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ఎకpవ>ా ఉంే అవాశమ ం12. అనుభందమ ల. ఇFGన

ప:రjగ మందుల8q ఈ rటకమ లను Cయం ంచవచుGను.
అ72క వరs ాతమ సూచన ఉన0ందున వరs మ కM?ిన ాంత
MNOతuల వరద vరjను Cయం ంచుHనవలwను. య5M?య" 2%
KNO3 2% ల[క

½ బ ా య5M?య"

¼ బ ా U ట<} CKెG

ఎరjవ:లను Wfలల. ~సుHనవలwను. అ72క వరs మ సూచన
ఉన0ందున ాయ, ప:నMాత

దశల. ఉన0 ప ౖ ఎల"ంట

rటక WBశWBలను ాడMాదు.
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రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
CDBర &ి:ారab Fేయబ-.న య;జమ;న పదd తeల%
(-D. f. ఆ+. ాgం Iారa ఈ సల$ల రచhత Cij ఎరకంIా ాj (ింl, ఎలాm) jn, R ాక%b ా(ి
Fేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధoD సంస ల^ ప Xpqం]న ఫNDలను , జsయ, అంత t ాయ ప ావరణ
jయమ jభందనల%ను కనుగ"ణంIా ాయబ-.నCL.

పంట ఆMగJ య"జమ"నJమ :
1. వMాs1Bర పM?ితuలల. సలkాLక ప రాల ాC, సంకర జ ట పతuలWf ~సుాL.
2. 80 6.  వరsమ Mా>ాW~ తర>ా వMాs7Bరమ ప C (తuాL.
3. ప v ాలవల బ 1ేల ౖ (తuHంట మ ఖJం>ా అ12క

ాందత (HDPS) ల. (8ే ప D

అనుక లం>ా ఉంట¡ం12.
4. £ట ప సంకర జ C వMాs7Bరమ Dం¤ ద

90x30cm, ఆరjతడ©ల Dం¤ ద ఎకpవ దూరంల.

~సుాL.
5. సురª (CICR), NH615( VN-MAU, పర³ణ$), AKH081(DR PDKV,అల"), ఫ:ల[ధనంతM(
MPKV, Mాహ¶M?) టాv సలkాLక వంగBల , ఈ ప రాల ·¸ 15 మ ందు 60×10

ం.  ఫ:ల[ ధనంతM? 45×10 ం. దూరంల. (తu Hంట వMాs;<ా పM?ి ల (బ¹ట),
పచGప:రjగ లను బ<>ా తట
 గలవ:

.

ఈ రాలను అ72క ాందత

ºకpలను>ా

(తuాL(HDPS).
6.

v య;]క%wడx, అలసంద, Vనుమ"ల% ('సరa y'ౖరSను అంతర పంటIా

ప రాలల. ల[క సంకర

జ £టలల. ~సుకనవచుGను. MNOజQయం కలG ను తపkC సM?>ా ఈ ౖర» (తWBలక
పటంKBL.
7. ప పంట చుట|) 2-3 వరసలల^ కం12 KBళ¾¿ fసుకంటÀ L» బÁÂ (ింనL» ) పచGప:రjగ ల క
శరణBM?థ (Refugia)>ా పCHసుం12.
8. 5 నుం 10 టను0ల పÊవ:ల ంట/ గతమ /కంU Ì ఎరjవ:ను 8ÍలకM?
Hక ార ÎÏారjక ~ి కLయ దును0వL.

వMాsల8Í మ5ేళ»

9. అజట~బక)+/అజ&'ౖ లS /PSB@25Iాg/1kg ప (తWBలక పటంKBL 1ÐCవలన ప

ాగ ల.

