పండు ఈగల నివారణ మరియూ తక్కువ ఖరచుతో ఎరల తయారీ విధానం
1

2

బాటిల్ మూతకప ఒక చిన్న రందాానిన
చేయాలి.
ఒక ఖాళీ 1 లీ,, వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని
దాని మూతకి దిగువ బాగంలో మూడు
వైపుల ఒక అంగుళం వడలపు తో కిటికీ
మాదిరి రందాాలప చేయాలి.

8

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

మామిడినాశంచు
పండుఈగ

పుచుకాయను
ఆశంచు పండుఈగ

3

10 అంగుళాల ఒక సన్నని వైరుని మూత రందాం
దాార చొపిుంచి, మూత వలపపల వైరుని బాటిల్ ని
వేలడదీయుటకప అన్ువుగా ఉచుు మాదిరి ముడి
వేయాలి. ఫై విదంగానే మూత లోపల ఉన్న వైరుని
ఎర (లయూర్) న్ు బాటిల్ లోపల అమరచడానికి
అన్ువుగా ముడిని తయారు చేసుకలవాలి.

4

అర-అంగుళం మందం కలిగిన్ న్ూలప
(కాటన్) తాడున్ు 2 అంగుళాల పరిమాణం
తో కత్తి రించి దాని రండు చివరలా(కొన్లన్ు)
ఒక సన్నని తీగతో గటిిగా కటాిలి.

5

7

6

ఎరన్ు ఉపయోగించున్పుడు న్ూలప
తాడుకప చుటిి ఉంచిన్ అలయూమినియం
పఫపరున్ు మూడో వంతత తొలగించాలీ.
ఇలా తొలగించిన్ భాగంలో మూతకి
ఉన్న
వైరున్ు
కటిి
బాటిలో ో
వేలాడతీయాలీ.

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

ఎర (లయూర్స్) తయారీ విధానం:
మిథైల్ యుజినాల్ (ME): ఇథల్
ై ఆలకహాల్ 60
మి.లీ + మిథైల్ యుజినాల్ 40 మి.లీ +
మెలాథియాన్/ DDVP (2,2 - డైకో లరొవినైల్
డైమెథైల్ ఫాస్ఫేట్) 20 మి.లీ (6:4:2 నిష్ుత్తి )
మిశ్రమానిన ME లయూర్ తయారి లో
వినియోగిస్ి ారు.

Cue లయూర్స: ఇథల్
ై ఆలకహాల్ 60 మి.లీ + Cue
లయూర్ (పీ- ఎస్ిట ోకీీ ఫినల్
ై బుూటనోన్-2) 40
మి.లీ + మెలాథియన్/ DDVP (2,2 డైకో లరొవినైల్ డైమెథైల్ ఫాస్ఫేట్) 20 మి.లీ (6:4:2
నిష్ుత్తి ) మిశ్రమానిన Cue లయూర్ తయారి లో
వినియోగిస్ి ారు.
ఎరలన్ు తయారు చేయు గదులలో గాలి మరియు వలపతతరు బాగా ఉండేటో ు చూసుకలవాలీ. తయారుచేయు సమయంలో చేత్తకి గలోసో న్ు ధరించాలి.
ఎర తయారీకి ఉపయోగించే వసుివులన్ు 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 సంపరదంచవలసిన చిరచనామ: స్ైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ (శాస్ీి య
ీ అధికారి),
పాోం ట్ బయో- స్కయూరిటి డివిజన్, Mobile:08978778729. Email: sopraniphm2-ap@nic.in

మిథైల్ యుజినాల్ ఎరక్క ఆక్రిషంచబడిన పండు ఈగలక

మామిడినాశంచు పండుఈగ
బేకిొొస్ిరా డో రాీలీస్

జామనాశంచు పండుఈగ

బేకిొొస్ిరా కరేకిా

పీచ్ న్ు ఆశంచు పండుఈగ

బేకిొొస్ిరా జోనాట

బేకిొొస్ిరా కారీయే

మిథైల్ యుజినాల్ ఎర (లయూర్స) వినియోగం

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

పరూవేక్షణ కొరక్క
•

•

•
•

పారంతాలవారీగా నియంతరణ 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/ ఏడాదకి

•

•

•
•

ఒక ఎకరాకి వినియోగించు ఎరల సంఖూ : 6 - 10

సమయం: పండల తయరీ సమయం నుండి

కోతకి వచ్చువరక్య
భరీి: 30-40 రోజులకి ఒక్సారి

ఒక ఎకరాకి ఒక స్ీజనోో వినియోగించు మొతి ం
ఎరల సంఖూ: 12-20 లేదా 18-30 (పంటను
బటటి )

Cue ఎర (లయూర్స) వినియోగం

పంటలక : దో సకాయ, పుచుకాయ, గుమమడికాయ, కాక్రకాయ, పొ టల కాయ, ద ండకాయ,
బీరకాయ, సొ రకాయ మరియు ఇతర దో స పంటలలో మరియు కొనిి పండల జాతులక (మామిడి,
జామ, సపో ట, నిమమ etc.)
పరూవేక్షణ కొరక్క
•

•
•
•

పారంతాలవారీగా నియంతరణ 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/ ఏడాదకి

•
•

•
•

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

కోతకి వచ్చువరక్య
భరీి: 30-40 రోజులకి ఒక్సారి

ఒక ఎకరాకి ఒక స్ీజనోో వినియోగించు మొతి ం
ఎరల సంఖూ: 12-20 లేదా 18-30 (పంటను
బటటి )

Cue ఎర (లయూర్స) క్క ఆక్రిషంచబడిన పండు ఈగలక

పుచచకాయన్ు ఆశంచు పండుఈగ

బేకిొొస్ిరా కపకపరీీటే

బేకిొొస్ిరా టవు

బేకిొొస్ిరా నిగరరఫమోరాలిస్

బేకిొొస్ిరా కాడేటా

