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ಕ ೀೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸೇಂಶ ೀಧನಾ ಸೇಂಸ್ಾಾನದ್ೇಂದ ಶಿಫಾರಸಸು ಮಾಡಿರಸವ ನಿವವಹಣಾ ತೇಂತರಗಳು
(ಕ .ಆರ್ ಕಾರೇಂತ್ತ ಲ ೀಖಕರಾಗಿದ್ಾಾರ : ಇದರ ಯಾವುದ್ ೀ ಭಾಗವು ಪ್ರಕಟಣ ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ ೀ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಲ ೀಖಕರ ಅನಸಮತ್ತಯಿಲ್ಿದ್ ೀ ಬಳಸಬಾರದಸ)
ಈ ಸೇಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸಸು ಮಾಡಿರಸವ ತೇಂತರಗಳು ಕ ೀೇಂದ್ರೀಯ ಹತ್ತಿ ಸೇಂಶ ೀಧನಾ ಸೇಂಸ್ಾಾನದ
ಪ್ರಯೀಗಗಳ ಫಲ್ಲತಾೇಂಶಗಳನಸು ಆಧರಿಸಿವ ಮತಸಿ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತಸಿ ಗಾಗತ್ತಕ ನಿಯೀಗಗಳು ನಿೀಡಿರಸವ
ಮಾಗವದಶವನಗಳನಸು ಬಳಸಿದ್ .
ಸ್ಾಮಾನಯ ಬ ಳ ಆರ ೂೀಗಯ ನಿವವಹಣಾ ಕರಮಗಳು
1. ಮಳ ಯಾಶಿರತ ಪ್ರದ್ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ ೀಗನ ಕಟಾವಿಗ ಬರಸವ ತಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಹ ೈಬಿರಡ್ ಗಳನಸು
ಬ ಳ ಯಲ್ಸ ಆದಯತ ಕ ೂಡಬಹಸದಸ.
2. ಮಳ ಯಾಶಿರತ ಪ್ರದ್ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ 80 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೀಟರ್ ಮಳ ಬೇಂದಕೂಡಲ ೀ ಬ ೀಗನ ಬಿತಿನ ಮಾಡಸವುದಸ ಉತಿಮ.
3. ಮಳ ಆಶಿರತ ಪ್ರದ್ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತಿನ ಯನಸು ದ್ೇಂಡಸಗಳ ಮೀಲ ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ, ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಾೇಂದರತ ನ ಟಟ ವಯವಸ್ ಾಗಳಲ್ಲಿ
(high density planting systems) ಕ ೈಗ ೂಳುುವುದಸ ಸೂಕಿವಾಗಿದ್
4. ಮಳ ಆಶಿರತ ಪ್ರದ್ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಹ ೈಬಿರಡ್ ಗಳನಸು 90 × 10 ಸ್ ೇಂಟಿಮಿೀಟರ್ ಅೇಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತಿನ
ಮಾಡಬಹಸದಸ. ಮತಸಿ ವಾಯಪ್ಕ ನಲ್ಲಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅೇಂತರ
5. ಸೂರಜ್ (CICR, ನಾಗಸಪರ್), ಏನ್ ಎಚ್ 615 (VN-MAU, ಪ್ಬವಹ್ನು), ಎ.ಕ .ಎಚ್ 081 (ಡಾ PDKV,
ಅಕ ೂೀಲ್), ಫುಲ ಧನವೇಂತರಿ (MPKV, ರಾಹಸರಿ) ಬ ೀಗನ ಕಟಾವಿಗ ಬರಸವ ಬಿಟಿಯೀತರ ಹತ್ತಿ ತಳಿಗಳಾಗಿದಸಾ,
ಇವುಗಳನಸು ಜೂನ್ 15ಕ್ಕೇಂತ ಮೊದಲ ೀ ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಾೇಂದರತ ನ ಟಟ ವಯವಸ್ ಾಗಳಲ್ಲಿ (high density planting
systems) 60 × 10 ಸ್ ೇಂಟಿಮಿೀಟರ್ ಅೇಂತರದಲ್ಲಿ (40 × 10 ಸ್ ೇಂಟಿಮಿೀಟರ್ - ಫುಲ ಧನವೇಂತರಿ) ಬಿತಿನ
ಮಾಡಸವುದರಿೇಂದ ನಿೀರಿನ ಕ ೂರತ ಮತಸಿ ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಬಾಧ ಯಿೇಂದ ತಪ್ಪಪಸಿಕ ೂಳುಬಹಸದಸ.
6. ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಾೇಂದರತ ಯ ಬಿಟಿಯೀತರ ಹತ್ತಿ ತಳಿಗಳನಸು ಸ್ ೂಯಾಬಿೀನ್ (ಬರಡಿರ ೈಗ ೂಬಿಮೇಂ ಜಪಾನಿಕೇಂ ಬಿೀಜ
ಚ್ಚಕ್ತ ುಯೇಂದ್ಗ ), ಅಲ್ಸೇಂದ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಾನ ಬ ಳ ಗಳ ಗ ೂತ ಅೇಂತರ ಬ ಳ ಯಾಗಿ (45 ಸ್ ೇಂಟಿಮಿೀಟರ್
ಸ್ಾಲ್ಸಗಳ ಮದ್ ಯ ಮತಸಿ 10 ಸ್ ೇಂಟಿಮಿೀಟರ್ ಸಸಯಗಳ ಮದ್ ಯ) ತ ಗ ದಸಕ ೂಳುಬಹಸದ್ಾಗಿದ್ .
7. ಹ ಚ್ಚಿನ ಸ್ಾೇಂದರತ ಯ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಹ ೈಬಿರಡಗಳನಸು ಸ್ ೂಯಾಬಿೀನ್ (ಬರಡಿರ ೈಗ ೂಬಿಮೇಂ ಜಪಾನಿಕೇಂ ಬಿೀಜ
ಚ್ಚಕ್ತ ುಯೇಂದ್ಗ ), ಅಲ್ಸೇಂದ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಾನ ಬ ಳ ಗಳ ಗ ೂತ ಅೇಂತರ ಬ ಳ ಯಾಗಿ (ಎರಡಸ ಬಿಟಿ ಹ ೈಬಿರಡ್
ಸ್ಾಲ್ಸಗಳ ಮಧ ಯ ಒೇಂದಸ ಸ್ಾಲ್ಲನೇಂತ ) ತ ಗ ದಸಕ ೂಳುಬಹಸದ್ಾಗಿದ್ .
8. ಹತ್ತಿ ಬ ಳ ಯ ಸಸತಿ ತ ೂಗರಿ ಬ ಳ ಯ 2-3 ಗಡಿ ಸ್ಾಲ್ಸಗಳನಸು ಬ ಳ ಯಸವುದಸ ಹಸಡಿ ತ್ತಗಣ (ಮಿಲ್ಲ ಬಗ್ಸು) ಮತಸಿ
ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಹತ ೂೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಸತಿದ್
9. ಮೊದಲ್ ಮಳ ಯ ನೇಂತರ ಫಾರ್ಮವ ಯಾಡ್ವ ಗ ೂಬಬರ ಅಥವಾ ಕಾೇಂಪೀಸಿನಸು ಪ್ರತ್ತ ಹ ಕ ಟೀರಿಗ 5 ರಿೇಂದ 10 ಟನ್
ಬಳಸಬ ೀಕಸ.
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10. ಪೀಷಕಾೇಂಶಗಳ ಸಿಾರಿೀಕರಣಕಾಕಗಿ ಅಗ ೂೀಟ ೂೀಬಕ ಟರ್ ಮತಸಿ ಪ್ಪ.ಎಸ್.ಬಿ.ಗಳನಸು ಪ್ರತ್ತ ಕ ಜಿ ಬಿೀಜಕ ಕ 25 ಗಾರೇಂ
ಬಳಸಬ ೀಕಸ.
11. ದ್ ೂಡಡ ಮತಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೀಷಕಾೇಂಶಗಳ ಅತಸಯತಿಮ ನಿವವಹಣ ಗ : MgSO4, 2% ಯೂರಿಯಾದ ನೇಂತರ 2%
ಡಿಎಪ್ಪ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಸವುದರಿೇಂದ Cry1Acಯ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವಯಕಿವಾಗಸತಿದ್ ಮತಸಿ ಎಲ ಯ ಕ ೇಂಪಾಗಸವಿಕ ಯ
ಸಮಸ್ ಯಯೂ ಕಡಿಮಯಾಗಸತಿದ್ . ಸಸಯ ಒಣಗಸವ ರ ೂೀಗದ ಆರೇಂಭಿಕ ಹೇಂತದಲ್ಲಿ 1% ಕ ೂೀಬಾಲ್ಟಟ ಕ ೂಿೀರ ೈಡ್
ಸಿೇಂಪ್ಡನ ಮತಸಿ

