ಹ ೆೆಾ

ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ 16/2015

ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ, ಾಗು%&
ಹ ೆೆಯಲು ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ, 22-27 ೆ ೆ'ಂಬ&, 2015 ರ ಅವ+ಯ,(45 ೇ ಪ.ಾ/ತ 1ಾರ)
“ಈ ಸಲೆಯು ಆ4ಾ 5ಾಜ7ಗಳ 5ಾಜ7 ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7>ಲಯಗ?ಂದ A<ೕಕBAದ .ಾ ಯನುC ಆಧBA=ೆ”
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ಪತಂಗಗಳ] ಪ 5ಾ ಪ ಬKೆೆ ಮೂರು >ರಂತರ 5ಾಗಳ,- ಮತು / ಅಥ1ಾ 10%

ಕಾGಟಕ
5 Bಂದ 6 Tೆ5ೋUೕV

ಾ>ೊಳಾದ Lೕಜೋಶದ cೊdೆೆ ೆೆದ ಮBಗಳ] ಕಂಡುಬಂದ,-, ಅೊ'ೕಬ& ನ,ಒಂದು ಾB f<ನKೊgೕh ಅಥ1ಾ iೕjಾkG ನುC Aಂಪjಸೇಕು ಮತು
ೈ5ೆdೋmn OೕKಾ ‘Kಾಮn- ೈಹKೋV’ ಒOp ನ1ೆಂಬ& ನ,- Aಂಪjಸುವಂdೆ
ಸೂYಸKಾ =ೆ. Lೕಜೋಶ ೊೆಯುವqದನುC ತX%ಸಲು 3 ಾಂ ಾಪ& ಆs ೊ-ೕ5ೈt
ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ಮತು ೦.5 ಾಂ ೆv w'ೕ ೆ7 f-V ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,ೆ5ೆA Aಂಪjಸೇಕು. =ೇA ಮತು Lxyೕತರ ಹ ತ?ಗಳ,- ಬೂದು z,ೕಂಧ
5ೋಗವq ಕಂಡುಬಂ=ೆ ಇದನುC >ಯಂಸಲು ಒಂದು ಾಂ ಕೆGನn|} ನುC (50
ಡಬೂ- X) ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆ5ೆA Aಂಪjಸೇಕು. ಈ ದ1ೌಷಧಗಳ cೊdೆೆ
1% 19:19:19 ಕರಗುವ ರಸೊಬ ರದ cೊdೆ 1% MgSO4 ಒಂದು ಾ7ಂ >ೕBನ,- ೆ5ೆA
AಂಪjಸುವqದBಂದ

ಎKೆ

ೆಂ ಾಗು:ೆ

ಮತು

Uಗು

Lೕಳ]:ೆಯನುC

ಕjO

.ಾಡಬಹುದು. Ft ಾವ?ಯನುC >ಯಂಸಲು 2 F, ,ೕಟ& ಕುರೊV ಒಂದು
,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆ5ೆA Aಂಪjಸೇಕು. ೊಲದ,- ೈಮGಲ7ವನುC ಾ ಾಡಲು ೆಳೆ
Lnರುವ

5ೋಗದ

ಎKೆಗಳ]

ಮತು

LೕಜೊಶಗಳನುC

ಸಂಗ A

ಮ/ನ,-

ಹೂತುಾಕೇಕು ಅಥ1ಾ ಸುಡೇಕು. ಾBೕ ಮೆ ಪBA!ಗಳ,- ೆಚುವB >ೕರನುC
dೆೆಯೇಕು ಇದBಂದ >ೕBನ ಸ! ತಂದ Lೕಜೋಶ Lೕಳ]:ೆಯನುC ತX%ಸಬಹುದು.

.ಾದB
ಮೆಯ ಪ.ಾಣ (F.Fೕ)

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

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂ ೇಧಾ ಸಂಾನಂದ ಾರಸು ಾರುವ ವಹ!ಾ ತಂತಗಳ%
(ಾ. ೆ.ಆ& ಾಂಯವರು ಈ ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ ಯ Kೇಖಕ5ಾ ರುdಾ5ೆ. ಇದರ 4ಾವq=ೇ ಾಗವq ಪಕಟQೆಯ,- ಅಥ1ಾ 4ಾವq=ೇ ರೂಪದ,Kೇಖಕರ ಅನುಮMಲ-=ೇ ಬಳಸಾರದು )

ಈ ಸಂsಪ xಪ%/ಯ,- zTಾರಸು .ಾjರುವ ತಂತಗಳ]

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ

ದ ಪiೕಗಗಳ

ಫ,dಾಂಶಗಳನುC ಆಧBA1ೆ ಮತು ::ಧ 5ಾ9vೕಯ ಮತು cಾಗಕ >iೕಗಗಳ] >ೕjರುವ .ಾಗGದಶGನಗಳನುC ಬಳA=ೆ.
ಾಾನ& 'ೆ(ೆ ಆ*ೋಗ& ವಹ!ಾ ಕಮಗಳ%
1.

