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ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ 18/2015

ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ, ಾಗು%&
ಹ ೆೆಯಲು ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ, 6-12 ಅೊ(ೕಬ&, 2015 ರ ಅವ,ಯ-.
(47 ೇ ಪ/ಾ0ತ 2ಾರ)
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ಕಾHಟಕ

ಾ2ೇC
xೖಸೂ&

ಉತರ ಕಾHಟಕದ ಹಲ2ಾರು ಾಗಗಳ-. ೊೆಯ 2ಾರದ-. ಾCೕ ಮೆಯ ಪ/ಾಣ
ವರ5ಾ >ೆ(>70 G.Gೕ). ?ೕCನ ಸ! ತವನುD ತS%ಸಲು ?ಂತ ?ೕರನುD ಒಳ ಚರಂV
ಮೂಲಕ ಹCಸೇಕು, ಇದCಂದ Yೕಜೋಶ YೕಳZ;ೆಯನುD ತS%ಸಬಹುದು ಮತು
ಇಂತಹ ಸಮಯದ-. ಒಂದು ಎಕ6ೆೆ 25 ೆ ^ ಯೂCಯ ಒದ ಸೇಕು. ೊಲದ-.
ೈಮHಲ8ವನುD ಾ ಾಡಲು ೆಳೆ Y`ರುವ 6ೋಗದ ಎaೆಗಳZ ಮತು YೕಜೊಶಗಳನುD
ಸಂಗ B ಮ0bನ-. ಹೂತುಾಕೇಕು ಅಥ2ಾ ಸುಡೇಕು. ಗುaಾY ಾdೊರಕದ
?ವHಹeೆಾ

ಸೂಕ ಸಸ8 ಸಂರfeಾ ಕಮಗಳನುD gೆೆದುೊಳhೇಕು. >ೇB ಹ

ತ@ಗಳ-. ಒಂದು ಎಕ6ೆೆ 30 ೆ ^ ಯೂCಯ ಒದ ಸೇಕು. ಹಯ-. ಎaೆ ೆಂ ಾಗು;ೆ
ಮತು jಗುk YೕಳZ;ೆಯನುD ಪCeಾಮಾC5ಾ

?ವH ಸಲು,1% 19:19:19

ಕರಗುವ

ರಸೊಬpರದ qೊgೆ 1% MgSO4 ಮತು ಪ.ೊst (15-ೕಟ& ?ೕCನ-. 5 G.-ೕ
ೇCB) ನುD 15 ನಗಳ ಅಂತರದ-. BಂಪVಸೇಕು. Guv ಮತು GCw ಾವ@ಯ
xೕ-=yಾರeೆ /ಾಡೇಕು, ಇದು ಆzHಕ ಮಟ( >ಾ{ದ xೕaೆ ?Hಷ( ಸಸ8 ಸಂರfeಾ
ಕಮಗಳನುD ತfಣ ೈೊಳhೇಕು.
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ೇಂೕಯ ಹ ಸಂ ೇಧಾ ಸಂಾನಂದ ಾರಸು ಾರುವ ವಹ!ಾ ತಂತಗಳ%
(}ಾ. ೆ.ಆ& ಾಂಯವರು ಈ ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ ಯ aೇಖಕ6ಾ ರುgಾ6ೆ. ಇದರ 5ಾವ>ೇ ಾಗವ ಪಕಟeೆಯ-. ಅಥ2ಾ 5ಾವ>ೇ ರೂಪದ-.
aೇಖಕರ ಅನುಮdಲ.>ೇ ಬಳಸಾರದು )

ಈ ಸಂಪ {ಪ%0ಯ-. ಾರಸು /ಾVರುವ ತಂತಗಳZ

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ

ದ ಪೕಗಗಳ

ಫ-gಾಂಶಗಳನುD ಆಧCB2ೆ ಮತು ;;ಧ 6ಾ:ೕಯ ಮತು qಾಗಕ ?ೕಗಗಳZ ?ೕVರುವ /ಾಗHದಶHನಗಳನುD ಬಳB>ೆ.
ಾಾನ& 'ೆ(ೆ ಆ*ೋಗ& ವಹ!ಾ ಕಮಗಳ%
1.

ಮೆ5ಾತ ಪ>ೇಶಗಳ-. ೇಗೆ ಕಾ;ೆ ಬರುವ ತ@ಗಳZ ಅಥ2ಾ Y{ ಹ ೈYu ಗಳನುD ೆೆಯಲು ಆದ8gೆ
ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮೆ5ಾತ ಪ>ೇಶಗಳ-. 80 G- Gೕಟ& ಮೆ ಬಂದಕೂಡaೇ ೇಗೆ Yತೆ /ಾಡುವದು ಉತಮ.

3.

ಮೆ ಆತ ಪ>ೇಶಗಳ-. YತೆಯನುD ಂಡುಗಳ xೕaೆ ;ೇಷ2ಾ , ೆನ ಾಂದgೆ ೆಟ( ವ8ವ ೆ!ಗಳ-. (high density
planting systems) ೈೊಳZhವದು ಸೂಕ2ಾ >ೆ

4.

