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ాK@వరణ సల$ల%
ాష,Lం /Nల/O
K@ Uక%

వరP.ాతం(R.F ) ఆగష+
, , 2015
4

5

6

7

8

సల$ల%

9

KెలంEాణ@
ఆ?Iల/బW
వరంగX
ఖమZం
క Uంనగ[
నల\]ండ

!" #వ%& ారంల' (*ిన 10 % ప 5 నుం# 7
1

8

16

0

0

3

0

6

8

5

6

8

0

10

12

8

10

8

0

8

16

0

3

0

0

3

5

4

8

6

ఆంధ ప?ే_
గ"ంటaరb
పాశం

ఆకదశల' ఉం23. 1%
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సంర^ంచు?Wనం. _ట` ?ాS ప ల' abౖరMdPef,
ఆ%ాKLghU *ijkf, SlS?Wట`LdPef, ఫU  Sn
సంబం=3ం#న పDర:గ మందుల >ి#?ా%&
@ేయ%ాదు.ఆగష మpడవ ారంల' qH%& వరr సూచన
ఉనNందున ఎకtవ యp%&య (యకuడదు మ%&య
రసమ >ీలwY పDర:గ ల ఉదృ తనంతటMdL(
తగK తం23. ప గpడ %ాలకంd ఉంేందుక ాOLxaిy
హ%B{" ను ాడం. ఆ%&|క నష సూ#క 2dట`నట}ౖMే (ప
సంబం23త పDర:గ మందులM] రసం >ీలwY
పDర:గ లను Sయం ంచం.
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రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
?@>ర gి.ారbi Cేయబ'(న య/జమ/న పదk త+ల%
('@. l. ఆ[. ాmం Eారb ఈ సల$ల రచnత ?op ఎరకంEా ాp rింs, ఎలాt, pu, N ాక%i ాrి
Cేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధv@ సంస లe ప Uwxంdన ఫK@లను , జzయ, అంత { ాయ ప ావరణ
pయమ pభందనల%ను కనుగ"ణంEా ాయబ'(న?I.

పంట ఆ%Bగ< యజమన<మ :
1. వ%ాr2dర ప%&*ితలల' స ల?ాక ప ర?ాల ?ాS, సంకర జ _ట పతలL (సు?ా.
2. 80 .  వరrమ %ాFాL( త రFా వ%ాr=dరమ ప S త?ా.
3. ప  ?ాలవల బ 2ేల >bౖ త?Wంట} మ ఖ<ంFా అ23క

ాందత (HDPS) ల' Mే ప ?

అనుకuలంFా ఉంటం23.
4. ట` ప సంకర జ S వ%ాr=dరమ ?ం ద

90x30cm, ఆర:తడ9ల ?ం ద ఎకtవ దూరంల'

(సు?ా.
5. సుర¡ (CICR), NH615( VN-MAU, పర«ణ), AKH081(DR PDKV,అ?ల), ఫDలwధన ంత%®(
MPKV, %ాహ¯%&) _ట?ా స ల?ాక వంగdల , ఈ ప ర?ాల !" 15 మ ందు 60×10

*bం.  ఫDలw ధన ంత%& 45×10 *bం. దూరంల' త ?Wంట} వ%ాrqHా ప%&*ి ల (బ°ట),
పచYపDర:గ లను బHFా తట±
 ?గలవD

.

ఈ ర?ాలను అ=3క ాందత

²కtలనుFా

త?ా(HDPS).
6.

} య/dక%~డ, అలసంద, Rనుమ"ల% rసరb ౖరOను అంతర పంటEా

ప ర?ాలల' లwక సంకర

జ ట`లల' (సుకనవచుYను. %6³జ´_యం కలYµ ను తపS స%&Fా ఈ abౖరO తLdలక
పట`ం@d.
7. ప పంట చుట, 2-3 వరసలలe కం23 @dళ·¸ సుకంట¹ O బºf (>ింనO ) పచYపDర:గ ల క
శరణd%&థ (Refugia)Fా పS?Wసుం23.
8. 5 నుం 10 టనుNల పÂవDల >bంట/ గతమ /కంU Ã ఎర:వDను MÄలక%&
?Wక ార ÅÆ?ార:క (*ి కయ దునుN?వ.

