ಹ ೆೆಾ

ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ 13/2015

ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ, ಾಗು%&
ಹ ೆೆಯಲು ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ, ಆಗ() 31 *ಂದ ೆ ೆ)ಂಬ& 7, 2015 ರ ಅವ/ಯ01
(42 ೇ ಪ2ಾ3ತ 5ಾರ)
“ಈ ಸಲೆಯು ಆ7ಾ 8ಾಜ:ಗಳ 8ಾಜ: ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:AಲಯಗBಂದ C?ೕಕ*Cದ 2ಾ ಯನುD ಆಧ*C@ೆ”

ಹ5ಾ2ಾನ ಸಲೆ
ಆಗ()/ ೆ ೆ)ಂಬ& ಂಗBನ ಮೆಯ
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ಾಂಕ

ಸಲೆ

31

1

2

3

4

5

6

7

Jಾರ5ಾಡ

6

6

10

8

0

3

0

2

ಾ5ೇ*
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Lೕಟಗಳ ಾ@ೆ ಅಥ5ಾ 8ೋಗ ಮುೊಳOP=ೆ ಈ ಪ@ೇಶದ 7ಾವQ@ೇ
ಾಗಂದ ವರ ಆ ಲ1. @ೇS ಹ ತBಗಾದ ಜಯಧ&, U U ಎW
C-11 ಮತು ಆ& ಎ ಎW ಎ(-14 ಗಳನುD ಏೈಕ ೆೆ ಅಥ5ಾ ಈರುBP

]ೖಸೂ&

ಅಥ5ಾ

]ಣCನಾ^

ೆೆಯ01

ಅಂತರ

ೆೆ7ಾ

_ತೆ

2ಾಡುವQದನುD ಈ 5ಾರದ ಅಂತ:@ೊಳೆ ಪ`ಣHೊBಸೇಕು.80 *ಂದ
90 ನದ ೆೆಯ01 ೊೆಯ@ಾ

25 ೆ f ಯೂ*ಯ ಮತು 25 ೆ f

ಎಂ ಓ h ೊಬiರಗಳನುD ಪೕ ಎಕ8ೆೆ ಾಕೇಕು. ೆೆಯ01 ೈ^ಂದ
ಕೆ

Lತಲು

ಾದ:=ಲ1ದ

ಪ@ೇಶಗಳ01,ಕೆ

ಹುj)@ಾನಂತರ

ಉಪlೕ ಸುವ Lೕಟಾಶಕಗಳ CಂಪಡೆಯನುD ಈ ೆಳೆ ಸೂmCದ
ಅನುಭಂದದ01 Soಾರಸುp 2ಾUರುವಂqೆ ಉಪlೕ ಸೇಕು. ಕU]
ಮೆ _ೕಳOವ ಪ@ೇಶಗಳ01 ಮ3rನ qೇ5ಾಂಶ ಸಂರstೆ 2ಾಡುವ
ಸಲು5ಾ

ಪ@ೆಪ@ೆ ಭೂGಯನುD ಹರಗಲು ಸಲೆ Aೕಡuಾ @ೆ. ಹಯ

_ೕಜೋಶ

ರಚೆ

ಹಂತದ01

ಎuೆ

_ೕಳO=ೆಯನುD ಪ*tಾಮಾ*7ಾ
0ೕಟ& Aೕ*ನ01 10 ಾಂ

ೆಂ ಾಗು=ೆ

ಮತು

wಗುx

AವH ಸಲು,1% 19:19:19 (ಒಂದು

ೇ*C) ಕರಗುವ ರಸೊಬiರದ ~ೊqೆ 1%

MgSO4 ಮತು ಪ1ೊ (ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ೦.25 G.0ೕ
ೇ*C) ನುD CಂಪUಸೇಕು. ಕಪQ% ಮ3rನ01 wಗುx ಬರು=ೆ ಮತು
_ೕಜೋಶದ ಾರಭಂದ ಹಂತದ01 ಸ?ಲ% Aೕ8ಾವ*ಯನುD ೊಡುವಂqೆ
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ಸಲೆ Aೕಡuಾ @ೆ.

2ಾದ*
ಮೆಯ ಪ2ಾಣ (G.Gೕ)

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

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂ ೇಧಾ ಸಂಾನಂದ ಾರಸು ಾರುವ ವಹ!ಾ ತಂತಗಳ%
(ಾ. ೆ.ಆ& ಾಂಯವರು ಈ ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ ಯ uೇಖಕ8ಾ ರುqಾ8ೆ. ಇದರ 7ಾವQ@ೇ ಾಗವQ ಪಕಟtೆಯ01 ಅಥ5ಾ 7ಾವQ@ೇ ರೂಪದ01
uೇಖಕರ ಅನುಮ^ಲ1@ೇ ಬಳಸಾರದು )

ಈ ಸಂ ಪ jಪ%3ಯ01 Soಾರಸುp 2ಾUರುವ ತಂತಗಳO

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ

ದ ಪlೕಗಗಳ

ಫ0qಾಂಶಗಳನುD ಆಧ*C5ೆ ಮತು ==ಧ 8ಾ<ೕಯ ಮತು ~ಾಗಕ AlೕಗಗಳO AೕUರುವ 2ಾಗHದಶHನಗಳನುD ಬಳC@ೆ.
ಾಾನ& 'ೆ(ೆ ಆ*ೋಗ& ವಹ!ಾ ಕಮಗಳ%
1.

