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సల$ల%

ఉం,ా ప 3తత42(ర5. ఆగష
 78ండవ మ<డవ
ా7ాలల& మధ>మ నుం సుమర5?ా వర@ సూచన
క/Cిసుం*+. 0EF 3డత నతజ/ H టJK ఎర5వMలను
మ ం?ా7N ప ,O Pసు,QాF. ఆలస>ం?ా 3 న ప ల&
H గ ంటల Pసు,QాF, ?SపMT త3U ప Vేలను Xబం?ా
ఉంచు,-నవలZను. ప [లవక మ ందు ాే
కలపMన"ా42లను 3 న

24-36 గంటలల& Cి\,ా7N

Vేసు,QాF. Pస3ల& 3 న ప ,O 1-2%

KNO3 +1%

MgSO4 ా7ా/,O ఒక ా7N, 78ండa ార5b Cి\,ా7N Vేసు,-/న
H షక ప*2రc మ ల ల&పం క/Cించదు. 4dలల& త?Nన 0ేమ
ఉన(టb e0ే నతజ/ H టJK ఎర5వMలను fgౖ ాటi?ా
Pయం. 4dలల& 0ెమను రlంచ వలZను. ,Oటక42శ42ల
అవసరమ ఈ ారంల& ఉండదు.
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ాగ సలల 11 నుం 16ఆగష
 , 2015 (39ామణక ారం)

రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
>?=ర fి.ారah Bేయబ'(న య/జమ/న పదj త+ల%
('?. k. ఆZ. ాlం Dారa ఈ సల$ల రచmత >no ఎరకంDా ాo qింr, ఎలాs, ot, M ాక%h ాqి
Bేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధu? సంస లd ప Tvwంcన ఫJ?లను , జyయ, అంత z ాయ ప ావరణ
oయమ oభందనల%ను కనుగ"ణంDా ాయబ'(న>H.

పంట ఆ7sగ> యజమన>మ :
1. వ7ా@*2ర ప7Nuిvతలల& సUలT,ాFక ప ర,ాల ,ా/, సంకర జw xటy పతల4d Pసు,QాF.
2. 80 z. { వర@మ 7ా?ా4P తUర?ా వ7ా@|2రమ ప / 3త,QాF.
3. ప ~ ,ాలవల బ *ేల Cgౖ 3త,-ంట మ ఖ>ం?ా అ*+క

ాందత (HDPS) ల& 30ే ప ,O

అనుకలం?ా ఉంటiం*+.
4. ట ప సంకర జw / వ7ా@|2రమ ,Oం ద

90x30cm, ఆర5తడaల ,Oం ద ఎకవ దూరంల&

Pసు,QాF.
5. సుర (CICR), NH615( VN-MAU, పరణ), AKH081(DR PDKV,అ,Qల), ఫMలధనUంత7(
MPKV, 7ాహ7N) xటy,ా~ సUలT,ాFక వంగ2ల , ఈ ప ర,ాల

¡ 15 మ ందు 60×10

ugం. { ఫMల ధనUంత7N 45×10 ugం.{ దూరంల& 3త ,-ంట వ7ా@¢Jా ప7Nuిv ల (బ£ట),
పచ¤పMర5గ లను బJ?ా తట¥
 ,QగలవM

.

ఈ ర,ాలను అ|+క ాందత

[కలను?ా

3త,QాF(HDPS).
6.

| య/cక%}డ~, అలసంద, Qనుమ"ల% qసరa ౖరNను అంతర పంటDా

ప ర,ాలల& లక సంకర

జw టలల& Pసుకనవచు¤ను. 78¦జ§xయం కల¤¨ ను తపT/ స7N?ా ఈ fgౖరb 3త42లక
పటంV2F.
7. ప పంట చుట, 2-3 వరసలలd కం*+ V2ళ«¬ dసుకంట {Fb బ®¯ (CింనFb ) పచ¤పMర5గ ల క
శరణ27Nథ (Refugia)?ా ప/,-సుం*+.
8. 5 నుం 10 టను(ల పXవMల Cgంట/ గతమ /కంH ¸ ఎర5వMను 0Eలక7N
,-క ార ¹º,ార5క Puి కFయ దును(,QవF.

