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వ్ృక్ష వ్యయధి శాస్త్ర రిచయము,నిరవచనము మరియు ఉద్దేశాలు:
విక్ష రాధి లేక తెగుళ్ళ ఱస్ రభు ఄనేది వావశూమ ఱస్ రంలో క ఫాగం. రాధి కయకం, రాధితు కలుగజేళే
విధానం, రాధి రా్ ,తోకకలకు జమిగే నషటం, రాధితు తురమించటాతుకూ లేక ఄమికటట డాతుకూ చేటట వలళన
మాజభానా దద తేలు తోదలగు రటితు ఄధామనం చేళే ఱశూ్ాతుి విక్ష రాధి ఱస్ రభు లేక plant
pathology ఄంటాయు.ఇ రాధి ఱశూ్ాతుకూ కూంర ద తెయౌన నాలుగు భుఖ్ాబైన ఈదేదఱలు ఈనాిభ.
1.తోకకలలో తెగుళ్ళనఽ కలుగజేళే జీవ సంఫంద,తుమజీవ సంఫంద భమిము రతావయణ కయణాల గుమించి
ఄదామనం చేముట.
2.తెగులు ఄతేవిదిదకూ దో హద డే కయకలనఽ ఄదామనం చేముట.
3.అతిధేభ భమిము రాధి జనకల భదా యసపయ చయా గుమించి ఄదామనం చేముట.
4.తెగులునఽ తురమించే లేక తెగులు ఈధితితు తగిగంచే మాజభానా దద తేలనఽ ఄతేవిదిి చేళ తదాామ
ంటకు నశుటతుి తగిగంచఽట.

విక్ష రాధి జనక జీవులు:
తోకకలలో తెగుళ్ైళ భుఖ్ాంగ శియ్ందాాలు ఫాాకటటమిమా రైయస్ లు బైకోతృాశూాలు, నఽయౌుయుగులు
భమిము ులపంచే తోకక మనిజీవుల దాామ కలుగుతాభ.

శిలంద్యాలు:
శియ్ందాాలు విశిషటబైన, కేందాకముత, ళెలుాలోజ్ లేదా కైటిన్ లేదా ఇ మండుంటితో తుమిాతబైన కణకవచాతుి
కయౌగి, తాహమితం లేకుండా, ఱఖ్ాముత తంతేవులతో ఈండు ల ైంగిక, ఄల ైంగిక విధానాల దాామ ాతేాతపతి్
జమిగి ళదితెజాలనఽ ఈతపతి్ చేశూ్ భ. శియ్ందాాలు ఎంజైభులనఽ సావించి,మిసయంలోతు అశృయదమదలనఽ
విచిినిం చేళ రటితు ఱోషణ(adsorption)దద తిలో తీసఽకుంటాభ. శియ్ందాాలలో విదిద తంతేవుల ఄగర
ఫాగన భాతాబే జయుగుతేంది.వీటిలో అశృయం భుఖ్ాంగ గా క
ల ోజన్,యౌడ్ ల(lipid)యౄంలో తులువ ఈంట ంది.
శియ్ందాాలు సామం తృో షకలు కవు. శియ్ందాాలు ాంచభంతటా, జీవ యోగాబైన ాదేఱలతుింటిలో రాంచి
ఈండు రటి చయాల వలన భానవులకు,తోకకలకు శృతుకయభుగనఽ,

కొతుిశూయుా ఈయోగకయంగనఽ

ఈంటాభ. వావశూమయంగ కడా శియ్ందాాల వలన ఎనని ఈయోగలునాిభ.

బూశూయ విదిి, భితి్ క

ళ్ మజకయణ, తౄళేపటా సజయౌకయణ, రాధి తుమోధకల తమామి తోదల ైనవి. శియ్ందాాలనఽ ఈయోగించి
తృమిఱరతకంగ ఄనేక జీవయశూమనాల ైన అంటిఫయోటిక్ లు,

ా లు, ఎంజైభులు,
ళేందరామ అభా

విటతనఽా

తోదలగుననవి తమాయుచేశూ్ యు.
అశృయ ళేకయణ చేళే అధామలు,దద తితు ఄనఽసమించి శియ్ందాాలనఽ 5 తృో షక వమగలుగ(nutritional groups)
విబజంచవచఽి.
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1.ఄవికలప ూతికశృయులు: చతుతృో భన తోకకలు,జంతేవులు బూతలో ఈని ళేందరామదాయదం ెై
భాతాబే ెయుగుత ఆతయ జీవులకు సంకరతంచే శకూ్ లేతు శియ్ందాాలనఽ ఄవికలప ూతికశృయులు
ఄంటాయు.శియ్ందాాలలో ఄతాధిక ఱతం ఆట వంటి ుతికహయులే. వీటి చయాల వలనే, చతుతృో భన తోకకలు,
జంతేవుల దేశృలు భటిట లో కయౌళతృో భ రటిలో ఈండే భూలకలు బూతలోకూ విడెదల ఄవుతాభ.

2.రైకయౌపక ూతికశృయులు: భుఖ్ాంగ మనిజీవులు విదిి చెందఽత,అథిధేభ(host) లేనుపడె
బూతలో ూతికశృయులుగ జీవించగయౌగే శియ్ందాాలనఽ రైకయౌపక ూతికశృయులు ఄంటాయు. ఈదా:కట క
తెగులు (smut) శియ్ందాాలు.వీటి ుతికహయ జీవనం చాలా తకుకవగ ఈంట ంది.

3. రైకయౌపక మనిజీవులు:

శూధాయణంగ ూతికశృయులుగ జీవిసా
 ేలు
్ ,ఄనఽకుల మిళి త

ఏయపడునుడె తోకకలకు సంకరతంచి,మనిజీవులుగ ెమిగే శియ్ందాాలనఽ రైకయౌపక మనిజీవులు
ఄంటాయు. ఈదా:Rhizoctonia, pythium, sclerotinia etc,.ఆవి భుఖ్ాంగ భితి్ కవయణంలో ళేందరామ
దామదలెై ెయుగుత ఈంటాభ.

4. ఄవికలప మనిజీవులు:

ఆవి అతిధేభ తోకకల కణజాలభు ెై భాతాబే విదిి

చెందగలవు.ఈదా:ఫూడుద తెగులు శియ్ందాాలు, ఫూడుద తెగులు భమిము కుంకుభ తెగులు శియ్ందాాలు
తోదల ైనవి.ఆవి అతిధేభ కణాలలోతుకూ లగింగలనఽ(haustoria)నఽ ఏయపమిచి రటి నఽండు
సంగరఴిశూ్ భ.ఆవి చతుతృో భన కణాల నఽంచి,ళేందరామ దాయద ం ెైన ెయగవు.కఫటిట వీటితు ఄవికలప
మనిజీవులు ఄంటాయు.

5.సహజీవన తృో షణ: కొతుి శియ్ందాాలు,సామం తృో షక ఱైవలాలు లేక ఆతయ తోకకలతో కయౌళ సహజీవన
సంఫందం ఏయపయచఽకుతు జీవిశూ్భ.
ఈదా:ల ైఖ్ేన్ లు (lichens) శియ్ందా భూలాలు (micorrhiza).

శియ్ందాాల శృతు కయక చయాలు: శియ్ందాాల చయా వలన ఄనేక నశుటలు కలుగుతేనాిభ.వీటిలో భుఖ్ాబైనవి
ంట తోకకలకు,ఆతయ తోకకలకు రాధఽలు కలగడం,భానవులకు,జంతేవులకు రాధఽలు శూో కడం,
శియ్ందాాల విదిి వలన అశృయ దామదలు విషభమం కవటం,వీటి చయాల వలన ఄనేక యకల వసఽ్వులు తృడె
కవడం తోదల ైనవి.

బాక్టీరియా: ఫాకటటమిమం లు సాక్షాదమిితు దాామ భాతాబే చాడగల ఄతిసాక్షాజీవులు,ఆవి ఏక కణ
జీవులు.వీటిలో తాహమితం ఈండదఽ.దిాధావిచిితి్ దాామ ాతేాతపతి్ జయుుతాభ.ఆవి ఄతుి యకల
అరశూలలో రాంచిఈంటాభ.ఆవి భితి్ క,తూయు,గయౌ,జీవమసఽల దేశృలలో విస్ మించి ఈనాిభ.వివిధ యకల
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అశృయ దామదల ెైన ెయుగుతాభ.కొతుి ఫాకటటమిమాలు తోకకలు,జంతేవులు,భానవులలో మనిజీవులుగ
జీవిశూ్భ.భమి కొతుి ఫాకటటమిమం లు తోకకలతో సహజీవన సహరశూతుి కయౌగి ఈంటాభ.సాయౄ మజతాా
ఫాకటటమిమం లనఽ నాలుగు అకమలుగ గుమి్ంచాయు.
1.గోయాకయం(cocci) 2.దండాకయం(bacillum) 3.కభా వల వంు తిమిగి (vibrio)4.సమిపలాకయం
(spirillum)
అశృయ తృో షణనఽ ఄనఽసమించి ఫాకటటమిమాలనఽ యతృో షకలు (heterotrophs),సామం తృో షకలు
(autotrophs) ఄతు మండె ాధాన యకలుగ గుమి్ంచాయు.
ఫాకటటమిమా వలా తోకకలకు కొతుి శృతుకయబైన తెగుళ్ైళ శూో కూ నషటయచడబే కకుండా,వావశూమయంగ ఎనని
ఈయోగలునాిభ.తృమిఱరతక యంగంలో వివిధ ఫాకటటమిమం తృతా ఄతాంత కటలకబైనది.లు యకల ళేందరామ
ా లు,ఎంజైభులు,ఄతనన అభా
ా లు ,సాక్షాజీవ నాశక దామిలు (anti biotics) తోదల ైన దామిల
అభా
తమామజలో ఫాకటటమిమంలనఽ ఈయోగిస్ ఽనాియు.

వై రస్ లు : రైయస్ లు ఄధిక ఄణుఫాయం గల నాకూాయో తృోా టీనా ఽ.సజీవ అతిధేభలోతు విదిి చెందగలవు.వడతృో త
మికమలలో తులువవు. రైయస్ లలో కే యకు కేందాకభాభు ఈంట ంది.ఄది D.N.A లేక R.N.A
ా లు ఈంటాభ.జీవుల కతూస ధమాల ైన
కవచఽినా.ఆతయ జీవులలో ెై మండె యకల కేందాకభా
ెయగడం,అశృయతృో షణ ,ఱాసకూమ
ర , ాతేాతపతి్ తోదల ైనవి రైయస్ లలో కతుంచవు.కణముత జీవులలో
కతుంచే కణకవచం, కణదావాు తృో మ,జీవ దామిభు,కేందాకం,కణ ఄంఱలు తోదల ైన తుమాణాలేవి రైయస్
లలో లేవు.ఄతిధేభ రలుల రైయస్ మేణువులు తుమజీవసపటికలు భాతాబే.ఇ విధంగ రైయస్ లు తుమజీవ
లక్షణాలనఽ చాశూ్ భ.ఆకతృో తే ఄతిధేభ కణంలో ఈనిుపడె భాతాం ఄతిధేభ జీవన చయాలనఽ
ఈయోగించఽకొతు ాతికితి చెందఽతాభ.రైయస్ లు ఈతపమివయ్ నం చెందగలుగతాభ.ఇ లక్షణాలు ఄతుింటితు ఫటిట
రైయసా నఽ సజీవులనే చెపవచఽి.ఇ విధంగ రైయస్ లు తుమజీవ,సజీవ లక్షణాలనఽ కయౌగ ఈంటాభ.
తోకకల రైయస్ లతుి తాభంతట తాభు ఄతిధేభ కణం లోకూ ారేశించజాలవు.ఄవి కణ కవచంలో ఏయపడున
గుళ్ళ దాామ లేదా ఎకటదడేళబేట్ లేక త ండం కయౌగిన కటటకల దాామ కణం లోకూ ారేశిశూ్భ.రైయస్ ల వలన
తోకకలలో కయౌగే తెగుళ్ళ రాధిలక్షణాలు ఫఴియగతంగ లేదా ఄంతయగ తంగ కతుంచవచఽి.

మైకోప్లాసాా:
బైకోతృాశూా ఫాకటటమిమాలో వల కణ కవచాతుి కయౌగి ఈండవు.లోాో తృోా టీనఽలతో తుమిాతబైన కణ కవచు తృొ య
వుంట ంది.కఫటిట ఆవి ఫహృయౄతృలనఽ ాదమిిశూ్భ. వీటిలో చలన శకూ్ లేదఽ.బైకోతృాశూాలు ఫ్ోా మంలో విదిి
చెందఽతాభ. ెతుుయౌన్.ఄంపళయౌన్ లాంటి కణ కవచం ెై తుచేళే సాక్షాజీవనాశక దామిలు బైకోతృాశూాలెై
ఏ విధబైన ాఫారతుి చాంచవు.కణజీవన ాకమ
ూర లెై ాఫావం చాే అకూు టెటా ాళెైకా న్
ూ , ళెటాతృట ో బైళన్,
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ఎమితాోబైళన్, కోాయపతుకల్ వంటి సాక్షాజీవనాశక దామిలు వీటిెై సభయద వంతంగతుచేశూ్ భ.బైకోతృాశూాలు
ూతికశృయులు లేదా మనిజీవులు.వీటితు మిఱోధనఱల లో సఽలువుగ వయి నం చేమవచఽి.ఇ జీవులు
ామోశృల దాామ లేక కణ విచిితి్ దాామ ాతేాతపతి్ జయుుకుంటాభ.ఆవి తోకకలలో ాధానంగ గిడసమి,
సఽుచి, చాయల తెగులు, పలా ోడు, చీుయుకటట తెగుళ్ా నఽ కలుగజేశూ్ భ.

నులిపురుగులు:
ాకితిళదింగ చాల యకల నఽయౌుయుగులు నేలలో భమిము తూటిలో జీవించి ఈండు వివిధ ంటలనఽ అశించి
నశుటలనతు కలుగజేశూ్ భ.ఇ నఽయౌుయుగుల వలన తోకకలలో రేయు ఫుడుెలు లేక రేయు కణుతేలు,
రేయుకుళ్ైళ,తోకకలు క్షీతుంచఽట, గిడసమి, ఎకుకవ సంఖ్ాలో రేయా ు ఏయపడెట తాహమితం కోలోపభ సఽు
చిగ భాయుట, ఴైర్ టరాప, ఴైర్ తృాళమా తోదలగు లక్షణాలనఽ తృో యౌవుంటాభ.నఽయౌుయుగులు జీవిత
చకరం గుడెు దశ నఽండు తృాయంబం ఄవుతేంది.మండవ దశ లామా తోకకలనఽ అశించి తెగులునఽ
కలుగజేస్ ఽంది.అడ భమిము భగ నఽయౌుయుగులు రేయురేయు అకితేలతో వుంటాభ.రేయానఽ అశించి
నషటయుచఽటాతుకూ ూమి్గ ఄతేవిదిి చెందిన ననటి ఫాగలుంటాభ.

ులపంచే తోకక మనిజీవులు :
ులపంచే తోకకలు విత్ నాలనఽ ఈతపతి్ చేళే టాాఖియోెైట్ లు.ఇ తోకకలు ాతేాతపతి్ కోసం ుశుపలనఽ
కతూ,ుశుపలతో కూమ
ర శూభానాబైన శంకులనఽ కతూ ఏయపయుశూ్భ.వీటిలో తేనియౄ ఏకంతయ జీవిత దశలు
వుంటాభ.ళది తెజదళ్ం క్షీణంచి వుంట ంది. ల ైంగిక ఈతతి్ కూ వీటితో తులేదఽ. చాల యకల ైన ులపంచే
తోకక మనిజీవులు ఈదాానవన ంటలనఽ , క్షేతాంటలనఽ అశించి చెుపకోతగగ నశుటతుి కలుగజేశూ్ భ. ఇ
మని జీవులు లోమనే్ ళ, రోయఫానేకళ, కనాాలుాలేళ ,లామేళ, సంటాలేళ భమిము ఫెలననతౄో మేళ
కుట ంఫాలకు చెందినవి. తోకక నఽండు తృో షక దామిలునఽ ఼యౌి రేళ తుమజాయాం చేమటం, కొతుి శూయుా తోకక
ెయుగుదలనఽ తుమోధించటం, తోకకలలో విషదామిలనఽ విడెదల చేముటనఽ వలన తోకకలకు నశుటతుి
కలుగజేశూ్ భ.ఇ యిజీవులు విత్ నాలనఽ ఈతపతి్ చేళ గయౌ, క్షులు భమిము జంతేవుల దాామ,నేల దాామ
ఆతయ తృాంతాలకు రా్ చెందఽతాభ.కసాకూటాలో తెగిన కండం తోకకలు కడా కొత్ మనిజీవిగ విదిి
చెంది ంటలకు నశుటతుి కలుగజేశూ్ భ.
యఫాంకూ భమిము ళె్ ైగ
్ (striga) మనిజీవుల విత్ నాలు భమిము నేలలోతు కండం దాామ చాలా మోజుల
వయకు జీవించి వుంటాభ.ఆవి ఎకుకవగ కండం భమిము రేయాెై అశించి ంటలకు నశుటతుి
కలుగజేశూ్ భ.తోకకల దాయు కణజాలంతో సంఫంధం ఏయపయుచఽకొతు తోకకల నఽండు తృో షక దామదలనఽ
గరఴిశూ్ భ.
ఇ మని జీవులు మండె యకలు:
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1.కండం మనిజీవి:ఈదా:కసాకూట,లోయంతస్
2.రేయు మనిజీవి:ఈదా:యఫాంకూ,ళె్ ైగ
్ 
వీటి మాజభానాం కొయకు విత్ నాలనఽ భమిము విత్ నాలుగ రడే ఱఖీమ ఫాగలనఽ తెగులు లేవతు
ధఽావీకమించిన రటితు phytosanitory certificate జత చేళన రటితు భాతాబే విత్ నాలుగ రడాయౌ.cuscuta
భమిము loranthus అశించిన తోకకల ఫాగలనఽ కతి్ మించి నాశనం చేమాయౌ.ంట భామిపడు దద తి
ఄవలంతంచినుపడె ులపంచే తోకక మని జీవుల విత్ నాలు కతూ,ఆతయ ఫాగల ెయుగుదలనఽ తుమోధించే
లేక ఄమికటట గయౌగే ంటలనఽ ంట భామిపడు దద తిలో ండుంచాయౌ.వీల ైన చోటా trap crop ండుంచి ఄంతమిిరేశక
శూందాతనఽ (inoculum potential)తగిగంచాయౌ.ాతేాకంగ ులపంచే తోకక మనిజీవుల కొయకే యౄతృొ ందించిన
గులానాశకలనఽ(herbicides)రడు కడా వీటితు ఄమికటట వచఽినఽ.

వ్ృక్ష వ్యయధి శాస్త్రంలో వ్యడే ద్యలు మరియు భావ్ములు
(terms and concepts used in plant pathology)
తెగులు(disease): వివిధ యకల రాధి జనకల దాామ తోకకలలో జమిగే కూమ
ూర లో శృతు కయక
ర ాతాక ాకమ
భాయుపలు జయుగుట వలన తోకకలలో మిశీయౌంచదగిన శూభానా ెయుగుదల తయగడం కతూ ెయగడం కతూ లేక
అగితృో వడం వలన తోకక అకితిలో భాయుప వచిి కరభంగ,తుశిితబైన,ళ్ యబైన,ఫాహా చిశృిలుగ
గోచమించడం,తోకకకు శృతుకయబైన మజతిలో జమిగే ఇ ాకమ
ూర నఽ తెగులుగ ేమకకనవచఽి.

ఄసాసి భు(disorder):తోకకలలో భాభులుగ జమిగే జీవ ాకమ
ూర లకు ఏదెైనా ఄసంకరతక (non
infectious)లేక తుమజీవ సంఫంద(abiotic)కయకల ైన నేలలు ఄధిక ఈశుోో గరత,సాక్షాధాతేలోతృలు తోదలగు
రటి వలన తోకకలు ఄనామోగాతుకూ గుమి కవడాతుి ఄసాసి భుగ ేమకకనవచఽి.తెగులులో జీవ సంఫంద
కయకల వలన తోకకలకు శృతు కలుగుతేంది. ఄసాసి భులో తుమజీవ సంఫంద కయకల వలన తోకకల జీవ
ాకమ
ూర లో భాయుపలు జయుగుతాభ.

రాధి జనకభు(pathogen) :ఏదెైనా జీవ సంఫంద కయకభు (ఫాకటటమిమా, రైయస్, శియ్ందాాలు, బైకోతృాశూా
తోదలగునవి)తోకకలలో భాభూలుగ జమిగే జీవ ాకమ
ూర లలో భాయుపలు కయౌగించి తోకకలకు తెగులా నఽ
కలుగజేళే రటితు రాదిజనకలంటాయు.

మనిజీవి(parasite):ఏదెైనా జీవి తోకకల నఽండు తన ఎదఽగుదల భమిము తృో షణకు కవలళన తృో షక
దామదలనఽ భాతాబే అతిదేభ నఽండు గరఴించే రటితు మని జీవి ఄంటాయు.
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ూతికశృయులు(saprophytes):ఏదెైనా జీవి తన తృో షణ కొయకు చతుతృో భ,కుయళతృో భన ళేందరామ
దామదల నఽండు తృో షక దామదలనఽ గరఴించఽనఽ.కుళ్ైళతేని ళేందరామ దామదలెై జీవించే రటితు
ూతికహయ జీవులు ఄంటాయు. ూతికహయ జీవులు ళేందరామ దామదలెై ఎంజైభులనఽ సావించి రటితు సయళ్
దామిలుగ భామిి సంగరఴిశూ్ భ.ఇ ళేందరామ దామదల విచిినిం అకటుజన్ సభక్షంలో జమిగి దఽయగ ంద
ూమిత రమువులనఽ విడెదల చేశూ్ భ.

సహజీవనభు(symbiosis):ఏరైనా మండె రేయు రేయు జాతేల జీవులు కయౌళ యసపయం కదాతుకొకటి
సహకమించఽకుతు జీవించే విధానభు.

శూితూమ తెగులు(enclemic diseases): ఏదెైనా తెగులు క తృాంతాతుకూ (దేశం,మషటంా ,జలాా)భాతాబే
మితతబై,ాతి సంవతుయం భాభూలు నఽండు తీవాబైన దశలో అశించే తెగులునఽ శూితూమ తెగులు ఄంటాయు.

చెదఽయు భుదఽయు తెగులు(sporadic diseases): ఏదెైనా తెగులు తుమిదషట భమిము తుమజోత తృాంతాల
మితతి లేకుండా తకుకవ విళ఼్ యో ంలో చెదఽయు భుదఽయుగ శూో కుతేంది.

భహభాామి తెగులు(epidemic diseases): ఏదెైనా తెగులు ఎకుకవ విళ఼్ యో ంలో, ఎకుకవ తీవాతతో శూో కూ
ంటకు తీవా నశుటతుి కలుగజేస్ ఽంది.

ఄంతమిిరేశకభు(inoculum):అతిదేభ తోకకలోా తెగులునఽ కలుగజేళే రాధి జనకలనఽ
ఄంతమిిరేశకభు ఄంటాయు.

ాధభ ఄంతమిిరేశకభు(primary inoculum):

అతిదేభ తోకకలలో ాధభంగ తెగులునఽ

కలుగజేళే రాధి జనకలనఽ ాధభ ఄంతమిిరేశకభు ఄంటాయు.

ఏకంతయ ఄతిదేభ(alternate host): ఄతిదేభ తోకకలు లేతు సభమంలో రాధి జనకలు అతిదేభ
జాతికూ సంఫంధం లేతు ఄడవి తోకకలెై జీవిశూ్భ.ఇ తోకకలనే ఏకంతయ ఄతిదేభ(alternate host)
ఄంటాయు.

సహతృయివ అతిదేభ(collateral host): అతిదేభ తోకకలు లేతు సభమంలో రాధి జనకలు
అతిదేభ జాతికూ సంఫందించిన ఄడవి తోకకలెై జీవిశూ్భ. ఇ తోకకలనఽ సహతృయివ ఄతిదేభ ఄంటాయు.
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లక్షణాలు(symptoms):రాధి జనకలు అతిదేభ తోకకలతు అశించినుపడె రటిలో యకయకల చయాలు
కలుగుతాభ.ఇ చయాల వలన తోకకలలో కొతుి ఄవకతవకలు ఏయపడు తెగులుగ గుమి్శూ్ భు.తోకకలెై
రాధిగ గుమి్ంచే రటితు రాధి లక్షణాలు ఄంటాయు.

గుయు్లు(signs):తెగులునఽ గుమి్ంచే (structures)ఄంగలనఽ గుయు్లు(signs)గ తుయాచించవచఽినఽ.

మొక్కల తెగుళ్ళ వ్ర్గీక్రణ మరియు తెగులు లక్షణాలు
తెగుళ్ళ వమజగకయణలో వివిధ యకల ది తేలునాిభ.

1.తెగుళ్ళకు గుమైన ంటలనాదాయంగ ఈదా:క్షేతా ంటల తెగుళ్ైళ,పల విక్షాల తెగుళ్ైళ, ఄడవి జాతి
తోకకల తెగుళ్ైళ తోదలగునవి.

2.తెగులు అశించిన తోకకల ఫాగల వలన:

తెగులు తోకకలలో ఏ ఫాగతుి అశించినదో దాతుి

అధాయంగ చేసఽకుతు అకులు భమిము పలాల తెగుళ్ైళగ వమజగకమించవచఽినఽ.

3.రాధి జనకలనఽ ఄనఽసమించి వమజగకయణ: శియ్ందాు తెగుళ్ైళ, ఫాకటటమిమల్ తెగుళ్ైళ, రైయస్ తెగుళ్ైళ
తోదలగునవి.

4.తైజ సభుదామ భూలం(source): ఇ దద తిలో ఎననియకల ైన తెగుళ్ళనఽ,కొదిద యకలుగ విబజంచడం
వీలవుతేంది.ఈదా:భితి్ క దాామ, గయౌ దాామ,విత్ నాల దాామ,కటటకల దాామ రాంచే తెగుళ్ైళ.

5.అతిదేభ చయా సాఫావభు:ఈదా:కణజాల క్షమభు,కణుతేలు తోదల ైనవి.
6.తెగులు సంబవించే తీయునఽ ఫటిట : తెగులు సంబవించే తీవాతనఽ ఫటిట ఎకుకవ విళ఼్ యో ంలో ఈదితంగ వచేి
తెగులు (epidemic), తుమిదషట తృాంతాలలో భాతాబే వచేి తెగులు(endemic), చెదఽయు భుదఽయుగ తకుకవ
తీవాతలో వచేి తెగులు(sporadic).

7.మోగ లక్షణాల అధాయంగ తెగుళ్ళ వమజగకయణ: ఇ విధబైన వమజగకయణ రాధి గరస్బైన తోకకలనఽ సమిభైన
దద తిలో ఄదామనం చేమడాతుకూ దో హద డెతేంది. వితేని మోగ లక్షణాలతో ాసఽపటబైన యకయకల తెగుళ్ైళ
ంటలనఽ అశిశూ్భ.ఇ మోగ చిశృిలతో అతిదేభలో కూమ
ర ాతాకంగ కయౌగే భాయుపలనఽ ఄనఽసమించి తెగులా నఽ
ఇ కూంర ది విధంగ వమజగకమించాయు.
ఈదా:నానఽడె తెగులు(damping off), రేయు కుళ్ైళ తెగులు(root rot), వడలు తెగులు(wilt),ఫూడుద
తెగులు(powdery mildew),కట క తెగులు(smut),అకు భచిలు (leaf spots) తోదలగునవి.
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తెగులునఽ కలుగజేళే కయకం అధాయంగ:
సంకరతక తెగుళ్ైళ: జీవ సంఫంద రాధి జనకల వలన లేక మోగ కయకల వలన తెగులు శూో కూ,క తృాంతం
నఽండు రేమకక తృాంతాతుకూ కతూ రా్ చెందే తెగుళ్ళనఽ సంకరతకతెగుళ్ైళ (infectious diseases) ఄంటాయు.
ఈదా: శియ్ందాాలు, ఫాకటటమిమ తోదలగునవి.

