இ.வே.ஆரா.கு – மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுேனம்
வாராந்திர ஆல

ாசனைகள்- பருத்தி பயிர் சாகுபடி 29 ஜூன

“இங்குதரப்பட்டுள்ள அறிவுனரகள்- அந்தந்த மாநி

– 3 ஆகஸ்ட் 2015) (37 வது நின

அரசு லவளாண்னம பல்கன

யாை வாரம்)

க்கழகங்களி

ிருந்து

பபறப்பட்டனவ”
ோனிலை ஆவைாசலன
மாநி

மனழயளவு மி.மீ )

ம்/

மாவட்டம்
லததி

ஜூலை

ஆகஸ்ட்

ஆவைாசலன

29

30

31

1

2

3

பபரம்பலூர்

0

0

0

2

5

0

லச

ம்

5

0

0

6

8

4

திருச்சி

0

0

0

2

0

0

விருதுநகர்

0

0

0

0

3

6

தமிழ் நாடு

புலனவுகள்
< 5 5-20 20-50
மனழயளவு (மி.மீ )

50-80

> 80

இந்த வாரத்தில் லமகமூட்டத்துடன்
மனழசி

கூடிய

பரவ

ாை

இடங்களில் எதிர்பார்க்கபடுகிறது. லகானடயில்

வினதக்கப்பட்டப்

பருத்தி

அறுவனடச்

பசய்யப்பட்டு

வருகிறது. பாசை வசதியுள்ள வயல்களில் குளிர் கா
பயிரிக்காக நி

ம் தயார் பசய்யப்பட்டு வருகிறது.

மனாண்ம உத்ிகள் ற்றும் தரிந்துமகள்
(த்ி தபேத்ி ஆாய்ச்சி ிறுணம்)

(ழுடயதபர் : கே.ம. ேயமந்டய: இந்ட ஆகமசன குடயேனந ஆசயரிதர் அனுணடயதில்மணல் ணயன்ட

அல்து அச்சு அல்து கபறு பனயேநிகம ந்ட எபே ஊேங்ேநில் ந்ட எபே படிபத்டயலும் தன்டுத்ட
கூமது)

இந்ட உத்டயேள் ண..ஆம.ய த்டயத ரிகசமடனேநின் சுபேக்ேணம குயப்பு படிவுேநின் அடிப்னதில்
ரிந்துனக்ேப்டுேயது. கணலும் இது சுற்றுச்சூனல் ரீடயதமேவும் ல்கபறு கடசயத ணற்றும் உேநமபித
பேபர்ேநின் இஞக்ேணம பனயபனேனநப் ின்ற்ய உன்மமே உபேபமக்ேப்ட்து.
தபேத்ி திர் பதாது மனாண்ம பமநகள்
1.

குறுேயத ேம பனே இேங்ேேள் அல்து ிடி பேத்டய ேப்ிங்ேள்

ணமமபமரிப் குடயேளுக்கு

உேந்டது.
2.

ணமமபமரி ிமந்டயத குடயேளுக்கு ஆம் பினடப்பு உேந்டது. கணலும் 80 ணயணீ ணனன பமனயந்டப்
ிகு பினடக்ேவும்.

3.
4.

ணமமபமரி இங்ேநில் அர்வு பனதில் பேடுேநில் பினடப்து சயந்டது.
ணமமபமரி யங்ேநில் ி.டி. ேப்பு பினடேனந

90 x 30 பச.ணீ . இனபபநிதிதிலும் ீர்ப்மச

பசடய பேமண் குடயேநில் அடயே இனபபநிதிலும் பினடக்ேவும்.
5.

ி.டி. இல்மட ேர ழ்பபேம் குறுேயத ேம இேங்ேநம சூஜ் (ண.ம.ஆ. ய., மக்பூர்), ன்.ச்.

615 (ண.

கப. ம., மர்ி), . கே. ச். 081 ( ி.டி.கே.பி., அகேமம), பூக டன்பந்டரி (ம்.ி.கே. பி. குரி)
படயத இேங்ேனந ூன் ணமடம் அர்வு பனதில்

60 x 10 பச.ணீ . இனபபநிதில் ( 40 x 10

பச.ணீ . பூக டன்பந்டரிக்கு) பினடத்டமல் பட்சய ணற்றும் ேமய்ப்புழுக்ேநியபேந்து திர்ேனந
ணீ ட்ேமம்.
6.

