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ಹ2ಾ/ಾನ ಸಲೆ
2015 ಆಗ()
ಂಗ3ನ ಮೆಯ

ಾಂಕ

ಸಲೆ

ಪ/ಾಣ (6.6ೕ.)
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ಕಾ7ಟಕ
ಜೂ* !ಂಗನ ,ೊ-ೆಯ 'ಾರದ./ 0ತ2-ೆ ಾ3ರುವ 10% ಪ9ೇಶದ./ ಾಗೂ

%ಾರ'ಾಡ

ಂ:ನ 'ಾರದ./ ಬಂ:ರುವ ಮ=ೆಯ ಸಾಯ:ಂದ 0ತ2-ೆ ಾ3ರುವ ಪ9ೇಶಗಳ./
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>ೆ=ೆಯು 5-7 ಎCೆ ಹಂತದ./ೆ. ಅGಕ Hಾಪಾನದ IೊHೆJೆ 'ೇಗದ
JಾKಂದುಂಟಗುವ ಎCೆ ಹಳ: ಾಗು,ೆ, ,ೆಂNಾ,ೆ ಾಗೂ >ೆಳವOJೆಯ
ಕುಂPತHೆಯನು# ತQೆಗಟRಲು ಎರಡು >ಾ ಪ9!ೕ 'ಾರದ ನಂತರ 1 ಂದ 2% KNO3
ಮತು2 1% MgSO4ನು# ಎCೆಗJೆ ಂಪ3ಸುವಂHೆ ಸೂVಸCಾWೆ. Hೇ'ಾಂಶವX
ಸ

ಾ'ೇ

1

5

8

7

4

3

ಾದ ಪ9ಾಣದ./ದZ ೆ [ಾರಜನಕ ಮತು2 \]ಾಯಂ Jೊಬ^ರಗಳನು#

ಾಕುವಂHೆ ಸೂVಸCಾWೆ. ಮುಂJಾರು >ೆ=ೆ ಾW 0ತ2-ೆ ಾ3ದ ಕQೆಗಳ./ ,
Hೇ'ಾಂಶ ಸಂರ_`ೆ ಕ9ಮ'ಾW ಅಂತರ ಕೃ ಾಡಲು ೈತJೆ ಸಲೆ ೕಡCಾWೆ.
bೇಷ'ಾW 0deೕತರ ಹ!2ಯ./ ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ gೕCೆ ಆಗh-ೋiಾ[ೆjkl

ಅಥ'ಾ nೕ,ೋd-ೋಇp fೕಟ-ಾಶಕಗಳನು# ಬಳಸ>ೇ3. ಆಗqR !ಂಗಳ
ಮೂರ-ೇ 'ಾರದ./ rಾ ಮ=ೆಯ ೕsೆ ಇೆ. ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳt [ಾrಾಕ'ಾW

ಕ3g ಆಗುವ [ಾಧHೆ ಇೆ. ಪೕತ'ಾW ಯೂ ಾ ಬಳ,ೆವXದನು# ತuv.
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ಕಟುR]ಾRW ಕೃತಕ Nೈ ೆwಾ9Kpl ಾಗೂ x\9ೕy ಬಳ,ೆಯನು# ತuv. ರಸ
ೕರುವ fೕಟಗಳ ಆzhಕ ಮಟR ಾdದ ಕQೆಯ./ >ೇನ ಎ`ೆ{ ಆ%ಾತ ದ9'ೌಷಧಗಳ
ಬಳ,ೆJೆ ಆದHೆ ೕಡಬಹುದು. ಹ!2ಯ./ ಅ!ೕ ೆV}ನ ~ಗು ಬರುವ ಸಮಯದ./
ಪ/-ೊx ಂಪರ`ೆ ಾ3.

/ಾದ:
ಮ=ೆಯ ಪ9ಾಣ (.ೕ) < 5 5-20 20-50 50-80 > 80

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನಂದ ;<ಾರಸು= /ಾ>ರುವ ?ವ7ಹ@ಾ ತಂತಗಳB
(Qಾ. ,ೆ.ಆ ,ಾ9ಂ!ಯವರು ಈ [ಾNಾ2 ಕ ಸಲೆ ಯ Cೇಖಕ ಾWರುHಾ2 ೆ. ಇದರ

ಾವXೇ rಾಗವX ಪ9ಕಟ`ೆಯ./ ಅಥ'ಾ

ಾವXೇ ರೂಪದ./

Cೇಖಕರ ಅನುಮ!Kಲ/ೇ ಬಳಸ>ಾರದು )

ಈ ಸಂ ಪ2 dಪvOಯ./ iಾರಸುl ಾ3ರುವ ತಂತ9ಗಳt

,ೇಂ:9ೕಯ ಹ!2 ಸಂbೇಧ-ಾ ಸಂ[ಾನ

ದ ಪ9nೕಗಗಳ

ಫ.Hಾಂಶಗಳನು# ಆಧ'ೆ ಮತು2 ಧ ಾೕಯ ಮತು2 Iಾಗ!ಕ nೕಗಗಳt ೕ3ರುವ ಾಗhದಶhನಗಳನು# ಬಳೆ.
ಾ/ಾನC ೆೆ ಆDೋಗC ?ವ7ಹ@ಾ ಕಮಗಳB
1.

ಮ=ೆ ಾ9ತ ಪ9ೇಶಗಳ./ >ೇಗ-ೆ ಕ]ಾJೆ ಬರುವ ತಗಳt ಅಥ'ಾ 0d ಹ!2 ೈ09p ಗಳನು# >ೆ=ೆಯಲು ಆದHೆ
,ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮ=ೆ ಾ9ತ ಪ9ೇಶಗಳ./ 80 . ೕಟ ಮ=ೆ ಬಂದಕೂಡCೇ >ೇಗ-ೆ 0ತ2-ೆ ಾಡುವXದು ಉತ2ಮ.

