ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಗಿ ಸಪ್ಿಹಿಕ ಸಲಹೆ 8/2015

ಭ. ಕೃ. ಅ. . – ಕೆೀೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸೇಂವೆ ೀಧನ ಸೇಂಸಾನ, ನಗ್ಪುರ್
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಪ ಸಪ್ಿಹಿಕ ಸಲಹೆ, 29 ಜಪಲೆೈ-3 ಆಗ್ಸ್ಟ್ 2015ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
(37ನೆೀ ರಮಣಿತ ರ)
“ಈ ಸಲಹೆಯು ಆಯ ರಜ್ಯಗಳ ರಜ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿವವವಿದ್ಯನಿಲಯಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ ಮಹಿತಿಯನುು ಆಧರಿಸ್ದ್ೆ”

ಹಮನ ಸಲಹೆ
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ಸಲಹೆ

ಕನಾಟಕ

ಮೆೈಸೂರ್

ಉತ್ತರ ಕರ್ಾಟಕದ ಜಿಲ್ೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಧಯಮ ರಮಣದ ಮಳೆಯ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಿದ್ೆ. 30
ಮತ್ುತ 50 ದಿನದ ಹತಿತ ಬೆಳೆಗೆ, 25 ಕೆಜಿ ಸರಜ್ನಕ (ಅಿಂದರೆ 50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯ)
ಮತ್ುತ 12 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಸ್ಯಮ್ (ಅಿಂದರೆ 20 ಕೆಜಿ MOP ) ಅನುು ರತಿೀ ಹೆಕಟರ್ ಗೆ
ಹಕಬೆೀಕು.

ದ್ೆೀಶಿ ಹತಿತ ತ್ಳಗಳನುು (ಜ್ಯಧರ್, DDHC -11 ಮತ್ುತ

RAHS -14) ಈ ವರದ ಕೊರ್ೆಯರೆಗೆ ಈರುಳಿ ಮತ್ುತ
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ಮೆಣಸ್ನಕಯಿಯಲ್ಲೆ ಅಿಂತ್ರ ಬೆಳೆಯಗಿ ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಈ ವರದಲ್ಲೆ
ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರದ ಕೆಲು ದಿನಗಳರೆಗೆ ಮೀಡ ಕವಿದ ವತರಣ ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮ
ಮಳೆಯ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಿದ್ೆ. ಕೀಟಗಳ ನಿಯಮಿತ್ ಮೆೀಲ್ಲವಚರಣೆಯನುು ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೀಕು..
ಶಿಫರಸುು ಮಡಿರು ಕೀಟ ಹಗೂ ರೊೀಗ ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಕರಮಗಳನುು ಆರ್ಥಾಕ
ಮಿತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಇಲೆದ ದಿನದಿಂದು ಪ್ರರಿಂಬಿಸಬೆೀಕು.

ಮದರಿ
ಮಳೆಯ ರಮಣ (ಮಿ.ಮಿೀ) < 5 5-20 20-50 50-80 > 80

ಕ ೀೇಂದ್ರೀಯ ಸತ್ತಿ ಷೇಂವ ೀಧನಹ ಷೇಂಸ್ಹಾನದ್ೇಂದ ಶಿಫಹರಷಸು ಮಹಡಿರಸ ನಿವಸಣಹ ತೇಂತರಗಳು
(ಡಹ. ಕೆ.ಆರ್ ಕಹರಾಂತಿಮಯು ಈ ಸಹಹಾಹಿಕ ಷಲಹೆ ಮ ಲೆೇಖಕಯಹಗಿಯುತ್ಹಾಯೆ. ಇದಯ ಮಹುದೆೇ ಬಹಗು ರಕಟಣೆಮಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಮಹುದೆೇ ಯೂದಲ್ಲಿ
ಲೆೇಖಕಯ ಅನುಭತಿಯಿಲಿದೆೇ ಫಳಷಫಹಯದು )

ಈ ಷಾಂಕ್ಷಿಾ ಟಿಪಣಿಮಲ್ಲಿ ಶಿಪಹಯಷುು ಭಹಡಿಯು ತಾಂತರಗಳು

ಕೆೇಾಂದ್ರೇಮ ಸತಿಾ ಷಾಂವೆೃೇಧನಹ ಷಾಂಸಹಾನ

ದ ರಯೇಗಗಳ

ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವಗಳನುು ಆಧರಿಸಿೆ ಭತುಾ ವಿವಿಧ ಯಹಷ್ಟ್ರೇಮ ಭತುಾ ಜಹಗತಿಕ ನಿಯೇಗಗಳು ನಿೇಡಿಯು ಭಹಗಗದವಗನಗಳನುು ಫಳಸಿದೆ.
ಸ್ಹಮಹನಯ ಬ ಳ ಆರ ೀಗಯ ನಿವಸಣಹ ಕ್ರಮಗಳು
1.

ಭಳೆಮಹಶಿರತ ರದೆೇವಗಳಲ್ಲಿ ಫೆೇಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು ತಳಿಗಳು ಅಥಹ ಬಿಟಿ ಸತಿಾ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳನುು ಫೆಳೆಮಲು ಆದಯತ್ೆ
ಕೊಡಫಸುದು.

2.

ಭಳೆಮಹಶಿರತ ರದೆೇವಗಳಲ್ಲಿ 80 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೇಟರ್ ಭಳೆ ಫಾಂದಕೂಡಲೆೇ ಫೆೇಗನೆ ಬಿತಾನೆ ಭಹಡುುದು ಉತಾಭ.

3.

ಭಳೆ ಆಶಿರತ ರದೆೇವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತಾನೆಮನುು ದ್ಾಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವೆೇಶಹಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಂದರತ್ೆ ನೆಟಟ ಯಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ (high density
planting systems) ಕೆೈಗೊಳುುುದು ಷೂಕಾಹಗಿದೆ

4.

ಭಳೆ ಆಶಿರತ ರದೆೇವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಸತಿಾ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳನುು 90 × 10 ಸೆಾಂಟಿಮಿೇಟರ್ ಅಾಂತಯದಲ್ಲಿ ಬಿತಾನೆ ಭಹಡಫಸುದು. ಭತುಾ ಹಯಕ
ನಲ್ಲಿ ನಿೇಯಹರಿ ಅಾಂತಯ

5.