ಮೆ7ಾSತ ಪ@ೇಶಗಳ01 ೇಗೆ ಕಾ=ೆ ಬರುವ ತBಗಳO ಅಥ5ಾ _j ಹ ೈ_ ಗಳನುD ೆೆಯಲು ಆದ:qೆ
ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮೆ7ಾSತ ಪ@ೇಶಗಳ01 80 G0 Gೕಟ& ಮೆ ಬಂದಕೂಡuೇ ೇಗೆ _ತೆ 2ಾಡುವQದು ಉತಮ.

3.

ಮೆ ಆSತ ಪ@ೇಶಗಳ01 _ತೆಯನುD ಂಡುಗಳ ]ೕuೆ =ೇಷ5ಾ , ೆmನ ಾಂದqೆ ೆಟ) ವ:ವ ೆ!ಗಳ01 (high density
planting systems) ೈೊಳOPವQದು ಸೂಕ5ಾ @ೆ

4.

ಮೆ ಆSತ ಪ@ೇಶಗಳ01 _j ಹ ೈ_ ಗಳನುD 90 × 10 ೆಂjGೕಟ& ಅಂತರದ01 _ತೆ 2ಾಡಬಹುದು. ಮತು 5ಾ:ಪಕ
ನ01 Aೕ8ಾವ* ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, ಾಗು%&), ಏ ಎW 615 (VN-MAU, ಪಬH D), ಎ.ೆ.ಎW 081 (ಾ PDKV, ಅೋಲ), uೆ ಧನ?ಂತ*
(MPKV, 8ಾಹು*) ೇಗೆ ಕಾ=ೆ ಬರುವ _jೕತರ ಹ ತBಗಾ ದು, ಇವQಗಳನುD ಜೂ 15Lಂತ wದuೇ ೆmನ
ಾಂದqೆ ೆಟ) ವ:ವ ೆ!ಗಳ01 (high density planting systems) 60 × 10 ೆಂjGೕಟ& ಅಂತರದ01 (40 × 10 ೆಂjGೕಟ& uೆ ಧನ?ಂತ*) _ತೆ 2ಾಡುವQದ*ಂದ Aೕ*ನ ೊರqೆ ಮತು ಾ^ೊರಕ Lೕಟಗಳ ಾJೆ^ಂದ ತh%CೊಳPಬಹುದು.

6.

ೆmನ ಾಂದqೆಯ _jೕತರ ಹ ತBಗಳನುD ೊ7ಾ_ೕ (ಬU8ೈ~ೊ_ಮಂ ಜ ಾAಕಂ _ೕಜ mLqೆplಂೆ), ಅಲಸಂ
ಅಥ5ಾ ಉನ ೆೆಗಳ ~ೊqೆ ಅಂತರ ೆೆ7ಾ (45 ೆಂjGೕಟ& ಾಲುಗಳ ಮ@ೆ: ಮತು 10 ೆಂjGೕಟ& ಸಸ:ಗಳ ಮ@ೆ:)
qೆೆದುೊಳPಬಹು@ಾ @ೆ.

7.

ೆmನ

ಾಂದqೆಯ _j ಹ ೈ_ಡxಳನುD

ೊ7ಾ_ೕ (ಬU8ೈ~ೊ_ಮಂ ಜ ಾAಕಂ _ೕಜ mLqೆplಂೆ), ಅಲಸಂ

ಅಥ5ಾ ಉನ ೆೆಗಳ ~ೊqೆ ಅಂತರ ೆೆ7ಾ

(ಎರಡು _j ೈ_

ಾಲುಗಳ ಮJೆ: ಒಂದು

ಾ0ನಂqೆ)

qೆೆದುೊಳPಬಹು@ಾ @ೆ.
8.

ಹ ೆೆಯ ಸುತ qೊಗ* ೆೆಯ 2-3 ಗU ಾಲುಗಳನುD ೆೆಯುವQದು ಹುU ಗtೆ (G0 ಬp) ಮತು ಾ^ೊರಕ Lೕಟಗಳ
ಹqೋjಯ01 ಸಾಯಕ5ಾಗುತ@ೆ

9.

wದಲ ಮೆಯ ನಂತರ oಾH 7ಾH ೊಬiರ ಅಥ5ಾ ಾಂೕಸನುD ಪ ೆೆ)ೕ*ೆ 5 *ಂದ 10 ಟ ಬಳಸೇಕು.