3.

ಮ=ೆ ಆ9ತ ಪ9ೇಶಗಳ./ 0ತ2-ೆಯನು# :ಂಡುಗಳ gೕCೆ bೇಷ'ಾW, ೆV}ನ [ಾಂದ9Hೆ -ೆಟR ವವ[ೆಗಳ./ (high density
planting systems) ,ೈJೊಳtವXದು ಸೂಕ2'ಾWೆ

4.

ಮ=ೆ ಆ9ತ ಪ9ೇಶಗಳ./ 0d ಹ!2 ೈ09p ಗಳನು# 90 × 10 [ೆಂdೕಟ ಅಂತರದ./ 0ತ2-ೆ ಾಡಬಹುದು. ಮತು2 'ಾಪಕ
ನ./ ೕ ಾವ ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, -ಾಗುv), ಏ* ಎ 615 (VN-MAU, ಪಬh #), ಎ.,ೆ.ಎ 081 (Qಾ PDKV, ಅ,ೋಲ), Cೆ ಧನಂತ
(MPKV, ಾಹು) >ೇಗ-ೆ ಕ]ಾJೆ ಬರುವ 0deೕತರ ಹ!2 ತಗ=ಾWದುZ, ಇವXಗಳನು# ಜೂ* 15fಂತ ~ದCೇ ೆV}ನ
[ಾಂದ9Hೆ -ೆಟR ವವ[ೆಗಳ./ (high density planting systems) 60 × 10 [ೆಂdೕಟ ಅಂತರದ./ (40 × 10 [ೆಂdೕಟ Cೆ ಧನಂತ) 0ತ2-ೆ ಾಡುವXದಂದ ೕನ ,ೊರHೆ ಮತು2 ,ಾK,ೊರಕ fೕಟಗಳ >ಾ%ೆKಂದ ತuv,ೊಳಬಹುದು.

6.

ೆV}ನ [ಾಂದ9Hೆಯ 0deೕತರ ಹ!2 ತಗಳನು# [ೊ

ಾ0ೕ* (ಬ93 ೈIೊ0ಮಂ ಜNಾಕಂ 0ೕಜ VfHೆlnಂ:Jೆ), ಅಲಸಂ:

ಅಥ'ಾ ಉ:Zನ >ೆ=ೆಗಳ IೊHೆ ಅಂತರ >ೆ=ೆ ಾW (45 [ೆಂdೕಟ [ಾಲುಗಳ ಮೆ ಮತು2 10 [ೆಂdೕಟ ಸಸಗಳ ಮೆ)
HೆJೆದು,ೊಳಬಹುಾWೆ.
7.

ೆV}ನ [ಾಂದ9Hೆಯ 0d ಹ!2 ೈ09ಡಳನು# [ೊ

ಾ0ೕ* (ಬ93 ೈIೊ0ಮಂ ಜNಾಕಂ 0ೕಜ VfHೆlnಂ:Jೆ), ಅಲಸಂ:

ಅಥ'ಾ ಉ:Zನ >ೆ=ೆಗಳ IೊHೆ ಅಂತರ >ೆ=ೆ ಾW (ಎರಡು 0d ೈ09p [ಾಲುಗಳ ಮ%ೆ ಒಂದು [ಾ.ನಂHೆ)
HೆJೆದು,ೊಳಬಹುಾWೆ.
8.

ಹ!2 >ೆ=ೆಯ ಸುತ2 Hೊಗ >ೆ=ೆಯ 2-3 ಗ3 [ಾಲುಗಳನು# >ೆ=ೆಯುವXದು ಹು3 !ಗ`ೆ (. ಬl) ಮತು2 ,ಾK,ೊರಕ fೕಟಗಳ
ಹHೋdಯ./ ಸಾಯಕ'ಾಗುತ2ೆ

9.

~ದಲ ಮ=ೆಯ ನಂತರ iಾh

ಾph Jೊಬ^ರ ಅಥ'ಾ ,ಾಂ\ೕಸ2ನು# ಪ9! ೆ,ೆRೕJೆ 5 ಂದ 10 ಟ* ಬಳಸ>ೇಕು.

10. \ೕಷ,ಾಂಶಗಳ ೕಕರಣ,ಾW ಅIೋ]ೋಬ,ೆR ಮತು2 u.ಎq.0.ಗಳನು# ಪ9! ,ೆ 0ೕಜ,ೆ 25 Jಾ9ಂ ಬಳಸ>ೇಕು.
11. ೊಡ ಮತು2 ಸೂ_ \ೕಷ,ಾಂಶಗಳ ಅತುತ2ಮ ವhಹ`ೆJೆ: MgSO4, 2%

