ಹ ೆೆಾ

ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ 14/2015

ಾ. ಕೃ. ಅ. ಪ. – ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ, ಾಗು%&
ಹ ೆೆಯಲು ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ, 8-14 ೆ ೆ'ಂಬ&, 2015 ರ ಅವ+ಯ,(43 ೇ ಪ.ಾ/ತ 1ಾರ)
“ಈ ಸಲೆಯು ಆ4ಾ 5ಾಜ7ಗಳ 5ಾಜ7 ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7>ಲಯಗ?ಂದ A<ೕಕBAದ .ಾ ಯನುC ಆಧBA=ೆ”

ಹ1ಾ.ಾನ ಸಲೆ
ೆ ೆ'ಂಬ& ಂಗ?ನ ಮೆಯ ಪ.ಾಣ
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ಾಂಕ

ಸಲೆ

8

9

10

11

12

13

14

Iಾರ1ಾಡ

13

10

7

0

27

30

5

ಾ1ೇB
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ಕಾGಟಕ

{ೖಸೂ&

ಹ ೆೆಯುವ KLೆ-ಗಳ,-

ೆ ೆ'ಂಬ& ಪMG ಮತು ಅೊ'ೕಬ&

ಮಧ7ದವ5ೆೆ >ರಂತರ ಮೆ ಬರಬಹು=ೆಂದು ಊ ಸಬಹು=ಾ =ೆ.
>ೕBನ

ಸ! ತವನುC

ತQ%ಸಲು

ಸB4ಾದ

ಒಳಚರಂTೆ

ವ7ವ ೆ!

.ಾಡೇಕು. Fಶ ೊಬUರಗಳನುC ಾಗ.ಾT ಾಕುವVದBಂದ Wೕಟದ
ಾ>4ಾನುC ತXೆಗಟ'ಲು ಸಾಯ .ಾಡುತ=ೆ. ೇವಲ ಯೂBಯ
ಾಕುವVದನುC ತQ%A. ೇರು ೊೆಯುವ 5ೋಗವV ೆಲವV ಾಗಗಳ,ಕಂಡುಬಂ=ೆ ಇದನುC ತXೆಗಟ'ಲು 2 ಾಂ :[ಾವ\ ೌಡ& ನುC ಒಂದು
,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆBA QೕTತ ಸಸ7ೆ^ ಮತು ಸುತಮುತ,ನ ಸಸ7ಗ?ೆ
ಾW ೆೆಸೇಕು. ಆರಂ_ಕ `ತೆಯ ಹ ೆೆಯ ಎLೆ ೆಂ ಾಗು:ೆ
ಮತು bಗುc

`ೕಳd:ೆಯ ಸಮ ೆ7ಗಳನುC ಪBeಾಮಾB4ಾ

>ವG ಸಲು, ಹಯ `ೕಜೋಶ ರಚೆ ಹಂತದ,- ಎLೆ ೆಂ ಾಗು:ೆ
ಮತು bಗುc `ೕಳd:ೆಯನುC ಪBeಾಮಾB4ಾ
19:19:19 (ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- 10 ಾಂ

>ವG ಸಲು,1%
ೇBA)

ಕರಗುವ

ರಸೊಬUರದ nೊoೆ 1% MgSO4 ಮತು ಪ-ೊq\ (ಒಂದು ,ೕಟ&
>ೕBನ,-

೦.25

F.,ೕ

ೇBA)

ನುC

15

ನಗಳ

ಅಂತರದ,-

AಂಪTಸೇಕು. 100 ಕೂ^ ೆಚುt ನಗಳ ಹೆಯ ಹ ೆೆಯ,- 3 ಾಂ
ಾಪ& ಆv ೊ-ೕ5ೈx ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ಮತು ೦.5 ಾಂ
ೆyz'ೕ ೆ7W-ೆ ಒಂದು ,ೕಟ&
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ೆ5ೆA AಂಪTಸೇಕು

ಇದBಂದ ೊೆಯುರುವ `ೕಜೋಶವನುC >ಯಂಸಬಹುದು.

.ಾದB
ಮೆಯ ಪ.ಾಣ (F.Fೕ)

>ೕBನ,-

< 5 5-20 20-50 50-80 > 80

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂ ೇಧಾ ಸಂಾನಂದ ಾರಸು ಾರುವ ವಹ!ಾ ತಂತಗಳ%
(Xಾ. ೆ.ಆ& ಾಂಯವರು ಈ ಾ ಾ ಕ ಸಲೆ ಯ Lೇಖಕ5ಾ ರುoಾ5ೆ. ಇದರ 4ಾವV=ೇ ಾಗವV ಪಕಟeೆಯ,- ಅಥ1ಾ 4ಾವV=ೇ ರೂಪದ,Lೇಖಕರ ಅನುಮ~ಲ-=ೇ ಬಳಸಾರದು )

ಈ ಸಂvಪ ಪ%/ಯ,- ಾರಸು .ಾTರುವ ತಂತಗಳd

ೇಂೕಯ ಹ ಸಂೇಧಾ ಸಂ ಾ!ನ

ದ ಪೕಗಗಳ

ಫ,oಾಂಶಗಳನುC ಆಧBA1ೆ ಮತು ::ಧ 5ಾ9yೕಯ ಮತು nಾಗಕ >ೕಗಗಳd >ೕTರುವ .ಾಗGದಶGನಗಳನುC ಬಳA=ೆ.
ಾಾನ& 'ೆ(ೆ ಆ*ೋಗ& ವಹ!ಾ ಕಮಗಳ%
1.

