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ನಿೀಯಹರಿ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಸತಿತಮ ಹೆೈಬಿರಡಗಳಳನುೀ ಸಹದಯಹದಶುು

ಕನಹಾಟಕ

ಫೆೀಗನೆ ಬಿತತನೆ ಭಹಡಫೆೀಕು.

ಮಹದರಿ
ಭಳೆಮ ರಭಹಣ (ಮಿ.ಮಿೀ) < 5 5-20 20-50 50-80 > 80

ಕೆೇೇಂದ್ರೇಯ ಸತ್ತಿ ಷೇಂಶೆ ೇಧನಹ ಷೇಂಸಹಾನದ್ೇಂದ ಶಿಫಹರಷುು ಮಹಡಿರು ನಿಾಸಣಹ ತೇಂತರಗ್ಳು
(ಕೆ.ಆರ್ ಕಹರಿಂತಿ ಲೆೀಖಕಯಹಗಿದಹಾಯೆ : ಇದಯ ಮಹುದೆೀ ಬಹಗು ರಕಟಣೆಮಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಮಹುದೆೀ ಯೂದಲ್ಲಿ
ಲೆೀಖಕಯ ಅನುಭತಿಯಿಲಿದೆೀ ಫಳಷಫಹಯದು)
ಈ ಷಿಂಕ್ಷಿತ ಟಿುಣಿಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಪಹಯಷುು ಭಹಡಿಯು ತಿಂತರಗಳು

ಕೆೀಿಂದ್ರೀಮ ಸತಿತ ಷಿಂವೆೃೀಧನಹ ಷಿಂಸಹಾನ

ದ

ರಯೀಗಗಳ ಪಲ್ಲತಹಿಂವಗಳನುೀ ಆಧರಿಸ್ೆ ಭತುತ ವಿವಿಧ ಯಹಷಿರೀಮ ಭತುತ ಜಹಗತಿಕ ನಿಯೀಗಗಳು ನಿೀಡಿಯು
ಭಹಗಗದವಗನಗಳನುೀ ಫಳಸ್ದೆ.
ಸಹಮಹನಯ ಬೆಳೆ ಆರೊೇಗ್ಯ ನಿಾಸಣಹ ಕರಮಗ್ಳು
1.

ಭಳೆಮಹಶ್ರರತ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಫೆೀಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು ತಳಗಳು ಅಥಹ ಬಿಟಿ ಸತಿತ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳನುೀ
ಭಳೆಮಹಶ್ರರತ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ 80 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೀಟರ್ ಭಳೆ ಫಿಂದಕೂಡಲೆೀ ಫೆೀಗನೆ ಬಿತತನೆ ಭಹಡುುದು ಉತತಭ.
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2.

1

ಫೆಳೆಮಲು ಆದಯತೆ ಕೊಡಫಸುದು.
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3.

ಭಳೆ ಆಶ್ರರತ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತತನೆಮನುೀ ದ್ಿಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ ವಿವೆೀಶಹಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಂದರತೆ ನೆಟು ಯಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ
(high density planting systems) ಕೆೈಗೊಳುಳುದು ಷೂಕತಹಗಿದೆ

4.

ಭಳೆ ಆಶ್ರರತ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಸತಿತ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳನುೀ 90 × 10 ಸೆಿಂಟಿಮಿೀಟರ್ ಅಿಂತಯದಲ್ಲಿ ಬಿತತನೆ
ಭಹಡಫಸುದು. ಭತುತ ಹಯಕ ನಲ್ಲಿ ನಿೀಯಹರಿ ಅಿಂತಯ

5. ಷೂಯಜ್ (CICR, ನಹಗುುರ್), ಏನ್ ಎಚ್ 615 (VN-MAU, ಫಗಹಿೀ), ಎ.ಕೆ.ಎಚ್ 081 (ಡಹ PDKV,
ಅಕೊೀಲ), ಫುಲೆ ಧನವಿಂತರಿ (MPKV, ಯಹಸುರಿ) ಫೆೀಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು ಬಿಟಿಯೀತಯ ಸತಿತ ತಳಗಳಹಗಿದುಾ,
ಇುಗಳನುೀ ಜ್ೂನ್ 15ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಂದರತೆ ನೆಟು ಯಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ (high density planting
systems) 60 × 10 ಸೆಿಂಟಿಮಿೀಟರ್ ಅಿಂತಯದಲ್ಲಿ ( 40 × 10 ಸೆಿಂಟಿಮಿೀಟರ್ - ಫುಲೆ ಧನವಿಂತರಿ) ಬಿತತನೆ
ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ನಿೀರಿನ ಕೊಯತೆ ಭತುತ ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಫಹಧೆಯಿಿಂದ ತಪ್ಪುಸ್ಕೊಳಳಫಸುದು.
6. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಂದರತೆಮ ಬಿಟಿಯೀತಯ ಸತಿತ ತಳಗಳನುೀ ಸೊಮಹಬಿೀನ್ (ಫರಡಿಯೆೈಜೊಬಿಭಿಂ ಜ್ಹನಿಕಿಂ ಬಿೀಜ್
ಚ್ಚಕ್ತೆುಯಿಂದ್ಗೆ), ಅಲಷಿಂದ್ ಅಥಹ ಉದ್ಾನ ಫೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಿಂತಯ ಫೆಳೆಮಹಗಿ (45 ಸೆಿಂಟಿಮಿೀಟರ್
ಸಹಲುಗಳ ಭದೆಯ ಭತುತ 10 ಸೆಿಂಟಿಮಿೀಟರ್ ಷಷಯಗಳ ಭದೆಯ) ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ.
7. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಿಂದರತೆಮ ಬಿಟಿ ಸತಿತ ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುೀ ಸೊಮಹಬಿೀನ್ (ಫರಡಿಯೆೈಜೊಬಿಭಿಂ ಜ್ಹನಿಕಿಂ ಬಿೀಜ್
ಚ್ಚಕ್ತೆುಯಿಂದ್ಗೆ), ಅಲಷಿಂದ್ ಅಥಹ ಉದ್ಾನ ಫೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಿಂತಯ ಫೆಳೆಮಹಗಿ (ಎಯಡು ಬಿಟಿ ಹೆೈಬಿರಡ್
ಸಹಲುಗಳ ಭಧೆಯ ಿಂದು ಸಹಲ್ಲನಿಂತೆ) ತೆಗೆದುಕೊಳಳಫಸುದಹಗಿದೆ.
8.

