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ನರ್ಸರಿ್ನಿರ್ಸಹಣ 



ನರ್ಸರಿಯನನು ಸಿದ್ಧಗ್ ೊಳಿರ್ನರ್ುದ್ನ

• ನರ್ಸರಿಗ್ಾಗಿ ಎತತರದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿ/ರ್ಥಳವನುು ಯ್ಕ ಮಾಡಿಕಗೂಳಳಬಗೇಕು
• ನರ್ಸರಿಗ್ಗ ಹತಿತರದಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿರುವ ನೇರಾವರಿ ಸೌಲಭಯವನುು ಹಗೂೊಂದಿರುವ

ಹಗಚ್ುು ಫಲವತ್ಾತದ ಲಗೂೇಮಿ ಮಣ್ಣನುು ಯ್ಕಮಾಡಿಕಗೂ ಳ್
• ಮಣ್ಣಣನೊಂದ ಕೇಟ/ರಗೂೇಗಗಳು ಹರಡುವುದನುು ತಪ್ಪಿರ್ಲು ನರ್ಸರಿ 

ಭೂಮಿಯನುು ಪ್ರತಿ ವರ್ಸ ಬದಲಾಯಿರ್ುತಿತರಿ
• 1 ಎಕರಗ ರ್ಸಿ ನಾಟಿಗ್ಗ 1 ಮಿೇ ಅಗಲ, 40 ಮಿೇ ಉದದ ಮತುತ 15 ಸಗೊಂ ಎತತರದ 

ಹಾಸಿಗ್ಗ ಅಥವಾ ಬಗಡ್ ಸಾಕಾಗುತತದಗ.
• ಕೇಟ/ರಗೂೇಗಗಳನುು ನಯೊಂತಿರರ್ಲು ಬೇಜ ರ್ೊಂರ್ಕರಣಗಯ ವಿಧಾನವನುು 

ಅನುರ್ರಿರ್ಬಗೇಕು
• ನರ್ಸರಿ ಬಗಡ್ ಗಳನುು ಎಫ ವಗೈಎೊಂ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಣನೊಂದ ಮುಚ್ಚುರಿ.
• ಮೊಳಕಗಯೊಡಗಯುವವರಗಗ್ಗ ಬಗೇಸಿಗ್ಗಯಲಿ್ಲ ನಗರ್ನ ವಯವಸಗಥ ಮಾಡಿ.
• ರ್ೊಂಜಗಯ ವಗೇಳಗಯಲಿ್ಲ ನಯಮಿತವಾಗಿ ನೇರಿನ ಬಗಡ್ ಗಳನುು ಮಾಡಿ. 

ರ್ಸಿಗಳನುು ಗಟಿಿಯಾಗಿರ್ಲು ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುೊಂಚ್ಚತವಾಗಿ ಕಗೂನಗಯ 10 
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೇರಿನ ಪ್ೂರಗೈಕಗಯನುು ಕರಮೇಣ್ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿರಿ.

• ಬೇಜಗಳು ಒೊಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ ಮೊಳಕಗಯೊಡಗಯುತತವಗ ಮತುತ ರ್ುಮಾರು 6 
ವಾರಗಳಲಿ್ಲ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿದಧವಾಗುತತವಗ. ಮುಖ್ಯ ಜಮಿೇನನಲಿ್ಲ 40-45 
ದಿನಗಳ ಯರಗೂೇಗಯಕರ ರ್ಸಿಗಳನುು ಕಸಿ ಮಾಡಿ



1 ಸ ೆಂಟ್ (40 ಮೋ2) ನರ್ಸರಿ ಬ ಡ್ಗ್ರಗಿ ಪ್ೋಷಕರೆಂಶ ಶಿಫರರರ್ನ

ಕರ.ರ್ೆಂ ಇನ್ಪುಟ್್ಗಳು ಪರಮರಣ
1 ಎಫ ವಗೈಎೊಂ 50 – 100 ಕಗಜಿ
2 ಅಝೊಸಿಿರಿಲ್ಲಯಮ್ 1 ಕಗಜಿ
3 ಫಾರ್ಫರಸ್ಸಗೂಲುಯಬಲಗೈಜರ್ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ

(ಪ್ಪಎಸ್ ಬ)

1 ಕಗಜಿ

4 ಟ್ಗೈಕಗೂಡಮಾಸವಿರಿಡಗ 1 ಕಗಜಿ
5 ವಿಎಎೊಂ 2 ಕಗಜಿ

ಮೇಲಗ ರ್ೂಚ್ಚರ್ಲಾದಇನ ಪ್ುಟ ಗಳನುು ಬೇಜಗಳನುು ಬತತನಗ ಮಾಡುವಮುೊಂಚ್ಚತವಾಗಿನರ್ಸರಿ ಬಗಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಕಗಜಿ/ಎೊಂ2 ಪ್ರಮಾಣ್ದಲ್ಲಿ
ಅನವಯಿರ್ಬಗೇಕು. 