వ7ా@ల0E మ<ేళb

9. అజటబక,Z/అజfౖ లN /PSB@25Dాl/1kg ప 3త42లక పటంV2F *»/వలన ప

ాగ ల&

25% నతజ/ / ¢JసTరo ఆ*2 అవMతం*+.
10. తDన .| షణ అతంత అవసరమ"

: ½¾?(¿ియం సలÀÁ, 2% య<7Nయ /ÂఏCి Cి\,ా7N xటy

ఉతT ,O అవసరమ .
11. ఎరl ఆక% Jెగ"ల%: 2 % య<7Nయ , 0.5% Äంక¯లTÁ 0.2% బ 7ా¡, 15 7sÅల వ>వ*+ల& 90
7sÅల వరక Cి\,ా7N Vెసు,-నవచు¤ను.
12. గ\ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7Q./15 Çటర5 ~టల& కFCి Cి\,ా7N VెయF
పరaగ"ల oయంతణ

ా>?రణ fిారసుల%
ఆచ ంచ వలfిన పద త+ల%:
1. రసం Cిల¤ పMర5గ లను తట¥
 ,-4P ర,ాలను/సంకర జw

ర,ాలను ఎంCిక Vెయడమ వలన

పMర5గ మందుల Cgౖ ఖర5¤ తగÈ తo*+.
2. జ§న(, అలసంద , H య\కడa , zనుమ ల అంతర పంటల Pయడమ వలన రసం Cిల¤
పMర5గ లను /ా7NంVే బద/కల మ7Nయ ప7ాన(ÉవMల వృ*+cVెందు02e.
3. ప ర,ాలక ఇz2,QbCిÌ ( 8?ాÍ), dౖటJాÎ¯/ ÏైరÍ(3?ాÍ)/kg 3త42లను X*+c VెuినVs
రసం Cీల¤ పMర5గ ల/ÒÇం*2 సంబం|+త కళ«¬ 0ేగ ళ«¬ /ా7N oచబడ02e.
4. రసమ Cిల¤ పMర5గ ల ఎకవ?ా వVే¤సంక7ాలల&నతజ/ ఎకవ dయకడదు.
5. Ó లం ప7NXబమ ?ా ఉంV2F (కలపM [కల లకం2).
6. CింనFb ఆÒం\న [కలను Cీ,Ôuి 42శనం VేయF.
7. Õప సంÖ*+త మందుల, Éవ/యంతణ పధతలను ా2F.
8. గ ల రంగ పMర5గ /యం ంచ2/,O Fం?ాకర@ణ బ ట లను Ó లమ ల& ఉంV2F.
9. రసమ Cిల¤ పMర5గ లను /యం  oV22/,O ఇ{2,QbCిÌ మందును ,ాండమ Cgౖ 30 నుo\
40 మ7Nయ 50 నుo\ 60 7sÅలల&, ఎuిCgÁ, ైzÏ2ఏÁ కoVే0E పØయF.

Bెయ ాo పనుల%/ ఆచ ంచ కడo;:
10. అకమ డత 0ెగ లను /7s*+ంచ2/,O ప / ఆలస>ం?ా 3తకడదు.

11. ర ాయ/క పMర5గ మందులను

[దట 60 7sÅల వరక Cి\,ా7N Vేయ7ాదు. *»/వలన

బద/కల వృ*+cVెo*+ రసమ Cీల¤ పMర5గ ల /యంతణలÙ ఉంటJe.
12. ఆకమ డత semilooper పMర5గ లక పMర5గ మందుల Cి\,ా7N Vెయకడదు.
13. xట ప

{ద xట సంబం|+త మందులను ాడ7ాదు.

14. ఇ{2,QbCిÌ,అuిటJ½ÝCీÌ వంట మందులను xట ప fgౖ Cి\,ా7N Vెయకడదు.
15. Þా ాÀz2¡, zÏైß

ారÏ2య¡, ా78Á , à4á,QటâÞా¸, ై,b Q7sా¸ , ,ా7sãపM>7ా¡,

zÏొ zß, టజ
ౖå §Þా¸, ½¾టJuి  ా¸¯ వంట అత>ంత /,ారక మందులను ాడ7ాదు.
16. Cీా/ß/Cgౖ7N02eÌ Cి\,ా7N Vెయ/VS 0ెలb *ో మ 7ాదు.
17. పMర5గ ల ఉదు / త?NÈంచ2/,O మందుల zశమలను ాడకడదు.

