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ఆ�ర ��నయ్ పంటల �ా్రమ�ఖ:

1. ఆ�ర ����య్ల�ౖన వ�, ��ధుమ, �క్కజ�న, జ�నన, �ా�� మ��య� ఇతర �ర� ����య్ల� ప్రపంచ ప్రజలంద��
ప్ర��న ఆ�రం �ా �����ంప బడ�త���న.

2. వ�� ��ధుమ త�ా్వత ప్రపంచం ల� ప్ర��న ఆ�ర . వ�� మ�ఖయ్ం �ా ఆ�ియ� �ేశ �ాసులక� మ�ఖయ్ ఆ�
పంట �ా�ా, �ా�ా్చతయ్ �ే�ాలల� ��ధుమ ���గం ఎక�.

3. ��రత �ేశంల� ద��ణ �ా�ా్ట�లక� వ�� ప్ర��న ఆ�ర పంట �ా�ా ఉ తత్ర ��రతం ల� ��ధుమ ప్ర��న ఆ�ర పంట
ప��గణ�ంప బడ�త�నన్�.

4. ��ధుమ ప్రపంచ జ����ల�10 ��యన్ ల ప్రజలక� ప్ర��న ��ష�ా�ర��� ఉన. �ా� ��రత �ేశం ల� వ�� త�ా్వత
��ధుమ ��ండవ �ా్థనం ల� ఉనన్.

5. �క్కజ�నన్ అ� ప్ర��న ��నయ్ప�. ఈ పంట క� గల ఉ��ప్దక శ��త్ ఏ ��నయ్ప� పంటక� ల�. ప్రసుత్త

ప�వ�ల, ��ళ్ళ ��ణ�ల� �క్కజ�నన్ ప్రమ�ఖ �ాత్ర వ��సు. �క్కజ�నన్ల� �ి �
�
క్కజ, ��ల�ల
�క్కజ�న, బ�� �ార్న్ అతయ్��కం �ా ఉప���ంచ బడ�త�న.

6. �క్కజ�నన్�� తయ�ర�� అ��క ప���ాద్ల� ��ధ ప��శ�మలల� ఉప���ంచడం వల్ల ప్రసుత్తం ఈ పంట అ
�ా్ర��నయ్త సంత��ంచు ��ంట�నన.

7. జ�నన్ ఆ�ియ, ఆ�ి్ర�ా ఖండ ప్రజలక� ప్ర��న ఆ�ర పంట�ా వ�న. ��� నుం�� వ�్చన గ�� ్డ ప�వ�ల��త �
ఉప�గ పడ�త�నన్�.

8. �క్కజ�న, జ�నన్ పంటలల� ప్ర�ేయ్క ర�ాల� ప�వ�ల ప�్చ��త క� ర���ం��ంచ బ. పంట ��ంజ �ాల�

��సుక��� సమయం ల� యంత్ర స�యం �� �నన్ �నన్ మ�క్కల�(chaffing) �ే�ి ��ణ� �ా అ��క �ా్రం��ల�్
ఉప�గపడ�చునన్�. అం�ే�ాక అతయ్��కం �ా పంట

వ�్చనప�డ� ప�్చ �ాండమ� లను మ�క్కల� �ా �ే

“��ౖల�జ” �ా తయ�ర� �ే�ి ప�వ�ల ��ణ� �ా ���ిన �ాల ఉతప్�త్ ��ర�గ�త�ం.

9. బ���్, ఓట్స్ మ�ఖయ్���న ప�వ�ల ��ణ� �ా �ాడట�� �ాక�ం�� ���్
బ
ల మ�ల్్ట  ను �ర� తయ����� మ�ఖయ
ప��రధ ్ం �ా �ాడబడ�చునన్.

10. �ా�� మ�ఖయ్ం �ా ద��ణ ��రత �ేశం ల� ప్ర��న ఆ�ర ప. ఇ�� మ�ఖయ్ం �ా ఆ��గయ్కర���న �ం�� పంట�

ప��గణ�ంప బడ�చునన్�.కనుక ���� ధ�క�ల�, ��ద�ా���� అందుబ�ట�ల� వ�ండడం వల్ ల ఎక�్కవ �ా �ాడ�కల
ఉనన్�. మ�ఖయ్ం �ా ����“ష�గర్ �ాయ్” గల �ార� �ాడ���వచు్.

11. ����న �ర� ����య్ల� అ��క �ా్రం��ల�్ల మ�ఖయ్ం �ా �ట�  ఎదద్�� �ా్రం��ల�్ల మ��య� ��ండ �ా్రం��ల్ల
�
����జనుల ప్ర��న ఆ�ర పంటల� �ా చల�మణ� అవ�త���న. ఇ� �ట� ఎదద్��� తట�్టక�ంట.

12. �ర�����య్ల� �ల్వ �ే�ినప�డ� �డ�ీడల వల్ల ��ంజలక� ఎట�వంట� నష్టం కలగక�ం�� క2-3

సంవతస్రమ�ల� �ల్వ �ేసు��వచ. అందువలన కర�వ� వ�్చన సంవతస్�ాలల� ఈ �ర�����య్ల� మన
ఆ��రం అవ�త���న్.

13. �ర�����య్లల� అ��క �ీచు ప��రధ్ం వ�ండడం వల్ల శ��ర ఆ���ాయ్��� మ. అం�ే�ాక అ��క శ�మ �ే���ార�
�ట�� ఆ�రం �ా ఉప���ంచడం వల్ ల బలవరధ్క���న ఆ�రం �ా�� �ాక�ం����ంట�� ఆక� ��య.

ప్రపంచం

ల� అ��క జ�త�ల ప్రజల� అ�న్ ��నయ్ ర�ాలను ��ధ పదధ్త�లల� ఆ�ర ప���ాధ్ల��ా �����ంచు ��వడం
���షం
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వ��

Oryza sativa (ఒ���జ� ��ట�ౖ�ా)
Family: Poaceae (�����ి)

ఆ��ధ్క �ా్రమ�ఖ:
•

ప్రపంచం ల� అతయ్��క జ����క� మ�ఖయ్���న ఆ�ర . మ�ఖయ్ం �ా ఆ�ియ� ఖండప� �ేశ ప్రజలక
ప్ర��న ఆ�ర పం.

•

�య�య్�న్ ��ర��ే�ిన త�ా్వత ����న ��తత్ట� � (�ౌడ�) ల� అ��క మ�ంస కృత�త్ల, �ట�ను్ల ఉం��

ప�వ�ల ��ణ� �ా �ాడ���ర�.
•
•

�ౌడ� నుం�� నూ�� క��� ��ాత్ర. ఇ�� ఆ��గయ్కర���న నూ�

వ�� ��ట�్టను ఇంధనం �ా ఉప���ంచడ�� �ాక�ం�� ��ం�్రయ
�
ప��రధ్ం �ా �ాడడం వలన ��ల ��ా్
(soil structure) అ�వృ��ధ్ �ెందుత�ం�.

•
•

వ�� ��ట�్టను“ఇనుస్ల�ష” ప��రధ ్ం �ా మ��య� �ి��ంట, �ార�్డ బ �ర�్డల తయ����� �����ంచ వచ.

వ�� ��ట�్టను ���్ట� �ా�ాలల� �ట్టర్ �ా �ాడ�. ఇ�� బ��ా ����న త�ా్వత ��ం�్రయ ఎర�వ
�
� �
��సు��వచు్.

•
•

వ�� పం��ంచు �ా్రం��ల�్ల వ�� గ� �్డ ప్ర��న ప�వ�ల ��త�ా �ా �ాడ�.

90 % వ�� మ�ఖయ్ం �ా ఆ�ియ� �ే�ాల�ౖన �ై�,ఇం��య�, ఇం�ో ���ియ�, �ా���ాత్, జ�ాన్ లల� పం��ంప
బడ���ం��.

వ�� ��ీత ్ర ్, ఉతప్� , ఉ��ప్దకత �వ�ాల:
ప్రపంచం

��ీత్ర ్(�.��)

ఉతప్�త(�.ట)

ఉ��ప్దకత(ట / ��)

42.7

123.0

2.9

��రత�ేశం

ఆంధ్ర ప్ర�ే

���ష్ణ ి �్థ� అవస�ా:
•

150.0

573.0

3.8

3.8

11.4

2.9

వ�� అ��క ర�ాల ���ష్ణ �ి్థ� గల ప్ర�ే�ాల(ఉష్ణ మండల �ా్రం��ల నుం�� �తల �ా్రం��ల వ)

పం��ంచ బడ�త�నన్�. ����� మ�ఖయ్ �ారణం వ�� ఆయ� ���ష్ణ �ి్థత�లల� అ��క ��ల సంవతస్�ాల ను
పం��ంచడం వల్ , ��ౖ�ధయ్ ���ష్ణ �ి్థత�లక� తగ� ర�ాల� తయ�రవడం వ45

ల మధయ్ ఈ పంట �సత్��ంచబ�� ఉం.
•

N నుం�� 45 0S అ��ంశం

��రత �ేశం ల� 8 0-340N అ��ంశం ల మధయ్ పం��ంచ బడ�త�నన్. వ���� 20 0-350C ఉ��్ణగ�త ల మధయ

�ా��వరణం అనుక�లం.
•

0

వ���� ఉష్ణ మండల�లల� �ా�ల� అ��క �ేమ గల �ా్రం��ల� అనుక�.
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వ�� ��ర�గ�దల, అ�వృ��ధ్ ����ప�25 0 - 30 0 C ఉ��్ణగ�త అవసరం �ా� ఎక�్కవ �ా�్ర ఉ ��్ణగ�తల�

�క్క �ా్వస���యను ��్ర���ిం� తయ�ర� �ేయబ��న �ిం�� ప�� ప��రధ్మ�లను నష్టప.అందు�ేత
అ��క ��గ�బడ�లక� 250 -330 C పగట� ఉ��్ణగ�, 150 – 200 C �ా�్ర ఉ��్ణగ�తల� అవస.

•

స�ాస�� గ��ష్ట ఉ��్ణగ�25 0-300C �క్క �క్క ��త�ాలమ� త� �గ్ం� ప��ిప్ంచుటక� ��్రతస్�.

అ�ే �ధం �ా తక�్కవ స�ాస�� ఉ��్ణగ�15

0

ప��ిప్ంచవ.

•

క��న్ తక�్కవ�ా ఉనన్�� ��ర�గ�దల మంద��ం� �క్

సూరయ్ ర�్మ అవ�� ��చు్చ�ా ఉనన్ �ా్రం��ల� వ��� �
� . ప్రకసవంత���న సూరయ్ ర�్మ గంటలను ఇష్ట

��రణ జనయ్ సం�గ ��య ��ట� ఎక�్కవ జర�ప���
ను.
�

•

��గం �ా �చు �ాల�లక� �క్క ప����వ�న. మ��య� ప్రత�య్తప్�త్ దశ ల� ఉనన్ప�డ� ��ంజల�

�ా���వ�ను. వ�� అ��క ��ౖ�ధయ్ ప��ి్థత�ల
�
ల� పం��ంచ బడ�త�నన. అందువలన వ���� త��న ���ష్ణ

��లల�:
•

�ి్ థత�లను ��ాధ్��ంచుట కష్.

అ��క �ట� �ల్వ �ామరధ్�ం గల మ��య� అ��క కర్బన ప��రధ్ �ాతం గల బర���ౖన ��లల� అను.
�ా� వ�� అ�న్ ర�ాల ��లల�్ల �ాగ� �ేయబడ�చునన.

•
•

మ�ర�గ��ర� ��వ� ��కరయ్మ�నన్ ��గ�బడ�ల� ��చు్చ �ా వచు.

�ౌడ� భ�మ�ల�్ల క��� త��న య�జమ�నయ్ పదధ్త�ల� �ాట�ం� వ��� పం��ంచ వ.

�తత ్న ���:

��ల� �తత్����� మ�డ� �ా�మ�ల �ార్బం��జం క��24 గంటల త�ా్వత ��ర� మ��ల� జ�్ల���.
ల
దంప ��ర�

మళ్ళ క� అ��ే �టర� �ట���1 �ా�మ� �ార్బం��జం క��, ఆ ��్రవణం ల� �తత్��లన24 గంటల� ��నబ�ట�్, 24

గంటల� మం�ె కట�్ ట �లకలను దంప ��ర�మ�� ల� చ�్ల���.
ల
��ల� �తత్��ల� ��న బ�ట్ట����� �టర� మంద
�ర� స����త�ం��.

వ�� �తత్��ల ���్రవస్థ ను ��ల��ం:

��త ���ిన ��ంట�� �తత్��లను �ాడ����ాలంట� వ�� ��ంజల�్ల� ��్రవస్థ 
�
ను ��ల��ం� అ��క �లక �ాతం �ా

�����, �టర� �ట��� తక�్కవ ���్రవస్థ గల  �తత్��లక� అ6.3 �. � ల��� �జ�త ల�ంట� ఎక�్కవ ���్రవస
ఉనన్ �తత్��లక� అ��10 �. � �ాఢ న�్ర�ామ్లం క��ి ఆ ��్రవణం 24 గంటల� ��నబ�ట�్ట మ��24 గంటల
�ాట� మం�ె కట�్ట�.

�తత ్న

���ద:( ఎక�ాక�)

దంప ��ర�మ�� – 20 – 25 ��ల�ల�

��దజల్ ల�����(గర�వ� భ�మ�ల�్) – 24 -30 ��ల�ల� (ఎక�ాక�)
��ర�� �� �తత్�����(వ�ాష్��రప� వ�) 30-36 ��ల�ల�
�� ప�ధ ్� వ�� �ాగ�: 2 ��ల�ల�
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��ర� మడ�ల� ��ేత ్ సమయ:

��ర� మడ�ల� ��లక�� �ానల� �ా్ రరంభం అవ�ా�� తయ�ర� �ేసు��� అన�ా �న్��లల� వ�� ��ర
��సుక�ంట�ర�. ��ర� వయసు 20-25 ���ల� అవ�ా�� పంట మ�� ల� ��ట�
్ ల ��సుక�ంట�ర.

��ర� మ�� తయ���:

వ�� ��ర�ను ప్రసుత్తం అ��క ���ల� �ా తయ�ర� �ేసుక�ంట���న. �ాట�ల� మ�ఖయ్ం �ా ��ట్ట ��ర� మ�

మ��య� దంప ��ర�మడ�లల� ��ర� ను ��ంచు��ర�.

��ట్ట ��ర� మ�:

��లను బ��ా దు��్క వచు్చ వరక� దు, �ర� ��ట�్టటక� తగ� �ధం �ా �ాల్వల ��రప్రచు��� ��ల�  �తత్��

మ�డ� �ా�మ�ల �ార్బం��జం క��ి24 గంటల త�ా్వత ��ర� మ�� ల� జ� , �తత్నం బ��ా ��లల�  క���టట�్ల �ే�
��ంట�� �ర� ��ట్ �ట. ఈ ప�ధ ్� ల� ��ల త�� ఆరక�ం�� �ర� ��ట�్ట���. ఈ ప�ధ ్� ల� కల�ప� వ�ే్
అవ�ా�ాల�ండడం వల్ ల కల�ప� �ర�్మలన స�ాలం ల� �ేయ.

దంప ��ర�మ��:

��లను బ��ా దమ�్మ �ే�, �ర� ��ట్ట����, �య����� �ల��ా �ాల్వలను ఏరప్రచు ���. �టర� �ట��� 1

�ా�మ� �ార్బం��జం క��, ఆ ��్రవణం ల� �తత్��లన24 గంటల� ��నబ�ట�్, 24 గంటల� మం�ె కట�్ ట �ల���త్
�తత్���న్ ��ంట� క5 ��ల�ల ��ప�ప్న చల�్ల���. ��ల� �తత్���న్ ��న బ�ట్ట����� �టర� మందు �

స����త�ం��. ��ర� ��� వరక� ��ర� మ��ల� �ర� �సూత్ మరల �ర� ��ట�్ట ��ల ���� బ�రక�ం��  చూచు���.

�� ప�ధ ్� ల� ��ర�మ�:
•
•

�� ���నం ల� ��ర�మ�� య�జమ�నయ్ం ప్ర��న���న. అ�ే �����ట�్ట క���.

ఈ ప�ధ ్� ల� �తత్నం తగ�గ్త�. ��ీత్ర ్ణం క��� తగ�గ్త�. �ా��రణ ప�ధ ్� ల� ఎక�ా ��ట� ��25 -30

��ల�ల �తత్నం స����త�ం�. అం�ే �తత్న ఖ��దు ల��� ర. 280/- ఆ��యం కనబడ�త�ం��. �� ప�ధ ్� ల�

ఒక ఎక�ాక� ఒక ��ంట� ��ర�మ�� స����త�ం��. అం�ే మ�� తయ��� ల� ఖర�్చ80% తగ�గ్త�ం�. �టర�
��డల�ప, 40 �టర�్ల ��డవ� ఉం�ే మ��� ఎంచుక�ంట� ఎక�ా ��ల���� అవసర���న ��ర� ��ంచు
��వ����� స����త�ం��.

•

ఎం�ిక �ేసు��నన్(1 � x 40 � )మ�� చుట�
్ ట అడ�గ� ��డల�ప్ ల9 -10 అంగ���ల ల�త�న మట�్ ట

��ి ��ర� ���� ��లం ��గం ��ౖ ��య�య్. అల� �ేయడం వలన �ా��రణ ��లం క��న్ ��ర� ���� ప్ర�ేశ
ఒక ��ంట��టర� ఎత�త్�ా తయ�ర� అవ�త�ం�.
•

��లం క��న్ ��ర� ���� ప్ర�ేశం ఎత �త్�ా ఉం. ��ర� ���� ప్ర�ే�ా�న్ ఎత �త్�ా �ే��టప�ప్డ� మ�� జ�గ

�సు���ా�. మ�� �� ఎంచుక�నన్ ��గం చుట�్ట అరట� బ��ెల� �, ��ట� �ెక్కల� �ా, మ�� ఏ ఇతర

�ెక్కల� �ా� �లబ�ట�్టన�� వ�� ��ర�క� �ర� చల�్లనప�డ� ఎత�త్�ా వ�నన్ మట�్ట�ర� ��ంట బ��ెల
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�ా�� �� క�ం�� �ే�ాత్. అల�ంట� ఏ�ాప్ట� ల�నప�డ� �ట��� �ాట� �ా����త�నన్ మట�్ట ల� ���న్ ��ం

��ట�్టక���� ప్రమ�దం ఉం�.
•

��ర�మ�� తయ�ర�న త�ా్వత ����న ��తత్ట� ప�వ�ల ఎర�వ�ను ఒక ��ర�ా చ�్ల ��� 24

గంటల� మం�� కట�్ ట �ల���త్న �తత్���న్ పల�చ�ా చ. �తత్��ల �ౖన మరల� మ�� ��ర ప�వ�ల
ఎర�వ� చ�్ ల గ్డ
��
క�ా.
•

�లక వ�్చన త�ా్వత��ంట�� గ� �్డ � ��ి��.��� ��ర���ౖ �ర� చల�్లత� ఉంట� ఎ���� వ�� ��ర�
2 -3 ఆక�ల�� దృఢం�ా ��ర�గ�త�ం��.

•

��ర� మ�� నుం�� ��ర� �ీకక�ం��, మట�్ ట�� స� ��ళ్ల��ం� ��లం ల���� �సు��, ��ంజ బ�రద �� స�
25 x 25 ��ం. � ఎడం �ా మ�ందు�ా మ�ర్కర్ �� ��తల� ��సు�, ��తల� క��� �ా్రంతం ల� ఒ��్కక
�క్కను �ౖ �ౖ న ��ట�. ఇల� ��టడం వలన �క్కల� వ�త్�� ల�క�ం�� త్వర�ా �ి్థరప�� బ�

��ర�గ����.
•

ఇనుప��క��� ��ర� ను ��ళ్ల��ం� ��లం ల���� �సుక���ళ్ళ వచ.

ట�్రన్స్�ా్లంటర� �� ��ట�టక� ��ర� ��ంచు ��:
•

వ�� ��ట�
్ ల ��య� యంత్ర ప��క�ా�న్ ఉప���ం� ��ల�ల�్ల ��ట�్ల ��య�టక� �ా్ల�ి్టక్ ట�్ర లల� �ా�

��పర� ��ౖ �ా� ��ర� ��ంచు��ర�.
•
•

ఈ యం��్రల ��్వ�ా ��ట�్ల ��య�టక� ఎక�ా85 �ా్ల�ి్టక్ ట�్ర లల� ��ం�న వ�� ��ర� �ావల�ి వసు.
�ా్ల�ి్టక్ ట�్ర లల� మట�్ట �శ�మ��న్ వ�� ��ంజలను ట�్రల ల� సమ�నం �ా ���ి తగ� మ�త్రం �ర
��ంచు��ర�.

