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ಸವಹಮಹನ ಷಲಹೆ
ರಹಜಯ/ಜಿಲ್ೆಿ
ದ್ನಹೇಂಕ

ಜೂನ್ ತ್ತೇಂಗ್ಳಿನ ಮಳೆಯ ರಮಹಣ
ಷಲಹೆ

(ಮಿ.ಮಿೇ.)
9

10 11 12 13 14 15

ೇಂಜಹಬ್
ಫತಿಿಂದ

3

ಸತಿಿ ಬಿತ್ಿನೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫೆೀಡಿ. ಮೀ 31 ನಿಂತ್ಯ ಬಿತ್ಿನೆ

ಪೆಯೆೊಜೆುರ್

3

ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಭುದುಯು ಯೆೊೀಗದ ಹೆಚ್ುು

ಭುಕತ್ಸರ್

ಅಹಮ

ಇಯುತ್ಿದೆ.

ಭನಸ

ಷಭಸ್ೆಯಮನುನ ತ್ಪ್ಪಷಲು ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಯಜ್ನಕಮುಕಿ
ಗೆೊಫಫಯಗಳನುನ

ಯಷ

ಹಿೀಯು

ಫಳಷಫೆೀಡಿ.

ಕೀಟಗಳ
ಮಹುದೆೀ

ಕೀಟನಹವಕಗಳನುನ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಡಿ.
ಸರಿಯಹಣ
ಸ್ಸ್ಹಾ

ಸತಿಿ ಬಿತ್ಿನೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫೆೀಡಿ. ಮೀ 31 ನಿಂತ್ಯ ಬಿತ್ಿನೆ

ಹಿಸ್ಹಸರ್

ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಭುದುಯು ಯೆೊೀಗದ ಹೆಚ್ುು

ಪಹತೆಹಹಫಹದ್

ಅಹಮ

ಇಯುತ್ಿದೆ.

ಯಷ

ಹಿೀಯು

ಕೀಟಗಳ

ಷಭಸ್ೆಯಮನುನ ತ್ಪ್ಪಷಲು ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಯಜ್ನಕಮುಕಿ
ಗೆೊಫಫಯಗಳನುನ

ಫಳಷಫೆೀಡಿ.

ಮಹುದೆೀ

ಕೀಟನಹವಕಗಳನುನ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಡಿ.
ರಹಜಸಹಿನ್
ಸನುಭಹನಗಡ್

ಸತಿಿ ಬಿತ್ಿನೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫೆೀಡಿ. ಮೀ 31 ನಿಂತ್ಯ ಬಿತ್ಿನೆ

ಶ್ರೀ

ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಗೆ ಎಲೆ ಭುದುಯು ಯೆೊೀಗದ ಹೆಚ್ುು

ಗಿಂಗಹನಗರ್

ಅಹಮ

ಫನಸವಯ

ಷಭಸ್ೆಯಮನುನ ತ್ಪ್ಪಷಲು ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಯಜ್ನಕಮುಕಿ
ಗೆೊಫಫಯಗಳನುನ

ಯಷ

ಹಿೀಯು

ಫಳಷಫೆೀಡಿ.

ಕೀಟನಹವಕಗಳನುನ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಡಿ.

ಮಹುದೆೀ

ುಟ

ಒರಿಸಹಾ

ಕೀಟಗಳ

1

ಇಯುತ್ಿದೆ.
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ಕೆೊಯುಟ್

5

10 74

ಕಹಲಸಿಂದಿ

9

13 68 12

ಫೆೊಲಹಿಂಗಿರ್

8

9

ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ಈ ಹಯದ ಮಹುದೆೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ

41 18

ಗ್ುಜರಹತ್
ಅಮರೀಲ್ಲ

26 15

4

12

ನಿೀಯಹರಿ ಲಬಯವಿದದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ಈ ಹಯದ

ಬಹನಗರ್

26 15

4

12

ಮಹುದೆೀ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ

ಜಹಭನಗರ್

26 15

4

12

ಅಸಭದಹಫಹದ್

2

2

8

ಭಳೆ-ಆಧಹರಿತ್ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಮೀನನುನ ಬಿತ್ಿನೆಗೆ

ಷುಯೆೀಿಂದರನಗರ್

2

2

8

ಸ್ದಧಡಿಸ್ಯಫೆೀಕು.
ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ
ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ಡೆೊೀದಯ

10 19

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ

8

ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ನಿೀಯಹರಿ

ಲಬಯವಿದದಲ್ಲಿ

ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ

ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ
ಯಹಜೆೊಕೀಟ್

12 10

8

ಬಯೊಚ್

10

8

4

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ
ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ಟನ್

ಜ್ಮೀನನುನ ಸ್ದಧಡಿಸ್ಯಫೆೀಕು.

ಷಫಯಕಿಂಥ
ಮಸಷನ
ಮಧಯ ರದೆೇಶ್
ಖಗೆೊೀಾನ್
ಧರ್

ಬಿತ್ಿನೆ ಭಹಡಫೆೀಡಿ
8

3

4

3

8

ಖಿಂಡವ
3

5

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ
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ನಹಗುರ್

2

ಮಹಹರಹಶರ
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ಧಾ

4

2

3

3

12

5

ನಿಂತ್ಯ

ಚ್ಿಂದರುರ್

4

2

4

5

15

2

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು. ಫೆೀಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು

ಮಹತ್ಮಲ್

6

2

15

1

ತ್ಳ/ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುನ ಷಿಂಗರಹಿಸ್ರಿ.

ಅಭಯಹತಿ

10

10

12

ಅಕೆೊೀಲ

14

ಫುಲಧನ

16

ಫಾಹಿನ

6

ನಹಿಂದೆೀಡ್

6

2

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

7
3

3

12

11

6

3

14

33

5

ನಿೀಯಹರಿ ಲಬಯವಿದದಲ್ಲಿ ಈ ಹಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ

ಬಿೀಡ

11

6

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ

4

ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ಹಶ್ಿಂ

21

1

10

ನಿೀಯಹರಿ

ಧುಲೆ

41

ಜ್ಲಗವ್

6

11 10

7

ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ

34

6

11 10

7

ಜ್ಲನ

4

4

3

ಹೌಯಿಂಗಫಹದ್

14

3

6

8

ಲಬಯವಿದದಲ್ಲಿ

ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ

4

ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ತೆಲೇಂಗ್ಣ
ಅದಿಲಹಫಹದ್

4

20 14 19

4

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ
ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ಹಯಿಂಗಲ್

25 30 12

6

5

ಖಭಮಮ್

25 50 10

4

5

ಕರಿಿಂನಗರ್

15 20 10 12

3

ನಲಗೆೊಿಂಡ

15 20

8

6

ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ
ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ
ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ುಟ

ಆೇಂಧರರದೆೇವ

3

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
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ಗುಿಂಟುರ್

12 50 10

6

5

ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ

ರಕಹಷಿಂ

10 15 12

5

12

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ
ನಿಂತ್ಯ

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.
ಕನಹಾಟಕ
ಧಹಯಹಡ್

2

2

7

5

3

ಸ್ಹಟಿಂಪ್ (ೆಿಂಡಿಮಥಹಲ್ಲನ್) ಕಳೆನಹವಕನುನ ಬಿತ್ಿನೆಮ

ಹಹೆೀರಿ

2

2

5

5

6

ನಿಂತ್ಯ

ಮೈಷೊರ್

3

3

5

4

6

ಉಯೀಗಿಷಫಸುದು.

