Bow/-egkj dh ca;b bJh ( 9-15 i{B 2015) f;cakfo;aK
gzikp
1H

i{B wjhB/ ftZu Bow/-egkj dh fpikJh Bk eo'.

2H

id' ABowk-egkj dh fpikJh 31 wJh s' Apknd ehsh iKdh j? sK fJ; s/ ft;akD{ o'r (m{zmh o'r)
dk jwbk fiankdk j[zdk j?.

3H

iao{os s' Afiankdk ykdK dh tos' ABk eo', fiankdk ykdK Bkb o; u{;D tkb/ ehfVnK dk jwbk
tZX iKdk j?.

4H

fJ; wjhB/ ftZu fe;/ th ehNBk;ae dh tos' ABk eo'.

jfonkDk
1H

i{B wjhB/ ftZu Bow/-egkj dh fpikJh Bk eo'.

2H

id' ABowk-egkj dh fpikJh 31 wJh s' Apknd ehsh iKdh j? sK fJ; s/ ft;akD{ o'r (m{zmh o'r)
dk jwbk fiankdk j[zdk j?.

3H

iao{os s' Afiankdk ykdK dh tos' ABk eo', fiankdk ykdK Bkb o; u{;D tkb/ ehfVnK dk jwbk
tZX iKdk j?.

4H

fJ; wjhB/ ftZu fe;/ th ehNBk;ae dh tos' ABk eo'.

oki;EkB
1H

i{B wjhB/ ftZu Bow/-egkj dh fpikJh Bk eo'.

2H

id' ABowk-egkj dh fpikJh 31 wJh s' Apknd ehsh iKdh j? sK fJ; s/ ft;akD{ o'r (m{zmh o'r)
dk jwbk fiankdk j[zdk j?.

3H

iao{os s' Afiankdk ykdK dh tos' ABk eo', fiankdk ykdK Bkb o; u{;D tkb/ ehfVnK dk jwbk
tZX iKdk j?.

4H

fJ; wjhB/ ftZu fe;/ th ehNBk;ae dh tos' ABk eo'.

T[Vh;k
1H

fJ; jcs/ ftZu Bow/ - egkj dh fpikJh ehsh ik ;edh j?.

r[ioks
1H

nwo/bh, GktBro ns/ ikwBro ftZu f;zukJh s' Apknd Bow/ egkj dh fpikJh ehsh ik ;edh
j?.

2

nfjwdkpkd ns/ ;[zdoBro ftZu iwhB dh fsnkoh eo fdT[ ns/ ;N"g ;go/n fpikJh s'A Agfjbk
ehsh ik ;edh j?.

3H

pV”"dok, okie’'N, Gko{u ftZu ;N"gA dh ;go/n pikJh s' gfjbk ehsh ik ;edh j?.

4H

gNB, ;poezEk ns/ w?;aBK ftZu iwhB dh fsnkoh eo e/ oZy”".

wZX gqd/;a
Bow/ egkj dh fpikJh ;a[o{ Bjh Aj'Jh j?.
wjKok;aaNo (Bkrg[o, tkoXk, uzdog[o :ktswZb, nwoktsh, ne’'bk, p[bdkBk ns/ gopBh)
1H ;N”"gA dh ;go/n fpikJh s' gfjbk ehsk ik ;edh j?.
2H nr/sh fpikJh dhnK fe;wK ns/ jkJhfpqv dk phi yohd bt'.
(Bd/VQ, t;ahw, d{b/, ibrkU)
1H f;zukJh s' pknd Bow/ egkj dh fpikJh ehsh ik ;edh j?.
(phV, ikbBk ns/ n"ozrkpkd )
1H ;N”"gA dh ;go/n fpikJh sAA' gfjbK ehsh ik ;edh j?.
s/brkBk
1H ;N”"gA dh ;go/n fpikJh s' gfjbK ehsh ik ;edh j?.
nkXoK gqd/;a
1H Bow/-egkj dh fpikJh ehsh ik ;edh j?.
2H ;N"gA dh ;go/n fpikJh s' gfjbK ehsh ik ;edh j?.
eoBkNek
1H ;N"gA dh ;go/n fpikJh s' gfjbK ehsh ik ;edh j?.