ಯೂ ಾದ ನಂತರ 2%

3ಎu

ಂಪ3ಸುವXದಂದ Cry1Acಯ ಸ ಾದ ಅವಕ2'ಾಗುತ2ೆ ಮತು2 ಎCೆಯ ,ೆಂNಾಗು,ೆಯ ಸಮ[ೆಯೂ ಕ3g ಾಗುತ2ೆ.
ಸಸ ಒಣಗುವ ೋಗದ ಆರಂಕ ಹಂತದ./ 1% ,ೋ>ಾyR ,ೊ/ೕ ೈp ಂಪಡ-ೆ ಮತು2 ಮO{ನ ದ9'ೌಷಧ'ಾW 1% ಬ2*
ಉಪnೕWಸುವXದಂದ ಸಸಗಳ ೇತ,ೆJೆ ಸಾಯ'ಾಗುತ2ೆ.
12. ಎCೆ ,ೆಂNಾಗು,ೆಯ ಹHೋd: >ೆ=ೆಯ 90 :ನಗಳ./ 15 :ನಗಳ ಅಂತರದ./ ಎರಡು >ಾ 2% ಯೂ ಾ, 0.5% ಸತುನ
ಸCೆjೕk ಮತು2 0.2% >ೋ ಾ* ಂಪಡ-ೆ ಾ3.
13. ೌಕಗಳt ಮತು2 ಹೂವXಗಳ ಸಂರ_`ೆ: ಪ/-ೊx 4.5 ಎqಎy (ಎ*ಎಎ) ಾ~ೕhನನು# 21 u.u.ಎಂ. ಪ9ಾಣದ./ (ಪ9! 15
.ೕಟ ೕJೆ 7 .ೕ) ಂಪ3.

Fೕಟಗಳ ?ವ7ಹ@ೆ

ಾ/ಾನC ;<ಾರಸುಗಳB
/ಾ>:
1.

ರಸ

ೕರುವ fೕಟ  ೋಧಕ ತ ಅಥ'ಾ ೈ09ಡಗಳನು# ಆe ಾ3. ರಸ ೕರುವ fೕಟ  ೋಧಕ 0d ೈ09p ಗJೆ

,ೆಲವX fೕಟ-ಾಶಕಗಳ ಂಪಡ-ೆಯ ಅಗತ'ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ ಪರಭ_ಕಗಳನು# \9ೕHಾl ಸಲು, [ೊ

ಾ0ೕ* ಅಥ'ಾ Iೋಳ ಅಥ'ಾ ಉ:Zನ ಅಥ'ಾ ಹಲಸಂ:

ಅಂತರ >ೆ=ೆಗಳನು# >ೆ=ೆಯ>ೇಕು.
3.

ಪ9! ,ೆ 0ೕಜ,ೆ ಇQಾ,ೊ/ೕu9p (8 Jಾ9ಂ), 'ೈಟ'ಾl ಅಥ'ಾ wೈ ಾ (3 Jಾ9ಂ) ಬಳ,ೆ ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ ಮತು2

ೋಗಗಂದ ರ_`ೆ ೕಡುತ2ೆ.
4.

bೇಷ'ಾW ರಸ ೕರುವ fೕಟಗಳ ವhಹ`ೆJಾW ಕಷ [ಾರಜನಕಯುಕ2 Jೊಬ^ರಗಳನು# ಬಳ.

5.

ಕೃ ಭೂಯ./ -ೈಮhಲ (ಕ=ೆರ ತ) ,ಾNಾ3

6.

ಹು3 !ಗ`ೆ ಮು!2,ೊಂ3ರುವ ಸಸಗಳನು# fತು2 -ಾಶಾಡುವXದು.

7. >ೇನ ಅಂಶಗಳನು# ಮತು2 Iೈಕ ಯಂತ9ಣ ಆeಗಳನು# ಬಳ.
8. iೆ ೋ~ೕ* ಬCೆಗಳt uಂ ,ಾK,ೊರ fೕಟಗಳ gೕ.ಾರ`ೆJೆ ಸಮಥh'ಾW'ೆ
9. 0ತ2-ೆ ಾ3ದ 30-40 ಮತು2 50-60 :ನಗಳ ನಂತರ !9l, ಹು3 !ಗ`ೆ ಮತು2 ಇತ ೆ ರಸ

ೕರುವ fೕಟಗಳ ಪ`ಾಮ,ಾ

ಮತು2 ಪಸರ-[ೆ#ೕ ಯಂತ9ಣ,ಾW, ಇQಾ,ೊ/ೕu9p, Qೈgwೋeೕk ಅಥ'ಾ ಅiೇಟನು# ,ಾಂಡ,ೆ ಅಥ'ಾ ಮO{Jೆ
(>ೇನ ಬ) ಬಳಸ>ೇಕು.

/ಾಡೇ>:
1.

!ೕವ9'ಾದ ಎCೆ ಮುದುರು ೋಗವನು# ತQೆಗಟRಲು ಉತ2ರ rಾರತದ./ 15 gೕ ನಂತರ 0ತ2-ೆ ಾಡುವXದನು#
ತuvಸ>ೇಕು

2.

-ೈಸWhಕ Iೈಕ ಯಂತ9ಣವನು# ಸಂರ ಸಲು >ೆ=ೆಯ ~ದಲ ಎರಡು !ಂಗಳ./ ಾ[ಾಯಕ fೕಟ-ಾಶಕಗಳನ
ಬಳ,ೆಯನು# [ಾದ'ಾದಷುR ತuvಸ>ೇಕು.

3.

ಹ!2 ಎCೆ ೕಲ, ಸCೆಪ2 ೆ ೊಗತ, ಮತು2 ಹ!2 [ೇಲೂNೆ, ಅ-ೋq iೆ/ೕ'ಾ ಮತು2 ಇತ ೆ CೆuQೋNೆRೕರ*
fೕಟಗಳt ನಗಣ ಾಯನು#ಂಟು ಾಡುವXದಂದ ಇವXಗಳ ಯಂತ9ಣ,ೆ fೕಟ-ಾಶಕಗಳನು# ಬಳಸ>ಾರದು. ಅಲ/ೆ ಈ
fೕಟಗಳt ,ಾK,ೊರಕ ಯಂತ9ಕ ತ9 fೕಟಗ=ಾದ ]ೆ ,ೋJಾ9ಾ, ಅಪಂHೆCೆq ಮತು2  ೋಪ iಾ~ೕhಸ
ಇHಾ:ಗಳ >ೆಳವOJೆJೆ ಸಾಯ,ಾ ಾWರುತ2'ೆ.

