ಹ ೆೆಾ

ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ 17/2015

ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ, ಾಗು%&
ಹ ೆೆಯಲು ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ, 29 ೆ ೆ'ಂಬ&-4 ಅೊ'ೕಬ&, 2015 ರ ಅವ,ಯ./
(46 ೇ ಪ0ಾ1ತ 3ಾರ)
“ಈ ಸಲೆಯು ಆ8ಾ 9ಾಜ;ಗಳ 9ಾಜ; ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;BಲಯಗCಂದ E@ೕಕFEದ 0ಾ ಯನುG ಆಧFEAೆ”

ಹ3ಾ0ಾನ ಸಲೆ
ೆ ೆ'ಂಬ& ಂಗCನ ಮೆಯ
ಪ0ಾಣ (J.Jೕ.)
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ಕಾKಟಕ

Rೖಸೂ&

ಗುOಾP ಾQೊರಕದ Rೕ.@SಾರTೆ 0ಾಡುವ ಸಲು3ಾ

5 Fಂದ 6 Vೆ9ೋWೕX

ಬOೆಗಳನುG ಒಂದು ೆಕ9ೆ ಜJೕBನ./ ಅನು ಾ!Zಸಲು ಸೂ[ಸOಾ Aೆ. ಅ]Kಕ J 8
ಪತಂಗಗಳ_ ಪ 9ಾ ಪ ಬOೆೆ ಮೂರು Bರಂತರ 9ಾಗಳ./ ಮತು / ಅಥ3ಾ 10%
ಾBೊಳಾದ Pೕಜೋಶದ eೊfೆೆ ೆೆದ ಮFಗಳ_ ಕಂಡುಬಂದ./, ಅೊ'ೕಬ&
ನ./ ಒಂದು ಾF h@ನOೊiೕj ಅಥ3ಾ kೕlಾmK ನುG Eಂಪlಸೇಕು ಮತು
ೈ9ೆfೋop RೕOಾ ‘Oಾಮp- ೈಹOೋX’ ಒRq ನ3ೆಂಬ& ನ./ Eಂಪlಸುವಂfೆ
ಸೂ[ಸOಾ Aೆ. Pೕಜೋಶ ೊೆಯುವrದನುG ತZ%ಸಲು 3 ಾಂ ಾಪ& ಆt ೊ/ೕ9ೈu
ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./ ಮತು ೦.5 ಾಂ ೆw x'ೕ ೆ; h/X ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./
ೆ9ೆE Eಂಪlಸೇಕು. AೇE ಮತು Pyzೕತರ ಹ ತCಗಳ./ ಬೂದು {.ೕಂಧ
9ೋಗವr ಕಂಡುಬಂAೆ ಇದನುG Bಯಂಸಲು ಒಂದು ಾಂ ಕೆKನp}~ ನುG (50
ಡಬೂ/ Z) ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./ ೆ9ೆE Eಂಪlಸೇಕು. ಈ ದ3ೌಷಧಗಳ eೊfೆೆ
1% 19:19:19 ಕರಗುವ ರಸೊಬರದ eೊfೆ 1% MgSO4 ಒಂದು ಾ;ಂ BೕFನ./ ೆ9ೆE
EಂಪlಸುವrದFಂದ ಎOೆ ೆಂ ಾಗು>ೆ ಮತು Wಗು Pೕಳ_>ೆಯನುG ಕlR
0ಾಡಬಹುದು. Ju ಾವCಯನುG Bಯಂಸಲು 2 J. .ೕಟ& ಕುರೊX ಒಂದು
.ೕಟ& BೕFನ./ ೆ9ೆE Eಂಪlಸೇಕು. ೊಲದ./ ೈಮKಲ;ವನುG ಾ ಾಡಲು ೆಳೆ
Ppರುವ

9ೋಗದ

ಎOೆಗಳ_

ಮತು

PೕಜೊಶಗಳನುG

ಸಂಗ E

ಮ1ನ./

ಹೂತುಾಕೇಕು ಅಥ3ಾ ಸುಡೇಕು. ಾFೕ ಮೆ ಪFE!ಗಳ./ ೆಚುವF BೕರನುG
fೆೆಯೇಕು

ಇದFಂದ

ತZ%ಸಬಹುದು.
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ೇಂೕಯ ಹ ಸಂ ೇಧಾ ಸಂಾನಂದ ಾರಸು ಾರುವ ವಹ!ಾ ತಂತಗಳ%
(ಾ. ೆ.ಆ& ಾಂಯವರು ಈ ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ ಯ Oೇಖಕ9ಾ ರುfಾ9ೆ. ಇದರ 8ಾವrAೇ ಾಗವr ಪಕಟTೆಯ./ ಅಥ3ಾ 8ಾವrAೇ ರೂಪದ./
Oೇಖಕರ ಅನುಮQಲ/Aೇ ಬಳಸಾರದು )

ಈ ಸಂtಪ yಪ%1ಯ./ {Vಾರಸು 0ಾlರುವ ತಂತಗಳ_

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ

ದ ಪkೕಗಗಳ

ಫ.fಾಂಶಗಳನುG ಆಧFE3ೆ ಮತು >>ಧ 9ಾ=wೕಯ ಮತು eಾಗಕ Bkೕಗಗಳ_ Bೕlರುವ 0ಾಗKದಶKನಗಳನುG ಬಳEAೆ.
ಾಾನ& 'ೆ(ೆ ಆ*ೋಗ& ವಹ!ಾ ಕಮಗಳ%
1.