10. ೕಷಾಂಶಗಳ C!*ೕಕರಣಾ ಅ~ೋೋಬೆ)& ಮತು h.ಎ(._.ಗಳನುD ಪ ೆf _ೕಜೆ 25 ಾಂ ಬಳಸೇಕು.
11. @ೊಡ ಮತು ಸೂs ೕಷಾಂಶಗಳ ಅತು:ತಮ AವHಹtೆೆ: MgSO4, 2%

ಯೂ*7ಾದ ನಂತರ 2%

Uಎh

CಂಪUಸುವQದ*ಂದ Cry1Acಯ ಸ*7ಾದ ಅವ:ಕ5ಾಗುತ@ೆ ಮತು ಎuೆಯ ೆಂ ಾಗು=ೆಯ ಸಮ ೆ:ಯೂ ಕU]7ಾಗುತ@ೆ.
ಸಸ: ಒಣಗುವ 8ೋಗದ ಆರಂಕ ಹಂತದ01 1% ೋಾ) ೊ1ೕ8ೈ Cಂಪಡೆ ಮತು ಮ3rನ ದ5ೌಷಧ5ಾ 1% ಬ=C
ಉಪlೕ ಸುವQದ*ಂದ ಸಸ:ಗಳ ೇತ*ೆೆ ಸಾಯ5ಾಗುತ@ೆ.
12. ಎuೆ ೆಂ ಾಗು=ೆಯ ಹqೋj: ೆೆಯ 90 ನಗಳ01 15 ನಗಳ ಅಂತರದ01 ಎರಡು ಾ* 2% ಯೂ*7ಾ, 0.5% ಸತು=ನ
ಸuೇ ಮತು 0.2% ೋ8ಾ Cಂಪಡೆ 2ಾU.
13. ೌಕಗಳO ಮತು ಹೂವQಗಳ ಸಂರstೆ: ಪ1ೊ 4.5 ಎ(ಎ (ಎಎಎ) ಾwೕHನನುD 21 h.h.ಎಂ. ಪ2ಾಣದ01 (ಪ 15
0ೕಟ& Aೕ*ೆ 7 G0ೕ) CಂಪUC.

.ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ

ಾಾನ& ಾರಸುಗಳ%
ಾ:
1.

ರಸ

ೕರುವ Lೕಟ A8ೋಧಕ ತB ಅಥ5ಾ ೈ_ಡಗಳನುD ಆ 2ಾU. ರಸ ೕರುವ Lೕಟ A8ೋಧಕ _j ೈ_ ಗBೆ

ೆಲವQ Lೕಟಾಶಕಗಳ Cಂಪಡೆಯ ಅಗತ:5ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ Lೕಟಗಳ ಪರಭsಕಗಳನುD ೕqಾp ಸಲು, ೊ7ಾ_ೕ ಅಥ5ಾ ~ೋಳ ಅಥ5ಾ ಉನ ಅಥ5ಾ ಹಲಸಂ

ಅಂತರ ೆೆಗಳನುD ೆೆಯೇಕು.
3.

ಪ ೆf _ೕಜೆ ಇGಾೊ1ೕh (8 ಾಂ), 5ೈಟ5ಾ:p ಅಥ5ಾ ೈ8ಾ (3 ಾಂ) ಬಳೆ ರಸ

ೕರುವ Lೕಟಗಳ ಮತು

8ೋಗಗBಂದ ರstೆ Aೕಡುತ@ೆ.
4.

=ೇಷ5ಾ ರಸ ೕರುವ Lೕಟಗಳ AವHಹtೆಾ ಕAಷ ಾರಜನಕಯುಕ ೊಬiರಗಳನುD ಬಳC.

5.

ಕೃ< ಭೂGಯ01 ೈಮHಲ: (ಕೆರ ತ) ಾ ಾU

6.

ಹುU ಗtೆ ಮುೊಂUರುವ ಸಸ:ಗಳನುD Lತು ಾಶ2ಾಡುವQದು.

7. ೇ=ನ ಅಂಶಗಳನುD ಮತು ~ೈ=ಕ Aಯಂತಣ ಆಗಳನುD ಬಳC.
8. oೆ8ೋwೕ ಬuೆಗಳO hಂ ಾ^ೊರ Lೕಟಗಳ ]ೕ0?ಾರtೆೆ ಸಮಥH5ಾ 5ೆ
9. _ತೆ 2ಾUದ 30-40 ಮತು 50-60 ನಗಳ ನಂತರ  p, ಹುU ಗtೆ ಮತು ಇತ8ೆ ರಸ

ೕರುವ Lೕಟಗಳ ಪ*tಾಮಾ*

ಮತು ಪ*ಸರ- ೆDೕ Aಯಂತಣಾ , ಇGಾೊ1ೕh, ೈ]ೋೕ ಅಥ5ಾ ಅCoೇಟನುD ಾಂಡೆ ಅಥ5ಾ ಮ3rೆ
(ೇ*ನ ಬB) ಬಳಸೇಕು.

ಾಡ'ೇ:
1.

ೕವ5ಾದ ಎuೆ ಮುದುರು 8ೋಗವನುD ತೆಗಟ)ಲು ಉತರ ಾರತದ01 15 ]ೕ ನಂತರ _ತೆ 2ಾಡುವQದನುD
ತh%ಸೇಕು

2.

ೈಸ Hಕ ~ೈ=ಕ AಯಂತಣವನುD ಸಂರ ಸಲು ೆೆಯ wದಲ ಎರಡು ಂಗಳ01 8ಾ ಾಯAಕ Lೕಟಾಶಕಗಳನ
ಬಳೆಯನುD ಾದ:5ಾದಷು) ತh%ಸೇಕು.

3.