ಮಣಿಿನ ದರವೌಷಧವಾಗಿ 1% ಬವಿಸಿಿನ್ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಸವುದರಿೇಂದ ಸಸಯಗಳ ಚ ೀತರಿಕ ಗ

ಸಹಾಯವಾಗಸತಿದ್ .
12. ಎಲ ಕ ೇಂಪಾಗಸವಿಕ ಯ ಹತ ೂೀಟಿ: ಬ ಳ ಯ 90 ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 15 ದ್ನಗಳ ಅೇಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡಸ ಬಾರಿ 2%
ಯೂರಿಯಾ, 0.5% ಸತಸವಿನ ಸಲ ಫೀಟ್ ಮತಸಿ 0.2% ಬ ೂೀರಾನ್ ಸಿೇಂಪ್ಡನ ಮಾಡಿ.
13. ಚೌಕಗಳು ಮತಸಿ ಹೂವುಗಳ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣ : ಪ್ಿನ ೂಫಿಕ್ಷ್ 4.5 ಎಸ್ಎಲ್ಟ (ಎನ್ಎಎ) ಹಾಮೊೀವನನಸು 21 ಪ್ಪ.ಪ್ಪ.ಎೇಂ.
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಪ್ರತ್ತ 15 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿಗ 7 ಮಿಲ್ಲೀ) ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಿ.
ಕ್ೀಟಗಳ ನಿವವಹಣ

ಸ್ಾಮಾನಯ ಶಿಫಾರಸಸಗಳು
ಮಾಡಿ:
1. ರಸ ಹ್ನೀರಸವ ಕ್ೀಟ ನಿರ ೂೀಧಕ ತಳಿ ಅಥವಾ ಹ ೈಬಿರಡಗಳನಸು ಆಯಕ ಮಾಡಿ. ರಸಹ್ನೀರಸವ ಕ್ೀಟ ನಿರ ೂೀಧಕ
ಬಿಟಿ ಹ ೈಬಿರಡ್ ಗಳಿಗ ಕ ಲ್ವು ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಿೇಂಪ್ಡನ ಯ ಅಗತಯವಾಗಬಹಸದಸ.
2. ರಸ ಹ್ನೀರಸವ ಕ್ೀಟಗಳ ಪ್ರಭಕ್ಷ್ಕಗಳನಸು ಪರೀತಾುಹ್ನಸಲ್ಸ, ಸ್ ೂಯಾಬಿೀನ್ ಅಥವಾ ಗ ೂೀಳ ಅಥವಾ ಉದ್ಾನ
ಅಥವಾ ಹಲ್ಸೇಂದ್ ಅೇಂತರ ಬ ಳ ಗಳನಸು ಬ ಳ ಯಬ ೀಕಸ.
3. ಪ್ರತ್ತ ಕ ಜಿ ಬಿೀಜಕ ಕ ಇಮಿಡಾಕ ೂಿೀಪ್ಪರಡ್ (8 ಗಾರೇಂ), ವ ೈಟವಾಯಕ್ಸು ಅಥವಾ ಥ ೈರಾರ್ಮ (3 ಗಾರೇಂ) ಬಳಕ ರಸ
ಹ್ನೀರಸವ ಕ್ೀಟಗಳ ಮತಸಿ ರ ೂೀಗಗಳಿೇಂದ ರಕ್ಷ್ಣ ನಿೀಡಸತಿದ್ .
4. ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ರಸ ಹ್ನೀರಸವ ಕ್ೀಟಗಳ ನಿವವಹಣ ಗಾಗಿ ಕನಿಷಠ ಸ್ಾರಜನಕಯಸಕಿ ಗ ೂಬಬರಗಳನಸು ಬಳಸಿ.
5. ಕೃಷ್ಟ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ ೈಮವಲ್ಯ (ಕಳ ರಹ್ನತ) ಕಾಪಾಡಿ
6. ಹಸಡಿ ತ್ತಗಣ ಮಸತ್ತಿಕ ೂೇಂಡಿರಸವ ಸಸಯಗಳನಸು ಕ್ತಸಿ ನಾಶಮಾಡಸವುದಸ.
7. ಬ ೀವಿನ ಅೇಂಶಗಳನಸು ಮತಸಿ ಗ ೈವಿಕ ನಿಯೇಂತರಣ ಆಯಕಗಳನಸು ಬಳಸಿ.
8. ಫ ರ ೂೀಮೊೀನ್ ಬಲ ಗಳು ಪ್ಪೇಂಕ್ಸ ಕಾಯಿಕ ೂರ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣ ಗ ಸಮಥವವಾಗಿವ
9. ಬಿತಿನ ಮಾಡಿದ 30-40 ಮತಸಿ 50-60 ದ್ನಗಳ ನೇಂತರ ತ್ತರಪ್ಸು, ಹಸಡಿ ತ್ತಗಣ ಮತಸಿ ಇತರ ರಸ ಹ್ನೀರಸವ
ಕ್ೀಟಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತಸಿ ಪ್ರಿಸರ-ಸ್ ುೀಹ್ನ ನಿಯೇಂತರಣಕಾಕಗಿ, ಇಮಿಡಾಕ ೂಿೀಪ್ಪರಡ್, ಡ ೈಮಥ ೂೀಯೀಟ್
ಅಥವಾ