ಮೆ8ಾ{ತ ಪAೇಶಗಳ./ ೇಗೆ ಕಾ>ೆ ಬರುವ ತCಗಳ_ ಅಥ3ಾ Py ಹ ೈPu ಗಳನುG ೆೆಯಲು ಆದ;fೆ
ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮೆ8ಾ{ತ ಪAೇಶಗಳ./ 80 J. Jೕಟ& ಮೆ ಬಂದಕೂಡOೇ ೇಗೆ Pತೆ 0ಾಡುವrದು ಉತಮ.

3.

ಮೆ ಆ{ತ ಪAೇಶಗಳ./ PತೆಯನುG ಂಡುಗಳ RೕOೆ >ೇಷ3ಾ , ೆ[ನ ಾಂದfೆ ೆಟ' ವ;ವ ೆ!ಗಳ./ (high density
planting systems) ೈೊಳ_ವrದು ಸೂಕ3ಾ Aೆ

4.

ಮೆ ಆ{ತ ಪAೇಶಗಳ./ Py ಹ ೈPu ಗಳನುG 90 × 10 ೆಂyJೕಟ& ಅಂತರದ./ Pತೆ 0ಾಡಬಹುದು. ಮತು 3ಾ;ಪಕ
ನ./ Bೕ9ಾವF ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, ಾಗು%&), ಏX ಎ 615 (VN-MAU, ಪಬK G), ಎ.ೆ.ಎ 081 (ಾ PDKV, ಅೋಲ), Oೆ ಧನ@ಂತF
(MPKV, 9ಾಹುF) ೇಗೆ ಕಾ>ೆ ಬರುವ Pyzೕತರ ಹ ತCಗಾ ದುp, ಇವrಗಳನುG ಜೂX 15hಂತ WದOೇ ೆ[ನ
ಾಂದfೆ ೆಟ' ವ;ವ ೆ!ಗಳ./ (high density planting systems) 60 × 10 ೆಂyJೕಟ& ಅಂತರದ./ (40 × 10 ೆಂyJೕಟ& Oೆ ಧನ@ಂತF) Pತೆ 0ಾಡುವrದFಂದ BೕFನ ೊರfೆ ಮತು ಾQೊರಕ hೕಟಗಳ ಾMೆQಂದ ತZ%Eೊಳಬಹುದು.

6.

ೆ[ನ ಾಂದfೆಯ Pyzೕತರ ಹ ತCಗಳನುG ೊ8ಾPೕX (ಬl9ೈeೊPಮಂ ಜ ಾBಕಂ Pೕಜ [hfೆkಂೆ), ಅಲಸಂ
ಅಥ3ಾ ಉpನ ೆೆಗಳ eೊfೆ ಅಂತರ ೆೆ8ಾ (45 ೆಂyJೕಟ& ಾಲುಗಳ ಮAೆ; ಮತು 10 ೆಂyJೕಟ& ಸಸ;ಗಳ ಮAೆ;)
fೆೆದುೊಳಬಹುAಾ Aೆ.

7.

ೆ[ನ

ಾಂದfೆಯ Py ಹ ೈPಡಳನುG

ೊ8ಾPೕX (ಬl9ೈeೊPಮಂ ಜ ಾBಕಂ Pೕಜ [hfೆkಂೆ), ಅಲಸಂ

ಅಥ3ಾ ಉpನ ೆೆಗಳ eೊfೆ ಅಂತರ ೆೆ8ಾ

(ಎರಡು Py ೈPu

ಾಲುಗಳ ಮMೆ; ಒಂದು

ಾ.ನಂfೆ)

fೆೆದುೊಳಬಹುAಾ Aೆ.
8.

ಹ ೆೆಯ ಸುತ fೊಗF ೆೆಯ 2-3 ಗl ಾಲುಗಳನುG ೆೆಯುವrದು ಹುl ಗTೆ (J. ಬ) ಮತು ಾQೊರಕ hೕಟಗಳ
ಹfೋyಯ./ ಸಾಯಕ3ಾಗುತAೆ

9.

Wದಲ ಮೆಯ ನಂತರ Vಾ~K 8ಾuK ೊಬರ ಅಥ3ಾ ಾಂxೕಸನುG ಪ ೆೆ'ೕFೆ 5 Fಂದ 10 ಟX ಬಳಸೇಕು.