వ%ాrలMÄ మpేళO

9. అజటబక,[/అజgౖ లO /PSB@25Eాm/1kg ప తLdలక పట`ం@d 2ÇSవలన ప

ాగ ల'

25% నతజS / qHసరo ఆ2d అవDతం23.
10. తEన .} షణ అతంత అవసరమ"

: ÉÊF®N\ియం సలwjk, 2% యp%&య /Ëఏ>ి >ి#?ా%& _ట

ఉత ? అవసరమ .
11. ఎరm ఆక% Kెగ"ల%: 2 % యp%&య , 0.5% Íంకfలwk 0.2% బ %ా", 15 %BÎల వ<వ23ల' 90
%BÎల వరక >ి#?ా%& @ెసు?WనవచుYను.
12. గ] పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7R./15 Ðటర: ట`ల' క>ి >ి#?ా%& @ెయ
పరbగ"ల pయంతణ

ా?@రణ gిారసుల%
ఆచ ంచ వలgిన పద త+ల%:
1. రసం >ిలwY పDర:గ లను తట±
 ?WL( ర?ాలను/సంకర జ

ర?ాలను ఎం>ిక @ెయడమ వలన

పDర:గ మందుల >bౖ ఖర:Y తగK తo23.
2. జ´నN, అలసంద , U య#కtడ9 , నుమ ల అంతర పంటల (యడమ వలన రసం >ిలwY
పDర:గ లను Sా%&ం@ే బదSకల మ%&య ప%ానNÑవDల వృ23Ò@ెందుMdP.
3. ప ర?ాలక ఇd?O>ిe ( 8FాÔ), ౖటHాÕf/ ÖైరÔ(3FాÔ)/kg తLdలను Â23Ò @ె*ిన@B
రసం >ీలwY పDర:గ ల/ÙÐం2d సంబం=3త కళ·¸ Mేగ ళ·¸ Sా%& oచబడMdP.
4. రసమ >ిలwY పDర:గ ల ఎకtవFా వ@ేYసంక%ాలల'నతజS ఎకtవ యకuడదు.
5. Ú లం ప%&Âబమ Fా ఉం@d (కలపD ²కtల లwకంd).
6. >ింనO ఆÙం#న ²కtలను >ీ?Û*ి Ldశనం @ేయ.
7. Üప సంÝ23త మందుల, ÑవSయంతణ పధతలను ాd.
8. గ ల రంగ పDర:గ Sయం ంచdS? ంFాకరrణ బ ట లను Ú లమ ల' ఉం@d.
9. రసమ >ిలwY పDర:గ లను Sయం  o@ddS? ఇd?O>ిe మందును ?ాండమ >bౖ 30 నుo#
40 మ%&య 50 నుo# 60 %BÎలల', ఎ*ి>bk, ైÖdఏk కo@ేMÄ పÞయ.

Cెయ ాp పనుల%/ ఆచ ంచ కడp<:
10. అకమ డత Mెగ లను S%B23ంచdS? ప S ఆలస<ంFా తకuడదు.

11. ర ాయSక పDర:గ మందులను

²దట` 60 %BÎల వరక >ి#?ా%& @ేయ%ాదు. 2ÇSవలన

బదSకల వృ23Ò@ెo23 రసమ >ీలwY పDర:గ ల Sయంతణలß ఉంటHP.
12. ఆకమ డత semilooper పDర:గ లక పDర:గ మందుల >ి#?ా%& @ెయకuడదు.
13. _ట` ప

ద _ట` సంబం=3త మందులను ాడ%ాదు.