ఄసంకరతక తెగుళ్ైళ: తుమజీవ సంఫంద మోగ కయకల వలన తోకకలలో తెగులు శూో కునఽ.ఇ తెగుళ్ైళ క
తోకక నఽండు రేమకక తోకకకు కతూ,రేమే తృాంతాతుకూ కతూ రాంచవు.ఈదా:ఄనఽకుల రతావయణ మిళి త
 ేల ైన
ఄతాలప భమిము ఄతాధిక ఈశుోట ోగరతల వలన,నేల సాఫావం(చెడె నేలలు),తృో షక దామిల లోం వలన
తోకకలలో కొతుి యకల లక్షణాలు ఄగుశూ్ భ.

శిలంద్యాల తెగులు లక్షణాలు:
శియ్ందాాలు అశించిన తోకకలలో యకయకల తెగులు లక్షణాలు కతుశూ్ భ.

1.నానఽడె తెగులు(damping off):
ఇ తెగులు వివిధ యకల శియ్ందాాల వలన, ఫాకటటమిమ వలన అశిసఽ్ంది.తెగులు సంకరతళే్ ఫాగ తోలకత్ గల
విత్ నాలు కడా నాయు తోకకలుగ విదిి కవు.తోదటి దశలో విత్ నాలనఽ నాటిన నేలలో తోలకత్ తు
అవయణనఽ గభతుంచవచఽి.ఆక మండవ దశలో ఄంకుయం రేళన నాయు తోకకల కణజాలాలు నేలకు తగిలే
కండం వదద తూటితో తడుళనట వంటి భచిలు ఏయపడు,లేత గోధఽభ వమోతుకూ భామి కిశించితృో తాభ.ఇ తెగులు
వలన తోకకలు రడుతృో భ చతుతృో తాభ.ెైన వివమించిన మండె దశలనఽ విత్ నం తోలవక భుందఽ దశ(preemergence damping off), తోలకతి్ న తయురత దశ (post-emergence damping off)ఄంటాయు.ఇ
తెగులు థిమం,phytophthora,fusarium తోదలగు శియ్ందా జాతేల వలన శూో కుతేంది.నేలలో
సఽతృ్వసి లో భనగయౌగే రాధి జనకల వలన,విత్ నాల దాామ తెగులు శూో కుతేంది.

2.రేయు కుళ్ైళ తెగుళ్ైళ(root rot):
ఇ తెగులు వలన రేయు భండలం కుళ్ైళతేంది.దరతు పయౌతంగ తోకకకు ఄవసయబైన తూయు,తృో షక దామదలు
సయపమ అగితృో తేంది.తోకకలు వితకయ మిళ్తేలకు లోనై రటి ెయుగుదల తుయౌచితృో భ
గిడసఫాయుతాభ.అకులు సఽు వమోతుకూ భామి ఎండు మయౌతృో తాభ.చివయకు తోకకలు చతుతృో తాభ.రేయు
కుళ్ైళనఽ కలుగజేళే శియ్ందాాలు రైకయౌపక మనిజీవులుగ,ూతికశృయులుగ నేలలో కడా జీవించగలవు.

3.వడలు తెగులు(wilt):
వడలు తెగులులో రేయు భండలాలు విమజతంగ క్షీణంచి ాకండ ఫాగంలో జమిగే ఫాశుో పతేుకతుకూ సమిడునంత
తూటితు సయపమ చేమలేనందఽన తోకకలు రడుతృో తాభ.అయంబ చిహింగ తోకక ఄధో ఫాగంలోతు
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తావింతాలు కూందికూ వంగితృో తాభ.ఇ చిశృితుి ఄధఃకుంచితం లేక ‘epinasti’ ఄంటాయు. కొతుి శూయుా
ఇనలనఽ ఄంట కుతు వివయో త ఏయపడెతేంది.ఄధో ఫాగంలోతు అకులు సఽు వమోతుకూ భామి కరభంగ
ఎండుతృో తాభ.ఎండ ఎకుకవగ ఈనిుపడె,కొతుి అకులు గటి ూట రడు మతిాకూ భయళ అమోగాంగ
భాయుతాభ.చివయకు తోకకల కండభు చీయౌి చాళనుడె నాయకకణజాలాలు వివయో బై టెైలోళస్ భమిము
జగుయు దామిలతో తుండు ఈంటాభ.

4.downey mildew:
ఈశుోట ోగరత తకుకవగ ఈండు తేభ ఈని రతావయణ మిళి త
 ేలలో అతిదేభ అకులు తొద శియ్ందాభు యొకక
ళదితెజాశమాలు విమజతంగ ఏయపడునందఽ వలన తెలాతు లేదా ఫూడుద యంగు నాగు వల కనడెతేంది.
ెయననశూో పమ,తృాశూాతృొ య భమిము ళేృేమోశూో పయ ఄనే శియ్ందాాల వలన ఇ తెగులు అశిసఽ్ంది.

5.ఫూడుద తెగులు(powdery mildew):
అకులెై చిని చిని సఽు చితు ాదేఱలు కనడు అ ాదేఱలలో తెలాతు శియ్ందాు ెయుగుదల వలన
ఫూడుద చయౌా నటా గ తోకకల ఄతుి ఫాగలెై కతుంచఽనఽ.ఎమిళపె కుట ంఫాతుకూ చెందిన కొతుి శియ్ందాాల
వలన ఇ మోగ లక్షణాలు కలుగుతాభ.

6.తేుప తెగులు/కుంకుభ తెగులు(rust disease):
ఄతిదేభ తోకకల తొద ఎయుు,గోధఽభ వయో ం లేక కొతుి శూయుా నామింజ యంగులో ఈండే శూో పటకు భచిలు
లేక తృొ కుకలుగ కతుంచఽనఽ.ముమిడునేల్ు కరభాతుకూ చెందినా కొతుి శియ్ందాాల వలన ఇ తెగులు అశిసఽ్ంది.

7.కట క తెగులు(smut disease):
ఇ తెగులు శూో కూనా తోకకలు శూధాయణంగ ులపంచే సభమం వయకు ఎట వంటి తెగుళ్ళ లక్షణాలనఽ
చావు.ులపంచినుడె తెగులు శూో కూన తోకకల ుశుపలలో విత్ నాలకు ఫదఽలుగ నలా తు ఫొ గుగలాంటి
శియ్ందాు తెజుంజాలు ఏయపడతాభ.తోకకలలోతు శియ్ందాజాలం ఄంతమాఴికంగ ుశుపలలో చేమి తంతే
కణాల నఽండు ఄసంఖ్ాాకబైన టెయౌటరశూో పయులనఽ ఈతపతి్ చేమడం వలన ఇ ళదితెజుంజాలు
ఏయపడతాభ.మూళటలాజనేల్ు ాజాతికూ చెందిన శియ్ందాభుల వలన కట క తెగులు అశిసఽ్ంది.

ఫెా ట్
ల భమిము ఄంతాకోిస్ తెగులు: ఫెా ట్(అకు
ల
భాడెట) తెగులు శూో కూన అకులెై గోధఽభ యంగు భచిలు
ఏయపడు అకులు ూమి్గ భాడుతృో వుట గతు ఎండుతృో వుట గతు జయుగునఽ.బలాంకోతుభేల్ు ాజాతికూ చెందిన
కొతుి శియ్ందాాల వలన తోకకల తొద ఏయపడే నలా తు క్షుకనఽి అకయంలో ఈండే భచిలనఽ ఄంతాకోిస్ తెగులు
ఄంటాయు.
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9.అకుభచిలు(leaf spots):
ఫెా ట్
ల తెగులులో అకులు అకళాకంగ భమిము ఈదితంగ గుమిఄవుతాభ.కతు అకు భచి తెగుళ్ళలో
రాధిజనకలనఽ ఫటిట అకయంలోనా,మిభాణంలోనా,యంగులోనఽ భుఖ్ా చిహింగ కొదిద తృటి భచిలు
ఏయపడతాభ.

10.అకు భుడతలు భమిము చీుయు కటట తెగుళ్ైళ:
ఇ తెగుళ్ళలో అతిదేభ కణజాల క్షమం జయగదఽ.వాదిజనకలు తోకకలలో ఄశూధాయణ విదిదతు
ేామేశూ్ భ.దరతు పయౌతంగ కణాలు విమజతంగ విబజన చెంది విదిి చెందఽతాభ.మిభాణంలో కడా
విమజతంగ ెయుగుతాభ.కొతుిశూయుా అశించిన తోకకలలో విశూ్యంగ ఱఖ్లనఽ ెంతృొ ందిస్ ఽంది.అకుల భదా
ఇనేకు మండె రైులా కణాల సంఖ్ా ెయగడం,ాకకనే భాభులుగ ఈండటం వలన,అకులెై ఎతే
్ లాాలు
ఏయపడు భుడతలు డునటా గ ఄగుశూ్ భ.అకులు హమిత వయో ం కోలోపభ,ఉదాయంగు లేక ఎయుు యంగుకు
భాయతాభ.అకయణంగ అకులు మయౌతృో తాభ.

11.కణుతేలు,వాణాలు లేదా కంకర్ లు:
అకు భుడతలు భమిము చీుయు కటట తెగులులోరాధిజనకం సంకరభణం చేళన తయురత ఄతేవిదిి
కయౌగించిన,ఄతేవిదిి తృొ ందిన ఄంగలు ాతేాకతనఽ తృో గకటట కొనవు.రటి ఄసలు అకయం కొంతవయకైనా తుయౌచి
ఈంట ంది.ఆలా కకుండా కొతుి రాధిజనకలు సంకరభణ చేళన తయురత తోకకల తొద ాతేాకసాయౄంలో
ఈండే ఄంగలు శూితుకంగ విదిి చెందఽతాభ.ఆవి తోకకల ఄంగయౌి తృో యౌ ఈండవు.ఇ లక్షణాలు ఫాకటటమిమా,
శియ్ందాాలు, రైయస్ భమిము నఽయౌతృభుల వలన ఏయపడవచఽినఽ.

రైయస్ వలన తెగులు లక్షణాలు: రైయస్ వలన తోకకలలో కయౌగే తెగుళ్ళ రాధి లక్షణాలు ఫఴియగతంగ లేదా
ఄంతయగ తంగ కతుంచవచఽి.ఫఴియగత లక్షణాలలో వయో విఫేధనం,తమిగిన ెయుగుదల,కణజాలక్షమం,కుయౄత
ల దాామ గుమి్ంచవచఽి.

ఎ).వయో విఫేధనం:
1.తోజాభక్ తెగులు(mosaic): ఇ రాధి లక్షణాలు అకులెై కతుశూ్ భ. రైయస్ ల రలా తాంలోతు
హమిత దాయదం క్షీణంచి ఄకకడకకడ సఽు చి,లేత అకుచి ఫాగలు ఏయపడతాభ.ఇ భచిలు ఇనలతో
చఽటట ఫడు కోణీమంగ లేక గుండా ంగ ఏయపడెతాభ.గుండాతు ఫాగలనఽ ఫ఼్ా కూంగ్(fleeking)ఄతు లుశూ్యు.ఇనల
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తొద కడా ఇ తోజాభక్ భచిలు ఏయపడుతే ఇనల తోజాభక్(vein mosaic)ఄతు,ఏకతెజ తోకకలలో
తృొ డరటి వివయో చాయలు ఇనలకు సభాంతయంగ ఏయపడతాభ.వీటితు చాయల తోజాభక్ లేదా stripe
mosaic ఄంటాయు.

2. ుశుప వయో చీయౌకలు: రైయస్ ల రాధి పయౌతంగ ుశుపలలోతు అకయీణ తాాలలో ఈని ుషప వమోలు
ఄకకడకకడ క్షీణంచి తగతా ాదేఱలలో దటట ంగ ఏయపడతాభ.ఇ ాకమ
ూర పయౌతంగ ుషప వమోలు చీయౌనటా గ
అకయీతూమంగ కతుశూ్ భ.

3.సఽుచి తెగులు లేదా తుయూమితం :తెగులు శూో కూన తాాలు ూమి్గ హమితదామదతుి కోలోపతాభ.
తాహమిత క్షీణతతో తృట కమోటినాభడ్ు ెయుగుదలనఽ సాచిశూ్భ.ఄందఽవలన అకులు సఽుచిగ
భాయుతాభ.కొతుిశూయుా తాాలే కకుండా తోత్ ం తోకక సఽు యంగులోకూ భాయుతేంది.

4.సఽుచి ఇనల తెగులు: తాభంతా అకుచిగ ఈండు కేవలం ఇనలు,రటితు అనఽకొతు ఈని
కణజాలం భాతాబ తాహమితాతుి కోలోపభ సఽుచి ఇనలుగ యౄతృొ ందఽతాభ.ఈదా:ఫెండ సఽుచి
ఇనల తెగులు.

త)తమిగిన ెయుగుదల:
1.గిడసమి తెగులు: రాధి శూో కూన తోకకల ెయుగుదల అగి గిడసఫామితృో తాభ.తాాలలో సాయౄమజతాా
వాతాాసం లేకునాి మిభాణంలో చినివిగ ఈంటాభ.తాాలతో తృట ుశుపలు,పలాలు,మిభాణంలో కడా
భాయుప కతుస్ ఽంది.ఈదా:వమి గిడసమితెగులు(rice dwarf),వంగ చిని అకుల తెగులు(little leaf of brinjal).

ళ)కుయౄత:రాధి శూో కూన తోకకల ఫాగలలో ెయుగుదల కరభయఴితంగ జమిగి వివిధ ఫాగలు కుయౄతనఽ
సంతమించఽకుంటాభ.తెగులు శూో కూన తోకకల కణాలు ఄతతంగ మిభాణంలో విదిి చెందడం కతూ లేదా
ఄతివిబజన చెందడం గతూ జయుగుతేంది.ఇ కయణాల వలన అకులు,ఇనలు తోదల ైన తోకకల ఫాగలు
ఈఫబడం లేదా కణుతేలు,వాణాలుగ ఏయపడడం జయుగుతేంది.

డు)కణజాల క్షమం: శూధాయణంగ తాాలలో రైయస్ ల సంకరభణ పయౌతంగ రాధి శూో కూన కణాల మిసమలలో
ఈని కణాలు క్షీణంచితృో తాభ.దరతునే కణజాల క్షమం లేదా నకోరళస్ ఄంటాయు.ఆందఽలో క్షీణంచినా
కణజాలభంతా గోధఽభవయో ంలోకూ భాయుతేంది.ఈదా:తృొ గకు నకోరళస్.

ఄంతయగ త లక్షణాలు:

కణజాలం విమజతంగ మిభాణంలో ెయగవచఽి(hyper trophy),లేదా ఎకుకవ

విబజన చెందవచఽి(hyper plasia) లేదా దాతు మిభాణంలో ూమి్గ తగగ వచఽి(hypo plasia).
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ఫాకటటమిమా వలన తెగులు లక్షణాలు: రాధిజనకల ైన శియ్ందాాల వలనే, ఫాకటటమిమా కడా ఎనని యకల
రాధి లక్షణాలనఽ కనఫయుశూ్భ.తోకకల వివిధ ఫాగలెై ఫాకటటమిమా సంకరభణ వలన వివిధ యకల రాధి
లక్షణాలు ఏయపడతాభ.

1.అకు భచిలు భమిము అకు భాడె తెగుళ్ైళ (spots and blights):
లు యకల ంట తోకకలు,ండా తోకకలెై శూధాయణంగ కతుంచే రాధి అకు భచి తెగులు,క మితత
తృాంతంలో కణజాలం చతుతృో వడం లేదా కణజాల క్షమం వలన(necrosis)వితా్కయంలో నలా తు భచిలు
ఏయపడతాభ.ఆలా ఏయపడున భచిల చఽటృ
ట కొతుిశూయుా లేతసఽుయంగు వలమం కడా కనడెతేంది.ఇ
భచిలు కరభంగ ెదదర,ై కదాతు తయురత కటి కయౌళతృో భ అకులో చాలా ఫాగం కయౌతృో భనటా
కనడెతేంది.ఇ లక్షణాలనే భాడె తెగులు(blight)ఄంటాయు.కణజాల క్షమం చాలా తాయగ,విస్ ితంగ
జయగడం భాడె తెగులు భమో ాతేాకత.ఇ లక్షణాలనఽ కయౌగించే రాధిజనకలు సాడో మోనాస్,జాంతోమోనాస్
ాజాతేలకు చెందినవి.ఈదా:వమి ెై జాంతోమోనాస్ అకు భాడె తెగులు,ాతి్ ంటెై కోణీమ అకు భచి
తెగులు.

2.గజీ తెగులు(cankers):
ఫాకటటమిమాతో తోకకలకు వచేి గజీ తెగుళ్ైళ తగియౌన రాధఽలతో తృో యౌినుపడె తకుకరే ఄభనాఄవి కయౌగించే
నషటం ఄతృయం.వీటిలో తుభా జాతి ండా తోకకలెై ఫాకటటమిమల్ గజీ తెగులు భుఖ్ాబైనది.రాధి లక్షణాలు
కొభాలు,కండంతో తృట అకులు,తోగగ లు,భుఖ్ాంగ కమలెై కనడతాభ. శియ్ందాాలతో వచేి గజీ తెగులు
వలే, ఫాకటటమిమల్ గజీ తెగులు కడా లోలకు కుచించఽకుతు తోత్ ంగ ఈంట ంది.కతు ఆవి కండంెై
గుళ్ళనఽ,గటిట గ ఈండే కండ ఫాగంలో కణజాల క్షమాతుి లేక కండం ఈమితలంెై తృొ కుకల వంటి రాధి
లక్షణాలనఽ ాదమిిశూ్భ.

3.బత్ తు కుళ్ైళ(soft rots):
ఇ తెగులునఽ కలుగజేళే ఫాకటటమిమాలు తభలోతు ఎంజైభుల వలన అతిదేభ కణాలనఽ బత్ గ చేళ తదాామ
కుళ్ైళనఽ కలుగజేశూ్ భ.చాలా శూయుా కుయళతృో భన ఫాగల నఽండు క యకబైన దారతుి సావిశూ్భ.

4.వాణభు భమిము గల్ు(tumors and gals):
కొతుి యకల ఫాకటటమిమా వలన తెగులు శూో కూన తోకకల ఫాగలలో కణాల సంఖ్ా ెయగటం(hyper plasia) లేక
కణాల మిభాణం ెయగటం(hypertrophy) జయుగుతేంది.ఇ మిణాభభు వలన తెగులు శూో కూన ఫాగలలో
వాణభు భమిము గల్ు గ భాయుతాభ.

5.వడలు లేక విల్ట తెగులు:
కొతుి యకల ఫాకటటమిమా తోకకల ధాయువు(phloem)కణజాలంలో ారేశించి ఄంతమాఴికంగ
ఈండు(systemic)దాయు కణజాలంలో కొతుి యకల విషదారాలనఽ విడెదల చేళ కతూ లేక ధాయువు కణజాల
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గకటాటలనఽ ఄడెుకోవడం వలన గతూ,నేల నఽండు రేయా దాామ తోకకల ెై ఫాగలకు తూయు తృో షక దామిల సయపమ
లో ఄంతమమం ఏయపడడం వలన తోకకలు వడయౌతృో భ తయురత చతుతృో తాభ.
ఈదా:టమోటలో ఫాకటటమిమా వడలు తెగులు.

వ్ృక్ష వ్యయధిజనకాల జీవ్ము - జీవించే ద్ేతి
(survival of plant pathogens – pattern of survival):
తోకకలలో రాధితు కలుగజేళే రాధిజనకలు అతిదేభ తోకకలు లేతు సభమంలో కొతుి
ఏకంతయ(alternate)అతిదేభ తోకకలలో జీవించి ఈండు రటి జీవిత చకరతుి ూమి్ చేశూ్ భ. ఏ రాధి
జనకల ైతే రటి భూలాతుి(source)కతృడెకొతు సంకరభణ చకరతుి(infection chain)సభయద వంతంగ ూమి్
చేమగలుగుతాభ.ఆవి తెగుళ్ళనఽ కడా ఄంతే తీవాతతో కలుగజేశూ్ భ. రాధిజనకల భూలం భూడె
విధాలుగ ఈంట ంది.

1.తెగులు శూో కూన అతిదేభ సంకరతత అతిదేభ(infected host):

తోకకలే

ఄంతమిిరేశకతుకూ(primary inoculum)భూలంగ తు చేశూ్ భ.రాధి జనకలు అతిదేభలో
ఄంతమిిరేశకభు (infection) లో తృట తెగులునఽ కడా కలుగజేశూ్ భ.కొతుి శూయుా రాదిజనకలు
తోకకలలో ారేశించి కడా రాధి లక్షణాలనఽ కలుగజేమవు.ఆట వంటి అతిదేభ తోకకలనఽ రాధి జనక
రహకలుగ(carrier)ేమకకంటాయు.ఆట వంటి అతిదేభలనఽ భూడె యకలుగ విబజంచవచఽినఽ.
ఎ)ండుంచే ంట(cultivated host)
త)ంట జాతికూ సంఫందించిన ఄడవి తోకకలు(collateral host)
ళ)రేమే జాతికూ సంఫందించిన ఄడవి తోకకలు(alternate host)

2.ుతికహయంగ తోకకల ెైన జీవించి ఈంటాభ(saprophytic survival):

జీవించి ఈని

అతిదేభ లఫాం కతు మిస్ ఽతలలో,కొతుి యకల రాధి జనకలు కుయళతృో భన తోకకల ఫాగలెై,నేలలో
ుతికహయంగ జీవించి ఈండు,ఄనఽకుల మిళి త
 ేలోా తోకకలెై రాదఽలనఽ కలుగజేశూ్ భ.

3.వుతృ్వస్ శియ్ందా తెజాలు లేక రటి ఫాగలు తోకకల లోల లేక ెైన జీవించి
ఈంటాభ(dormant spores) వివిధ యకల రాధి జనకలతో తృో యౌినుడె, శియౌందాాలు భాతాబే వివిధ
యకల వుతృ్వస్ తెజాలనఽ భమిము ఄలాంటి ఄంగలనఽ ఈతపతి్ చేశూ్ భ.ఄననఽకల రతావయణ భమిము
అతిదేభ తోకకలు లేతు సభమంలో ఇ వుతృ్వస్ తెజాలు కొతుి నలల నఽండు సంవతుమల వయకు జీవించి
ఈండు,ఄనఽకల మిళి త
 ేలోా రాధి ాధభ సంకరభాతుకూ భూలంగ (source) ఈయోగడతాభ.
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ఄననఽకల మిళి త
 ేలోా,అతిదేభ తోకకలు లేతు సభమంలో రాధిజనకలెై భూడె విధాలుగ జీవించి
ఈండు ంటెై తెగులునఽ కలగజేమటాతుి ాధభసంకరభణం(primary infection) ఄంటాయు.
ఇ ాధభసంకరభణాతుి కలగజేళే రాదిజనక జీవుల ాధభ ఄంతమిిరేశకభు(primary inoculum)
ఄంటాయు.కశూమి ాధభసంకరభణం వలన తోకకలెై రాధి విదిి చెంది తిమిగి రాధి జనక తెజాలు,కణాలు లేక
ఆతయ ఫాగల దాామ ఆతయ తోకకలకు రాధితు కలుగజేళే రటితు

దిాతీమ ఄంతమిిరేశకభు(secondary

inoculum) ఄంటాయు.ఇ ాకమ
ూర నఽ దిాతీమ సంకరభణం (secondery infection) ఄతు ఄంటాయు.కొతుి యకల
రాధి జనకల ైన రైయస్ లు, ఫాకటటమిమా,బైకోతృాశూా లాంటి రటిలో రాధితు రాంజేళే తెజాలు లేక ఄంగలు
లాంటివి లేకతృో వడం వలన,దిాతీమ సంకరభణభు కొయకు భమిము రాధి రా్ కొయకు కటటక రహకలెై
అధాయడతాభ.యకయకల రాధి జనకలు ఇకూంర ద తెయౌన వివిధ మజతేలలో జీవించి ఈండు రాధి భూలాతుకూ
భమిము ాధభ సంకరభణాతుకూ దో హదడతాభ.
1.విత్ నాలలో జీవించఽట
2.తోకకల ఄవఱేశుల ెై జీవించఽట
3.నేలలో జీవించఽట
4.ఫహృరమిీక తోకకలెై జీవించఽట
5.వివిధ యకల కటటకలలో జీవించఽట
6.కొతుి యకల నఽయౌ ుయుగులలో జీవించఽట
7.ులపంచే తోకక మనిజీవులు,తోదలగు రటిలో జీవించి ఈండు సంకరభణ చకరతుి ూమజ్ చేశూ్ భ.

వ్యయధి జనకాల వ్యయప్తి(dispersal of pathogens):
తోకకలనఽ అశించే రాధి లేక రాధిజనకలు రాధి శూో కూన తోకకల నఽండు అమోగావంతబైన తోకకలకు
గతు,రేమే తృాంతాలకు గతు రా్ చెంది రటి జీవిత చకరతుి తుయంతమమంగ ూమి్ చేశూ్ భ.ఄతుి యకల
సంకరతక రాధి జనకలు రాధి భూలం నఽండు,తెగులు శూో కూన తృాంతం నఽండు తెగులు లేతు అమోగాబైన
తృాంతాలకు వివిధ దద తేలలో రా్ చెందఽతాభ.రాధి జనకల రా్ మండె యకలుగ ఈంట ంది.

1.సాటిగ లేక కూమ
ర ాతాక లేక సామంచోదనం
(direct, active or autonomus dispersal):
ఇ దద తిలో రాధిజనకల ైన శియ్ందాాలు, ఫాకటటమిమా, రైయస్ భమిము నఽయౌుయుగులు వివిధ మానకల ైన
విత్ నాలు భటిట మేణువులు,వివిధ యకల తోకకల ఫాగల దాామ సాతశృగ క తృాంతం నఽండు రేమకక ాదేఱతుకూ
రాశూ్ భ.ఈదా:కట క తెగులు శూో కూన విత్ నాలనఽ క తృాంతం నఽండు రేమకక తృాంతాతుకూ
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తయయౌంచినుపడె,ఄలాగే ఈదాానవన ంటలలో భుఖ్ాంగ రైయస్ తెగుళ్ైళ అశించిన తోకకల ఫాగలనఽ
(cuttings)రేమే తృాంతాతుకూ తయయౌంచినుపడె నాయు తోకకల దాామ రాధి జనకల రా్
జయుగుతేంది.థిమం భమిము phytophthora జాతేలకు చెందిన శియ్ందాతెజాలు(zoo spores)కఱబం ఆఈ
కయౌగి ఈండు నేల లోతు తూటి తృొ యలలో ఇద గయౌగి తెగులునఽ రా్ చేశూ్ భ.నేలలో జీవించి ఈండే ఫాకటటమిమా లేక
కొతుి యకల శియ్ందాతెజాలు వయీ ం డునుపడె నేల నఽండు తోకకలెై చిందడం వలన(splash
dispersal)కడా తెగులు రా్ జయుగుతేంది.నఽయౌుయుగుల కోశభులు(cysts)కొతుి యకల తుదాావసి శియ్ందా
తెజాలు భటిట మేణువుల దాామ క తృాంతం నఽండు రేమకక తృాంతాతుకూ రా్ చెందఽతాభ.

2.తులృిమ రా్ (passive dispersal):
ఇ దద తిలో రాధి జనకలు సాతశృగ రటికరే రా్ చెందలేవు. భనఽషేలు, కటటకలు, నఽయౌుయుగులు,
జంతేవులు, క్షులు తోదలగు రటి దాామ రా్ చెందఽతాభ. ఄలాగే శూగు తూయు భమిము గయౌ దాామ
కడా రాధి జనకల రా్ జయుగుతేంది. ఱఖీమ దద తిలో ావయి నం చేళే చాలా యకల ైన ండా
తోకకలు,దఽంజాతి ంటలలో,ఄయటి లకలు భమిము చెయకు భుచెిల దాామ తెగులు క తృాంతం నఽండు
రేమకక తృాంతాతుకూ రా్ చెందఽతాభ.