ಹ ಎuೆ ¡ೕಲ&, ಸ:uೆಪ @ೆ8ೊಗತ, ಮತು ಹ

ೇGಲೂ ೆ&, ಅೋG( oೆ1ೕ5ಾ ಮತು ಇತ8ೆ uೆhೋ ೆ)ೕರ

LೕಟಗಳO ನಗಣ: ಾAಯನುDಂಟು 2ಾಡುವQದ*ಂದ ಇವQಗಳ Aಯಂತಣೆ LೕಟಾಶಕಗಳನುD ಬಳಸಾರದು. ಅಲ1@ೆ ಈ
LೕಟಗಳO ಾ^ೊರಕ Aಯಂತಕ Gತ Lೕಟಗಾದ ೆ¢ೋಾ2ಾ, ಅಪಂqೆuೆ( ಮತು CC8ೋಪ oಾwೕHಸ
ಇqಾ:ಗಳ ೆಳವ3ೆೆ ಸಾಯಾ*7ಾ ರುತ5ೆ.
4.

ಾ^ೊರಕ Lೕಟಗಳ ]ೕuೆ ಆ ಒತಡವನುD ತh%ಸಲು _j ಹ ]ೕuೆ _j oಾಮುHuೇಶನp£ಳನುD CಂಪUಸೇU.

5.

ಹ ೈ_ _ೕಜಗಳನುD ಇGಾೊ1ೕh-GSತೊBCರುವQದ*ಂದ, AlೕAೋjೋಇ Lೕಟಾಶಕಗಾದ
ಅ ೆತGh¤, ಇGಡೊ1ೕh, ೊ1ೕಥ7ಾAೕ ಮತು lೕ]ೊsಮxಳನುD Cಂಪಡೆ 2ಾಡವQದನುD ತh%ಸೇಕು.

6.

ಡಬೂ1¥.ಎW.ಓ ೇ3- I (ಅತ:ಂತ ಅ ಾಯಾ* ವಗH) Lೕಟಾಶಕಗಾದ ¡ೕಸG@ೊ, Gೕೈ ಾ:8ಾ¦7ಾ,
¡ೕ8ೆ§, wೋೊೋoಾ(, Uೊ1ೕ¨H(, ಾೋH8ೋ, ]qೊ©G, ೆ¢~ೊoಾ(, ಮತು ]ಾC ೊ
ಗಳನುD ಬಳಸೇU.

7.
8.

ೕA ಮತು ೈ8ೆಾª« ೆಳಸರುವQದ*ಂದ 5ೈ oೆ1ೖ ಹರಡು=ೆಯನುD ತೆಗಟ)ಬಹುದು.
Lೕಟಾಶಕಗಳ GಶಣಗಳನುD ತh%C.

ರಸ 1ೕರುವ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಆ2ಕ ಗ3ಷ5 ಮಟ5 (ಇ.7.ಎ9.): 5ೈ oೆ1ೖ ಮತು/ಅಥ5ಾ 0ೕ¬ ಾಪ& ಾAಯು ಆ¦Hಕ ಗ*ಷ) ಮಟ)ದ ೇ3- II ತಲುhದ8ೆ
ಅಂದ8ೆ ಎuೆಗಳ ಮುದುರು=ೆ ಮತು ೆಳ ನ ಎuೆಗಳ LಂL1ಂ ಮತು 25% ಸಸ:ಗಳ ಎuೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ ಬಣrೆ ರು ದ8ೆ, ೆಳೆ
ಸೂmCದ 7ಾವQ@ಾದರು Lೕಟ Aಯಂತಣ ಕಮಗಳನುD ಬಳಸಬಹುದು.
1.

ೇ=ನ ಎtೆr 1.0% + ೇ=ನ _ೕಜದ ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% UಟಜHಂ

2.

10 ಾಂ 5ೆjC0ಯಂ uೆಾAಯ ಉತಮ oಾಮುHuೇಶನನುD ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ಬಳಸೇಕು

3.

ೈಅoೆA!ಉ8ೊ (50 ಡಬೂ1¥h 800 ಾಂ/ೆಕ)&),

4.

¡1ೕAಾG¤ 50 ಡಬೂ1¥f 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ)& ಅಥ5ಾ

5.

ಬು ೆoೆf 25% ಎ( C 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ)&

Lೕಟಾಶಕಗಾದ ೈ]ೊಎಟ ಅಥ5ಾ ಅCoೇ ಅಥ5ಾ ಎ¦7ಾ ಇವQಗಳನುD ಬಳಸಬಹುದು ಆದ8ೆ ಪ*ಸರ ಮತು ಪ*ಸರ
ಸುರsqೆ, ದsqೆ ಮತು ಪ8ೋಧೆ ಸಂಬಂ/Cದ ಅಂಶಗಳ ದೃ<)^ಂದ ಇವQಗಳ

ಬಳೆಯನುD

ಪ7ಾHಯ *ೕಯ01

ಪ*ಗ3ಸೇಕು.
Gೕ*¤ ಬ ಹಯ ೌಕಗBೆ ಆ¦Hಕ ಾAಯನುD ಉಂಟು2ಾUದ8ೆ, ಅCoೇ 75 ಎ( h @ 1 ಾಂ / 0ೕಟ& ಅಥ5ಾ
ೈ]ೊಎಟ CಂಪUಸುವಂqೆ ಸಲೆ Aೕಡuಾ @ೆ.
ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಾ^ೊರಕ LೕಟಗಳನುD Aಯಂಸಲು _j ಹಯು ಪ*tಾಮಾ*7ಾ @ೆ
ೆಳ;ನ ತಂತಗಳನು< =7>ೕತರ ಹ 'ೆ(ೆಯಲು ಾರಸು ಾಡ@ಾ;Aೆ
ಾ^ೊರಕೆ ಆ¦Hಕ ಗ*ಷ) ಮಟ)ದ ( ಇ j ) 50% hೕUತ ಸಸ:ಗಳ ( ಒೆದ ೌಕಗಳ01 ಪ5ೇಶ ರಂಧ=ರುವ ಸಸ:ಗಳO)
ಸಮಯದ01.
1.