4.

,ಾK,ೊರಕ fೕಟಗಳ gೕCೆ ಆe ಒತ2ಡವನು# ತuvಸಲು 0d ಹ!2 gೕCೆ 0d iಾಮುhCೇಶನl¡ಳನು# ಂಪ3ಸ>ೇ3.

5.

ಹ!2 ೈ09p 0ೕಜಗಳನು# ಇQಾ,ೊ/ೕu9p-9ತJೊರುವXದಂದ, nೕ,ೋd-ೋಇp fೕಟ-ಾಶಕಗ=ಾದ
ಅ[ೆತu9¢, ಇಡ,ೊ/ೕu9p, ,ೊ/ೕಥ

6.

ಾ:ೕ* ಮತು2 !nೕgwೊ_ಮಳನು# ಂಪಡ-ೆ ಾಡವXದನು# ತuvಸ>ೇಕು.

ಡಬೂ/£.ಎ.ಓ bೆ9ೕO- I (ಅತಂತ ಅNಾಯ,ಾ ವಗh) fೕಟ-ಾಶಕಗ=ಾದ ೕಸjೊ*, ೕwೈy Nಾ ಾz ಾ*,
ೕ ೆ¥, ~-ೋ,ೊ9]ೋiಾq, 3,ೊ/ೕ¦hq, ,ಾ>ೋh ೋ*, gHೊ§y, ]ೆ Iೊiಾq, ಮತು2 g]ಾ[ೊ2
ಗಳನು# ಬಳಸ>ೇ3.

7.
8.

x\9ೕy ಮತು2 Nೈ ೆwಾ9¨© >ೆಳಸ:ರುವXದಂದ 'ೈk iೆ/ೖ ಹರಡು,ೆಯನು# ತQೆಗಟRಬಹುದು.
fೕಟ-ಾಶಕಗಳ ಶ9ಣಗಳನು# ತuv.

ರಸ ೕರುವ Fೕಟಗಳ ?ವ7ಹ@ೆ:
ಆH7ಕ ಗ:ಷ) ಮಟ) (ಇ.K.ಎM.): 'ೈk iೆ/ೖ ಮತು2/ಅಥ'ಾ .ೕª ಾಪ ಾಯು ಆzhಕ ಗಷR ಮಟRದ bೆ9ೕO- II ತಲುuದ ೆ
ಅಂದ ೆ ಎCೆಗಳ ಮುದುರು,ೆ ಮತು2 ,ೆಳWನ ಎCೆಗಳ f9ಂf/ಂ ಮತು2 25% ಸಸಗಳ ಎCೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ: ಬಣ{,ೆ !ರುWದ ೆ, ,ೆಳJೆ
ಸೂVದ

ಾವXಾದರು fೕಟ ಯಂತ9ಣ ಕ9ಮಗಳನು# ಬಳಸಬಹುದು.

1.

>ೇನ ಎ`ೆ{ 1.0% + >ೇನ 0ೕಜದ [ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% 3ಟಜhಂk

2.

10 Jಾ9ಂ 'ೆd9.ಯಂ Cೆ,ಾಯ ಉತ2ಮ iಾಮುhCೇಶನನು# ಒಂದು .ೕಟ ೕನ./ ಬಳಸ>ೇಕು

3.

Qೈಅiೆಉ ೊ* (50 ಡಬೂ/£u 800 Jಾ9ಂ/ೆಕR),

4.

/ೕ,ಾ¢ 50 ಡಬೂ/£ 200 Jಾ9ಂ ಎ. ಐ/ೆಕR ಅಥ'ಾ

5.

ಬುNೆ9iೆ* 25% ಎq  200 Jಾ9ಂ ಎ. ಐ/ೆಕR

fೕಟ-ಾಶಕಗ=ಾದ Qೈgwೊಎಟ ಅಥ'ಾ ಅiೇk ಅಥ'ಾ ಎz

ಾ* ಇವXಗಳನು# ಬಳಸಬಹುದು ಆದ ೆ ಪಸರ ಮತು2 ಪಸರ

ಸುರ_Hೆ, ದ_Hೆ ಮತು2 ಪ9! ೋಧ,ೆ ಸಂಬಂGದ ಅಂಶಗಳ ದೃRKಂದ ಇವXಗಳ

ಬಳ,ೆಯನು#

ಪ

ಾhಯ ೕ!ಯ./

ಪಗOಸ>ೇಕು.
ೕ¢ ಬ ಹ!2ಯ ೌಕಗJೆ ಆzhಕ ಾಯನು# ಉಂಟುಾ3ದ ೆ, ಅiೇk 75 ಎq u @ 1 Jಾ9ಂ / .ೕಟ ಅಥ'ಾ
Qೈgwೊಎಟ ಂಪ3ಸುವಂHೆ ಸಲೆ ೕಡCಾWೆ.
ಾNೊರಕ Fೕಟಗಳ ?ವ7ಹ@ೆ:
,ಾK,ೊರಕ fೕಟಗಳನು# ಯಂ!9ಸಲು 0d ಹ!2ಯು ಪ`ಾಮ,ಾ ಾWೆ
ೆಳ ನ ತಂತಗಳನುO PKQೕತರ ಹ ೆೆಯಲು ;<ಾರಸು /ಾಡRಾ Sೆ
,ಾK,ೊರಕ,ೆ ಆzhಕ ಗಷR ಮಟRದ ( ಇ d y) 50% uೕ3ತ ಸಸಗಳ ( ಒQೆದ ೌಕಗಳ./ ಪ9'ೇಶ ರಂಧ9ರುವ ಸಸಗಳt)
ಸಮಯದ./.
1.

