రయ వవ ాయ ప ధన మండ – ంద ప ప ధన సంస
ఈ ారం ప ాగ" సల$ల% 8 నుం'( 14 )*+, ం* బ., 2015 (43 7ామ9ణ;క ారం)
*7ాంయ వవ ాయ >శ@>ABలయ9ల నుం'( అందుక%నD సమ9EBరమ" ఆGBరంHా సIక ంచబ'(నAK .
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వరక 56#7 వర8 సూచన ఉన<=>. ప .@A< ాం'Bలల, CాDవ
దశల, .@A< ాంతమ లల, 0గG 'HIJ దశల, ఉం=>. 'HK మK దశ
నతజA M ట6N ర ాయAక ఎరQవRలను STIJ<Uియం సలWXY 'Z
కKి ఇా\K. అంతరకృUి 'Z కలపR Aయం ంచు .@నవల^ను.
అ_>క వ#ా8లక కలపR బ`డద ఎకaవIా ఉంటbం=> కనుక ర ాయAక
కలపR cBశనులను పdIeంచవచుfను. అిghY, gిM  Aj
మందులను ిk.ా#e lేినln 'ెలo=ో మ బ`డద అ_>కమqతrం=> కనుక
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ఎలంట3 .sటకcBశcBలను ాడ#ాదు. .ాలవల బt =ెల పదu =>'Z అ_>క
vట3A w లంల, నుం 'HKIeంlే ఏ#ాyటb lేయK. యz#eయ 2%
.ాA KNO 3 2% .ాA ిk.ా#e lేసు.@నవచుfను. cలల, gౖాటb
ర ాయAక ఎరQవRలIా 25 .Jల యz#eయ + 15 .Jల M ట6N
ఎరQవRలను ఎక#ాA. సు./ాK.
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ాగ సలల8 నుం 14  ం బ , 2015 (43 ామణక ారం)

రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
AB@ర )ి7ార`a Eేయబ'(న య9జమ9న పదc తdల%
('B. e. ఆ.. ాfం Hార` ఈ సల$ల రచgత Ahi ఎరకంHా ాi +ింk, ఎలాl, im, Q ాక%a ా+ి
Eేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధnB సంస ల] ప Wopం\న ఫMBలను , జrయ, అంత s ాయ ప ావరణ
iయమ iభందనల%ను కనుగ"ణంHా ాయబ'(నAK.

పంట ఆ#nగ యజమనమ :
1. వ#ా8=Bర ప#eితrలల, స\లy.ాKక ప ర.ాల .ాA, సంకర జ ట పతrలc సు./ాK.
2. 80 .  వర8మ #ాIాc త\రIా వ#ా8_Bరమ ప A తr./ాK.
3. ప v .ాలవల బt =ేల ౖ తr.@ంట మ ఖంIా అ=>క

ాందత (HDPS) ల, 'ే ప .

అనుక£లంIా ఉంటbం=>.
4. ¥ట3 ప సంకర జ A వ#ా8_Bరమ .ం¦ ద

90x30cm, ఆరQతడ&ల .ం¦ ద ఎకaవ దూరంల,

సు./ాK.
5. సుర« (CICR), NH615( VN-MAU, పర´ణ), AKH081(DR PDKV,అ./ల), ఫRలWధన\ంత#7(
MPKV, #ాహ¸#e) ట.ాv స\లy.ాKక వంగBల , ఈ ప ర.ాల ¹º 15 మ ందు 60×10

ం.  ఫRలW ధన\ంత#e 45×10 ం. దూరంల, తr .@ంట వ#ా856ా ప#eి ల (బ`ట),
పచfపRరQగ లను బ6Iా తట
 ./గలవR

.

ఈ ర.ాలను అ_>క ాందత

0కaలనుIా

తr./ాK(HDPS).
6.

u య9\క%vడw, అలసంద, Uనుమ"ల% +*సర` x*ౖరRను అంతర పంటHా

ప ర.ాలల, లWక సంకర

జ ¥ట3లల, సుకనవచుfను. #$»జ¼యం కలf ను తపyA స#eIా ఈ gౖరo తcBలక
పట3ంlBK.
7. ప పంట చుట{, 2-3 వరసలల] కం=> lBళ¿À సుకంటÁ Ko బÂÃ (ింనKo ) పచfపRరQగ ల క
శరణB#eథ (Refugia)Iా పA.@సుం=>.
8. 5 నుం 10 టను<ల పËవRల ంట/ గతమ /కంM Í ఎరQవRను 'Hలక#e
.@క ార ÎÏ.ారQక ి కKయ దును<./వK.