ಆ¦Hಕ ಗ*ಷ) ಮಟ)ದ ಸಮಯದ01 ಾ^ೊರಕ,

ೊ%ೕೋಪರ ಅಥ5ಾ 5ೈ oೆ1ೖ ಗಳನುD Aಯಂಸುವ ಸಲು5ಾ

wದಲು _ j ಹಯ ]ೕuೆ ೆWಎಏ h = ಬಳC, ಒಂದು 5ಾರದ ನಂತರ ೇ=ನ _ೕಜದ ಾರ 5.0% ನಷು) ಅಥ5ಾ
¡ೕಸuೋೆ ಬಳಸೇಕು.
2.

_ತೆಯ 70-80 ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭ:=ದ8ೆ ೆ¢ೋಾ2ಾವನುD _jೕತರ ನಮೂೆಗಳ ]ೕuೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ೆ¢ೋಾ2ಾದ

ನವ~ಾತ SಶುಗಳO _j ಹಯ ]ೕuೆ ೊಲ1ಲ%ಡುವQದ*ಂದ ೆ¢ೋಾ2ಾ

ಾ:8ಾCಾ^

_ಡುಗೆಯನುD ತh%ಸೇಕು, ಇಲ15ಾದ8ೆ ಇದು Aಷ%*tಾಮಾ*ಯಗುತ@ೆ.
3.

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

ೊ1ೕ ರಂತA0 (ೊರ~ೆ)

b.

1ೆA7ಾ]ೖ (oೇ)

c.

ೆ%ೖೋ ಾ

d.

ಎಮ]L) ೆೊ®ೕ ಮತು

e.

ಇಂೋ sಾ¯H
ಈ LೕಟಾಶಕಗಳO ಗು* Lೕಟಗಳ ]ೕuೆ ೆmನ ಆಯ =ಷತ?ವನುD ೊಂದು, ಹ ಪ*ಸರದ ಪlೕಜಕರ Lೕಟಗಳ
]ೕuೆ ಕU] =ಷತ?ವನುD ೊಂ5ೆ. ಈ LೕಟಾಶಕಗಳನುD ಪ*ಸರ ಸಮಥHAೕಯ Lೕಟಾಶಕ-A8ೋಧಕ AವHಹtೆ
ಾಯHಕಮಗಳ01 ಆದಶH ಾಯ5ಾ ಬಳಸಬಹುದು.

4.

FಂG ಮತು ಚುೆI ಾ:ೊರಕಗಳ%: ಆ¦Hಕ ಗ*ಷ) ಮಟ)ವQ ಒಂದು ಬದುLರುವ ಾ^ೊರಕ ಮ*ಯು ಹತು ಹCರು
_ೕಜೋಶಗಳ01ದು ಅಥ5ಾ ಪ 8ಾೆ 8 ಪತಂಗಗಳO ಮೂರು Aರಂತರ 8ಾಯ01 ಾ3Cೊಂಡ8ೆ, L?ಾuಾ( 25
ಇC, ೕoೆೋoಾ( 50 ಇC @ 2 G0 0ೕಟ&/ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ೆ ಅಥ5ಾ ¦ಒUಾ¯H 75 ಡಬೂ1¥ h 20 ಾಂ
ಅಥ5ಾ 7ಾವQ@ೇ ೈ8ೆ ತª ಅನುD CಂಪUಸೇಕು.

ಇತರ .ೕಟಗಳ%
1.

ಾLMೊNೆ5*ಾ Oಟುರ: Lೕಟಗಳ wೆ)ಗಳನುD ಆಯುೊಳOPವQದು ಅಥ5ಾ ಎ( ಎ ಏ h = ( ಾ%ೊ ೆ)8ಾ 0ಟುರ
ನುೆ1ಅ& ಾ0ೈೋC( 5ೈರ() @ 500 ಎ ಇ/ೆೆ8ೆ ಅಥ5ಾ *w 10 ಇ C CಂಪUಸೇಕು ಅಥ5ಾ 250
ಾಂ uಾ=H 75 ಡಬೂ1¥ h ಅನುD 250 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ೇ*C ಒಂದು ಎಕ8ೆೆ CಂಪUಸೇಕು.

2.

ಾಂಡದ ನುC Lೕಟದ ಾAಯನುD ಕU]ೊBಸಲು 2 G0 0ೕಟ& oೆೋoಾಸನುD ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ನ01
ೇ*C CಂಪUಸೇಕು.

3.