ಆzhಕ ಗಷR ಮಟRದ ಸಮಯದ./ ,ಾK,ೊರಕ, [ೊvೕQೋಪ2ರ ಅಥ'ಾ 'ೈk iೆ/ೖ ಗಳನು# ಯಂ!9ಸುವ ಸಲು'ಾW
~ದಲು 0 d ಹ!2ಯ gೕCೆ ೆಎಏ* u  ಬಳ, ಒಂದು 'ಾರದ ನಂತರ >ೇನ 0ೕಜದ [ಾರ 5.0% ನಷುR ಅಥ'ಾ
ೕಸCೋ-ೆ ಬಳಸ>ೇಕು.

2.

0ತ2-ೆಯ 70-80 :ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭದZ ೆ ]ೆ ,ೋJಾ9ಾವನು# 0deೕತರ ನಮೂ-ೆಗಳ gೕCೆ ಬಳಸಬಹುದು.
]ೆ ,ೋJಾ9ಾದ

ನವIಾತ ಶುಗಳt 0d ಹ!2ಯ gೕCೆ ,ೊಲ/ಲvಡುವXದಂದ ]ೆ ,ೋJಾ9ಾ Nಾ ಾ]ಾKp

0ಡುಗQೆಯನು# ತuvಸ>ೇಕು, ಇಲ/'ಾದ ೆ ಇದು ಷv`ಾಮ,ಾಯಗುತ2ೆ.
3.

ಾNೊರಕ Fೕಟಗಳ TೕRೆ ಪ:@ಾಮಾ:Uಾ ರುವ FೕಟಾಶಕಗಳB
a.

,ೊ/ೕ ರಂತ9.\9y (,ೊರIೆ*)

b.

/>ೆZ ಾgೖp (iೇ)

c.

[ೆvೖ-ೋ[ಾp

d.

ಎಮgfR* >ೆ-ೊeೕk ಮತು2

e.

ಇಂQೋ _,ಾ®h
ಈ fೕಟ-ಾಶಕಗಳt ಗು fೕಟಗಳ gೕCೆ ೆV}ನ ಆಯZ ಷತವನು# ೊಂ:ದುZ, ಹ!2 ಪಸರದ ಪ9nೕಜಕರ fೕಟಗಳ
gೕCೆ ಕ3g ಷತವನು# ೊಂ:'ೆ. ಈ fೕಟ-ಾಶಕಗಳನು# ಪಸರ ಸಮಥhೕಯ fೕಟ-ಾಶಕ- ೋಧಕ ವhಹ`ೆ
,ಾಯhಕ9ಮಗಳ./ ಆದಶhNಾ9ಯ'ಾW ಬಳಸಬಹುದು.

4.

WಂX ಮತು ಚುೆZ ಾNೊರಕಗಳB: ಆzhಕ ಗಷR ಮಟRವX ಒಂದು ಬದುfರುವ ,ಾK,ೊರಕ ಮಯು ಹತು2 ಹರು
0ೕಜ,ೋಶಗಳ./ದುZ ಅಥ'ಾ ಪ9! ಾ!9Jೆ 8 ಪತಂಗಗಳt ಮೂರು ರಂತರ ಾ!9ಯ./ ,ಾO,ೊಂಡ ೆ, f-ಾCಾjq 25
ಇ, \9ೕiೆ-ೋiಾq 50 ಇ @ 2 . .ೕಟ/ಒಂದು .ೕಟ ೕJೆ ಅಥ'ಾ zಒ3,ಾ®h 75 ಡಬೂ/£ u 20 Jಾ9ಂ
ಅಥ'ಾ

ಾವXೇ Nೈ ೆ ತ9¨Z ಅನು# ಂಪ3ಸ>ೇಕು.

ಇತರ FೕಟಗಳB
1.

ಾ%]ೊ ೆ)Dಾ -ಟುರ: fೕಟಗಳ ~]ೆRಗಳನು# ಆಯುZ,ೊಳtವXದು ಅಥ'ಾ ಎq ಎy ಏ* u  ([ಾvQೊNೆR ಾ .ಟುರ
ನು,ೆ/ಅ Nಾ.ೈQೊ9ೕq 'ೈರq) @ 500 ಎy ಇ/ೆ,ೆ2 ೆ ಅಥ'ಾ ~* 10 ಇ  ಂಪ3ಸ>ೇಕು ಅಥ'ಾ 250
Jಾ9ಂ Cಾh* 75 ಡಬೂ/£ u ಅನು# 250 .ೕಟ ೕನ./ [ೇ ಒಂದು ಎಕ ೆJೆ ಂಪ3ಸ>ೇಕು.

2.

,ಾಂಡದ ನು fೕಟದ ಾಯನು# ಕ3gJೊಸಲು 2 . .ೕಟ \9iೆ-ೋiಾಸನು# ಒಂದು .ೕಟ ೕನ./
[ೇ ಂಪ3ಸ>ೇಕು.

3.