25% నతజC / ;<సkరo ఆ1B అవ:తuం12.
10. తIన :v షణ అతంత అవసరమ"

: ÒÓ>0Ôియం సల[ÕÖ, 2% య5M?య" /Øఏి ిFాM? ట

ఉతk D అవసరమ .
11. ఎరg ఆక% Nెగ"ల%: 2 % య5M?య , 0.5% aంకÂల[kÖ 0.2% బ Mా¸, 15 MÚల వJవ12ల. 90
MÚల వరక ిFాM? KెసుHనవచుGను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7V./15 Üటరj vటల. కLి ిFాM? Kెయ"L
పరaగ"ల jయంతణ

ాCDరణ &ిారసుల%
ఆచ ంచ వల&ిన పద తeల%:
1. రసం ిల[G ప:రjగ లను తట
 HW~ రాలను/సంకర జ

రాలను ఎంిక Kెయడమ వలన

ప:రjగ మందుల ౖ ఖరjG తగ@ తuo12.
2. జQన0, అలసంద , U య"Fకpడ© , 6నుమ ల అంతర పంటల ~యడమ వలన రసం ిల[G
ప:రjగ లను CాM?ంKే బదCకల మM?య పMాన0Ýవ:ల వృ12ÞKెందు8Bß.
3. ప రాలక ఇ6B»ిà ( 8>ా¤b), fౖట<ాáÂ/ âైరb(3>ా¤b)/kg (తWBలను Ê12Þ KెినK
రసం ీల[G ప:రjగ ల/dÜం1B సంబం72త కళ¾¿ 8ేగ ళ¾¿ CాM? oచబడ8Bß.
4. రసమ ిల[G ప:రjగ ల ఎకpవ>ా వKేGసంకMాలల.నతజC ఎకpవ fయక డదు.
5. ä లం పM?Êబమ >ా ఉంKBL (కలప: ºకpల ల[కంB).
6. ింనL» ఆdంFన ºకpలను ీ\ి WBశనం Kేయ"L.
7. åప సంæ12త మందుల, ÝవCయంతణ పధతuలను ాBL.
8. గ ల"£ రంగ ప:రjగ Cయం ంచBCD Lం>ాకరsణ బ ట లను ä లమ ల. ఉంKBL.
9. రసమ ిల[G ప:రjగ లను Cయం  oKBBCD ఇB»ిà మందును ాండమ ౖ 30 నుoF
40 మM?య 50 నుoF 60 MÚలల., ఎిÖ, ై6âBఏÖ కoKే8Í పçయ"L.

Fెయ ాj పనుల%/ ఆచ ంచ కడj@:
10. అకమ డత 8ెగ లను CM12ంచBCD ప C ఆలసJం>ా (తuక డదు.

11. ర ాయCక ప:రjగ మందులను

ºదట 60 MÚల వరక ిFాM? KేయMాదు. 1ÐCవలన

బదCకల వృ12ÞKెo12 రసమ ీల[G ప:రjగ ల Cయంతణల ఉంట<ß.
12. ఆకమ డత semilooper ప:రjగ లక ప:రjగ మందుల ిFాM? Kెయక డదు.
13. ట ప

ద ట సంబం72త మందులను ాడMాదు.

14. ఇB»ిà,అిట<Òëీà వంట మందులను ట ప ౖ ిFాM? Kెయక డదు.
15. eా ాÕ6B¸, 6âైY

ారâBయ"¸, ాMNÖ , ìWX¤టíeాÌ, ై» MాÌ , ాM_ప:JMా¸,

6âొ 6Y, టజ
ౖï QeాÌ, ÒÓట<ి  ాÌÂ వంట అతJంత Cారక మందులను ాడMాదు.
16. ీాCY/ౖM?8Bßà ిFాM? KెయCKð 8ెల» 1ో మ Mాదు.
17. ప:రjగ ల ఉదు C త>?@ంచBCD మందుల 6శ¤మ"లను ాడక డదు.