ಮೆ ಆತ ಪ>ೇಶಗಳ-. Y{ ಹ ೈYu ಗಳನುD 90 × 10 ೆಂ{Gೕಟ& ಅಂತರದ-. Yತೆ /ಾಡಬಹುದು. ಮತು 2ಾ8ಪಕ
ನ-. ?ೕ6ಾವC ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, ಾಗು%&), ಏ ಎ 615 (VN-MAU, ಪಬH D), ಎ.ೆ.ಎ 081 (}ಾ PDKV, ಅೋಲ), aೆ ಧನ=ಂತC
(MPKV, 6ಾಹುC) ೇಗೆ ಕಾ;ೆ ಬರುವ Y{ೕತರ ಹ ತ@ಗಾ ದು`, ಇವಗಳನುD ಜೂ 15ಂತ jದaೇ ೆನ
ಾಂದgೆ ೆಟ( ವ8ವ ೆ!ಗಳ-. (high density planting systems) 60 × 10 ೆಂ{Gೕಟ& ಅಂತರದ-. (40 × 10 ೆಂ{Gೕಟ& aೆ ಧನ=ಂತC) Yತೆ /ಾಡುವದCಂದ ?ೕCನ ೊರgೆ ಮತು ಾdೊರಕ ೕಟಗಳ ಾJೆdಂದ ತS%Bೊಳhಬಹುದು.

6.

ೆನ ಾಂದgೆಯ Y{ೕತರ ಹ ತ@ಗಳನುD ೊ5ಾYೕ (ಬV6ೈqೊYಮಂ ಜ ಾ?ಕಂ Yೕಜ gೆಂೆ), ಅಲಸಂ
ಅಥ2ಾ ಉ`ನ ೆೆಗಳ qೊgೆ ಅಂತರ ೆೆ5ಾ (45 ೆಂ{Gೕಟ& ಾಲುಗಳ ಮ>ೆ8 ಮತು 10 ೆಂ{Gೕಟ& ಸಸ8ಗಳ ಮ>ೆ8)
gೆೆದುೊಳhಬಹು>ಾ >ೆ.

7.

ೆನ

ಾಂದgೆಯ Y{ ಹ ೈYಡkಳನುD

ೊ5ಾYೕ (ಬV6ೈqೊYಮಂ ಜ ಾ?ಕಂ Yೕಜ gೆಂೆ), ಅಲಸಂ

ಅಥ2ಾ ಉ`ನ ೆೆಗಳ qೊgೆ ಅಂತರ ೆೆ5ಾ

(ಎರಡು Y{ ೈYu

ಾಲುಗಳ ಮJೆ8 ಒಂದು

ಾ-ನಂgೆ)

gೆೆದುೊಳhಬಹು>ಾ >ೆ.
8.

ಹ ೆೆಯ ಸುತ gೊಗC ೆೆಯ 2-3 ಗV ಾಲುಗಳನುD ೆೆಯುವದು ಹುV ಗeೆ (G- ಬ) ಮತು ಾdೊರಕ ೕಟಗಳ
ಹgೋ{ಯ-. ಸಾಯಕ2ಾಗುತ>ೆ

9.

jದಲ ಮೆಯ ನಂತರ ಾH 5ಾuH ೊಬpರ ಅಥ2ಾ ಾಂೕಸನುD ಪ ೆೆ(ೕCೆ 5 Cಂದ 10 ಟ ಬಳಸೇಕು.

10. ೕಷಾಂಶಗಳ B!Cೕಕರಣಾ ಅqೋೋಬೆ(& ಮತು S.ಎ.Y.ಗಳನುD ಪ ೆ^ Yೕಜೆ 25 ಾಂ ಬಳಸೇಕು.
11. >ೊಡ ಮತು ಸೂf ೕಷಾಂಶಗಳ ಅತು8ತಮ ?ವHಹeೆೆ: MgSO4, 2%

ಯೂC5ಾದ ನಂತರ 2%

VಎS

BಂಪVಸುವದCಂದ Cry1Acಯ ಸC5ಾದ ಅವ8ಕ2ಾಗುತ>ೆ ಮತು ಎaೆಯ ೆಂ ಾಗು;ೆಯ ಸಮ ೆ8ಯೂ ಕVx5ಾಗುತ>ೆ.
ಸಸ8 ಒಣಗುವ 6ೋಗದ ಆರಂಕ ಹಂತದ-. 1% ೋಾ( ೊ.ೕ6ೈu Bಂಪಡೆ ಮತು ಮ0bನ ದ2ೌಷಧ2ಾ 1% ಬ;B
ಉಪೕ ಸುವದCಂದ ಸಸ8ಗಳ yೇತCೆೆ ಸಾಯ2ಾಗುತ>ೆ.
12. ಎaೆ ೆಂ ಾಗು;ೆಯ ಹgೋ{: ೆೆಯ 90 ನಗಳ-. 15 ನಗಳ ಅಂತರದ-. ಎರಡು ಾC 2% ಯೂC5ಾ, 0.5% ಸತು;ನ
ಸaೇ ಮತು 0.2% ೋ6ಾ Bಂಪಡೆ /ಾV.
13. yೌಕಗಳZ ಮತು ಹೂವಗಳ ಸಂರfeೆ: ಪ.ೊst 4.5 ಎಎ (ಎಎಎ) ಾjೕHನನುD 21 S.S.ಎಂ. ಪ/ಾಣದ-. (ಪ 15
-ೕಟ& ?ೕCೆ 7 G-ೕ) BಂಪVB.

.ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ

ಾಾನ& ಾರಸುಗಳ%
ಾ:
1.

ರಸ

ೕರುವ ೕಟ ?6ೋಧಕ ತ@ ಅಥ2ಾ ೈYಡಗಳನುD ಆ /ಾV. ರಸ ೕರುವ ೕಟ ?6ೋಧಕ Y{ ೈYu ಗ@ೆ

ೆಲವ ೕಟಾಶಕಗಳ Bಂಪಡೆಯ ಅಗತ82ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ ೕಟಗಳ ಪರಭfಕಗಳನುD ೕgಾ ಸಲು, ೊ5ಾYೕ ಅಥ2ಾ qೋಳ ಅಥ2ಾ ಉ`ನ ಅಥ2ಾ ಹಲಸಂ

ಅಂತರ ೆೆಗಳನುD ೆೆಯೇಕು.
3.

ಪ ೆ^ Yೕಜೆ ಇG}ಾೊ.ೕSu (8 ಾಂ), 2ೈಟ2ಾ8 ಅಥ2ಾ ೈ6ಾ (3 ಾಂ) ಬಳೆ ರಸ

ೕರುವ ೕಟಗಳ ಮತು

6ೋಗಗ@ಂದ ರfeೆ ?ೕಡುತ>ೆ.
4.

;ೇಷ2ಾ ರಸ ೕರುವ ೕಟಗಳ ?ವHಹeೆಾ ಕ?ಷ¡ ಾರಜನಕಯುಕ ೊಬpರಗಳನುD ಬಳB.

5.

ಕೃ: ಭೂGಯ-. ೈಮHಲ8 (ಕೆರ ತ) ಾ ಾV

6.

ಹುV ಗeೆ ಮುೊಂVರುವ ಸಸ8ಗಳನುD ತು ಾಶ/ಾಡುವದು.

7. ೇ;ನ ಅಂಶಗಳನುD ಮತು qೈ;ಕ ?ಯಂತಣ ಆಗಳನುD ಬಳB.
8. ೆ6ೋjೕ ಬaೆಗಳZ Sಂ ಾdೊರ ೕಟಗಳ xೕ-=yಾರeೆೆ ಸಮಥH2ಾ 2ೆ
9. Yತೆ /ಾVದ 30-40 ಮತು 50-60 ನಗಳ ನಂತರ ¢, ಹುV ಗeೆ ಮತು ಇತ6ೆ ರಸ

ೕರುವ ೕಟಗಳ ಪCeಾಮಾC

ಮತು ಪCಸರ- ೆDೕ ?ಯಂತಣಾ , ಇG}ಾೊ.ೕSu, }ೈx ೋೕ ಅಥ2ಾ ಅBೇಟನುD ಾಂಡೆ ಅಥ2ಾ ಮ0bೆ
(ೇCನ ಬ@) ಬಳಸೇಕು.

ಾಡ'ೇ:
1.

ೕವ2ಾದ ಎaೆ ಮುದುರು 6ೋಗವನುD ತ}ೆಗಟ(ಲು ಉತರ ಾರತದ-. 15 xೕ ನಂತರ Yತೆ /ಾಡುವದನುD
ತS%ಸೇಕು

2.

ೈಸ Hಕ qೈ;ಕ ?ಯಂತಣವನುD ಸಂರಸಲು ೆೆಯ jದಲ ಎರಡು ಂಗಳ-. 6ಾ ಾಯ?ಕ ೕಟಾಶಕಗಳನ
ಬಳೆಯನುD ಾದ82ಾದಷು( ತS%ಸೇಕು.

3.

ಹ ಎaೆ £ೕಲ&, ಸ8aೆಪ >ೆ6ೊಗತ, ಮತು ಹ

ೇGಲೂ ೆ&, ಅೋG ೆ.ೕ2ಾ ಮತು ಇತ6ೆ aೆS}ೋ ೆ(ೕರ

ೕಟಗಳZ ನಗಣ8 ಾ?ಯನುDಂಟು /ಾಡುವದCಂದ ಇವಗಳ ?ಯಂತಣೆ ೕಟಾಶಕಗಳನುD ಬಳಸಾರದು. ಅಲ.>ೆ ಈ
ೕಟಗಳZ ಾdೊರಕ ?ಯಂತಕ Gತ ೕಟಗಾದ ೆ¤ೋಾ/ಾ, ಅಪಂgೆaೆ ಮತು BB6ೋಪ ಾjೕHಸ
ಇgಾ8ಗಳ ೆಳವ0ೆೆ ಸಾಯಾC5ಾ ರುತ2ೆ.
4.

