இ.வவ.ஆரர.கு – மத்ததிய பருத்ததி ஆரரய்ச்சதி நதிறுவனம
வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி 7-12 ஜஜூனல 2015) (34

வத

நதினலயவானை வவாரம)

“இங்குதரப்பட்டுளள அறதிவுனரகள- அந்தந்த மவாநதில அரசு லவளவாண்னம பல்கனலக்கழகங்களளிலதிருந்த
பபறப்பட்டனவ”
வரனனிலலை ஆவலைரசலன
மவாநதிலம/

மனழயளவு –ஜஜூனல 15

மவாவட்டம
லதததி

ஆவலைரசலன

(மதி.மம)
7

8

9

10

11

12

பபரமபலூர்

0

0

0

2

2

2

இந்த வவார இறுததியயில் லமகம மந்தவாரமவாக கவாணப்படும.

லசலம

0

0

0

3

3

3

பதவாடர்ந்த

ததிருச்சதி

0

0

0

3

1

2

வறண்ட கவாலநதினல கவாணப்படும. எனைலவ முடிந்தவனர

வயிருதநகர்

0

0

0

0

3

3

கவாய்ப்பயிடிப்புப்

தமதிழ் நரடு

ஜஜூனல 12 முதல்
பருவத்ததில்

18 ஆம

லதததி

வறட்சதினய

முடிய
தவயிர்க்க

நநீர்ப்பவாசனைம பசய்யவும.

மனழயளவு
(மதி.மம)

புலனவுகள
< 5 5-20

2050

50-80

> 80

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (18-24 ஜஜூன் 2015)(31 வத நதினலயவானை வவாரம)

வமலைரண்லம உத்ததிகள மற்றும பரிந்துலரகள
(மத்ததிய பருத்ததி ஆரரய்ச்சதி நதிறுவனம)
(எழுததியவர் : லக.ரவா. கதிரவாந்ததி: இந்த ஆலலவாசனனை பகுததிகனள ஆசதிரியர் அனுமததியயில்லவாமல் மதின்னைண
அல்லத அச்சு அல்லத லவறு வழதிகளளிலலவா எந்த ஒரு ஊடகங்களளில் எந்த ஒரு வடிவத்ததிலும பயன்படுத்த
கூடவாத)
இந்த உத்ததிகள ம.ப.ஆரவா.நதி நடத்ததிய பரிலசவாதனனைகளளின் சுருக்கமவானை குறதிப்பு முடிவுகளளின் அடிப்பனடயயில்
பரிந்தனரக்கப்படுகதிறத. லமலும இத சுற்றுச்சூழல் ரீததியவாகவும பல்லவறு லதசதிய மற்றும உலகளவாவயிய
முகவர்களளின் இணக்கமவானை வழதிமுனறகனளப் பயின்பற்றதி உடன்பவாடவாக உருவவாக்கப்பட்டத.
பருத்ததி பயயிர் பபரது வமலைரண்லம முலறைகள

1.

குறுகதிய கவால வனக இரகங்ககள அல்லத பயிடி பருத்ததி கலப்பயினைங்கள மவானைவாவவாரிப் பகுததிகளுக்கு
உகந்தத.

2.

மவானைவாவவாரி பயிரவாந்ததிய பகுததிகளுக்கு ஆரமப வயினதப்பு உகந்தத. லமலும 80 மதிமம மனழ பபவாழதிந்தப்
பயிறகு வயினதக்கவும.

3.

மவானைவாவவாரி இடங்களளில் அடர்நடவு முனறயயில் முகடுகளளில் வயினதப்பத சதிறந்தத.

4.

மவானைவாவவாரி நதிலங்களளில் பயி.டி. கலப்பு வயினதகனள 90 x 30 பச.மம. இனடபவளளியயியயிலும நநீர்ப்பவாசனை
வசததி பகவாண்ட பகுததிகளளில் அததிக இனடபவளளியயிலும வயினதக்கவும.

5.

பயி.டி. இல்லவாத ககீழ்வரும குறுகதிய கவால இரகங்களவானை சூரஜ் (ம.பவா.ஆ. நதி., நவாக்பூர்), என்.எச். 615 (ம. லவ.
பவா., பவார்பனைளி), ஏ. லக. எச். 081 ( பயி.டி.லக.வயி., அலகவாலவா), பூலல தன்வந்தரி (எம.பயி.லக. வயி. ரகுரி) முதலதிய
இரகங்கனள ஜஜூன் மவாதம அடர்நடவு முனறயயில் 60 x 10 பச.மம. இனடபவளளியயில் (40 x 10 பச.மம. பூலல
தன்வந்தரிக்கு) வயினதத்தவால் வறட்சதி மற்றும கவாய்ப்புழுக்களளிலதிருந்த பயயிர்கனள மமட்கலவாம.