ਨਰਭ-ਕਾਹ ਦੀ ਪਸਲ ਲਈ ( 10 ਤ 17 ਜੂਨ 2015) ਸਸਪਾਸਰਸ
ਉਤੱ ਰੀ ਬਾਰਤ:
1. ਨਯਭ-ਓਾਹ ਦੀ ਪaਸਰ ਸੀਡਲਰਿੰਕ ਅਵਸਥਾ ਲਵਿੱ ਚ ਹ।
2. ਸਭ ਲਸਯ ਲਔਿੱ ੜਨ ਵਾਰੀਆਂ ਫੀ.ਜੀ ਨਯਭਾ ਜਾਂ ਲਓਸਭਾਂ ਜ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਯ.ਜਾਂ ਰਾਂਤ ਔਤੀਫਾੜੀ ਮੂਨੀਵਯਲਸਟੀ ਵਿੱ ਰ
ਲਸਪਾਲਯਸਾਂ ਹਨ ਅਤ ਠੂਿੰ ਠੀ ਯਕ ਨੂਿੰ ਸਲਹਣਸੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਫਜਾਈ ਓਯ।
3. ਠੂਿੰ ਠੀ ਯਕ ਨੂਿੰ ਸਲਹਣਸੀਰ ਦਸੀ ਓਾਹ ਦੀਆਂ ਲਓਸਭਾਂ ਉਤਿੱ ਯੀ ਬਾਯਤ ਰਈ ਲਸਪਾਲਯਸ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ।
4. ਪਸਰਾਂ ਦੀ ਯਲਹਦ-ਔੂਹਦ ਅਤ ਲਹਰ ਉਖ ਨਯਭ-ਓਾਹ ਦ ਲਦਆਂ ਨੂਿੰ ਨਸਟ ਓਯ ਲਦ।
5. ਲਓਸਾਨ ਬਯਾਵਾਂ ਨੂਿੰ ਇਟਲਸਿੱ ਟ ਅਤ ਹਯ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਲਸਪਾਲਯਸ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
6. ਸੁਯੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਲਵਿੱ ਚ ਜੂਿੰ ਦਾ ਹਭਰਾ ਹ ਸਓਦਾ ਹ ,ਯ ਇਹ ਓੀੜਾ ਓਈ ਵੀ ਆਯਲਥਓ ਨੁਓਸਾਨ ਨਹੀ
ਓਯਦਾ। ਯਸ ਚੂਸਣ ਵਾਰ ਓੀਲੜਆਂ ਦਾ ਰਕਾਤਾਯ ਸਯਵਔਣ ਓਯਦ ਯਹ।
7. ਇਸ ਸਭ ਦਯਾਨ ਓੀਟ-ਨਾਸਓਾ ਦੀ ਸਯਅ ਨਾ ਓਯ।
ਭੱ ਧ ਅਤ ਦੱ ਖਣੀ ਬਾਰਤ
1. ਕੁਜਯਾਤ,ਭਿੱ ਧ ਰਦਸ, ਭਹਾਯਾਸਟਯਾ ਅਤ ਉੜੀਸਾ ਲਵਿੱ ਚ ਨਯਭ ਓਾਹ ਦੀ ਲਫਜਾਈ 15 ਤ 25 ਜੂਨ ਤਿੱ ਓ ਓੀਤੀ ਜਾ
ਸਓਦੀ ਹ।
2. ਦਿੱ ਔਣੀ ਬਾਯਤ ਲਵਿੱ ਚ ਨਯਭ-ਓਾਹ ਦੀ ਲਫਜਾਈ 15 ਜੁਰਾਈ ਤ ਫਾਅਦ ਨਹੀ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
3. ਨਯਭ ਓਾਹ ਦੀ ਸਿੰ ਖਣੀ ਲਫਜਾਈ ਵਿੱ ਟਾਂ ਉਤ ਲਸਪਾਲਯਸ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
4. ਜਦ ਭੀਹਂ 8-10 ਸਟਂਭੀਟਯ  ਜਾਵ ਤਾਂ ਭੀਹਂ ਨਾਰ ਲਸਿੰ ਚਾਈ ਵਾਰ ਇਰਾਲਓਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਨਯਭ-ਓਾਹ ਦੀ ਲਫਜਾਈ
ਓਯ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
5. ਅਕਤੀਆਂ ਲਔਿੱ ੜਨ ਵਾਰੀਆਂ ਫੀ.ਟੀ.ਓਾਹ ਦੀਆਂ ਦਕਰੀਆਂ ਲਓਸਭਾਂ ਲਸਪਾਲਯਸ ਓੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
6. ਲਜਥ ਲਸਿੰ ਚਾਈ ਭੀਹਂ ਨਾਰ ਹਵ ਉਥ ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭ ਦੀਆਂ ਦਕਰੀਆਂ ਲਓਸਭਾਂ ਲਵਿੱ ਚ 90 x 10 ਸ:ਭੀ: ਦਾ ਪਾਸਰਾ
ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਲਸਿੰ ਚਾਈ ਵਾਰ ਔਤਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਇਹ ਹਯ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
7. ਨਾਨ ਫੀ.ਟੀ. ਲਓਸਭਾਂ (ਸੂਯਜ, ਐਨਿੱ.ਐਚਿੱ 615, ਏ.ਓ.ਐਚਿੱ 081, ਪੂਰ ਧਨਵਿੰ ਤਯੀ) ਅਕਤੀਆਂ ਲਔੜਰ ਵਾਰੀਆਂ
ਹਨ। ਜਓਯ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫਜਾਈ ਸਿੰ ਖਣੀ 60 x 10 ਸ:ਭੀ: (40 x 10 ਸ:ਭੀ:, ਪੂਰ ਧਨਵਿੰ ਤਯੀ ਰਈ) 15 ਜੂਨ ਤ
ਲਹਰਾਂ ਓੀਤੀ ਜਾਵ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ ਸਓ ਅਤ ਸੁਿੰ ਡੀਆਂ ਤ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ।

