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రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
DECర -ి;ారab Hేయబ+,న య<జమ<న పదd త(ల%
(+E. e. ఆ2. ాfం Jారa ఈ సల$ల రచgత Dhi ఎరకంJా ాi /ింk, ఎలాl) im, R ాక%b ా/ి
Hేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధnE సంస ల^ ప Xopం]న ఫOEలను , జrయ, అంత s ాయ ప ావరణ
iయమ iభందనల%ను కనుగ"ణంJా ాయబ+,నDM.

పంట ఆ-గ' య"జమ"న'మ :
1. వ-ా*7>ర ప-GితలలO సల]ాAక ప ర]ాల ]ాI, సంకర జg :ట పతలRS Cసు]ాA.
2. 80 k. ` వర*మ -ాFాRC తరFా వ-ా*=>రమ ప I bత]ాA.
3. ప  ]ాలవల బ 7ేల ౖ bత]cంట మ ఖ'ంFా అ78క

ాందత (HDPS) లO b1ే ప ]h

అనుకలంFా ఉంటం78.
4. ట< ప సంకర జg I వ-ా*=>రమ ]hంj ద

90x30cm, ఆరDతడ0ల ]hంj ద ఎకNవ దూరంలO

Cసు]ాA.
5. సుర (CICR), NH615( VN-MAU, పర¢ణ$), AKH081(DR PDKV,అ]ల"), ఫiలXధనంత-u(
MPKV, -ాహ¦-G) :ట]ా సల]ాAక వంగ>ల , ఈ ప ర]ాల §\ 15 మ ందు 60×10

ం. ` ఫiలX ధనంత-G 45×10 ం.` దూరంలO bత ]cంట వ-ా*¨Hా ప-Gి ల (బ©ట),
పచdపiరDగ లను బHFా తటx
 ]గలవi

.

ఈ ర]ాలను అ=8క ాందత

MకNలనుFా

bత]ాA(HDPS).
6.

u య<]క%vడw, అలసంద, Vనుమ"ల% /.సరa x.ౖరSను అంతర పంటJా

ప ర]ాలలO లXక సంకర

జg ట<లలO Cసుకనవచుdను. -.ªజ«:యం కలd ను తపI స-GFా ఈ ¬ౖరB bతR>లక
పట<ం>A.
7. ప పంట చుట{) 2-3 వరసలల^ కం78 >ళ¯U Sసుకంట° `AB బ±² (ింనAB ) పచdపiరDగ ల క
శరణ>-Gథ (Refugia)Fా పI]cసుం78.
8. 5 నుం 10 టనుºల ప»వiల ంట/ గతమ /కంJ ¼ ఎరDవiను 1½లక-G
]cక ార ¿À]ారDక Cి కAయ దునుº]వA.

వ-ా*ల1½ మ¾ేళB

9. అజట|బక)2/అజ}-.ౖ~ లS /PSB@25Jాf/1kg ప bతR>లక పట<ం>A 7ÁIవలన ప

ాగ లO

25% నతజI / ¨Hసరo ఆ7> అవiతం78.
10. తJన ;u షణ అతంత అవసరమ"

: Z[FuºÄియం సలXÅÆ, 2% య¾-Gయ" /Çఏి ిÉ]ా-G :ట

ఉత ]h అవసరమ .
11. ఎరf ఆక% Oెగ"ల%: 2 % య¾-Gయ , 0.5% Êంక²లXÆ 0.2% బ -ా\, 15 -Ëల వ'వ78లO 90
-Ëల వరక ిÉ]ా-G ెసు]cనవచుdను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7V./15 ÍటరD ట<లO కAి ిÉ]ా-G ెయ"A
పరaగ"ల iయంతణ

ాDEరణ -ిారసుల%
ఆచ ంచ వల-ిన పద త(ల%:
1. రసం ిలXd పiరDగ లను తటx
 ]cRC ర]ాలను/సంకర జg

ర]ాలను ఎంిక ెయడమ వలన

పiరDగ మందుల ౖ ఖరDd తగw తo78.
2. జ«నº, అలసంద , J య"ÉకNడ0 , kనుమ ల అంతర పంటల Cయడమ వలన రసం ిలXd
పiరDగ లను Iా-Gంే బదIకల మ-Gయ ప-ానºÎవiల వృ78Ðెందు1>K.
3. ప ర]ాలక ఇk>]BిÑ ( 8FాjÒ), SౖటHాÓ²/ ÔైరÒ(3FాjÒ)/kg bతR>లను »78Ð ెిన
రసం ీలXd పiరDగ ల/ÖÍం7> సంబం=8త కళ¯U 1ేగ ళ¯U Iా-G oచబడ1>K.
4. రసమ ిలXd పiరDగ ల ఎకNవFా వేdసంక-ాలలOనతజI ఎకNవ Sయకడదు.
5. E లం ప-G»బమ Fా ఉం>A (కలపi MకNల లXకం>).
6. ింనAB ఆÖంÉన MకNలను ీ]Øి R>శనం ేయ"A.
7. Ùప సంÚ78త మందుల, ÎవIయంతణ పధతలను ా>A.
8. గ ల" రంగ పiరDగ Iయం ంచ>I]h AంFాకర*ణ బ ట లను E లమ లO ఉం>A.
9. రసమ ిలXd పiరDగ లను Iయం  o>>I]h ఇ`>]BిÑ మందును ]ాండమ ౖ 30 నుoÉ
40 మ-Gయ 50 నుoÉ 60 -ËలలO, ఎిÆ, ైkÔ>ఏÆ కoే1½ పÛయ"A.