6.

அடர்நடவு முனறயயில் பயயிரிடப்பட்ட பயி.டி. இல்லவா பருத்ததி இரகங்களளின் இனடயயில் லசவாயவா பபீன்
(பயிரவாடினரலசவாபயியம

ஜப்பவானைளிக்கம

பகவாண்டு

வயினதலநர்த்ததி

பசய்யப்பட்டத),

தட்னடப்

பயயிறு

அல்லத உளுந்த லபவான்ற பயயிர்கனள ஊடுபயயிரவாக வயினதக்கலவாம.

7.

லசவாயவா பபீன் (பயிரவாடினரலசவாபயியம ஜப்பவானைளிக்கம பகவாண்டு வயினதலநர்த்ததி பசய்யப்பட்டத), தட்னடப்
பயயிறு அல்லத உளுந்த லபவான்ற பயயிர்கனள ஒரு வரினசயயில் இருவரினச பயி.டி. கலப்பு பருத்ததிக்கு
இனடயயில் ஊடுபயயிரவாக வயினதக்கலவாம.

8.

பருத்ததி வயல்களளில் இரண்டு அல்லத மூன்று வரினச தவனரனய எல்னல வரினசகளவாக நடவுச்
பசய்தவால் மவாவுப்பூச்சதி தவாக்குதனல தவயிர்க்கலவாம.

9.

ஒரு எக்டருக்கு பதவாழு உரம அல்லத கமலபவாஸ்ட் 5 முதல் 10 டன் வனர முதல்மனழக்குப்பயின்னைர்
இட லவண்டும.

10.

ஒரு கதிலலவா வயினதக்கு, அலசவாலடவாலபக்டர் மற்றும மணயிச்சத்னத கனரக்கும லபக்டீரியம (பயி.எஸ்.பயி)
25 கதிரவாம என்ற அளவயில் எடுத்த வயினதலநர்த்ததி பசய்தல் லவண்டும.

11.

வபரளவு மற்றும நுண் ஊட்டங்களனின் வமமபடுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து வமலைரண்லம: Cry1Ac யயின்
முனறயவானை நச்சுத்தன்னம பவளளிப்படவும, லமலும இனல சதிவப்பவாவனத குனறக்கவும, மக்நநீசதியம
சல்லபட் 2%, 2% யூரியவா, இனத பதவாடர்ந்த 2% டி.ஏ.பயி கனரசனல இனலகளளின் லமல் பதளளிக்கவும.
பருத்ததி வவாடல் லநவாயயின் முதன்னம கட்டத்ததில் 1% லகவாபவால்ட் குலளவானரடு பதளளிப்பத மற்றும 1%
பவயிஸ்டின் மண்ணயில் ஊற்றுதல், பயயினர

12.

மமட்படடுக்க உதவும.

இலலை சதிவப்பரவலத தடுத்தல: 90 வத நவாள ஆனை பருத்ததியயின் மமத 15 நவாட்கள இனடபவளளியயில் 2%
யூரியவா, 0.5% ஜதிங் சல்லபட், 0.2% லபவாரவான் கனரசனல பதளளிக்கவும..

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (18-24 ஜஜூன் 2015)(31 வத நதினலயவானை வவாரம)

13.

பமரட்டுக்கள மற்றும பூக்கலளத் தங்கச் பசய்தல: பயிளலனைவாபயிக்ஸ் 4.5 SL (என்.ஏ.ஏ), 21 பயி.பயி.ம. (7
மதி.லதி.வநீதம 15 லதி தண்ணநீரில் கலந்த பதளளிக்கவும).

பூச்சதிகலள கட்டுபடுத்தும வழதிமுலறைகள

பபரதுவரன பரிந்துலரகள
பசய்யக்கூடியலவகள:

1.

சவாறு உறதிஞ்சும பூச்சதிகனள தவாங்ககூடிய பயி. டி . இல்லவாத இரகங்கள அல்லத கலப்பு இரகங்கனள
லதர்வு பசய்த பயயிரிட லவண்டும. இதனைவால் குனறந்த பூச்சதிக்பகவால்லதிலய லதனவப்படும.

2.

தட்னடப்பயயிறு, லசவாளம, உளுந்த, லசவாயவா லபவான்ற பயயிர்கனள ஊடுபயயிரவாக வயினதத்தவால், பருத்ததிக்கு
நன்னம பயக்கும பூச்சதிகள பபருக வழதிவகுக்கும.