Rಾ3ೕ ಮ(ೆ ಪAೇಶಗಳOS ೆ<ೕ9 ಾಟ: 2% ]ಾ0ೈ ( ೆDೕ ೊಲ1ಲು) @ 12.5 ೆf / ೆೆ8ೆ qೆೆದುೊಂಡು
ಇದನುD

ೆDೕ ಅಡಗುqಾಣಗಳ01, ಬದುಗಳ ]ೕuೆ ಮತು ೆDೕ ಾAಯನುDಂಟು 2ಾUದ ೆೆಯ ಸುತ0ನ ಮ3rನ01

ಾಕೇಕು.
*ೋಗ ವಹ!ೆ
Nಾ&*ಾT95 ಅಥWಾ ಹXಾY ಒಣಗುವ (\ೊಸ T95) ಅಥWಾ T95 / 'ೇರು ೊ(ೆತ: ಈ 8ೋಗದ ಲsಣಗಳO ಬರ ನಂತರ ಮೆ
ಬಂದ01 ಅಥ5ಾ Aೕ8ಾವ* ಇರುವ01 ಾ3CೊಳOPತ5ೆ. ಈ ಲsಣಗಳO ಾ3Cೊಂಡ ೆಲವQ ಗಂೆಗಳ ಒಳೆ 10 G0 ಾಂ
ೋಾ) ೊ1ೕ8ೈ ನುD ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ೇ*C ಾAೊಳಾದ ಸಸ:ಗಳ ]ೕuೆ CಂಪUಸೇಕು ಮತು / ಅಥ5ಾ 25
ಾಂ ಾಪ& -ಆLp ೊ1ೕ8ೈ ಮತು 200 ಾಂ ಯೂ*ಯ GಶಣವನುD 10 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ಅಥ5ಾ 1 ಾಂ ಾೆHಾf
0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ೆರC ಸಸ:ಗಳO qೋಯುವಂqೆ CಂಪUಸೇಕು. .
=ೕಜೋಶ ೊ(ೆತ
ಾ2ಾನ:5ಾ ಆರಂಕ5ಾ fೕವತೆದ ಸಸ:ದ ೆಳಾಗದ fೕವೊಶಗಳO wೕಡ ಮತು ತುಂತುರು ಹAಗಳ ಾರಣ ೊೆತು
ೋಗುತ5ೆ. ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 2 ಾಂ ಮೊ~ೆ¯ 75 ಡಬೂ1¥h ಮತು ೊ1ೕ8ೋಥuೋA 70 ಡಬೂ1¥h CಂಪUC.
ಉತಮ ಫ0qಾಂಶಗBಾ , 100 0ೕಟ& S0ೕಂಧಾಶಕದ Gಶಣದ01 10 ಾಂ ೆೆ?§ 99 ಅಥ5ಾ 50 G0 ೆ¢ಾನD ಬಳC.
ಆ@ೆ5ೆ3Dಾ *ೋಗ: ಒಂದು 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 2.5 ಾಂ ಮೊ~ೆ¯ CಂಪUC.
Bೖ*ೋ_ೇ`ಯa ಎ@ೆ ಚುೆI *ೋಗ ಮತು / ಅಥWಾ 'ಾ&.5ೕ3Dಾ *ೋಗ: 200-250 0ೕಟ& Aೕ*ನ01 ೆ)ೕ]ೖC
ಸuೇ (15-20 ಾಂ / ೆ) ~ೊqೆೆ ಾಪ& ಅ ೊ1ೕ8ೈ (1.5 *ಂದ 2 ೆf /ೆಕ)8ೆ) Cಂಪಡೆ.
ಕ(ೆಯ ವಹ!ೆ
wಳೆಗೂ ಮುಂೆ, ಕೆಾಶಕಗಾದ ಾ)ಂ

30 ಇ.C. ಅಥ5ಾ ಬಸ0 45 ಇ.C. ಗಳನುD ಪ ೆೆ)ೕ*ೆ 2.5 0ೕಟ& ಬಳC, ನಂತರ

ಕೃ< ಭೂGಯನುD ಹರಗೇಕು.
ಕೆಗಳ L*ಯ ಅಂತದ01 ಕೆಾಶಕಗಳO ಅತ:ಂತ ಪ*tಾಮಾ*.
ಹು75Aಾನಂತರದ ಕ(ೆಾಶಕಗಳ% (50-75 bಾಂ ಎ.ಇ. ಪ \ೆೆ5ೕ3bೆ)
ಹುಲುSಗcbೆ: L?ಜuೋoಾ -ಈೈ ಅಥ5ಾ oೇೋs-ಈೈ ಅಥ5ಾ °1ಅf¡-ಬುತ: CಂಪUC.
ಅಶುಷI ಕ(ೆಗಳ% ಮತು ಹುಲುSಗcbೆ: ಪಕುಇಜ¡-ಈೈ CಂಪUC.
ಅಗಲWಾದ ಎ@ೆಯ ಕ(ೆಗcbೆ: ಪ:*ಒಬ- ೋUಯಂ CಂಪUC.