ಾdೊರಕ ೕಟಗಳ xೕaೆ ಆ ಒತಡವನುD ತS%ಸಲು Y{ ಹ xೕaೆ Y{ ಾಮುHaೇಶನ¥ಳನುD BಂಪVಸೇV.

5.

ಹ ೈYu YೕಜಗಳನುD ಇG}ಾೊ.ೕSu-Gತೊ@BರುವದCಂದ, ?ೕ?ೋ{ೋಇu ೕಟಾಶಕಗಾದ
ಅ ೆತGSw, ಇGಡೊ.ೕSu, ೊ.ೕಥ5ಾ?ೕ ಮತು ೕx ೊfಮkಳನುD Bಂಪಡೆ /ಾಡವದನುD ತS%ಸೇಕು.

6.

ಡಬೂ.¦.ಎ.ಓ ೇ0- I (ಅತ8ಂತ ಅ ಾಯಾC ವಗH) ೕಟಾಶಕಗಾದ £ೕಸG>ೊ, Gೕ ೈ ಾ86ಾz5ಾ,
£ೕ6ೆ¨, jೋೊೋಾ, Vೊ.ೕ©H, ಾೋH6ೋ, xgೊªG, ೆ¤qೊಾ, ಮತು xಾB ೊt
ಗಳನುD ಬಳಸೇV.

7.
8.

sೕ? ಮತು ೈ6ೆ ಾ«¬ ೆಳಸರುವದCಂದ 2ೈ ೆ.ೖ ಹರಡು;ೆಯನುD ತ}ೆಗಟ(ಬಹುದು.
ೕಟಾಶಕಗಳ GಶಣಗಳನುD ತS%B.

ರಸ 1ೕರುವ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಆ2ಕ ಗ3ಷ5 ಮಟ5 (ಇ.7.ಎ9.): 2ೈ ೆ.ೖ ಮತು/ಅಥ2ಾ -ೕ ಾಪ& ಾ?ಯು ಆzHಕ ಗCಷ( ಮಟ(ದ ೇ0- II ತಲುSದ6ೆ
ಅಂದ6ೆ ಎaೆಗಳ ಮುದುರು;ೆ ಮತು ೆಳ ನ ಎaೆಗಳ ಂ.ಂ ಮತು 25% ಸಸ8ಗಳ ಎaೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ ಬಣbೆ ರು ದ6ೆ, ೆಳೆ
ಸೂBದ 5ಾವ>ಾದರು ೕಟ ?ಯಂತಣ ಕಮಗಳನುD ಬಳಸಬಹುದು.
1.

ೇ;ನ ಎeೆb 1.0% + ೇ;ನ Yೕಜದ ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% VಟಜHಂ

2.

10 ಾಂ 2ೆ{B-ಯಂ aೆಾ?ಯ ಉತಮ ಾಮುHaೇಶನನುD ಒಂದು -ೕಟ& ?ೕCನ-. ಬಳಸೇಕು

3.

}ೈಅೆ?!ಉ6ೊ (50 ಡಬೂ.¦S 800 ಾಂ/ೆಕ(&),

4.

£.ೕ?ಾGw 50 ಡಬೂ.¦^ 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ(& ಅಥ2ಾ

5.

ಬು ೆೆ^ 25% ಎ B 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ(&

ೕಟಾಶಕಗಾದ }ೈx ೊಎಟ ಅಥ2ಾ ಅBೇ ಅಥ2ಾ ಎz5ಾ ಇವಗಳನುD ಬಳಸಬಹುದು ಆದ6ೆ ಪCಸರ ಮತು ಪCಸರ
ಸುರfgೆ, ದfgೆ ಮತು ಪ6ೋಧೆ ಸಂಬಂ,Bದ ಅಂಶಗಳ ದೃ:(dಂದ ಇವಗಳ

ಬಳೆಯನುD

ಪ5ಾHಯ Cೕಯ-.

ಪCಗ0ಸೇಕು.
GೕCw ಬ ಹಯ yೌಕಗ@ೆ ಆzHಕ ಾ?ಯನುD ಉಂಟು/ಾVದ6ೆ, ಅBೇ 75 ಎ S @ 1 ಾಂ / -ೕಟ& ಅಥ2ಾ
}ೈx ೊಎಟ BಂಪVಸುವಂgೆ ಸಲೆ ?ೕಡaಾ >ೆ.
ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಾdೊರಕ ೕಟಗಳನುD ?ಯಂಸಲು Y{ ಹಯು ಪCeಾಮಾC5ಾ >ೆ
ೆಳ;ನ ತಂತಗಳನು< =7>ೕತರ ಹ 'ೆ(ೆಯಲು ಾರಸು ಾಡ@ಾ;Aೆ
ಾdೊರಕೆ ಆzHಕ ಗCಷ( ಮಟ(ದ ( ಇ { ) 50% SೕVತ ಸಸ8ಗಳ ( ಒ}ೆದ yೌಕಗಳ-. ಪ2ೇಶ ರಂಧ;ರುವ ಸಸ8ಗಳZ)
ಸಮಯದ-..
1.

