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అరటిని ఆశించే తెగుళ్ళ యాజమాన్యిం  
డా.ఎ.స్నేహలతరాణి, శాస్త్రవేతత,  
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, కొవ్వూరు, ఫోన్ నిం: 94918 80596 







పాలిహౌస్ లో కూరగాయల  స్థగు 
డా.ఎిం.రవింద్రబాబు, సీనియర్ శాస్త్రవేతత  
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, వింకటరామన్ేగూడిం, ఫోన్ నిం: 98497 33741 







ద్యనిమమలో పాటిించవలసిన్ సమగ్ర ససయరక్షణ  
డా.కె.సుబ్రహమణయిం, ప్రధాన్ శాస్త్రవేతత & హెడ్, 
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, మహాన్ింది, ఫోన్ నిం: 73826 33690 







చేపలు మరియు రొయయలలో వచేే వ్యయధి నివ్యరణ  
డా.ఎ.దేవివరప్రస్థద్  రెడ్డి ,  శాస్త్రవేతత, 
కె.వి.కె, వింకటరామన్ేగూడిం, ఫోన్ నిం: 99666 36318 







చీని, నిమమ మొకకల ఎింపికలో జాగ్రతతలు 
డా.ఆర్.నాగరాజు,ప్రధాన్ శాస్త్రవేతత & హెడ్, చీని, నిమమ పరిశోధన్ స్థాన్ిం,  
తిరుపతి, ఫోన్ నిం: 73826 33671, 97041 29080 







చామింతి పూల స్థగులో మెళ్కువలు  
డా.డ్డ.శ్రీధర్, శాస్త్రవేతత, ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, అన్ింతరాజుపేట,  
ఫోన్ నిం: 77027 05721 
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కొబ్బరిలో సమగ్ర ససయరక్షణ 
డా.వి.గోవరధన్, శాస్త్రవేతత,  
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, అింబాజీపేట, ఫోన్ నిం: 94937 84226 







మామిడ్డలో పురుగుల యాజమాన్యిం  
డా.జి.స్రవింతి, శాస్త్రవేతత, మామిడ్డ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, నూజివడు,  
ఫోన్ నిం: 89193 06811 







బ్త్తతయిలో పోషక లోపాలు వ్యటి యాజమాన్యిం  
డా.ఎిం.కవిత, సీనియర్ శాస్త్రవేతత, 
చీని, నిమమ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, పెట్లూర్, ఫోన్ నిం: 94404 78393 







దూడల యాజమాన్యిం  
డా.పి.మింజరి, శాస్త్రవేతత, 
కె.వి.కె, పెరియవరిం, ఫోన్ నిం: 89500 39083 







సమస్థయతమక నేలల యాజమాన్యిం  
శ్రీ.పి.రాజశేఖర్, శాస్త్రవేతత,  
కె.వి.కె, పిందిరిమామిడ్డ, ఫోన్ నిం: 85009 26177 







కోకోలో కొమమ కతతరిింపు 
డా.ఎిం.తిరుపతి రెడ్డి, సీనియర్ శాస్త్రవేతత & హెడ్, ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, 
విజయరాయి, ఫోన్ నిం: 73826 33665 







బొపాాయిలో ఆధునిక స్నద్య విధానాలు  
డా.వై.శరత్ కుమార్ రెడ్డి, శాస్త్రవేతత, ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, 
అన్ింతరాజుపేట, ఫోన్ నిం: 99666 42541 







తీగజాతి కూరగాయల స్థగులో పురుగుల యాజమాన్యిం  
కె.వింకట సుబ్బయయ, శాస్త్రవేతత,  
కె. వి. కె, వింకటరామన్ేగూడిం, ఫోన్ నిం: 94905 88603 







నిమమలో కాపు నియింత్రణ మరియు యాజమాన్య పద్ధతులు  
డా.సి.మధుమతి, ప్రధాన్ శాస్త్రవేతత & హెడ్, 
చీని, నిమమ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, పెట్లూర్, ఫోన్ నిం: 73826 33670 
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మున్గ పింట స్థగులో పాటిించవలసిన్ మేలైన్ యాజమాన్య పద్ధతులు 
డా.ఎిం.ముత్తయల నాయుడు, ప్రధాన్ శాస్త్రవేతత & హెడ్, 
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, ద్రిి, ఫోన్ నిం: 73826 33658 







కాయబేజి మరియు కాలిఫ్ూవర్  స్థగులో మేలైన్ యాజమాన్య పద్ధతులు  
డా.వి.రమణ,  ప్రినిిపాల్,  ఎస్.ఎస్.పి.జి.ఉద్యయన్ పాలిటెక్నేక్, మడకశర,  
ఫోన్ నిం: 73826 33687 







ధనియాల స్థగులో మెళ్కువలు  
డా.వి.శవ కుమార్, శాస్త్రవేతత & హెడ్ , ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, చింతపలిూ, 
ఫోన్ నిం: 73820 24496 







ఔషధ సుగింధ పింటలలో ససయరక్షణ  
డా.పి.రమాదేవి, సీనియర్ శాస్త్రవేతత & హెడ్, 
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, వింకటరామన్ేగూడిం, ఫోన్ నిం:  94917 06717 







పసుపు పింటలో పురుగుల యాజమాన్యిం  
డా.టి.నాగలక్ష్మి, శాస్త్రవేతత, ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, అన్ింతరాజుపేట,  
ఫోన్ నిం: 9110521374 







చీని, నిమమ తోటలలో పొలుసు పురుగుల నివ్యరణ  
డా.శ్రీనివ్యస రెడ్డి, సీనియర్ శాస్త్రవేతత, 
చీని, నిమమ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, తిరుపతి, ఫోన్ నిం: 94405 72070 







టమాట, వింగ మరియు బిండలో ఎరువుల యాజమాన్యిం  
డా.ఎిం.జి.బాల హుస్థిని, సీనియర్ శాస్త్రవేతత & హెడ్,  
ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, మద్న్పలిూ, ఫోన్ నిం: 81062 20148 







ఆయిల్ పామ్ తోటలలో సమగ్ర పోషక మరియు నీటి యాజమాన్యిం  
డా.పి.మాధవిలత, సీనియర్ శాస్త్రవేతత, ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, విజయరాయి, 
ఫోన్ నిం: 94931 32417 







డ్రాగన్ ఫ్రూట్ స్థగులో మెళ్కువలు  
శ్రీమతి బి.విమల, శాస్త్రవేతత, ఉద్యయన్ పరిశోధన్ స్థాన్ిం, అన్ింతపురము,  
ఫోన్ నిం: 94938 31009 

 