స్త్ంక్రమణము ద్ేతి – (process of infection):
రాధి జనకలు ెైన తెయౌన వివిధ దద తేల దాామ క ాదేశభు నఽండు రేమకక ాదేఱతుకూ లేక తెగులు శూో కూన
తోకకల నఽండు అమోగావంతబైన తోకకలనఽ అశించి తోకకలతో రాధి జనక(pathogenic)సంఫంధాతుి
ఏయపయచఽకునిుడే రాధి సంకరభణ జయుగుతేంది.సంకరభణభు ూమి్ కవడం ఇ కూంర ది కయకలెై
అధాయడెతేంది.
a)అతిదేభ సఽగరహాంగ(susceptible)ఈండాయౌ.
b)రాధి జనకంలో తెగులునఽ సంకరభణం చేళే శకూ్(virulence)కయౌగి ఈండాయౌ.
c)రాధి జనకలు తాయగ విదిి చెంది(fast multiplication)గుణం కయౌగిఈండాయౌ
d) రాధి జనకల సంఖ్ా భమిము మిభాణం,తెగులునఽ సంకరభణం చేమడాతుకూ సమిడా సంఖ్ాలో
ఈండాయౌ(inoculum potential)
e)రతావయణ మిళి త
 ేలు రాధిజనకలు,అతిదేభ తోకకలలోతుకూ ారేశించటాతుకూ భమిము విదిి చెందడాతుకూ
ఄనఽవుగ ఈండాయౌ.
ెై మిళి త
 ేలు ఄతుి రాధి జనకలకు ఄనఽకలంగ ఈనిుపడే సంకరభణభు దద తి ూమి్గ జయుగుతేంది.
రాధి జనకల సంకరభణభు భూడె దశలు లేక దద తేలలో జయుగుతేంది.
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1.తెగులునఽ కలగజేళే కయకం తోకకలలో ారేశించక భుందఽ (pre – penetration stage):
రాధి జనకలు అతిదేభ తోకకలెై రయౌనుపడె భుఖ్ాంగ శియ్ందాాలు తోకకలలో ారేశించడాతుకూ భుందఽ
కొతుి చయాలు జయుగుతాభ.శియ్ందా తెజాలు అకులెై రయౌనుపడె భుందఽగ అకులలోతుకూ
చకచఽికుతృో వడాతుకూ ఄవసయబైన hyphaనఽ విదిి చేస్ ఽంది.కొతుి యశూమతుక చయాల దాామ అకులెై ఈండే
ఄవఫాళతుతు చీలుికొతు శియ్ందాం అకులలోతుకూ ారేశించి,కవయౌళన తృో షక దామదలనఽ సంగరఴించి,సంఖ్ానఽ
ఄతేవిదిి చేసఽకొతు తెగులునఽ కలగజేశూ్ భ.ఫాాకటటమిమా కణాలు అకులెై ఄంట కొతు ఈండటాతుకూ దాయు
తృో గుల వలే ఈండే ాతేాకబైన ఈతృంగల ైన(appendages) fimbriae లేక pili వంటి రటితు
ఏయపయచఽకుంటాభ. చాలా యకల ఫాకటటమిమాలు భమిము శియ్ందాతెజాలు తాయందాాల దాామ తోకకలలోతుకూ
ారేశిశూ్భ.నఽయౌుయుగులు అతిదేభ ఫమట విదిి చెందలేవు.తోకకల రేళ్ళ దాామ విడెదల ఄభేా కొతుి
ఱరవకల దాామ(exudates)అకమిీంఫడు రేయు ఫాగతుకూ చేయుకొతు,ఫలఴీనంగ ఈండే రేయు ఫాగతుకూ
ఄంటిెటట కొతు తోకకలలోతుకూ ారేశిశూ్భ.

2.రాధి జనకలు తోకకలలో ారేశించే దశ(penetration stage):
కశూమి అతిదేభలో వాదిజనక సంఫంధాతుి ఏయపయచఽకుని తయురత సంకరభణ దద తి ూమి్ ఄవుతేంది.ఇ
దశలో రాధి జనకలు తోకకల ెైన గమాల దాామ,ాకితిళదింగ ఏయపడున తాయందాాల దాామ లేక సాటిగ
తోకకలలోతుకూ ారేశిశూ్భ.ళేదా దద తేల దాామ,తుభుటా దాామ ఏయపడే గమాల వలన చాలా యకల
శియ్ందాాలు,ఫాకటటమిమా తోకకలలోతుకూ సాటిగ ారేశించి తెగులా నఽ కలుగజేశూ్ భ.రాధిజనకలు తోకకలెై
ఫాగన రయౌనుడె కొతుి యకల యశూమతుక చయాల దాామ తోకక ఫాగలనఽ ఫలఴీన యచి లోతుకూ
ారేశిశూ్భ.

3.రాదిజనకలు తోకకలలో ారేశించిన తయురత(post penetration stage):
సంకరభణం (infection): ఇ దశలో వాదిజనకలు తోకకలలోతుకూ ారేశించి, రాధిజనక
సంఫంధాతుి(pathogenic relationship) ఏయపయచఽకొతు తోకకల కణాలనఽ నాశనం చేళ రాధికూ
సంఫంధించిన తెగులు లక్షణాలనఽ కలుగజేమునఽ.ఫాకటటమిమా, శియ్ందాాలు రటిలోతు ఎంజైభుల దాామ కణభు
గోడలనఽ కమిగించి రటికూ కవలళన తృో షక దామిలునఽ ళేకమించి, అతిదేభ తోకకలనఽ ఫలఴీనమిచి,
భాభులుగ తోకకలలో జమిగే జీవ ాకమ
ూర లనఽ ఄడెుకుంటాభ.

తెగుళ్ళ యాజమానయ స్త్ూత్రాలు(principles of management):
ంటలెై అశించే తెగుళ్ళనఽ కొతుి యకల దద తేల వలన ూమి్గ ఄమికటట డం లేక తురమించడం లేక ూమి్గ
తుయౄాయౌంచడం వీలు కతు తు. తెగులునఽ ూమి్గ తుయౄాయౌంచాలంటే తురయణ చయాలనఽ ఎుపడా చేడెత
ఈండాయౌ. ఇ దద తి చాలా ఖ్యుితో కడెకునిది. ాస్ ఽత మిళి త
 ేలలో తెగులు తురయణకు ఫదఽలుగ, తెగులు
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మాజభానా దద తేలు సతఫయౌతాలనఽ ఆసఽ్నాిభ.మాజభానా దద తిలో తెగుళ్ళనఽ ూమి్గ తురమించే చయా
చేటట కుండా కొతుి యకల మాజభానా దద తేల వలన తెగులు తీవాతనఽ తగిగంచి దాతు వలన కయౌగే ంట
నశుటతుి కతూస శూిభకూ తగిగంచడం ఄనేది భుఖ్ా ఈదేదశాం.
తెగుళ్ళ మాజభానాంలో భూడె సాతాాలు తృాభుఖ్ాత వఴిశూ్ భ.

1.తెగులు శూో కకుండా తపంచఽకొనఽట(avoidence of pathogen):
ఇ దద తిలో అతిదేభ భమిము వాదిజనకం కదాతుకొకటి తాయసడకుండా జాగరత్ డడం భుఖ్ాబైనది.ఇ
కూంర ది సాచనలనఽ తృటించి తెగులు శూో కకుండా తపంచవచఽినఽ.
a)ంట ండుంచే తృాంతాతుి ఎనఽికొనఽట: చాలా యకల ఫాకటటమిమా భమిము శియౌందాు తెగుళ్ళ తీవాత తడు
తృాంతాలలో ఎకుకవగ ఈంట ంది.ఈదా:చికుకడెలో అంథాకోిస్ తెగులు తడు రతావయణంలో ఎకుకవగ
అశిసఽ్ంది.విత్ ననతపతి్ కూ ండుంచే ఇ ంటనఽ తృొ డు రతావయణంలో ండుంచడం వలన తెగులు శూో కకుండా
తపంచవచఽి.ఄలాగే సజీ లో కట క తెగులు భమిము ఎమగట్ తెగుళ్ైళ ూత సభమంలో ఎకుకవ మోజులు
వయీం కుమిళే సభమంలో తీవా నశుటతుి కలుగజేశూ్ భ.ఆట వంటి తృాంతాలనఽ ఇ ంటలు ండుంచటాతుకూ
ఎనఽికోమదఽ.
b)నేలనఽ ఎనఽికొనఽట: కొతుి యకల నేలలు,నేల దాామ రా్ చెందే తెగుళ్ళకు ఄలరటెైనుపడె ఄట వంటి
నేలలోా ఇ తెగుళ్ైళ అశించే ంటలనఽ ండుంచకడదఽ.ఈదా:కందిలో వడల తెగులు,సజీ లో కట క భమిము
ఎమగట్ తెగులు,రేయు ఫుడుెలనఽ కయౌగించే నఽయౌుయుగులు తోదల ైనవి.ఇ తెగుళ్ైళ శూో కే నేలలోా కొతుి
సంవతుమల వయకు ఇ ంటలనఽ ండుంచడం భాతురేళ ంట భామిపడు దద తి ఄవలంతంచాయౌ.
c)వితే్ సభమం భాయిడం : వితే్ సభమంలో చాలా యకల తెగుళ్ళలో తెగులు ఈదితి సభమం భమిము
అతిదేభలో తెగులు తటట కోలేతు సభమం కటెైనుపడె, తెగులు ఈదితి ఎకుకవగ ఈండు ంట నషటం
ఄధికంగ ఈంట ంది. వితే్ సభమం (time of sowing)భాయిడం వలన తెగులు శూో కకుండా ంటనఽ
కతృడవచఽినఽ.
d)తెగులునఽ తపంచఽకునే యకలు(disease escaping varieties):

వివిధ ంటలలో కొతుి యకలు రటి

ాతేాక లక్షణాల వలన తెగులు శూో కకుండా తపంచఽకుంటాభ.ఈదా:ఫఠణలో తకుకవ కల మితతి గల
యకలు ఫూడుద తెగులు శూో కకుండా తపంచఽకుంటాభ.ఄలాగే రేయుశనగలో తుటాయుగ అకులు గల యకలు అకు
భచి తెగుళ్ైళ తకుకవగ అశిశూ్భ.ఇ ంటలు జనఽా యంగ తెగులునఽ తటట కునే యకలు కవు.
e)విత్ న ఎంక(selection of planting material): చాలా యకల తెగుళ్ైళ విత్ నాల దాామ,ఱఖీమ ావయి నం
కొయకు రడే తోకక ఫాగల దాామ తృొ లంలో రాంచి,అమోగావంతబైన తోకకలకు తెగులునఽ
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కలుగజేశూ్ భ.తెగులు లేదతు తుమిమించిన విత్ నాలనఽ కతూ,తోకకల ఱఖీమ ఫాగలనఽ గతు
ఎనఽికోరయౌ(disease free seed/cuttings).

2.ఫఴిమద వి షటం చేముట(exclusion of the pathogen):
తెగులునఽ కలుగజేళే కయకం ఆంతకు భుందఽ అ తెగులు లేతు తృాంతాలలోతుకూ మకుండా ఄడెుకొనఽట ఇ
ఫఴిమిాషటం యొకక భుఖ్ా ఈదేదశాం. ఫఴిమిాషటంలో ఇ కూంర ది దద తేలు తృటించాయౌ.
a)కాయంటెైన్(quarantine): రాదిజనకలనఽ తెగులు శూో కూన తృాంతాల నఽండు(మషటాం లేక దేశం)ఆంతకు
భుందఽ అ తెగులు లేతు తృాంతాలకు మకుండా ఄమికటట డాతుి కాయంటెైన్ ఄంటాయు.క తృాంతంలో తెగులు తీవాత
ఄధికంగ ఈండు , విత్ నాల దాామ లేక ఱఖీమ ఫాగల దాామ ఆంతక భుందఽ తెగులు లేతు కొత్ తృాంతాలలో
రా్ చెందే ఄవకశం ఈనిుడె,ాబుతాయంగ కొతుి తుమంతాణ చయాలు చేటిట తెగులు కయకలనఽ
ారేశించకుండా ఄమికడతాయు.ఇ తుమంతాణనఽ quarantine regulations ఄంటాయు.ఇ తుమంతాణలనఽ
తృటించటాతుకూ జాతీమ,ఄంతమీతీమ విభానాశరమాలలో,నౌకశరమాలలో,సందేశృసపదంగ ఈండే
విత్ నాలనఽ,తోకకల ఫాగలనఽ మిశీయౌంచి తెగులునఽ కలుగజేళే కయకలు లేవతు తుమిమించిన తయురతనే
రటితు అ తృాంతంలో ారేఱతుకూ ఄనఽతతిశూ్యు.
b)తతుఖీ భమిము దివీకయణ(inspection and certification):

విత్ ననతపతి్ కొయకు ాతేాకంగ ండుంచే

ంటలనఽ వివిధ దశలలో మిశీయౌంచి,విత్ నాల దాామ రా్ చెందే తెగుళ్ైళ లేవతు తుమిమించిన తయురతనే
రటితు విత్ నాలుగ రడటాతుకూ ఄనఽభతిశూ్యు.ంట ండుంచే సభమంలో తెగులు అశించిన తోకకలు
గభతుంచినుపడె రటితు ూమి్గ తుయుాయౌశూ్యు,లేక నాశనం చేశూ్ యు.
c)విత్ న వుదిి: విత్ నాలనఽ భమిము విత్ నాలుగ ఈయోగించే దఽంలనఽ,ఱఖీమ ఫాగలనఽ తోదలగు
రటితు రేడు గయౌ,రమువులతో లేక యశూమనాలతో వుదిి చేళ తెగులునఽ కలుగజేళే రాదికయకలనఽ
నశింజేశూ్ యు.

3.తుయౄాయౌంచఽట లేక నాశనం చేముట(eradication):
తెగులు శూో కూన ంటలెై లేక తెగులు శూో కూన ాదేశం నఽండు రాధి జనకలనఽ తుయౄాయౌంచడం
ఄశూధాం.తెగులుకు కయకబైన ఄంతమిిరేశక శూందాతనఽ(inoculum density)చాలా వయకు తగిగంచడం
వలా న,ంటకు చెుపకోదగగ నషటం కలుగకుండా కతృడెకొనవచఽినఽ. ఄంతమిిరేశక శూందాత ఇ కూంర ది తెయౌన
దద తేల దాామ తగిగంచవచఽి.
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a)జీవ తుమంతాణ దద తేల దాామ:

తెగులునఽ కలుగజేళే కయకల సంఖ్ానఽ తగిగంచడం,ూమి్గ

తుయౄాయౌంచడం,లేక తెగులునఽ కలుగజేళే ాకమ
ూర నఽ నభాది చేమడం జీవ తుమంతాణ దద తి భుఖ్ా
ఈదేదశాం.ఇ దద తి దాామ తెగులునఽ కలుగజేముటకు కవయౌళన ఄంతమిిరేశకం తోకకల ెై ఏయపడకుండా
తుమోధించటం,రాధి జనకల తెగులునఽ కలుగజేళే శకూ్తు తగిగంచడం జయుగుతేంది.చాలా యకల ైన శియ్ందాాలు
భమిము ఫాకటటమిమాలనఽ జీవ తుమంతాణ దద తిలో ఈయోగించి వివిధ యకల తెగులా నఽ ఄమికటట డం
కతూ,తుమంతిాంచడం కతూ గభతుంచవచఽి.ఈదా:టెకోడె
ై ర యావిమిడు,శియ్ందాభు భమిము సాడో మోనాస్ ఫ్ోా మిళెన్ు
ఫాకటటమిమా తోదలగునవి.
b)ంట భామిపడు(crop rotation): కే ంటనఽ ాతీ సంవతుయం కే నేలలో ండుంచడం వలన,అ ంటనఽ
అశించి నేల దాామ రా్ చెందే తెగుళ్ళ ఈదితి ెమిగి,నేలలోా ూమి్గ రాంచి కొతుి సంవతుమల తయురత అ
ంట ండుంచటాతుకూ తుకూ మకుండాతృో తేంది.ఆట వంటి నేలలో తెగులునఽ ూమి్గ తటట కోగయౌగిన యకలనఽ
కతూ,శియ్ందాం అశించి తెగులునఽ కలుగజేమలేతు ఆతయ అతిదేభ ంటలనఽ కతూ(non-host crop)
ండుంచాయౌ.ఆట వంటి మిళి త
 ేలలో రాధి జనకలకు లేక తెగులు కయకలకు అశృయం లతేంచక కొతుి మోజుల
తయురత ఫలఴీనడు నశించి తృో తాభ.తకుకవ host range గల తెగుళ్ైళలో ంట భామిపడు దద తి వలన
తెగులు కయకలనఽ ూమి్గ తుయౄాయౌంచవచఽినఽ.
c)తెగులు శూో కూన తోకకలనఽ,రటి ఄవఱేశులనఽ భమిము తోకకల ఫాగలనఽ రేయు చేముట భమిము నాశనం
చేముట: తృొ లంలో తెగులు శూో కూన తోకకలు ఈని భడల రటి నఽండు రాధిజనకలు ఈతపతి్ కూ భమిము
రా్ కూ భూలంగ ఏయపడు (source),అమోగావంతబైన తోకకలకు తెగులునఽ కలుగజేశూ్ భ.ఆట వంటి
తెగులు శూో కూన తోకకలనఽ ాధభ దశలోనే ూమి్గ తీళరేళ నాశనం చేమాయౌ.ఄననఽకల మిళి త
 ేలు లేక
అతిదేభ తోకకలు లేతు సభమంలో రాధి జనకలు జీవించే alternate hosts భమిము collateral hosts
లనఽ ూమి్గ నాశనం చేమాయౌ.
4.సంయక్షణ దద తేలు(protective measures): ెైన ేమకకని వివిధ యకల ైన మాజభానా ది తేల ైన
avoidence, exclusion, eradication దాామ కొతుి శూయుా తెగుళ్ళనఽ ూమి్గ ఄమికటట లేభు లేక
తుయౄాయౌంచలేభు. ఄట వంటి మిళి త
 ేలలో తోకకలనఽ లేక ంటనఽ యక్షుంచడాతుకూ తపతుసమిగ సంయక్షణా
చయాలనఽ చేటాటయౌ.ఆందఽలో భుఖ్ాంగ యశూమన భందఽలు చికమి చేముట వలన అకుల ఈమితలంెై క
విషదాయిు తృొ యలాగ ఏయపడు రాధి జనకలనఽ నశింజేమడం లేక విదిి చెందకుండా చేమగలుగుతాభ. ఇ
విధంగ రడే యశూమనాలనఽ సంయక్షణయశూమనాలుగ ేమకకటాయు.చాలా యకల కటటకలు ఎనని యకల రైయస్
తెగుళ్ళ రా్ కూ రహకలుగ తుచేశూ్ భ.కొతుి యకల రైయస్ తెగుళ్ైళ కటటకల దాామ భాతాబే రా్
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చెందఽతాభ.ఆట వంటి మిళి త
 ేలలో కటటక నాశినఽలనఽ చికమి చేళ కటటకలనఽ ఄమికటట గయౌగిన లేక
తుయౄాయౌంచిన,కటటకల దాామ రా్ చెందే చాలా యకల రైయస్ తెగుళ్ళ ఈధితితు తగిగంచగలభు.
ఱఖీమ దద తిలో ావయినం చేళే చాలా యకల ఈదాానవనంటలలో భమిము భుచెిలనఽ విత్ నంగ రడే
ంటలలో(చెయకు)రేడు తూటిలో ాతేాకబైన ఈశుోట ోగరతలో,తుమజోత సభమంలో భుంచి తీళనుపడె,వీటి దాామ
రా్ చెందే చాలా యకల శియ్ందాు తెగుళ్ైళ,రైయస్ తెగుళ్ైళ నశిశూ్భ.నాయు తృో ళ నాట రేళే కయగమల
ంటలలో, నాయు తోకకలనఽ యశూమన భందఽల దాావణంలో రేయానఽ కొదిద ళేు భుంచి తీళనుడె,రేయా దాామ
రా్ చెందే చాలా యకల నఽయౌుయుగులు భమిము శియ్ందాాలు నశిశూ్భ.

శిలంద్ర నాశినులు:
శియ్ందాాలనఽ నాశనం చేళే యశూమనాలనఽ శియ్ందా నాశినఽలు ఄంటాయు. కొతుి యశూమనాలు శియ్ందాాలనఽ
చంవు. కొతుి రటి ెయుగుదలనఽ తుమోధించఽనఽ. వీటితు పంగి శూటట్ ఄంటాయు. భమికొతుి యశూమనాలు
శియ్ందాాలనఽ చంవు భమిము ెయుగుదలనఽ కడా తుమోధించవు. ఆవి శియ్ందా ళది తెజాల ఈతపతి్ నఽ
అుతాభ. వీటితు మాంటి శూో పయుాల ంట్ు ఄంటాయు. పంగి శూటట్ు భమిము మాంటి శూో పయుాల ంట్ు శియ్ందాాలనఽ
చంవు ఄభనపటికట వీటితు శియ్ందా నాశినఽలలో ఈంచాయు.

వమజగకయణ:
శియ్ందా నాశినఽలనఽ ఇ కూంర ది లక్షణాలనఽ ఫటిట వమజగకమించాయు.
1. యశూమతుక సాఫావం
2. శియ్ందాభు ెై తు చేము ది తి
3. శియ్ందా నాశినఽ లనఽ రడే ది తి

1.యశూమతుక సాఫావం అధాయం గ వమజగకయణ :
1. గంధక సంఫంధ శియ్ందా నాశినఽలు
2. మగి (కర్) సంఫంధ శియ్ందా నాశినఽలు
3. బయుకూమిమల్ు
4. కూాననన్ు
5. ఴటెమో ళెైకా క్
ూ నైటారజన్ కంతృ ండ్ు
6. ఫెంజీన్ కంతృ ండ్ు
7. అకుతిన్ు
8. ఫెంజతడజోల్ు
9. యతడున్ు
10. భామోఫల ైన్ు
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11. టెమజోల్ు
ైర
12. ఄళెైల్ ఄలతున్ు
13. అమగనన ఎసట ర్ు
14. అమగననటిన్ కంతృ ండ్ు
15. మాంటీ ఫయోటిక్ు
16. ఆతయభులు

1.గంధకభు(సలఫర్) సంఫంధ బైనవి
తృొ డు గంధకం, సఽనిు గంధకం (ల ైమ్ సలఫర్), తూటిలో కమిగే గంధకం (రటట ఫుల్ సలఫర్) తోదల ైనవి.

2.మగి (కర్) సంఫంధ బైనవి:
ఈదా: ఫో మోద తశరభభు, ఫో మోద ేస్ట , ఫయగ ండీ తశరభం, చెశంట్ కంతృ ండ్

కర్ సలేఫట్
కర్ కమకబనేట్

ఈదా: చౌఫటిట మా ేస్ట

కర్ అకటు కోామైడ్ ఈదా: ెైటరలాన్ , ఫెా టాక్ు
ల
కాాస్ అకైుడ్ ఈదా: ెమోనాక్ు

3.బయుకూమిమల్ు:
ఆనామగతుక్ (inorganic): ఈదా: బయుకూమిక్ కోామైడ్ , బయుకూయస్ కోామైడ్
అమగతుక్ (organic): ఈదా: ఆథెైల్ బయుకూమజ కోామైడ్, కూానైన్ బయుకూమి ఄళటేట్

4.కూాననన్ు ఈదా: కోామతుల్ , డెైకా ోన్
5.ఴటెమోళెైకా క్
ూ నైటా రజన్ కంతృ ండ్ు
6.ఫెంజీన్ు:

ఈదా: కేతృట న్, తృో ల పట్ , డెై తౄో లటాన్

ఈదా:డెకున్, డెైకా ోమన్, డెైననకప్

7.అకుయౌన్ు :
కమబకూున్

ఈదా: విటారక్ు

అకూుకమబకూున్ ఈదా: తృాంట్ రక్ు

8.ఫెంజతడజోల్ు ఈదా: థయో ఫెండజోల్ , ఫెననతల్, థయో పనైట్ తథెైల్
9.యతడున్ు : ఈదా: డెై ఎతిామోన్, ఎతిామోన్, టెై ర ఎతిామోన్
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10.భామోఫయౌన్ు
11.టా మజోల్ు

ఈదా: టెడు
ై ర భార్ఫ, డో డు భార్ఫ
ఈదా: ఆండాల్

12.ఎళెైల్ ఄలతున్ు ఈదా: బటలాకూుల్
13.అమగనన తౄసపయస్

ఈదా: ఎడుపెస్ తౄస్ , కూటాజన్

14.అమగననటిన్ కంతృ ండ్ు

ఈదా: డాాటర్ , ఫెాశూట న్

15.మాంటి ఫయోటిక్ు ఈదా: అమియోపంజన్ , ళెైకా ో ఴకూుబైడ్, గైళయోపంజన్
16.ఆతయభులు: ఈదా: ెైమజన్, పనైల్ డెమిరేటివ్సు, ఆంథాజోల్

2.శియ్ందాభు ెై తు చేము ది తి అధాయం గ వమజగకయణ:
1. సంయక్షణ శియ్ందా నాశినఽలు (Protectants)
2. తుయౄాలక శియ్ందా నాశినఽలు (Eradicants)
౩. సమాంగజణ శియ్ందా నాశినఽలు (Systemic and Therapeutants)
1.సంయక్షణ శియ్ందానాశినఽలు: (Protectants):
శియ్ందాభు మోగభు లేదా తెగులు కలుగ జేమక భుందే వీటితు ఈయోగించాయౌ. ఆవి తోకక ఈమితల ఫాగం ెై
ఈని శియ్ందాాలనఽ, శియ్ందా తెజాలనఽ సభూలం గ నాశనం చేళ తోకకలనఽ సంయక్షుశూ్ భ.
ఈదా: అకు భచి తెగుళ్ళ తురయణ కై శియ్ందా నాశినఽ లనఽ చలా డం
2.తుయౄాలక శియ్ందానాశినఽలు: (Eradicants):
తుదాావసి లోనా , ెయుగుతేని దశ లోనా ఈని శియ్ందాాలనఽ ఆవి నాశనం చేశూ్ భ. ఄధిక తేభ ఈని
మిళి త
 ేలలో ఄధికం గ విదిి చెందే శియ్ందాాలనఽ ఆవి సభూలం గ తుయౄాయౌశూ్భ.
3.సమాంగజణ శియ్ందా నాశినఽలు: (Systemics and Therapeutants)
ఆవి తోకక లోయౌ ఫాగలలోకూ కడా రయా శియ్ందాాలనఽ నాశనం చెమాగలవు. తోకకలో రాధి రాంచిన
తయరత కడా ఆవి శియ్ందాాలనఽ నాశనం చేమ గలవు.
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3.శియ్ందా నాశినఽలనఽ ఈయోగించే ది తేలనఽ ఫటిట వమజగకయణ:
1.విత్ న సంయక్షణ శియ్ందా నాశినఽలు
2.అకులు, ుశుపలు, ండెా తోదల ైన రటితు యక్షుంచే శియ్ందా నాశినఽలు
3.చెటా గమాలనఽ యక్షుంచే శియ్ందా నాశినఽలు
4.భితి్ క శియ్ందా నాశినఽలు

అతిద్దయి ర తిరోధక్త(host plant resistance):
resistant varieties are most simple,practical, effective and economical method of plant
disease management.
తెగుళ్ళ మాజభానాంలో,తెగుళ్ళ నఽ తటట కొనే, లేక తెగుళ్ళనఽ తుమోధించే ంటలు ండుంచఽట, చాల తకుకవ
ఖ్యుితో కడెకుని సఽలబబైన దద తి.

