
పండు ఈగల నివారణ మరియూ తక్కువ ఖరచుతో ఎరల తయారీ విధానం 

ఒక ఖాళీ 1 లీ,, వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని  
దాని మూతకి దిగువ బాగంలో మూడు 
వ ైపుల ఒక అంగుళం వ డలపు తో కిటికీ 
మాదిరి రందాా లప చేయాలి. 

బాటిల్ మూతకప ఒక చిన్న రందాా నిన 
చయేాలి. 

అర-అంగుళం మందం కలిగిన్ న్ూలప 
(కాటన్) తాడున్ు 2 అంగుళాల పరిమాణం 
తో కతి్తరించి దాని ర ండు చివరలా(కొన్లన్ు) 
ఒక సన్నని తీగతో గటిిగా కటాి లి. 

ఎర (లయూర్స్) తయార ీవిధానం: 
మిథ ైల్ యుజినాల్ (ME): ఇథ లై్ ఆలకహాల్ 60 
మి.లీ + మిథ ైల్ యుజినాల్ 40 మి.లీ + 
మెలాథియాన్/ DDVP (2,2 - డ ైకలో రొవిన ైల్ 
డ ైమెథ ైల్ ఫాస్ఫేట్) 20 మి.లీ (6:4:2 నిష్ుతి్త) 
మిశ్రమానిన ME లయూర్ తయార ి లో 
వినియోగిస్ాి రు.  
 
Cue లయూర్స: ఇథ లై్ ఆలకహాల్ 60 మి.లీ + Cue 
లయూర్ (పీ- ఎస్ిటోకీీ ఫిన లై్ బుూటనోన్-2) 40 
మి.లీ + మెలాథియన్/ DDVP (2,2 - 
డ ైకలో రొవిన ైల్ డ ైమెథ ైల్ ఫాస్ఫేట్) 20 మి.లీ (6:4:2 
నిష్ుతి్త) మిశ్రమానిన Cue లయూర్ తయారి లో 
వినియోగిస్ాి రు.  

ముందుగా కతి్తరించి ఉంచుకపన్న 2 అంగుళాల న్ూలప 
(కాటన్) తాడుని ME/Cue లయూర్ మిశ్రమంలో 24 
గంటలపాటు నాన్బెటాి లి, ఇలా నాన్బెటిిన్ తాడుని 
ఎరలా వినియోగించే వరకప ఒక అలపూమినియం 
పఫపరుతో చుటిి  ఉంచాలి.  

   

ఇలా తయారు చేసి్న్ బాటిల్ ఎర 
(టాాప్) న్ు తోటలో అకకడకకడా 
నేలకి 3-4 అడుగుల ఎతతి లో 
వేలాడతీయాలి 

10 అంగుళాల ఒక సన్నని వ ైరుని మూత రందాం 
దాార చొపిుంచి, మూత వ లపపల వ ైరుని బాటిల్ ని  
వలేడదీయుటకప అన్ువుగా ఉచుు మాదిర ిముడ ి
వేయాలి. ఫ  ైవిదంగాన ేమూత లోపల ఉన్న వ ైరుని 
ఎర (లయూర్) న్ు బాటిల్ లోపల అమరచడానిక ి
అన్ువుగా ముడిని తయారు చేసుకలవాలి. 

ఎరలన్ు తయారు చేయు గదులలో గాలి మరియు వ లపతతరు బాగా ఉండేటుో  చూసుకలవాలీ. తయారుచేయు సమయంలో చేత్తకి గలో సోన్ు ధరించాలి.  
ఎర తయారీకి ఉపయోగించే వసుి వులన్ు ఎర తయారీకి మాతామే వినియోగించాలి. ఒక బాటిల్ ఎర (టాాప్) తయారీలో ఉపయోగించే ME మరియు 
Cue ఎర ఖరీదు సుమారుగా రూ. 35/-. *ఎరను వినియోగించు విధానం కొరక్క క్రపతరం వెనుక్ చూడుము. 