ಮೆ4ಾzತ ಪ=ೇಶಗಳ,- ೇಗೆ ಕಾ:ೆ ಬರುವ ತ?ಗಳ] ಅಥ1ಾ Lx ಹ ೈLt ಗಳನುC ೆೆಯಲು ಆದ7dೆ
ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮೆ4ಾzತ ಪ=ೇಶಗಳ,- 80 F, Fೕಟ& ಮೆ ಬಂದಕೂಡKೇ ೇಗೆ Lತೆ .ಾಡುವqದು ಉತಮ.

3.

ಮೆ ಆzತ ಪ=ೇಶಗಳ,- LತೆಯನುC ಂಡುಗಳ OೕKೆ :ೇಷ1ಾ , ೆYನ ಾಂದdೆ ೆಟ' ವ7ವ ೆ!ಗಳ,- (high density
planting systems) ೈೊಳ]ವqದು ಸೂಕ1ಾ =ೆ

4.

ಮೆ ಆzತ ಪ=ೇಶಗಳ,- Lx ಹ ೈLt ಗಳನುC 90 × 10 ೆಂxFೕಟ& ಅಂತರದ,- Lತೆ .ಾಡಬಹುದು. ಮತು 1ಾ7ಪಕ
ನ,- >ೕ5ಾವB ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, ಾಗು%&), ಏV ಎ 615 (VN-MAU, ಪಬG C), ಎ.ೆ.ಎ 081 (ಾ PDKV, ಅೋಲ), Kೆ ಧನ<ಂತB
(MPKV, 5ಾಹುB) ೇಗೆ ಕಾ:ೆ ಬರುವ Lxyೕತರ ಹ ತ?ಗಾ ದುn, ಇವqಗಳನುC ಜೂV 15fಂತ UದKೇ ೆYನ
ಾಂದdೆ ೆಟ' ವ7ವ ೆ!ಗಳ,- (high density planting systems) 60 × 10 ೆಂxFೕಟ& ಅಂತರದ,- (40 × 10 ೆಂxFೕಟ& Kೆ ಧನ<ಂತB) Lತೆ .ಾಡುವqದBಂದ >ೕBನ ೊರdೆ ಮತು ಾMೊರಕ fೕಟಗಳ ಾIೆMಂದ ತX%Aೊಳಬಹುದು.

6.

ೆYನ ಾಂದdೆಯ Lxyೕತರ ಹ ತ?ಗಳನುC ೊ4ಾLೕV (ಬj5ೈcೊLಮಂ ಜ ಾ>ಕಂ Lೕಜ Yfdೆiಂೆ), ಅಲಸಂ
ಅಥ1ಾ ಉnನ ೆೆಗಳ cೊdೆ ಅಂತರ ೆೆ4ಾ (45 ೆಂxFೕಟ& ಾಲುಗಳ ಮ=ೆ7 ಮತು 10 ೆಂxFೕಟ& ಸಸ7ಗಳ ಮ=ೆ7)
dೆೆದುೊಳಬಹು=ಾ =ೆ.

7.

ೆYನ

ಾಂದdೆಯ Lx ಹ ೈLಡಳನುC

ೊ4ಾLೕV (ಬj5ೈcೊLಮಂ ಜ ಾ>ಕಂ Lೕಜ Yfdೆiಂೆ), ಅಲಸಂ

ಅಥ1ಾ ಉnನ ೆೆಗಳ cೊdೆ ಅಂತರ ೆೆ4ಾ

(ಎರಡು Lx ೈLt

ಾಲುಗಳ ಮIೆ7 ಒಂದು

ಾ,ನಂdೆ)

dೆೆದುೊಳಬಹು=ಾ =ೆ.
8.

ಹ ೆೆಯ ಸುತ dೊಗB ೆೆಯ 2-3 ಗj ಾಲುಗಳನುC ೆೆಯುವqದು ಹುj ಗQೆ (F, ಬ) ಮತು ಾMೊರಕ fೕಟಗಳ
ಹdೋxಯ,- ಸಾಯಕ1ಾಗುತ=ೆ

9.

Uದಲ ಮೆಯ ನಂತರ Tಾ}G 4ಾtG ೊಬ ರ ಅಥ1ಾ ಾಂwೕಸನುC ಪ ೆೆ'ೕBೆ 5 Bಂದ 10 ಟV ಬಳಸೇಕು.