తోకకలలో ఄతిదేభ ాతిమోధకత మండె యకలు.
1.జనఽా యబైన అతిదేభ ాతిమోధకత(genitical)
2.జీవ యశూమన అతిదేభ ాతిమోధకత(biochemical)
తోకకలలో ఄతిదేభ ాతిమోధకతనఽ భూడె దద తేల దాామ కయౌపంచవచఽినఽ.
1.ఎంక భమిము సంకయ యచఽట(selection and hybridization):
తెగులునఽ తటట కుతు,తకుకవ దిగుఫడు కయౌగిన యకలనఽ లేక తోకకలనఽ ఎంక చేళ తెగులునఽ
తటట కోలేతు,ఄధిక దిగుఫడు లేక ఎకుకవ నాణాత(quality)గల యకలతో సంకయ యచి,ఄధిక దిగుఫడు భమిము
తెగులునఽ తటట కొనే,ఎకుకవ నాణాత గల సంకయ యకలనఽ యుతృొ ందించవచఽినఽ.
2.జీవ శూంకేతిక ఱస్ రం దాామ జనఽా యబైన భాయుపలు:
జనటిక్ ఆంజతూమింగ్ భమిము కణజాల వయి నం(tissue culture)వంటి దద తేలనఽ ఈయోగించి తోకకలలో
జనఽా యబైన భాయుపలనఽ కలుగజేళ రైయస్ తుమోధక, కటటక తుమోధక, గులానాశక తుమోధక (herbicide
tolerent), భంచి తృో షక విలువలు కయౌగిన వందలాది జనఽా మివమి్త తోకకలనఽ ఈతపతి్ చేమడం జమిగింది.
శూదాయణంగ శూంాదామక సంకయణ శూంకేతిక విధానం దాామ వీలు కతు సంకయ తోకకల ఈతపతి్ తు కణవయి నం,
జీవ దాయి సంయోగలనఽ ఈయోగించిచేమవచఽి. కితిాభ విత్ నాలు, రాధి, తి్ డు తుమోధక తోకకలనఽ
ఈతపతి్ చేమటాతుకూ జీవ శూంకేతిక ఱస్ రం ఎంతో ఈయోగడెతేంది. ఈదా:త.టి.ాతి్.
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3.ేాయణ దాామ అమిీత ాతిమోధకత(induction of acquired resistance):
కొతుి యకల సాక్షాజీవుల వలన గతు,యశూమనాల వలన గతు,తోకకలు అమిీత ాతిమోధకతనఽ
ెంతృొ ందించఽకుంటాభ.తౄళేఫట్ు భమిము కమోబనేట్ు నఽ అకులెై చికమి చేళనుడె తోకకలలో ాతిమోదక
జనఽావులనఽ ఈతే్ జయుశూ్భ.
4.యశూమనాలనఽ ఈయోగించి ాతిమోధకత:
సమాంగజణ(systemic)శియ్ందా నాశితులు భమిము సాక్షాజీవి నాశకలు(anti biotics)తోకకలెై చికమి
చేళనుడె,ఄంతమాఴికంగ తోకకల లోల రటి విష దామిలనఽ విడెదల చేమడం వలన తెగుళ్ళకు
ాతిమోధకంగ భాయుతాభ.

రోగలక్షణ శాస్త్ర అధయయనం:(study of symptomology)
రాధిజనకలు అతిదేభ తోకకలనఽ అశించినుపడె రటిలో యకయకల చయాలు కనడతాభ.ఇ చయాల
వలన తోకకలలో కొతుి ఄవకతవకలు(abnormalities)ఏయపడతాభ.దరతుతు భనభు రాధి లేక తెగులుగ
గుమి్శూ్ భు.తోకకలెై రాధిగ గుమి్ంచే రటితు తెగులు లక్షణాలు ఄంటాయు.రాధి జనకభు భమిము అతిదేభ
చయా భమిము ాతిచయా వలన తోకకలలో కతుంచే భాయుపలనఽ కుడా తెగులు లక్షణాలుగ
చెపవచఽి.తెగులునఽ గుమి్ంచే structures నఽ గుయు్లుగ(signs)తుయాచించవచఽినఽ.

తెగులు లక్షణాలు
తెగులు లక్షణాలనఽ భూడె యకలుగ విబజంచవచఽినఽ.

a)కణజాల క్షమ లక్షణాలు(necrotic symptoms):
రాధిజనకల ాఫావం వలా అతిదేభ తోకకలలో తెగులు శూో కూన ాదేశంలో శూదాయణ ాకమ
ూర లు ూమి్గ
స్ ంతంచడం వలన అ తృాంతంలో కణాలు ూమి్గ చతుతృో భ కణజాల క్షమంగ భాయుతాభ.ఇ కూంర ద తెయౌన
తెగులు లక్షణాలు కణజాల క్షమ లక్షణాలుగ గుమి్ంచవచఽి.
ఈదా: blight, blotch, decay, dieback, scal, shot holes, spot, wilt, yellowing.
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b)hyper trophy (ఄతివిదిి ) / hyper plasia:
hyper trophy(ఄతివిదిి):
తెగులుకూ గుమైన ఫాగలలో కణాల మిభాణం భాభులుగ ఈండే కణ మిభాణం కంటే ఎకుకవగ
ఈంట ంది.దరతు వలన తెగులు శూో కూన ఫాగల మిభాణం ఎకుకవగ కనఫడెతేంది.ఇ కూంర ద తెయౌన లక్షణాల
అధాయంగవీటితు hypertrophy(ఄతివిదిి)గగుమి్ంచవచఽి.
ఈదా: callus,scabతోదలగునవి.

hyper plasia:
తెగులుకు గుమైన ఫాగలలో కణవిబజన ఄతిగ లేక ఎకుకవగ జమిగి భాభులుగ ఈండే సంఖ్ా కంటే ఎకుకవగ
ఈంటాభ.దరతు వలన తెగులు శూో కూన ఫాగం మిభాణంలో విదిి కనడెతేంది.

c)hypo plastic:
రాధి జనకల ాఫావం వలన తెగులు శూో కూన తోకకల ఫాగలలో కణాలు విదిి చెందకుండా ఈంటాభ(under
development).ఇ కూంర ద తెయౌన లక్షణాల అధాయంగ రటితు hypo plastic తెగుళ్ైళ గ గుమి్ంచవచఽి.
ఈదా:chlorosis,dwarfing,etiolation,ruselting.

గుయు్లు(signs):అతిదేభ తోకకలలో రాధి జనకల వలన తెగులు శూో కూనుడె, రటి గుయు్లనఽ భూడె
యకలుగ గుమి్ంచవచఽి.

1.రాధి జనకల ఱఖీమ ఫాగలు(vegetative structures):
రాధి జనకల ఱఖీమ ఫాగల ైన felt,haustorium,mycelium,rhizomorph,sclerotiaతోదల ైనవి.

2.ాతేాతపతి్ సంఫంద ఫాగలు(reproductive products):

రాధి జనకల ాతేాతపతి్ acervuli,

apotheca, asci, basidium, cleistothesia, conidiophores, mildews, mold, mushroom, pycnia,
sporangium, sporodochium, stroma తోదల ైనవి.ెై ాతేాతపతి్ సంఫంద ఫాగల వలన ఇ కూంర ది
తెగులు లక్షణాలు కతుశూ్ భ.
ఈదా:bunt, downy mildew, powdery mildew, rust, smut, sooty mold తోదల ైనవి.

3.తెగులు సంఫంధ దామిలు(disease products): చాలా యకల ఫాకటటమిమా తెగుళ్ళలో భుఖ్ాంగ వమిలో
ఫాకటటమిమా అకు ఎండె తెగులులో,తెగులు శూో కూన అకుల ఈమితలంెై ఫాకటటమిమా దావభు(ooze)వివిధ
మిభాణంలో ఄగుంచఽనఽ.ఄలాగే జొని ంటలో గింజలెై ఫంక లేక జగుయు దాయి ం కతుంచఽట వలన ఫంక
తెగులునఽ(sugar disease)సఽలబంగ గుమి్ంచవచఽినఽ.
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ంటలను ఆశించే ముఖ్యమైన తెగుళ్ళ యాజమానయ ద్ధతులు:
నాయు కుళ్ైళ / భాగుడె తెగులు:


ఇ తెగులు శూధాయణం గ నాయు భడెలలో కతుస్ ఽంది.



విత్ నం విత్ డాతుకూ భుందఽ తపతు సమిగ భూడె గరభుల భాంకోజబ్ కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న
వుదిి చేమాయౌ.



నాయు భడులో తెగులు కతుంచిన రంటనే కర్ అకటు కోామైడ్ 3 g/ lit తూటికూ కయౌ నాయుభడుతు ది
మోజుల వావధి లో మండె నఽండు భూడె శూయుా తడతృయౌ.



ఎతె్ న
్ నాయు భడెలోా నాయు నఽ ెంచాయౌ. విత్ నం వతే
్ గ విత్ కడదఽ.

ఫూడుద తెగులు:


ఇ తెగులు తురయణకు ఎకమతుకూ తూటిలో కమిగే గంధకం 600 గరభులు లేదా కేమతేన్ 200 త. య్
చికమి చేమాయౌ.



కయబండుజం 1g/lit తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ.



క త.య్ టెడు
ై ర భార్ఫ లేదా క త.య్ డెైనన కప్ య్టయు తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ.

కుంకుభ తెగులు:


తృొ లం గటా ెై గడుు జాతి కలుు తోకకలు లేకుండా చేమాయౌ.



భాంకోజబ్ 3g / lit లేదా టెడు
ై ర భార్ఫ 1 ml య్టయు తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ.

కట క తెగులు:


ంట భామిపడు చేమాయౌ.



థెైమమ్ / కతృటన్ 4g కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



తెగులు నఽ తటట కునే యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ



కమబకూున్ 2.5 – 3 g / lit తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ

వివిధ యకల భచిలు:


కలుు తురమించాయౌ



కయబండుజం / థెైమమ్ / కతృటన్ 3 g క కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ



భాంకోజబ్ 0.25 % భందఽ నఽ తెగులు గభతుంచిన రంటనే ది మోజుల వావధి లో మండె శూయుా
చికమి చేమవల నఽ.
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అకు భాడె తెగులు:


ంట భామిపడు ఄవలంతంచాయౌ.



తెగులు శూో కక భుందే తోకకలకు భాంకోజబ్ (0.3 %), కతృటన్ (0.3%), కర్ అకటు కోామైడ్ (0.25%),
భందఽలలో ఏదో క డాతుకూ 7 నఽండు 10 మోజుల వావధి లో చికమి చేమాయౌ.



తెగులు లేతు తృొ లం నఽండు విత్ నాలనఽ ళేకమించాయౌ.

వడలు తెగులు:


తెగులు తటట కునే యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ.



ంట భామిపడు చేమాయౌ.



కయబండుజం 2.5 g / kg విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ

కుళ్ైళ తెగులు:


ంట భామిపడు చేమాయౌ



తెగులు కతుంచిన రంటనే కర్ అకటు కోామైడ్ 0.2 % భందఽ దాావణం నఽ తోకక తోదళ్ళ వదద
తృో మవల నఽ.



కమబకూున్ / కతృటన్ 3 g / kg విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ



తృొ లం లో తోకకలనఽ భమజ దగగ య గ నాటకడదఽ



ంట ఄవఱేశులనఽ ూమి్గ నాశనం చేమాయౌ

గజీ తెగులు:


తెగులు లేతు తోకకలనఽ వితే
్ టకు ఎంక చేసఽకోరయౌ.



తెగులు తురమించఽటకు ఄగిర బైళన్ భమిము మగి ధాతే సంఫంధిత భందఽ నఽ చికమి చేమాయౌ.



రే ండు క కూలో ఆయరై య్టయా తూటిలో రయం మోజులు నాన ఫెటిట నాయు భళ్ళలో చలాాయౌ.



తెగులు శూో కూన కొభాలనఽ వమీకలాతుకూ భుందే కతి్ మించి తగుల ఫెటట ాయౌ.

తోజాభక్ తెగులు:


రైయస్ శూో కూన తోకకలనఽ ఼కూ నాశనం చేమాయౌ.



కటటకలనఽ తుమోధించఽటకు డెై తథో ఎట్ / మోనన కొరటరతౄస్ లాంటి భందఽలనఽ చికమి చేమాయౌ.



టెై ర శూో డుమం తౄళేపట్ దాావణం లో విత్ న వుదిి చేముట వలన రైయస్ శూందాత చాలా వయకు తగుగనఽ.

కణ జాల క్షమం:


జీవ కణాలు భమిము కణ జాలాలు కా ళితి కూ మక భుందే చతుతృో వుట కణ జాల క్షమభు.
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తెగులు కతుంచిన రంటనే కర్ అకటు కోామైడ్ 0.2 % భందఽ దాావణం నఽ తోకక తోదళ్ళ వదద
తృో మవల నఽ.



డెై థయో కయబబేట్ శియ్ందా నాశినఽలు / జంకు అకైుడ్ తృొ లం ఄంతటా చికమి చేముట దాామ కణ
జాల క్షమాతుి ఄమి కటట వచఽినఽ.



సమిహదఽద ంట గ జొని రేముట కడా భంచిది



ఆతడాకోాాడ్ భందఽ నఽ 10 g / kg విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేముట దాామ తెగులు ఈధితి
తగిగంచ వచఽి

భళ తెగులు:


ంట భామిపడు చేటట వల నఽ



ులపంచే దశ భుందఽ తూటి ఎదద డు లేకుండా చాడాయౌ



కమబండుజం / థెైమమ్ 3 grams / కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ



తెగులు నఽ తటట కునే యకలనఽ శూగు చేసఽకోరయౌ



చిి మకటట ంటలనఽ రేళ నేలలో కయౌమ దఽనాియౌ

క్షు కనఽి తెగులు:


ంట భామిపడు చేమాయౌ



కతృటన్ / థెైమమ్ 3g/ kg లేదా కయబండుజం 1g / lt తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ



తెగులు తటట కునే యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ



గటా ెై ఈని గడుు జాతి తోకకలనఽ, ఆతయ కలుు తోకకలనఽ తీళ రేమాయౌ
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వ్రి
Diseases of PADDY
1.ఄగిగ తెగులు(blast):
కయకం – ఇ రాధి ెైమికుాలేమిమా మైజ ఄనఽ శియ్ందాభు దాామ రాస్ ఽంది.
లక్షణాలు:ఄగిగ తెగులు వమి ెైయుకు ఏ దశలోనైన అశించవచఽినఽ.భుఖ్ాంగ ఇ తెగులు వమి అకులెైన తోకక
యొకక కణుులెైన భమిము వమిరనఽి ెైన(panicle)వసఽ్ంది. ఄగిగ తెగులు నాయు భడులో వచిినటా భతే
నాయు భడు ూమి్గ ఎండుతృో తేంది.వమి నాటా ూమి్ ఄభన తయురత ఄగిగ తెగులు శూో కూనటా భతే తెగులు శూో కూన
తోకకలు గిడసఫామి ఈంటాభ భమిము లకల సంఖ్ా కడా చాలా తకుకవగ ఈంట ంది.అకుల ెైన చిని
చిని గోధఽభయంగు భచిలు ఏయపడు ఄవి కరబే ెదదరై నాలుకండె అకయంలోగల భచిలు
ఏయపడతాభ.భచిల యొకక ఄంచఽ భదఽయు గోధఽభ యంగులో ఈండు భధా ఫాగం ఫూడుద యంగు కయౌగ
ఈంట ంది.తెగులు ెమిగే కొలదర భచిల సంఖ్ా భమిము మిభాణం ెమిగి కదాతుతో కటి కయౌళ వమి తోకకల
అకులు ఎండుతృో భ చాడడాతుకూ ఇ ెైయునఽ తుుపతో తగలెడుతే ఏవిధంగ ఈంట ందో అ విధంగ
ఄగుడెతేంది.ఇ తెగులు వమి తోకక కణుులకు శూో కూనుపడె కణుుల ెైన గోధఽభయంగు భచిలు
ఏయపడు కణుు వదద తోకక విమిగి డుతృో తేంది.శూధాయణంగ ఇ శియ్ందాం తోదటగ మండవ లేదా భూడవ
కణుు తోదలుదగగ య అశించి తోకక కండం విమిగేలా చేస్ ఽంది.వమి తోకక రనఽి ెైకూవచేి దశలో ఇ తెగులు
శూో కూనటా భతే రనఽి దగగ య గోధఽభయంగు లేదా నలా తు భచిలు ఏయపడతాభ.దరతు వలా వమిరనఽి బడ దగగ య
విమిగి రేాలాడడం కతూ,లేక డుతృో వడం కతూ జయుగుతేంది.ఄందఽవలా నే దరతుతు ‚బడ వియుు తెగులు‛
ఄందఽయు.రాధిశూో కూన రనఽిలోకూ గింజలు తాలుగ భామి ఈంటాభ.

రా్:ఇ శియౌందాభు తోకకల ఄవఱేశులోానఽ విత్ నాలలోనఽ భమిము కలుు తోకకల ెై జీవిసఽ్ంది.గయౌ
దాామ క తోకక నఽండు ఆంకొక తోకకకు రా్ చెందఽతేంది.ఇ తెగులు క రయం మోజులు ఄనఽకల
మిళి త
 ేలు ఈంటె రాధి తాయగ విదిి చెంది ంటనఽ నాశనం చేస్ ఽంది.మతిా ఈశుోో గరత 20-22ళె. భధాలో ఈండు
గయౌలో తేభ 90ఱతభు ఈండు భంచఽ కతూ వయీ ు జలుాలు డటం వలా నా ఇ రాధి ఄధికంగ విదిి
చెందఽతేంది.ఇ ఄనఽకలు రతావయణం భన మషటంా లో నవంఫర్,పఫావమి వయకు ఈంట ంది.వమి నాటా దగగ మి
దగగ యగ రేమటభు భమిము నతాజతు ఎయువులనఽ ఄధికంగ రేమటం వలన కడా ఇ రాధి తీవాత
ెయుగుతేంది.

తురయణ:


నాణాబైన విత్ నాలనఽ ఎంచఽకోరయౌ.



తృొ లాల గటా నఽ కలుు తోకకలు లేకుండా వుబాం చేమాయౌ.
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నతాజతు ళతౄయసఽ చేమఫడున మోతాదఽ 2-3 శూయుా రేమాయౌ.



థెైమమ్ లేదా కట న్ (2.5గర.) లేదా టెై ర ళెైకాజోల్ 2గర. క కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ వుదిి చేమాయౌ.



తెగులు లక్షణాలు కతుంచిన రంటనే టెై ర ళెైకాజోల్ 0.6గర. లేక ఎడుపెనాఫస్ 1త.యౌ. య్టయు తూటికూ కయౌ
చికమి చేమాయౌ.



తెగులు తటట కుని యకల ైన ళంహుమి, తికకన, శీరయంగ, పలుగన, సాయో ధన్, సాయో భుఖి, MTU7414,
MTU9992, శూాతి, IR-64,ఱరవణ వంటి యకలనఽ తెగులు ఎకుకవగ ఈని తృాంతాలలో శూగు
చేమాయౌ.

గోధఽభ యంగు అకు భచి తెగులు:
కయకం: ఴయౌాంథో శూో పమిమం మైజ
లక్షణాలు:


సమైన మాజభానా దద తేలనఽ చేటట తు తృాంతాలలో గోధఽభ భచి తెగులు ఎకుకవ కనఫడెతేంది.



అకుల ెై ఄండాకయు గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడు భధా ఫాగంలో ఫూడుద యంగులో లేక తెలాతు
యంగులో కనఫడెనఽ.



గింజల ెై భుదఽయు గోధఽభ యంగు లేక నలా తు భచిలు ఏయపడెనఽ.



తెగులు 3 దశలలో చాడవచఽినఽ.

1. తోలక మక భుందఽ: ఇ దశలో తోలకతి్ న విత్ నాలు నేల ెైకూ మక భుందే కుయళ చతుతృో తాభ.
2. తోలక దశ: తోలక తొద గుండాతు గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడెనఽ. ఇ భచిలు నఽవుా గింజ
అకయంలో ఈండు తెలాతు భచిలుగ కనడతాభ.
3. బడ ఎండెట: కొతుి శూయుా తెగులు రనఽికు సంకరతంచడం దాామ తీవాత కనడెతేంది. కతూ
తెగులు శూో కూన రనఽి వియగదఽ.


ఇ తెగులు విత్ నం దాామ రా్ చెందఽతేంది. గయౌ దాామ రేమకక ెైయుకు సంకరతసఽ్ంది.

తురయణ:


భాంకోజబ్ 3 గర. / కేజ విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



సభతేలా ఎయువులనఽ రడెకోరయౌ.



1 గర. / కేజ విత్ నాతుకూ థెైమమ్ / కట న్ తో విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
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తృొ డ తెగులు లేక తృభు తృొ డ తెగులు(sheath blight):
కయకం – ఇ రాధి RHYZOCTONIA SOLANI ఄనఽ శియౌందాం వలన రా్ చెందఽతేంది.
లక్షణాలు:
శూభానాంగ వమి తోకక లకలు ెటట దశ నఽండు ఎుపడెైనా ఇ తెగులు అశించవచఽి.ఇ శియౌందాం వలన
కండంెై ఈని అకుల తొద చిని గోధఽభయంగు భచిలు ఏయపడు ఄవి కరబే ెదదరై తృభుతృొ డ వంటి
భచిలుగ భాయతాభ.ఇ భచిలు క కరభదద తిలో ఈండవు.భచిలు చఽటృ
ట గోధఽభ వయో ం కయౌగి భధా
ఫాగం ఫూడుదయంగులో ఈంట ంది. వమి తోకకలు రనఽిలు ెైకూతీము దశలో ెై అకులకు కడా ఇ శియ్ందాం
రాంచి అకులుెై భచిలు క దాతుతో కటి కయౌళతృో భ అకులు భమిము తోకకలు కడా
ఎండుతృో తాభ.తెగులు వమి తోకకలు లకలు ెటేట దశలో శూో కూనపటికూ రనఽి ెైకూ తీము దశలో ెై అకులు
ఎండుతృో తేని సభమంలో మైతేలు దరతుతు గుమి్ంచడం జయుగుతేంది.ఇ శియౌందాం వలన ఏయపడున భచిలెై
అవగింజ మిభాణంలో ఇ నలా టి శియ్ంధా తెజాలు ఈతపతి్ చేమఫడతాభ.

రా్:
వమి ెైయు కోళే సభమంలో ఇ తెజాలు కొతుి మయౌతృో భ భమి కొతుి ధానాంతో కడా కలుశూ్భ. ారహు
తూటి దాామ శియ్ందాతెజాలు క తృొ లం నఽండు ఆంకో తృొ లాతుకూ చేయతాభ.ఇ శియౌందాం వమి తోకకల ెైన గక
చాలా యకల గడుు జాతి కలుు తోకకలెై కడా విదిి చెందఽతేంది.రతావయణంలో తేభ ఄధికంగ ఈండు
ఈశుోో గరత 23-35ళెం. భధా ఈనిుడె భమిము వమి నాటా దగగ య దగగ యగ నాటినుపడె,ఄధిక నతాజతు
ఎయువులు రేళనుపడె ఇ తెగులు ఄధికంగ విదిి చెందఽతేంది.

తురయణ:
-భంచి విత్ నాతుి ఎనఽికొతు 2-3గర. భాంకోజబ్ కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-నతాజతు ఎయువులనఽ 2-3దతౄలుగ రేమాయౌ.
-తెగులుకు తురసబైన గడుు జాతి కలుు తోకకలనఽ తీళరేళ తృొ లం గటా నఽ వుబాంగ ఈండేలా చేమాయౌ.
-లక దశలో తెగులు లక్షణాలు కతుంచినుపడె క త.య్. propioconazole లేదా 2త.య్.
hexaconazole లేదా 2త.య్. validamycine భందఽనఽ య్టయు తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ.

తృొ టట కుళ్ైళ తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి SAAROCLADIUM ORYZAE ఄనఽ శియౌందాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
వమి తోకకనఽ తృొ టట దశలో ఈనిుపడె ంటకు ఇ రాధి శూో కుతేంది.వమి తోకక రనఽి ెైకూ తీము దశలో ఇ
రాధి లక్షణాలు ఫాగ కతుశూ్ భ.ఇ శియౌందాం శూభానాంగ కటటకలు వమి తోకకలెై చేళే గమాల దాామ
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ారేశించి వమి రనఽినఽ అకుల లోయౌ నఽండు ూమి్గ ఫమటకు మతువాదఽ.వమి రనఽి సగ ఫాగం భాతాం
ఫమటకు వచిి తగతా ఫాగం తృొ టట అకులో ఈంట ంది.తృొ టట అకు కూంర ది ఫాగంలో అకుెై కోలగ కతూ లేక
కరభదద తిలో లేతు గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడతాభ.ఇ భచిల భధా ఫాగం ఫూడుదయంగు కయౌగ
ఈంట ంది.ఇ తెగులు శూో కడం వలన ెైకూ వచిిన రనఽిెై ఈండే గింజలు గడుు యంగు గింజలు గనఽ భమిము
అకు లోల గల గింజలు నలుు యంగుగనఽ లేక కప఼ యంగులో భామి తాలు గింజలుగ ఈంటాభ.మతిా ఈశుోో గరత
20డుగజరల లోు ఈండు భంచఽ డటభు భమిము రతావయణభు చలా గ ఈండటం,ఇ రాధి విదిికూ దో హదం
చేస్ ఽంది.ఇ శియౌందాభు విత్ నాలలోనఽ భమిము ంట ఄవఱేశులోానఽ జీవిసఽ్ంది.ఇ శియ్ందా తెజాలు గయౌ దాామ
రా్ చెంది కటటకలు చేళన గమాల నఽండు తోకకల లోలకు ారేశిశూ్భ.కంకూ అకులనఽ గమ మిచే
కటటకలు ఎకుకవగ ఈనిుపడె గమాల వలా రనఽి ఫమట డతు మిళి త
 ేలోా ఇ రాధి ఎకుకవగ
శూో కుతేంది.

తురయణ:
ెైయు తృొ టట దశలో క శూమి,తెగులు కతుంచిన రంటనే కశూమి కయబండజం 0.5-1.0గర. లేదా benomil
0.5గర. య్టర్ తూటికూ కయౌ మండె శూయుా రయం వావధిలో చికమి చేమాయౌ.
నతాజతు ఎయువులనఽ 3-4 దతౄలుగ రేమాయౌ.

ఫాకటటమిమా అకు ఎండె తెగులు లేక bacterial blight:
కయకం:ఇ రాధి XANTHOMONAS CAMPISTRIS ORYZAE ఄనఽ ఫాకటటమిమా దాామ రా్ చెందఽతేంది.

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు వమి ెైయునఽ భుఖ్ాంగ భూడె దశలోా అశిసఽ్ంది.
1.నాయు భడు దశలో ఇ తెగులు శూో కూతే అకు చివయల నఽండు కూంర ది వయకు మండె ాకకల తడుళనటా ఈండు
సఽుయంగుకు భామి అకులు ఎండు తోకకలు చతుతృో వునఽ.దరతుతు ‘కళ
ర ెక్’ దశ ఄతు ఄంటాయు.ఇ ఎండున
భచిలు తయంగల భాదిమిగ ఈంటాభ.నాటా రేళన భుెైప మోజుల తయురత కడా ఇ కళ
ర ెక్ లక్షణాలు
కతుంచవచఽినఽ.
2.వమి తోకకలు లకలు ెటట దశలో అకుల చివయల నఽండు కూంర ది వయకు అకులు సఽుచిగ భామి
తెగులు శూో కూన ఫాగలు ఎండుతృో వునఽ.ఈదమం 7 గంటల తృాంతాలలో తెగులు శూో కూన అకు నఽండు చితు
జగుయు వంటి దాయిభు ెైకూ వచఽినఽ.ఇ చిటి దాయి భు సాయాయశిాకూ గటిట డు చిని చిని ఈండలుగ
భామి గయౌ వీచినుపడె అకు నఽండు దాతు చేయువలో ఈని తూటిలో డతాభ.తూటి దాామ దరతులో ఈని
ఫాకటటమిమా ఆతయ తోకకలకు భమిము తృొ లాలకు చేయుతేంది.
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3.వమి రనఽి ెైకూ తీము దశలో ఇ తెగులు శూో కూన అకులలో హమిత దాయి ం తగుగట వలన కొతుి రనఽిలు సగం
భాతాం ఫమటికూ మవటం జయుగుతేంది భమిము గింజలు తాలుగ భాయతాభ.ఈశుోో గరత 30ళెంటి. ఈండు గయౌలో
ఄధిక తేభ భమిము వయీ ు జలుాలు డునుపడె ఇ తెగులు ఎకుకవగరాస్ ఽంది.ఇ ఫాకటటమిమా కలుు
తోకకల తొద భమిము శూగుతూటి భమిము గయౌతో కడున వయీ ం దాామ క తోకక నఽండు ఆంకో తోకకకు
రా్ చెందఽతేంది.