8. ਨਾਨ-ਫੀ.ਟੀ.ਲਓਸਭਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਖਣੀ ਲਫਜਾਈ ਲਵਿੱ ਚ ਸਇਆਫੀਨ (ਫਯਡੀਯਾਈਜਫੀਅਭ ਜਨੀਓਭ ਨਾਰ ਫੀਜ ਸਧ ਓ
ਯਕਂ ਜਾਂ ਭਾਂਹ ਨੂਿੰ ਅਤਯ-ਪਸਰਾਂ ਦ ਤਯ ਤ 40 x 10 ਸ:ਭੀ: ਪਾਸਰ ਤ ਉਕਾਇਆ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ।
9. ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭ ਦੀਆਂ ਦ ਓਤਾਯਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਓ ਓਤਾਯ ਸਇਆਫੀਨ, ਯਂਕੀ (Cowper) ਜਾਂ ਭਾਂਹ (Blackgram) ਦੀ
ਯਰਵੀ ਪਸਰ ਦ ਤਯ ਤ ਰਕਾਈ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ।
10. ਅਯਹਯ ਦੀਆਂ 2-3 ਓਤਾਯਾਂ ਨਯਭ ਦ ਔਤ ਦ ਆਰ -ਦੁਆਰ ਫੀਜਣ ਨਾਰ ਭੀਰੀਫਿੱ ਕ ਦਾ ਹਭਰਾ ਯਲਓਆ ਜਾ ਸਓਦਾ
ਹ।
11.ਸਟਂ 30 ਈ.ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਸਾਲਰਨ 45 ਈ.ਸੀ. 2.5 ਲਰਟਯ/ਹਓਟਅਯ ਦੀ ਸਯਅ ਲਫਜਾਈ ਤ ਲਹਰਾਂ ਓਯ ਅਤ ਇਸ
ਤ ਫਾਅਦ ਹਿੱ ਰ ਨਾਰ ਲਭਿੱ ਟੀ ਲਵਿੱ ਚ ਲਭਰਾ ਲਦ।
12.ਲਹਰ ਭੀਹਂ ਤ ਫਾਅਦ 5-10 ਟਨ/ਹਓਟਅਯ ਯੂੜਹੀ ਔਤਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਾ।
13.ਐਜਟਫਓਟਯ ਅਤ ੀ.ਐਸ.ਫੀ ਦੀ 25 ਕਰਾਭ/ਲਓਰ ਫੀਜ ਨਾਰ ਲਭਰਾਉਣ ਤ ਫੀਜ ਨੂਿੰ ਇਭੀਡਾਓਰ ਲਯਡ (8 ਕਰਾਭ),
ਵੀਟਾਵਓਸ ਜਾਂ ਥੀਯਭ (3 ਕਰਾਭ)/ ਲਓਰ ਨਾਰ ਸਧਣ ਤ ਯਸ ਚੂਸਣ ਵਾਰ ਓੀੜ ਅਤ ਲਫਭਾਯੀਆਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ।
ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ ਵੱ ਲ ਰਕਥਾਭ ਲਈ ਜaਰੂਰੀ ਨੁਕਤ ਅਤ ਸਸਪਾਸਰਸਾਂ
ਕੀੜ-ਭਕ ਸੜਆਂ ਦੀ ਰਕਥਾਭ
ਆਭ ਸਸਪਾਸਰਸਾਂ
ਇਵ ਕਰ:
1. ਯਸ ਚੂਸਣ ਵਾਰ ਓੀਲੜਆਂ ਨੂਿੰ ਸਲਹਣਸੀਰ ਲਓਸਭਾਂ ਅਤ ਫੀ.ਟੀ.ਨਯਭ ਦੀਆਂ ਦਕਰੀਆਂ ਲਓਸਭਾਂ ਦੀ ਚਣ ਓਯ
ਲਓਉਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤ ਫਹੁਤ ਖਿੱ ਟ ਓੀਟਨਾਸaਓ ਸਯਅ ਓਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਂਦੀ ਹ।
2. ਨਯਭ-ਓਾਹ ਲਵਿੱ ਚ ਯਂਕੀ (Cowper) ਜਾਂ ਜਵਾਯ (Sorghum) ਜਾਂ ਸਇਆਫੀਨ (Soyabean) ਦੀ ਯਰਵੀ ਪਸਰ
ਰਕਾਉਣ ਨਾਰ ਯਸ ਚੂਸਣ ਵਾਰ ਓੀਲੜਆਂ ਦ ਰਬਓਸੀਆਂ ਦੀ ਲਕਣਤੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਹ।
3. ਨਯਭ-ਓਾਹ ਦ ਫੀਜ ਨੂਿੰ ਇਭੀਡਾਓਰ ਲਯਡ 7 ਕਰਾਭ/ਲਓਰ ਦ ਲਹਸਾਫ ਨਾਰ ਸਧ ਓ ਫੀਜ।
4. ਨਾਈਟਰਜਨ ਔਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱ ਟ ਵਯਤ ਓਯਓ ਯਸ ਚੂਸਣ ਵਾਰ ਓੀਲੜਆਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ।
5. ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਅਤ ਆਰਾ-ਦੁਆਰਾ ਸਾਪ ਯਿੱ ਔ ਅਤ ਭੀਰੀਫਿੱ ਕ ਵਾਰ ਲਦਆਂ ਨੂਿੰ ਨਸਟ ਓਯ ਲਦ।
6. ਜੜਹਾਂ ਜਾਂ ਲਭਿੱ ਟੀ ਲਵਿੱ ਚ ਇਭੀਡਾਓਰ ਲਯਡ, ਡਾਈਭਥਏਟ ਜਾਂ ਐਸੀਪਟ ਦੀ 30-40 ਲਦਨਾਂ ਅਤ 50-60 ਲਦਨਾਂ ਤ
ਫਾਅਦ ਾਉਣ ਨਾਰ ਜੂਿੰ , ਭੀਯਡ ਫਿੱ ਕ, ਭੀਰੀਫਿੱ ਕ ਅਤ ਹਯ ਯਸ ਚੂਸਣ ਵਾਰ ਓੀਲੜਆਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ।