அர்வு பனதில் திரிப்ட் ி.டி. இல்ம பேத்டய இேங்ேநின் இனதில் கசமதம ீன்
(ிமடினகசமிதம் ப்மிக்ேம்

பேமண்டு பினடகர்த்டய பசய்தப்ட்து), டட்னப் திறு

அல்து உளுந்து கமன் திர்ேனந ஊடுதிமே பினடக்ேமம்.
7.

கசமதம ீன் ( ிமடினகசமிதம் ப்மிக்ேம் பேமண்டு பினடகர்த்டய பசய்தப்ட்து), டட்னப்

திறு அல்து உளுந்து கமன் திர்ேனந எபே பரினசதில் இபேபரினச ி.டி. ேப்பு பேத்டயக்கு
இனதில் ஊடுதிமே பினடக்ேமம்.
8.

பேத்டய பதல்ேநில் இண்டு அல்து பன்று பரினச துபனனத ல்ன பரினசேநமே வுச்
பசய்டமல் ணமவுப்பூச்சய டமக்குடன டபிர்க்ேமம்.

9.

5

எபே க்பேக்கு படமழு உம் அல்து ேம்கமஸ்ட்

படல்

10 ன் பன

படல்ணனனக்குப்ின்ர் இ கபண்டும்.

10. எபே ேயகம பினடக்கு, அகசமகமகக்ர் ணற்றும் ணஞிச்சத்னட ேனக்கும் கக்டீரிதம் (ி.ஸ்.ி)
25 ேயமம் ன் அநபில் டுத்து பினடகர்த்டய பசய்டல் கபண்டும்.
11. மதபவு ற்றும் நுண் ஊட்டங்கபின் மம்தடுத்ப்தட்ட ஊட்டச்சத்து மனாண்ம: Cry1Ac தின்
பனதம ச்சுத்டன்னண பபநிப்வும், கணலும் இன சயபப்மபனட குனக்ேவும், ணக்ீசயதம்
சல்கட் 2%, 2% பெரிதம, இனட படமர்ந்து 2% டி..ி ேனசன இனேநின் கணல் படநிக்ேவும்.

பேத்டய பமல் கமதின் படன்னண ேட்த்டயல் 1% கேமமல்ட் குகநமனடு படநிப்து ணற்றும் 1%
பிஸ்டின் ணண்ஞில் ஊற்றுடல், தின

ணீ ட்படுக்ே உடவும்.

12. இமன சிப்தாம டுத்ல்: 90 பது மள் ஆ பேத்டயதின் ணீ து 15 மட்ேள் இனபபநிதில்
2% பெரிதம, 0.5% யங் சல்கட், 0.2% கமமன் ேனசன படநிக்ேவும்..

13. பாட்டுக்கள் ற்றும் பூக்கமபத் ங்கச் பசய்ல்:
ணய.ய.படம்
ீ
15 ய டண்ஞ ீரில் ேந்து படநிக்ேவும்).

ிநகமிக்ஸ் 4.5 SL ( ன்..), 21 ி.ி.ம். (7

பூச்சிகமப கட்டுதடுத்தும் ிபமநகள்

பதாதுாண தரிந்துமகள்
பசய்க்கூடிமகள்:
1.

சமறு உயஞ்சும் பூச்சயேனந டமங்ேகூடித ி. டி . இல்மட இேங்ேள் அல்து ேப்பு இேங்ேனந
கடர்வு பசய்து திரி கபண்டும். இடமல் குனந்ட பூச்சயக்பேமல்யகத கடனபப்டும்.

2.

டட்னப்திறு, கசமநம், உளுந்து, கசமதம கமன் திர்ேனந ஊடுதிமே பினடத்டமல்,
பேத்டயக்கு ன்னண தக்கும் பூச்சயேள் பபேே பனயபகுக்கும்.

3.

எபே ேயகம பினடக்கு, இம்ணயமக்கநமர்ிட்

8 ேயமம் அல்து டயம்/ பிட்பமக்ஸ் 3 ேயமம் ன்

அநபில் டுத்து பினட கர்த்டய பசய்டல் கபண்டும்.
4.