తురయణ:
-అమోగావంతబైన ంట నఽండు విత్ నాతుి ళేకమించాయౌ.
-నతాజతు ఎయువులనఽ 3-4 దతౄలుగ రేమాయౌ.
-తెగులు 5% కంటే ఎకుకరైతే నతాజతు రేమటం తాతాకయౌకంగ తుయౌరేమాయౌ.
-శూగు తూటితు తెగులు శూో కూన తృొ లం నఽండు తెగులు అశించతు తృొ లాలకు తృయకుండా చాడాయౌ.
-తెగులు తటట కునే యకల ైన MTU9992,సాయో ,గోదావమి,ఆంత,ఄజమ,యుదాభ,తెలాహంస వంటి యకలనఽ శూగు
చేమాయౌ.
-తెగులు కతుంచిన రంటనే STREPTOMYCIN 200ppm భందఽనఽ 10-15మోజుల వావధిలో మండె శూయుా
చికమి చేమాయౌ.

ట ంగోర రైయస్:(నామింజ యంగు అకు తెగులు)
ఆది మండె యకల రైయస్ ల కలభక వలన వసఽ్ంది.
1.మైస్ ట ంగోర ఫాళయౌాతౄమ్ రైయస్
2. మైస్ ట ంగోర ళెపమికల్ రైయస్

లక్షణాలు:
తెగులు శూో కూన వమి తోకకలు కుయచగ ఈండు సమిగ ఎదగవు భమిము చాలా తకుకవ లకలు
ెడతాభ.అకులు లేత అకుచి లేక నామింజ యంగులోకూ భాయతాభ.లేత అకులెై తెలాటి లేక సఽు వయో ు
చాయలు కయౌగ ఈంటాభ.తెగులు శూో కూన లేత అకులు వడయౌనటా గ ఈండటభు భమిము భుదఽయు అకుల తొద
చినిచినితేాుప భచిలనఽ గభతుంచవచఽినఽ.అకులు కుయచగ ఈండు లేత అకులు ఫమటకూ మకుండా క
దాతులో కటి ఈంటాభ.భుదఽయు అకుల ఇనలు భందంగ ఈంటాభ.తోకకల రేయా ు ూమి్గ విదిి
చెందకతృో వటభు భమిము రనఽిలు చినివిగ ఈండు తృొ లుా గింజలతో తుండు ఈంటాభ.

రా్:ఇ తెగులు చి దరు ుయుగుల దాామ రా్ చెందఽతేంది.శూభానాంగ ఇ చి దరు ుయుగులు
ళెట ంె ఫర్ మండో రయం నఽండు నవంఫర్ భూడవ రయం వయకు భమిము భామిి,ఏాల్ నలలోా ఎకుకవగ
ఈంటాభ.
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తురయణ:


తెగులు తటట కుని యకల ైన MTU9992,1002,1003,1005,సఽయక్ష,వికరభాయా,బయణ,IR36,రేదగిమి
వంటి రటితు శూగుచేమాయౌ.



ంట కోళన తమాత దఽఫుబలనఽ నాశనం చేమాయౌ.



వమి లకలనఽ,డు తోయౌచే తోకకలనఽ నాశనం చేమాయౌ.



తెగులు ాతిశూమి కరభం తపకుండ కతుపంచే తృాంతాలలో రమికట ఫదఽలుగ ుప ధానాు ంటలనఽ
లేక నానగింజల ెైయానఽ శూగు చేమాయౌ.



తెగులు శూో కూన తోకకలనఽ గభతుంచిన రంటనే ఼కూ నాశనం చేమాయౌ.



తెగులు రా్ చేళే చిదరు ుయుగులు తురమనకు ఎకమకు 10కూలోల carbofuran గుయకలనఽ
రేమాయౌ,లేదా య్టయు తూటికూ 2.2 త.య్. monoc hrotophos లేదా 1.5త.య్. ith ofenphos కయౌ
చికమి చేమాయౌ.

జొని
DISEASES OF JOWAR
1.అకుభాడె తెగులు లేక Blight:
కయకం:ఇ రాధి EXAROHYLUM TURSICUM ఄనఽ శియౌందాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ రాధి శూో కటం వలా న గింజ భమిము చకప నాణాత ఫాగ తగిగతృో తేంది.తోలక దశలో ఇ తెగులు శూో కూతే
తోకకలు గిడసఫామి చతుతృో వునఽ. అకులెై భచిలు ఎండెగడుు యంగులో ఈండు రటి ఄంచఽలు ఆట క లేక ఎయర
యంగులో ఈందఽనఽ.ఇ భచిలతుి ెమిగి తృొ డవుగ భామి కదాతుతో కటి కయౌళతృో భ అకులు ఎండు
మయౌతృో వునఽ.బూతలో తేభ ఎకుకవగ ఈండు రతావయణం చలా గ ఈనిుపడె విత్ నం కులా డంగతు లేక
తోలకతే
్ తేని గింజలు చతుతృో వడంగతు జయుగుతేంది.ఄధిక తేభతో కడున రతావయణంలో అకులెై
శియౌందాతెజాలు ఈతపతి్ ఎకుకవగ ఈందఽనఽ.గయౌలో 95 ఱతం తేభ ఈండు ఈశుోో గరత 23-27ళెం. ఈనిుపడె ఇ
రాధి ఫాగ విదిి చెందఽనఽ.ఇ శియ్ంధాం విత్ నాలు భమిము ంట ఄవఱేశులోా జీవిసఽ్ంది.

తురయణ:
-తెగులు లేతు తృొ లభు నఽండు విత్ నాలు ళేకమించాయౌ.
-ంట ఄవఱేశులనఽ కయౌిరేమాయౌ.
- థెైమమ్ లేదా కట న్ 3గర.క కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-mancozeb 0.25% భందఽ దాావణాతుి మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.
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downey mildew:
కయకం:ఇ తెగులు PERENOSCLEROSPORA SORGHI ఄనఽ శియ్ందాభు దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ రాధి లక్షణాలనఽ అకులెై భమిము కంకూ ెై చాడవచఽినఽ.తూయు తులా ఈండు తూయు ఆంకతు బూభులు ఇ
రాధి విదిదకూ ఫాగ ఄనఽరైనవి.ఇ రాధి లక్షణాలు 3-4వ అకు దశ నఽండు తోకకలెై గభతుంచవచఽినఽ రాధి
శూో కూన అకులు తుయూమితబై లేతసఽు యంగుకు భాయునఽ.ఄనఽకల రతావయణ మిళి త
 ేలలో ఄంటే ఄధిక తేభ
ఈనిుపడె అకుల ఄడెగు ఫాగన తెలాటి శియ్ందాు ెయుగుదలనఽ చాడవచఽినఽ.తోలక దశలో రాధి
శూో కూనటా భతే తోకకలు శూభానాంగ 30 మోజులలోగ చతుతృో వునఽ.రాధి లక్షణాలు తోకక ెై కతుంచకుండా
తమాత వచేి లకలెై గభతుంచవచఽినఽ.రాధి శూో కూన కంకూ తోత్ ంగతు లేక సగంకతు భాభూలు గింజలు
ఏయపడకుండా ుశుపల నఽండు చిననాటి గుండాతు అకులు వచఽినఽ.ఇ కంకులెై కడా తేభతో కడున
రతావయణంలో శియ్ందాతెజాలు ఈతపతి్ చేమఫడతాభ.ఇ శియ్ందాభు విత్ నాలలోనఽ,బూతలోనా భమిము
ంట తృొ లాలలో గయౌ దాామ క తోకక నఽండు భమకక తోకకకు రా్ చెందఽతేంది.

ఎమగట్ లేక తేనే ఫంక తెగులు:
కయకం:ఇ తెగులు CLAVICEPS SORGHI, SPECELIA SORGHI ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రా్
చెందఽతేంది.

లక్షణాలు:
సజీ వంటి ులపంచే దశలో ఄధిక తేభతో కడున చలా తు రతావయణ మిళి త
 ేలలో ఇ శియ్ందాభు కంకూలోతు
ుశుపలనఽ అశించి ఄండాశమం ెై విదిి చెందఽతేంది.రాధి శూో కూన గింజల నఽండు తెలాతు లేక లేత ఎయుు
యంగు జగట లాంటి తీమటి దావం చఽకకలు చఽకకలుగ ఫమటికూ వసఽ్ంది.దరతులో శియ్ందాతెజాలు ఈంటాభ.దరతు
తమాత రాధి శూో కూన గింజలోా నలా టి ళృేమకలమా ఏయపడెనఽ దరతుతు ఎమగట్ దశ ఄతు ఄంటాయు.ఇ రాధి ంట
తృొ లాలలో కటటకల దాామ భమిము వయీ ు గయౌ దాామ క తోకక నఽండు ఆంకొక తోకకకు రా్ చెందఽనఽ.

తురయణ:
-తెగులు శూో కతు తృొ లభు నఽండు విత్ నాలు ళేకమించాయౌ.
-విత్ నాలనఽ 10% ఈుప దాావణంలో భుంచి తేయౌన ళృేమకలమా రేయు చేమాయౌ.
-రేసవిలో లోట దఽకుకలు చేమాయౌ.
-తృొ లం గటా ెై ఈని కలుు తోకకలనఽ తీళరేమాయౌ.
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-ెైయు ూతదశలో భాంకోజబ్ 2.5 గర/య్, కయబండజం 1 గర/య్, థెైమమ్ 2 గర/య్, నఽ రయం మోజుల రాధిలో
మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.

కుంకుభ తెగులు:
కయకం: PUCCINIA PURPURIA ఄనే శియ్ందాభు వలన రా్ చెందఽనఽ.

లక్షణాలు:
అకుల ఄడెగు ఫాగంలో సనిగ సఽు లేదా నామింజ యంగులో ఈండే ఫొ ఫబల వంటి భచిలు
ఏయపడతాము.ఇ భచిలు కరభంగ గోధఽభ యంగు నఽండు భుదఽయు గోధఽభ యంగుకు భాయతాభ.తెగులు
ఈధితబైనుడె అకు త డుభలకు కడా భచిలు ఏయపడు తెగులు శూో కూన తోకకలు భుదఽయు గోధఽభ
యంగులో కతుశూ్ భ.చలా తు రతావయణం,గయౌలో తేభ ఎకుకవగ ఈనిుడె తెగులు విదిి చెందటాతుకూ,రా్
చెందటాతుకూ ఄనఽకలబైనది.ముమిడో శూో పయుా గయౌ దాామ క తోకక నఽండు రేమకక తోకకకు రా్ చెందఽనఽ.

తురయణ:
-తృొ లం గటా ెై గడుు జాతి కలుు తోకకలు లేకుండా చేమాయౌ.
- భాంకోజబ్ 2.5గర. లేదా TRIDIMORPH 1త.య్. య్టర్ తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ.

కట క తెగులు:
కయకం: SPHAECILOTHEKA SORGHI
లక్షణాలు:ఇ తెగులు ెైయు వితి్ న తయురత ఈశుోో గరత తకుకవగ ఈనిుడె అశిసఽ్ంది.తెగులు శూో కూన తోకకలు
గిడసఫామి రనఽి తీళన తయురత తెగులు లక్షణాలు గుమి్ంచవచఽి.తెగులు శూో కూన గింజలు అమోగావంతబైన
గింజల కనాి ెదదవిగ ఈండు తెలాతు తృొ య కపఫడు ఈందఽనఽ.తెగులు శూో కూన గింజలు గుండాంగ ఈండక తోనదేయౌ
ఈంటాభ.ఇ గింజలు గియౌ నలా తు శియ్ంధా తెజాలనఽ ఫమటకు రదజలుాతాభ. ఈశుోో గరత 29ళెం. కనాి
తకుకవగ ఈండు నేలలో తేభ ఱతం 28% కనాి తకుకవగ ఈండు గయౌలో తేభ ఱతం 80% కనాి ఎకుకవగ
ఈనిుడె ఇ తెగులు ఎకుకవగ అశిసఽ్ంది.

తురయణ:
-అమోగావంతబైన విత్ నాతుి ఎనఽికోరయౌ.
-ంటభామిపడు ఄవలంతంచాయౌ.
- థెైమమ్ / captan 4గర. క కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిిచేమాయౌ.
-చయౌ తీవాత ెయగక భుందే విత్ నాతుి వితే
్ కోరయౌ.
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-తెగులు శూో కూన కంకులనఽ భుందఽగ గుమి్ంచి రటితు ఼కూ కయౌిరేమాయౌ.

క్షు కనఽి తెగులు / anthracnose:
కయకం: COLLITOTRICHUM GRAMINICOLA
లక్షణాలు:అకులెై చిని చిని గుండాతు లేదా ఄండాకయు భచిలు ఏయపడతాభ.ఇ భచిల ఄంచఽలు ఉదా
యంగులోనఽ భమిము భధా ఫాగం గడుు యంగులోనఽ ఈంట ంది.ఇ గడుు యంగు భధా ఫాగంలో నలా తు శియ్ంధాతైజాలు
ఈంటాభ.ఇ దశలో ఇ భచిలు చాడటాతుకూ క్షు కనఽి వలే ఈంటాభ.ఇ శియ్ంధాభు కండభు భమిము
కంకూ ఫాగలలో రాంచి రటితు కుళ్ైళనటా గ చేస్ ఽంది.ఇ దశలో కంకూ ఫాగతుి తులువుగ కోళనుడె
లోల కణజాలం ఎయుు యంగులోకూ భామి ఈంట ంది.ఄధిక తేభతో కడున రతావయణం ఇ తెగులు విదిికూ
ఫాగ ఄనఽకలబైనది.ఇ శియ్ంధా తెజాలు విత్ నాలలోనఽ ంట ఄవఱేశులలోనఽ గడుు జాతి తోకకల ెైన గయౌ
దాామ క తోకక నఽండు ఆంకొక తోకకకు రా్ చెందఽనఽ.

తురయణ:
- థెైమమ్ / CAPTAN 3గర. క కూలో విత్ నాతుకూ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-గటా ెై ఈనిట వంటి గడుు జాతి కలుు తోకకల ైన సఽడాన్ గడుు,జానున్ గడుు,ఫామజా వంటి తోకకలనఽ
తీళరేమాయౌ.
-తెగులు గభతుంచిన రంటనే భాంకోజబ్ 0.25% / కయబండజం 0.1% భందఽ మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.
-తెగులు తటట కొనే యకల ైన S.P.V.745,C.S.H.10,11 వంటి యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ.

తోకకజొని
DISEASES OF MAIZE
అకుఎండె తెగులు:
కయకం:HELMINTHOSPORIUM TURSICUM
EXAROHYLUM TURSICUM
లక్షణాలు:
-తెగులు తోలక దశలో అశించినుపడె తోకకలు గిడసఫామి చతుతృో వునఽ.
-అకులెై భచిలు ఎండెగడుు యంగులో ఈండు రటి ఄంచఽలు ఆట క లేదా ఎయర యంగులో ఈంటాభ.
-ఇ భచిలతుి ెమిగి తృొ డవుగ భామి,భచిలు కదాతుతో కటి కయౌళతృో భ అకులు ఎండు మయౌతృో తాభ.
-బూతలో తేభ ఎకుకవగ ఈండు రతావయణం చలా గ ఈనిుడె విత్ నం కులా డంగతూ తోలకతే
్ తేని
గింజలు చతుతృో వడంకతు జయుగుతేంది
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రా్:
ఇ శియ్ంధాం విత్ నాల దాామనఽ,ంట ఄవఱేశుల దాామనఽ రా్ చెందఽనఽ.
ఄనఽకల మిళి త
 ేలు:ఄధిక తేభతో కడున / రతావయణంలో శియ్ంధాతెజాల ఈతపతి్ ఎకుకవగ ఈంట ంది.
గయౌలో తేభ 85% ఈండు, ఈశుోో గరత 23-27 ళెం. ఇ తెగులు విదిికూ ఄనఽకలం.

తురయణ:
తెగులు లేతు తృొ లం నఽండు విత్ నాలనఽ ళేకమించాయౌ
విత్ నాలకు థెైమమ్ / capton 3గర./కేజ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
ంట ఄవఱేశులనఽ ఏమి కయౌిరేమాయౌ.
తెగులు గభతుంచిన రంటనే భాంకోజబ్ 0.25% భందఽ చికమి చేమాయౌ.

తృభు తృొ డ తెగులు:
కయకం:RHYZOCTONIA SOLANI

లక్షణాలు:
అకు త డుభలెై 2-3ళెం.త. తృొ డవుగల చితు దరయఘచతేయశూాకయ భచిలు ఏయపడెనఽ.
వీటి ఄంచఽలు భుదఽయు గోధఽభయంగు లేదా నలా తు యంగు కయౌగి ఈండు భధా ఫాగం ఫూడుద యంగులో
తృభుతృొ డనఽ తృో యౌ ఈండెనఽ.
ఇ భచిలు కదాతుతో కటి కయౌళతృో వడం వలన అకు త డుభలు భమిము అకు తోత్ ం ఎండుతృో తాభ.
భుదఽయు భచిలెై నలా తు గుండా తు ళృేమోలమాలు కనడతాభ.

రా్:
గటా ెై ఈండే గడుు ,కలుు తోకకలు భమిము తూయు,ంట ఄవఱేశుల దాామ రా్ చెందఽనఽ.
0

ఄనఽకల మిళి త
 ేలు:తకుకవ ఈశుోో గరత(23-25

C),గయౌలో తేభ ఄధికంగ ఈండటం,భఫుబ

రతావయణం,వయీు జలుాలు,ఄధిక నతాజతు ఎయువులు.

తురయణ:
అమోగావంతబైన విత్ నాతుి ఎనఽికోరయౌ.
ంట ఄవఱేశులనఽ నాశనం చేమాయౌ.
కలుు తోకకలు లేకుండా చాడాయౌ.
తెగులు గభతుంచిన రంటనే 1గర. కయబండజం / 1గర. propioconazole య్టయు తూటికూ కయౌ 10 మోజుల
వావధిలో మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.
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కండం కుళ్ైళ తెగులు:(చామోకల్ మట్)
కయకం:MACROPHOMINA FASHIOLINA

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు ఎకుకవగ ఄధిక ఈశుోో గరత గల యతె కలంలో శూగు చేళే ంటెై వసఽ్ంది.
తెగులు శూో కూన తోకకల కండం సహజ యంగునఽ కోలోపభ బత్ గ ఈండెనఽ.
ఇ లక్షణాలు గింజలు తృలుతృో సఽకొనే దశలో ఎకుకవగ కతుశూ్ భ.
తెగులు శూో కూన తోకకల కండం లోల ఫాగం కుయళతృో భ 2లేదా3 కణుుల వదద విమిగి డుతృో వునఽ.
ఇ దశలో కండాతుి తులువుగ చీయౌినుడె నాయక ుంజాలు నలా తు దామల వలే కతుంచఽనఽ.రటిెై నలా తు
శియ్ందాతెజాలు కపఫడు ఈంటాభ.

రా్:ఇ శియ్ందాభు బూతలో జీవించి ంట ఄవఱేశుల దాామ రా్ చెందఽనఽ.
ఄనఽకల మిళి త
 ేలు:ఄధిక నతాజతు రడటం,తృొ టాలమం లోం.

తురయణ:
-ంట భామిపడు దద తి ఄవలంతంచాయౌ.
-గింజలు తృలుతృో సఽకొనే దశలో నేలలో తేభ ఈండేలా చాసఽకోరయౌ.
-ఄధిక నతాజతు రడమదఽ,తృొ టాష్ లోం లేకుండా చాడాయౌ.

సజీ
(DISEASES OF BAJRA)
డౌతూతలుుూ:
కయకం: ళృేమోశూో పమ గరతతుకోలా
లక్షణాలు:


సజీ ంటనఽ ండుంచే తృాంతంలో ఆది చాలా భుఖ్ాబైన తెగులు.



తెగులు లక్షణాలు తోదట లేత తోకకలు 3-4 అకులు రేళే దశలో కతుశూ్ భ.



తెగులు శూో కూన తోకకల అకులు సఽు యంగుకు భాయుతాభ.



గయౌలో తేభ ఄధికంగ ఈని రతావయణంలో అకుల ఄడెగు ఫాగన తెలాతు ఫూజు ెయుగుదల
కతుస్ ఽంది.



తీవాంగ తెగులు శూో కూన తోకకలు గిడసఫామి 30 మోజుల లోు చతుతృో తాభ.
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తెగులు శూో కూన తోకకలలో కంకులు ూమి్గ లేదా తృక్షుకంగ అకుచితు అకులు భాదిమిగ
భామితృో తాభ.



శియ్ంధాం బూతలోనఽ, విత్ నాలలోనఽ, ంట ఄవఱేశులలోనా జీవిసఽ్ంది.



గయౌ దాామ రా్ చెంది, తేభ ఄధికంగ ఈని రతావయణం తెగులు రా్ కూ ఄనఽకలం.

తురయణ:


WCC 75, PHB 10, ICMH 451, ICTP 8203 వంటి తెగులు తటట కొనే యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ.



ంట భామిపడు చేమవల నఽ.



బటలాకూుల్ 6 గర. / కేజ విత్ నాలతో కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



వితి్ న ంటలో కంటే నాటిన ంటలో తెగులు ఈధితి తకుకవగ ఈంట ంది.

ఎమగట్ లేక తేన ఫంక తెగులు:
కయకం:CLAVICEPS FUSIFORMIS

లక్షణాలు: సజీ ంట ులపంచే దశలో ఄధిక తేభతో కడున చలా తు రతావయణ మిళి త
 ేలలో ఇ శియ్ంధాభు
కంకూలోతు ుశుపలనఽ అశించి ఄండాశమంెై విదిి చెందఽతేంది.రాధి శూో కూన గింజల నఽండు తెలాతు లేక లేత
ఎయుు యంగు జగట లాంటి తీమటి దావం చఽకకలు చఽకకలుగ ఫమటికూ వసఽ్ంది.దరతులో శియ్ంధా తెజాలు
ఈంటాభ.దరతు తమాత రాధి శూో కూన గింజలోా నలా టి ళృేమోలమాలు ఏయపడెనఽ.దరతుతు ఎమగట్ దశ ఄతు
ఄందఽయు.ఇ రాధి ంట తృొ లాలలో కటటకల దాామ భమిము వయీ ు గయౌ దాామ క తోకక నఽండు ఆంకొక
తోకకకు రా్ చెందఽనఽ.

తురయణ:
-తెగులు శూో కతు తృొ లభు నఽండు విత్ నాలు ళేకమించాయౌ.
-విత్ నాలనఽ 10% ఈుప దాావణంలో భుంచి తేయౌన ళృేమోలమాలనఽ రేయు చేమాయౌ.
-తృొ లం గటా ెై ఈని కలుు తోకకలనఽ తీళరేమాయౌ.
-ెైయు ూత దశలో భాంకోజబ్ 2.5(గర./య్) లేదా కయబండజం 1గర./య్ థెైమమ్ 2గర/య్. నఽ రయం మోజుల
రాధిలో మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.
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కుంకుభ తెగులు:
కయకం:PUCCINIA PENNICITI
లక్షణాలు:
అకుల ఄడెగు ఫాగంలో సనిగ సఽు లేదా నామింజ యంగులో ఈండే ఫొ ఫబల వంటి భచిలు
ఏయపడతాభ.ఇ భచిలు కరభంగ గోధఽభ యంగు నఽండు భుదఽయు గోధఽభ యంగుకు భాయతాభ.తెగులు
ఈధితబైనుడె అకు త డుబలకు కడా భచిలు ఏయపడు తెగులు శూో కూతు తోకకలు దాయం నఽండు భుదఽయు
గోధఽభ యంగులో కతుశూ్ భ.చయౌతు రతావయణం,గయౌలోతేభ ఎకుకవగ ఈనిుడె తెగులు విదిి చెందటాతుకూ
రా్ చెందటాతుకూ ఄనఽకలబైనది.ముమిడో శూో పయుా గయౌ దాామ క తోకక నఽండు రేమకక తోకకకు రా్
చెందఽనఽ.

తురయణ:
-తృొ లం గటా ెై గడుు జాతి కలుు తోకకలు లేకుండా చేమాయౌ.
- భాంకోజబ్ 3గర. లేదా tridimorph 1త.య్. య్టయు తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ.

మగి
DISEASES OF RAGI
ఄగిగ తెగులు:
కయకం:PYRICULARIA GRICEA

లక్షణాలు:
-అకులెై చిని గోధఽభయంగు భచిలతో తృాయంబబై కరబే నాలు కండె అకయంలోతుకూ భాయతాభ.
-ఇ భచిల భధాలో ఫూడుద యంగులో ఈండు చఽటృ
ట భుదఽయు గోధఽభయంగు కయౌగిఈంటాభ.
-ఄనఽకల మిళి త
 ేలలో ఇ భచిలు ెదదరై అకులు ఎండుతృో తాభ.
-కణుులు భధా గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడు భచి దగగ య కండం వంగి విమిగితృో తేంది.
-రనఽిలెై కడా గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడు రనఽిలు ఎండు తాయౌగింజలు ఏయపడతాభ.
-తెగులు తీవాదశలో కంకూ భధా ఫాగంలో కడా గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడు తాలు గింజలు ఏయపడతాభ.

తురయణ:
-తెగులు గభతుంచిన రంటనే కయబండజం 0.1% లేదా భాంకోజబ్ 0.25% భందఽ ది మోజుల వావధిలో మండె
శూయుా చికమి చేమాయౌ.
- టెై ర ళెైకాజోల్ 0.6గర. య్టయు తూటికూ కయౌ చికమజ చేమాయౌ.
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చెయకు
DISEASES OF SUGARCANE
ఎయరకుళ్ైళ తెగులు:
కయకం:PHYSALOSPORA TUKUMENSIS

లక్షణాలు:
తెగులు శూో కూన తోయౌ దశలో తోవుాలోతు భూడవ లేక నాలుగవ అకు అకుచి యంగునఽ కోలోపభ
సఽుచిగ భామి చివయకు ఎండుతృో తేంది.అ తమాత తోవుా ూమి్గ వదయౌ ఎండుతృో తేంది.తోవుాలోతు
3,4వ అకులు ఎండెట తోదలభేా దశలో గడలనఽ తులువుగ చీయౌి చాళే్ ,కండంలోతు జీవ కణాలు ఎయరఫామి
ఄకకడకకడ తెలాతు ఄడెు చాయలు కయౌగి ఈంటాభ.తెగులు భుదిమినుడె లోయౌ ఫాగం ఎండుతృో భ చెయకు
గులా ఫామి శియ్ంధాు ఫూజుతో తుండు ఈంట ంది.గడ నఽండు క విధబైన ులా టి రసన వసఽ్ంది.రాధి ఫాగ
శూో కూన గధలలో కండంెైన కడా ఎయరగ భాయుతేంది.అకుల భధా ఫాగన భధా ఇన ెై ఎయరటి భచిలు
ఏయపడెనఽ.ఇ భచిలు క దాతుతో కటి కయౌళ తృొ డరటి భచిలు ఏయపడెనఽ.ఇ భచిలు చఽటృ
ట ఎయుు
వయో భు కయౌగి ఈండు భధాలో నలా టి శియ్ందాు ెయుగుదల ఈంట ంది.దరతు వలన చెయకు దిగుఫడు భమిము
యసంలోతు ంచదాయ ఱతం తగిగతృో తేంది.ఇ శియ్ంధాభురాధి శూో కూన తోకకలలో జీవిసఽ్ంది.విత్ ను భుచెిలు
దాామ ఎకుకవగ రా్ చెందఽతేంది.