•

15 – 20 ���ల వయసు ��ర� ను ట�్రన్స్ �ా్లంటర� ��6 ల�క 8 వర�సల�్ల ఒ���ా�� ��సు��వచు.

ఆ��గయ్వంత���న ��ర�
•

�క్కలను ��ంచుటక� �సు��వల�ిన జ�గ�తత:

��ర� మ�� � 10 -12 ���ల వయ్వ�� ల� మ�డ� ద�ాల� �ా దమ�్మ �ే�ి చదును �ేయ. �ర�
��ట్ట����, �య����� �ల��ా �ాల�వ లను ఏ�ాప్ట� �ేయ�.

•

5 ��ంట్ల ��ర�మ����2 ��ల�ల నత్రజ�(1 ��ల� �తత్నం ���� మ�ంద, మ�� ��ల� ��త్న15 ���లక�),

1 ��ల� ��స్వరం మ��య�1 ��ల� ��ట�ష్ ��ే్చ ఎర�వ�లను దు��్కల� ��. చ� ఎక�్కవ�ా ఉం�ే
�ా్రం��ల�్ల ��స్వరం ��ట�్టంప� �.

•
•

�లక కట�్ టన �తత్���న్ ��ంట� 5 ��ల�ల ��ప�ప్న చల�్ల���.

��ర� ఒక ఆక� ప���త్�ా �చు్చక��� వరక� ఆర� తడ�ల� ఇ�్చ తర��ాత పల�చ�ా �ర� ��లం
�లబ�ట్ �ట.

•

�ంక� ల��ా�న్ గమ���త్ �టర� �ట��2 �ా� �ంక� సల�్ఫట్ ��్రవణ��న్ �ి��ా�� �. చ� ఎక�్కవ�ా

ఉం�ే ����్వ వ�� �ాగ�ల� �ంక� ల�ప లకష్ణ�ల� ప్రసుప్టం �ా క��.
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��ట� సమయమ�:

��ట్లక� ��ధ �ా్రం��ల�్ల అనుక�ల స:
�ా్రంతం

కృ�ా్ , ����వ��, �ెలం�ాణ�
ఉతత్ర ���ాత

ద��ణ మండలం

అతయ్లప్ వరష్�ాత మండ

��ట�్ల ��య����� � �ల��న్ తయ�ర� �ేయ:

ఖ��ఫ్(�ా�ా్)

ర� (����్)

ఆగసు్

నవంబర�

�ల�ౖ – ఆగష�
్

��శంబర�

�ల�ౖ

���్ టంబర
�

��శంబర�

నవంబర�

��ట�
్ ల ��య�����15 ���ల మ�ందు�ా ��ల��న్ దమ�్మ �ేయ�ట �ా్రరం�2-3 ద�ాల� �ా మ�ర�గ� దమ�్మ
�ేయ��. ��ట�
్ ల ��యవల�ిన ��లం ల� ప�్చ ��ట్ట ఎర�వ� క�య దు��న్లంట� క20 -25 ���ల మ�ందు
క�య దు�న్ బ��ా ����న త�ా్వత ��ట�్ల ��. త్వర�ా �వకడం ��సం �ిం��ల్ సూపర్ �ా��ప్ట్

క�యదునన్ వచు. ��ట�
్ ల ��య����� మ�ందు ��లమం�� సమ�నం �ా దమ�్మ �ెక్క �� , అడ్డ �� �ా�
��లం అంతట� ఒ�� ల�త� �ర� ఉం�ేటట�
్ ల చదును �ేసు���ా. ��గ�� భ�మ�ల�్ల ��ట�్ల ��య����2 ���ల�
మ�ందు �ా�� దమ�్మ ప���త్ �ే�ి ఆ త�ా్వత ��ట�్ల ����త్ .

��ట� పదధ ్త�ల:

�ా��రణం �ా వ�� వర�సల�్ల ��ట���ంట� అ��క ల�బ�ల� ఉ��న. �ా� ఖర�్చ �� క���న ప� �ాబట�్ట ఎక�్

��ీత్ర ్ణం ల(�క�్క ��ట� ) ��యడ�� జర�గ�త�నన్�.

��ట�్ :
•
•
•
•

��ర� ���టప�ప్డ� �క్కల� ల���క� పచ్చ �ా వ�ంట��� మ�న త్వర�ా �ర�గ�త.

4 -6 ఆక�ల�నన్ ��ర� ను ఉప���ం��. మ�దుర� ��ర� ��ట��ే ��గ�బడ�ల� తగ�గ్��.

��ట�
్ ల �ౖ �ౖన ��ట��ే �ిలకల� ఎక�్కవ�ా ��డ�గ�.

��ట�
్ ల ����టప�ప్డ� భ��ా�ా�న్ అనుస��ం� ఖ��ఫ్ ల� చ �33 మ�నల�, ర� ల� 44 మ�నల�

ఉం�ేల� చూ���.

•
•

��ట� టప�ప్డ� ��లం ల� �ర� పల�చ�ా ఉం��.

��ట�న త�ా్వత ప్ర� ��ండ� �టర్ల20 ��ం. � బ�టల� �యటం వలన ��ౖర�క� �ా�, ��ల�త�ర� బ��ా
���� �డ �ీడల ఉధృ� ��ంత వరక� అదుప� �ేయవచు్.

•

ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ� మందుల�, కల�ప� మందుల� ��య����� ఇం�ా ��ౖర� ప���ి్థ� � గమ�ంచ����� ఈ
బ�టల� ఉప�గపడ���.

•

వ�� ర�ాల �ాల ప���త�లను బట�్ ట క�దుళ్ళ సంఖయ్ ను ��ాధ్��.
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�ాల ప����

��ట వల�ిన దూరం(��ం.�)

చ.� క� ఉండవల�ిన క�దుళ�్

మధయ్ �ా�క ర�ాల�(125 -135 ���ల�)

15 x 15

44

��ర్ఘ �ా�క ర�ాల�(150 ���ల ��ౖన)

స్వలప్ �ా�క ర�ాల(110 -120 ���ల�)

20 x 15
15 x 10

మ�దుర� ��ర� ��ట�నప�డ� �సు��వల�ిన జ�గ�తత్ల:
•

33
66

మ�దుర� ��ర� ��ట�నప�డ� ���్ణత ��ీత్ర్ణం ల� క�దుళ్ళ సంఖయ్ను, క�దుర� క� �క్కల సంఖయ్ న
క��� ��ం���(4 -5) . అం�ే దగగ్ర దగగ్ర �ా ��ట.

•

నత్రజ� ఎర�వ�ను �ి�ారసు �ే�ిన

���దు కంట�25 % ��ం� మ�డ� ద�ాల� �ా �ాక ��ండ� ద�ాల�

�ా అంట� 70 % దమ�్మల, ����న 30 % అంక�ర దశల� ��య��.

•

మ�దుర� ��ర� ����టప�ప్డ� �క్కల �వరల3 -4 అంగ���ల వరక� ���� ��ట� ��వడం వల్ ల �క్
బ��ా అత�క�్కంట�ం��.

•

60 ���ల వయసుస్ �ం� ఉనన్ ��ర� ��టక�డ.

ఎర�వ�ల య�జమ�నయ్: (సమగ� �� షక య�జమ�నయ్)
•

భ��ార ప��రకష్ణ , ఉతప్�త్ సత్బద్త ను అ��గ�ంచ����� ర�ాయ�క ఎర�వ�ల �� బ�ట� �ం��్రయ
�
�వన ఎర�వ�లను �ా�� ��ౖర�క� సమత�లయ్ం �ా ��షక ప���ాధ్ల ను అందజ�య.

•

ప�వ�ల ఎర�వ�, కం��సు్, ��ళ్ళ ఎర�వ� వంట� ��ం�్రయ ఎర�వ�లను ర�ాయ�క ఎర�వ
�
� �� క��
�ా��నట్ ల��ే20 -25 % నత్రజ�� ఆ�� �ేయవచు్చ.

•

వ�� మ��ాణ�ల�్ల అప�ాల, �ల�గ, జనుమ�, �ి�్ ల ��సర వంట� ప�్చ ��ట్ట ��ౖర�ను ��ం� క�య దునన

��్వ�ా భ��ారం ��రగడ�� �ాక సుమ�ర�20-25 �ాతం నత్రజ, ��స్వర, ��ట�ష్ లను క��� ఆ��

�ేయవచు్.

•

స�వ ఎర�వ�ల�ౖన �� ఆక� పచ్చ ��చు, అజ�ల్ , అజ���ౖప్��ల్, �� �� ప్ బ���్ట��య� �దలగ� �వ

ఎర�వ�లను �ా�� నత్రజ, ��స్వర
•

���దు లను10-20 % త��గ్ంచ వచు్

�� ఆక� పచ్చ ���వల�ల�– ��చు – �ట�� వ�� ��లం ల� ����త్  ఎక�ాక� 10 ��ల�ల నత్రజ� �ౖర�క�

అందుత�ం��. ��చును �� �� �ే�ి వ�� ��ట�
్ ల ���ిన7 -10 ���ల మధయ్ మ�� ల� పల�చ�ా �ర� �ల�వ
గట�్ ట ఎక�ాక� ��ల�గ� ��ల�ల ��చు � ���� ఇసుక�� క��ి మ�� అంట� సమ�నం �ా ప�ేటట�్ల చల �్.
•

అజ�ల�్- వ�� ��లం దమ�్మల� ఎక�ాక�50 ��ల�ల �ిం��ల్ సూపర్ �ా��ప్ట్ ను ���ి పల�చ�ా�ర� �లక
100 -150 ��ల�ల అజ�ల�్ల ���ి2-3 �ా�ాల� ��రగ ��్చ ��లల� క�య దు��న. ఎక�ాక� మ�డ�
టనున్ల ప�్చ ��ట్ట మ��12 ��ల�ల నత్రజ�� ��లక� �ేర ��సుత్ం.
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అజట� బ�క్ట: ఎక�ాక� స��ప�ే �తత్�����200 – 400 �ా� కప�ప్న కల్చర� ను పట�్టం. ల��� ఒక ��ల�

•

కల్చర�ను20 ��ల�ల ప�వ�ల ఎర�వ� �� క��ి ఎకరం ��ల��ౖ చల�్ల�. ��� వల్ ల ఎక�ాక�8 -16 ��ల�ల

నత్రజ� �ౖర�క� అందుత�ం�.

అజ� ��ౖప్��ల్: ���� క��� అజట� బ�క్టర్ వల� �ా�

•

�� �� ప్ బ���్ట��: ఇ�� ��స్వర �వన ఎర�వ. భ��ల� లభయ్ం �ా� �ి్థ� ల�� ��స్వ�ా�న్ లభయ్మ

•

ల� �ేసుత్ం�. ఎక�ాక� స��ప�ే �తత్నం ట�200 – 400 �ా�మ�ల కల్చర్ ను పట�్టం��� ల��� ఒక ��
కల్చర్ ను  ఇర��ౖ ��ల�ల ప�వ�ల ఎర�వ� ��  క��ి ఎకరం ��లల� ��య.

భ��ా�ా�న్ బట�్ట ర�ాయ�క ఎర�వ�ల ���దు �ర్ణ�ం� నత, ��స్వర, ��ట�ష, �ంక� ��ే్చ

•

ఎర�వ�లను సమత�లయ్ం �ా �ా��.

��ధ �ా్రం��లక� �ి�ారసు �ే�ిన ��ష�ాల

•

���ద, ర�ాల �ాల ప����, ��ల స్వ��వ, భ��ారం,

ఋత�వ�, య�జమ�నయ్ పదధ్త�లను బట�్ట మ�ర�త�.

నత్రజ�� �ాం��్లక�స్ ఎర�వ�ల ర�పం ల� �ా� య���య� ర�పం ల� �ా� �ాడవచ

•

నత్రజ� � మ�డ� సమ ���ాల� �ా �ే�ి ��ట� క� మ�ందు దమ�్మ ల�, దుబ�్బ �ే�� దశ ల�న,

•

అంక�రం దశ ల�నూ, బ�రద పదునుల� మ�త్ర�� సమ�నం �ా ��దజ�్36 -48 గంటల త�ా్వత పలచ�ా
�ర� ��ట్ �ట.

50 ��ల�ల య���య� �� 10 ��ల�ల ��ప�ిం�� ల�క 250 ��ల�ల �ేమ క���న మట�్ ట� �ా� క��ి, ��ండ�

•

���ల� �ల్వ �ం� ��దజ�్ల�ే నత్రజ�

���గం ��ర�గ�త�.

�తత్ం ��స్వరం ఎర�వ�ను దమ�్మల��� ��.

•

��ట�ష్ ఎర�వ�లను ��గ�� ��లల�్ల ఆఖ�� దమ�్మ ల� ప���త్�ా ఒక�ా�� �. చల�్క(�ే�క) ��లల�్ల ఆఖ��

•

దమ�్మ ల� సగ, అంక�ర దశల� �గ�� స�ా�న్ ��య�.

�ాం��్ లక�స్ ఎర�వ�లను ��ౖ �ాట��ా దుబ�్బ �ే�� సమయం ల� , అంక�రం ఏరప్�ే దశ ల� �ా�

•

��యక�డదు.

�ంక� ల�ప లకష్ణ�:
•

��ౖ నుం�� మ�డ� ల��� ��ల�గ� ఆక�ల�్ల మధయ్ ఈ�� �ా� ��త�ం. ��ట�న 2 నుం�� 4 ల��� 6 �ా�ాల�్ల

మ�దు�ాక� �వర్ లల, మధయ్ ఈ�� క� ఇర�ప్రక్కల� త�ప�ప్ ల�క ఇట�క రంగ� మచ్చల� కన.
ఆక�ల� �నన్� �, ��ళ�సు �ా వ�ం�� వంచ �ా�� శబద్ం �ేసూత్ ����� ���. �క్కల� ��డస బ���
దుబ�్బ �ేయవ.
•

సవరణ:
•

నత్రజ� ఎర�వ� ���ిన పప్ట��� ��ౖర� పచ్చ బ.

ఒ�� వ�� పంట పం��ం�ే భ�మ�ల�్ల ప్ర� మ�డ� ��ౖర్లక� ఒక �, ��ండ� పంటల� పం��ం�ే ��ల�ల�్ల ప్ర
ర� �ీజన్ ల� ఆఖ�� దమ�్మల� ఎక�ాక� ఇర��ౖ ��ల�ల �ంక� సల�్ఫట్ ��య�� ల��� ��ౖర� ��ౖ �ంక� ల�
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క��ించ �ా�� �టర� �ట��� ��ండ� �ా�మ�ల �ంక� సల�్ఫట్ క��5 ���ల వయ్వ�� ల�2 ,3, �ార�్ల �ి��ా��
�ేయ��.

గమ�క:
•
•

��స్వరం ఎర�వ��� �ంక� సల�్ఫట� ను క��ి ��య�ా. క�సం మ�డ� ���ల వయ్వ�� ఉం��.
�ంక� సల�్ఫట్ ��్రవణం ల� ప�ర�/ �ెగ�ళ్ళ మందుల� కల�ప� �ాద.

ఇనుమ� ల�ప లకష్ణ�:
•

ల�త �గ��ాక�ల� �ెల్ ల�ా మ��� ఉదృ� ఎక�్కవ�ా ఉనన్ప�డ� ఇట�కరంగ� మచ్చల� వ�్చ ఆక�ల� ��
అవ����.

•
•

సవరణ:
•
•
•

�ిలకల� త��గ్ ఎ�త్ ��రగ
త

వ�ాష్��ర ��ర� మళ్ళ , ��ట్ట వ��ల� ఈ ల�పం ఎక�్కవ�ా క��ిసుత్.
దంప ��ర� మళ్ళ ల� ఈ సమసయ్ �ా.

�టర� �ట��� 20 �ా�మ�ల అనన్ బ���, 2 �ా�మ�ల �మ్మ ఉప�ప్ క��ి �ి��ా�� �ేయ.

పగట� ఉ��్ణగ�త ఎక�్కవ�ా ఉనన్ప�డ� తక�్కవ �ాఢత క�గ్న ��్ర(0.5 -1.0%) �ా���

కల�ప� య�జమ�నయ్:
•

��ర� మ��ల� ఊద �ర�్మలన క� ఎక�ా ��ర� మ�� �� బ�ట���్ల50% , 1.5 �టర�్ల200 �టర్ ల �ట�ల�

క��ి ��త్న7 ల�క 8 ���న మ��ల� �ట�� ��ి���ి �ి��ా�� �ేయ�� ల��� ��త్న14, 15 ���లప�ప్డ�
��ౖ�ల��ాప్ బ�య్ట�ౖ10 % , 400 ml , 200 �టర్ ల �ట�ల� క��ి �ి��ా�� �ేయ�.

•

మ��ాణ� వ��ల� ఊద �దల�ౖన ఏక �ా��ష్క గ్డ జ�
��
� �క్కల� ఉనన్ప�డ� బ�య్ట�50% , 1 -1.5 �
(ల���) అ�ల��ాస్30 % , 500 � � ల��� �ి్రట�ల� ��్ల50 % , 500 ml – ఏ�ో ఒక ���� ఎక�ాక�
ఇర��ౖ ��ల�ల �� �� ఇసుకల� క��ి, ��ట�న 3-5 ���లల� పల�చ�ా �ర� ��ట�్ట సమ�నం �ా ��దజల�్.

ఎక�ాక� 35 -50 �ా� ఆ�ాస్ డయ��జ్80% �� �� మందు ను 500 �.� �ట�ల� క��ి, ఆ ��్రవణ��న
ఎక�ాక� ఇర��ౖ ��ల�ల �� �� ఇసుక�� క��ి ��ట�న 3 -5 ���ల�్ల పల�చ�ా �ర� ఉం� సమ�నం �ా
��దజల�్ల.

•

గ��్డ, త�ంగ, ��డల�ప్ట� ఆక� �క్కల� సమ �ాళ్ళల� ఉనన్ప�డ� ఎక�ాక� ��ల�గ� ��ల�ల బ�య్ట�

గ��కల� మ��య� ��ల�గ� ��ల�ల 2,4 D ఇ�ైల్ ఎస్ట4% గ��కల�, ఇర��ౖ ��ల�ల �� �� ఇసుకల� క��ి
��ట�న 3 -5 ���ల�్ల పల�చ�ా �ర� ఉం� సమ�నం�ా ��దజల�్ల

•

వ�� ��ట�
్ ల ���ిన8-10 ���ల త�ా్వత  క��� �ౖరజ�సల�్ఫ��ా5 % wp ఎక�ాక� 80 �ా�మ�ల� ల��� 15
���ల త�ా్వత క���“ఇ��క్స్ సల�్ఫ�” 15 % WDG ఎక�ాక� 50 �ా� ��ప�ప్న200 �టర్ ల �ట�ల�
క��ి ��లం ల� �ట�� ��ి���ి సమ�నం �ా �ి��ా�� �ే�ి కల�ప� ��ారణ �ేయవచు్చ
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��ట�న 25 -30 ���లప�ప్డ� ��లం ల� ��డల�ప్ట� కల�ప� �క్కల ఉధృ� ఎక�్కవ�ా ఉనన్

ఎక�ాక� 400 �ా�మ�ల 2,4 –D �� ��యం �ాల్ ్80 % �� �� మందు ను 200 �టర్ ల �ట�ల� క��ి ��లం ల�
�ట�� ��ి���ి కల�ప� ��ౖ ప�ేటట�
్ ల �ి��ా�� �ేయ�.

�ట� య�జమ�నయ్:
•

��ట�
్ ల ����టప�ప్డ� ��లం ల� �ర� పల�చ�ా ఉం�. ఎండల� ఎక�్కవ�ా ఉంట� ఊ��్చన��ంట�� ఐద

��ం.� వరక� �ర� �లగట�్ట. (మ�న �����న ���నుం�� ��ౖర� దుబ�్బ �ేయడం ప�రత్��య్ వరక� ��

ల� పల�చ�ా అంట� 2 -3 ��ం. � �ర� ఉం���. �ర� ఎక�్కవ�ా వ�ంట� �ౖర� బ��ా దుబ�్బ �ేయద
మ��య� ��ర� ల�త�క� ��దు).

•
•
•

�ర� ��ట్ ట దశ నుం�� ��ంజ గట�్ట ప�ే వరక� ఐదు �. � ల�త� �ర� ఉం���.

��తక� 10 ���ల మ�ందు�ా �ట�� ��మ్మ���ా త��గ్ం� ఆర బట ��.
వ�� పంటక� �ట� అవసరమ� సుమ�ర� 1250 �. �

పక్వ లకష్ణ:
•
•

కర� ప�్చ �ా వ�నన్ప��ే ��త ��య�

��నున్ల� �ౖ ��ంజల� గట�్ట ప��న త�ా, ��ంద
� ��ంజల� �ాల� ��సు��� గట�్ ట పడటం �ా్రరంభ���న త�ా్

��త ��య��.
•
•

80% ��ంజల� ��ధుమ రంగ� ల��� పసుప� రంగ� వ��త్ ��తక� తయ�ర�నట�్

��త సమయం ల� వడ్ ల ��ంజల ల� �ేమ �ాతం20 -22 % వరక� ఉంట�ం��.

