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|}ంద ~xశనులt ~లను తడాH. ఆక 56ౖ |}ంద సంభం*+త
ఆకమZxj tెగ ల ;ారణక A  Xినజpd 1 D} లcక బBIి +
మంజ- 2 D}/ }టర= fటhy XిYా,K Zేసు\నవల]ను. అw+క tేమ
ఉ  A గEత వలన రసమ XీలZెj ప>ర=గ ల A zాకల*ే ప>ర=గ
ి లల'
క;Xిసుం*+. పచj/tెల *ో మల ;ా,KంచుాH. ఎటh ప,KI త
56ౖ,-ొ ఇ(pyrethroid) మందులను ాడ,ాదు.
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ాగ సలల6 అబ నుం 12అబ , 2015 (47 ామణ!క ారం)

రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
@A?ర ]ి3ార_` Cేయబ,-న య8జమ8న పదb తcల%
(,A. d. ఆ*. ాeం Fార_ ఈ సల$ల రచfత @gh ఎరకంFా ాh jింk, ఎలాl( hm, O ాక%` ాjి
Cేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధnA సంస ల[ ప UopంZన ఫKAలను , జrయ, అంత s ాయ ప ావరణ
hయమ hభందనల%ను కనుగ"ణంFా ాయబ,-న@I.

పంట ఆ,vగn యజమనnమ :
1. వ,ా*xర ప,KIితలల' సGలాHక ప రాల ా;, సంకర జ ట పతల~ సుాH.
2. 80 D. ¡ వరమ ,ాzా~ తGరzా వ,ాwxరమ ప ; తాH.
3. ప f ాలవల బ¢ *ేల X6ౖ త\ంట£ మ ఖnంzా అ*+క

ాందత (HDPS) ల' tే ప y

అనుక§లంzా ఉంట9ం*+.
4. ¨టh ప సంకర జ ; వ,ాwxరమ yంE ద

90x30cm, ఆర=తడ0ల yంE ద ఎక¬వ దూరంల'

సుాH.
5. సుర® (CICR), NH615( VN-MAU, పర¶ణ!), AKH081(DR PDKV,అల), ఫ>లcధనGంత,(
MPKV, ,ాహº,K) టాf సGలాHక వంగxల , ఈ ప రాల » 15 మ ందు 60×10

I6ం. ¡ ఫ>లc ధనGంత,K 45×10 I6ం.¡ దూరంల' త \ంట£ వ,ా¼Bా ప,KIి ల (బ½ట),
పచjప>ర=గ లను బBzా తట
 గలవ>

.

ఈ రాలను అw+క ాందత

¾క¬లనుzా

తాH(HDPS).
6.

u య8Zక%vడw, అలసంద, Sనుమ"ల% jxసర_ yxౖరPను అంతర పంటFా

ప రాలల' లcక సంకర

జ ¨టhలల' సుకనవచుjను. ,-oజpయం కలj ను తప; స,Kzా ఈ 56ౖర త~xలక
పటhంZxH.
7. ప పంట చుట|( 2-3 వరసలల[ కం*+ Zxళrs సుకంటÀ ¡H బÁÂ (XింనH ) పచjప>ర=గ ల క
శరణx,Kథ (Refugia)zా ప;\సుం*+.
8. 5 నుం 10 టనుÉల పÊవ>ల X6ంట/ గతమ /కంA Ë ఎర=వ>ను tÌలక,K
\క ార ÍÎార=క Iి కHయ దునుÉవH.

వ,ాలtÌ మ2ేళ

9. అజట~బక(*/అజ]xౖ లP /PSB@25Fాe/1kg ప త~xలక పటhంZxH *^;వలన ప

ాగ ల'

25% నతజ; / ¼Bసరo ఆ*x అవ>తం*+.
10. తFన 3u షణ అతంత అవసరమ"

: ÐÑzÉÒియం సలcÓa, 2% య2,Kయ /ÔఏXి XిYా,K ట

ఉత y అవసరమ .
11. ఎరe ఆక% Kెగ"ల%: 2 % య2,Kయ , 0.5% ÖంకÂలca 0.2% బ¢ ,ా, 15 ,vØల వnవ*+ల' 90
,vØల వరక XిYా,K Zెసు\నవచుjను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7S./15 }టర= fటhల' కHXి XిYా,K ZెయH
పర_గ"ల hయంతణ