ಸತಿತ ಫೆಳೆಮ ಷುತತ ತೊಗರಿ ಫೆಳೆಮ 2-3 ಗಡಿ ಸಹಲುಗಳನುೀ ಫೆಳೆಮುುದು ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ (ಮಿಲ್ಲ ಫಗ್ಸು) ಭತುತ
ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಸತೊೀಟಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಹಮಕಹಗುತತದೆ

9. ಮೊದಲ ಭಳೆಮ ನಿಂತಯ ಪಹರ್ಮಗ ಮಹಡ್ಗ ಗೊಫೃಯ ಅಥಹ ಕಹಿಂಪೀಷತನುೀ ರತಿ ಹೆಕೆುೀರಿಗೆ 5 ರಿಿಂದ 10 ಟನ್
ಫಳಷಫೆೀಕು.
10. ಪೀಶಕಹಿಂವಗಳ ಸ್ಾರಿೀಕಯಣಕಹಕಗಿ ಅಜೊೀಟೊೀಫಕೆುರ್ ಭತುತ ಪ್ಪ.ಎಸ್.ಬಿ.ಗಳನುೀ ರತಿ ಕೆಜಿ ಬಿೀಜ್ಕೆಕ 25 ಗಹರಿಂ
ಫಳಷಫೆೀಕು.
11. ದೊಡಡ ಭತುತ ಷೂಕ್ಷಮ ಪೀಶಕಹಿಂವಗಳ ಅತುಯತತಭ ನಿಗಸಣೆಗೆ: MgSO4, 2% ಮೂರಿಮಹದ ನಿಂತಯ 2%
ಡಿಎಪ್ಪ ಸ್ಿಂಡಿಷುುದರಿಿಂದ Cry1Acಮ ಷರಿಮಹದ ಅಭಿಯಕತಹಗುತತದೆ ಭತುತ ಎಲೆಮ ಕೆಿಂಹಗುವಿಕೆಮ
ಷಭಸೆಯಮೂ ಕಡಿಮಮಹಗುತತದೆ. ಷಷಯ ಣಗು ಯೊೀಗದ ಆಯಿಂಭಿಕ ಸಿಂತದಲ್ಲಿ 1% ಕೊೀಫಹಲ್ಟು ಕೊಿೀಯೆೈಡ್
ಸ್ಿಂಡನೆ ಭತುತ

ಭಣಿಿನ ದರೌಶಧಹಗಿ 1% ಫವಿಸ್ತನ್ ಉಯೀಗಿಷುುದರಿಿಂದ ಷಷಯಗಳ ಚೆೀತರಿಕೆಗೆ

ಷಹಹಮಹಗುತತದೆ.
12. ಎಲೆ ಕೆಿಂಹಗುವಿಕೆಮ ಸತೊೀಟಿ: ಫೆಳೆಮ 90

ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 15

ದ್ನಗಳ ಅಿಂತಯದಲ್ಲಿ ಎಯಡು ಫಹರಿ 2%

ರಭಹಣದಲ್ಲಿ (ರತಿ 15 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿಗೆ 7 ಮಿಲ್ಲೀ) ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ
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13. ಚೌಕಗಳು ಭತುತ ಸೂುಗಳ ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆ: ಿನೊಫಿಕ್ಷ್ 4.5 ಎಸ್ಎಲ್ಟ ( ಎನ್ಎಎ) ಹಹಮೊೀಗನನುೀ 21 ಪ್ಪ.ಪ್ಪ.ಎಿಂ.
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ಮೂರಿಮಹ, 0.5% ಷತುವಿನ ಷಲೊೀಟ್ ಭತುತ 0.2% ಫೊೀಯಹನ್ ಸ್ಿಂಡನೆ ಭಹಡಿ.
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ಕೇಟಗ್ಳ ನಿಾಸಣೆ

ಸಹಮಹನಯ ಶಿಫಹರಷುಗ್ಳು
ಮಹಡಿ:
1. ಯಷ ಹಿೀಯು ಕ್ೀಟ ನಿಯೊೀಧಕ ತಳ ಅಥಹ ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುೀ ಆಯಕ ಭಹಡಿ. ಯಷಹಿೀಯು ಕ್ೀಟ ನಿಯೊೀಧಕ
ಬಿಟಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳಗೆ ಕೆಲು ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳ ಸ್ಿಂಡನೆಮ ಅಗತಯಹಗಫಸುದು.
2. ಯಷ ಹಿೀಯು ಕ್ೀಟಗಳ ಯಬಕ್ಷಕಗಳನುೀ ಪರೀತಹುಹಿಷಲು, ಸೊಮಹಬಿೀನ್ ಅಥಹ ಜೊೀಳ ಅಥಹ ಉದ್ಾನ
ಅಥಹ ಸಲಷಿಂದ್ ಅಿಂತಯ ಫೆಳೆಗಳನುೀ ಫೆಳೆಮಫೆೀಕು.
3. ರತಿ ಕೆಜಿ ಬಿೀಜ್ಕೆಕ ಇಮಿಡಹಕೊಿೀಪ್ಪರಡ್ (8 ಗಹರಿಂ), ೆೈಟಹಯಕ್ಸು ಅಥಹ ಥೆೈಯಹರ್ಮ (3 ಗಹರಿಂ) ಫಳಕೆ ಯಷ
ಹಿೀಯು ಕ್ೀಟಗಳ ಭತುತ ಯೊೀಗಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡುತತದೆ.
4. ವಿವೆೀಶಹಗಿ ಯಷ ಹಿೀಯು ಕ್ೀಟಗಳ ನಿಗಸಣೆಗಹಗಿ ಕನಿಶಠ ಸಹಯಜ್ನಕಮುಕತ ಗೊಫೃಯಗಳನುೀ ಫಳಸ್.
5. ಕೃಷಿ ಬೂಮಿಮಲ್ಲಿ ನೆೈಭಗಲಯ (ಕಳೆಯಹಿತ) ಕಹಹಡಿ
6. ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ ಭುತಿತಕೊಿಂಡಿಯು ಷಷಯಗಳನುೀ ಕ್ತುತ ನಹವಭಹಡುುದು.
7. ಫೆೀವಿನ ಅಿಂವಗಳನುೀ ಭತುತ ಜೆೈವಿಕ ನಿಮಿಂತರಣ ಆಯಕಗಳನುೀ ಫಳಸ್.
8. ಪೆಯೊೀಮೊೀನ್ ಫಲೆಗಳು ಪ್ಪಿಂಕ್ಸ ಕಹಯಿಕೊಯ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲ್ಲವಚಹಯಣೆಗೆ ಷಭಥಗಹಗಿೆ
9. ಬಿತತನೆ ಭಹಡಿದ 30-40 ಭತುತ 50-60 ದ್ನಗಳ ನಿಂತಯ ತಿರಪ್ಸು, ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ ಭತುತ ಇತಯೆ ಯಷ ಹಿೀಯು
ಕ್ೀಟಗಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತುತ ರಿಷಯ-ಸೆೀೀಹಿ ನಿಮಿಂತರಣಕಹಕಗಿ, ಇಮಿಡಹಕೊಿೀಪ್ಪರಡ್, ಡೆೈಮಥೊೀಯೀಟ್
ಅಥಹ ಅಸ್ಪೆೀಟನುೀ ಕಹಿಂಡಕೆಕ ಅಥಹ ಭಣಿಿಗೆ (ಫೆೀರಿನ ಫಳ) ಫಳಷಫೆೀಕು.

