రయ వవ ాయ ప ధన మండ – ంద ప ప ధన సంస
ఈ ారం ప ాగ" సల$ల% 15 నుం'( 20 )*+, ం* బ., 2015 (44 6ామ7ణ9క ారం)
*6ాంయ వవ ాయ <శ><?@లయ7ల నుం'( అందుక%నB సమ7C@రమ" ఆE@రంFా సGక ంచబ'(న?I .

ాK@వరణ సల$ల%
ాష,ంM /Oల7P
K@ Uక%

వరQ 6ాతం(S.G ) )*+, ం* బ. 2015
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20

KెలంFాణ@

ఆంధ %ెలం'ాణ (ా*ా+లల, అ./బ 0దట3 ారమ వరక
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5సర నుం 67(8వర9 సూచన ఉన=ందున ల,తట? ాం%@లల,
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(MNల వయసుPల, ఉంQR. %SG 5%@దు ర ాయTక UయT
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(VWతXల నతజT, C ట7[, \]'^=_ియం ఎరAవbలను cdలల,

నల¥¦ండ
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Uసు./ాG. మGదశ ర ాయTక ఎరAవbల UయT (VWతXల 25
kgల యh(iయ + 15 kgల C ట7[ Tmెn ఎరAవbలను oౖ

ఆంధ ప?ేX
గ ంట§రA
ప.ాశం
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ప ఎర బ7రAట T(MRంచుటక


67సర
ి.ా(i mేయవలrను. అిo, oిC  T, ంQRయ
సంభంQRత పbరAగ మందులను రసంీలmేn పbరAగ లక ఎర
బ7రAట T(MRంచ@T.t ాడ(ాదు. ానmM %ెలQో మల ఉధృ
Tయంతణ mేQ@ట3C తXంQR. కలపb Tయంత.ాల
అవసర\]%ే ిారAసు mేిన మందు 5%@దు ప.ారమ ా
కలపb Tయం ంచు.qనవలrను. (VWజ./Tయ ఎండ %ెగ ల,
ఆకమడ, మచn %ెగ ళ Tయంతణక C  ి.qనజ @1 ml
/litre లక 2g/ ట Bట3.t మం./జV +బ7 ి¡ ను ి.ా(i
mేసు.qనవలrను.

సూZక
వరQ 6ాతం (S.G ల[)

<5

ఈ ారం ప

5-20

20-50

50-80

> 80

ాగ సలల15 నుం 20  ం బ , 2015 (44 ామణక ారం)

రయ వవ ాయ ప ధన మండ - ంద ప ప ధన సంస
?@>ర )ి6ార^_ Cేయబ'(న య7జమ7న పదa తbల%
('@. c. ఆ.. ాdం Fార^ ఈ సల$ల రచeత ?fg ఎరకంFా ాg +ింi, ఎలాj, gk, O ాక%_ ా+ి
Cేయ ాదు.)
ఈ సల$ల% ంద ప ప ధl@ సంస ల[ ప UmnంZన ఫK@లను , జpయ, అంత q ాయ ప ావరణ
gయమ gభందనల%ను కనుగ"ణంFా ాయబ'(న?I.

పంట ఆ(MగE యజమనEమ :
1. వ(ా9Q@ర ప(iి«తXలల, సల¬.ాGక ప ర.ాల .ాT, సంకర జ ®ట¯ పతXలcd Uసు./ాG.
2. 80 °. ± వర9మ (ా'ాcU తర'ా వ(ా9@రమ ప T తX./ాG.
3. ప B .ాలవల బ² Qేల ౖ

తX.qంట³ మ ఖEం'ా అQRక

ాందత (HDPS) ల,

%ే ప .t

అనుక¶లం'ా ఉంట?ంQR.
4. ·ట3 ప సంకర జ T వ(ా9@రమ .tం ద

90x30cm, ఆరAతడల .tం ద ఎక»వ దూరంల,

Uసు./ాG.
5. సుర¼ (CICR), NH615( VN-MAU, పరÃణ), AKH081(DR PDKV,అ./ల), ఫbలధనంత(8(
MPKV, (ాహÆ(i) ®ట¯.ాB సల¬.ాGక వంగ@ల , ఈ ప ర.ాల Ç¡ 15 మ ందు 60×10

ం. ± ఫbల ధనంత(i 45×10 ం.± దూరంల,
పచnపbరAగ లను బ7'ా తట§
 ./గలవb

.