వ#ా8ల'H మzేళo

9. అజట|బక,./అజ})*ౖ~ లR /PSB@25Hాf/1kg ప తcBలక పట3ంlBK =ÐAవలన ప

ాగ ల,

25% నతజA / 56సyరo ఆ=B అవRతrం=>.
10. తHన 7u షణ అతంత అవసరమ"

: STI7<Uియం సలWXY, 2% యz#eయ /Òఏి ిk.ా#e ట

ఉతy . అవసరమ .
11. ఎరf ఆక% Mెగ"ల%: 2 % యz#eయ , 0.5% ÓంకÃలWyY 0.2% బt #ాº, 15 #nÔల వవ=>ల, 90
#nÔల వరక ిk.ా#e lెసు.@నవచుfను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7U./15 ÖటరQ vట3ల, కKి ిk.ా#e lెయK
పర`గ"ల iయంతణ

ాABరణ )ిారసుల%
ఆచ ంచ వల)ిన పద తdల%:
1. రసం ిలWf పRరQగ లను తట
 .@c ర.ాలను/సంకర జ

ర.ాలను ఎంిక lెయడమ వలన

పRరQగ మందుల ౖ ఖరQf తగG తro=>.
2. జ¼న<, అలసంద , M యkకaడ& , నుమ ల అంతర పంటల యడమ వలన రసం ిలWf
పRరQగ లను Aా#eంlే బదAకల మ#eయ ప#ాన<వRల వృ=>Ølెందు'BÙ.
3. ప ర.ాలక ఇB./oిÚ ( 8Iా¦Û), ౖట6ాÜÃ/ ÝైరÛ(3Iా¦Û)/kg తcBలను Ë=>Ø lెినln
రసం ీలWf పRరQగ ల/àÖం=B సంబం_>త కళ¿À 'ేగ ళ¿À Aా#e oచబడ'BÙ.
4. రసమ ిలWf పRరQగ ల ఎకaవIా వlేfసంక#ాలల,నతజA ఎకaవ యక£డదు.
5. w లం ప#eËబమ Iా ఉంlBK (కలపR 0కaల లWకంB).
6. ింనKo ఆàంkన 0కaలను ీ.Jి cBశనం lేయK.
7. áప సంâ=>త మందుల, వAయంతణ పధతrలను ాBK.
8. గ ల¥ రంగ పRరQగ Aయం ంచBA. KంIాకర8ణ బ ట లను w లమ ల, ఉంlBK.
9. రసమ ిలWf పRరQగ లను Aయం  olBBA. ఇB./oిÚ మందును .ాండమ ౖ 30 నుok
40 మ#eయ 50 నుok 60 #nÔలల,, ఎిY, ైÝBఏY కolే'H పãయK.

Eెయ ాi పనుల%/ ఆచ ంచ కడi>:
10. అకమ డత 'ెగ లను A#n=>ంచBA. ప A ఆలసంIా తrక£డదు.

11. ర ాయAక పRరQగ మందులను

0దట3 60 #nÔల వరక ిk.ా#e lేయ#ాదు. =ÐAవలన

బదAకల వృ=>Ølెo=> రసమ ీలWf పRరQగ ల Aయంతణల ఉంట6Ù.
12. ఆకమ డత semilooper పRరQగ లక పRరQగ మందుల ిk.ా#e lెయక£డదు.
13. ట3 ప

ద ట3 సంబం_>త మందులను ాడ#ాదు.

14. ఇB./oిÚ,అిట6SçీÚ వంట3 మందులను ట3 ప gౖ ిk.ా#e lెయక£డదు.
15. èా ాXBº, Ýైj

ారÝBయº, ా#$Y , écê./¦టëèాÍ, ై.o /#nాÍ , .ా#nìపR#ాº,

Ýొ j, టజ
ౖî ¼èాÍ, STట6ి  ాÍÃ వంట3 అతంత A.ారక మందులను ాడ#ాదు.
16. ీాAj/ౖ#e'BÙÚ ిk.ా#e lెయAlï 'ెలo =ో మ #ాదు.
17. పRరQగ ల ఉదు A తIeGంచBA. మందుల శ¦మలను ాడక£డదు.