ಮೆ4ಾತ ಪ=ೇಶಗಳ,- ೇಗೆ ಕ[ಾ:ೆ ಬರುವ ತ?ಗಳd ಅಥ1ಾ ` ಹ ೈ`x ಗಳನುC ೆೆಯಲು ಆದ7oೆ
ೊಡಬಹುದು.

2.

ಮೆ4ಾತ ಪ=ೇಶಗಳ,- 80 F, Fೕಟ& ಮೆ ಬಂದಕೂಡLೇ ೇಗೆ `ತೆ .ಾಡುವVದು ಉತಮ.

3.

ಮೆ ಆತ ಪ=ೇಶಗಳ,- `ತೆಯನುC ಂಡುಗಳ {ೕLೆ :ೇಷ1ಾ , ೆtನ ಾಂದoೆ ೆಟ' ವ7ವ ೆ!ಗಳ,- (high density
planting systems) ೈೊಳdವVದು ಸೂಕ1ಾ =ೆ

4.

ಮೆ ಆತ ಪ=ೇಶಗಳ,- ` ಹ ೈ`x ಗಳನುC 90 × 10 ೆಂFೕಟ& ಅಂತರದ,- `ತೆ .ಾಡಬಹುದು. ಮತು 1ಾ7ಪಕ
ನ,- >ೕ5ಾವB ಅಂತರ

5.

ಸೂರ (CICR, ಾಗು%&), ಏ ಎ 615 (VN-MAU, ಪಬG C), ಎ.ೆ.ಎ 081 (Xಾ PDKV, ಅೋಲ), Lೆ ಧನ<ಂತB
(MPKV, 5ಾಹುB) ೇಗೆ ಕ[ಾ:ೆ ಬರುವ `ೕತರ ಹ ತ?ಗಾ ದು, ಇವVಗಳನುC ಜೂ 15W^ಂತ bದLೇ ೆtನ
ಾಂದoೆ ೆಟ' ವ7ವ ೆ!ಗಳ,- (high density planting systems) 60 × 10 ೆಂFೕಟ& ಅಂತರದ,- (40 × 10 ೆಂFೕಟ& Lೆ ಧನ<ಂತB) `ತೆ .ಾಡುವVದBಂದ >ೕBನ ೊರoೆ ಮತು ಾ~ೊರಕ Wೕಟಗಳ ಾIೆ~ಂದ ತQ%Aೊಳಬಹುದು.

6.

ೆtನ ಾಂದoೆಯ `ೕತರ ಹ ತ?ಗಳನುC ೊ4ಾ`ೕ (ಬT5ೈnೊ`ಮಂ ಜ ಾ>ಕಂ `ೕಜ Woೆಂೆ), ಅಲಸಂ
ಅಥ1ಾ ಉನ ೆೆಗಳ nೊoೆ ಅಂತರ ೆೆ4ಾ (45 ೆಂFೕಟ& ಾಲುಗಳ ಮ=ೆ7 ಮತು 10 ೆಂFೕಟ& ಸಸ7ಗಳ ಮ=ೆ7)
oೆೆದುೊಳಬಹು=ಾ =ೆ.

7.

ೆtನ

ಾಂದoೆಯ ` ಹ ೈ`ಡcಳನುC

ೊ4ಾ`ೕ (ಬT5ೈnೊ`ಮಂ ಜ ಾ>ಕಂ `ೕಜ Woೆಂೆ), ಅಲಸಂ

ಅಥ1ಾ ಉನ ೆೆಗಳ nೊoೆ ಅಂತರ ೆೆ4ಾ

(ಎರಡು ` ೈ`x

ಾಲುಗಳ ಮIೆ7 ಒಂದು

ಾ,ನಂoೆ)

oೆೆದುೊಳಬಹು=ಾ =ೆ.
8.

ಹ ೆೆಯ ಸುತ oೊಗB ೆೆಯ 2-3 ಗT ಾಲುಗಳನುC ೆೆಯುವVದು ಹುT ಗeೆ (F, ಬ) ಮತು ಾ~ೊರಕ Wೕಟಗಳ
ಹoೋಯ,- ಸಾಯಕ1ಾಗುತ=ೆ

9.

bದಲ ಮೆಯ ನಂತರ ಾG 4ಾxG ೊಬUರ ಅಥ1ಾ ಾಂzೕಸನುC ಪ ೆೆ'ೕBೆ 5 Bಂದ 10 ಟ ಬಳಸೇಕು.