4

3

ಭತ್ುಿ

ಮೊಳಕೆಮ

ಮೊದಲೆೀ

ತಮಿಳುನಹಡು
ೆಯಿಂಫಳುರ್

3

ಸ್ೆೀಲಿಂ

5

ತಿಯುಚ್ಚ

2

ವಿದುಾನಗರ್

1

2

4

4

ಮಹದರಿ
ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮ.ಮೀ) < 5 5-20 20-50 50-80 > 80
ಉತಿರ ಭಹರತ:
1. ಫೆಳೆ ಮೊಳಕೆ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿದೆ.
2. ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್ ಭತ್ುಿ ಯಹಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯನಿಲಮಗಳು ಶ್ಪಹಯಷುಸ ಭಹಡಿಯು, ಸತಿಿ ಎಲೆ ಭುದುಯು
ಯೆೊೀಗಕೆಕ ರತಿಯೆೊೀಧನುನ ಹೆೊಿಂದಿಯು ಭತ್ುಿ ಫೆೀಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ

ಫಯು ಬಿಟಿ ಸತಿಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಅಥಹ

ಸತಿಿ ತ್ಳಗಳನುನ ಈ ಋತ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಮಫೆೀಕೆಿಂದು ಶ್ಪಹಯಷುಸ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ.
3. ಸತಿಿ ಎಲೆ ಭುದುಯು

ಯೆೊೀಗಕೆಕ

ನಿಯೆೊೀಧಕ ವಕಿ ಹೆೊಿಂದಿಯು

ದೆೀಸ್ ಸತಿಿಮ ತ್ಳಗಳನುನ ಉತ್ಿಯ

ಬಹಯತ್ದಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಮುಿಂತೆ ಶ್ಪಹಯಷುಸ ಭಹಡಲಹಗಿದೆ
4. ಫೆಳೆಮ ಅವೆೀಶಗಳನುನ ಭತ್ುಿ ಕೊಳ ಸತಿಿ ಷಷಯಗಳನುನ ನಹವ ಭಹಡಫೆೀಕು.
5. ಇಟಸ್ತ್ ಭತ್ುಿ ಇತ್ಯ ಕಳೆಗಳನುನ ನಿಾಹಿಷುಿಂತೆ ಯೆೈತ್ರಿಗೆ ಭಹಗಾದವಾನ ನಿೀಡಲಹಗಿದೆ.
6. ಫೆಳೆ ಮೊಳಕೆ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ತಿರಪ್ಸ ಫಹದೆಮು ಕಹಣಿಷಫಸುದು ಆದಯೆ ಈ ಕೀಟಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಹಹನಿಮನುನ

7. ಕೀಟನಹವಕಗಳನುನ ಸ್ಿಂಡಿಷದಿಂತೆ ಷೊಚ್ಚಷಲಹಗಿದೆ.
ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015, 11-17 ಜೂನ್ 2015ರ (30ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ುಟ

ಫಹದೆಗಹಗಿ) ಭಹಡಫೆೀಕು.

4

ಉಿಂಟುಭಹಡುುದಿಲಿ. ಯಷ ಹಿೀಯು ಕೀಟಗಳಗಹಗಿ ನಿಮಮತ್ ಫೆಳೆ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆ (ಭುಖಯಹಗಿ ತಿರಪ್ಸ
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ಮಧಯ ಮತುಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಹರತ:
1. ಈ ಋತ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ೊನ್ 15 ರಿಿಂದ 25ಯ ಭದೆಯ ಗುಜ್ಯಹತ್, ಭಧಯರದೆೀವ, ಭಹಹಯಹಶರ ಭತ್ುಿ ರಿಸ್ಹಸದಲ್ಲಿ
ಬಿತ್ಿನೆ ಭಹಡುುದು ಅತಿೀ ಷೊಕಿಹಗಿದೆ.
2. ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಯತ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ಜ್ುಲೆೈ 15ಯ ನಿಂತ್ಯ ಭಹಡಫಹಯದು.
3. ಭಳೆ ಆಶ್ರತ್ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ದಿಿಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ ವಿವೆೀಶಹಗಿ, ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಿಂದರತೆ ನೆಟಟ
ಯಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ (high density planting systems) ಕೆೈಗೆೊಳುಳುದು ಷೊಕಿಹಗಿದೆ.
4. ಭಳೆಮನನಲಿಂಬಿಸ್ದ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಿಿಂದ 10 ಸ್ೆಿಂಟಿಮೀಟರ್ ಭಳೆ ಫಿಂದನಿಂತ್ಯ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ
ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಕು.
5. ಫೆೀಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು ಬಿಟಿ ಸತಿಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳನುನ ಫೆಳೆಮಲು ಆದಯತೆ ಕೆೊಡಫಸುದು.
6. ಭಳೆ ಆಶ್ರತ್ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಸತಿಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳನುನ 90 × 10 ಸ್ೆಿಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ಿನೆ
ಭಹಡಫಸುದು.
7. ಷೊಯಜ್ (CICR, ನಹಗುರ್), ಏನ್ ಎಚ್ 615 (VN-MAU, ಫಾಹಿನ), ಎ.ಕೆ.ಎಚ್ 081 (ಡಹ PDKV,
ಅಕೆೊೀಲ), ಫುಲೆ ಧನವಿಂತ್ರಿ (MPKV, ಯಹಸುರಿ) ಫೆೀಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು ಬಿಟಿಯೀತ್ಯ ಸತಿಿ
ತ್ಳಗಳಹಗಿದುದ, ಇುಗಳನುನ ಜ್ೊನ್ 15ಕಕಿಂತ್ ಮೊದಲೆೀ ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಿಂದರತೆ ನೆಟಟ ಯಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ (high
density planting systems) 60 × 10 ಸ್ೆಿಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ( 40 × 10 ಸ್ೆಿಂಟಿಮೀಟರ್ - ಫುಲೆ
ಧನವಿಂತ್ರಿ) ಬಿತ್ಿನೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ನಿೀರಿನ ಕೆೊಯತೆ ಭತ್ುಿ ಕಹಯಿಕೆೊಯಕ ಕೀಟಗಳ ಫಹಧೆಯಿಿಂದ
ತ್ಪ್ಪಸ್ಕೆೊಳಳಫಸುದು.
8. ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಿಂದರತೆಮ ಬಿಟಿಯೀತ್ಯ ಸತಿಿ ತ್ಳಗಳನುನ ಸ್ೆೊಮಹಬಿೀನ್ (ಫರಡಿಯೆೈಜೆೊಬಿಭಿಂ ಜ್ಹನಿಕಿಂ ಬಿೀಜ್
ಚ್ಚಕತೆಸಯಿಂದಿಗೆ), ಅಲಷಿಂದಿ ಅಥಹ ಉದಿದನ ಫೆಳೆಗಳ ಜೆೊತೆ ಅಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಮಹಗಿ (45 ಸ್ೆಿಂಟಿಮೀಟರ್
ಸ್ಹಲುಗಳ ಭದೆಯ ಭತ್ುಿ 10 ಸ್ೆಿಂಟಿಮೀಟರ್ ಷಷಯಗಳ ಭದೆಯ) ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ.
9. ಹೆಚ್ಚುನ ಸ್ಹಿಂದರತೆಮ ಬಿಟಿ ಸತಿಿ ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುನ ಸ್ೆೊಮಹಬಿೀನ್ (ಫರಡಿಯೆೈಜೆೊಬಿಭಿಂ ಜ್ಹನಿಕಿಂ ಬಿೀಜ್
ಚ್ಚಕತೆಸಯಿಂದಿಗೆ), ಅಲಷಿಂದಿ ಅಥಹ ಉದಿದನ ಫೆಳೆಗಳ ಜೆೊತೆ ಅಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಮಹಗಿ (ಎಯಡು ಬಿಟಿ ಹೆೈಬಿರಡ್
ಸ್ಹಲುಗಳ ಭಧೆಯ ಿಂದು ಸ್ಹಲ್ಲನಿಂತೆ) ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ.
10. ಸತಿಿ ಫೆಳೆಮ ಷುತ್ಿ ತೆೊಗರಿ ಫೆಳೆಮ 2-3 ಗಡಿ ಸ್ಹಲುಗಳನುನ ಫೆಳೆಮುುದು ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ (ಮಲ್ಲ ಫಗ್ಸಸ) ಭತ್ುಿ
ಕಹಯಿಕೆೊಯಕ ಕೀಟಗಳ ಸತೆೊೀಟಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಹಮಕಹಗುತ್ಿದೆ.
11. ಮೊಳಕೆಗೊ ಭುಿಂಚೆ, ಕಳೆನಹವಕಗಳಹದ ಸ್ಹಟಿಂಪ್ 30 ಇ.ಸ್. ಅಥಹ ಫಷಲ್ಲನ್ 45 ಇ.ಸ್. ಗಳನುನ ರತಿ
ಹೆಕೆಟೀರಿಗೆ 2.5 ಲ್ಲೀಟರ್ ಫಳಸ್, ನಿಂತ್ಯ ಕೃಷಿ ಬೊಮಮನುನ ಸಯಗಫೆೀಕು.
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12. ಮೊದಲ ಭಳೆಮ ನಿಂತ್ಯ ಪಹಮ್ಾ ಮಹಡ್ಾ ಗೆೊಫಫಯ ಅಥಹ ಕಹಿಂಪೀಷಿನುನ ರತಿ ಹೆಕೆಟೀರಿಗೆ 5 ರಿಿಂದ 10
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13. ಪೀಶಕಹಿಂವಗಳ ಸ್ೆರಿೀಕಯಣಕಹಕಗಿ ಅಜೆೊೀಟೆೊೀಫಕೆಟರ್ ಭತ್ುಿ ಪ್ಪ.ಎಸ್.ಬಿ.ಗಳನುನ ರತಿ ಕೆಜಿ ಬಿೀಜ್ಕೆಕ 25
ಗಹರಿಂ ಫಳಷಫೆೀಕು.
14. ರತಿ ಕೆಜಿ ಬಿೀಜ್ಕೆಕ ಇಮಡಹಕೆೊಿೀಪ್ಪರಡ್ (8 ಗಹರಿಂ), ೆೈಟಹಯಕ್ಸಸ ಅಥಹ ಥೆೈಯಹಮ್ (3 ಗಹರಿಂ) ಫಳಕೆ ಯಷ
ಹಿೀಯು ಕೀಟಗಳ ಭತ್ುಿ ಯೆೊೀಗಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡುತ್ಿದೆ.

ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್-ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್ ಶಿಫಹರಷುಾ ಮಹಡಿರು ನಿಾಸಣ ಕರಮಗ್ಳು
ಕೇಟಗ್ಳ ನಿಾಸಣೆ

ಸಹಮಹನಯ ಶಿಫಹರಷುಗ್ಳು
ಮಹಡಿ:
1. ಯಷ ಹಿೀಯು ಕೀಟ ನಿಯೆೊೀಧಕ ತ್ಳ ಅಥಹ ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುನ ಆಯಕ ಭಹಡಿ. ಯಷಹಿೀಯು ಕೀಟ ನಿಯೆೊೀಧಕ
ಬಿಟಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳಗೆ ಕೆಲು ಕೀಟನಹವಕಗಳ ಸ್ಿಂಡನೆಮ ಅಗತ್ಯಹಗಫಸುದು.
2. ಯಷ ಹಿೀಯು ಕೀಟಗಳ ಯಬಕ್ಷಕಗಳನುನ ಪರೀತಹಸಹಿಷಲು, ಸ್ೆೊಮಹಬಿೀನ್ ಅಥಹ ಜೆೊೀಳ ಅಥಹ ಉದಿದನ
ಅಥಹ ಸಲಷಿಂದಿ ಅಿಂತ್ಯ ಫೆಳೆಗಳನುನ ಫೆಳೆಮಫೆೀಕು.
3. ರತಿ ಕೆೀಜಿ ಬಿೀಜ್ಕೆಕ7 ಗಹರಿಂ ಇಮಡಹಕೆೊಿೀಪ್ಪರಡ್ ಬಿೀಜ್ ಚ್ಚಕತೆಸ ಕೆೈಗೆೊಳಳಫೆೀಕು.
4. ವಿವೆೀಶಹಗಿ ಯಷ ಹಿೀಯು ಕೀಟಗಳ ನಿಾಸಣೆಗಹಗಿ ಕನಿಶಠ ಸ್ಹಯಜ್ನಕಮುಕಿ ಗೆೊಫಫಯಗಳನುನ ಫಳಸ್.
5. ಕೃಷಿ ಬೊಮಮಲ್ಲಿ ನೆೈಭಾಲಯ (ಕಳೆಯಹಿತ್) ಕಹಹಡಿ ಭತ್ುಿ ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ ಭುತಿಿಕೆೊಿಂಡಿಯು ಷಷಯಗಳನುನ ಕತ್ುಿ
ನಹವಭಹಡುುದು.
6. ಬಿತ್ಿನೆ ಭಹಡಿದ 30-40 ಭತ್ುಿ 50-60 ದಿನಗಳ ನಿಂತ್ಯ ತಿರಪ್ಸ, ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ ಭತ್ುಿ ಇತ್ಯೆ ಯಷ ಹಿೀಯು
ಕೀಟಗಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತ್ುಿ ರಿಷಯ-ಸ್ೆನೀಹಿ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕಹಕಗಿ, ಇಮಡಹಕೆೊಿೀಪ್ಪರಡ್, ಡೆೈಮಥೆೊೀಯೀಟ್
ಅಥಹ ಅಸ್ಪೆೀಟನುನ ಕಹಿಂಡಕೆಕ ಅಥಹ ಭಣಿಿಗೆ (ಫೆೀರಿನ ಫಳ) ಫಳಷಫೆೀಕು.

