பருத்ததி பயயிர- வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள் No.1/2015
இ.லவ.ஆரவா.கு – மத்ததிய பருத்ததி ஆரவாய்ச்சதி நதிறுவனைம
வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள் - பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (11-17 ஜஜூன் 2015) (30 வத
நதினலயவானை வவாரம)
“இங்கு தரப்பட்டுள்ள அறதிவுனரகள்- அந்தந்த மவாநதில அரசு லவளவாண்னம

பல்கனலக்கழகங்களளிலதிருந்த பபறப்பட்டனவ ”
வவானைனினல அறதிவுனர
மவாநதிலம/

மனழஅளவு –ஜஜூன்

மவாவட்டம
லதததி

அறதிவுனர

(மதி.மம)
9

10

11

12 13 14 15

பஞ்சவாப்
பத்ததிண்டவா

3

பருத்ததி பயயிரிடக்கூடவாத . லம 31 க்கு

பபலரவாஸபூர்

3

லமலல பயயிரிடப்பட்ட பருத்ததி, இனல

முக்லதஷ்வர்

சுருள்

மவான்ஸவா

பட

(னவரஸ) லநவாயவால்

வவாய்ப்புகள்

அததிகம.

பவாததிக்க
தனழச

சத்த கூடுதல் அளளிக்க லவண்டவாம.
ஏபனைனைளில் அததிக தனழசசத்த, சவாற
உறதிஞ்சும
பபருகசபசய்யும.

பூசசதிகனள
பூசசதிக்பகவால்லதி

மருந்தகனள பதளளிக்க லவண்டவாம.
ஹரியவானைவா
சதிர்சவா

பருத்ததி பயயிரிடக்கூடவாத. லம 31 க்கு

ஹதிஸவார்

லமலல பயயிரிடப்பட்ட பருத்ததி, இனல

லபத்ஷவாபவாத்

சுருள்
பட

(னவரஸ) லநவாயவால்

வவாய்ப்புகள்

அததிகம.

பவாததிக்க
தனழச

சத்த கூடுதல் அளளிக்க லவண்டவாம.
ஏபனைனைளில் அததிக தனழசசத்த, சவாற
உறதிஞ்சும
பபருகசபசய்யும.

பூசசதிகனள
பூசசதிக்பகவால்லதி

மருந்தகனள பதளளிக்க லவண்டவாம.
ரவாஜஸ்தவான
ஹனுமன்கர்த்

பருத்ததி பயயிரிடக்கூடவாத. லம 31 க்கு

ஸ்ரீகங்கவாநகர்

லமலல பயயிரிடப்பட்ட பருத்ததி, இனல
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பன்ஷ்வவாரவா

சுருள்
பட

(னவரஸ) லநவாயவால்

வவாய்ப்புகள்

அததிகம.

பவாததிக்க
தனழச

சத்த கூடுதல் அளளிக்க லவண்டவாம.
ஏபனைனைளில் அததிக தனழசசத்த சவாற
உறதிஞ்சும

பூசசதிகனள

பபருகசபசய்யும.

பூசசதிக்பகவால்லதி

மருந்தகனள பதளளிக்க லவண்டவாம.
ஓரிசவா
லகவாரவாபுட்

5

10 74

கலவாஹஹுன்டி

9

13 68 12
8

லபலன்க்ஹதிர்

9

இவ்வவாரத்ததில் வயினதக்கலவாம.

41 18

குஜ்ரவாத்
அமலரலதி

26 15

4

12

நநீர்

பவாவ்நகர்

26 15

4

12

இவ்வவாரத்ததில் வயினதக்கலவாம.

ஜவாமநகர்

26 15

4

12

அகமதவாபவாத்

2

2

8

நதிலத்னத

சுலரந்ததிர நகர்

2

2

8

லமலும

பவாசனை

வசததியுடன்

தயவாரவாக
கனள

முன்பு

னவக்கவும.
முனளப்பதற்கு

கனளக்பகவால்லதி

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும.
நநீர்

பவாசனை

வசததியுடன்

இவ்வவாரத்ததில் வயினதக்கலவாம.
வலடவாதரவா

10 19

8

கனள

முனளப்பதற்கு

முன்பு

கனளக்பகவால்லதி (பபண்டிபமத்தலதின்)
பதளளிக்கவும
ரவாஜ்லகவாட்

12 10

8

பரூச

10

8

4

கனள

முனளப்பதற்கு

முன்பு

கனளக்பகவால்லதி
(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும
படவான்

நதிலம தயவாரவாக னவக்கவும

சபர்கந்தவா
லமனைஸவா
மத்ததிய பயிரலதஷம
கவார்லகவான்
டவார்

பயயிரிட லவண்டவாம
8

3

4
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கவாண்ட்வவா
மகவாரவாஷ்ரம
நவாக்பூர்

3

3

8

5

கனள

முனளப்பதற்கு

முன்பு

வர்தவா

4

2

3

3

12

5

கனளக்பகவால்லதி (பபண்டிபமத்தலதின்)

சந்ததிரபூர்

4

2

4

5

15

2

பதளளிக்கவும. குறகதிய

கவால

லயவத்மவால்

6

2

15

1

இரகங்கள்/

வயினதகனள

அமரவாவததி

10

10

12

அலகவாலவா

14

புல்தவானைவா

16

பர்பவானைளி

6

நவாந்லதட்
பபீஈட்

2

கலப்பு

வனக

வவாங்கவும

7
3

3

12

11

6

3

6

14

33

5

11

6

நநீர்

பவாசனை

வசததியுடன்

இவ்வவாரத்ததில் வயினதக்கலவாம.
4

கனள

முனளப்பதற்கு

கனளக்பகவால்லதி

முன்பு
ஸலடவாமப்

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும.
வவாசதிம

21

1

தலல

41

6

11

ஜல்கவான்

34

6

11

ஜல்னைவா

4

4

ஔரங்கபவாத்

14

3

10

நநீர்

10

7

இவ்வவாரத்ததில் வயினதக்கலவாம.