కొయడా లేదా కట క తెగులు:
కయకం:ఆది USTILAGO CITAMINE ఄనే శియ్ంధాభు దాామ రా్ చెందఽతేంది.

లక్షణాలు:తెగులు శూో కూన తోకకలో తోవుాలు నలా తు తృొ డరైన కొయడాల వలే భాయుతాభ.ఇ దఽఫుబలోా,కటి
మండె లకలు చెయకు గడలుగ ెయగవచఽినఽ.కతు ెమిగిన చెయకులు కడా ఼లగ సనిగ ఈంటాభ.ఇ
నలా తు కోయడాలలో ఈండే శియ్ంధా తెజాలు గయౌ దాామ,తూటి దాామ క తృాంతం నఽండు భమియొక తృాంతాతుకూ రా్
చెందఽతాభ.ఇ రాధి తీవాత తృొ డు రతావయణంలో ఎకుకవగ ఈందఽనఽ.ఇ శియ్ంధాు తెజాలు తేభ లేతు
నేలలోాతు ఎకుకవగ జీవించఽనఽ.ఇ శియ్ంధాభు తోకకల తోదళ్ళలో లేక బూతలో జీవిసఽ్ంది.భుచెిల దాామ
భమిము ంట తృొ లాలోా తూటితృయుదల దాామ రా్ చెందఽతేంది.
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గడుు దఽఫుబ తెగులు:
కయకం:ఇ తెగులు బైకోతృాశూా వలన రా్ చెందఽతేంది.

లక్షణాలు: గడుు దఽఫుబ తెగులు అశించిన తోకకల తోదళ్ళ నఽండు సనితు కుయచగ ఈని లకలు చాలా
ఎకుకవగ వశూ్భ.50-100 వయకు ఇ లకలు తృయౌతృో భ,అకులు లేతఅకుచి యంగు కయౌగి చినివిగ ఈండు
గడుు దఽఫుబవలే కనడతాభ.ఇ దఽఫుబల నఽండు ెమిగిన 1,2 గడలు ఼లగ ఈంటాభ.ఇ తెగులు కమిి
తోటలలో ఎకుకవగ వసఽ్ంది.ఇ తెగులు ఎపడ్ు దాామ భమిము రాధి శూో కూన భుచెిల దాామ,మాంతిాకంగ
కతి్ తో చేళన గమాల దాామ రా్ చెందఽతేంది.ఇ రాధి జనకం చెయకు ెైయు లేనుడె జొని ెైయు ెై కడా
జీవిసఽ్ంది.

చెయకు ెైయునాశించఽ తెగుళ్ళ సభగర మాజభానా దద తేలు:
చెయకు యకభుల ఄంతయ మషటా యరణా ెై తుమంతాణ:ఱస్ రరేత్లనఽ సంాదించకుండా తృొ యుగు మశుటాలనఽండు కొత్
యకలు(కోళ671, కోళ 92061, కోళ 85036)తెచిి కొతుి తృాంతాలలో శూగు చేమడం రళ్ళ ఎయరకుళ్ైళ తెగులు
భన మషటాంలో రా్ చెందఽతేంది.కఫటిట ఱస్ రరేత్ల ళతౄయసఽ లేకుండా క మషటాం నఽండు రేమకక మశుటాతుకూ కొరత్
యకలు తీసఽకొతు వచేి దద తి ెై తుమిదషటబైన చయాలు విధించాయౌ.

శూగు దద తేలు:
-లోతే దఽకూక చేముట వలన ఎయరకుళ్ైళ తెగులు,కట క తెగులు,వడలు తెగుళ్ళ శియ్ందాాలతో కడున చెయకు చెత్
ఫమటకు తీళరేముటకు వీలవుతేంది.
-తెగులు శూో కతు,అమోగావంతబైన తోటల నఽండు విత్ నం రడాయౌ.
-తృో లంలోనఽ,గటా తొద కలుు తోకకలు లేకుండా వుబాంగ ఈంచాయౌ.
-తోటలు డుతృో కుండా జడ చఽటృ
ట దద తిలో తులకటాటయౌ.
-తెగులు శూో కూన దఽఫుబలనఽ సభూలంగ తీళ తగులఫెటట ాయౌ.
-సమిభైన శూగు తూయు భమిము భుయుగుతూయు తృో భే శూ కయాం ఏమపట చేమాయౌ.
-తెగులు శూో కూన తోటలనఽ తాయగ నయకయౌ.
-తోట నమికూన తయురత తగియౌన చెత్నఽ కయౌిరేమాయౌ.
-కమిి తోదళ్ళనఽ బూభటాటతుకూ నయకుట వలా కట క తెగులు ఈధితితు తగిగంచవచఽి.
-తోకక తోటలో తెగులు ఈధితంగ ఈంటె కమిి రేమడం భాతురేమాయౌ.తకుకవగ ఈంటె కక కమిికే మితతం
చేమాయౌ.
-ంట భామిపడు విధానం ఄవలంతేంచాయౌ.ఈదా:చెయకు – వమి – చెయకు
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ఎయువుల మాజభానాం:
-చిి మకటట ఎయువులనఽ ళేందిామ ఎయువులనఽ రడటం వలన బూతలో తెగుళ్ళనఽ కలుగజేళే సాక్షాజీవులనఽ
ఄమికటేట శియౌందాాలు,ఫాకటటమిమా ఄతేవిదిి చెందఽతాభ.
-ఴకటర్ కు 120కూలోల తృొ టాష్ ఎయువు రేమడం వలన వడలు తెగులునఽ తగిగంచవచఽి.
-ళతౄయసఽ చేళన బేయకు భాతాబే నతాజతు ఎయువులనఽ రడాయౌ.

రేడు తూటి వుదిి:
-విత్ న భుచెిలనఽ రేడు తూటిలో 52ళెం.గేర. వదద కయబండజం 0.1% భందఽ కయౌ 30 తుతశులు వుదిి చేమాయౌ.
-గయౌలో తయతబైన రేడు అవిమిలో భుచెిలనఽ 50 ళెం.గే.ర వదద క గంట వుదిి చేళనుడె గడుు దఽఫుబ తెగులు
51 ళెం.గే.ర వదద మండె గంటలు వుదిి చేళనుడె కట క తెగులు ఄమికటట ఫడతాభ.

తెగులు తుమోధక యకలు:
ఎ)ఎయర కుళ్ైళ తెగులు: కో7706,కోఎ7602,కోటి8201,కో8021,కోఅర్8001,కో8013,కోఎ8402,85ఎ 267,83
ఎ30,87ఎ 298,87ఎ 397,83వి15.
త)కట క తెగులు – కో7706,కో8011,81ఎ 99,కో7805.
ళ)వడలు తెగులు – కో7219,కో7706.
డు)గడుు దఽఫుబ తెగులు:కో6907.

శియ్ంధా నాశన భందఽల రడకం:
కట క తెగులు తురయణకు విత్ నాతుి నాటే భుందఽ propioconazole 0.05% భందఽ దాావణంలో
15తుతశులు భుంచి నాటాయౌ.కమిి రేళన రంటనే కశూమి,30 మోజులకు భమోశూమి propioconazole 1త.యౌ.
/ యౌ. లేదా hexaconazole 2త.యౌ./యౌ దఽఫుబలెై చికమి చేమాయౌ.

జీవ తుమంతాణ:
టెకోడె
ై ర యా విమిడు, టెకోడె
ై ర యా శృమిుతుమం లనఽ బూతలోనఽ,విత్ న వుదిదగనఽ చేళ ఎయర కుళ్ైళ తెగులునఽ
కొంతవయకు తురమించవచఽినఽ.
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రేయుఱనగ
DISEASES OF GROUNDNUT
తికకఅకు భచి తెగులు:
తికకఅకు భచి తెగులు 2 యకలు.
1.భుందఽగ వచేి అకు భచి తెగులు
2.అలశాంగ వచేి అకు భచి తెగులు

1. భుందఽగ వచేి అకు భచి తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి CERCOSPORA ARACHIDICOLA ఄనఽ శియౌందాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
రేయుఱనగ ెైయుకు భుందఽగ ఇ అకుభచి తెగులు శూో కుతేంది.కఫటిట దరతుతు భుందఽగ వచేి అకు భచి
తెగులు ఄంటాయు.ెైయుెై ఇ తెగులు వితి్ న 30మోజులు తయురత కతుస్ ఽంది.తోదట అకుల ెైన తుయూమితబైన
చిని చిని భచిలు ఏయపడెనఽ.ఆవి ెమిగి గుండాటి 1-10మం.మం. ల రాసం గల గోధఽభ వయో ంగల నలా టి
భచిలు ఏయపడతాభ.ఇ భచిిమా చఽటట సఽుచితు వలమం ఈని భచిలు అకుల ెై ఫాగన
తుమిదషటంగ కతుంచఽనఽ.ఇ శియ్ంధాు తెజాలు భచిెై ఫాగన ెయగడం చేత భచిలకు నలుు వయో ం
ఏయపడెనఽ.ఇ భచిలు అకు ఄంతటా రాంచి అకులు ఎండు మయౌతృో వునఽ.ఇ శియ్ంధాం అకు త డుబ,కండు
ఫాగతుి కడా అశిసఽ్ంది.ఆది విత్ నాలలోనఽ,ంట ఄవఱేశులలో జీవిసఽ్ంది.గయౌ దాామ క తోకక నఽండు
ఆంకో తోకకకు రా్ చెందఽతేంది.

2.అలశాంగ వచేి అకు భచి తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి CERCOSPORA PERSONATA ఄనే శియౌందాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు ంట వితి్ న 40-45 మోజుల తయురత రేయుఱనగ ెైయు ెై ఇ తెగులు లక్షణాలు
కనడతాభ.అకులెైన తుయూమితబైన చిని చిని భచిలు ఏయపడు ఄవి ెమిగి గుండా ంగ భామి నలుు లేదా
భుదఽయు గోధఽభ వమోతుకూ భాయునఽ.శూభానాంగ ఇ భచిల చఽటృ
ట సఽు చితు వలమాలు
ఈండవు.అకు యొకక ఄడెగు ఫాగన శియ్ంధా తెజాల ెయుగుదల వలన నలా టి భచిలు ఄగుడెనఽ.ఇ
భచిలలో శియ్ందాతెజాల వలమాలుగ ఈందఽనఽ.ఇ శియౌధాం అకు త డుబ,కండాతుి కడా అశించఽనఽ.ఇ అకు
భచి తెగులు రతావయణంలో ఄధిక తేభ కయౌగి ఈండు ఈశుోో గరత 26-30ళెం.గే.ర ఈనిుడె భమిము రేయుఱనగ
తయురత రేయుఱనగ రేళనుడె ఇ తెగులు ఈధితి ఎకుకవగ ఈంట ంది.
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తురయణ:
-అమోగావంతబైన విత్ నానాతుి ఎనఽికుతు థెైమమ్ / capton 3గర. కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-ంట కోళన తయురత తృొ లంలో తగియౌన చెత్ చెదామతుి ఏమి కయౌి రేమాయౌ.
-రాధి కతుంచిన రంటనే 0.25% భాంకోజబ్ / 0.1% కయబండజం / 0.2% chlorothionil ది మోజుల
వావధిలో మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.
- తెగులునఽ తటట కొనే యకల ైన రేభన,నవీన్,తియుతి3 వంటి యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ.

తేాుప తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి PUCCINIA ARACHIDIS ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు తోదట భుదఽయు అకుల ెైన కతుస్ ఽంది.అకుల ఄడెగు ఫాగన చిని చిని సఽు లేదా
గోధఽభయంగు ఫుడుెల వంటి భచిలు ఏయపడతాభ.అకుల ెై ఫాగన లేతసఽు యంగు భచిలు
కనఫడతాభ.రతావయణ మిళి త
 ేలు ఄనఽకలంగ ఈనిుడె ఇ భచిలు అకు ఄంతటా రాంచి అకులు
ఎండుతృో వునఽ.ఇ రాధి లక్షణాలు అకు కడ,కండం ెై కడా గభతుంచవచఽి.ఇ రాధి విదిికూ 15-20 ళెం.గేర.
ఈశుోో గరత భమిము ఄధిక తేభతో కడున రతావయణం ఄనఽరైనది.

తురయణ:
- భాంకోజబ్ 0.25% భందఽ లేదా chlorothionil 0.2% లేక calixin 0.05% నఽ ది మోజుల వావధిలో
మండె శూయుా చికమి చేమవల నఽ.

తోవుా కుళ్ైళ తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి TOMATO SPOTTED WILT VIRUS దాామ రా్ చెందఽతేంది.

లక్షణాలు:
ఇ రైయస్ నఽ తిాప్ు(thrips) ఄనే కటటకలు క తోకక నఽండు ఆంకో తోకకకు రా్ చేశూ్ భ.రేయుఱనగ
తోలకతి్ న తయురత ఎుపడెైనా ఇ తెగులు అశించవచఽి.ంట వితి్ న నల మోజుల లోల ఇ తెగులు
అశితుినటా భతే ంట దిగుఫడు ూమి్గ తగుగనఽ.అకుల తొద లేత అకుచి లేదా లేత సఽు చి
వలము భచిలు ఏయపడెనఽ.తోకక యొకక ాధాన కండం,తోవుా ఫాగం తృయౌతృో భ
ఎండుతృో తేంది.తయురత ఇ లక్షణాలు తగతా తోవుాలకు కడా రాశూ్ భ.తెగులు శూో కూన తోకకల అకులు
చినివిగ ఈండు బయౌతియగడం వివిధ యంగులు భచిలు కయౌగిఈండటభు జయుగుతేంది.ఆట వంటి తోకకల
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కణుుల భధా దాయం తగిగ తోకకలు గిడసఫామి తృొ దవలే కతుశూ్ భ.తెగులు అశించిన తయురత వచిిన
అకులు చినివిగ ఈంటాభ.రాది తోకక త యౌ దశలో శూో కూనటా భతే కమలు ఏయపడవు.క రేల కమలు
ఏయపడుతే గింజలు భుడతలు డు రటిలో తోలకతే్ గుణం తగిగతృో తేంది.

తురయణ:-తృొ లంలో తోకకల శూందాత తగగ కుండా చాసఽకోరయౌ.
-రాధితు కొంతవయకు తటట కొనే కదిమి-6,ICGS11 వంటి యకలు శూగు చేమాయౌ.
-రేయుఱనగ ెైయు లో సజీ నఽ తశరభ ంటగ రేళ ఇ తెగులు రా్ తు ఄమికటట వచఽినఽ.
-తెగులు శూో కూన తోకకలనఽ ఼కూరేళ కయౌిరేమవల నఽ.
-ేనఽ ఫంక తురయణకై rogor లేక monocrotophos 1.6త.యౌ./య్ తూటికూ కయౌ చికమి చేమవల నఽ.

అభుదం
DISEASES OF CASTOR
వడలు తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి FUSARIUM OXYSPORUM RICINI ఄనే శియ్ంధాం దాామ రా్ చెందఽతేంది.

లక్షణాలు:
అభుదు తోకక అకులు నభాదిగ లేక హటాతే
్ గ సఽు వమోతుకూ భామి రడుతృో వునఽ.ఇ అకులు తోకక
నఽండు రేాలాడెత ెైకూ భుడెచఽకొతు ఈండెనఽ.తమాత అకులు ఎండుతృో భ ూమి్ తోకక గతూ కొతుి కొభాలు
కతూ చతుతృో వడం జయుగుతేంది అకుల ఇనల భధాలో ఆట క వయో ు భచిలు ఏయపడెనఽ.చతుతృో భన
తోకకలనఽ చీయౌి చాళనుడె లోల కణజాలాలు కుయళ,కండం ెై ఫాగభునకు కడా రాంచఽనఽ.ఇ
దశలో కొభా భమిము కండం ెై ఫాగలు మిశీయౌంచినుడె రటిెై తెలుు లేక గులాత వయో ు శియ్ంధా
ెయుగుదల కనడెనఽ.రతావయణంలో ఈశుోో గరత 17-30ళెం.గే.ర భధాలో ఈనిుడె భమిము నేల ఈశుోో గరత 2225ళెం.గే.ర ఈనిుడె ఇ తెగులు ఈదఽాతభగునఽ.ఇ శియ్ంధాం నేలలోనఽ,ంట ఄవఱేశులలోనఽ జీవిసఽ్ంది.

తురయణ:
-అభుదం ెైయు కోళన తమాత తోకకల ఄవఱేశులనఽ తీళరేళ నాశనం చేమవల నఽ.
-తెగులు శూో కూన తోకకలనఽ గుమి్ంచిన రంటనే తీళరేళ కయౌిరేమవల నఽ.
-ఎండాకలంలో నేలలనఽ లోతేగ దఽనాియౌ.
-తూయు తుయౌచే నేలలు భమిము లా ు తృాంతాలలో అభుదం శూగు చేమాయౌ.
-తృొ లంలో వీల ైనంత ఎకుకవగ వువుల ఎయువునఽ రేమాయౌ.
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-ంట భామిపడు దద తిన కతుసం 2-3 సంవతుమలకొకశూమి తృటించాయౌ.ఆందఽకు గనఽ సజీ ంటనఽ
ఎనఽికోరయౌ.
-తెగులు తటట కునే యకల ైన జోాతి,జ.ళ.ఴచ్-4,జాాల వంటి యకలనఽ శూగుచేమాయౌ.
-తృొ లంలో వయీ ు తూయు తులువకుండా జాగరత్ వఴించాయౌ.
-తెగులు శూో కూన తోకకలనఽ ఎపటికుపడె తృొ లం నఽండు త లగించాయౌ.
-ఄంతయ ంటగ కంది రేమడం దాామ కొంత వయకు తెగులు ఈధితితు తగిగంచవచఽి.
-కూలో విత్ నాతుకూ 3గర. కయబండజం / థెైమమ్ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.

గేరమట్ లేక కమకుళ్ైళ తెగులు:
కమకం:ఇ రాధి BOYRYTIS RICINI ఄనఽ శియౌందాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు భుఖ్ాంగ అభుదం గలెైన లేక కొతుి కమలెైన కడా ఏయపడవచఽినఽ.తోదట గలలోతు కొతుి
కమలెైన గోధఽభయంగు భచిలు ఏయపడెనఽ.తమాత ఇ రాధి ఄతుి గింజలకు తృాకునఽ.తెగులు శూో కూన
ఫాగలెై దాది ంజలు లాంటి ఫూడుద లేక గోధఽభవయో ు శియౌంధాు ెయుగుదలనఽ చాడవచఽినఽ.ఇ శియ్ంధా
తెజాలు గయౌ దాామ క తోకక నఽండు ఆంకొక తోకకకు రాంచఽనఽ.తెగులు శూో కూన కమలు బత్ ఫడు
కుయౌా తృో వునఽ.భుదిమిన కమలు కడా రాధి శూో కూనుడె కుయళ మయౌతృో వునఽ.ువుాలెై ఇ శియ్ంధాం
అశించడం వలా న ూత నలా గ భాయునఽ.అమోగావంతబైన అకులు తెగులు శూో కూన ఫాగలనఽ తాకటం వలన
కొతుి శూయుా తెగులు అకులెై కడా రాంచఽనఽ.అకులెై గోధఽభవయో ు చాయలు కనడెనఽ.కంకూ కడెై
భమిము ఱఖ్లెై కడా ఇ తెగులు అశించడభు వలన రాధి శూో కూన తృాంతాలలో ఆవి విమిగి
డుతృో వునఽ.అభుదభు తోకక గల రేళే సభమంలో గయౌలో తేభ ఄధికంగ ఈండు,మతిా ఈశుోో గరత
22 ళెం.గే.ర కనాి తకుకవగ ఈండు,చెదఽయుభుదఽయుగ వమీలు డునుడె ఇ తెగులు ఎకుకవగ అశిసఽ్ంది.

తురయణ:
-ంట ఄవఱేశులనఽ తీళరేళ తగులుఫెటట ాయౌ.తెగులు శూో కూన గలలనఽ ఏమి తృొ లాతుకూ దాయంగ రేళ తగులఫెటట ాయౌ.
-తృొ లంలో తోకకలనఽ భమజ దగగ యగ నాటమదఽ.
-కూలో విత్ నాతుకూ 3-4గర. కయబండజం భందఽ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-ూత సభమం నఽండు రతావయణ సాచనలకు ఄనఽగుణంగ వయీ ం డెటకు కతూసం 6-8 గంటల భుందఽ
కయబండజం 1గర.య్టయు తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ.
-వమీలు తగిగనా రంటనే భయల 0.1% కయబండజం భందఽ చికమి చేమాయౌ.
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-వమీలు తగిగనా తమాత ఎకమతుకూ 20కూలోల మూమిమ,10కూలోల భుామేట్ అఫ్ తృొ టాష్ రేళే్ తమాత వచేి
గలలు అమోగావంతంగ వశూ్భ.

నఽవుాలు
DISEASES OF SESAMUM
రేయు భమిము కండం కుళ్ైళ తెగులు:
కయకం: పుాళేమిమం అకూుశూో పమిమం fsp ళెశూత

లక్షణాలు:


ఎండె తెగులు శూో కూన తోకకల అకులు సఽు వమోతుకూ భామి రేాలాడెతేంటాభ. తదఽమి అకుల
ఄంచఽల లోతుకూ భుడెచఽకొతు మయౌతృో తాభ. కండం తొద నలా తు చాయలేయపడతాభ.



రేయానఽ చీయౌి మిశీయౌళే్ గోధఽభ యంగు చాయలు కతుశూ్ భ. రేయా ు కుయళతృో తాభ.



ఎండె తెగులు శూో కూన కండం తొద, కమల తొద గులాత యంగు శియ్ంధా తెజాలు కతుశూ్ భ.



తెగులునఽ కయౌగించే శియౌందాం బూతలోనఽ విత్ నాలు భమిము ంట ఄవఱేశులెైన జీవిసఽ్ంది.



బూతలో ఄధిక ఈశుోో గరత తెగులు విదిికూ ఄనఽకలం.

తురయణ:


ంట భామిపడుతు ఄనఽసమించాయౌ.



ంట ఄవఱేశులనఽ నాశనం చేమాయౌ.



కూలో విత్ నాతుకూ 3 గర. కతృటన్ / థెైమమ్ / కయబండుజం కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



కర్ అకూు కోామైడ్ (భాంకోజబ్ 3 గర./య్.) తూటికూ చికమి చేమాయౌ.

సమోకశూో పమ అకు భచి తెగులు:
కయకం: సమోకశూో పమ ళెశూత

లక్షణాలు:


అకుల ెై చిని కరభాకితి లేతు గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడతాభ. ఇ భచిలు భధా ఫాగం
తెలుు యంగులో ఈండు ఄంచఽలు నలుు ఉదా యంగులో ఈంటాభ. కమల ెై గుండాతు గోధఽభ లేక
నలుు యంగు భచిలు ఏయపడతాభ.



తెగులు కలుగజేళే శియ్ంధాం తెగులు శూో కూన విత్ నాలలోనా, బూతలోనఽ, ంట ఄవఱేశులెై జీవిసఽ్ంది.
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తురయణ:


తెగులు అశించిన ంట ఄవఱేశులనఽ తుయౄాయౌంచాయౌ.



కూలో విత్ నాతుకూ 2 గర. కయబండుజం కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.

అలట మేిమిమా అకు భచి తెగులు:
కయకం:ఇ తెగులు ALTERNARIA SESAMIఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు నఽవుా ంటనఽ 20-30 మోజుల వమసఽు నఽండు అశించవచఽినఽ.అకులెై గుండాతు వలమాల
వంటి భుదఽయు ఫూడుద వయో ు భచిలు ఏయపడెనఽ.ఇ భచిలు ెమిగి అకు ఄంతటా రాంచడం వలన
అకులు ఎండు మయౌతృో వునఽ.

తురయణ:
- థెైమమ్ 3గర / కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.తెగులు అశించిన ంట ఄవఱేశులనఽ
తుయౄాయౌంచాయౌ.
- భాంకోజబ్ / benlate 0.25% భందఽనఽ నఽవుా ెైయు వితి్ న 35-50 మోజుల తమాత 2శూయుా చలా వల నఽ.
-రాధితు తటట కునే టి.ళ-16,మస్.ఐ-156 వంటి యకలనఽ శూగు చేమాయౌ.

ఫూడుద తెగులు:
కయకం:ఇ తెగులు LEVELLULA TAURIKA ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:ఇ రాధి అగషేట నల భధా ఫాగంలో నఽవుాల ంట 45-50 వమసఽు ఈనిుపడె
ఄగుడెతేంది.అకులెై తెలాటి ఫూడుద యంగు భచిలు ఏయపడు ఇ భచిలు అకు ఄంతటా రాంచి కమలు
కాతుకూ మక భుందే అకులతూి మయౌతృో వునఽ.

తురయణ:తెగులు గభతుంచిన రంటనే తూటిలో కమిగే గంధకు తృొ డు 0.25% లేదా tridimorph 0.1% భందఽ
దాావణాతుి 7మోజుల రాధిలో మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.
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పలా ోడు లేక చీుయు కటట తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి బైకో తృాశూా దాామ సంకరతంచే రాధి.

లక్షణాలు:
రాధి లక్షణాలు తోకకలు ులపంచే దశలో ాసఽపటంగ కతుశూ్ భ.ుశుపలలోతు ఄతుి ఫాగలు అకులుగ
భాయతాభ.తోకక ెై అకులు చినివిగనఽ భమిము గుతే
్ లు గుతే
్ లుగనఽ ఏయపడతాభ.రాధి శూో కూన
తోకకలలో ఎకుకవ ఱఖ్లు ఏయపడు కణుుల భధా దాయం తగిగతృో తేంది.ఇ తోకకలు ూత ూమవు
భమిము కమలు కమవు.ఇ తెగులు మోళమస్ అయౌబళంకటస్ ఄనే జాళడ్ దాామ రాస్ ఽంది.

తురయణ:
-తౄో మేట్ గుయకలనఽ ఴకటయుకు 10 కూలోలు చకుపన బూతలో రేమవల నఽ లేక మోననకొరటర తౄస్ / డెై తథో భేట్
భందఽలనఽ 2 – 3 శూయుా చికమి చేమవల నఽ.
-రాధి గరస్బైన తోకకలనఽ ఼కూరేళ నాశనం చేమాయౌ.
-నఽవుా ంటనఽ అలసాంగ విత్ వలమునఽ.(dec 15 – jan 15)
-తెగులు కొంతవయకు తటట కొనే యకల ైన మజేశామి,చందన,ఴిభ,రై.ఎల్.ఎం.66, ర.ై ఎల్.ఎం.17 వంటి యకలనఽ
శూగు చేమాయౌ.

తృొా దఽదతియుగుడె
DISEASES OF SUNFLOWER
తేుప తెగులు:
కయకం:PUCCINIA HELIANTHI

లక్షణాలు:
-తోదట తెగులు లక్షణాలు కూంర ది అకులెై చిని ఆట క వయో ు తృొ కుకలుగ ఏయపడతాభ.
-తమాత తెగులు ెై అకులకు భమిము కంకూలోతు అకుచితు ఫాగలతుింటికూ రాస్ ఽంది.
-తెగులు అశించిన అకులు ఎయుు యంగుకు భామి ఎండుతృో తాభ.
-ఇ శియ్ంధాం ంట ఄవఱేశులలో తువశిసఽ్ంది.
-గయౌ దాామ శియ్ందా తెజాలు ెైయంతా రాశూ్ భ.

తురయణ:
-తెగులు తురయణకు ంట ఄవఱేశులనఽ తుయౄాయౌంచాయౌ.
-తెగులునఽ తటట కునే BSH-1వంటి యకతుి శూగు చేమాయౌ.
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- భాంకోజబ్ 2గర./య్. చికమి చేమాయౌ.

అలట మేిమిమా అకు భచి తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి ALTERNARIA HELIANTHI ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రా్ చెందఽనఽ.