10. xೕಷಾಂಶಗಳ E!Fೕಕರಣಾ ಅeೋೋಬೆ'& ಮತು Z.ಎj.P.ಗಳನುG ಪ ೆ} Pೕಜೆ 25 ಾಂ ಬಳಸೇಕು.
11. Aೊಡ ಮತು ಸೂ

xೕಷಾಂಶಗಳ ಅತು;ತಮ BವKಹTೆೆ: MgSO4, 2%

ಯೂF8ಾದ ನಂತರ 2%

lಎZ

EಂಪlಸುವrದFಂದ Cry1Acಯ ಸF8ಾದ ಅ¡ವ;ಕ3ಾಗುತAೆ ಮತು ಎOೆಯ ೆಂ ಾಗು>ೆಯ ಸಮ ೆ;ಯೂ ಕlR8ಾಗುತAೆ.
ಸಸ; ಒಣಗುವ 9ೋಗದ ಆರಂ¡ಕ ಹಂತದ./ 1% ೋಾ¢' ೊ/ೕ9ೈu Eಂಪಡೆ ಮತು ಮ1ನ ದ3ೌಷಧ3ಾ 1% ಬ>EX
ಉಪkೕ ಸುವrದFಂದ ಸಸ;ಗಳ SೇತFೆೆ ಸಾಯ3ಾಗುತAೆ.
12. ಎOೆ ೆಂ ಾಗು>ೆಯ ಹfೋy: ೆೆಯ 90 ನಗಳ./ 15 ನಗಳ ಅಂತರದ./ ಎರಡು ಾF 2% ಯೂF8ಾ, 0.5% ಸತು>ನ
ಸOೆiೕ£ ಮತು 0.2% ೋ9ಾX Eಂಪಡೆ 0ಾl.
13. Sೌಕಗಳ_ ಮತು ಹೂವrಗಳ ಸಂರTೆ: ಪ/ೊ¤¥ 4.5 ಎjಎ¢ (ಎXಎಎ) ಾWೕKನನುG 21 Z.Z.ಎಂ. ಪ0ಾಣದ./ (ಪ 15
.ೕಟ& BೕFೆ 7 J.ೕ) EಂಪlE.

.ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ

ಾಾನ& ಾರಸುಗಳ%
ಾ:
1.

ರಸ

ೕರುವ hೕಟ B9ೋಧಕ ತC ಅಥ3ಾ ೈPಡಗಳನುG ಆz 0ಾl. ರಸ ೕರುವ hೕಟ B9ೋಧಕ Py ೈPu ಗCೆ

ೆಲವr hೕಟಾಶಕಗಳ Eಂಪಡೆಯ ಅಗತ;3ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ hೕಟಗಳ ಪರಭಕಗಳನುG xೕfಾ ಸಲು, ೊ8ಾPೕX ಅಥ3ಾ eೋಳ ಅಥ3ಾ ಉpನ ಅಥ3ಾ ಹಲಸಂ

ಅಂತರ ೆೆಗಳನುG ೆೆಯೇಕು.
3.

ಪ ೆ} Pೕಜೆ ಇJಾೊ/ೕZu (8 ಾಂ), 3ೈಟ3ಾ; ಅಥ3ಾ §ೈ9ಾ~ (3 ಾಂ) ಬಳೆ ರಸ

ೕರುವ hೕಟಗಳ ಮತು

9ೋಗಗCಂದ ರTೆ BೕಡುತAೆ.
4.

>ೇಷ3ಾ ರಸ ೕರುವ hೕಟಗಳ BವKಹTೆಾ ಕBಷ¨ ಾರಜನಕಯುಕ ೊಬರಗಳನುG ಬಳE.

5.

ಕೃ= ಭೂJಯ./ ೈಮKಲ; (ಕೆರ ತ) ಾ ಾl

6.

ಹುl ಗTೆ ಮುೊಂlರುವ ಸಸ;ಗಳನುG hತು ಾಶ0ಾಡುವrದು.

7. ೇ>ನ ಅಂಶಗಳನುG ಮತು eೈ>ಕ Bಯಂತಣ ಆzಗಳನುG ಬಳE.
8. Vೆ9ೋWೕX ಬOೆಗಳ_ Zಂ ಾQೊರ hೕಟಗಳ Rೕ.@SಾರTೆೆ ಸಮಥK3ಾ 3ೆ
9. Pತೆ 0ಾlದ 30-40 ಮತು 50-60 ನಗಳ ನಂತರ ©, ಹುl ಗTೆ ಮತು ಇತ9ೆ ರಸ

ೕರುವ hೕಟಗಳ ಪFTಾಮಾF

ಮತು ಪFಸರ- ೆGೕ Bಯಂತಣಾ , ಇJಾೊ/ೕZu, ೈR§ೋzೕ£ ಅಥ3ಾ ಅEVೇಟನುG ಾಂಡೆ ಅಥ3ಾ ಮ1ೆ
(ೇFನ ಬC) ಬಳಸೇಕು.

ಾಡ'ೇ:
1.

ೕವ3ಾದ ಎOೆ ಮುದುರು 9ೋಗವನುG ತೆಗಟ'ಲು ಉತರ ಾರತದ./ 15 Rೕ ನಂತರ Pತೆ 0ಾಡುವrದನುG
ತZ%ಸೇಕು

2.

ೈಸ Kಕ eೈ>ಕ BಯಂತಣವನುG ಸಂರtಸಲು ೆೆಯ Wದಲ ಎರಡು ಂಗಳ./ 9ಾ ಾಯBಕ hೕಟಾಶಕಗಳನ
ಬಳೆಯನುG ಾದ;3ಾದಷು' ತZ%ಸೇಕು.

3.