சமறு உயஞ்சும் பூச்சயேநமல் அடயேணமே மடயக்ேப்டும் இேங்ேளுக்கு டனனச்சத்துள்ந உங்ேனந
அநபமே இ கபண்டும்.

5.

ேனந மணரிப்பு உத்டயேனந பனதமேச் பசய்தவும்.

6.

ணமவுப்பூச்சயேனந பபேேச் பசய்பம் ேனநேனந ேட்டுப்டுத்ட கபண்டும்.

7.

குனந்ட மடயப்புேனந ற்டுத்தும் பூச்சயேனந ேட்டுப்டுத்ட கபப்பு சமர்ந்ட பமபேட்ேள் ணற்றும்
உதிரிதல் ணமடயரிேனந தன்டுத்டவும்.

8.

அடயேத் டயன் பமய்ந்ட இக்ேபர்ச்சய பமயேனந தன்டுத்டய இநஞ்சயபப்பு ேமய்புழுத்
டமக்குடன ேண்ேமஞிக்ேமம்.

9.

டமபத் டண்னச்சுற்ய அல்து கபர்ேநின் பனநதத்டயற்குள் இம்ணயமக்கநமர்ிட் அல்து
னணீ கடமகதட் அல்து அசயகட் கமன் பூச்சயபேமல்யேனந, பினடத்டப் ின்ர்

30-40 மட்ேள்

ணற்றும் 50-60 மட்ேள் ேனயத்து இடுபடமல் சமறு உயஞ்சும் பூச்சயேநமேயத இனப்கன், ணமவுப்பூச்சய
ஆேயதபற்யன் டமக்குடயபேந்து திர்ேனந ணீ ட்ேமம்.

பசய்க்கூடாம:
1.

பேத்டய இன சுபேள் னபஸ் அடயேணமபனடத் டடுக்ே ப இந்டயதமபில் கண 15 ஆம் கடடயக்கு
ின்ர் பினடப்னட டபிர்க்ேவும்.

2.

படிந்டபன படல் இண்டு ணமடத்டயற்கு இசமத பூச்சயக்பேமல்யேனந படநிப்னட டபிர்த்டமல்
திர்ேளுக்கு இதற்னே பனதம மதுேமப்பு ேயனக்கும்; பில் ன்னண தக்கும் இதற்னே
டயரிேள் ணற்றும் எட்டுண்ஞிேநம, கடி ர்ட் பண்டுேள், ேயனகசமபர்ம, சயர்ிட் ஈக்ேள்,

யகதமகேமரிஸ், அமசயதஸ், ியஸ், குநபிேள், னணரிட் பூச்சயேள் ணற்றும் சயந்டயேள், சமறு
உயஞ்சும் பூச்சயேநம அசுபிி, டத்துப்பூச்சயேள், ணமவுப்பூச்சயேள், இனப்கன்ேள், பபள்னந
ஈக்ேள் ணற்றும் ணயரிட் பூச்சயேனந இதற்னேதமேகப ேட்டுப்டுத்துேயன்.
3.

பரித அநபில் கசடம் பினநபிக்ேமட பேத்டய இனச்சுபேள் புழுக்ேநம,
ணற்றும்

அகமணயஸ் ிகநபம

கமன்பற்றுக்கு டயமே

சயகப்ம டிகமகேம

பூச்சயக்பேமல்யேனந படநிப்னடத்

டபிர்க்ேவும். பில் இனபேள் ேமய்ப்புழுக்ேனநக் பேமல்லும் எட்டுண்ஞிேநம

டினக்கமக்கம்ணம, அப்ன்கஸ் ணற்றும் சயசயகமப்ம கமர்கணமசம கமன்னப பபேகுபடற்கு
உடவுேயன்து.
4.
5.

ி.டி. பேத்டயக்கு ி.டி. உபேபமக்ேம் உள்நங்ேயத பூச்சயபேமல்யேனந படநிப்னட டபிர்க்ேவும்.
அசயமணயப்ரிட்,

இம்ணயமக்கநமர்ிட், ேயகமத்டயதமயடின், னடகதமணீ டமக்சமம் கமன் பூச்சயேநின்

டயர்ப்பு டன்னணனத அடயேரிக்கும் ணபேந்துேனந இனபனயதமே படநிக்ே கபண்மம்.
6.

