1. నేల సయం X నేల ఉత్పాదకత
నేల సయం: నేలలో గల సా
ూ ల, సాక్ష్మ తృో షకల మిభాణపనేే త్ెలుుతేంది గతు రటి లబయత త్ెయౌమదఽ.
నేల ఉత్పాదకత: నేల యొకక ంట దిగుఫడి శకతితు త్ెయౌమజైసి ఽంది. నేల ఉత్పాదకత నేల సయం త్ో ఫాటు అనేక అంఱలై
ఆధపయడి ఉంటుంది. ఆ అంఱలు సాక్ష్మం గ ఈ కతరంద త్ెయౌమజైమఫడినయ.
i.

నేల ఉదజతు సాచి: ఉదజతు సాచి తటసూ సూభలో ఉనేుడె అతుే తృో షక దపమాలు సభ సూభ లో
ముకకలకు అందజైమఫడత్పభ.ఉదజతు సాచి తగిినప (ఆభల నేలలు)మిగినప (క్షాయ నేలలు) కొతుే తృో షక
దపమాలు అందవు. లేదప అతయధిక తృళ్ళలో కమిగి ముకకలకు యష తేలయం గ భాయుత్పభ.

ii.

నేల యచన : తూటితు భమిము నేలకు రేళన తృో షక దపమాలనఽ తులుుకునే శకతి నేల యచన పై ఆధపయడి ఉంటుంది.
త్ేయౌక నేలలోల తృో షక దపమాలు భుఖ్యం గ నతరజతు నేల అడెగు తృొ యల లోతుకత తృో భ ముకకల రేరళ్ళ కు అందదఽ .
అదే యధం గ నేలలో అధిక మోత్పదఽలలో ఫంకభనఽే ఉనే కొతుే తృో షక దపమాలనఽ గటిి గ టిి ఉంచి
ముకకలకు యడెదల కవు.

iii.

నేల తుమమణం: నేల ఉత్పాదకత నేల ఆకితి ై ఎకుకవగ ఆధపయడి ఉంటుంది. నేల ఆకితి/ తుమమణం వలల సా
ూ ల,
సాక్ష్మ యంధపరలు సభ సూభలో ఉండడం వలల ముకకల యుగుదల దపతుత్ో ఫాటు దిగుఫడి యుగుతేంది. భంచి
ఆకితి గల నేలలో సాక్ష్మ జీవుల యుగుదల, దపతు వలల ఫౌతిక, యసమన, జీవ సంఫంధ చయయలు బెయుగుడి
ళందిరమ దపయా ం భాయుా చెంది “ హయయభస్” గ భామి, CEC తు ంచఽతేంది. దపతు వలల అతుే తృో షక దపమాలు
ంటకు లతేసిభ.

iv.

నేలలో గయౌ రసయణ (aeration): రేయల యుగుదల, తృో షకల లబయత, సాక్ష్మ జీవుల సంఖ్య, మితుయల ైజైషన్
ముదల ైనయ నేలలో గయౌ రసయణ ై ఆధపయడి వుండెనఽ.

v.

భుయుగు తూయు తృో వు సౌకయయం (drainage): భుయుగు తూయు తృో వు సౌకయయం లేనుడె నేలలో గయౌ లేకతృో వడం
వలల ఇమోమతల ైజైషన్ భమిము రేయల ు తృో షకలు తీసఽకోలేతు మిళూ తి
 ఏయాడెనఽ.

vi.

C:N ratio: (కయబన నతరజతు తుషాతిి ): సాక్ష్మ జీవుల యుగుదల, ళందిరమ దపయా ం చియకై రకతరమ, చియకతన
ళందిరమ దపయా ం “హయయభస్” గ భాయడం- దపతువలల CEC అధికబెై ముకకలకు ఴెచఽు మిభాణపలలో తృో షక
దపమాలు అందజైమఫడత్పభ.

vii.

సాక్ష్మ జీవులు: ళందిరమ దపయా లబయత ై సాక్ష్మ జీవుల యుగుదల ఆధపయ డడబే కకుండప మితుయల ైజైషన్
వలల అధిక తృో షక దపమాలు ముకకలకు అందజైమ ఫడత్పభ.

viii.

ళందిరమ ఎయువులు: యసమతుక ఎయువుల సభయాయం నేలలో గల ళందిరమ ఎయువులై ఆధపయడి వుంటుంది.

ix.

సభసయతమక నేలలు: చౌడె బూభులు, ఆభల నేలలు, లోతే లేతు నేలలు, భుయుగు తూయు తృో వు సౌకయయం లేతు
నేలలు- సయవంతబెైన తృో షక దపమాలతూే తగు మిభాణపలలో ముకకలకు అందక ఉత్పాదకత తగుితేంది.

2. నేల సయం తగి డపతుకత గల కయణపలు:
a) ంటలు యతుయోగించఽకోవడం వలన: యయధ యకల ంటలు యయధ మిభాణపలోల తృో షక దపమాలనఽ
తీసఽకోవడం( ఉదప: వమి 3 టనఽేల దిగుఫడి వళి 85-15-90 కతలోల నతరజతు, ఫాసఴమతుే, తృొ టాలమం
లనఽ ంట తీసఽకుంటుంది. అదే యధం గ 5 టనఽేల దిగుఫడి తుచఽు ముకకజొనే 170-35-175 కతలోల
నతరజతు, ఫాసఴయం, తృొ టాష్ లనఽ తీసఽకొంటుంది.
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b) కలుు ముకకలు: (weeds): ంట ముకకల కంటే అతయధిక తృళ్ళలో తృో షక దపమాలనఽ గరఴంచడం వలల
నేల సయం తగుితేంది.
c) నేల కోత: (soil erosion): సయవంతబెైన నేల ై తృొ య కోత వలల (తూటి వలల గతు, గయౌ వలన గతు) నేల
సయం తగిి తృో తేంది.
d) సఽలబం గ కమిగై తృో షక దపమాలు నేల లోయౌ తృొ యలలోతుకత దిగితృో వడం (leaching): నతరజతు నైటర ట్
ే
యౄం లోతుకత భామిన రంటనే తూటిత్ో తృటు నేల అడెగు తృొ యల లోతుకత తృో తేంది.
e) రము యౄం లో నషిం: (volatalization) : యసమతుక ఎయువులు నేలై జలల డం వలల తూటిలో కమిగి
సాయయయశ్మమ చే ఆయమి యౄం లో గయౌలో కయౌళ తృో వడం – నతరజతు ఈ యధం గ నషి తృో త్పభు.
f) తృో షకలు ఱళ఼ి ీమ ధ్ా తి లో రడక తృో వడం: భుఖ్యం గ యసమతుక ఎయువులు నేలలో రేళటుాడె
ముకకలకు అందఽఫాటులో గల దాయం లో కొంత లోతేన రేళ భటిి త్ో కాన చపలా వయకు నష్ిలనఽ
తగిించ వచఽు.
g) సంకీయణ ఎయువులు : సంకీయణ ఎయువులు (28-28-0) (17-17-17) ముదల ైనయ రడడం వలన సాక్ష్మ తృో షక
లోతృలు కనఫడత్పభ.
h) సాక్ష్మ తృో షకల యషమం లో శరదా చాకతృో వడం : రతి ంటకు నతరజతు, ఫాసఴయం భమిము తృొ టాష్ గల
ఎయువులనఽ అధిక మోత్పదఽ లలో రడెచఽనపేయు కతు సాక్ష్మ ధపతే తృో షకల అవసమతుే గభతుంచడం
లేదఽ.
i)

ంట భామిాడి చేమక తృో వడం : ంట భామిాడి చేమక తృో వడం వలల ంట యొకక రేయల ు కై లోతేకు
చొచఽుకొతు తృో భ అకకడ గల తృో షకలనే తీసఽకొంటుంది. ఆ యధం గ కకుండప క ంట రేయల ు ై ై నే
వుండి తృో షకలు తీసఽకొంటే (ఉదప: వమి, జొనే, ముకకజొనే ముదల ైనయ) భమొక ంట రేయల ు లోతే గ
తృో వునది ఎంచఽ కోరయౌ ( ఉదప: కంది, రతిి, తృొ దఽాతియుగుడె ువుఴ). దీతువలన చీడ ఼డల ఫాధ కడప
తగుినఽ.

ళందిరమ ఎయువులు
సా
ూ ల ళందిరమ ఎయువులు

గఢ ళందిరమ ఎయువులు

BULKY ORGANIC MANURES CONCENTRATED ORGANIC MANURES
ఉదప: యవుల ఎయువు, గొమరర, బేక ఎయువు, ముకకల సంఫంధబెైనయ
కంతృో సఽి, కోళ్ళ ఎయువు, ంది ఎయువు,
చిు మొటి ఎయువులు

ండి, రేయుశనగ ండి

యకిహాయభు(ఫల డ్ meal),

తినదగినయ

ఫయోగస్ ఎయువు, వమిమ కంతృో సఽి, కొఫబమి ండి, నఽవుఴల

జంతే సంఫంధబెైనయ

ఎభుకల తృొ డి (bone meal)

కొభుమల తృొ డి (horn meal)
తినదగతుయ చేల తృొ డి (fish meal)

ఆభుదు ండి,ఆవండి,
కనఽగ ండి, కుసఽభ ండి, తిి గింజల ండి

NRRAP, Neliparthi , DA-122

Page 2

I.

ళందిరమ ఎయువులు:


రకితి యబెైనయ.



వయవసమ, గిహ వయమాల భూల దపమాలు



రతి మరైతే తకుకవ ఖ్యుు త్ో తమాయు చేసఽకోవచఽు.

సా
ూ ల ళందిరమ ఎయువులు:


ఎకుకవ మిభాణపలలో రడవలళన ఎయువులు



తృో షక యలువలు తకుకవ



అతుే తృో షక దపమాలు తకుకవ మిభాణపలలో అందజైసి భ.



నేల ఫౌతిక గుణపలు (నేల ఆకితి) అనగ తూయు ఇంకై సఴఫావం , తూయు తులఴ చేము గుణం, భుయుగు తూయు తృయుదల,
నేల ఉష్ోణ గరత, గయౌ రసయణ బెయుగు డత్పభ.



సా
ూ ల సందరత తగుితేంది. (సా
ూ ల, సాక్ష్మ యంధపరల ముతి ం మిభాణం యగడం వలల )



నేల కోతకు గుమికకుండప చేసి ఽంది.



మినయల ైజైషన్ వలల – తృో షకల తులవమింు (adsorption), తృో షకల సదిఴతుయోగం (use efficiency) భమిము
సయపమ (release), ధన అమాన్ భామిాడి సభయా యం (CEC) అధికభవుత్పభ.



నేలలో వచేు యసమతుక భాయుాలనఽ తటుికొనే సభయా యం (buffering capacity) యుగుతేంది.



అనేక జీవ యసమతుక చయయలకు భూలభభన సాక్ష్మ జీవుల భనఽగడకు సా
ూ ల ళందిరమ ఎయువులు అవసయం.

యవుల ఎయువు (Farm Yard Manure- FYM)


ఇంటి దగి య గతు, యవుల కొటాిల వదా గతు, సధయబెైనంత వయకు చెటల తూడ గల తృరంత్పతుే యవుల ఎయువు
తులఴ చేముటకు ఎనఽేకోరయౌ.



యవుల భల భూత్పరదఽలు, యవులు తినగ మిగియౌతృో భన గడిి , వయవసమం నఽండి వచేు వయయా దపమాలు,
చెతి చెదపమలు, ఆహాయ దపమాలలో మిగియౌన వయమాలు మోజూ కుాగ రేసి యు.



ఈ కుాగ రేళన దపమాలు సాక్ష్మ జీవుల వలన చియకత – కురయళ త్ొలకమి (జూన్ – జూల ై) సభమాతుకత ఎయువుగ
తమాయవుతేంది.



ఈ ఎయువునఽ ఴెకియ
ై ు కు 10 టనఽేలు ైగ రేసఽకోవచఽు.

యవుల ఎయువు నపణయత:


మిగై / తృయౌచేు యవుల భల భూత్పరదఽలలో తృో షక దపమాలు వటిి తృో భన లేదప వమసఽు భుదిమిన యవుల
కంటే తకుకవ గ వుంటాభ.



వమి గడిి , జొనే, ముకకజొనే ముదల ైన గడిి తినే యవుల కంటే ుా జాతి య గరసలు (యౌల సయ, జనఽభు)
భమిము నాన గింజల నఽండి తమాయభయయ చెకక / ండి త్ోనే యవుల వయమాలు అధిక తృో షకలు కయౌగి ఉంటాభ.