రసమ" (ీలపరaగ"ల% jయంతణ:
1. ఆ dక నష)మ" కIంFే సూ]క (ఇటయ): 8ెల» / పచG 1ో మ >\à
¤ -2 నష మ అన>ా 25 %
ºకpలక Dం12 ఆక అంచుల మ డ©చుకU ß, పసుప: రంగ >ా మ"M?8ే 72గ వ ఇFGన
య"జమనJ పదÞ తuల ాటంKBL.
2. 1% ~ప నూW~, 5% ~ప >?ంజల ాñాయమ ల. ఏ1ైన 0.05%-0.1% సబ _ ä 8q కLి
ిFాM KేసుాL.
3. 10 >ా¤ ~M
 ీLయ లఖ"C ఒక Üటరj vటల. కLి ిFాM KేయవచుGను.
4. ైిన ుóMా¸ (50 WP 800 >ా¤/ ÎÏారjక) , õU» Cక6à 50WG 200 >ా¤ a.i/ ÎÏారjక ల[క
బ ä  ిa¸ 25 % SC 200 >ా¤ a.i/ ÎÏకరjక ిFాM? Kేయవలwను.
5. M?à బÁ ºగ@ లను నష మ Kేక M?GనK ై68qయÖ, ఎిmÖ 1>ా¤ ఒక Üటరj vటల. ల[క
ఇâÐయ"¸ మందులను క డ ాడవచుGను.

ాయ Nల%చు పరaగ"ల య;జమ;న మ":
ట ప సమరÞవంతం>ా ాయ 8Íలచు ప:రjగ లను Cయం ంచగలదు.
ాCDరణ రాల% సంక ాలల^ య;జమ;నమ"

1. 50%ాయ Nల%చు ప:రjగ ల ఆdంFన ºకpల గమCm, ట ప ౖ HaNPV fౖరÌ 1Bవణం
ను ిFాM? Kెయ"L మM?య 5% ~ప కñాయ"మ ను ాMాCD ఒక ాM? ల[క eU సల.¸ లను
ä >ాక ల1ెÞ ప:రjగ లక, 8ెల»1ో మలను Cయం o
 KBBCD ాడవచుGను.
2. ప పంట 70 నుంF 80 MÚలల. Trichogramma

మందును ట ప ల. ాడMాదు. సంకర

జ ప రాలల. ాడవచుGను.
D f_oజQఎÖ, ఇoBాÂా_ ను ా పచG
3. »Mా౦తCLU  Y, ప:»బ¹oడÒÓú à, ౖkWXా à, ఎమÒÓW
ప:రjగ లను Cయం ంచవచుGను. ఇ( బదCకల, పMాన0Ýవ:లక ఎల"ంట C Kేయదు.
4. గ"ల; రంగ" /తలనత ల పరaగ"ల%: ప12 ాయలక ఒక ల"Mా ల[క 8 MNకpల ప:రjగ ల ఒక
Mా  Kðప:kన మ5డ© Mాతuల ఉన0ట» ß8ే DWBY eాÌ 25EC/U  mWXeాÌ 50EC @ 2
6.L /Üట vటల. ల[1B థüా_ 75 WP@20 >ా¤ ల[1B ఎ1ో ఒక ౖM?8Bß à మందులను
ాBL.
ఇతర డ(ీడల%:
1. : Iాక% లCె పరaగ":

గ డ» సమ5లను ~రj~య"L మM?య ä >ాక ల1ెÞ ప:రjగ fౖరÌ

1Bవణంను @ 500LE/ÎÏారjక ల[1B M?ì¸ 10 EC ల[క

250 >ా¤లM?¸ 75 WP ను 250

Ü/ఎకMానుక ిFాM? Kెయ"L.
2. ాండమ" NFె ఈగ : ాండమ 8ÍLKె ఈగ ఆdంFనట» ß8ే

U  WXeాÌ 2 6.L/Üట vటల.

ిFాM? Kెయ"L.
3. నత ల jారణ : 12.5 /ÎÏారjక ( 2 %ÒÓట<LÞÎÏþà) మందును గట» ౖ నతల» వ:న0 Kట
~య"L.
Nెగ"ళ jయంతణ:
ఎండx Nెగ"ళ: బ¹ట తరjాత అ12క వరsమ వFGనK అ12క vట త ఇFGనK ఎండx Nెగ"ళ వచుGను
,10mg/Ü (10 ppm) బ<Y »MNOà ను ిFాM? Kెయ"Ü, dÜం1Bల 1BMా వFGనట» ß8ే ాప
ఆrÂ»MNOడ©0 25 >ా¤b మM?య

200>ా¤ మ5JM?య"ను 10 Üటర» vటల. ల[క ాMN_C` Ýయం 1 >ా¤b

/Üటరj vటల. కLి Kెట» దగ@ ర U య"L.
ాయ క%ళ Nెగ"ల%: 8ెమ ా8B వరణంల. Kెట ¡ D¤oద ాయల కళ¾¿క గ M? అవ:8Bß.
మ"ంHజN] 75 WP

+»MâBల.CY 70 WP 2 >ా¤b/Üటరj v

టల. కLి ిÿాM? Kేయ"L . మంF

ఫL8Bల సమ 10 >ా¤b LÖ, 50ml టట
ౖï ¸ ను 100 Üటర» vటల.కLి ిFాM? Kెయ"L.