ಆzHಕ ಗCಷ( ಮಟ(ದ ಸಮಯದ-. ಾdೊರಕ,

ೊ%ೕ}ೋಪರ ಅಥ2ಾ 2ೈ ೆ.ೖ ಗಳನುD ?ಯಂಸುವ ಸಲು2ಾ

jದಲು Y { ಹಯ xೕaೆ ೆಎಏ S ; ಬಳB, ಒಂದು 2ಾರದ ನಂತರ ೇ;ನ Yೕಜದ ಾರ 5.0% ನಷು( ಅಥ2ಾ
£ೕಸaೋೆ ಬಳಸೇಕು.
2.

Yತೆಯ 70-80 ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭ8;ದ`6ೆ ೆ¤ೋಾ/ಾವನುD Y{ೕತರ ನಮೂೆಗಳ xೕaೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ೆ¤ೋಾ/ಾದ

ನವqಾತ ಶುಗಳZ Y{ ಹಯ xೕaೆ ೊಲ.ಲ%ಡುವದCಂದ ೆ¤ೋಾ/ಾ

ಾ86ಾBಾdu

Yಡುಗ}ೆಯನುD ತS%ಸೇಕು, ಇಲ.2ಾದ6ೆ ಇದು ?ಷ%CeಾಮಾCಯಗುತ>ೆ.
3.

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

ೊ.ೕ ರಂತ?- (ೊರqೆ)

b.

.ೆ?`5ಾxೖu (ೇ)

c.

ೆ%ೖೋ ಾu

d.

ಎಮx( ೆೊvೕ ಮತು

e.

ಇಂ}ೋ fಾ¯H
ಈ ೕಟಾಶಕಗಳZ ಗುC ೕಟಗಳ xೕaೆ ೆನ ಆಯ` ;ಷತ=ವನುD ೊಂದು`, ಹ ಪCಸರದ ಪೕಜಕರ ೕಟಗಳ
xೕaೆ ಕVx ;ಷತ=ವನುD ೊಂ2ೆ. ಈ ೕಟಾಶಕಗಳನುD ಪCಸರ ಸಮಥH?ೕಯ ೕಟಾಶಕ-?6ೋಧಕ ?ವHಹeೆ
ಾಯHಕಮಗಳ-. ಆದಶH ಾಯ2ಾ ಬಳಸಬಹುದು.

4.

FಂG ಮತು ಚುೆI ಾ:ೊರಕಗಳ%: ಆzHಕ ಗCಷ( ಮಟ(ವ ಒಂದು ಬದುರುವ ಾdೊರಕ ಮCಯು ಹತು ಹBರು
Yೕಜೋಶಗಳ-.ದು` ಅಥ2ಾ ಪ 6ಾೆ 8 ಪತಂಗಗಳZ ಮೂರು ?ರಂತರ 6ಾಯ-. ಾ0Bೊಂಡ6ೆ, =ಾaಾ 25
ಇB, ೕೆೋಾ 50 ಇB @ 2 G- -ೕಟ&/ಒಂದು -ೕಟ& ?ೕCೆ ಅಥ2ಾ zಒVಾ¯H 75 ಡಬೂ.¦ S 20 ಾಂ
ಅಥ2ಾ 5ಾವ>ೇ ೈ6ೆ ತ«` ಅನುD BಂಪVಸೇಕು.

ಇತರ .ೕಟಗಳ%
1.

ಾLMೊNೆ5*ಾ Oಟುರ: ೕಟಗಳ jೆ(ಗಳನುD ಆಯು`ೊಳZhವದು ಅಥ2ಾ ಎ ಎ ಏ S ; ( ಾ%}ೊ ೆ(6ಾ -ಟುರ
ನುೆ.ಅ& ಾ-ೈ}ೋB 2ೈರ) @ 500 ಎ ಇ/ೆೆ6ೆ ಅಥ2ಾ Cj 10 ಇ B BಂಪVಸೇಕು ಅಥ2ಾ 250
ಾಂ aಾ;H 75 ಡಬೂ.¦ S ಅನುD 250 -ೕಟ& ?ೕCನ-. ೇCB ಒಂದು ಎಕ6ೆೆ BಂಪVಸೇಕು.

2.

ಾಂಡದ ನುB ೕಟದ ಾ?ಯನುD ಕVxೊ@ಸಲು 2 G- -ೕಟ& ೆೋಾಸನುD ಒಂದು -ೕಟ& ?ೕCನ-.
ೇCB BಂಪVಸೇಕು.

3.

Rಾ3ೕ ಮ(ೆ ಪAೇಶಗಳOS ೆ<ೕ9 ಾಟ: 2% xಾ-`ೈu ( ೆDೕ ೊಲ.ಲು) @ 12.5 ೆ^ / ೆೆ6ೆ gೆೆದುೊಂಡು
ಇದನುD

ೆDೕ ಅಡಗುgಾಣಗಳ-., ಬದುಗಳ xೕaೆ ಮತು ೆDೕ ಾ?ಯನುDಂಟು /ಾVದ ೆೆಯ ಸುತ-ನ ಮ0bನ-.