ಅಸಿಫ ೀಟನಸು

ಕಾೇಂಡಕ ಕ

ಅಥವಾ

ಮಣಿಿಗ

(ಬ ೀರಿನ

ಬಳಿ)

ಬಳಸಬ ೀಕಸ.
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ಮಾಡಬ ೀಡಿ:
1. ತ್ತೀವರವಾದ ಎಲ ಮಸದಸರಸ ರ ೂೀಗವನಸು ತಡ ಗಟಟಲ್ಸ ಉತಿರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ಮೀ ನೇಂತರ ಬಿತಿನ
ಮಾಡಸವುದನಸು ತಪ್ಪಪಸಬ ೀಕಸ
2. ನ ೈಸಗಿವಕ ಗ ೈವಿಕ ನಿಯೇಂತರಣವನಸು ಸೇಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಸ ಬ ಳ ಯ ಮೊದಲ್ ಎರಡಸ ತ್ತೇಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಾಯನಿಕ
ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳನ ಬಳಕ ಯನಸು ಸ್ಾದಯವಾದಷಸಟ ತಪ್ಪಪಸಬ ೀಕಸ.
3. ಹತ್ತಿ ಎಲ ಫೀಲ್ಡರ್, ಸಯಲ ಪ್ಿ ದ್ ರ ೂಗತ, ಮತಸಿ ಹತ್ತಿ ಸ್ ೀಮಿಲ್ೂಪ ರ್, ಅನ ೂೀಮಿಸ್ ಫ ಿೀವಾ ಮತಸಿ ಇತರ
ಲ ಪ್ಪಡ ೂೀಪ ಟೀರನ್ ಕ್ೀಟಗಳು ನಗಣಯ ಹಾನಿಯನಸುೇಂಟಸ ಮಾಡಸವುದರಿೇಂದ ಇವುಗಳ ನಿಯೇಂತರಣಕ ಕ
ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳನಸು ಬಳಸಬಾರದಸ. ಅಲ್ಿದ್ ಈ ಕ್ೀಟಗಳು ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ನಿಯೇಂತರಕ ಮಿತರ ಕ್ೀಟಗಳಾದ
ಟ ೈಕ ೂೀಗಾರಮಾ,

