
ofj”B la’kks/ku ‘kkL=K
dkiwl la’kks/ku foHkkx

MkW-iatkcjko ns’keq[k d`f"k fo|kihB] vdksyk-

ऑनलाईन शेतकर  संवाद काय म –खर पपूव कृषी हंगाम नयोजन २०२१ 
  

कापुस लागवड नयोजन-खर प २०२१



dik’khrhy chVh&fo”kkph dk;Z{kerk deh gks.;klkBh dkj.khHkqr ?kVd

?kVd ifj.kke lanHkZ

[kkjsi.kk

tfeuhrhy {kkjkps izek.k 9-1 Mh,l@,e is{kk 
ok<ys rj dikf”kps ikR;kaef/ky vkf.k 11-46 
Mh,l@,e is{kk tkLr ok<Y;kl ikukaef/ky chVh& 
izfFkukaps izek.k leFkZfu; vls deh gksrs- rlsp 
cksaMvGh fu;a=.k dj.;kph dk;Z{kerk ns[khy 
deh gksrs-

Wang et al 2018

Ikk.kfpcGi.k
k

Ikk.kfpcGi.kkeqGs chVh dikf”kps ikR;ka ef/ky 
chVh& izfFkukaps izek.k QkjeksBÓk izek.kkr 
deh gksrs- ,d rs fru vkBoMÓki;ZarP;k 
Ikk.kfpcGi.kk eqGs ikuk aef/ky chVh& 
izfFkukaps izek.k 38 rs 50 VDd si;Zar deh 
>kysys vk<Gqu ;srs-

Luo et al 2008

Ikk.;kpk 
rk.k 

dikf'kps fidkl e/;e Lo:ikpk ik.;kpk rk.k iMY;kl 
ikus] Qqys o cksaMkrhy chVh&izfFkukaps 
izek.k deh gksrs- R;kpizek.ks cksaMkps 
is”khrhy izek.k ns[khy deh gksowu 
cksaMvGh fu;a=.k dj.;kph dk;Z{kerk deh 
gksrs-

Zhang et al 2017

?kVd ifj.kke lanHkZ

[kkjsi.kk

tfeuhrhy {kkjkps izek.k 9-1 Mh,l@,e is{kk ok<ys rj
dikf’kps ikR;kaef/ky vkf.k 11-46 Mh,l@,e is{kk tkLr
ok<Y;kl ikukaef/ky chVh& izfFkukaps izek.k leFkZfu; vls
deh gksrs- rlsp cksaMvGh fu;a=.k dj.;kph dk;Z{kerk
ns[khy deh gksrs-

Wang et al 2018

Ikk.kfpcGi.kk

Ikk.kfpcGi.kkeqGs chVh dikf’kps ikR;ka ef/ky chVh& 
izfFkukaps izek.k QkjeksBÓk izek.kkr deh gksrs- ,d rs fru
vkBoMÓki;ZarP;k Ikk.kfpcGi.kk eqGs ikukaef/ky chVh& 
izfFkukaps izek.k 38 rs 50 VDd si;Zar deh >kysys vk<Gqu
;srs-

Luo et al 2008

Ikk.;kpk rk.k

dikf'kps fidkl e/;e Lo:ikpk ik.;kpk rk.k iMY;kl 
ikus] Qqys o cksaMkrhy chVh&izfFkukaps izek.k deh gksrs-
R;kpizek.ks cksaMkps is”khrhy izek.k ns[khy deh gksowu 
cksaMvGh fu;a=.k dj.;kph dk;Z{kerk deh gksrs-

Zhang et al 2017



?kVd ifj.kke lanHkZ

vknzzrk
Okkrkoj.kkrhy vknzrsps izek.k ok<ys rjh lq)k ikuka ef/ky chVh& 
izfFkukaps izek.k leFkZfu; vls deh gksrs