ಾ:ೕ ಮೆ ಪSೇಶಗಳ-. ೆOೕM ಾಟ: 2% g]ಾ.Zೈp ([ೆ#ೕy ,ೊಲ/ಲು) @ 12.5 ,ೆ / ೆ,ೆ2 ೆ HೆJೆದು,ೊಂಡು
ಇದನು# [ೆ#ೕy ಅಡಗುHಾಣಗಳ./, ಬದುಗಳ gೕCೆ ಮತು2 [ೆ#ೕy ಾಯನು#ಂಟು ಾ3ದ >ೆ=ೆಯ ಸುತ2.ನ ಮO{ನ./
ಾಕ>ೇಕು.

Dೋಗ ?ವ7ಹ@ೆ
ಾCDಾ`M) ಅಥ2ಾ ಹbಾc ಒಣಗುವ (ೊಸ `M)) ಅಥ2ಾ `M) / ೇರು ೊೆತ: ಈ ೋಗದ ಲ_ಣಗಳt ಬರ ನಂತರ ಮ=ೆ
ಬಂದ./ ಅಥ'ಾ ೕ ಾವ ಇರುವ./ ,ಾO,ೊಳtತ2'ೆ. ಈ ಲ_ಣಗಳt ,ಾO,ೊಂಡ ,ೆಲವX ಗಂ]ೆಗಳ ಒಳJೆ 10 . Jಾ9ಂ
,ೋ>ಾyR ,ೊ/ೕ ೈp ನು# ಒಂದು .ೕಟ ೕನ./ [ೇ ಾJೊಳJಾದ ಸಸಗಳ gೕCೆ ಂಪ3ಸ>ೇಕು ಮತು2 / ಅಥ'ಾ 25
Jಾ9ಂ ,ಾಪ -ಆfl ,ೊ/ೕ ೈp ಮತು2 200 Jಾ9ಂ ಯೂಯ ಶ9ಣವನು# 10 .ೕಟ ೕನ./ ಅಥ'ಾ 1 Jಾ9ಂ ,ಾ>ೆh-ಾ
.ೕಟ ೕನ./ >ೆರ ಸಸಗಳt HೋಯುವಂHೆ ಂಪ3ಸ>ೇಕು. .
Pೕಜೋಶ ೊೆತ
[ಾಾನ'ಾW ಆರಂಕ'ಾW ೕವತ=ೆದ ಸಸದ ,ೆಳrಾಗದ ೕವ,ೊಶಗಳt ~ೕಡ ಮತು2 ತುಂತುರು ಹಗಳ ,ಾರಣ ,ೊ=ೆತು
ೋಗುತ2'ೆ. ಒಂದು .ೕಟ ೕನ./ 2 Jಾ9ಂ ಮ-ೊIೆ® 75 ಡಬೂ/£u ಮತು2 ,ೊ/ೕ ೋಥCೋy 70 ಡಬೂ/£u ಂಪ3.
ಉತ2ಮ ಫ.HಾಂಶಗJಾW, 100 .ೕಟ .ೕಂಧ9-ಾಶಕದ ಶ9ಣದ./ 10 Jಾ9ಂ [ೆ=ೆ¥ 99 ಅಥ'ಾ 50 . ]ೆ ]ಾನ# ಬಳ.
ಆRೆ)ೆ7:Uಾ Dೋಗ: ಒಂದು .ೕಟ ೕನ./ 2.5 Jಾ9ಂ ಮ-ೊIೆ® ಂಪ3.
TೖDೋgೇhಯi ಎRೆ ಚುೆZ Dೋಗ ಮತು / ಅಥ2ಾ ಾCF)ೕ:Uಾ Dೋಗ: 200-250 .ೕಟ ೕನ./ [ೆ\Rೕgೖ*
ಸCೆjೕk (15-20 Jಾ9ಂ / ೆ) IೊHೆJೆ ,ಾಪ ಅ ,ೊ/ೕ ೈp (1.5 ಂದ 2 ,ೆ /ೆಕR ೆ) ಂಪಡ-ೆ.
ಕೆಯ ?ವ7ಹ@ೆ
~ಳ,ೆಗೂ ಮುಂೆ, ಕ=ೆ-ಾಶಕಗ=ಾದ [ಾRಂ 30 ಇ.. ಅಥ'ಾ ಬಸ.* 45 ಇ.. ಗಳನು# ಪ9! ೆ,ೆRೕJೆ 2.5 .ೕಟ ಬಳ, ನಂತರ
ಕೃ ಭೂಯನು# ಹರಗ>ೇಕು.
ಕ=ೆಗಳ fಯ ಅಂತದ./ ಕ=ೆ-ಾಶಕಗಳt ಅತಂತ ಪ`ಾಮ,ಾ.
ಹುK)Sಾನಂತರದ ಕೆಾಶಕಗಳB (50-75 ಾಂ ಎ.ಇ. ಪ ೆೆ)ೕ:ೆ)
ಹುಲು.ಗ3ೆ: fಜCೋiಾ-ಈwೈy ಅಥ'ಾ iೇ-ೋ_\9*-ಈwೈy ಅಥ'ಾ ¯/ಅ*-ಬುತy ಂಪ3.
ಅಶುಷZ ಕೆಗಳB ಮತು ಹುಲು.ಗ3ೆ: \9ಪಕುಇಜ*-ಈwೈy ಂಪ3.
ಅಗಲ2ಾದ ಎRೆಯ ಕೆಗ3ೆ: ಪ!ಒಬ-[ೋ3ಯಂ ಂಪ3.