ಅಪ್ೇಂತ ಲ ಸ್

ಮತಸಿ

ಸಿಸಿರ ೂೀಪ್

ಫಾಮೊೀವಸ

ಇತಾಯದ್ಗಳ

ಬ ಳವಣಿಗ ಗ

ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಸತಿವ .
4. ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲ ಆಯಕ ಒತಿಡವನಸು ತಪ್ಪಪಸಲ್ಸ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿ ಮೀಲ ಬಿಟಿ ಫಾಮಸವಲ ೀಶನುಗಳನಸು
ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಡಿ.
5. ಹತ್ತಿ ಹ ೈಬಿರಡ್ ಬಿೀಜಗಳನಸು ಇಮಿಡಾಕ ೂಿೀಪ್ಪರಡ್-ಮಿಶಿರತಗ ೂಳಿಸಿರಸವುದರಿೇಂದ, ನಿಯೀನಿಕ ೂೀಟಿನ ೂೀಇಡ್
ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಅಸ್ ತಮಿಪ್ಪರದ್, ಇಮಿಡಕ ೂಿೀಪ್ಪರಡ್, ಕ ೂಿೀಥಯಾನಿದ್ೀನ್ ಮತಸಿ ತ್ತಯೀಮಥ ೂಕ್ಷ್ಮಗಳನಸು
ಸಿೇಂಪ್ಡನ ಮಾಡವುದನಸು ತಪ್ಪಪಸಬ ೀಕಸ.
6. ಡಬೂಿೂ.ಎಚ್.ಓ ಶ ರೀಣಿ- I (ಅತಯೇಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಗವ) ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಫೀಸಫಮಿದ್ ೂನ್, ಮಿೀಥ ೈಲ್ಟ
ಪಾಯರಾಥಿಯಾನ್, ಫೀರ ತ್, ಮೊನ ೂೀಕ ೂರಟ ೂೀಫಾಸ್, ಡಿಕ ೂಿೀರ್ವವಸ್, ಕಾಬ ೂೀವಫುರ ೂೀನ್, ಮತ ೂೊಮಿಲ್ಟ,
ಟ ೈಗ ೂಫಾಸ್, ಮತಸಿ ಮಟಾಸಿಸ್ ೂಿಕ್ಷ್ ಗಳನಸು ಬಳಸಬ ೀಡಿ.
7. ಫಿಪರೀನಿಲ್ಟ ಮತಸಿ ಪ ೈರ ಥಾರಯ್ಡ್ಡ್ ಬ ಳಸದ್ರಸವುದರಿೇಂದ ವ ೈಟ್ ಫ ಿೈ ಹರಡಸವಿಕ ಯನಸು ತಡ ಗಟಟಬಹಸದಸ.
8. ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳ ಮಿಶರಣಗಳನಸು ತಪ್ಪಪಸಿ.
ರಸ ಹ್ನೀರಸವ ಕ್ೀಟಗಳ ನಿವವಹಣ :
ಆಥಿವಕ ಗರಿಷಟ ಮಟಟ (ಇ.ಟಿ.ಎಲ್ಟ.): ವ ೈಟ್ ಫ ಿೈ ಮತಸಿ/ಅಥವಾ ಲ್ಲೀಫ್ ಹಾಪ್ರ್ ಹಾನಿಯಸ ಆಥಿವಕ ಗರಿಷಟ ಮಟಟದ
ಶ ರೀಣಿ- II ತಲ್ಸಪ್ಪದರ ಅೇಂದರ ಎಲ ಗಳ ಮಸದಸರಸವಿಕ ಮತಸಿ ಕ ಳಗಿನ ಎಲ ಗಳ ಕ್ರೇಂಕ್ಿೇಂಗ್ಸ ಮತಸಿ 25% ಸಸಯಗಳ
ಎಲ ಗಳ ಅೇಂಚಸ ಹಳದ್ ಬಣಿಕ ಕ ತ್ತರಸಗಿದರ , ಕ ಳಗ ಸೂಚ್ಚಸಿದ ಯಾವುದ್ಾದರಸ ಕ್ೀಟ ನಿಯೇಂತರಣ ಕರಮಗಳನಸು
ಬಳಸಬಹಸದಸ.
1. ಬ ೀವಿನ ಎಣ ಿ 1.0% + ಬ ೀವಿನ ಬಿೀಜದ ಸ್ಾರ 5.0% + 0.05-0.1% ಡಿಟಜವೇಂಟ್
2. 10 ಗಾರೇಂ ವ ಟಿರಸಿಲ್ಲಯೇಂ ಲ ಕಾನಿಯ ಉತಿಮ ಫಾಮಸವಲ ೀಶನನಸು ಒೇಂದಸ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬ ೀಕಸ
3. ಡ ೈಅಫ ನಿಾಉರ ೂನ್ (50 ಡಬೂಿೂಪ್ಪ 800 ಗಾರೇಂ/ಹ ಕಟರ್),
4. ಫಿೀನಿಕಾಮಿದ್ 50 ಡಬೂಿೂಜಿ 200 ಗಾರೇಂ ಎ. ಐ/ಹ ಕಟರ್ ಅಥವಾ
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5. ಬಸಪ ರಫ ಜಿನ್ 25% ಎಸ್ ಸಿ 200 ಗಾರೇಂ ಎ. ಐ/ಹ ಕಟರ್
ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಡ ೈಮಥ ೂಎಟ ಅಥವಾ ಅಸಿಫ ೀಟ್ ಅಥವಾ ಎಥಿಯಾನ್ ಇವುಗಳನಸು ಬಳಸಬಹಸದಸ ಆದರ
ಪ್ರಿಸರ ಮತಸಿ ಪ್ರಿಸರ ಸಸರಕ್ಷ್ತ , ದಕ್ಷ್ತ ಮತಸಿ ಪ್ರತ್ತರ ೂೀಧಕ ಕ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸಿದ ಅೇಂಶಗಳ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಿೇಂದ ಇವುಗಳ
ಬಳಕ ಯನಸು ಪ್ಯಾವಯ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೀಕಸ.
ಮಿೀರಿದ್ ಬಗ್ಸ ಹತ್ತಿಯ ಚೌಕಗಳಿಗ ಆಥಿವಕ ಹಾನಿಯನಸು ಉೇಂಟಸಮಾಡಿದರ , ಅಸಿಫ ೀಟ್ 75 ಎಸ್ ಪ್ಪ @ 1 ಗಾರೇಂ
/ಲ್ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಡ ೈಮಥ ೂಎಟ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಸವೇಂತ ಸಲ್ಹ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ .
ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಕ್ೀಟಗಳ ನಿವವಹಣ :
ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಕ್ೀಟಗಳನಸು ನಿಯೇಂತ್ತರಸಲ್ಸ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯಸ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್
ಕ ಳಗಿನ ತೇಂತರಗಳನಸು ಬಿಟಿಯೀತರ ಹತ್ತಿ ಬ ಳ ಯಲ್ಸ ಶಿಫಾರಸಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್
ಕಾಯಿಕ ೂರಕಕ ಕ ಆಥಿವಕ ಗರಿಷಟ ಮಟಟದ

(ಇ ಟಿ ಲ್ಟ) 50% ಪ್ಪೀಡಿತ ಸಸಯಗಳ (ಒಡ ದ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರವ ೀಶ

ರೇಂಧರವಿರಸವ ಸಸಯಗಳು) ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
1. ಆಥಿವಕ ಗರಿಷಟ ಮಟಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕ ೂರಕ, ಸ್ ೂಪೀಡ ೂೀಪ್ಿರ ಅಥವಾ ವ ೈಟ್ ಫ ಿೈ ಗಳನಸು
ನಿಯೇಂತ್ತರಸಸವ ಸಲ್ಸವಾಗಿ ಮೊದಲ್ಸ ಬಿ ಟಿ ಹತ್ತಿಯ ಮೀಲ ಹ ಚ್ಎಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ ಬಳಸಿ, ಒೇಂದಸ ವಾರದ ನೇಂತರ
ಬ ೀವಿನ ಬಿೀಜದ ಸ್ಾರ 5.0% ನಷಸಟ ಅಥವಾ ಫೀಸಲ ೂೀನ ಬಳಸಬ ೀಕಸ.
2. ಬಿತಿನ ಯ 70-80 ದ್ನಗಳ ನೇಂತರ, ಲ್ಭಯವಿದಾರ ಟ ೈಕ ೂೀಗಾರಮಾವನಸು ಬಿಟಿಯೀತರ ನಮೂನ ಗಳ ಮೀಲ
ಬಳಸಬಹಸದಸ. ಟ ೈಕ ೂೀಗಾರಮಾದ
ಟ ೈಕ ೂೀಗಾರಮಾ

ನವಗಾತ ಶಿಶಸಗಳು ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯ ಮೀಲ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ಪಡಸವುದರಿೇಂದ

ಪಾಯರಾಸಿಟಾಯಿಡ್

ಬಿಡಸಗಡ ಯನಸು

ತಪ್ಪಪಸಬ ೀಕಸ,

ಇಲ್ಿವಾದರ

ಇದಸ

ನಿಷಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಗಸತಿದ್ .
3. ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಸವ ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳು
a. ಕ ೂಿೀ ರೇಂತರನಿಲ್ಲಪರಲ್ಟ (ಕ ೂರಗ ನ್)
b. ಫುಿಬ ನಿಾಯಾಮೈಡ್ (ಫ ೀರ್ಮ)
c. ಸ್ ಪೈನ ೂೀಸ್ಾಡ್
d. ಎಮಮಕ್ಟನ್ ಬ ನ ೂೊಯೀಟ್ ಮತಸಿ
e. ಇೇಂಡ ೂೀ ಕ್ಷ್ಕಾರ್ಬವ
ಈ ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳು ಗಸರಿ ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲ ಹ ಚ್ಚಿನ ಆಯಾ ವಿಷತವವನಸು ಹ ೂೇಂದ್ದಸಾ, ಹತ್ತಿ ಪ್ರಿಸರದ ಪ್ರಯೀಜಕರ
ಕ್ೀಟಗಳ ಮೀಲ