3.

ஒரு கதிலலவா வயினதக்கு, இமமதிடவாக்லளவார்பயிட்

8 கதிரவாம அல்லத ததிரம/ வயிட்டவவாக்ஸ் 3 கதிரவாம என்ற

அளவயில் எடுத்த வயினத லநர்த்ததி பசய்தல் லவண்டும.

4.

சவாறு உறதிஞ்சும பூச்சதிகளவால் அததிகமவாக பவாததிக்கப்படும இரகங்களுக்கு தனழச்சத்தளள உரங்கனள
அளவவாக இட லவண்டும.

5.
6.
7.

கனள பரவாமரிப்பு உத்ததிகனள முனறயவாகச் பசய்யவும.

8.

அததிகத்

மவாவுப்பூச்சதிகனள பபருகச் பசய்யும கனளகனள கட்டுப்படுத்த லவண்டும.
குனறந்த பவாததிப்புகனள ஏற்படுத்தம பூச்சதிகனள கட்டுப்படுத்த லவப்பு சவார்ந்த பபவாருட்கள மற்றும
உயயிரியல் மவாததிரிகனள பயன்படுத்தவும.
ததிறன்

வவாய்ந்த

இனைக்கவர்ச்சதி

பபவாறதிகனள

பயன்படுத்ததி

இளஞ்சதிவப்பு

கவாய்பபுழுத்

தவாக்குதனல கண்கவாணயிக்கலவாம.

9.

தவாவரத்

தண்னடச்சுற்றதி

அல்லத

லவர்களளின்

வனளயத்ததிற்குள

இமமதிடவாக்லளவார்பயிட்

அல்லத

னடமமலதவாலயட் அல்லத அசதிலபட் லபவான்ற பூச்சதிபகவால்லதிகனள, வயினதத்தப் பயின்னைர் 30-40 நவாட்கள
மற்றும 50-60 நவாட்கள கழதித்த இடுவதவால் சவாறு உறதிஞ்சும பூச்சதிகளவாகதிய இனலப்லபன், மவாவுப்பூச்சதி
ஆகதியவற்றதின் தவாக்குதலதிருந்த பயயிர்கனள மமட்கலவாம.

பசய்யக்கூடரதலவ:

1.

பருத்ததி இனல சுருள னவரஸ் அததிகமவாவனதத் தடுக்க வட இந்ததியவாவயில் லம 15 ஆம லதததிக்கு
பயின்னைர் வயினதப்பனத தவயிர்க்கவும.

2.

முடிந்தவனர முதல் இரண்டு மவாதத்ததிற்கு இரசவாயனை பூச்சதிக்பகவால்லதிகனள பதளளிப்பனத தவயிர்த்தவால்
பயயிர்களுக்கு இயற்னக முனறயவானை பவாதகவாப்பு கதினடக்கும; ஏபனைனைளில் நன்னம பயக்கும இயற்னக
எததிரிகள

மற்றும

ஒட்டுண்ணயிகளவானை, லலடி

பர்ட்

வண்டுகள, கதினரலசவாபபர்லவா, சதிர்பயிட்

ஈக்கள,

ஜதிலயவாலகவாரிஸ், அனைவாசதியஸ், ஏபயிலதினைஸ், குளவயிகள, னமரிட் பூச்சதிகள மற்றும சதிலந்ததிகள, சவாறு
உறதிஞ்சும பூச்சதிகளவானை அசுவயினைளி, தத்தப்பூச்சதிகள, மவாவுப்பூச்சதிகள, இனலப்லபன்கள, பவளனள ஈக்கள
மற்றும மதிரிட் பூச்சதிகனள இயற்னகயவாகலவ கட்டுப்படுத்தகதின்றனை.

3.

பபரிய அளவயில் லசதம வயினளவயிக்கவாத பருத்ததி இனலச்சுருள புழுக்களவானை, சதிலலப்டவா டிலரவாலகடவா
மற்றும

அலனைவாமதிஸ்

தவயிர்க்கவும.

பயிலளவவா

ஏபனைனைளில்

லபவான்றவற்றுக்கு

இனவகள

எததிரவாக

கவாய்ப்புழுக்கனளக்

பூச்சதிக்பகவால்லதிகனள
பகவால்லும

பதளளிப்பனதத்

ஒட்டுண்ணயிகளவானை

டினரக்லரவாக்லரமமவா, அப்பன்லடலஸ் மற்றும சதிசதிலரவாப்பவா லபவார்லமவாசவா லபவான்றனவ பபருகுவதற்கு
உதவுகதின்றத.

