷಾಂಶಗಳ ನಷ)ವನುC ತೆಯುವ ಸಲು2ಾ , ಾB ಮೆಯ ಮುನೂಚೆ ಇದj-.,

ರಸೊಬzರ ಒದ ಸುವ]ದನುC

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% qಎ ಅಥ2ಾ 19:19:19 (ೈfೋlೆ ಕರಗುವ ಸಂkೕಣD) ಾ ಾ ಕ ಅಂತರಗಳ-. ಎOೆಗಳ WೕOೆ Aಂಪqಸುವ]ದುBಂದ
ೆಚುವB ಮೆ>ೕBನ ಸ! ತNೆಂದ ೇತBAೊಳಲು ಸಾಯಕ2ಾಗುತ=ೆ.
ಾNಾ1ಕ ಸಲ\ಾ ವರ ಸಮನeಯ ತಂಡ:
Tfಾಗಳ%
ಾ ೆ ಆ& ಾಂ
ಾ ಎ.ಎ ಪಾµ

T(ಾಸ
>=ೇDಶಕರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ
ಾlೆ) ಸಂgೕಜಕರು ಮತು ಅಧ7ರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇ ಕ ೇಂದ, ೊಮತೂರು

ಾ q rೕಂಾ

ಅಧ7ರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇ ಕ ೇಂದ, A ಾD

ಾ ಎ( T Aಂ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಅವೃMಯ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಸಂFಾ7 ಾಂ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಸಂರಾ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ೆ.ೖ( q ೋlಾ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಉNಾ%ದಾ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಇಸೆಲ. ಅಗ2ಾDo
ೕ ಎ ಸೇµ
ಾ ಏ ಅನು5ಾಧ

Bಯ :¶ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇ ಕ ೇಂದ, ೊಮತೂರು
:¶ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇ ಕ ೇಂದ, ೊಮತೂರು
:¶ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಹWಾಾನ ವರ ಉಸುWಾ3 Tfಾಗಳ% (AICCIP ೇಂದಗಳ%):
Tfಾಗಳ%
ಾ ಪಂಕ 5ಾnೋX

T(ಾಸ
ಪಂlಾ¯ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾB=ೊ¨,
ಪಂlಾ¯

k'ೈ9 ಸಂlೆ&

ಇ Bೕ9 ಐ

09464051995

pankaj@pau.edu

ಾ ಸು>ೕ¨ ಪಂFೇ&
ಾ ಸಂaೕ·

ಪಂlಾ¯ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾB=ೊ¨,
ಪಂlಾ¯
ಪಂlಾ¯ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,ಆ& ಆ& ಎ(,

ಕು/ಾ&
ಾ ಜಗೕµ
ೆ>2ಾo

ಾ B ಕು/ಾ&
ಾ ರೂಪ Aಂ
Lೕಾ
ಾ T ಎ( ಾಯ
ಾ ೊಾಲುj

A.A.ಎ(-ಹB4ಾಣ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
ಾ& 125 004, ಹ4ಾDಣ
A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇ ಕ ಸಂೇಧೆ ೇಂದ,
AಸD, ಹ4ಾDಣ
ಾ<L ೆಾ<ನಂದ 5ಾಜ ಾ! ಕೃ9
:ಶ<:=ಾ7ಲಯ , ೕಗಂಗನಗ& , 5ಾಜ ಾ!
ಕೃ9 ಮತು ತಂತ¶ಾನ ಒB ಾ :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
ಭುವೇಶ<ರ - 751 003, ಒB ಾ

ಪಂಜಾ· =ೇಶುº» ಕೃ9 :ದ7ೕ¼,

ಾ ಅ©Dಂ¤ q

ಮ5ಾ 2ಾದ

ಪಂ=ಾಗOೇ

ಾಂ=ೇX, ಮಾ5ಾಷ

ಾ ಸೕµ ಾAD

ಆ& : ಎ( ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾ<-ಯ&,

ಕೃ9

:ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ಮಧ7 ಪ=ೇµ
ಆಾಯD ಎ.a. ರಂಾ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ
Oಾ7, ಗುಂಟೂರು, ಎ
ಾ ಅಳದಕZ)

ೋಮಸುಂದರಂ

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

09413024080

rsmeenars@gmail.com

09437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

09662532645

girishfaldu@rediffmail.com

09822220272

adinathpaslawar@rediffmail.com

07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

09406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

0949072341

bharathi_says@yahoo.com

09448861040

yraladakatti@rediffmail.com

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

09965948419

rainfed@yahoo.com

09443631359

gunasekaran.pbg@gmail.com

ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ 5ಾಯಚೂ&, ಕಾDಟಕ

ಅಜ« ಕು/ಾ&
ಾ ಎ(

jbeniwal2016@gmail.com

ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
Fಾರ2ಾಡ - 580 005, ಕಾDಟಕ

ಾ ಎ 2ೈ

09416325420

ನವ ಾB ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ಅೋಲ , ಮಾ5ಾಷ

ಾ ಎ( ಾರೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭಂದ, ಪಂlಾ¯

ನವ ಾB, ಗುಜ5ಾ¨
ಾ ಎ ಏ ಪ ಾ.ವ&

09814513681

ತLಳVಾಡು

ಕೃ9

:ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ೊಮತೂರು , ತLಳVಾಡು

ಾ ಎಂ

ತLಳVಾಡು ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, A ಆ&

ಗುಣ ೇಕರ

ಎ(, ೕ:-.ಪ]ತು& , ತLಳVಾಡು

ಕನ<ಡ ಅನುWಾದ:
ಾ. ಎ T ಸಂNೋ½

:¶ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%&

ಾ. ಸ:Nಾ ಸಂNೋ½

:¶ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%&

-------ವರಯು ೊೆbೊಂAೆ-------