తX .qంట³ వ(ా967ా ప(iి« ల (బÈట),

ఈ ర.ాలను అRక ాందత

0క»లను'ా

తX./ాG(HDPS).
6.

s య7Zక%tడu, అలసంద, Sనుమ"ల% +*సర^ v*ౖరPను అంతర పంటFా

ప ర.ాలల, లక సంకర

జ ·ట3లల, Uసుకనవచుnను. (VWజ®యం కలn ను తప¬T స(i'ా ఈ oౖర

తc@లక

పట3ంm@G.
7. ప పంట చుటy, 2-3 వరసలల[ కంQR m@ళÊ dసుకంటË ±G బÌP (ింనG ) పచnపbరAగ ల క
శరణ@(iథ (Refugia)'ా పT.qసుంQR.
8. 5 నుం 10 టను=ల పÑవbల ంట/ గతమ /కంC Ò ఎరAవbను %Sలక(i
.qక ార ÓÔ.ారAక Uి కGయ దును=./వG.

వ(ా9ల%S మhేళ

9. అజట{బక,./అజ|)*ౖ} లP ~/PSB@25Fాd~/1kg ప

తc@లక పట3ంm@G QÕTవలన ప

ాగ ల,

25% నతజT / 67స¬రo ఆQ@ అవbతXంQR.
10. తFన 6s షణ అతంత అవసరమ"

: \]'8=_ియం సలØ, 2% యh(iయ /Ùఏి ి.ా(i ®ట¯

ఉత¬ .t అవసరమ .
11. ఎరd ఆక% Kెగ"ల%: 2 % యh(iయ , 0.5% ÚంకPల¬ 0.2% బ² (ా¡, 15 (MNల వEవQRల, 90
(MNల వరక ి.ా(i mెసు.qనవచుnను.
12. గ పత ాల%ట: 21 ppm NAA 7S./15 టరA Bట3ల, కGి ి.ా(i mెయG
పర^గ"ల gయంతణ

ా?@రణ )ిారసుల%
ఆచ ంచ వల)ిన పద తbల%:
1. రసం ిలn పbరAగ లను తట§
 .qcU ర.ాలను/సంకర జ

ర.ాలను ఎంిక mెయడమ వలన

పbరAగ మందుల ౖ ఖరAn తగ¦ తXoQR.
2. జన=, అలసంద , C యక»డ , °నుమ ల అంతర పంటల Uయడమ వలన రసం ిలn
పbరAగ లను Tా(iంmే బదTకల మ(iయ ప(ాన=Üవbల వృQRÝmెందు%@.
3. ప ర.ాలక ఇ°@./ిß ( 8'ాà), dౖట7ాáP/ âైరà(3'ాà)/kg తc@లను ÑQRÝ mెినmM
రసం ీలn పbరAగ ల/ãంQ@ సంబంRత కళÊ %ేగ ళÊ Tా(i oచబడ%@.
4. రసమ ిలn పbరAగ ల ఎక»వ'ా వmేnసంక(ాలల,నతజT ఎక»వ dయక¶డదు.
5. ä లం ప(iÑబమ 'ా ఉంm@G (కలపb 0క»ల లకం@).
6. ింనG ఆãంన 0క»లను ీ.^ి c@శనం mేయG.
7. åప సంæQRత మందుల, ÜవTయంతణ పధతXలను ా@G.
8. గ ల· రంగ పbరAగ Tయం ంచ@T.t Gం'ాకర9ణ బ ట లను ä లమ ల, ఉంm@G.
9. రసమ ిలn పbరAగ లను Tయం  om@@T.t ఇ±@./ిß మందును .ాండమ ౖ 30 నుo
40 మ(iయ 50 నుo 60 (MNలల,, ఎి, ై°â@ఏ కomే%S పsయG.

Cెయ ాg పనుల%/ ఆచ ంచ కడg<:
10. అకమ డత %ెగ లను T(MQRంచ@T.t ప T ఆలసEం'ా తXక¶డదు.

11. ర ాయTక పbరAగ మందులను

0దట3 60 (MNల వరక ి.ా(i mేయ(ాదు. QÕTవలన

బదTకల వృQRÝmెoQR రసమ ీలn పbరAగ ల Tయంతణల¥ ఉంట7.
12. ఆకమ డత semilooper పbరAగ లక పbరAగ మందుల ి.ా(i mెయక¶డదు.
13. ®ట3 ప

±ద ®ట3 సంబంRత మందులను ాడ(ాదు.