ా@Aరణ ]ిారసుల%
ఆచ ంచ వల]ిన పద తcల%:
1. రసం Xిలcj ప>ర=గ లను తట
 \~ రాలను/సంకర జ

రాలను ఎంXిక Zెయడమ వలన

ప>ర=గ మందుల X6ౖ ఖర=j తగ_ తo*+.
2. జpనÉ, అలసంద , A యYక¬డ0 , Dనుమ ల అంతర పంటల యడమ వలన రసం Xిలcj
ప>ర=గ లను ;ా,KంZే బద;కల మ,Kయ ప,ానÉÚవ>ల వృ*+ZెందుtxÜ.
3. ప రాలక ఇDxXి ( 8zాEÝ), ౖటBాÞÂ/ ైరÝ(3zాEÝ)/kg త~xలను Ê*+ ZెIినZv
రసం Xీలcj ప>ర=గ ల/|}ం*x సంబంw+త కళrs tేగ ళrs ;ా,K oచబడtxÜ.
4. రసమ Xిలcj ప>ర=గ ల ఎక¬వzా వZేjసంక,ాలల'నతజ; ఎక¬వ యక§డదు.
5. à లం ప,KÊబమ zా ఉంZxH (కలప> ¾క¬ల లcకంx).
6. XింనH ఆ|ంYన ¾క¬లను XీáIి ~xశనం ZేయH.
7. âప సంã*+త మందుల, Úవ;యంతణ పధతలను ాxH.
8. గ ల¨ రంగ ప>ర=గ ;యం ంచx;y Hంzాకరణ బ ట లను à లమ ల' ఉంZxH.
9. రసమ Xిలcj ప>ర=గ లను ;యం  oZxx;y ఇ¡xXి మందును ాండమ X6ౖ 30 నుoY
40 మ,Kయ 50 నుoY 60 ,vØలల', ఎIిX6a, ైDxఏa కoZేtÌ ప#యH.

Cెయ ాh పనుల%/ ఆచ ంచ కడh=:
10. అకమ డత tెగ లను ;,v*+ంచx;y ప ; ఆలసnంzా తక§డదు.

11. ర ాయ;క ప>ర=గ మందులను

¾దటh 60 ,vØల వరక XిYా,K Zేయ,ాదు. *^;వలన

బద;కల వృ*+Zెo*+ రసమ Xీలcj ప>ర=గ ల ;యంతణల ఉంటBÜ.
12. ఆకమ డత semilooper ప>ర=గ లక ప>ర=గ మందుల XిYా,K Zెయక§డదు.
13. టh ప

¡ద టh సంబంw+త మందులను ాడ,ాదు.

14. ఇ¡xXి,అIిటBÐæXీ వంటh మందులను టh ప 56ౖ XిYా,K Zెయక§డదు.
15. 4ా ాÓDx, Dైd

ారxయ, ా,-a , ç~èEటé4ాË, ై ,vాË , ా,vêప>n,ా,

Dొ Dd, ట£జ
ౖë p4ాË, ÐÑటBIి  ాËÂ వంటh అతnంత ;ారక మందులను ాడ,ాదు.
16. Xీా;d/X6ౖ,KtxÜ XిYా,K Zెయ;Zì tెల *ో మ ,ాదు.
17. ప>ర=గ ల ఉదు ; తzK_ంచx;y మందుల DశEమలను ాడక§డదు.