ಷೂಯಜ್ (CICR, ನಹಗುಪರ್), ಏನ್ ಎಚ್ 615 (VN-MAU, ಫಗಹಿು), ಎ.ಕೆ.ಎಚ್ 081 (ಡಹ PDKV, ಅಕೊೇಲ), ಫುಲೆ ಧನವಾಂತರಿ
(MPKV, ಯಹಸುರಿ) ಫೆೇಗನೆ ಕಟಹವಿಗೆ ಫಯು ಬಿಟಿಯೇತಯ ಸತಿಾ ತಳಿಗಳಹಗಿದುು, ಇುಗಳನುು ಜೂನ್ 15ಕ್ಕಾಂತ ಮೊದಲೆೇ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಹಾಂದರತ್ೆ ನೆಟಟ ಯಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ (high density planting systems) 60 × 10 ಸೆಾಂಟಿಮಿೇಟರ್ ಅಾಂತಯದಲ್ಲಿ (40 × 10 ಸೆಾಂಟಿಮಿೇಟರ್ ಫುಲೆ ಧನವಾಂತರಿ) ಬಿತಾನೆ ಭಹಡುುದರಿಾಂದ ನಿೇರಿನ ಕೊಯತ್ೆ ಭತುಾ ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೇಟಗಳ ಫಹಧೆಯಿಾಂದ ತಪ್ಪಪಸಿಕೊಳುಫಸುದು.

6.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಂದರತ್ೆಮ ಬಿಟಿಯೇತಯ ಸತಿಾ ತಳಿಗಳನುು ಸೊಮಹಬಿೇನ್ (ಫರಡಿಯೆೈಜೊಬಿಭಾಂ ಜಹನಿಕಾಂ ಬಿೇಜ ಚ್ಚಕ್ತ್ೆುಯಾಂದ್ಗೆ), ಅಲಷಾಂದ್
ಅಥಹ ಉದ್ುನ ಫೆಳೆಗಳ ಜೊತ್ೆ ಅಾಂತಯ ಫೆಳೆಮಹಗಿ (45 ಸೆಾಂಟಿಮಿೇಟರ್ ಸಹಲುಗಳ ಭದೆಯ ಭತುಾ 10 ಸೆಾಂಟಿಮಿೇಟರ್ ಷಷಯಗಳ ಭದೆಯ)
ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಫಸುದಹಗಿದೆ.

7.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಂದರತ್ೆಮ ಬಿಟಿ ಸತಿಾ ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುು ಸೊಮಹಬಿೇನ್ (ಫರಡಿಯೆೈಜೊಬಿಭಾಂ ಜಹನಿಕಾಂ ಬಿೇಜ ಚ್ಚಕ್ತ್ೆುಯಾಂದ್ಗೆ), ಅಲಷಾಂದ್
ಅಥಹ ಉದ್ುನ ಫೆಳೆಗಳ ಜೊತ್ೆ ಅಾಂತಯ ಫೆಳೆಮಹಗಿ (ಎಯಡು ಬಿಟಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಸಹಲುಗಳ ಭಧೆಯ ಾಂದು ಸಹಲ್ಲನಾಂತ್ೆ)
ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಫಸುದಹಗಿದೆ.

8.

ಸತಿಾ ಫೆಳೆಮ ಷುತಾ ತ್ೊಗರಿ ಫೆಳೆಮ 2-3 ಗಡಿ ಸಹಲುಗಳನುು ಫೆಳೆಮುುದು ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ (ಮಿಲ್ಲ ಫಗ್ಸು) ಭತುಾ ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೇಟಗಳ
ಸತ್ೊೇಟಿಮಲ್ಲಿ ಷಹಹಮಕಹಗುತಾದೆ

9.

ಮೊದಲ ಭಳೆಮ ನಾಂತಯ ಪಹರ್ಮಗ ಮಹಡ್ಗ ಗೊಫಬಯ ಅಥಹ ಕಹಾಂಪೇಷಾನುು ರತಿ ಹೆಕೆಟೇರಿಗೆ 5 ರಿಾಂದ 10 ಟನ್ ಫಳಷಫೆೇಕು.

10. ಪೇಶಕಹಾಂವಗಳ ಸಿಾರಿೇಕಯಣಕಹಕಗಿ ಅಜೊೇಟೊೇಫಕೆಟರ್ ಭತುಾ ಪ್ಪ.ಎಸ್.ಬಿ.ಗಳನುು ರತಿ ಕೆಜಿ ಬಿೇಜಕೆಕ 25 ಗಹರಾಂ ಫಳಷಫೆೇಕು.
11. ದೊಡಡ ಭತುಾ ಷೂಕ್ಷ್ಮ ಪೇಶಕಹಾಂವಗಳ ಅತುಯತಾಭ ನಿಗಸಣೆಗೆ: MgSO4, 2%

ಮೂರಿಮಹದ ನಾಂತಯ 2%

ಡಿಎಪ್ಪ

ಸಿಾಂಡಿಷುುದರಿಾಂದ Cry1Acಮ ಷರಿಮಹದ ಅಭಿಯಕಾಹಗುತಾದೆ ಭತುಾ ಎಲೆಮ ಕೆಾಂಹಗುವಿಕೆಮ ಷಭಸೆಯಮೂ ಕಡಿಮಮಹಗುತಾದೆ.
ಷಷಯ ಣಗು ಯೊೇಗದ ಆಯಾಂಭಿಕ ಸಾಂತದಲ್ಲಿ 1% ಕೊೇಫಹಲ್ಟಟ ಕೊಿೇಯೆೈಡ್ ಸಿಾಂಡನೆ ಭತುಾ ಭಣಿಿನ ದರೌಶಧಹಗಿ 1% ಫವಿಸಿಾನ್
ಉಯೇಗಿಷುುದರಿಾಂದ ಷಷಯಗಳ ಚೆೇತರಿಕೆಗೆ ಷಹಹಮಹಗುತಾದೆ.
12. ಎಲೆ ಕೆಾಂಹಗುವಿಕೆಮ ಸತ್ೊೇಟಿ: ಫೆಳೆಮ 90 ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 15 ದ್ನಗಳ ಅಾಂತಯದಲ್ಲಿ ಎಯಡು ಫಹರಿ 2% ಮೂರಿಮಹ, 0.5% ಷತುವಿನ
ಷಲೆಫೇಟ್ ಭತುಾ 0.2% ಫೊೇಯಹನ್ ಸಿಾಂಡನೆ ಭಹಡಿ.
13. ಚೌಕಗಳು ಭತುಾ ಸೂುಗಳ ಷಾಂಯಕ್ಷ್ಣೆ: ಿನೊಫಿಕ್ಷ್ 4.5 ಎಸ್ಎಲ್ಟ (ಎನ್ಎಎ) ಹಹಮೊೇಗನನುು 21 ಪ್ಪ.ಪ್ಪ.ಎಾಂ. ರಭಹಣದಲ್ಲಿ (ರತಿ 15
ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿಗೆ 7 ಮಿಲ್ಲೇ) ಸಿಾಂಡಿಸಿ.