Hెయ ాi పనుల%/ ఆచ ంచ కడiA:
10. అకమ డత 1ెగ లను I-78ంచ>I]h ప I ఆలస'ంFా bతకడదు.

11. ర ాయIక పiరDగ మందులను

Mదట< 60 -Ëల వరక ిÉ]ా-G ేయ-ాదు. 7ÁIవలన

బదIకల వృ78Ðెo78 రసమ ీలXd పiరDగ ల Iయంతణలv ఉంటHK.
12. ఆకమ డత semilooper పiరDగ లక పiరDగ మందుల ిÉ]ా-G ెయకడదు.
13. :ట< ప

`ద :ట< సంబం=8త మందులను ాడ-ాదు.

14. ఇ`>]BిÑ,అిటHZßీÑ వంట< మందులను :ట< ప ¬ౖ ిÉ]ా-G ెయకడదు.
15. àా ాÅk>\, kÔైr

ారÔ>య"\, ా-.Æ , áRâ]jటãàా¼, ై]B -ా¼ , ]ా-äపi'-ా\,

kÔొ kr, టజ
ౖæ «àా¼, Z[టHి  ా¼² వంట< అత'ంత I]ారక మందులను ాడ-ాదు.
16. ీాIr/ౖ-G1>KÑ ిÉ]ా-G ెయIç 1ెలB 7ో మ -ాదు.
17. పiరDగ ల ఉదు I తFGwంచ>I]h మందుల kశjమ"లను ాడకడదు.

రసమ" /ీలపరaగ"ల% iయంతణ:
1. ఆ dక నష)మ" కJంHే సూ]క (ఇటయ): 1ెలB / పచd 7ో మ FØÑ
j -2 నష మ అనFా 25 %
MకNలక ]hం78 ఆక అంచుల మ డ0చుకJ K, పసుపi రంగ Fా మ"-G1ే =8గ వ ఇÉdన
య"జమన' పదÐ తల ాట<ం>A.
2. 1% Cప నూRC, 5% Cప FGంజల ]ా4ాయమ లO ఏ7ైన 0.05%-0.1% సబ ä E 1é కAి
ిÉ]ా-u ేసు]ాA.
3. 10 Fాj C-
u ీAయ లఖ"I ఒక ÍటరD ట<లO కAి ిÉ]ా-u ేయవచుdను.
4. ై¬ిన ుë-ా\ (50 WP 800 Fాj/ ¿À]ారDక) , íJB IకkÑ 50WG 200 Fాj a.i/ ¿À]ారDక లXక
బ E  ¬ిÊ\ 25 % SC 200 Fాj a.i/ ¿ÀకరDక ిÉ]ా-G ేయవలïను.
5. `-GÑ బ± Mగw లను నష మ ేక-Gdన ైk1éయÆ, ఎి¬ðÆ 1Fాj ఒక ÍటరD ట<లO లXక
ఇÔÁయ"\ మందులను కడ ాడవచుdను.

ాయ Oల%చు పరaగ"ల య<జమ<న మ":
:ట< ప సమరÐవంతంFా ]ాయ 1½లచు పiరDగ లను Iయం ంచగలదు.
ాDEరణ రాల% సంక ాలల^ య<జమ<నమ"

1. 50%ాయ Oల%చు పiరDగ ల ఆÖంÉన MకNల గమIð, :ట< ప ¬ౖ HaNPV Sౖర¼ 7>వణం
ను ిÉ]ా-G ెయ"A మ-Gయ 5% Cప క4ాయ"మ ను ా-ాI]h ఒక ా-G లXక àJ సలO\ లను
E Fాక ల7ెÐ పiరDగ లక, 1ెలB7ో మలను Iయం o
 >>I]h ాడవచుdను.
2. ప పంట 70 నుంÉ 80 -ËలలO Trichogramma

మందును :ట< ప లO ాడ-ాదు. సంకర

జg ప ర]ాలలO ాడవచుdను.
h Säoజ«ఎÆ, ఇo>]ా²]ాä ను ా పచd
3. ]B-ా౦తIAJ  r, పiBబ©oడZ[ô Ñ, ౖRâõా Ñ, ఎమZ[]R
పiరDగ లను Iయం ంచవచుdను. ఇb బదIకల, ప-ానºÎవiలక ఎల"ంట< I ేయదు.
4. గ"ల< రంగ" /తలనత ల పరaగ"ల%: ప78 ]ాయలక ఒక ల"-ా లXక 8 -.కNల పiరDగ ల ఒక
-ా  çపiన మ¾డ0 -ాతల ఉనºటB K1ే ]hR>r àా¼ 25EC/J  ¬ðRâàా¼ 50EC @ 2
k.A /Íట ట<లO లX7> థø]ాä 75 WP@20 Fాj లX7> ఎ7ో ఒక ౖ-G1>K Ñ మందులను
ా>A.
ఇతర డ/ీడల%:
1. ; Jాక% లDె పరaగ":