రసమ" jీలపర_గ"ల% hయంతణ:
1. ఆ bక నష(మ" కFంCే సూZక (ఇటయ): tెల / పచj *ో మ zá
E -2 నష మ అనzా 25 %
¾క¬లక yం*+ ఆక అంచుల మ డ0చుకA Ü, పసుప> రంగ zా మ,Ktే w+గ వ ఇYjన
యజమనn పద తల ాటhంZxH.
2. 1% ప నూ~, 5% ప zKంజల ా ాయమ ల' ఏ*ైన 0.05%-0.1% సబ ê à t కHXి
XిYా, ZేసుాH.
3. 10 zాE ,I
 ీHయ లఖ; ఒక }టర= fటhల' కHXి XిYా, Zేయవచుjను.
4. ై5ిన ుï,ా (50 WP 800 zాE/ ÍÎార=క) , ñA ;కD 50WG 200 zాE a.i/ ÍÎార=క లcక
బ à  5ిÖ 25 % SC 200 zాE a.i/ ÍÎకర=క XిYా,K Zేయవల]ను.
5. ¡,K బÁ ¾గ_ లను నష మ Zేక§,KjనZv ైDtయa, ఎIి5`a 1zాE ఒక }టర= fటhల' లcక
ఇ^య మందులను క§డ ాడవచుjను.

ాయ Kల%చు పర_గ"ల య8జమ8న మ":
టh ప సమరవంతంzా ాయ tÌలచు ప>ర=గ లను ;యం ంచగలదు.
ా@Aరణ రాల% సంక ాలల[ య8జమ8నమ"

1. 50%ాయ Kల%చు ప>ర=గ ల ఆ|ంYన ¾క¬ల గమ;I`, టh ప 56ౖ HaNPV ౖరË *xవణం
ను XిYా,K ZెయH మ,Kయ 5% ప క ాయమ ను ా,ా;y ఒక ా,K లcక 4A సల' లను
à zాక ల*ె ప>ర=గ లక, tెల*ో మలను ;యం o
 Zxx;y ాడవచుjను.
2. ప పంట 70 నుంY 80 ,vØలల' Trichogramma

మందును టh ప ల' ాడ,ాదు. సంకర

జ ప రాలల' ాడవచుjను.
y êoజpఎa, ఇoxాÂాê ను ా పచj
3. ,ా౦త;HA  d, ప>బ½oడÐÑö , I6ౖ~è÷ా , ఎమÐÑ~
ప>ర=గ లను ;యం ంచవచుjను. ఇ బద;కల, ప,ానÉÚవ>లక ఎలంటh ; Zేయదు.
4. గ"ల8 రంగ" /తలనత ల పర_గ"ల%: ప*+ ాయలక ఒక ల,ాG లcక 8 ,-క¬ల ప>ర=గ ల ఒక
,ా  Zìప>న మ2డ0 ,ాతల ఉనÉట Ütే yG~xd 4ాË 25EC/A  5`~è4ాË 50EC @ 2
D.H /}ట fటhల' లc*x థúాê 75 WP@20 zాE లc*x ఎ*ో ఒక X6ౖ,KtxÜ  మందులను
ాxH.
ఇతర డjీడల%:
1. 3 Fాక% ల@ె పర_గ":

గ డ సమ2లను ర=యH మ,Kయ à zాక ల*ె ప>ర=గ ౖరË

*xవణంను @ 500LE/ÍÎార=క లc*x ,Kç 10 EC లcక

250 zాEల,KG 75 WP ను 250

}/ఎక,ానుక XిYా,K ZెయH.
2. ాండమ" KCె ఈగ : ాండమ tÌHZె ఈగ ఆ|ంYనట Ütే

A  56~è4ాË 2 D.H/}ట fటhల'

XిYా,K ZెయH.
3. నత ల hారణ : 12.5 /ÍÎార=క ( 2 %ÐÑటBHÍÎû) మందును గట 56ౖ నతల వ>నÉ Zvట
యH.
Kెగ"ళ hయంతణ:
ఎండw Kెగ"ళ: బ½ట తర=ాత అ*+క వరమ వYjనZv అ*+క fటh త ఇYjనZv ఎండw Kెగ"ళ వచుjను
,10mg/} (10 ppm) బBd ,-o ను XిYా,K Zెయ}, |}ం*xల *xG,ా వYjనట Ütే ాప
ఆüÂ,-oడ0É 25 zాEÝ మ,Kయ

200zాE మ2n,Kయను 10 }టర fటhల' లcక ా,-ê;ý Úయం 1 zాEÝ

/}టర= fటhల' కHXి Zెట దగ_ ర A యH.
ాయ క%ళ Kెగ"ల%: tెమ ాtx వరణంల' Zెట 9 yEoద ాయల కళrsక గ ,K అవ>txÜ.
మం\జ- 75 WP

+,vxల';d 70 WP 2 zాEÝ/}టర= f

టhల' కHXి Xిþా,K ZేయH . మంY

ఫHtxల సమ 10 zాEÝ I6HGa, 50ml ట£ట
ౖë  ను 100 }టర fటhల'కHXి XిYా,K ZెయH.