యవుల డ, భూతరం నేలలో ఇంకకుండప ంట తృో గుకు చేమిున ఎయువు తృో షక యలువ యుగుతేంది.



గోఫర్ గయస్ తమామీకత రడిన – ఎయువు తృో షక యలువలు యగడబే గక, భన తుత్పయవసమలకు గయసఽ
యతుయోగించఽ కోవచఽు.



ఎండకు ఎండి, రనకు తడిళన ఎయువు కంటే ైన తూడనఽ కయౌాంచి (sheds) తృలసి మింగ్ చేళన గోతేలలో తులఴ చేళన
ఎయువు ఎకుకవ తృో షక యలువలు కయౌగి వుంటుంది.
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యవుల ఎయువు – తమాయు చేము దా తేలు:
1) గుటి / కుా ధ్ా తి :


గరభ తృరంత్పలోల సధపయణం గ రడే ధ్ా తి



యవులు తినగ మిగియౌన గడిి , డ, రతి మోజూ తీళ కుాగ రేసి యు.



భూత్పరతుే ఼లేు తుమితి ం సమంతరం రేల యవుల కళ్ళ కతరంద చెతి, గడిి అవసయబెైనంత బేయకు యచపయౌ. ఆ చెతి
మీద భూతరభు, డ డత్పభ.ఆ భయునపడె ఉదమం ఆ చెతి నఽ ళకమించి గుటి గ గతు, గుంత లో గతు రేమాయౌ.



సధయబెైనంత వయకు చెటల తూడలో కుా రేమాయౌ.



కుా చఽటృ
ి చినే గటుి ఏయాయచడం వలన ళందిరమ దపయా ం కొటుికొతు తృో కుండప చేమవచఽు.



గయౌ రసయణ వలల తఴయగ చివకడపతుకత యలుంది.

నష్ిలు:


తూడలో కుా రేమక తృో వడం వలన సాయయ యశ్మమ వలన నతరజతు – అమోమతుమా రము యౄంలో కయౌళ తృో తేంది.
దీతుకత జిుం (Ca SO4. 2 H 20) లేదప ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ అుాడుాడా ంటకుా ై చయౌల న నతరజతు
విధప కదఽ. భమిము ఫాసఴయు యలువ యుగుతేంది.



ఎకుకవ వమాల వలల తృో షకలు బూమి అడెగు తృొ యల లోతుకత తృో త్పభ.



అఱళ఼ి ీమ ధ్ా తి కఫటిి తృో షక దపమాలు చపలా తకుకవ గ వుంటాభ.

2) గుంత ధ్ా తి (pit method):


గుంత తృొ డవు ఇయరై అడెగులు, రడలుా ఆయు అడెగులు యలునఽ ఫటిి టుికోవచఽు.



లోతే భూడె అడెగులు వుంటే త్ేయౌకగ చియకతన ంట నఽ ైకత తీమవచఽు.



య యసయజ నలు గుంత లో క కొన నఽండి రేసఽకొంటృ మరయౌ.భూడవ వంతే ఫాగం తుండిన తమఴత ఆయు
అంగుయాల భంచి భటిి తు రేళ భయల దపతుై య యసయజ నలు రేసి ా బూ భటాితుకత అయ మీటయు ఎతే
ి వయకు భటిి
త్ో రేళ అయా చందపరకయు కుా రేమాయౌ. చికకతు డ తూటి త్ో ఎయువునఽ భూళ ైన అలకయౌ.



ైన చెాఫడిన కొలతలత్ో మరండె గుంతలు తయఴత్ే సంవతుయం తృొ డవునప మరండె జతల యవుల నఽంచి వచేు
ఎయువు తుండపతుకత సమితృో తేంది. కొకకక యవు నఽండి ఏడపదికత 5 నఽండి 6 టనఽేల నపణయబెైన డ ఎయువు
తమాయవుతేంది.



క టనఽే యవుల డ ఎయువుకు 25 కతలోల చొుాన సార్ తౄళాట్ కయౌ నతరజతు నష్ితుే ఆవచఽు.
అుాడె అది భంచి సభతకం గల ఎయువు అవుతేంది.



దీతులో సాయయ యశ్మమ, వమాల వలల తృో షకల నషిం ఉంటుంది. కతు గుటి / కుా ధ్ా తి లో వునేంత నషిం వుండదఽ.

3) భూత రేము గుంత ధ్ా తి (covered pit method)


గుంత అడెగు, రకక ఫాగలు కటినేయ అడెగుల ఎతే
ి వయకు ఱశఴతం గ గోడ కటిి గుంతనఽ తమాయు చేసి యు.



రతి మోజూ వచేు వయయా దపమాలు గుంత లో రేసి ఽంటాయు. కొంత ఎతే
ి వచిున తమఴత , భంచి భటిి తు ఆయు అంగుయాల
తృొ యనఽ దపతుై రేళ భయల వయయా దపమాలు రేసి యు.



దీతులో ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ కటి నఽండి మరండె సయుల రేళన భంచి ఎయువు గ తమాయు అవుతేంది.
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కంతృో సఽి:
వయవసమ, గిహ, టి ణ ళందిరమ వయమాలు క ధ్ా తి లో కియళళటటు
ల చేళ రటి మిభాణం తగిించి – యలురైన ఎయువు గ
తమాయు చేమడపతుే “ కంతృో ళింగు “ అంటాయు

కంతృో సఽి ఎందఽకు చేమాయౌ – దపతు వలల లాఫాలు:


వయవసమ, గిహ, టి ణ వయమాలనఽ ఉయోగించి వయవసమాతుకత తుకత వచేు ఎయువు గ రడెకోవచఽు.



రత్ేయక శరదా, నైుణయం అవసయం లేదఽ.



దా టి ణపలు , నగమలలో యుకు తృో తేనే చెతినఽ సదిఴతుయోగ యచ వచఽు



వయయా దపమాలు యుకు తృో కుండప చేమడం వలల సాక్ష్మ జీవుల వలల వచేు జఫుబల నఽండి తురయణ



వయయా దపమాలలో C : N తుషాతిి తగిించి అతి యలురైన ళందిరమ దపమాతుే తమాయుచేళ వయవసమాతేవిదిా కత
యతుయోగించవచఽు



కలుు యతి నపలు కురళ్ళడం వలల ములకరతివు



వయమాలు ఆకరమించే సూ లాతుే తగిించ వచఽు.

కంతృో సఽి రకమ
తర నఽ తుమంతిరంచే అంఱలు (Factors affecting compost process)


ళందిరమ వయమాల ఫౌతిక, యసమతుక ళూతేలు



కంతృో సఽి దిఫబలో గయౌ రసయం (aeration)



కంతృో సఽి దిఫబలో త్ేభ ఱతం



ఉష్ోణ గరత



 ఴెచ్ (PH)



సభమభు



కురళ్ళడపతుకత ఉయోగడే సాక్ష్మ జీవుల లబయత

ఫాకీిమిమా:
ఫాళలలస్ ఫూ
ర భస్ (Bacillus brewis)
ఫాళలలస్ సయుకలాన్ు (Bacillus circulans)
ఫాళలలస్ కోమాగులాన్ు (Bacillus coagulans)
ఫాళలలస్ సతి యౌస్ (Bacillus subtilis)

ఆకతినో బెైళట్ు:
నొకమిిమా (Nocardia)
థమోమఎకతినో బెైళటీస్ వులాిమిస్ (Thermo actino mycetes vulgaris)
ళి ెతృో బెైళటిస్ (Streptomycetes rectus)
థయమనోసో ామ (Thermonospora)
శ్మయ్ందర జాతి :
భుయకర్ (Mucar)
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కీటో మిమం (chetomium)
థమోమపైలం (Thermo phylum)
తూుయౌమం (Pencillium)
ఎసామిజలలస్ (Aspergillus)


కంతృో సఽి దిఫబలో తగినంత త్ేభ ఉండేటటు
ల చేమాయౌ



ఆలకహాల్ తమామీలో వయయా ం గ మిగియౌన ఈస్ి సల డ్జ (yeast sludge) తు కుళ్ల డపతుకత ఉయోగించ వచఽు.

కంతృో షే
ి యకలు
1. గరమీణ కంతృో షే
ి
2. టి ణ కంతృో షే
ి

గరమీణ కంతృో షే
ి :


సఽభాయు ఆయు అడెగుల లోతే, నేండె అడెగుల రడలుా భమిము మాఫై అడెగుల తృొ డవు గల గుంటలో
యయధ గరమీణ తృరంత వయయా దపమాలనఽ క అడెగు భందం లో యచఽ కోరయౌ.



గరమీణ తృరంత వయమాలు: గిహాలోల ఆహాయ వయమాలు, వయవసమ వయమాలు, యవుల ఱల లో డ , భూతరభు,
భూతరభు త్ో నపతున గడిి ముదల ైనయ.



వయవసమ వయమాలు : కలుు ముకకలు, ైయు మోళ్ైళ( crop stubbles) , తృొ టుి లేదప ఊక (bhusa, straw,
shells etc), ైయల వయమాల ైన చెయకు ఆకు, రతిి కం, రేయు శనగ తృొ టుి, ఇతయ వయమాలు, యవుల భూతరం త్ో నపతున
భటిి , యవుల యసయజ నలు రడెత్పయు.



వయమాలనఽ డ తూటిత్ో ఫాగ తడెుత్పయు.



ఈ యధం గ నేల మీద 5 అడెగులు వచేు వయకు కరభ దా తేలలో వయమాలనఽ యుుకొంటృ వచిు ఆ తయురత
గుంత నఽ భటిి త్ో కుాత్పయు.



భూడె నలల తమఴత కురయళన వయమాలనఽ ఫమటకు తీళ గుటి గ తృో ళ అవసయం బేయకు తూటిత్ో తడి భయళ భటిి
త్ో కుాత్పయు.



భూడె నలల తమఴత కురయళన ఈ వయమాలనఽ ఫమటకు తీళ ఎయువు గ రడెత్పయు.



యవుల డ ఎకుకవగ రేళన కియళళ రకతరమ రేగవంతభగునఽ .

టి ణ కంతృో షే
ి :


టి ణ తృరంత వయమాలనఽ రడి కియళళటటు
ల చేమగ తమాయభన ఎయువునఽ “టి ణ కంతృో షే
ి ” అంటాయు.



టి ణ తృరంత తురసలకు దాయం గ (కతూసం కటినేయ కత. మీ) లల ు తృరంత్పలలో గతు లేదప వయమాల లబయతనఽ
ఫటిి అనఽరైన తృరంతం లో అనఽరైన కొలతలత్ో గుంత తరవుఴకొతు టి ణ వయమాలనఽ కరభ ఫదా ం గ యుు కోరయౌ.



గిహాలలోతు వయమాలు, యధఽలలోతు చెతి, చేదపయభు, యయధ మిశరభల వయమాలు, ఇతయ వయమాలు తుతయభూ టి ణ
తృమియధయ యఫాగభు(sanitary dept) తృోర గు చేళ టి ణ సమిహదఽాలకు తయయౌంచెదయు .యటితు కరభ ఫదా ం గ గుంత
లో యసి మిం చేముదఽయు.

NRRAP, Neliparthi , DA-122

Page 6



క అడెగు భందభులో వయమాలనఽ మిున తయురత దపతు మీద కురళ్ళడపతుకత భానవ యసయజ నలు (గరమీణ కంతృో షే
ి
లో రడే యవుల డ కు ఫదఽలుగ) రడెదఽయు.



ఈ యధం గ తృొ యలు తృొ యలు గ టి ణ వయమాలు, భానవ యసయజ నలు యచఽకొంటృ నేల మీదకు కొంత ఎతే
ి వయకు
గుటి గ చేమాయౌ.



ఈ గుటి లు కాకుండప వదియౌ రేళన ఆకతుజన్ సభక్ష్ం లో (aerobic decompositon)కురళ్ైళ త్పభ. గుటి లు కా
రేళనుడె ఆకతుజన్ లేకుండప (anaerobic decomposition) కియళళ కయయకరభం జయుగుతేంది.



టి ణ కంతృో షే
ి నఽండి రలువడే దఽయి ంధపతుే (foul smell) తురమించఽటకు భమిము ఈగల (flies) ఫడద తురయణ
కు కర్ సలేేట్ జలల వల నఽ.