ಕಡಿಮ ವಿಷತವವನಸು ಹ ೂೇಂದ್ವ . ಈ ಕ್ೀಟನಾಶಕಗಳನಸು ಪ್ರಿಸರ ಸಮಥವನಿೀಯ ಕ್ೀಟನಾಶಕ-

ನಿರ ೂೀಧಕ ನಿವವಹಣ ಕಾಯವಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆದಶವಪಾರಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹಸದಸ.
4. ಪ್ಪೇಂಕ್ಸ ಮತಸಿ ಚಸಕ ಕ ಕಾಯಿಕ ೂರಕಗಳು: ಆಥಿವಕ ಗರಿಷಟ ಮಟಟವು ಒೇಂದಸ ಬದಸಕ್ರಸವ ಕಾಯಿಕ ೂರಕ ಮರಿಯಸ
ಹತಸಿ ಹಸಿರಸ ಬಿೀಜಕ ೂೀಶಗಳಲ್ಲಿದಸಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ತ ರಾತ್ತರಗ 8 ಪ್ತೇಂಗಗಳು ಮೂರಸ ನಿರೇಂತರ ರಾತ್ತರಯಲ್ಲಿ
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ಕಾಣಿಸಿಕ ೂೇಂಡರ , ಕ್ವನಾಲಾಫಸ್ 25 ಇಸಿ, ಪರೀಫ ನ ೂೀಫಾಸ್ 50 ಇಸಿ @ 2 ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟರ್/ಒೇಂದಸ ಲ್ಲೀಟರ್
ನಿೀರಿಗ ಅಥವಾ ಥಿಒಡಿಕಾರ್ಬವ 75 ಡಬೂಿೂ ಪ್ಪ 20 ಗಾರೇಂ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ ೀ ಪ ೈರ ತರಯ್ಡ್ಾ ಅನಸು
ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಕಸ.

ಇತರ ಕ್ೀಟಗಳು
1. ಸ್ಾಪಡ ೂಪ ಟರಾ ಲ್ಲಟಸರ: ಕ್ೀಟಗಳ ಮೊಟ ಟಗಳನಸು ಆಯಸಾಕ ೂಳುುವುದಸ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಲ್ಟ ಏನ್ ಪ್ಪ ವಿ
(ಸ್ಾಪಡ ೂಪ ಟರಾ ಲ್ಲಟಸರ ನಸಕ ಅ
ಿ ರ್ ಪಾಲ್ಲಹ ೈಡ ೂರೀಸಿಸ್ ವ ೈರಸ್) @ 500 ಎಲ್ಟ ಇ/ಹ ಕ ಿರ ಅಥವಾ
ರಿಮೊನ್ 10 ಇ ಸಿ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಕಸ ಅಥವಾ 250 ಗಾರೇಂ ಲಾವಿವನ್ 75 ಡಬೂಿೂ ಪ್ಪ ಅನಸು 250 ಲ್ಲೀಟರ್
ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸಿ ಒೇಂದಸ ಎಕರ ಗ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಕಸ.
2. ಕಾೇಂಡದ ನಸಸಿ ಕ್ೀಟದ ಹಾನಿಯನಸು ಕಡಿಮಗ ೂಳಿಸಲ್ಸ 2 ಮಿಲ್ಲ ಲ್ಲೀಟರ್ ಪರಫ ನ ೂೀಫಾಸನಸು ಒೇಂದಸ
ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸಿ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಕಸ.
3. ಭಾರಿೀ ಮಳ ಪ್ರದ್ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ ುೀಲ್ಟ ಕಾಟ: 2% ಮಟಾಲ್ಲಾಹ ೈಡ್ (ಸ್ ುೀಲ್ಟ ಕ ೂಲ್ಿಲ್ಸ) @ 12.5 ಕ ಜಿ / ಹ ಕ ಿರ
ತ ಗ ದಸಕ ೂೇಂಡಸ ಇದನಸು ಸ್ ುೀಲ್ಟ ಅಡಗಸತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಬದಸಗಳ ಮೀಲ ಮತಸಿ ಸ್ ುೀಲ್ಟ ಹಾನಿಯನಸುೇಂಟಸ
ಮಾಡಿದ ಬ ಳ ಯ ಸಸತಿಲ್ಲನ ಮಣಿಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ ೀಕಸ.
ರ ೂೀಗ ನಿವವಹಣ
ಪಾಯರಾವಿಲ್ಟಟ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಒಣಗಸವ (ಹ ೂಸ ವಿಲ್ಟಟ) ಅಥವಾ ವಿಲ್ಟಟ / ಬ ೀರಸ ಕ ೂಳ ತ: ಈ ರ ೂೀಗದ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳು ಬರ
ನೇಂತರ ಮಳ ಬೇಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿೀರಾವರಿ ಇರಸವಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೂಳುುತಿವ . ಈ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕ ೂೇಂಡ ಕ ಲ್ವು
ಗೇಂಟ ಗಳ ಒಳಗ 10 ಮಿಲ್ಲ ಗಾರೇಂ ಕ ೂೀಬಾಲ್ಟಟ ಕ ೂಿೀರ ೈಡ್ ನಸು ಒೇಂದಸ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ ೀರಿಸಿ ಹಾನಿಗ ೂಳಗಾದ
ಸಸಯಗಳ ಮೀಲ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಕಸ ಮತಸಿ / ಅಥವಾ 25 ಗಾರೇಂ ಕಾಪ್ರ್ -ಆಕ್ು ಕ ೂಿೀರ ೈಡ್ ಮತಸಿ 200 ಗಾರೇಂ ಯೂರಿಯ
ಮಿಶರಣವನಸು 10 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಗಾರೇಂ ಕಾಬ ವನಾಡಜಿರ್ಮ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ

ಬ ರಸಿ ಸಸಯಗಳು

ತ ೂೀಯಸವೇಂತ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಬ ೀಕಸ. .
ಬಿೀಜಕ ೂೀಶ ಕ ೂಳ ತ
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಆರೇಂಭಿಕವಾಗಿ ಜಿೀವತಳ ದ ಸಸಯದ ಕ ಳಭಾಗದ ಜಿೀವಕ ೂಶಗಳು ಮೊೀಡ ಮತಸಿ ತಸೇಂತಸರಸ ಹನಿಗಳ
ಕಾರಣ