10. wೕಷಾಂಶಗಳ A!Bೕಕರಣಾ ಅcೋೋಬೆ'& ಮತು X.ಎh.L.ಗಳನುC ಪ ೆ| Lೕಜೆ 25 ಾಂ ಬಳಸೇಕು.
11. =ೊಡ ಮತು ಸೂ

wೕಷಾಂಶಗಳ ಅತು7ತಮ >ವGಹQೆೆ: MgSO4, 2%

ಯೂB4ಾದ ನಂತರ 2%

jಎX

AಂಪjಸುವqದBಂದ Cry1Acಯ ಸB4ಾದ ಅ¡ವ7ಕ1ಾಗುತ=ೆ ಮತು ಎKೆಯ ೆಂ ಾಗು:ೆಯ ಸಮ ೆ7ಯೂ ಕjO4ಾಗುತ=ೆ.
ಸಸ7 ಒಣಗುವ 5ೋಗದ ಆರಂ¡ಕ ಹಂತದ,- 1% ೋಾ¢' ೊ-ೕ5ೈt Aಂಪಡೆ ಮತು ಮ/ನ ದ1ೌಷಧ1ಾ 1% ಬ:AV
ಉಪiೕ ಸುವqದBಂದ ಸಸ7ಗಳ PೇತBೆೆ ಸಾಯ1ಾಗುತ=ೆ.
12. ಎKೆ ೆಂ ಾಗು:ೆಯ ಹdೋx: ೆೆಯ 90 ನಗಳ,- 15 ನಗಳ ಅಂತರದ,- ಎರಡು ಾB 2% ಯೂB4ಾ, 0.5% ಸತು:ನ
ಸKೆgೕ£ ಮತು 0.2% ೋ5ಾV Aಂಪಡೆ .ಾj.
13. Pೌಕಗಳ] ಮತು ಹೂವqಗಳ ಸಂರQೆ: ಪ-ೊ¤¥ 4.5 ಎhಎ¢ (ಎVಎಎ) ಾUೕGನನುC 21 X.X.ಎಂ. ಪ.ಾಣದ,- (ಪ 15
,ೕಟ& >ೕBೆ 7 F,ೕ) AಂಪjA.

.ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ

ಾಾನ& ಾರಸುಗಳ%
ಾ:
1.

ರಸ

ೕರುವ fೕಟ >5ೋಧಕ ತ? ಅಥ1ಾ ೈLಡಗಳನುC ಆy .ಾj. ರಸ ೕರುವ fೕಟ >5ೋಧಕ Lx ೈLt ಗ?ೆ

ೆಲವq fೕಟಾಶಕಗಳ Aಂಪಡೆಯ ಅಗತ71ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ ಪರಭಕಗಳನುC wೕdಾ ಸಲು, ೊ4ಾLೕV ಅಥ1ಾ cೋಳ ಅಥ1ಾ ಉnನ ಅಥ1ಾ ಹಲಸಂ

ಅಂತರ ೆೆಗಳನುC ೆೆಯೇಕು.
3.

ಪ ೆ| Lೕಜೆ ಇFಾೊ-ೕXt (8 ಾಂ), 1ೈಟ1ಾ7 ಅಥ1ಾ §ೈ5ಾ} (3 ಾಂ) ಬಳೆ ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ ಮತು

5ೋಗಗ?ಂದ ರQೆ >ೕಡುತ=ೆ.
4.

:ೇಷ1ಾ ರಸ ೕರುವ fೕಟಗಳ >ವGಹQೆಾ ಕ>ಷ¨ ಾರಜನಕಯುಕ ೊಬ ರಗಳನುC ಬಳA.

5.

ಕೃ9 ಭೂFಯ,- ೈಮGಲ7 (ಕೆರ ತ) ಾ ಾj

6.

ಹುj ಗQೆ ಮುೊಂjರುವ ಸಸ7ಗಳನುC fತು ಾಶ.ಾಡುವqದು.

7. ೇ:ನ ಅಂಶಗಳನುC ಮತು cೈ:ಕ >ಯಂತಣ ಆyಗಳನುC ಬಳA.
8. Tೆ5ೋUೕV ಬKೆಗಳ] Xಂ ಾMೊರ fೕಟಗಳ Oೕ,<PಾರQೆೆ ಸಮಥG1ಾ 1ೆ
9. Lತೆ .ಾjದ 30-40 ಮತು 50-60 ನಗಳ ನಂತರ ©, ಹುj ಗQೆ ಮತು ಇತ5ೆ ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ ಪBQಾಮಾB

ಮತು ಪBಸರ- ೆCೕ >ಯಂತಣಾ , ಇFಾೊ-ೕXt, ೈO§ೋyೕ£ ಅಥ1ಾ ಅATೇಟನುC ಾಂಡೆ ಅಥ1ಾ ಮ/ೆ
(ೇBನ ಬ?) ಬಳಸೇಕು.

ಾಡ'ೇ:
1.

ೕವ1ಾದ ಎKೆ ಮುದುರು 5ೋಗವನುC ತೆಗಟ'ಲು ಉತರ ಾರತದ,- 15 Oೕ ನಂತರ Lತೆ .ಾಡುವqದನುC
ತX%ಸೇಕು

2.

ೈಸ Gಕ cೈ:ಕ >ಯಂತಣವನುC ಸಂರsಸಲು ೆೆಯ Uದಲ ಎರಡು ಂಗಳ,- 5ಾ ಾಯ>ಕ fೕಟಾಶಕಗಳನ
ಬಳೆಯನುC ಾದ71ಾದಷು' ತX%ಸೇಕು.

3.

