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ాగ సలల 25 నుం30 ఆగష
 , 2015 (41 ామణక ారం)

రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
=><ర [ి.ార]^ Aేయబ+,న య/జమ/న పద` త(ల%
(+>. a. ఆb. ాcం Cార] ఈ సల$ల రచdత =ef ఎరకంCా ాf hింi, ఎలాj) fk, L ాక%^ ాhి
Aేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధl> సంస లY ప SmnంXన ఫI>లను , జpయ, అంత q ాయ ప ావరణ
fయమ fభందనల%ను కనుగ"ణంCా ాయబ+,న=G.

పంట ఆ8sగt యజమనtమ :
1. వ8ా@!6ర ప8=vిwతలల- సxలy/ాEక ప ర/ాల /ా1, సంకర జ{ |ట} పతల5~ సు/ాE.
2. 80 .  వర@మ 8ాMా5 తxరMా వ8ా@f6రమ ప 1 4త/ాE.
3. ప G /ాలవల బ !ేల Xౖ 4త/0ంట మ ఖtంMా అ!"క

ాందత (HDPS) ల- 4Cే ప /N

అనుకలంMా ఉంట]ం!".
4. టg ప సంకర జ{ 1 వ8ా@f6రమ /Nం ద

90x30cm, ఆర7తడల /Nం ద ఎకవ దూరంల-

సు/ాE.
5. సుర (CICR), NH615( VN-MAU, పర¡ణ), AKH081(DR PDKV,అ/ల), ఫLల¤ధనxంత8?(
MPKV, 8ాహ§8=) |ట}/ాG సxలy/ాEక వంగ6ల , ఈ ప ర/ాల ¨© 15 మ ందు 60×10

vం.  ఫLల¤ ధనxంత8= 45×10 vం. దూరంల- 4త /0ంట వ8ా@>$ా ప8=vిw ల (బ\ట),
పచªపLర7గ లను బ$Mా తట[
 /గలవL

.

ఈ ర/ాలను అf"క ాందత

RకలనుMా

4త/ాE(HDPS).
6.

s య/Xక%tడu, అలసంద, Pనుమ"ల% hvసర] wvౖరMను అంతర పంటCా

ప ర/ాలల- ల¤క సంకర

జ{ టgలల- సుకనవచుªను. 89^జ«|యం కలªk ను తపy1 స8=Mా ఈ ¬ౖర 4త56లక
పటgంP6E.
7. ప పంట చుటz) 2-3 వరసలలY కం!" P6ళ°± ~సుకంట² E బ³´ (XింనE ) పచªపLర7గ ల క
శరణ68=థ (Refugia)Mా ప1/0సుం!".
8. 5 నుం 10 టను2ల ప¼వLల Xంట/ గతమ /కంH ½ ఎర7వLను CDలక8=
/0క ార ¾¿/ార7క vి కEయ దును2/వE.

వ8ా@లCD మ<ేళ

9. అజట{బక)b/అజ|[vౖ} లM ~/PSB@25Cాc~/1kg ప 4త56లక పటgంP6E !À1వలన ప

ాగ ల-

25% నతజ1 / >$సyరo ఆ!6 అవLతం!".
10. తCన .s షణ అతంత అవసరమ"

: ÂÃM?2Äియం సల¤ÅÆ, 2% య<8=య /ÇఏXి Xిd/ా8= |ట}

ఉతy /N అవసరమ .
11. ఎరc ఆక% Iెగ"ల%: 2 % య<8=య , 0.5% Éంక´ల¤yÆ 0.2% బ 8ా©, 15 8sÊల వtవ!"ల- 90
8sÊల వరక Xిd/ా8= Pెసు/0నవచుªను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7P./15 Ìటర7 Gటgల- కEXి Xిd/ా8= PెయE
పర]గ"ల fయంతణ

ా=>రణ [ిారసుల%
ఆచ ంచ వల[ిన పద త(ల%:
1. రసం Xిల¤ª పLర7గ లను తట[
 /05 ర/ాలను/సంకర జ{

ర/ాలను ఎంXిక Pెయడమ వలన

పLర7గ మందుల Xౖ ఖర7ª తగm తo!".
2. జ«న2, అలసంద , H యdకడ , నుమ ల అంతర పంటల యడమ వలన రసం Xిల¤ª
పLర7గ లను 1ా8=ంPే బద1కల మ8=య ప8ాన2ÍవLల వృ!"ÏPెందుC6Ð.
3. ప ర/ాలక ఇ6/XిÑ ( 8MాÒ), ~ౖట$ాÓ´/ ÔైరÒ(3MాÒ)/kg 4త56లను ¼!"Ï PెvినPs
రసం Xీల¤ª పLర7గ ల/ØÌం!6 సంబంf"త కళ°± Cేగ ళ°± 1ా8= oచబడC6Ð.
4. రసమ Xిల¤ª పLర7గ ల ఎకవMా వPేªసంక8ాలల-నతజ1 ఎకవ ~యకడదు.
5. Ù లం ప8=¼బమ Mా ఉంP6E (కలపL Rకల ల¤కం6).
6. XింనE ఆØంdన Rకలను Xీ/Úvి 56శనం PేయE.
7. Ûప సంÜ!"త మందుల, Íవ1యంతణ పధతలను ా6E.
8. గ ల రంగ పLర7గ 1యం ంచ61/N EంMాకర@ణ బ ట లను Ù లమ ల- ఉంP6E.
9. రసమ Xిల¤ª పLర7గ లను 1యం  oP661/N ఇ6/XిÑ మందును /ాండమ Xౖ 30 నుod
40 మ8=య 50 నుod 60 8sÊలల-, ఎvిXÆ, ైÔ6ఏÆ కoPేCD పUయE.

