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అl-కంMా ఉటaం+- . Yస<ల& YZిన ప \]ౖ అl-క Y MాJ
nవత వలన ప MXడసబj%X , పసుప9 రంగ ల&'e మ%XoB ,
ఎ%ాfక Gెగ ల కF_ిం2oB 1-2% KNO 3 + 1% MgSO 4
%@ండE ార35 ారం వLవl-ల& _ి2'ా%X Cేసు'IాJ.
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రయ వవాయ పధన మండ$ - %&ంద ప పధన సంస(
BCAర aి9ారcd Fేయబ+,న య:జమ:న పదf తgల)
(+C. %h. ఆ. %ాiం Iారc ఈ సలల రచjత Bkl ఎరకంIా %ాl nింo, ఎల%ాpP lq, Sాక)d %ాnి
Fేయాదు.)
ఈ సలల) %&ంద ప పధC సంస( ల^ పUrsంZన ఫ$NCలను , జuయ, అంతాvయ పావరణ
lయమ lభందనల)ను కనుగ ణంIా ాయబ+,నBL.

పంట ఆ%dగL యజమనLమ :
1. వ%ా!+Bర ప%XZిత=లల& స ల'ాJక ప ర'ాల 'ాF, సంకర జ ట పత=లo Yసు'IాJ.
2. 80 #. $ వర!మ %ాMాoY త రMా వ%ా!lBరమ ప F <త='IాJ.
3. ప : 'ాలవల బ +ేల _]ౖ <త='*ంట మ ఖLంMా అ+-క

ాందత (HDPS) ల& <Gే ప 'e

అనుకలంMా ఉంటaం+-.
4. ట1 ప సంకర జ F వ%ా!lBరమ 'eంf ద

90x30cm, ఆర3తడEల 'eంf ద ఎకవ దూరంల&

Yసు'IాJ.
5. సుర (CICR), NH615( VN-MAU, పర¤ణ), AKH081(DR PDKV,అ'Iల), ఫ9లbధన ంత%u(
MPKV, %ాహ¨%X) ట'ా: స ల'ాJక వంగBల , ఈ ప ర'ాల  15 మ ందు 60×10

Z]ం. $ ఫ9లb ధన ంత%X 45×10 Z]ం.$ దూరంల& <త= '*ంట వ%ా!©jా ప%XZి ల (బPటQ),
పచ?ప9ర3గ లను బjMా తటy
Q 'Iగలవ9

.

ఈ ర'ాలను అl-క ాందత

NకలనుMా

<త='IాJ(HDPS).
6. x య:Zక)yడz, అలసంద, ]నుమ ల) n{సరc |{ౖరTను అంతర పంటIా

ప ర'ాలల& లbక సంకర

జ ట1లల& Yసుకనవచు?ను. %@Aజªయం కల?v ను తపF స%XMా ఈ \]ౖర5 <తoBలక
పట1QంCBJ.
7. ప పంట చుట~P 2-3 వరసలల^ కం+- CBళ¬i సుకంట $J5 బ®¯ (_ింనJ5 ) పచ?ప9ర3గ ల క
శరణB%Xథ (Refugia)Mా పF'*సుం+-.
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8. 5 నుం 10 టనుTల ప·వ9ల _]ంట/ గతమ /కం¹ ºQ ఎర3వ9ను GWలక%X

వ%ా!లGW మ»ేళ5

'*క ార ¼½'Qార3క YZి కJయ దునుT'IవJ.
9. అజటబకP/అజa{ౖలT/PSB@25Iాi/1kg ప <తoBలక పట1QంCBJ +¾Fవలన ప

ాగ ల&

25% నతజF / ©jసరo ఆ+B అవ9త=ం+-.
10. తIన 9x షణ అతంత అవసరమ

: ÁÂMuTÃియం సలbÄÅ, 2% య»%Xయ /Æఏ_ి _ి2'ా%X ట

ఉత 'e అవసరమ .
11. ఎరi ఆక) Nెగ ల): 2 % య»%Xయ , 0.5% Èంక¯లbÅ 0.2% బ %ా, 15 %dÉల వLవ+-ల& 90
%dÉల వరక _ి2'ా%X Cెసు'*నవచు?ను.
12. గ పత ాల)ట: 21 ppm NAA 7].$/15 Ëటర3 :ట1ల& కJ_ి _ి2'ా%X CెయJ
పరcగ ల lయంతణ

ాBCరణ aిారసుల)
ఆచంచ వలaిన పద తgల):
1. రసం _ిలb? ప9ర3గ లను తటy
Q '*oY ర'ాలను/సంకర జ