10

7

பவாசனை

வசததியுடன்

3
6

8

4

கனள

முனளப்பதற்கு

கனளக்பகவால்லதி

முன்பு
ஸலடவாமப்

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும
ததலுங்கவானைவா
அததிலவாபவாத்

4

20 14 19

4

கனள

முனளப்பதற்கு

கனளக்பகவால்லதி

முன்பு
ஸலடவாமப்

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும
வவாரங்கல்

25 30 12

6

5

கமமம

25 50 10

4

5

கரிம நகர்

15 20 10 12

3

நல்பகவாண்டவா

15 20

8

6

வயினதக்கலவாம
கனள

முனளப்பதற்கு

கனளக்பகவால்லதி

முன்பு
ஸலடவாமப்

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும
ஆந்ததிரவா பயிரலதசம
குண்டூர்

12 50 10

6

5

வயினதக்கலவாம

பயிரகவாசம

10 15 12

5

12

கனள

முனளப்பதற்கு

முன்பு
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கனளக்பகவால்லதி

ஸலடவாமப்

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும
கரநவாடகவா
தவார்வவாட்

2

2

7

5

3

கனள

ஹவாபவரி

2

2

5

5

6

கனளக்பகவால்லதி

னமசூர்

3

3

5

4

6

(பபண்டிபமத்தலதின்) பதளளிக்கவும

4

3

முனளப்பதற்கு

முன்பு
ஸலடவாமப்

தமதிழ் நவாடு
பபரமபலூர்

3

லசலம

5

ததிருசசதி

2

வயிருதநகர்

1

மனழஅளவு
(மதி.மம)

2
4

4

புனனைவுகள்
< 5-20 20-50 50-80 > 80
5

வட இந்ததியவா:
1. பருத்ததி நவாற்றப் பருவத்ததில் உள்ளத.
2. மத்ததிய

பருத்ததி

ஆரவாய்சசதி

நதிறவனைம

மற்றம

மவாநதில

லவளவான்பல்கனலகழகங்கள் பரிந்தனரக்கும இனலச சுருள் லநவாய்
எததிர்ப்பு

சக்ததி

வவாய்ந்த

குறகதிய

கவால

பயி.டி

கலப்பு

இரகங்கள்/குறகதிய கவால இரகங்கள் இந்த பருவத்ததிற்கு உகந்தத.
3. வட இந்ததியவாவயிற்கு இனலச சுருள் லநவாய்க்கு எததிர்ப்புத் தன்னமக்

பகவாண்ட நவாட்டு இரகங்கள் மதிகவும ஏற்றனவ.
4. முந்னதய

பயயிரின்

எஞ்சதியனவகள்

மற்றம

ரட்டூன்

பயயிர்கனள

முழுவதமவாக அழதிக்க லவண்டும.
5. வயிவசவாயயிகள்

கனளகனள

கட்டுப்படுத்த

அறதிவுறத்தப்படுகதிறவார்கள்
6. நவாற்றப்

பருவத்ததில்

கவாணப்படும.

ஆனைவால்

வழக்கமவாக

சவாற

இனலப்லபன்

தவாக்குதல்

பபவாருளவாதவாரச
உறதிஞ்சும

லசதம

பூசசதிகனள

பரவலவாக
இருக்கவாத.
முனறயவானை

பயயிர்பவாதகவாப்பு உத்ததிகனளக் பயின்பற்றதி கட்டுப்படுத்த லவண்டும.

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள்- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (11-17 ஜஜூன் 2015) (30 வத நதினலயவானை வவாரம)

பருத்ததி பயயிர- வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள் No.1/2015
7. பூசசதிக்பகவால்லதித் பதளளிப்பனத தவயிர்க்க லவண்டும..

மத்ததிய மற்றும ததனனைனிந்ததியவா:
1. ஜஜூன்

மவாதம 15 முதல்

குஜரவாத்,

25 ஆம

மத்ததியபயிரலதசம,

லதததி

வனரயயிலவானை

மகவாரவாஷ்டிரம,

நவாட்கள்,

மற்றம

ஒரிசவா

மவாநதிலங்களளில் வயினதத்தலுக்கு உகந்தனவ.
2. பதன்னைளிந்ததியவாவயில் வயினதத்தனல

ஜஜூனல மவாதம பததினனைந்தவாம

லதததிக்கு லமல் தவாமததிக்கக்கூடவாத.
3. மவானைவாவவாரி

இடங்களளில்

குறதிப்பவாக

அடர்நடவு

முனறயயில்

முகடுகளளில் வயினதப்பத சதிறந்தத.
4. மவானைவாவவாரி வயல்களளில், 8 முதல் 10 பச.மம. அளவு மனழப் பபய்த

பயின்னைர் வயினதக்க லவண்டும.
5. குறகதிய

கவால

பயி.டி.

கலப்பு

இரகங்கனளத்

லதர்வுச

பசய்ய

லவண்டும .
6. மவானைவாவவாரி நதிலங்களளில் பயி.டி. கலப்பு வயினதகனள

90 x 10 பச.மம.

இனடபவளளியயில் வயினதக்க லவண்டும.
7. பயி.டி.

இல்லவாத

ககீழ்வரும

குறகதிய

கவால

இரகங்களவானை

சூரஜ்

(ம.பவா.ஆ. நதி., நவாக்பூர்), என்.எச. 615 (ம. லவ. பவா., பவார்பனைளி), ஏ. லக. எச. 081
( பயி.டி.லக.வயி., அலகவாலவா), பூலல தன்வந்தரி (எம.பயி.லக. வயி. ரகுரி)
முதலதிய இரகங்கனள ஜஜூன் மவாதம அடர்நடவு முனறயயில் 60 x 10
பச.மம. இனடபவளளியயில்

(40 x 10

பச.மம. பூலல

தன்வந்தரிக்கு)

வயினதத்தவால் வறட்சதி மற்றம கவாய்ப்புழுக்களளிலதிருந்த பயயிர்கனள
மமட்கலவாம.
8. அடர்நடவு

முனறயயில்

இரகங்களளின்

பயயிரிடப்பட்ட

இனடயயில்

லசவாயவா

பயி.டி.