14. ఇ±@./ిß,అిట7\èీß వంట3 మందులను ®ట3 ప oౖ ి.ా(i mెయక¶డదు.
15. ా ాØ°@¡, °âై

ారâ@య¡, ా(V , 5cé./టêాÒ, ై. /(MాÒ , .ా(MëపbE(ా¡,

°âొ °, ట³జ
ౖí ాÒ, \]ట7ి  ాÒP వంట3 అతEంత T.ారక మందులను ాడ(ాదు.
16. ీాT/ౖ(i%@ß ి.ా(i mెయTmî %ెల Qో మ (ాదు.
17. పbరAగ ల ఉదు T త'i¦ంచ@T.t మందుల °శమలను ాడక¶డదు.

రసమ" +ీలపర^గ"ల% gయంతణ:
1. ఆ aక నష,మ" కFంCే సూZక (ఇటయ): %ెల / పచn Qో మ '^ß
 -2 నష మ అన'ా 25 %
0క»లక .tంQR ఆక అంచుల మ డచుకC , పసుపb రంగ 'ా మ(i%ే Rగ వ ఇnన
యజమనE పదÝ తXల ాట3ంm@G.
2. 1% Uప నూcU, 5% Uప 'iంజల .ా*ాయమ ల, ఏQైన 0.05%-0.1% సబ ë ä %ð కGి
ి.ా(8 mేసు./ాG.
3. 10 'ా U(
8 ీGయ లఖT ఒక టరA Bట3ల, కGి ి.ా(8 mేయవచుnను.
4. ైoిన« ుò(ా¡ (50 WP 800 'ా/ ÓÔ.ారAక) , ôC Tక°ß 50WG 200 'ా a.i/ ÓÔ.ారAక లక
బ ä  oిÚ¡ 25 % SC 200 'ా a.i/ ÓÔకరAక ి.ా(i mేయవలrను.
5. ±(iß బÌ 0గ¦ లను నష మ mేక¶(inనmM ై°%ðయ, ఎిo 1'ా ఒక టరA Bట3ల, లక
ఇâÕయ¡ మందులను క¶డ ాడవచుnను.

ాయ Kల%చు పర^గ"ల య7జమ7న మ":
®ట3 ప సమరÝవంతం'ా .ాయ %Sలచు పbరAగ లను Tయం ంచగలదు.
ా?@రణ రాల% సంక ాలల[ య7జమ7నమ"

1. 50%ాయ Kల%చు పbరAగ ల ఆãంన 0క»ల గమT, ®ట3 ప oౖ HaNPV dౖరÒ Q@వణం
ను ి.ా(i mెయG మ(iయ 5% Uప క*ాయమ ను ా(ాT.t ఒక ా(i లక C సల,¡ లను
ä 'ాక లQెÝ పbరAగ లక, %ెలQో మలను Tయం o
 m@@T.t ాడవచుnను.
2. ప పంట 70 నుం 80 (MNలల, Trichogramma

మందును ®ట3 ప ల, ాడ(ాదు. సంకర

జ ప ర.ాలల, ాడవచుnను.
t dëoజఎ, ఇo@.ాP.ాë ను ా పచn
3. ./(ా౦తTGC  , పbబÈoడ\] ß, ౖ¬céùా ß, ఎమ\].c
పbరAగ లను Tయం ంచవచుnను. ఇ బదTకల, ప(ాన=Üవbలక ఎలంట3 T mేయదు.
4. గ"ల7 రంగ" /తలనత ల పర^గ"ల%: పQR .ాయలక ఒక ల(ా లక 8 (Vక»ల పbరAగ ల ఒక
(ా  mîపb¬న మhడ (ాతXల ఉన=ట %ే .tc@ ాÒ 25EC/C  océాÒ 50EC @ 2
°.G /ట Bట3ల, లQ@ థû.ాë 75 WP@20 'ా లQ@ ఎQో ఒక ౖ(i%@ ß మందులను
ా@G.
ఇతర డ+ీడల%:
1. 6 Fాక% ల?ె పర^గ":