టి ణ కంతృో షే
ి తమామీ కత అనేక దా తేలు ఉనపేభ.
 ADCO ధ్ా తి
 ఫంగళ్ొయు ధ్ా తి
 ఇండో ర్ ధ్ా తి
 కోమంఫత
ి ర్ ధ్ా తి



ధ్ా తి తు ఫటిి రడే భుడి దపమాలు భాయునఽ. ఉయోగించే ళందిరమ దపమాలు కై యకభభనాటికత కురళ్ళ
డపతుకత రడే భుడి దపయా భులు భాయునఽ. ఈ భుడి దపమాలు కియళళ రకతరమనఽ రేగవంతం చేసి భ.



ఉదప: అమోమతుమం సలేేట్, సఽనేభు, ఫొ గుితృొ డి, మూమిమా, ఎభుకల తృొ డి, నాన ండి



ఎయువు దిఫబలో త్ేభ ఉండేటటు
ల చాచఽ కోవడం చపలా అవసయం



ఎయువు 3-4 నలలోల తమాయవుతేంది.

ఫయోగయస్ తృలంటు (గోఫర్ గయస్ తృలంటు)
(డ నఽండి వంట గయస్ తమాయు చేము మంతరభు)
య యసయజ నలు, య గరస వయమాలు ఎయువుగ చేళ ంట తృొ లాలకు రేమడం అనపది గ వసఽినేది. కతు ఆ యవుల
డనఽ ఉయోగించి వంట రమువునఽ (gobar gas) తమాయు చేసఽకొతు దపతు నఽండి వచిున ంట తృో గు అతుే యధపలా
లాబదపమక భనేది జయమతూ ఱసి ీ రేతిలు కనఽగొనపేయు. దీతు వలల గరమీణ తృరంత్పలు చపలా అతేవిదిా చెందడం వలల
ఫయోగయస్ తృలంటునఽ “గిహ లక్షిమ” అతు లుచఽకొంటాయు.
యవుల డలో ఴెచఽు తృళ్ళలో ఉషణభు తుచఽు ఇంధనభు ఉనేది. ఈ తృలంట్ లో గయౌ లేతు మిళూ త
 ేలలో (anaerobic
conditions) అంటే తృరణ రమువు ఉండతు మిళూ త
 ేలలో యవుల డ , ఇతయ ళందిరమ వయయా దపమాలు కొతుే మోజులు
ుయౌమ ఫటి ఫడత్పభ. అయ ుయౌళ నుాడె “మీథేన్” , ఴెైడరో జన్, కయబన్ డెై ఆకరైుడ్ అనే రమువులు ఉతాతిి
అవుత్పభ. ఆ రమువుల మిశరభాతుే వంటకు, ఇతయ నఽలకు ఉయోగించ వచఽునఽ. అవఱేషం గ మిగిలే దపయా ం
తృో షక దపమాలు ఫాగ ఉనే భంచి ఎయువు.
ఫయోగయస్ తృలంట్ లో భుఖ్యం గ నఽభయ (well) లాగ కంకీట్
ర త్ో కటి ఫడిన ఫాగభు భుఖ్యబెైనది. దీతునే డెైజరసిర్
(digestar) లేదప పమరమంటర్(fermenter) అంటాయు. దీతు మిభాణం భనకు కవలళన ఫయో గయస్ మిభాణం ై ఆధపయ
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డి ఉంటుంది. సభానయం గ 3.5 నఽండి 6.0 మీటయల లోతే, 1.2 నఽండి 6 మీ కరైరయం (diameter) త్ో తుమిమసియు. ఈ
డెైజరసిర్ తుమమణం లో తగిన జాగరతిలు తీసఽకోరయౌ. దీతు కటి డం లో ఏ లోతృలు ఉనపేయో అయ ఫయోగయస్ తృలంట్ తు తీయు ై
చెడె రఫావం చాుతేంది. ఈ డెైజరసిర్ నఽ భధయకు యడ దీసి ా క గోడ కడత్పయు.ఇది క రకక తూటిత్ో కయౌన యవుల
డ డటాతుకత , మరండో రైు డెైజరస్ి(digest) అభన చికకతు సల మీర (slurry) లేదప ఫయోగస్ ఎఫ్ులమన్ి (effluent) డడపతుకత
ఉంటుంది. ఇది సభానయం గ డ , సల మీర మిశరభాలత్ో భుతుగి ఉంటుంది.
డెైజరసిర్ కు క రకకన డ నఽ, సభ తృళ్ళ తూళ్ళ త్ో కలుు కోవడపతుకత (4:5 తుషాతిి లో) యలభన త్ొటటి (mixing tank),
దపతు నఽండి ఆ డ తూళ్ళ మిశరభభు డెైజరసిర్ అడెగు ఫాగతుకత రళ్ైళటకు అనఽవు గ క ళబెంట్ గొటి భు అభయుఫడి
ఉంటుంది. అదే యధభుగ డెైజరసిర్ మరండో రకకన డెైజరసి ఽ అభన డ డెైజరసిర్ ై ఫాగభు నఽండి ఫమటకు మవడపతుకత
యలుగ భమొక గొటి భు అభయుఫడి ఉంటుంది. ఈ ఫమటకు వచేు చికకతు దపయా భునఽ ఫయోగస్ తృలంట్ ఎఫ్ల
ల ఎంట్ అతు
లేదప ఫయోగస్ ఎయువు అంటాయు. దీతుతు కంతృో షే
ి ట్ (compost pit) కు రయళళ యధం గ ఏమాటు చేసఽకొంటాయు.
డెైజరసిర్ లో సాక్ష్మ జీవులు తమాయు చేళ గయస్ నఽ ళకమించఽటకు యలుగ ై ఫాగంలో క గుండర తు ఇనఽ డర భుమ తల
కతరందఽలు గ ఫో మిలంచి అభయు ఫడి ఉంటుంది. ఈ ఇనఽ డర భుమ ఫయో గయస్ తృలంట్ లో తమాయభన మీథేన్ వంటి
రమువుల మిభాణభు, ఼డనభు ఫటిి ైకత కతరందకు కదఽలుత ఉంటుంది. ఈ కదయౌకలో ఇనఽ డర భుమ రకకకు వంగ
కుండప భమిము డెైజరసిర్ కతరంది ఫాగతుకత తగలకుండప కటి డం లో జాగరతిలు తీసఽకొంటాయు.
డర భుమ లో ళకమించఫడిన ఫయో గయస్, దపతుై భధయ ఫాగం లో అభయుఫడిన క చినే గొటి భు దపఴమ
వుయోగించఫడెతేంది. గయస్ రడక తుమంతరణ కు క కరటం (valve) భమిము గయస్ ైప్ లో తూయు చేయకుండప క తూటి
ళకమిణి (moisture trap) అభయు ఫడి ఉంటాభ.
రతి సంవతుయం డర భుమ తేుా టి కుండప (rusting) తగిన జాగరతిలు తీసఽకోవల నఽ.

ఫయోగయస్ తృలంట్ వలన ఉయోగలు:
1. ఫయోగయస్ తృలంట్ లో రడే యవుల డ నఽండి మీథేన్ రమువు (methane gas)వంట చేసఽకోవడపతుకత,
యదఽయత్ దీతృలు రయౌగించఽ కోవడపతుకత భమిము మంత్పరలు నడడపతుకత ఉయోగడెతేంది.దీతువలల వంట చెయకు
యదఽయత్ ఆదప అవుతేంది.
2. మీథేన్ రమువు యడెదల లమిి అభన తమఴత మిగియౌన డ (biogas slurry) భాభూలు డ కనపే ఎకుకవ
తృో షక యలువలు కయౌగి ఉంటుంది.దీతువలల ైయల ు భమింత దిగుఫడి తుసిభ.
3. ఫయోగయస్ తృలంట్ ఆమోగయకయబెైన, మియబరబెైన మిళూ త
 ేలలో తు చేమడం వలన చెడె రసన మదఽ. ఈగలు
దో భల యుగుదల తురమించ ఫడెతేంది.
4. మరైతేకు దీతు వలల వంట చెయకు, యదఽయత్ ఖ్యుులు ఆదప అవడబే గక, ంట దిగుఫడెలు మిగి రమి జీవన ఱైయౌ లో
భాయుాకు దో హద డెతేంది.

ఫయోగయస్ తమామీ లో తీసఽకోవలళన జాగరతిలు:
1. గిహ అవసమలకు కవలళన 2 ఘను మీటయల గోఫర్ గయస్ తమామీకత కతూసం 50 కతలోల డ ళదాం గ
ఉండపయౌ.దపతు కొయకు కతూసం యవులు సంఖ్య ఐదఽ కు తగి కుండప ఉండపయౌ.
2. వంట గదికత గోఫయు గయస్ తృలంట్ 20 మీటయల దామతుకత ఎకుకవ కకుండప ఏయాయచఽకోరయౌ.
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3. రడే యవుల డ లో గల చెతి చెదపమతుే తీళరేళ డ మిభాణపతుకత సభాన మిభాణంలో తూయు త్ో కయౌ తృలంటు
లోతుకత రరేశ టాియౌ.
4. యవుల డ కు ఫదఽలు గ ంది , కోళ్ళ యసయజ నలు, భానవ యసయజ నలు కడప రడెకోవచఽు. అంత్ే గక విక్ష్
సంఫంధ ళందిరమ దపమాలు కడప రడెకోవచఽు. కతు రమువు యడెదల లో సభసయలు తల త్ేి
అవకఱలునపేభ.
ఖ్ాదీ గరమీణ మిశరభల కమీషన్ రయు లల లలో గోఫర్ గయస్ తృలంటు తుమమణపతుకత అవసయబెైన సంకైతిక సహామం
అందజైసి యు.

వమిమ కంతృో సఽి
VERMI COMPOST
రన తృభులు ళందిరమ దపయా భు ఎకుకవగ గల నలలోల ఫొ మిమలు చేసి ా నేలనఽ గులల గ చేసి భ. యటికత ళందిరమ దపయా ం
త్ో మియతబెైన భటిి ఆహాయం. అంటే యభాయమి 70 % భటిి తు, 30 % ళందిరమ దపమాతుే ఆహాయంగ తీసఽకొంటాభ.
కొతుే రత్ేయకబెైన రనతృభులు 90 % ళందిరమ దపయా భు, కైవలం 10 % భటిి తు ఆహాయం గ తీసఽకొంటాభ. ళందిరమ
దపయా ం త్ో మియతబెైన భటిి తు ఆహాయం గ తీసఽకొతు యసయజ న చేళన దపయా బే „ వమిమ కంతృో సఽి” అంటాయు.
రనతృభులు తీసఽకొనే ఆహాయం జీయణ వయవసూ లో అనేక యౄతృంతమలు చెంది అనేక యసమనపలత్ో మియతబెైన దపమాతుే
యసమిజంచడం రళ్ళ ఆ దపయా ంలో తృో షకలత్ో తృటు అనేక యకల యటమినఽల, ఎంజరైభులు వుండడం వలల వమిమ కంతృో సఽి యలువ
చపల ఎకుకవ
వమిమ కంతృో సఽి కు అనఽరైన రనతృభులు.
1. మియోతుక్సు ఎకురేటస్

( Perionyx excavatus)

2. ఇళ఼తుమా తౄో టిడప (Eisenia foetida)
3. మూడిరలలస్ మూజితు (Eudrillus eugineae)
4.

లాంటో భాయుతి (Lampito marutii)

తమాయుచేళ యధపనం:


క మీటయు రడలుా( 3‟) , 3 మీటయుల (9‟) తృొ డవు , 1 అడెగు ఎతే
ి ఉండేలా భూడె ళబెంటు త్ొటల నఽ
తుమిమంచపయౌ. యటిై త్పటి ఆకులు గతు కొఫబమి ఆకులత్ో గతు క లడ్ రేళ తూడ ఉండేటటు
ల చెమాయయౌ.