ನರ್ಸರಿ ಬ ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜರಗದ್ ಅೆಂತರ: ಬ ಡ್ನಿೆಂದ್ ಬ ಡ ನಡನವ 10 ಸ ೆಂಮೋ, ಬೋಜದೆಂದ್ ಬೋಜಕ ೆ -2.5 ಸ ೆಂಮೋ
ಬೋಜದ್ ದ್ರ – 650 ಗ್ರರೆಂ/ 1 ಸ ೆಂಟ್ (ಒ.ಪಿ) 100 ಗ್ರರೆಂ/ 1 ಸ ೆಂಟ್ (ಹ ೈಬರಡ್ಗಳು



ಪ್ೋಷಕರೆಂಶ ನಿರ್ಸಹಣ 



ಸರರ್ಯರ್್
ಗ್ ೊಬ್ಬರಗಳು (ಪರತಿ್
ಎಕರ ಗ್ ಡ ೊೋಸ್ಗಳು)  

• ಹಸಿರು ಗ್ಗೂಬಬರಗಳನುು ಹೂಬಡುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ
ಬಗಳಗರ್ಬಗೇಕು ಮತುತ ಸಗೇರಿರ್ಬಗೇಕು

• ಕಗೂನಗಯ ನಗೇಗಿಲ ಉಳುಮ ಮಾಡುವ ರ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ
ಪ್ರಮುಖ್ ಜಮಿೇನಗ್ಗ ಎಫ ವಗೈಎೊಂ, ನೇಮ್ ಪೌಡರ್
ಮತುತ ಟ್ಗೈಕಗೂೇಡಮಾಸ ವಿರಿಡಗ ಮಿಶ್ರರಣ್ವನುು ಅನವಯಿಸಿ

• ಎೊಂಡಗೂಮೈಕಗೂರಗೈಝ, ಮಲ್ಲಿಮೈಕಗೂರನೂಯಟಿರಯೊಂಟ
ಮಿಕಸರ್ (10 ಕಗಜಿ/ಎಕರಗ), ಕಾಯಲ್ಲಸಯೊಂಮತುತ 
ಬಗೂೇರಾನ (10 ಕಗಜಿ/ಎಕರಗ), ರ್ಲಫರ್ ಬಗೊಂಟ್ಗೂೇನಗೈಟ
(10 ಕಗಜಿ/ಎಕರಗ)ಯ ಮಣ್ಣಣನ ಬಳಕಗಯನುು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ 
ನೊಂತರ ಅಥವಾ ಮುೊಂಚ್ಚತವಾಗಿ.

• ರ್ರ್ಯಕ ಹೊಂತದಲ್ಲ,ಿ ಫಗರಸ್ಮತುತ ಮಗಿುೇಶಿಯಮ್ (5 
ಕಗಜಿ/ಎಕರಗ), ಸಿೇವಿೇಡ್ಎಕ್ಸ ಟ್ಾರಕ್ಿ ಮತುತ ಚಗಲಗೇಟ್ಗಡ್
ಝೊಂಕ್ (500 ಗ್ಾರೊಂ/ಎಕರಗ) ಮಣ್ಣಣನ ಬಳಕಗಯನುು
ಶಿಫಾರರ್ು ಮಾಡಲಾಗಿದಗ.

• ಹಣ್ಣಣನ ಬಗಳವಣ್ಣಗ್ಗಯ ಹೊಂತದಲ್ಲ,ಿ ಕಾಯಲ್ಲಸಯೊಂ ನಗೈಟ್ಗರೇಟ
(10-25 ಕಗಜಿ/ಎಕರಗ) ಮಣ್ಣಣನ ಬಳಕಗಯನುು ರ್ಹ 
ಶಿಫಾರರ್ು ಮಾಡಲಾಗಿದಗ.

ಕರ.ರ್ೆಂ ಇನ್ಪುಟ್್ಗಳು ಪರಮರಣ

1 ಎಫ ವಗೈಎೊಂ 200 – 500 ಕಗಜಿ

2 ಅಝೊಟ್ಗೂಬಾಯಕಿರ್ 2-4 ಕಗಜಿ

3
ಫಾರ್ಫರಸ್ಸಗೂಲುಯಬಲಗೈಜರ್ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ

(ಪ್ಪಎಸ್ ಬ)
2-4 ಕಗಜಿ

4 ಪ್ಪಜಿಪ್ಪಯರ್ (ರಗೈಝೊಬಾಯಕಿೇರಿಯಾ) 2-4 ಕಗಜಿ

5 ವಿಎಎೊಂ 5-10 ಕಗಜಿ

ಕರ.ರ್ೆಂ ಅನವಯಿರ್ನರ್ ರ್ಮಯ
ಡ ೊಸ ೋಜ್ (ಕ ಜಿ/ಎಕರ )