గ డB సమ¾లను CరDCయ"A మ-Gయ E Fాక ల7ెÐ పiరDగ Sౖర¼

7>వణంను @ 500LE/¿À]ారDక లX7> -Gá\ 10 EC లXక

250 Fాjల-G\ 75 WP ను 250

Í/ఎక-ానుక ిÉ]ా-G ెయ"A.
2. ాండమ" OHె ఈగ : ]ాండమ 1½Aె ఈగ ఆÖంÉనటB K1ే

J  ¬Râàా¼ 2 k.A/Íట ట<లO

ిÉ]ా-G ెయ"A.
3. నత ల iారణ : 12.5 /¿À]ారDక ( 2 %Z[టHAÐ¿ÀúÑ) మందును గటB ¬ౖ నతలB వiనº ట
Cయ"A.
Oెగ"ళ iయంతణ:
ఎండw Oెగ"ళ: బ©ట తరDాత అ78క వర*మ వÉdన అ78క ట< త ఇÉdన ఎండw Oెగ"ళ వచుdను
,10mg/Í (10 ppm) ]బHr ]B-.ªÑ ను ిÉ]ా-G ెయ"Í, ÖÍం7>ల 7>-ా వÉdనటB K1ే ]ాప
ఆ]m²]B-.ªడ0º 25 FాjÒ మ-Gయ

200Fాj మ¾'-Gయ"ను 10 ÍటరB ట<లO లXక ]ా-.äIû Îయం 1 FాjÒ

/ÍటరD ట<లO కAి ెటB దగw ర J య"A.
ాయ క%ళ Oెగ"ల%: 1ెమ ా1> వరణంలO ెట  ]hjoద ]ాయల కళ¯Uక గ -G అవi1>K.
మ"ం]cజ.ü 75 WP

+]B-Ô>లOIr 70 WP 2 FాjÒ/ÍటరD 

ట<లO కAి ిn]ా-G ేయ"A . మంÉ

ఫA1>ల ]సమ 10 FాjÒ AÆ, 50ml టట
ౖæ \ ను 100 ÍటరB ట<లOకAి ిÉ]ా-G ెయ"A.

ఆల) G య< బS k
 : 2.5Fాj మ"tం]cజ.ü ను ిn]ా-G ేయ"A . బH']h-Gయr బS k/Z[

ô-Ôెియం ఆకమచd
1ెగ లక 
5  J Z[ôిన²లXÅÆ

(15-12 Fాj/¿À]ారDక ) మ-Gయ

]ాప ఆ]m² ]B-.ªÑ (1500-2000

Fాj/¿À]ారDక) ను 200-250 ÍటరD ట<లOకAి ిÉ]ా-G ేయ"A.
కల%ప iయంతణ:
) ాం ౩౦ ఇ.-ి. బ ా¢ 45 ఇ.-ి. 2.5 £టరa / ¤¥ా)రaక% వంట కల%పnEశక మందుల%ను /ి]ా Hే-ి
]వర గ"ంటక O¦ కయ దుnEG.
Éనº కలపi ¬ౖ కలపi మందుల అ=8క ప¨HవWAFా ఉంటHK. ఈ మందులను 15-25 -Ëల వయసు
కలపi ¬ౖనRS ా>A.
గ+,§ జr కల%ప iయంతాల% : ]hజgలOàాþ(ట-ాw), ¬R>]²ాÿ ( bÿ సూప) iBఅÊàJ ÿ బ¾'ట<r,
E  పకఇజàE ÿ( ఎÊr) 20-50 Fాj ఎక-ాI]h ా>A.
¨డల<~క% కల%ప iయంతణ: ౖ-GÔ8øబ©Ó J యం (¿Æ ÙÑû ) ిÉ]ా-G ేయ"A.
కలపi MAÉన తరDాత ాే కలపi మందుల, అత'ంత ప¨Hవం చూి ాK. మ ఖ'ంFా వ-ా*ల
అ=8కంగ ఉనºపiడ0, గ ంటకల నడపలXనుడ0 -.ªతలక ఎం1é ఉపøగకరంFా ఉంటHK.
అ=8క bవ-ాలక వ'వ ాయ అ=8]ా-GI సంప78ంచం .
అIMక వరTప ©రa iయంతణ:
ప అ=8క ట<]h >ల సుIºతంFా పవ-Gసుం78. అ=8క వర*ాత ాంతం(>

700-900 k.`) మ రDక

ట< Iయంతణ ].ª >ళ¯U బ 7ెల ¬ౖ ప b ]వడం మంÉ78. అ=8క ట<I ిCK>I]h తFGన
]ాలవలను E లం చుట ఏరరరD ]ాA.
ట< ిCిన తరDాతRC ¬ౖ మందుల Cసు]ాA. ప పసుపi రంగ ]cð
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