ಮಹಡಬೆೇಡಿ:
1. ನೆೈಷಗಿಾಕ ಜೆೈವಿಕ ನಿಮಿಂತ್ರಣನುನ ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಫೆಳೆಮ ಮೊದಲ ಎಯಡು ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಹಸ್ಹಮನಿಕ
ಕೀಟನಹವಕಗಳನ ಫಳಕೆಮನುನ ಸ್ಹದಯಹದಶುಟ ತ್ಪ್ಪಷಫೆೀಕು.
2. ಸತಿಿ ಎಲೆ ಫೀಲಡರ್, ಷಯಲೆಿ ದೆಯೆೊಗತ್, ಭತ್ುಿ ಸತಿಿ ಸ್ೆೀಮಲೊೆರ್, ಅನೆೊೀಮಸ್ ಪೆಿೀಹ ಭತ್ುಿ ಇತ್ಯೆ
ಲೆಪ್ಪಡೆೊೀೆಟೀಯನ್ ಕೀಟಗಳು ನಗಣಯ ಹಹನಿಮನುನಿಂಟು ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಇುಗಳ ನಿಮಿಂತ್ರಣಕೆಕ
ಕೀಟನಹವಕಗಳನುನ ಫಳಷಫಹಯದು. ಅಲಿದೆ ಈ ಕೀಟಗಳು ಕಹಯಿಕೆೊಯಕ ನಿಮಿಂತ್ರಕ ಮತ್ರ ಕೀಟಗಳಹದ
ಟೆೈಕೆೊೀಗಹರಭಹ,

ಅಿಂತೆಲೆಸ್

ಭತ್ುಿ

ಸ್ಸ್ಯೆೊೀ

ಪಹಮೊೀಾಷ

ಇತಹಯದಿಗಳ

ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ

ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಡಿ.
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ಷಹಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುತ್ಿೆ.
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4. ಸತಿಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಬಿೀಜ್ಗಳನುನ ಇಮಡಹಕೆೊಿೀಪ್ಪರಡ್-ಮಶ್ರತ್ಗೆೊಳಸ್ಯುುದರಿಿಂದ, ನಿಯೀನಿಕೆೊೀಟಿನೆೊೀಇಡ್
ಕೀಟನಹವಕಗಳಹದ ಅಸ್ೆತ್ಮಪ್ಪರದ್, ಇಮಡಕೆೊಿೀಪ್ಪರಡ್, ಕೆೊಿೀಥಮಹನಿದಿೀನ್ ಭತ್ುಿ ತಿಯೀಮಥೆೊಕ್ಷಭಗಳನುನ
ಸ್ಿಂಡನೆ ಭಹಡುದನುನ ತ್ಪ್ಪಷಫೆೀಕು.
5. ಡಫೊಿೂ.ಎಚ್.ಒ ವೆರೀಣಿ- I (ಅತ್ಯಿಂತ್ ಅಹಮಕಹರಿ ಗಾ) ಕೀಟನಹವಕಗಳಹದ ಫೀಷಪಮದೆೊನ್, ಮೀಥೆೈಲ್
ಹಯಯಹರ್ಥಮಹನ್, ಫೀಯೆತ್, ಮೊನೆೊೀಕೆೊರಟೆೊೀಪಹಸ್, ಡಿಕೆೊಿೀರ್ವಾಸ್, ಕಹಫೆೊೀಾಫುಯೆೊೀನ್, ಮತೆೊೊಮಲ್,
ಟೆೈಜೆೊಪಹಸ್, ಭತ್ುಿ ಮಟಹಸ್ಸ್ೆೊಿಕ್ಷ್ ಗಳನುನ ಫಳಷಫೆೀಡಿ.
6. ಫಿಪರೀನಿಲ್ ಭತ್ುಿ ೆೈಯೆಥಹರಯ್ಡ್ಡ್ ಫೆಳಷದಿಯುುದರಿಿಂದ ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಸಯಡುವಿಕೆಮನುನ ತ್ಡೆಗಟಟಫಸುದು.
ರಷ ಹಿೇರು ಕೇಟಗ್ಳ ನಿಾಸಣೆ:
ಆರ್ಥಾಕ ಗ್ರಿಶಟ ಮಟಟ (ಇ.ಟಿ.ಎಲ್.): ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಭತ್ುಿ/ಅಥಹ ಲ್ಲೀಫ್ ಹಹರ್ ಹಹನಿಮು ಆರ್ಥಾಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟದ
ವೆರೀಣಿ- II ತ್ಲುಪ್ಪದಯೆ ಅಿಂದಯೆ ಎಲೆಗಳ ಭುದುಯುವಿಕೆ ಭತ್ುಿ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಕರಿಂಕಿಿಂಗ್ಸ ಭತ್ುಿ 25% ಷಷಯಗಳ
ಎಲೆಗಳ ಅಿಂಚ್ು ಸಳದಿ ಫಣಿಕೆಕ ತಿಯುಗಿದಯೆ, ಕೆಳಗೆ ಷೊಚ್ಚಸ್ದ ಮಹುದಹದಯು ಕೀಟ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ಕರಭಗಳನುನ
ಫಳಷಫಸುದು.
1. ಫೆೀವಿನ ಎಣೆಿ 1.0% + ಫೆೀವಿನ ಬಿೀಜ್ದ ಸ್ಹಯ 5.0% + 0.05-0.1% ಡಿಟಜ್ಾಿಂಟ್
2. 10 ಗಹರಿಂ ೆಟಿರಸ್ಲ್ಲಮಿಂ ಲೆಕಹನಿಮ ಉತ್ಿಭ ಪಹಭುಾಲೆೀವನನುನ ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಫಳಷಫೆೀಕು
3. ಡೆೈಅಪೆನಿೆಉಯೆೊನ್ (50 ಡಫೊಿೂಪ್ಪ 800 ಗಹರಿಂ/ಹೆಕಟರ್),
4. ಫಿೀನಿಕಹಮದ್ 50 ಡಫೊಿೂಜಿ 200 ಗಹರಿಂ ಎ. ಐ/ಹೆಕಟರ್ ಅಥಹ
5. ಫುೆರಪೆಜಿನ್ 25% ಎಸ್ ಸ್ 200 ಗಹರಿಂ ಎ. ಐ/ಹೆಕಟರ್
ಕೀಟನಹವಕಗಳಹದ ಡೆೈಮಥೆೊಎಟ ಅಥಹ ಅಸ್ಪೆೀಟ್ ಅಥಹ ಎರ್ಥಮಹನ್ ಇುಗಳನುನ ಫಳಷಫಸುದು ಆದಯೆ
ರಿಷಯ ಭತ್ುಿ ರಿಷಯ ಷುಯಕ್ಷತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಭತ್ುಿ ರತಿಯೆೊೀಧಕೆಕ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಅಿಂವಗಳ ದೃಷಿಟಯಿಿಂದ ಇುಗಳ
ಫಳಕೆಮನುನ ಮಹಾಮ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ರಿಗಣಿಷಫೆೀಕು.
ಮೀರಿದ್ ಫಗ್ಸ ಸತಿಿಮ ಚೌಕಗಳಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಹಹನಿಮನುನ ಉಿಂಟುಭಹಡಿದಯೆ, ಅಸ್ಪೆೀಟ್ 75 ಎಸ್ ಪ್ಪ @ 1 ಗಹರಿಂ
/ಲ್ಲೀಟರ್ ಅಥಹ ಡೆೈಮಥೆೊಎಟ ಸ್ಿಂಡಿಷುಿಂತೆ ಷಲಹೆ ನಿೀಡಲಹಗಿದೆ.
ಕಹಯಿಕೊರಕ ಕೇಟಗ್ಳ ನಿಾಸಣೆ:
ಕಹಯಿಕೆೊಯಕ ಕೀಟಗಳನುನ ನಿಮಿಂತಿರಷಲು ಬಿಟಿ ಸತಿಿಮು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ
ಕೆಳಗಿನ ತೇಂತರಗ್ಳನುು ಬಿಟಿಯೇತರ ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶಿಫಹರಷು ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ
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ಕಹಯಿಕೆೊಯಕಕೆಕ ಆರ್ಥಾಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟದ ( ಇ ಟಿ ಲ್) 50% ಪ್ಪೀಡಿತ್ ಷಷಯಗಳ ( ಡೆದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015, 11-17 ಜೂನ್ 2015ರ (30ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015