ಯೊರಿ
ಯರ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಪ್ಟ್ರಯಶ್

1
ಕ ೊನ ಯ ಬರರಿಗ್ ನ ೋಗಿಲ ಉಳುಮೆಯ

ರ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ 65 150 20

2 30 ಡಿಎಟಿ 65 0 20

3 60 ಡಿಎಟಿ 65 0 20

4 90 ಡಿಎಟಿ 65 0 20

ಒಟನು 260 150 80



ಹೆಂತ ಶಿಫರರರ್ನ ಪರತಿ ಎಕರ ಗ್ ಡ ೊಸ ೋಜ್
ರ್ರ್ಯಕ ಹೆಂತ 20-20-20 5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ

ಮಲ್ಲಿಮೈಕಗೂರನೂಯಟಿರಯೊಂಟಚಗಲಗೇಟ 2.5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ

ಪುಷಪಪರತ್ ರಯ ಬ ಳರ್ಣಿಗ್ 20-20-20 5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ
ಮಲ್ಲಿಮೈಕಗೂರನೂಯಟಿರಯೊಂಟಚಗಲಗೇಟ 2.5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ

ಪ್ರರಟಿೇನಹಗೈಡಗೂರಲಗೈಸಗೇಟ 2.5 ಮಿಲ್ಲೇ/ಲ್ಲೇ

ಹೊವಿನ ಉಪಕರಮ ಬಗೂರಾನ (20%) 1-1.5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ
ಸಿಎನ 5 ಮಿಲ್ಲೇ/ಲ್ಲೇ
ಸಿೇವಿೇಡ್ಎಕ್ಸ ಟ್ಾರಕ್ಿ 2.5 ಮಿಲ್ಲೇ/ಲ್ಲೇ

50% ಹೊಬಡನವಿಕ 00:52:34 5g ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ
ಪ್ರಟ್ಾಯಶಿಯೊಂ/ ಬಗೂರಾನ 1-2 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ

ಹಣಿಿನ ರೊಪುಗ್ ೊಳುುವಿಕ ಪ್ರಟ್ಾಯಶಿಯೊಂಮಗಿುಶಿಯೊಂರ್ಲಗಫೇಟ 3 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ
ಮಲ್ಲಿಮೈಕಗೂರನೂಯಟಿರಯೊಂಟಮಿಶ್ರರಣ್
ಚಗಲಗೇಟ್ಗಡ್

1 ಮಿಲ್ಲೇ/ಲ್ಲೇ

ಹಣಿಿನ ಬ ಳರ್ಣಿಗ್ 13:00:45 5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ
ಸಿಎನ 5 ಮಿಲ್ಲೇ/ಲ್ಲೇ
ಮಲ್ಲಿಮೈಕಗೂರನೂಯಟಿರಯೊಂಟಚಗಲಗೇಟ

ಮಿಶ್ರರಣ್ (ಎೊಂಒ)

1-1.5 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ

ಎಲ ಗಳ ಮೆೋಲ ಸಿೆಂಪಡಿರ್ನರ್ುದ್ಕರೆಗಿ ವ ೋಳರಪಟಿು



ಬಗಳಗ
ರಕ್ಷಣಗಯ
ವಗೇಳಾಪ್ಟಿಿ
✓ ರಗೂೇಗದ ನವಸಹಣಗ

✓ ಕೇಟದ ನವಸಹಣಗ



ಡರಯೆಂಪಿೆಂಗ್ ಆಫ (0-40 ದನಗಳು) 
ನರ್ಸರಿ ಹೆಂತ

1. ಬೇಜವು ಕಗೂಳಗತುಹಗೂೇಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೊಳಕಗ ಮಣ್ಣಣನೊಂದ 
ಹಗೂರಬರುವಮೊದಲಗೇ ಸಾಯಬಹುದು.

2. ಎಳಗಯ ರ್ಸಿಗಳ ಕಾೊಂಡವು ನೇರು ಸಗೂೇರುವಿಕಗಮತುತ 
ಕಾೊಂಡದ ಮೇಲಗ ಬದುದ ಸಾಯುವುದನುು ತ್ಗೂೇರಿರ್ುವ ಮೂಲಕ 
ಅವುಗಳು ಹಗೂರಹಗೂಮಿಿದ ನೊಂತರ ದಾ್ ಮಾಡಲಿಡಬಹುದು.

3. ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ರಗೂೇಗವು 2-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಗೇಪಗಗಳರೂಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣ್ಣಸಿಕಗೂಳಳಬಹುದು, ರ್ೊಂಪ್ೂಣ್ಸ ಮೊಳಕಗ ನಾಶ್ರವಾಗಬಹುದು.

