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రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
>?=ర \ి.ార^_ Bేయబ+,న య/జమ/న పదa త(ల%
(+?. b. ఆc. ాdం Dార^ ఈ సల$ల రచeత >fg ఎరకంDా ాg iింj, ఎలాk) gl, M ాక%_ ాiి
Bేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధm? సంస లZ ప TnoంYన ఫJ?లను , జqయ, అంత r ాయ ప ావరణ
gయమ gభందనల%ను కనుగ"ణంDా ాయబ+,న>H.

పంట ఆ5~గd యజమనdమ :
1. వ5ా>*3ర ప5:ితలల' సల,ాCక ప ర,ాల ,ా., సంకర జ

ట పతల2 సు,ాC.

2. 80 k.  వర>మ 5ాKా2 తరKా వ5ా>a3రమ ప . 1త,ాC.
3. ప E ,ాలవల బ *ేల Qjౖ 1త,-ంట మ ఖdంKా అ*+క

ాందత (HDPS) ల' 1Aే ప ,L

అనుకలంKా ఉంటXం*+.
4. టb ప సంకర జ . వ5ా>a3రమ ,Lంi ద

90x30cm, ఆర4తడల ,Lంi ద ఎకవ దూరంల'

సు,ాC.
5. సుర (CICR), NH615( VN-MAU, పర¨ణ), AKH081(DR PDKV,అ,ల), ఫJల«ధనంత5=(
MPKV, 5ాహ®5:) ట,ాE సల,ాCక వంగ3ల , ఈ ప ర,ాల ¯m 15 మ ందు 60×10

jం.  ఫJల« ధనంత5: 45×10 jం. దూరంల' 1త ,-ంట వ5ా>;<ా ప5:ి ల (బWట),
పచ°పJర4గ లను బ<Kా తటT
 ,గలవJ

.

ఈ ర,ాలను అa+క ాందత

oకలనుKా

1త,ాC(HDPS).
6.

t య/Yక%uడv, అలసంద, Qనుమ"ల% iwసర^ xwౖరNను అంతర పంటDా
జ

ప ర,ాలల' ల«క సంకర

టbలల' సుకనవచు°ను. 56Yజ±యం కల°v ను తప. స5:Kా ఈ ²jౖర³ 1త23లక

పటbంN3C.
7. ప పంట చుట{) 2-3 వరసలలZ కం*+ N3ళ¶· సుకంట¸ C³ బ¹º (QింనC³ ) పచ°పJర4గ ల క
శరణ35:థ (Refugia)Kా ప.,-సుం*+.
8. 5 నుం 10 టను/ల పgవJల Qjంట/ గతమ /కంF Â ఎర4వJను ABలక5:
,-క ార ÃÄ,ార4క ి కCయ దును/,వC.

వ5ా>లAB మ9ేళ³

9. అజట|బక)c/అజ}\wౖ~ లN /PSB@25Dాd/1kg ప 1త23లక పటbంN3C *Å.వలన ప

ాగ ల'

25% నతజ. / ;<సరo ఆ*3 అవJతం*+.
10. తDన .t షణ అతంత అవసరమ"

: ÇÈK=/Éియం సల«ÊË, 2% య95:య /ÌఏQి Qి_,ా5: ట

ఉత ,L అవసరమ .
11. ఎరd ఆక% Jెగ"ల%: 2 % య95:య , 0.5% Îంకºల«Ë 0.2% బ 5ాm, 15 5~Ïల వdవ*+ల' 90
5~Ïల వరక Qి_,ా5: Nెసు,-నవచు°ను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7Q./15 Ñటర4 Eటbల' కCQి Qి_,ా5: NెయC
పర^గ"ల gయంతణ

ా>?రణ \ిారసుల%
ఆచ ంచ వల\ిన పద త(ల%:
1. రసం Qిల«° పJర4గ లను తటT
 ,-2 ర,ాలను/సంకర జ

ర,ాలను ఎంQిక Nెయడమ వలన

పJర4గ మందుల Qjౖ ఖర4° తగx తo*+.
2. జ±న/, అలసంద , F య_కడ , kనుమ ల అంతర పంటల యడమ వలన రసం Qిల«°
పJర4గ లను .ా5:ంNే బద.కల మ5:య ప5ాన/ÒవJల వృ*+ÔNెందుA3Õ.
3. ప ర,ాలక ఇk3,³QిÖ ( 8KాiØ), ౖట<ాÙº/ lైరØ(3KాiØ)/kg 1త23లను g*+Ô NెినN~
రసం Qీల«° పJర4గ ల/eÑం*3 సంబంa+త కళ¶· Aేగ ళ¶· .ా5: oచబడA3Õ.
4. రసమ Qిల«° పJర4గ ల ఎకవKా వNే°సంక5ాలల'నతజ. ఎకవ యకడదు.
5. Ü లం ప5:gబమ Kా ఉంN3C (కలపJ oకల ల«కం3).
6. QింనC³ ఆeం_న oకలను Qీ,Ýి 23శనం NేయC.
7. Þప సంß*+త మందుల, Òవ.యంతణ పధతలను ా3C.
8. గ ల రంగ పJర4గ .యం ంచ3.,L CంKాకర>ణ బ ట లను Ü లమ ల' ఉంN3C.
9. రసమ Qిల«° పJర4గ లను .యం  oN33.,L ఇ3,³QిÖ మందును ,ాండమ Qjౖ 30 నుo_
40 మ5:య 50 నుo_ 60 5~Ïలల', ఎిQjË, ైkl3ఏË కoNేAB పrయC.