14. ఇd?O>ిe,అ*ిటHÉã>ీe వంట` మందులను _ట` ప abౖ >ి#?ా%& @ెయకuడదు.
15. hా ాjd", Öైn

ారÖdయ", ా%6k , äLg?టåhాÃ, ై?O %BాÃ , ?ా%BæపD<%ా",

Öొ n, ట}జ
ౖè ´hాÃ, ÉÊటH*ి  ాÃf వంట` అత<ంత S?ారక మందులను ాడ%ాదు.
16. >ీాSn/>bౖ%&MdPe >ి#?ా%& @ెయS@é MెలO 2ో మ %ాదు.
17. పDర:గ ల ఉదు S తF&KంచdS? మందుల శమలను ాడకuడదు.

రసమ" rీలపరbగ"ల% pయంతణ:
1. ఆ kక నష,మ" కEంCే సూdక (ఇటయX): MెలO / పచY 2ో మ FÛe
 -2 నష మ అనFా 25 %
²కtలక ?ం23 ఆక అంచుల మ డ9చుకU P, పసుపD రంగ Fా మ%&Mే =3గ వ ఇ#Yన
యజమన< పదÒ తల ాట`ం@d.
2. 1% (ప నూL(, 5% (ప F&ంజల ?ాëాయమ ల' ఏ2ైన 0.05%-0.1% సబ æ Ú M] క>ి
>ి#?ా%® @ేసు?ా.
3. 10 Fా (%*
® ీయ లఖS ఒక Ðటర: ట`ల' క>ి >ి#?ా%® @ేయవచుYను.
4. ైaిన ుì%ా" (50 WP 800 Fా/ ÅÆ?ార:క) , îUO Sకe 50WG 200 Fా a.i/ ÅÆ?ార:క లwక
బ Ú  aిÍ" 25 % SC 200 Fా a.i/ ÅÆకర:క >ి#?ా%& @ేయవలðను.
5. %&e బº ²గK లను నష మ @ేకu%&Yన@B ైM]యk, ఎ*ిaik 1Fా ఒక Ðటర: ట`ల' లwక
ఇÖÇయ" మందులను కuడ ాడవచుYను.

ాయ Kల%చు పరbగ"ల య/జమ/న మ":
_ట` ప సమరÒవంతంFా ?ాయ MÄలచు పDర:గ లను Sయం ంచగలదు.
ా?@రణ రాల% సంక ాలలe య/జమ/నమ"

1. 50%ాయ Kల%చు పDర:గ ల ఆÙం#న ²కtల గమS*i, _ట` ప abౖ HaNPV ౖరÃ 2dవణం
ను >ి#?ా%& @ెయ మ%&య 5% (ప కëాయమ ను ా%ాS? ఒక ా%& లwక hU సల'" లను
Ú Fాక ల2ెÒ పDర:గ లక, MెలO2ో మలను Sయం o
 @ddS? ాడవచుYను.
2. ప పంట 70 నుం# 80 %BÎలల' Trichogramma

మందును _ట` ప ల' ాడ%ాదు. సంకర

జ ప ర?ాలల' ాడవచుYను.
 æoజ´ఎk, ఇod?ాf?ాµæ ను ా పచY
3. ?O%ా౦తSU  n, పDOబ°oడÉÊô e, *bౖLgõా e, ఎమÉÊ?L
పDర:గ లను Sయం ంచవచుYను. ఇ బదSకల, ప%ానNÑవDలక ఎలంట` S @ేయదు.
4. గ"ల/ రంగ" /తలనత ల పరbగ"ల%: ప23 ?ాయలక ఒక ల%ా లwక 8 %6కtల పDర:గ ల ఒక
%ా  @éపDన మpడ9 %ాతల ఉనNటO PMే ? Ldn hాÃ 25EC/U  aiLghాÃ 50EC @ 2
. /Ðటµ ట`ల' లw2d థl?ాµæ 75 WP@20 Fా లw2d ఎ2ో ఒక >bౖ%&MdP e మందులను
ాd.
ఇతర డrీడల%:
1. . Eాక% ల?ె పరbగ":

గ డO సమpలను (ర:(య మ%&య Ú Fాక ల2ెÒ పDర:గ ౖరÃ

2dవణంను @ 500LE/ÅÆ?ార:క లw2d %&ä" 10 EC లwక

250 Fాల%& " 75 WP ను 250

Ð/ఎక%ానుక >ి#?ా%& @ెయ.
2. ాండమ" KCె ఈగ : ?ాండమ MÄ@ె ఈగ ఆÙం#నటO PMే

U  abLghాÃ 2 ./Ðటµ ట`ల'