4.
5.

பயி.டி. பருத்ததிக்கு பயி.டி. உருவவாக்கம உளளடங்கதிய பூச்சதிபகவால்லதிகனள பதளளிப்பனத தவயிர்க்கவும.
அசதிடவாமதிப்ரிட், இமமதிடவாக்லளவார்பயிட், கதிலலவாத்ததியவாநதிடின், னதலயவாமமதவாக்சவாம

லபவான்ற

பூச்சதிகளளின்

எததிர்ப்பு தன்னமனய அததிகரிக்கும மருந்தகனள இனலவழதியவாக பதளளிக்க லவண்டவாம.

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (18-24 ஜஜூன் 2015)(31 வத நதினலயவானை வவாரம)

6.

உலக சுகவாதவார அனமப்பவால் (W.H.O) வகுப்பு
வனகப்படுத்தப்பட்ட
ப்லஹவாலரட்,

பூச்சதிக்பகவால்லதி

மமத்னதல்

I - மதிகவும அபவாயகரமவானை இரவாசயனைங்களளின் ககீழ்

மருந்தகளவானை

லபரத்ததியவான்,

பவாஸ்பவாமதிடவான்,

னடக்லளவார்வவாஸ்,

லமவாலநவாகதிலரவாட்லடவாபவாஸ்,

கவார்லபவாப்யூரவான்,

மமலதவானமயயில்,

ட்னரஅலசவாபவாஸ், பமட்டவாசதிஸ்டவாக்ஸ் லபவான்றனவகனள உபலயவாகதிக்கக்கூடவாத.

7.

பவளனள

ஈக்களளின்

இனைப்பபருக்கத்னதக்

கதிளரும

பூச்சதிக்பகவால்லதி

மருந்தகளவானை

பயிப்லரவானைளில்

மற்றும னபரித்ததிரவாய்டுகனள தவயிர்க்கவும.

8.

பூச்சதிக்பகவால்லதி கலனவகனள தவயிர்க்கவும . கலனவகளளினைவால் சுற்றுச்சூழல் கடுனமயவாக
பவாததிக்கப்படும. லமலும பூச்சதிகள ததிடீர் தவாக்குதனல வயினளவயிக்கும.

சரறு உறைதிஞ்சும பூச்சதிகளனின் வமலைரண்லம:,
பபரருளரதரரச் வசத நதிலலை: தத்தப்பூச்சதிகள மற்றும பவளனள ஈக்களளின் தவாக்குதல் பபவாருளவாதவாரச் லசத
நதினல தரம- II ஐ தவாண்டும பபவாழுத 25 % பசடிகளளில் இனலகள சுருக்கங்களுடன் கவாணப்படும அல்லத
இனலகளளின் ஓரங்கள மஞ்சள நதிறமவாக மவாறும. லமற்பசவான்னை அனடயவாளங்கள கவாணப்படின் ககீழ்வரும
உத்ததிகனள பயன்படுத்தவும.

1.
2.

லவப்பபண்னண 1.0% + லவப்பங்பகவாட்னடச் சவாறு5.0% + 0.05-0.1% லசவாப்பு
10 கதிரவாம/லதிட்டர்

பவர்டிசதிலதியம

பலக்கவானைளி

(சதிறந்த

முனறயயில்

நல்ல

உற்பத்ததியவாளர்களவால்

தயவாரிக்கப்பட்டத)

3.
4.
5.
6.

னடபபன்னதயூரவான் (50 W.P/800 கதிரவாம/எக்டர்),
ப்லலவாநதிகவாமதிட் ( 50 W.G./ 200 கதிரவாம ஏ.ஐ/எக்டர்)
புப்லரவாபயிஜதின் ( 25% SC/ 200 கதிரவாம ஏ.ஐ/எக்டர்)
பூச்சதிபகவால்லதி
அவற்றதின்

மருந்தகளவானை

னடமமலதவாலயட், அசதிலபட்

ததிறன், பூச்சதிகளளின்

எததிர்ப்பு

ததிறன்

மற்றும

அல்லத

எத்ததியவான்

சுற்றுசூழலதின்

லபவான்றனவகனள

பவாதகவாப்பு

ஆகதியவற்னற

கருத்ததில் பகவாண்டு மவாற்று மருந்தகளவாக உபலயவாகதிக்கலவாம.

7.