ਇਵ ਨਾ ਕਰ:
1. ਜ ਹ ਸਓ, ਪਸਰ ਲਵਿੱ ਚ ਲਹਰ ਦ ਭਹੀਨੇ ਓਈ ਵੀ ਓੀਟਨਾਸaਓ ਦੀ ਸਯਅ ਨਾ ਓਯ। ਇਸ ਨਾਰ ਲਭਿੱ ਤਯ ਓੀਲੜਆਂ ਨੂਿੰ
ਫਚਾਇਆ ਅਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ। ਚਾ, ਤਰਾ, ਜੂਿੰ , ਭੀਯਡ, ਲਚਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਔੀ ਅਤ ਭੀਰੀਫਿੱ ਕ ਰਈ ਰਾਰ ਸੁਿੰ ਡੀ, ਹਯਾ
ਖੜਾ, ਸੀਯਪਡ ਭਿੱ ਔੀ, ਜੀਅਓਲਯਸ ਬੂਿੰ ਡੀ, ਆਨੀਸੀਅਸ ਜਾਤੀ, ਐਪੀਰੀਈਨਸ, ਭੀਯੀਡ ਫਿੱ ਕ ਅਤ ਭਿੱ ਓੜੀ ਫਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ
ਰਬਓਸੀ ਹਨ।
2 ਖਿੱ ਟ ਨੁਓਸਾਨ ਓਯਨ ਵਾਰ ਤਿੰ ਕ ਲਜਵ ਲਓ ਿੱ ਤਾ ਰਟ ਸੁਿੰ ਡੀ ਅਤ ਓੁਿੰ ਡਭਾਯ ਸੁਿੰ ਡੀ ਰਈ ਓਈ ਵੀ ਸਯਅ ਨਾ ਓਯ,
ਲਓਉਲਓ ਇਹ ਓੀੜ ਫਹੁਤ ਹੀ ਖਿੱ ਟ ਨੁਓਸਾਨ ਹੁਿੰ ਚਾਂਦ ਹਨ। ਇਹ ਓੀੜ ਰਜੀਵੀਆਂ (ਟਰਾਈਓਕਯਾਭਾ, ਐਨਟਰੀਜ ਅਤ
ਸੀਭੀਯਾ) ਦੀ ਲਕਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਓਯਦ ਹਨ ਅਤ ਲਪਯ ਇਹ ਰਜੀਵੀ ਅਭਯੀਓਨ ਸੁਿੰ ਡੀ ਅਤ ਹਯ ਸੁਿੰ ਡੀਆਂ ਦੀ
ਯਓਥਾਭ ਓਯਦ ਹਨ।
3. ਫੀ.ਟੀ. ਓੀਟਨਾਂਸਓ ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭ ਤ ਨਾ ਓਯ।
4. ਲਨਉਨਲਓਟਨੋਆਇਡ ਓੀਟਨਾਸਓ (ਐਸੀਟਾਭਲਯਡ, ਇਭੀਡਾਓਰ ਲਯਡ, ਓਰ ਥਾਈਨੀਲਡਨ ਅਤ ਥਾਇਆਭੀਥਾਓਸਭ)
ਦੀ ਵਯਤ ਨਾ ਓਯ ਲਓਉਲਓ ਇਸ ਨਾਰ ਓੀਲੜਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਜaਲਹਯ ਰਤੀ ਸਲਹਣਸੀਰਤਾ ਆ ਸਓਦੀ ਹ।
5. ਲਵਸਵ ਲਸਹਤ ਸਿੰ ਕਠਨ ਓਰਾਸ-1 ਵਾਰ ਓੀਟਨਾਸਓ (ਪਾਸਪਭੀਡਾਨ, ਭੀਥਾਆਇਰ ਯਾਥੀਨ, ਪਯਟ,
ਭਨੋਓਯਟਪਾਸ, ਡਾਈਓਰ ਯਵਾਸ, ਓਾਯਫਪੁਯਾਨ, ਭੀਥਲਭਰ, ਟਰਾਈਜਪਾਸ ਅਤ ਭਟਾਸਸਟਓਸ) ਦੀ ਵਯਤ ਨਾ ਓਯ।
6. ਲਚਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਔੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਪੀਯਲਨਰ ਅਤ ਲਯਥਯਾਇਡ ਨਾ ਵਯਤ।
ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲ ਕੀਸੜਆਂ ਦੀ ਰਕਥਾਭ
ਆਰਸਥਕ ਕਗਾਰ (ਈ.ਟੀ.ਐਲ):- ਜਓਯ ਲਚਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਔੀ/ਤਰ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਦੀ ਆਯਲਥਓ ਓਕਾਯ (ਕਯਡ-II ਹਠਰ ਿੱ ਲਤਆਂ
ਦਾ ਚੁਯੜ ਭੁਯੜ ਜਾਣਾ ਅਤ 25 ਰਤੀਸਤ ਲਦਆਂ ਦ ਓਲਨਆਂ ਦ ਿੱ ਤ ੀਰ ਹ ਜਾਣ) ਆ ਜਾਵ ਤਾਂ ਹਠ ਲਰਔ ਯਓਥਾਭ ਦ
ਨੁਓਤ ਵਯਤ:
) ਲਨਿੰਭ ਤਰ 1.0 ਰਤੀਸਤ + ਲਨਿੰਭ ਦ ਫੀਜ ਦਾ ਅਯਓ 5.0 ਰਤੀਸਤ +0.05-0.1 ਰਤੀਸਤ ਲਡਟਯਜਟ (ਸਾਫਨ)
ਅ) ਵਯਟੀਸੀਰੀਅਭ ਰ ਓਾਨੀ 10 ਕਰਾਭ ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਲਭਰਾ ਓ ਵਯਤ
ੲ) ਡਾਇਆਪਨਥੂਮੂਯਨ 50 WP@ 800 ਕਰਾਭ ਏ.ਆਈ. ਰਤੀ ਹਓਟਅਯ
ਸ) ਪਰ ਲਨਓਾਲਭਡ 50 WG@ 200 ਕਰਾਭ ਏ.ਆਈ. ਰਤੀ ਹਓਟਅਯ
ਹ) ਫੂਯਪਲਜਨ 25 SC@ 200 ਕਰਾਭ ਏ.ਆਈ. ਰਤੀ ਹਓਟਅਯ
ਇਹਨਾਂ ਓੀਟਨਾਸਓਾਂ ਤ ਇਰਾਵਾ ਡਾਈਭਥਏਟ ਜਾਂ ਐਸੀਪਟ ਜਾਂ ਈਥੀਆਨ ਵੀ ਅਦਰ ਫਦਰ ਓ ਓੀਤ ਜਾ ਸਓਦ ਹਨ।
ਜਓਯ ਭੀਯਡ ਫਿੱ ਕ ਪੁਿੱ ਰ ਡਡੀ ਨੂਿੰ ਆਯਲਥਓ ਨੁਓਸਾਨ ਹੁਿੰ ਚਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਐਸੀਪਟ 75 SP ਜਾਂ ਡਾਈਭਥਏਟ @ 1ਲਭ:ਲਰ:
ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਲਭਰਾ ਓ ਵਯਤ ।

ਸੁੁੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਥਾਭ:ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭਾ ਸੁਿੰ ਡੀਆਂ ਨੂਿੰ ਯਓਣ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਯਿੱ ਔਦਾ ਹ।
ਨਾਨ ਫੀ.ਟੀ. ਤ ਸੁੁੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਥਾਭ ਲਈ ਸਸਪਾਸਰਸਾਂ:
ਅਭਰੀਕਣ ਸੁੁੰ ਡੀ:- ਜਓਯ ਔਤ ਲਵਿੱ ਚ 50 ਰਤੀਸਤ ਫੂਲਟਆਂ ਤ ਅਭਯੀਓਣ ਸੁਿੰ ਡੀ ਦਾ ਹਭਰਾ ਹਵ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ
ਆਯਲਥਓ ਓਕਾਯ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਹਠ ਲਰਔ ਅਨੁਸਾਯ ਓੀਤੀ ਜਾ ਸਓਦੀ ਹ।
1. HaNVP ਦੀ ਵਯਤ ਓਯ ਅਤ ਇਸ ਤ ਫਾਅਦ 5 ਰਤੀਸਤ NSKE ਦਾ ਲਿੜਓਾਅ ਇਿੱ ਓ ਹਪਤ ਦ ਵਓਪ ਤ ਓਯ ਜਾਂ
ਪਸਾਰ ਨ ਦੀ ਵਯਤ ਸੁਿੰ ਡੀਆਂ ਦ ਹਭਰ ਜਾਂ ਲਚਿੱ ਟੀ ਭਿੱ ਔੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਆਯਲਥਓ ਓਕਾਯ ਤ ਹੀ ਓਯ।
2. ਲਫਜਾਈ ਤ 70-80 ਲਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਟਯਾਈਓਕਰਾਭਾ ਓਾਯਡ ਨਾਨ ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭ-ਓਾਹ ਤ ਵਯਤ । ਟਯਾਈਓਕਰਾਭਾ
ਆਂਡ ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭ ਉਤ ਨਾ ਵਯਤ ਲਓਉਲਓ ਫੀ.ਟੀ. ਨਯਭਾ ਿਟੀਆਂ ਸੁਿੰ ਡੀਆਂ ਨੂਿੰ ਭਾਯਨ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਯਿੱ ਔਦਾ ਹ।
3. ਹਠ ਲਰਔ ਓੀਟਨਾਸਓਾ ਦੀ ਵਯਤ ਅਭਯੀਓਣ ਸੁਿੰ ਡੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਓਯ।
ਉ) ਓਰ ਯਨਟਯਾਨੀਰੀਯਰ (ਓਯਾਲਜਨ)
ਅ) ਪਰੂਫਡਂਆਭਾਈਡ (ਪਭ)
ੲ) ਸਾਈਨੋਸਡ
ਸ) ਐਭਾਭਓਲਟਨ ਫਨਜਏਟ
ਹ) ਇਿੰ ਡਓਸਾਓਾਯਫ
ਇਹ ਓੀਟਨਾਸਓ ਲਭਿੱ ਤਯ ਓੀਲੜਆਂ ਦਾ ਨੁਓਸਾਨ ਫਹੁਤ ਖਿੱ ਟ ਓਯਦ ਹਨ ਅਤ ਅਭਯੀਓਣ ਸੁਿੰ ਡੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਫਹੁਤ
ਚਿੰ ਕੀ ਤਯਹਾਂ ਓਯਦ ਹਨ।
4. ਗੁਲਾਫੀ ਸੁੁੰ ਡੀ ਅਤ ਸਚਤਕਫਰੀ ਸੁੁੰ ਡੀ:- ਜਓਯ ਇਿੱ ਓ ਸੁਿੰ ਡੀ/ਦਸ ਹਯ ਟੀਡਂ ਜਾਂ 8 ਫਾਰਕ ਤਿੰ ਕ ਹਯ ਯਾਤ, ਲਤਿੰ ਨ
ਰਕਾਤਾਯ ਯਾਤਾਂ ਰਈ ਲਭਰਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯਲਥਓ ਓਕਾਯ ਹ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਿੰ ਡੀਆਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ
ਓੁਇਨਰਪਾਸ 25EC /ਰਪਨੋਪਾਸ 50EC@ 2 ਲਭਰੀਰੀਟਯ ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਜਾਂ ਥਾਇਡੀਓਾਯਫ 75%WP
@2g/ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਜਾਂ ਲਓਸ ਵੀ ਲਯਥਯਾਇਡ ਦੀ ਸਯਅ ਓਯ।
5. ਤੁੰ ਫਾਕੂ ਦੀ ਸੁੁੰ ਡੀ:-ਇਹ ਸੁਿੰ ਡੀ ਝੁਿੰ ਡਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਆਂਡ ਲਦਿੰ ਦੀ ਹ। ਇਸ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਆਂਲਡਆਂ ਨੂਿੰ ਇਓਿੱ ਠੇ ਓਯਓ
ਨਸਟ ਓਯ ਲਦ। ਇਸ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ SlNPV@ 500-LE/ ਹਓਟਅਯ ਜਾਂ ਯੀਭਨ 10 EC@ 200 ਲਭਰੀਲਰਟਯ ਜਾਂ
ਰਾਯਲਵਨ 75WP@ 250 ਕਰਾਭ, 250 ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਾ ਓ ਰਤੀ ਏਓੜ ਦ ਲਹਸਾਫ ਨਾਰ ਲਿੜਓਾਅ ਓਯ।
6. ਜੜਹ ਦੀ ਬੂਿੰ ਡੀ ਦ ਨੂਓਸਾਨ ਤ ਫਚਨ ਰਈ ਰਪਨੋਪਾਸ @ 2 ਲਭਰੀਰੀਟਯ ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਾ ਓ ਲਿੜਓਾਅ