రసమ" +ీలపర`గ"ల% iయంతణ:
1. ఆ cక నష,మ" కHంEే సూ\క (ఇటయ): 'ెలo / పచf =ో మ IJÚ
¦ -2 నష మ అనIా 25 %
0కaలక .ం=> ఆక అంచుల మ డ&చుకM Ù, పసుపR రంగ Iా మ#e'ే _>గ వ ఇkfన
యజమన పదØ తrల ాట3ంlBK.
2. 1% ప నూc, 5% ప Ieంజల .ా*ాయమ ల, ఏ=ైన 0.05%-0.1% సబ ì w 'Z కKి
ిk.ా#7 lేసు./ాK.
3. 10 Iా¦ #
7 ీKయ లఖA ఒక ÖటరQ vట3ల, కKి ిk.ా#7 lేయవచుfను.
4. ైgిన ుò#ాº (50 WP 800 Iా¦/ ÎÏ.ారQక) , ôMo AకÚ 50WG 200 Iా¦ a.i/ ÎÏ.ారQక లWక
బ w  gిÓº 25 % SC 200 Iా¦ a.i/ ÎÏకరQక ిk.ా#e lేయవల^ను.
5. #eÚ బÂ 0గG లను నష మ lేక£#efనln ై'ZయY, ఎిghY 1Iా¦ ఒక ÖటరQ vట3ల, లWక
ఇÝÐయº మందులను క£డ ాడవచుfను.

ాయ Mల%చు పర`గ"ల య9జమ9న మ":
ట3 ప సమరØవంతంIా .ాయ 'Hలచు పRరQగ లను Aయం ంచగలదు.
ాABరణ రాల% సంక ాలల] య9జమ9నమ"

1. 50%ాయ Mల%చు పRరQగ ల ఆàంkన 0కaల గమAh, ట3 ప gౖ HaNPV ౖరÍ =Bవణం
ను ిk.ా#e lెయK మ#eయ 5% ప క*ాయమ ను ా#ాA. ఒక ా#e లWక èM సల,º లను
w Iాక ల=ెØ పRరQగ లక, 'ెలo=ో మలను Aయం o
 lBBA. ాడవచుfను.
2. ప పంట 70 నుంk 80 #nÔలల, Trichogramma

మందును ట3 ప ల, ాడ#ాదు. సంకర

జ ప ర.ాలల, ాడవచుfను.
 ìoజ¼ఎY, ఇoB.ాÃ.ాì ను ా పచf
3. ./o#ా౦తAKM  j, పRoబ`oడSTù Ú, ౖycêCా Ú, ఎమST.c
పRరQగ లను Aయం ంచవచుfను. ఇ బదAకల, ప#ాన<వRలక ఎలంట3 A lేయదు.
4. గ"ల9 రంగ" /తలనత ల పర`గ"ల%: ప=> .ాయలక ఒక ల#ా\ లWక 8 #$కaల పRరQగ ల ఒక
#ా  lïపRyన మzడ& #ాతrల ఉన<టo Ù'ే .\cBj èాÍ 25EC/M  ghcêèాÍ 50EC @ 2
.K /Öట vట3ల, లW=B థd.ాì 75 WP@20 Iా¦ లW=B ఎ=ో ఒక ౖ#e'BÙ Ú మందులను
ాBK.
ఇతర డ+ీడల%:
1. 7 Hాక% లAె పర`గ":

గ డo సమzలను రQయK మ#eయ w Iాక ల=ెØ పRరQగ ౖరÍ

=Bవణంను @ 500LE/ÎÏ.ారQక లW=B #eéº 10 EC లWక

250 Iా¦ల#e\º 75 WP ను 250

Ö/ఎక#ానుక ిk.ా#e lెయK.
2. ాండమ" MEె ఈగ : .ాండమ 'HKlె ఈగ ఆàంkనటo Ù'ే

M  gcêèాÍ 2 .K/Öట vట3ల,

ిk.ా#e lెయK.
3. నత ల iారణ : 12.5 /ÎÏ.ారQక ( 2 %STట6KØÎÏýÚ) మందును గటo gౖ నతలo వRన< lnట
యK.
Mెగ"ళ iయంతణ:
ఎండw Mెగ"ళ: బ`ట తరQాత అ=>క వర8మ వkfనln అ=>క vట3 త ఇkfనln ఎండw Mెగ"ళ వచుfను
,10mg/Ö (10 ppm) ./బ6j ./o#$»Ú ను ిk.ా#e lెయÖ, àÖం=Bల =B\#ా వkfనటo Ù'ే .ాప
ఆ.sÃ./o#$»డ&< 25 Iా¦Û మ#eయ