• ಸಿಒಸಿ+ ಸಗೆಪ್ರಿಮೈಸಿನಮತುತ ಟ್ಗಟ್ಾರಸಗೈಕಿನ
ಹಗೂೊಂದಾಣ್ಣಕಗ : 3ಗ್ಾರೊಂ+ 1 ಗ್ಾರೊಂ

• ಕಾಪ್ರ್ಹಗೈಡಾರಕಗಸೈಡ್ಮತುತ ಫಾಸಗಟ್ಗೈಲ್
ಎಎಲ್, 2 ಗ್ಾರೊಂ/ಲ್ಲೇ



ಥ್ ೈಪ್ಸ್ (40-90
ದನಗಳು)
• ವಯರ್ಕ ಮತುತ ಅಪ್ಸರಗ ಹುಳುಗಳಗರಡೂ ಬಗಳಗಯನುು 
ಹಾನಗ್ಗೂ್ರ್ುತತವಗಮತುತ ಎಲಗಯ ಅೊಂಗ್ಾೊಂಶ್ರವನುು
ಸಿೇಳುತತವಗ ಮತುತ ರರ್ವನುು ಹೇರಿಹಾಕುತತವಗ.
• ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ ಬಗಳಗಗಳ ಮೇಲಗ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೇಟವು
ನರ್ಸರಿಯಿೊಂದ ಪಾರರೊಂಭವಾಗುವಅದರ 
ಜಿೇವಿತ್ಾವಧಿಯಾದಯೊಂತರ್ರ್ಯಗಳನುು ಬಾಧಿರ್ುತತದಗ.
• ಕಗೂೇಮಲ ಚ್ಚಗುರುಗಳು, ಮೊಗುೆಗಳು ಮತುತ ಹೂವುಗಳು 
ದಾ್ಗ್ಗೂಳಗ್ಾಗುವಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳು
ತಿರುಚ್ಲಿಡುತತವಗಮತುತ ವಿರೂಪ್ಗ್ಗೂಳುಳತತವಗ, ಎಲಗಗಳು
ಮೇಲುಿಖ್ವಾಗಿರ್ುರು್ಗ್ಗೂಳುಳತತವಗ.
• ದಾ್ಗ್ಗೂಳಗ್ಾದರ್ರ್ಯಗಳು ಕುೊಂಠಿತಗ್ಗೂಳುಳತತವಗ, 
ಎಲಗಗಳು ಉದುರಿ ಹಗೂೇಗುತತವಗ, ತ್ಾಜಾ ಮೊಗುೆಗಳು 
ರ್ುಲಭವಾಗಿ ಮತುತ ಕಗಳಗ್ಗ ಬೇಳುತತವಗ.ನಿಯೆಂತರಣ :
ಸಿಿನಗೂಸಾದ್ ಅಥವಾ ಕಗೂಿರಾೊಂಥ್ಾರನಲ್ಲಪ್ರರಲ್



ತ್ ೊಣಚಿ್ಹನಳು
• ಅಪ್ಸರಗ ಮತುತ ವಯರ್ಕ ಹುಳುಗಳು ಎಲಗಗ್ೊಂದ ರರ್ವನುು 

ಹೇರಿಕಗೂಳುಳತತವಗ
• ಬಾಧಿತ ಎಲಗಗಳು ಎಲಗಯ ಅೊಂಚ್ುಗಳ ಉದದಕೂಕ ಕಗಳಮುಖ್ವಾಗಿ

ರ್ುರು್ಯಾಗಿರುತತವಗ ಮತುತ ತಲಗಕಗಳಗ್ಾದ ದಗೂೇಣ್ಣಯ 
ಯಕಾರವನುು ಪ್ಡಗಯುತತವಗ.

• ಎಲಗ ತ್ಗೂಟುಿಗಳು ಉದದವಾದ ಮತುತ ರ್ಣ್ಣ ಎಲಗಗಳು ದಾರದಿೊಂದ
ಕೂಡಿರುತತವಗ ಮತುತ ಗ್ಗೂೊಂಚ್ಲುಗಳೊಂತ್ಗ ಕಾಣ್ುತತವಗ.

• ಎಲಗಗಳು ಕಡು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕಗಕ ತಿರುಗುತತವಗ ಮತುತ ಎಲಗಗಳ 
ಪ್ರರಗಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತದಗ, ಹೂಬಡುವಿಕಗಯನುು
ನಲ್ಲಿರ್ುತತದಗ ಮತುತ ಗಣ್ನೇಯ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಗ.

• ತಿೇವರವಾದ ಪ್ರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಣನ ಸಿಪಗಿಯು ಗಟಿಿಯಾಗುತತದಗ
ಮತುತ ಹಣ್ಣಣನ ಮೇಲಗ ಬ್ಯ ಪ್ಟಿಿಗಳು ಕಾಣ್ಣಸಿಕಗೂಳುಳತತವಗ.