Bెయ ాg పనుల%/ ఆచ ంచ కడg;:
10. అకమ డత Aెగ లను .5~*+ంచ3.,L ప . ఆలసdంKా 1తకడదు.

11. ర ాయ.క పJర4గ మందులను

oదటb 60 5~Ïల వరక Qి_,ా5: Nేయ5ాదు. *Å.వలన

బద.కల వృ*+ÔNెo*+ రసమ Qీల«° పJర4గ ల .యంతణలw ఉంట<Õ.
12. ఆకమ డత semilooper పJర4గ లక పJర4గ మందుల Qి_,ా5: Nెయకడదు.
13. టb ప

ద టb సంబంa+త మందులను ాడ5ాదు.

14. ఇ3,³QిÖ,అిట<ÇãQీÖ వంటb మందులను టb ప ²jౖ Qి_,ా5: Nెయకడదు.
15. äా ాÊk3m, klైt

ారl3యm, ా56Ë , å2æ,iటçäాÂ, ై,³ 5~ాÂ , ,ా5~èపJd5ాm,

klొ kt, టజ
ౖê ±äాÂ, ÇÈట<ి  ాÂº వంటb అతdంత .,ారక మందులను ాడ5ాదు.
16. Qీా.t/Qjౖ5:A3ÕÖ Qి_,ా5: Nెయ.Në Aెల³ *ో మ 5ాదు.
17. పJర4గ ల ఉదు . తK:xంచ3.,L మందుల kశiమలను ాడకడదు.

రసమ" iీలపర^గ"ల% gయంతణ:
1. ఆ aక నష)మ" కDంBే సూYక (ఇటయ): Aెల³ / పచ° *ో మ KÝÖ
i -2 నష మ అనKా 25 %
oకలక ,Lం*+ ఆక అంచుల మ డచుకF Õ, పసుపJ రంగ Kా మ5:Aే a+గ వ ఇ_°న
యజమనd పదÔ తల ాటbంN3C.
2. 1% ప నూ2, 5% ప K:ంజల ,ాíాయమ ల' ఏ*ైన 0.05%-0.1% సబ è Ü Af కCQి
Qి_,ా5= Nేసు,ాC.
3. 10 Kాi 5
= ీCయ లఖ. ఒక Ñటర4 Eటbల' కCQి Qి_,ా5= Nేయవచు°ను.
4. ై²ిన ుï5ాm (50 WP 800 Kాi/ ÃÄ,ార4క) , ñF³ .కkÖ 50WG 200 Kాi a.i/ ÃÄ,ార4క ల«క
బ Ü  ²ిÎm 25 % SC 200 Kాi a.i/ ÃÄకర4క Qి_,ా5: NేయవలUను.
5. 5:Ö బ¹ oగx లను నష మ Nేక5:°నN~ ైkAfయË, ఎి²óË 1Kాi ఒక Ñటర4 Eటbల' ల«క
ఇlÅయm మందులను కడ ాడవచు°ను.

ాయ Jల%చు పర^గ"ల య/జమ/న మ":
టb ప సమరÔవంతంKా ,ాయ ABలచు పJర4గ లను .యం ంచగలదు.
ా>?రణ రాల% సంక ాలలZ య/జమ/నమ"

1. 50%ాయ Jల%చు పJర4గ ల ఆeం_న oకల గమ.ó, టb ప ²jౖ HaNPV ౖరÂ *3వణం
ను Qి_,ా5: NెయC మ5:య 5% ప కíాయమ ను ా5ా.,L ఒక ా5: ల«క äF సల'm లను
Ü Kాక ల*ెÔ పJర4గ లక, Aెల³*ో మలను .యం o
 N33.,L ాడవచు°ను.
2. ప పంట 70 నుం_ 80 5~Ïలల' Trichogramma
జ

మందును టb ప ల' ాడ5ాదు. సంకర

ప ర,ాలల' ాడవచు°ను.