10. zೕಷಾಂಶಗಳ A!Bೕಕರಣಾ^ ಅnೋ[ೋಬೆ'& ಮತು Q.ಎ.`.ಗಳನುC ಪ ೆK `ೕಜೆ^ 25 ಾಂ ಬಳಸೇಕು.
11. =ೊಡ ಮತು ಸೂ zೕಷಾಂಶಗಳ ಅತು7ತಮ >ವGಹeೆೆ: MgSO4, 2%

ಯೂB4ಾದ ನಂತರ 2%

TಎQ

AಂಪTಸುವVದBಂದ Cry1Acಯ ಸB4ಾದ ಅ_ವ7ಕ1ಾಗುತ=ೆ ಮತು ಎLೆಯ ೆಂ ಾಗು:ೆಯ ಸಮ ೆ7ಯೂ ಕT{4ಾಗುತ=ೆ.
ಸಸ7 ಒಣಗುವ 5ೋಗದ ಆರಂ_ಕ ಹಂತದ,- 1% ೋಾ' ೊ-ೕ5ೈx Aಂಪಡೆ ಮತು ಮ/ನ ದ1ೌಷಧ1ಾ 1% ಬ:A
ಉಪೕ ಸುವVದBಂದ ಸಸ7ಗಳ ೇತBೆೆ ಸಾಯ1ಾಗುತ=ೆ.
12. ಎLೆ ೆಂ ಾಗು:ೆಯ ಹoೋ: ೆೆಯ 90 ನಗಳ,- 15 ನಗಳ ಅಂತರದ,- ಎರಡು ಾB 2% ಯೂB4ಾ, 0.5% ಸತು:ನ
ಸLೇ ಮತು 0.2% ೋ5ಾ Aಂಪಡೆ .ಾT.
13. ೌಕಗಳd ಮತು ಹೂವVಗಳ ಸಂರeೆ: ಪ-ೊq\ 4.5 ಎಎ (ಎಎಎ) ಾbೕGನನುC 21 Q.Q.ಎಂ. ಪ.ಾಣದ,- (ಪ 15
,ೕಟ& >ೕBೆ 7 F,ೕ) AಂಪTA.

.ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ

ಾಾನ& ಾರಸುಗಳ%
ಾ:
1.

ರಸ

ೕರುವ Wೕಟ >5ೋಧಕ ತ? ಅಥ1ಾ ೈ`ಡಗಳನುC ಆ^ .ಾT. ರಸ ೕರುವ Wೕಟ >5ೋಧಕ ` ೈ`x ಗ?ೆ

ೆಲವV Wೕಟಾಶಕಗಳ Aಂಪಡೆಯ ಅಗತ71ಾಗಬಹುದು.
2.

ರಸ

ೕರುವ Wೕಟಗಳ ಪರಭಕಗಳನುC zೕoಾ ಸಲು, ೊ4ಾ`ೕ ಅಥ1ಾ nೋಳ ಅಥ1ಾ ಉನ ಅಥ1ಾ ಹಲಸಂ

ಅಂತರ ೆೆಗಳನುC ೆೆಯೇಕು.
3.

ಪ ೆK `ೕಜೆ^ ಇFXಾೊ-ೕQx (8 ಾಂ), 1ೈಟ1ಾ7 ಅಥ1ಾ ೈ5ಾ (3 ಾಂ) ಬಳೆ ರಸ

ೕರುವ Wೕಟಗಳ ಮತು

5ೋಗಗ?ಂದ ರeೆ >ೕಡುತ=ೆ.
4.

:ೇಷ1ಾ ರಸ ೕರುವ Wೕಟಗಳ >ವGಹeೆಾ ಕ>ಷ ಾರಜನಕಯುಕ ೊಬUರಗಳನುC ಬಳA.

5.

ಕೃ9 ಭೂFಯ,- ೈಮGಲ7 (ಕೆರ ತ) ಾ ಾT

6.

ಹುT ಗeೆ ಮುೊಂTರುವ ಸಸ7ಗಳನುC Wತು ಾಶ.ಾಡುವVದು.

7. ೇ:ನ ಅಂಶಗಳನುC ಮತು nೈ:ಕ >ಯಂತಣ ಆ^ಗಳನುC ಬಳA.
8. ೆ5ೋbೕ ಬLೆಗಳd Qಂ ಾ~ೊರ Wೕಟಗಳ {ೕ,<ಾರeೆೆ ಸಮಥG1ಾ 1ೆ
9. `ತೆ .ಾTದ 30-40 ಮತು 50-60 ನಗಳ ನಂತರ  , ಹುT ಗeೆ ಮತು ಇತ5ೆ ರಸ

ೕರುವ Wೕಟಗಳ ಪBeಾಮಾB

ಮತು ಪBಸರ- ೆCೕ >ಯಂತಣಾ^ , ಇFXಾೊ-ೕQx, Xೈ{ೋೕ ಅಥ1ಾ ಅAೇಟನುC ಾಂಡೆ^ ಅಥ1ಾ ಮ/ೆ
(ೇBನ ಬ?) ಬಳಸೇಕು.

ಾಡ'ೇ:
1.

ೕವ1ಾದ ಎLೆ ಮುದುರು 5ೋಗವನುC ತXೆಗಟ'ಲು ಉತರ ಾರತದ,- 15 {ೕ ನಂತರ `ತೆ .ಾಡುವVದನುC
ತQ%ಸೇಕು

2.

ೈಸ Gಕ nೈ:ಕ >ಯಂತಣವನುC ಸಂರvಸಲು ೆೆಯ bದಲ ಎರಡು ಂಗಳ,- 5ಾ ಾಯ>ಕ Wೕಟಾಶಕಗಳನ
ಬಳೆಯನುC ಾದ71ಾದಷು' ತQ%ಸೇಕು.

3.