ಹ ಎKೆ ªೕಲ&, ಸ7Kೆಪ =ೆ5ೊಗತ, ಮತು ಹ

ೇFಲೂ ೆ&, ಅೋFh Tೆ-ೕ1ಾ ಮತು ಇತ5ೆ KೆXೋ ೆ'ೕರV

fೕಟಗಳ] ನಗಣ7 ಾ>ಯನುCಂಟು .ಾಡುವqದBಂದ ಇವqಗಳ >ಯಂತಣೆ fೕಟಾಶಕಗಳನುC ಬಳಸಾರದು. ಅಲ-=ೆ ಈ
fೕಟಗಳ] ಾMೊರಕ >ಯಂತಕ Fತ fೕಟಗಾದ ೆ«ೋಾ.ಾ, ಅಪಂdೆKೆh ಮತು AA5ೋಪ TಾUೕGಸ
ಇdಾ7ಗಳ ೆಳವ/ೆೆ ಸಾಯಾB4ಾ ರುತ1ೆ.
4.

ಾMೊರಕ fೕಟಗಳ OೕKೆ ಆy ಒತಡವನುC ತX%ಸಲು Lx ಹ OೕKೆ Lx TಾಮುGKೇಶನ¬ಳನುC Aಂಪjಸೇj.

5.

ಹ ೈLt LೕಜಗಳನುC ಇFಾೊ-ೕXt-Fzತೊ?AರುವqದBಂದ, >iೕ>ೋxೋಇt fೕಟಾಶಕಗಾದ
ಅ ೆತFX, ಇFಡೊ-ೕXt, ೊ-ೕಥ4ಾ>ೕV ಮತು iೕO§ೊಮಳನುC Aಂಪಡೆ .ಾಡವqದನುC ತX%ಸೇಕು.

6.

ಡಬೂ-.ಎ.ಓ ೇ/- I (ಅತ7ಂತ ಅ ಾಯಾB ವಗG) fೕಟಾಶಕಗಾದ ªೕಸgF=ೊV, Fೕ§ೈ¢ ಾ75ಾ[4ಾV,
ªೕ5ೆ¯, UೋೊೋTಾh, jೊ-ೕ°Gh, ಾೋG5ೋV, Odೊ±F¢, ೆ«cೊTಾh, ಮತು OಾA ೊ¥
ಗಳನುC ಬಳಸೇj.

7.
8.

¤wೕ>¢ ಮತು ೈ5ೆ§ಾm² ೆಳಸರುವqದBಂದ 1ೈ£ Tೆ-ೖ ಹರಡು:ೆಯನುC ತೆಗಟ'ಬಹುದು.
fೕಟಾಶಕಗಳ FಶಣಗಳನುC ತX%A.

ರಸ 1ೕರುವ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಆ2ಕ ಗ3ಷ5 ಮಟ5 (ಇ.7.ಎ9.): 1ೈ£ Tೆ-ೖ ಮತು/ಅಥ1ಾ ,ೕ³ ಾಪ& ಾ>ಯು ಆ[Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ದ ೇ/- II ತಲುXದ5ೆ
ಅಂದ5ೆ ಎKೆಗಳ ಮುದುರು:ೆ ಮತು ೆಳ ನ ಎKೆಗಳ fಂf-ಂ ಮತು 25% ಸಸ7ಗಳ ಎKೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ ಬಣೆ ರು ದ5ೆ, ೆಳೆ
ಸೂYAದ 4ಾವq=ಾದರು fೕಟ >ಯಂತಣ ಕಮಗಳನುC ಬಳಸಬಹುದು.
1.

ೇ:ನ ಎQೆ 1.0% + ೇ:ನ Lೕಜದ ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% jಟಜGಂ£

2.

10 ಾಂ 1ೆxA,ಯಂ Kೆಾ>ಯ ಉತಮ TಾಮುGKೇಶನನುC ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ಬಳಸೇಕು

3.

ೈಅTೆ>!ಉ5ೊV (50 ಡಬೂ-X 800 ಾಂ/ೆಕ'&),

4.

ª-ೕ>ಾF 50 ಡಬೂ-| 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ'& ಅಥ1ಾ

5.

ಬು ೆTೆ|V 25% ಎh A 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ'&

fೕಟಾಶಕಗಾದ ೈO§ೊಎಟ ಅಥ1ಾ ಅATೇ£ ಅಥ1ಾ ಎ[4ಾV ಇವqಗಳನುC ಬಳಸಬಹುದು ಆದ5ೆ ಪBಸರ ಮತು ಪBಸರ
ಸುರdೆ, ದdೆ ಮತು ಪ5ೋಧೆ ಸಂಬಂ+Aದ ಅಂಶಗಳ ದೃ9'Mಂದ ಇವqಗಳ