ర'ాలను ఎం_ిక Cెయడమ వలన

ప9ర3గ మందుల _]ౖ ఖర3? తగx త=o+-.
2. జªనT, అలసంద , ¹ య2కడE , #నుమ ల అంతర పంటల Yయడమ వలన రసం _ిలb?
ప9ర3గ లను Fా%XంCే బదFకల మ%Xయ ప%ానTÌవ9ల వృ+-/CెందుGBR.
3. ప ర'ాలక ఇ#B'I5_ిÏ ( 8MాfÐ), ౖటjాÑ¯/ ÒైరÐ(3MాfÐ)/kg <తoBలను ·+-/ CెZినCd
రసం _ీలb? ప9ర3గ ల/ÕËం+B సంబంl-త కళ¬i Gేగ ళ¬i Fా%X oచబడGBR.
4. రసమ _ిలb? ప9ర3గ ల ఎకవMా వCే?సంక%ాలల&నతజF ఎకవ యకడదు.
5. Ö లం ప%X·బమ Mా ఉంCBJ (కలప9 Nకల లbకంB).
6. _ింనJ5 ఆÕం2న Nకలను _ీ'ØZి oBశనం CేయJ.
7. Ùప సంÚ+-త మందుల, ÌవFయంతణ పధత=లను ాBJ.
8. గ ల రంగ ప9ర3గ Fయం ంచBF'e JంMాకర!ణ బ టQ లను Ö లమ ల& ఉంCBJ.
9. రసమ _ిలb? ప9ర3గ లను Fయం  oCBBF'e ఇ$B'I5_ిÏ మందును 'ాండమ _]ౖ 30 నుo2
40 మ%Xయ 50 నుo2 60 %dÉలల&, ఎZి_]Å, ై#ÒBఏÅ కoCేGW పÛయJ.
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Fెయాl పనుల)/ ఆచంచ కడl?:
10. అకమ డత Gెగ లను F%d+-ంచBF'e ప F ఆలసLంMా <త=కడదు.
11. ర ాయFక ప9ర3గ మందులను

Nదట1 60 %dÉల వరక _ి2'ా%X Cేయ%ాదు. +¾Fవలన

బదFకల వృ+-/Cెo+- రసమ _ీలb? ప9ర3గ ల Fయంతణలw ఉంటjR.
12. ఆకమ డత semilooper ప9ర3గ లక ప9ర3గ మందుల _ి2'ా%X Cెయకడదు.
13. ట1 ప

$ద ట1 సంబంl-త మందులను ాడ%ాదు.

14. ఇ$B'I5_ిÏ,అZిటjÁß_ీÏ వంట1 మందులను ట1 ప \]ౖ _ి2'ా%X Cెయకడదు.
15. àా ాÄ#B, #Òైr

ారÒBయ, ా%@Å , áoâ'Ifటãàాº, ై'5 I%dాº , 'ా%däప9L%ా,

#Òొ #r, టజ
ౖæ ªàాº, ÁÂటjZి Q ాº¯ వంట1 అతLంత F'ారక మందులను ాడ%ాదు.
16. _ీాFr/_]ౖ%XGBRÏ _ి2'ా%X CెయFCç Gెల5 +ో మ %ాదు.
17. ప9ర3గ ల ఉదు F తMXxంచBF'e మందుల #శfమలను ాడకడదు.

రసమ nీలపరcగ ల) lయంతణ:
1. ఆfక నషPమ క$IంFే సూZక (ఇటయ): Gెల5 / పచ? +ో మ MØÏ
f -2 నషQ మ అనMా 25 %
Nకలక 'eం+- ఆక అంచుల మ డEచుక¹ R, పసుప9 రంగ Mా మ%XGే l-గ వ ఇ2?న
యజమనL పద/ త=ల ాట1ంCBJ.
2. 1% Yప నూoY, 5% Yప MXంజల 'ాéాయమ ల& ఏ+ైన 0.05%-0.1% సబ ä Ö Gê కJ_ి
_ి2'ా%u Cేసు'IాJ.
3. 10 Mాf Y%QZ
u ీJయ లఖF ఒక Ëటర3 :ట1ల& కJ_ి _ి2'ా%u Cేయవచు?ను.
4. ై\ిన ుì%ా (50 WP 800 Mాf/ ¼½'Qార3క) , î¹5 Fక#Ï 50WG 200 Mాf a.i/ ¼½'Qార3క లbక
బ Ö  \ిÈ 25 % SC 200 Mాf a.i/ ¼½కQర3క _ి2'ా%X Cేయవలను.
5. $%XÏ బ® Nగx లను నషQ మ Cేక%X?నCd ై#GêయÅ, ఎZి\ðÅ 1Mాf ఒక Ëటర3 :ట1ల& లbక
ఇÒ¾య మందులను కడ ాడవచు?ను.