ಕ=ೆಗದZ./ ಕ=ೆ-ಾಶಕಗಳt ಪ`ಾಮ,ಾ ಮತು2 ಸ,ಾ.ಕ ಯಂತ9ಣ ಒದWಸುತ2ೆ. ಕ=ೆ-ಾಶಕಗಳt fಯ (10-15 :ನಗಳ)
ಅಂತದ./ನ ಕ=ೆಗJೆ bೇಷ'ಾW ಹುಲು/ಗಳ gೕCೆ ಅತಂತ ಪ`ಾಮ,ಾ. ಹು./ನ ಕ=ೆಗJೆ, fಜCೋiಾ-ಈwೈy ಅಥ'ಾ
iೇ-ೋ_\9*-ಈwೈy ಅಥ'ಾ ¯/ಅ*-ಬುತy ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ ಕ=ೆಗಳt ಮತು2 ಹುಲು/ಗJೆ \9ಪಕುಇಜ*ಈwೈy ಪ`ಾಮ,ಾ. ಅಗಲ'ಾದ ಎCೆಯ ಕ=ೆಗJೆ ಪ!ಒಬ-[ೋ3ಯಂ ತುಂಬ ಪ`ಾಮ,ಾ ಾWೆ. ೈತರು ೆV}ನ
ಾ !JಾW ಕೃ ಶಾಲಯಗಳ Hಾಂ!9ಕ ತ°ರ ಸಲೆ ಪQೆಯಬಹುದು.
ೆಚುjವ: ?ೕ:ನ ಸ! ತದ ?ವ7ಹ@ೆ
ಹ!2 >ೆ=ೆಯು ೆಚು}ವ ೕನ ಸWತ,ೆ ತುಂ>ಾ ಸೂ_'ಾWರುತ2ೆ. ಮಧ ಮತು2 ದ ಣ rಾರತದ ಹಲವX rಾಗಗಳ./ ಅ!

ಾದ

ಮ=ೆKಂದ ೆಚು}ವ ೕನ ಸWತದ ಸಮ[ೆ ಉಂ]ಾಗಬಹುದು. ಆಳ'ಾದ ಕಪXv ಮಣು{ ಮತು2 ,ೆಟR ಬದು ಪ!ಗಳ gೕCೆ >ೆ=ೆದ
ಹ!2 ೆಚು}ವ ೕನ ಸWತ:ಂದ ೆಚು} ಪ9rಾತ'ಾಗುತೆ. rಾೕ ಮ=ೆಯ ಸಂದಭhಗಳ./ ೆಚು}ವ ೕರು ಬಾಗುವಂHೆ
ಭೂಯ ಇIಾರು ಉದZಕೂ [ಾಕಷುR ,ಾಲು'ೆಗಳನು# ಕಟR>ೇಕು. ಉತ2ಮ ಮO{ನ Hೇ'ಾಂಶ ಸಂರ_`ೆJಾW 700-900 ೕ.ೕ.
ಮ=ೆಯ ಪ9ೇಶಗಳ./

ಕೃ ಭೂಯನು#

-ೇWಲು ಅಥ'ಾ ಒಡು ಮhಪಕದ ಸಾಯ:ಂದ [ಾಲುಗಳt ಮತು2 :ಂಡುಗ=ಾW

ಮರುರೂಪ ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ9 ಮತು2 ಹ!2 0ತ2-ೆಯನು# :ಂಡುಗಳ gೕCೆ ಾಡುವXದಂದ ಮ=ೇನ ಸಂರ_`ೆ
ಉಂ]ಾಗುತ2ೆ. rಾ ಮ=ೆಯ ಸ#'ೇಶಗಳ./ [ಾಲುಗಳt ೆV}ನ ಮ=ೇರನು# ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ'ಾಗುತ2ೆ.
sೇತ9ದ ಗ3 ೇ±ೆಯ./ ,ಾಲು'ೆಗಳನು# ಾಡುವXದಂದ ೆಚು}ವ ೕರನು# ೊರಾಕಬಹುದು. 0ತ2-ೆ ಇನೂ# ಪ²ಣh'ಾWಲ/ದ ಪ_ದ./,
ತ_ಣ 0ತ2-ೆಯನು# :ಂಡುಗಳ gೕCೆ ,ೈJೆ!2,ೊಳ>ೇಕು. ೆಚು}ವ ಮ=ೇರು ,ಾಲು'ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವXದಂದ >ೆ=ೆಯ
gೕCೆ

ಾವXೇ ದುಷv`ಾಮ ಉಂ]ಾಗುವX:ಲ/. ೆಚು}ವ ಮ=ೇಂದ >ೆ=ೆಯು !Jೊಂಡ ೆ ರಸJೊಬ^ರವನು# ಒದW.

\ೕಷ,ಾಂಶಗಳ ನಷRವನು# ತQೆಯುವ ಸಲು'ಾW, rಾ ಮ=ೆಯ ಮುನೂlಚ-ೆ ಇದZ./,

ರಸJೊಬ^ರ ಒದWಸುವXದನು#

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% 3ಎu ಅಥ'ಾ 19:19:19 (-ೈ]ೊ9ೕIೆ* ಕರಗುವ ಸಂfೕಣh) [ಾNಾ2 ಕ ಅಂತರಗಳ./ ಎCೆಗಳ gೕCೆ ಂಪ3ಸುವXದುಂದ
ೆಚು}ವ ಮ=ೇನ ಸWತHೆKಂದ ೇತ,ೊಳಲು ಸಾಯಕ'ಾಗುತ2ೆ.
ಾ ಾ ಕ ಸಲಾ ವರ ಸಮನkಯ ತಂಡ:
`lಾ?ಗಳB

`ಾಸ

Qಾ ,ೆ ಆ ,ಾ9ಂ!