1. ಆರ್ಥಾಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಕಹಯಿಕೆೊಯಕ, ಸ್ೆೊೀಡೆೊೀಿಯ ಅಥಹ ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಗಳನುನ
ನಿಮಿಂತಿರಷು ಷಲುಹಗಿ ಮೊದಲು ಬಿ ಟಿ ಸತಿಿಮ ಮೀಲೆ ಹೆಚ್ಎಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ ಫಳಸ್, ಿಂದು ಹಯದ ನಿಂತ್ಯ
ಫೆೀವಿನ ಬಿೀಜ್ದ ಸ್ಹಯ 5.0% ನಶುಟ ಅಥಹ ಫೀಷಲೆೊೀನೆ ಫಳಷಫೆೀಕು.
2. ಬಿತ್ಿನೆಮ 70-80 ದಿನಗಳ ನಿಂತ್ಯ, ಲಬಯವಿದದಯೆ ಟೆೈಕೆೊೀಗಹರಭಹನುನ ಬಿಟಿಯೀತ್ಯ ನಭೊನೆಗಳ ಮೀಲೆ
ಫಳಷಫಸುದು. ಟೆೈಕೆೊೀಗಹರಭಹದ
ಟೆೈಕೆೊೀಗಹರಭಹ

ನಜಹತ್ ಶ್ವುಗಳು ಬಿಟಿ ಸತಿಿಮ ಮೀಲೆ ಕೆೊಲಿಲಡುುದರಿಿಂದ

ಹಯಯಹಸ್ಟಹಯಿಡ್

ಬಿಡುಗಡೆಮನುನ

ತ್ಪ್ಪಷಫೆೀಕು,

ಇಲಿಹದಯೆ

ಇದು

ನಿಶರಿಣಹಭಕಹರಿಮಗುತ್ಿದೆ.
3. ಕಹಯಿಕೊರಕ ಕೇಟಗ್ಳ ಮೇಲ್ೆ ರಿಣಹಮಕಹರಿಯಹಗಿರು ಕೇಟನಹವಕಗ್ಳು
a. ಕೆೊಿೀ ಯಿಂತ್ರನಿಲ್ಲಪರಲ್ (ಕೆೊಯಜೆನ್)
b. ಫುಿಫೆನಿದಮಹಮೈಡ್ (ಪೆೀಮ್)
c. ಸ್ೆೈನೆೊೀಸ್ಹಡ್
d. ಎಭಮಕಟನ್ ಫೆನೆೊೊಯೀಟ್ ಭತ್ುಿ
e. ಇಿಂಡೆೊೀ ಕ್ಷಕಹರ್ಬಾ
ಈ ಕೀಟನಹವಕಗಳು ಗುರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೀಲೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಆಮದ ವಿಶತ್ವನುನ ಹೆೊಿಂದಿದುದ, ಸತಿಿ ರಿಷಯದ
ರಯೀಜ್ಕಯ ಕೀಟಗಳ ಮೀಲೆ
ಷಭಥಾನಿೀಮ

ಕಡಿಮ ವಿಶತ್ವನುನ ಹೆೊಿಂದಿೆ. ಈ ಕೀಟನಹವಕಗಳನುನ ರಿಷಯ

ಕೀಟನಹವಕ-ನಿಯೆೊೀಧಕ

ನಿಾಸಣೆ

ಕಹಮಾಕರಭಗಳಲ್ಲಿ

ಆದವಾಹರಮಹಗಿ

ಫಳಷಫಸುದು.
4. ಪೇಂಕ್ ಮತುಿ ಚುಕೆೆ ಕಹಯಿಕೊರಕಗ್ಳು: ಆರ್ಥಾಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟು ಿಂದು ಫದುಕಯು ಕಹಯಿಕೆೊಯಕ ಭರಿಮು
ಸತ್ುಿ ಸಸ್ಯು ಬಿೀಜ್ಕೆೊೀವಗಳಲ್ಲಿದುದ ಅಥಹ ರತಿ ಯಹತಿರಗೆ 8 ತ್ಿಂಗಗಳು ಭೊಯು ನಿಯಿಂತ್ಯ ಯಹತಿರಮಲ್ಲಿ
ಕಹಣಿಸ್ಕೆೊಿಂಡಯೆ, ಕವನಹಲಹಪಸ್ 25 ಇಸ್, ಪರೀಪೆನೆೊೀಪಹಸ್ 50 ಇಸ್ @ 2 ಮಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟರ್/ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್
ನಿೀರಿಗೆ ಅಥಹ ರ್ಥಡಿಕಹರ್ಬಾ 75

ಡಫೊಿೂ ಪ್ಪ 20

ಗಹರಿಂ ಅಥಹ ಮಹುದೆೀ ೆೈಯೆ ತ್ರಯ್ಡ್ದ ಅನುನ

ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು.
5. ಸಹುಡೊಪ್ೆಟರಹ ಲ್ಲಟುರ: ಕೀಟಗಳ ಮೊಟೆಟಗಳನುನ ಆಮುದಕೆೊಳುಳುದು ಅಥಹ ಎಸ್ ಎಲ್

ಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ

(ಸ್ಹಡೆೊೆಟಯಹ ಲ್ಲಟುಯ ನುಕೆಿಅರ್ ಹಲ್ಲಹೆೈಡೆೊರೀಸ್ಸ್ ೆೈಯಸ್) @ 500 ಎಲ್ ಇ/ಹೆಕೆಿಯೆ ಅಥಹ ರಿಮೊನ್
10 ಇ ಸ್ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು ಅಥಹ 250 ಗಹರಿಂ ಲಹವಿಾನ್ 75 ಡಫೊಿೂ ಪ್ಪ ಅನುನ 250 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ೆೀರಿಸ್ ಿಂದು ಎಕಯೆಗೆ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು.
6. ಕಹಿಂಡದ ನುಸ್ ಕೀಟದ ಹಹನಿಮನುನ ಕಡಿಮಗೆೊಳಷಲು 2 ಮಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟರ್ ಪರಪೆನೆೊೀಪಹಷನುನ ಿಂದು
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ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೀರಿಸ್ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು.

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015, 11-17 ಜೂನ್ 2015ರ (30ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015

7. ಭಹರಿೇ ಮಳೆ ರದೆೇವಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸೆುೇಲ್ ಕಹಟ: 2% ಮಟಹಲ್ಲದಹೆೈಡ್ (ಸ್ೆನೀಲ್ ಕೆೊಲಿಲು) @ 12.5 ಕೆಜಿ / ಹೆಕೆಿಯೆ
ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡು ಇದನುನ

ಸ್ೆನೀಲ್ ಅಡಗುತಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ಫದುಗಳ ಮೀಲೆ ಭತ್ುಿ ಸ್ೆನೀಲ್ ಹಹನಿಮನುನಿಂಟು

ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಮ ಷುತ್ಿಲ್ಲನ ಭಣಿಿನಲ್ಲಿ ಹಹಕಫೆೀಕು.
ರೊೇಗ್ ನಿಾಸಣೆ
ಪ್ಹಯರಹವಿಲ್ಟ ಅಥವಹ ಸಠಹತ್ ಒಣಗ್ು (ಹೊಷ ವಿಲ್ಟ) ಅಥವಹ ವಿಲ್ಟ / ಬೆೇರು ಕೊಳೆತ: ಈ ಯೆೊೀಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಫಯ ನಿಂತ್ಯ ಭಳೆ ಫಿಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ನಿೀಯಹರಿ ಇಯುಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಸ್ಕೆೊಳುಳತ್ಿೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಹಣಿಸ್ಕೆೊಿಂಡ
ಕೆಲು ಗಿಂಟೆಗಳ ಳಗೆ 10 ಮಲ್ಲ ಗಹರಿಂ ಕೆೊೀಫಹಲ್ಟ ಕೆೊಿೀಯೆೈಡ್ ನುನ ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೀರಿಸ್
ಹಹನಿಗೆೊಳಗಹದ ಷಷಯಗಳ ಮೀಲೆ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು ಭತ್ುಿ / ಅಥಹ 25 ಗಹರಿಂ ಕಹರ್ -ಆಕಸ ಕೆೊಿೀಯೆೈಡ್ ಭತ್ುಿ
200 ಗಹರಿಂ ಮೊರಿಮ ಮವರಣನುನ 10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥಹ 1 ಗಹರಿಂ ಕಹಫೆಾನಹಡಜಿಮ್ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಫೆಯಸ್ ಷಷಯಗಳು ತೆೊೀಮುಿಂತೆ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು. .
ಬಿೇಜಕೊೇವ ಕೊಳೆತ
ಸ್ಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಯಿಂಭಿಕಹಗಿ ಜಿೀತ್ಳೆದ ಷಷಯದ ಕೆಳಬಹಗದ ಜಿೀಕೆೊವಗಳು ಮೊೀಡ ಭತ್ುಿ ತ್ುಿಂತ್ುಯು
ಸನಿಗಳ ಕಹಯಣ ಕೆೊಳೆತ್ು ಹೆೊೀಗುತ್ಿೆ. ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಹರಿಂ ಭನೆೊಕಜೆರ್ಬ 75 ಡಫೊಿೂಪ್ಪ ಭತ್ುಿ
ಕೆೊಿೀಯೆೊೀಥಲೆೊೀನಿಲ್ 70 ಡಫೊಿೂಪ್ಪ ಸ್ಿಂಡಿಸ್. ಉತ್ಿಭ ಪಲ್ಲತಹಿಂವಗಳಗಹಗಿ, 100 ಲ್ಲೀಟರ್ ಶ್ಲ್ಲೀಿಂಧರನಹವಕದ
ಮವರಣದಲ್ಲಿ 10 ಗಹರಿಂ ಸ್ೆಳೆವತ್ 99 ಅಥಹ 50 ಮಲ್ಲ ಟೆೈಟಹನನ ಫಳಸ್.
ಆಲ್ೆಟನೆಾರಿಯಹ ರೊೇಗ್: ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಗಹರಿಂ ಭನೆೊಕಜೆರ್ಬ ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
ಮೈರೊೇಥೆೇಸಿಯಮ್ ಎಲ್ೆ ಚುಕೆೆ ರೊೇಗ್ ಮತುಿ / ಅಥವಹ ಬಹಯಕಟೇರಿಯಹ ರೊೇಗ್: 200-250 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ೆರಪಟೀಮೈಸ್ನ್ ಷಲೆಪೀಟ್ (15-20 ಗಹರಿಂ / ಹೆ) ಜೆೊತೆಗೆ ಕಹರ್ ಅಕ್ಷಿಕೆೊಿೀಯೆೈಡ್ (1.5 ರಿಿಂದ 2 ಕೆಜಿ / ಹೆಕಟಯೆ)
ಸ್ಿಂಡನೆ.
ಕಳೆಯ ನಿಾಸಣೆ
ಕಳೆಗಳ ಕರಿಮ ಅಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಹವಕಗಳು ಅತ್ಯಿಂತ್ ರಿಣಹಭಕಹರಿ.
ಸುಟಿಟದಹನೇಂತರದ ಕಳೆನಹವಕಗ್ಳು (50-75 ಗಹರೇಂ ಎ.ಇ. ರತ್ತ ಹೆಕೆಟೇರಿಗೆ)
ಸುಲುಿಗ್ಳಿಗೆ: ಕವಜ್ಲೆೊೀಪಹಪ್-ಈಥೆೈಲ್ ಅಥಹ ಪೆೀನೆೊೀಕ್ಷಪರನ್-ಈಥೆೈಲ್ ಅಥಹ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಫುತ್ಯಲ್
ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
ಅವುಶೆ ಕಳೆಗ್ಳು ಮತುಿ ಸುಲುಿಗ್ಳಿಗೆ: ಪರಕುಇಜ್ಫನ್-ಈಥೆೈಲ್ ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
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ಅಗ್ಲವಹದ ಎಲ್ೆಯ ಕಳೆಗ್ಳಿಗೆ: ಯರಿತಿಫಕ್ಸ-ಸ್ೆೊೀಡಿಮಿಂ ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
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ಕಳೆಗಳದದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಹವಕಗಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತ್ುಿ ಷಕಹಲ್ಲಕ ನಿಮಿಂತ್ರಣ ದಗಿಷುತ್ಿದೆ. ಕಳೆನಹವಕಗಳು ಕರಿಮ
(10-15 ದಿನಗಳ) ಅಿಂತ್ದಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳಗೆ

ವಿವೆೀಶಹಗಿ ಸುಲುಿಗಳ ಮೀಲೆ ಅತ್ಯಿಂತ್ ರಿಣಹಭಕಹರಿ. ಸುಲ್ಲಿನ

ಕಳೆಗಳಗೆ, ಕವಜ್ಲೆೊೀಪಹಪ್-ಈಥೆೈಲ್ ಅಥಹ ಪೆೀನೆೊೀಕ್ಷಪರನ್-ಈಥೆೈಲ್ ಅಥಹ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಫುತ್ಯಲ್
ಫಳಷಫಸುದು. ಅವುಶಕ ಕಳೆಗಳು ಭತ್ುಿ ಸುಲುಿಗಳಗೆ ಪರಕುಇಜ್ಫನ್-ಈಥೆೈಲ್ ರಿಣಹಭಕಹರಿ. ಅಗಲಹದ
ಎಲೆಮ ಕಳೆಗಳಗೆ ಯರಿತಿಫಕ್ಸ-ಸ್ೆೊೀಡಿಮಿಂ ತ್ುಿಂಫ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ. ಯೆೈತ್ಯು ಹೆಚ್ಚುನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಕೃಷಿ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಗಳ ತಹಿಂತಿರಕ ತ್ಜ್ಞಯ ಷಲಹೆ ಡೆಮಫಸುದು.
ಹೆಚುುರಿ ನಿೇರಿನ ಷಾಗಿತದ ನಿಾಸಣೆ
ಸತಿಿ ಫೆಳೆಮು ಹೆಚ್ುುರಿ ನಿೀರಿನ ಷೆಗಿತ್ಕೆಕ ತ್ುಿಂಫಹ ಷೊಕ್ಷಮಹಗಿಯುತ್ಿದೆ. ಭಧಯ ಭತ್ುಿ ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಯತ್ದ ಸಲು
ಬಹಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಮಹದ ಭಳೆಯಿಿಂದ ಹೆಚ್ುುರಿ ನಿೀರಿನ ಷೆಗಿತ್ದ ಷಭಸ್ೆಯ ಉಿಂಟಹಗಫಸುದು. ಆಳಹದ ಕು ಭಣುಿ
ಭತ್ುಿ ಕೆಟಟ ಫರಿದು ರಿಸ್ೆತಿಗಳ ಮೀಲೆ ಫೆಳೆದ ಸತಿಿ ಹೆಚ್ುುರಿ ನಿೀರಿನ ಷೆಗಿತ್ದಿಿಂದ ಹೆಚ್ುು ರಬಹವಿತ್ಹಗುತ್ದೆ.
ಬಹರಿೀ ಭಳೆಮ ಷಿಂದಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುುರಿ ನಿೀಯು ಫರಿದಹಗುಿಂತೆ ಬೊಮಮ ಇಳಜಹಯು ಉದದಕೊಕ ಸ್ಹಕಶುಟ
ಕಹಲುೆಗಳನುನ ಕಟಟಫೆೀಕು. ಉತ್ಿಭ ಭಣಿಿನ ತೆೀಹಿಂವ ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ 700-900 ಮೀ.ಮೀ. ಭಳೆಮ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಬೊಮಮನುನ

ನೆೀಗಿಲು ಅಥಹ ಡುಡ ನಿಭಾಕದ ಷಹಹಮದಿಿಂದ ಸ್ಹಲುಗಳು ಭತ್ುಿ ದಿಿಂಡುಗಳಹಗಿ

ಭಯುಯೊ ಭಹಡಫಸುದು. ಈ ತ್ಿಂತ್ರ ಭತ್ುಿ ಸತಿಿ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ದಿಿಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಭಳೆನಿೀರಿನ
ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟಹಗುತ್ಿದೆ. ಬಹರಿ ಭಳೆಮ ಷನಿನೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುನ ಭಳೆನಿೀಯನುನ ಹೆೊಯಹಹಕಲು
ಷಹಹಮಕಹಗುತ್ಿದೆ.
ಕ್ೆೀತ್ರದ ಗಡಿಯೆೀಖೆಮಲ್ಲಿ ಕಹಲುೆಗಳನುನ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಹೆಚ್ುುರಿ ನಿೀಯನುನ ಹೆೊಯಹಹಕಫಸುದು. ಬಿತ್ಿನೆ ಇನೊನ
ೂಣಾಹಗಿಲಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತ್ಕ್ಷಣ ಬಿತ್ಿನೆಮನುನ ದಿಿಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ

ಕೆೈಗೆತಿಿಕೆೊಳಳಫೆೀಕು. ಹೆಚ್ುುರಿ ಭಳೆನಿೀಯು

ಕಹಲುೆಗಳ ಭೊಲಕ ಹೆೊಯಹೆೊಗುುದರಿಿಂದ ಫೆಳೆಮ ಮೀಲೆ ಮಹುದೆೀ ದುಶರಿಣಹಭ ಉಿಂಟಹಗುುದಿಲಿ.
ಹೆಚ್ುುರಿ ಭಳೆನಿೀರಿನಿಿಂದ ಫೆಳೆಮು ತಿಳಗೆೊಿಂಡಯೆ ಯಷಗೆೊಫಫಯನುನ ದಗಿಸ್. ಪೀಶಕಹಿಂವಗಳ ನಶಟನುನ
ತ್ಡೆಮು ಷಲುಹಗಿ, ಬಹರಿ ಭಳೆಮ ಭುನೊಸಚ್ನೆ ಇದದಲ್ಲಿ, ಯಷಗೆೊಫಫಯ ದಗಿಷುುದನುನ ಭುಿಂದೊಡಫಸುದು.
0.5-1.0% ಡಿಎಪ್ಪ ಅಥಹ 19:19:19 (ನೆೈಟೆೊರೀಜೆನ್ ಕಯಗು ಷಿಂಕೀಣಾ) ಸ್ಹಹಿಹಿಕ ಅಿಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೀಲೆ
ಸ್ಿಂಡಿಷುುದುರಿಿಂದ ಹೆಚ್ುುರಿ ಭಳೆನಿೀರಿನ ಷೆಗಿತ್ತೆಯಿಿಂದ ಚೆೀತ್ರಿಸ್ಕೆೊಳಳಲು ಷಹಹಮಕಹಗುತ್ಿದೆ.
ಸಹಮಹನಯ ಬೆಳೆ ಆರೊೇಗ್ಯ ನಿಾಸಣೆ
1. ದೆೊಡಡ ಭತ್ುಿ ಷೊಕ್ಷಮ ಪೀಶಕಹಿಂವಗಳ ಅತ್ುಯತ್ಿಭ ನಿಾಸಣೆಗೆ: MgSO4, 2% ಮೊರಿಮಹದ ನಿಂತ್ಯ 2%

ುಟ

ಷಭಸ್ೆಯಮೊ ಕಡಿಮಮಹಗುತ್ಿದೆ. ಷಷಯ ಣಗು ಯೆೊೀಗದ ಆಯಿಂಭಿಕ ಸಿಂತ್ದಲ್ಲಿ 1% ಕೆೊೀಫಹಲ್ಟ ಕೆೊಿೀಯೆೈಡ್
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ಡಿಎಪ್ಪ ಸ್ಿಂಡಿಷುುದರಿಿಂದ Cry1Acಮ ಷರಿಮಹದ ಅಭಿಯಕಿಹಗುತ್ಿದೆ ಭತ್ುಿ ಎಲೆಮ ಕೆಿಂಹಗುವಿಕೆಮ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015

ಸ್ಿಂಡನೆ ಭತ್ುಿ ಭಣಿಿನ ದರೌಶಧಹಗಿ 1% ಫವಿಸ್ಿನ್ ಉಯೀಗಿಷುುದರಿಿಂದ ಷಷಯಗಳ ಚೆೀತ್ರಿಕೆಗೆ
ಷಹಹಮಹಗುತ್ಿದೆ.
2. ಎಲೆ ಕೆಿಂಹಗುವಿಕೆಮ ಸತೆೊೀಟಿ: ಫೆಳೆಮ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಯಡು ಫಹರಿ 2%
ಮೊರಿಮಹ, 0.5% ಷತ್ುವಿನ ಷಲೆಪೀಟ್ ಭತ್ುಿ 0.2% ಫೆೊೀಯಹನ್ ಸ್ಿಂಡನೆ ಭಹಡಿ.
3. ಚೌಕಗಳು ಭತ್ುಿ ಸೊುಗಳ ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆ: ಿನೆೊಫಿಕ್ಷ್ 4.5

ಎಸ್ಎಲ್ ( ಎನ್ಎಎ) ಹಹಮೊೀಾನನುನ 21

ಪ್ಪ.ಪ್ಪ.ಎಿಂ. ರಭಹಣದಲ್ಲಿ (ರತಿ 15 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿಗೆ 7 ಮಲ್ಲೀ) ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹಹ ರದ್ ಷಮನವಯ ತೇಂಡ:
ವಿಜ್ಞಹನಿಗ್ಳು

ವಿಳಹಷ

ಡಹ ಕೆ ಆರ್ ಕಹರಿಂತಿ

ನಿದೆೀಾವಕಯು, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುಯ

ಡಹ ಎ.ಎಚ್ ರಕಹಶ್

ಹರಜೆಕ್ಸಟ

ಷಿಂಯೀಜ್ಕಯು

ಭತ್ುಿ

ಅಧಯಕ್ಷಯು,

ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್,

ಹರದೆೀಶ್ಕ

ಕೆೀಿಂದರ,

ಕೆೊಯಿಭತ್ೊಿಯು
ಡಹ ಡಿ ಮೊೀಿಂಗಹ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ಹರದೆೀಶ್ಕ ಕೆೀಿಂದರ, ಸ್ಸ್ಹಾ