மதிரிட்

பூச்சதிகள

பருத்ததி

பமவாட்டுக்கனள

பபவாருளவாதவாரச்

லசத

நதினலக்கு

லமல்

தவாக்குவதவாக

இருத்தல், அசதிலபட் 75 S.P.@ 1 கதிரவாம /லதிட்டர் அல்லத னடமமலதவாலயட் உபலயவாகதிக்கவும.
கரய்ப்புழு வமலைரண்லம:
ககீழ்வரும உத்ததிகள பயி.டி. இல்லவாத பருத்ததிகளுக்கு பரிந்தனரக்கபடுகதிறத

பஹலதிலகவாபவர்பவா ஆர்மதிஜநீரவா பபவாருளவாதவாரச் லசத நதினலக்கு லமல் லசதம வயினளவயித்தவால் அதவாவத 50 %
பசடிகளளில் தனளக்குழதிகலளவாடு மலரவாத பமவாட்டுக்கள கவாணப்படின்;

1.

பயி.டி. பருத்ததியயில் லவப்பங்பகவாட்னடச் சவாறு 5.0% பதளளித்த ஒரு

வவாரத்ததிற்கு பயிறகு எச்.ஏ.என்.பயி.வயி.

உபலயவாகதிக்கவும அல்லத கவாய்புழுக்கள, ஸ்லபவாடவாப்டிரவா, மற்றும பவளனள ஈக்கனள கட்டுப்படுத்த
பவாசலலவான் உபலயவாகதிக்கவும.

2.

ட்னரக்லரவாகதிரமமவா கதினடக்கும பட்சத்ததில் பயி.டி. இல்லவாத இரகங்களளில் வயினதத்தப் பயின்னைர் 70-80
நவாட்கள

கழதித்த

உபலயவாகதிக்கவும.

முட்னட

ஒட்டுண்ணயியவானை

ட்னரக்லரவாகதிரமமவானவ

பயி.டி.

பருத்ததியயில் பயன்படுத்தக் கூடவாத. ஏபனைனைளில் பபருமவவாரியவானை பச்சதிளம ட்னரக்லரவாகதிரமமவாக்கள
மவாண்டு வயிடும.

3.

கரய்புழுக்கலள குறைதிப்பரக பஹலதிலகவாபவர்பவா ஆர்மதிஜநீரவானவ கட்டுபடுத்த;

a.
b.
c.
d.
e.

க்லளவாலரவாந்த்ரநதிலதிபயிலரவால் (பகவாலரவாபஜன்)
ஃப்ளுபபன்டனமடு (லபம)
ஸ்பயிலனைவாலசட்
ஏமவாபமக்டின் பபன்லசவாலயட்
இண்லடவாக்சவாகவார்ப்

லமற்பசவான்னை

பூச்சதிக்பகவால்லதி

பசயல்படுமவாதலவால்

பருத்ததிச்

மருந்தகள,

இலக்கு

சுற்றுச்சூழலதில்

னவத்த
உளள

பூச்சதிகளுக்கு
நன்னம

எததிரவாக

பயக்கும

மட்டும

பூச்சதிகளுக்கு

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (18-24 ஜஜூன் 2015)(31 வத நதினலயவானை வவாரம)

பவாதகவாப்பவானைத. லமலும இவ்வனக பூச்சதிக்பகவால்லதி மருந்தகள நதினலயவானை மற்றும பவாதகவாப்பவானை
சுற்றுச்சூழலதில் பூச்சதி எததிர்ப்புத் தன்னம லமலவாண்னம ததிட்டங்களுக்கு(ஐ.ஆர்.எம) உகந்தனவ.

4.

இளஞ்சதிகப்பு கரய்ப்புழு மற்றும புளளனிக்க்கரய்ப்புழு: பபவாருளவாதவாரச் லசத நதினல: 10 கவாய்களளில்
ஒரு

உயயிருளள

கவாய்ப்புழு

அல்லத

மூன்று

பதவாடர்ச்சதியவானை

இரவுகளளில்

ஒரு

இரவயில்

8

அந்தப்பூச்சதிகள வநீதம கவாணப்படின் குயயினைவால்பவாஸ் 25 EC, ப்லரவாபயிலநவாபவாஸ் 50 EC2.0 மதி.லதி/லதிட்டர்
அல்லத னதலயவானடகவார்ப் 75 WP @ 20 கதிரவாம அல்லத ஏலதனும ஒரு னபரித்ததிரவாயயிடு பயன்படுத்த
லவண்டும.

மற்றை பூச்சதிகள

5.