பபீன்

இல்லவா

பருத்ததி

(பயிரவாடினரலசவாபயியம

ஜப்பவானைளிக்கம பகவாண்டு வயினதலநர்த்ததி பசய்யப்பட்டத), தட்னடப்
பயயிற

அல்லத

உளுந்த

லபவான்ற

பயயிர்கனள

ஊடுபயயிரவாக

வயினதக்கலவாம.
9. லசவாயவா

பபீன்

(பயிரவாடினரலசவாபயியம

ஜப்பவானைளிக்கம

பகவாண்டு

வயினதலநர்த்ததி பசய்யப்பட்டத), தட்னடப் பயயிற அல்லத உளுந்த
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லபவான்ற பயயிர்கனள ஒரு வரினசயயில் இருவரினச பயி.டி. கலப்பு
பருத்ததிக்கு இனடயயில் ஊடுபயயிரவாக வயினதக்கலவாம.
10. பருத்ததி

வயல்களளில்

இரண்டு

அல்லத

மூன்ற

வரினச

தவனரனய எல்னல வரினசகளவாக நடவுச பசய்தவால் மவாவுப்பூசசதி
தவாக்குதனல தவயிர்க்கலவாம.
11. கனள முனளக்கும முன்லப கனளக்பகவால்லதிகளவானை ஸலடவாமப் 30

இ. சதி. அல்லத லபசவாலதின் 45 இ.சதி. ஒரு எகடருக்கு 2.5 லதிட்டர்
அளவயில்

பதளளித்தவுடன்

பகவாத்தக்

கலப்னபனய

பகவாண்டு

உடனைடியவாக உழவும.
12. ஒரு எக்டருக்கு பதவாழு உரம அல்லத கமலபவாஸட் 5 முதல் 10

டன் வனர முதல் மனழக்குப்பயின்னைர் இட லவண்டும..
13. ஒரு கதிலலவா வயினதக்கு, அலசவாலடவாலபக்டர் மற்றம மணயிசசத்னத

கனரக்கும லபக்டீரியம (பயி.எஸ.பயி) 25 கதிரவாம என்ற அளவயில் எடுத்த
வயினதலநர்த்ததி பசய்தல் லவண்டும.
14. சவாற

உறதிஞ்சும பூசசதிகனள மற்றம லநவாய்கனள தவயிர்க்க ஒரு

கதிலலவா வயினதக்கு, இமமதிடவாக்லளவார்பயிட் (8 கதிரவாம), னவடவாவவாக்ஸ/
ததிரம (3 கதிரவாம) என்ற அளவயில் எடுத்த வயினத லநர்த்ததி பசய்தல்
லவண்டும.

மத்ததிய பருத்ததி ஆரவாய்ச்சதி நதிறுவனைத்ததின லமலவாண்னம
உத்ததிகள்
பூச்சதிகனளை கட்டுபடுத்தும வழதிமுனறகள்

தபவாதுவவானை பரிந்துனரகள்
தசய்யக்கூடியனவகள்:
1. சவாற

உறதிஞ்சும

பூசசதிகனள

தவாங்ககூடிய

பயி.

டி

.

இல்லவாத

இரகங்கள் அல்லத கலப்பு இரகங்கனள லதர்வு பசய்த பயயிரிட
லவண்டும. இதனைவால் குனறந்த பூசசதிக்பகவால்லதிலய லதனவப்படும.
2. தட்னடப்பயயிற,

லசவாளம, உளுந்த, லசவாயவா

லபவான்ற

பயயிர்கனள

ஊடுபயயிரவாக வயினதத்தவால், பருத்ததிக்கு நன்னம பயக்கும பூசசதிகள்
பபருக வழதிவகுக்கும.
வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள்- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (11-17 ஜஜூன் 2015) (30 வத நதினலயவானை வவாரம)

பருத்ததி பயயிர- வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள் No.1/2015
3. ஒரு

கதிலலவா

வயினதக்கு,

இமமதிடவாக்லளவார்பயிட்

7 கதிரவாம

என்ற

அளவயில் எடுத்த வயினத லநர்த்ததி பசய்தல் லவண்டும.
4. சவாற உறதிஞ்சும பூசசதிகள் அததிகமவாக பவாததிக்கப்படும இரகங்களுக்கு

தனழசசத்தள்ள உரங்கனள அளவவாக இட லவண்டும.
5. கனள

பரவாமரிப்பு

மவாவுப்பூசசதிகனள

உத்ததிகனள

பபருகச

பசய்யும

முனறயவாகச

பசய்யவும.

கனளகனள

கட்டுப்படுத்த

லவண்டும.
6. தவாவரத்

தண்னடசசுற்றதி

அல்லத

லவர்களளின்

வனளயத்ததிற்குள்

இமமதிடவாக்லளவார்பயிட் அல்லத னடமமலதவாலயட் அல்லத
லபவான்ற

பூசசதிபகவால்லதிகனள, வயினதத்தப்

மற்றம

50-60

நவாட்கள்

பூசசதிகளவாகதிய

கழதித்த

இனலப்லபன்,

பயின்னைர்

இடுவதவால்

30-40 நவாட்கள்

சவாற

மவாவுப்பூசசதி

அசதிலபட்
உறதிஞ்சும

ஆகதியவற்றதின்

தவாக்குதலதிருந்த பயயிர்கனள மமட்கலவாம.