ಕೀಟಗಳ ನಿವಸಣ

ಸ್ಹಮಹನಯ ಶಿಫಹರಷಸಗಳು
ಮಹಡಿ:
1.

ಯಷ ಹಿೇಯು ಕ್ೇಟ ನಿಯೊೇಧಕ ತಳಿ ಅಥಹ ಹೆೈಬಿರಡಗಳನುು ಆಯಕ ಭಹಡಿ. ಯಷಹಿೇಯು ಕ್ೇಟ ನಿಯೊೇಧಕ ಬಿಟಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗಳಿಗೆ
ಕೆಲು ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳ ಸಿಾಂಡನೆಮ ಅಗತಯಹಗಫಸುದು.

2.

ಯಷ ಹಿೇಯು ಕ್ೇಟಗಳ ಯಬಕ್ಷ್ಕಗಳನುು ಪರೇತ್ಹುಹಿಷಲು, ಸೊಮಹಬಿೇನ್ ಅಥಹ ಜೊೇಳ ಅಥಹ ಉದ್ುನ ಅಥಹ ಸಲಷಾಂದ್
ಅಾಂತಯ ಫೆಳೆಗಳನುು ಫೆಳೆಮಫೆೇಕು.

3.

ರತಿ ಕೆಜಿ ಬಿೇಜಕೆಕ ಇಮಿಡಹಕೊಿೇಪ್ಪರಡ್ (8 ಗಹರಾಂ), ೆೈಟಹಯಕ್ಸು ಅಥಹ ಥೆೈಯಹರ್ಮ (3 ಗಹರಾಂ) ಫಳಕೆ ಯಷ ಹಿೇಯು ಕ್ೇಟಗಳ ಭತುಾ
ಯೊೇಗಗಳಿಾಂದ ಯಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೇಡುತಾದೆ.

4.

ವಿವೆೇಶಹಗಿ ಯಷ ಹಿೇಯು ಕ್ೇಟಗಳ ನಿಗಸಣೆಗಹಗಿ ಕನಿಶಠ ಸಹಯಜನಕಮುಕಾ ಗೊಫಬಯಗಳನುು ಫಳಸಿ.

5.

ಕೃಷ್ಟ್ ಬೂಮಿಮಲ್ಲಿ ನೆೈಭಗಲಯ (ಕಳೆಯಹಿತ) ಕಹಹಡಿ

6.

ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ ಭುತಿಾಕೊಾಂಡಿಯು ಷಷಯಗಳನುು ಕ್ತುಾ ನಹವಭಹಡುುದು.

7. ಫೆೇವಿನ ಅಾಂವಗಳನುು ಭತುಾ ಜೆೈವಿಕ ನಿಮಾಂತರಣ ಆಯಕಗಳನುು ಫಳಸಿ.
8. ಪೆಯೊೇಮೊೇನ್ ಫಲೆಗಳು ಪ್ಪಾಂಕ್ಸ ಕಹಯಿಕೊಯ ಕ್ೇಟಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆಗೆ ಷಭಥಗಹಗಿೆ
9. ಬಿತಾನೆ ಭಹಡಿದ 30-40 ಭತುಾ 50-60 ದ್ನಗಳ ನಾಂತಯ ತಿರಪ್ಸು, ಸುಡಿ ತಿಗಣೆ ಭತುಾ ಇತಯೆ ಯಷ ಹಿೇಯು ಕ್ೇಟಗಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ
ಭತುಾ ರಿಷಯ-ಸೆುೇಹಿ ನಿಮಾಂತರಣಕಹಕಗಿ, ಇಮಿಡಹಕೊಿೇಪ್ಪರಡ್, ಡೆೈಮಥೊೇಯೇಟ್ ಅಥಹ ಅಸಿಪೆೇಟನುು ಕಹಾಂಡಕೆಕ ಅಥಹ ಭಣಿಿಗೆ
(ಫೆೇರಿನ ಫಳಿ) ಫಳಷಫೆೇಕು.

ಮಹಡಬ ೀಡಿ:
1.

ತಿೇರಹದ ಎಲೆ ಭುದುಯು ಯೊೇಗನುು ತಡೆಗಟಟಲು ಉತಾಯ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 15 ಮೇ ನಾಂತಯ ಬಿತಾನೆ ಭಹಡುುದನುು
ತಪ್ಪಪಷಫೆೇಕು

2.

ನೆೈಷಗಿಗಕ ಜೆೈವಿಕ ನಿಮಾಂತರಣನುು ಷಾಂಯಕ್ಷಿಷಲು ಫೆಳೆಮ ಮೊದಲ ಎಯಡು ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಹಸಹಮನಿಕ ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳನ
ಫಳಕೆಮನುು ಸಹದಯಹದಶುಟ ತಪ್ಪಪಷಫೆೇಕು.

3.

ಸತಿಾ ಎಲೆ ಫೇಲಡರ್, ಷಯಲೆಾ ದೆಯೊಗತ, ಭತುಾ ಸತಿಾ ಸೆೇಮಿಲೂೆರ್, ಅನೊೇಮಿಸ್ ಪೆಿೇಹ ಭತುಾ ಇತಯೆ ಲೆಪ್ಪಡೊೇೆಟೇಯನ್
ಕ್ೇಟಗಳು ನಗಣಯ ಹಹನಿಮನುುಾಂಟು ಭಹಡುುದರಿಾಂದ ಇುಗಳ ನಿಮಾಂತರಣಕೆಕ ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳನುು ಫಳಷಫಹಯದು. ಅಲಿದೆ ಈ
ಕ್ೇಟಗಳು ಕಹಯಿಕೊಯಕ ನಿಮಾಂತರಕ ಮಿತರ ಕ್ೇಟಗಳಹದ ಟೆೈಕೊೇಗಹರಭಹ, ಅಾಂತ್ೆಲೆಸ್ ಭತುಾ ಸಿಸಿಯೊೇ ಪಹಮೊೇಗಷ
ಇತ್ಹಯದ್ಗಳ ಫೆಳಣಿಗೆಗೆ ಷಹಹಮಕಹರಿಮಹಗಿಯುತಾೆ.

4.

ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೇಟಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಕ ತಾಡನುು ತಪ್ಪಪಷಲು ಬಿಟಿ ಸತಿಾ ಮೇಲೆ ಬಿಟಿ ಪಹಭುಗಲೆೇವನುಗಳನುು ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಡಿ.

5.