ಕ ೂಳ ತಸ ಹ ೂೀಗಸತಿವ . ಒೇಂದಸ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಗಾರೇಂ

ಮನ ೂಕಗ ರ್ಬ 75 ಡಬೂಿೂಪ್ಪ ಮತಸಿ

ಕ ೂಿೀರ ೂೀಥಲ ೂೀನಿಲ್ಟ 70 ಡಬೂಿೂಪ್ಪ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಿ. ಉತಿಮ ಫಲ್ಲತಾೇಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, 100 ಲ್ಲೀಟರ್ ಶಿಲ್ಲೀೇಂಧರನಾಶಕದ
ಮಿಶರಣದಲ್ಲಿ 10 ಗಾರೇಂ ಸ್ ಳ ವತ್ 99 ಅಥವಾ 50 ಮಿಲ್ಲ ಟ ೈಟಾನು ಬಳಸಿ.
ಆಲ ಟನ ವರಿಯಾ ರ ೂೀಗ: ಒೇಂದಸ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಗಾರೇಂ ಮನ ೂಕಗ ರ್ಬ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಿ.
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ಮೈರ ೂೀಥ ೀಸಿಯರ್ಮ ಎಲ ಚಸಕ ಕ ರ ೂೀಗ ಮತಸಿ / ಅಥವಾ ಬಾಯಕ್ಟೀರಿಯಾ ರ ೂೀಗ: 200-250 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ ರಪಟೀಮೈಸಿನ್ ಸಲ ಫೀಟ್ (15-20 ಗಾರೇಂ / ಹ ) ಗ ೂತ ಗ ಕಾಪ್ರ್ ಅಕ್ಷಿಕ ೂಿೀರ ೈಡ್ (1.5 ರಿೇಂದ 2 ಕ ಜಿ /ಹ ಕಟರ )
ಸಿೇಂಪ್ಡನ .
ಕಳ ಯ ನಿವವಹಣ
ಮೊಳಕ ಗೂ ಮಸೇಂಚ , ಕಳ ನಾಶಕಗಳಾದ ಸ್ಾಟೇಂಪ್ಸ 30 ಇ.ಸಿ. ಅಥವಾ ಬಸಲ್ಲನ್ 45 ಇ.ಸಿ. ಗಳನಸು ಪ್ರತ್ತ ಹ ಕ ಟೀರಿಗ 2.5
ಲ್ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿ, ನೇಂತರ ಕೃಷ್ಟ್ ಭೂಮಿಯನಸು ಹರಗಬ ೀಕಸ.
ಕಳ ಗಳ ಕ್ರಿಯ ಅೇಂತದಲ್ಲಿ ಕಳ ನಾಶಕಗಳು ಅತಯೇಂತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಹಸಟಿಟದ್ಾನೇಂತರದ ಕಳ ನಾಶಕಗಳು (50-75 ಗಾರೇಂ ಎ.ಇ. ಪ್ರತ್ತ ಹ ಕ ಟೀರಿಗ )
ಹಸಲ್ಸಿಗಳಿಗ : ಕ್ವಜಲ ೂೀಫಾಪ್ಸ-ಈಥ ೈಲ್ಟ ಅಥವಾ ಫ ೀನ ೂೀಕ್ಷ್ಪರನ್-ಈಥ ೈಲ್ಟ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಬಸತಯಲ್ಟ
ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಿ.
ಅಶಸಷಕ ಕಳ ಗಳು ಮತಸಿ ಹಸಲ್ಸಿಗಳಿಗ : ಪರಪ್ಕಸಇಜಫನ್-ಈಥ ೈಲ್ಟ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಿ.
ಅಗಲ್ವಾದ ಎಲ ಯ ಕಳ ಗಳಿಗ : ಪ್ಯರಿತ್ತಒಬಕ್ಸ-ಸ್ ೂೀಡಿಯೇಂ ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಿ.
ಕಳ ಗಳಿದಾಲ್ಲಿ ಕಳ ನಾಶಕಗಳು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತಸಿ ಸಕಾಲ್ಲಕ ನಿಯೇಂತರಣ ಒದಗಿಸಸತಿದ್ . ಕಳ ನಾಶಕಗಳು ಕ್ರಿಯ
(10-15 ದ್ನಗಳ) ಅೇಂತದಲ್ಲಿನ ಕಳ ಗಳಿಗ

ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ಹಸಲ್ಸಿಗಳ ಮೀಲ ಅತಯೇಂತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹಸಲ್ಲಿನ

ಕಳ ಗಳಿಗ , ಕ್ವಜಲ ೂೀಫಾಪ್ಸ-ಈಥ ೈಲ್ಟ ಅಥವಾ ಫ ೀನ ೂೀಕ್ಷ್ಪರನ್-ಈಥ ೈಲ್ಟ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಅಜಿಫನ್-ಬಸತಯಲ್ಟ
ಬಳಸಬಹಸದಸ. ಅಶಸಷಕ ಕಳ ಗಳು ಮತಸಿ ಹಸಲ್ಸಿಗಳಿಗ ಪರಪ್ಕಸಇಜಫನ್-ಈಥ ೈಲ್ಟ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅಗಲ್ವಾದ
ಎಲ ಯ ಕಳ ಗಳಿಗ ಪ್ಯರಿತ್ತಒಬಕ್ಸ-ಸ್ ೂೀಡಿಯೇಂ ತಸೇಂಬ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ . ರ ೈತರಸ ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹ್ನತ್ತಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ್
ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯಗಳ ತಾೇಂತ್ತರಕ ತಜ್ಞರ ಸಲ್ಹ ಪ್ಡ ಯಬಹಸದಸ.
ಹ ಚಸಿವರಿ ನಿೀರಿನ ಸಾಗಿತದ ನಿವವಹಣ
ಹತ್ತಿ ಬ ಳ ಯಸ ಹ ಚಸಿವರಿ ನಿೀರಿನ ಸಾಗಿತಕ ಕ ತಸೇಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಸತಿದ್ . ಮಧಯ ಮತಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲ್ವು
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯಾದ ಮಳ ಯಿೇಂದ ಹ ಚಸಿವರಿ ನಿೀರಿನ ಸಾಗಿತದ ಸಮಸ್ ಯ ಉೇಂಟಾಗಬಹಸದಸ. ಆಳವಾದ ಕಪ್ುಪ ಮಣಸಿ
ಮತಸಿ ಕ ಟಟ ಬರಿದಸ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಗಳ ಮೀಲ ಬ ಳ ದ ಹತ್ತಿ ಹ ಚಸಿವರಿ ನಿೀರಿನ ಸಾಗಿತದ್ೇಂದ ಹ ಚಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಸತದ್ .
ಭಾರಿೀ ಮಳ ಯ ಸೇಂದಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚಸಿವರಿ ನಿೀರಸ ಬರಿದ್ಾಗಸವೇಂತ ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಗಾರಸ ಉದಾಕೂಕ ಸ್ಾಕಷಸಟ
ಕಾಲ್ಸವ ಗಳನಸು ಕಟಟಬ ೀಕಸ. ಉತಿಮ ಮಣಿಿನ ತ ೀವಾೇಂಶ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣ ಗಾಗಿ 700-900 ಮಿೀ.ಮಿೀ. ಮಳ ಯ ಪ್ರದ್ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕೃಷ್ಟ್ ಭೂಮಿಯನಸು