L èoజ±ఎË, ఇo3,ాº,ాvè ను ా పచ°
3. ,³5ా౦త.CF  t, పJ³బWoడÇÈ÷ Ö, jౖ2æ"ా Ö, ఎమÇÈ,2
పJర4గ లను .యం ంచవచు°ను. ఇ1 బద.కల, ప5ాన/ÒవJలక ఎలంటb . Nేయదు.
4. గ"ల/ రంగ" /తలనత ల పర^గ"ల%: ప*+ ,ాయలక ఒక ల5ా ల«క 8 56కల పJర4గ ల ఒక
5ా  NëపJన మ9డ 5ాతల ఉన/ట³ ÕAే ,L23t äాÂ 25EC/F  ²ó2æäాÂ 50EC @ 2
k.C /Ñటv Eటbల' ల«*3 థc,ాvè 75 WP@20 Kాi ల«*3 ఎ*ో ఒక Qjౖ5:A3Õ Ö మందులను
ా3C.
ఇతర డiీడల%:
1. . Dాక% ల>ె పర^గ":

గ డ³ సమ9లను ర4యC మ5:య Ü Kాక ల*ెÔ పJర4గ ౖరÂ

*3వణంను @ 500LE/ÃÄ,ార4క ల«*3 5:åm 10 EC ల«క

250 Kాiల5:m 75 WP ను 250

Ñ/ఎక5ానుక Qి_,ా5: NెయC.
2. ాండమ" JBె ఈగ : ,ాండమ ABCNె ఈగ ఆeం_నట³ ÕAే

F  ²j2æäాÂ 2 k.C/Ñటv Eటbల'

Qి_,ా5: NెయC.
3. నత ల gారణ : 12.5 /ÃÄ,ార4క ( 2 %ÇÈట<CÔÃÄûÖ) మందును గట³ ²jౖ నతల³ వJన/ N~ట
యC.
Jెగ"ళ gయంతణ:
ఎండv Jెగ"ళ: బWట తర4ాత అ*+క వర>మ వ_°నN~ అ*+క Eటb త ఇ_°నN~ ఎండv Jెగ"ళ వచు°ను
,10mg/Ñ (10 ppm) ,బ<t ,³56YÖ ను Qి_,ా5: NెయÑ, eÑం*3ల *35ా వ_°నట³ ÕAే ,ాపv
ఆ,üº,³56Yడ/ 25 KాiØ మ5:య

200Kాi మ9d5:యను 10 Ñటర³ Eటbల' ల«క ,ా56è.ý Òయం 1 KాiØ

/Ñటర4 Eటbల' కCQి Nెట³ దగx ర F యC.
ాయ క%ళ Jెగ"ల%: Aెమ ాA3 వరణంల' Nెట X ,Lioద ,ాయల కళ¶·క గ 5: అవJA3Õ.
మం,-జ6þ 75 WP

+,³5~l3ల'.t 70 WP 2 KాiØ/Ñటర4 E

టbల' కCQి Qి,ా5: NేయC . మం_

ఫCA3ల ,సమ 10 KాiØ jCË, 50ml టట
ౖê m ను 100 Ñటర³ Eటbల'కCQి Qి_,ా5: NెయC.

ఆల) A య/ బN j
 : 2.5Kాi మuం,-జ6þ ను Qి,ా5: NేయC . బ<d,L5:యt బN j/ÇÈ

÷5~lెియం ఆకమచ°
Aెగ లక j
  F ÇÈ÷ినºల«ÊË

(15-12 Kాi/ÃÄ,ార4క ) మ5:య

,ాపv ఆ,üº ,³56YÖ (1500-2000

Kాi/ÃÄ,ార4క) ను 200-250 Ñటర4 Eటbల'కCQి Qి_,ా5: NేయC.
కల%ప gయంతణ:
) ాం ౩౦ ఇ.\ి. బ ా¢ 45 ఇ.\ి. 2.5 £టర^ / ¤¥ా)ర^క% వంట కల%పm?శక మందుల%ను iిYా Bే\ి
Yవర గ"ంటక J¦ కయ దుm?A.
_న/ కలపJ ²jౖ కలపJ మందుల అa+క ప;<వCKా ఉంట<Õ. ఈ మందులను 15-25 5~Ïల వయసు
కలపJ ²jౖన2 ా3C.
గ+,§ జq కల%ప gయంతాల% : ,Lజ ల'äా(ట5ాx), ²j23,ºా ( 1 సూపv) J³అÎäF  బ9dటbt,
Ü  పకఇజäÜ ( ఎÎt) 20-50 Kాi ఎక5ా.,L ా3C.
¨డల/~క% కల%ప gయంతణ: Qjౖ5:l+cబWÙ F యం (ÃË ÞÖý ) Qి_,ా5: NేయC.
కలపJ oC_న తర4ాత ాే కలపJ మందుల, అతdంత ప;<వం చూQి ాÕ. మ ఖdంKా వ5ా>ల
అa+కంగ ఉన/పJడ, గ ంటకల నడపల«నుడ 56Yతలక ఎంAf ఉపcగకరంKా ఉంట<Õ.
అa+క 1వ5ాలక వdవ ాయ అa+,ా5:. సంప*+ంచం .
అCHక వరOప ©ర^ gయంతణ:
ప అa+క Eటb,L N3ల సు./తంKా పవ5:సుం*+. అa+క వర>ాత ాంతం(>
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