Yuan et al 2012

rkieku

chVh dikf’krhy Cry1Ac fo”kkph vf/kdre dk;Z {kerk gh
31rs 35 fMxzh lsYlhvl i;Zar rkiekukr pkaxyh feGrs- 37 
fMxzh lsYlhvlis{kk tkLr rkieku ikukaef/ky o 38 fMxzh
lsYlhvl is{kk tkLr rkiekukeqGs ikR;kaaef/ky chVh&izfFkukaps
izek.k deh gksrs- 38fMxzh lsYlhvl rkieku lrr 24 
rklkis{kk tkLr jkghY;kl cksaMkps is’khrhy izek.k deh gksowu
cksaMvGh fu;a=.k dj.;kph dk;Z{kerk oktohis{kk deh gksrs-

Rana et al 2015
Zhang et al 2018

Okk.k
chVh dik’khps ok.kkuqlkj chVh&izfFkukaps izek.k deh&tkLr
izek.kkr vlrs-

Adamczyk and 
Sumerford, 2001
Bakhsh et al 2012,
Khan et al 2018b



?kVd ifj.kke lanHkZ

>kMkps
vk;q”;

fdVduk’kh fo”k;qDr izfFkukaps izek.k chVh&dik”khps >kMkps
o;kuqlkj osxosxGs vk<Gwu ;srs vkf.k isj.khiklwu 110 
fnolkuarj fo”k;qDr izfFkukaps izek.k y{kfu; vls deh gksrs

Dong and Li 2007 
Kranthi et al 2009

>kMkph ikus] 
Qqys] ikR;k] 
cksaMs

chVh dikf’krhy Cry1AB fo”kkph egÙke izek.k gs
ikukae/ks vlrs rn~uarj ikR;k] cksaMs o Qqykapk Øe ;srks

Chen et al 2017a
Chen et al 2018

[krkph ek=k

chVh dikf’kl vf/kd izek.kkr u=;qDr [krs fnY;kl fdM
izrhdkjdrk o chVh&izfFkukaps izek.k ok<ysys vk<Gqu ;srs-
tkLrhps u= [kr fnY;kuarj ikukae/khy chVh fo”kkps izek.k
14 VDds ok<rs- rlsp >kMkps ok<hlkBh ok<&laizsjdkapk
okij dsY;kl ikR;kaef/ky chVh fo’kkps izek.k ok<rs-

Chen et al 2017a
Chen et al 2018



खर प २०२१ या हंगामाक रता वशेष सूचना
 ज मनी या मगदुरानुसार कापुस वाणाची नवड करावी तसेच पका या

लागवडीतील अंतर ठेवावे.उथळ व हल या ज मनीत बीट कपाशीची लागवड क
नये. 

 मागील वष या शेतात सोयाबीन,मुग,उडीद,तूर, कंवा वार यासारखी पीके
घेतल या शेतात पक फेरपालट हणून कपाशीची लागवड करावी. 

 कोरडवाहू कापसाची पेरणी १५-३० जून कंवा मा सूनचा ७५ ते १०० ममी पाऊस
(पेरणीयो य) झा यावर लवकरात लवकर पेरणी करावी.जांभूळवाह क नच पेरणी
करावी.जांभूळवाह के यास तणांचा ादुभाव २० ट यांनी कमी होतो. 

 भार का या कापसा या ज मनीक रता रस शोषक कडीस सहनशील (लवयु त)
बीट हाय ीड (१८० दवसापे ा कमी कालावधीचे) नवड करावी.म यम का या 
ज मनीत कमी कालावधी या (१५०-१६० दवस ) बीट  वाणांची लागवड करावी. 

 नॉन बीट (रेफुजी) कपाशीची लागवड बीट कपाशी सभोवताल आवजून करावी.  

 बीज या: पेरणी पूव बया यास कारब झीन (ि हटा हा स) १ म कंवा
थायरम ३ म या माणे बीज या करावी.तसेच पीएसबी व अझाटो या जै वक 
खतांची बीज या करावी.



 आंतरपीक प त : म यम ते भार ज मनीम ये अ धक आ थक मळकतीक रता
शफारशीनुसार भावी आंतरपीक प तीम ये कापूस+मुग,(१:१) कंवा कापूस+उडीद,(१:१)
कंवा लवकर येणा या सोयाबीन जाती (१:१) या आंतरपीक प तीचा अवलंब करावा तसेच
कपाशी या ८ ते १० ओळीनंतर तूर पकाचे आंतरपीक याव.े 

  रासाय नक खत यव थापण: 
 कोरडवाहू बीट कपाशी क रता ६०:३०:३० कलो न , फुरद व पालाश ती हे टर यावे.