ಮಹಡಬೆೇಡಿ:
1. ತಿೀರಹದ ಎಲೆ ಭುದುಯು ಯೊೀಗನುೀ ತಡೆಗಟುಲು ಉತತಯ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 15 ಮೀ ನಿಂತಯ ಬಿತತನೆ
ಭಹಡುುದನುೀ ತಪ್ಪುಷಫೆೀಕು
2. ನೆೈಷಗಿಗಕ ಜೆೈವಿಕ ನಿಮಿಂತರಣನುೀ ಷಿಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಫೆಳೆಮ ಮೊದಲ ಎಯಡು ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಹಸಹಮನಿಕ
ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳನ ಫಳಕೆಮನುೀ ಸಹದಯಹದಶುು ತಪ್ಪುಷಫೆೀಕು.
3. ಸತಿತ ಎಲೆ ಫೀಲಡರ್, ಷಯಲೆತ ದೆಯೊಗತ, ಭತುತ ಸತಿತ ಸೆೀಮಿಲೂೆರ್, ಅನೊೀಮಿಸ್ ಪೆಿೀಹ ಭತುತ ಇತಯೆ
ಲೆಪ್ಪಡೊೀೆುೀಯನ್ ಕ್ೀಟಗಳು ನಗಣಯ ಹಹನಿಮನುೀಿಂಟು ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಇುಗಳ ನಿಮಿಂತರಣಕೆಕ
ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳನುೀ ಫಳಷಫಹಯದು. ಅಲಿದೆ ಈ ಕ್ೀಟಗಳು ಕಹಯಿಕೊಯಕ ನಿಮಿಂತರಕ ಮಿತರ ಕ್ೀಟಗಳಹದ
ಟೆೈಕೊೀಗಹರಭಹ,

ಅಿಂತೆಲೆಸ್

ಭತುತ

ಸ್ಸ್ಯೊೀ

ಪಹಮೊೀಗಷ

ಇತಹಯದ್ಗಳ

ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ

ಷಹಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುತತೆ.

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ುಟ

ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಡಿ.
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4. ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲೆ ಆಯಕ ತತಡನುೀ ತಪ್ಪುಷಲು ಬಿಟಿ ಸತಿತ ಮೀಲೆ ಬಿಟಿ ಪಹಭುಗಲೆೀವನುಗಳನುೀ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015

5. ಸತಿತ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಬಿೀಜ್ಗಳನುೀ ಇಮಿಡಹಕೊಿೀಪ್ಪರಡ್-ಮಿಶ್ರರತಗೊಳಸ್ಯುುದರಿಿಂದ, ನಿಯೀನಿಕೊೀಟಿನೊೀಇಡ್
ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳಹದ ಅಸೆತಮಿಪ್ಪರದ್, ಇಮಿಡಕೊಿೀಪ್ಪರಡ್, ಕೊಿೀಥಮಹನಿದ್ೀನ್ ಭತುತ ತಿಯೀಮಥೊಕ್ಷಭಗಳನುೀ
ಸ್ಿಂಡನೆ ಭಹಡುದನುೀ ತಪ್ಪುಷಫೆೀಕು.
6. ಡಫೂಿೂ.ಎಚ್.ಒ ವೆರೀಣಿ- I (ಅತಯಿಂತ ಅಹಮಕಹರಿ ಗಗ) ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳಹದ ಫೀಷೂಮಿದೊನ್, ಮಿೀಥೆೈಲ್ಟ
ಹಯಯಹಥಿಮಹನ್, ಫೀಯೆತ್, ಮೊನೊೀಕೊರಟೊೀಪಹಸ್, ಡಿಕೊಿೀರ್ವಗಸ್, ಕಹಫೊೀಗಫುಯೊೀನ್, ಮತೊೊಮಿಲ್ಟ,
ಟೆೈಜೊಪಹಸ್, ಭತುತ ಮಟಹಸ್ಸೊತಕ್ಷ್ ಗಳನುೀ ಫಳಷಫೆೀಡಿ.
7. ಫಿಪರೀನಿಲ್ಟ ಭತುತ ೆೈಯೆಥಹರಯ್ಡ್ಡ್ ಫೆಳಷದ್ಯುುದರಿಿಂದ ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಸಯಡುವಿಕೆಮನುೀ ತಡೆಗಟುಫಸುದು.
8.

ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳ ಮಿವರಣಗಳನುೀ ತಪ್ಪುಸ್.