தசய்யக்கூடவாதனவ:
1. முடிந்தவனர

முதல்

பூசசதிக்பகவால்லதிகனள

இரண்டு
பதளளிப்பனத

மவாதத்ததிற்கு
தவயிர்த்தவால்

இரசவாயனை
பயயிர்களுக்கு

இயற்னக முனறயவானை பவாதகவாப்பு கதினடக்கும; ஏபனைனைளில் நன்னம
பயக்கும இயற்னக எததிரிகள் மற்றம ஒட்டுண்ணயிகளவானை, லலடி
பர்ட் வண்டுகள், கதினரலசவாபபர்லவா, சதிர்பயிட் ஈக்கள், ஜதிலயவாலகவாரிஸ,

அனைவாசதியஸ, ஏபயிலதினைஸ, குளவயிகள், னமரிட்

பூசசதிகள்

மற்றம

சதிலந்ததிகள், சவாற உறதிஞ்சும பூசசதிகளவானை அசுவயினைளி, தத்தப்பூசசதிகள்,
மவாவுப்பூசசதிகள், இனலப்லபன்கள், பவள்னள ஈக்கள் மற்றம மதிரிட்
பூசசதிகனள இயற்னகயவாகலவ கட்டுப்படுத்தகதின்றனை.
2. பபரிய

அளவயில்

லசதம

வயினளவயிக்கவாத

பருத்ததி

இனலசசுருள்

புழுக்களவானை, சதிலலப்டவா டிலரவாலகடவா மற்றம அலனைவாமதிஸ பயிலளவவா
லபவான்றவற்றக்கு

எததிரவாக

பூசசதிக்பகவால்லதிகனள

பதளளிப்பனதத்

தவயிர்க்கவும. ஏபனைனைளில் இனவகள் கவாய்ப்புழுக்கனளக் பகவால்லும
ஒட்டுண்ணயிகளவானை

டினரக்லரவாக்லரமமவா, அப்பன்லடலஸ

மற்றம
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சதிசதிலரவாப்பவா

லபவார்லமவாசவா

லபவான்றனவ

பபருகுவதற்கு

உதவுகதின்றத.
3. பயி.டி.

பருத்ததிக்கு

பயி.டி.

உருவவாக்கம

உள்ளடங்கதிய

பூசசதிபகவால்லதிகனள பதளளிப்பனத தவயிர்க்கவும.
4. அசதிடவாமதிப்ரிட்,

இமமதிடவாக்லளவார்பயிட்,

னதலயவாமமதவாக்சவாம

லபவான்ற

கதிலலவாத்ததியவாநதிடின்,

பூசசதிகளளின்

எததிர்ப்பு

தன்னமனய

அததிகரிக்கும மருந்தகனள இனலவழதியவாக பதளளிக்க லவண்டவாம.
5. உலக

சுகவாதவார

அபவாயகரமவானை

அனமப்பவால்

(W.H.O)

இரவாசயனைங்களளின்

பூசசதிக்பகவால்லதி

வகுப்பு

ககீழ்

I

னடக்லளவார்வவாஸ,
ட்னரஅலசவாபவாஸ,

ப்லஹவாலரட்,

மதிகவும

வனகப்படுத்தப்பட்ட

மருந்தகளவானை

லமவாலநவாகதிலரவாட்லடவாபவாஸ,

-

பவாஸபவாமதிடவான்,
மமத்னதல்

லபரத்ததியவான்,

கவார்லபவாப்யூரவான்,

மமலதவானமயயில்,

பமட்டவாசதிஸடவாக்ஸ

லபவான்றனவகனள

உபலயவாகதிக்கக்கூடவாத.
6. பவள்னள ஈக்களளின் இனைப்பபருக்கத்னதக் கதிளரும பூசசதிக்பகவால்லதி

மருந்தகளவானை

பயிப்லரவானைளில்

மற்றம

னபரித்ததிரவாய்டுகனள

தவயிர்க்கவும.
சவாறு உறதிஞ்சும பூச்சதிகளைனின லமலவாண்னம:,
தபவாருளைவாதவாரச்

லசத

நதினல:

தத்தப்பூசசதிகள்

மற்றம

பவள்னள

ஈக்களளின் தவாக்குதல் பபவாருளவாதவாரச லசத நதினல தரம- II ஐ தவாண்டும
பபவாழுத

25 % பசடிகளளில்

இனலகள்

சுருக்கங்களுடன்

கவாணப்படும

அல்லத இனலகளளின் ஓரங்கள் மஞ்சள் நதிறமவாக மவாறம. லமற்பசவான்னை
அனடயவாளங்கள் கவாணப்படின் ககீழ்வரும உத்ததிகனள பயன்படுத்தவும.
1. லவப்பபண்னண 1.0% + லவப்பங்பகவாட்னடச

சவாற 5.0% + 0.05-0.1%

லசவாப்பு
2. 10 கதிரவாம/லதிட்டர்

பவர்டிசதிலதியம பலக்கவானைளி (சதிறந்த முனறயயில்

நல்ல உற்பத்ததியவாளர்களவால் தயவாரிக்கப்பட்டத)
3. னடபபன்னதயூரவான் (50 W.P/800 கதிரவாம/எக்டர்),
4. ப்லலவாநதிகவாமதிட் ( 50 W.G./ 200 கதிரவாம ஏ.ஐ/எக்டர்)
5. புப்லரவாபயிஜதின் ( 25% SC/ 200 கதிரவாம ஏ.ஐ/எக்டர் )
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6. பூசசதிபகவால்லதி

எத்ததியவான்

மருந்தகளவானை

னடமமலதவாலயட், அசதிலபட்

லபவான்றனவகனள

அவற்றதின்

ததிறன்,

அல்லத

பூசசதிகளளின்

எததிர்ப்பு ததிறன் மற்றம சுற்றசூழலதின் பவாதகவாப்பு ஆகதியவற்னற
கருத்ததில் பகவாண்டு மவாற்ற மருந்தகளவாக உபலயவாகதிக்கலவாம.
7. மதிரிட்

பூசசதிகள்

பருத்ததி

பமவாட்டுக்கனள

பபவாருளவாதவாரச

லசத

நதினலக்கு லமல் தவாக்குவதவாக இருத்தல், அசதிலபட் 75 S.P. @ 1 கதிரவாம
/லதிட்டர் அல்லத னடமமலதவாலயட் உபலயவாகதிக்கவும.
கவாய்ப்புழு லமலவாண்னம:
ககீழ்வரும

உத்ததிகள்

பயி.டி.