உே சுேமடம அனணப்மல் ( W.H.O) பகுப்பு

I - ணயேவும் அமதேணம இமசதங்ேநின் ேர ழ்

பனேப்டுத்டப்ட் பூச்சயக்பேமல்ய ணபேந்துேநம மஸ்மணயமன், கணமகமேயகமட்கமமஸ்,
ப்கமகட், ணீ த்னடல் கத்டயதமன், னக்கநமர்பமஸ், ேமர்கமப்பெமன், ணீ கடமனணதில்,
ட்னஅகசமமஸ், பணட்மசயஸ்மக்ஸ் கமன்னபேனந உகதமேயக்ேக்கூமது.
7.

பபள்னந ஈக்ேநின் இப்பபேக்ேத்னடக் ேயநபேம் பூச்சயக்பேமல்ய ணபேந்துேநம ிப்கமில்
ணற்றும் னரித்டயமய்டுேனந டபிர்க்ேவும்.

8.

பூச்சயக்பேமல்ய ேனபேனந டபிர்க்ேவும் . ேனபேநிமல் சுற்றுச்சூனல் ேடுனணதமே
மடயக்ேப்டும். கணலும் பூச்சயேள் டயடீர் டமக்குடன பினநபிக்கும்.

சாறு உநிஞ்சும் பூச்சிகபின் மனாண்ம:,

பதாபேபாாச் மச ிமன : டத்துப்பூச்சயேள் ணற்றும் பபள்னந ஈக்ேநின் டமக்குடல் பமபேநமடமச் கசட
யன டம்- II  டமண்டும் பமழுது

25 % பசடிேநில் இனேள் சுபேக்ேங்ேளுன் ேமஞப்டும் அல்து

இனேநின் ஏங்ேள் ணஞ்சள் யணமே ணமறும். கணற்பசமன் அனதமநங்ேள் ேமஞப்டின் ேர ழ்பபேம்
உத்டயேனந தன்டுத்டவும்.
1.
2.

கபப்பண்னஞ 1.0% + கபப்ங்பேமட்னச் சமறு5.0% + 0.05-0.1% கசமப்பு
10 ேயமம்/யட்ர்

டதமரிக்ேப்ட்து)

பபர்டிசயயதம் பக்ேமி

(சயந்ட பனதில் ல் உற்த்டயதமநர்ேநமல்

3.

னபன்னடபெமன் (50 W.P/800 ேயமம்/க்ர்),

4.

ப்கமயேமணயட் ( 50 W.G./ 200 ேயமம் ./க்ர்)

5.

புப்கமியன் ( 25% SC/ 200 ேயமம் ./க்ர்)

6.

பூச்சயபேமல்ய ணபேந்துேநம னணீ கடமகதட், அசயகட் அல்து த்டயதமன் கமன்னபேனந
அபற்யன் டயன், பூச்சயேநின் டயர்ப்பு டயன் ணற்றும் சுற்றுசூனயன் மதுேமப்பு ஆேயதபற்ன
ேபேத்டயல் பேமண்டு ணமற்று ணபேந்துேநமே உகதமேயக்ேமம்.

7.

ணயரிட் பூச்சயேள் பேத்டய பணமட்டுக்ேனந பமபேநமடமச் கசட யனக்கு கணல் டமக்குபடமே
இபேத்டல், அசயகட் 75 S.P.@ 1 ேயமம் /யட்ர் அல்து னணீ கடமகதட் உகதமேயக்ேவும்.

காய்ப்புழு மனாண்ம:

ேர ழ்பபேம் உத்டயேள் ி.டி. இல்மட பேத்டயேளுக்கு ரிந்துனக்ேடுேயது

பயகேமபபர்ம ஆர்ணயீம பமபேநமடமச் கசட யனக்கு கணல் கசடம் பினநபித்டமல் அடமபது
பசடிேநில் துனநக்குனயேகநமடு ணமட பணமட்டுக்ேள் ேமஞப்டின்;
1.