ఆల( B య8 బP k : 2.5zాE మం\జ- ను Xిþా,K ZేయH . బBny,Kయd బP k/ÐÑö,vెIియం ఆకమచj
tెగ లక I6
ÿ  A ÐÑöIినÂలcÓa

(15-12 zాE/ÍÎార=క ) మ,Kయ

ాప ఆüÂ ,-o (1500-2000

zాE/ÍÎార=క) ను 200-250 }టర= fటhల'కHXి XిYా,K ZేయH.
కల%ప hయంతణ:
( ాం¡ ౩౦ ఇ.]ి. బ ా¤ 45 ఇ.]ి. 2.5 ¥టర_ / ¦§ా(ర_క% వంట కల%పnAశక మందుల%ను jిZా Cే]ి
Zవర గ"ంటక K¨ కయ దుnAB.
YనÉ కలప> 56ౖ కలప> మందుల అw+క ప¼BవHzా ఉంటBÜ. ఈ మందులను 15-25 ,vØల వయసు
కలప> 56ౖన~ ాxH.
గ,-© జr కల%ప hయంతాల% : yGజల'4ా(ట,ా_), 56~xÂా (  సూప) >అÖ4A  బ2nటhd,
à  పకఇజ4à ( ఎÖd) 20-50 zాE ఎక,ా;y ాxH.
ªడల8క% కల%ప hయంతణ: X6ౖ,K+úబ½Þ A యం (Ía âý ) XిYా,K ZేయH.
కలప> ¾HYన తర=ాత ాే కలప> మందుల, అతnంత ప¼Bవం చూXి ాÜ. మ ఖnంzా వ,ాల
అw+కంగ ఉనÉప>డ0, గ ంటకల నడపలcనుడ0 ,-oతలక ఎంt ఉపúగకరంzా ఉంటBÜ.
అw+క వ,ాలక వnవ ాయ అw+ా,K; సంప*+ంచం .
అEIక వరQప «ర_ hయంతణ:
ప అw+క fటhy Zxల సు;Éతంzా పవ,Kసుం*+. అw+క వరాత ాంతం(>

700-900 D.¡) మ ర=క

fటh ;యంతణ -o Zxళrs బ¢ *ెల 56ౖ ప  వడం మంY*+. అw+క fటh; IిÜx;y తzKన
ాలవలను à లం చుట9 ఏరరర= ాH.
fటhf IిIిన తర=ాత~ 56ౖ మందుల సుాH. ప పసుప> రంగ \I`
19:19:19 ా,ా;y ఒక ా,K XిYా,K ZెయH.

0.5 -1.0% DAP ా;