ஸ்வபரடரப்டிரரலைதிட்டுரர:முட்னடக்குவயியனல

லசகரித்த அழதிக்கவும அல்லத எஸ்.எல்.என்.பயி.வயி

(ஸ்வபரடரப்டிரர லைதிட்டுரர நதியூக்ளனியரர் பரலைதிபஹெட்வரரசதிஸ் லவரஸ்) ஒரு எக்டருக்கு 500 எல். ஈ
அல்லத ஒரு ஏக்கருக்கு னரமன் 10 இ.சதி 200 மதி.லதி.அல்லத 250 கதிரவாம லவார்வயின் 75 W.P. 250 லதிட்டர்
தண்ணநீரில் கலந்த பதளளிக்கவும.

6.
7.

தண்டுப்பூச்சதி தவாக்குதனல கட்டுபடுத்த 2 மதி.லதி./லதிட்டர் ப்லரவாபபலனைவாபவாஸ் பதளளிக்க லவண்டும.
கனத்த மலழ பபய்யும இடங்களனில நத்லதகலள கட்டுபடுத்த: 2%பமட்டவால்டினஹட்
கதிலலவா / எக்டர்

என்ற

அளவயில்

நத்னதகள

ஒளளிந்ததிருக்கும

@ 12.5

இடங்களளிலும, வரப்லபவாரங்களளிலும,

பசடிகனளச் சுற்றதிலும னவக்க லவண்டும.
வநரய் வமலைரண்லம
பரரர வரடல வநரய்/ புததிய வரடல வநரய்/ததிடீர் வரடல வநரய்/வவர் அழுகல வநரய்:இந்த லநவாயயின்
அறதிகுறதிகள நநீர்பவாசனைத்ததின் அல்லத கனைத்த மனழக்கு பயின்னைர் ஏற்படும வறட்சதியயின் லபவாத பசடிகளளில்
கவாணப்படும. லகவாபவால்ட் குலளவானரடு 10 ppm ( 10 மதி.கதி/ 1 லதிட்டர்)லநவாய்கவானை அறதிகுறதிகள கண்ட சதில
மணயிலநரங்களுக்குள பதளளிக்க லவண்டும அல்லத கவாப்பர் ஆக்சதி குலளவானரடு 25 கதிரவாம மற்றும 200
கதிரவாம யூரியவானவ 10 லதிட்டர் தண்ணநீரில் கலந்த பசடினய சுற்றதிலும மண்ணயில் ஊற்ற லவண்டும /
கவார்பன்டசதிம 1 கதிரவாம/ லதிட்டர் பயன்படுத்த

லவண்டும.

கரய் அழுகல வநரய்
பபவாதவவாக முதலவாவத உருவவாகும கவாய்கள மனழச்சவாரலதின் கவாரணமவாக அழுகதிவயிடும. 2 கதிரவாம/லதிட்டர்
75 W.P. லமன்லகவாபஜப் +70 W. P. குலளவாலரவாதலலவானைளில் பதளளிக்க லவண்டும. நல்ல பலனுக்கு 100 லதிட்டர்
பூஞ்சவான் பகவால்லதி ததிரவத்ததில், 10 கதிரவாம பசல்பவட் 99 அல்லத

50 மதி.லதி.ட்னரடவான் கலந்த பதளளிக்க

லவண்டும.

ஆலட்டர்வநரியர கருகல வநரய் :லமன்லகவாபஜப் 2.5 கதிரவாம/லதிட்டர் பதளளிக்க லவண்டும.
லமவரரததீசதியம இலலைப்புளளனி வநரய் மற்றும/அலலைது பரக்டீரியர கருகல வநரய் : 200-250 லதிட்டர்
தண்ணநீரில் ஸ்ட்பரப்லடவானமசதின் சல்லபட் (15-20 / கதிரவாம/எக்டர்) + கவாப்பர் ஆக்சதி குலளவானரடு (1..5 முதல் 2
கதிலலவா /எக்டர்) கலந்த பதளளிக்க லவண்டும.
கலள வமலைரண்லம
கனளக்பகவால்லதிகள இளம கனளகனள கட்டுப்படுத்த மதிகவும பயனுளளதவாக உளளத.
கலளமுலளத்தபயின்னர் இடும கலளக்பகரலலைதிகள(50 முதல 75 கதிரரம எ.ஐ/எக்டர்)

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (18-24 ஜஜூன் 2015)(31 வத நதினலயவானை வவாரம)

புற்கள:

குயயிசலலவாபவாப்

எத்ததில்

அல்லத

பயிலனைவாக்சவாப்ரவாப்

எத்ததில்

அல்லதபுலலவாசதிபவாப்

பயியூனடல்

பதளளிக்கவும
வகரலர புற்கள: ப்லரவாபகுசபவாப் எத்ததில் பதளளிக்கவும
அகன்றை இலலைக் கலளகள: னபரிததிலயவாபவாக் லசவாடியம பதளளிக்கவும
முனறயவானை கனளக்பகவால்லதிகனள சரியவானை பருவத்ததில் பயன்படுத்தவத
கனளக்பகவால்லதிகள

இளமபுற்கனள

கட்டுப்படுத்தவதற்கு

(10-15 குனறவவானை

குயயிசலலவாலபவாப்

எத்ததில்,

மதிகச்சதிறந்தத.

நவாட்கள) கட்டுப்படுத்தவததில்

பயிலனைவாலசப்ரவாப்

எத்ததில்,

பயன்படுத்தலவாம. லகவானரப் புற்கனள கட்டுப்படுத்தவதற்க்குபயிலனைவாலசப்ரவாப்
னபரித்ததிலயவாபவாக்

லசவாடியம

அகன்ற

இனல

கனளகளுக்கு

மதிகச்

பபருமபவாலவானை

சதிறந்தத. புற்கனள

புலலவாஜதிபவாப்

பயியூனடல்

எத்ததில் மதிகச்சதிறந்தத.லமலும

சதிறந்தத. லமலும

வயலுக்கு

ஏற்ற

குறதிப்புகள பபற லவளவாண்னம பல்கனலக் கழக பதவாழதில்நுட்ப வல்லுனைர்களளிடம ஆலலவாசதிக்கவும.

நதீர்த்வதக்க வமலைரண்லம
பருத்ததிக்கு

சதிறந்த

வடிகவால்

லதனவ. வயல்களளில்

நநீர்

லதங்குவதவால்

அதன்

வளர்ச்சதி

பவாததிக்கப்படும.

ஆழமவானை களளிமண் மற்றும வடிகவால் குனறந்த வயல்கள எளளிததில் பவாததிப்பனடயும. அததிக மனழ பபய்யும
பகுததிகளளில் நதில அனமப்பயிற்கு (குறதிப்பவாக ஆழமவானை களளிமண்) ஏற்ற தகுந்த வடிகவால்கள பசய்ய லவண்டும.
மண்ணயின் ஈரத்தன்னமனய பவாதகவாப்பதற்கு (முன்னுரினமயவாக மனழஅளவு 700-900 மதி.மம பகுததிகளளில்) நதில
அனமப்புகனள கலப்னப உதவயியுடன் முகடு மற்றும பவார்களவாக அனமக்க லவண்டும.லமலும இங்ஙனைம
பயயிருடுவத மனழ நநீனர லசமதிக்க உதவும. குறதிப்பவாக ஆழமவானை களளிமண் பூமதியயில்மற்றும அததிக மனழ
பபவாழதியும இடங்களளிலும, பவார்கள அததிகப்படியவானை நநீனர பவளளிலயற்ற உதவும. வயலதின் ஓரங்களளில் நதில
அனமப்பயிற்லகற்ற வடிகவால்கள அனமப்பத அததிகப்படியவானை நநீனர பவளளிலயற்ற உதவும. பருத்ததி பயயினர
முகடுகளளில் பயயிரிடவும. இமமுனறயயில் பயயிரிட்டவால் அததிக மனழயயினைவால் எவ்வயித பவாததிப்பும ஏற்படவாமல்
இருக்கும. நநீர்

லதக்கம

கவாரணமவாக

பயயிர்கள

பழுப்பு

நதிறமவாக

மவாறதினைவால்

உரமதிடவும. அததிக

மனழ

எததிர்பவார்க்கும பகுததிகளளில் உரமதிடுவனத தளளளிப் லபவாடவும. ஏபனைனைளில் மண்அரிப்பயினைவால் உரம வநீணவாகதி
வயிடும. டி.ஏ.பயி 0.5 % முதல் 1 % (அல்லத)கனரயும தனழச்சத்த கனரசல்,19:19:19 , ஒரு வவார இனட பவயயிளளில்
இனலகளளின் லமல் பதளளிப்பத பயயினர நநீர்த் லதக்கப் பவாததிப்புகளளிலதிருந்த மமண்டு வர உதவும.

வரரந்ததிர ஆவலைரசலன அறைதிக்லக இலணைப்புக் குழு:
அறைதிஞர்கள

முகவரி

முனனைவர். லக. ரவா. கதிரவாந்ததி

இயக்குனைர், ம. ப. ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.ஏ.பஹச்.பயிரகவாஷ

ததி.ஒரு.