ಕೆಗBದ01 ಕೆಾಶಕಗಳO ಪ*tಾಮಾ* ಮತು ಸಾ0ಕ Aಯಂತಣ ಒದ ಸುತ@ೆ. ಕೆಾಶಕಗಳO L*ಯ (10-15 ನಗಳ)
ಅಂತದ01ನ ಕೆಗBೆ =ೇಷ5ಾ

ಹುಲು1ಗಳ ]ೕuೆ ಅತ:ಂತ ಪ*tಾಮಾ*. ಹು01ನ ಕೆಗBೆ, L?ಜuೋoಾ -ಈೈ ಅಥ5ಾ

oೇೋs-ಈೈ ಅಥ5ಾ °1ಅf¡-ಬುತ: ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ ಕೆಗಳO ಮತು ಹುಲು1ಗBೆ ಪಕುಇಜ¡ಈೈ ಪ*tಾಮಾ*. ಅಗಲ5ಾದ ಎuೆಯ ಕೆಗBೆ ಪ:*ಒಬ- ೋUಯಂ ತುಂಬ ಪ*tಾಮಾ*7ಾ @ೆ. 8ೈತರು ೆmನ
2ಾ ಾ ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯಗಳ qಾಂಕ ತ±ರ ಸಲೆ ಪೆಯಬಹುದು.
\ೆಚುdವ3 ೕ3ನ ಸ;ತದ ವಹ!ೆ
ಹ ೆೆಯು ೆಚುವ* Aೕ*ನ ಸ! ತೆ ತುಂಾ ಸೂs5ಾ ರುತ@ೆ. ಮಧ: ಮತು ದ ಣ ಾರತದ ಹಲವQ ಾಗಗಳ01 ಅ7ಾದ
ಮೆ^ಂದ ೆಚುವ* Aೕ*ನ ಸ! ತದ ಸಮ ೆ: ಉಂಾಗಬಹುದು. ಆಳ5ಾದ ಕಪQ% ಮಣುr ಮತು ೆಟ) ಬ*ದು ಪ*C!ಗಳ ]ೕuೆ ೆೆದ
ಹ ೆಚುವ* Aೕ*ನ ಸ! ತಂದ ೆಚು ಪಾ=ತ5ಾಗುತ@ೆ. ಾ*ೕ ಮೆಯ ಸಂದಭHಗಳ01 ೆಚುವ* Aೕರು ಬ*@ಾಗುವಂqೆ
ಭೂGಯ ಇB~ಾರು ಉದಕೂ ಾಕಷು) ಾಲು5ೆಗಳನುD ಕಟ)ೇಕು. ಉತಮ ಮ3rನ qೇ5ಾಂಶ ಸಂರstೆಾ 700-900 Gೕ.Gೕ.
ಮೆಯ ಪ@ೇಶಗಳ01

ಕೃ< ಭೂGಯನುD

ೇ ಲು ಅಥ5ಾ ಒಡು AಮHಪಕದ ಸಾಯಂದ

ಾಲುಗಳO ಮತು ಂಡುಗಾ

ಮರುರೂಪ 2ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ ಮತು ಹ _ತೆಯನುD ಂಡುಗಳ ]ೕuೆ 2ಾಡುವQದ*ಂದ ಮೆAೕ*ನ ಸಂರstೆ
ಉಂಾಗುತ@ೆ. ಾ* ಮೆಯ ಸAD5ೇಶಗಳ01 ಾಲುಗಳO ೆmನ ಮೆAೕರನುD ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ5ಾಗುತ@ೆ.
²ೇತದ ಗU8ೇ³ೆಯ01 ಾಲು5ೆಗಳನುD 2ಾಡುವQದ*ಂದ ೆಚುವ* AೕರನುD ೊರಾಕಬಹುದು. _ತೆ ಇನೂD ಪ`ಣH5ಾ ಲ1ದ ಪsದ01,
ತsಣ _ತೆಯನುD ಂಡುಗಳ ]ೕuೆ ೈೆೊಳPೇಕು. ೆಚುವ* ಮೆAೕರು ಾಲು5ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವQದ*ಂದ ೆೆಯ
]ೕuೆ 7ಾವQ@ೇ ದುಷ%*tಾಮ ಉಂಾಗುವQಲ1. ೆಚುವ* ಮೆAೕ*Aಂದ ೆೆಯು Bೊಂಡ8ೆ ರಸೊಬiರವನುD ಒದ C.
ೕಷಾಂಶಗಳ ನಷ)ವನುD ತೆಯುವ ಸಲು5ಾ , ಾ* ಮೆಯ ಮುನೂpಚೆ ಇದ01,

ರಸೊಬiರ ಒದ ಸುವQದನುD

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% Uಎh ಅಥ5ಾ 19:19:19 (ೈೋ~ೆ ಕರಗುವ ಸಂLೕಣH) ಾ ಾ ಕ ಅಂತರಗಳ01 ಎuೆಗಳ ]ೕuೆ CಂಪUಸುವQದು*ಂದ
ೆಚುವ* ಮೆAೕ*ನ ಸ! ತqೆ^ಂದ ೇತ*CೊಳPಲು ಸಾಯಕ5ಾಗುತ@ೆ.
ಾNಾ1ಕ ಸಲ\ಾ ವರ ಸಮನeಯ ತಂಡ:
Tfಾಗಳ%
ಾ ೆ ಆ& ಾಂ
ಾ ಎ.ಎW ಪಾ´