%ాయ Nల)చు పరcగ ల య:జమ:న మ :
ట1 ప సమర/వంతంMా 'ాయ GWలచు ప9ర3గ లను Fయం ంచగలదు.
ఈ ారం ప

ాగ సలల 18 నుం 24  2015 (31 ామణక ారం)

ాBCరణ ర%ాల) సంకాలల^ య:జమ:నమ
1. 50%%ాయ Nల)చు ప9ర3గ ల ఆÕం2న Nకల గమFZð, ట1 ప \]ౖ HaNPV ౖరº +Bవణం
ను _ి2'ా%X CెయJ మ%Xయ 5% Yప కéాయమ ను ా%ాF'e ఒక ా%X లbక à¹ సల& లను
Ö Mాక ల+ె/ ప9ర3గ లక, Gెల5+ో మలను Fయం o
 CBBF'e ాడవచు?ను.
2. ప పంట 70 నుం2 80 %dÉలల& Trichogramma

మందును ట1 ప ల& ాడ%ాదు. సంకర

జ ప ర'ాలల& ాడవచు?ను.
3. 'I5%ా౦తFJ¹  r, ప95బPoడÁÂô Ï, Z]ౖoâõా Ï, ఎమÁÂ'Qo
e äoజªఎÅ, ఇoB'ా¯'ాvä ను ా పచ?
ప9ర3గ లను Fయం ంచవచు?ను. ఇ< బదFకల, ప%ానTÌవ9లక ఎలంట1 F Cేయదు.
4. గ ల: రంగ /తలనత ల పరcగ ల): ప+- 'ాయలక ఒక ల%ా లbక 8 %@కల ప9ర3గ ల ఒక
%ా  Cçప9న మ»డE %ాత=ల ఉనTట5 RGే 'e oBr àాº 25EC/¹  \ðoâàాº 50EC @ 2
#.J /Ëటv :ట1ల& లb+B థø'ాvä 75 WP@20 Mాf లb+B ఎ+ో ఒక _]ౖ%XGBR Ï మందులను
ాBJ.
ఇతర డnీడల):
1. 9 Iాక) లBె పరcగ :

గ డ5 సమ»లను Yర3YయJ మ%Xయ Ö Mాక ల+ె/ ప9ర3గ ౖరº

+Bవణంను @ 500LE/¼½'Qార3క లb+B %Xá 10 EC లbక

250 Mాfల%X  75 WP ను 250

Ë/ఎక%ానుక _ి2'ా%X CెయJ.
2. %ాండమ N$Fె ఈగ : 'ాండమ GWJCె ఈగ ఆÕం2నట5 RGే

¹  \]oâàాº 2 #.J/Ëటv :ట1ల&

_ి2'ా%X CెయJ.
3. నత ల l ారణ : 12.5 /¼½'Qార3క ( 2 %ÁÂటjJ/¼½úÏ) మందును గట5 \]ౖ నతల5 వ9నT Cdట
YయJ.
Nెగ ళ lయంతణ:
ఎండz Nెగ ళ: బPటQ తర3ాత అ+-క వర!మ వ2?నCd అ+-క :ట1 త ఇ2?నCd ఎండz Nెగ ళ వచు?ను
,10mg/Ë (10 ppm) 'IబjrQ 'I5%@AÏ ను _ి2'ా%X CెయË, ÕËం+Bల +B %ా వ2?నట5 RGే 'ాపv
ఆ'g¯'I5%@AడET 25 MాfÐ మ%Xయ

200Mాf మ»L%Xయను 10 Ëటర5 :ట1ల& లbక 'ా%@äFû Ìయం 1 MాfÐ

/Ëటర3 :ట1ల& కJ_ి Cెట5 దగx ర ¹ యJ.
%ాయ క)ళ Nెగ ల): Gెమ ాGB వరణంల& CెటQ a 'efoద 'ాయల కళ¬iక గ %X అవ9GBR.
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మం'*జ@ü 75 WP

+'I5%dÒBల&Fr 70 WP 2 MాfÐ/Ëటర3 :

ట1ల& కJ_ి _ిþ'ా%X CేయJ . మం2

ఫJGBల 'Iసమ 10 MాfÐ Z]J Å, 50ml టట
ౖæ  ను 100 Ëటర5 :ట1ల&కJ_ి _ి2'ా%X CెయJ.
ఆలP &Eయ: బ¡T o : 2.5Mాf మtం'*జ@ü ను _ిþ'ా%X CేయJ . బjL'eQ%Xయr బ¡T o/ÁÂô%dÒెZియం ఆకమచ?
Gెగ లక Z]Q
ÿ Q ¹ ÁÂôZిన¯లbÄÅ