(६५ कलो यु रया,१८७ कलो संगल सुपर फो फेट ५० कलो मयु रेट ऑफ पोटाश).
 

 बागायती बीट कपाशी साठ १२०:६०:६० कलो न , फुरद व पालाश ती हे टर
यावे.(८७ कलो यु रया, ३७५ कलो संगल सुपर फो फेट आ ण १०० कलो मयु रेट ऑफ

पोटाश पेरणी सोबत व पेरणी नंतर ३० दवसांनी ८७ कलो यु रया आ ण ६० दवसांनी
८७ कलो यु रया ती हे टर यावा)  

 

 कोरडवाहू अमे रकन सुधा रत कापूस लागवडीक रता( एकेएच—०९-५( सुवण शु ा), पके ह
रजत, एकेएच-८८२८, एकेएच-० ८१) रासाय नक खताची मा ा ६०:३०:३० कलो न , फुरद
व पालाश ती हे टर यावी.(६५ कलो यु रया,१८७ कलो संगल सुपर फो फेट ५०
कलो मयु रेट ऑफ पोटाश आ ण लागवडीनंतर ३० दवसांनी ६५ कलो यु रया ती हे टर
यावा).



कपाशी वाण : पके ह  ०८१ बीट  

पकाचा कालावधी : कोरडवाहु : १४०-१५० दवस

उ पादकता : कोरडवाहु : २४-२५ ि व/हे.

वाणाच ेगुणधम : लवकर येणारा, रस शोषक कडींना सहनशील, अ त 
घनता लागवडीस उपयु त

लागवडीसाठ  यो य बीट  व सुधा रत वाण



कपाशी वाण : रजत बीट  

पकाचा कालावधी : कोरडवाहु : १६०-१७०  दवस

उ पादकता : कोरडवाहु : २५-२६  ि व/हे.

वाणाच ेगुणधम : म यम कालावधी, रस शोषक कडींना सहनशील, 
खारपान े ासाठ  उपयु त



कपाशी वाण : पके ह  संकर २ बीजी २ 

पकाचा कालावधी : कोरडवाहु : १७०-१८०  दवस
बागायती: १८०-२०० दवस

उ पादकता : कोरडवाहु : १६-१७   ि व/हे.
बागायती: १८-२० ि व/हे.

वाणाच ेगुणधम : रस शोषक कडींना तकारक कोरडवाहु व बागायती 
लागवडीस उपयु त



कपाशी वाण : पी डके ह  जेकेएएल-११६ बीजी २ 

पकाचा कालावधी : कोरडवाहु : १५०-१६०  दवस

उ पादकता : कोरडवाहु : १७-२०   ि व/हे.
बागायती: २०-२२ ि व/हे.

वाणाच ेगुणधम : मा यम कालावधी, लांब धा याचा, रस शोषक कडींना 
सहनशील,कोरडवाहु व बागायती लागवडीस उपयु त



lqo.kZ ‘kqHkzk ¼,ds,p 09&5 ½
izlkj.k o"kZ % 2019

ihdkpk dkyko/kh ¼fnol½ % 150&160

ljkljh mRié ¼fDoa@gsDVj½ %  dksjMokgw%       

13&16 fOda@gs

:bZpk mrkjk ¼VDds½ % 35&36

rarwph ykach ¼fe-eh-½ % 28&30    

rarwph rkdn ¼th@VsDl½ % 27&29

rarwph eqyk;erk ¼E;qth@bap½% 3-8&4-3

LihuWchyhVh ¼dkmaV½ % 50 

fo'ks"k xq.k/keZ %

yodj ;s.kkjk] eksB;k cksaMkpk] jl ‘kks”kd
fdMhauk lgu’khy] nksu fdaok fru osp.kh 
e/;s iq.kZ mRié ns.kkjk ok.k