ி.டி. பேத்டயதில் கபப்ங்பேமட்னச் சமறு 5.0% படநித்து எபே

50 %

பமத்டயற்கு ிகு ச்..ன்.ி.பி .

உகதமேயக்ேவும் அல்து ேமய்புழுக்ேள், ஸ்கமமப்டிம, ணற்றும் பபள்னந ஈக்ேனந ேட்டுப்டுத்ட
மசகமன் உகதமேயக்ேவும்.
2.

ட்னக்கமேயம்ணம ேயனக்கும் ட்சத்டயல் ி.டி. இல்மட இேங்ேநில் பினடத்டப் ின்ர்

70-80

மட்ேள் ேனயத்து உகதமேயக்ேவும். பட்ன எட்டுண்ஞிதம ட்னக்கமேயம்ணமனப ி.டி.
பேத்டயதில் தன்டுத்டக் கூமது . பில் பபேம்பமரிதம ச்சயநம்
ணமண்டு பிடும்.
3.

ட்னக்கமேயம்ணமக்ேள்

காய்புழுக்கமப குநிப்தாக பயகேமபபர்ம ஆர்ணயீமனப ேட்டுடுத்ட;
a.
b.
c.
d.
e.

க்கநமகமந்த்யயிகமல் (பேமகமபன்)
ஃப்ளுபன்னணடு (கம்)
ஸ்ிகமகசட்

ணமபணக்டின் பன்கசமகதட்
இண்கமக்சமேமர்ப்

கணற்பசமன் பூச்சயக்பேமல்ய ணபேந்துேள், இக்கு னபத்ட

பூச்சயேளுக்கு டயமே ணட்டும்

பசதல்டுணமடமல் பேத்டயச் சுற்றுச்சூனயல் உள்ந ன்னண தக்கும் பூச்சயேளுக்கு
மதுேமப்மது. கணலும் இவ்பனே

பூச்சயக்பேமல்ய ணபேந்துேள் யனதம ணற்றும் மதுேமப்ம

சுற்றுச்சூனயல் பூச்சய டயர்ப்புத் டன்னண கணமண்னண டயட்ங்ேளுக்கு(.ஆர்.ம்) உேந்டனப.
4.

இபஞ்சிகப்பு காய்ப்புழு ற்றும் புள்பிக்க்காய்ப்புழு : பமபேநமடமச் கசட யன:
எபே உதிபேள்ந ேமய்ப்புழு அல்து

10 ேமய்ேநில்

பன்று படமர்ச்சயதம இவுேநில் எபே இபில்

அந்துப்பூச்சயேள் படம்
ீ
ேமஞப்டின் குதிமல்மஸ் 25

EC, ப்கமிகமமஸ்

8

50 EC2.0ணய.ய/யட்ர்

அல்து னடகதமனேமர்ப் 75 WP @ 20 ேயமம் அல்து கடனும் எபே னரித்டயமதிடு தன்டுத்ட
கபண்டும்.
ற்ந பூச்சிகள்
5.

ஸ்மதாடாப்டிானிட்டுா:பட்னக்குபிதன கசேரித்து அனயக்ேவும் அல்து ஸ்.ல்.ன்.ி.பி

(ஸ்மதாடாப்டிா னிட்டுா ிபெக்பிார் தானிபெட்மாசிஸ் மஸ்) எபே க்பேக்கு 500 ல். ஈ

அல்து எபே க்ேபேக்கு னணன் 10 இ.சய 200 ணய.ய. அல்து 250 ேயமம் மர்பின் 75 W.P. 250 யட்ர்
டண்ஞ ீரில் ேந்து படநிக்ேவும்.
6.
7.