రసమ" qీలపరaగ"ల% oయంతణ:
1. ఆ jక నష,మ" కDంBే సూcక (ఇటయW): 0ెలb / పచ¤ *ో మ ?ÔÌ
 -2 నష మ అన?ా 25 %
[కలక ,Oం*+ ఆక అంచుల మ డaచుకH e, పసుపM రంగ ?ా మ7N0ే |+గ వ ఇ\¤న
యజమన> పదc తల ాటంV2F.
2. 1% Pప నూ4P, 5% Pప ?Nంజల ,ాçాయమ ల& ఏ*ైన 0.05%-0.1% సబ ã Ó 0è కFCి
Cి\,ా7 Vేసు,QాF.
3. 10 ?ా P7u
 ీFయ లఖ/ ఒక Çటర5 ~టల& కFCి Cి\,ా7 Vేయవచు¤ను.
4. ైfినv ుé7ా¡ (50 WP 800 ?ా/ ¹º,ార5క) , ëHb /కzÌ 50WG 200 ?ా a.i/ ¹º,ార5క లక
బ Ó  fిÄ¡ 25 % SC 200 ?ా a.i/ ¹ºకర5క Cి\,ా7N VేయవలZను.
5. {7NÌ బ® [గÈ లను నష మ Vేక7N¤నVs ైz0èయÁ, ఎuిfíÁ 1?ా ఒక Çటర5 ~టల& లక
ఇÏ»య¡ మందులను కడ ాడవచు¤ను.

ాయ Jల%చు పరaగ"ల య/జమ/న మ":
xట ప సమరcవంతం?ా ,ాయ 0Eలచు పMర5గ లను /యం ంచగలదు.
ా>?రణ రాల% సంక ాలలd య/జమ/నమ"

1. 50%ాయ Jల%చు పMర5గ ల ఆÒం\న [కల గమ/uí, xట ప fgౖ HaNPV dౖర¸ *2వణం
ను Cి\,ా7N VెయF మ7Nయ 5% Pప కçాయమ ను ా7ా/,O ఒక ా7N లక ÞH సల&¡ లను
Ó ?ాక ల*ెc పMర5గ లక, 0ెలb*ో మలను /యం o
 V22/,O ాడవచు¤ను.
2. ప పంట 70 నుం\ 80 7sÅలల& Trichogramma

మందును xట ప ల& ాడ7ాదు. సంకర

జw ప ర,ాలల& ాడవచు¤ను.
O dãoజ§ఎÁ, ఇo2,ా¯,ా¨ã ను ా పచ¤
3. ,Qb7ా౦త/FH  ß, పMbబ£oడ½¾ñ Ì, ugౖT4á"ా Ì, ఎమ½¾,4
పMర5గ లను /యం ంచవచు¤ను. ఇ3 బద/కల, ప7ాన(ÉవMలక ఎలంట / Vేయదు.
4. గ"ల/ రంగ" /తలనత ల పరaగ"ల%: ప*+ ,ాయలక ఒక ల7ాU లక 8 78కల పMర5గ ల ఒక
7ా  VSపMTన మ<డa 7ాతల ఉన(టb e0ే ,OU42ß Þా¸ 25EC/H  fí4áÞా¸ 50EC @ 2
z.F /Çట¨ ~టల& ల*2 థô,ా¨ã 75 WP@20 ?ా ల*2 ఎ*ో ఒక Cgౖ7N02e Ì మందులను
ా2F.
ఇతర డqీడల%:
1. . Dాక% ల>ె పరaగ":

గ డb సమ<లను Pర5PయF మ7Nయ Ó ?ాక ల*ెc పMర5గ dౖర¸

*2వణంను @ 500LE/¹º,ార5క ల*2 7Nà¡ 10 EC లక

250 ?ాల7NU¡ 75 WP ను 250

Ç/ఎక7ానుక Cి\,ా7N VెయF.
2. ాండమ" JBె ఈగ : ,ాండమ 0EFVె ఈగ ఆÒం\నటb e0ే

H  fg4áÞా¸ 2 z.F/Çట¨ ~టల&

Cి\,ా7N VెయF.
3. నత ల oారణ : 12.5 /¹º,ార5క ( 2 %½¾టJFc¹ºöÌ) మందును గటb fgౖ నతలb వMన( Vsట
PయF.
Jెగ"ళ ¡ oయంతణ:
ఎండ~ Jెగ"ళ ¡: బ£ట తర5ాత అ*+క వర@మ వ\¤నVs అ*+క ~ట త ఇ\¤నVs ఎండ~ Jెగ"ళ ¡ వచు¤ను
,10mg/Ç (10 ppm) ,QబJß ,Qb78¦Ì ను Cి\,ా7N VెయÇ, ÒÇం*2ల *2U7ా వ\¤నటb e0ే ,ాప¨
ఆ,÷¯,Qb78¦డa( 25 ?ాÍ మ7Nయ

200?ా మ<>7Nయను 10 Çటరb ~టల& లక ,ా78ã/ø Éయం 1 ?ాÍ

/Çటర5 ~టల& కFCి Vెటb దగÈ ర H యF.
ాయ క%ళ ¡ Jెగ"ల%: 0ెమ ా02 వరణంల& Vెట i ,Ooద ,ాయల కళ«¬క గ 7N అవM02e.
మం,-జ8ù 75 WP

+,Qb7sÏ2ల&/ß 70 WP 2 ?ాÍ/Çటర5 ~

టల& కFCి Cిû,ా7N VేయF . మం\

ఫF02ల ,Qసమ 10 ?ాÍ ugFUÁ, 50ml టట
ౖå ¡ ను 100 Çటరb ~టల&కFCి Cి\,ా7N VెయF.