ಹ ಎLೆ ¡ೕಲ&, ಸ7Lೆಪ =ೆ5ೊಗತ, ಮತು ಹ

ೇFಲೂ ೆ&, ಅೋF ೆ-ೕ1ಾ ಮತು ಇತ5ೆ LೆQXೋ ೆ'ೕರ

Wೕಟಗಳd ನಗಣ7 ಾ>ಯನುCಂಟು .ಾಡುವVದBಂದ ಇವVಗಳ >ಯಂತಣೆ^ WೕಟಾಶಕಗಳನುC ಬಳಸಾರದು. ಅಲ-=ೆ ಈ
Wೕಟಗಳd ಾ~ೊರಕ >ಯಂತಕ Fತ Wೕಟಗಾದ [ೆ¢ೋಾ.ಾ, ಅಪಂoೆLೆ ಮತು AA5ೋಪ ಾbೕGಸ
ಇoಾ7ಗಳ ೆಳವ/ೆೆ ಸಾಯಾB4ಾ ರುತ1ೆ.
4.

ಾ~ೊರಕ Wೕಟಗಳ {ೕLೆ ಆ^ ಒತಡವನುC ತQ%ಸಲು ` ಹ {ೕLೆ ` ಾಮುGLೇಶನ£ಳನುC AಂಪTಸೇT.

5.

ಹ ೈ`x `ೕಜಗಳನುC ಇFXಾೊ-ೕQx-Fತೊ?AರುವVದBಂದ, >ೕ>ೋೋಇx Wೕಟಾಶಕಗಾದ
ಅ ೆತFQ¤, ಇFಡೊ-ೕQx, ೊ-ೕಥ4ಾ>ೕ ಮತು ೕ{ೊಮcಳನುC Aಂಪಡೆ .ಾಡವVದನುC ತQ%ಸೇಕು.

6.

ಡಬೂ-¥.ಎ.ಓ ೇ/- I (ಅತ7ಂತ ಅ ಾಯಾB ವಗG) Wೕಟಾಶಕಗಾದ ¡ೕಸF=ೊ, Fೕೈ ಾ75ಾ§4ಾ,
¡ೕ5ೆ¨, bೋೊ[ೋಾ, Tೊ-ೕ©G, ಾೋG5ೋ, {oೊªF, [ೆ¢nೊಾ, ಮತು {[ಾA ೊ\
ಗಳನುC ಬಳಸೇT.

7.
8.

qzೕ> ಮತು ೈ5ೆಾ«¬ ೆಳಸರುವVದBಂದ 1ೈ ೆ-ೖ ಹರಡು:ೆಯನುC ತXೆಗಟ'ಬಹುದು.
Wೕಟಾಶಕಗಳ FಶಣಗಳನುC ತQ%A.

ರಸ 1ೕರುವ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಆ2ಕ ಗ3ಷ5 ಮಟ5 (ಇ.7.ಎ9.): 1ೈ ೆ-ೖ ಮತು/ಅಥ1ಾ ,ೕ ಾಪ& ಾ>ಯು ಆ§Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ದ ೇ/- II ತಲುQದ5ೆ
ಅಂದ5ೆ ಎLೆಗಳ ಮುದುರು:ೆ ಮತು ೆಳ ನ ಎLೆಗಳ WಂW-ಂ ಮತು 25% ಸಸ7ಗಳ ಎLೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ ಬಣೆ^ ರು ದ5ೆ, ೆಳೆ
ಸೂAದ 4ಾವV=ಾದರು Wೕಟ >ಯಂತಣ ಕಮಗಳನುC ಬಳಸಬಹುದು.
1.

ೇ:ನ ಎeೆ 1.0% + ೇ:ನ `ೕಜದ ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% TಟಜGಂ

2.

10 ಾಂ 1ೆA,ಯಂ Lೆಾ>ಯ ಉತಮ ಾಮುGLೇಶನನುC ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ಬಳಸೇಕು

3.

Xೈಅೆ>!ಉ5ೊ (50 ಡಬೂ-¥Q 800 ಾಂ/ೆಕ'&),

4.

¡-ೕ>ಾF¤ 50 ಡಬೂ-¥K 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ'& ಅಥ1ಾ

5.

ಬು ೆೆK 25% ಎ A 200 ಾಂ ಎ. ಐ/ೆಕ'&

Wೕಟಾಶಕಗಾದ Xೈ{ೊಎಟ ಅಥ1ಾ ಅAೇ ಅಥ1ಾ ಎ§4ಾ ಇವVಗಳನುC ಬಳಸಬಹುದು ಆದ5ೆ ಪBಸರ ಮತು ಪBಸರ
ಸುರoೆ, ದoೆ ಮತು ಪ5ೋಧೆ^ ಸಂಬಂ+Aದ ಅಂಶಗಳ ದೃ9'~ಂದ ಇವVಗಳ