,ds, 7
izlkj.k o"kZ % 1998

dkyko/kh ¼fnol½ % 145&155

ljkljh mRié ¼fDoa@gsDVj½ % dksjMokgw% 9&11 
:bZpk mrkjk ¼VDds½ % 41

rarwph ykach ¼fe-eh-½ % 23-5&24 

rarwph rkdn ¼th@VsDl½ % 47-2

rarwph eqyk;erk ¼E;qth@bap½% 5-0

LihuWchyhVh ¼dkmaV½ % 20&30

fo'ks"k xq.k/keZ %

vf/kd mRiknu {kerk] yodj r;kj
gks.kkjh] Qqys ika<jh cksaMs pkaxyh meyrkr xGr
ukghr] #bZpk mrkjk tkLr nfg;k jksxkl deh
cGh iM.kkjh-



,ds, 8
izlkj.k o"kZ % 2005

dkyko/kh ¼fnol½ % 170&180

ljkljh mRié ¼fDoa@gsDVj½ % dksjMokgw% 7&8 
:bZpk mrkjk ¼VDds½ % 37&38

rarwph ykach ¼fe-eh-½ % 25-5 rarwph
rkdn ¼th@VsDl½ % 20-9

rarwph eqyk;erk ¼E;qth@bap½% 4-8

LihuWchyhVh ¼dkmaV½ % 30 

fo'ks"k xq.k/keZ %

mf'kjk r;kj gks.kkjh] etcwr
[kksM] [kksyoj tk.kkjh eqGs] ikus #an ikp
ikG;kaph] Qqys fioGh] cksaMs e/;e 2-5 
rs 3 xzWe otukph



कापूस पकाम ये अ धक उ पादन, आ थक मळकत व खतांची काय मतावाढ व यासाठ ठबक संचना वारे
शफारसी या १०० ट के न व पालाश पाच वेळा वभागून तसेच फुरद पेरणीसोबतज मनीतूनदे याची शफारस
व यापीठाची आहे.वर ल खताची मा ा ठबक संचना वारे खाल ल माणे वभागून यावी.

कापूस पकात ठबक संचना वारे पाणी व खत यव थापण
dik'kh fidkyk ekgsokjh ik.;kph xjt ¼eh-eh-½ 

eghuk ik.;kph xjt ¼eh-eh-½ ljkljh ikml ¼eh-eh-½ deh@tkLr ikml

TkquTkqu 100100 150150--55 tkLr ¼50tkLr ¼50--5eh5eh--eheh--½½

tqyStqyS 8888 212212--22 TkkLr ¼124TkkLr ¼124--2eh2eh--eheh--½½

vkWxLVvkWxLV 8080 215215--77 TkkLr ¼135TkkLr ¼135--5eh5eh--eheh--½½

lIVsacjlIVsacj 125125 111111--11 deh ¼13deh ¼13--9 eh9 eh--eheh--½½

vkWDVksacj vkWDVksacj 140140 5252--33 deh ¼87deh ¼87--7 eh7 eh--eheh--½½

uksOgscj uksOgscj 6060 2020--00 dehdeh ¼40¼40--0 eh0 eh--eheh--½½

,,dw.kdw.k 593593 761761--88 &&

खतमा ा पकाची अव था (पेरणी नंतरचे दवस)
शफारशी या १० ट के न व पालाश पेरणी या वेळी
शफारशी या २० ट के न व पालाश पेरणी नंतर २० दवसांनी
शफारशी या २५ ट के न व पालाश पेरणी नंतर ४० दवसांनी
शफारशी या २५ ट के न व पालाश पेरणी नंतर ६० दवसांनी
शफारशी या २० ट के न व पालाश पेरणी नंतर ८० दवसांनी



रासाय नक तण यव थापण  
उगवण पूव तसेच उगवणप चात तण नाशकां वारे भावी तण नयं ण 

रासाय नक तण नाशकां वारे कापूस पकातील तण नयं ण
अ.
.

तण नाशकाचे सामा य
नाव

यापार नाव

(बाजारातील
उपल ध)

मा ा
क./ ल/हे.

याशील
घटक

मा ा
क./ ल/हे.

यापार घटक

मा ा
ती १०
लटर
पाणी

के हा व कसे वापरावे

१. पडीमेथाल न ३०%
ई.सी.