டண்டுப்பூச்சய டமக்குடன ேட்டுடுத்ட 2 ணய.ய./யட்ர் ப்கமபகமமஸ் படநிக்ே கபண்டும்.
கணத் ம பதய்பம் இடங்கபில் த்மகமப கட்டுதடுத்
ேயகம /

: 2% பணட்மல்டினட் @ 12.5

க்ர் ன் அநபில் த்னடேள் எநிந்டயபேக்கும் இங்ேநிலும், பப்கமங்ேநிலும்,

பசடிேனநச் சுற்யலும் னபக்ே கபண்டும்.
மாய் மனாண்ம

தாா ாடல் மாய்/ புி ாடல் மாய்/ிடீர் ாடல் மாய்/மர் அழுகல் மாய்

:இந்ட கமதின்

அயகுயேள் ீர்மசத்டயன் அல்து ேத்ட ணனனக்கு ின்ர் ற்டும் பட்சயதின் கமது பசடிேநில்
ேமஞப்டும். கேமமல்ட் குகநமனடு

10 ppm (

10 ணய.ேய/

1 யட்ர்)கமய்ேம அயகுயேள் ேண் சய

ணஞிகங்ேளுக்குள் படநிக்ே கபண்டும் அல்து ேமப்ர் ஆக்சய குகநமனடு
பெரிதமனப 10

25 ேயமம் ணற்றும் 200 ேயமம்

யட்ர் டண்ஞ ீரில் ேந்து பசடினத சுற்யலும் ணண்ஞில் ஊற் கபண்டும் / ேமர்ன்சயம்

1 ேயமம்/ யட்ர் தன்டுத்ட

கபண்டும்.

காய் அழுகல் மாய்

பமதுபமே படமபது உபேபமகும் ேமய்ேள் ணனனச்சமயன் ேமஞணமே அழுேயபிடும். 2 ேயமம்/யட்ர்

75 W.P. கணன்கேமபப் + 70 W. P. குகநமகமடகமில் படநிக்ே கபண்டும். ல் னுக்கு
பூஞ்சமன் பேமல்ய டயபத்டயல்,
கபண்டும்.

10 ேயமம் பசல்பபட் 99

அல்து

50

100 யட்ர்

ணய.ய.ட்னமன் ேந்து படநிக்ே

ஆல்ட்டர்மரிா கபேகல் மாய் :கணன்கேமபப் 2.5 ேயமம்/யட்ர் படநிக்ே கபண்டும்.
மமாீசிம் இமனப்புள்பி மாய் ற்றும்/அல்னது தாக்டீரிா கபேகல் மாய்

: 200-250

டண்ஞ ீரில் ஸ்ட்பப்கமனணசயன் சல்கட் (15-20 / ேயமம்/க்ர்) + ேமப்ர் ஆக்சய குகநமனடு

யட்ர்

(1..5 படல் 2

ேயகம /க்ர்) ேந்து படநிக்ே கபண்டும்.
கமப மனாண்ம

ேனநக்பேமல்யேள் இநம் ேனநேனந ேட்டுப்டுத்ட ணயேவும் தனுள்நடமே உள்நது.
கமபபமபத்தின்ணர் இடும் கமபக்பகால்னிகள்(50 பல் 75கிாம் .ஐ/க்டர்)

புற்கள்: குதிசகமமப் த்டயல் அல்து ிகமக்சமப்மப் த்டயல் அல்துபுகமசயமப் ிபெனல்
படநிக்ேவும்

மகாம புற்கள்: ப்கமகுசமப் த்டயல் படநிக்ேவும்
அகன்ந இமனக் கமபகள்:

னரிடயகதமமக் கசமடிதம் படநிக்ேவும்

பனதம ேனநக்பேமல்யேனந சரிதம பேபத்டயல் தன்டுத்துபது

ணயேச்சயந்டது.

பபேம்மம

ேனநக்பேமல்யேள் இநம்புற்ேனந ( 10-15 குனபம மட்ேள்) ேட்டுப்டுத்துபடயல் சயந்டது.

ேட்டுப்டுத்துபடற்கு குதிசகமகமப் த்டயல், ிகமகசப்மப் த்டயல், புகமயமப் ிபெனல்

புற்ேனந

தன்டுத்டமம். கேமனப் புற்ேனந ேட்டுப்டுத்துபடற்க்குிகமகசப்மப் த்டயல் ணயேச்சயந்டது.கணலும்
னரித்டயகதமமக் கசமடிதம் அேன் இன ேனநேளுக்கு ணயேச் சயந்டது. கணலும் பதலுக்கு ற்
குயப்புேள் ப கபநமண்னண ல்ேனக் ேனே படமனயல்தட் பல்லுர்ேநிம் ஆகமசயக்ேவும்.
ீ ர்த்மக்க மனாண்ம
பேத்டயக்கு சயந்ட படிேமல் கடனப. பதல்ேநில் ீர் கடங்குபடமல் அடன் பநர்ச்சய மடயக்ேப்டும்.