ಾಕೇಕು.
*ೋಗ ವಹ!ೆ
Nಾ&*ಾT95 ಅಥWಾ ಹXಾY ಒಣಗುವ (\ೊಸ T95) ಅಥWಾ T95 / 'ೇರು ೊ(ೆತ: ಈ 6ೋಗದ ಲfಣಗಳZ ಬರ ನಂತರ ಮೆ
ಬಂದ-. ಅಥ2ಾ ?ೕ6ಾವC ಇರುವ-. ಾ0BೊಳZhತ2ೆ. ಈ ಲfಣಗಳZ ಾ0Bೊಂಡ ೆಲವ ಗಂೆಗಳ ಒಳೆ 10 G- ಾಂ
ೋಾ( ೊ.ೕ6ೈu ನುD ಒಂದು -ೕಟ& ?ೕCನ-. ೇCB ಾ?ೊಳಾದ ಸಸ8ಗಳ xೕaೆ BಂಪVಸೇಕು ಮತು / ಅಥ2ಾ 25
ಾಂ ಾಪ& -ಆ ೊ.ೕ6ೈu ಮತು 200 ಾಂ ಯೂCಯ GಶಣವನುD 10 -ೕಟ& ?ೕCನ-. ಅಥ2ಾ 1 ಾಂ ಾೆHಾ^
-ೕಟ& ?ೕCನ-. ೆರB ಸಸ8ಗಳZ gೋಯುವಂgೆ BಂಪVಸೇಕು. .
=ೕಜೋಶ ೊ(ೆತ
ಾ/ಾನ82ಾ ಆರಂಕ2ಾ ^ೕವತೆದ ಸಸ8ದ ೆಳಾಗದ ^ೕವೊಶಗಳZ jೕಡ ಮತು ತುಂತುರು ಹ?ಗಳ ಾರಣ ೊೆತು
ೋಗುತ2ೆ. ಒಂದು -ೕಟ& ?ೕCನ-. 2 ಾಂ ಮೊqೆ¯ 75 ಡಬೂ.¦S ಮತು ೊ.ೕ6ೋಥaೋ? 70 ಡಬೂ.¦S BಂಪVB.
ಉತಮ ಫ-gಾಂಶಗ@ಾ , 100 -ೕಟ& -ೕಂಧಾಶಕದ Gಶಣದ-. 10 ಾಂ ೆೆ=¨ 99 ಅಥ2ಾ 50 G- ೆ¤ಾನD ಬಳB.
ಆ@ೆ5ೆ3Dಾ *ೋಗ: ಒಂದು -ೕಟ& ?ೕCನ-. 2.5 ಾಂ ಮೊqೆ¯ BಂಪVB.
Bೖ*ೋ_ೇ`ಯa ಎ@ೆ ಚುೆI *ೋಗ ಮತು / ಅಥWಾ 'ಾ&.5ೕ3Dಾ *ೋಗ: 200-250 -ೕಟ& ?ೕCನ-. ೆ(ೕxೖB
ಸaೇ (15-20 ಾಂ / ೆ) qೊgೆೆ ಾಪ& ಅೊ.ೕ6ೈu (1.5 Cಂದ 2 ೆ^ /ೆಕ(6ೆ) Bಂಪಡೆ.
ಕ(ೆಯ ವಹ!ೆ
jಳೆಗೂ ಮುಂyೆ, ಕೆಾಶಕಗಾದ ಾ(ಂ¢ 30 ಇ.B. ಅಥ2ಾ ಬಸ- 45 ಇ.B. ಗಳನುD ಪ ೆೆ(ೕCೆ 2.5 -ೕಟ& ಬಳB, ನಂತರ
ಕೃ: ಭೂGಯನುD ಹರಗೇಕು.
ಕೆಗಳ Cಯ ಅಂತದ-. ಕೆಾಶಕಗಳZ ಅತ8ಂತ ಪCeಾಮಾC.
ಹು75Aಾನಂತರದ ಕ(ೆಾಶಕಗಳ% (50-75 bಾಂ ಎ.ಇ. ಪ \ೆೆ5ೕ3bೆ)
ಹುಲುSಗcbೆ: =ಜaೋಾ¢-ಈ ೈ ಅಥ2ಾ ೇೋf-ಈ ೈ ಅಥ2ಾ °.ಅ^£-ಬುತ8 BಂಪVB.
ಅಶುಷI ಕ(ೆಗಳ% ಮತು ಹುಲುSಗcbೆ: ಪಕುಇಜ£-ಈ ೈ BಂಪVB.
ಅಗಲWಾದ ಎ@ೆಯ ಕ(ೆಗcbೆ: ಪ8Cಒಬ- ೋVಯಂ BಂಪVB.