Aెయ ాf పనుల%/ ఆచ ంచ కడf::
10. అకమ డత Cెగ లను 18s!"ంచ61/N ప 1 ఆలసtంMా 4తకడదు.

11. ర ాయ1క పLర7గ మందులను

Rదటg 60 8sÊల వరక Xిd/ా8= Pేయ8ాదు. !À1వలన

బద1కల వృ!"ÏPెo!" రసమ Xీల¤ª పLర7గ ల 1యంతణలl ఉంట$Ð.
12. ఆకమ డత semilooper పLర7గ లక పLర7గ మందుల Xిd/ా8= Pెయకడదు.
13. |టg ప

ద |టg సంబంf"త మందులను ాడ8ాదు.

14. ఇ6/XిÑ,అvిట$ÂàXీÑ వంటg మందులను |టg ప ¬ౖ Xిd/ా8= Pెయకడదు.
15. áా ాÅ6©, Ôైi

ారÔ6య©, ా89Æ , â5ã/టäáా½, ై/ 8sా½ , /ా8såపLt8ా©,

Ôొ i, టజ
ౖç «áా½, ÂÃట$vి  ా½´ వంటg అతtంత 1/ారక మందులను ాడ8ాదు.
16. Xీా1i/Xౖ8=C6ÐÑ Xిd/ా8= Pెయ1Pè Cెల !ో మ 8ాదు.
17. పLర7గ ల ఉదు 1 తM=mంచ61/N మందుల శమలను ాడకడదు.

రసమ" hీలపర]గ"ల% fయంతణ:
1. ఆ `క నష)మ" కCంAే సూXక (ఇటయ): Cెల / పచª !ో మ MÚÑ
 -2 నష మ అనMా 25 %
Rకలక /Nం!" ఆక అంచుల మ డచుకH Ð, పసుపL రంగ Mా మ8=Cే f"గ వ ఇdªన
యజమనt పదÏ తల ాటgంP6E.
2. 1% ప నూ5, 5% ప M=ంజల /ాêాయమ ల- ఏ!ైన 0.05%-0.1% సబ å Ù Cë కEXి
Xిd/ా8? Pేసు/ాE.
3. 10 Mా 8v
? ీEయ లఖ1 ఒక Ìటర7 Gటgల- కEXి Xిd/ా8? Pేయవచుªను.
4. ై¬ినw ుí8ా© (50 WP 800 Mా/ ¾¿/ార7క) , ïH 1కÑ 50WG 200 Mా a.i/ ¾¿/ార7క ల¤క
బ Ù  ¬ిÉ© 25 % SC 200 Mా a.i/ ¾¿కర7క Xిd/ా8= PేయవలVను.
5. 8=Ñ బ³ Rగm లను నష మ Pేక8=ªనPs ైCëయÆ, ఎvి¬ñÆ 1Mా ఒక Ìటర7 Gటgల- ల¤క
ఇÔÀయ© మందులను కడ ాడవచుªను.

ాయ Iల%చు పర]గ"ల య/జమ/న మ":
|టg ప సమరÏవంతంMా /ాయ CDలచు పLర7గ లను 1యం ంచగలదు.
ా=>రణ రాల% సంక ాలలY య/జమ/నమ"

1. 50%ాయ Iల%చు పLర7గ ల ఆØంdన Rకల గమ1vñ, |టg ప ¬ౖ HaNPV ~ౖర½ !6వణం
ను Xిd/ా8= PెయE మ8=య 5% ప కêాయమ ను ా8ా1/N ఒక ా8= ల¤క áH సల-© లను
Ù Mాక ల!ెÏ పLర7గ లక, Cెల!ో మలను 1యం o
 P661/N ాడవచుªను.
2. ప పంట 70 నుంd 80 8sÊలల- Trichogramma

మందును |టg ప ల- ాడ8ాదు. సంకర

జ{ ప ర/ాలల- ాడవచుªను.
N ~åoజ«ఎÆ, ఇo6/ా´/ాkå ను ా పచª
3. /8ా౦త1EH  i, పLబ\oడÂÃõ Ñ, vౖy5ã'ా Ñ, ఎమÂÃ/5
పLర7గ లను 1యం ంచవచుªను. ఇ4 బద1కల, ప8ాన2ÍవLలక ఎలంటg 1 Pేయదు.
4. గ"ల/ రంగ" /తలనత ల పర]గ"ల%: ప!" /ాయలక ఒక ల8ాx ల¤క 8 89కల పLర7గ ల ఒక
8ా  PèపLyన మ<డ 8ాతల ఉన2ట ÐCే /Nx56i áా½ 25EC/H  ¬ñ5ãáా½ 50EC @ 2
.E /Ìటk Gటgల- ల¤!6 థh/ాkå 75 WP@20 Mా ల¤!6 ఎ!ో ఒక Xౖ8=C6Ð Ñ మందులను
ా6E.
ఇతర డhీడల%:
1. . Cాక% ల=ె పర]గ":