ஆனணம ேநிணண் ணற்றும் படிேமல் குனந்ட பதல்ேள் நிடயல் மடயப்னபம். அடயே ணனன பய்பம்

குடயேநில் ய அனணப்ிற்கு (குயப்மே ஆனணம ேநிணண்) ற் டகுந்ட படிேமல்ேள் பசய்த கபண்டும்.
ணண்ஞின் ஈத்டன்னணனத மதுேமப்டற்கு

(பன்னுரினணதமே ணனனஅநவு 700-900 ணய.ணீ குடயேநில்) ய

அனணப்புேனந ேப்ன உடபிபன் பேடு ணற்றும் மர்ேநமே அனணக்ே கபண்டும்.கணலும் இங்ஙம்
திபேடுபது ணனன ீன கசணயக்ே உடவும். குயப்மே ஆனணம ேநிணண் பூணயதில்ணற்றும் அடயே ணனன

பமனயபம் இங்ேநிலும், மர்ேள் அடயேப்டிதம ீன பபநிகதற் உடவும். பதயன் ஏங்ேநில் ய

அனணப்ிற்கேற் படிேமல்ேள் அனணப்து அடயேப்டிதம ீன பபநிகதற் உடவும். பேத்டய தின

பேடுேநில் திரிவும். இம்பனதில் திரிட்மல் அடயே ணனனதிமல் வ்பிட மடயப்பும் ற்மணல்
இபேக்கும். ீர் கடக்ேம் ேமஞணமே திர்ேள் ழுப்பு யணமே ணமயமல் உணயவும். அடயே ணனன

டயர்மர்க்கும் குடயேநில் உணயடுபனட டள்நிப் கமவும். பில் ணண்அரிப்ிமல் உம் பஞமேய
ீ
பிடும். டி..ி 0.5 % படல் 1 % (அல்து)ேனபம் டனனச்சத்து ேனசல்,19:19:19 , எபே பம இன பபதிநில்
இனேநின் கணல் படநிப்து தின ீர்த் கடக்ேப் மடயப்புேநியபேந்து ணீ ண்டு ப உடவும்.

ாந்ி ஆமனாசமண அநிக்மக இமப்புக் குழு:
அநிஞர்கள்

பகரி

பனபர். கே. ம. ேயமந்டய

இதக்குர், ண. . ஆம.ய.,மக்பூர்

பனபர்..பச்.ிேமஷ்

டய.எபே. ணற்றும் டனபர், ண..ஆம.ய.,(ிமந்டயத

பனபர்.டி.கணமங்ேம

டனபர், ண..ஆம.ய, (ிமந்டயத யனதம்), சயர்சம

பனபர்.ஸ்.ி.சயங்க்

டனபர், திர் பபேக்ேம் ிரிவு, ண..ஆம.ய.,மக்பூர்

பனபர்.சந்டயதம ேயமந்டய

டனபர், திர் மதுேமப்பு ிரிவு, ண..ஆம.ய.,மக்பூர்

பனபர்.ிகநய்ஸ் டிசும

டனபர், திர் ஊற்த்டய ிரிவு, ண..ஆம.ய.,மக்பூர்

பனபர்.இபல்ம அேர்பமல்

படன்னண

டயபே.ம்.சகஷ்

பிஞ்ஜமி, ண..ஆம.ய., (ிமந்டயத யனதம்), கேமதம்புத்தூர்

பனபர். ன்.அனுமடம

பிஞ்ஜமி, ண. . ஆம.ய.,மக்பூர்

யனதம்),கேமதம்புத்தூர்

கேமதம்புத்தூர்

பிஞ்ஜமி,ண..ஆம.ய., (ிமந்டயத யனதம்),

பதாறுப்பு ிஞ்ஞாணிகள் -ாணிமன அநிக்மக (AICCIPமங்கள்):
அநிஞர்கள்

பகரி

பாமனமதசி

ின்ணஞ்சல்

பனபர்.ங்ேஜ் மத்கடமர்

ஞ்சமப் கபநமண்னண ல்ேனக்

9464051995

pankaj@pau.edu

பனபர். சுன்பட் ந்கடர்

ஞ்சமப் கபநமண்னண ல்ேனக்

09814513681

suneet@pau.edu

பனபர்.