గ డ సమhలను UరAUయG మ(iయ ä 'ాక లQెÝ పbరAగ dౖరÒ

Q@వణంను @ 500LE/ÓÔ.ారAక లQ@ (i5¡ 10 EC లక

250 'ాల(i¡ 75 WP ను 250

/ఎక(ానుక ి.ా(i mెయG.
2. ాండమ" KCె ఈగ : .ాండమ %SGmె ఈగ ఆãంనట %ే

C  océాÒ 2 °.G/ట Bట3ల,

ి.ా(i mెయG.
3. నత ల gారణ : 12.5 /ÓÔ.ారAక ( 2 %\]ట7GÝÓÔýß) మందును గట oౖ నతల వbన= mMట
UయG.
Kెగ"ళ gయంతణ:
ఎండu Kెగ"ళ: బÈట తరAాత అQRక వర9మ వnనmM అQRక Bట3 త ఇnనmM ఎండu Kెగ"ళ వచుnను
,10mg/ (10 ppm) ./బ7 ./(VWß ను ి.ా(i mెయ, ãంQ@ల Q@(ా వnనట %ే .ాప
ఆ.þP./(VWడ= 25 'ాà మ(iయ

200'ా మhE(iయను 10 టర Bట3ల, లక .ా(VëTÿ Üయం 1 'ాà

/టరA Bట3ల, కGి mెట దగ¦ ర C యG.
ాయ క%ళ Kెగ"ల%: %ెమ ా%@ వరణంల, mెట ? .toద .ాయల కళÊక గ (i అవb%@.
మం.qజV 75 WP

+./(Mâ@ల,T 70 WP 2 'ాà/టరA B

ట3ల, కGి ి.ా(i mేయG . మం

ఫG%@ల ./సమ 10 'ాà G, 50ml ట³ట
ౖí ¡ ను 100 టర Bట3ల,కGి ి.ా(i mెయG.

ఆల, B య7 బP i
 : 2.5'ా మ¤ం.qజV ను ి.ా(i mేయG . బ7E.t(iయ బP i/\]

(Mâెియం ఆకమచn
%ెగ లక 
+  C \]ినPలØ

(15-12 'ా/ÓÔ.ారAక ) మ(iయ

.ాప ఆ.þP ./(VWß (1500-2000

'ా/ÓÔ.ారAక) ను 200-250 టరA Bట3ల,కGి ి.ా(i mేయG.
కల%ప gయంతణ:
, ాం ౩౦ ఇ.)ి. బ ా¡ 45 ఇ.)ి. 2.5 ¢టర^ / £¤ా,ర^క% వంట కల%పl@శక మందుల%ను +ిZా Cే)ి
Zవర గ"ంటక K¥ కయ దుl@B.
న= కలపb oౖ కలపb మందుల అRక ప67వG'ా ఉంట7. ఈ మందులను 15-25 (MNల వయసు
కలపb oౖనcd ా@G.
గ'(¦ జp కల%ప gయంతాల% : .tజల,ా(ట(ా¦), oc@./Pా (  సూప) bఅÚC  బhEట3,
ä  పకఇజä ( ఎÚ) 20-50 'ా ఎక(ాT.t ా@G.
§డల7}క% కల%ప gయంతణ: ౖ(iâRûబÈá C యం (Ó åßÿ ) ి.ా(i mేయG.
కలపb 0Gన తరAాత ాే కలపb మందుల, అతEంత ప67వం చూి ా. మ ఖEం'ా వ(ా9ల
అRకంగ ఉన=పb¬డ, గ ంటకల నడపలను¬డ (VWతXలక ఎం%ð ఉపûగకరం'ా ఉంట7.
అRక వ(ాలక వEవ ాయ అR.ా(iT సంపQRంచం .
అEIక వరQప ¨ర^ gయంతణ:
ప అRక Bట3.t m@ల సుT=తం'ా పవ(iసుంQR. అRక వర9ాత ాంతం(>
Bట3 Tయంతణ .VW m@ళÊ బ² Qెల oౖ ప

700-900 °.±) మ రAక

./వడం మంQR. అRక Bట3T FిU@T.t త'iన

.ాలవలను ä లం చుట? ఏర¬రరA ./ాG.
Bట3B FిUిన తరAాతcU oౖ మందుల Uసు./ాG. ప పసుపb రంగ .q
19:19:19 ా(ాT.t ఒక ా(i ి.ా(i mెయG.

0.5 -1.0% DAP .ాT

©ªP సల$ g«?Iక సమన>య జటy,:
ాస ¬«తల%

Zర^l@మ7

@. .V. . .ాం

T(^Ýశకడ, )ి.ఐ.)ి.ఆ., l@గ®}.

@. ఎ. ప.ా[

ప(iకల¬న సమనయ క(ా మ(iయ మ ఖE

, )ి.ఐ.)ి. ఆ. , ాంFయ .^ందం

./యంబత
డ, )ి,ఐ.)ి.ఆ. , ాంFయ ప(iù ధన .^ందం , ి(ాP

ాంFయ అధE

@. Ù 0ంగ
@. ఎÒ ® ింÌ

67గ అధE

డ, పంట అæవృQR, బ7గం )ి.ఐ.)ి.ఆ. , l@గ®}.