పంట ��త:
•
•

పండ�్ల గల ��డవళ్ళ�� ��లక� దగగ్ర�ా ���ి పనల� ��.

వడ్ ల ��ంజల� �ేమ తగగ్����� ��లం ల��3 -4 ���ల� పనల� ఆరబ�డ��ర�.

నూ��ప్�:
•

పన నుం�� వడ్ ల ��ంజలను ��ర� �ేయ���న‘నూర�ప’ అంట�ర�. నూ��ప్�� పనలను బల్ల ��ౖ ��ట�్ట ల�
పనలను గ�ండ్రం �ా ����్చ ప�వ�ల�� ����్కం� ��ంజలను ��ర� ే�ా
� . ���న్ ��ట్ల �ా� ��లర� న
పసువ� ల�ే ల���ం� నూర�్చ��ర.

•

ట�్రక్టర� �� పనలను ����్కం�ే ప�ధ్� ఇప�ప్డ� ఎక�్కవ�ా అమల� ల. ��� వలన నూర�ప్ త్వర�
అవ�త�ం��.

త��ాప్ర బట్ట:
•

నూర�ప్ అ�న త�ా్వత ��ల�్ల ��ం, �ె�త్ �
� ె��రం ను ��ర� �ేయ����� �ేటల�� వదలను �ా� �ాల�
ను అనుస��ం� ఎత�త్ నుం�� �ందక� ఒక
�
ప�ధ్� ల� ���ిన�� గట�్ట ��ంజ �ట�ర� �ా , ��ల�్ల దూరం �ా

పడ�త�ం��. �ా� ల�నప�డ� త��ాప్ర పట్టల�.

•

ప్రసుత్తం �ే��� ల�క ట�్రక్టర� �� నడప బ�ే పం�ాల� �� �ా��� ��యడం సులభం అ�.

11

CROP PRODUCTION -1

DA-102

వడ్లను ఆరబ�ట�్:
•

వడ్ లను �ల�వ �ే�� మ�ందు ��ండ� ���ల� మందం �ా తర��ాత పల్చ�ా ఆర బ�ట�. వడ్ ల ల� �ేమ

ఒక్క�ా���ా తగగ్�ా. అందు�ేత �వ్ర���న ఎండల� ఆరబ�ట్టడం మం��� �ా.
•
•

వడ్ లల� �ేమ14 �ాతం ల�క అంతకంట� తక�్కవ ఉనన్ప�డ� �ల�వ �ేయడం మం��

వడ్ లను ఆరబ�ట్ట �����ై�యర�
�
్ల అ�� యం��్రల��ా���ే మ. ���వలన �ేమ �ాతం 12 -14 వరక�

�సుక� వ�్చన ప�ర�గ�ల� ల�క ��ం��్రల� వలన క��� న�ా్టలను ��ా��ంచ వచ

పంటల సర�:

వ�� – వ�� (����వ��, కృ�ా్ణ �ెల�్ట లల� ��ండవ పంటక� �ర� ఇ�్చనప)

వ�� – పప�ప్ జ�� పంటల�
వ�� – �ెరక�

వ�� – ��ర���నగ
వ�� – ���ాత
వ�� – �ా��

వ�� – నువ�్వల�

��గ�బ���� �ో హదం �ే�� అంశమ�ల�:

ఒక ���్ణత ��ీత్ర్ణం (1 చ.�) ��నున్ల సంఖ, ��నున్ల� ��ంజల సంఖయ1000 ��ంజల బర�వ�

��గ�బ�� = చ. � క� ��నున్ల సంఖయx ��నున్క� ��ంజల సంఖయx పక్వ ��ంజల �ాతంx ��ంజ బర�వ�
ఉ�� : చ.� 400 ��నున్ల�
��నున్క�120 ��ంజల�

పక్వ ��ంజ �ాతం= 85

1000 ��ంజల బర�వ� 24 �ా� అ��ే ఎక�ా��� ��గ�బ�� ఎంత ?

��గ�బ��(చ.�) = 400 x 120 x 85/100 x 24/1000 = 979.2 ��ల�ల�
ఎక�ాక� (4000 చ.�) = 979.2 x 4000 =3916.8 ��ల�ల� = 39.2 ��్వంట�ల�
ఒక బ�ాత్(75 ��ల�ల�)= 3916.8 /75 = 52 బ�ాత్ల

ఎగ�మ� �� �ావల�ిన ప్రమ�ణమ�ల:
•

�యయ్మ/��నయ్మ� ఎగ�మత�ల� ����న ����య్ల� ల��� ఇతర పంటల��  ���్చ చూ��త్ ��ల� త.
ఎగ�మత�లక� మ�ఖయ్ం �ా ఆర� ర�ాల అం�ాలను ప��గణన ల���� �సు��ంట�ర. ఆ అం�ాల�....
1. ��ణయ్త ఎక�్కవ�ా గల �య

2. మధయ్స్థ ��ణయ్త �� ��డవ� ��
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3. ��ట�్ ట ��ంజ

4. ఉప�ప్డ� �యయ
5. సు�ాసన

్ లట�నస్ �యయ
6. గ�

��ౖన ����్కనబ��న అం�ాల ల� సు�ాసన ల�� ఎక�్కవ ల��� మధయ్స్థ ��ణయ్త క���న ��డవ� ��ంజ మ
జ�ా��ా వ�ాగ్��� �ెం��న ��ట�్ట ��ంజ ర�ాల90 �ాతం ఎగ�మ� అవ�త���న్.
ఎగ�మత�లక� �యయ్ప� ���క లకష్ణ�ల�
1. ��ంజ ��డవ�

2. ��్ లంగ్ ఉధృ

3. ��ంత ��ల�త�ర� ప్రస��ంప జ�య గల ఎం�ో ��ప్ర్్మ గల ��ం
4. ����� మ�క్కల�ౖన ��ంజ �ాతం

5. రంగ� గల ల��� �ెల్ ల� ��ంజల�

6. �ేమ �ాతం �దల�ౖన� ప��గణన ల���� �సుక�ంట�ర�.

��ౖన ����్కనబ��న లకష్ణ�ల� గల సు�ాసన ల�� ఎక�్కవ మ��య� మధయ్స్థ ��ణయ్త క���న ��డవ� ��ంజ

జ�ా��ా వ�ాగ్��� �ెం��న ��ట�్ట ��ంజ ర�ాల90 �ాతం ఎగ�మ� అవ�త���న్. ఈ లకష్ణ�ల� గల �యయ
మ�ఖయ్ం �ా ఆ��్ట��, సూ����ం,���ల�ండ, ఉతత్ర అ�����ా ల� ఎగ�మ� �ేయ� చునన.

సు�ాసన గల “బ�స్మ� �యయ” ప్రపంచ మ���్కట్ క����10 �ాతం ��రత �ేశం, �ా���ాత్న్ �ే�ాల� ఎగ�మ
�ేసుత్��న.

వ�� – �� ప�ధ ్� ల� �ాగ�
•
•

�� వ�� �ాగ� పదధ ్�ల� తక�్కవ ఖర�్చ మ��య� తక�్కవ �ట��� అ��క ��గ�బడ�ల� ��ందవచ.

�� వ�� �ాగ� ప�ధ ్�1980 దశకం ల� “మడ�ాస్క” �ేశం ల� ర���ం��ంచ బ��ం��. ఈ రకప� వ�� �ాగ�
ఇప�ప్��ప�ప్�ే �ా్ర��నయ్త సంత��ంచు ��ంట�.

•

ఈ పదధ ్� ల� మ�ఖయ్ం �ా �ర�్ల ��ాత్రం
�
�ా �ాయ్�ిత్, ల�త�క� ��చు్చక� ��� భ�� ల�పల ��రల
నుం�� ��షక ప���ాద్లను �సు��గల�గ� ��.

•

వ�� బ��ా ������ అ��క ��గ�బడ�ల� ఇ�ా్వలంట� ��లం ల� ఎప�ప్డూ �ర� �ల్వ ఉం��లను ���త�

����ాత్ర. �ా� వ�� �ట�ల� బ్రతక గలదు �ా� �ట� �క్క �ా.

•

�ర� �ల్వ ఉనన్ప�డ� వ�� ��్రళ్ళల� �ా� సంచుల� తయ�ర� �ేయ����� ��ల� శ��త్ ���

బడ�త�ం��. అంట� ��నయ్ం �ేయ����� ఉప�గప���స్న శ��త్ �ా� సంచుల� తయ�ర� �ే�ి త��్

బ్రతక����� �ాడ� ��ంట�ం�.
•

వ�� ప�త దశ క� వ�ే్చటపప్ట��70 �ాతం ��ర�్ల మ����, ��సల� కృ�ం� ��ష�ాల� �సు��ల�� �ి్ థ�ల�
ఉంట��. �� పదధ ్� వ�� ��లం ల� �ర� �ల�వ ఉండక�ం�� చూ��. కనుక మ�మ�ల� ప�ధ ్� ల�
ఉప���ంప బ�ే �ట�ల� 1/3 నుం�� ½ �ర� స����త�ం��.
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1. ల�త ��ర� ��టడం: 8 -12 ���ల వయసు గల ��ండ� ఆక�ల ��ర�ను మ�త్ర�� ��ట�. ���వలన అ��క
సంఖయ్ ల� �ిలకల� ������ ��్రళ�్ళ బ��ా �ాయ్�ి.

2. జ�గ�తత్ �ా ��టడ: ��ర� మ�� నుం�� �క్కను జ�గ�తత్ �ా ��, బ�రద, ��ంజ �� స� ��ి ��లం ల� ��ౖ
��ౖన ����్క ��ట�్. ల�త��ా ��టక�డదు. ���వలన �ీ��టప�ప్డ� సహజం �ా ఉం�ే �వ్ర���న  ఒ �త్��

�క్క గ��� �ాక�ం�� బ్ర��� త్వర�ా ������ అ��కం �ా �ిలకల� ��డ�త�.

3. దూరం �ా ��టడం . �క్కక� �క్క, ��ల�క� ��ల�క� 25 ��ం.� దూరం ఉం�ేటట�
్ ల ��ట�.
భ��ారం ఎక�్కవ�ా గల ��ల�ల�్ల ఇం�ా ఎక�్కవ ఎడం ల� ��ట���వచ

4. కల�ప� ��ారణ: ��లం ల� �ర� �లబడక�ం�� చూ�ాత్ం �ాట�్ట కల�ప� బ�డద ఎక�. కల�ప� ��ారణ క�
��ట��/���� �డర్ �, ��ట�న 10 ���ల ��క �ా��, ఆ త�ా్వత10 ���ల వయ్వ�� ల� మ�� మ�డ� �ార�్
��లను క�����త్ కల�ప� �క్కల� ��లల� క��ి  ���. ఈ �ధం �ా క�య బ�ట్టడం వలన ప్ర��ా�

సుమ�ర� ����్టర�క� ఒక టనున్ ప�్చ ��ట్ట భ�� �� �ే�� �ం��్రయ ఎర
�
�వ� �ా ప� �ేస. ��ట�� / ����

�డర� �ాడడం వల్ ల ��లను కదుప�త� ఉండడం వల్ల ��్రళ్ళ క� త��నంత ఆ��స్జన్ అంద. ��ం��

సూకష్్మ �వ�ల� అ�వృ��ధ్ �ెం�� నత్రజ�� �ిత్�క
� . అం�ే�ాక ��ట�� /���� �డర� �ాడడం వల్ ల �ాత

��్రళ�్ళ �ె��� ��తత్ ��ళ�్ళ వృ��ధ్ �� �ోహద పడ�.

5. �ట� య�జమ�నయ్ : ��లం త���ా వ�ం��� �ా� �ర� �లవ క�డదు. �ర� ఎక�్కవ అ��ే ఆయతక�
��వ����� �ల��ా ప్ర� ��ండ� �టర్లక� ఒక �ాల�వ ఏ�ాప్ట� �ే. మధయ్ మధయ్ ��లం ఆ���ే �ర

��డ�త�ం���. ��ం�� ��ర�్ల ఆ��గయ్ం �ా వృ��ధ్ �ెందు.

6. ��ం��్రయ ఎర�వ�ల : ��ం�్రయ ఎర�వ�
�
ల� బ��ా �ా�� భ��ారం ��ం��.ప్రసుత్త ప���ి్థత�లల� ర�ాయ
ఎర�వ�ల� క��� ��ౖర�క� ��� దశ ల� �ాడవచు్. �ా� మ�ందు మ�ందు ��ం�్రయ ఎర�వ�
�
ల� ఎక�్కవ�
�ాడ�త� ర�ాయ�క ఎర�వ�ల ���దు త��గ్ంచుక�ంట� ���ా.

�� �ాగ� ల� ��ౖన ����్కన బ��న6 య�జమ�నయ్ పదధ్త�ల� ఆచ��ంచడం వలన �క్క 50 -100 వరక� బల���న
�ిలకల� వ�్చ అ�న్ �ిలకల నుం�� బల���న��నున్ల� వ�. ఒ��్కక్క��నున్ 400 ��ంజల� వరక�
ఉంట��.

క�మ సంఖయ

�షయం

1

�తత్న ప��మ�ణ(ఎక�ాక�)

3

�క్కల మధయ్ దూర(��ం. �)

2
4
5

�ాంప్ర��య పదద

��ర� వయసుస్(���ల� )

క�దుర� క� �క్కల సంఖయ
ఎర�వ�ల ���గం

30 ��ల�ల�

2 ��ల�ల�

10 -15

25

21 -30
2 -3

ర�ాయనఎర�వ�ల �ాడకం తక�్క

14

�� ప�ధ ్
8 - 12
1

��ం�్రయఎర�వ�ల
�
�ాడకం
ఎక�్క
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��ర��ా దమ�్మల� ��దజల� ్ల ప�ధ్� ల� వ�� �:
•

��ధ �ా్రం��ల�్ల ��ట����� అను��ౖన వంగ��ల�  ��ల వరక� ��ర��ా��దజ�్ల పం��ంచ���

అనుక�లమ�

•
•
•

�ాండం గట�్ ట �ా ఉం�, ప���� � ర�ాలను ఎం�ిక �ేసు���ా�.

��లం ల� మ�ర�గ� �ర� ��వ����� �ాల్వల� ఏ�ాప్ట� �ేసు���.

��ల��న్15 ���ల మ�ందు �ా దమ�్మ �ే�ి తర��ాత �తత్����4 ���ల మ�ందు మ��క �ా�� దమ�్మ

�ే�ి సమ�నం �ా చదును �ే�ి, మట�్ ట ��ర���నన్ త�ా్వత ప్ర� ��ండ� �టర20 ��ం.� �ాల�వ
ఏరప్రచు ���ా.

•
•
•

�ల���త్న �తత్��(మ�క�్క బయట��� �ా�ా�) ��లం ల� పల�చ�ా �ట� నుం� సమ�నం �ా ��దజల�్ల.
�క్కల� �దట� ఆక� ప���త్�ా �చు్చ క��� వర( సుమ�ర� 7-10 ���ల�) పంటక� ఆర�త�� ��ట్ �ట.

��ర��ా � �త పం��ం�ే ��ల�ల�్ల కల�ప� బ�డద ఎక�్. కల�ప� �ర�్మలన క� ఎక�ా��� బ�ం��� �ార్
1.25 �. �ా� బ�య్ట���్ల+��ఫనర్1.25 � �ా�, అ�ల��ాస్0.5 � �ా� ��త్న8 -10 ���లల� 25
��ల�ల ఇసుక �� క��ి ��లమం�� పల�చ� �ట��� సమ�నం �ా చల�్ల.

•

�ల���త్న20 -25 ���లక� ��డల�ప్క� కల�ప� ఎక�్కవ�ా వ��త్ �టర� �ట�2.0 �ా� ���ాన్��స్(2, 4-D

�� ��యం లవణం) ను క��ి ��లం ల� �ట�� ��ి���ి కల�ప� �క్కల �ౖ పడ�నట�్ల �ి��ా��  �ేయ.

కల�ప� �క్కల� �నన్� �ా ఉనన్ప��ే కల�ప� ���� � �ి��ా�� �ే�ి మం� ఫ����న్ ��ంద.
•

�ి�ారసు �ే�ిన ప���త్ ��స్వరం మ��య� సగం ��ట�ష్ ఎర�వ�ను ఆఖ�� దమ�్మ ల� ���ి

దు��న్. ����న సగం ��ట�ష్ ను అంక�రం దశ ల� �ా��. �ి�ారసు �ేయబ��న నత్రజ� � మ�డ�
సమ ���ాల� �ా �ే�ి ��త్న15 ���లక� , 35 ���లక� , 60 ���లక� �ర� ప���త్�ా ��ి���ి బ�రద
పడ�ను ల� ��య��.

��ట్ట వ�� �ాగ: (ఏ���క్ ���)
•

భ� గరభ్ జల�ల� అడ�గంట� ��� న దృ�ా్, దమ�్మ �ేయక�ం��, ��గ� �� �ా�, ట�్రక్టర్ �� �3 -4

�ార�్ల ��తత్� దు��్క వ�ే్చల� దు.
•
•
•

��గ� ల��� ��ర�� �� వ�� �తత్��ల� �లవ����� స��ప�� �ేమ ఉండడం అవసర.

ఎక�ా��� 25 -30 ��ల�ల �తత్నం ��సు���ా.

�తత్నం భ�� ��్వ�ా �ాయ్�ిం�ే �ెగ�ళ్ళ వలన �లకల� మ�����క�ం�� ఉం��ల30 ��ల�ల
�తత్����� 60 �ా�మ�ల �ార్బం��జం, 50 % ��ట్ టబ�ల్ ��డర్ �� క��ి �తత్డం తపప.

•
•
•

��త్న త�ా్వత గ�ంటక ��ల.

�ెర�వ�ల�, క�ంటల� వ�ాష్లక� �ం��న త�ా్వత మ��ాణ� పంట�ా మ���్చ పం��ంచ వచ

��త్న15 ���లక� వర�సల�్ల ఎక�్కవ ఉనన్ �క్కల� �ీ�� ఖ��లల� ��ట� ఒక త�� � �. ల�� పకష్ం ల

��లం ల� త��నంత �ేమ ఉనన్ప�డ� �క్కల��ీ�� అ�� �క్కలను ఖ�� లల� ��ట���వచ
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��త్న త�ా్వత కల�ప� �లవక మ�ం�ే భ��ల� �ేమ ఉనన్ప�డ� ��ం�� ����న్  మందు ను ఎక�
ఒక �టర� ��ప�ప్న భ����ౖ �ి��ా�� �ే�ి కల�ప� ను ��ా��ంచ వచు.

•

��త్న ��ల ���లక�2,4- D (���ాన్��స) కల�ప� మందు ను ఎక�ాక� 800 �ా� ��ప�ప్న �ా�� ��డల�ప్ట

ఆక�ల� గల కల�ప�ను ��ా��ంచ వచు్.
•

����్టర� క�180 ��ల�ల నత్రజ� వరక� ��లల� �ేమను బట�్ట ��సు��వచు

�యయ్ప� ��నయ్ప� ఎగ�మత�ల� ����న ����య్ల� ల��� ఇతర పంటల�� ���్చ�ే  ��ల� త. ఎగ�మత�లక�

మ�ఖయ్ం �ా ఆర� ర�ాల అం�ాలను ప��గణ��ాత్. అ�..
1. ఎక�్కవ ��ణయ్

2. మధయ్స్థ ��ణయ్త �� ��డవ� ��

3. ��ట�్ ట ��ంజ

4. ఉప�ప్డ� �యయ్(parboiled rice)
5. సు�ాసన(బ�స్మ� �యయ)
్ లట�నస్ �యయ
6. గ�

��ౖన ����్కన బ��న అం�ాలల� సు�ాసన ల�� ఎక�్కవ మ��య� మధయ్స్థ ��ణయ్త క���న ��డవ� ��ంజ మ

“జ�ా��ా” క� �ెం��న ��ట�్ ట ��ంజ ర�ాల�90 �ాతం ఎగ�మ� అవ�త���న్.

ఎగ�మత�లక� �యయ్ప� ���క లకష్ణ�ల�ౖన ��ంజ ��, ��్ లంగ్ ఉధ, �����న ��ంజల �ాతం, రంగ� గల ల���

�ెల్ ల� ��ంజల, ��ంత ��ల�త�ర� ప్రస��ంపజ��� ఎం�ో ��ప్ర్్మ గల ��, �ేమ �ాతం, ��ంజ ��ణయ్త లను ప��గణన

ల���� �సు��ంట�ర�. ��ౖన ����్కనబ��న లకష్ణ�ల� గల �యయ్ం మ�ఖయ్ం�ా ఆ��, సు���యం, ఉర���్,
���ల�ండ్, ఉతత్ర అ�����ాల� ఎగ�మ� �ేయ�చునన.