ಬಳೆಯನುC

ಪ4ಾGಯ Bೕಯ,-

ಪBಗ/ಸೇಕು.
FೕB¤ ಬ ಹಯ ೌಕಗ?ೆ ಆ§Gಕ ಾ>ಯನುC ಉಂಟು.ಾTದ5ೆ, ಅAೇ 75 ಎ Q @ 1 ಾಂ / ,ೕಟ& ಅಥ1ಾ
Xೈ{ೊಎಟ AಂಪTಸುವಂoೆ ಸಲೆ >ೕಡLಾ =ೆ.
ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ ವಹ!ೆ:
ಾ~ೊರಕ WೕಟಗಳನುC >ಯಂಸಲು ` ಹಯು ಪBeಾಮಾB4ಾ =ೆ
ೆಳ;ನ ತಂತಗಳನು< =7>ೕತರ ಹ 'ೆ(ೆಯಲು ಾರಸು ಾಡ@ಾ;Aೆ
ಾ~ೊರಕೆ^ ಆ§Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ದ ( ಇ  ) 50% QೕTತ ಸಸ7ಗಳ ( ಒXೆದ ೌಕಗಳ,- ಪ1ೇಶ ರಂಧ:ರುವ ಸಸ7ಗಳd)
ಸಮಯದ,-.
1.

ಆ§Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ದ ಸಮಯದ,- ಾ~ೊರಕ,

ೊ%ೕXೋಪರ ಅಥ1ಾ 1ೈ ೆ-ೖ ಗಳನುC >ಯಂಸುವ ಸಲು1ಾ

bದಲು `  ಹಯ {ೕLೆ ೆಎಏ Q : ಬಳA, ಒಂದು 1ಾರದ ನಂತರ ೇ:ನ `ೕಜದ ಾರ 5.0% ನಷು' ಅಥ1ಾ
¡ೕಸLೋೆ ಬಳಸೇಕು.
2.

`ತೆಯ 70-80 ನಗಳ ನಂತರ, ಲಭ7:ದ5ೆ [ೆ¢ೋಾ.ಾವನುC `ೕತರ ನಮೂೆಗಳ {ೕLೆ ಬಳಸಬಹುದು.
[ೆ¢ೋಾ.ಾದ

ನವnಾತ ಶುಗಳd ` ಹಯ {ೕLೆ ೊಲ-ಲ%ಡುವVದBಂದ [ೆ¢ೋಾ.ಾ

ಾ75ಾA[ಾ~x

`ಡುಗXೆಯನುC ತQ%ಸೇಕು, ಇಲ-1ಾದ5ೆ ಇದು >ಷ%BeಾಮಾBಯಗುತ=ೆ.
3.

ಾ:ೊರಕ .ೕಟಗಳ Bೕ@ೆ ಪ3!ಾಮಾ3Dಾ;ರುವ .ೕಟಾಶಕಗಳ%
a.

ೊ-ೕ ರಂತ>,z (ೊರnೆ)

b.

-ೆ>4ಾ{ೖx (ೇ)

c.

ೆ%ೖೋ ಾx

d.

ಎಮ{W' ೆೊ¯ೕ ಮತು

e.

ಇಂXೋ ಾ°G
ಈ Wೕಟಾಶಕಗಳd ಗುB Wೕಟಗಳ {ೕLೆ ೆtನ ಆಯ :ಷತ<ವನುC ೊಂದು, ಹ ಪBಸರದ ಪೕಜಕರ Wೕಟಗಳ
{ೕLೆ ಕT{ :ಷತ<ವನುC ೊಂ1ೆ. ಈ WೕಟಾಶಕಗಳನುC ಪBಸರ ಸಮಥG>ೕಯ Wೕಟಾಶಕ->5ೋಧಕ >ವGಹeೆ
ಾಯGಕಮಗಳ,- ಆದಶG ಾಯ1ಾ ಬಳಸಬಹುದು.

4.

FಂG ಮತು ಚುೆI ಾ:ೊರಕಗಳ%: ಆ§Gಕ ಗBಷ' ಮಟ'ವV ಒಂದು ಬದುWರುವ ಾ~ೊರಕ ಮBಯು ಹತು ಹAರು
`ೕಜೋಶಗಳ,-ದು ಅಥ1ಾ ಪ 5ಾೆ 8 ಪತಂಗಗಳd ಮೂರು >ರಂತರ 5ಾಯ,- ಾ/Aೊಂಡ5ೆ, W<ಾLಾ 25
ಇA, zೕೆೋಾ 50 ಇA @ 2 F, ,ೕಟ&/ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBೆ ಅಥ1ಾ §ಒTಾ°G 75 ಡಬೂ-¥ Q 20 ಾಂ
ಅಥ1ಾ 4ಾವV=ೇ ೈ5ೆ ತ« ಅನುC AಂಪTಸೇಕು.

ಇತರ .ೕಟಗಳ%
1.

ಾLMೊNೆ5*ಾ Oಟುರ: Wೕಟಗಳ b[ೆ'ಗಳನುC ಆಯುೊಳdವVದು ಅಥ1ಾ ಎ ಎ ಏ Q : ( ಾ%Xೊ ೆ'5ಾ ,ಟುರ
ನುೆ-ಅ& ಾ,ೈXೋA 1ೈರ) @ 500 ಎ ಇ/ೆೆ5ೆ ಅಥ1ಾ Bb 10 ಇ A AಂಪTಸೇಕು ಅಥ1ಾ 250
ಾಂ Lಾ:G 75 ಡಬೂ-¥ Q ಅನುC 250 ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೇBA ಒಂದು ಎಕ5ೆೆ AಂಪTಸೇಕು.

2.