ನ ೀಗಿಲ್ಸ ಅಥವಾ ಒಡಸಡ ನಿಮವಪ್ಕದ ಸಹಾಯದ್ೇಂದ ಸ್ಾಲ್ಸಗಳು ಮತಸಿ ದ್ೇಂಡಸಗಳಾಗಿ

ಮರಸರೂಪ್ ಮಾಡಬಹಸದಸ. ಈ ತೇಂತರ ಮತಸಿ ಹತ್ತಿ ಬಿತಿನ ಯನಸು ದ್ೇಂಡಸಗಳ ಮೀಲ ಮಾಡಸವುದರಿೇಂದ ಮಳ ನಿೀರಿನ
ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣ ಉೇಂಟಾಗಸತಿದ್ . ಭಾರಿ ಮಳ ಯ ಸನಿುವ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲ್ಸಗಳು ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಳ ನಿೀರನಸು ಹ ೂರಹಾಕಲ್ಸ
ಸಹಾಯಕವಾಗಸತಿದ್ .
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ಕ್ ೀತರದ ಗಡಿರ ೀಖ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸವ ಗಳನಸು ಮಾಡಸವುದರಿೇಂದ ಹ ಚಸಿವರಿ ನಿೀರನಸು ಹ ೂರಹಾಕಬಹಸದಸ. ಬಿತಿನ ಇನೂು
ಪ್ೂಣವವಾಗಿಲ್ಿದ ಪ್ಕ್ಷ್ದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷ್ಣ ಬಿತಿನ ಯನಸು ದ್ೇಂಡಸಗಳ ಮೀಲ

ಕ ೈಗ ತ್ತಿಕ ೂಳುಬ ೀಕಸ. ಹ ಚಸಿವರಿ ಮಳ ನಿೀರಸ

ಕಾಲ್ಸವ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹ ೂರಹ ೂಗಸವುದರಿೇಂದ ಬ ಳ ಯ ಮೀಲ ಯಾವುದ್ ೀ ದಸಷಪರಿಣಾಮ ಉೇಂಟಾಗಸವುದ್ಲ್ಿ.
ಹ ಚಸಿವರಿ ಮಳ ನಿೀರಿನಿೇಂದ ಬ ಳ ಯಸ ತ್ತಳಿಗ ೂೇಂಡರ ರಸಗ ೂಬಬರವನಸು ಒದಗಿಸಿ. ಪೀಷಕಾೇಂಶಗಳ ನಷಟವನಸು
ತಡ ಯಸವ ಸಲ್ಸವಾಗಿ, ಭಾರಿ ಮಳ ಯ ಮಸನೂುಚನ ಇದಾಲ್ಲಿ, ರಸಗ ೂಬಬರ ಒದಗಿಸಸವುದನಸು ಮಸೇಂದೂಡಬಹಸದಸ.
0.5-1.0% ಡಿಎಪ್ಪ ಅಥವಾ 19:19:19 (ನ ೈಟ ೂರೀಗ ನ್ ಕರಗಸವ ಸೇಂಕ್ೀಣವ) ಸ್ಾಪಾಿಹ್ನಕ ಅೇಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ ಗಳ ಮೀಲ
ಸಿೇಂಪ್ಡಿಸಸವುದಸರಿೇಂದ ಹ ಚಸಿವರಿ ಮಳ ನಿೀರಿನ ಸಾಗಿತತ ಯಿೇಂದ ಚ ೀತರಿಸಿಕ ೂಳುಲ್ಸ ಸಹಾಯಕವಾಗಸತಿದ್ .

ಸ್ಾಪಾಿಹ್ನಕ ಸಲ್ಹಾ ವರದ್ ಸಮನವಯ ತೇಂಡ:
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ವಿಳಾಸ

ಡಾ ಕ ಆರ್ ಕಾರೇಂತ್ತ

ನಿದ್ ೀವಶಕರಸ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಾಗಸಪರ

ಡಾ ಎ.ಎಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್

ಪಾರಗ ಕ್ಸಟ

ಸೇಂಯೀಜಕರಸ

ಮತಸಿ

ಅಧಯಕ್ಷ್ರಸ,

ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್,

ಪಾರದ್ ೀಶಿಕ

ಕ ೀೇಂದರ,

ಕ ೂಯಿಮತೂಿರಸ
ಡಾ ಡಿ ಮೊೀೇಂಗಾ

ಅಧಯಕ್ಷ್ರಸ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಪಾರದ್ ೀಶಿಕ ಕ ೀೇಂದರ, ಸಿಸ್ಾವ

ಡಾ ಎಸ್.ಬಿ. ಸಿೇಂಗ್ಸ

ಅಧಯಕ್ಷ್ರಸ, ಬ ಳ ಅಭಿವೃದ್ಿಯ ವಿಭಾಗ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಾಗಸಪರ

ಡಾ ಸೇಂಧಾಯ ಕಾರೇಂತ್ತ

ಅಧಯಕ್ಷ್ರಸ, ಬ ಳ ಸೇಂರಕ್ಷ್ಣಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಾಗಸಪರ

ಡಾ ಬ ಿೈಸ್ ಡಿಸ್ ೂೀಗಾ

ಅಧಯಕ್ಷ್ರಸ, ಬ ಳ ಉತಾಪದನಾ ವಿಭಾಗ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಾಗಸಪರ

ಡಾ ಇಸಬ ಲ್ಿ ಅಗವಾವಲ್ಟ

ಹ್ನರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಪಾರದ್ ೀಶಿಕ ಕ ೀೇಂದರ, ಕ ೂಯಿಮತೂಿರಸ