సు�ాసన గల �యయ్(బ�స్మ� రక) ప్రపంచ మ���్కట్ క� ప���త(�తత్ం �యయ్ం ఎగ�మత�లల10 �ాతం)

��రత , �ా���ాత్న్ ల నుం�ే ఎగ�మ� అగ�చున.
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�క్క జ�నన(Zea mays)

ఆ��ాభ్వ: �క్క జ�నన్ పంటను �ట్ట �దట� �ా���ా �, బ� ��య�, ఈ��్వ��ర్ ల�� ఎ�ె�త్న ప్ర�ే�ా

ఆ�రభ్�ం�నట�్ల గ���త్ం�. ద��ణ ����స్�� మ��య� మధయ్ అ�����ా ల�  ఆ�రభ్�ం�నట�్ల ��ంత మం�� �ె�.

�సత్ర: ప్రపంచ �ే�ాలల� అ�����ా ల� ఎక�్కవ ��ీత్ర్ణం ల� �క్కజ�నన్�ాగ� �ేయబడ�. �తత్ం ఉతప్�

ల� 57% అ�����ాల� జర�గ�త�ం��. ఇతర, మ�ఖయ్���న �ే�ాలల� �ై�, బ�్ర�, ర�ాయ్, ఇం��య� ఎక�్కవ �ాగ�
�ేసుత్��న్.

ఇం��య� ల� �క్క జ�నన్ ను గ�జ�, �ాజ�ా్థ, పంజ�బ, హ�ాయ్�, మధయ్ ప్ర�, ఉతత్ర ప్ర�, ఆంధ్ర ప్ర�,

మ��య� ��మ�చల్ ప్ర�, జమ�్మ �ా�్, మ��య� ��ర్ ల� �ాగ� �ేసుత్��న. మన �ాష్ట�ం ల�758 లకష్

���ా్టర్ల  ��ీత్ర్ణం ల�  �ాగ� �ేసుత్. ఉతప్�త38. 87 లకష్ల టనున. ఖ��ఫ్ ల�35.38 ��ల�ల� / ���ా్టర� క�,
ర� ల� 59.98 ��ల�ల� / ���ా్టర�క�

ఉప ఉతప్త�త్:

1. �క్క జ�నన్ ఆక�, �ాండం, ��ౖల�జ్ �ాన, ��పర్ తయ��� ల�న, �ా�ింగ్(wrapping) ��పర్

తయ���ల�నూ, ఎం��న త�ా్వత �తత్ం �క్క వంట �ెరక�  �ానూ లsoil conditioner �ానూ
ఉప�గపడ�త�ం��.

2. �క్కజ�నన్ ఈ దశ ల���ౖ��  ప�వ�ల��త �ా, ప�త దశ ల� �ాయ గ�ర �ానూ, �ాల� ��సు��ను
దశ ల� �ా�్చ ��� కం�ె �ాన, ��ంజ మ�����న త�ా్వత అ��క ర�ాల ప��శ�మల�్ల మ��� సర�క� �ాన
�ాడ బడ�త�ం��.

3. �తత్నం ప�వ�ల ��ళ్ళ ��ణ� �, �స్కట�్ల మ��య� బ�క�� లల� �ాడబడ�త�నన.

4. ��ంజ నుం�� �ా్ట��్చ గ�్ల, సు���జ, dextrose, cellulose, gums �దల�ౖన ర�ాయన ప���ాధ్ల�
తయ�ర� �ేయవచు్చన.

5. �క్క జ�నన్ నుం�� ఆల్, ఇథ��ల్ వంట� ర�ాయన ప���ాధ్ల� తయ�ర� �ేయవచ.

6. �క్క జ�నన్ నూ��ను అ��క �ే�ాల�్ల వంట నూ�� �ా �ాడ�చు��. ఇ�� హృదయ సంబం��త ���ాలక�
మం���. ఈ నూ��ల� ����క్ మ��య� ఓ��క్ ఆమ�ల� ఎక�్కవ �ా ఉం. ��ల��ా్ట�ల్ తక�్కవ

ఉంట�ం��.

7. corn flakes, soup mix, instant corns, puffs, upma mix, kesari bath �దల�ౖన అ��క �ారప�,
��ి �ిం�� ప���ాధ్ల� తయ�ర� �ేయవచు్చ.

�క్క జ�నన్ వ� �గ్: classification

�క్క ��ంజ ల��endosperm స్వ���ా�న్ బట�్ట ఏడ�
 గ��ప�ల� �ా �భ�ం��ర�.

1. DENT corn: Zea mays indenta: ఈ రకం ��ంజలల� �ఖ�ాగ� ��గం ల� పసుప� ల���, �ెల�ప�

రంగ�ల� �ెంట్ ఉంట�ం�. ఈ �ెంట్ �ిం�� ప��రద్ం ��ందర�ా ఎం�� క�ం�ంచుక� ��వడం వలన ఏరప్��.
ఈ రకం ఎక�్కవ�ా అ�����ాల� �ాగ�ల� ఉం�.
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2. Flint Corn: Zea mays indurata: ఈ రకం ��ంజలల� �ఖ�ాగ� ��గం క�ం�ంచుక� వ�ంట�ం��. �ట�ల�
�ా��్బ ���ే్ర
� ట్ ల ప��మ�ణం ఎక�్కవ�ా ఉంట. ప్ర��న అంతర పంట�ా �����ంచడం వల్ల ఎక�్
�ాగ� ల� ఉం��.

3. Pop Corn: Zea mays everta: ��ల�ల� �ేయ����� అనుక�ల���న��. ��ంజ �నన్���ా ఉం�� ఎక�్క
�ాతం �ా��్బ���ే్రట్ క��� ఉంట
�
�.

4. Flour Corn: Zea mays amylacea; �ట�ల� ��ంజల� ఎక�్కవ�ా ఉప�ప్ మ��య� �ా��్బ����ే్రట్
క��� ఉంట��.

5. Sweet Corn: Zea mays Saccarata: ��ంజల� ఎం��న త�ా్వత ఎక�్కవ �ా వంకరల� ����� ఉంట.

6. Pod Corn: Zea mays tunicata: ఇ� ��తక� అనుక�ల���న��. ఎక�్కవ ��ీత్ర్ణం ల� �ాణ�జయ్ పరం
�ాగ� �ేసుత్��న్.

7. Axy Corn: Zea mays cerabina: ��� ��ంజల� ప���న త�ా్వత బ���ద వర ్ణం గల ప�� రద
క��ిసుత్ం�. �ట�� gums తయ���ల� textiles మ��య� ��పర్ ప����ధనల� ఉప���ాత్
� .

రకం

�క్క జ�నన్ ర�ా:

����్రడ

DHM - 103
DHM-105

పంట �ాలం

��గ�బ�� /

గ�ణ గణ�ల�

105-120

22-25 Q

��మ్మ �ాండం క�ళ�్ళ �ెగ�ళ్ళను �����ంచ గల

105-120

ఎక�ా

25-30 Q

DHM-1

85-90

18-20 Q

TRISULATHA

105-120

25-30 Q

DHM-109

85-90

22-25 Q

DHM-107

�ాం�� �ట/
�ింధట�క

అ�్వ/హరష /వర�ణ్

ప్ర�ేయ్క రక

అంబర్ �ాప�ార్
మ�ధు��

88-95

ఆక� మ�డ�, మ�క�్క క�ళ�్ళ �ెగ�ళ్ళ ను �����ంచ గల.
�ి్ థర ���న అ��క ��గ�బ�� � ఇచు్చ.

స్వలప్ �ా�క ����, ఆక� మ�డ� �ెగ�ల� ను సమరధ ్
వంతం �ా �����ంచ గలదు.

�క్క క�ళ�్ళ �ెళ�్ను తట�్��నగలదు

22-25Q

మధయ్ �ా�క ����్, సంకర జ�� వంగడం
స్వలప్ �ా�క ����్

90-100

18-20 Q

వ�ాష్��ర ప��ి్థత�
�
లక� అనుక�, ��ల�ౖన అ��క ��గ�బ��

95-100

18-20 Q

��ల�ల� �ేయ�టక� అనుక�ల���న�

65-70

�వ్వ గల రకం

30-35 ��ల

��ి కండ రకం, 30-35% చక్కర క��, ఉ����ం� (��ి

ప�్చ కం�ెల� రకం) �నుటక� అను��ౖన�.
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70-75

30-35 ��ల

DA-102
��ి కండ రకం, 30-35 % చక్కర �� వ�����ం� �నుటక�

ప�్చ కం�ెల� అను��ౖన�. కం�ె ప��మ�ణం మ�ధు�� కంట� ��దద్�� �ా
ఉంట�ం��.

�ా��వరణం:

�క్కజ�నన్ పంట��చ్చ� �ా��వరణ��న్ ఇష్టపడ�. 85 % వరక� �క్కజ�నన్ ను ఖ��ఫ్ ల� �ా

�ే�ాత్ర. ఎందుకన�ా ఈ పంట �ా�్ర ఉ��్ణగ�15.60C క��న్ తక�్కవ ఉనన్ట్ల��ే ��ర�గ�దల ఆ����త. ఈ

పంట మంచును ఈ దశ ల�నూ తట�్ట��ల�ద. ఈ పంటను సంవతస్రం వరష్ �ాత600 mm వ�నన్ అ�న్ �ా్రం��ల
మం� �ా �ాగ� �ేయవచు్. �ట� �ల్వ ను ఎట�్ట ప���ి్థత�లల�నూ తట�్ట��.

��లల�:

1. ఇసుక, ��గ��, గర�ప మ��య� ల��ైన మధయ్ రకం ��లల� అనుక�ల

2. మ�ర�గ� �ర� ���� వస� గల మ��య� ఉదజ� సూ�క 6.5-7.5 వరక� గల ��లల� అనుక�లం

3. ఆమ్, ��ర, �ౌడ� మ��య� �ర� �ల్వ ఉం�ే భ�మ�ల� ప��� �ావ.

��ేత ్ సమయ:

�క్కజ�నన్ ను ఖ��ఫ్ ల� �ాష్ట�ం ల� అ�న్ �ా్రం��ల15-�ల�ౖ 15 వరక� �త�త్��వచు. ర�ల� �ెలం�ాణ�,

�ాయల �ీమ �ా్రం��ల�్ల అ��్ట15 -నవంబర్15 వరక� �త�త్ ��వచు్. ���ాత్ ల� అ��్టబ15 –జనవ�� 15 వరక�
�ాగ� �ేసు��వచు్. వ�ాష్��వ ప��ి్థత�ల�్ల ఆగసు్ట ల�ప� �త
�
�త్ .

��ేత ్ ప�ధ:

1. బ��ె ��గ� �� వర�సల మధయ్60-75 mm �క్కల మధయ20-25mm ఎడం ఉం�ేటట�
్ ల �ాగ� ��ళ�్
�ేసు���ా�.

2. బ��ె ��ళ�్ళ క��� �ౖప�1/3 ఎత�త్ల� ��ండ� ��ంట��టర�్ల ల�త� ల� �త�త్��.
3. ఈ రకం �ా ఎక�ాక� 26,666 �క్కల �ాంద్రత �� �త�త్ ��.

4. ప్ర�ేయ్క ర�ాలక� వర�స వర�సక� మధ60cm, వర�సల� అయ�ే 20 cm స����త�ం��.

5. బ��ె ��ళ�్ళ �ట� �ార�దలక, అ��క �ట�� ��ి��య����� మ��య� పంట ��ర�గ�దల క� ఉప�గ
పడ���.

6. ఎక�ా��� �ా��రణ ర�ాలక� 7 ��ల�ల� , మ�ధు�� ర�ా��� 4-5 ��ల�ల� �తత్నం అవసరం

7. ��ల� �తత్����� మ�డ� �ా�మ�ల మం��జ�బ్ ల��� ఇ��� ��్ల�ి్రడ్ ల� �తత్న ���ధ.
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ఎర�వ�ల� /ఎక�ాక� 

ఖ��ఫ

DA-102

ర�

నత్రజ�

40 kg

48 kg

��ట�ష్

16 kg

20 kg

��స్వరం

20 kg

24 kg

1. �ట� �ార�దల ��ంద
� నత్రజ� � ��ేత్ టప�ప్¼ వంత� ��త్న ��ల ���లక�½ వంత� , 50-55 ���లక�
¼ వంత� ��య��.

2. వ�ాష్��ర పంటక�2/3 వంత� నత్రజ� � ��ేత్ సమయం ల� ����న నత్రజ� � ��30-40 ���లక�
��య��.

3. �తత్ం ��స్వరం ను మ��య� ��ట�ష్ ను ఎర�వ�ల� ��ేత్ సమయం ల� �.

4. ఎక�ాక� 20 ��ల�ల �ంక్ సల�్ఫట్ ను మ�డ� పంటల క� ఒక�ా�� దు��్క ల� �.

5. �క్కలల� �ంక� ల�పం ఆక�ల� పసుప� పచ్చ రంగ� ల��� మ�రడం ల��� ల, ��ౖర� �ెల్ ల �గగ్ �
క��ి��త్ �టర� �ట���2 �ా�మ�ల �ంక� సల�్ఫట్ ను క��ి ��ౖర� ��ౖ �ి��ా�� �ేయ.

6. ��ౖ �ాట� ఎర�వ�ల� ����టప�ప్డ� భ��ల� త��నంత �ేమ ఉం��.
7. ఎర�వ�ల� ���ిన త�ా్వత ��ళ్ళల� మట�్ట ఎగ �ో.

కల�ప� ��ారణ:

1. ఎక�ా��� 1-1/2 ��ల�ల అట్ర�న50% �� �� మందు ను 200 �టర్ ల �ట�ల� క��ి ��త్న��ంట�� ల��2,3
���ల�్ల భ�� �ౖ �ి��ా�� �ేయ�.

2. 30-45 ���ల దశ ల� అంతర కృ�ి �ే�ి త�ా్వత బ ��ె ��గ� �� ��ళ�్ళ �ేసు���.

�ట� య�జమ�నయ్:

1. �క్క జ�నన్ ప�టక� మ�ం, ప�త దశ ల�, ��ంజ �ాల� ��సుక��� దశ ల� బ��ా �ర� ��ట్టడం
అవసరం

2. 30-40 ���ల ల�ప� ల�త ��ౖర� క� అ��క �ర� ��కరం.

3. ��త్న త�ా్వత �ేల� �ర� ����త్ �తత్నం �ల��.

అంతర పంటల�:

1. �క్క జ�నన్ను కం�� �� �ా� ఇతర అప�ాల�� �ా� అంతర పంట �2:1 ��ళ్ళ ల� �త
�త్ ���.
2. క�ర�ాయలల� క��� అంతర పతన్ �ా �ాగ� �ేసు��వచు.
3. �క్కజ�నన+ ��సర – 1:2

�క్కజ�నన+ �నుమ� – 1:2

�క్కజ�నన+ �� య��క�్కడ�-1:2
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�క్క జ�నన+ మ�ల్ లం��– 1:1

4. పండ్ ల ��టల�్ల �దట3-5 సంవతస్�ాల వరక� అంతర పంట �ా �ాగ� �ేసు��వచు
5. �క్క జ�నన్ తర��ాత ��ర���నగ ల� ��దుద్ �ర�గ�డ� ల��� కం�� � ��సు��వ.

పంట ��త:

1. కం�ె ��ౖ గల �� రల� ఎం��, ��ంజ �దట�్ల నల్లట� ��రల� ఏరప్�� పంట ప��పక్వత ను సూ�.

2. ఆ దశ ల� సుమ�ర� �ా 25-30% �ేమ ఉంట�ం��. కం�ె లను �క్కల నుం�� ��ర� �ే�ి3-4 ���ల�
ఎండల� బ��ా ఆరబ�ట్ �ట.

3. కం�ె ల నుం� ��ంజలను ��ర� �ేయ����� ��ల్లర్ అ�� ��ంజల నూ��ప్�� యం ��్ర�న్ .

4. ��ల�ల రకం ���ినప�డ� ��ంజల�్ల30-35% �ేమ ఉనన్ప�డ� కం�ె ల� ���ి �ట�ల� ఆర బ�ట�్.

5. ఎండల� ఆర బ����ే స����న ��ల�ల� �ా మ�రక ��ంజ ప���, ��ణయ్త తగ�గ్త�ం.
6. ��ి రకం ���ినప�ప్డ� �ాల� ��సు���� దశ ల� కం�ె ల� �సు���ా.

7. అంబర్ �ాప�ార్ మ��య� మ�ధు�� ర�ాలను కం�ె ప�త దశ ల��� ���ి బ�� �ార్న �ా �ాడ���వ చు్చ

8. �క్క జ�నన్ ను ప�వ�ల��త ��రక� ���ినప�డ50% ప�త దశ ల� ��ౖర� ను ��య��.

జ�నన్(Sorghum vulgare)

ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ ల� జ�నన్ను ఖ��ఫ4.5 లకష్ల ఎక�ాల, ర�ల� 6.5 లకష్ల ఎక�ాలల� �ాగ� �ేసుత్��.
ఎక�ాక� స�ాస�� ��గ�బ�� ఖ��ఫ్ ల�612 ��ల�ల�, ర�ల� 530 ��ల�ల� �ా న�దు అగ�చునన్�.
ఆ��ాభ్వ: ��ంత మం�� ఆ�ి్ర�ా అ� మ�� ��ంత మం�� అ��ీ�య� అ� ����ాత్.

�సత్ర: జ�నన్ మ�ఖయ్ ���న పంట �ా ఇం��, �ై��, ఆ�ి్ర�, అ�����ా లల� �ాగ��ేసుత్��న్. ఇ�ాన, �ా���ాత్,

����య�, ఆ��్ట��య� �ే�ాలల� ��ంత వరక� ఈ పంట �ాగ�ల� ఉనన్. ఇం��య� ల� అ�న్ �ా�ా్ట�లల� �ాగ�ల

ఉనన్�. �ా� అ��కం �ా తక�్కవ వరష్ �ాతం ఉనన్ �ా�ా్ట�లల� అన�ా మ��, క�ా్ణట, ఆంధ్ర ప్ర�, మధయ్ ప్ర�,
ఉతత్ర ప్ర�, పంజ�బ, ��ర, ఒ���ాస, �ాజ�ాత్న్ లల� �ాగ� ల� ఉనన.
ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ ల� జ�నన్ పం��ం�ే �ా్ర: �తత్ం ఆర�... అ�

1. ఖ��ఫ్ ల� తక�్కవ వరష్ �ాతం ఉం�� ఎర� చల�్క ��లల� గల మహబ�బ, నల�గ్ం, కర�న్, కడప
2. అ��క వరష్ �ాత �ా్రం��: ఆ��ల�బ�ద, ��దక, రం�ా����్, మ��య� ప్ర�ాశం
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3. మ��� �ా్రంత: ఖమ్మ, వరంగల, నల�గ్ండ

4. నం��య్ల ల�: కర�న్, కడప �ల�్లల�

5. �ా��రణ ర� �ా్రంత: ఆ��ల�బ�ద, రం�ా����్, క��ం నగర, ��దక, �జ�మ�బ�ద, కర�న్, మహబ�బ్
నగర్ �ల�్లల

6. ఆలసయ్ం �ా జ�నన్ పం��ం�ే ర� �ా్రం�: ��ల�
్ లర� మ��య� ప��సర �ా్రం��ల�ౖన ప్ర�ాశం �ల�్

ర�ాల�:

����్ర/వ���ట�

����్ర
CSH-5

ఋత�వ�

అ�న్ �ాల�లక�
అను��ౖన��

పంట

�ాలం

��గ�బ�� (��్/ఎ)

105-110

14-16

���ల�్

CSH-9

ఖ��ఫ్– ర�

105-110

16-18

CSH-16

ఖ��ఫ

105-110

15-17

CSH-13

ర�ాల�

ఖ��ఫ్– ర�

110-115

12-14

PSV-1

ఖ��ఫ

105-110

10-12

CSV-15

ఖ��ఫ్

110

10-12

మ���- ర�

105-110

10-12

మ���, ర�

95-100

12-14

మ���-ర�

100-105

12-14

మ��� –ర�

95-100

7-8

మ���-ర�

110-115

10-12

CSV 216R

ర�

110-115

12-14

�ాల�ం-2

ఖ��ఫ్

105-110

11-12

NDL-�ెల్ ల
జ�నన్-1

NDL-�ెల్ ల
జ�నన-2

NDL-�ెల్ ల
జ�నన-3

N-13 పచ్చ
జ�నన్

N-14 పచ్చ
జ�నన్

గ�ణ గణ�ల�

కం�� కం�ె ఆ�ారం ల� వ�ం�� బ�� �ెగ�ల� ను
తట�్టక�ంట�ం�.