గ డ సమ<లను ర7యE మ8=య Ù Mాక ల!ెÏ పLర7గ ~ౖర½

!6వణంను @ 500LE/¾¿/ార7క ల¤!6 8=â© 10 EC ల¤క

250 Mాల8=x© 75 WP ను 250

Ì/ఎక8ానుక Xిd/ా8= PెయE.
2. ాండమ" IAె ఈగ : /ాండమ CDEPె ఈగ ఆØంdనట ÐCే

H  ¬5ãáా½ 2 .E/Ìటk Gటgల-

Xిd/ా8= PెయE.
3. నత ల fారణ : 12.5 /¾¿/ార7క ( 2 %ÂÃట$EÏ¾¿ùÑ) మందును గట ¬ౖ నతల వLన2 Psట
యE.
Iెగ"ళ fయంతణ:
ఎండu Iెగ"ళ: బ\ట తర7ాత అ!"క వర@మ వdªనPs అ!"క Gటg త ఇdªనPs ఎండu Iెగ"ళ వచుªను
,10mg/Ì (10 ppm) /బ$i /89^Ñ ను Xిd/ా8= PెయÌ, ØÌం!6ల !6x8ా వdªనట ÐCే /ాపk
ఆ/ú´/89^డ2 25 MాÒ మ8=య

200Mా మ<t8=యను 10 Ìటర Gటgల- ల¤క /ా89å1û Íయం 1 MాÒ

/Ìటర7 Gటgల- కEXి Pెట దగm ర H యE.
ాయ క%ళ Iెగ"ల%: Cెమ ాC6 వరణంల- Pెట ] /Noద /ాయల కళ°±క గ 8= అవLC6Ð.
మం/0జ9ü 75 WP

+/8sÔ6ల-1i 70 WP 2 MాÒ/Ìటర7 G

టgల- కEXి Xిþ/ా8= PేయE . మంd

ఫEC6ల /సమ 10 MాÒ vExÆ, 50ml టట
ౖç © ను 100 Ìటర Gటgల-కEXి Xిd/ా8= PెయE.

ఆల) @ య/ బM i
 : 2.5Mా మjం/0జ9ü ను Xిþ/ా8= PేయE . బ$t/N8=యi బM i/ÂÃ

õ8sÔెvియం ఆకమచª
Cెగ లక v 
ÿ  H ÂÃõvిన´ల¤ÅÆ

(15-12 Mా/¾¿/ార7క ) మ8=య

/ాపk ఆ/ú´ /89^Ñ (1500-2000

Mా/¾¿/ార7క) ను 200-250 Ìటర7 Gటgల-కEXి Xిd/ా8= PేయE.
కల%ప fయంతణ:
) ాం ౩౦ ఇ.[ి. బ ా¡ 45 ఇ.[ి. 2.5 ¢టర] / £¤ా)ర]క% వంట కల%పl>శక మందుల%ను hిXా Aే[ి
Xవర గ"ంటక I¥ కయ దుl>@.
dన2 కలపL ¬ౖ కలపL మందుల అf"క ప>$వEMా ఉంట$Ð. ఈ మందులను 15-25 8sÊల వయసు
కలపL ¬ౖన5~ ా6E.
గ+,¦ జp కల%ప fయంతాల% : /Nxజ{ల-áా(ట8ాm), ¬56/´ా ( 4 సూపk) LఅÉáH  బ<tటgi,
Ù  పకఇజáÙ ( ఎÉi) 20-50 Mా ఎక8ా1/N ా6E.
§డల/}క% కల%ప fయంతణ: Xౖ8=Ô"hబ\Ó H యం (¾Æ ÛÑû ) Xిd/ా8= PేయE.
కలపL REdన తర7ాత ాే కలపL మందుల, అతtంత ప>$వం చూXి ాÐ. మ ఖtంMా వ8ా@ల
అf"కంగ ఉన2పLyడ, గ ంటకల నడపల¤నుyడ 89^తలక ఎంCë ఉపhగకరంMా ఉంట$Ð.
అf"క 4వ8ాలక వtవ ాయ అf"/ా8=1 సంప!"ంచం .
అBGక వరNప ¨ర] fయంతణ:
ప అf"క Gటg/N P6ల సు12తంMా పవ8=సుం!". అf"క వర@ాత ాంతం(>

700-900 .) మ ర7క

Gటg 1యంతణ /9^ P6ళ°± బ !ెల ¬ౖ ప 4 /వడం మంd!". అf"క Gటg1 vిÐ61/N తM=న
/ాలవలను Ù లం చుట] ఏరyరర7 /ాE.
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