త్ొటటి ల కతరంద ఫాగం గటిి గ ఉండపయౌ. యటిలో భుందఽగ 6 అంగుయాల భందంలో కొఫబమి ఼చఽ, అయటి ఆకులు గతు,
చెయకు చెతి గతు చినే చినే భుకకలుగ చేళ యచపయౌ. దీతుతు ఫడ్ అంటాయు



యవులు తినగ మిగియౌన గడిి , చెయకు చెతి, తృడెైతృో భన కయగమలు, ండెల వంటి వయయా దపమాలనఽ ళకమించి
యవుల డత్ో కయౌ క చోట వుంచి కుళ్ల తురఴయౌ. ఈ యధం గ కుయళన దపయా ం త్ో త్ొటటి లు సగం వయక
తుంతృయౌ. దీతుై చదయు మీటయుకు 1000 చొుాన రనతృభులు వదియౌ టాియౌ. యటిై భయల కుయళన వయయా
దపమాలనఽ రేళ త్ొటటి నఽ లమిిగ తుంతృయౌ. ఈ యధంగ చేళనుడె 3 త్ొటటి లకు 12 రేల రనతృభులు సమితృో త్పభ.
తయురత త్ేభ తులఴ వుండెటకు గనఽ త్ొటటి లై గోన టాిలు గతు, వమి చెతి గతు యచి రేసయ కలం లో అభత్ే
రతి మోజూ, మిగియౌన కలాలోల భూడె మోజులకొకసమి తూటితు చలులత 30-40 ఱతం త్ేభ ఉండేటటు
ల చాచఽకోరయౌ.
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వమిమ కంతృో సఽి ముదటి సమి మరండె నలలోల తమాయు అవుతేంది. లమిిగ తమాయభన వమిమ కంతృో సఽి తృొ డిగ,
నలల గ, త్ేయౌకగ టీ తృొ డి వల ఉంటుంది. కంతృో సఽి తమాయభందతు తుమామించఽకునే తయురత 3-4 మోజులు తూటితు
చలల డం భానపయౌ. అుాడె త్ేభనఽ రదఽకుకంటృ రనతృభులు ఫడ్ వదా కు చేయుకుంటాభ. అుాడె
తమాయభన వమిమ కంతృో సఽి నఽ ళకమించి భూడె మి .మీ జలల డ త్ో రనతృభులు రటి గురడెల లేకుండప జయౌల ంచి,
సంచఽలలో రేళ తులఴ చేసఽకోరయౌ.



ఎయువు ళకమించిన తమఴత త్ొటటి లలో భయలా చియకతన వయయా దపమాలనఽ రేళ తిమిగి ఎయువునఽ తమాయు
చేసఽకోవచఽు. క టనఽే వయయా దపమాలనఽండి 600 – 700 కతలోల వమిమ కంతృో సఽి తమాయవుతేంది.

వమిమ కంతృో సఽి తమామీ లో తీసఽకోవలళన జాగరతిలు.


రనతృభులనఽ సాయయయశ్మమ నఽండి, వయా భు నఽండి యక్ష్ణ కయౌాంచపయౌ.



వమిమ కంతృో సఽి ఫడ్ు లో 30-40 ఱతం త్ేభ ఉండేటటు
ల చాసఽకోరయౌ



తృక్షికం గ కుయళన వయయా దపమాల మిశరభాతుే రడడం ఱేమ
ర సకయం



ఎలుకలు , చీభలు, కోళ్ైళ, ముదల ైన శతేరవుల ఫామి నఽండి యక్ష్ణ కయౌాంచపయౌ.



వయయా దపమాలనఽ రేమడం, వమిమ ఎయువునఽ ళకమించడం సకలం లో జయగయౌ.



వయయా దపమాలలో తృలళిక్స భమిము గజు దపమాలు లేకుండప చాచఽకోరయౌ.

వమిమ కంతృో సఽి వలన లాఫాలు.


వమిమ కంతృో సఽి లో 1-1.5 ఱతం నతరజతు, 0.8 ఱతం ఫాసఴయం, 0.8 ఱతం తృొ టాష్ త్ో తృటు, కయౌామం,
బెగీేలమం, మగి, ఇనఽభు, జింకు వంటి సాక్ష్మ తృో షకలు, యటమినఽల, ఎంజరైభులు, హామోమనఽలు ఉండెట వలల
ముకకలు యుగుదల ఫాగ ఉండి, దిగుఫడెలు యుగుత్పభ.



నేల తూటి తులఴ సభయా యం ంచఽతేంది.



నేల యొకక ఆభల లేదప క్షాయ లక్ష్ణపలనఽ త్ొలగించవచఽు.



ముకకలకు చీడ ఼డలనఽ తటుికొనే శకతి వసఽింది.



కయగమలలో యుచి, లలలో సఽరసన, ఆహాయ దపమాల తులఴ సభయా యం యుగుతేంది.



మయవయణ కలుష్యతుే తగిిసి ఽంది.

వమిమ కంతృో సఽి రడే యధపనం


యయధ ంటలకు ఎకమకు క టనఽే రేమవచఽు.



ండల ముకకలకు చెటి ుకు 5-10 కతలోల వయక రేమ వచఽు.



లల కుండీలలో 200 గరభుల వయక రేసఽకోవచఽు
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చిు మొటి ఎయువులు
•

తృో షక యలువలు సభిదిా గ, సభతేలయత కయౌగిన యసబమిత చుతు ముకకలు, రటి ఆకులనఽ “ చిు మొటి
ఎయువులు” అంటాయు.

•

చిు మొటి ఎయువులనఽ బూమికత మరండె యధపలుగ అందించవచఽు

•

1. హమిత ముకకల ఎయువులు (green manuring in-situ)

•

2.హమిత ఆకు ఎయువులు (green leaf manuring)

తృొ లంలో ంట లేనుాడె, లేదప మరండె ంటల భధయ కల వయవధిలో తకుకవ కలం లో ఎకుకవ మొటి ఇచేు ముకకలనఽ
ంచి, రటితు నేలలో కయౌమ దఽనేడం దపఴమ నేలకు తృో షకలు అందించడం
హమిత ముకకల ైయుకు ఉండవలళన లక్ష్ణపలు
•

తకుకవ మోజులోల ఫాగ మిగి ఎకుకవ చిు మొటి నఽ ఇచేులా ఉండపయౌ.

•

అతుే యకల నేలలోల యగయౌ

•

చిు మొటి లో ఼చఽ ఱతం తకుకవగ ఉంది ఎకుకవ ఆకు కయౌగి యసబమితంగ ఉండపయౌ.

•

నేలలో కయౌమదఽతుేనుడె తఴయగ కుయళ బూమిలో కయౌళటటు
ల ఉండపయౌ.

•

చిు మొటి ంటల రేయల ు బూమిలో లోతేగ తృో భయటటు
ల ఉండపయౌ.

•

తఴయగ మిగి కలుు యుగుదలనఽ అమికటేి ది గ ఉండపయౌ.

•

ుా జాతికత చెందిన చిు మొటి అభత్ే గయౌలో నతరజతుతు ళూమీకమించి నేల సమతుే ంచఽతేంది.

చిు మొటి ఎయువులకు రడే ముకకలు
•

జనఽభు (sunhemp)

Crotalaria juncea

•

జీలుగ (daincha)

Sesbania aculeata

•

ళ఼భ జీలుగ (sesbania)

Sesbania speciosa

•

యౌల సయ (pilli pesara)

Phaseolus trilobus

•

తూయౌ (indigo )

Indigofera tinctoria

•

అడయ తూయౌ (రంయౌ)(wild indigo) Tephrosia purpurea

హమిత ముకకల ఎయువుల వలల లాఫాలు
•

నేల ఫౌతిక ళూతి (నేల ఆకితి) బెయుగుడి, బూమి గులల గ భామి నేలలోతుకత తూయు ఇంకై గుణం యుగుతేంది.

•

నేలలో ళందిరమ దపయా ం రేమడం వలల సాక్ష్మ జీవులు విదిా చెంది , జీవ యసమతుక చయయల వలన నేల సయం
యగడబే కక, నేల సంలయణ ఆమోగయతుే సంతమించఽకుతు ఉత్పాదకత సభమాయతుే ంచఽకుంటుంది.

•

నేలలో కతలషి (లబయం కతు) యౄం లో ఉనే అనేక తృో షకలనఽ లబయ యౄం లోకత భాయుసిభ. (మితుయల ైజైషన్)

•

బూమిలో యసమన ఎయువులు రేళనుాడె రటి లబయత యగడపతుకత హమిత ఎయువులు ఉయోగడత్పభ.

•

కలుు ముకకలు యగకుండప తురమించ వచఽు.
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జీలుగ, ళ఼భ జీలుగ వంటి హమిత ైయులు రేళనుడె రటి రేరళ్ైళ ఎకుకవ లోతేకు రళ్ల డం వలల బూమి లోయౌ తృొ యలలో
తుక్షిిబెైన అనేక తృో షకలనఽ రయౌకత త్ెచిు లబయ యౄం లో ంటలకు అందిసి భ.
•

ుా జాతి హమిత ంటల వలన మరైజోతమం అనే ఫాకీిమిమా గయౌలో నతరజతుతు రేరళ్ళ ఫో డిలలో ఎకమతుకత 25
నఽండి 50 కతలోల నతరజతుతు ళూమీకమిసి భ

•

చౌడె బూభుల ునయుదా యణకు ఉయోగడత్పభ.(జీలుగ, ళ఼భ జీలుగ)

•

ఫాసఴయం, గంధకం వంటి తృో షకల లబయత గణతూమంగ ఉంటుంది.

•

సాక్ష్మ తృో షకలనఽ చిలేటల ు (chelated forms) గ భామిు ంట ముకకలకు అందేటటు
ల చేసి భ.

•

చిు మొటి ైయల ు ఎయువులు గనే కకుండప యవుల బేతగ కడప ఉయోగడత్పభ

•

ఉదప: జనఽభు, యౌలసయ

చిు మొటి ఎయువుల సగు లో అవమోధపలు (limitations)
•

చిు మొటి ఎయువు రేళన తమఴత నేలలో రేళ కయౌమ దఽనేడపతుకత సఽభాయు 60 మోజుల వయవది కరయౌ. దీతు వలన
ంటల రణపయక రేసఽకోవడం ఇఫబందికయం గ ఉంటుంది.

•

ఏుగ మిగి ఎకుకవ చిు మొటి తు ఇరఴలంటే త్ేభ అవసయభవుతేంది. అతుే తృరంత్పలలో తూటి లబయత ఉండదఽ.

•

య గరస లక్ష్ణపలు ఉనే చిు మొటి ఎయువులకు (జనఽభు , యౌల సయ ) యవుల ఫడద ఎకుకవగ ఉంటుంది.

•

యటితు ఆశ్మంచే చీడ ఼డలు తయురత సగు చేళ ంటకు నషిం కయౌగించ వచఽు.

•

చిు మొటి యతి నపల గిమకీ ఎుాడా కైలాగ ఉండదఽ. అందఽవలల వయి కులు యటితు అందఽఫాటులో ఉంచడపతుకత ఇషి
డయు .

చిు మొటి ఎయువుల సగులో బెళ్కువలు
•

రధపన ంట కోమగనే నేలలో మిగియౌన త్ేభ నఽ సదిఴతుయోగ యచఽకొతు చిు మొటి ఎయువులు యతే
ి కోరయౌ.
( ఉదప: వమి కోళ భుందఽ జనఽభు లేదప యౌల సయ జయౌల రంటనే వమి కోసియు.)

•

త్ేభ చపలతు తృరంత్పలోల రేసయలో దఽకతక దఽతుే త్ొలకమి వమాలు డగనే యతే
ి కోరయౌ(వమి సగు చేము తృరంత్పలోల)

•

తూటి వసతిగల తృరంత్పలోల రేసయలో సగు చేమడం లాబదపమకం.

•

వమి చెయకు ంటల సయయలో మరండె ంటల భధయ కల వయవధిలో యతే
ి కొతు కయౌమ దఽనేవచఽు (చెయకు -పఫరవమి,
వమి- జూన్)

•

సఽు, కంద, చెయకు వంటి ంటల వయుసల భధయ చిు మొటి ంచి లత సభమం లో కయౌమ దఽనేవచఽు.

సధపయణం గ చిు మొటి ైయల ు చలులకునేటుాడె అధిక మోత్పదఽ యతి నం ఉయోగించిన ముకకలు తకుకవ ఎతే
ి మిగి
యసవంతం గ ఉంటాభ. లేతుచో జీలుగ వంటి చిు మొటి ఎయువులు ముకక ఎతే
ి మిగి కండం లో ఼చఽ ఏయాడి చివకడపతుకత
ఎకుకవ సభమం తీసఽకొంటుంది.