ಸತಿಾ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಬಿೇಜಗಳನುು ಇಮಿಡಹಕೊಿೇಪ್ಪರಡ್-ಮಿಶಿರತಗೊಳಿಸಿಯುುದರಿಾಂದ, ನಿಯೇನಿಕೊೇಟಿನೊೇಇಡ್ ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳಹದ
ಅಸೆತಮಿಪ್ಪರದ್, ಇಮಿಡಕೊಿೇಪ್ಪರಡ್, ಕೊಿೇಥಮಹನಿದ್ೇನ್ ಭತುಾ ತಿಯೇಮಥೊಕ್ಷ್ಭಗಳನುು ಸಿಾಂಡನೆ ಭಹಡುದನುು ತಪ್ಪಪಷಫೆೇಕು.

6.

ಡಫೂಿೂ.ಎಚ್.ಒ ವೆರೇಣಿ- I (ಅತಯಾಂತ ಅಹಮಕಹರಿ ಗಗ) ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳಹದ ಫೇಷಫಮಿದೊನ್, ಮಿೇಥೆೈಲ್ಟ ಹಯಯಹಥಿಮಹನ್,
ಫೇಯೆತ್, ಮೊನೊೇಕೊರಟೊೇಪಹಸ್, ಡಿಕೊಿೇರ್ವಗಸ್, ಕಹಫೊೇಗಫುಯೊೇನ್, ಮತ್ೊೊಮಿಲ್ಟ, ಟೆೈಜೊಪಹಸ್, ಭತುಾ ಮಟಹಸಿಸೊಾಕ್ಷ್
ಗಳನುು ಫಳಷಫೆೇಡಿ.

7.
8.

ಫಿಪರೇನಿಲ್ಟ ಭತುಾ ೆೈಯೆಥಹರಯ್ಡ್ಡ್ ಫೆಳಷದ್ಯುುದರಿಾಂದ ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಸಯಡುವಿಕೆಮನುು ತಡೆಗಟಟಫಸುದು.
ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳ ಮಿವರಣಗಳನುು ತಪ್ಪಪಸಿ.

ರಷ ಹೀರಸ ಕೀಟಗಳ ನಿವಸಣ :
ಆರ್ಥವಕ್ ಗರಿಶಟ ಮಟಟ (ಇ.ಟಿ.ಎಲ್.): ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಭತುಾ/ಅಥಹ ಲ್ಲೇಫ್ ಹಹರ್ ಹಹನಿಮು ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟದ ವೆರೇಣಿ- II ತಲುಪ್ಪದಯೆ
ಅಾಂದಯೆ ಎಲೆಗಳ ಭುದುಯುವಿಕೆ ಭತುಾ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಕ್ರಾಂಕ್ಿಾಂಗ್ಸ ಭತುಾ 25% ಷಷಯಗಳ ಎಲೆಗಳ ಅಾಂಚು ಸಳದ್ ಫಣಿಕೆಕ ತಿಯುಗಿದಯೆ, ಕೆಳಗೆ
ಷೂಚ್ಚಸಿದ ಮಹುದಹದಯು ಕ್ೇಟ ನಿಮಾಂತರಣ ಕರಭಗಳನುು ಫಳಷಫಸುದು.
1.

ಫೆೇವಿನ ಎಣೆಿ 1.0% + ಫೆೇವಿನ ಬಿೇಜದ ಸಹಯ 5.0% + 0.05-0.1% ಡಿಟಜಗಾಂಟ್

2.

10 ಗಹರಾಂ ೆಟಿರಸಿಲ್ಲಮಾಂ ಲೆಕಹನಿಮ ಉತಾಭ ಪಹಭುಗಲೆೇವನನುು ಾಂದು ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಫಳಷಫೆೇಕು

3.

ಡೆೈಅಪೆನಿಾಉಯೊನ್ (50 ಡಫೂಿೂಪ್ಪ 800 ಗಹರಾಂ/ಹೆಕಟರ್),

4.

ಫಿೇನಿಕಹಮಿದ್ 50 ಡಫೂಿೂಜಿ 200 ಗಹರಾಂ ಎ. ಐ/ಹೆಕಟರ್ ಅಥಹ

5.

ಫುೆರಪೆಜಿನ್ 25% ಎಸ್ ಸಿ 200 ಗಹರಾಂ ಎ. ಐ/ಹೆಕಟರ್

ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳಹದ ಡೆೈಮಥೊಎಟ ಅಥಹ ಅಸಿಪೆೇಟ್ ಅಥಹ ಎಥಿಮಹನ್ ಇುಗಳನುು ಫಳಷಫಸುದು ಆದಯೆ ರಿಷಯ ಭತುಾ ರಿಷಯ
ಷುಯಕ್ಷ್ತ್ೆ, ದಕ್ಷ್ತ್ೆ ಭತುಾ ರತಿಯೊೇಧಕೆಕ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸಿದ ಅಾಂವಗಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಾಂದ ಇುಗಳ

ಫಳಕೆಮನುು

ಮಹಗಮ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ

ರಿಗಣಿಷಫೆೇಕು.
ಮಿೇರಿದ್ ಫಗ್ಸ ಸತಿಾಮ ಚೌಕಗಳಿಗೆ ಆಥಿಗಕ ಹಹನಿಮನುು ಉಾಂಟುಭಹಡಿದಯೆ, ಅಸಿಪೆೇಟ್ 75 ಎಸ್ ಪ್ಪ @ 1 ಗಹರಾಂ / ಲ್ಲೇಟರ್ ಅಥಹ
ಡೆೈಮಥೊಎಟ ಸಿಾಂಡಿಷುಾಂತ್ೆ ಷಲಹೆ ನಿೇಡಲಹಗಿದೆ.
ಕಹಯಿಕ ರಕ್ ಕೀಟಗಳ ನಿವಸಣ :
ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಕ್ೇಟಗಳನುು ನಿಮಾಂತಿರಷಲು ಬಿಟಿ ಸತಿಾಮು ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ
ಕ ಳಗಿನ ತೇಂತರಗಳನಸು ಬಿಟಿಯೀತರ ಸತ್ತಿ ಬ ಳ ಯಲಸ ಶಿಫಹರಷಸ ಮಹಡಲಹಗಿದ
ಕಹಯಿಕೊಯಕಕೆಕ ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟದ ( ಇ ಟಿ ಲ್ಟ) 50% ಪ್ಪೇಡಿತ ಷಷಯಗಳ ( ಡೆದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ರೆೇವ ಯಾಂಧರವಿಯು ಷಷಯಗಳು)
ಷಭಮದಲ್ಲಿ.
1.

ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟದ ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಕಹಯಿಕೊಯಕ, ಸೊಪೇಡೊೇಾಯ ಅಥಹ ೆೈಟ್ ಪೆಿೈ ಗಳನುು ನಿಮಾಂತಿರಷು ಷಲುಹಗಿ
ಮೊದಲು ಬಿ ಟಿ ಸತಿಾಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಎಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ ಫಳಸಿ, ಾಂದು ಹಯದ ನಾಂತಯ ಫೆೇವಿನ ಬಿೇಜದ ಸಹಯ 5.0% ನಶುಟ ಅಥಹ
ಫೇಷಲೊೇನೆ ಫಳಷಫೆೇಕು.

2.

ಬಿತಾನೆಮ 70-80 ದ್ನಗಳ ನಾಂತಯ, ಲಬಯವಿದುಯೆ ಟೆೈಕೊೇಗಹರಭಹನುು ಬಿಟಿಯೇತಯ ನಭೂನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಫಳಷಫಸುದು.
ಟೆೈಕೊೇಗಹರಭಹದ

ನಜಹತ ಶಿವುಗಳು ಬಿಟಿ ಸತಿಾಮ ಮೇಲೆ ಕೊಲಿಲಪಡುುದರಿಾಂದ ಟೆೈಕೊೇಗಹರಭಹ ಹಯಯಹಸಿಟಹಯಿಡ್

ಬಿಡುಗಡೆಮನುು ತಪ್ಪಪಷಫೆೇಕು, ಇಲಿಹದಯೆ ಇದು ನಿಶಪರಿಣಹಭಕಹರಿಮಗುತಾದೆ.
3.

ಕಹಯಿಕ ರಕ್ ಕೀಟಗಳ ಮೀಲ ರಿಣಹಮಕಹರಿಯಹಗಿರಸ ಕೀಟನಹವಕ್ಗಳು
a.

ಕೊಿೇ ಯಾಂತರನಿಲ್ಲಪರಲ್ಟ (ಕೊಯಜೆನ್)

b.

ಫುಿಫೆನಿುಮಹಮೈಡ್ (ಪೆೇರ್ಮ)

c.

ಸೆಪೈನೊೇಸಹಡ್

d.

ಎಭಮಕ್ಟನ್ ಫೆನೊೊಯೇಟ್ ಭತುಾ

e.

ಇಾಂಡೊೇ ಕ್ಷ್ಕಹರ್ಬಗ
ಈ ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳು ಗುರಿ ಕ್ೇಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮು ವಿಶತವನುು ಹೊಾಂದ್ದುು, ಸತಿಾ ರಿಷಯದ ರಯೇಜಕಯ ಕ್ೇಟಗಳ
ಮೇಲೆ ಕಡಿಮ ವಿಶತವನುು ಹೊಾಂದ್ೆ. ಈ ಕ್ೇಟನಹವಕಗಳನುು ರಿಷಯ ಷಭಥಗನಿೇಮ ಕ್ೇಟನಹವಕ-ನಿಯೊೇಧಕ ನಿಗಸಣೆ
ಕಹಮಗಕರಭಗಳಲ್ಲಿ ಆದವಗಹರಮಹಗಿ ಫಳಷಫಸುದು.

4.

ಪೇಂಕ್ ಮತಸಿ ಚಸಕ ೆ ಕಹಯಿಕ ರಕ್ಗಳು: ಆಥಿಗಕ ಗರಿಶಟ ಭಟಟು ಾಂದು ಫದುಕ್ಯು ಕಹಯಿಕೊಯಕ ಭರಿಮು ಸತುಾ ಸಸಿಯು
ಬಿೇಜಕೊೇವಗಳಲ್ಲಿದುು ಅಥಹ ರತಿ ಯಹತಿರಗೆ 8 ತಾಂಗಗಳು ಭೂಯು ನಿಯಾಂತಯ ಯಹತಿರಮಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಸಿಕೊಾಂಡಯೆ, ಕ್ವನಹಲಹಫಸ್ 25
ಇಸಿ, ಪರೇಪೆನೊೇಪಹಸ್ 50 ಇಸಿ @ 2 ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೇಟರ್/ಾಂದು ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿಗೆ ಅಥಹ ಥಿಡಿಕಹರ್ಬಗ 75 ಡಫೂಿೂ ಪ್ಪ 20 ಗಹರಾಂ
ಅಥಹ ಮಹುದೆೇ ೆೈಯೆ ತರಯ್ಡ್ು ಅನುು ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಕು.

ಇತರ ಕೀಟಗಳು
1.

ಸ್ಹಾಡ ಪ್ ಟರಹ ಲಿಟಸರ: ಕ್ೇಟಗಳ ಮೊಟೆಟಗಳನುು ಆಮುುಕೊಳುುುದು ಅಥಹ ಎಸ್ ಎಲ್ಟ ಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ (ಸಹಪಡೊೆಟಯಹ ಲ್ಲಟುಯ
ನುಕೆಿಅರ್ ಹಲ್ಲಹೆೈಡೊರೇಸಿಸ್ ೆೈಯಸ್) @ 500 ಎಲ್ಟ ಇ/ಹೆಕೆಾಯೆ ಅಥಹ ರಿಮೊನ್ 10 ಇ ಸಿ ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಕು ಅಥಹ 250
ಗಹರಾಂ ಲಹವಿಗನ್ 75 ಡಫೂಿೂ ಪ್ಪ ಅನುು 250 ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಿ ಾಂದು ಎಕಯೆಗೆ ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಕು.

2.

ಕಹಾಂಡದ ನುಸಿ ಕ್ೇಟದ ಹಹನಿಮನುು ಕಡಿಮಗೊಳಿಷಲು 2 ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೇಟರ್ ಪರಪೆನೊೇಪಹಷನುು ಾಂದು ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ
ಸೆೇರಿಸಿ ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಕು.

3.

ಭಹರಿೀ ಮಳ ರದ ೀವಗಳಲಿಿ ಸ್ ುೀಲ್ ಕಹಟ: 2% ಮಟಹಲ್ಲುಹೆೈಡ್ (ಸೆುೇಲ್ಟ ಕೊಲಿಲು) @ 12.5 ಕೆಜಿ / ಹೆಕೆಾಯೆ ತ್ೆಗೆದುಕೊಾಂಡು
ಇದನುು ಸೆುೇಲ್ಟ ಅಡಗುತ್ಹಣಗಳಲ್ಲಿ, ಫದುಗಳ ಮೇಲೆ ಭತುಾ ಸೆುೇಲ್ಟ ಹಹನಿಮನುುಾಂಟು ಭಹಡಿದ ಫೆಳೆಮ ಷುತಾಲ್ಲನ ಭಣಿಿನಲ್ಲಿ
ಹಹಕಫೆೇಕು.