ಡಹ ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಿಂಗ್ಸ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಫೆಳೆ ಅಭಿೃದಿಧಮ ವಿಬಹಗ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುಯ

ಡಹ ಷಿಂಧಹಯ ಕಹರಿಂತಿ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಫೆಳೆ ಷಿಂಯಕ್ಷಣಹ ವಿಬಹಗ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುಯ

ಡಹ ಫೆಿೈಸ್ ಡಿಸ್ೆೊೀಜಹ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಫೆಳೆ ಉತಹದನಹ ವಿಬಹಗ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುಯ

ಡಹ ಇಷಫೆಲಿ ಅಗಹಾಲ್

ಹಿರಿಮ ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ಹರದೆೀಶ್ಕ ಕೆೀಿಂದರ, ಕೆೊಯಿಭತ್ೊಿಯು

ಶ್ರೀ. ಎಮ್ ಷಫೆೀಶ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ಹರದೆೀಶ್ಕ ಕೆೀಿಂದರ, ಕೆೊಯಿಭತ್ೊಿಯು

ಸವಹಮಹನ ರದ್ ಉಷುಿವಹರಿ ವಿಜ್ಞಹನಿಗ್ಳು (AICCIP ಕೆೇೇಂದರಗ್ಳು):
ವಿಜ್ಞಹನಿಗ್ಳು

ವಿಳಹಷ

ಮೊಬೆೈಲ್

ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಷೇಂಖ್ೆಯ
ಡಹ ಯಭಜಿತ್ ಿಂಜಹರ್ಬ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಫರ್ಥಿಂದ,
ಸ್ಿಂಗ್ಸ

rsmeenars@gmail.com

ಿಂಜಹರ್ಬ

ಡಹ

ಿಂಕಜ್ ಿಂಜಹರ್ಬ

ಯಹಥೆೊೀಡ್
ಡಹ

9463628801

ಕೃಷಿ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, 9464051995

ಪಹರಿದೆೊಕತ್, ಿಂಜಹರ್ಬ

ಜ್ಗದಿೀಶ್ ಸ್.ಸ್.ಎಸ್-ಸರಿಮಹಣ

ಫೆನಿಹಲ್

pankaj@pau.edu

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಹಿಸ್ಹರ್ 125 004

ಕೃಷಿ 9416325420

cotton@hau.ernet.in

,

ಸಮಹಾಣ
slahuja2002@yahoo.com

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸ್ಸ್ಹಾ, ಸರಿಮಹಣ
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ಅಸುಜಹ

ಕೃಷಿ 9255947380

ುಟ

ಡಹ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್.ಸ್.ಎಸ್-ಸರಿಮಹಣ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015
ಡಹ

ಕೆ

ಎನ್ ಸ್ಹವಮ ಕೆೀವಹನಿಂದ್ ಯಹಜ್ಸ್ಹಿನ ಕೃಷಿ

ಬಹಟಿಮಹ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಶ್ರೀ

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.com

ಗಿಂಗಹನಗರ್

ಯಹಜ್ಸ್ಹೆನ
ಡಹ

ಸಫ್ಲಾಲ್ ಭಹಹಯಹಣಹ ರತಹಪ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ. 9460246043

ಮೀನಹ

hpagron@rediffmail.com

& ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಹನ, ಉದಮುಯ - 313 001 ,
ಯಹಜ್ಸ್ಹೆನ

ಡಹ

ನಯೆೀಿಂದರ ಸ್ಎಸ್ಎ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ & ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಹನ,

ಕುಭಹರ್

ಕಹನುಯ - 208 002, ಉತ್ಿಯ ರದೆೀವ

ಡಹ ಗೆೊಪಹಲುದ

ನಸ್ಹರಿ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

9335699132

jagdishk64@yahoo.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

ನಸ್ಹರಿ - 396 450, ಗುಜ್ಯಹತ್
ಡಹ

ಎಿಂ

ಡಿ ಜ್ುನಗಢ್ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಖನಯ

ಜ್ುನಗಢ್ - 362 001, ಗುಜ್ಯಹತ್

ಡಹ ಆರ್ ಡಫೊಿೂ ಭಹಹತ್ಮ ುಲೆ ಕೃಷಿ ವಿದಹಯಪ್ಪೀಠದ
ಬಹಯುದ್
ಡಹ

ಯಹಸುರಿ - 413 722, ಭಹಹಯಹಶರ

ಬಿ.

ಆರ್ ಿಂಜಹಫಹರವ್

ಹಟಿೀಲ್

ವಿದಹಯಪ್ಪೀಠದ

ದೆೀವುಮಖ್

ಕೃಷಿ 9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

ಅಕೆೊೀಲ - 444 104, ಭಹಹಯಹಶರ
ಡಹ

ಪ್ಪ

ಅರ್ ಭಯಹಠಹಡ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಜ್ಯನವರ್
ಡಹ

crsned@indiatimes.com

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

ಬಹಾನಿ - 431 402, ಭಹಹಯಹಶರ
ಷತಿೀಶ್ ಆರ್ ವಿ ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಹಯಸ್
ಡಹ

7588151244

ಬಿ

ಗಹವಲ್ಲಮರ್ - 474 002, ಭಧಯರದೆೀವ
ಎಸ್ ಕೃಷಿ

ನಹಮಕ್ಸ

ಭತ್ುಿ

ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಹನ

ರಿಸ್ಹಸ 9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬುನೆೀವವಯ - 751 003,
ರಿಸ್ಹಸ
ಎಸ್ ಆಚಹಮಾ

ಎನ್.ಜಿ.

ಯಿಂಗಹ

ಕೃಷಿ 949072341

ಬಹಯತಿೀ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಲಹಯಮ್, ಗುಿಂಟೊಯು, ಎಪ್ಪ

ಡಹ ವಭಾ

ಆಚಹಮಾ

ಯಿಂಗಹ

ಕೃಷಿ 08514-

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ನಿಂದಹಯಲ್, ಎಪ್ಪ

242296

ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

9448861040

sharmarars@gmail.com

yraladakatti@rediffmail.com
ುಟ

ಡಹ ಅಳದಕಟಿಟ

ಎನ್.ಜಿ.

bharathi_says@yahoo.com
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ಡಹ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 1/2015
ಧಹಯಹಡ - 580 005, ಕನಹಾಟಕ
ಡಹ ಭಿೀಭಣಿ

ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಯಹಮಚ್ೊಯು -

9448633232

bheemuent@rediffmail.com

584 102, ಕನಹಾಟಕ
ತ್ಮಳುನಹಡು ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಸ್ರವಿಲ್ಲಿುತ್ೊಿಯು, ತ್ಮಳುನಹಡು
ತ್ಮಳುನಹಡು ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಕೆೊಯಿಭತ್ೊಿಯು, ತ್ಮಳುನಹಡು
ಕನುಡ ಅನುವಹದ:
ಡಹ. ಎಚ್ ಬಿ ಷಿಂತೆೊೀಷ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುರ್

ಡಹ. ಷವಿತಹ ಷಿಂತೆೊೀಷ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುರ್
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-------ರದ್ಯು ಕೊನೆಗೊೇಂಡಿದೆ-------