చిు మొటి ంటల గుణ గణపలు
జీలుగ, ళ఼భ జీలుగ
క్షాయ గుణం గల బూభులు అంటే చౌడె బూభులోల, వమి ండించే బూభులోల రేసి యు. ఎకమతుకత 10 నఽండి 12 కతలోల యతి నం
ఇసఽక త్ో కయౌ చలల డం వలల తృొ లం అంత్ప సభంగ డెతేంది. దీతుతు లతదశలో కయౌమ దఽనేడం వలన ఎకమతుకత 9
నఽండి 10 టనఽేల చిు మొటి లతేసఽింది
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కటటి జనఽభు
అతుే యకల నేలలోల సగు చేమవచఽు. చిు మొటి గ, యవుల బేతగ ఉయోగించ వచఽు. ఎకమతుకత 12 నఽండి 15
కతలోల యతి నం చలులకోరయౌ. ఎకమతుకత 5 నఽండి 6 టనఽేల చిు మొటి లతేసఽింది

యౌల సయ
దీతుతు త్ేయౌక భమిము ఫయురైన నేలలోల సగు చేమవచఽు. చౌడె బూభులోల సగుకు తుకత మదఽ. ఎకమతుకత 6 నఽండి 8 కతలోల
యతి నం అవసయం. ఎకమతుకత 3 నఽండి 4 టనఽేల చిు మొటి లతేసఽింది

తూయౌ, రంయౌ
ఇయ చపలా రదేఱలోల కలుు ముకకలుగ కనడత్పభ. యటితు చిు మొటి ఎయువులు గ రడెకోవచఽు . ఎకమకు 8 నఽండి
10 కతలోల యతి నం సమితృో తేంది. అతుే యకల నేలలోల రేసఽకోవచఽు
చిు మొటి ఎయువులు ఏ సభమం లో కయౌమదఽనపేయౌ?
లత దశకు మగనే నేలలో కయౌమ దఽతుేన అతయధిక మిభాణపలలో నేలకు తృో షకలు అందఽత్పభ

హమిత ఆకు ఎయువులు (green leaf manuring)
•

చెటల ఆకులనఽ రేమై తృరంత్పల నఽండి తీసఽకు వచిు నేలై యచి కయౌమ దఽనేే రకమ
తర నఽ హమిత ఆకు ఎయువులు
అంటాయు

•

వమాధపయ తృరంత్పలోల చిు మొటి ంటనఽ రేమడపతుకత యలు లేతు తృరంత్పలోల తఴమిత గతితు మిగై విక్షాలు గటల మీద
రేసఽకొతు రటి లేత కొభమలనఽ, ఆకులనఽ, తీసఽకు వచిు రధపన ంట యతి డపతుకత 15 నఽండి 20 మోజుల భుందఽ
కయౌమ దఽనపేయౌ.

రయోజనపలు
•

ంట మాజభానయ దా తేలు గుమించి శరదా చానవసయం లేదఽ

•

చీడ ఼డల సభసయ ఉండదఽ

•

అతుే కలాలోల లబయభవుత్పభ.

హమిత ఎయువుల రడకం లో అవమోధపలు / ఇఫబందఽలు
•

అతుే తృరంత్పలోల సధయం కదఽ.

•

తృొ లం గటల ై చెటలనఽ ంచిన దపతు తూడ భమిము రేయు రఫావం ంట ఎదఽగుదల, దిగుఫడి ై ఉంటుంది.

•

ఆకులు, లేత కొభమలు దొ మికై తృరంతం నఽండి తృొ లాతుకత తీసఽకు మవడం ఖ్యుు త్ో కడిన తు.

•

కవలళనంత మొటి లబయం కదఽ.

•

అనఽకొనే ముకకల మొటి లబయం కకతృో వచఽు.అనగ భనకు తుయణ మం తీసఽకొనే అవకశం లేదఽ.

హమిత ఆకుల తుమితి ం ఉయోగించే విక్ష్ జాతేలు.
•

గరల మిళ఼డిమా (Glyricidia) Glyricidia maculata

•

కనఽగ (pongamia) Pongamia glabra

•

సఽఫాఫుల్ (subabul) Leucaena lencocephala

•

జిలేల డె (calotropis) Calotropis giganteanna

•

రే (neem) Azhadirachta indica

•

అజోలాల(Azolla) Azolla pinnata

NRRAP, Neliparthi , DA-122
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హమిత ఎయువులు రడే ధ్ా తి
•

హమిత ముకకల ఎయువులు లేదప హమిత ఆకు ఎయువులు రధపన ంట యతే
ి టకు 15 నఽండి 20 మోజుల భుందఽ
నేలలో కయౌమ దఽనపేయౌ

•

కయౌమ దఽనేే సభమం లో నేలలో తగినంత త్ేభ ఉండపయౌ .

•

కయౌమ దఽనేేటుాడె తగినంత సార్ తౄళాట్ నేలై రదజయౌల న కియళళ రకతరమ రేగవంత భవుతేంది.

•

ఆకులు, లేత కొభమలు కయౌమ దఽనపేయౌ. భుదఽయు కండభులు దఽతుేత్ే చివకడం ఆలసయం అవుతేంది

గఢ / సందీరకిత ళందిరమ ఎయువులు
(concentrated organic manures)


ళందిరమ సఴఫావభు కయౌగి ముండి ఎకుకవ ఱతం నతరజతు, ఫాసఴయం, తృొ టాష్ వంటి సా
ూ ల తృో షకలు
భమిము ఇతయ తృో షకలు సయపమ చేళ ఎయువులనఽ “ సందీరకిత / గఢ ళందిరమ ఎయువులు “ అంటాయు.



ఈ ఎయువుల యబజన రకక టభులో ఇవఴ ఫడినది.



సందీరకిత ళందిరమ ఎయువులు బెతిగ తృొ డి చేళ ంట యత్ేి భుందఽ ఆఖ్మి దఽకతకలో రేళ కయౌమ దఽనపేయౌ.



ఈ ఎయువులు సా
ూ ల ళందిరమ ఎయువుల కనపే తఴయగ యచిునేబెై తృో షకలు నేలలోకత యడెదల చేసి భ.

ముకకల సంఫంధిత సందీరకిత ళందిరమ ఎయువులు:
తినదగినయ (edible cakes): భానవ , య ఆహాయం గ ఉయోగ డత్పభ. ఉదప: కొఫబమి ండి, నఽవుఴల ండి ,
రేయుళనగ ండి
తినదగతుయ (non edible) : ఉదప: ఆభుదు ండి, ఆవ ండి, కనఽగ ండి, కుసఽభ ండి, రతిి గింజల ండి, రే
ండి – ఎయువు గ ఉయోగించెదయు.


రసి ఽతం రే ండి ఎకుకవ గ వయవసమం లో రడెతేనపేయు. దీతువలల భుఖ్యం గ ముకకలకు హాతు కయౌగించే
“ నభటోడ్ు” నఽ తురమించ వచఽు.



ంటలకు ండి రేళనుాడె అడయ ందఽలు రసన ళగటిి ంటలనఽ నపశనభు చేమునఽ.

జంతే సంఫంధ సందీరకిత ళందిరమ ఎయువులు:
1. యకిహాయభు(blood meal):
జంతే వధఱలలోలళకమించఫడిన యకితుే లమిిగ ఎండఫటిి చాయణ ం గ చేళ అతుే యకల నేలలోల రడవచఽు. ఈ
ఎయువు నేలలో త్ొందయగ చియకత ముకకలకు తృో షకలనఽ అందిసి ఽంది.
2. ఎభుకల తృొ డి (Bone meal):
యయధ జంతేవుల ఎభుకలనఽ తృొ డిగ చేళ నేలలో కలుు త్పయు. ఎభుకలనఽ తూటి ఆయమిలో ఉడక ఫటిి నచో
తఴయగ చాయణ భు చేసఽకొనవచఽునఽ. అంత్ేగక ఇలా తమాయు చేళన ఎభుకల తృొ డి నేలలో తఴయగ
యచిునేభగునఽ.ఆభల గుణభు గల నేలలకు ఈ ఎభుకల తృొ డితు రడిన . ఴెచ్( pH) ఎకుకవభ తటసూ pH
కత చేయునఽ.ఎభుకల తృొ డిలో ఎకుకవగ కయౌామం ఉండటం వలన ముకకలకు తగినంత కయౌామం అందించ
ఫడెతేంది.
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3. చేల ఎయువు: (Fish meal):
తినడపతుకత తుకత మతు చేలు, చచిున, కురయళన చేలనఽ ఎండఫటిి చాయణ భు చేళ ఎయువు గ రడెత్పయు.
సభుదర తీయ తృరంత్పలోల ఈ ఎయువుల లబయత ఎకుకవ.
కొతుే చేలనఽండి నాన తీళ ఆ తయురత కయళఫమలనఽ ఎండఫటిి చాయణ భు గ చేళ ఎయువుగ రడెత్పయు.
4. కొభుమలు భమిము గిటిల ఆహాయభు (Horn meal)
కొభుమలు, గిటిలు ఎండఫటిి చాయణ భు గ రడెత్పయు. ఇది నభమదిగ నతరజతు తు యడెదల చేసి ఽంది.
5. గఴనో: (Guano)
అతయంత శీతల తృరంత్పలభన ఉతి య ధివ సభుదర తీమలోల ఉనే సభుదర క్షులు (pelicans, seals) సభుదర
త్పఫేళ్ైళ యఱేషం గ లబయభభయయ చేలనఽ ఆహాయం గ తీసఽకొంటాభ. ఆ క్షుల యసయజ నలు గుటి లుగ
ఏయాడత్పభ. చయౌ రత్పవయణం లో తఴయగ చివక డపతుకత యలు లేక గుటి లు గ ఏయాడే ఈ దపమాతుే “గఴనో”
(guano) అంటాయు. దీతుతు గఢ గంధకతకభలభు (sulphuric acid) త్ో కయౌ గఴనో ఎయువు గ రడెత్పయు.

ళందిరమ ఎయువులలో భుఖ్య తృో షకల ఱతం:
ళందిరమ ఎయువు

నతరజతు ఫాసఴయం తృొ టాష్

I. సా
ూ ల ళందిరమ ఎయువులు
యవుల డ ఎయువు
కోళ్ళ ఎయువు

0.5 -1.5 0.3

3.0

గొమరర, బేక ఎయువు

2.0

3.75

గరమీణ కంతృో సఽి

0.5

టి ణ కంతృో సఽి

1.4

వమిమ కంతృో సఽి
గోఫర్ గయస్

– 1.9

– 0.7 0.4

– 0.6 0.1

– 3.0

– 3.0 1.5

– 2.2 1.1

– 1.75

– 2.5

1.0

2.0

0.5

ందఽల ఎయువు

– 0.9 0.5

3.13

2.5

0.15
1.0

0.5
1.4

1.3
2.0

1.5

చిు మొటి ైయల ు:
జనఽభు
జీలుగ

0.75
0.62

0.12
0.15

0.51
0.46

యౌల సయ

0.72

0.10

0.53

అలసంద

0.71

0.15

0.58

II.

గఢ ళందిరమ ఎయువులు:
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a) ముకక సంఫంధిత ఎయువులు;
తినదగినయ
నఽవుఴల ండి

4.7

కొఫబమి ండి

3.4

రేయు ళనగ ండి

2.1
1.5

6.5

1.3
2.0

1.3

1.5
తినదగతుయ

రే ండి

5.2

1.1

ఆభుదు ండి

4.4

కుసఽభ ండి
ఆవ ండి

1.5

7.9
4.8

రతిి గింజల ండి

1.9

1.4

2.2

1.9

2.0

1.3

6.9

3.1

1.6

b) జంతే సంఫంధిత ఎయువులు :
యకిహాయం (blood meal)

12

1.5

కొభుమల ఆహాయం (Horn meal )
చేల ఎయువు (Fish meal )
ఎభుకల తృొ డి (Bone meal)
గఴనో ( Guano)

8

14

0.8
nil

nil

4
4

25

– 10

3

– 15

2.3

– 9 0.3-1.5

32
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ళందిరమ ఎయువులు

యసమతుక ఎయువులు

 రకితి యబెైన విక్ష్ , జంతే అవఱేష్లు .
 అతుే తృో షకలనఽ అందిసి భ, కతు తకుకవ
మిభాణపలోల అందిసి భ.

 ఖ్తుజ లవణపలు (చపల వయకు కితిరభంగ
తమాయు చేమఫడిన యసమనపలు
 తృో షక మిభాణభు ఎకుకవ. కటి నఽండి
భూడె తృో షకలు భాతరబే అందించేటటు
ల

 తృో షకల యడెదల, సయపమ నభమదిగ భమిము దీయఘ

తమాయు చేమఫడినయ.

కయౌకం గ ఉంటుంది.
 తృో షకల యలువలు తుమిాషిం గ వుండవు

 తుమిాషి తృో షక మిభాణం కయౌగి ఉంటుంది.

 తృో షకలు నేలకు రేళన రంటనే ముకకలు

 తృో షకలనఽ రంటనే సంగరఴంచఽ కొంటాభ.

సంగరఴంచఽకోలేవు .
 ళందిరమ ఎయువుల రడకం వలన
 నేల ఆకితి బెయుగు డెతేంది

 యసమనపల వలన నేల ఫౌతిక, యసమన
భాయుాలు కయౌగి నేల ఆమోగయం చెడెతేంది.