ఆల, A య/ బ¢N r
£ : 2.5?ా మüం,-జ8ù ను Cిû,ా7N VేయF . బJ>,O7Nయß బ¢N r/½¾
£
ñ7sÏెuియం ఆకమచ¤
0ెగ లక ug
ý  H ½¾ñuిన¯లÀÁ

(15-12 ?ా/¹º,ార5క ) మ7Nయ

,ాప¨ ఆ,÷¯ ,Qb78¦Ì (1500-2000

?ా/¹º,ార5క) ను 200-250 Çటర5 ~టల&కFCి Cి\,ా7N VేయF.
కల%ప oయంతణ:
, ాం¤ ౩౦ ఇ.fి. బ ా§ 45 ఇ.fి. 2.5 ©టరa / ª«ా,రaక% వంట కల%పu?శక మందుల%ను qిcా Bేfి
cవర గ"ంటక J¬ కయ దుu?A.
\న( కలపM fgౖ కలపM మందుల అ|+క ప¢JవþF?ా ఉంటJe. ఈ మందులను 15-25 7sÅల వయసు
కలపM fgౖన4d ా2F.
గ'( జy కల%ప oయంతాల% : ,OUజwల&Þాÿ(ట7ాÈ), fg42,Q¯ా ( 3 సూప¨) MbఅÄÞH  బ<>టß,
Ó  పకఇజÞÓ ( ఎÄß) 20-50 ?ా ఎక7ా/,O ా2F.
®డల/క% కల%ప oయంతణ: Cgౖ7NÏ+ôబ£Î H యం (¹Á ÕÌø ) Cి\,ా7N VేయF.
కలపM [F\న తర5ాత ాే కలపM మందుల, అత>ంత ప¢Jవం చూCి ాe. మ ఖ>ం?ా వ7ా@ల
అ|+కంగ ఉన(పMTడa, గ ంటకల నడపలనుTడa 78¦తలక ఎం0è ఉపôగకరం?ా ఉంటJe.
అ|+క 3వ7ాలక వ>వ ాయ అ|+,ా7N/ సంప*+ంచం .
అCHక వరOప ¯రa oయంతణ:
ప అ|+క ~ట,O V2ల సు/(తం?ా పవ7Nసుం*+. అ|+క వర@ాత ాంతం(>

700-900 z.{) మ ర5క

~ట /యంతణ ,8¦ V2ళ«¬ బ *ెల fgౖ ప 3 ,Qవడం మం\*+. అ|+క ~ట/ uిPe2/,O త?Nన
,ాలవలను Ó లం చుటi ఏరTరర5 ,QాF.
~ట~ uిPuిన తర5ాత4P fgౖ మందుల Pసు,QాF. ప పసుపM రంగ ,-uí
19:19:19 ా7ా/,O ఒక ా7N Cి\,ా7N VెయF.