¬P సల$ h®@Iక సమన?య జట|(:
ాస ¯®తల%

Zర_nAమ8

x. -. . ాEం

;,áశకడ0, ]ి.ఐ.]ి.ఆ*, nAగ±*

x. ఎ. పాC

ప,Kకలన సమనGయ క,ా మ,Kయ మ ఖn

, ]ి.ఐ.]ి. ఆ* , ాంయ áందం

యంబత
డ0, ]ి,ఐ.]ి.ఆ* , ాంయ ప,K÷ ధన áందం , Iి,ాÂ

x. Ô ¾ంగ

ాంయ అధn

x. ఎË  IింÁ

¼Bగ అధn

డ0, పంట అãవృ*+, బBగం ]ి.ఐ.]ి.ఆ* , nAగ±*

x.సంధn ాEం

¼Bగ అధn

డ0, పంట సంర ణ బBగం , ]ి.ఐ.]ి.ఆ*, nAగ±*

¼Bగ అధn

x. బ Ë Ô జ

డ0, పంట ఉత

బBగం, ]ి.ఐ.]ి.* , nAగ±*

x.అగEాd

Iీ;య ÷ాస
ë త, ]ి.ఐ.]ి.ఆ* , యంబత

x.ఎË ఏ. ఎÝ.సబ½C

÷ాస
ë త, ]ి.ఐ.]ి.ఆ*, యంబత

x. Ü. అను,ాధ

÷ాస
ë త, ]ి.ఐ.]ి.ఆ*, nAగప*

ాKAవరణ h®@Iక ²రక% ఇnA s ాస ¯®తల% (AICCIP ం@Aల%):
ాస ¯®తల%

Zర_nAమ8

బౖ సంఖ

ఇ ·¸f ఐ,-

x.పంక® ,ాt,á

పంజ వnవ ాయ

09464051995

pankaj@pau.edu

09814513681

suneet@pau.edu

శG*xnలయం, ఫ,*ో ¬a,
పంజ
x. సుf ప~

పంజ వnవ ాయ
శG*xnలయం, ఫ,*ో ¬a,
పంజ

x. సంÚ కమ

పంజ వnవ ాయ

కటB,Kయ

శG*xnలయం, ఆ ఆ ఎË ,

k.sanjeev@pau.edu

బటhంx , పంజ
x. జగ*^C బ½;ాd Iి.Iి.Ë- హ,ాn~x వnవ ాయ

9416325420

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

శG*xnలయం, Í ా 125004, హ,ాn~x
x. ,K|కమ

]ి,ఐ.]ి.ఆ* , ాంయ

,

ప,K÷ ధన áందం , Iి,ాÂ
x. రప IింÁ
¡~x

ా?S శ?నంద ాజ  ా¤

09413024080

rsmeenars@gmail.com

వnవ ాయ శG*xnలయం,
|Eగంzానగ, ,ాజ ా

x.¨.ఎË.~xయÞ

ఒ,K ాÂ వnవ ాయం మ,Kయ

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

ట£ాÉలÚ శG*xnలయం,
భ బ~శG- 751003, ఒ,K ాÂ
x. zvఫలý

నవ ా,K వnవ ాయ
శG*xnలయం,- 396 450,
గ జ,ా

x.ఎ. Ü.

పంజబBవ> *ేÊ కృÒి

పసలవ

*xnXీ, అల, మ,ా  ాÿ .

x. అ,ìGం..

మ,ాాGడ వnవ ాయ

పండగలc

శG*xnలయం, ~xం*ే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,ా  ాÿ
x. సC పరIి

ఆ..యË కృÒి ÷ాG
*xnలయ, గGHఒ -

x. ఎË. ¼Bర

ఆZxరn ఎ.Ö. రంzా

వnవ ాయం శG*xnలయం,
లÝ, గ ంటర=, ఆంధ ప*ే.
x. అలడకటh

వnవ ాయ ÷ా ాÿ ల
శG*xnలయం, wx,ాG ,
580005, క,ా టక

x. ఎÝ.ౖ.

వnవ ాయ ÷ా ాÿ ల

అజయకమ

శG*xnలయం, ,-oచూ ,
క,ా టక

x. ఎË.
A మసుందరం

తD ~xడ0 వnవ ాయం

09965948419

rainfed@yahoo.com

శG*xnలయం,\యంబత,
తD ~xడ0

x. ఎÝ.
గ నI`కర

తD ~xడ0 వnవ ాయం

09443631359 gunasekaran.pbg@gmail.com

శG*xnలయం, |EH ప>త,
తD ~xడ0.

Kెల%గ" అనుాదం:
x. ఎ. ఆ. ,ాØ

Xి;ÂX6 ÷ాస
ë త, Iి.ఐ.Iి.ఆ, ~xగప#

x. YనÉబBబ ~xÜÞ

÷ాస
ë త, Iి.ఐ.Iి.ఆ, nAగ±*

x. అను,ాధ న,ాల

÷ాస
ë త, Iి.ఐ.Iి.ఆ, nAగ±*

ఎ. ,ామ కృ  ా

ఎË.ఆ.య, Iి.ఐ.Iి.ఆ, nAగ±*

-------h®@Iక మ"Fంప-------