 సా
ూ ల సందరత తగుితేంది
 తూయు ఇంకై గుణం, తూటితు తులువమించే గుణం
ఎకుకవ అవుతేంది.
 భుయుగు తూయు తృో భయ సభయా యం
యుగుతేంది.
 తూయు ఆయమి గ భాయడం
(evaporation)తగుితేంది.
 నేలకోత, తృో షకల విధప తగుిత్పభ
 నేలలో సాక్ష్మ జీవుల ళందిరమ దపమాలనఽ ఆహాయం

 సాక్ష్మ జీవులు కొంత బేయకు ఆహాయం గ

గ రడెకొతు జీయసిభ.

రడెకొనపే రతు జీవనపధపమతుకత రధపనబెైనయ

 సభసయతమక నేలలు గ భాయు ఫడవు. సభసయల
తురయణకు రడెత్పయు.

కవు.
 అధికం గ రడడం వలన సభసయతమక నేలలు

ల లు
 ళందిరమ ఎయువులు కియళళ టుాడె అనేక ఆభా
తమాయవడం వలల అనేక తృో షకలు లబయ యౄం లోతుకత

గ భాయుత్పభ.
 యటి వలన నేలలోతు తృో షకలు యౄతృంతయం

భామి ముకకలకు అందజైమఫడత్పభ. ఉదప:

చెందవు.

ఫాసఴయం
 ఎకుకవ మిభాణపలలో (టనఽేలోల) రేసఽకోరయౌ
 ంట యతే
ి టకు 15 – 30 మోజుల భుందఽగ నేలలో
కయౌమ దఽనపేయౌ.

 తకుకవ మిభాణపలలో (కతలోలలో) సమితృో తేంది.
 అవసమతుే ఫటిి ఎుాడెైనప రడెకోవచఽు.

ళందిరమ భమిము యసమన ఎయువుల భధయ త్ేడపలు
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యసమన ఎయువులు
CHEMICAL FERTILIZERS
•

నతరజతు, ఫాసఴయం, తృొ టాష్ వంటి భుఖ్య తృో షకలు భమిము ఇతయ తృో షకలు ఆంగిక ఫాగలు గ కయౌగి వుండి,
కితిరభంగ తమాయు చేమ ఫడిన లేదప యౄతృంతయభు చేమఫడిన యసమన దపమాలనఽ “ యసమన ఎయువులు
“ అంటాయు.

•

యసమతుక ఎయువులు 1నఽండి 3 రధపన తృో షకలనఽ అధిక మిభాణపలలో కయౌగి నేలలో రేమగనే తఴయగ కమిగి
ముకకల కందించ ఫడెత్పభ.

యసమతుక ఎయువుల వమీికయణ
•

యసమతుక ఎయువులో గల భుఖ్య తృో షకహామతుే ఫటిి భూడె యధపలు గ వమీికమించపయు.

•

1. సాటి ఎయువులు (straight fertilizers)

•

2. మిశరభ ఎయువులు (mixed fertilizers)

•

3. సంకీయణ ఎయువులు (complex fertilizers)

సాటి యసమతుక ఎయువులు
•

సాటి ఎయువులో రధపన తృో షకతుే ఫటిి భయల ఈ కతరంది యధం గ వమీికమించవచఽు

1. నతరజతు ఎయువులు
2. ఫాసఴయ ఎయువులు
3. తృొ టాలమం ఎయువులు
4. దిఴతీమ తృో షక ఎయువులు
5. సాక్ష్మ తృో షక ఎయువులు

1. నతరజతు ఎయువులు
•

ఎయువులో యసమన యౄతృతుే ఫటిి (నైటర ట్
ే , అమోమతుమా, ఏబెైడ్) నతరజతు ఎయువులు నపలుగు యకలు.

1. నైటర ట్
ే యసమతుక ఎయువులు
2. అమోమతుమా యసమతుక ఎయువులు
3. నైటర ట్
ే - అమోమతుమా యసమతుక ఎయువులు
4. ఎబెైడ్ యసమతుక ఎయువులు

1. నైటర ట్
ే నతరజతు ఎయువులు
•

నేలలో గల త్ేభ వలన తఴయగ కమిగి నతరజతుతు నైటర ట్
ే యౄం లో ముకకల కందిసి ఽంది.

•

నైటర ట్
ే (NO3-) యౄం లో గల నతరజతు తు భటిి మైణువులు టిి వుంచలేవు. అందఽవలన తూటిలో కమిగి నేల అడెగు
తృొ యలలోతుకత (leaching) తృో వడం, భమిము సాయయ యశ్మమ వలన రమువు గ భామి గయౌలో కయౌళ తృో తేంది
(volatalization)
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•

ఎకుకవ నష్ిలకు గుయభయయ ఈ యకు ఎయువుల రడకం తకుకవ.

•

సగుతూటి కతరంద చేటేి వమి ైయు కు ఈ ఎయువులు రడమదఽ
ఉదప: కయౌామం నైటర ట్
ే (15% N)
సో డిమం నైటర ట్
ే (16 % N)

అమోమతుమా నతరజతు ఎయువులు
•

ఈ ఎయువులలో నతరజతు అమోమతుమా (NH4+) యౄం లో ముకకలకు అందజైమఫడెతేంది.

•

అమోమతుమా యౄంలో గల నతరజతు నైటర ట్
ే యౄం వల విధప కదఽ. అందఽవలన ముకకలు చకకగ
యతుయోగించఽకుంటాభ. అందఽవలన ఈ ఎయువులనఽ భంచి ఎయువులు గ ఫాయంచ వచఽు

•

కలానఽగుణం గ అమోమతుమా, నైటర ట్
ే గ యౄతృంతయం చెందఽతేంది.

•

అమోమతుమం సలేేటు యతి నం రేళటుాడె గతు, ై తృటు గ గతు రేసఽకోవచఽు. కతు యతి నం త్ో కయౌ
రడకడదఽ.

•

ఆభల గుణం కయౌగించే సఴఫావం కలది కఫటిి భమీ ఎకుకవగ అమోమతుమం సలేేట్ నఽ రేమకడదఽ

•

వంద కతలోల అమోమతుమం సలేేటు వలల ఏయాడే ఆభలత్పఴతుే తటసూ ం చేమడపతుకత 110 కతలోల కయౌామం కమొబనేట్
కవలళ వసఽింది.

•

అమోమతుమం కోలమరైడ్ నేలలో గల కయౌామం త్ో కయౌళ కయౌామం కోలమరైడ్ గ భాయుతేంది. కయౌామం కోలమరైడ్ తూటిలో కమిగై
సఴఫావం వుండడం వలల సఽలబం గ కొటుికు తృో తేంది. అంటే అమోమతుమం కోలమరైడ్ రేమడం వలల నేలలోతు కయౌామం
నషిభభయయ అవకశం ఉంది.

•

భాగణి ైయలకు రేసఽకోవచఽు

•

తృొ గకు, ఆలుగడి ైయలకు అమోమతుమం కోలమరైడ్ రడకడదఽ. కోలమీన్ మరండె ైయలకు చెడెు చేసి ఽంది తృొ గకులో ఆకు
నపణయత, ఆలుగడి లో ఎకుకవ కలం తులఴ వుండకుండప చేసి ఽంది.

•

ఉదప: అమోమతుమం సలేేట్ (21% N, 24% S)

•

అమోమతుమం కోలమరైడ్ (25 %N)

నైటర ట్
ే అమోమతుమా ఎయువులు
•

ఈ ఎయువులలో కొంత నతరజతు నైటర ట్
ే యౄం లోనా, మిగియౌనది అమోమతుమా యౄం లోనా ఉంటుంది.

•

ఆయుతడి ంటలలో ఈ ఎయువు రడినుడె నైటర ట్
ే యౄంలో ఉనే నతరజతు తఴయగ ముకకలకు అందించఫడి
అమోమతుమా యౄంలో గల నతరజతు నభమదిగ ముకకలకు అందించ ఫడెతేంది

•

తృో షక యతుభమ సభయా యం ఎకుకవగ వుంటుంది.

•

కయౌామం అమోమతుమం నైటర ట్
ే త్ేభనఽ సఽలబం గ ఼లుుకొంటుంది. కనఽక రత్ెయక గోత్పలలో తులఴ చేమాయౌ

•

ఇందఽలో నతరజతు సగ ఫాగం అమోమతుమా యౄం లో సగ ఫాగం నైటర ట్
ే యౄం లో ఉంటుంది.

•

ఇది తటసూ ం గ ఉండే ఎయువు.
ఉదప: అమోమతుమం నైటర ట్
ే (33%N)
కయౌామం అమోమతుమం నైటర ట్
ే (CAN) (20.5%N)
అమోమతుమం సలేేట్ నైటర ట్
ే (ASN) (26%N)
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ఎబెైడ్ నతరజతు ఎయువులు
•

నతరజతు ఎబెైడ్ (NH2) లేదప ళైనబెైడ్ (CN2) యౄం లో వుంటుంది.

•

ఏబెైడ్ నతరజతు ఎయువులలో మూమిమా ఫహుళ్ తృరచఽయయం తృొ ందిన ఎయువు

•

గయౌలో త్ేభనఽ సఽలబం గ ఼యౌు గడి కడెతేంది

•

భాగణి లో రేళటుాడె కొంత నతరజతు కొటుికు తృో వచఽు. బెటిలో కడప ై తృొ యల లోతు నతరజతు ఆయమరై నషిం
కవచఽు కఫటిి మూమిమా రేళనుడె అది నేలలో ఫాగకయౌళ టటు
ల జాగరతి డపయౌ

•

కొదిాగ ఆభలతఴం ఏయాడ వచఽు

•

ఈ ఎయువునఽ తూటిలో కమిగించి ముకకలై చికమి చేళన నతరజతు శీఘర గతిన ముకకలు తీసఽకొంటాభ (2 ఱతం
అనగ 20 గర / య్)

•

తూటిలో కయౌ చికమీ చేళనుాడె అధిక గడత కయౌగిమునే ఆకులు భాదితృో త్పభ. భమిము మూమిమాలో “ఫై
మూమైట్”అనే ైయు కు హాతు చేళ దపయా భుంటుంది. ఇది 1.5 % మించ కుండప వునేుడే మూమిమా ళరే తుకత
వసఽింది.

ఫాసఴయ ఎయువులు
(PHOSPHATIC FERTILIZERS)
ఫాసఴయభు లబయభభయయ యౄతృతుే ఫటిి భమిము కమిగై సఴఫారతుే ఫటిి ఫాసఴయ ఎయువులనఽ వమీికమించపయు.
a) తూటిలో కమిగై ఫాసఴయు ఎయువులు
b) ళటర క్స
ి ఆభలభులో కమిగై ఫాసఴయు ఎయువులు
c) కయగతు ఫాసఴయు ఎయువులు
a)తూటిలో కమిగై ఫాసఴయు ఎయువులు:
•

ఈ ఎయువులు తూటిలో కమిగి రంటనే ఫాసఴమతుే ముకకకు అందజైసి భ.

•

ఈ ఎయువులలో ఫాసఴయం H2PO4 యౄం లో వుంటుంది.

•

ఈ ఎయువులు అతుే నేలలోలనా తటసూ భమిము క్షాయ సఴఫావభు కయౌగిన నేలలోల రడవచఽు

ఉదప: ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ (16% P2O5)
డఫుల్ సార్ తౄళేట్ ( 32 % P2O5)
టిరుల్ సార్ తౄళాట్ ( 48 % P

O5)

2

ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ ఫాసఴయం (16 %) త్ో ఫాటు కయౌామం (21 %), గంధకం (12 %) వుంటాభ. కొతుే సాక్ష్మ
తృో షక దపమాలు కడప ఈ ఎయువులో వుంటాభ. అందఽవలల భుఖ్యం గ రేయు శనగ ంటకు ఇది రేసి యు.
ఎుాడా యతి నం నపటేటుాడె ఫాసఴయ ఎయువులు రేసఽకోరయౌ. ఆయు తడి ంటలనఽ రేళ టుాడె ముకకలనఽ 2 -3
ళం.మీ దాయం లో 4 -8 ళం. మీ లోతేన రేసఽకొంటే భంచి పయౌతమిసఽింది.
b)ళటర క్స
ి ఆభలభులో కమిగై ఫాసఴయు ఎయువులు :
ఈ ఎయువులో ఫాసఴయభు HPO4 యౄంలో ఉంటుంది.
ఉదప: ఫేళక్స సలగ్ ( 16 % P2O5)
ఫో న్ మీల్ (20 -25% P

O5)

2

(ఫేళక్స సలగ్ నఽ తృొ డి చేళ ఆభల బూభులకు చయౌల త్ే ఆభలతఴం తగుితేంది.)
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C)కయగతు ఫాసఴయు ఎయువులు:
•

ఈ ఎయువులలో ఫాసఴయం PO4--- యౄం లో ఉంటుంది.