@.సంధE .ాం

67గ అధE

డ, పంట సంర ణ

67గ అధE

@. బ Ò Ù జ

డ, పంట ఉత¬

బ7గం , )ి.ఐ.)ి.ఆ., l@గ®}.
బ7గం, )ి.ఐ.)ి.. , l@గ®}.

@.అగా

ీTయ ùాస
í Uత, )ి.ఐ.)ి.ఆ. , ./యంబత

@.ఎÒ ఏ. ఎà.సబÈ[

ùాస
í Uత, )ి.ఐ.)ి.ఆ., ./యంబత

@. ¡. అను(ాధ

ùాస
í Uత, )ి.ఐ.)ి.ఆ., l@గప.
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Zర^l@మ7

బౖ సంఖ

ఇ ´µe ఐ'(

@.పంక¼ (ా%ð(^

పంజ వEవ ాయ
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pankaj@pau.edu
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suneet@pau.edu

శ Q@Eలయం, ఫ(8Qో »,
పంజ
@. సుB పcUÝ

పంజ వEవ ాయ
శ Q@Eలయం, ఫ(8Qో »,
పంజ

@. సంÜ కమ
కట7(iయ

పంజ వEవ ాయ

k.sanjeev@pau.edu

శ Q@Eలయం, ఆ ఆ ఎÒ ,
బట3ం@ , పంజ

@. జగQÕ[ బÈTా ి.ి.Ò- హ(ాEc@ వEవ ాయ

9416325420

jbeniwal2016@gmail.com

09729106299

rishipareek70@yahoo.co.in

శ Q@Eలయం, Ó ా 125004, హ(ాEc@
@. (iãకమ

)ి,ఐ.)ి.ఆ. , ాంFయ

,

ప(iù ధన .^ందం , ి(ాP
@. రప ింÌ
±c@

ా>S శ>నంద ాజ  ా¡

09413024080

rsmeenars@gmail.com

వEవ ాయ శ Q@Eలయం,
ãగం'ానగ, (ాజ ా¡

@.·.ఎÒ.c@యá

ఒ(i ాP వEవ ాయం మ(iయ

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

ట³.ా=లÜ శ Q@Eలయం,
భ బcUశ- 751003, ఒ(i ాP
@. 'Mఫలÿ

నవ ా(i వEవ ాయ
శ Q@Eలయం,- 396 450,
గ జ(ా

@.ఎ. ¡.
పసలవ
@. అ(îంß..
పండగల

పంజబ7వb QేÑ¤ కృ_ి

09822220272
adinathpaslawar@rediffmail.com

Q@Eీ, అ./ల, మ(ా*ా+.
మ(ాాడ వEవ ాయ

07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

శ Q@Eలయం, c@ంQేడ,
మ(ా*ా+

@. సF[ పరి

ఆ. .యÒ కృ_ి ùా
Q@Eలయ, గGఒ -

@. ఎÒ. 67ర

ఆm@రE ఎ¡.Ú. రం'ా

వEవ ాయం శ Q@Eలయం,
లà, గ ంట§రA, ఆంధ పQే.
@. అలడకట3

వEవ ాయ ùా ా+ ల
శ Q@Eలయం, @(ాß ,
580005, క(ా టక

@. ఎà.dౖ.
అజయకమ

వEవ ాయ ùా ా+ ల
శ Q@Eలయం, (VWచూ ,
క(ా టక

@. ఎÒ.

త° c@డ వEవ ాయం

C మసుందరం

09965948419

rainfed@yahoo.com

శ Q@Eలయం,.qయంబతX,
త° c@డ

@. ఎà.

త° c@డ వEవ ాయం

గ నకర¡

09443631359 gunasekaran.pbg@gmail.com

శ Q@Eలయం, ã G పbతX,
త° c@డ.

Kెల%గ" అనుాదం:
@. ఎ. ఆ. (ాN

ిTP ùాస
í Uత, ి.ఐ.ి.ఆ, c@గపs

@. న=బ7బ c@á

ùాస
í Uత, ి.ఐ.ి.ఆ, l@గ®}.

@. అను(ాధ న(ాల

ùాస
í Uత, ి.ఐ.ి.ఆ, l@గ®}.

ఎ¡. (ామ కృ*ా

ఎÒ.ఆ.య, ి.ఐ.ి.ఆ, l@గ®}.
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