ಬಳೆಯನುC

ಪ4ಾGಯ Bೕಯ,-

ಪBಗ/ಸೇಕು.
FೕB ಬ ಹಯ Pೌಕಗ?ೆ ಆ[Gಕ ಾ>ಯನುC ಉಂಟು.ಾjದ5ೆ, ಅATೇ£ 75 ಎh X @ 1 ಾಂ / ,ೕಟ& ಅಥ1ಾ
ೈO§ೊಎಟ Aಂಪjಸುವಂdೆ ಸಲೆ >ೕಡKಾ =ೆ.
ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಾMೊರಕ fೕಟಗಳನುC >ಯಂಸಲು Lx ಹಯು ಪBQಾಮಾB4ಾ =ೆ
ೆಳ;ನ ತಂತಗಳನು< =7>ೕತರ ಹ 'ೆ(ೆಯಲು ಾರಸು ಾಡ@ಾ;Aೆ
ಾMೊರಕೆ ಆ[Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ದ ( ಇ x ¢) 50% Xೕjತ ಸಸ7ಗಳ ( ಒೆದ Pೌಕಗಳ,- ಪ1ೇಶ ರಂಧ:ರುವ ಸಸ7ಗಳ])
ಸಮಯದ,-.
1.

ಆ[Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ದ ಸಮಯದ,- ಾMೊರಕ,

ೊ%ೕೋಪರ ಅಥ1ಾ 1ೈ£ Tೆ-ೖ ಗಳನುC >ಯಂಸುವ ಸಲು1ಾ

Uದಲು L x ಹಯ OೕKೆ ೆಎಏV X : ಬಳA, ಒಂದು 1ಾರದ ನಂತರ ೇ:ನ Lೕಜದ ಾರ 5.0% ನಷು' ಅಥ1ಾ
ªೕಸKೋೆ ಬಳಸೇಕು.
2.

Lತೆಯ 70-80 ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭ7:ದn5ೆ ೆ«ೋಾ.ಾವನುC Lxyೕತರ ನಮೂೆಗಳ OೕKೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ೆ«ೋಾ.ಾದ

ನವcಾತ zಶುಗಳ] Lx ಹಯ OೕKೆ ೊಲ-ಲ%ಡುವqದBಂದ ೆ«ೋಾ.ಾ

ಾ75ಾAಾMt

LಡುಗೆಯನುC ತX%ಸೇಕು, ಇಲ-1ಾದ5ೆ ಇದು >ಷ%BQಾಮಾBಯಗುತ=ೆ.
3.

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

ೊ-ೕ ರಂತ>,w¢ (ೊರcೆV)

b.

-ೆ>n4ಾOೖt (Tೇ})

c.

ೆ%ೖೋ ಾt

d.

ಎಮOf'V ೆೊyೕ£ ಮತು

e.

ಇಂೋ ಾkG
ಈ fೕಟಾಶಕಗಳ] ಗುB fೕಟಗಳ OೕKೆ ೆYನ ಆಯn :ಷತ<ವನುC ೊಂದುn, ಹ ಪBಸರದ ಪiೕಜಕರ fೕಟಗಳ
OೕKೆ ಕjO :ಷತ<ವನುC ೊಂ1ೆ. ಈ fೕಟಾಶಕಗಳನುC ಪBಸರ ಸಮಥG>ೕಯ fೕಟಾಶಕ->5ೋಧಕ >ವGಹQೆ
ಾಯGಕಮಗಳ,- ಆದಶG ಾಯ1ಾ ಬಳಸಬಹುದು.

4.

FಂG ಮತು ಚುೆI ಾ:ೊರಕಗಳ%: ಆ[Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ವq ಒಂದು ಬದುfರುವ ಾMೊರಕ ಮBಯು ಹತು ಹAರು
Lೕಜೋಶಗಳ,-ದುn ಅಥ1ಾ ಪ 5ಾೆ 8 ಪತಂಗಗಳ] ಮೂರು >ರಂತರ 5ಾಯ,- ಾ/Aೊಂಡ5ೆ, f<ಾKಾgh 25
ಇA, wೕTೆೋTಾh 50 ಇA @ 2 F, ,ೕಟ&/ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBೆ ಅಥ1ಾ [ಒjಾkG 75 ಡಬೂ- X 20 ಾಂ
ಅಥ1ಾ 4ಾವq=ೇ ೈ5ೆ ತmn ಅನುC Aಂಪjಸೇಕು.

ಇತರ .ೕಟಗಳ%
1.

ಾLMೊNೆ5*ಾ Oಟುರ: fೕಟಗಳ Uೆ'ಗಳನುC ಆಯುnೊಳ]ವqದು ಅಥ1ಾ ಎh ಎ¢ ಏV X : ( ಾ%ೊ ೆ'5ಾ ,ಟುರ
ನುೆ-ಅ& ಾ,ೈೋAh 1ೈರh) @ 500 ಎ¢ ಇ/ೆೆ5ೆ ಅಥ1ಾ BUV 10 ಇ A Aಂಪjಸೇಕು ಅಥ1ಾ 250
ಾಂ Kಾ:GV 75 ಡಬೂ- X ಅನುC 250 ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೇBA ಒಂದು ಎಕ5ೆೆ Aಂಪjಸೇಕು.