(15-12 Mాf/¼½'Qార3క ) మ%Xయ

'ాపv ఆ'g¯ 'I5%@AÏ (1500-2000

Mాf/¼½'Qార3క) ను 200-250 Ëటర3 :ట1ల&కJ_ి _ి2'ా%X CేయJ.
కల)ప lయంతణ:
ాPం¢ ౩౦ ఇ.aి. బా$¥ 45 ఇ.aి. 2.5 §టరc / ¨©%Pారcక) వంట కల)పCశక మందుల)ను nిZ%ాFేaి
Zవర గ ంటక Nª క$య దుCE$.
2నT కలప9 \]ౖ కలప9 మందుల అl-క ప©jవJMా ఉంటjR. ఈ మందులను 15-25 %dÉల వయసు
కలప9 \]ౖనo ాBJ.
గ+,« జu కల)ప lయంత%ాల) : 'e జల&àా(ట%ాx), \]oB'I¯ా ( < సూపv) 95అÈà¹  బ»Lట1r,
Ö  పకఇజàÖ ( ఎÈr) 20-50 Mాf ఎక%ాF'e ాBJ.
డల:క) కల)ప lయంతణ: _]ౖ%XÒ-øబPÑ ¹ యం (¼Å ÙÏû ) _ి2'ా%X CేయJ.
కలప9 NJ2న తర3ాత ాే కలప9 మందుల, అతLంత ప©jవం చూ_ి ాR. మ ఖLంMా వ%ా!ల
అl-కంగ ఉనTప9డE, గ ంటకల నడపలbనుడE %@Aత=లక ఎంGê ఉపøగకరంMా ఉంటjR.
అl-క <వ%ాలక వLవ ాయ అl-'ా%XF సంప+-ంచం .
అHLక వర[ప ¬రc lయంతణ:
ప అl-క :ట1'e CBల సుFTతంMా పవ%Xసుం+-. అl-క వర!ాత ాంతం(>

700-900 #.$) మ ర3క

:ట1 Fయంతణ '@A CBళ¬i బ +ెల \]ౖ ప < 'Iవడం మం2+-. అl-క :ట1F nZిYRBF'e తMXన
'ాలవలను Ö లం చుటaQ ఏరరర3 'IాJ.
:ట1: nZిYZిన తర3ాతoY \]ౖ మందుల Yసు'IాJ. ప పసుప9 రంగ '*Zð

0.5 -1.0% DAP 'ాF

19:19:19 ా%ాF'e ఒక ా%X _ి2'ా%X CెయJ.
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%®T సల l ¯BLక సమనAయ జట~P:
ాస ° ¯తల)

ZరcCమ:

B. '@. v. 'ాfం

F%Ø/శకడE, aి.ఐ.aి.ఆ, Cగ²

B. ఎ. ప'ా

ప%Xకలన సమన య క%ా మ%Xయ మ ఖL

, aి.ఐ.aి. ఆ , ాంnయ 'Øందం

'Iయంబతv
B. Æ Nంగ

ాంnయ అధL

B. ఎº  Zిం®

<©jగ అధL

డE, పంట అÚవృ+-, <బjగం aి.ఐ.aి.ఆ , Cగ²

B.సంధL 'ాfం

<©jగ అధL

డE, పంట సంర ణ <బjగం , aి.ఐ.aి.ఆ, Cగ²

<©jగ అధL

B. బ5 º Æ జ

డE, aి,ఐ.aి.ఆ , ాంnయ ప%Xõ ధన 'Øందం , Zి%ా¯

డE, పంట ఉత

<బjగం, aి.ఐ.aి. , Cగ²

B.అగfాr

ZీFయv õాస
æ Yత, aి.ఐ.aి.ఆ , 'Iయంబతv

B.ఎº ఏ. ఎÐ.సబP

õాస
æ Yత, aి.ఐ.aి.ఆ, 'Iయంబతv

ాNCవరణ l ¯BLక %³రక) ఇCv ాస ° ¯తల) (AICCIP %&ంBCల)):
ాస ° ¯తల)

ZరcCమ:

బౖ సంఖ

B. ఎº. ©jర

ఆCBరL ఎ.È. రంMా వLవ ాయం

949072341

ఇ ¸¹j ఐ+,
bharathi_says@yahoo.com

<శ <+BLలయం, లÐ, గ ంటyర3,
ఆంధ ప+ే.
B. శ%ాt

ఆCBరL ఎ.È. రంMా వLవ ాయం

08514-

<శ <+BLలయం, నం+BLల, ఆంధ

242296

sharmarars@gmail.com

ప+ే.
Nెల)గ అను ాదం:
B. ఎ. ఆv. %ాÉ

_ిF¯_]5 õాస
æ Yత, Zి.ఐ.Zి.ఆv,

B. 2నTబjబ oBRÑ

õాస
æ Yత, Zి.ఐ.Zి.ఆv, Cగ²

B. అను%ాధ న%ాల

õాస
æ Yత, Zి.ఐ.Zి.ఆv, Cగ²

ఎ. %ామ కృéా

ఎº.ఆv.య, Zి.ఐ.Zి.ఆv, Cగ²
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