ನಿಯೆಂತರಣ : 

ಹಗಕಸಥಿಯಝೊಕ್ಸ 5.45% ಇಸಿ – 120-200

ಮಿಲ್ಲೇ/ಎಕರಗ



ನನಸಿಗಳು
• ಇವುಗಳು ಕಗೂೇಮಲ ಚ್ಚಗುರುಗಳು, ಎಲಗಗಳು ಮತುತ 

ಎಲಗಗಳ ಕಗಳಗಿನ ಮೇಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕಗೂಳುಳತತವಗ.
• ರರ್ವನುು ಹೇರಿಕಗೂೊಂಡು ರ್ಸಿಯ ಶ್ರಕತಯನುು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡುತತವಗ.
• ಸಿಹ ಪ್ದಾಥಸಗಳನುು ರ್ರವಿರ್ುತತದಗ, ಇದು 

ಇರುವಗಗಳನುು ಯಕರ್ಷಸರ್ುತತದಗ ಮತುತ ಮಸಿ ಅಚ್ುನುು
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿರ್ುತತದಗ. ಮಸಿ ಅಚ್ಚುನೊಂದಾಗಿ ಕಪ್ುಿ
ಬಣ್ಣವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿರ್ುವ ಬೇಜಗಳು 
ಗುಣ್ಮಟಿವನುು ಕಳಗದುಕಗೂಳುಳತತವಗ ಮತುತ 
ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬಗಲಗ ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಗ.

• ಗಿಡಹಗೇನುಗಳ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿಯು
ನಗೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಗ ಮತುತ ವಗೈರಸ್ 
ರಗೂೇಗಗಳ ಹರಡುವಿಕಗಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗೂೇಕ್ಷವಾಗಿ 
ವಾಹಕಗಳಾಗಿ ಕಾಯಸನವಸಹರ್ುತತದಗ.

ನಿಯೆಂತರಣ : 

ಇಮಡರಕ ೊಿಪಿರಡ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್ – 50-100 ಮಲ್ಲೋ/ ಎಕರ 

ಅಸಿಟ್ರಮಪಿರಡ 20% ಎಸ್ಪಿ – 20-40 ಮಲ್ಲೋ/ ಎಕರ 



ಕೋಟ್ನ ೊಣ (90-12 ದನ)
• ಕಗೂೇಮಲ ಚ್ಚಗುರುಗಳು, ಎಲಗಗಳುಮತುತ ಎಲಗಗಳ ಕಗಳಗಿನ 

ಮೇಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಾಣ್ಣಸಿಕಗೂಳುಳತತವಗ.

• ರರ್ವನುು ಹೇರಿಕಗೂೊಂಡು ರ್ಸಿಯ ಶ್ರಕತಯನುು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುತತವಗ.

• ಸಿಹ ಪ್ದಾಥಸಗಳನುು ರ್ರವಿರ್ುತತದಗ, ಇವುಗಳು ಇರುವಗಗಳನುು
ಯಕರ್ಷಸರ್ುತತವಗ ಮತುತ ಮಸಿ ಅಚ್ುನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿರ್ುತತದಗ. 
ಮಸಿ ಅಚ್ಚುನೊಂದಾಗಿ ಕಪ್ುಿ ಬಣ್ಣವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿರ್ುವ
ಬೇಜಗಳು ಗುಣ್ಮಟಿವನುು ಕಳಗದುಕಗೂಳುಳತತವಗ ಮತುತ 
ಇೊಂತಹವುಗ್ಗ್ಗ ಬಗಲಗ ಕಡಿಮಯಿರುತತದಗ.

• ಗಿಡಹಗೇನುಗಳ ಕಾರಣ್ದಿೊಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿಯು
ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಗ ಮತುತ ರಗೂೇಗಗಳ ಹರಡುವಿಕಗಯ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಗೂೇಕ್ಷವಾಗಿ ವಾಹಕಗಳಾಗಿ
ಕಾಯಸನವಸಹರ್ುತತದಗ.

ನಿಯೆಂತರಣ : 
ಇಮಡರಕ ೊಿಪಿರಡ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್ – 50-100 ಮಲ್ಲೋ/ಎಕರ 
ಅಸಿಟ್ರಮಪಿರಡ 20% ಎಸ್ಪಿ – 20-40 ಮಲ್ಲೋ/ಎಕರ 



ನಿಯೆಂತರಣ : 
• ಕಗೂಿರಗೂೊಂಥ್ಾರನಲ್ಲಪ್ರರಲ್, 60 ಮಿಲ್ಲೇ/ಎಕರಗ
• ನಗೂವಾಲುರಾನ - 300 ಮಿಲ್ಲೇ/ಎಕರಗ
• ಥಿಯಾಕಗೂಿಪ್ಪರಡ್ -0.2 ಮಿಲ್ಲೇ/ಲ್ಲೇ, 

ಹಣನಿ್ಕ ೊರಕ
ಎರಡನಗೇ ಮತುತ ಮೂರನಗೇ ಹೊಂತದ
ಲಾವಾಸಗಳು ಪ್ುರ್ಿಪಾತ್ಗರಯ ಬ್ಯಲ್ಲಿ
ರೊಂಧ್ರವನುು ಉೊಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಮಣ್ಸಿನ ಬೇಜಗಳನುು ಪ್ರವಗೇಶಿಸಿ
ತಿೊಂದುಹಾಕುತತವಗ.
ಬಾಧಿತ ಬೇಜಕಗೂೇಶ್ರಗಳು
ಉದುರಿಹಗೂೇಗುತತವಗ ಅಥವಾ ಒಣ್ಗಿದಾಗ
ಬ್ ಬಣ್ಣಕಗಕ ತಿರುಗುತತವಗ.