అ�న్ లకష్ణ�CSH-5 మ����� �ా�� ఉంట��.

ఎత�త్ �ా ��ర�గ�త�ం�. ��పప్ ఎక�్కవ �ా వసుత్.

బ�� మ��య� ఆక� మచ్చ�ెగ�ళ్ళను తట�్టక�ంట.�
��ంజ �ెల�ప�, ��పప్ ప�వ�ల� �నుటక� అనుక�లం
�ా ఉంట�ం��.

అ�న్ లకష్ణ�ల� సుమ�PSV-1 మ����� �ా��
ఉంట��.

బ�ట్టక� తట�్టక�ంట�ం. ��ంజ �ాల�ట ల� ఇబ్బం�� ల�క
బ��ా �ాల�త�ం��.

పంట త్వర�ా ��తక� వసుత్ం. ��ంజల� ల�వ��ా �ెల్ ల�ా
��ర�సూత్ ఉంట�. ��ంజల� సులభం �ా �ాల����.

��పప్ ఎక�్కవ�ా వసుత్. బ�ట్ట ను ఆక� మచ్చ �ెగ�ళ
ను తట�్టక�ంట�ం�.

��పప్ ఎక�్కవ �ా వ�్చ ��ణయ్ం �ా ఉంట. జ�నన్
మల�్ ల ను బ�ట్ట ను తట�్ట క�ంట�.
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N-13 కంట� ��ంజల� మ��య� ��పప్ ఎక�్కవ �
ఇసుత్ం�.

��ంజ �ెల�ప�, ��పప్ ఎక�్కవ �ా వ�, ��ణయ్ం �ా
ఉంట�ం��.

��ంజ �ెల�ప�, అ��క ��పప్ ��గ�బ�� � ఇసుత్ం. బ��
�ెగ�ల� ను ��ంత వరక� తట�్ట క�ంట�ం�.
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NTG-4

ర�-మ���

90-98

13-15

M-35-1

ర�-మ���

115-120

10-12

DA-102
నల్ ల �ాండ క�ళ�్ళ �ెగ�ల� ను ��ంతవర, �వ�్వ

చంప� ఈగ మ��య� శనగ పచ్చ ప�ర�గ� ను ��ంత

��రక� తట�్టక�ంట�ం�.

��ంజల� మ��య� ��పప్ ��ణయ్ం �ా ఉంట.

�ా��వరణం:

జ�నన్ పంట అ��క ఉ��్ణగ�త మ��య� అ��క నత్రజ� ఎదద్�� � తట�్ట�. జ�నన్ పంటక� �ా�ల� ఉ��్ణగ�
15-400C వరక� మ��య� 400-1000mm సంవతస్ర వరష్ �ాతం ఉనన్ �ా్రం��లల� ఈ పంట ను �

�ేయవచు్. ఉతత్ర ��రత �ేశం ల�� ����ాలం ల� గల తక�్కవ ఉ� �్ణగ�త క� జ�నన్ పంట స���ా ప. అ�ే

సమయం ల� ����ాలం ల� మధయ్ మ��య� ద��ణ ��రత �ేశం ల� జ�నన్ పంట ను �ాగ� �ేయవచ. ఎందుకంట�

ఉతత్ర ��రత �ేశం ల� కంట� అక్కడ ఎక�్కవ ఉ ��్ణగ�త  ఉంట.

��లల�:

1. జ�నన్ను అ�న్ ర�ాల ��లల ల� పం��ంచ వచు్చ �ా� �ం��్రయప
�
� ఎర�వ� ఎక�్కవ�ా ఉనన్ బం
��లల� అతయ్ంత అనుక�ల���న�

్ ల�న్ మ��య��ే�క �ాట� ��ర��్వ�PH 5.5 నుం�� 8 వరక� తట�్ట��గలదు
2. �ే�క �ాట� ఆమ�

3. మం� జ�నన్ �ాగ� �ే�� ��లల� మ�ర�గ� �ర� ���� వస� క��� ఉం���
4. �క్క జ�నన్ కంట� జ�నన్ పంట �ట� �ల్వ తట�్టక�ం.

��ేత ్ సమయ:
ఖ��ఫ్– �న

మ��� – ���్ టంబర
�
ర� – అ��్టబర

ల�ట్ ర�– నవంబర్
��స� – జనవ��

�తత ్న

���ద: ఒక ఎక�ా క� 3-4 ��ల�ల�

�తత ్న ���: ��ల� �తత్�����3 �ా�మ�ల �ై�ాం ల��� �ా�ా్టన్ మందు ను క��ి �తత్న ���ధ్ �.
��ేత ్ దూర: 45 X 12-15 cm

ఎర�వ�ల�: ఎక�ాక� ��ల�గ� టనున్లFYM ను ఆఖ�� దు��్క ల� ���ి బ��ా క�య దు��న. ��స్వర, ��ట�ష్

ను �వ�� దు��్క ల� ��య�.
నత్రజ�

��స్వరం
��ట�ష్

�ట� �ార�దల పంట

వ�ాష్��రప� పం

24 kg

16 kg

32-40 kg
16 kg

24-32
12 kg
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నత్రజ� ఎర�వ�లను సమ ద�ాల� �ా ��ేత్ టప�ప్, ��ాల�త�త్ �ౖర� దశ ల� ��య��

�ట� య�జమ�నయ్:

1. ఖ��ఫ్ ల� జ�నన్క� �ర� ��ట�్ట�స్న అవసరం ల

2. �ే�క �ాట� ��లల� �ా�ా��� ఒక �ా��, నల్ ల ��గ�� ��లల� ప����ను ���లక� ఒక�ా�� త�� ఇ�ా్వ

3. ప�త మ��య� ��ంజ �ాల� ��సుక��� దశ ల� �ట� ��లక దశల�

అంతర పంటల�: జ�నన్+ కం�� – 2: 1
కల�ప� ��ారణ – అంతర కృ�ి :

1. ��త్న30 ���లక� గ�ంటక ల��� దం� �� అంతర కృ�ి �ేయడం వలన �ేమ ��� �క్కల� బ��ా
��ర�గ����

2. కల�ప�ను ��ా��ం�ేందుక� అట్ర�న(50%) ఎక�ాక� 800 �ా�మ�ల ��ప�ప్న250 �టర్ ల �ట�ల� క��ి
��త్న ��ంట�� ల���2-3 ���ల ల�పల �ేమ ఉనన్ప�డ� �ి��ా�� �ేయ�.

3. జ�నన్ ��త్35, 40 ���లక� జ�నన్ మల�్ల �ల��త�త్త�ం�. జ�నన్ మల�్(straiga) �ల���త్న

త�ా్వత �టర� �ట���50 �ా�మ�ల అ�్మ�యం సల�్ఫట� �, 200 �ా�మ�ల య���య� �ా� క��ి

మల�్ ల �ౖ �ి��ా�� �ే�ి ��ా��ంచ వచు. ల��� 2,4 –D sodium salt , 2 �ా�మ�ల� �టర� �ట��� క��ి
�ి��ా�� �ే�ి క��� జ�నన్ మల�్ల ను ��ా��ంచ వచ.

పంట ��త:

కం�� ��ంద వర�సలల�� ��ంజల� ఆక� పచ్చ రంగ� నుం�� �ెల్ల�ా మ��� ��ంజ ల� వ�నన్ �ాల� ఎం�� ��� �ిం��
మ���నప�డ� ��ంజ ��ం�
� � ��గం ల� నల్ ల� ��ర ఏరప్��న తర��ాత పంట ను ��య. ���ిన కంక�లను 2-3

���ల� ఎండ ల� ఆరబ�ట�్ట కట�్టల�� �, ట�్రక్టర్ �� �ా� నూ��ప్�� �, ��ంజలను ఆరబ�ట�్ట �ల్వ �ేసు���.

సజజ్ ల��� గంట�(BAJRA)

�ా�ీత్�య ��మమ: Pennicitum typhoideum

����� pearl millet, cat tail millet, Bulrush millet అ� క��� అంట�ర�.

ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ ల� సజజ్ 1.45 లకష్ల ���ా్టర్ల ల� �ాగ� �ేయబడ1.50 లకష్ల టనున్ల ఉతప్�త్� ఇసు.
ఎక�ాక� స�ాస�� ��గ�బ�� 4 ��్వంట�ళ�్

ఆ��ాభ్వ: ఆ�ి్ర�ా మ��య� ఇం��య�
�ా��వరణం:

1. ఈ పంటను ��ధ �ా��వరణ ప���ి్థత�ల�్ల �ాగ� �ేయవచ. సజజ్ పంట �ా��వరణం ల�� ఉ��్ణగ�, �ట�
ఎదద్�, � తట�్ట��� మం� ��గ�బ��� ఇసుత్ం.

2. సజజ్ ల� ��ధ ర�ాల�photosensitive అందువల్ ల ఈ పంట ను ��ధ �ాల�ల�్ల �ాగ� �ేయవచ.
3. ఈ పంటక� తక�్కవ వరష్ �ాత(400-500mm) మ��య� �� �� �ా��వరణం అవసరం
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4. పంట ఏప� �ా ������ దశ ల� �ేమ గల �ా��వరణం, వరష ్ �ాతం, మం� సూరయ్ ర�్మ అవసర

5. పంట ప�త దశ ల� వ�ాష్��� గ��� �ాక�ం�� చూసు���ా. వరష ్ం ఉనన్ ట్ల��ే ప���ప్�� వరష్ం �
��ట�్ట��� ��వడం మ��య� ప�ాగ సంపర్కం తక�్కవ �ా ఉంట�. ��� వల్ ల ��గ�బ�� తగ�గ్.

6. పక్వ దశ ల� � ��� �ా��వరణం �� క���న అ��క సూరయ్ ర�్మ అవ

7. సజజ్ పంట �ట� ఎదద్�� � బ��ా తట�్ట��ంత�. �ా� అ��క వరష ్ �ాత, మంచు ను తట�్ట��ల�ద.

��లల�:

1. �ే�క నుం�� మధయ్ రకం ��లల�్ల �ాగ� �ేసు��వచు

2. �ర� ఇం�� మ�ర�గ� �ర� ���� వస� గల ��లల� అనుక�లమ�

��ేత ్ సమయ: ఖ��ఫ్– �న, �ల�ౖ , ��స� – జనవ��
�తత ్న

���ద: ఎక�ాక� 1.6 ��ల�ల�

�తత ్న ���: 2% (2 gr/lit) ఉప�ప్ �ట� �్రవణం
�
ల� �తత్��ల10 ���ాల� వ�ంచడం ��్వ�ా‘ఎ�ాగ్’ ��ంద్ర
అవ���ాలను �ేల�టట�
్ ల �ే�ి ��ల��ంచ వచు. ఆ��న ��ల� �తత్�����3 �ా�మ�ల ‘�ై�ామ’ ను క��ి �తత్న ���ధ
�ేయ�� .

��ేత ్ దూర: వర�సల మధయ్45 ��ం. � X �క్కల మధయ12 నుం�� 15 ��ం. � . ఎక�ా��� 58000 నుం��
72000 �క్కల� ఉం��.

��టడం: ��ర� ���ి ప����ను ���ల వయసు గల ��ర� �క్కలను �ౖన �ె��ిన దూరం ల� ��టవచు

ర�ాల�:

రకం

ఋత�వ�

పంట�ాలం

��గ�బ�� ��్/ఎ

WCC-75

ఖ��ఫ, ��స�

85-90

8-10

composite

���ల�్

గ�ణ గణ�ల�
��ౖర� 180 cm ఎత�త్ ����� క�దుర� క�
�
2-3

�ిలకల� ��సుత్ం�. కం�� ��డవ� 25-30cm

కంక�ల� ల�వ��ా వ�ం�� ��ంజల� ల�వ��ా బ���ద
రంగ� ల� ఉంట��. ����� కం�� �ెగ�ల�ను

ICMH-45I

ఖ��ఫ, ��స�

85-90

10-12

తట�్టక�ంట�ం�. అ�న్ �ల�్లలక� అను��ౖన.
సంకర రకం ��ౖర� 185 cm ఎత�త్ ఎ��,� 2,3

�ిలకల� ��సుత్ం�. ��ంజల� మధయ్స్థ ల�వ� �

బ���ద రంగ� ల� ఉంట��. ����� కం�� �ెగ�ల�ను
తట�్టక�ంట�ం�. అ�న్ �ా్రం��లక� అనుక�

mallikarjuna

ఖ��ఫ, ర�

80-85

8-10

వ�ాష్��వ ప��ి్థత�
�
లక� తట�్టక�ంట�. సజజ్ �ాగ�

ICTP 8203

ఖ��ఫ, ర�

80-85

8-10

��ంజల� ల�వ��ా, �ెల్ ల�ా ఉంట�. ����� కం��
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ICMU 221

ఖ��ఫ, ర�

85-90

8-10

����� కం�� � తట�్ట��గల �ాం� ��ట్ ర,అ�న్

AP51 అనంత

ఖ��ఫ

80-85

8-10

����� కం�� � తట�్ట క�ంట�ం�. తక�్కవ వరష్ �ాత

�ా్రం��లక�అనుక�ల. WCC-75 కంట� ��ల�ౖన��.
ల� క��� మం� ��గ�బ�� � ఇసుత్ం�.

ఎర�వ�ల�:

ఎక�ా��� 4 టనున్లFYM ఎర�వ�ను ఆఖ�� దు��్క ల� ���ి క�య దు��న.
నత్రజ�

�ట� �ార�దల పంట

��స్వరం
��ట�ష్

32kg

వ�ాష్��రప� పం

16kg

24kg
12kg

12kg

8kg

�ట� య�జమ�నయ్:

1. సజజ్ ల� పంట దుబ�్బ �ే�� , �ిలక దశ, ప�త దశ, మ��య� �ాల� ��సు��ను దశ �దల�ౖన దశల�
��లక���న�. ఈ సమయం ల� ��లల� త��న �ేమ ఉం���.

2. �క్కలను30 ���ల వయసు ల� ఎక�ా��� ��ండ� టనున్ల� ��ర���నగ ��ట�్ట ��ల �ద పరచడం ��్వ
భ�� ల�� �ేమను ఆ��� �ాక�ం�� �ా�ాడ���వచు్.

కల�ప� ��ారణ/అంతర కృ�ి:

1. ��త్న ��ండ� �ా�ాల ల�ప� కల�ప� ��ి��య�.

2. ��త్న ��ంట�� ల��� ��ండ, మ�డ� ���ల�్ల అట్ర�50% �� �� మందు ఎక�ా��� 400-600 �ా�మ�ల
��ప�ప్న200 �టర�్ల �ట�ల� క��ి �ేమ ఉనన్ప�డ� �ి��ా�� �ేయ.

3. 25,30 ���లప�ప్డ� గ�ంటక ల��� దం� �� అంతర కృ�ి �ేయ�.

అంతర పంట:

సజజ్+ కం�� -2:1

పంట ��త మ���ప్�:

సజజ్ పంట ల� �ిలక కంక�ల కంట� ప్ర��న �ాండప� కం�� �దట ��తక� వసుత్. ��ండ� ల��� మ�డ� దశ ల�్ల

కంక�ల� ��య��స్ వసుత్ం. ���ిన కంక�లను బ��ా ఆరబ�ట�్ట కట�్టల�� ల��� ట�్రక్టర్ �� �ా� నూ��ప్�� �ే�ి ��
��ర� �ేయవచు్. ��ంజలను బ��ా ఆరబ�ట�్ట �ల�వ �ేయ�. అప�ప్డప�ప్డ� ��ంజలను ఎండ బ��ినట్ల�

ప�ర�గ�ల బ��� నుం�� �ా�ాడ వచు్చన.
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�ా��/ �ైదల�/����

Eleucine coracana

Family: Poaceae (�����ి)
ఆ��ధ్క �ా్రమ�ఖ:
•
•
•

ఇ�� �ర�����య్లల� మ�ఖయ్���న ఆ�ర ప� పం

��ంజ ర�పం ల� ���న్ ప్ర�ేయ్క ర�ా‘�ాప’ �ేయ����� ఉప�గ పడ���.

�ా�� �ిం�� � అ��క ఆ�రప� వంట�ాల ల� ఉప����ాత్ర. ��� నుం�� ప్ర�ేయ్క���న �నుబం���ాల�ౖ
����ల�ట్ ల, లడూ్డల, �ో ��ల�, �ాయసం మ��య� అ��క ఇతర �ను బం���ాల తయ���ల�

������ాత్ర.
•

ఆ�రప� పంటల� అ�న్ట�ల�  క��న్ �ా��ల� సునన(�ా�ష్య) ఎక�్కవ�ా ల�ంచడం వలన �ా�� మ��్
ల

ర�పం ల�నూ ఇతర చంట� �ిల్ లల ఆ��ాల తయ��� ల�నూ �����సుత్��న.
•
•
•
��ీత్ర ్:
•

��ర్ �ాష్ట�మ� ల�� మనయ్ ప్రజల� �ా�� నుం�� �ా�ా� � �ా� ���� �సుత్.
చక్కర �ాయ్��� అ��కం �ాక�ం�� ఉంచ����� �ా��� �ేశ �ాయ్పత్ం �ా �ాడ�త��.
�ా�� ��పప్ ��ల� �ా్రం��లల� ప�వ�ల ఆ�రం �ా �����సుత్��.

ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ ల� �ా1.13 లకష్ల ఎక�ాల�్ల పం��సుత్�. మ�ఖయ్ం �ా �త
�త్, మహబ�బ్ నగ,

�జయ నగరం, ��ాఖపటన్ం �ల�్లల�్ల �ాగ� �ేసుత్�. �ాష్�ం ల� ఉతప్�
49 ��ల టనున్ల� �ా�ా
ట
ఎక�ా��� 4.35 ��్వంట�ళ్ళ ��గ�బ�� �ా��సుత్��.
•
•

�ేశం ల� క�ా్ణటక, ఒ���ా, ��ర�, ఉతత్ర ప్ర�, త�ళ ��డ� �ా�ా్ట�లల� పం��సుత్��న.

ఉతత్ర���ాత్ �ల�్లల�ౖన ���ాక, �జయనగరం, �ల�్లలల� మ�ందు�ా ప��న వ�ాష్లను ఆ��రం �ా �ేసు��
వ�� పం��ం�ే పంట ��ల�లల� అదనం �ా ఒక పంట �ా “బ�రద ����” � పం��ంచడం ప���ాట�.

•

వ�� ���ిన త�ా్వత మ��ాణ� ��లల ల�న, ��ట భ�మ�ల ల�నూ ����ద్ �ాట� �ట� �ార�దల ��ంద 
�ా�� �
�
��ండవ పంట �ా �ాగ� �ేసుత్��న్.
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పప�ప్ ����య్:

మన �ేశం ల� 2.4 ��ట్ ల ���ా్టర్ల ల� ��ధ ర�ాల పప�ప్ ����య్ల� పం ��సుత. ఉతప్�త1.4 ��ట్ ల టనున్.

ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ 20 లకష్ల ���ా్ట . �ేశ సగట� ఉ��ప్దకత ���ా్టర�క600 ��ల�ల� ఉండ�ా �ాష్ట� ఉ��ప్దకత676

��ల�ల� . �తత్ం ఆ�ర పంటల ��ీత్ర్ణం ల� పప�ప్ ����19 % ఆక��ం���. �ేశం ల� ప్ర��నం �ా పప�ప

����య్ల� పం��ం�ే �ా్రం��ల� మధయ్ ప్, ఉతత్ర ప్ర�, మ��ాష్ట, �ాజ�ా్థన81 % ��రక� ఉతప్�త్ �ేసుత్�.
ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల� పప�ప్ ����య్ల� పం��ం�ే �ల�్లల� గ, ప్ర�ాశ, త�ర�ప్ ����వ�, కర�న్ల, మహబ�బ్

నగర, అనంత ప�ర్ �దల�ౖన. �ేశం ల� పం�ే పప�ప్ ����య్లల� మ�ఖయ్���న� �న, ��నగ, కం��, ��సర,

����న అ�న్ ర�ాల� క��ి40 % ఉ��న్. ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల� ప్ర��న పప�ప్ ��నయ్పంటల, �నుమ�,
కం��, ��సర, ఉలవల�, ఇతర పప�ప్ ����య్.

ప్రపంచం ల� పప�ప్ ����య్ల అతయ్��క ��ీ, ఉతప్�త్ మన �ేశం ల��� ఉనన. ప్రపంచ ఉతప్�త్ 25% మన

�ేశం ల��� ఉతప్�త్ అవ�త�నన. అతయ్��క ���గం క��� మన �ేశం ల� �� ఉనన్. పప�ప్ ����య్ల� ��గ�మ
�ేసు���� �ే�ాల�్ల మన �ే�ా��ే అగ� ా్థ
� . మయ��్మ(బ�ా్), �ా���ాత్, ��న��, ట�ంజ��య�, ట��్క,

ఆ��్ట��య� నుం� సుమ�ర� ��ండ� ��ల ��ట్ల ర��ాయల� �ల�వ �ే�16 లకష్ల టనున్ల పప�ప్ ����

��గ�మ� �ేసుక�ంట���న్.