లక్షణాలు:
అకుెై నలా తు గుండాతు భచిలు ఏయపడెనఽ.కండంెై భమిము అకు త డుభెై ువుా కూంర ది ఫాగన గోధఽభ
వయో ు భచిలు లేక చాయలు ఏయపడెనఽ.ఇ భచిలు క దాతుతో కటి కయౌళ ెదద భచిలుగ ఏయపడు రాధి
శూో కూన ఫాగలు చతుతృో వునఽ.రాధి తీవాంగ ఈనిుపడె అకులు మయౌతృో వడం భమిము కండం విమిగితృో వడం
జయుగుతేంది.విత్ నాల దాామ ఇ శియౌందాం వాంచినుడె విత్ నాలు కులా టం లేక తోలక ఎండె తెగులు
లక్షణాలు ఄగుంచఽనఽ.తెజదయాల ెై భమిము రేయు ఫాగల ెై నలా తు భచిలు ఏయపడటం వలన రేయా ు కుయళ
తోలకలలో నానఽడు తెగులు లక్షణాలు ఄగుంచఽనఽ.ఇ శియ్ంధాం విత్ నాలు భమిము తోకకల ఄవఱేశులలో
జీవిసఽ్ంది.గయౌ దాామ క తోకక నఽండు ఆంకో తోకకకు రా్ చెందఽతేంది.తేభతో కడున రేడు రతావయణం
ఇ రాధి విదిికూ ఄనఽరైనది.

తురయణ:
-ంట ఄవఱేశులనఽ శియ్ంధాాతుకూ అశరమతచేి ఆతయ కలుు తోకకలనఽ తురమించాయౌ.
- థెైమమ్ / capton 3గర./కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-తెగులు గభతుంచిన రంటనే భాంకోజబ్ 0.25% భందఽ మండె శూయుా చికమి చేమాయౌ.

ఫూజు తెగులు / downy mildew:
కయకం:PLASMAPORA HAULSTIDI

లక్షణాలు:
-ఇ తెగులు వలన నాయు కుళ్ైళ,కండం కుళ్ైళ,అకులెై భచిలు భమిము శియ్ంధాం తోకక ఄంతా
రాంచటం వంటి లక్షణాలు కతుశూ్ భ.
-అకుల భధా ఇనలరంట తాహమితం కోలోపభ,ఇనలు ఈతబ అకులు కూంర దకు భుడెచఽకొతు ఈంటాభ.
-అకులు సఽుచి యంగులో ఈండు కూంర ది ఫాగన తెలాతు ఫుజులాంటి శియౌంధాు ెయుగుదలనఽ
గభతుంచవచఽినఽ.
-శియౌందాం ఄంతమాఴికంగ ఈనిుపడె తోకకలు గిడసఫామి ఈంటాభ.
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-తెగులు అశించిన తోకకలలో ుశుపలు ుంసతాం కోలోపతాభ.అకులెై కోణాకయు సఽు చితు
భచిలు ఏయపడతాభ.
-తెగులు అశించిన తోకకలలో ుశుపలు తుటాయుగ ఈంటాభ.
-శియ్ంధాం విత్ నాలలో,ంట ఄవఱేశులలో జీవిసఽ్ంది.చలా తు తేభతో కడున రతావయణంలో ఫాగ రా్
చెందఽతేంది.

తురయణ:


ంట భామిపడు చేమాయౌ.



ంట ఄవఱేశులనఽ తుయౄాయౌంచాయౌ.



metalaxil 3గర./కేజ విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



copper oxy chloride 3 గర./య్. లేదా metalaxil 3గర./య్. తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ.

కండం కుళ్ైళ తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి SCLEROTINIA SCLEROTIARM ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రా్ చెందఽనఽ.

లక్షణాలు:
తోకకలు ులపంచే దశకు భుందఽ 7-10 మోజులలో రేడు రతావయణం ఈనిుడె ఇ రాధి ఄధికంగ
శూో కుతేంది.తృొ లంలో ఇ రాధి గుంులు గుంులుగ గతు ఄకకడకకడా గతు ఈండవచఽినఽ.తోదట
తోకకలలోతు ెై అకులు రడుతృో వునఽ.2,3మోజుల తయురత తగతా అకులు మయౌతృో భ తోకకలుఎండుతృో వునఽ.
చతుతృో భన తోకకలు నలుు యంగులో ఈందఽనఽ.రాధి శూో కూన కండం బూత నఽండు 25 ళెం.తొ. ఎతే
్ వయకు
వంకయగ భామి ఈండెనఽ.ఇ తృాంతం బత్ గ ఈండు తూటిలో తడునటా ఈందఽనఽ.దరతుెై తెలాతు శియ్ందాు
తంతేవులు ెయుగునఽ.దరతులో అరల గింజ మిభాణంలో గల ళృేమోలమా తెజాలు ఏయపడెనఽ.కండం బూత
ఈమితలం దగగ య చీయౌతృో భ తోకకలు విమిగి డుతృో వునఽ.ువుా కూంర ది ఫాగన తోదట తూటిలో తడునట వంటి
భచిలు ఏయపడున తృాంతం ఈదాయంగు లోకూ భాయునఽ.తేభతో కడున రతావయణంలో దరతుెై తెలాతు శియ్ంధాు
ెయుగుదల ఈందఽనఽ.దరతు వలన ువుాలు తోత్ ంగతు,కొంత ఫాగం కతు కుయళ ుశుపలు చీయౌ దామల వలే
కనడెనఽ.విత్ నంెై తృొ య యంగు కోలోపవునఽ.విత్ నాల కూంర ది తృొ యలో భమిము విత్ నాల చఽటృ
ట ,అవ గింజ
మిభాణంలో గల ళృేమోలమా తెజాలు ఏయపడెనఽ.ఇ శియ్ంధాం ంట ఄవఱేశులలోనఽ,నేలలో,విత్ నాలలో
జీవిసఽ్ంది.
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తురయణ:
-ంట ఄవఱేశులనఽ,శియ్ందాాతుయౌ అశరమతచేి ఆతయ కలుు తోకకలనఽ తురమించాయౌ.
-carboxin /capton 3గర./కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.
-copper oxy chloride 3గర./య్. తూటికూ కయౌ తోకకల తోదళ్ళ వదద తృో మాయౌ.

కంది
DISEASES OF REDGRAM
వడలు తెగులు లేక విల్ట :
కయకం:ఇ రాధి FUSARIUM UDUM ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రా్ చెందఽనఽ.

లక్షణాలు:
తోకకల తోలక దశ నఽండు ఄతుి దశలలోనఽ ఇ రాధికూ లోనఽ కవచఽినఽ.తోకకలు వడయౌతృో వడభు
ఄకశూాతే
్ గ కతు,కరబేగతు జయగవచఽినఽ.రాధి శూో కూన తోకకల అకులు సఽు యంగుకు భామి అకులు
వడయౌతృో భ ఎండుతృో వునఽ.అకులు ఎండటభు తోదల ైన తయురత తోకక తోత్ ం గతు,లేక కొతుి కొభాలు
కతూ ఎండుతృో వునఽ.తెగులు శూో కూన ఱఖ్లెై తెలాతు శియౌంధాు ెయుగుదలనఽ గభతుంచవచఽి.తెగులు శూో కూన
కొభాలు,కండం భమిము రేయా ు లోల నలా గ భాయునఽ.కొభా యొకక ఫెయడె తీళ చాళనచో శియౌంధాు
ెయుగుదలనఽ గభతుంచవచఽి.శియ్ంధాం బూతలోనఽ భమిము తోకకల ఄవఱేశులలో జీవిసఽ్ంది.

తురయణ:
-రాధి గరస్బైన తోకకలనఽ నాశనం చేమాయౌ.
-రేసవి కలంలో బూతతు లోతేగ దఽనివల నఽ.తూయు తులా ఈండే బూతలో కంది శూగు చేమకడదఽ.
-జొని ంటలో కందితు తశరభ ంటగ శూగు చేమవల నఽ.
-రాధి తుమోధక యకభుల ైన ఐ.ళ..ఎల్.87119, ఐ.ళ..ఎల్.8863 వంటి యకలనఽ శూగుచేమవల నఽ.

phytophthora అకు ఎండె తెగులు:
కయకం:PHYTOPHTHORA DRESHLERA KAJANI

లక్షణాలు:
-ఇ తెగులు వలన లేత తోకకలు ఄకశూాతే
్ గ చతుతృో తాభ.తెగులునాశించిన తోకకలలో అకుల ెై తూటి
భచిలు,కండం భమిము అకు త డుబల ెై గోధఽభ వయో ు లేదా నలా తు భచిలు కతుంచఽనఽ.
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-తెగులునాశించిన తోకకలు రడు భాడుతృో తాభ.కండభు భుమిము కొభాలు తెగులు శూో కూన ాదేశంలో
విమిగితృో తాభ.
-ఇ తెగులు ఈధితి వమీలు భమిము గలులు ఄధికంగ ఈనిుపడె తెలుసఽ్ంది.
తురయణ:
-త.డు.ఎన్-1 వంటి తెగులు తటట కొనే యకలనఽ ండుంచాయౌ.
-trichoderma viridi

తౄో యుాలేషన్ 4గర.భమిము metalaxil 6గర. / కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి

చేమాయౌ.
-భుయుగు తూయు తృో భే శూ కయాం కయౌగించాయౌ.
-ెైయు ెై య్టయు తూటికూ 2గర. ridomil MZ భందఽనఽ చికమజ చేమాయౌ.

వంధాతా తోజాభక్ తెగులు:
కయకం:STERILITY MOSAIC VIRUS

లక్షణాలు:
రాధి శూో కూన తోకకలు గిడసఫామి,అకులు లేత అకుచి లేక సఽు వమోల తయతబై ఈండెనఽ. కండం
కణుుల భధా దాయం తకుకరై అకులు గుంులు గుంులుగ కనడెతేంది.అకులు చినివిగ భామి
తోత్ ం తోకకలు కతూ,కొతుి కొభాలు కతూ ులపంచవు.తెగులు శూో కూన తోకకలు తుటాయు కొభాలు రేళ
చీుయుకటట వల కతుంచఽనఽ.కొతుి కంది యకలలో అకుల ెై గుంులు భచిలు ఏయపడెనఽ.ఇ రాధి
ఄళేుమిమా కజాతు ఄనే నయౌా దాామ క తోకక నఽండు ఆంకొక తోకకకు రా్ చెందఽనఽ. ఈశుోో గరత ఎకుకవగ
ఈండు,తృొ డు రతావయణం ఈనిుడె ఇ రాధి ఫాగ విదిి చెందఽతేంది.

తురయణ:
-రాధి తుమోధక యకల ైన ఐ.ళ..ఎల్.87119, ఐ.ళ..ఎల్.85063,త.ఎస్.ఎం.అర్.853, త.ఎస్.ఎం.అర్.736
వంటి యకలనఽ శూగు చేమాయౌ.
-రాధి శూో కూన తోకకలనఽ ఼కూరేమవల నఽ.
-నయౌా తురయణకు 3గర. తూటిలో కమిగే గంధకు తృొ డు లేదా 4త.య్. kelothane నఽ రమతుకూ కశూమి మండె
దతౄలుగ చికమి చేమవల నఽ.
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ఫాకటటమిమా అకు భచి తెగులు:
కయకం:XANTHOMONAS CAMPISTRIS pv CAJANI

లక్షణాలు:
-30 మజుల వమసఽని తోకకలెై ఇ తెగులు ఎకుకవగ శూో కుతేంది.
-తోకకల కూంర ది అకుల ెై చిని భచిలు ఏయపడు వీటి చఽటృ
ట కరంతివంతబైన వలమాలు ఏయపడతాభ.
-తదఽమి కండం ెై గయుకుగ ఈని ఈఫెబతే
్ గజీ భచిలు ఏయపడు కండం విమిగితృో తేంది.విమిగిన ఫాగం
తోకకనే ఄంటిెటట కొనే ఈంట ంది.
-తెగులు తీవాత ఄధికబైనుడె తెగులు శూో కూన కొభాలు ఎండుతృో తాభ.
-గయౌలో తేభతో కడున రేడు రతావయణం (25-30)తెగులు రా్ కూ దో హదడెతేంది.

తురయణ:
-streptocyclin 1గర./10య్. తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ.

ెసయ భమిము తనఽభు
DISEASES OF GREEN GRAM AND BLACKGRAM
ఫూడుద తెగులు:
కయకం: ఇ రాధి ERYSIPHAE POLYGONY ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రా్ చెందఽనఽ.
లక్షణాలు: శూధాయణంగ ెైయు ూత దశ చేయుకొనే సభమంలో ఇ తెగులు అయంబభవుతేంది. అకుల తొద
తెలాతు ఫూడుద చయౌా నటా చిని చిని భచిలు ఏయపడు ఄవి కరబే ెమిగి అకు ఫాగనింతా అకరతశూ్భ. రాధి
తీవాత ెమిగే కొలదర అకు ఆయురైులా ఫూడుదతో ూమి్గ కపరేమఫడెనఽ. అకులు సఽు వమోతుకూ భామి
ఎండు మయౌతృో తాభ. కమల సంఖ్ా తగిగ కమలు తాయగ కాతుకూ వచిి గింజల మిభాణం కడా తగుగతేంది.
ఇ తెగులు రా్ కూ చలా తు తృొ డు రతావయణభు ఄనఽరైనది. గయౌ దాామ ఇ తెగులు క తోకక నఽండు ఆంకో
తోకకకు రా్ చెందఽతేంది.

తురయణ:
1. ఇ తెగులు అశించిన రంటనే, భమో 15 మోజుల వావధిలో మండవ శూమి య్టయు తూటికూ కయబండజం 1 గర.
లేదా థయోపనేట్ తథెైల్ 1 గర. లేదా టెడు
ై ర భార్ఫ 1 త.య్. లేదా కమథరన్ (Kerathene) 1త.య్.
య్టయు తూటికూ కయౌ చికమి చేమాయౌ.
2. తెగులు తటట కొనే యకలనఽ వితే
్ కోరయౌ.
3. ెసయ – జ.అర్.ము.ఎమ్ 1, ూస 9072, డఫుాూ.జ.జ 48, 62, టి.ఎ.అర్.ఎమ్ 1
తనఽభు – కిషటమా, ఎల్.త.జ. 623, టి.ఎమ్. 962
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తేాుప తెగులు:
కయకం: మూమోబైళస్ తౄళయోయౌ

లక్షణాలు:


ఇ తెగులు తోదటిగ అకులెై గుండాతు ఆట క యంగు శూో పటకు భచిలు ఏయపడు తయురత అకుల
కూంర ద ఫాగభునకు శూో కునఽ.



తెగులు తీవాత ఄధికబైనుడె ఇ భచిలు అకు ఄంతటా రాంచఽనఽ.



చివమి దశలో అకులు ఈఫెబతే
్ గ ఄభా మయౌతృో తాభ.

తురయణ:


LBG 64 వంటి తెగులు తటట కొనే యకలనఽ ఎంక చేసఽకోరయౌ.



భాంకోజబ్ 3గర. లేదా టెడు
ై ర భార్ఫ 1 త.య్. / య్. లేదా తూటిలో కమిగే గంధకం చికమి చేసఽకోరయౌ.

ళెమోకశూో పయ అకుభచి తెగులు:
కయకం: ళెమోకశూో పయ కతుళెన్ు

లక్షణాలు:


ఆది తనఽభు, ెసయ భాగనఽలోా చాలా భుఖ్ాబైన, ఄధికంగ వచేి తెగులు.



ఇ తెగులు శూో కూన అకులెై గోధఽభ యంగు గుండాతు చిని చిని భచిలు ఏయపడు ఄనఽకల రతావయణ
మిళి త
 ేలోా ఇ భచిలు ెదదరై అకులు ఎండు మయౌతృో తాభ. దరతు వలన కమలోా గింజలు సమిగ
తుండవు.



ఇ తెగులు విత్ నం దాామ వచిి, మయౌతృో భన అకులలో, కుయళన అకుల ెై జీవిసఽ్ంది.

తురయణ:


UG 135, TPU 4, TPU 5, TPU 11, TPU 12 వంటి తెగులు తటట కొనే యకలనఽ నాట కోరయౌ.



దరతు తురయణకు య్టయు తూటికూ 2.5 గర. భాంకోజబ్ లేదా 1గర. కయబండజం నఽ కయౌ రడటం భంచిది.
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కొమిననశూో పమ అకుభచి తెగులు:
కయకం: కొమిననశూో పమ కళుకోలా

లక్షణాలు:


ఇ తెగులు తనఽభు, ెసయ, ఫొ ఫబయుా ండుంచే ఄతుి తృాంతాలలో ఄధికంగ వసఽ్ంది.



ూత దశలో ఇ తెగులునఽ గుమి్ంచవచఽి.



అకుల ెై ఫాగన భుదఽయు గోధఽభ యంగు గుండాతు భచిలు ఏయపడెతాభ.



భచిలు క దాతుతో కటి కయౌళ ెదదరై అకులెై వలమాకయు భచిలుగ కనడతాభ.



తెగులు తీవాత ెమిగిన కొలది అకుల ెై యంధాాలు ఏయపడు నభాదిగ అకులు మయౌతృో తాభ. దరతు వలన
దిగుఫడు ఄధికంగ తగిగతృో వునఽ.



ఇ తెగులు రా్ విత్ నం దాామ జమిగి, కుయళన అకులెై జీవిసఽ్ంది.

తురయణ:


LBG 167 యకం ఇ తెగులునఽ తటట కొనఽనఽ.

రేయు కుళ్ైళ తెగులు:
కయకం: మైజోకోటతుమా శూొ లాతు
లక్షణాలు:


ఇ తెగులు గింజ ఏయపడే దశలో కనడెతేంది.



త యౌదశలో ఇ తెగులు వలన గింజ కుళ్ైళత, తోలక ఎండుతృో వుట, భమిము రేయు కుళ్ైళట వంటి
లక్షణాలు కతుంచఽనఽ.



అకులెై సఽు యంగు భచిలు ఄకకడకకడా ఏయపడెనఽ.



ఇ భచిలు కదాతుతో కటి కలళ ెదదరై అకులు కరబే ఎండుతృో వునఽ.



రేయు, కండం తోదలు ఫాగం నలా గ భామి, కండం ెై ఫెయడె మయౌతృో వునఽ.



తెగులు శూో కూన తోకకలు వడయౌతృో వునఽ.



తయౌా రేయు చీయౌి చాళనటా భతే లోల కణజాలం ఎయుు యంగుకు భాయునఽ.



ఇ తెగులు నేల దాామ సంకరతసఽ్ంది.

తురయణ:


LGG 407 వంటి తెగులు తటట కొనే యకలనఽ ఎంక చేసఽకోరయౌ.



కమ ఏయపడే దశలో తూటి ఎదద డు లేకుండా చాసఽకోరయౌ.



టెకోడె
ై ర మా విమిడు తౄయుాలేషన్ 4 గర. / కేజ విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ
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ఫాకటటమిమా అకు భచి తెగులు:
కయకం: జాంతోమోనాస్ తౄళయోయౌ

లక్షణాలు:


ఖ్మజఫ్ లో ఎకుకవగ ఇ తెగులు శూో కుతేంది.



తెగులు త యౌ దశలో అకులెై ఫాగన కణజాలాతుి రాధి జనకలు తినేమడం వలన అకులు
ఈఫెబతే
్ గ భామి గయుకుగ తమాయగునఽ.



భచిలు కదాతుతో కటి కయౌళ అకులు సఽు యంగుకు భామి మయౌతృో వునఽ.



అకు ఄడెగు ఫాగన ఎయుు యంగు భచిలు ఏయపడెనఽ.



కండం భమిము కమల తొద తెగులు రాంచఽనఽ.



ఇ తెగులు రా్ విత్ నం దాామ సంకరతంచి, తూటి దాామ క తోకక నఽండు రేమకక తోకకకు
రాంచఽనఽ.

తురయణ:


LGG 407, LGG 444, JAL 781, NDM 88-14, MC-537 వంటి తెగులు తటట కొనే యకలనఽ శూగు
చేసఽకోరయౌ.



విత్ నాతుి 30 తుతశులు తృట ళెటాతృట ో బైళన్ 500ppm దాావణంలో నానఫెటిట వితే
్ కోరయౌ.



3g కర్ అకటు కోామైడ్ క య్టర్ తూటిలో కయౌ చికమి చేసఽకోరయౌ.

లాాకు తెగులు:
ఇ రాధి ఎలోా తోజాభక్ రైయస్ దాామ రాస్ ఽంది. అకుల ెై కంతివంతబైన సఽు భమిము భుదఽయు
అకుచి యంగులో కయౌళన తృొ యలు లేక భచిలు అకుల ఈమితలం ెై ఏయపడు తమాత అకులు బయుుతో
కడున కంతివంతబైన సఽు యంగుకు భాయునఽ. తెగులు శూో కూన తోకకలు తకుకవ ూత కయౌగ ఈండు తకుకవ
కమలనఽ కయౌగ ఈంటాభ. కమలు కడా సఽు వయో ంలోకూ భామి గింజలు చినివిగ ఈంటాభ. ఇ రైయస్
తెలాదో భల దాామ రా్ చెందఽతేంది.

తురయణ:


ఇ రాధి రా్ కూ కయణబైన తెలాదో భ తురయణకై డెైతథో ఏట్ లేక మోననకోరటరతౄస్ లాంటి భందఽనఽ
చికమి చేమవల నఽ.



ఇ రాధితు తటట కొనే యకల ైన
తనఽభ - LBG 20, PU 31, LBG 752, T-9, TU 94-2.
ెసయ – LGG 407, ML 267, LGG 460, WGG 37.
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తయ
DISEASES OF CHILLIES
నాయు కుళ్ైళతెగులు:
కయకం: థిమం ఄతౄతుడమేాటం, పెైటాఫ్్ మ ఆనఫశూటన్ు

లక్షణాలు:


ఇ తెగులు లక్షణాలు 2 దశలోా కతుంచఽనఽ.



తోలకలు నేల ెైకూ మక భుందఽ

– ఇ దశలో తోలకతి్ న విత్ నాలు నేల ెైకూ మక భుందే కుయళ

చతుతృో తాభ.


కొతుి శూయుా విత్ నాలు తోలకత్ కుండానే కుయళ తృో వునఽ.



విత్ నం నఽండు ాధభ భూలం భమిము ాధభ కండం ూమి్గ మక భుందే కుయౌా తృో వునఽ.



ఇ దశలో తెగులు లక్షణాలతూి నేలలోనే జయుగునఽ. కనఽక దరతుతు గుమి్ంచలేక విత్ నం తోలకత్ లేదతు
ఫావిశూ్యు.



తోలకలు నేలెైకూ వచిిన తయురత విత్ నం తోలకతి్ న తయురత భమిము తోకకల కండం గటిట డే
వయకు ఏ దశలోనైనా ఇ తెగులు అశించవచఽి.



శూధాయణంగ తెగులు తోకక యొకక రేయా దాామ లేదా నేలనఽ తాకే కండం దాామ శూో కుతేంది.



తెగులు శూో కూన ఫాగలు బత్ గ ఈండు తూటితు ఼లుికునిటా కతుంచఽనఽ.



తెగులు తీవాత వలన నేలనఽ తగిలే కండం వదద కుయళతృో భ నేలెై విమిగి డెనఽ.



అమోగాంగ ఈని నాయు తోకకలు క మోజులోనే ఇ తెగులుకు గుమి ఄగునఽ.



శూధాయణంగ నాయు తోకకలు చతుతృో భే భుందఽ తెజదయాలు అకులు రడుతృో వడం



ఇ తెగులు అశించడం వలన నాయు భడులో తోకకలు గుంులు గుంులుగ చతుతృో వునఽ.

ఄనఽకల మిళి త
 ేలు:


లేత తోకకలలోనే ఇ శియ్ంధాం తెగులునఽ కలుగజేస్ ఽంది. కణజాలాలు గటిట డున తమాత తెగులు శూో కే
ఄవకశం తకుకవగ ఈంట ంది.



నేలలో ఄధిక తేభ భమిము ఄధిక ఈశుోో గరత ఈండడం.



ఫాగ చివకతు వువుల ఎయువు రడటం.



గత ెైయుకు సంబందించిన మోళ్ైళ, ఎండున అకులుండడం.



భుయుగు తూయు తృో భే శూ కయాం సమిగ లేకుండెట.



ంట భామిపడు చేమకతృో వటం.



నాయు భడులో విత్ న మోతాదఽ ఎకుకవ రేమడం.

రా్: ఇ శియ్ంధాతెజాలు బూత దాామనఽ, తూటి దాామనఽ క తోకక నఽండు రేమకక తోకకకు రా్ చెందఽనఽ.
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తురయణ:


తేయౌక తృటి నలలోా నాయు భడు రేమాయౌ.



బూభటట ం కంటే 6-8 ఄంగుయాలు ఎతె్ న
్ నాయు భడులో విత్ నం తృో మాయౌ.



నాయు భడులో విత్ నాలు లిగ చలాాయౌ.



ూమి్గ చివికూన వువుల ఎయువు రడాయౌ.



తకుకవ మోతాదఽలో ఎకుకవ శూయుా తూయు ెటట ాయౌ.



కే భడులో ాతి సంవతుయం నాయు ెంచమదఽ.



ఄధిక మోతాదఽలో నతాజతు రడమదఽ.



నాయుభడు రేళే సి లంలో నేలెై చెత్ రేళ కలాియౌ.



థెైమమ్ / కట న్ 3 గర. 1 కేజ విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



నాయు భడుతు తీళన తమాత 10-15 మోజుల వావధిలో భాంకోజబ్ 0.25% లేదా కయబండుజం 0.1%
భందఽనఽ నేల తడుచేలా చికమి చేమాయౌ.

శీమీయంబక్షమభు భమిము కమ కుళ్ైళ తెగులు:
కయకం:ఇ రాధి కొలా టరటెకమ్
ైర
కాుళ ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు: ఇ శియ్ంధాం గయౌ భమిము విత్ నాల దాామ రా్ చెందఽతేంది. శూభానాంగ ఄకోటఫర్ భమిము
నవంఫర్ భాశూలోా లేత కొభాలకు భమిము ుశుపలకు ఇ తెగులు అశిసఽ్ంది.
ఇ తెగులు తోదట ుశుపలకు అశించి కరభంగ కండం కొభాలకు రాంచఽనఽ.
కొభాల ఫెయడె ెై గోధఽభ యంగు భచిలు ఏయపడెనఽ. ఇ భచిలు ెదదరైన తయురత భచిల భధా ఫాగంలో
శియ్ంధా తెజాలు వలమాలుగ ఈండెనఽ. తెగులు శూో కూన కొభాలు కొన ఫాగం నఽండు కూంర దికూ వడయౌ
ఎండుతృో తాభ. ఇ శియ్ంధాం చిి భమిము ండె కమలెై అశించినుడె కమలెై భుదఽయు గోధఽభ యంగు
భచిలు ఏయపడెనఽ. తమాత కమలు కుయళ రడుతృో వునఽ. ఇ శియ్ంధాం ాధాన కండం ెై అశించి రేయు కండం
ెై కడా రాంచఽనఽ. రేయు ఫాగంలో కడా కండం ెై ఏయపడెనట వంటి భచిలు ఏయపడు తోకకలు కిశించి
చతుతృో వునఽ. ఇ శియ్ంధాం విత్ నాలలోనఽ నేలలోనఽ భమిము ఆతయ తోకకలెై కడా రాంచఽనఽ.

తురయణ:


తృొ లాతుి వుబాంగ దఽతుి తోదలుానఽ తీళరేమాయౌ.
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కూలో విత్ నాతుకూ 3 గర. కట న్ / భాంకోజబ్ తో విత్ న వుదిి చేమాయౌ.



అమోగావంతబైన తోకకల నఽండు విత్ నాతుి ళేకమించాయౌ.



తృోా కొనజోల్ 2 త.య్., డెైపెనకొనజోల్ 1 త.య్. 1 య్టయు తూటికూ కయౌ ూత సభమంలో కమలు
ండె ఫామే సభమంలో చికమి చేమాయౌ.