200Iా¦ మz#eయను 10 Öటరo vట3ల, లWక .ా#$ìAþ యం 1 Iా¦Û

/ÖటరQ vట3ల, కKి lెటo దగG ర M యK.
ాయ క%ళ Mెగ"ల%: 'ెమ ా'B వరణంల, lెట b .¦oద .ాయల కళ¿Àక గ #e అవR'BÙ.
మం.@జ$ÿ 75 WP

+./o#nÝBల,Aj 70 WP 2 Iా¦Û/ÖటరQ v

ట3ల, కKి ి.ా#e lేయK . మంk

ఫK'Bల ./సమ 10 Iా¦Û K\Y, 50ml టట
ౖî º ను 100 Öటరo vట3ల,కKి ిk.ా#e lెయK.

ఆల, D య9 బR k
 : 2.5Iా¦ మం.@జ$ÿ ను ి.ా#e lేయK . బ6.#eయj బR k/ST

ù#nÝెియం ఆకమచf
'ెగ లక 
+  M STùినÃలWXY

(15-12 Iా¦/ÎÏ.ారQక ) మ#eయ

.ాప ఆ.sÃ ./o#$»Ú (1500-2000

Iా¦/ÎÏ.ారQక) ను 200-250 ÖటరQ vట3ల,కKి ిk.ా#e lేయK.
కల%ప iయంతణ:
, ాం ౩౦ ఇ.)ి. బ ా¢ 45 ఇ.)ి. 2.5 £టర` / ¤¥ా,ర`క% వంట కల%పnBశక మందుల%ను +ి\ా Eే)ి
\వర గ"ంటక M¦ కయ దుnBD.
kన< కలపR gౖ కలపR మందుల అ_>క ప56వKIా ఉంట6Ù. ఈ మందులను 15-25 #nÔల వయసు
కలపR gౖనc ాBK.
గ'(§ జr కల%ప iయంతాల% : .\జల,èా(ట#ాG), gcB./Ãా (  సూప) RoఅÓèM  బzట3j,
w  పకఇజèw ( ఎÓj) 20-50 Iా¦ ఎక#ాA. ాBK.
¨డల9~క% కల%ప iయంతణ: ౖ#eÝ>dబ`Ü M యం (ÎY áÚþ ) ిk.ా#e lేయK.
కలపR 0Kkన తరQాత ాే కలపR మందుల, అతంత ప56వం చూి ాÙ. మ ఖంIా వ#ా8ల
అ_>కంగ ఉన<పRyడ&, గ ంటకల నడపలWనుyడ& #$»తrలక ఎం'Z ఉపdగకరంIా ఉంట6Ù.
అ_>క వ#ాలక వవ ాయ అ_>.ా#eA సంప=>ంచం .
అGKక వరSప ©ర` iయంతణ:
ప అ_>క vట3. lBల సుA<తంIా పవ#eసుం=>. అ_>క వర8ాత ాంతం(>

700-900 .) మ రQక

vట3 Aయంతణ .$» lBళ¿À బt =ెల gౖ ప  ./వడం మంk=>. అ_>క vట3A ిÙBA. తIeన
.ాలవలను w లం చుటb ఏరyరరQ ./ాK.
vట3v ిిన తరQాతc gౖ మందుల సు./ాK. ప పసుపR రంగ .@h
19:19:19 ా#ాA. ఒక ా#e ిk.ా#e lెయK.
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ª«R సల$ i¬AKక సమన@య జట{,:
ాస ¬తల%

\ర`nBమ9

B. .$. . .ా¦ం

A#JØశకడ&, )ి.ఐ.)ి.ఆ., nBగ¯~.

B. ఎ. ప.ాN

ప#eకలyన సమన\య క#ా మ#eయ మ ఖ

, )ి.ఐ.)ి. ఆ. , ాంయ .Jందం

./యంబత 
డ&, )ి,ఐ.)ి.ఆ. , ాంయ ప#eC ధన .Jందం , ి#ాÃ

B. Ò 0ంగ

ాంయ అధ

B. ఎÍ  ింÂ

56గ అధ

డ&, పంట అâవృ=>u, బ6గం )ి.ఐ.)ి.ఆ. , nBగ¯~.