ಾಂಡದ ನುA Wೕಟದ ಾ>ಯನುC ಕT{ೊ?ಸಲು 2 F, ,ೕಟ& zೆೋಾಸನುC ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,ೇBA AಂಪTಸೇಕು.

3.

Rಾ3ೕ ಮ(ೆ ಪAೇಶಗಳOS ೆ<ೕ9 ಾಟ: 2% {[ಾ,ೈx ( ೆCೕ ೊಲ-ಲು) @ 12.5 ೆK / ೆೆ5ೆ oೆೆದುೊಂಡು
ಇದನುC

ೆCೕ ಅಡಗುoಾಣಗಳ,-, ಬದುಗಳ {ೕLೆ ಮತು ೆCೕ ಾ>ಯನುCಂಟು .ಾTದ ೆೆಯ ಸುತ,ನ ಮ/ನ,-

ಾಕೇಕು.
*ೋಗ ವಹ!ೆ
Nಾ&*ಾT95 ಅಥWಾ ಹXಾY ಒಣಗುವ (\ೊಸ T95) ಅಥWಾ T95 / 'ೇರು ೊ(ೆತ: ಈ 5ೋಗದ ಲಣಗಳd ಬರ ನಂತರ ಮೆ
ಬಂದ,- ಅಥ1ಾ >ೕ5ಾವB ಇರುವ,- ಾ/Aೊಳdತ1ೆ. ಈ ಲಣಗಳd ಾ/Aೊಂಡ ೆಲವV ಗಂ[ೆಗಳ ಒಳೆ 10 F, ಾಂ
ೋಾ' ೊ-ೕ5ೈx ನುC ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೇBA ಾ>ೊಳಾದ ಸಸ7ಗಳ {ೕLೆ AಂಪTಸೇಕು ಮತು / ಅಥ1ಾ 25
ಾಂ ಾಪ& -ಆW ೊ-ೕ5ೈx ಮತು 200 ಾಂ ಯೂBಯ FಶಣವನುC 10 ,ೕಟ& >ೕBನ,- ಅಥ1ಾ 1 ಾಂ ಾೆGಾK
,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆರA ಸಸ7ಗಳd oೋಯುವಂoೆ AಂಪTಸೇಕು. .
=ೕಜೋಶ ೊ(ೆತ
ಾ.ಾನ71ಾ ಆರಂ_ಕ1ಾ Kೕವತೆದ ಸಸ7ದ ೆಳಾಗದ Kೕವೊಶಗಳd bೕಡ ಮತು ತುಂತುರು ಹ>ಗಳ ಾರಣ ೊೆತು
ೋಗುತ1ೆ. ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- 2 ಾಂ ಮೊ^nೆ° 75 ಡಬೂ-¥Q ಮತು ೊ-ೕ5ೋಥLೋ> 70 ಡಬೂ-¥Q AಂಪTA.
ಉತಮ ಫ,oಾಂಶಗ?ಾ , 100 ,ೕಟ& ,ೕಂಧಾಶಕದ Fಶಣದ,- 10 ಾಂ ೆೆ<¨ 99 ಅಥ1ಾ 50 F, [ೆ¢[ಾನC ಬಳA.
ಆ@ೆ5ೆ3Dಾ *ೋಗ: ಒಂದು ,ೕಟ& >ೕBನ,- 2.5 ಾಂ ಮೊ^nೆ° AಂಪTA.
Bೖ*ೋ_ೇ`ಯa ಎ@ೆ ಚುೆI *ೋಗ ಮತು / ಅಥWಾ 'ಾ&.5ೕ3Dಾ *ೋಗ: 200-250 ,ೕಟ& >ೕBನ,- ೆyz'ೕ{ೖA
ಸLೇ (15-20 ಾಂ / ೆ) nೊoೆೆ ಾಪ& ಅvೊ-ೕ5ೈx (1.5 Bಂದ 2 ೆK /ೆಕ'5ೆ) Aಂಪಡೆ.
ಕ(ೆಯ ವಹ!ೆ
bಳೆಗೂ ಮುಂೆ, ಕೆಾಶಕಗಾದ ಾ'ಂ

30 ಇ.A. ಅಥ1ಾ ಬಸ, 45 ಇ.A. ಗಳನುC ಪ ೆೆ'ೕBೆ 2.5 ,ೕಟ& ಬಳA, ನಂತರ

ಕೃ9 ಭೂFಯನುC ಹರಗೇಕು.
ಕೆಗಳ WBಯ ಅಂತದ,- ಕೆಾಶಕಗಳd ಅತ7ಂತ ಪBeಾಮಾB.
ಹು75Aಾನಂತರದ ಕ(ೆಾಶಕಗಳ% (50-75 bಾಂ ಎ.ಇ. ಪ \ೆೆ5ೕ3bೆ)
ಹುಲುSಗcbೆ: W<ಜLೋಾ -ಈೈ ಅಥ1ಾ ೇೋz-ಈೈ ಅಥ1ಾ ±-ಅK¡-ಬುತ7 AಂಪTA.
ಅಶುಷI ಕ(ೆಗಳ% ಮತು ಹುಲುSಗcbೆ: zಪಕುಇಜ¡-ಈೈ AಂಪTA.
ಅಗಲWಾದ ಎ@ೆಯ ಕ(ೆಗcbೆ: ಪ7Bಒಬ- ೋTಯಂ AಂಪTA.