ಕೆಗ@ದ`-. ಕೆಾಶಕಗಳZ ಪCeಾಮಾC ಮತು ಸಾ-ಕ ?ಯಂತಣ ಒದ ಸುತ>ೆ. ಕೆಾಶಕಗಳZ Cಯ (10-15 ನಗಳ)
ಅಂತದ-.ನ ಕೆಗ@ೆ ;ೇಷ2ಾ

ಹುಲು.ಗಳ xೕaೆ ಅತ8ಂತ ಪCeಾಮಾC. ಹು-.ನ ಕೆಗ@ೆ, =ಜaೋಾ¢-ಈ ೈ ಅಥ2ಾ

ೇೋf-ಈ ೈ ಅಥ2ಾ °.ಅ^£-ಬುತ8 ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ ಕೆಗಳZ ಮತು ಹುಲು.ಗ@ೆ ಪಕುಇಜ£ಈ ೈ ಪCeಾಮಾC. ಅಗಲ2ಾದ ಎaೆಯ ಕೆಗ@ೆ ಪ8Cಒಬ- ೋVಯಂ ತುಂಬ ಪCeಾಮಾC5ಾ >ೆ. 6ೈತರು ೆನ
/ಾ ಾ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯಗಳ gಾಂಕ ತ±ರ ಸಲೆ ಪ}ೆಯಬಹುದು.
\ೆಚುdವ3 ೕ3ನ ಸ;ತದ ವಹ!ೆ
ಹ ೆೆಯು ೆಚುವC ?ೕCನ ಸ! ತೆ ತುಂಾ ಸೂf2ಾ ರುತ>ೆ. ಮಧ8 ಮತು ದಣ ಾರತದ ಹಲವ ಾಗಗಳ-. ಅ5ಾದ
ಮೆdಂದ ೆಚುವC ?ೕCನ ಸ! ತದ ಸಮ ೆ8 ಉಂಾಗಬಹುದು. ಆಳ2ಾದ ಕಪ% ಮಣುb ಮತು ೆಟ( ಬCದು ಪCB!ಗಳ xೕaೆ ೆೆದ
ಹ ೆಚುವC ?ೕCನ ಸ! ತಂದ ೆಚು ಪಾ;ತ2ಾಗುತ>ೆ. ಾCೕ ಮೆಯ ಸಂದಭHಗಳ-. ೆಚುವC ?ೕರು ಬC>ಾಗುವಂgೆ
ಭೂGಯ ಇ@qಾರು ಉದ`ಕೂ ಾಕಷು( ಾಲು2ೆಗಳನುD ಕಟ(ೇಕು. ಉತಮ ಮ0bನ gೇ2ಾಂಶ ಸಂರfeೆಾ 700-900 Gೕ.Gೕ.
ಮೆಯ ಪ>ೇಶಗಳ-.

ಕೃ: ಭೂGಯನುD

ೇ ಲು ಅಥ2ಾ ಒಡು ?ಮHಪಕದ ಸಾಯಂದ

ಾಲುಗಳZ ಮತು ಂಡುಗಾ

ಮರುರೂಪ /ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ ಮತು ಹ YತೆಯನುD ಂಡುಗಳ xೕaೆ /ಾಡುವದCಂದ ಮೆ?ೕCನ ಸಂರfeೆ
ಉಂಾಗುತ>ೆ. ಾC ಮೆಯ ಸ?D2ೇಶಗಳ-. ಾಲುಗಳZ ೆನ ಮೆ?ೕರನುD ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ2ಾಗುತ>ೆ.
²ೇತದ ಗV6ೇ³ೆಯ-. ಾಲು2ೆಗಳನುD /ಾಡುವದCಂದ ೆಚುವC ?ೕರನುD ೊರಾಕಬಹುದು. Yತೆ ಇನೂD ಪ´ಣH2ಾ ಲ.ದ ಪfದ-.,
ತfಣ YತೆಯನುD ಂಡುಗಳ xೕaೆ ೈೆೊಳhೇಕು. ೆಚುವC ಮೆ?ೕರು ಾಲು2ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವದCಂದ ೆೆಯ
xೕaೆ 5ಾವ>ೇ ದುಷ%Ceಾಮ ಉಂಾಗುವಲ.. ೆಚುವC ಮೆ?ೕC?ಂದ ೆೆಯು @ೊಂಡ6ೆ ರಸೊಬpರವನುD ಒದ B.
ೕಷಾಂಶಗಳ ನಷ(ವನುD ತ}ೆಯುವ ಸಲು2ಾ , ಾC ಮೆಯ ಮುನೂಚೆ ಇದ`-.,

ರಸೊಬpರ ಒದ ಸುವದನುD

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% VಎS ಅಥ2ಾ 19:19:19 (ೈೋqೆ ಕರಗುವ ಸಂೕಣH) ಾ ಾ ಕ ಅಂತರಗಳ-. ಎaೆಗಳ xೕaೆ BಂಪVಸುವದುCಂದ
ೆಚುವC ಮೆ?ೕCನ ಸ! ತgೆdಂದ yೇತCBೊಳhಲು ಸಾಯಕ2ಾಗುತ>ೆ.
ಾNಾ1ಕ ಸಲ\ಾ ವರ ಸಮನeಯ ತಂಡ:
Tfಾಗಳ%
}ಾ ೆ ಆ& ಾಂ
}ಾ ಎ.ಎ ಪಾµ

T(ಾಸ
?>ೇHಶಕರು, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%ರ
ಾqೆ( ಸಂೕಜಕರು ಮತು ಅಧ8fರು, B.ಐ.B.ಆ&, ಾ>ೇಕ ೇಂದ, ೊdಮತೂರು