ఆల) E య; బS l : 2.5>ా¤ మ"ంHజN] ను ిÿాM? Kేయ"L . బ<JDM?యY బS l/ÒÓúMâెియం ఆకమచG
8ెగ లక 
  U ÒÓúినÂల[ÕÖ

(15-12 >ా¤/ÎÏారjక ) మM?య

ాప ఆrÂ »MNOà (1500-2000

>ా¤/ÎÏారjక) ను 200-250 Üటరj vటల.కLి ిFాM? Kేయ"L.
కల%ప jయంతణ:
) ాం¡ ౩౦ ఇ.&ి. బ ా¤ 45 ఇ.&ి. 2.5 ¥టరa / ¦§ా)రaక% వంట కల%పoDశక మందుల%ను (ి]ా Fే&ి
]వర గ"ంటక N¨ కయ దుoDE.
Fన0 కలప: ౖ కలప: మందుల అ72క ప;<వL>ా ఉంట<ß. ఈ మందులను 15-25 MÚల వయసు
కలప: ౖనWf ాBL.
గ-.© జs కల%ప jయంతాల% : Dజల.eా(టMా@), WBÂా ( ( సూప) :»అaeU  బ5JటY,
ä  పకఇజeä ( ఎaY) 20-50 >ా¤ ఎకMాCD ాBL.
ªడల;క% కల%ప jయంతణ: ౖM?â2üబ¹á U యం (ÎÖ åà` ) ిFాM? Kేయ"L.
కలప: ºLFన తరjాత ాే కలప: మందుల, అతJంత ప;<వం చూి ాß. మ ఖJం>ా వMాsల
అ72కంగ ఉన0ప:kడ©, గ ంటకల నడపల[నుkడ© MNOతuలక ఎం8q ఉపüగకరం>ా ఉంట<ß.
అ72క (వMాలక వJవ ాయ అ72ాM?C సంప12ంచం .
అHLక వరTప «రa jయంతణ:
ప అ72క vటD KBల సుC0తం>ా పవM?సుం12. అ72క వరsాత ాంతం(>

700-900 6.) మ రjక

vట Cయంతణ NO KBళ¾¿ బ 1ెల ౖ ప ( వడం మంF12. అ72క vటC hి~ßBCD త>?న
ాలవలను ä లం చుట¡ ఏరkరరj ాL.
vటv hి~ిన తరjాతW~ ౖ మందుల ~సుాL. ప పసుప: రంగ Hm
19:19:19 ాMాCD ఒక ాM? ిFాM? Kెయ"L.

0.5 -1.0% DAP ాC

¬S సల$ j®CLక సమనBయ జట|):
ాస ¯®తల%

]రaoDమ;