0.5 -1.0% DAP ,ా/

°±N సల$ o²>Hక సమన=య జట,:
ాస ³²తల%

cరau?మ/

2. ,8. ¨. ,ాం

/7Ôcశకడa, fి.ఐ.fి.ఆZ, u?గµZ

2. ఎ. ప,ాK

ప7NకలTన సమనUయ క7ా మ7Nయ మ ఖ>

, fి.ఐ.fి. ఆZ , ాంయ ,Ôందం

,Qయంబత¨
2. Â [ంగ

ాంయ అధ>డa, fి,ఐ.fి.ఆZ , ాంయ ప7N"ధన ,Ôందం , uి7ా¯

2. ఎ¸ x uిం®

3¢Jగ అధ>డa, పంట అÖవృ*+, 3బJగం fి.ఐ.fి.ఆZ , u?గµZ

2.సంధ> ,ాం

3¢Jగ అధ>డa, పంట సంర ణ 3బJగం , fి.ఐ.fి.ఆZ, u?గµZ
3¢Jగ అధ>డa, పంట ఉతT

2. బb ¸ Â జ

3బJగం, fి.ఐ.fి.Z , u?గµZ

2.అగాß

uీ/య¨ "ాస
å Pత, fి.ఐ.fి.ఆZ , ,Qయంబత¨

2.ఎ¸ ఏ . ఎÍ.సబ£K

"ాస
å Pత, fి.ఐ.fి.ఆZ, ,Qయంబత¨

2. e¡. అను7ాధ

"ాస
å Pత, fి.ఐ.fి.ఆZ, u?గపZ

ాJ?వరణ o²>Hక ¶రక% ఇu? z ాస ³²తల% (AICCIP ం>?ల%):
ాస ³²తల%

cరau?మ/

బ¢ౖW సంఖ

ఇ º»mW ఐ'(

2.పంక 7ా0è7Ô

పంజwù వ>వ ాయ

09464051995

pankaj@pau.edu

09814513681

suneet@pau.edu

3శU3*2>లయం, ఫ7*ో Á,
పంజwù
2. సు~ ప4Pc¨

పంజwù వ>వ ాయ
3శU3*2>లయం, ఫ7*ో Á,
పంజwù

2. సంÉ కమ¨

పంజwù వ>వ ాయ

కటJ7Nయ

3శU3*2>లయం, ఆ¨ ఆ¨ ఎ¸ ,

k.sanjeev@pau.edu

బటం2 , పంజwù
2. జగ*»K బ£/ాß uి.uి.¸- హ7ా>42 వ>వ ాయ

9416325420

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

3శU3*2>లయం, ¹ ా¨ 125004, హ7ా>42
2. 7NÒకమ¨

fి,ఐ.fి.ఆZ , ాంయ

,

ప7N"ధన ,Ôందం , uి7ా¯
2. రప uిం®
{42

ా=Q శ=నంద ాజ  ా§

09413024080

rsmeenars@gmail.com

వ>వ ాయ 3శU3*2>లయం,
Òగం?ానగ¨, 7ాజ ా¡

2..ఎ¸.42యÎ

ఒ7N ా¯ వ>వ ాయం మ7Nయ

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

ట,ా(లÉ 3శU3*2>లయం,
భ బ4PశU¨- 751003, ఒ7N ా¯
2. ?sఫలø

నవ ా7N వ>వ ాయ
3శU3*2>లయం,- 396 450,
గ జ7ా

2.ఎ. e¡.

పంజబJవM *ేXü కృ¿ి

పసలవ¨

3*2>Cీ, అ,Qల, మ7ాçాý.

2. అ7SUంÌ..

మ7ాాUడ వ>వ ాయ

పండగల

3శU3*2>లయం, 42ం*ేడ,

09822220272
adinathpaslawar@rediffmail.com
07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

మ7ాçాý
2. సK పరuి

ఆ¨.3.య¸ కృ¿ి 3"ాU
3*2>లయ, గUFఒ¨ -

2. ఎ¸. ¢Jర

ఆV2ర> ఎ¡.Ä. రం?ా

వ>వ ాయం 3శU3*2>లయం,
లÍ, గ ంట¥ర5, ఆంధ ప*ే.
2. అలడకట

వ>వ ాయ "ా ాý ల
3శU3*2>లయం, |27ాUÌ ,
580005, క7ా టక

2. ఎÍ.dౖ.

వ>వ ాయ "ా ాý ల

అజయకమ¨

3శU3*2>లయం, 78¦చూ¨ ,
క7ా టక

2. ఎ¸.
H మసుందరం

తz 42డa వ>వ ాయం

09965948419

rainfed@yahoo.com

3శU3*2>లయం,,-యంబత¨,
తz 42డa

2. ఎÍ.
గ నuíకర¡

తz 42డa వ>వ ాయం

09443631359 gunasekaran.pbg@gmail.com

3శU3*2>లయం, Ò3Fb పMత¨,
తz 42డa.

Jెల%గ" అనుాదం:
2. ఎ. ఆ¨. 7ాÅ

Cి/¯Cgb "ాస
å Pత, uి.ఐ.uి.ఆ¨, 42గపØ¨

2. \న(బJబ 42eÎ

"ాస
å Pత, uి.ఐ.uి.ఆ¨, u?గµZ

2. అను7ాధ న7ాల

"ాస
å Pత, uి.ఐ.uి.ఆ¨, u?గµZ

ఎ¡. 7ామ కృçా

ఎ¸.ఆ¨.యÿ, uి.ఐ.uి.ఆ¨, u?గµZ

-------o²>Hక మ"Dంప-------