ರಷ ಹಿೇರು ಕೇಟಗ್ಳ ನಿಾಸಣೆ:
ಆರ್ಥಾಕ ಗ್ರಿಶಟ ಮಟಟ (ಇ.ಟಿ.ಎಲ್.): ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಭತುತ/ಅಥಹ ಲ್ಲೀಫ್ ಹಹರ್ ಹಹನಿಮು ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶು ಭಟುದ
ವೆರೀಣಿ- II ತಲುಪ್ಪದಯೆ ಅಿಂದಯೆ ಎಲೆಗಳ ಭುದುಯುವಿಕೆ ಭತುತ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಕ್ರಿಂಕ್ಿಿಂಗ್ಸ ಭತುತ 25% ಷಷಯಗಳ
ಎಲೆಗಳ ಅಿಂಚು ಸಳದ್ ಫಣಿಕೆಕ ತಿಯುಗಿದಯೆ, ಕೆಳಗೆ ಷೂಚ್ಚಸ್ದ ಮಹುದಹದಯು ಕ್ೀಟ ನಿಮಿಂತರಣ ಕರಭಗಳನುೀ
ಫಳಷಫಸುದು.
1. ಫೆೀವಿನ ಎಣೆಿ 1.0% + ಫೆೀವಿನ ಬಿೀಜ್ದ ಸಹಯ 5.0% + 0.05-0.1% ಡಿಟಜ್ಗಿಂಟ್
2. 10 ಗಹರಿಂ ೆಟಿರಸ್ಲ್ಲಮಿಂ ಲೆಕಹನಿಮ ಉತತಭ ಪಹಭುಗಲೆೀವನನುೀ ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಫಳಷಫೆೀಕು
3. ಡೆೈಅಪೆನಿಾಉಯೊನ್ (50 ಡಫೂಿೂಪ್ಪ 800 ಗಹರಿಂ/ಹೆಕುರ್),
4. ಫಿೀನಿಕಹಮಿದ್ 50 ಡಫೂಿೂಜಿ 200 ಗಹರಿಂ ಎ. ಐ/ಹೆಕುರ್ ಅಥಹ
5. ಫುೆರಪೆಜಿನ್ 25% ಎಸ್ ಸ್ 200 ಗಹರಿಂ ಎ. ಐ/ಹೆಕುರ್
ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳಹದ ಡೆೈಮಥೊಎಟ ಅಥಹ ಅಸ್ಪೆೀಟ್ ಅಥಹ ಎಥಿಮಹನ್ ಇುಗಳನುೀ ಫಳಷಫಸುದು ಆದಯೆ
ರಿಷಯ ಭತುತ ರಿಷಯ ಷುಯಕ್ಷತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಭತುತ ರತಿಯೊೀಧಕೆಕ ಷಿಂಫಿಂಧಿಸ್ದ ಅಿಂವಗಳ ದೃಷಿುಯಿಿಂದ ಇುಗಳ
ಫಳಕೆಮನುೀ ಮಹಗಮ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಿ ರಿಗಣಿಷಫೆೀಕು.
ಮಿೀರಿದ್ ಫಗ್ಸ ಸತಿತಮ ಚೌಕಗಳಗೆ ಆಥಿಗಕ ಹಹನಿಮನುೀ ಉಿಂಟುಭಹಡಿದಯೆ, ಅಸ್ಪೆೀಟ್ 75 ಎಸ್ ಪ್ಪ @ 1 ಗಹರಿಂ
/ಲ್ಲೀಟರ್ ಅಥಹ ಡೆೈಮಥೊಎಟ ಸ್ಿಂಡಿಷುಿಂತೆ ಷಲಹೆ ನಿೀಡಲಹಗಿದೆ.
ಕಹಯಿಕೊರಕ ಕೇಟಗ್ಳ ನಿಾಸಣೆ:
ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೀಟಗಳನುೀ ನಿಮಿಂತಿರಷಲು ಬಿಟಿ ಸತಿತಮು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ

ಯಿಂಧರವಿಯು ಷಷಯಗಳು) ಷಭಮದಲ್ಲಿ.
ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ರೆೀವ

ುಟ

ಕಹಯಿಕೊಯಕಕೆಕ ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶು ಭಟುದ ( ಇ ಟಿ ಲ್ಟ) 50% ಪ್ಪೀಡಿತ ಷಷಯಗಳ ( ಡೆದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ
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ಕೆಳಗಿನ ತೇಂತರಗ್ಳನುು ಬಿಟಿಯೇತರ ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಶಿಫಹರಷು ಮಹಡಲ್ಹಗಿದೆ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015

1. ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶು ಭಟುದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಕಹಯಿಕೊಯಕ, ಸೊುೀಡೊೀತಯ ಅಥಹ ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಗಳನುೀ
ನಿಮಿಂತಿರಷು ಷಲುಹಗಿ ಮೊದಲು ಬಿ ಟಿ ಸತಿತಮ ಮೀಲೆ ಹೆಚ್ಎಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ ಫಳಸ್, ಿಂದು ಹಯದ ನಿಂತಯ
ಫೆೀವಿನ ಬಿೀಜ್ದ ಸಹಯ 5.0% ನಶುು ಅಥಹ ಫೀಷಲೊೀನೆ ಫಳಷಫೆೀಕು.
2. ಬಿತತನೆಮ 70-80 ದ್ನಗಳ ನಿಂತಯ, ಲಬಯವಿದಾಯೆ ಟೆೈಕೊೀಗಹರಭಹನುೀ ಬಿಟಿಯೀತಯ ನಭೂನೆಗಳ ಮೀಲೆ
ಫಳಷಫಸುದು. ಟೆೈಕೊೀಗಹರಭಹದ
ಟೆೈಕೊೀಗಹರಭಹ