ಹ ಎOೆ ªೕಲ&, ಸ;Oೆಪ Aೆ9ೊಗತ, ಮತು ಹ

ೇJಲೂ ೆ&, ಅೋJj Vೆ/ೕ3ಾ ಮತು ಇತ9ೆ OೆZೋ ೆ'ೕರX

hೕಟಗಳ_ ನಗಣ; ಾBಯನುGಂಟು 0ಾಡುವrದFಂದ ಇವrಗಳ Bಯಂತಣೆ hೕಟಾಶಕಗಳನುG ಬಳಸಾರದು. ಅಲ/Aೆ ಈ
hೕಟಗಳ_ ಾQೊರಕ Bಯಂತಕ Jತ hೕಟಗಾದ ೆ«ೋಾ0ಾ, ಅಪಂfೆOೆj ಮತು EE9ೋಪ VಾWೕKಸ
ಇfಾ;ಗಳ ೆಳವ1ೆೆ ಸಾಯಾF8ಾ ರುತ3ೆ.
4.

ಾQೊರಕ hೕಟಗಳ RೕOೆ ಆz ಒತಡವನುG ತZ%ಸಲು Py ಹ RೕOೆ Py VಾಮುKOೇಶನ¬ಳನುG Eಂಪlಸೇl.

5.

ಹ ೈPu PೕಜಗಳನುG ಇJಾೊ/ೕZu-J{ತೊCEರುವrದFಂದ, BkೕBೋyೋಇu hೕಟಾಶಕಗಾದ
ಅ ೆತJZ, ಇJಡೊ/ೕZu, ೊ/ೕಥ8ಾBೕX ಮತು kೕR§ೊಮಳನುG Eಂಪಡೆ 0ಾಡವrದನುG ತZ%ಸೇಕು.

6.

ಡಬೂ/.ಎ.ಓ ೇ1- I (ಅತ;ಂತ ಅ ಾಯಾF ವಗK) hೕಟಾಶಕಗಾದ ªೕಸiJAೊX, Jೕ§ೈ¢ ಾ;9ಾ]8ಾX,
ªೕ9ೆ¯, WೋೊೋVಾj, lೊ/ೕ°Kj, ಾೋK9ೋX, Rfೊ±J¢, ೆ«eೊVಾj, ಮತು RಾE ೊ¥
ಗಳನುG ಬಳಸೇl.

7.
8.

¤xೕB¢ ಮತು ೈ9ೆ§ಾo² ೆಳಸರುವrದFಂದ 3ೈ£ Vೆ/ೖ ಹರಡು>ೆಯನುG ತೆಗಟ'ಬಹುದು.
hೕಟಾಶಕಗಳ JಶಣಗಳನುG ತZ%E.

ರಸ 1ೕರುವ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಆ2ಕ ಗ3ಷ5 ಮಟ5 (ಇ.7.ಎ9.): 3ೈ£ Vೆ/ೖ ಮತು/ಅಥ3ಾ .ೕ³ ಾಪ& ಾBಯು ಆ]Kಕ ಗFಷ' ಮಟ'ದ ೇ1- II ತಲುZದ9ೆ
ಅಂದ9ೆ ಎOೆಗಳ ಮುದುರು>ೆ ಮತು ೆಳ ನ ಎOೆಗಳ hಂh/ಂ ಮತು 25% ಸಸ;ಗಳ ಎOೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ ಬಣೆ ರು ದ9ೆ, ೆಳೆ
ಸೂ[Eದ 8ಾವrAಾದರು hೕಟ Bಯಂತಣ ಕಮಗಳನುG ಬಳಸಬಹುದು.
1.

ೇ>ನ ಎTೆ 1.0% + ೇ>ನ Pೕಜದ ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% lಟಜKಂ£

2.

10 ಾಂ 3ೆyE.ಯಂ OೆಾBಯ ಉತಮ VಾಮುKOೇಶನನುG ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./ ಬಳಸೇಕು

3.

ೈಅVೆB!ಉ9ೊX (50 ಡಬೂ/Z 800 ಾಂ/ೆಕ'&),

4.

ª/ೕBಾJ 50 ಡಬೂ/} 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ'& ಅಥ3ಾ

5.

ಬು ೆVೆ}X 25% ಎj E 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ'&

hೕಟಾಶಕಗಾದ ೈR§ೊಎಟ ಅಥ3ಾ ಅEVೇ£ ಅಥ3ಾ ಎ]8ಾX ಇವrಗಳನುG ಬಳಸಬಹುದು ಆದ9ೆ ಪFಸರ ಮತು ಪFಸರ
ಸುರfೆ, ದfೆ ಮತು ಪ9ೋಧೆ ಸಂಬಂ,Eದ ಅಂಶಗಳ ದೃ='Qಂದ ಇವrಗಳ

ಬಳೆಯನುG

ಪ8ಾKಯ Fೕಯ./

ಪFಗ1ಸೇಕು.
JೕF ಬ ಹಯ SೌಕಗCೆ ಆ]Kಕ ಾBಯನುG ಉಂಟು0ಾlದ9ೆ, ಅEVೇ£ 75 ಎj Z @ 1 ಾಂ / .ೕಟ& ಅಥ3ಾ
ೈR§ೊಎಟ Eಂಪlಸುವಂfೆ ಸಲೆ BೕಡOಾ Aೆ.
ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಾQೊರಕ hೕಟಗಳನುG Bಯಂಸಲು Py ಹಯು ಪFTಾಮಾF8ಾ Aೆ
ೆಳ;ನ ತಂತಗಳನು< =7>ೕತರ ಹ 'ೆ(ೆಯಲು ಾರಸು ಾಡ@ಾ;Aೆ
ಾQೊರಕೆ ಆ]Kಕ ಗFಷ' ಮಟ'ದ ( ಇ y ¢) 50% Zೕlತ ಸಸ;ಗಳ ( ಒೆದ Sೌಕಗಳ./ ಪ3ೇಶ ರಂಧ>ರುವ ಸಸ;ಗಳ_)
ಸಮಯದ./.
1.