टो प (Stomp) ०.७५-१.२५ ३.३-५.० लटर ५०-७०
म.ल .

उगवणपूव, हणजेच
पेरणीनंतर लगेच कंवा
दुस या दवशी ज मनीवर
फवारावे .

२. पडीमेथाल न ३८.७ %
सी.एस.

टो प ए स ा

(Stomp Extra)

०.५८०-०.६७७ १.५-१.७५
लटर

२०-२५
म.ल .

उगवणपूव, हणजेच
पेरणीनंतर लगेच कंवा
दुस या दवशी ज मनीवर
फवारावे .

३. डाययुरोन ८० ड लू.पी. लास,डाययु रे स ०.७५-१.५ १.२-२.० लटर २०-३०
म

उगवणपूव हणजेच
पेरणीनंतर लगेच कंवा
दुस या दवशी ज मनीवर
फवारावे .

४. पायर थयो याक
सो डयम १०% ई.सी.

हट वड ०.०६२५-
०.०७५०

०.६२५-०.७५०
लटर

१२.५-१५
म.ल . 

उगवण प चात,उ या पकात
पक २०-३० दवसाचे
असतांना .फवारणी नंतर ५-
१० दवस डवरणी क नये

५. पायर थयो याक
सो डयम ६% ईसी+
ि वझालोफोप इथील
४% ई.सी.

हट वड या स ०.०६+०.०४ ते
०.०७५+०.०५

क./हे.

१.०-१.२५
लटर

२०-२५
म.ल . 

उगवण प चात,उ या पकात
पक २०-३० दवसाचे
असतांना.फवारणी नंतर ५-१०
दवस डवरणी क नये



६. ि वझालोफोप इथील
५% ई.सी.

टरगा सुपर ०.०५ १.० लटर २०
म.ल .

उगवण प चात,उ या पकात
तृण वग य तणे अस यास
पक ३०-४० दवसाचे
असतांना फवारावे..फवारणी
नंतर ५-१० दवस डवरणी
क नये. ावणात सारक

ये १० मल . ती १०
लटर पा यात अव य
टाकावे.

७. फनो सी ॉफ इथील
९.३%
ड लू./ड ल.ू/ई.सी.

ि हप सुपर ०.०६७५ ७५० म.ल . १५
म.ल . 

उगवण प चात,उ या
पकात तृण वग य तणे
अस यास पक ३०-४०
दवसाचे असतांना
फवारावे..फवारणी नंतर ५-
१० दवस डवरणी क नये. 
ावणात सारक ये १०
मल . ती १० लटर
पा यात अव य टाकावे. 

८. लुफो सनेट अमो नअम
१३.५% एस.एल.

बा टा, लबट ०.३७५-
०.४५०

२.५-३.० ५०-६०
म.ल . 

उगवण प चात,संर त
कवच (हू ड) लाऊन
कपाशी या दोन ओळी या
मधील तणावर गरजेनुसार
फवारणी करावी.तणनाशक
कपाशी पकावर पडणार
नाह याची काळजी यावी.  



कपाशी-हरभरा /गहू पक प ती :  शेतकयासाठ  उपल ध पयाय 

लवकर येणा या बीट  कपाशीनंतर हरभरा कंवा गहू लागवड फायदेशीर 



अ त घनता लागवड प त

लागवडीचे अंतर कापूस उ पादन ( क./हे)

(एकेएच -०८१)   
६०x१० सेमी.(१.६६ लाख /हे.)  
ं द वरंबा व सर  प तीने लागवड   

२५१५

(एकेएच -०८१)  
६०x१५ सेमी.(१.११ लाख /हे.)  
ं द वरंबा व सर  प तीने लागवड 

२३५०

(बीट  वाण ) 
९०x३० सेमी.(३७०३७ झाड/ेहे.) २३००
(देशी वाण : एकेए-७)
६०x१० सेमी.(१.६६ लाख /हे.)  २०५०



eses vkf.kvkf.k tqutqu efgukefguk

dik‘khojhydik‘khojhy xqykchxqykch cksaMvGhpkcksaMvGhpk mnzsdmnzsd VkG.;kdjhrkVkG.;kdjhrk ;;s.kks.kk&;k &;k gaxkekrgaxkekr
djko;kpsdjko;kps O;oLFkkiukpsO;oLFkkiukps fu;kstufu;kstu