పప�ప్ ��నయ్ప� పంటల �ా్రమ�:

1. పప�ప్ ����య్ల� ఆ�రం ల� మ�ంస కృత�ల ��రతను �ర�్చ. ������ �ిల్ లల� నుం�� వృదుధ్ల వరక
�సుక��� ఆ�రం ల� త��నంత మ�ంస కృత�ల� ల���� �ిల్ లల�్ల ��ర�గ�దల �� దద్ల�్ల �ేహ ��ర�

ఉండదు.

2. ఈ పంట ల� �ట�న, ఖ�జ�ల�, క��� ఎక�్కవ�ా ఉ��న. �ట�న్A ����ప� 3-4% ఉంట�ం��.

3. ��� ���క� ��ాస్ర మవ�త�నన్ �ాగ� భ�మ�లను ప�ర్వప� �ి్థ� �� �సుక� �ావ����� క��� అప
పంటల� ఎం�� ��ల� �ే�ాత్.

4. ��ర�్ల �ా��వరణం ల�� నత్రజ�� సంగ���ం� ��ర� బ�����ల� ��్వ�ా ��లక� అం���.

5. ఆక�ల� �ాడల� క��్ళ ��ం�్రయ
�
ప��రద్ం �ా మ��� ��ల ���క మ��య� ర�ాయ�క లకష్ణ�లను ��

పర��ాత్. ఈ సూకష్్మ �వ�ల అ�వృ��ధ్ �� ��డప. ఈ సూకష్్మ �వ�ల� �రంతరం �ా �ాట� �వ �ా
కల��ాల� జర�ప���ంట� ��లను గ�ల్ ల పర�, �ేమ ను �ల్వ ఉంచు��, ��లల� గల ��ష�ాలను
�క్కల� �����ంచు ���� �ధం �ా మ�ర్చడం ల� �ాల� పంచు ��ంట���.

6. పప�ప్ ��నయ్ పంటల� ప�వ�ల��త �ా ఉప�గ పడ�త���.
7. ఈ పంటల� �ాగ� �ేయడం ��్వ�ా కల�ప� ఉధృ� తగ�గ్త�ం.

8. పప�ప్ ����య్ల పంటలను �ాగ� �ేయడం వల్ల ��ల ��త అ��కట్ట బడ�త.
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s.no పప�ప్ ����య్ల

��్రట�ను్%

��నయ్ం పంటల�

��్రట�ను్%

2

22.3

��ధుమ

12.8

1

��నగ

3

��సర

4
5

కం��

�నుమ�

21
24
24

వ��

�యయ్ం

�క్కజ�నన
బ���్ల

8.5
6.9

11.1
11.5

పప�ప్ ����య్ల పంట �ాగ� ల� సమసయ:
�ా��వరణ ప���ి్థత�ల:

1. అప�ాల �ాగ� ను 92% వరక� వ�ాష్��రం �ా పం��సుత్��న్

2. ��లక దశ ల� అ��క �ట� ఎదద్�� �� మ��య� ఎక�్కవ ఉ� �్ణగ�త క� గ��� �ావడం జర�గ�త�. అ�ా��రణ

మ��య� అసమ�న వ�ాష్ల వలన �ట� ఎదద్���� మ��య� �ట� మ�ంప� క� పంట గ����ావడం జర�గ�త�ం.

3. ��ల ��తక� గ����న �ారవంతం �ా� ��లల�్ల అప�ాలను పం��ంచడం వలన తక�్కవ ��గ�బడ�ల
వసుత్��న.

4. అప�ాల� సు�న్త���న పంటల. అ� ఆమ్ల��్వ, ��ర��్వ�, �ట� మ�ంప� ను తట�్ట��ల�వ. ఎ�ెత్న
�
�ట� మట్ టం ఉనన్ �ా్రం��ల�్ల పం��ంచ ����� ప��� .

5. అ��క ఉ��ప్దకత గల ర�ాల� ల�క��వడం

6. ���త�లక� అప�ాల� �ాగ� �ేయడం ��ౖ అవ�ాహన ల��ించడం
7. అ��క ���దు ల� కల�ప� ఉధృ� ఉండడం

8. ప�ర�గ�ల�, �ెగ�ళ�్ళ ఎక�్కవ �ా ఆ�ంచడ

9. ��త త�ా్వత ��ంజ �ల్వ సమయం ల� ప�ర�గ�ల� ఆ�ం� నష్టం �ేయ
10. ��త అనంతర �ాం���క ప��జ్ �ఞనం ల� ప్ర�క�ల అం�ాల� ఉండట

పప�ప్ ����య్ల పంటల� పం��ంచడం ల�  ప్ర��న అం�:

1. అను��ౖన తక�్కవ �ాల ప���� మ��య� అ��క ��గ�బ�� �చు్చ వంగ��లను �ాగ� �ేయడం ��్వ
ఎక�్కవ ��ీత్�ా్ణ�న్  అప�ాల �ాగ� ల���� �సుక� �ా

2. అప�ాలను వ�ాష్��ర మ��య� �ట� �ార�దల ��ంద మ
��య� ఎక�్కవ ఎడం ల� జ�, సజజ్ వంట�
�

పంటలల� స� పంట �ా, అంతర పంట �ా, �శ�మ పంట �ా �ాగ� �ేయడం ��్వ�ా ��తత్ పంటల వయ్ వ
ను అ�వృ��ధ్ పరచడం

3. అ��క ��గ�బ�� � ఇ�ే్చ ర�ాలను ర���ం��ం� �తత్���వృ��ధ్ �ేయ
4. అను��ౖన ససయ్రకష్ణ చరయ్ల� �ేపట
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5. దు��్క ల� ��స్వరం ఎర�వ�ల� ��య, �తత్న ���ధ్ �ేయడం మ��య� ���జ��యం కల్చర�  �తత్��
క��ి �ాగ� �ేయడం ��్వ�ా అ��క ��గ�బడ�ల� ��ందడం

6. పప�ప్ ����య్ల పంటలను �ారవంత���న ��లల� �ాగ� �ేయడం వల్ల అ��క ��గ�బడ�ల� ��ంద

7. ప్రభ�త్వం ��్వ�ా అప�ాల  �తత్�, ఎర�వ�లను, ససయ్రకష్ణ చరయ్ల� �ేపట�్ట �ాధ��లనుస
ర�పం ల� అం��ంచడం ��్వ�ా ���త�లక� ��్ర��స్హం ల�ం.

8. ���త�లక� పప�ప్ ����య్ల �ాగ� పదధ్త�లను ప���త్�ా �ెల�సు��� స���న సమయ���� పం

�త�త్��వడ, స���న ఎర�వ�లను ��యడం, స���న కల�ప� మ��య� �ట� య�జమ�నయ్ం �ేపట్టడం ��్వ

అ��క ��గ�బ��� ��ందడం

కం��- Redgram- Pegion pea-Arhar
ఆ��ాభ్వ: ఆ�ి్ర�ా

కజ�నస్ కజ�

��ీత ్ర ్: ప్రపంచం ల� కం�� � ఆ�ి్ర, అ�����ా, ఆ��్ట��య, హ�ా�, �ిల�న, ��ద�ా్లం,మలయ� �దలగ�
�ా్రం��ల�్ల ఎక�్కవ�ా పం���ా. ���ి్ టం��, ఇం��య� �ై�� , �ా���ాత్న్ లల� క��� ఎక�్కవ�ా పం���ా.

కం��� అ�న్ �ా్రం��లల� పం��ంచవచ. తక�్కవ ఉ��్ణగ�త ఉనన్ �ా్రం��ల�్ల �ాగ�క� ప���. మన �ేశం ల���

�తత్ం కం�� �ాగ�ల�87% వరక� మ��ాష్,ట ఉతత్ర ప్ర�, మధయ్ ప్ర�, గ�జ�ాత, క�ా్ణటక మ��య� ఆంధ్ర ప్ర�

�ా�ా్ట�ల�్ల పం��
సూ84 % ఉతప్�త్ �ేసుత్�.

ఉ��ప్దక:

��ర: 1115 kg/ha

హ�ాయ్��: 1036 kg/ha

ఉతత్ర ప్ర�: 1029 kg/ha
ఆంధ్ర ప్ర�: 250 kg/ha
క�ా్ణట: 201 kg/ha

కం�� ల� అ��క ��గ�బడ�ల� �ా��ంచడం ల� అడ్ డంక�ల:
1. కం�� పంట �వ�� దశ ల� బ�ట్ట క� గ����ావడం

2. �ెగ�ళ�్ళ(ఎండ�, ����� �ెగ�ళ�్) , ప�ర�గ�ల� (�ాయ ��ల�చు ప�ర�గ�, ��నగ పచ్చ ప�ర�గ) �డ �ీడల
వలన పంటక� నష్టం కల�గ�త�ం�.

3. కం�� ��ౖర�ను సహ పంట �ాను, �శ�మ పంట �ానూ పం��ం�నప�డ�, అంతర పంటను ���ిన తర��ాత
కం�� � అశ�దధ్ �ేయడ.

4. �క్కల �ాంద్రత తక�్కవ �ా ఉం, వర�సల మధయ్ దూరం �ి�ారసు �ే�ిన ���క��న్ ఎక�్కవ దూ
ల� ��యడం, ��ౖర� క� స��ప��న ఎర�వ�ల� ��యక��వడం
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5. అ��క వ�ాష్లక� బ�ట్ట క� తట�్టక��� ర�ాలను ఎంచు��క��వ

��ేత ్ సమయ:

మండలమ�

ఖ��ఫ
�న

���్ టంబ
�

�న్– �ల�ౖ

���్ టంబ
�
-అ��్టబ

ఉతత్ర �ెలం�ాణ, ద��ణ �ెలం�ాణ�,
తక�్కవ వరష్ �ాత మండ

కృ�ా్ -����వ�� , ద��ణ మండలం, ఉతత్ర
���ాత్ మండల

ర�

ర� కం�� �� గల అవ�ాశం:

1. �ారణ�ంత�ాల వలన ��లక�� ల� ఏ ��ౖర� ��సుక���ందుక� అవ�ాశం ల�� �ా్రం��ల�
2. అ��క వ�ాష్లక� బ�ట్ట క� �దట� పంట ప���త్�ా �ెబ్బ �నన్

3. ��లక�� ల� స్వలప్ �ా�క పంట(��సర, �నుమ�) ��సు��� ��ండవ పంట �ా కం�� � ��సు��వచు్.

4. ��లక�� కం�� ఎక�్కవ ఎత
�త్ ��రగడం వల్ల ఈ పంట ను ఆ�ం�ే �ాయ ��ల�చు ప�ర�గ� మ��య� మర�
మచ్చల ప�ర�గ� ��ా��ంచుట కష్టం అవ�త�ం�

5. ర� కం�� అను��ౖన ఎత�త్ల� వ�ండడం వల్ల ��ారణ �ే�క అవ�త�ం.

6. ర� కం�� జనవ�� ల� ప�తక� వసుత్ం�. ఈ సమయం ల� ��నగ పచ్చ ప�ర�గ� ఉధృ� తక�్కవ �
ఉంట�ం��.

�ా��వరణం:

1. కం�� �లక వ�ే్చటప�ప్డ� �ేమ మ��య���చ్చ� �ా��వరణం అవస
2. ��ర�గ�దల దశ ల� ��ంత తక�్కవ ఉ��్ణగ�(20-250C) అవసరం

3. ప�త మ��య� �ాయల� ఏరప్�ే దశ ల�15-180C అవసరం
4. పక్వ దశ ల� ఎక�్కవ ఉ� �్ణగ35-400C అవసరం

5. కం�� �ట� �ల్వ ను �ా, ఎక�్కవ వరష, మంచు ను �ా� తట�్ట��దు
6. వడగళ్ళ �ాన మ��య� వరష్ం �ా� పక్వ దశ ల� ప���ే ��క

��లల�:

�ర� త్వర�ా ఇం�� ���� గరప ��లల, ఎర� ��గ�� ��లల�, చల�్క ��లల� మ��య� మ�ర�గ� �ర� ���� వస� గల
నల్ ల ��గ�� ��లల� �ాగ� �ేసు��వచు. �ట� మ�ంప� నక� గ�ర��య్ ��లల� ప��� �ావ.

��ల తయ���: భ��� ఒక �ా�� ��గ� �� దు�న్ తర��ాత ��ర�� �� ��ండ� �ార�్ల చదును �ేసు���.
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రకం
పల�న్డ�LRG 30

పంట �ాలం
(���ల�్)

ఖ��ఫ్– 170-180

DA-102

��గ�బ�� (��్/ఎ)
8.8-10

గ�ణగణ�ల�
�క్క గ�బ�ర� �ా �
� ��� 
� �ాప� �ద పక్కలక� �ా� ��త�ం.

ప�వ�్వల� పసుప� పచ్చ �ా వ�ంట. ��ంజల� మధయ్స్థ ల�వ
�ా ��ధుమ రంగ�ల� ఉంట��. మన �ాష్ట�ం ల� అ�న

�ా్రం��లక� అను��ౖన రక. ర� �� క��� అనుక�లం. ఎండ�,
మ�ర��

ICPL 8863
అభయ

ల��్మ

ICPL 85063

ఖ��ఫ్– 155-160

ఖ��ఫ-160-165

ఖ��ఫ్160-180

మ��య� ����� �ెగ�ళ్ళ ను తట�్ట ��ల�.

8

�క్క�ట�ర��ా��ర�గ�త�ం�.

ఎండ��ెగ�ల�ను తట�్

క�ంట�ం��. ��ంజల� మధయ్స్థ  ల�వ� �ా ఉంట. వ�� మ��ాణ�
గట్ ల �ద ��ంచ ����� అను��ౖన�.

8-8.5

�క్కల� �ట�ర� �ా ������ �ాయల� గ�త
�త్ల� �ా �ా�ా.

��ంజల� మధయ్స్థ ల�వ��ా ��ధుమ రంగ� ల� ఉంట. �ాయ
��ల�చు ప�ర�గ�ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం�.

7.2-8

�ెట�్ట గ�బ�ర� �ా ఉం�� ఎక�్కవ ��మ్మల� క��� ఉంట�.

ఎండ� �ెగ�ల� ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం�. ర� ల� ��త్
నప�డ� ప్ర��న ���న ��మ్మల� ఎక�్కవ�ా ఉం�� ఎక�

��గ�బ�� � ఇసుత్ం�. ��ంజల� ల�వ��ా మ�దుర� ��ధుమ వర్ణం

ఆశ

ICPL 87119
HY 3 C

ఖ��ఫ- 170-180

ఖ��ఫ-190-200

ల� వ�ంట��.

7.2-8

�క్క �ట�ర� �, గ�బ�ర� �ా ��ర�గ�త�ం��. ఎండ�, �����

�ెగ�ళ్ళ ను తట�్టక�ంట�ం. ��ంజల� మ�దుర� ��ధుమ రంగ�ల�
ల�వ� �ా ఉంట��.

6.4-7.2

ఎర� ప�త ఉం��, �ాయల� ��డల�ప్ �ా ఉంట�. ��ంజల�
�ెల�ప�, పచ్చ ��ంజలను క�ర �ా ఉప���ంచ వచు.

�ెలం�ాణ� �ా్రం����� అను��ౖన�. ఎండ�, మ��య� ����� �ెగ�ల�
MRG 66

LRG 38

WRG 27

ఖ��ఫ-180

ఖ��ఫ-170

ర�-120-130
ఖ��ఫ-180

ను తట�్టక�ంట�ం�.

8.8-9.6

నల్ ల ��గ�� భ�మ�లక� అను��ౖన�. ��ంజల� మధయ్స్థం �
ఉంట��. మ������ ��� �ెగ�ళ్ళ ను ��ంత వరక�

తట�్టక�ంట�ం�.

8-8.8

�క్కల� ఎత
�త్ , గ�బ�ర� �ా ��ర�గ����. ప�వ�్వల�

పసుప� పచ్చ �ా ఉంట�. ��ంజల� ల�వ��ా, ��ధుమ వర్ణం ల�

ఉంట��. ��లక�� ర� �� క��� అనుక�లం

8-8.8

�క్కల�ఎత
�త్
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దురగ్

ఉంట��. �ాయల� ఆక� పచ్చ �ా మ�దుర� ��ధుమ రంగ�

ఖ��ఫ-115-125

ICPL 84031
PRG 100

DA-102

��రల� క��� ఉంట��. ��ంజల� ��ధుమ వర్ణం ల� ఉంట�.

4.8-6

ఖ��ఫ- 145-150

అ��క ��గ�బ�� �చు్చ స్వలప్�ా�క , �ాయ ��ల�చు

ప�ర�గ� బ��� నుం�� త�ిప్ంచు క�ంట�ం�. ఉతత్ర �ెలం�ాణ�

�ల�్లలక� ఖ��ఫ్ పంట �ా అను��ౖన.

8

ఎండ� �ెగ�ల�ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం�. �ెలం�ాణ�

మ��య� �ాయల �ీమ ల�� ���న్ �ే�క �ాట, ఎర� చల�్క
��లల�్ల వ�ాష్��రం �ా �ాగ� �ేయ����� అను��ౖ.

ఖ��ఫ, ర� కం�� ��ౖర�ల మధయ్ �ే��ల�:
వర�స సంఖయ

లకష్ణ�

1
2

��ేత్ �ాల

�న-�ల�ౖ

ర�

అ��్టబ

పంటల�

స� పంట

ఏక పంట / సహ పంట

�తత్న దూర

150 X 12 cm

45-90 X 10 cm

5

�ాల ప����

160-180 ���ల�

120-125 ���ల�

7

��మ్మల

బ��ా వ�ాత్

తగ�గ్��.

3
4

6

�తత్న

���ద

2-3

180 x 10 cm
2 �టర�్

�క్క ఎత
�

8

�ాయ ��ంజల�

బ��ా ఉంట�ం��

9

�డ�ీడల�

ఎక�్కవ

10

�తత ్న

ఖ��ఫ

ప��మ�ణం
��గ�బ��

6-8

6-8

1.2 �టర�్

తగ�గ్త�ం��
తక�్కవ
5-6

���ద: ఖ��ఫ్2-3 ��ల�ల�/ఎక�ా��� , ర� ల� 6-8 ��ల�ల� / ఎక�ా���

�తత ్న దూర:

ఖ��ఫ్– నల్ ల ��గ�� ��లల�– 150 x 12 ల��� 180 x 10 cm

ఎర� ��లల� – 70 x 20 cm

ర�: వ�ాష్��రం �ా45-60 x 10cm
�ట� �ార�దల 75-90 x 10 cm

�తత ్న ���: �దట �ా �తత్��లక� �ై�ామ్  ల��� �ా�ా్టన్ ఒక ��ల� �తత్�3 �ా�మ�ల ��ప�ప్న పట�్టం�. ఆ

తర��ాత �త�త్����మ�ందు ���జ��యం ను �తత్నం �� క��ి ��ట� ���.
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��ేత ్ ప�ధ: ��గ� ��ంబ�� �ా�, ��ళ్ళల� ��ర�� �� �ా� �త
�త్���.

ఎర�వ�ల�: �వ�� దు��్క ల� ఎక�ాక�2 టనున్ల ప�వ�ల ఎర�వ� ��సు���ా. ఖ��ఫ్ ల� నత్రజ8 ��ల�ల�,
��స్వరం20 ��ల�ల�, ర�ల� నత్రజ�16 ��ల�ల�, ��స్వరం20 ��ల�ల� ��సు���ా�.

�ట� య�జమ�నయ్:

1. ఖ��ఫ్ ల� వ�ాష్��రం �ా  పండ�త�ం. �ా� �వ�� దశ ల� బ�ట్టక� గ�����ే1,2 తడ�ల� ఇవ్వగ����ే
��గ�బడ�ల� ��ంచ వచు్.

2. ర�ల� 2,3 తడ�ల� ఇ�ా్వ. ఈ తడ�ల� �గగ్ �ాబ ��� మ�ందు ఒక �ా��, �ాయల� �ాక మ�ందు
మ���ా�� ఇ�ా్వ.

కల�ప� ��ారణ:

1. ��ేత్ మ�ందు �్
� క�్ల�ా
ల
45 % ఎక�ాక� �టర� ��ప�ప్న200 �టర్ ల �ట�ల� క��ి �ి��ా�� �ేయ�.

2. ��ం������న్30% ఎక�ాక� 1.3 నుం�� 1.6 �టర�్, 200 �టర�్ల �ట�ల� క��ి�� �శ�మ��న్ ��త
��ంట�� �ా� మర�సట� ��� �ా� �ేమ �ద �ి��ా�� �ేయ��.