2.

ಾಂಡದ ನುA fೕಟದ ಾ>ಯನುC ಕjOೊ?ಸಲು 2 F, ,ೕಟ& wTೆೋTಾಸನುC ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,ೇBA Aಂಪjಸೇಕು.

3.

Rಾ3ೕ ಮ(ೆ ಪAೇಶಗಳOS ೆ<ೕ9 ಾಟ: 2% Oಾ,nೈt ( ೆCೕ¢ ೊಲ-ಲು) @ 12.5 ೆ| / ೆೆ5ೆ dೆೆದುೊಂಡು
ಇದನುC

ೆCೕ¢ ಅಡಗುdಾಣಗಳ,-, ಬದುಗಳ OೕKೆ ಮತು ೆCೕ¢ ಾ>ಯನುCಂಟು .ಾjದ ೆೆಯ ಸುತ,ನ ಮ/ನ,-

ಾಕೇಕು.
*ೋಗ ವಹ!ೆ
Nಾ&*ಾT95 ಅಥWಾ ಹXಾY ಒಣಗುವ (\ೊಸ T95) ಅಥWಾ T95 / 'ೇರು ೊ(ೆತ: ಈ 5ೋಗದ ಲಣಗಳ] ಬರ ನಂತರ ಮೆ
ಬಂದ,- ಅಥ1ಾ >ೕ5ಾವB ಇರುವ,- ಾ/Aೊಳ]ತ1ೆ. ಈ ಲಣಗಳ] ಾ/Aೊಂಡ ೆಲವq ಗಂೆಗಳ ಒಳೆ 10 F, ಾಂ
ೋಾ¢' ೊ-ೕ5ೈt ನುC ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೇBA ಾ>ೊಳಾದ ಸಸ7ಗಳ OೕKೆ Aಂಪjಸೇಕು ಮತು / ಅಥ1ಾ 25
ಾಂ ಾಪ& -ಆf ೊ-ೕ5ೈt ಮತು 200 ಾಂ ಯೂBಯ FಶಣವನುC 10 ,ೕಟ& >ೕBನ,- ಅಥ1ಾ 1 ಾಂ ಾೆGಾ|}
,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆರA ಸಸ7ಗಳ] dೋಯುವಂdೆ Aಂಪjಸೇಕು. .
=ೕಜೋಶ ೊ(ೆತ
ಾ.ಾನ71ಾ ಆರಂ¡ಕ1ಾ |ೕವತೆದ ಸಸ7ದ ೆಳಾಗದ |ೕವೊಶಗಳ] Uೕಡ ಮತು ತುಂತುರು ಹ>ಗಳ ಾರಣ ೊೆತು
ೋಗುತ1ೆ. ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- 2 ಾಂ ಮೊcೆk 75 ಡಬೂ-X ಮತು ೊ-ೕ5ೋಥKೋ>¢ 70 ಡಬೂ-X AಂಪjA.
ಉತಮ ಫ,dಾಂಶಗ?ಾ , 100 ,ೕಟ& z,ೕಂಧಾಶಕದ Fಶಣದ,- 10 ಾಂ ೆೆ<¯ 99 ಅಥ1ಾ 50 F, ೆ«ಾನC ಬಳA.
ಆ@ೆ5ೆ3Dಾ *ೋಗ: ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- 2.5 ಾಂ ಮೊcೆk AಂಪjA.
Bೖ*ೋ_ೇ`ಯa ಎ@ೆ ಚುೆI *ೋಗ ಮತು / ಅಥWಾ 'ಾ&.5ೕ3Dಾ *ೋಗ: 200-250 ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆvw'ೕOೖAV
ಸKೆgೕ£ (15-20 ಾಂ / ೆ) cೊdೆೆ ಾಪ& ಅsೊ-ೕ5ೈt (1.5 Bಂದ 2 ೆ| /ೆಕ'5ೆ) Aಂಪಡೆ.
ಕ(ೆಯ ವಹ!ೆ
Uಳೆಗೂ ಮುಂPೆ, ಕೆಾಶಕಗಾದ ಾ'ಂ© 30 ಇ.A. ಅಥ1ಾ ಬಸ,V 45 ಇ.A. ಗಳನುC ಪ ೆೆ'ೕBೆ 2.5 ,ೕಟ& ಬಳA, ನಂತರ
ಕೃ9 ಭೂFಯನುC ಹರಗೇಕು.
ಕೆಗಳ fBಯ ಅಂತದ,- ಕೆಾಶಕಗಳ] ಅತ7ಂತ ಪBQಾಮಾB.
ಹು75Aಾನಂತರದ ಕ(ೆಾಶಕಗಳ% (50-75 bಾಂ ಎ.ಇ. ಪ \ೆೆ5ೕ3bೆ)
ಹುಲುSಗcbೆ: f<ಜKೋTಾ©-ಈ§ೈ¢ ಅಥ1ಾ TೇೋwV-ಈ§ೈ¢ ಅಥ1ಾ µ-ಅ|ªV-ಬುತ7¢ AಂಪjA.
ಅಶುಷI ಕ(ೆಗಳ% ಮತು ಹುಲುSಗcbೆ: wಪಕುಇಜªV-ಈ§ೈ¢ AಂಪjA.
ಅಗಲWಾದ ಎ@ೆಯ ಕ(ೆಗcbೆ: ಪ7Bಒಬ- ೋjಯಂ AಂಪjA.