 iDD;k fcyklg ukekafdr fc;k.ksp [kjsnh
djkos-

 iqoZ gaxkeh dik’khph ykxoM VkGkoh-
ekUlquP;k ikolkojp ;ko”khZ ykxoM
dj.;kr ;koh-

 chxj chVh ¼jsQqth½ dik’khph ykxoM
‘ksrd&;kauh vkotqZu djkoh-

 losZ{k.kklkBh gsDVjh 2 dkexa/k lkiGs
‘ksrkr mHkkjkosr- eksB;k izek.kke/;s uj
irax tsjcan dj.;klkBh gsDVjh 20
dkexa/k lkiG;kapk okij djkok-



tqyStqyS vkf.kvkf.k vkWx”VvkWx”V efgukefguk

dik‘khojhydik‘khojhy xqykchxqykch cksaMvGhpkcksaMvGhpk mnzsdmnzsd VkG.;kdjhrkVkG.;kdjhrk ;;s.kks.kk&;k &;k gaxkekrgaxkekr
djko;kpsdjko;kps O;oLFkkiukpsO;oLFkkiukps fu;kstufu;kstu

 dik’khps ihd ikrhoj vkys Eg.kts vkBoMÓkrwu
,dosG 'ksrkrhy 12 rs 24 >kMkaps fujh{k.k
djkos-

 nj vkBoMÓkyk 'ksrkrhy >kMkaps fujh{k.k d:u
izknqHkkZoxzLr Qqys ¼MksedMÓk½ ‘ksk/kwu tek
d:u u”V djkO;kr-

 10 fnolkP;k varjkus 7 rs 8 osGk Vªk;dksxzkek
;k ijksithoh fdVdkph vaMh vlysyh ,djh 3
Vªk;dksdkMZl ‘ksrkr ykokohr-

 izk/kkU;kus ikR;k o QqyksjkoLFkse/;s o cksaM
/kj.;kps voLFkrs 5 VDds fuacksGh vdZ fdaok
cktkjke/;s miyC/k vlysY;k v>WMhjWDVhu ;k
uhe fdVduk’kdkaph vkf.k fcOgsjh;k ;k tSfod
cqj’khuk’kdkph 50 xzWe izfr 10 yhVj ikf.k ;k
izek.kkr Qokj.kh djkoh -



lIVsacjlIVsacj efgukefguk o o iqiq<s<s

dik‘khojhydik‘khojhy xqykchxqykch cksaMvGhpkcksaMvGhpk mnzsdmnzsd VkG.;kdjhrkVkG.;kdjhrk ;;s.kks.kk&;k &;k gaxkekrgaxkekr
djko;kpsdjko;kps O;oLFkkiukpsO;oLFkkiukps fu;kstufu;kstu

 lk/kj.kr% 20 >kMkiklwu 20 fgjoh cksaMs rksMwu
o rh QksMwu fu;ehr losZ{k.k dj.ks-

 10 VDds uqdlkuklg fgjO;k cksaMke/;s thoar
vG;k vlY;kl lqjokrhP;k dkGkr
Dyksjkik;jhQkWl fdaok izksQsuksQkWl fdaok
Fkk;ksMhdkcZ ;k fdVduk’kdkaph Qokj.kh djkoh
o xjt HkklY;kl bekesDVhu csU>ks,V ;k
fdVduk’kdkaph iqUgk Qokj.kh djkoh-

 uksOgsacjP;k vk/kh xqykch cksaM vGhP;k
O;oLFkkiukdjhrk flaUFksfVd ik;jsFkkbZMlpk
okij dVk{kk.ks VkGkok- uksOgsacje/;s QsuoysjsV
fdaok lk;ijesFkzhu ;k fdVduk’kdkaph Qokj.kh
djkoh-