ಆ]Kಕ ಗFಷ' ಮಟ'ದ ಸಮಯದ./ ಾQೊರಕ,

ೊ%ೕೋಪರ ಅಥ3ಾ 3ೈ£ Vೆ/ೖ ಗಳನುG Bಯಂಸುವ ಸಲು3ಾ

Wದಲು P y ಹಯ RೕOೆ ೆಎಏX Z > ಬಳE, ಒಂದು 3ಾರದ ನಂತರ ೇ>ನ Pೕಜದ ಾರ 5.0% ನಷು' ಅಥ3ಾ
ªೕಸOೋೆ ಬಳಸೇಕು.
2.

Pತೆಯ 70-80 ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭ;>ದp9ೆ ೆ«ೋಾ0ಾವನುG Pyzೕತರ ನಮೂೆಗಳ RೕOೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ೆ«ೋಾ0ಾದ

ನವeಾತ {ಶುಗಳ_ Py ಹಯ RೕOೆ ೊಲ/ಲ%ಡುವrದFಂದ ೆ«ೋಾ0ಾ

ಾ;9ಾEಾQu

PಡುಗೆಯನುG ತZ%ಸೇಕು, ಇಲ/3ಾದ9ೆ ಇದು Bಷ%FTಾಮಾFಯಗುತAೆ.
3.

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

ೊ/ೕ ರಂತB.x¢ (ೊರeೆX)

b.

/ೆBp8ಾRೖu (Vೇ~)

c.

ೆ%ೖೋ ಾu

d.

ಎಮRh'X ೆೊzೕ£ ಮತು

e.

ಇಂೋ ಾmK
ಈ hೕಟಾಶಕಗಳ_ ಗುF hೕಟಗಳ RೕOೆ ೆ[ನ ಆಯp >ಷತ@ವನುG ೊಂದುp, ಹ ಪFಸರದ ಪkೕಜಕರ hೕಟಗಳ
RೕOೆ ಕlR >ಷತ@ವನುG ೊಂ3ೆ. ಈ hೕಟಾಶಕಗಳನುG ಪFಸರ ಸಮಥKBೕಯ hೕಟಾಶಕ-B9ೋಧಕ BವKಹTೆ
ಾಯKಕಮಗಳ./ ಆದಶK ಾಯ3ಾ ಬಳಸಬಹುದು.

4.

FಂG ಮತು ಚುೆI ಾ:ೊರಕಗಳ%: ಆ]Kಕ ಗFಷ' ಮಟ'ವr ಒಂದು ಬದುhರುವ ಾQೊರಕ ಮFಯು ಹತು ಹEರು
Pೕಜೋಶಗಳ./ದುp ಅಥ3ಾ ಪ 9ಾೆ 8 ಪತಂಗಗಳ_ ಮೂರು Bರಂತರ 9ಾಯ./ ಾ1Eೊಂಡ9ೆ, h@ಾOಾij 25
ಇE, xೕVೆೋVಾj 50 ಇE @ 2 J. .ೕಟ&/ಒಂದು .ೕಟ& BೕFೆ ಅಥ3ಾ ]ಒlಾmK 75 ಡಬೂ/ Z 20 ಾಂ
ಅಥ3ಾ 8ಾವrAೇ ೈ9ೆ ತop ಅನುG Eಂಪlಸೇಕು.

ಇತರ .ೕಟಗಳ%
1.

ಾLMೊNೆ5*ಾ Oಟುರ: hೕಟಗಳ Wೆ'ಗಳನುG ಆಯುpೊಳ_ವrದು ಅಥ3ಾ ಎj ಎ¢ ಏX Z > ( ಾ%ೊ ೆ'9ಾ .ಟುರ
ನುೆ/ಅ& ಾ.ೈೋEj 3ೈರj) @ 500 ಎ¢ ಇ/ೆೆ9ೆ ಅಥ3ಾ FWX 10 ಇ E Eಂಪlಸೇಕು ಅಥ3ಾ 250
ಾಂ Oಾ>KX 75 ಡಬೂ/ Z ಅನುG 250 .ೕಟ& BೕFನ./ ೇFE ಒಂದು ಎಕ9ೆೆ Eಂಪlಸೇಕು.

2.

ಾಂಡದ ನುE hೕಟದ ಾBಯನುG ಕlRೊCಸಲು 2 J. .ೕಟ& xVೆೋVಾಸನುG ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./
ೇFE Eಂಪlಸೇಕು.

3.