ಕೆಗ?ದn,- ಕೆಾಶಕಗಳ] ಪBQಾಮಾB ಮತು ಸಾ,ಕ >ಯಂತಣ ಒದ ಸುತ=ೆ. ಕೆಾಶಕಗಳ] fBಯ (10-15 ನಗಳ)
ಅಂತದ,-ನ ಕೆಗ?ೆ :ೇಷ1ಾ

ಹುಲು-ಗಳ OೕKೆ ಅತ7ಂತ ಪBQಾಮಾB. ಹು,-ನ ಕೆಗ?ೆ, f<ಜKೋTಾ©-ಈ§ೈ¢ ಅಥ1ಾ

TೇೋwV-ಈ§ೈ¢ ಅಥ1ಾ µ-ಅ|ªV-ಬುತ7¢ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ ಕೆಗಳ] ಮತು ಹುಲು-ಗ?ೆ wಪಕುಇಜªVಈ§ೈ¢ ಪBQಾಮಾB. ಅಗಲ1ಾದ ಎKೆಯ ಕೆಗ?ೆ ಪ7Bಒಬ- ೋjಯಂ ತುಂಬ ಪBQಾಮಾB4ಾ =ೆ. 5ೈತರು ೆYನ
.ಾ ಾ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯಗಳ dಾಂಕ ತ¶ರ ಸಲೆ ಪೆಯಬಹುದು.
\ೆಚುdವ3 ೕ3ನ ಸ;ತದ ವಹ!ೆ
ಹ ೆೆಯು ೆಚುವB >ೕBನ ಸ! ತೆ ತುಂಾ ಸೂ 1ಾ ರುತ=ೆ. ಮಧ7 ಮತು ದsಣ ಾರತದ ಹಲವq ಾಗಗಳ,- ಅ4ಾದ
ಮೆMಂದ ೆಚುವB >ೕBನ ಸ! ತದ ಸಮ ೆ7 ಉಂಾಗಬಹುದು. ಆಳ1ಾದ ಕಪq% ಮಣು ಮತು ೆಟ' ಬBದು ಪBA!ಗಳ OೕKೆ ೆೆದ
ಹ ೆಚುವB >ೕBನ ಸ! ತಂದ ೆಚು ಪಾ:ತ1ಾಗುತ=ೆ. ಾBೕ ಮೆಯ ಸಂದಭGಗಳ,- ೆಚುವB >ೕರು ಬB=ಾಗುವಂdೆ
ಭೂFಯ ಇ?cಾರು ಉದnಕೂ ಾಕಷು' ಾಲು1ೆಗಳನುC ಕಟ'ೇಕು. ಉತಮ ಮ/ನ dೇ1ಾಂಶ ಸಂರQೆಾ 700-900 Fೕ.Fೕ.
ಮೆಯ ಪ=ೇಶಗಳ,-

ಕೃ9 ಭೂFಯನುC

ೇ ಲು ಅಥ1ಾ ಒಡು >ಮGಪಕದ ಸಾಯಂದ

ಾಲುಗಳ] ಮತು ಂಡುಗಾ

ಮರುರೂಪ .ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ ಮತು ಹ LತೆಯನುC ಂಡುಗಳ OೕKೆ .ಾಡುವqದBಂದ ಮೆ>ೕBನ ಸಂರQೆ
ಉಂಾಗುತ=ೆ. ಾB ಮೆಯ ಸ>C1ೇಶಗಳ,- ಾಲುಗಳ] ೆYನ ಮೆ>ೕರನುC ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ1ಾಗುತ=ೆ.
·ೇತದ ಗj5ೇ¸ೆಯ,- ಾಲು1ೆಗಳನುC .ಾಡುವqದBಂದ ೆಚುವB >ೕರನುC ೊರಾಕಬಹುದು. Lತೆ ಇನೂC ಪ¹ಣG1ಾ ಲ-ದ ಪದ,-,
ತಣ LತೆಯನುC ಂಡುಗಳ OೕKೆ ೈೆೊಳೇಕು. ೆಚುವB ಮೆ>ೕರು ಾಲು1ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವqದBಂದ ೆೆಯ
OೕKೆ 4ಾವq=ೇ ದುಷ%BQಾಮ ಉಂಾಗುವqಲ-. ೆಚುವB ಮೆ>ೕB>ಂದ ೆೆಯು ?ೊಂಡ5ೆ ರಸೊಬ ರವನುC ಒದ A.
wೕಷಾಂಶಗಳ ನಷ'ವನುC ತೆಯುವ ಸಲು1ಾ , ಾB ಮೆಯ ಮುನೂಚೆ ಇದn,-,