ಶಿರೀ. ಎರ್ಮ ಸಬ ೀಶ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ಪಾರದ್ ೀಶಿಕ ಕ ೀೇಂದರ, ಕ ೂಯಿಮತೂಿರಸ

ಹವಾಮಾನ ವರದ್ ಉಸಸಿವಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು (AICCIP ಕ ೀೇಂದರಗಳು):
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ವಿಳಾಸ

ಮೊಬ ೈಲ್ಟ

ಇ ಮೀಲ್ಟ ಐಡಿ

ಸೇಂಖ ಯ
ಡಾ ಪ್ರಮಜಿತ್ ಪ್ೇಂಗಾರ್ಬ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ, ಬಥಿೇಂದ,
ಸಿೇಂಗ್ಸ
ಡಾ

9463628801

rsmeenars@gmail.com

ಪ್ೇಂಗಾರ್ಬ
ಪ್ೇಂಕಜ್ ಪ್ೇಂಗಾರ್ಬ

ರಾಥ ೂೀಡ್

ಕೃಷ್ಟ್

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ, 9464051995

pankaj@pau.edu

ಫಾರಿದ್ ೂಕತ್, ಪ್ೇಂಗಾರ್ಬ
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ಡಾ

ಜಗದ್ೀಶ್ ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್-ಹರಿಯಾಣ

ಬ ನಿವಾಲ್ಟ

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,

ಕೃಷ್ಟ್ 9416325420

ಹ್ನಸ್ಾರ್

125

cotton@hau.ernet.in

004,

ಹಯಾವಣ
ಡಾ ಎಸ್ ಎಲ್ಟ ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್-ಹರಿಯಾಣ
ಅಹಸಗಾ
ಡಾ

ಕೃಷ್ಟ್ 9255947380

slahuja2002@yahoo.com

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ, ಸಿಸ್ಾವ, ಹರಿಯಾಣ

ಕ

ಎನ್ ಸ್ಾವಮಿ ಕ ೀಶವಾನೇಂದ್ ರಾಜಸ್ಾಿನ ಕೃಷ್ಟ್

ಭಾಟಿಯಾ

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,

ಶಿರೀ

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.com

ಗೇಂಗಾನಗರ್

ರಾಜಸ್ಾಾನ
ಡಾ

ಹಫ್ಲವಲ್ಟ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ಸ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ. 9460246043

ಮಿೀನಾ

hpagron@rediffmail.com

& ತೇಂತರಜ್ಞಾನ, ಉದಯಸಪರ - 313 001,
ರಾಜಸ್ಾಾನ

ಡಾ

ನರ ೀೇಂದರ ಸಿಎಸ್ಎ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ & ತೇಂತರಜ್ಞಾನ,

ಕಸಮಾರ್

ಕಾನಸಪರ - 208 002, ಉತಿರ ಪ್ರದ್ ೀಶ

ಡಾ ಗ ೂಫಾಲ್ಸಾ

ನವಸ್ಾರಿ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,

9335699132

jagdishk64@yahoo.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

ನವಸ್ಾರಿ - 396 450, ಗಸಜರಾತ್
ಡಾ

ಎೇಂ

ಖನಪ್ರ

ಡಿ ಜಸನಗಢ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,
ಜಸನಗಢ್ - 362 001, ಗಸಜರಾತ್

ಡಾ ಆರ್ ಡಬೂಿೂ ಮಹಾತಮ ಪ್ುಲ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿದ್ಾಯಪ್ಪೀಠದ
ಭಾರಸದ್
ಡಾ

ರಾಹಸರಿ - 413 722, ಮಹಾರಾಷರ

ಬಿ.

ಆರ್ ಪ್ೇಂಗಾಬಾರವ್

ಪಾಟಿೀಲ್ಟ

ವಿದ್ಾಯಪ್ಪೀಠದ

ದ್ ೀಶಸಮಖ್

ಕೃಷ್ಟ್ 9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

ಅಕ ೂೀಲ್ - 444 104, ಮಹಾರಾಷರ
ಡಾ

ಪ್ಪ

ಜಯನವರ್
ಡಾ

ಬಿ

ನಾಯಕ್ಸ

7588151244

crsned@indiatimes.com

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

ಪ್ಭಾವನಿ - 431 402, ಮಹಾರಾಷರ
ಸತ್ತೀಶ್ ಆರ್ ವಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,

ಪಾರಸಿ
ಡಾ

ಅರ್ ಮರಾಠವಾಡ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,

ಗಾವಲ್ಲಯರ್ - 474 002, ಮಧಯಪ್ರದ್ ೀಶ
ಎಸ್ ಕೃಷ್ಟ್

ಮತಸಿ

ತೇಂತರಜ್ಞಾನ

ಒರಿಸ್ಾು 9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ, ಭಸವನ ೀಶವರ - 751 003,
ಒರಿಸ್ಾು
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ಡಾ

ಎಸ್ ಆಚಾಯವ

ಎನ್.ಜಿ.

ರೇಂಗಾ

ಕೃಷ್ಟ್ 949072341

ಭಾರತ್ತೀ

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ ಲಾಯರ್ಮ, ಗಸೇಂಟೂರಸ, ಎಪ್ಪ

ಡಾ ಶಮವ

ಆಚಾಯವ

ಡಾ ಅಳದಕಟಿಟ

ಎನ್.ಜಿ.

bharathi_says@yahoo.com

sharmarars@gmail.com

ರೇಂಗಾ

ಕೃಷ್ಟ್ 08514-

ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ, ನೇಂದ್ಾಯಲ್ಟ, ಎಪ್ಪ

242296

ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ, ರಾಯಚೂರಸ - 9448633232

bheemuent@rediffmail.com

ಧಾರವಾಡ - 580 005, ಕನಾವಟಕ
ಡಾ ಭಿೀಮಣಿ

584 102, ಕನಾವಟಕ
ತಮಿಳುನಾಡಸ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,
ಸಿರವಿಲ್ಲಿಪ್ುತೂಿರಸ, ತಮಿಳುನಾಡಸ
ತಮಿಳುನಾಡಸ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ,
ಕ ೂಯಿಮತೂಿರಸ, ತಮಿಳುನಾಡಸ
ಕನುಡ ಅನಸವಾದ:
ಡಾ. ಎಚ್ ಬಿ ಸೇಂತ ೂೀಷ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಾಗಸಪರ್

ಡಾ. ಸವಿತಾ ಸೇಂತ ೂೀಷ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಆರ್, ನಾಗಸಪರ್
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