Rಾ3ೕ ಮ(ೆ ಪAೇಶಗಳOS ೆ<ೕ9 ಾಟ: 2% Rಾ.pೈu ( ೆGೕ¢ ೊಲ/ಲು) @ 12.5 ೆ} / ೆೆ9ೆ fೆೆದುೊಂಡು
ಇದನುG

ೆGೕ¢ ಅಡಗುfಾಣಗಳ./, ಬದುಗಳ RೕOೆ ಮತು ೆGೕ¢ ಾBಯನುGಂಟು 0ಾlದ ೆೆಯ ಸುತ.ನ ಮ1ನ./

ಾಕೇಕು.
*ೋಗ ವಹ!ೆ
Nಾ&*ಾT95 ಅಥWಾ ಹXಾY ಒಣಗುವ (\ೊಸ T95) ಅಥWಾ T95 / 'ೇರು ೊ(ೆತ: ಈ 9ೋಗದ ಲಣಗಳ_ ಬರ ನಂತರ ಮೆ
ಬಂದ./ ಅಥ3ಾ Bೕ9ಾವF ಇರುವ./ ಾ1Eೊಳ_ತ3ೆ. ಈ ಲಣಗಳ_ ಾ1Eೊಂಡ ೆಲವr ಗಂೆಗಳ ಒಳೆ 10 J. ಾಂ
ೋಾ¢' ೊ/ೕ9ೈu ನುG ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./ ೇFE ಾBೊಳಾದ ಸಸ;ಗಳ RೕOೆ Eಂಪlಸೇಕು ಮತು / ಅಥ3ಾ 25
ಾಂ ಾಪ& -ಆh ೊ/ೕ9ೈu ಮತು 200 ಾಂ ಯೂFಯ JಶಣವನುG 10 .ೕಟ& BೕFನ./ ಅಥ3ಾ 1 ಾಂ ಾೆKಾ}~
.ೕಟ& BೕFನ./ ೆರE ಸಸ;ಗಳ_ fೋಯುವಂfೆ Eಂಪlಸೇಕು. .
=ೕಜೋಶ ೊ(ೆತ
ಾ0ಾನ;3ಾ ಆರಂ¡ಕ3ಾ }ೕವತೆದ ಸಸ;ದ ೆಳಾಗದ }ೕವೊಶಗಳ_ Wೕಡ ಮತು ತುಂತುರು ಹBಗಳ ಾರಣ ೊೆತು
ೋಗುತ3ೆ. ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./ 2 ಾಂ ಮೊeೆm 75 ಡಬೂ/Z ಮತು ೊ/ೕ9ೋಥOೋB¢ 70 ಡಬೂ/Z EಂಪlE.
ಉತಮ ಫ.fಾಂಶಗCಾ , 100 .ೕಟ& {.ೕಂಧಾಶಕದ Jಶಣದ./ 10 ಾಂ ೆೆ@¯ 99 ಅಥ3ಾ 50 J. ೆ«ಾನG ಬಳE.
ಆ@ೆ5ೆ3Dಾ *ೋಗ: ಒಂದು .ೕಟ& BೕFನ./ 2.5 ಾಂ ಮೊeೆm EಂಪlE.
Bೖ*ೋ_ೇ`ಯa ಎ@ೆ ಚುೆI *ೋಗ ಮತು / ಅಥWಾ 'ಾ&.5ೕ3Dಾ *ೋಗ: 200-250 .ೕಟ& BೕFನ./ ೆwx'ೕRೖEX
ಸOೆiೕ£ (15-20 ಾಂ / ೆ) eೊfೆೆ ಾಪ& ಅtೊ/ೕ9ೈu (1.5 Fಂದ 2 ೆ} /ೆಕ'9ೆ) Eಂಪಡೆ.
ಕ(ೆಯ ವಹ!ೆ
Wಳೆಗೂ ಮುಂSೆ, ಕೆಾಶಕಗಾದ ಾ'ಂ© 30 ಇ.E. ಅಥ3ಾ ಬಸ.X 45 ಇ.E. ಗಳನುG ಪ ೆೆ'ೕFೆ 2.5 .ೕಟ& ಬಳE, ನಂತರ
ಕೃ= ಭೂJಯನುG ಹರಗೇಕು.
ಕೆಗಳ hFಯ ಅಂತದ./ ಕೆಾಶಕಗಳ_ ಅತ;ಂತ ಪFTಾಮಾF.
ಹು75Aಾನಂತರದ ಕ(ೆಾಶಕಗಳ% (50-75 bಾಂ ಎ.ಇ. ಪ \ೆೆ5ೕ3bೆ)
ಹುಲುSಗcbೆ: h@ಜOೋVಾ©-ಈ§ೈ¢ ಅಥ3ಾ VೇೋxX-ಈ§ೈ¢ ಅಥ3ಾ µ/ಅ}ªX-ಬುತ;¢ EಂಪlE.
ಅಶುಷI ಕ(ೆಗಳ% ಮತು ಹುಲುSಗcbೆ: xಪಕುಇಜªX-ಈ§ೈ¢ EಂಪlE.
ಅಗಲWಾದ ಎ@ೆಯ ಕ(ೆಗcbೆ: ಪ;Fಒಬ- ೋlಯಂ EಂಪlE.