వివరాల కొరక్క సంపరద ంచవలసిన చిరచనామ:  స్ ైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ (శాస్ీి యీ అధికారి), 
పాో ం ట్ బయో- స్ కయూరిటి డివిజన్,  Mobile:08978778729. Email: sopraniphm2-ap@nic.in 
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ఎరన్ు ఉపయోగించున్పుడు న్ూలప 
తాడుకప చుటిి  ఉంచిన్ అలయూమినియం 
పఫపరున్ు మూడోవంతత తొలగించాలీ. 
ఇలా తొలగించిన్ భాగంలో మూతకి 
ఉన్న వ ైరున్ు కటిి బాటిలోో  
వేలాడతీయాలీ. 

పుచుకాయను 
ఆశంచు పండుఈగ 
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మామిడినాశంచు 
పండుఈగ 



మిథ ైల్ యుజినాల్ ఎర (లయూర్స) వినియోగం 

పరూవేక్షణ కొరక్క 
• ఒక చదరపు కిలోమీటర్ కి ఎరల సంఖూ: 1 

• సమయం: ఏడాద  పొ డవునా 
• భరీి: 30-40 రోజులకి ఒక్సారి  
• ఒక చదరపు కిలోమీటర్ వినియోగించు ఎరల 

సంఖూ : 8 – 12/ ఏడాద కి 

పరా ంతాలవారీగా నియంతరణ కొరక్క 
• ఒక ఎకరాక ివినియోగించు ఎరల సంఖూ : 6 - 10 

• సమయం: పండల  తయరీ సమయం నుండి 
కోతకి వచ్చువరక్య 

• భరిీ: 30-40 రోజులకి ఒక్సారి  
• ఒక ఎకరాకి ఒక స్ీజనోో  వినియోగించు మొతిం 

ఎరల సంఖూ: 12-20 లేదా 18-30 (పంటను 
బటటి ) 

పంటలక : మామిడ,ి జామ, బొ పాాయీ, నిమమ మరియు ఇతర పండల  పంటలక 

Cue ఎర (లయూర్స) వినియోగం 

పరూవేక్షణ కొరక్క 
 

• ఒక చదరపు కిలోమీటర్ కి ఎరల సంఖూ: 1 
• సమయం: ఏడాద  పొ డవునా 
• భరీి: 30-40 రోజులకి ఒక్సారి  
• ఒక చదరపు కిలోమీటర్ వినియోగించు ఎరల 

సంఖూ : 8 – 12/ ఏడాద కి 

పరా ంతాలవారీగా నియంతరణ కొరక్క 
 

• ఒక ఎకరాక ివినియోగించు ఎరల సంఖూ : 6 - 10 
• సమయం: పండల  తయరీ సమయం నుండి 

కోతకి వచ్చువరక్య 

• భరిీ: 30-40 రోజులకి ఒక్సారి  
• ఒక ఎకరాకి ఒక స్ీజనోో  వినియోగించు మొతిం 

ఎరల సంఖూ: 12-20 లేదా 18-30 (పంటను 
బటటి ) 

పంటలక : దోసకాయ, పుచుకాయ, గుమమడికాయ, కాక్రకాయ, పొ టల కాయ, ద ండకాయ, 
బీరకాయ, సొ రకాయ మరియు ఇతర దోస పంటలలో మరియు కొనిి పండల  జాతులక (మామిడ,ి 

జామ, సపో ట, నిమమ etc.) 

జామనాశంచు పండుఈగ  
బేకొిొ స్ిరా కరేకాి  బేకొిొ స్ిరా కారీయే 

పుచచకాయన్ు ఆశంచు పండుఈగ 

బేకొిొ స్ిరా కపకపరీీ టే 
బేకొిొ స్ిరా టవు బేకొిొ స్ిరా నిగరర ఫ మోరాలిస్ బేకొిొ స్ిరా కాడేటా 

Cue ఎర (లయూర్స) క్క ఆక్రిషంచబడిన పండు ఈగలక 

మిథ ైల్ యుజినాల్ ఎరక్క ఆక్రిషంచబడిన పండు ఈగలక 

మామిడినాశంచు పండుఈగ 

బేకొిొ స్ిరా డోరాీలీస్ 

పీచ్ న్ు ఆశంచు పండుఈగ  
బేకొిొ స్ిరా జోనాట 