ನಜಹತ ಶ್ರವುಗಳು ಬಿಟಿ ಸತಿತಮ ಮೀಲೆ ಕೊಲಿಲುಡುುದರಿಿಂದ

ಹಯಯಹಸ್ಟಹಯಿಡ್

ಬಿಡುಗಡೆಮನುೀ

ತಪ್ಪುಷಫೆೀಕು,

ಇಲಿಹದಯೆ

ಇದು

ನಿಶುರಿಣಹಭಕಹರಿಮಗುತತದೆ.
3. ಕಹಯಿಕೊರಕ ಕೇಟಗ್ಳ ಮೇಲ್ೆ ರಿಣಹಮಕಹರಿಯಹಗಿರು ಕೇಟನಹವಕಗ್ಳು
a. ಕೊಿೀ ಯಿಂತರನಿಲ್ಲಪರಲ್ಟ (ಕೊಯಜೆನ್)
b. ಫುಿಫೆನಿಾಮಹಮೈಡ್ (ಪೆೀರ್ಮ)
c. ಸೆುೈನೊೀಸಹಡ್
d. ಎಭಮಕ್ುನ್ ಫೆನೊೊಯೀಟ್ ಭತುತ
e. ಇಿಂಡೊೀ ಕ್ಷಕಹರ್ಬಗ
ಈ ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳು ಗುರಿ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮಾ ವಿಶತವನುೀ ಹೊಿಂದ್ದುಾ, ಸತಿತ ರಿಷಯದ
ರಯೀಜ್ಕಯ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲೆ
ಷಭಥಗನಿೀಮ

ಕಡಿಮ ವಿಶತವನುೀ ಹೊಿಂದ್ೆ. ಈ ಕ್ೀಟನಹವಕಗಳನುೀ ರಿಷಯ

ಕ್ೀಟನಹವಕ-ನಿಯೊೀಧಕ

ನಿಗಸಣೆ

ಕಹಮಗಕರಭಗಳಲ್ಲಿ

ಆದವಗಹರಮಹಗಿ

ಫಳಷಫಸುದು.
4. ಪೇಂಕ್ ಮತುಿ ಚುಕೆೆ ಕಹಯಿಕೊರಕಗ್ಳು: ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶು ಭಟುು ಿಂದು ಫದುಕ್ಯು ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಭರಿಮು
ಸತುತ ಸಸ್ಯು ಬಿೀಜ್ಕೊೀವಗಳಲ್ಲಿದುಾ ಅಥಹ ರತಿ ಯಹತಿರಗೆ 8 ತಿಂಗಗಳು ಭೂಯು ನಿಯಿಂತಯ ಯಹತಿರಮಲ್ಲಿ
ಕಹಣಿಸ್ಕೊಿಂಡಯೆ, ಕ್ವನಹಲಹೂಸ್ 25 ಇಸ್, ಪರೀಪೆನೊೀಪಹಸ್ 50 ಇಸ್ @ 2 ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟರ್/ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್
ನಿೀರಿಗೆ ಅಥಹ ಥಿಡಿಕಹರ್ಬಗ 75

ಡಫೂಿೂ ಪ್ಪ 20

ಗಹರಿಂ ಅಥಹ ಮಹುದೆೀ ೆೈಯೆ ತರಯ್ಡ್ಾ ಅನುೀ

ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು.

ಇತರ ಕೇಟಗ್ಳು
1. ಸಹುಡೊಪ್ೆಟರಹ ಲ್ಲಟುರ: ಕ್ೀಟಗಳ ಮೊಟೆುಗಳನುೀ ಆಮುಾಕೊಳುಳುದು ಅಥಹ ಎಸ್ ಎಲ್ಟ ಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ
(ಸಹುಡೊೆುಯಹ ಲ್ಲಟುಯ ನುಕೆಿಅರ್ ಹಲ್ಲಹೆೈಡೊರೀಸ್ಸ್ ೆೈಯಸ್) @ 500

ಎಲ್ಟ ಇ/ಹೆಕೆತಯೆ ಅಥಹ

ರಿಮೊನ್ 10 ಇ ಸ್ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು ಅಥಹ 250 ಗಹರಿಂ ಲಹವಿಗನ್ 75 ಡಫೂಿೂ ಪ್ಪ ಅನುೀ 250 ಲ್ಲೀಟರ್
ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸ್ ಿಂದು ಎಕಯೆಗೆ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು.

ುಟ

ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸ್ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು.
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2. ಕಹಿಂಡದ ನುಸ್ ಕ್ೀಟದ ಹಹನಿಮನುೀ ಕಡಿಮಗೊಳಷಲು 2 ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟರ್ ಪರಪೆನೊೀಪಹಷನುೀ ಿಂದು