3. ��త్న30, 60 ���లక� గ�ంటక �� �ా�, ��ర�� �� �ా�, దం� �� �ా� అంతరకృ�ి �ేయ��.

అంతర పంటల�:

1. తక�్కవ �ాల ప���� గల �నుమ, ��సర, తృణ ����య్ల, ��ర���నగ పంటలక� అంతర పంట �ా
��సు���ా�.

2. కం��+జ�నన/�క్క జ�న/సజజ్– 1:2

కం��+��సర/�నుమ�/�� య��క�్కడ/��ర���నగ-1:7

పంట ��త-�ల్:

అ�న్ �ాయల� ఎం��న త�ా్వత�� కం�� పంటను ��య. ఎందుకన�ా ప�త ��ండ� ��లల వరక� ప�సూత్��
ఉంట�ం��. ���ిన కం�� కర�లను ఎం��న త�ా్వత కట�్టల�� ��ట�్ట �ాయల నుం�� ��ంజల నుం�� ��ర� �ే.

కందులను �ల్వ �ే��టప�ప్డ� ప�ర�గ�ల� ఆ�ంచ క�ం�� వ�ం�ేందుక� బ���ద �, ��ప ఆక�ల� �ా� క��ి
�ల్వ �ేసు��వచు.

��నగ –BENGAL GRAM- CHICKPEA
Cicer arietinum

ఆ��ాభ్వ: ప�్చమ ఆ�ియ� ల�� ఆ�్ఘ��ా, ఇం��య�

�సత ్రణ: �ా���ాత్, ట��్, ���స్
� �, బ�ా్, ఆ�్ ఘ��ాత, ఇం��య� . ఇం��య� ల� ��ర, హ�ాయ్�, మధయ్ ప్ర�,

మ��ాష్,ట పంజ�బ, �ాజ�ా్థ, ఉతత్ర ప్ర�ేశ్ �ా�ా్ట�లల� ఎక�్కవ�ా పం ��సుత. ప్రపంచ �ాయ్ పత్ం 65%
��ీత్ర ్ణం మ��య70% ఉతప్�త్ ��రత �ేశం ల� ఉనన. ��రత �ేశం ల� ఉ��ప్దకత ల� మధయ్ ప్ర�ే
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�దట� �ా్థనం ల�న,�ాజ�ా్థన్ మ��య� ఉ తత్ర ప్ర�ేశ్ ��ండ� మ�డ� �ా్థ��ల�్. ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్
��నగ ర� పంట �ా నల్ ల ��గ�� భ�మ�ల�్ల �ాగ� �ేయబడ�త�ం. �ాష్�ం ల� 
��నగ ��ీత్ర్ణం సుమ�11
ట
లకష్ల ఎక�ా. ఉతప్�త3.98 లకష్ల టనున్ల� �ా�ా ��గ�బ�� ఎక�ా�362 ��ల�ల�

�ా��వరణం:

1. ��నగ పంట చల్ ల� �ా��వరణ��న్ ��ర�క�ంట�ం.

2. ఇ�� తక�్కవ వరష్�ాతం ఉనన్ �ా్రం��(600-1000mm) అను��ౖన��

3. ల��ైన ��ర� వయ్వస్థ ఉండటం వలన ఈ పంట ల�ప� ��రల నుం�� �ేమను గ���ంచ గల.

4. ఈ పంట �ట� �ల్వ ను ఏ దశ ల�నూ తట�్ట��ల�. �ా� �ే�క �ాట� తడ�ల� ప�త మ��య� ��ంజల�
�ం�ే సమయం ల� ఇవ్వడం మం���

5. ఈ పంటక� అనుక�ల���న స�ాస�� ఉ��్ణగ�త 24-300C

��లల�:

1. �ారవంత���న నల్ ల ��గ�� ��లల� ��నగ పంట క� అనుక�ల. నల్ ల ��గ�� ��లల� �ల్వ ఉం�ే �ేమన
ఉప���ంచ క�ం�� ����ాలం ల�� మంచు ను ఉప���ంచుక�ంట� �క్కల� ��ర�గ���.

2. �ౌడ� భ�మ�ల� ప����ావ�

��ల తయ���: ��లక�� ల� ���ినప�ప్డ� �ౖర� ���ిన తర��ాత భ��� ��గ���  ఒక �ా�� ��ర�� �� ��ండ� �ార�్

��తత్�ా దు�న్ చదును �ేయ.

��ేత ్ సమయ: అ��్టబ- నవంబర్ తర��ాత �తత్న ��గ�బడ�ల� తగ �గ్.
�తత ్న

���ద: ఎక�ాక� 20-26 ��ల�ల�. ఆలసయ్ం �ా ���ినప�ప్డ� �తత్న ���20% ��ం���.

�తత ్న ���: ఎండ� �ెగ�ల� ఉనన్�� ��ల� �తత్����4 �ా�మ�ల ట�ౖ����ె�ా్మ �ా���ే మం� ఫ�తం ఉంట�ం�.

���జ��యం కల్చర� ను �తత్����� పట�్టం�  ��త్�ే ���జ��యం ల�� భ�మ�20-30% అ��క ��గ�బ�� �
��ందవచు్. �తల �తత్����� ��జ��యం250 �ా�మ�ల� �ా���.

�తత ్డ: ��గ� ��ంబ�� �ా�, ��ర�� �� �ా� �త�త్ ��వచు.
�తత ్న దూర: 30 x 10 cm

ఎర�వ�ల�: �వ�� దు��్క ల� ఎక�ాక� ��ండ� టనున్ల� ప�వ�ల ఎర�వ� ���ి బ��ా క�య దు��. నత్రజ�8
��ల�ల�, ��స్వరం20 ��ల�ల�, మ��య� గంధకం 16 ��ల�ల� ��య��.

35

CROP PRODUCTION -1

DA-102

�ట� య�జమ�నయ్:

1. ��నగ వ�ాష్��ర పం, �ే�క �ాట� �ట� తడ�ల� ఇ�్చ అ��క ��గ�బ�� � ��ందవచు. �ట� తడ�ల�
ఇ�్చనప�డ� �ర� �ల�వ క�ం�� చూ��.

2. ప�త దశ క� మ�ందు ఒక �ా��, �ాయ దశ ల� మ��క �ా�� �ట� త�� ఇ�ా్వ.

కల�ప� ��ారణ:

��ేత్ మ�ందు �్
� క�్ల�ా
ల
45% (basalin)ఎక�ాక� �టర� ��ప�ప్న200 �టర్ ల �ట�ల� క��ి ��ల�ౖ �ి��ా�� �ే�ి
భ��ల� క�య దు��న్. ��త్న తర��ాత ��ం������న్30% (stomp) ఎక�ాక� 1.3 – 1.6 �టర�్ల200
�టర్ ల �ట�ల� క��ి �ి��ా�� �ేయ�. ��త్న20-25 ���లక� ��ర�� �� అంతర కృ�ి �ేయ��.

Nipping: ��ిప్ంగ: ��నగ ల� ��మ్మలను త�్రంచు:

30-40 ���ల దశ ల� ప్ర� ��మ్మల�� ��ణ�లను త�్ర

నట్ ల��ే మ���న్ ��మ్మల� వ�్చ మం� �ెట�్ట తయ�రవ�. ఎక�్కవ ప�త వ�్చ ��గ�బ�� ��ర�గ�త�ం.

పంట ��త: ��తక� వ�్చన �క్కలను�ీ�� �ారం ���ల వరక� క�పప్ కట�్ట వ�ం� ఎం��న తర��ాత కట
స�యం �� మ�ర�్చ���ా. ��ర� �ే�ిన ��ంజలను �భ్రపర� ఆరబ�ట�్ట �ల్వ �ేసు��.

ర�ాల�:

��నగ ల� మ�ఖయ్ం �ా ��ండ� ర�ాల� ఉ��న.
1. �ేశ�ా� ర�ాల�
2. �ాబ�� ర�ాల�

�ాబ�� మ��య� �ేశ�ా� ర�ాలక� గల �ే��ల�
�ేశ�ా� ర�ాల�

�ాబ�� ర�ాల�

��ంజల� �నన్� �ా ఎర�ప� రంగ� ల� ఉంట�.

గ�ల�� రంగ�ల� , ల�వ� �ా ఉంట��

ప�త ల�త ఎర�ప� రంగ�ల� ఉంట�ం��

ప�త �ెల్ ల�ా ఉంట�ం��

��ంజల��ౖ మ�డ�తల� ఉంట��.

ఆక�ల� �నన్�ా ఎక�్కవ ��మ్మల� ఉం.
పంట �ాలం 100-110 ���ల�
ఉ��: అ��న్����
రకం

పంట �ాలం
(���ల�్)

��ంజల� నునన్ �ా ఉంట��

ఆక�ల� ��దద్�ా ఉం�, ఒకట� ల��� ��ండ� ��మ్మల� ఉంట��
పంట �ాలం 80-95 ���ల�
ఉ��: ��్వత

��గ�బ�� (��్/ఎ)

గ�ణగణ�ల�

�ా�ం� ICCC 37

100-110

7.2-10

గ�బ�ర� �ా ��ర�గ�త�ం��. ��ంజల� మధయ్స్థం �ా ల�వ��

SWETHA

80-85

6-6.4

త్వర�ా �ాప�క� వ�ే్చ ర, ఎండ� �ెగ�ల� ను తట�్ట��గల

ఉంట��. ఎండ� �ెగ�ల� ను తట�్ట��గల ే�య రకం
�
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�ాబ�� రకం. ఆలసయ్ం �ా ��సు��వ����� అనుక�ల���న

అ��న్����

100-110

7.2-10

జ�య్�

100-110

6.4-7.2

ICCV 10

100-120

7.2-10

రకం

�క్క గ�బ�ర� �ా ����� ��మ్మల� ఎక�్కవ�ా ��సుత
�
.
��ంజల� ��ధుమ రంగ�ల� సనన్�ా ల�వ��ా ఉంట�.

�క్క ���ంద నుం�� గ�బ�ర� �ా ��మ్మల� వ�ా. ��ంజల�
గర�క� �ా మధయ్స్థ ల�వ� �ా ��ధుమ రంగ� ల� ఉంట.
�క్క �ట�ర��ా ������ బ��ా ��మ్మల� ��సుత్. ఎండ�

�ెగ�ల� ను బ��ా తట�్టక�ంట�ం�. ��ర� క�ళ�్ళ �ెగ�ల� ను
��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం�. అ��్టబర్ ల� ��సు��వ����
అనుక�లం

KAK-2

100-105

7.2-8

ల�వ��ా ��ంజల� గల �ాబ�� రకం. �క్క ఎత
�త్ �

ప�ల� 93311

105-110

7.2-8

�ాబ�� రకం, ��ంజల� ల�వ��ా ఉంట��.

ఆ��ాభ్వ: �ై��

��ర�గ�త�ం��.

�� య� �క�్కడ�(��్ ల�ీన
�
్ మ�)

ఉతప్�త:�� య� �క�్కడ� �ై�� ల� ప�ట�్ట �గ�� ఆ�ియ� �ే�ాల�� �ాట� ఆ��్ట�, ఆ�ి్ర�ా మ��య� అ�����ా

�ే�ాలల� �ాగ� �ేయ బడ�చునన్�. ఈ పంట ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ 0.88 లకష్ల ���ా్టర్ల ��ీత్ర్ణం ల�
�ేయబడ�చునన్�.ఉతప్�త1.73 లకష్ల టనున, ఉ��ప్దకత1979 ��ల�ల�/ ���ా్టర�

ఆ��ధ్క �ా్రమ�ఖ:

�� య��క�్కడ� ల� అతయ్��క ��్రట�న(43%) మ��య� 20 % నూ�� క��� ఉనన్�. అందువలన ఈ పంటను

పప�ప్ ��నయ్ప� పంట �ానూ మ��య� నూ�� ��ంజల పంట �ానూ ��ండ� ర�ాల� �ా ఉప���ంచ వచ. �� య�

��ంజల నుం�� ��ిన నూ�� హృ�ో్రగ�లక� ఎంత �ా�� ఉప�గ పడ�చునన్.

�ా��వరణం: పగట� ఉ��్ణగ�త15-32 0C మధయ్ ��య� �క�్కడ� �క్క �లక �ాతం ఎక�్కవ �ా ఉం. �ా�

అ�వృ��ధ్ మ��య� ��ర�గ�దలక� ఇం�ా �ాసత్ ఎక�్కవ ఉ ��్ణగ�త అ. అ��ే 10

C కంట� తక�్కవ మ��య�

0

400C క��న్ ఎక�్కవ ఉ� �్ణగ�తల వదద్ పంట ��ర�గ�దల ఆ����త. ఈ పంట 600-650 �.� స�ాస��

సంవతస్ర వరష్ �ాతం ఉనన్ �ా్రం��ల�్ల పం��ంచ వ. అ��క వరష ్మ� క��� పంటక� నష్టమ� కల�గ జ�య�.

��లల�: �� య� �క�్కడ� క� మధయ్ స్థ ��ల6.5-7.5 ఉదజ� సూ�క ఉనన్ ��లల� ��ష
� ్ట. అ��ే ఈ పంట

��ంత �ౌడ�ను తట�్ట��గలద. �ా� ఆమ్లత్వమ� ఏమ�త్రమ� తట�్ట��. ఇసుక, కర్బన �ాతమ� ఎక�్కవ క���
��లల� ఈ పంట ఎక�్కవ ఇష్ట పడ�త�ం.

37

CROP PRODUCTION -1

DA-102

��ల తయ���: ��లను ఒకట� ల��� ��ండ� �ార�్ల ల�త� దు��్క దు�న్ ఆ త�ా్వత గ�ంటక ల��� క�్ట��టర్ ��

��ళ్ల వచు్చనట�్ల �ేయవల. ఇల� తయ�ర� �ే�ిన ��లను చదును �ా �ేసు��� �తత్నం �త
�త్ ��వల�న

ర�ాల�:
రకం

పంట �ాలం

��గ�బ�� (��్/ఎ)

90

10-12

�ాయ ��ౖ నూగ� ఉండదు. ��ంజ �లక శ��త్ ఎక�్, �ాయల� �ట్ లడం

PK-1029

100

10-12

�ట�ర� �ా మధయ్స్థ ఎత�త్ �ా ��ర�గ�త�. �ాప� వత�త్�ా �ాసుత్ం.

MACS-450

100

10

MACS-58

90-100

8-10

JS-335

PK-472

MACS-124
LSB-1

(���ల�్)

100

110-200
65

8-10

8-10
2-7

గ�ణగణ�ల�

తక�్క. �వ�్వ క�ళ�్ళ �ెగ�ల� ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�.

ప�త �ెల�ప� రంగ� ల� ఉంట�ం��. త�ప�ప్ �ెగ�ల� ను తట�్టక�ంట�ం.

�ట�ర� �ా మధయ్స్థ ఎత�త్ �ా ఉంట�. �ాయల ��ౖ ��ధుమ రంగ� నూగ�
క��� ఉంట�ం��.

�ట�ర��ా 65 ��ం. � ఎత�త్ ��ర�గ�త�ం�. �ాయల� ��ధుమ రంగ� ల�

ఉం��, �ట్ లడం తక�్. ��ంజల� ల�త పసుప� రంగ� ల� ఆకరష ్ణ�యం �ా
ఉంట��.

�ట�ర��ా మధయ్స్థ ఎత�త్ �ా ��ర�గ�త�. �ాప� వత�త్�ా �ాసుత్ం.

�ాయల� ��ధుమ రంగ���, నూగ� క��� ఉంట��. �ట�ర��ా ��డవ� �ా

��ర�గ�త�ం��.

స్వలప్ �ా�క ��ట�్ట . �ాప� గ�బ�ర� �ా, వత�త్ �ా �ాసుత్ం�
ప్ర� , కం�� ��ౖర్ల ల� అంతర పంట �ా అను��ౖన��

�తత ్న: ఎక�ాక� 25-30 ��ల�ల�
�తత ్న ���: ఈ పంట ల�గ�య్ం జ���� �ెం��న�� �ాబట�్ట ���జ��యం జ�ా�కం అ�� బ���్ట��య� �� �తత్న �

�ే�ిన��, �ా�ల�� నత్రజ�, ��ళ్ళ �క్క బ�����ల ��ౖ �ి్థ��క��ం� నత్రజ� ఎర�వ�ను ఆ�� �ే. ప్ర�8-10

��ల�ల �తత్�����200�ా�మ�ల కల్చర� ను క��ి �డల� ఆరబ�ట�్ట �త�త్ ��. ��� క��న్ మ�ందు �ై�ామ్  ల��

�ా�ా్టన్ మ��య� ఇ��� ��్ల�ి్రడ్ �� �తత్న ���ధ్ �ే.

��ేత ్ సమయ: ఖ��ఫ-�న్15 నుం�� �ల�ౖ వరక�, ర�-అ��్టబర, ��స�-�ిబ్రవ�� ��లల ల� �తత్ వల�.
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��ేత ్ దూరమ: నల్ ల ��గ�� భ�మ�ల�్45 ��ం. � x 5 ��ం. �, �ే�క ��లల�్ల30 ��ం. � x 7.5 ��ం.� ఉం�ేటట�్ల

�ట�్ట��వల�న.ఎక�ా��� ఒక ల�� అర��ౖ ��ల �క్కల� ఉం��.

ఎర�వ�ల�: 12 ��ల�ల నత్రజ, 24 ��ల�ల ��స్వర, 16 ��ల�ల ��ట�ష్ �వ�� దు��్క ల� ��య.
కల�ప� �ర�్మలన/అంతర కృ�ి: �� య� �క�్కడ� ల� కల�ప� స�����న సమయం ల� �ర�్మ�ంచక ���ే ����ప�
6-27 �ాతం ��గ�బ�� త��గ్��త�ం�.అందు�ేత ఈ పంట ను ��త్న ��ట� నుం��40 ���ల వరక� కల�ప� ల�క�ం��
జ�గ�తత్ ప��. ����� �ాను అల���్లర్ ల��� ��ం�� ����1 �టర� మందు ఎక�ాక� ��త్న24-48 గంటల ల�ప�
��లల� స����న పడ�ను ఉనన్ప�డ� �ి��ా�� �ే�ి కల�ప� ను సమరద్వంతం �ా �ర�్మ�ంచ వ.

�ట� య�జమ�నయ్మ:

ఈ పంటను ఖ��ఫ్ ల� �ాగ� �ే�ినప�ప్డ� �ట� తడ�ల� అవసరం ఉండ. �ా�, ర� ల� ���ినప�ప్డ� �ట���

సు�న్త దశ లల� �ర� ��ట�్. ��స� ల� క�సం 5-6 �ట� తడ�ల� అవసరం. అ��క ��గ�బ�� ��రక� ఈ పంట క�
�ల���ేత్ ద, మ��య� �ాయ అ�వృ��ధ్ �ెం�ే దశ ల� తపప్క�ం�� �ట� ఎదద్�� ల�క�ం�� జ�గ�తత్ .

అంతర పంటల�:

�� య� �క�్కడ+కం�� 7:1 ల��� 5:1
�� య� �క�్కడ�+ప్ర�త2:1 ల��� 3:1

��లక�� ల� �� య� �క�్కడ� త�ా్వత శ, ఆ�ాల�, ల��� �నుమ� �ాగ� �ే��త్ �ాణ�జయ్ పంటల కంట� అ��

ఆ��యం ��ందవచు్.

పంట ��త: �� య� �క�్కడ� పంటను �ాయల� ప��పక్వత �ెంద�ా�� ��య. ఆలసయ్మ� �ే�ినప�ప్డ� రంగ

మ��� �ా���వడం �దల� �ా�ా�� �క్కలను ��డవ� �� ��యవల�న. ���ిన �క్కలను కళ్ళమ� ��ౖ ��ండ
నుం�� మ�డ� ���ల� ఎండ��్చ కర�ల�� �ా� ల��� ట�్రక్టర� �� �ా� ��ంజలను ��ర� �ే.

��ంజల �ల్: ��ంజలను 11 �ాతం �ేమ వ�ే్చంత వరక� ఎండ బ�ట� , �భ్రమ� �ే�ిన ����మ�లల� �ల్

�ేసు��వల�ను. �తత్నమ� ��రక� �ల్వ �ే�ినప�ప్డ� మధయ్ మధయ్ ల� ఎండ ల� ఆర బ�ట్ట. �� య� �క�్కడ�

�తత్��లక�  ఒక �ీజను వరక� మ�త్ర�� �లక �ాతం ఎక�్కవ �ా ఉంట�. అందు�ేత �తత్నం ��రక� �ల్

�ే�ినప�ప్డ� త��న జ�గ�తత్ల� �సు��నవల�.
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�నుమ� (URD BEAN)- BLACK GRAM
ఆ��ాభ్వ: ��రత �ేశమ�

VIGNA MUNGO

��ీత్ర ్: �ా���ాత్, ��రత �ేశమ�, బం�ా్ల�ే, బ�ా్, ��లంక, ఆ�ి్ర�ా �ే�ాలల� �ాగ� �ేసుత్��న్

ఇం��య� ల� ఆంద్ర ప్ర�, మ��ాష్ట, మధయ్ ప్ర�, ఉతత్ర ప్ర�, ప�్చమ బ�ం�ాల్ �దల�ౖన �ా�ా్ట�ల�్ల �

�ేసుత్��న్.