ఫూడుద తెగులు:
కయకం: ఇ రాధి ల రలుాల టామిక ఄనఽ శియ్ంధాం దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు:
ఇ తెగులు ఎకుకవగ నవంఫర్ భమిము భామిి భాశూల భధాలో తయ ెైయుకు ఎకుకవగ అశిసఽ్ంది.
తోదట తోకకల కూంర ది అకులెై తెలాటి ఫూడుద యంగు భచిలు ఏయపడెనఽ. కరబే ఇ భచిలు ెదదరై అకు
ఄంతటా రాంచి ెైకూ కడా విస్ మించఽనఽ. రాధి శూో కూన అకులు సఽు యంగుకు భామి ఎండు మయౌతృో తాభ.
ఇ తెగులు శూో కటం వలన ూత విమజతంగ మయౌతృో వునఽ భమిము తోకకలలో ులపంచే శకూ్ క్షీతుసఽ్ంది. చలా తు
తృొ డు రతావయణం ఇ రాధి విదిికూ ఄనఽరైనది.

తురయణ: దరతు తురయణకు తూటిలో కమిగే గంధకం 3%, కేమథెన్ 0.1% భందఽనఽ చికమి చేమాయౌ.

ఫాకటటమిమా అకు భచి తెగులు:
కయకం: ఇ రాధి జాంతోతోనాస్ కంెళట ాస్
 రళకటరమిమా ఄనే ఫాకటటమిమా దాామ రాస్ ఽంది.

లక్షణాలు: అకుల ెై చిని చిని గుండాతు లేదా అకితి లేతు తూటితో తడునట వంటి భచిలు అకు ఄడెగు
ఫాగన ఏయపడెనఽ. ఇ భచిలు భుదఽయు గోధఽభ యంగులో నఽండు ఉదా యంగులోతుకూ భామి భచిల భధాలో
నలా గ ఈండెనఽ. ఇ భచిల భధాలో గుంతగ ఈండు ఈతబ ఈండెనఽ. తమాత ఇ ఈతబన ఫాగభు గయుకుగ
భాయునఽ. భచిల చఽటృ
ట చిని సఽు చితు వలమం ఈంట ంది. ఇ భచిలు అకు ఄంతటా రాంచి
అకులు ఎండు మయౌతృో వునఽ. కొతుిశూయుా అకు త డుభ భమిము లేత కొభాలెై కడా ఇ రాధి రాంచఽనఽ.
చిి కమల ెై తూటిలో తడునట వంటి భచిలు కడా ఏయపడెనఽ. ఇ రాధి విత్ నాల దాామ రాస్ ఽంది.
భమిము ంట ఄవఱేశులోా కడా జీవిసఽ్ంది. ఈశుోో గరత 22-34 ళెం.గే.ర ఈండు గయౌలో ఄధిక తేభ ఈనిుపడె
జూల ై నఽండు ళెట ంె ఫర్ భాశూల వయకు ఎకుకవగ వసఽ్ంది.
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తురయణ:


తృాంటర బైళన్ లేక ళె్ రతృట ో ళెైకా న్
ూ 200 భందఽనఽ ఏదెైనా మగి ధాతేవు కయౌగ న శియ్ందా నాశితు 0.25% కయౌ
మండె లేక భూడె శూయుా చికమి చేమవల నఽ.

టభాట
DISEASES OF TOMATO
పెైటాఫ్ో్ మ ఎండె తెగులు (లేట్ ఫెా ట్
ల అఫ్ టభాట):
కయకం: ఇ తెగులు పెైటాఫ్ో్ మ ఆనఫశూటన్ు ఄనఽ శియ్ంధాం వలన కలుగుతేంది.

లక్షణాలు: నేల ెైన ఈని తోకక యొకక ఄతుి ఫాగలకు తెగులు శూో కుతేంది. అకుల ెై గోధఽభ వయో ు
కణజాల క్షము భచిలు ఏయపడు అకులు ఎండుతృో వునఽ. తెగులు త యౌదశలో తృయౌతృో భన అకుచి వయో భుతో
ఈండు తయురత గోధఽభ వయో భు నఽండు నలుు వయో ు భచిలుగ భాయునఽ. ఇ ఎండుతృో భన భచిలు
భుందఽగ అకుల చివమి ఫాగలలో కతు ఄంచఽలలో కతూ ఏయపడు ఄనఽకల రతావయణ మిళి త
 ేలలో అకు
ఄంతటా రాంచఽనఽ. ఄధిక తేభ గల తృాంతాలలో తెగులు త ందయగ రా్ చెందఽనఽ. తృొ డు రతావయణంలో
తెగులు రా్ నభాదిగ జేయుగునఽ. తెగులు లక్షణాలు భుందఽగ తోకక కూంర ది అకులెై కతుంచఽనఽ.
కమలెై భుదఽయు గోధఽభ వయో ు జగుయులాంటి భచిలు ఏయపడెనఽ. ఇ భచిలు ెమిగి కమ ఄంతటా
రాంచఽనఽ. తెగులు శూో కూన కమ ఫాగం త యౌదశలో కమకు ఄంట కొతు ఈండెనఽ. తేభ గల రతావయణంలో
కమలలో గుళ్ైళ ఏయపడు, తెలాతు శియ్ంధాం ెయుగుదల కతుంచఽనఽ. ఇ తెగులు విత్ నం దాామ రా్
చెందదఽ. శియ్ంధాతెజాలు వయీ భు తూటి దాామ లేక శూగు తూటి దాామ, అకులనఽ తినే కటటకల దాామ భమిము
తృొ డు రతావయణంలో గయౌ దాామ రా్ చెందఽనఽ.
కూంర ద తెయౌన రతావయణ మిళితేల అధాయంగ తెగులు శూో కే సభమాతుి గుమి్ంచవచఽినఽ.
మతిా ఈశుోో గరత తృొ గ భంచఽ ఏయపడటాతుకంటే తకుకవగ ఈండాయౌ. ఇ ఈశుోో గరత కతూసం 4 గంటల ైనా ఈండాయౌ.
ఄతాలప ఈశుోో గరత 100C ఈండాయౌ.
భయుసటి మోజు భఫుబలు ఈండాయౌ.
24 గంటలలో కతూస వయీతృతం 0.1 త.తొ. ఈండాయౌ.

తురయణ:


నేలలో శియ్ంధా తెజాలు జీవించే ాదేశంలో టభాట ంటనఽ రేమమదఽ.
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తెగులు లక్షణాలు కతుంచక భుందే జీనబ్, భాంకోజబ్, డెకోతుల్, డెై తృో లటాస్ వంటి భందఽలనఽ
(1.5 నఽండు 2.5 కూలోలు / ఴకటయుకు) అకులు ఄడెగు ఫాగంలో డెవిధంగ చికమి చేమాయౌ.



తృొ లంలో తేభనఽ తగిగంచడాతుకూ తోకకలనఽ ళతౄయసఽ చేళన దాయంలో నాటాయౌ.



తెగులు శూో కే ాదేశంలో నతాజతు, ఎయువుల మోతాదఽ తగిగంచాయౌ.

అలట మేిమిమా ఎండె తెగులు (ఎమిా ఫెా ట్
ల అఫ్ టభాట):
కయకం: ఇ తెగులు అలట మేిమిమా శూొ లాతు ఄనే శియ్ంధాం వలన కలుగుతేంది.

లక్షణాలు:
తెగులు తీవాత జూన్ – జూల ై భాసంలో వితి్ న ంట ెై ఎకుకవగ జనవమి నఽండు ఏాల్ భాసంలో వితి్ న ంటెై
తకుకవగనఽ కతుంచఽనఽ.
అకులెై చిని చిని తృయౌతృో భన గోధఽభ వయో ు భచిలు ఏయపడు భచిలెై అకుచి తూయౌవయో ు శియ్ందాు
ఎదఽగుదల కతుంచఽనఽ. తెగులు భుందఽగ తోకక కూంర ది అకులెై శూో కూ తయురత ెై అకులకు రాంచఽనఽ.
అకుల ెై కణజాల క్షమం వలమాకయు భచిలు ఏయపడెట

(టామగ ట్ ఫో యుు ) ఇ తెగులు యొకక ాతేాక

లక్షణభు. తృొ డు రతావయణంలో భచిల ఫాగం గటిట డు అకులు భుడెచఽకుతృో వునఽ. తేభ గల రతావయణంలో
తెగులు భచిలు కదాతుతో కటి కయౌళ కుయళతృో భ ెదద భచిలు ఏయపడెనఽ. తెగులు తీవాత ఎకుకరైనుడె
అకులు భుడెచఽకుతృో భ తోకక నఽండు మయౌతృో వునఽ. సఽగరహాు తోకకలలో కండభు ెై కడా తెగులు
శూో కూ గోధఽభ వయో ు లేదా నలుు వయో ు భచిలు ఏయపడెనఽ. ఇ దశలో అకులు ూమి్గ మయౌతృో భ కొతుి
కొభాలు లేక తోకక ూమి్గ రడుతృో భ కమలకు ఎండ దెఫబ తగియౌనటట ఄగుంచఽనఽ. ఄనఽకల
రతావయణ మిళి త
 ేలలో ఇ శియ్ంధాం నాయుభడులో నాయు కుళ్ైళ భచిలు ఏయపడు తెగులునఽ కలుగజేమునఽ.
కండం తోదటిఫాగంలో గోధఽభవయో ు భచిలు ఏయపడు తోకకలు చతుతృో వుట లేక గిడసఫామితృో వుట
జయుగునఽ.
తెగులునఽ కలుగజేళే శియ్ంధాం, శియ్ంధా తెజాలు ఎండుతృో భన అకులలో, తోకకల ఄవఱేశులలో క
సంవతుయభు జీవించి ఈండు తయురత ంటెై తెగులునఽ కలుగజేమునఽ. శియ్ంధా తెజాలు గయౌ, తూయు భమిము
కటటకల వలన క తోకక నఽండు రేమకక తోకకకు రాంచఽనఽ. వయీ తృతం, రతావయణంలో తేభ, అకులెై
భంచఽ మిభాణం, కంతి వావధి, ఈశుోో గరతలు ెై తెగులు తీవాత అధాయడు ఈంట ంది.

తురయణ:


ంట భామిపడు ది తి ఄవలంతంచాయౌ.



తోకకల ఄవఱేశులనఽ ఏమి కయౌిరేమాయౌ.
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తోకకలు నాటిన తయురత తెగులు శూో కక భుందే (సఽభాయు నాటిన మండె నలల తయురత శియ్ందా
నాశక భందఽలనఽ చికమి చేమాయౌ. భాంకోజబ్ (0.3%), జీయం (0.3%), కట న్ (0.3%), కర్
అకటు కోామైడ్ (0.25%) భందఽలలో కదాతుతు 7 నఽండు 10 మోజుల వావధిలో చికమి చేమాయౌ.

పుాళేమిమం వడలు తెగులు:
కయకం: ఇ తెగులు పుాళేమిమం అకటుశూో పయం ల ైకోమిుకై ఄనఽ శియ్ంధాం వలన కలుగుతేంది.

లక్షణాలు: లేత తోకకల అకులలోతు ఇనలు భాభూలు అకుచి యంగునఽ కోలోపభ తావింతాలు
రడుతృో వునఽ. తయురత తోకక ూమి్గ రడుతృో వునఽ. ఄనఽకల మిళి త
 ేలు ఈనిుపడె తృొ లంలో ఇ
తెగులు ఎుపడెైనా శూో కవచఽినఽ. తెగులు శూో కూన తోకకలలోతు కూంర ది అకులు సఽు వమోతుకూ భామి
చతుతృో వునఽ. తయురత తెగులు లక్షణాలు ెై అకులకు కడా రాంచఽనఽ. ఇ తెగులు లక్షణాలు ూమి్
తోకకలోతు కతు, కొతుి కొభాలలోతు కతు కతుంచఽనఽ. తెగులు తీవాత ఎకుకరైనుపడె నాయక కణావయ
గోధఽభ వమోతుకూ భాయునఽ. లేత తోకకలు తెగులుకు త ందయగ గుమై రడుతృో భ భుదఽయు తోకకలు కొతుి
మోజుల వయకు తెగులునఽ తటట కొనఽనఽ. తెగులు శూో కూన తోకకలు గిడసఫామితృో వునఽ. రేయాకు తెగులు
శూో కూనుపడె ాకక రేయా ు నలుు వమోతుకూ భామి కుయళతృో భనటట కతుంచఽనఽ. తేభ గల ాదేఱలలో
చతుతృో భన తోకకలెై గులాత వయో ు శియ్ంధా ెయుగుదల కతుంచఽనఽ.
ఈశుోో గరత 28 0C తెగులు శూో కుటకు ఄనఽకలంగ ఈండెనఽ. నేలలో శియ్ంధా తెజాల దాామ లేక ూతికశృయంగ
తోకకల ఄవఱేశులలో జీవించి ఈండెనఽ. ఇ శియ్ంధాం కశూమి నేలలోతుకూ రాంచిన తయురత దరతుతు
తురమించఽట చాలా కషటభు. తెగులు శూో కూన నాయు భడులో తోకకలనఽ అమోగావంతబైన తృొ లంలో నాట త
వలన, గయౌ దాామ సనితు భటిట తో శియ్ందా తెజాలు క తృొ లం నఽండు రేమకక తృొ లాతుకూ రాంచఽట వలన,
భుయుగు తూయు తెగులు శూో కూన తృొ లం నఽండు రేమకక తృొ లాతుకూ తృయుత వలన, వావశూమాతుకూ ఈయోగించే
తుభుటా భమిము మికమల వలన తెగులు రా్ చెందఽనఽ.

తురయణ:


విత్ నం దాామ రాంచే ఄవకశం ఈంది కనఽక కయబండుజం 2.5 గర. కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ
వితే
్ కోరయౌ.



నేలనఽ ఎండాకలంలో లోతేగ దఽనాియౌ.



తోకకల ఄవఱేశులనఽ ఏమి కయౌిరేమాయౌ.
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ంట భామిపడు ది తి ఄవలంతంచాయౌ.



నఽయౌుయుగుల వలన తెగులు శూో కే ఄవకశభు ఎకుకవగ ఈంట ంది, కనఽక నఽయౌుయుగులనఽ
తురమించఽకోరయౌ.



4 గర. టెకోడె
ై ర యా విమిడు లేదా 2.5 గర. కయబండుజం కూలో విత్ నాతుకూ కయౌ విత్ న వుదిి చేమాయౌ.

ఫాకటటమిమా ుండె తెగులు:
కయకం: ఇ తెగులు కావిఫాకటర్ తచిగతుుస్ ఄనే ఫాకటటమిమా వలన కలుగుతేంది.

లక్షణాలు: లేత తోకకలలోతు అకులు త యౌదశలో తాతాకయౌకంగ రడు తయురత ఱశాతంగ రడుతృో వునఽ. తా
వింతాలు రడుతృో భ, రటితు విమిచినుపడె గోధఽభ వయో ంలో ఄగుంచఽనఽ. ఇ గోధఽభ వయో ు యంగు
కండభు కూంర ది ఫాగభునకు భమిము ెైకూ రాంచఽనఽ. తెగులు తీవాంగ ఈనిుపడె కండభు కూంర ది వయకు
రాంచఽనఽ. కొతుి మిళి త
 ేలలో కండభు ెై సఽు, తెలుు వయో ు చాయలు ఏయపడు ఫూడుద లేక గోధఽభ
వమోతుకూ భామి కండం తోదళ్ళ వదద గుళ్ైళ ఏయపడు ుండెాగ భాయునఽ. తెగులు శూో కూన తోకకలలో
కొభాలలోతు క రైు అకులు రడుతృో భ రేమకక రైు అమోగాంగ ఈండెనఽ. కండభు తులువుగ కోళనుపడె
తెలుు, సఽు భమిము గోధఽభ వయో ు చాయలు తృో షక కణజాలం తృొ డవునా ఏయపడెనఽ. అకుచి
కమలెై తూటి భచిలు ఏయపడు, భచిల చఽటృ
ట తెలుు వయో ు వలమం ఏయపడెనఽ. ఫాకటటమిమా అకుభచి
తెగులులో తెలుు వయో ు వలమం ఏయపడు కొతుి మోజుల తయురత కతుంచదఽ.
తెగులు శూో కుటకు 16 0C ఄతాలప భమిము 38 0C ఄతాధిక ఈశుోో గరత తోడపడెనఽ. 28 0C భాతాం
తెగులు శూో కుటకు ఄనఽకలంగ ఈండెనఽ. తెగులునఽ కలుగజేళ ఫాకటటమిమా క ఊతేవు నఽండు రేమకక
ఊతేవునకు విత్ నం వలా లేక విత్ నం లోల లేక తెగులు శూో కూన తోకకల ఄవఱేశులలో, నేలలో భమిము
కొతుి శూో లనేలమస్ కలుు తోకకలలో జీవించి ఈండెనఽ. నేలలో ఇ ఫాకటటమిమా కటి నఽండు నాలుగు
సంవతుమల వయకు జీవించి ఈండెనఽ. రేయాలోతు గమాల దాామ ఫాకటటమిమా తోకకలలోతుకూ ారేశించఽనఽ.
ాధభ దశలో విత్ నం తృొ యలలోతు ఫాకటటమిమా తెజదయాల ెైన తెగులునఽ కలుగజేమునఽ. తా యంధాాల దాామ
అకుల లోతుకూ ారేశించఽనఽ. కండం ెైన ుండా లోతు ఫాకటటమిమా వయీ ం తూటి దాామ(rain splash) క తోకక
నఽండు రేమకక తోకకకు రాంచఽనఽ. తెగులుకు గుమైన తోకకలలో ఄంతఃమాఴికంగ కమలలోతు విత్ నాలకు
రాంచఽనఽ. విత్ నం భమిము నాయు తోకకల దాామ క ాదేశం నఽండు రేమకక ాదేఱతుకూ రాంచఽనఽ.

తురయణ:


గది ఈశుోో గరత వదద 72 గంటలు టభాటాలనఽ తూటిలో నానఫెటిట ుయౌమఫెటిట విత్ నం ళేకమించాయౌ.



భూడె నఽండు నాలుగు సంవతుమల ంట భామిపడు ది తి చేటాటయౌ.
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ఫాకటటమిమా వడలు తెగులు:
కయకం: ఇ తెగులు సాడో మోనాస్ శూొ లనేళమాయం ఄనే ఫాకటటమిమా వలన కలుగుతేంది.

లక్షణాలు: తెగులు శూో కూన తోకకలు వడయౌతృో వుట, గిడసఫామితృో వుట, అకులు సఽు వమోతుకూ భాయుట చివమి
దశలో తోకక ూమి్గ చతుతృో వుట జయుగునఽ. తెగులు త యౌదశలో కూంర ది అకులు రడుతృో వునఽ. నాయక కణజాలం
గోధఽభ వమోతుకూ భామి కండం కూంర ది ఫాగంలో కతి్ మించినుపడె ఫాకటటమిమా దావం కతుంచఽనఽ. తెగులు శూో కూన
తోకకలనఽ నఽయౌుయుగులు కడా అశించినుపడె, కండం తోదటి ఫాగంలో భుదఽయు గోధఽభ వమోతుకూ
భామి, కండం కుచించఽకుతృో భ తోకకలు నేలెై డుతృో వునఽ. ఄధిక తేభ భమిము ఈశుోో గరత గల
రతావయణంలో తోకకలు కేశూమి వడయౌతృో వునఽ. ఇ దశలో అకులు సఽు వమోతుకూ భాయుట లేక కుయౌా తృో వుట
కతుంచఽనఽ.
తెగులునఽ కలుగజేళే ఫాకటటమిమా నేలలో చాలా మోజుల వయకు జీవించి ఈండెనఽ. తోకకలు నాటే సభమంలో
రేయాెై ఏయపడున గమాలు దాామ లేక రేయానఽ నఽయౌుయుగులు అశించఽట వలన, ఄఫుబయు రేయా ు ఏయపడే
సభమంలో రేయా ఫెయడెెై గుళ్ైళ ఏయపడెట వలన ఫాకటటమిమా రేయాలోతుకూ ారేశించఽనఽ.

తురయణ:


నతాజతు ఎయువులనఽ ఎకుకవ మోతాదఽలో రేముట వలన తెగులు తీవాతనఽ తకుకవ చేమునఽ.



తిణ ధానాాలతో లేక క
ర ళపెయస్ జాతికూ సంబందించిన కయగమల ంటలతో ంట భామిపడు
తృటించాయౌ.



తెగులు ఎకుకవగ ఈని తృాంతాలలో తెగులునఽ తటట కునే తటి -1 వంటి యకలనఽ రడెకోరయౌ.

రేయు కణుతేలు లేక రేయు ఫుడుెలు:
కయకం: చాలా యకల ైన కయగమల ంటలలో ఇ నఽయౌుయుగు తెగులునఽ కలుగజేమునఽ.

లక్షణాలు: త యౌ దశలో నఽయౌుయుగుకు గుమైన తోకకలు ఄనామోగాంగ ఈండు గిడసఫామి తృో వునఽ. అకులు
సఽు వమోతుకూ భామితృో వునఽ. కొతుిశూయుా అకుల ఄంచఽల నఽండు ఎండుతృో వునఽ. రేయాెై ఫుడుెలు లేక
కణుతేలు ఏయపడెట ఇ తెగులు యొకక ాతేాక లక్షణం. తయౌా రేయు భమిము ాకక రేయా ెై ఫుడుెలు ఏయపడు
చివమి దశలో శియ్ంధాాల వలన తెగులు తీవాత ఎకుకవగునఽ. రేయు ఫుడుెలలో నఽయౌుయుగులు జీవించి ఈండెనఽ.
400C – 50 0C ఈశుోో గరత వదద నఽయౌుయుగులు చతుతృో వునఽ. ఆసఽక నేలలలో నఽయౌుయుగుల రా్ త ందయగ
జయుగునఽ. రేయా నఽండు రలువడే శూావభు దాామ అకమిీంఫడు రేయాలోతుకూ ారేశించఽనఽ.
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అశృయ దామిలు భమిము లామా సంఖ్ా తొద అధాయడు అడ భమిము భగ నఽయౌుయుగులుగ భాయునఽ.
శూధాయణంగ 250C – 280C లో తెగులు శూో కుటకు ఄనఽకలంగ ఈండెనఽ.

తురయణ:


నఽయౌుయుగులకు గుమైన తోకకలనఽ నాటమదఽ.



నాయు భడెలకు నాయు కుళ్ైళ తెగులులో భాదమిగ తురయణా చయాలు చేటాటయౌ. లేక

ధాతల

(పుాతగేషన్) దాామ ఄమికటాటయౌ. ఇ దద తిలో లామా భాతాం చతుతృో భ గురడెా భాతాం ఄలాగే
ఈండెనఽ.


ధాతల (పూాతగంట్) గ రడే డు – డు, తుభగన్, రతృమ్ లేక కటటక నాశితులుగ రడే టిబక్
(ఎకమతుకూ 10 కూలోలు) పూాయడాన్ లేక తౄో మేట్ 10 కూలోలు ఎకమతుకూ తోకకలు నాటేటుపడె లేక
నాట టకు రయం మోజుల భుందఽగ నేలలో రేమాయౌ.



తిణ ధానాాలలో ంట భామిపడు ది తి చేటాటయౌ. భుఖ్ాంగ వమి ంట ండుంచఽట దాామ చాలా
వయకు నఽయౌ ుయుగు తీవాతనఽ ఄమికటట వచఽినఽ.



ఎండాకలంలో నేలనఽ లోతేగ దఽనాియౌ.

టభాట తోశూభక్:
కయకం: ఇ తెగులు టభాటర తోశూభక్ రైయస్ వలన కలుగుతేంది.
ఇ తెగులు లక్షణాలు ఈశుోో గరత, కంతి సభమం, కంతి తీవాత, తోకక వమసఽు, రైయస్ యకభు భమిము
టభాటర యకభు తొద అధాయడు ఈండెనఽ.

లక్షణాలు: అకులెై తృయౌతృో భన లేక భుదఽయు అకుచి తోశూభక్ లేక భాటిట ల్ లక్షణాలు కతుంచఽనఽ.
అకుచి ఫాగలలో ెయుగుదల ఈండు తృయౌతృో భన అకుచి లేక సఽు చి ఫాగలలో ెయుగుదల
నభాదిగ జయుగునఽ. ఇ దశలో అకులు గయుకుగ ఄగుంచఽనఽ. శీతాకలంలో ఇ తెగులు వలన తోకకలు
గిడసఫామి అకులు పెర్ి య్ఫ్ తీగ వల కతుంచఽనఽ. తెగులు శూో కూన లేత తోకకలు చతుతృో వునఽ. కమల సంఖ్ా
భమిము మిభాణం తగిగతృో వునఽ.
అకులు కూంర ద రైు భుడెచఽకుతృో భ అకులెై ఫాగం గయుకుగ ఈండు భుడతలు డెనఽ. అకులు
తాహమితాతుి కోలోపభ ూమి్గ సఽు లేక తెగులు వమోతుకూ భాయునఽ. ఆట వంటి అకులలో ఄకకడకకడా
అకుచి భచిలు కతుంచఽనఽ. ఆట వంటి తోకకలు జీవించి ఈండు గిడసఫామితృో భ చాలా తకుకవ
కమలనఽ కయౌగి ఈండెనఽ.
కొతుిశూయుా కండం, తా వింతాలు. అకుల భమిము కణజాల క్షము భచిలు ఏయపడెనఽ. అకుల యసం
దాామ, ఫాహాంగ విత్ నం దాామ భమిము డో డర్ ఄనే మనిజీవి దాామ రైయస్ రా్ చెందఽనఽ. తెగులు
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శూో కూన తోకకల ఄవఱేశులు ాధభంగ తెగులు రా్ కూ తోడపడెనఽ. గది ఈశుోో గరత వదద తోకక నఽండు తెంచిన
అకులలో రైయస్ కొతుి సంవతుమల వయకు తెగులునఽ కలుగజేళే శకూ్తు కయౌగి ఈండెనఽ.
తురయణ:


రైయస్ తెగులు శూో కతు విత్ నాలనఽ వితే
్ కోరయౌ.



చెత్నఽ కయౌి నాయు భడెలనఽ వుదిి చేమాయౌ.



విత్ నాలనఽ 500C రేడు తూటిలో 25 తుతశులు నానఫెటిట వితే
్ కోరయౌ.



టెశూో
ై ర డుమం తృళేపట్ (20%) దాావణంలో విత్ న వుదిి చేముట వలన రైయస్ శూందాత చాలా వయకు
తగుగనఽ.

అకు భుడత తెగులు (య్ఫ్ కర్ా ):
కయకం: ఇ తెగులు టొఫాకో య్ఫ్ కర్ా రైయస్ దాామ శూో కుతేంది.

లక్షణాలు: తెగులు శూో కూన తోకకలు ూమి్గ గిడసఫామి అకులు కూంర ది రైు తెగులు శూో కూన భుదఽయు అకులు
లచగ ఈండు సఽలువుగ విమిగితృో వునఽ. కణుుల భధా దాయం తగిగ గిడసఫామి తృో వునఽ. ఆట వంటి
తోకకలు తృయౌతృో భన యంగుకు భామి చిని కొభాలనఽ ఎకుకవ సంఖ్ాలో కయౌగి ఈండెట వలన తృొ దలాగ
కతుంచఽనఽ. తెగులు శూో కూన తోకకలలో కొంత లేక ూమి్గ వంధాతాభు ఏయపడెనఽ.
తెగులునఽ కలుగజేళే రైయస్ విత్ నంలో కతూ, తోకక యసం దాామ కతు రా్ చెందదఽ. ఫాహాంగ విత్ నం దాామ
రా్ చెందే ఄవకశం కలదఽ. డో డర్ ఄనే మనిజీవి దాామ భమిము భుఖ్ాంగ తెలాదో భ దాామ తెగులు
రా్ జయుగునఽ.

తురయణ:


తెలాదో భ తురయణకు తథెైల్ తృమథిమాన్ (0.02%) లేక డెై తథో భేట్ (0.05%) చికమి చేమాయౌ.
లేక కమోబపుామన్ గుయకలు 1.5 కూలోలు (భూల దాయి ం) క ఴకటయుకూ నేలలో రేమాయౌ.

March 1, 2012,

Neliparthi,

directornrrap@gmail.com
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