ಬರಯಕುೋರಿಯರದ್ ಎಲ ಚನಕ ೆ/ಬ ಿೈಟ್
• ರ್ಣ್ಣ ವೃತ್ಾತಕಾರದ ಅಥವಾ ಅನಯಮಿತ, ಗ್ಾಢ ಕೊಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ುಿ ಜಿಡಿಿನೊಂತಹ

ಕಲಗಗಳು.

• ಅನಯಮಿತ ಕಲಗಗಳನುು ರೂಪ್ಪರ್ಲು ಚ್ುಕಗಕಗಳು ಒಗೂೆಡಲಿಡುತತವಗ. ತಿೇವರವಾದ
ಪ್ಪೇಡಿತ ಎಲಗಗಳು ಕಗೂಿೇರಗೂಟಿಕ್ ಯಗುತತವಗ ಮತುತ ಉದುರಿಹಗೂೇಗುತತವಗ.

• ತ್ಗೂಟುಿಗಳು ಮತುತ ಕಾೊಂಡಗಳು ರ್ಹ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೇರುತತವಗ. ಕಾೊಂಡದ ಸಗೂೇೊಂಕು
ಕಾಯನಸರ್ ಬಗಳವಣ್ಣಗ್ಗ ಮತುತ ರಗೊಂಬಗಗಳ ಒಣ್ಗುವಿಕಗಗ್ಗ ಕಾರಣ್ವಾಗುತತದಗ.

• ಹಣ್ುಣಗಳ ರ್ುತಿತನಲ್ಲಿ, ತ್ಗಳು-ಹಳದಿ ಗಡಿಯೊೊಂದಿಗ್ಗ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ನಗನಗಸಿದ ಕಲಗಗಳು
ಬಗಳಗಯುತತವಗ ಮತುತ ಉತಿತಿತಯಾಗುತತವಗ.

• ಚ್ುಕಗಕಗಳು ಕೊಂದು ಬಣ್ಣಕಗಕ ತಿರುಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುೊಂಡಿಗಳನುು
ಉೊಂಟುಮಾಡುತತವಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಕಿೇರಿಯಾದ ಕಗೂೇಜಗನ ಇರುವ ಹಗೂಳಪ್ಪನ
ಹನಗಳನುು ಗಮನರ್ಬಹುದಾಗಿದಗ.

ನಿಯೆಂತರಣ : 

ಸಿಒಸಿ – ಬೂಿಕಾಪ್ರ್ (3 ಗ್ಾರೊಂಗಳು)  + ಸಗೆಪ್ರಿಮೈಸಿನಮತುತ
ಟ್ಗಟ್ಾರಸಗೈಕಿನಹಗೂೊಂದಾಣ್ಣಕಗ (1 ಗ್ಾರೊಂ) ಪ್ರತಿ ಲ್ಲೇಟರ್ ಗ್ಗ



ಸ ಸ ೊೆಸಸ ೊಪರರ ಎಲ ಚನಕೆ
• ಎಲಗಗಳ ಕಲಗಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕೊಂದು ಮತುತ ವೃತ್ಾತಕಾರವಾಗಿದುದ
ರ್ಣ್ಣದಿೊಂದ ದಗೂಡಿ ತಿ್ ಬೂದು ಕಗೇೊಂದರಗಳು ಮತುತ ಗ್ಾಢ ಕೊಂದು 
ಅೊಂಚ್ುಗಳನುು ಹಗೂೊಂದಿರುತತವಗ. ಕಲಗಗಳು 1 ಸಗೊಂಮಿೇ ಅಥವಾ ಅದಕಕೊಂತ 
ಹಗಚ್ಚುನ ವಾಯರ್ಕಗಕ ಹಗಚಾುಗಬಹುದು ಮತುತ ಕಗಲವೊಮಿ ಒಟಿಿಗ್ಗ 
ಸಗೇರಿಕಗೂಳಳಬಹುದು.
• ಕಾೊಂಡ, ತ್ಗೂಟುಿ ಮತುತ ಮೊಗಿೆನ ಕಲಗಗಳು ಗ್ಾಢವಾದ 
ಅೊಂಚ್ುಗಳಗ ೊಂದಿಗ್ಗ ತಿ್ ಬೂದು ಕಗೇೊಂದರಗಳನುು ಹಗೂೊಂದಿರುತತವಗ, ಯದರಗ 
ಅವುಗಳು ವಿಶಿರ್ಿವಾಗಿಅೊಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತತವಗ.
• ತಿೇವರವಾಗಿ ಸಗೂೇೊಂಕತಎಲಗಗಳು ಅಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ
ಉದುರಿಹಗೂೇಗುತತವಗ, ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಅತಯೊಂತ 
ಕಡಿಮಯಾಗುತತದಗ.