>ి#?ా%& @ెయ.
3. నత ల pారణ : 12.5 /ÅÆ?ార:క ( 2 %ÉÊటHÒÅÆùe) మందును గటO abౖ నతలO వDనN @Bట
(య.
Kెగ"ళ¡¢ pయంతణ:
ఎండ Kెగ"ళ¡¢: బ°ట తర:ాత అ23క వరrమ వ#Yన@B అ23క ట` త ఇ#Yన@B ఎండ Kెగ"ళ¡¢ వచుYను
,10mg/Ð (10 ppm) ?బHn ?O%6³e ను >ి#?ా%& @ెయÐ, ÙÐం2dల 2d %ా వ#YనటO PMే ?ాపµ
ఆ?úf?O%6³డ9N 25 FాÔ మ%&య

200Fా మp<%&యను 10 ÐటరO ట`ల' లwక ?ా%6æSû Ñయం 1 FాÔ

/Ðటర: ట`ల' క>ి @ెటO దగK ర U య.
ాయ క%ళ¡¢ Kెగ"ల%: Mెమ ాMd వరణంల' @ెట  ?oద ?ాయల కళ·¸క గ %& అవDMdP.
మం?Wజ6ü 75 WP

+?O%BÖdల'Sn 70 WP 2 FాÔ/Ðటర: 

ట`ల' క>ి >ిþ?ా%& @ేయ . మం#

ఫMdల ?సమ 10 FాÔ *b k, 50ml ట}ట
ౖè " ను 100 ÐటరO ట`ల'క>ి >ి#?ా%& @ెయ.

ఆల, B య/ బ£O s
¤ : 2.5Fా మ{ం?Wజ6ü ను >ిþ?ా%& @ేయ . బH<?%&యn బ£O s/ÉÊ
¤
ô%BÖె*ియం ఆకమచY
Mెగ లక *b
ÿ  U ÉÊô*ినfలwjk

(15-12 Fా/ÅÆ?ార:క ) మ%&య

?ాపµ ఆ?úf ?O%6³e (1500-2000

Fా/ÅÆ?ార:క) ను 200-250 Ðటర: ట`ల'క>ి >ి#?ా%& @ేయ.
కల%ప pయంతణ:
, ాం¥ ౩౦ ఇ.gి. బ ా¨ 45 ఇ.gి. 2.5 ©టరb / ª«ా,రbక% వంట కల%పv@శక మందుల%ను rిdా Cేgి
dవర గ"ంటక K¬ కయ దుv@B.
#నN కలపD abౖ కలపD మందుల అ=3క పqHవFా ఉంటHP. ఈ మందులను 15-25 %BÎల వయసు
కలపD abౖనL ాd.
గ'( జz కల%ప pయంతాల% : ? జల'hా(ట%ాK), abLd?fా (  సూపµ) DOఅÍhU  బp<ట`n,
Ú  పకఇజhÚ ( ఎÍn) 20-50 Fా ఎక%ాS? ాd.
®డల/క% కల%ప pయంతణ: >bౖ%&Ö3lబ°Õ U యం (Åk Üeû ) >ి#?ా%& @ేయ.
కలపD ²#న తర:ాత ాే కలపD మందుల, అత<ంత పqHవం చూ>ి ాP. మ ఖ<ంFా వ%ాrల
అ=3కంగ ఉనNపDడ9, గ ంటకల నడపలwనుడ9 %6³తలక ఎంM] ఉపlగకరంFా ఉంటHP.
అ=3క వ%ాలక వ<వ ాయ అ=3?ా%&S సంప23ంచం .
అDIక వరPప ¯రb pయంతణ:
ప అ=3క ట`? @dల సుSNతంFా పవ%&సుం23. అ=3క వరrాత ాంతం(>

700-900 .) మ ర:క
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