ಕೆಗCದp./ ಕೆಾಶಕಗಳ_ ಪFTಾಮಾF ಮತು ಸಾ.ಕ Bಯಂತಣ ಒದ ಸುತAೆ. ಕೆಾಶಕಗಳ_ hFಯ (10-15 ನಗಳ)
ಅಂತದ./ನ ಕೆಗCೆ >ೇಷ3ಾ

ಹುಲು/ಗಳ RೕOೆ ಅತ;ಂತ ಪFTಾಮಾF. ಹು./ನ ಕೆಗCೆ, h@ಜOೋVಾ©-ಈ§ೈ¢ ಅಥ3ಾ

VೇೋxX-ಈ§ೈ¢ ಅಥ3ಾ µ/ಅ}ªX-ಬುತ;¢ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ ಕೆಗಳ_ ಮತು ಹುಲು/ಗCೆ xಪಕುಇಜªXಈ§ೈ¢ ಪFTಾಮಾF. ಅಗಲ3ಾದ ಎOೆಯ ಕೆಗCೆ ಪ;Fಒಬ- ೋlಯಂ ತುಂಬ ಪFTಾಮಾF8ಾ Aೆ. 9ೈತರು ೆ[ನ
0ಾ ಾ ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯಗಳ fಾಂಕ ತ¶ರ ಸಲೆ ಪೆಯಬಹುದು.
\ೆಚುdವ3 ೕ3ನ ಸ;ತದ ವಹ!ೆ
ಹ ೆೆಯು ೆಚುವF BೕFನ ಸ! ತೆ ತುಂಾ ಸೂ 3ಾ ರುತAೆ. ಮಧ; ಮತು ದtಣ ಾರತದ ಹಲವr ಾಗಗಳ./ ಅ8ಾದ
ಮೆQಂದ ೆಚುವF BೕFನ ಸ! ತದ ಸಮ ೆ; ಉಂಾಗಬಹುದು. ಆಳ3ಾದ ಕಪr% ಮಣು ಮತು ೆಟ' ಬFದು ಪFE!ಗಳ RೕOೆ ೆೆದ
ಹ ೆಚುವF BೕFನ ಸ! ತಂದ ೆಚು ಪಾ>ತ3ಾಗುತAೆ. ಾFೕ ಮೆಯ ಸಂದಭKಗಳ./ ೆಚುವF Bೕರು ಬFAಾಗುವಂfೆ
ಭೂJಯ ಇCeಾರು ಉದpಕೂ ಾಕಷು' ಾಲು3ೆಗಳನುG ಕಟ'ೇಕು. ಉತಮ ಮ1ನ fೇ3ಾಂಶ ಸಂರTೆಾ 700-900 Jೕ.Jೕ.
ಮೆಯ ಪAೇಶಗಳ./

ಕೃ= ಭೂJಯನುG

ೇ ಲು ಅಥ3ಾ ಒಡು BಮKಪಕದ ಸಾಯಂದ

ಾಲುಗಳ_ ಮತು ಂಡುಗಾ

ಮರುರೂಪ 0ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ ಮತು ಹ PತೆಯನುG ಂಡುಗಳ RೕOೆ 0ಾಡುವrದFಂದ ಮೆBೕFನ ಸಂರTೆ
ಉಂಾಗುತAೆ. ಾF ಮೆಯ ಸBG3ೇಶಗಳ./ ಾಲುಗಳ_ ೆ[ನ ಮೆBೕರನುG ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ3ಾಗುತAೆ.
·ೇತದ ಗl9ೇ¸ೆಯ./ ಾಲು3ೆಗಳನುG 0ಾಡುವrದFಂದ ೆಚುವF BೕರನುG ೊರಾಕಬಹುದು. Pತೆ ಇನೂG ಪ¹ಣK3ಾ ಲ/ದ ಪದ./,
ತಣ PತೆಯನುG ಂಡುಗಳ RೕOೆ ೈೆೊಳೇಕು. ೆಚುವF ಮೆBೕರು ಾಲು3ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವrದFಂದ ೆೆಯ
RೕOೆ 8ಾವrAೇ ದುಷ%FTಾಮ ಉಂಾಗುವrಲ/. ೆಚುವF ಮೆBೕFBಂದ ೆೆಯು Cೊಂಡ9ೆ ರಸೊಬರವನುG ಒದ E.
xೕಷಾಂಶಗಳ ನಷ'ವನುG ತೆಯುವ ಸಲು3ಾ , ಾF ಮೆಯ ಮುನೂಚೆ ಇದp./,

ರಸೊಬರ ಒದ ಸುವrದನುG

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% lಎZ ಅಥ3ಾ 19:19:19 (ೈೋeೆX ಕರಗುವ ಸಂhೕಣK) ಾ ಾ ಕ ಅಂತರಗಳ./ ಎOೆಗಳ RೕOೆ EಂಪlಸುವrದುFಂದ
ೆಚುವF ಮೆBೕFನ ಸ! ತfೆQಂದ SೇತFEೊಳಲು ಸಾಯಕ3ಾಗುತAೆ.
ಾNಾ1ಕ ಸಲ\ಾ ವರ ಸಮನeಯ ತಂಡ:
Tfಾಗಳ%
ಾ ೆ ಆ& ಾಂ
ಾ ಎ.ಎ ಪಾº