ನಿಯೆಂತರಣ : 

ಟ್ಗೈಫಾಿಕಸಸಗೂೆಬನ + ಟ್ಗಬುಯಕಗೂನಾಝೊಲ್



ಹಣನಿಕ ೊಳಕ
• ಕಲಗಗಳು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ವೃತ್ಾತಕಾರದಲ್ಲಿರುತತವಗ, ನೇರಿನಲ್ಲಿ ನಗನಗಸಿದೊಂತಿರುತತವಗ

ಮತುತ ಕಪ್ುಿ ಅೊಂಚ್ುಗಳಗ ೊಂದಿಗ್ಗ ಗು್ಬದಿದರುತತವಗ. ಗು್ಬದದ ಚ್ುಕಗಕಗಳು ಶಿಲ್ಲೇೊಂಧ್ರದ
ಬೇಜಕಗಳ ಗುಲಾಬ ಬಣ್ಣದ ಪ್ುೊಂಜದಗೂೊಂದಿಗ್ಗ ಮುಚ್ುಲಿಟಿಿವಗ. ರಗೂೇಗವು
ಮುೊಂದುವರಗದೊಂತ್ಗ ಕಲಗಗಳು ಹರಡುತತವಗ, ಶಿಲ್ಲೇೊಂಧ್ರ ಅಸಗವುಸಲ್ಲಯನುು
ಪ್ರತಿನಧಿರ್ುವ ಕಪಾಿದ ಫರಕಿಫಿಕಗೇಶ್ರನ ಗಳಗ ೊಂದಿಗ್ಗ ಕಗೇೊಂದಿರೇಕೃತ ಗುರುತುಗಳನುು
ರೂಪ್ಪರ್ುತತವಗ.

• ಅನಗೇಕ ಕಲಗಗಳನುು ಹಗೂೊಂದಿರುವ ಹಣ್ುಣಗಳು ಅಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಉದುರಿಹಗೂೇಗುತತವಗ,
ಇದರಿೊಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಚ್ಚುನ ಪ್ರಮಾಣ್ದಲ್ಲಿ ನರ್ಿ ಉೊಂಟ್ಾಗುತತದಗ.

• ಶಿಲ್ಲೇೊಂಧ್ರವು ಹಣ್ಣಣನ ಕಾೊಂಡದ ಮೇಲಗ ದಾ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತ ಕಾೊಂಡದ
ಉದದಕೂಕ ಹರಡಿ ಸಾಯುವ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಗ್ಗೂೇಚ್ರಿರ್ಬಹುದು.

ನಿಯೆಂತರಣ
ಅಝೊಕಸಸಗೂೆಬನ11.5% + ಮಾಯೊಂಕಗೂಝೆಬ್30% ಡಬುಿಪ್ಪ – 300 ಗ್ಾರೊಂ/ಎಕರಗ

ಅಝೊಕಸಸಗೂೆಬನ11% + ಟ್ಗಬುಯಕಗೂನಾಝೊಲ್18.3% - 240 ಮಿಲ್ಲೇ/ಎಕರಗ

ಮಾಯೊಂಕಗೂಝೆಬ್63% ಡಬುಿಪ್ಪ – 200 ಗ್ಾರೊಂ/ಎಕರಗಅಥವಾಕಾಪ್ರ್ಹಗೈಡಗೂರಕಗೂಿರಗೈಡ್

ಟ್ಗಬುಯಕಗೂನಾಝೊಲ್ 25% ಡಬುಿಜಿ- 200-300 ಗ್ಾರೊಂ/ಎಕರಗ



ಬ್ಯಲನಮೆೋಡಿನ ಶಿಲ್ಲೋೆಂಧ್ರ

• ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಗಯ ಮೇಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಗೂಿೇರಗೂೇಟಿಕ್ ಕಲಗಗಳು ಅಥವಾ
ಚ್ುಕಗಕಗಳು ಕಾಣ್ಣಸಿಕಗೂಳುಳತತವಗ.

• ಹಲವಾರು ಕಲಗಗ್ರುವಾಗ ಅವುಗಳು ಒಗೂೆಡಿ ಎಲಗಗಳ
ಸಾಮಾನಯ ಕಗೂಿೇರಗೂೇಸಿಸ್ ಗ್ಗ ಕಾರಣ್ವಾಗಬಹುದು.