ೇhಶಕರು, .ಐ..ಆ, -ಾಗುvರ

Qಾ ಎ.ಎ ಪ9,ಾ³

Nಾ9IೆR ಸಂnೕಜಕರು ಮತು2 ಅಧ_ರು, .ಐ..ಆ, Nಾ9ೇಕ ,ೇಂದ9, ,ೊKಮತೂ2ರು

Qಾ 3 ~ೕಂJಾ

ಅಧ_ರು, .ಐ..ಆ, Nಾ9ೇಕ ,ೇಂದ9, [ಾh

Qಾ ಎq 0 ಂ

ಅಧ_ರು, >ೆ=ೆ ಅವೃ:´ಯ rಾಗ, .ಐ..ಆ, -ಾಗುvರ

Qಾ ಸಂ%ಾ ,ಾ9ಂ!

ಅಧ_ರು, >ೆ=ೆ ಸಂರ_`ಾ rಾಗ, .ಐ..ಆ, -ಾಗುvರ

Qಾ >ೆ/ೖq 3[ೋIಾ

ಅಧ_ರು, >ೆ=ೆ ಉHಾvದ-ಾ rಾಗ, .ಐ..ಆ, -ಾಗುvರ

Qಾ ಇಸ>ೆಲ/ ಅಗ'ಾhy

ಯ µಾ, .ಐ..ಆ, Nಾ9ೇಕ ,ೇಂದ9, ,ೊKಮತೂ2ರು

9ೕ ಎ ಸ>ೇ³

µಾ, .ಐ..ಆ, Nಾ9ೇಕ ,ೇಂದ9, ,ೊKಮತೂ2ರು

Qಾ ಏ* ಅನು ಾಧ

µಾ, .ಐ..ಆ, -ಾಗುvರ

ಹ2ಾ/ಾನ ವರ ಉಸು2ಾ: `lಾ?ಗಳB (AICCIP ೇಂದಗಳB):
`lಾ?ಗಳB
Qಾ ಪಂಕ ಾwೋp

`ಾಸ
ಪಂIಾ® ಕೃ ಶಾಲಯ, iಾೊ¥,
ಪಂIಾ®

qೈM ಸಂrೆC

ಇ TೕM ಐ>

09464051995

pankaj@pau.edu

Qಾ ಸುೕ¥ ಪಂ%ೇ
Qಾ ಸಂೕ¶

ಪಂIಾ® ಕೃ ಶಾಲಯ, iಾೊ¥,
ಪಂIಾ®
ಪಂIಾ® ಕೃ ಶಾಲಯ,ಆ ಆ ಎq,

ಕುಾ
Qಾ ಜಗ:ೕ³
>ೆ'ಾy

Qಾ ಕುಾ
Qಾ ರೂಪ ಂ
ೕ-ಾ
Qಾ 0 ಎq -ಾಯ
Qಾ JೊiಾಲುZ

..ಎq-ಹ ಾಣ ಕೃ ಶಾಲಯ,
[ಾ 125 004, ಹ ಾhಣ
.ಐ..ಆ, Nಾ9ೇಕ ಸಂbೇಧ-ೆ ,ೇಂದ9,
ಸh, ಹ ಾhಣ
[ಾ ,ೆbಾನಂದ9

ಾಜ[ಾ* ಕೃ

ಶಾಲಯ , 9ೕಗಂಗನಗ , ಾಜ[ಾ*
ಕೃ ಮತು2 ತಂತ9µಾನ ಒ[ಾl ಶಾಲಯ,
ಭುವ-ೇಶರ - 751 003, ಒ[ಾl

ಪಂಜ>ಾ9¶ ೇಶು·¸ ಕೃ ದuೕ¹,

Qಾ ಅ¦hಂ¢ 3

ಮ ಾk 'ಾದ

ಪಂಾಗCೇ

-ಾಂೇp, ಮಾ ಾಷ

Qಾ ಸ!ೕ³ Nಾh

ಆ  ಎq ಕೃ ಶಾಲಯ, Jಾ.ಯ,

ಕೃ

ಶಾಲಯ,

ಮಧ ಪ9ೇ³
ಆಾಯh ಎ*.. ರಂJಾ ಕೃ ಶಾಲಯ
Cಾ, ಗುಂಟೂರು, ಎu
Qಾ ಅಳದಕdR

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

ಕೃ ಶಾಲಯ,
%ಾರ'ಾಡ - 580 005, ಕ-ಾhಟಕ

Qಾ ಎ 'ೈ

09416325420

ನವ[ಾ ಕೃ ಶಾಲಯ,

ಅ,ೋಲ , ಮಾ ಾಷ

Qಾ ಎq rಾರ!ೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭ!ಂದ, ಪಂIಾ®

ನವ[ಾ, ಗುಜ ಾ¥
Qಾ ಎ ಏ* ಪ[ಾ/ವ

09814513681

ಕೃ ಶಾಲಯ ಾಯಚೂ, ಕ-ಾhಟಕ

ಅಜ¨ ಕುಾ
Qಾ ಎq

ತಳt-ಾಡು

[ೋಮಸುಂದರಂ

,ೊKಮತೂ2ರು , ತಳt-ಾಡು

Qಾ ಎಂ

ತಳt-ಾಡು ಕೃ ಶಾಲಯ,  ಆ

ಗುಣ[ೇಕರ*

ಎq, 9ೕ./ಪXತು , ತಳt-ಾಡು

ಕೃ

ಶಾಲಯ,

ಕನOಡ ಅನು2ಾದ:
Qಾ. ಎ 0 ಸಂHೋº

µಾ, .ಐ..ಆ, -ಾಗುv

Qಾ. ಸHಾ ಸಂHೋº

µಾ, .ಐ..ಆ, -ಾಗುv

-------ವರಯು ೊೆೊಂ>Sೆ-------