மற்றும

தனலவர்,

ம.ப.ஆரவா.நதி.,(பயிரவாந்ததிய

நதினலயம),லகவாயமபுத்தூர்
முனனைவர்.டி.லமவாங்கவா

தனலவர், ம.ப.ஆரவா.நதி, (பயிரவாந்ததிய நதினலயம), சதிர்சவா

முனனைவர்.எஸ்.பயி.சதிங்க்

தனலவர், பயயிர் பபருக்கம பயிரிவு, ம.ப.ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.சந்ததியவா கதிரவாந்ததி

தனலவர், பயயிர் பவாதகவாப்பு பயிரிவு, ம.ப.ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.பயிலளய்ஸ் டிசுஸவா

தனலவர், பயயிர் ஊற்பத்ததி பயிரிவு, ம.ப.ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.இஸபபல்லவா அகர்வவால்

முதன்னம

வயிஞ்ஞவானைளி,ம.ப.ஆரவா.நதி.,

(பயிரவாந்ததிய

லகவாயமபுத்தூர்

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (18-24 ஜஜூன் 2015)(31 வத நதினலயவானை வவாரம)

நதினலயம),

ததிரு.எம.சலபஷ

வயிஞ்ஞவானைளி, ம.ப.ஆரவா.நதி., (பயிரவாந்ததிய நதினலயம), லகவாயமபுத்தூர்

பபரறுப்பு வயிஞ்ஞரனனிகள -வரனனிலலை அறைதிக்லக (AICCIP லமயங்கள):
அறைதிஞர்கள

முகவரி

முனனைவர்.பரமஜநீத் சதிங்க்

பஞ்சவாப்

லவளவாண்னம

பதரலலைவபசதி

மதின்னஞ்சல

9463628801

rsmeenars@gmail.com

9464051995

pankaj@pau.edu

9416325420

cotton@hau.ernet.in

9255947380

slahuja2002@yahoo.com

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.
com

9460246043

hpagron@rediffmail.com

9335699132

jagdishk64@yahoo.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

பல்கனலக் கழகம,பத்ததிண்டவா,
பஞ்சவாப்
முனனைவர்.பங்கஜ் ரவாத்லதவார்

பஞ்சவாப்

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம,பவாரித்கவாட்,

பஞ்சவாப்
முனனைவர்.ஜக்தநீஷ பபனைளிவல்

சதி

சதி

எஸ்-

ஹரியவானைவா

லவளவாண்னம
கழகம,

பல்கனலக்

ஹதிசவார்-
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004,ஹரியவானைவா
முனனைவர்.எஸ்.எல்.அஹஹுஜவா

சதி

சதி

எஸ்-

ஹரியவானைவா

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகமசதிர்சவா,ஹரியவானைவா
முனனைவர்.லக.என்.பவாட்யவா

சுவவாமதி

லகஸ்வனைவாந்த

ரவாஜஸ்தவான்லவளவாண்னம
பல்கனலக்கழகம,

ஸ.கங்கவா

நகர்,ரவாஜஸ்தவான்
முனனைவர்.ஹர்ஹஜூல் மமனைவா

மகவாரவாணவா

பயிரதவாப்

லவளவாண்னம

மற்றும

பதவாழதில்நுட்ப

பல்கனலக்

கழகம,உதய்பூர்313001,ரவாஜஸ்தவான்
முனனைவர்.நலரந்ததிர குமவார்

சதி

எஸ்

ஏ

மற்றும
பல்கனலக்

லவளவாண்னம
பதவாழதில்நுட்ப

கழகம,கவான்பூர் -

208 002,உத்ததிர பயிரலதசம
முனனைவர்.லகவாபவால்டு

நவ்சவாரி

லவளவாண்னம

பல்கனலக் கழகம,நவ்சவாரி
- 396 450,குஜரவாத்
முனனைவர்.எம.டி. க்ஹன்பரவா

ஜஹுனைவாகத்லவளவாண்னம
பல்கனலக் கழகம, ஜஹுனைவாகத்362 ௦௦ 1,குஜரவாத்

முனனைவர்.ஆர்.டபயிளயு. பருத்

மகவாத்மவா
லவளவாண்னம

ப்ஹஹுலல
பல்கனலக்

கழகமரஹஹுரி-

413

722,மகவாரவாஷடிரவா
முனனைவர்.பயி.ஆர்.பவாட்டில்

பஞ்சவாப்ரவாவ்
லவளவாண்னம

லதஷமுக்
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