இல்லவாத

பருத்ததிகளுக்கு

பரிந்தனரக்கபடுகதிறத

பஹலதிலகவாபவர்பவா

ஆர்மதிஜநீரவா

பபவாருளவாதவாரச

லசத

நதினலக்கு

லமல்

லசதம வயினளவயித்தவால் அதவாவத 50 % பசடிகளளில் தனளக்குழதிகலளவாடு
மலரவாத பமவாட்டுக்கள் கவாணப்படின்;
1. பயி.டி. பருத்ததியயில் லவப்பங்பகவாட்னடச சவாற 5.0 % பதளளித்த ஒரு

வவாரத்ததிற்கு

பயிறகு

கவாய்புழுக்கள்,

எச.ஏ.என்.பயி.வயி.

ஸலபவாடவாப்டிரவா,

உபலயவாகதிக்கவும

மற்றம

பவள்னள

அல்லத
ஈக்கனள

கட்டுப்படுத்த பவாசலலவான் உபலயவாகதிக்கவும.
2. ட்னரக்லரவாகதிரமமவா

இரகங்களளில்

கதினடக்கும

வயினதத்தப்

உபலயவாகதிக்கவும.

பயின்னைர்

70-80

பயி.டி.
நவாட்கள்

முட்னட

ட்னரக்லரவாகதிரமமவானவ
ஏபனைனைளில்

பட்சத்ததில்

பயி.டி. பருத்ததியயில்

பபருமவவாரியவானை

பசசதிளம

இல்லவாத
கழதித்த

ஒட்டுண்ணயியவானை
பயன்படுத்தக்

கூடவாத.

ட்னரக்லரவாகதிரமமவாக்கள்

மவாண்டு வயிடும.
3. கவாய்புழுக்கனளை

குறதிப்பவாக பஹலதிலகவாபவர்பவா

ஆர்மதிஜநீரவா னவ

கட்டுபடுத்த;
a. க்லளவாலரவாந்த்ரநதிலதிபயிலரவால் (பகவாலரவாபஜன்)
b. ஃப்ளுபபன்டனமடு (லபம)
c. ஸபயிலனைவாலசட்
d. ஏமவாபமக்டின் பபன்லசவாலயட்
e. இண்லடவாக்சவாகவார்ப்
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லமற்பசவான்னை
பூசசதிகளுக்கு

பூசசதிக்பகவால்லதி
எததிரவாக

சுற்றசசூழலதில்

மருந்தகள்,

மட்டும

இலக்கு

பசயல்படுமவாதலவால்

உள்ள

நன்னம

பவாதகவாப்பவானைத. லமலும

இவ்வனக

பயக்கும

னவத்த
பருத்ததிச

பூசசதிகளுக்கு

பூசசதிக்பகவால்லதி

மருந்தகள்

நதினலயவானை மற்றம பவாதகவாப்பவானை சுற்றசசூழலதில் பூசசதி எததிர்ப்புத்
தன்னம லமலவாண்னம ததிட்டங்களுக்கு(ஐ.ஆர்.எம) உகந்தனவ.
4. இளைஞ்சதிகப்பு

கவாய்ப்புழு

பபவாருளவாதவாரச

லசத

கவாய்ப்புழு அல்லத

மற்றும

நதினல:
மூன்ற

10

புள்ளைனிக்க்கவாய்ப்புழு:

கவாய்களளில்

பதவாடர்சசதியவானை

ஒரு

உயயிருள்ள

இரவுகளளில்

ஒரு

இரவயில் 8 அந்தப்பூசசதிகள் வநீதம கவாணப்படின் குயயினைவால்பவாஸ 25
EC,

ப்லரவாபயிலநவாபவாஸ

னதலயவானடகவார்ப்

50

EC

2.0

75 WP @ 20 கதிரவாம

மதி.லதி/லதிட்டர்
அல்லத

அல்லத

ஏலதனும

ஒரு

னபரித்ததிரவாயயிடு பயன்படுத்த லவண்டும.
5. ஸ்லபவாடவாப்டிரவா

அழதிக்கவும
லதிட்டுரவா

லதிட்டுரவா:

அல்லத
நதியூக்ளைனியவார

முட்னடக்குவயியனல

எஸ.எல்.என்.பயி.வயி

லசகரித்த

(ஸ்லபவாடவாப்டிரவா

பவாலதிதஹட்லரவாசதிஸ்

னவரஸ்)

ஒரு

எக்டருக்கு 500 எல்.ஈ அல்லத ஒரு ஏக்கருக்கு னரமன் 10 இ.சதி 200
மதி.லதி. அல்லத 250 கதிரவாம லவார்வயின் 75 W.P. 250 லதிட்டர் தண்ணநீரில்
கலந்த பதளளிக்கவும.
6. தண்டுப்பூசசதி

தவாக்குதனல

கட்டுபடுத்த

2

மதி.லதி./லதிட்டர்

ப்லரவாபபலனைவாபவாஸ பதளளிக்க லவண்டும.
7. கனைத்த மனழ தபய்யும இடங்களைனில் நத்னதகனளை கட்டுபடுத்த:

2% பமட்டவால்டினஹட்
நத்னதகள்

@ 12.5 கதிலலவா / எக்டர்

ஒளளிந்ததிருக்கும

இடங்களளிலும,

என்ற

அளவயில்

வரப்லபவாரங்களளிலும,

பசடிகனளச சுற்றதிலும னவக்க லவண்டும.
லநவாய் லமலவாண்னம
பவாரவா வவாடல் லநவாய்/ புததிய வவாடல் லநவாய்/ததிடீர வவாடல் லநவாய்/லவர
அழுகல் லநவாய்: இந்த லநவாயயின் அறதிகுறதிகள் நநீர்பவாசனைத்ததின் அல்லத
கனைத்த மனழக்கு பயின்னைர் ஏற்படும வறட்சதியயின் லபவாத பசடிகளளில்
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கவாணப்படும. லகவாபவால்ட்

குலளவானரடு

10 ppm ( 10 மதி.கதி/ 1 லதிட்டர்)

லநவாய்கவானை அறதிகுறதிகள் கண்ட சதில மணயிலநரங்களுக்குள் பதளளிக்க
லவண்டும அல்லத கவாப்பர் ஆக்சதி குலளவானரடு 25 கதிரவாம மற்றம 200
கதிரவாம

யூரியவானவ

சுற்றதிலும

மண்ணயில்

லதிட்டர் பயன்படுத்த

10

லதிட்டர்

ஊற்ற

தண்ணநீரில்

லவண்டும

கலந்த

பசடினய

/ கவார்பன்டசதிம

1 கதிரவாம/

லவண்டும.

கவாய் அழுகல் லநவாய்
பபவாதவவாக

முதலவாவத

உருவவாகும

கவாய்கள்

மனழசசவாரலதின்

கவாரணமவாக அழுகதிவயிடும. 2 கதிரவாம/ லதிட்டர் 75 W.P. லமன்லகவாபஜப் + 70 W.
P. குலளவாலரவாதலலவானைளில் பதளளிக்க லவண்டும. நல்ல
லதிட்டர்

பூஞ்சவான்

பகவால்லதி

ததிரவத்ததில், 10 கதிரவாம

பலனுக்கு

100

பசல்பவட் 99

அல்லத 50 மதி.லதி. ட்னரடவான் கலந்த பதளளிக்க லவண்டும.

ஆல்ட்டரலநரியவா கருகல் லநவாய் : லமன்லகவாபஜப் 2.5 கதிரவாம /லதிட்டர்
பதளளிக்க லவண்டும.
னமலரவாததீசதியம இனலப்புள்ளைனி லநவாய் மற்றும/அல்லது பவாக்டீரியவா
கருகல் லநவாய் :

200-250 லதிட்டர் தண்ணநீரில் ஸட்பரப்லடவானமசதின்

சல்லபட் (15-20 / கதிரவாம/எக்டர்) + கவாப்பர் ஆக்சதி குலளவானரடு (1..5 முதல்
2 கதிலலவா /எக்டர்) கலந்த பதளளிக்க லவண்டும.
கனளை லமலவாண்னம
கனளக்பகவால்லதிகள்

இளம

கனளகனள

கட்டுப்படுத்த

மதிகவும

பயனுள்ளதவாக உள்ளத.
கனளைமுனளைத்தபயினனைர

இடும

கனளைக்தகவால்லதிகள்

(50 முதல்

75

கதிரவாம எ.ஐ/எக்டர)
புற்கள்:

குயயிசலலவாபவாப்

எத்ததில்

அல்லத

பயிலனைவாக்சவாப்ரவாப்

எத்ததில்

அல்லத புலலவாசதிபவாப் பயியூனடல் பதளளிக்கவும
லகவானர புற்கள்: ப்லரவாபகுசபவாப் எத்ததில் பதளளிக்கவும
அகனற இனலக் கனளைகள்: னபரிததிலயவாபவாக் லசவாடியம பதளளிக்கவும
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முனறயவானை

கனளக்பகவால்லதிகனள

பயன்படுத்தவத

மதிகசசதிறந்தத.

சரியவானை

பபருமபவாலவானை

பருவத்ததில்

கனளக்பகவால்லதிகள்

இளமபுற்கனள (10-15 குனறவவானை நவாட்கள்) கட்டுப்படுத்தவததில் சதிறந்தத.
புற்கனள கட்டுப்படுத்தவதற்கு குயயிசலலவாலபவாப் எத்ததில் , பயிலனைவாலசப்ரவாப்
எத்ததில், புலலவாஜதிபவாப் பயியூனடல்
கட்டுப்படுத்தவதற்க்கு

பயன்படுத்தலவாம. லகவானரப் புற்கனள

பயிலனைவாலசப்ரவாப்

னபரித்ததிலயவாபவாக்

லசவாடியம

அகன்ற

சதிறந்தத. லமலும

வயலுக்கு

ஏற்ற

எத்ததில்

மதிகசசதிறந்தத. லமலும

இனல

கனளகளுக்கு

குறதிப்புகள்

பபற

மதிகச

லவளவாண்னம

பல்கனலக் கழக பதவாழதில்நுட்ப வல்லுனைர்களளிடம ஆலலவாசதிக்கவும.
வடிகவால் லமலவாண்னம
பருத்ததிக்கு