ಕೆಗ?ದ,- ಕೆಾಶಕಗಳd ಪBeಾಮಾB ಮತು ಸಾ,ಕ >ಯಂತಣ ಒದ ಸುತ=ೆ. ಕೆಾಶಕಗಳd WBಯ (10-15 ನಗಳ)
ಅಂತದ,-ನ ಕೆಗ?ೆ :ೇಷ1ಾ

ಹುಲು-ಗಳ {ೕLೆ ಅತ7ಂತ ಪBeಾಮಾB. ಹು,-ನ ಕೆಗ?ೆ, W<ಜLೋಾ -ಈೈ ಅಥ1ಾ

ೇೋz-ಈೈ ಅಥ1ಾ ±-ಅK¡-ಬುತ7 ಬಳಸಬಹುದು. ಅಶುಷ^ ಕೆಗಳd ಮತು ಹುಲು-ಗ?ೆ zಪಕುಇಜ¡ಈೈ ಪBeಾಮಾB. ಅಗಲ1ಾದ ಎLೆಯ ಕೆಗ?ೆ ಪ7Bಒಬ- ೋTಯಂ ತುಂಬ ಪBeಾಮಾB4ಾ =ೆ. 5ೈತರು ೆtನ
.ಾ ಾ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯಗಳ oಾಂಕ ತ²ರ ಸಲೆ ಪXೆಯಬಹುದು.
\ೆಚುdವ3 ೕ3ನ ಸ;ತದ ವಹ!ೆ
ಹ ೆೆಯು ೆಚುtವB >ೕBನ ಸ! ತೆ^ ತುಂಾ ಸೂ1ಾ ರುತ=ೆ. ಮಧ7 ಮತು ದvಣ ಾರತದ ಹಲವV ಾಗಗಳ,- ಅ4ಾದ
ಮೆ~ಂದ ೆಚುtವB >ೕBನ ಸ! ತದ ಸಮ ೆ7 ಉಂ[ಾಗಬಹುದು. ಆಳ1ಾದ ಕಪV% ಮಣು ಮತು ೆಟ' ಬBದು ಪBA!ಗಳ {ೕLೆ ೆೆದ
ಹ ೆಚುtವB >ೕBನ ಸ! ತಂದ ೆಚುt ಪಾ:ತ1ಾಗುತ=ೆ. ಾBೕ ಮೆಯ ಸಂದಭGಗಳ,- ೆಚುtವB >ೕರು ಬB=ಾಗುವಂoೆ
ಭೂFಯ ಇ?nಾರು ಉದಕೂ^ ಾಕಷು' ಾಲು1ೆಗಳನುC ಕಟ'ೇಕು. ಉತಮ ಮ/ನ oೇ1ಾಂಶ ಸಂರeೆಾ 700-900 Fೕ.Fೕ.
ಮೆಯ ಪ=ೇಶಗಳ,-

ಕೃ9 ಭೂFಯನುC

ೇ ಲು ಅಥ1ಾ ಒಡು >ಮGಪಕದ ಸಾಯಂದ

ಾಲುಗಳd ಮತು ಂಡುಗಾ

ಮರುರೂಪ .ಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ ಮತು ಹ `ತೆಯನುC ಂಡುಗಳ {ೕLೆ .ಾಡುವVದBಂದ ಮೆ>ೕBನ ಸಂರeೆ
ಉಂ[ಾಗುತ=ೆ. ಾB ಮೆಯ ಸ>C1ೇಶಗಳ,- ಾಲುಗಳd ೆtನ ಮೆ>ೕರನುC ೊರಾಕಲು ಸಾಯಕ1ಾಗುತ=ೆ.
³ೇತದ ಗT5ೇ´ೆಯ,- ಾಲು1ೆಗಳನುC .ಾಡುವVದBಂದ ೆಚುtವB >ೕರನುC ೊರಾಕಬಹುದು. `ತೆ ಇನೂC ಪMಣG1ಾ ಲ-ದ ಪದ,-,
ತಣ `ತೆಯನುC ಂಡುಗಳ {ೕLೆ ೈೆೊಳೇಕು. ೆಚುtವB ಮೆ>ೕರು ಾಲು1ೆಗಳ ಮೂಲಕ ೊರೊಗುವVದBಂದ ೆೆಯ
{ೕLೆ 4ಾವV=ೇ ದುಷ%Beಾಮ ಉಂ[ಾಗುವVಲ-. ೆಚುtವB ಮೆ>ೕB>ಂದ ೆೆಯು ?ೊಂಡ5ೆ ರಸೊಬUರವನುC ಒದ A.
zೕಷಾಂಶಗಳ ನಷ'ವನುC ತXೆಯುವ ಸಲು1ಾ , ಾB ಮೆಯ ಮುನೂಚೆ ಇದ,-,

ರಸೊಬUರ ಒದ ಸುವVದನುC

ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
0.5-1.0% TಎQ ಅಥ1ಾ 19:19:19 (ೈ[ೋnೆ ಕರಗುವ ಸಂWೕಣG) ಾ ಾ ಕ ಅಂತರಗಳ,- ಎLೆಗಳ {ೕLೆ AಂಪTಸುವVದುBಂದ
ೆಚುtವB ಮೆ>ೕBನ ಸ! ತoೆ~ಂದ ೇತBAೊಳಲು ಸಾಯಕ1ಾಗುತ=ೆ.
ಾNಾ1ಕ ಸಲ\ಾ ವರ ಸಮನeಯ ತಂಡ:
Tfಾಗಳ%
Xಾ ೆ ಆ& ಾಂ
Xಾ ಎ.ಎ ಪಾµ