•

అతయధిక ఆభలతఴం కయౌగిన నేలలోల ఈ ఎయువులు కమిగి ఫాసఴమతుే ముకకలకు అందిసి భ.

•

అధిక వమాలు డే యఴత ఱేరణులోల ండించే టీ, కప఼ త్ోటలోల ఈ ఎయువు రేసి యు.

ఉదప : శ్మలా తౄళాట్ (rock phospate) ( 20 -40% P2O5)

తృొ టాష్ ఎయువులు
(POTASSIC FERTILIZERS)


తృొ టాష్ ఎయువులు తృొ టాష్ నఽ K+ యౄం లో ముకకలకు అంద జైసి భ.



భుఖ్యబెైన తృొ టాష్ ఎయువులు – భూయమైట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ (తృొ టాలమం కోలమరైడ్) 60 %K
సలేేట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ (తృొ టాలమం సలేేట్) 50% K, 18%S
తృొ టాలమం నైటర ట్
ే

39% K, 14 % N



భూయమైట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ తూటిలో తఴయగ కయుగుతేంది



ఇతయ తృొ టాష్ ఎయువులత్ో తృో యౌళి ధయ తకుకవ



ఫంగయాదఽం, తృొ గకు వంటి ైయలకు రేమమదఽ



తృొ టాలమం సలేేట్ ధయ ఎకుకవ



తృొ టాలమం సలేేట్ ఎకుకవగ ఫంగయాదఽం, తృొ గకు ైయల కు రడెత్పయు



వమాఫావ మిళూ త
 ేలోల దీతుతు ైయల ై చికమీ చేమవచఽు.



తృొ టాలమం నైటర ట్
ే నఽ నతరజతు, తృొ టాష్ లోతృలనఽ సవమించడపతుకత చికమీ చేసఽకోవచఽు.

దిఴతీమ తృో షక ఎయువులు
(Secondary Nutrient Fertilizers)


ఆధఽతుక వయవసమం లో అధిక దిగుఫడి వంగడపల సగు, ళందిరమ ఎయువుల రడకం తగిితృో వడం, యసమన
ఎయువులు భుఖ్యం గ సంకీయణ (complex) ఎయువుల రడకం వలల అతుే తృరంత్పలోల అనేక ైయల ు ఈ దిఴతీమ తృో షకల
(కయౌామం, బెగీేలమం, గంధకం) లోతృలకు దపమి తీళంది.



భుఖ్యం గ ఆభల బూభులోల కయౌామం, బెగీేలమం కయౌగిన యసమన ఎయువులు రతి సంవతుయం రేసఽకోరయౌు
ఉంటుంది. గంధకం రత్ేయకంగ రేమనవసయం లేదఽ. దీతుకత కయణం వయవసమం లో రడే యయధ యసమతుక
ఎయువులు భుఖ్యం గ సాక్ష్మ తృో షక లో తురయణకు రడే యసమనపలు, చీడ ఼డ లకు రడే యసమనపలోల ఎంత్ో
కొంత గంధకం కయౌగి ఉంటుంది.
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యసమతుక దపయా ం

Ca% Mg% S%

భుడి సఽనేం (lime) 36 - డో లోబెైట్ (Dolomite lime) 17 12 ఫేళక్స సలగ్ (Basic slag) 29 29 జిుం(gypsum)
కయౌామం నైటర ట్
ే

22 - 18
20 - -

ళంగిల్ సార్ తౄళాట్

20 - 12

టిరుల్ సార్ తౄళాట్

13 - -

మక్స తౄళాట్ (శ్మలా తౄళాట్ ) 33 - అమోమతుమం సలేేట్
తృొ టాలమం సలేేట్
బెగీేలమం సలేేట్
ైమరైట్

- - 23
- - 18
10.5 13

- - 55

సాక్ష్మ తృో షక యసమతుక ఎయువులు :
సాక్ష్మ తృో షక లోతృలు ఏయాడడపతుకత భుఖ్య కయణపలు:
1.

అధిక దిగుఫడి తుచఽు వంగడపల ళదయం

2.

సంవతుయ కలం లో 2-3 ంటలు రేమడం (cropping intensity)

3.

యచక్ష్ణప యఴతం గ యసమతుక ఎయువుల రడకం

4.

ళందిరమ ఎయువులు లమిిగ రేమక తృో వడం

సాక్ష్మ తృో షక లోతృల తురయణ:
1.

ళందిరమ దపమాలు యమియ గ రడడం

2.

యసమతుక ఎయువులు రడకం లో సభతేలయత

3.

రత్ేయకం గ సాక్ష్మ తృో షకలునే యసమన దపమాలు లేదప యసమతుక ఎయువులు నేలలో రేమడం

4.

లో లక్ష్ణపలు కతుంచినుడె ఆమా తృో షక దపమాలు దపరవకం గ తమాయు చేళ చికమీ చేమడం

సాక్ష్మ తృో షక ఎయువులు మరండె యకలు:
1. సాక్ష్మ తృో షకలు కయౌగి ఉనే ఖ్తుజ లవణపలు
2.

చిలేటేడ్ యౄం లో మునే సాక్ష్మ తృో షకలు, ళందిరమ దపయా ం చే మింగు ఆకయం లో ఫంధింఫడి వుంటాభ.

సాక్ష్మ తృో షకల లోతృలు –సవయణ

జింకు లో తురయణ:
 ఎకమతుకత 20 కతలోల జింకు సలేేట్ రతి భూడె ంటలకు కసమి రేళ లోతృతుే తురమించ వచఽునఽ. అదే వమి
తమఴత వమి ంట నఽ వయుసగ రేళనటల భత్ే ఎకమతుకత 20 కతలోల జింకు సలేేట్ నఽ రతి యతె ంటకు భుందఽ
రేళ తురమించ వచఽు
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ఇనఽ ధపతే లో తురయణ:
 య్టయు తూటికత 20 గరభుల అనే ఫేది (Ferrous sulphate), 2 గరభుల తుభమ ఉుా కయౌ చికమి చేమాయౌ.
గటి ఉష్ోణ గరత ఎకుకవగ ఉనేుడె తకుకవ గడత కయౌి న దపరవణపతుే (0.5 -1.0) రడపయౌ.

ఫో మన్ లో తురయణ:
ల తుే (1 య్టయు తూటికత 1 గరభు) మరండె సయుల 10-15 మోజుల వయవధి లో చికమి చేమాయౌ.
 0.1 ఱతం ఫో మిక్స ఆభా
రత్పయభాేమం గ భుందఽ జాగరతి గ చెటి ు తృదఽ లో 50 గరభుల ఫో మక్సు రేమాయౌ.

బెగీేలమం లో తురయణ:
 య్టయు తూటికత 10 గరభుల బెగీేలమం సలేేట్ ైయు రేళన 45, 90 మోజుల తమఴత చికమి చేమాయౌ.

భాయౌతి నం లో తురయణ:
 ఎకమతుకత 400 గరభుల సో డిమం భాయౌఫేి ట్ నఽ భటిి లో కయౌ రేమాయౌ.

యయధ సాక్ష్మ తృో షకల ఎయువులు – తృో షక మిభాణభు

ఇనఽభు :
1. పయరస్ సలేేట్ (Ferrous sulphate) FeSO

. 7H20 20%

4

2. పయరస్ చీలేట్ (Iron chelate) Fe

– EDTA 5%

3. పయరస్ చీలేట్ (Iron chelate) Fe

– EDDHA 6%

భాంగతూసఽ:
1. భాంగతూస్ సలేేట్ (Manganous sulphate) Mn SO

.4H20 24%

4

2. భాంగనస్ సలేేట్ (Manganous sulphate monohydrate) Mn SO
3. భాంగతూస్ చీలేట్ (Manganese chelate) Mn

. H2O 32%

4

– EDTA 13%

తేతే
ి నపగభు (zinc)
1. జింకు సలేేట్ (zinc sulphate)

Zn SO

4

. 7 H2O 21%

2. జింకు సలేేట్ మోనో ఴెైడరట్
ే (zinc sulphate mono hydrate Zn SO4 .H2O 36%
3. జింకు చీలేట్ (zinc chelate)

Zn EDTA 14%

ఫో మన్ (Boron)
1. ఫో మక్సు (borox)/ సో డిమం టటటర ా ఫో మైట్ Na

2

B4 O7. 10 H2O 11%

2. ఫో మకుు ఎన్ ఴెైడరస్

2

B4 O7 22%

Na

3. ఫో మిక్స ఆభలభు (Boric acid) H

3

BO3

18%

భాయౌతి నం(Molybdenum)
1. సో డిమం భాయౌఫేి ట్ (sodium molybdate) Na

2

Mo7 O24 . 4 H20 40%

2. అమోమతుమం భాయౌఫేి ట్ (AmmOnium molybdate) (NH4) MO7 O24. 4 H20 54%
3. కయౌామం భాయౌఫేి ట్ (Calcium molybdate Ca Mo O
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మిశరభ ఎయువులు
(MIXED FERTILIZERS)
ఎకుకవ మిభాణం లో కవలళన తుషాతిి లో యయధ యకల సాటి ఎయువులు (ఉదప: మూమిమా, సార్ తౄళేట్,
భూయమిభయట్ ఆఫ్ తృొ టాష్, సఽనేభు వంటియ ) ఫౌతికం గ మియతం (mixing ) చేమడం దపఴమ తమాయభయయ
ఎయువులనఽ “మిశరభ ఎయువులు” (bulk blended Fertilizers) అంటాయు.


ఈ మిశరభ ఎయువులలో భుడి దపయా భులనఽ మిశరభం లో గుమిించవచఽునఽ. ంట అవసయం బేయకు ఈ
మిశరభభు లనఽ తమాయు చేసి యు. ఈ ఎయువులలో మరండె లేదప అంతకంటే ఎకుకవ తృో షకలు ఉంటాభ.



మిశరభ ఎయువులనఽ మరైతే సూభలో కొదిా మిభాణభు లో తమాయు చేసఽకొనవచఽునఽ.



చినే మిశరభలు ఎకుకవ మిభాణభులో తమాయు చేళ ఎకుకవ భంది మరైతేలకు అందించవచఽు.

మరైతే సూభ మిశరభ ఎయువులు (Farm Mixtures)


ఏ యసమతుక ఎయువులు కలతృలో అయ తృొ యలు తృొ యలు గ తృో సఽకొతు, ఫాగ కయౌము నటు
ల తృయలత్ో కలతృయౌ.



ఈ మిశరభాలనఽ ంటకు రేమ ఫో భయ మోజునే కలుు కోరయౌ. తులఴ మునేచో గడి కటి వచఽు లేదప యష దపయా ం గ
భాయవచఽు.

మాంతిరక మిశరభాలు:


ఎకుకవ మోత్పదఽలలో యయధ ఎయువులనఽ మంతరభుల సహామంత్ో కలగ వచేు ఎయువులు “మాంతిరక
మిశరభాలు”



ఈ దా తిలో ఎయువుల భధయ యసమతుక చయయ జయగకుండప వుండే రటినే ఎంక చేసఽకోరయౌ.



ఆభల లక్ష్ణభు కయౌగి మునే ఎయువులనఽ క్షాయ సఴఫావభు కయౌగిన ఎయువులత్ో కలమదఽ .ఉదప:అమోమతుమం
సలేేట్ త్ో క్షాయ సలగ్ కలమదఽ .



ఎకుకవ త్ేభ ఱతం కయౌగిన ఎయువులు లేదప త్ేభనఽ ఼లుుకొనే లక్ష్ణం కయౌగిన ఎయువులు రడమదఽ ఉదప:
అమోమతుమం నైటర ట్
ే , మూమిమా



మిశరభ ఎయువులు భుదా కకుండప చాసఽ కోరయౌ. గులల గ ఉండడపతుకత తృొ డి చేళన ముకకజొనే కండెలు లేదప కోకో
చిాలు కలతృయౌ.



గడి కటి కుండప (caking)ఉండేందఽకు తకుకవ సా
ూ ల సందరత గల తృటి భటిి తు లేదప ళయౌక వంటి దపమాలు
కలతృయౌ.