T(ಾಸ
A@ೇHಶಕರು, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%ರ
ಾ~ೆ) ಸಂlೕಜಕರು ಮತು ಅಧ:sರು, C.ಐ.C.ಆ&, ಾ@ೇSಕ ೇಂದ, ೊ^ಮತೂರು

ಾ U wೕಂಾ

ಅಧ:sರು, C.ಐ.C.ಆ&, ಾ@ೇSಕ ೇಂದ, C ಾH

ಾ ಎ( _ Cಂ

ಅಧ:sರು, ೆೆ ಅವೃµಯ =ಾಗ, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಸಂJಾ: ಾಂ

ಅಧ:sರು, ೆೆ ಸಂರstಾ =ಾಗ, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ೆ1ೖ( U ೋ~ಾ

ಅಧ:sರು, ೆೆ ಉqಾ%ದಾ =ಾಗ, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಇಸೆಲ1 ಅಗ5ಾH

*ಯ =¶ಾA, C.ಐ.C.ಆ&, ಾ@ೇSಕ ೇಂದ, ೊ^ಮತೂರು

Sೕ ಎ ಸೇ´

=¶ಾA, C.ಐ.C.ಆ&, ಾ@ೇSಕ ೇಂದ, ೊ^ಮತೂರು

ಾ ಏ ಅನು8ಾಧ

=¶ಾA, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಹWಾಾನ ವರ ಉಸುWಾ3 Tfಾಗಳ% (AICCIP ೇಂದಗಳ%):
Tfಾಗಳ%
ಾ ಪಂಕ 8ಾೋ

T(ಾಸ
ಪಂ~ಾ¯ ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ, oಾ*@ೊ§,
ಪಂ~ಾ¯

k'ೈ9 ಸಂlೆ&

ಇ Bೕ9 ಐ

09464051995

pankaj@pau.edu

ಾ ಸುAೕ§ ಪಂJೇ&
ಾ ಸಂfೕ·

ಪಂ~ಾ¯ ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ, oಾ*@ೊ§,
ಪಂ~ಾ¯
ಪಂ~ಾ¯ ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ,ಆ& ಆ& ಎ(,

ಕು2ಾ&
ಾ ಜಗೕ´
ೆA5ಾ

ಾ *Sಕು2ಾ&
ಾ ರೂಪ Cಂ
Gೕಾ
ಾ _ ಎ( ಾಯ
ಾ ೊoಾಲು

C.C.ಎ(-ಹ*7ಾಣ ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ,
ಾ& 125 004, ಹ7ಾHಣ
C.ಐ.C.ಆ&, ಾ@ೇSಕ ಸಂೇಧೆ ೇಂದ,
CಸH, ಹ7ಾHಣ
ಾ?G ೆಾ?ನಂದ 8ಾಜ ಾ! ಕೃ<
=ಶ?=@ಾ:ಲಯ , Sೕಗಂಗನಗ& , 8ಾಜ ಾ!
ಕೃ< ಮತು ತಂತ¶ಾನ ಒ* ಾp =ಶ?=@ಾ:ಲಯ,
ಭುವೇಶ?ರ - 751 003, ಒ* ಾp

ಪಂಜಾ· @ೇಶುº» ಕೃ< =ದ:hೕ¼,

ಾ ಅ¨Hಂ¤ U

ಮ8ಾ 5ಾದ

ಪಂ@ಾಗuೇ

ಾಂ@ೇ, ಮಾ8ಾಷ

ಾ ಸೕ´ ಾCH

ಆ& = ಎ( ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ, ಾ?0ಯ&,

ಕೃ<

=ಶ?=@ಾ:ಲಯ,

ಮಧ: ಪ@ೇ´
ಆಾಯH ಎ.f. ರಂಾ ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ
uಾ:, ಗುಂಟೂರು, ಎh
ಾ ಅಳದಕj)

ೋ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

ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ 8ಾಯಚೂ&, ಕಾHಟಕ

ಅಜª ಕು2ಾ&
ಾ ಎ(

jbeniwal2016@gmail.com

ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ,
Jಾರ5ಾಡ - 580 005, ಕಾHಟಕ

ಾ ಎ 5ೈ

09416325420

ನವ ಾ* ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ,

ಅೋಲ , ಮಾ8ಾಷ

ಾ ಎ( ಾರೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭಂದ, ಪಂ~ಾ¯

ನವ ಾ*, ಗುಜ8ಾ§
ಾ ಎ ಏ ಪ ಾ1ವ&

09814513681

ತGಳOಾಡು

ಕೃ<

=ಶ?=@ಾ:ಲಯ,

ೊ^ಮತೂರು , ತGಳOಾಡು

ಾ ಎಂ

ತGಳOಾಡು ಕೃ< =ಶ?=@ಾ:ಲಯ, C ಆ&

ಗುಣ ೇಕರ

ಎ(, Sೕ=01ಪQತು& , ತGಳOಾಡು

ಕನ<ಡ ಅನುWಾದ:
ಾ. ಎW _ ಸಂqೋ½

=¶ಾA, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%&

ಾ. ಸ=qಾ ಸಂqೋ½

=¶ಾA, C.ಐ.C.ಆ&, ಾಗು%&

-------ವರಯು ೊೆbೊಂAೆ-------