T(ಾಸ
>=ೇGಶಕರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ
ಾnೆ' ಸಂೕಜಕರು ಮತು ಅಧ7ರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇಕ ೇಂದ, ೊ~ಮತೂರು

Xಾ T bೕಂಾ

ಅಧ7ರು, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇಕ ೇಂದ, A ಾG

Xಾ ಎ ` Aಂ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಅ_ವೃ¶ಯ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

Xಾ ಸಂIಾ7 ಾಂ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಸಂರeಾ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

Xಾ ೆ-ೖ T ೋnಾ

ಅಧ7ರು, ೆೆ ಉoಾ%ದಾ :ಾಗ, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

Xಾ ಇಸೆಲ- ಅಗ1ಾG

Bಯ :·ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇಕ ೇಂದ, ೊ~ಮತೂರು

ೕ ಎ ಸೇµ

:·ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇಕ ೇಂದ, ೊ~ಮತೂರು

Xಾ ಏ ಅನು5ಾಧ

:·ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%ರ

ಹWಾಾನ ವರ ಉಸುWಾ3 Tfಾಗಳ% (AICCIP ೇಂದಗಳ%):
Tfಾಗಳ%
Xಾ ಪಂಕ 5ಾೋx

T(ಾಸ
ಪಂnಾ° ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾB=ೊ^¨,
ಪಂnಾ°

k'ೈ9 ಸಂlೆ&

ಇ Bೕ9 ಐ

09464051995

pankaj@pau.edu

Xಾ ಸು>ೕ¨ ಪಂIೇ&
Xಾ ಸಂKೕ¸

ಪಂnಾ° ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾB=ೊ^¨,
ಪಂnಾ°
ಪಂnಾ° ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,ಆ& ಆ& ಎ,

ಕು.ಾ&
Xಾ ಜಗೕµ
ೆ>1ಾ

Xಾ Bಕು.ಾ&
Xಾ ರೂಪ Aಂ
Fೕಾ
Xಾ ` ಎ ಾಯ
Xಾ ೊಾಲು

A.A.ಎ-ಹB4ಾಣ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
ಾ& 125 004, ಹ4ಾGಣ
A.ಐ.A.ಆ&, ಾ=ೇಕ ಸಂೇಧೆ ೇಂದ,
AಸG, ಹ4ಾGಣ
ಾ<F ೆಾ<ನಂದ 5ಾಜ ಾ! ಕೃ9
:ಶ<:=ಾ7ಲಯ , ೕಗಂಗನಗ& , 5ಾಜ ಾ!
ಕೃ9 ಮತು ತಂತ·ಾನ ಒB ಾ :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
ಭುವೇಶ<ರ - 751 003, ಒB ಾ

ಪಂಜಾ¸ =ೇಶು»¼ ಕೃ9 :ದ7Qೕ½,

Xಾ ಅ©Gಂ¤ T

ಮ5ಾ 1ಾದ

ಪಂ=ಾಗLೇ

ಾಂ=ೇx, ಮಾ5ಾಷy

Xಾ ಸೕµ ಾAG

ಆ& : ಎ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, ಾ<,ಯ&,

ಕೃ9

:ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ಮಧ7 ಪ=ೇµ
ಆಾಯG ಎ.K. ರಂಾ ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ
Lಾ7, ಗುಂಟೂರು, ಎQ
Xಾ ಅಳದಕ'

ೋಮಸುಂದರಂ

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

ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ 5ಾಯಚೂ&, ಕಾGಟಕ

ಅಜ« ಕು.ಾ&
Xಾ ಎ

jbeniwal2016@gmail.com

ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,
Iಾರ1ಾಡ - 580 005, ಕಾGಟಕ

Xಾ ಎ 1ೈ

09416325420

ನವ ಾB ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ಅೋಲ , ಮಾ5ಾಷy

Xಾ ಎ ಾರೕ

suneet@pau.edu

k.sanjeev@pau.edu

ಭಂದ, ಪಂnಾ°

ನವ ಾB, ಗುಜ5ಾ¨
Xಾ ಎ ಏ ಪ ಾ-ವ&

09814513681

ತFಳdಾಡು

ಕೃ9

:ಶ<:=ಾ7ಲಯ,

ೊ~ಮತೂರು , ತFಳdಾಡು

Xಾ ಎಂ

ತFಳdಾಡು ಕೃ9 :ಶ<:=ಾ7ಲಯ, A ಆ&

ಗುಣ ೇಕರ

ಎ, ೕ:,-ಪVತು& , ತFಳdಾಡು

ಕನ<ಡ ಅನುWಾದ:
Xಾ. ಎ ` ಸಂoೋ¾

:·ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%&

Xಾ. ಸ:oಾ ಸಂoೋ¾

:·ಾ>, A.ಐ.A.ಆ&, ಾಗು%&

-------ವರಯು ೊೆbೊಂAೆ-------