ஞ்சமப் கபநமண்னண ல்ேனக்

-

k.sanjeev@pau.edu

ேரிதம

ேனேம்,(ஸ்) த்டயண்ம, ஞ்சமப்

பனபர்.க்டீஷ் பிபல்

சயசயஸ்-ரிதமமகபநமண்னண

9416325420

cotton@hau.ernet.in

சஞ்சரவ் குணமர்

ேனேம்,மரித்ேமட், ஞ்சமப்
ேனேம்,மரித்ேமட், ஞ்சமப்

ல்ேனக் ேனேம், யசமர்

,

ரிதமம
பனபர். ரிய குணமர்

ண..ஆம.ய,(ிமந்டயத யனதம்),

09729106299

Rishipareek70@yahoo.com

பனபர்.பைப் சயங்க் ணீ ம

சுபமணய கேஸ்பமந்து

09413024080

rsmeenars@gmail.com

சயர்சம

மஸ்டமன்கபநமண்னண

ல்ேனக்ேனேம், ஸ்ரீ.ேங்ேம
ேர்,மஸ்டமன்

பனபர்.ி.ஸ்.மதக்

எரிசம-கபநமண்னண ணற்றும்

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

09822220272

adinathpasalawar@rediffmail.com

07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

படமனயல்தட் ல்ேனக்

ேனேம்,புபகஸ்பர், எரிசம
பனபர்.கேமமல்டு

வ்சமரி கபநமண்னண ல்ேனக்
ேனேம்,வ்சமரி, குமத்

பனபர்..ன்.ச்பர்

ஞ்சமப்மவ்கடஷ்பக்

கபநமண்னண ல்ேனக் ேனேம்,
அகேமம, ணேமமஷ்டிம

பனபர். அர்கபமந்த் டி.
ண்ேக

பனபர்.சடீஷ் மர்சமய்

ணத்பமம

ல்ேனக் ேனேம்

மந்கடட், ணேமமஷ்டிம
ஆர் பி ஸ்.
ல்ேனக் ேனேம்,
ணத்டயத ிகடசம்

பனபர்.ஸ்.மடய

கபநமண்னண

கபநமண்னண
குபமயதர்,

ஆச்சர்தம. ன்.ய.ங்க்ம
கபநமண்னண ல்ேனக்
ேனேம்,குண்டூர்,.ி.

பனபர்.அநேட்டி

கபநமண்னண ல்ேனக் ேனேம் ,

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

பனபர்.ம்.எய்.அய்குணமர்

கபநமண்னண ல்ேனக்

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

பனபர்.ஸ்.கசமணசுந்டம்

டணயழ் மடு கபநமண்னண

09965948419

rainfed@yahoo.com

டர்பமத் ,ேர்மேம

ேனேம்,மய்ச்சூர், ேர்மேம
ல்ேனக் ேனேம், கேமதம்புத்தூர்,
டணயழ் மடு

பனபர்.ம்.குஞகசேன்

டணயழ் மடு கபநமண்னண
ல்ேனக் ேனேம்,

gunasekaran.pbg@gmail.com
09443631359

ஸ்ரீபில்யபுத்தூர்,டணயழ் மடு
பாிபதர்ப்பு:
பனபர். அ.ணஞிேண்ன்

ிஞ்ஞாணி,ண..ஆம.ய., மக்பூர்

பனபர். கம. ஆி ீம

ிஞ்ஞாணி, ண..ஆம.ய., மக்பூர்

பனபர். ணம.. சபஞன்

ிஞ்ஞாணி, ண..ஆம.ய., மக்பூர்

பனபர். ே. மசுப்ிணஞிதம்

பன்ம ிஞ்ஞாணி, ண..ஆம. ய., மக்பூர்

பனபர். ப. அபடம

பத் ிஞ்ஞாணி, ண..ஆம.ய., மக்பூர்
-------அநிக்மக படிவு-------