ರ ೀಗ ನಿವಸಣ
ಪ್ಹಯರಹವಿಲ್ಟ ಅಥಹ ಸಠಹತ್ ಒಣಗಸ (ಹ ಷ ವಿಲ್ಟ) ಅಥಹ ವಿಲ್ಟ / ಬ ೀರಸ ಕ ಳ ತ: ಈ ಯೊೇಗದ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳು ಫಯ ನಾಂತಯ ಭಳೆ
ಫಾಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ನಿೇಯಹರಿ ಇಯುಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಸಿಕೊಳುುತಾೆ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳು ಕಹಣಿಸಿಕೊಾಂಡ ಕೆಲು ಗಾಂಟೆಗಳ ಳಗೆ 10 ಮಿಲ್ಲ ಗಹರಾಂ
ಕೊೇಫಹಲ್ಟಟ ಕೊಿೇಯೆೈಡ್ ನುು ಾಂದು ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಿ ಹಹನಿಗೊಳಗಹದ ಷಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಕು ಭತುಾ / ಅಥಹ 25
ಗಹರಾಂ ಕಹರ್ -ಆಕ್ು ಕೊಿೇಯೆೈಡ್ ಭತುಾ 200 ಗಹರಾಂ ಮೂರಿಮ ಮಿವರಣನುು 10 ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಅಥಹ 1 ಗಹರಾಂ ಕಹಫೆಗನಹಡಜಿರ್ಮ
ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಯಸಿ ಷಷಯಗಳು ತ್ೊೇಮುಾಂತ್ೆ ಸಿಾಂಡಿಷಫೆೇಕು. .
ಬಿೀಜಕ ೀವ ಕ ಳ ತ
ಸಹಭಹನಯಹಗಿ ಆಯಾಂಭಿಕಹಗಿ ಜಿೇತಳೆದ ಷಷಯದ ಕೆಳಬಹಗದ ಜಿೇಕೊವಗಳು ಮೊೇಡ ಭತುಾ ತುಾಂತುಯು ಸನಿಗಳ ಕಹಯಣ ಕೊಳೆತು
ಹೊೇಗುತಾೆ. ಾಂದು ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಹರಾಂ ಭನೊಕಜೆರ್ಬ 75 ಡಫೂಿೂಪ್ಪ ಭತುಾ ಕೊಿೇಯೊೇಥಲೊೇನಿಲ್ಟ 70 ಡಫೂಿೂಪ್ಪ ಸಿಾಂಡಿಸಿ.
ಉತಾಭ ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವಗಳಿಗಹಗಿ, 100 ಲ್ಲೇಟರ್ ಶಿಲ್ಲೇಾಂಧರನಹವಕದ ಮಿವರಣದಲ್ಲಿ 10 ಗಹರಾಂ ಸೆಳೆವತ್ 99 ಅಥಹ 50 ಮಿಲ್ಲ ಟೆೈಟಹನು ಫಳಸಿ.
ಆಲ ಟನ ವರಿಯಹ ರ ೀಗ: ಾಂದು ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಗಹರಾಂ ಭನೊಕಜೆರ್ಬ ಸಿಾಂಡಿಸಿ.
ಮೈರ ೀಥ ೀಸಿಯಮ್ ಎಲ ಚಸಕ ೆ ರ ೀಗ ಮತಸಿ / ಅಥಹ ಬಹಯಕಟೀರಿಯಹ ರ ೀಗ: 200-250 ಲ್ಲೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಸೆರಪಟೇಮೈಸಿನ್
ಷಲೆಫೇಟ್ (15-20 ಗಹರಾಂ / ಹೆ) ಜೊತ್ೆಗೆ ಕಹರ್ ಅಕ್ಷಿಕೊಿೇಯೆೈಡ್ (1.5 ರಿಾಂದ 2 ಕೆಜಿ /ಹೆಕಟಯೆ) ಸಿಾಂಡನೆ.
ಕ್ಳ ಯ ನಿವಸಣ
ಮೊಳಕೆಗೂ ಭುಾಂಚೆ, ಕಳೆನಹವಕಗಳಹದ ಸಹಟಾಂಪ್ಸ 30 ಇ.ಸಿ. ಅಥಹ ಫಷಲ್ಲನ್ 45 ಇ.ಸಿ. ಗಳನುು ರತಿ ಹೆಕೆಟೇರಿಗೆ 2.5 ಲ್ಲೇಟರ್ ಫಳಸಿ, ನಾಂತಯ
ಕೃಷ್ಟ್ ಬೂಮಿಮನುು ಸಯಗಫೆೇಕು.
ಕಳೆಗಳ ಕ್ರಿಮ ಅಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಹವಕಗಳು ಅತಯಾಂತ ರಿಣಹಭಕಹರಿ.
ಸಸಟಿಟದಹನೇಂತರದ ಕ್ಳ ನಹವಕ್ಗಳು (50-75 ಗಹರೇಂ ಎ.ಇ. ರತ್ತ ಹ ಕ ಟೀರಿಗ )
ಸಸಲಸಿಗಳಿಗ : ಕ್ವಜಲೊೇಪಹಪ್ಸ-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಪೆೇನೊೇಕ್ಷ್ಪರನ್-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಫುತಯಲ್ಟ ಸಿಾಂಡಿಸಿ.
ಅವಸಶೆ ಕ್ಳ ಗಳು ಮತಸಿ ಸಸಲಸಿಗಳಿಗ : ಪರಕುಇಜಫನ್-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಸಿಾಂಡಿಸಿ.
ಅಗಲಹದ ಎಲ ಯ ಕ್ಳ ಗಳಿಗ : ಯರಿತಿಫಕ್ಸ-ಸೊೇಡಿಮಾಂ ಸಿಾಂಡಿಸಿ.