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015

3. ಭಹರಿೇ ಮಳೆ ರದೆೇವಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸೆುೇಲ್ ಕಹಟ: 2% ಮಟಹಲ್ಲಾಹೆೈಡ್ (ಸೆೀೀಲ್ಟ ಕೊಲಿಲು) @ 12.5 ಕೆಜಿ / ಹೆಕೆತಯೆ
ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಇದನುೀ ಸೆೀೀಲ್ಟ ಅಡಗುತಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ಫದುಗಳ ಮೀಲೆ ಭತುತ ಸೆೀೀಲ್ಟ ಹಹನಿಮನುೀಿಂಟು
ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಮ ಷುತತಲ್ಲನ ಭಣಿಿನಲ್ಲಿ ಹಹಕಫೆೀಕು.
ರೊೇಗ್ ನಿಾಸಣೆ
ಪ್ಹಯರಹವಿಲ್ಟ ಅಥವಹ ಸಠಹತ್ ಒಣಗ್ು (ಹೊಷ ವಿಲ್ಟ) ಅಥವಹ ವಿಲ್ಟ / ಬೆೇರು ಕೊಳೆತ: ಈ ಯೊೀಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಫಯ ನಿಂತಯ ಭಳೆ ಫಿಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ನಿೀಯಹರಿ ಇಯುಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಸ್ಕೊಳುಳತತೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಹಣಿಸ್ಕೊಿಂಡ
ಕೆಲು ಗಿಂಟೆಗಳ ಳಗೆ 10 ಮಿಲ್ಲ ಗಹರಿಂ ಕೊೀಫಹಲ್ಟು ಕೊಿೀಯೆೈಡ್ ನುೀ ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸ್
ಹಹನಿಗೊಳಗಹದ ಷಷಯಗಳ ಮೀಲೆ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು ಭತುತ / ಅಥಹ 25 ಗಹರಿಂ ಕಹರ್ -ಆಕ್ು ಕೊಿೀಯೆೈಡ್ ಭತುತ
200 ಗಹರಿಂ ಮೂರಿಮ ಮಿವರಣನುೀ 10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥಹ 1 ಗಹರಿಂ ಕಹಫೆಗನಹಡಜಿರ್ಮ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಫೆಯಸ್ ಷಷಯಗಳು ತೊೀಮುಿಂತೆ ಸ್ಿಂಡಿಷಫೆೀಕು. .
ಬಿೇಜಕೊೇವ ಕೊಳೆತ
ಸಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಯಿಂಭಿಕಹಗಿ ಜಿೀತಳೆದ ಷಷಯದ ಕೆಳಬಹಗದ ಜಿೀಕೊವಗಳು ಮೊೀಡ ಭತುತ ತುಿಂತುಯು
ಸನಿಗಳ ಕಹಯಣ ಕೊಳೆತು ಹೊೀಗುತತೆ. ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಹರಿಂ ಭನೊಕಜೆರ್ಬ 75 ಡಫೂಿೂಪ್ಪ ಭತುತ
ಕೊಿೀಯೊೀಥಲೊೀನಿಲ್ಟ 70 ಡಫೂಿೂಪ್ಪ ಸ್ಿಂಡಿಸ್. ಉತತಭ ಪಲ್ಲತಹಿಂವಗಳಗಹಗಿ, 100 ಲ್ಲೀಟರ್ ಶ್ರಲ್ಲೀಿಂಧರನಹವಕದ
ಮಿವರಣದಲ್ಲಿ 10 ಗಹರಿಂ ಸೆಳೆವತ್ 99 ಅಥಹ 50 ಮಿಲ್ಲ ಟೆೈಟಹನೀ ಫಳಸ್.
ಆಲ್ೆಟನೆಾರಿಯಹ ರೊೇಗ್: ಿಂದು ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಗಹರಿಂ ಭನೊಕಜೆರ್ಬ ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
ಮೈರೊೇಥೆೇಸಿಯಮ್ ಎಲ್ೆ ಚುಕೆೆ ರೊೇಗ್ ಮತುಿ / ಅಥವಹ ಬಹಯಕಟೇರಿಯಹ ರೊೇಗ್: 200-250 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸೆರಪುೀಮೈಸ್ನ್ ಷಲೊೀಟ್ (15-20 ಗಹರಿಂ / ಹೆ) ಜೊತೆಗೆ ಕಹರ್ ಅಕ್ಷಿಕೊಿೀಯೆೈಡ್ (1.5 ರಿಿಂದ 2 ಕೆಜಿ / ಹೆಕುಯೆ)
ಸ್ಿಂಡನೆ.
ಕಳೆಯ ನಿಾಸಣೆ
ಮೊಳಕೆಗೂ ಭುಿಂಚೆ, ಕಳೆನಹವಕಗಳಹದ ಸಹುಿಂಪ್ಸ 30 ಇ.ಸ್. ಅಥಹ ಫಷಲ್ಲನ್ 45 ಇ.ಸ್. ಗಳನುೀ ರತಿ ಹೆಕೆುೀರಿಗೆ 2.5
ಲ್ಲೀಟರ್ ಫಳಸ್, ನಿಂತಯ ಕೃಷಿ ಬೂಮಿಮನುೀ ಸಯಗಫೆೀಕು.
ಕಳೆಗಳ ಕ್ರಿಮ ಅಿಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಹವಕಗಳು ಅತಯಿಂತ ರಿಣಹಭಕಹರಿ.
ಸುಟಿಟದಹನೇಂತರದ ಕಳೆನಹವಕಗ್ಳು (50-75 ಗಹರೇಂ ಎ.ಇ. ರತ್ತ ಹೆಕೆಟೇರಿಗೆ)
ಸುಲುಿಗ್ಳಿಗೆ: ಕ್ವಜ್ಲೊೀಪಹಪ್ಸ-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಪೆೀನೊೀಕ್ಷಪರನ್-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಫುತಯಲ್ಟ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ
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ಸ್ಿಂಡಿಸ್.

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015

ಅಗ್ಲವಹದ ಎಲ್ೆಯ ಕಳೆಗ್ಳಿಗೆ: ಯರಿತಿಫಕ್ಸ-ಸೊೀಡಿಮಿಂ ಸ್ಿಂಡಿಸ್.
ಕಳೆಗಳದಾಲ್ಲಿ ಕಳೆನಹವಕಗಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತುತ ಷಕಹಲ್ಲಕ ನಿಮಿಂತರಣ ದಗಿಷುತತದೆ. ಕಳೆನಹವಕಗಳು ಕ್ರಿಮ
(10-15 ದ್ನಗಳ) ಅಿಂತದಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳಗೆ

ವಿವೆೀಶಹಗಿ ಸುಲುಿಗಳ ಮೀಲೆ ಅತಯಿಂತ ರಿಣಹಭಕಹರಿ. ಸುಲ್ಲಿನ

ಕಳೆಗಳಗೆ, ಕ್ವಜ್ಲೊೀಪಹಪ್ಸ-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಪೆೀನೊೀಕ್ಷಪರನ್-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಫುತಯಲ್ಟ
ಫಳಷಫಸುದು. ಅವುಶಕ ಕಳೆಗಳು ಭತುತ ಸುಲುಿಗಳಗೆ ಪರಕುಇಜ್ಫನ್-ಈಥೆೈಲ್ಟ ರಿಣಹಭಕಹರಿ. ಅಗಲಹದ
ಎಲೆಮ ಕಳೆಗಳಗೆ ಯರಿತಿಫಕ್ಸ-ಸೊೀಡಿಮಿಂ ತುಿಂಫ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ. ಯೆೈತಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಕೃಷಿ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮಗಳ ತಹಿಂತಿರಕ ತಜ್ಞಯ ಷಲಹೆ ಡೆಮಫಸುದು.
ಹೆಚುುರಿ ನಿೇರಿನ ಷಾಗಿತದ ನಿಾಸಣೆ
ಸತಿತ ಫೆಳೆಮು ಹೆಚುಿರಿ ನಿೀರಿನ ಷಾಗಿತಕೆಕ ತುಿಂಫಹ ಷೂಕ್ಷಮಹಗಿಯುತತದೆ. ಭಧಯ ಭತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಯತದ ಸಲು
ಬಹಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಮಹದ ಭಳೆಯಿಿಂದ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೀರಿನ ಷಾಗಿತದ ಷಭಸೆಯ ಉಿಂಟಹಗಫಸುದು. ಆಳಹದ ಕುು ಭಣುಿ
ಭತುತ ಕೆಟು ಫರಿದು ರಿಸ್ಾತಿಗಳ ಮೀಲೆ ಫೆಳೆದ ಸತಿತ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೀರಿನ ಷಾಗಿತದ್ಿಂದ ಹೆಚುಿ ರಬಹವಿತಹಗುತದೆ.
ಬಹರಿೀ ಭಳೆಮ ಷಿಂದಬಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೀಯು ಫರಿದಹಗುಿಂತೆ ಬೂಮಿಮ ಇಳಜಹಯು ಉದಾಕೂಕ ಸಹಕಶುು
ಕಹಲುೆಗಳನುೀ ಕಟುಫೆೀಕು. ಉತತಭ ಭಣಿಿನ ತೆೀಹಿಂವ ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆಗಹಗಿ 700-900 ಮಿೀ.ಮಿೀ. ಭಳೆಮ ರದೆೀವಗಳಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಬೂಮಿಮನುೀ

ನೆೀಗಿಲು ಅಥಹ ಡುಡ ನಿಭಗಕದ ಷಹಹಮದ್ಿಂದ ಸಹಲುಗಳು ಭತುತ ದ್ಿಂಡುಗಳಹಗಿ

ಭಯುಯೂ ಭಹಡಫಸುದು. ಈ ತಿಂತರ ಭತುತ ಸತಿತ ಬಿತತನೆಮನುೀ ದ್ಿಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಭಳೆನಿೀರಿನ
ಷಿಂಯಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟಹಗುತತದೆ. ಬಹರಿ ಭಳೆಮ ಷನಿೀೆೀವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಳೆನಿೀಯನುೀ ಹೊಯಹಹಕಲು
ಷಹಹಮಕಹಗುತತದೆ.
ಕ್ೆೀತರದ ಗಡಿಯೆೀಖೆಮಲ್ಲಿ ಕಹಲುೆಗಳನುೀ ಭಹಡುುದರಿಿಂದ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೀಯನುೀ ಹೊಯಹಹಕಫಸುದು. ಬಿತತನೆ ಇನೂೀ
ೂಣಗಹಗಿಲಿದ ಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಿತತನೆಮನುೀ ದ್ಿಂಡುಗಳ ಮೀಲೆ

ಕೆೈಗೆತಿತಕೊಳಳಫೆೀಕು. ಹೆಚುಿರಿ ಭಳೆನಿೀಯು

ಕಹಲುೆಗಳ ಭೂಲಕ ಹೊಯಹೊಗುುದರಿಿಂದ ಫೆಳೆಮ ಮೀಲೆ ಮಹುದೆೀ ದುಶುರಿಣಹಭ ಉಿಂಟಹಗುುದ್ಲಿ.
ಹೆಚುಿರಿ ಭಳೆನಿೀರಿನಿಿಂದ ಫೆಳೆಮು ತಿಳಗೊಿಂಡಯೆ ಯಷಗೊಫೃಯನುೀ ದಗಿಸ್. ಪೀಶಕಹಿಂವಗಳ ನಶುನುೀ
ತಡೆಮು ಷಲುಹಗಿ, ಬಹರಿ ಭಳೆಮ ಭುನೂುಚನೆ ಇದಾಲ್ಲಿ, ಯಷಗೊಫೃಯ ದಗಿಷುುದನುೀ ಭುಿಂದೂಡಫಸುದು.
0.5-1.0% ಡಿಎಪ್ಪ ಅಥಹ 19:19:19 (ನೆೈಟೊರೀಜೆನ್ ಕಯಗು ಷಿಂಕ್ೀಣಗ) ಸಹಹತಹಿಕ ಅಿಂತಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೀಲೆ
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ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹಹ ರದ್ ಷಮನವಯ ತೇಂಡ:
ವಿಜ್ಞಹನಿಗ್ಳು

ವಿಳಹಷ

ಡಹ ಕೆ ಆರ್ ಕಹರಿಂತಿ

ನಿದೆೀಗವಕಯು, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುುಯ

ಡಹ ಎ.ಎಚ್ ರಕಹಶ್

ಹರಜೆಕ್ಸು

ಷಿಂಯೀಜ್ಕಯು

ಭತುತ

ಅಧಯಕ್ಷಯು,

ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್,

ಹರದೆೀಶ್ರಕ

ಕೆೀಿಂದರ,

ಕೊಯಿಭತೂತಯು
ಡಹ ಡಿ ಮೊೀಿಂಗಹ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ಹರದೆೀಶ್ರಕ ಕೆೀಿಂದರ, ಸ್ಸಹಗ

ಡಹ ಎಸ್.ಬಿ. ಸ್ಿಂಗ್ಸ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಫೆಳೆ ಅಭಿೃದ್ಿಮ ವಿಬಹಗ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುುಯ

ಡಹ ಷಿಂಧಹಯ ಕಹರಿಂತಿ

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

ಡಹ ಫೆಿೈಸ್ ಡಿಸೊೀಜಹ

ಅಧಯಕ್ಷಯು, ಫೆಳೆ ಉತಹುದನಹ ವಿಬಹಗ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುುಯ

ಡಹ ಇಷಫೆಲಿ ಅಗಹಗಲ್ಟ

ಹಿರಿಮ ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ಹರದೆೀಶ್ರಕ ಕೆೀಿಂದರ, ಕೊಯಿಭತೂತಯು

ಶ್ರರೀ. ಎರ್ಮ ಷಫೆೀಶ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ಹರದೆೀಶ್ರಕ ಕೆೀಿಂದರ, ಕೊಯಿಭತೂತಯು