ਓਯ।
7. ਲਜਥ ਬਾਯੀ ਭੀਹ ਲਆ ਹਵ ਉਥ ਖਲਕਆਂ ਦ ਨੁਓਸਾਨ ਤ ਫਚਣ ਰਈ 2% ਭਟਏਰਡੀਹਾਈਡ @ 12.5ਲਓਰ ਰਤੀ
ਹਓਟਅਯ ਦ ਲਹਸਾਫ ਨਾਰ ਲਿੜਓਾਅ ਓਯ। ਇਸ ਓੀਟਨਾਸਓ ਦੀ ਵਯਤ ਵਿੱ ਟਾਂ, ਔਤਾ ਦ ਆਰ -ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਲਜਥ
ਨੁਓਸਾਨ ਹਵ ਉਥ ਹੀ ਓਯ।
ਸਫਭਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਕਥਾਭ
ਰਾਸਵਲਟ/ਕਭਲਾਉਣਾ/ਜੜਹਾਂ ਦਾ ਗਲਣਾ:- ਇਹ ਲਫਭਾਯੀ ੜ ਤ ਫਾਅਦ ਬਾਯੀ ਭੀਹਂ ਜਾਂ ਲਸਿੰ ਚਾਈ ਦਣ ਨਾਰ ਆ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਫਭਾਯੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਓਫਾਰਟ ਓਰ ਯਾਈਡ @ 10 ਲਭਰੀਕਰਾਭ/ਲਰਟਯ (10 PPM) ਦੀ ਵਯਤ
ਲਫਭਾਯੀ ਵਾਰ ਫੂਟ ਅਤ ਲਫਭਾਯੀਆਂ ਦ ਰਿੱਿਣ ਆਉਣ ਦ ਓੁਝ ਖਿੰ ਲਟਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਹੀ ਓਯ ਜਾਂ ਓਾਯ ਆਓਸੀਓਰ ਯਾਈਡ 25
ਕਰਾਭ ਅਤ 200 ਕਰਾਭ ਮੂਯੀਆਂ 10 ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਖਰ ਓ ਵਯਤ ਜਾਂ ਓਾਯਫਡਾਂਲਜਭ 1 ਕਰਾਭ ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਦੀ
ਵਯਤ ਓਯ।
ਟੀਡ ਦਾ ਗਲਣਾ:- ਫਿੱ ਦਰਵਾਈ ਅਤ ਹਰਓੀ ਭੀਹਂ ਤ ਫਾਅਦ ਟੀਡ ਕਰਣ ਸੁਯੂ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ ਸਬ ਤ ਲਹਰਾਂ ੁਯਾਣ
ਟੀਡ ਹੀ ਕਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ 2 ਕਰਾਭ ਭਨਓਜਫ 75WP ਜਾਂ ਓਰ ਯਥਰਲਨਰ 70WP@ 2 ਕਰਾਭ ਜਾਂ 1
ਕਰਾਭ ਫਲਵਸਟਨ ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਦ ਲਹਸਾਫ ਨਾਰ ਵਯਤ । ਚਿੰ ਕੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ 10 ਕਰਾਭ ਸਰਵਟ 99 ਜਾਂ 50 ਲਭ:ਲਰ:
ਟਯਾਈਟਨ 100 ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਲਭਰਾ।
ਝੁਲਸ ਰਗ:- ਇਸ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਭਨਓਜਫ 75WP@ 2.5 ਕਰਾਭ ਰਤੀ ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਖਰ ਓ ਸਯਅ ਓਯ।
ੱ ਸਤਆਂ ਦ ਧੱ ਫ ਅਤ ਹਰ ਝੁਲਸ ਰਗ:- ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਰਈ ਸਟਯਟਸਾਈਓਰੀਨ (15-20 ਕਰਾਭ ਰਤੀ
ਹਓਟਅਯ) + ਓਾਯ ਆਓਸੀਓਰ ਯਾਈਡ (1500-2000 ਕਰਾਭ ਰਤੀ ਹਓਟਅਯ ) ਨੂਿੰ 200-250 ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਾ
ਓ ਲਿੜਓਾਅ ਓਯ।
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰਕਥਾਭ:ਨਦੀਨਨਾਸਓ ਨਵ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰ ਕੀ ਯਓਥਾਭ ਓਯਦ ਹਨ।
ਉਗੇ ਹਏ ਨਦੀਨਾਂ ਰਈ ਨਦੀਨਨਾਸਓ (ਭਾਤਯਾ 50 ਤ 75 ਕਰਾਭ ਏ.ਆਈ ਹਓਟਅਯ)
ਘਾਹ ਨਦੀਨ:- ਲਓਉਜਇਰਾਪ ਇਥਾਇਰ ਜਾਂ ਪੀਨੋਓਸਾਰ ਇਥਾਇਰ ਜਾਂ ਪਰੂਜੀਪ ਫੂਟਾਇਰ ਦੀ ਸਯਅ ਓਯ।
ਡੀਲਾ, ਭਥਾ ਅਤ ਘਾਹ ਨਦੀਨ:- ਯਾਓੁਲਜਰਾ ਪ ਇਥਾਇਰ ਦਾ ਲਿੜਓਾਅ ਓਯ।
ਚੜ ੱ ਸਤਆਂ ਵਾਲ ਨਦੀਨ:- ਯੀਥਾਇਫਓ ਸਡੀਅਭ ਦਾ ਲਿੜਓਾਅ ਓਯ।
ਜਦ ਨਦੀਨ ਉਕਿੱ ਆਉਦਂ ਹਨ ਦ ਨਦੀਨ-ਨਾਸaਓ ਰਬਾਵਸਾਰੀ ਅਤ ਸਭ ਲਸਯ ਯਓਥਾਭ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ। ਨਦੀਨਨਾਸaਓ ਨਵ ਨਦੀਨਾਂ (10-15 ਲਦਨਾਂ ਤ ਖਿੱ ਟ ਉਭਯ ਦ) ਦਾ ਚਿੰ ਕਾ ਯਓਥਾਭ ਓਯਦ ਹਨ ਅਤ ਔਾਸ ਓਯਓ ਖਾਹ ਵਾਰ