T(ಾಸ
BAೇKಶಕರು, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%ರ
ಾeೆ' ಸಂkೕಜಕರು ಮತು ಅಧ;ರು, E.ಐ.E.ಆ&, ಾAೇ{ಕ ೇಂದ, ೊQಮತೂರು

ಾ l Wೕಂಾ

ಅಧ;ರು, E.ಐ.E.ಆ&, ಾAೇ{ಕ ೇಂದ, E ಾK

ಾ ಎj P Eಂ

ಅಧ;ರು, ೆೆ ಅ¡ವೃ»ಯ >ಾಗ, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಸಂMಾ; ಾಂ

ಅಧ;ರು, ೆೆ ಸಂರTಾ >ಾಗ, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ೆ/ೖj l ೋeಾ

ಅಧ;ರು, ೆೆ ಉfಾ%ದಾ >ಾಗ, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಾ ಇಸೆಲ/ ಅಗ3ಾK¢

Fಯ >¼ಾB, E.ಐ.E.ಆ&, ಾAೇ{ಕ ೇಂದ, ೊQಮತೂರು

{ೕ ಎ~ ಸೇº

>¼ಾB, E.ಐ.E.ಆ&, ಾAೇ{ಕ ೇಂದ, ೊQಮತೂರು

ಾ ಏX ಅನು9ಾಧ

>¼ಾB, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಹWಾಾನ ವರ ಉಸುWಾ3 Tfಾಗಳ% (AICCIP ೇಂದಗಳ%):
Tfಾಗಳ%
ಾ ಪಂಕ 9ಾ§ೋu

T(ಾಸ
ಪಂeಾm ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ, VಾFAೊ¯,
ಪಂeಾm

k'ೈ9 ಸಂlೆ&

ಇ Bೕ9 ಐ

09464051995

pankaj@pau.edu

ಾ ಸುBೕ¯ ಪಂMೇ&
ಾ ಸಂ}ೕ½

ಪಂeಾm ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ, VಾFAೊ¯,
ಪಂeಾm
ಪಂeಾm ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ,ಆ& ಆ& ಎj,

ಕು0ಾ&
ಾ ಜಗೕº
ೆB3ಾ¢

ಾ F{ಕು0ಾ&
ಾ ರೂಪ Eಂ
Jೕಾ
ಾ P ಎj ಾಯ
ಾ ೊVಾಲುp

E.E.ಎj-ಹF8ಾಣ ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ,
ಾ& 125 004, ಹ8ಾKಣ
E.ಐ.E.ಆ&, ಾAೇ{ಕ ಸಂೇಧೆ ೇಂದ,
EಸK, ಹ8ಾKಣ
ಾ@J ೆಾ@ನಂದ 9ಾಜ ಾ!X ಕೃ=
>ಶ@>Aಾ;ಲಯ , {ೕಗಂಗನಗ& , 9ಾಜ ಾ!X
ಕೃ= ಮತು ತಂತ¼ಾನ ಒF ಾ >ಶ@>Aಾ;ಲಯ,
ಭುವೇಶ@ರ - 751 003, ಒF ಾ

ಪಂಜಾ½ Aೇಶುq¿ ಕೃ= >ದ;ZೕÀ,

ಾ ಅ°Kಂ l

ಮ9ಾ£ 3ಾದ

ಪಂAಾಗOೇ

ಾಂAೇu, ಮಾ9ಾಷw

ಾ ಸೕº ಾEK

ಆ& > ಎj ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ, ಾ@.ಯ&,

ಕೃ=

>ಶ@>Aಾ;ಲಯ,

ಮಧ; ಪAೇº
ಆSಾಯK ಎX.}. ರಂಾ ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ
Oಾ;~, ಗುಂಟೂರು, ಎZ
ಾ ಅಳದಕy'

ೋ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@>Aಾ;ಲಯ 9ಾಯಚೂ&, ಕಾKಟಕ

ಅಜo ಕು0ಾ&
ಾ ಎj

jbeniwal2016@gmail.com

ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ,
Mಾರ3ಾಡ - 580 005, ಕಾKಟಕ

ಾ ಎ~ 3ೈ

09416325420

ನವ ಾF ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ,

ಅೋಲ , ಮಾ9ಾಷw

ಾ ಎj ಾರೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭಂದ, ಪಂeಾm

ನವ ಾF, ಗುಜ9ಾ¯
ಾ ಎ ಏX ಪ ಾ/ವ&

09814513681

ತJಳ_ಾಡು

ಕೃ=

>ಶ@>Aಾ;ಲಯ,

ೊQಮತೂರು , ತJಳ_ಾಡು

ಾ ಎಂ

ತJಳ_ಾಡು ಕೃ= >ಶ@>Aಾ;ಲಯ, E ಆ&

ಗುಣ ೇಕರX

ಎj, {ೕ>./ಪrತು& , ತJಳ_ಾಡು

ಕನ<ಡ ಅನುWಾದ:
ಾ. ಎ P ಸಂfೋÁ

>¼ಾB, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%&

ಾ. ಸ>fಾ ಸಂfೋÁ

>¼ಾB, E.ಐ.E.ಆ&, ಾಗು%&

-------ವರಯು ೊೆbೊಂAೆ-------