B. N. . ా¤ం

CM\Þశకడ©, &ి.ఐ.&ి.ఆ+, oDగ±+

B. ఎ. పా}

పM?కలkన సమనయ కMా మM?య మ ఖJ

, &ి.ఐ.&ి. ఆ+ , ాంhయ \ందం

యంబత
డ©, &ి,ఐ.&ి.ఆ+ , ాంhయ పM? ధన \ందం , ిMాÂ

B. Ø ºంగ

ాంhయ అధJ

B. ఎÌ  ింÁ

(;<గ అధJ

డ©, పంట అæవృ12, (బ<గం &ి.ఐ.&ి.ఆ+ , oDగ±+

B.సంధJ ా¤ం

(;<గ అధJ

డ©, పంట సంర ణ (బ<గం , &ి.ఐ.&ి.ఆ+, oDగ±+

(;<గ అధJ

B. బ» Ì Ø జ

డ©, పంట ఉతk

(బ<గం, &ి.ఐ.&ి.+ , oDగ±+

B.అగ¤ాY

ీCయ ాస
ï ~త, &ి.ఐ.&ి.ఆ+ , యంబత

B.ఎÌ ఏ. ఎb.సబ¹}

ాస
ï ~త, &ి.ఐ.&ి.ఆ+, యంబత

B. ß¸. అనుMాధ

ాస
ï ~త, &ి.ఐ.&ి.ఆ+, oDగప+

ాNDవరణ j®CLక ²రక% ఇoD t ాస ¯®తల% (AICCIP ంCDల%):
ాస ¯®తల%

]రaoDమ;

బౖ సంఖ

ఇ ·¸h ఐ-.

B.పంకª Mా8qM\

పంజ] వJవ ాయ

09464051995

pankaj@pau.edu

09814513681

suneet@pau.edu

(శ(1BJలయం, ఫM1ో pÖ,
పంజ]
B. సుv పW~Þ

పంజ] వJవ ాయ
(శ(1BJలయం, ఫM1ో pÖ,
పంజ]

B. సంÝ కమ"

పంజ] వJవ ాయ

కట<M?య"

(శ(1BJలయం, ఆ ఆ ఎÌ ,

k.sanjeev@pau.edu

బటంB , పంజ]
B. జగ1Ð} బ¹CాY ి.ి.Ì- హMాJWB వJవ ాయ

9416325420

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

(శ(1BJలయం, Î ా 125004, హMాJWB
B. M?dకమ"

&ి,ఐ.&ి.ఆ+ , ాంhయ

,

పM? ధన \ందం , ిMాÂ
B. రప ింÁ
WB

ాBV శBనంద ాజ  ా¤

09413024080

rsmeenars@gmail.com

వJవ ాయ (శ(1BJలయం,
d¤గం>ానగ, Mాజ ా¸

B.£.ఎÌ.WBయá

ఒM? ాÂ వJవ ాయం మM?య

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

టా0లÝ (శ(1BJలయం,
భ బW~శ- 751003, ఒM? ాÂ
B. >ఫల`

నవ ాM? వJవ ాయ
(శ(1BJలయం,- 396 450,
గ జMా

B.ఎ. ß¸.

పంజబ<వ: 1ేÊ కృÔి

పసలవ

(1BJీ, అల", మMాñా .

B. అMðంà..

మMాాడ వJవ ాయ

పండగల[

(శ(1BJలయం, WBం1ేడ,

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

మMాñా
B. సh} పరి

ఆ.(.యÌ కృÔి (ా
(1BJలయ, గLఒ -

B. ఎÌ. ;<ర

ఆKBరJ ఎ¸.a. రం>ా

వJవ ాయం (శ(1BJలయం,
ల"b, గ ంటరj, ఆంధ ప1ే.
B. అలడకట

వJవ ాయ ా ా ల
(శ(1BJలయం, 7BMాà ,
580005, కMా టక

B. ఎb.fౖ.

వJవ ాయ ా ా ల

అజయకమ"

(శ(1BJలయం, MNOచూ ,
కMా టక

B. ఎÌ.
U మసుందరం

త6 WBడ© వJవ ాయం

09965948419

rainfed@yahoo.com

(శ(1BJలయం,Hయంబతu,
త6 WBడ©

B. ఎb.
గ నmకర¸

త6 WBడ© వJవ ాయం

09443631359 gunasekaran.pbg@gmail.com

(శ(1BJలయం, d¤(L» ప:తu,
త6 WBడ©.

Nెల%గ" అనుాదం:
B. ఎ. ఆ. MాÚ

ిCÂ» ాస
ï ~త, ి.ఐ.ి.ఆ, WBగపç

B. Fన0బ<బ WBßá

ాస
ï ~త, ి.ఐ.ి.ఆ, oDగ±+

B. అనుMాధ నMాల

ాస
ï ~త, ి.ఐ.ి.ఆ, oDగ±+

ఎ¸. Mామ" కృñా

ఎÌ.ఆ.య, ి.ఐ.ి.ఆ, oDగ±+

-------j®CLక మ"Iంప-------