ਨਦੀਨਾਂ ਰਈ ਇਹ ਫਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਖਾਹ ਵਾਰ ਨਦੀਨਾਂ ਰਈ ਲਓਉਜਇਰਾਪ ਇਥਾਈਰ, ਪਨਓਸਾਯ
ਇਥਾਇਰ, ਪਰੂਜੀਪ ਫੂਟਾਇਰ ਦੀ ਯੀਥਾਇਫਓ ਸਡੀਅਭ ਚੜ ਿੱ ਤ ਵਾਰ ਨਦੀਨਾਂ ਰਈ ਅਸਯਦਾਯ ਹ। ਹਯ ਜਾਣਓਾਯੀ
ਰਈ ਲਓਸਾਨ ਔਤੀਫਾੜੀ ਮੂਨੀਵਯਲਸਟੀ ਦ ਭਾਲਹਯਾਂ ਨਾਰ ਕਿੱ ਰ ਓਯ ਸਓਦ ਹਨ।

ਸਭ ਦੀ ਸਭੱ ਸਸਆਵਾਂ ਦਾ ਰਫੁੰਧ
ਓਾਹ-ਨਯਭਾ ਲਜਆਦਾ ਾਣੀ ਸਲਹਣ ਨਹੀ ਓਯ ਸਓਦਾ। ਦਸ ਦ ਭਿੱ ਧ ਅਤ ਦਿੱ ਔਣ ਬਾਕ ਦ ਫਹੁਤ ਸਾਯ ਲਹਿੱ ਲਸਆਂ ਲਵਿੱ ਚ
ਲਜਆਦਾ ਭੀਹਂ ਓਾਯਨ ਾਣੀ ਔੜਨ ਦੀ ਸਭਿੱ ਲਸਆ ਆਉਦਂ ਹ। ਓਾਹ-ਨਯਭਾ ਓਾਰੀ ਅਤ ਚੀਓਣੀ ਲਭਿੱ ਟੀ ਅਤ ਭਾੜ ਾਣੀ
ਲਨਓਾਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਓਯਨ ਸਭ ਦੀ ਸਭਿੱ ਲਸਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਭੀਹਂ ਦ ਲਜਆਦਾ ਾਣੀ ਦ ਲਨਓਾਸ ਰਈ ਔਤ ਦੀ ਢਰਾਣ ਦ
ਨਾਰ-ਨਾਰ ਔਾਰ ਫਣਾ ਔਾਸ ਓਯ ਬਾਯੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਲਵਿੱ ਚ। ਲਭਿੱ ਟੀ ਲਵਿੱ ਚ ਨਭੀ ਦੀ ਸਿੰ ਬਾਰ ਰਈ ਔਾਸ ਓਯ ਲਜਥ ਭੀਹਂ 700900 ਲਭਰੀਭੀਟਯ ਹਵ, ਔਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱ ਟਾਂ ਤ ਔਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ ਦੁਫਾਯਾ ਲਭਿੱ ਟੀ ਚੜਾ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਇਸ ਤਓਨੀਓ ਨਾਰ ਵਿੱ ਟਾਂ
ਤ ਫੀਜੀ ਓਾਹ ਭੀਹਂ ਦ ਾਣੀ ਨੂਿੰ ਸਿੰ ਬਾਰ ਰ ਦਂ ਹ ਅਤ ਬਾਯੀਆਂ ਜਭੀਨਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਲਜਆਦਾ ਭੀਹਂ ਦ ਾਣੀ ਲਨਓਾਸ ਰਈ ਵੀ ਇਹ
ਔਾਰੀਆਂ ਵਯਤ ਲਵਿੱ ਚ ਆਉਦਂਆਂ ਹਨ।
ਲਨਓਾਸ ਔਾਰ ਔਤ ਦ ਆਰ -ਦੁਆਰ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜ ਵਾਧੂ ਾਣੀ ਨੂਿੰ ਔਤ ਚ ਓਿੱ ਲਢਆ ਜਾ ਸਓ। ਜ ਲਫਜਾਈ ੂਯੀ
ਨਾ ਹਈ ਹਵ ਤਾਂ ਲਫਜਾਈ ਜਰਦੀ ਤ ਜਰਦੀ ਵਿੱ ਟਾਂ ਅਤ ਔਾਰੀਆਂ ਫਣਾ ਓ ਵਿੱ ਟਾਂ ਦ ਉਿੱ ਯ ਓਯਨ ਦੀ ਲਸਪਾਲਯਸ ਓੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਬਾਯੀ ਭੀਹਂ ਦਾ ਪaਸਰ ਤ ਅਸਯ ਨਹੀ ਹੁਿੰ ਦਾ ਲਓਉਲਓ ਔਾਰੀ ਯਾਹੀ ਵਾਧੂ ਾਣੀ ਦਾ ਲਨਓਾਸ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ। ਜਓਯ