ಸವಹಮಹನ ರದ್ ಉಷುಿವಹರಿ ವಿಜ್ಞಹನಿಗ್ಳು (AICCIP ಕೆೇೇಂದರಗ್ಳು):
ವಿಜ್ಞಹನಿಗ್ಳು

ವಿಳಹಷ

ಮೊಬೆೈಲ್

ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ಷೇಂಖ್ೆಯ
ಡಹ ಯಭಜಿತ್ ಿಂಜಹರ್ಬ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಫಥಿಿಂದ,
ಸ್ಿಂಗ್ಸ

9463628801

rsmeenars@gmail.com

ಿಂಜಹರ್ಬ

ಡಹ

ಿಂಕಜ್ ಿಂಜಹರ್ಬ

ಯಹಥೊೀಡ್
ಡಹ

ಕೃಷಿ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, 9464051995

ಪಹರಿದೊಕತ್, ಿಂಜಹರ್ಬ

ಜ್ಗದ್ೀಶ್ ಸ್.ಸ್.ಎಸ್-ಸರಿಮಹಣ

ಫೆನಿಹಲ್ಟ

pankaj@pau.edu

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಕೃಷಿ 9416325420

ಹಿಸಹರ್ 125 004

cotton@hau.ernet.in

,

ಸಮಹಗಣ
ಡಹ ಎಸ್ ಎಲ್ಟ ಸ್.ಸ್.ಎಸ್-ಸರಿಮಹಣ
ಅಸುಜಹ
ಡಹ

ಕೃಷಿ 9255947380

slahuja2002@yahoo.com

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸ್ಸಹಗ, ಸರಿಮಹಣ

ಕೆ

ಬಹಟಿಮಹ

ಎನ್ ಸಹವಮಿ ಕೆೀವಹನಿಂದ್ ಯಹಜ್ಸಹತನ ಕೃಷಿ
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಶ್ರರೀ

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.com

ಗಿಂಗಹನಗರ್

ಯಹಜ್ಸಹಾನ
ಮಿೀನಹ

ಸಫ್ಲಗಲ್ಟ ಭಹಹಯಹಣಹ ರತಹಪ್ಸ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ. 9460246043

hpagron@rediffmail.com

& ತಿಂತರಜ್ಞಹನ, ಉದಮುುಯ - 313 001 ,

ಡಹ

ನಯೆೀಿಂದರ ಸ್ಎಸ್ಎ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ & ತಿಂತರಜ್ಞಹನ,

9335699132
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ಯಹಜ್ಸಹಾನ
jagdishk64@yahoo.com
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ಡಹ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015
ಕುಭಹರ್

ಕಹನುುಯ - 208 002, ಉತತಯ ರದೆೀವ

ಡಹ ಗೊಪಹಲುಾ

ನಸಹರಿ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

ನಸಹರಿ - 396 450, ಗುಜ್ಯಹತ್
ಡಹ

ಎಿಂ

ಡಿ ಜ್ುನಗಢ್ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಖನಯ

ಜ್ುನಗಢ್ - 362 001, ಗುಜ್ಯಹತ್

ಡಹ ಆರ್ ಡಫೂಿೂ ಭಹಹತಮ ುಲೆ ಕೃಷಿ ವಿದಹಯಪ್ಪೀಠದ
ಬಹಯುದ್
ಡಹ

ಯಹಸುರಿ - 413 722, ಭಹಹಯಹಶರ

ಬಿ.

ಆರ್ ಿಂಜಹಫಹರವ್

ಹಟಿೀಲ್ಟ

ವಿದಹಯಪ್ಪೀಠದ

ದೆೀವುಮಖ್

ಕೃಷಿ 9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

ಅಕೊೀಲ - 444 104, ಭಹಹಯಹಶರ
ಡಹ

ಪ್ಪ

ಅರ್ ಭಯಹಠಹಡ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಜ್ಯನವರ್
ಡಹ

crsned@indiatimes.com

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

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

ಹಯಸ್
ಡಹ

7588151244

ಬಿ

ಗಹವಲ್ಲಮರ್ - 474 002, ಭಧಯರದೆೀವ
ಎಸ್ ಕೃಷಿ

ನಹಮಕ್ಸ

ಭತುತ

ತಿಂತರಜ್ಞಹನ

ರಿಸಹು 9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಬುನೆೀವವಯ - 751 003,
ರಿಸಹು

ಡಹ

ಎಸ್ ಆಚಹಮಗ

ಎನ್.ಜಿ.

ಯಿಂಗಹ

ಕೃಷಿ 949072341

ಬಹಯತಿೀ

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಲಹಯರ್ಮ, ಗುಿಂಟೂಯು, ಎಪ್ಪ

ಡಹ ವಭಗ

ಆಚಹಮಗ

ಡಹ ಅಳದಕಟಿು

ಎನ್.ಜಿ.

bharathi_says@yahoo.com

ಯಿಂಗಹ

ಕೃಷಿ 08514-

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ನಿಂದಹಯಲ್ಟ, ಎಪ್ಪ

242296

ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

9448633232

bheemuent@rediffmail.com

sharmarars@gmail.com

ಧಹಯಹಡ - 580 005, ಕನಹಗಟಕ
ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಯಹಮಚೂಯು 584 102, ಕನಹಗಟಕ
ತಮಿಳುನಹಡು ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಸ್ರವಿಲ್ಲಿುತೂತಯು, ತಮಿಳುನಹಡು

ಕೊಯಿಭತೂತಯು, ತಮಿಳುನಹಡು
ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ
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ತಮಿಳುನಹಡು ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ುಟ

ಡಹ ಭಿೀಭಣಿ

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಹಗಿ ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015
ಕನುಡ ಅನುವಹದ:
ಡಹ. ಎಚ್ ಬಿ ಷಿಂತೊೀಷ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುುರ್

ಡಹ. ಷವಿತಹ ಷಿಂತೊೀಷ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸ್.ಐ.ಸ್.ಆರ್, ನಹಗುುರ್

ಸತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಪ್ಹಿಹಿಕ ಷಲಹೆ 2/2015, 18-24 ಜೂನ್ 2015ರ (31 ನೆೇ ರಮಹಣಿತ ವಹರ) ಅಧಿಯಲ್ಲಿ
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ುಟ

-------ರದ್ಯು ಕೊನೆಗೊೇಂಡಿದೆ-------