ಕಳೆಗಳಿದುಲ್ಲಿ ಕಳೆನಹವಕಗಳು ರಿಣಹಭಕಹರಿ ಭತುಾ ಷಕಹಲ್ಲಕ ನಿಮಾಂತರಣ ದಗಿಷುತಾದೆ. ಕಳೆನಹವಕಗಳು ಕ್ರಿಮ (10-15 ದ್ನಗಳ)
ಅಾಂತದಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳಿಗೆ ವಿವೆೇಶಹಗಿ ಸುಲುಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಯಾಂತ ರಿಣಹಭಕಹರಿ. ಸುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳಿಗೆ, ಕ್ವಜಲೊೇಪಹಪ್ಸ-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ
ಪೆೇನೊೇಕ್ಷ್ಪರನ್-ಈಥೆೈಲ್ಟ ಅಥಹ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಫುತಯಲ್ಟ ಫಳಷಫಸುದು. ಅವುಶಕ ಕಳೆಗಳು ಭತುಾ ಸುಲುಿಗಳಿಗೆ ಪರಕುಇಜಫನ್ಈಥೆೈಲ್ಟ ರಿಣಹಭಕಹರಿ. ಅಗಲಹದ ಎಲೆಮ ಕಳೆಗಳಿಗೆ ಯರಿತಿಫಕ್ಸ-ಸೊೇಡಿಮಾಂ ತುಾಂಫ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿದೆ. ಯೆೈತಯು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಭಹಹಿತಿಗಹಗಿ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮಗಳ ತ್ಹಾಂತಿರಕ ತಜ್ಞಯ ಷಲಹೆ ಡೆಮಫಸುದು.
ಹ ಚಸುರಿ ನಿೀರಿನ ಷಾಗಿತದ ನಿವಸಣ
ಸತಿಾ ಫೆಳೆಮು ಹೆಚುಿರಿ ನಿೇರಿನ ಷಾಗಿತಕೆಕ ತುಾಂಫಹ ಷೂಕ್ಷ್ಮಹಗಿಯುತಾದೆ. ಭಧಯ ಭತುಾ ದಕ್ಷಿಣ ಬಹಯತದ ಸಲು ಬಹಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಮಹದ
ಭಳೆಯಿಾಂದ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೇರಿನ ಷಾಗಿತದ ಷಭಸೆಯ ಉಾಂಟಹಗಫಸುದು. ಆಳಹದ ಕುಪ ಭಣುಿ ಭತುಾ ಕೆಟಟ ಫರಿದು ರಿಸಿಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಫೆಳೆದ
ಸತಿಾ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೇರಿನ ಷಾಗಿತದ್ಾಂದ ಹೆಚುಿ ರಬಹವಿತಹಗುತದೆ. ಬಹರಿೇ ಭಳೆಮ ಷಾಂದಬಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೇಯು ಫರಿದಹಗುಾಂತ್ೆ
ಬೂಮಿಮ ಇಳಿಜಹಯು ಉದುಕೂಕ ಸಹಕಶುಟ ಕಹಲುೆಗಳನುು ಕಟಟಫೆೇಕು. ಉತಾಭ ಭಣಿಿನ ತ್ೆೇಹಾಂವ ಷಾಂಯಕ್ಷ್ಣೆಗಹಗಿ 700-900 ಮಿೇ.ಮಿೇ.
ಭಳೆಮ ರದೆೇವಗಳಲ್ಲಿ

ಕೃಷ್ಟ್ ಬೂಮಿಮನುು

ನೆೇಗಿಲು ಅಥಹ ಡುಡ ನಿಭಗಕದ ಷಹಹಮದ್ಾಂದ ಸಹಲುಗಳು ಭತುಾ ದ್ಾಂಡುಗಳಹಗಿ

ಭಯುಯೂ ಭಹಡಫಸುದು. ಈ ತಾಂತರ ಭತುಾ ಸತಿಾ ಬಿತಾನೆಮನುು ದ್ಾಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಹಡುುದರಿಾಂದ ಭಳೆನಿೇರಿನ ಷಾಂಯಕ್ಷ್ಣೆ
ಉಾಂಟಹಗುತಾದೆ. ಬಹರಿ ಭಳೆಮ ಷನಿುೆೇವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಳೆನಿೇಯನುು ಹೊಯಹಹಕಲು ಷಹಹಮಕಹಗುತಾದೆ.
ಕ್ೆೇತರದ ಗಡಿಯೆೇಖೆಮಲ್ಲಿ ಕಹಲುೆಗಳನುು ಭಹಡುುದರಿಾಂದ ಹೆಚುಿರಿ ನಿೇಯನುು ಹೊಯಹಹಕಫಸುದು. ಬಿತಾನೆ ಇನೂು ೂಣಗಹಗಿಲಿದ ಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ,
ತಕ್ಷ್ಣ ಬಿತಾನೆಮನುು ದ್ಾಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆೈಗೆತಿಾಕೊಳುಫೆೇಕು. ಹೆಚುಿರಿ ಭಳೆನಿೇಯು ಕಹಲುೆಗಳ ಭೂಲಕ ಹೊಯಹೊಗುುದರಿಾಂದ ಫೆಳೆಮ
ಮೇಲೆ ಮಹುದೆೇ ದುಶಪರಿಣಹಭ ಉಾಂಟಹಗುುದ್ಲಿ. ಹೆಚುಿರಿ ಭಳೆನಿೇರಿನಿಾಂದ ಫೆಳೆಮು ತಿಳಿಗೊಾಂಡಯೆ ಯಷಗೊಫಬಯನುು ದಗಿಸಿ.
ಪೇಶಕಹಾಂವಗಳ ನಶಟನುು ತಡೆಮು ಷಲುಹಗಿ, ಬಹರಿ ಭಳೆಮ ಭುನೂುಚನೆ ಇದುಲ್ಲಿ,

ಯಷಗೊಫಬಯ ದಗಿಷುುದನುು

ಭುಾಂದೂಡಫಸುದು.
0.5-1.0% ಡಿಎಪ್ಪ ಅಥಹ 19:19:19 (ನೆೈಟೊರೇಜೆನ್ ಕಯಗು ಷಾಂಕ್ೇಣಗ) ಸಹಹಾಹಿಕ ಅಾಂತಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಾಂಡಿಷುುದುರಿಾಂದ
ಹೆಚುಿರಿ ಭಳೆನಿೇರಿನ ಷಾಗಿತತ್ೆಯಿಾಂದ ಚೆೇತರಿಸಿಕೊಳುಲು ಷಹಹಮಕಹಗುತಾದೆ.
ಸ್ಹಪ್ಹಿಹಕ್ ಷಲಹಹ ರದ್ ಷಮನವಯ ತೇಂಡ:
ವಿಜ್ಞಹನಿಗಳು

ವಿಳಹಷ

ಡಹ ಕೆ ಆರ್ ಕಹರಾಂತಿ

ನಿದೆೇಗವಕಯು, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪಯ

ಡಹ ಎ.ಎಚ್ ರಕಹಶ್

ಹರಜೆಕ್ಸಟ ಷಾಂಯೇಜಕಯು ಭತುಾ ಅಧಯಕ್ಷ್ಯು, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಹರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಾಂದರ, ಕೊಯಿಭತೂಾಯು

ಡಹ ಡಿ ಮೊೇಾಂಗಹ

ಅಧಯಕ್ಷ್ಯು, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಹರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಾಂದರ, ಸಿಸಹಗ