B.సంధ .ా¦ం

56గ అధ

డ&, పంట సంర ణ బ6గం , )ి.ఐ.)ి.ఆ., nBగ¯~.

56గ అధ

B. బo Í Ò జ

డ&, పంట ఉతy

బ6గం, )ి.ఐ.)ి.. , nBగ¯~.

B.అగ¦ాj

ీAయ Cాస
î త, )ి.ఐ.)ి.ఆ. , ./యంబత 

B.ఎÍ ఏ. ఎÛ.సబ`N

Cాస
î త, )ి.ఐ.)ి.ఆ., ./యంబత 

B. Ùº. అను#ాధ

Cాస
î త, )ి.ఐ.)ి.ఆ., nBగప.

ాMBవరణ i¬AKక °రక% ఇnB s ాస ¬తల% (AICCIP ంABల%):
ాస ¬తల%

\ర`nBమ9

బౖ సంఖ

ఇ µ¶g ఐ'(

B.పంక« #ా'Z#J

పంజÿ వవ ాయ

09464051995

pankaj@pau.edu

09814513681

suneet@pau.edu

శ\=Bలయం, ఫ#7=ో aY,
పంజÿ
B. సుv పcØ

పంజÿ వవ ాయ
శ\=Bలయం, ఫ#7=ో aY,
పంజÿ

B. సం కమ

పంజÿ వవ ాయ

కట6#eయ

శ\=Bలయం, ఆ ఆ ఎÍ ,

k.sanjeev@pau.edu

బట3ంB , పంజÿ
B. జగ=ÐN బ`Aాj ి.ి.Í- హ#ాcB వవ ాయ

9416325420

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

శ\=Bలయం, Î ా 125004, హ#ాcB
B. #eàకమ

)ి,ఐ.)ి.ఆ. , ాంయ

,

ప#eC ధన .Jందం , ి#ాÃ
B. రప ింÂ
cB

ా@U శ@నంద ాజ  ా¢

09413024080

rsmeenars@gmail.com

వవ ాయ శ\=Bలయం,
à¦గంIానగ, #ాజ ాº

B.¥.ఎÍ.cBయÜ

ఒ#e ాÃ వవ ాయం మ#eయ

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

ట.ా<ల శ\=Bలయం,
భ బcశ\- 751003, ఒ#e ాÃ
B. Inఫలþ

నవ ా#e వవ ాయ
శ\=Bలయం,- 396 450,
గ జ#ా

B.ఎ. Ùº.

పంజబ6వR =ేË కృUి

పసలవ

=Bీ, అ./ల, మ#ా*ా+.

B. అ#ï\ంÚ..

మ#ాా\డ వవ ాయ

పండగలW

శ\=Bలయం, cBం=ే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

మ#ా*ా+
B. సN పరి

ఆ..యÍ కృUి Cా\
=Bలయ, గ\Kఒ -

B. ఎÍ. 56ర

ఆlBర ఎº.Ó. రంIా

వవ ాయం శ\=Bలయం,
లÛ, గ ంటరQ, ఆంధ ప=ే.
B. అలడకట3

వవ ాయ Cా ా+ ల
శ\=Bలయం, _B#ా\Ú ,
580005, క#ా టక

B. ఎÛ.ౖ.

వవ ాయ Cా ా+ ల

అజయకమ

శ\=Bలయం, #$»చూ ,
క#ా టక

B. ఎÍ.
M మసుందరం

త cBడ& వవ ాయం

09965948419

rainfed@yahoo.com

శ\=Bలయం,.@యంబతr,
త cBడ&

B. ఎÛ.
గ నhకరº

త cBడ& వవ ాయం

09443631359 gunasekaran.pbg@gmail.com

శ\=Bలయం, à¦Ko పRతr,
త cBడ&.

Mెల%గ" అనుాదం:
B. ఎ. ఆ. #ాÔ

ిAÃo Cాస
î త, ి.ఐ.ి.ఆ, cBగపã

B. kన<బ6బ cBÙÜ

Cాస
î త, ి.ఐ.ి.ఆ, nBగ¯~.

B. అను#ాధ న#ాల

Cాస
î త, ి.ఐ.ి.ఆ, nBగ¯~.

ఎº. #ామ కృ*ా

ఎÍ.ఆ.య, ి.ఐ.ి.ఆ, nBగ¯~.

-------i¬AKక మ"Hంప-------