ರಸೊಬ ರ ಒದ ಸುವqದನುC

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% jಎX ಅಥ1ಾ 19:19:19 (ೈೋcೆV ಕರಗುವ ಸಂfೕಣG) ಾ ಾ ಕ ಅಂತರಗಳ,- ಎKೆಗಳ OೕKೆ AಂಪjಸುವqದುBಂದ
ೆಚುವB ಮೆ>ೕBನ ಸ! ತdೆMಂದ PೇತBAೊಳಲು ಸಾಯಕ1ಾಗುತ=ೆ.
ಾNಾ1ಕ ಸಲ\ಾ ವರ ಸಮನeಯ ತಂಡ:
Tfಾಗಳ%
ಾ ೆ ಆ& ಾಂ
ಾ ಎ.ಎ ಪಾº

T(ಾಸ
>=ೇGಶಕರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ
ಾcೆ' ಸಂiೕಜಕರು ಮತು ಅಧ7ರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇzಕ ೇಂದ, ೊMಮತೂರು

ಾ j Uೕಂಾ

ಅಧ7ರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇzಕ ೇಂದ, A ಾG

ಾ ಎh L Aಂ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಅ¡ವೃ»ಯ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಸಂIಾ7 ಾಂ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಸಂರQಾ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ೆ-ೖh j ೋcಾ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಉdಾ%ದಾ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಇಸೆಲ- ಅಗ1ಾG¢

Bಯ :¼ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇzಕ ೇಂದ, ೊMಮತೂರು

zೕ ಎ} ಸೇº

:¼ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇzಕ ೇಂದ, ೊMಮತೂರು

ಾ ಏV ಅನು5ಾಧ

:¼ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

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

T(ಾಸ
ಪಂcಾk ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, TಾB=ೊ¯,
ಪಂcಾk

k'ೈ9 ಸಂlೆ&

ಇ Bೕ9 ಐ

09464051995

pankaj@pau.edu

ಾ ಸು>ೕ¯ ಪಂIೇ&
ಾ ಸಂ|ೕ½

ಪಂcಾk ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, TಾB=ೊ¯,
ಪಂcಾk
ಪಂcಾk ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,ಆ& ಆ& ಎh,

ಕು.ಾ&
ಾ ಜಗೕº
ೆ>1ಾ¢

ಾ Bzಕು.ಾ&
ಾ ರೂಪ Aಂ
Fೕಾ
ಾ L ಎh ಾಯ
ಾ ೊTಾಲುn

A.A.ಎh-ಹB4ಾಣ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
ಾ& 125 004, ಹ4ಾGಣ
A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇzಕ ಸಂೇಧೆ ೇಂದ,
AಸG, ಹ4ಾGಣ
ಾ<F ೆಾ<ನಂದ 5ಾಜ ಾ!V ಕೃ9
:ಶ<:=ಾ7ಲಯ , zೕಗಂಗನಗ& , 5ಾಜ ಾ!V
ಕೃ9 ಮತು ತಂತ¼ಾನ ಒB ಾ :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
ಭುವೇಶ<ರ - 751 003, ಒB ಾ

ಪಂಜಾ½ =ೇಶುp¿ ಕೃ9 :ದ7XೕÀ,

ಾ ಅ°Gಂ j

ಮ5ಾ£ 1ಾದ

ಪಂ=ಾಗKೇ

ಾಂ=ೇt, ಮಾ5ಾಷv

ಾ ಸೕº ಾAG

ಆ& : ಎh ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾ<,ಯ&,

ಕೃ9

:ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ಮಧ7 ಪ=ೇº
ಆPಾಯG ಎV.|. ರಂಾ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ
Kಾ7}, ಗುಂಟೂರು, ಎX
ಾ ಅಳದಕx'

ೋ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&, ಕಾGಟಕ

ಅಜm ಕು.ಾ&
ಾ ಎh

jbeniwal2016@gmail.com

ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
Iಾರ1ಾಡ - 580 005, ಕಾGಟಕ

ಾ ಎ} 1ೈ

09416325420

ನವ ಾB ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ಅೋಲ , ಮಾ5ಾಷv

ಾ ಎh ಾರೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭಂದ, ಪಂcಾk

ನವ ಾB, ಗುಜ5ಾ¯
ಾ ಎ ಏV ಪ ಾ-ವ&

09814513681

ತFಳ]ಾಡು

ಕೃ9

:ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ೊMಮತೂರು , ತFಳ]ಾಡು

ಾ ಎಂ

ತFಳ]ಾಡು ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, A ಆ&

ಗುಣ ೇಕರV

ಎh, zೕ:,-ಪqತು& , ತFಳ]ಾಡು

ಕನ<ಡ ಅನುWಾದ:
ಾ. ಎ L ಸಂdೋÁ

:¼ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%&

ಾ. ಸ:dಾ ಸಂdೋÁ

:¼ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%&

-------ವರಯು ೊೆbೊಂAೆ-------