ಡಹ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿಾಂಗ್ಸ

ಅಧಯಕ್ಷ್ಯು, ಫೆಳೆ ಅಭಿೃದ್ಿಮ ವಿಬಹಗ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪಯ

ಡಹ ಷಾಂಧಹಯ ಕಹರಾಂತಿ

ಅಧಯಕ್ಷ್ಯು, ಫೆಳೆ ಷಾಂಯಕ್ಷ್ಣಹ ವಿಬಹಗ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪಯ

ಡಹ ಫೆಿೈಸ್ ಡಿಸೊೇಜಹ

ಅಧಯಕ್ಷ್ಯು, ಫೆಳೆ ಉತ್ಹಪದನಹ ವಿಬಹಗ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪಯ

ಡಹ ಇಷಫೆಲಿ ಅಗಹಗಲ್ಟ

ಹಿರಿಮ ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಹರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಾಂದರ, ಕೊಯಿಭತೂಾಯು

ಶಿರೇ ಎರ್ಮ ಷಫೆೇಶ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಹರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಾಂದರ, ಕೊಯಿಭತೂಾಯು

ಡಹ ಏನ್ ಅನುಯಹಧ

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪಯ

ಸಹಮಹನ ರದ್ ಉಷಸಿಹರಿ ವಿಜ್ಞಹನಿಗಳು (AICCIP ಕ ೀೇಂದರಗಳು):
ವಿಜ್ಞಹನಿಗಳು
ಡಹ ಾಂಕಜ್ ಯಹಥೊೇಡ್

ವಿಳಹಷ
ಾಂಜಹರ್ಬ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಪಹರಿದೊಕತ್,
ಾಂಜಹರ್ಬ

ಮೊಬ ೈಲ್ ಷೇಂಖ್ ಯ

ಇ ಮೀಲ್ ಐಡಿ

09464051995

pankaj@pau.edu

ಡಹ ಷುನಿೇತ್ ಾಂಧೆೇರ್
ಡಹ ಷಾಂಜಿೇವ್

ಾಂಜಹರ್ಬ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಪಹರಿದೊಕತ್,
ಾಂಜಹರ್ಬ
ಾಂಜಹರ್ಬ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,ಆರ್ ಆರ್ ಎಸ್,

ಕುಭಹರ್
ಡಹ ಜಗದ್ೇಶ್
ಫೆನಿಹಲ್ಟ

ಡಹ ರಿಶಿಕುಭಹರ್
ಡಹ ಯೂ ಸಿಾಂಗ್ಸ
ಮಿೇನಹ
ಡಹ ಬಿ ಎಸ್ ನಹಮಕ್ಸ
ಡಹ ಗೊಪಹಲುು

ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್-ಸರಿಮಹಣ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಹಿಸಹರ್ 125 004, ಸಮಹಗಣ
ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಹರದೆೇಶಿಕ ಷಾಂವೆೃೇಧನೆ ಕೆೇಾಂದರ,
ಸಿಷಗ, ಸಮಹಗಣ
ಸಹವಮಿ ಕೆವಹವನಾಂದರ ಯಹಜಸಹಾನ್ ಕೃಷ್ಟ್
ವಿವವವಿದಹಯಲಮ , ಶಿರೇಗಾಂಗನಗರ್ , ಯಹಜಸಹಾನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಭತುಾ ತಾಂತರಜ್ಞಹನ ರಿಸಹು ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಬುನೆೇವವಯ - 751 003, ರಿಸಹು

ಾಂಜಫಹರವ್ ದೆೇವುುಖ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿದಯಪ್ಪೇಥ್,

ಡಹ ಅರ್ವಗಾಂದ್ ಡಿ

ಭಯಹಟ್ ಹದ

ಾಂದಹಗಲೆೇ

ನಹಾಂದೆೇಡ್, ಭಹಹಯಹಶರ

ಡಹ ಷತಿೇಶ್ ಹಸಿಗ

ಆರ್ ವಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಗಹವಲ್ಲಮರ್,

ಕೃಷ್ಟ್

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಭಧಯ ರದೆೇಶ್
ಆಚಹಮಗ ಎನ್.ಜಿ. ಯಾಂಗಹ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ
ಲಹಯರ್ಮ, ಗುಾಂಟೂಯು, ಎಪ್ಪ
ಡಹ ಅಳದಕಟಿಟ

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

09413024080

rsmeenars@gmail.com

09437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

09662532645

girishfaldu@rediffmail.com

09822220272

adinathpaslawar@rediffmail.com

07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

09406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

0949072341

bharathi_says@yahoo.com

09448861040

yraladakatti@rediffmail.com

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

09965948419

rainfed@yahoo.com

09443631359

gunasekaran.pbg@gmail.com

ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,
ಧಹಯಹಡ - 580 005, ಕನಹಗಟಕ

ಡಹ ಎರ್ಮ ೆೈ

09416325420

ನಸಹರಿ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಅಕೊೇಲ , ಭಹಹಯಹಶರ

ಡಹ ಎಸ್ ಬಹಯತಿೇ

suneet@pau.edu
k.sanjeev@pau.edu

ಬತಿಾಂದ, ಾಂಜಹರ್ಬ

ನಸಹರಿ, ಗುಜಯಹತ್
ಡಹ ಎ ಏನ್ ಸಹಿರ್

09814513681

ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ ಯಹಮಚೂರ್, ಕನಹಗಟಕ

ಅಜಯ್ಡ್ ಕುಭಹರ್
ಡಹ ಎಸ್

ತಮಿಳುನಹಡು

ಸೊೇಭಷುಾಂದಯಾಂ

ಕೊಯಿಭತೂಾಯು , ತಮಿಳುನಹಡು

ಡಹ ಎಾಂ

ತಮಿಳುನಹಡು ಕೃಷ್ಟ್ ವಿವವವಿದಹಯಲಮ, ಸಿ ಆರ್

ಗುಣಸೆೇಕಯನ್

ಎಸ್, ಶಿರೇವಿಲ್ಲಿುತುರ್ , ತಮಿಳುನಹಡು

ಕೃಷ್ಟ್

ವಿವವವಿದಹಯಲಮ,

ಕ್ನುಡ ಅನಸಹದ:
ಡಹ. ಎಚ್ ಬಿ ಷಾಂತ್ೊೇಷ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪರ್

ಡಹ. ಷವಿತ್ಹ ಷಾಂತ್ೊೇಷ್

ವಿಜ್ಞಹನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಹಗುಪರ್

-------ರದ್ಯಸ ಕ ನ ಗ ೇಂಡಿದ -------