ఆంధ్ర ప్ర�ేశ్ ల� �నుమ� 13.8 లకష్ల ఎక�ాల�్ల �ాగ� �ేసుత్�. ప్రసుత్త3.66 లకష్ల టనున్ల ఉతప్�

మ��య� ఎక�ాక� 266 ��ల�ల ��గ�బ��� ఇసుత్నన్. �ాష్ట�ం ల� �నుమ� ను ��లక��ల�న, ర� ల�నూ మ��య�
��స� ల�నూ వ�� ��తల త�ా్వత పం��ాత్
� .
�ా��వరణం:
•
•

�నుమ� పంట క� ��చ్చ� �ా��వరణం అనుక�లం

�నుమ� ను 600-1000 mm వరష్ �ాతం ఉనన్ �ా్రం��లల� పం���ా.

��ేత్ సమయమ:

ఖ��ఫ్: �న్–�ల�ౖ
ర� – అ��్టబర

వ�� ���ిన త�ా్వత మ��ాణ� ��ల�ల�్– నవంబర-��శంబర్
��స� – �ిబ్రవ��– మ���్చ
ర� �నుమ�:

1. ర� �ాలం ల� �నుమ� ను వ�� మ��ాణ�ల ల� పం��ంచడం మన �ాష్�ట ప్ర�ేయ్

2. వ�� ��య����� ��ండ� మ�డ� ���ల� మ�ందు�ా �నుమ� �తత్���న్��దజల �్ల�. ఈ �ధం �ా చ�్ లన
�తత్నం �ల� భ�� ల�� ����న �ేమన, �ా�ా�న్ ఉప���ం� ������ పంట ��త క� వసుత్ం.

3. ఈ పదధ ్� ల� భ��� తయ�ర� �ేయట, అంతర కృ�ి, ఎర�వ�ల� �ాడకం ల�ంట�� �ల� పడదు.

4. మ��ాణ� అప�ాల �ాగ�ల� కల�ప� సమసయ్ అ��క. అందుక� వ�� మ��ాణ�ల ల� ఎం�ిక �ేసుక��� ర�ాల�
త్వర�ా ������ ప్రక్కలక� �ాయ్�ిం� ఖ��ల� ప���ంచగ.

5. ఏప��ా దట్ టం �ా ������ కల�ప� �క్కలను అణ� ��యగల�. బ���ద, ఎండ� �ెగ�ళ్ళ ను
తట�్ట��గల�ా.

6. బ�ట్టక� �ాక మ�ం�ే ��టక� �ా�ా.

��లల�:

1. �నుమ� అ�న్ ర�ాల ��లల�్ల పం��ంచ వచ. �ా� మం� �నుమ� పం��ం��లంట� మ�ర�గ� ����
వస� గల భ�మ�ల� అను��ౖన�.
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2. ఈ పంట ��తవరక� ��ల ల�� ��ర��్వ�న్  తట�్టక�ంట�.
రకమ�

LRG 20 (�ేజ)

పంట �ాలమ� ���ల�్ల
70-75

��గ�బ�� (��్/��)
5.6-6.4

T-9

70-75

4 – 4.8

LBG-623

75-80

6 – 6.8

WRG-26

70-75

4 – 4.8

గ�ణ గణ�ల�

�ా�న రకం, �ాయ ��ౖన నూగ� ఉండదు. పల�్లక�
�ెగ�ల� ను తట�్ట క�ంట�ం�.

�ా�� రకం, �ాయ �ద నూగ� ఉండదు.

పల�్లక� �ెగ�ల� ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం.

�ా�ష్ రక, ��ంజల� ల�వ��ా వ�ంట��. బ��
�ెగ�ల�ను ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం�.
�ా�� రకం, �ాయల �ద నూగ� ఉండదు.

�క్కల� గ�బ�ర� �ా ఉంట�. �ాప� అడ�గ�

���ాన ��ం��్ర కృత��� ఆక� �� కపప్ బ�
PBG-1

70-75

ఉంట�ం��. పల�్లక� �ెగ�ల� ను తట�్టక�ంట�ం.

4 – 4.8

�ా�� రకం, �ాయల �ద నూగ� ఉంట�ం��.

ఈ ర�ాల�న్ అ�న్ �ాల�లక� అనుక���ా. �ట�� ర� మ��య� ��స� ల� , ��ట్ట ల� మ��య� వ��
మ��ాణ�ల�్ల  క��� ��సు��వచు. ఇ� తక�్కవ �ాలం ల� పం��ం�ే ర�ాల� �ావ�న �ేమను ఎక�్కవ�
�ల�ప�క��� భ�మ�లక� అనుక�లమ�.
�తత్న

లకష్ణ�ల

���ద, ��ేత్ దూరమ�:

��ేత్ సమయం

��ేత్

���దు

��ేత్ దూరం

��లక��

ర�

ర�

��స�

��స�

�న/�ల�ౖ

అ��్టబర

నవంబర-

�ిబ్రవ��

మ���్చ

6.4 – 7.2
30 x 10

��ట�్ట

మ��ాణ�

����ంబర్ �దట�
�ారం

6.4 – 7.2

16

30 x 10

��దజల�్ల

ఆర�త��

10-12

22.5 x 10

మ��ాణ�

6-8

��దజల�్ల

�తత్న ���:

��ల� �తత్�����30 �ా�మ�ల �ా��్బ సల�్ఫ25 �ా�మ�ల�, �ైరమ్25 �ా�మ�ల� మందు ను �ా�� �తత్న ���ధ

�ేయ��.

ఎర�వ�ల�:

�వ�� దు��్క ల� ఎక�ాక�8 kg నత్రజ, 20 kg ��స్వర, ��సు���ా�. ��ండ� టనున్ల ప�వ�ల ఎర�వ�
��సు���ా�.

వ�� మ��ాణ�ల�్ల �నుమ� �ాగ� �ే�� టప�ప్డ� ఎర�వ�ల� �ాడనవసరం ల�.
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�ట� య�జమ�నయ్:
•

��లక�� ల� వ�ాష్��వ ప��ి్థత�ల� ఏరప్��నప�ప్డ� ఒకట� ల�
�
�� ��ండ� తడ�ల� ఇ��త్ ��గ�బ

��ర�గ����.
•

ర�, ��స�, వ�� మ��ాణ�ల�్ల ఒకట� ల��� ��ండ� �ే�క �ాట� తడ�ల� ��ట�న30 ���ల ల�ప� మ��య�
55 ���ల త�ా్వత ఇ��త్ అ��క ��గ�బడ�ల� �ా��ంచ వచ.

కల�ప� ��ారణ:

��ేత్ మ�ందు �్ల��్ల�ా45
�
%(బ��ా�న) ఒక �టర� ను 200 �టర్ ల �ట�ల� క��ి �ి��ా�� �ే�ి భ�� ల� క�య

దు��న్.

��త్న ��ంట���ా� ల��� మర�సట� ��� �ా� ��ం�� ����న(stomp) 80% ఎక�ా��� 1.6 �టర్ లను200 �టర్ ల
�ట�ల� క��ి �ి��ా�� �ేయ��.

��త్న20-25 ���లక� ��ర�� �� అంతర కృ�ి �ేయ��.

పంట ��త, �ల్:

��లక��ల� ఎం��న �ాయలను ��ండ� �ార�్ల �ా ���ి ఎండ బ�ట�్ట��� మ�ర�్చ ��. ర� మ��య� ��స� �ాలం

పంట �క్కలను �దల� వరక� ���ి ఎం��న తర��ాత మ�ర�్చ���. ఆ తర��ాత ఎం��న �తత్���న్ �ల

�ేసు���ా�.

��సర: GREEN GRAM- MUNG BEAN
�ా్రమ�ఖయ:
•
•

Vigna radiatus

��సర మ�డవ అ� ��దద్ అప�ాల పంట �ా �ెప�ప్��వచు

ఇ�� తక�్కవ �ాల ప���� గల అప�ాల పంట �ాబ� ఎక�్కవ పంట సర� �����ల�్ల �ాగ�
అను��ౖన పంట

•

�ేయ���

���న్ �ా��రణ అప�ాల క��న్ ��, ప�్చ ��ట్ట ఎర�వ�ల� �ా ��ల �ా�ా�, ��ల ఆ���ాయ్�న
�ా�ాడ�త�ం��.

•
•

��సర ల� 25% ��్రట�ను్ల క��� ఉం�� అ� త్వర�ా అర�గ�దల గల పప�ప్ ��నయ్ప�

��సర �ల���త్న �తత్��లల� ఎక�్కవ �ాతం ఆ�ా్క��్బక్, ���బ� �ా్ల�క్ ఆమ్, థయ��న్
ఉండ�ట వలన అ� �నుటక� మం���.

•

��సర �ెలం�ాణ�, �ాయల�ీమ ల� ��లక��ల� ���ాత్ంద్ర లల� ర� పంట , మ�డవ పంట �ా వ��
మ��ాణ�ల�్ల పం��సుత్��న.

ఆ��ాభ్వ: ��రత �ేశం, మధయ్ ఆ�ియ�
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��ీత్ర ్: మన �ాష్ట�ం ల� ��సర �ాగ� ��ీత్ర్18.27 లకష్ల ఎక�ా, ఉతప్�త3.84 లకష్ల టనున్ల� మ��
ఉ��ప్దకత ఎక�ా���2100 ��ల�ల�

��రత �ేశం ల� ��సర పం��ం�ే ప్ర��న �ా�ా్ట�ల ల� ఆంధ్ర ప్, ఒ���ా, మధయ్ ప్ర�, మ��ాష్ట, �ాజ�ా్థ, ��ర్

మ�ఖయ్���న.
�ా��వరణం:
•

��సర �ాగ� క� �� �� �ా��వరణం 600-800 �.� వరష ్ �ాతం ఉనన్ �ా్రం��లల� �ాగ�
అనుక�లమ�.

•
•
��లల�:
•
•
•

�ేయ���

ఈ పంట తక�్కవ ఉ��్ణగ, అ��క వ�ాష్�న్ �ట� �ల్వను తట�్ట��ల

��సర �ా��రణం �ా 20-400C ఉ��్ణగ�త వదద్ బ��ా పండ�త�ం. స�ాస�� ఉ��్ణగ�త 28-320C ఉం���
��సర ను అ�న్ ర�ాల ��లల�్ల �ాగ� �ేయ�వచు

�ౌడ� భ�మ�ల� మ��య� మ�ర�గ� �ర� �ల్వ ఉం�ే ��లల� ప��� �ావ.
ఉదజ� సూ�క 6.7 నుం�� 7.5 ఉం���.

��ల తయ��� :

ఒక �ా�� ��గ� ��నూ, ��ండ� �ార�్ల ��ర�� ��నూ ��తత్ �ా దు�న్ గ�ంటక ��� ��లను తయ�ర� �ే. వ��
మ��ాణ�ల�్ల వ�� ���ిన త�ా్వత దు��్క దునన్వల�ిన అవసరం .

��ేత్ సమయ:

ఖ��ఫ: ఉతత్ర �ెలం�ాణ, ద��ణ �ెలం�ాణ� మ��య� తక�్కవ వరష్ �ాత మండల�ల�్ల �ల�ౖ ��లK.G, ద��ణ
మండలం, ఉతత్ర ���ాత్ మండల�ల�్ల-�ల�ౖ ��లల�్ల �త
�త్��వచు

ర�: ఉతత్ర �ెలం�ాణ, K.G , ద��ణ మండలం , ఉతత్ర ���ాత్ మండల�ల�్ల అ��్టబర్ ల� �త�త్ , K.G

మండల�ల�్ల వ�� మ��ాణ�ల�్ల నవం- ��శంబర్ �దట� �ారం ల� �త
�త్ ��వచ. ��స� �ాలం ల� �ిబ్రవ�� ల�

�త�త్��వచు.
�తత్న

���ద:

ఖ��ఫ్-6-6.4 ��ల�ల� ఎక�ా���

ర� మ��ాణ�ల�, వ����తల త�ా్వత ��స� వ�� మ��ాణ�ల�్12-14 ��ల�ల� ఎక�ా���

��స� ల� 6.4-7.2 ��ల�ల� ఎక�ా���
�తత్న ���ధ:

��ల� �తత్�����30 �ా�మ�ల �ా��్బ సల�్ఫన్ మందు ను �ా�� �తత్న ���ధ్ . ఈ ��ౖర� ను ��తత్ �ా పం��ం�ే
టప�ప్డ� ���జ��యం కల్చర్ ను �తత్నం �� క��ి ��త్�ే అ��క ��గ�బడ�ల� �ా��ంచ.
�తత్డ:

��ల్ లల�్ల ��ర�� �� �త�త్��. వ�� మ��ాణ�ల�్ల ��ండ, మ�డ� ���ల మ�ందు భ�� ప���ి్థ� � బట�్ట త�� ల��
�� �� �తత్��లను ��దజల�్.
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��ేత్ దూర: 30 x 10 cm

ఎర�వ�ల�: �వ�� దు��్క ల� ఎక�ాక� పసువ�ల ఎర�వ� ��ండ� టనున్, నత్రజ�8 ��ల�ల�, ��స్వరం20 ��ల�ల�
ఇ�ా్వ.వ�� మ��ాణ�ల�్ల ఎర�వ�ల� �ా���స్న అవసరం ల�.
�ట� య�జమ�నయ్:
•

��సర వ�ాష్��ర పంట �ా� వ�ాష్��వ ప��ి్థత�ల� ఏరప్��నప�
�
1,2 తడ�ల� ఇ��త్ మం� ��గ�బడ�ల�

��ందవచు్చ

•
•

వ�� మ��ాణ�ల�్ల �ట� త�� అవసరం ల�ద.

��స� ల� పం��ం�ే ��సర క� 25-30 ���ల దశ ల� ఒక �ా�� 45-50 ���ల దశ ల� మ�� �ా�� �ే�క
తడ�ల� ఇ�ా్వ.

కల�ప� ��ారణ:

��ేత్ మ�ందు �్ల��్ల�ా45
�
% ఒక �టర� ��ప�ప్న  భ�� �ౖ200 �టర�్ల �ట�ల� క��ి �ి��ా�� �ే�ి క�య
దు��న్. ��త్న ��ంట�� �ా� మర�సట� ��� �ా� ��ం�� ����న30% (stomp) ఎక�ా��� 1.6 �టర�్ల200

�టర్ ల �ట�ల� భ�� �ౖ �ేమ ఉనన్ప�డ� �ి��ా�� �ే�ి కల�ప� ను ��ా��ంచ వచ. ��త్న20-25 ���లప�ప్డ�
��ర�� �� అంతర కృ�ి �ేయ��.
అంతర పంటల�:

��సర ను అంతర పంట �ా ప్ర� , కం�� ల� ��సు��వచు్చన. ��సర + ప్ర�త/ ర� కం�� 3:1, ��సర + ��లక�� కం��

7:6 అంతర పంట క� అను��ౖన ��సర ర�ాల� LGG-460, LGG-450, MGG-295, WGG-2, WGG-37, ML267

పంట ��త , �ల్:

��లక�� ల� పం��న �ాయలను 1,2 �ార�్ల ���ి మ�ర్చ వల�. ర� �ాలం ల� �ా� ��స� ల� �ా� �క్కను

�దల� వరక� ���ి ఎం��న త�ా్వత మ�ర్చ వల�. ఆ త�ా్వత ఎండబ�ట�్టన �తత్��లను �ల్వ �ేసు�.

ర�ాల�:
రకం

LGG 407

పంట �ాలం (��)
70-75

��గ�బ��

గ�ణ గణ�ల�

5.6-6.4

�క్కల� �ట�ర� �ా ������ �ాయల� �క్క��ౖ ��గ
ల� �ా�ాత్. ��ంజల� ��ర�సూత్ మధయ్ స్థ ల�వ�
ఉంట��. ఎల�్ల �జ��క, నల్ ల ఆక� మచ్

�ెగ�ల� ను తట�్టక�ంట�ం�. �ెట�్ట ను క��� ��ంత
వరక� తట�్టక�ంట�ం�. �క్కల� �ట�ర� �ా

LGG 410

70-75

��ర�గ����.

5.6-6.4

�క్కల� �ట�ర� �ా గ�బ�ర� �ా ��ర�గ���.

��ంజల� ��ర�సూత్ఎల�్ల�జ��క్ ను తట�్టక�ంట.
ఒ�� �ా�� ��తక� వసుత్ం�.
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LGG 450 ప�ష్కర

65-70

5.2-6

DA-102
�క్కల� మధయ్ స్థ ఎత�త్ల� ఉం�� గ�బ�ర�

క��ి�ాత్. �క్క పంట వ�ే్చ సమయం ల� వ�ాష్
క����ినపప్ట��� �ాయ ల�� ��ంజల� ��ంతవరక�

MGG 295

60-65

�ాడవ క�ం�� ఉంట��.

5.2-6

�క్కల� �ట�ర� �ా ��ర�గ� ��. �ాప� �క్క �ౖ
��గం ల� ఉం�� ��ంజ మధయ్స్థ ల�వ��ా �ా��రణం �
ఉంట�ం��. నల్ ల మచ్చ �ెగ�ల� ను తట�్టక�ంట�.
�వ�్వ క�ళ�్ళ �ెగ�ళ్ళ ను ��ంత వర

WGG 37 ఏక �ల

60-65

తట�్టక�ంట�ం�.

4.8-5.6

��ంజల� ఆకరష ్ణ�యం �ా పచ్చ �ా ��ర�
సూత్ ఉం.

�ాష్ట�మంతట�  ఏక �ల అ�న్ �ాల�ల�్ల పం��ంచ ���
అనుక�ల���న��. పల�్లక� �ెగ�ల� ను తట�్టక�ంట�ం.

WGG 2

LGG 460

65-70

60-65

ఒ���ా�� ��త క� వసుత్ం�.

4.8-5.6

��ంజల� �ట�ర��ా ఉం�� గ�బ�ర� �ా ��ర�గ����.

��ంజల� ��ర�సూత్ ఉంట�. నల్ ల మచ్చ �ెగ�ళ్ళ

తట�్టక�ంట�ం�.

4.8-6.0

�ాయల� గ�త�త్ల� గ�త
�త్ల� �ా ��ౖ ��గం ల� ఉం�

�ాయ����� సుల�వ� �ా ఉంట�ం��. ఒ���ా�� ��త క�

వసుత్ం�. పల�్లక� �ెగ�ల� ను తట�్టక�ంట�ం. �వ�్వ
ML

65

క�ళ�్ళ �ెగ�ల�ను ��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం.

4.8-5.6

�ాష్ట�ం ల�� అ�న్ �ా్రం��లక� అను��ౖ. �ట�ర��ా

��ర�గ�త�ం��. ���ంద నుం�� ��ౖ ��ౖప�క� �ాప� �ాసుత్ం�.

�ాయల� గ�త�త్ల� గ�త
�త్ల� �, �ాయ ��ంజల�
PS 16

60

3.2-4

POOSA 105

65-70

4.8-6

�నన్� �ా ఉంట�.

ఒ�� �ా�� ��తక� వసుత్ం�. పచ్చ �ా ��ర�సుత్ం. �ాష్ట�ం
ల�� అ�న్ �ా్రం��లక� అను��ౖన.

�ాష్ట�ం ల�� అ�న్ �ా్రం��లక� అను��ౖ. �ాప�

�క్క �ౖ ��గం నుం�� ఉంట�ం�. ఒ�� �ా�� ��తక�
వసుత్ం�. ��ంజల� మధయ్స్థ ల�వ� �ా ��ర�
సూ

ఉంట��. పల�్లక� �ెగ�ల�, ఆక� మచ్చ �ెగ�ళ్ళ న
K 851

60

��ంత వరక� తట�్టక�ంట�ం�.

4-4.8

�క్క గ�బ�ర� �ా �
� ��� ఎక�్కవ ��ట�న
�

ఆక��సుత్ం�. �ాయల� ��డవ� �ా ������ గ�త�త్ల�

క��� ఉంట��. ��ంజల� మధయ్స్థ ల�వ� �ా ��ర�
సూ

ఉంట��. ఒ�� �ా�� ��తక� వసుత్ం�. పల�్లక� �ెగ�ల,
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నల్ ల మచ్చ �ెగ�, మ��య� బ���ద �ెగ�ల� ను

MGG 348

65

తట�్ట��ల�ద.

4-5

�క్క ��ట�్ట �ా ఉం�� అంతర పంటలక� అనుక�ల
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