ਾਣੀ ਔੜਨ ਨਾਰ ਪਸਰ ੀਰੀ  ਜਾਵ ਤਾਂ ਔਾਦ ਾ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਜ ਭੀਹਂ ਹਣ ਦੀ ਸਿੰ ਬਾਵਨਾ ਹਵ ਤਾਂ ਔਾਦ ਦੀ ਵਯਤ
ਨਹੀ ਓਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਓਉਲਓ ਭੀਹਂ ਦ ਾਣੀ ਨਾਰ ਔਾਦਾਂ ਦ ਵਲਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਯ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹ। ਔਤ ਲਵਿੱ ਚ ਾਣੀ ਔੜਣ ਨਾਰ
ਔਯਾਫ ਹਏ ਫੂਲਟਆਂ ਨੂਿੰ ਠੀਓ ਓਯਨ ਰਈ 0.5 ਤ 1.0 % DAP ਜਾਂ 19:19:19 ਦਾ ਲਿੜਓਾਅ ਹਪਤ-ਹਪਤ ਦ ਵਓਪ ਤ
ਓਯ।
ਚੁੰ ਗੀ ਪਸਲ ਲ ਣ ਦ ਆਭ ਨੁਕਤ
1. ਵੱ ਡ ਅਤ ਲਘੂ ਤੱ ਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਰਫੁੰਧ:ਭਕਨੀਸੀਅਭ ਸਰਪਟ 0.5%,

2 %DAP ਦ ਲਿੜਓਾਅ ਨਾਰ ਸੁਿੰ ਡੀ ਦੀ ਯਓਥਾਭ ਵਾਰ ਜੀਨ ਦੀ ਸਭਯਿੱ ਥਾ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹ

ਅਤ ਪਸਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿੱ ਲਤਆਂ ਤ ਰਾਰੀ ਦੀ ਸਭਿੱ ਲਸਆ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਦੀ 10 PPM/ਲਰਟਯ ਓਫਾਰਟ ਓਰ ਯਾਈਡ ਦਾ ਿੱ ਲਤਆਂ ਤ
ਲਿੜਓਾਅ ਅਤ 0.1 % ਫਲਵਸਟਨ ਦੀ ਲਭਿੱ ਟੀ ਲਵਿੱ ਚ ਕੜੁਿੱ ਚ ਓਯਨ ਨਾਰ ਓਭਰਾਏ ਹਏ ਫੂਲਟਆਂ ਨੂਿੰ ਠੀਓ ਓੀਤਾ ਜਾ ਸਓਦਾ
ਹ।

2. ੱ ਸਤਆਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਥਾਭ
2 % ਮੂਯੀਆ, 0.5 % ਲਜਿੰ ਓ ਸਰਪਟ ਅਤ 0.2 % ਫਯਨ ਦਾ ਲਿੜਓਾਅ 90 ਲਦਨਾਂ ਦੀ ਪਸਰ ਤ 15 ਲਦਨਾਂ ਦ ਵਓਪ
ਤ ਓਯ।
3. ਪੁੱ ਲ ਡਡੀ ਦ ਝੜਨ ਤ ਫਚਾਅ
7 ਲਭਰੀਲਰਟਯ ਰ ਨੋਲਪਓਸ 4.5 SL (NAA)15 ਲਰਟਯ ਾਣੀ ਲਵਿੱ ਚ ਖਰ ਓ ਲਿੜਓਾਅ ਓਯਨ ਨਾਰ ਪੁਿੱ ਰ ਡਡੀ ਨੂਿੰ
ਝੜਨ ਤ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਸਓਦਾ ਹ।