சதிறந்த

வடிகவால்

லதனவ. வயல்களளில்

நநீர்

லதங்குவதவால்

அதன் வளர்சசதி பவாததிக்கப்படும. ஆழமவானை களளிமண் மற்றம வடிகவால்
குனறந்த

வயல்கள்

பகுததிகளளில்
தகுந்த

நதில

பவாததிப்பனடயும. அததிக

அனமப்பயிற்கு

வடிகவால்கள்

பவாதகவாப்பதற்கு

எளளிததில்
பசய்ய

(குறதிப்பவாக

மனழ

ஆழமவானை

லவண்டும. மண்ணயின்

(முன்னுரினமயவாக

பபய்யும

களளிமண்) ஏற்ற
ஈரத்தன்னமனய

மனழஅளவு

மதி.மம

700-900

பகுததிகளளில்) நதில அனமப்புகனள கலப்னப உதவயியுடன் முகடு மற்றம
பவார்களவாக அனமக்க லவண்டும. லமலும இங்ஙனைம பயயிருடுவத மனழ
நநீனர லசமதிக்க உதவும. குறதிப்பவாக ஆழமவானை களளிமண் பூமதியயில் மற்றம
அததிக மனழ பபவாழதியும இடங்களளிலும, பவார்கள் அததிகப்படியவானை நநீனர
பவளளிலயற்ற

உதவும. வயலதின்

ஓரங்களளில்

நதில

அனமப்பயிற்லகற்ற

வடிகவால்கள் அனமப்பத அததிகப்படியவானை நநீனர பவளளிலயற்ற உதவும.
பருத்ததி பயயினர முகடுகளளில் பயயிரிடவும. இமமுனறயயில் பயயிரிட்டவால்
அததிக

மனழயயினைவால்

எவ்வயித

பவாததிப்பும

ஏற்படவாமல்

இருக்கும. நநீர்

லதக்கம கவாரணமவாக பயயிர்கள் பழுப்பு நதிறமவாக மவாறதினைவால் உரமதிடவும.
அததிக

மனழ

எததிர்பவார்க்கும

பகுததிகளளில்

உரமதிடுவனத

தள்ளளிப்

லபவாடவும. ஏபனைனைளில் மண்அரிப்பயினைவால் உரம வநீணவாகதி வயிடும. டி.ஏ.பயி 0.5

% முதல் 1 % (அல்லத) கனரயும தனழசசத்த கனரசல், 19:19:19 , ஒரு வவார
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இனட பவயயிளளில் இனலகளளின் லமல் பதளளிப்பத பயயினர நநீர்த் லதக்கப்
பவாததிப்புகளளிலதிருந்த மமண்டு வர உதவும.
தபவாது பயயிர நல லமலவாண்னம
1. லபரளைவு

மற்றும

நுண்

ஊட்டங்களைனின

லமமபடுத்தப்பட்ட

ஊட்டச்சத்து

லமலவாண்னம:

Cry1Ac

யயின்

முனறயவானை

நசசுத்தன்னம

பவளளிப்படவும,

லமலும

இனல

சதிவப்பவாவனத

குனறக்கவும, மக்நநீசதியம சல்லபட், 2% யூரியவா, இனத பதவாடர்ந்த 2%
டி.ஏ.பயி

கனரசனல

இனலகளளின்

லமல்

பதளளிக்கவும.

பருத்ததி

வவாடல் லநவாயயின் முதன்னம கட்டத்ததில் 1% லகவாபவால்ட் குலளவானரடு
பதளளிப்பத மற்றம 1% பவயிஸடின் மண்ணயில் ஊற்றதல், பயயினர
மமட்படடுக்க உதவும.
2. இனல சதிவப்பவாவனத தடுத்தல்: 90 வத நவாள் ஆனை பருத்ததியயின்

மமத 15 நவாட்கள் இனடபவளளியயில் 2% யூரியவா, 0.5% ஜதிங் சல்லபட், 0.2%
லபவாரவான் கனரசனல பதளளிக்கவும..
3. தமவாட்டுக்கள்

மற்றும

பூக்கனளைத்

தங்கச்

தசய்தல்:

பயிளலனைவாபயிக்ஸ 4.5 SL (என்.ஏ.ஏ), 21 பயி.பயி.ம. (7 மதி.லதி.வநீதம

15 லதி

தண்ணநீரில் கலந்த பதளளிக்கவும).
வவாரந்ததிர ஆலலவாசனனை அறதிக்னக இனணைப்புக் குழு:
அறதிஞரகள்

முகவரி

முனனைவர். லக. ஆர். கதிரவாந்ததி

இயக்குனைர், ம.ப.ஆ ரவா. நதி., நவாக்பூர்

முனனைவர்.ஏ.பஹச.பயிரகவாஷ்

ததி.ஒரு.

மற்றம

தனலவர்,

ம.ப.

ஆரவா.

நதி.,

(பயிரவாந்ததிய

நதினலயம),லகவாயமபுத்தூர்
முனனைவர்.டி.லமவாங்கவா

தனலவர், ம.ப.ஆரவா.நதி, (பயிரவாந்ததிய நதினலயம), சதிர்சவா

முனனைவர்.எஸ.பயி.சதிங்க்

தனலவர், பயயிர் பபருக்கம பயிரிவு, ம.ப.ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.சந்ததியவா கதிரவாந்ததி

தனலவர், பயயிர் பவாதகவாப்பு பயிரிவு, ம.ப.ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.பயிலளய்ஸ டிசுஸவா

தனலவர், பயயிர் ஊற்பத்ததி பயிரிவு, ம.ப.ஆரவா.நதி.,நவாக்பூர்

முனனைவர்.இஸபபல்லவா அகர்வவால்

முதன்னம வயிஞ்ஞவானைளி, ம.ப.ஆரவா.நதி., (பயிரவாந்ததிய நதினலயம),
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லகவாயமபுத்தூர்
ததிரு.எம.சலபஷ்

வயிஞ்ஞவானைளி,

ம.ப.ஆரவா.நதி.,

(பயிரவாந்ததிய

நதினலயம),

லகவாயமபுத்தூர்
தபவாறுப்பு வயிஞ்ஞவானைனிகள் -வவானைனினல அறதிக்னக (AICCIP னமயங்கள்):
அறதிஞரகள்