• ಕಗಳಗಿನ ಎಲಗಯ ಮೇಲಗೈಯಲ್ಲ,ಿ ಕಲಗಗಳನುು ಬ್ಯ ಬಣ್ಣದಿೊಂದ
ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ುಡಿಯ ಬಗಳವಣ್ಣಗ್ಗಯಿೊಂದಮುಚ್ುಲಿಟಿಿರುತತದಗ.

• ರಗೂೇಗವು ಹಳಗಯ ಎಲಗಗ್ೊಂದ ಚ್ಚಗುರುತಿತರುವ ಎಲಗಗ್ಗ್ಗ
ಮುೊಂದುವರಿಯುತತದಗ ಅಥವಾ ಸಾಗುತತದಗ ಮತುತ ಎಲಗಗಳು
ಉದುರಿಹಗೂೇಗುವುದುಇದರ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣ್ವಾಗಿದಗ

ನಿಯೆಂತರಣ
ಅಝೊಕಸಸಗೂೆಬನ11.5% + ಮಾಯೊಂಕಗೂಝೆಬ್30% WP – 300 ಗ್ಾರೊಂ/ಎಕರಗ

ಅಝೊಕಸಸಗೂೆಬನ11% + ಟ್ಗಬುಯಕಗೂನಾಝೊಲ್18.3% - 240 ಮಿಲ್ಲೇ/ಎಕರಗ



ಇತರ ್ಬ ಳ ್ನಿರ್ಸಹಣರ
ಪದ್ದತಿಗಳು

• ಒೊಂದಗೇ ಹಗೂಲದಲಿ್ಲ ಒೊಂದಗೇ ಬಗಳಗ ಬಗಳಗಯುವುದನುು ತಪ್ಪಿರ್ುವುದಕಾಕಗಿ ರ್ರದಿ 
ಬಗಳಗಯನುು ಮಾಡಬಗೇಕು.

• ಎಲಾಿ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ರ್ುಮಾರು 3 ಸಾಲುಗಳವರಗಗ್ಗ ಗಡಿ ಬಗಳಗಗಳನುು ಅೊಂದರಗ 
ಹಗೈಬರಡ್ ಜಗೂೇಳ/ಮಕಗಕಜಗೂೇಳವನುು ಬಗಳಗಯಿರಿ

• ಚಗೊಂಡುಹೂವು/ಹರ್ನೊಂತಹ ಜಾಲ ಬಗಳಗಗಳನುು ಯಾದೃಚಿ್ಚಕವಾಗಿಮುಖ್ಯವಾದ 
ಹಗೂಲದಲಿ್ಲ ಬಗಳಗಯಿರಿ.

• ಕೇಟಗಳನುು ಗಮನರ್ಲು ಮತುತ ಅದಕಗಕ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ನಯೊಂತರಣ್ ಮಾಡಲು 
ಫಗರಗೂೇಮೊೇನ ಬಲಗಗಳನುು ಒೊಂದು ಎಕರಗಯಲಿ್ಲ 4 ರೊಂತ್ಗ ಬಳಸಿ.

• ಬ್ ನಗೂಣ್ಗಳನುು ನಯೊಂತಿರರ್ುವುದಕಾಕಗಿ ಒೊಂದು ಎಕರಗಗ್ಗ 8-10 ಹಳದಿ ಅೊಂಟು 
ಬಲಗಗಳನುು ಬಳಸಿ

• ಹಣ್ುಣಗಳನುು ಕಟ್ಾವು ಮಾಡುವ 20 ದಿನಗಳ ಮುೊಂಚ್ಚತವಾಗಿ ಯಾವುದಗೇ 
ರಾಸಾಯನಕಗಳನುು ಬಳರ್ಬಗೇಡಿ

• ಕಟ್ಾವು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ುಣಗಳನುು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಮತುತ ಏಕರ್ಮಾನವಾಗಿ ಹಣಾಣಗಲು
24 ಗೊಂಟ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನುು ಮುಚ್ಚುಡಿ

• ಒಣ್ಗಿರ್ುವ ಅೊಂಗಳಗಳು ಎತತರದ ರ್ಥಳದಲಿ್ಲರಲ್ಲ, ಒಣ್ಗಿರ್ಲು ಟ್ಾಪಾಸಲ್ಲನ ಬಳಸಿ 
ಮತುತ ಹಣ್ುಣಗಳನುು ಪ್ಯಾಸಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿರ್ಬಗೇಕು.

• ಹಣ್ಣನುು 10-11% ತ್ಗೇವಾೊಂಶ್ರದ ಮಟಿದಲಿ್ಲ ಒಣ್ಗಿಸಿ. ಇಲಿದಿದದರಗ ಅಫಾಿಟ್ಾಕಸನ
ರಚ್ನಗಗ್ಗ ಕಾರಣ್ವಾಗಿ ಹಣ್ುಣಗ್ಗ್ಗ ಹಾನಯಾಗುತತದಗ



ಧ್ನಯವಾದಗಳು