}ಾ V jೕಂಾ

ಅಧ8fರು, B.ಐ.B.ಆ&, ಾ>ೇಕ ೇಂದ, B ಾH

}ಾ ಎ Y Bಂ

ಅಧ8fರು, ೆೆ ಅವೃ¶ಯ ;ಾಗ, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%ರ

}ಾ ಸಂJಾ8 ಾಂ

ಅಧ8fರು, ೆೆ ಸಂರfeಾ ;ಾಗ, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%ರ

}ಾ ೆ.ೖ V ೋqಾ

ಅಧ8fರು, ೆೆ ಉgಾ%ದಾ ;ಾಗ, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%ರ

}ಾ ಇಸೆಲ. ಅಗ2ಾH

Cಯ ;·ಾ?, B.ಐ.B.ಆ&, ಾ>ೇಕ ೇಂದ, ೊdಮತೂರು

ೕ ಎ ಸೇµ

;·ಾ?, B.ಐ.B.ಆ&, ಾ>ೇಕ ೇಂದ, ೊdಮತೂರು

}ಾ ಏ ಅನು6ಾಧ

;·ಾ?, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಹWಾಾನ ವರ ಉಸುWಾ3 Tfಾಗಳ% (AICCIP ೇಂದಗಳ%):
Tfಾಗಳ%
}ಾ ಪಂಕ 6ಾ ೋu

T(ಾಸ
ಪಂqಾ¯ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ, ಾC>ೊ¨,
ಪಂqಾ¯

k'ೈ9 ಸಂlೆ&

ಇ Bೕ9 ಐ

09464051995

pankaj@pau.edu

}ಾ ಸು?ೕ¨ ಪಂJೇ&
}ಾ ಸಂ^ೕ¸

ಪಂqಾ¯ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ, ಾC>ೊ¨,
ಪಂqಾ¯
ಪಂqಾ¯ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,ಆ& ಆ& ಎ,

ಕು/ಾ&
}ಾ ಜಗೕµ
ೆ?2ಾ

}ಾ Cಕು/ಾ&
}ಾ ರೂಪ Bಂ
Gೕಾ
}ಾ Y ಎ ಾಯ
}ಾ ೊಾಲು`

B.B.ಎ-ಹC5ಾಣ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,
ಾ& 125 004, ಹ5ಾHಣ
B.ಐ.B.ಆ&, ಾ>ೇಕ ಸಂೇಧೆ ೇಂದ,
BಸH, ಹ5ಾHಣ
ಾ=G ೆಾ=ನಂದ 6ಾಜ ಾ! ಕೃ:
;ಶ=;>ಾ8ಲಯ , ೕಗಂಗನಗ& , 6ಾಜ ಾ!
ಕೃ: ಮತು ತಂತ·ಾನ ಒC ಾ ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,
ಭುವೇಶ=ರ - 751 003, ಒC ಾ

ಪಂಜಾ¸ >ೇಶುº» ಕೃ: ;ದ8Sೕ¼,

}ಾ ಅ©Hಂw V

ಮ6ಾ 2ಾದ

ಪಂ>ಾಗaೇ

ಾಂ>ೇu, ಮಾ6ಾಷ

}ಾ ಸೕµ ಾBH

ಆ& ; ಎ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ, ಾ=-ಯ&,

ಕೃ:

;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,

ಮಧ8 ಪ>ೇµ
ಆyಾಯH ಎ.^. ರಂಾ ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ
aಾ8, ಗುಂಟೂರು, ಎS
}ಾ ಅಳದಕ{(

ೋ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=;>ಾ8ಲಯ 6ಾಯಚೂ&, ಕಾHಟಕ

ಅಜ« ಕು/ಾ&
}ಾ ಎ

jbeniwal2016@gmail.com

ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,
Jಾರ2ಾಡ - 580 005, ಕಾHಟಕ

}ಾ ಎ 2ೈ

09416325420

ನವ ಾC ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,

ಅೋಲ , ಮಾ6ಾಷ

}ಾ ಎ ಾರೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭಂದ, ಪಂqಾ¯

ನವ ಾC, ಗುಜ6ಾ¨
}ಾ ಎ ಏ ಪ ಾ.ವ&

09814513681

ತGಳZಾಡು

ಕೃ:

;ಶ=;>ಾ8ಲಯ,

ೊdಮತೂರು , ತGಳZಾಡು

}ಾ ಎಂ

ತGಳZಾಡು ಕೃ: ;ಶ=;>ಾ8ಲಯ, B ಆ&

ಗುಣ ೇಕರ

ಎ, ೕ;-.ಪತು& , ತGಳZಾಡು

ಕನ<ಡ ಅನುWಾದ:
}ಾ. ಎ Y ಸಂgೋ½

;·ಾ?, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%&

}ಾ. ಸ;gಾ ಸಂgೋ½

;·ಾ?, B.ಐ.B.ಆ&, ಾಗು%&

-------ವರಯು ೊೆbೊಂAೆ-------