முகவரி

முனனைவர்.பரமஜநீத் சதிங்க்

பஞ்சவாப்

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

ததவானலலபசதி

மதினனைஞ்சல்

9463628801

rsmeenars@gmail.com

9464051995

pankaj@pau.edu

9416325420

cotton@hau.ernet.in

9255947380

slahuja2002@yahoo.com

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.
com

9460246043

hpagron@rediffmail.com

9335699132

jagdishk64@yahoo.com

கழகம,

பத்ததிண்டவா, பஞ்சவாப்

முனனைவர்.பங்கஜ் ரவாத்லதவார்

பஞ்சவாப்

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம,

பவாரித்கவாட், பஞ்சவாப்
முனனைவர்.ஜக்தநீஷ் பபனைளிவல்

சதி

சதி

எஸ-

ஹரியவானைவா

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம,

ஹதிசவார்-

125

004,

ஹரியவானைவா
முனனைவர்.எஸ.எல்.அஹஹுஜவா

சதி

சதி

எஸ-

ஹரியவானைவா

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகமசதிர்சவா, ஹரியவானைவா
முனனைவர்.லக.என்.பவாட்யவா

சுவவாமதி

லகஸவனைவாந்த

ரவாஜஸதவான் லவளவாண்னம
பல்கனலக்

கழகம,

ஸ்ரீ.கங்கவா

நகர்,

ரவாஜஸதவான்

முனனைவர். ஹர்ஹஜூல் மமனைவா

மகவாரவாணவா

பயிரதவாப்

லவளவாண்னம

மற்றம

பதவாழதில்நுட்ப

பல்கனலக்

கழகம,உதய்பூர்-

313001,

ரவாஜஸதவான்
முனனைவர்.நலரந்ததிர குமவார்

சதி எஸ ஏ லவளவாண்னம
மற்றம

பதவாழதில்நுட்ப

பல்கனலக் கழகம
கவான்பூர்

- 208 002,உத்ததிர

பயிரலதசம
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முனனைவர்.லகவாபவால்டு

நவ்சவாரி

லவளவாண்னம

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

7588151244

crsned@indiatimes.com

பல்கனலக் கழகம,நவ்சவாரி
- 396 450, குஜரவாத்
முனனைவர்.எம.டி. க்ஹன்பரவா

ஜஹுனைவாகத்

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம,

ஜஹுனைவாகத்- 362 ௦௦ 1, குஜரவாத்

முனனைவர்.ஆர்.டபயிள்யு. பருத்

மகவாத்மவா

ப்ஹஹுலல

லவளவாண்னம
கழகம

பல்கனலக்

ரஹஹுரி-

413

722,

மகவாரவாஷ்டிரவா

முனனைவர்.பயி.ஆர்.பவாட்டில்

பஞ்சவாப்ரவாவ்

லதஷ்முக்

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம, அலகவாலவா
444 104,மகவாரவாஷ்டிரவா

முனனைவர்.பயி.ஆர்.சன்வர்

மரத்வவாடவா

லவளவாண்னம

பல்கனலக் கழகம
பர்பவானைளி
431 402, மகவாரவாஷ்டிரவா
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முனனைவர்.சதநீஷ் பவார்சவாய்

ஆர்

வயி

எஸ.

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

08514-242296

sharmarars@gmail.com

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

9448633232

bheemuent@rediffmail.com

கழகம, குவவாலதியர் –
474 002, மத்ததிய பயிரலதசம

முனனைவர்.பயி.எஸ.நவாயக்

ஒரிசவா-

லவளவாண்னம

மற்றம

பதவாழதில்நுட்ப

பல்கனலக்
கழகம,புவலனைஸவர்751 003, ஒரிசவா
முனனைவர்.எஸ.பவாரததி

ஆசசர்யவா. என்.ஜதி.ரங்க்ஹவா
லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம, குண்டூர், ஏ.பயி.
முனனைவர்.ஷர்மவா

ஆசசர்யவா. என்.ஜதி.ரங்க்ஹவா
லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம,நந்ததியவால், ஏ.பயி.
முனனைவர்.அளடகட்டி

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம
தர்வவாத் - 580 005, கர்நவாடகவா

முனனைவர்.பபீமணவா

லவளவாண்னம

பல்கனலக்

கழகம, ரவாய்சசூர்584 102, கர்நவாடகவா
தமதிழ் நவாடு லவளவாண்னம
பல்கனலக்

கழகம,

ஸ்ரீவயில்லதிபுத்தூர்,
தமதிழ் நவாடு
தமதிழ் நவாடு லவளவாண்னம
பல்கனலக் கழகம
லகவாயமபுத்தூர்,
தமதிழ் நவாடு

தமவாழதிதபயரப்பு:

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள்- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (11-17 ஜஜூன் 2015) (30 வத நதினலயவானை வவாரம)

பருத்ததி பயயிர- வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள் No.1/2015
முனனைவர். அ..மணயிகண்டன்

வயிஞ்ஞவானைனி, ம.ப.ஆரவா.நதி., நவாக்பூர்

முனனைவர். லஜவா. ஆனைளி ஷநீபவா

வயிஞ்ஞவானைனி, ம.ப.ஆரவா.நதி., நவாக்பூர்

முனனைவர். மவா.. சரவணன்

வயிஞ்ஞவானைனி, ம.ப.ஆரவா.நதி., நவாக்பூர்

முனனைவர். க. பவாலசுப்பயிரமணயியம

முதனனம வயிஞ்ஞவானைனி, ம.ப.ஆரவா. நதி., நவாக்பூர்

முனனைவர். பஜ. அமுதவா

மூத்த வயிஞ்ஞவானைனி, ம.ப.ஆரவா.நதி., நவாக்பூர்

-------அறதிக்னக முடிவு-------

வவாரவாந்ததிர ஆலலவாசனனைகள்- பருத்ததி பயயிர் சவாகுபடி (11-17 ஜஜூன் 2015) (30 வத நதினலயவானை வவாரம)