fMlsacjfMlsacj efgukefguk o o iqiq<s<s

dik‘khojhydik‘khojhy xqykchxqykch cksaMvGhpkcksaMvGhpk mnzsdmnzsd VkG.;kdjhrkVkG.;kdjhrk ;;s.kks.kk&;k &;k gaxkekrgaxkekr
djko;kpsdjko;kps O;oLFkkiukpsO;oLFkkiukps fu;kstufu;kstu

 dik’khps fid fMlsacjP;k vkr laio.ks-
QjnM ?ksow u;s-

 dik’kh fidkps vo’ks”k yodjkr yodj
u”V dj.ks fdaok daiks”Vhax djhrk
mi;ksxkr vk.k.ks-

 mUgkG;ke/;s tehuhph [kksy ukaxjVh
d:u dehr deh 3 efgus tfeu rkiw
ns.ks-



dksjMokgw dik’khojhy fdMhaps ifj.kkedkjd] izHkkoh vkf.k fdQk;r’khj ,dhd`r fdM

O;oLFkkiuklkBh f’kQkjl -------------

 Fkk;ksesFkksD>ke 70 MCY;q-,l- 4-28 xzWe izrh fdyks fc;k.ks ;k izek.kkr isj.khiwohZ fct

izfd;k djkoh-

 jl 'kks"kd fdMhdjhrk vkfFkZd uqdlkuhP;k ikrGhoj vWflVkfeizhM 20 ,lih 16 xzWe

fdz;k’khy ?kVd izrh gsDVj ¼1-5 xzWe izrh 10 fy-ik.kh½ ;k izek.kkr 1 Qokj.kh djkoh-

 mxo.khuarj 45 rs 50 vkf.k 55&60 fnolkauh vls nksu osGk Vªk;dksxzkek fpyksfulph vaMh

gsDVjh fnM yk[k ;k izek.kkr dik’khP;k 'ksrkr lksM.ks-

 cksaM vG;kalkBh vkfFkZd uqdlkuhP;k ikrGhoj vk/kkjhr vuqdzes fuekdZ 300 ihih,e 50

fe-fy- 10 fy-ik.kh] fLiukslWM 45 ,llh 50 xzWd fdz;k’khy ?kVd izrh gsDVj ¼2-22 fe-

yh- izrh 10 fy-ik.kh½ vkf.k fcVk lk;¶Y;qFkzhu 2-5 VDds izokgh 0-0025 VDds frozrsph 10

fe-fy- izrh 10 fy-ik.kh vko’;drsuqlkj lyx ,d ,d Qokj.kh djkoh-

,dhd`r fdM @jk¢x O;oLFkkiuklkBh f’kQkjl



 dik'khojhy v.kqftoh djik jksxkps ifj.kkedkjd vkf.k fdQk;r’khj O;oLFkkiuklkBh

tSfod fu;a=d] lqMkseksukl ¶Y;qjkslUl ,Q&1 ph 10 xzWe izrh fdyks izek.ks fct izfdz;k

lksr 20 xzWe 10 fyVj ik.kh ;k izek.kkr rhu Qokj.;k mxo.khuarj 30] 60 vkf.k 90 O;k

fno’kh dj.;kph f’kQkjl dj.;kr ;srs-

 dik‘kh fidkojhy ekok] rqMrqMs] QqyfdMs vkf.k ika<jh ek’kh ;k fdMhaaP;k i;kZoj.kfu”B

O;oLFkkiuklkBh esVkjk;>h;e vWuhlksiyh 50 xzWe ¼2 x 10 8 CFU xzWe½ fdaok

OgZVhflyh;e ysdkuh 50 xzWe ¼2 x10 8 CFU xzWe ½ ;k tSfod fdVduk’kdkaph izfr

10 fyVj ik.;kr felGqu Qokj.kh dj.;kph f’kQkjl dj.;kr ;sr vkgs-¼2013½

 ch Vh dkiql fidkojhy ika<Ú;k ek’khP;k O;oLFkkiuklkBh fdMhus vkfFkZd uqdlkukph

ikrGh vksykaMrkp Mk;QsUFkjkWu 50 MCY;qih 12 xWze izfr 10 fyVj ik.;kr felGqu

Qokj.kh dj.;kph f’kQkjl dj.;kr ;sr vkgs-¼2014½



/kU;okn-----!