క తుషాతిి లో తృో షకల తుమితి ం యయధ ఎయువులు రడేటుాడె నేల ఆమోగయ యక్ష్ణ కొయకు కైవలం యసమన
ఎయువులే కక ళందిరమ ఎయువులభనటు వంటి నాన ండి దపమాలు (oil cakes) రడవల నఽ.



అనఽకొనే మిశరభ మిభాణభు కొయకు పలలర్ దపమాలు అభన ఇసఽక, భటిి , ఫొ గుి, ఫూడిద, సఽనేం
రడవల నఽ.



నేల ునయుదా యణ (soil amelioration) దిలి లో టుికొతు కొతుే యసమనపలు అంటే జిుం, సఽనేం వంటియ
కడప కలుుకునే అవకశం ఉంది.
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మిశరభ ఎయువుల తమామీకత భూల దపమాల మిభాణభు ల కకగటుిట :
(calculation for preparation of mixed fertilizers)
ఉదప: క టనఽే మిశరభ ఎయువు 10-6-4 (N-P-K) తృో షక నభూనప (fertilizer grade) త్ో తమాయు చేముటకు కవలళన
అమోమతుమం సలేేట్, ళంగిల్ సార్ తౄళేట్, భూయమైట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ భమిము ఇతయ పలలర్ దపయా ం ఎంత?


కవలళన మిశరభ మిభాణం : 1 టనఽే = 1000 కతలోలు



అమోమతుమం సలేేట్ లో నతరజతు ఱతం : 20.5



సార్ తౄళాట్ లో ఫాసఴయ ఱతం : 16.0



భూయమైట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ లో తృొ టాష్ ఱతం : 60.0



Fertilizer grade

: 10-6-4 (N-P-K)
కవలళన తృో షక ఱతభు

టనఽే మిశరభ ఎయువుకు కవలళన ఎయువు

= ------------------------------------------------ x 1000

రడే ఎయువు లో ఉనే తృో షక ఱతభు
అమోమతుమం సలేేట్ = 10 /20.5 x 1000 = 487.8 Kg
సార్ తౄళాట్

= 6 / 16 x 1000 = 375

Kg

భూయమైట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ = 4 / 60 x 1000 = 66.7 Kg
ముతి ం యసమతుక ఎయువుల మిభాణం =487.8 + 375 + 66.7 = 929.5 Kg
కవలళన మిశరభ ఎయువు మిభాణం = 1000 Kg
కలవలళన పలలర్ దపయా ం = 1000

– 929.5 = 70.5 Kg

ఉదప:2
క టనఽే మిశరభ ఎయువు 6-4-3 (N-P-K) తృో షక నభూనప (fertilizer grade) త్ో తమాయు చేముటకు కవలళన యయధ
యకల ఎయువుల మిభాణం ఎంత?
ఈ మిశరభ ఎయువులో నతరజతు తుమితి ం 1:2 తుషాతిి లో రేండి, మూమిమా రడవలళ వుంది.
ఫాసఴయం తుమితి ం ఫేళక్స సలగ్ భమిము ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ 1:3 తుషాతిి లో రడవలళ ఉంది
తృొ టాష్ ఎయువు గ సలేేట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ రడవల నఽ.
తృో షక నభూనప = 6-4-3 (N-P-K)
నతరజతు:
తృో షక నభూనప లో నతరజతు ఱతం

=6

రేండి యౄం లో సయపమ చేమవలళన నతరజతు ఱతం = 6 x 1 / 3 = 2
మూమిమా యౄం లో సయపమ చేమవలళన నతరజతు ఱతం = 4
రేండి మిభాణం

= 2 / 5 x 1000 = 400 Kg

(రేండి లో నతరజతు ఱతం = 5 )
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మూమిమా మిభాణం

= 4 / 46 x 1000 = 87 Kg

ఫాసఴయం:
తృో షక నభూనపలో ఫాసఴయ ఱతం

=4

క్షాయ సలగ్ యౄం లో సయపమ చేమవలళన ఫాసఴయ ఱతం = 1
ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ యౄం లో సయపమ చేమవలళన ఫాసఴయ ఱతం = 3
క్షాయ సలగ్ మిభాణం = 1 / 18 x 1000 =55.5 Kg (క్షాయ సలగ్ లో ఫాసఴయ ఱతం =18)
ళంగిల్ సార్ తౄళేట్ మిభాణం = 3 /16 x 1000 = 187.5 Kg
తృొ టాష్:
తృో షక నభూనప లో తృొ టాష్ ఱతం = 3
సలేేట్ ఆఫ్ తృొ టాష్ మిభాణం = 3 / 50 x 1000 = 60 Kg
(SOP లో K ఱతం 50 )
ముతి ం ఎయువుల మిభాణం:
రేండి

= 400 Kg

మూమిమా
క్షాయ సలగ్

= 87 Kg
= 55.5 Kg

ళంగిల్ సార్ తౄళాట్
సలేేట్ ఆఫ్ తృొ టాష్

= 187.5 Kg

= 60 Kg

ముతి ం ఎయువుల మిభాణం = 790 Kg
కలవలళన పలలర్

= 1000

– 790 = 210 Kg

సంకీయణ ఎయువులు:
COMPLEX FERTILIZERS


సంకీయణ యసమతుక ఎయువులలో మరండె లేక భూడె రధపన తృో షకలు యసమనం గ కయౌళన యౄం లో వుంటాభ.



తృో షక దపమాలు ఎకుకవ ఱతం లో వుంటాభ. అందఽవలన సాటి ఎయువులత్ో తృో యౌు చాళి తృయకతంగ్, గోదపభు,
యరణప ఖ్యుులు చపలా తకుకవ.



సధపయణం గ గుయకల యౄం లో ఎనోే భంచి ఫౌతిక లక్ష్ణపలు వుంటాభ. కనఽక కవలళనంత బేయకై తృొ లం లో
చలుల కోవడపతుకత యలవుతేంది.



తృో షక దపమాలతూే రతి ముకకకు సభానం గ అందఽత్పభ.



త్ేభనఽ త్ొందయగ ఼లుు కోవు, చలల డం సఽలువు.



సంకీయణ ఎయువులు భూడె యకలు- 1. అమోమతుమం తౄళాటు
ల , 2. నైటరోతౄళాటు
ల , 3. న-ఫా-తృొ సంకీయణ ఎయువులు



సంకీయణ ఎయువులలో నతరజతు త్ో ఫాటు, ఫాసఴయం కైసమి ముకకలకు అందడం వలల ైయల కరంత్ో బేలు జయుగుతేంది.



కొతుే ైయలకు నతరజతు కంటే ఫాసఴయం అధికం గ కవలళ వసఽింది. (ుాజాతి ంటలు) . అుడె DAP ఎంత్ో
ఫాగ తుచేసి ఽంది
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DAP క్షాయ నేలలో, సఽనేు నేలలోల ఫాగ తు చేసి ఽంది.



న-ఫా-తృొ సంకీయణ యసమన ఎయువులు భామరకట్ లో చపలా ఉనపేభ.



ఉదప: 10-26-26
12-32-16
14-35-14
14-28-14
17-17-17
19-19-19

జీవన ఎయువులు
Bio Fertilizers


నేల సజీవభనేది రసి వం. దపతుతు గుమరియగడం భన కయి వయం .



నేలలో భనకు కతుంచే జీవమయ లే కకుండప , కతుంచతు కోటానఽకోటల సాక్ష్మ జీవులు నేలలో జమిగై ఫౌతిక,
యసమతుక జీవ సంఫంధ చయయలకు భూల కయకలు.



ఈ సాక్ష్మ జీవుల సంయక్ష్ణ భన రథభ కయి వయం. అుడే సభసి జీవ మయలకు యక్ష్ణ కలుగుతేంది. ఇదే రకితి
భనకు తుతయం ఫో ధించే తృఠయంశం.



హమిత యల వం లో అధిక దిగుఫడి వంగడపలు, యసమతుక ఎయువుల తృతర భయవమతుది. కతు గరభాలలో ళందిరమ
దపయా కొయత, అతయధిక యసమతుక ఎయువుల రడకం వలల నేల కలుష్యతుకత గుయభ వయవసమ యోగయం కతు
క్షైత్రపలు గ భామి తృో తేనపేభ.



ఈ సందయభం లో జీవన ఎయువుల తృరధపనయం మిగింది.



రకితిలో ఉండే తృో షకలనఽ సాక్ష్మ జీవుల దపఴమ ముకకలకు అందించే ళందిరమ తమామీలనఽ “జీవన ఎయువులు”
అంటాయు.

జీవన ఎయువుల వమీికయణ:
1. గయౌలో నతరజతుతు ళూమీకమించే జీవన ఎయువులు
2. ఫాసఴమతుే కమిగించి లబయతనఽ ంచే జీవన ఎయువులు

1. నతరజతుతు ళూమీకమించే జీవన ఎయువులు:
a) యసాయ జీవనం త్ో నతరజతు తు ళి మీకమించఽనయ (symbiosis)
b) సహచయయం త్ో నతరజతు ళి మీకమించఽనయ (Associative)
c) సఴతంతర జీవనం గడెుత నతరజతుతు ళూమీకమించఽనయ(free living)

2.ఫాసఴయ లబయతనఽ ంచే జీవన ఎయువులు:
a) ఫాసఴమతుే కమిగించేయ
b) ఫాసఴమతుే అందించేయ.

NRRAP, Neliparthi , DA-122

Page 27

1. నతరజతు తు ళూమీకమించఽ జీవన ఎయువులు: (Atmospheric Nitrogen fixers)
 గయౌలో నతరజతు 78% ఉంది. అంటే మూమిమాలో ఉండే నతరజతు కంటే 1 ½ మరటల ు ఎకుకవ. నతరజతు రము యౄంలో
ఉంటుంది. కొతుే సాక్ష్మ జీవులు భాతరబె దీతుతు ముకకలకు ఉయోగించే యౄం లోతుకత భాయుగలవు. తదపఴమ
నేలకు నతరజతు అందఽతేంది.
 నతరజతు ళూమీకయణ జీవ సంఫంధ యసమతుక కతరమ. ఈ రకతరమలో రము యౄంలో ఉనే నతరజతు (N2) సాక్ష్మ
జీవులలో ఉనే “నైటరోజినేజ్” ( Nitrogenase ) అనే ఎంజరైమ్ దపఴమ క్ష్మ కయణం చెంది అమోమతుమా గ
భాయుతేంది.
 అమోమతుమా యౄం లో ఉనే ఈ నతరజతుతు ముకకలు ఉయోగించఽకుంటాభ.
నతరజతు ళూమీకయణకు దో హదడే అంఱలు:
 రేయు వయవసూ అతేవిదిా చెందడం
 నేలలు సఴలా క్ష్య లక్ష్ణపలు కయౌగి ఉండడం
 ఫాసఴయం, కయౌామం, గంధకం, ఇనఽభు, భాయౌతి నం వంటి తృో షకల లబయత సభిదిా గ ఉండడం.
నతరజతు ళూమీకయణ లో యకలు:
a) యసాయ సహజీవనం త్ో నతరజతు ళూమీకయణ (symbiotic N-fixers)
తభ ఆహాయ అవసమలనఽ ముకకల నఽండి సంగరఴసా
ి , సాక్ష్మ జీవులు గయౌలోతు నతరజతుతు ళూమీకమించఽత్పభ. భుఖ్యం గ
ఇది ుా జాతి ంటలలో జయుగు తేంది.

ఫాకీిమిమా:
మరైజోతమం:

ల గూయమినేళ కుటుంఫ ముకకలు - రేయల ఫొ డిలై ఉండెనఽ

ఎజో మరైజోతమం కయౌడపన్ు : జీలుగ జాతి ముకకల కండభు ై ఫుడిలు ఉండెనఽ.

ఎకతినో బెైళట్ు;
తౄరంకతమా : సయుగుడె ముకకలు
ఆలేి :
అనతెనప
అజోలాల – నతరజతు ముకకలో వుండెనఽ. వమిలో దీతుతు హమిత ఎయువు గ రడెత్పయు.
ుాజాతి ంటలు – ఫాకీిమిమా యకలు:
కొకకక ుా జాతి ంటకు కొకకక ఫాకీిమిమా వలల నతరజతు ళూమీకయణ జయుగుతేంది. ఉదపహయణకు

మరైజోతమం యు
మరైజోతమం బెయౌలాటి
మరైజోతమం టటతౄో
ై ీ యౌ

ుా జాతి ముకక
ఫమీుం
యౌల సయ

మరైజోతమం ల గూయమినోసయం

ఫఠతు, లాథియస్

మరైజోతమం పళయోయౌ

మినఽభు

మరైజోతమం జతృతుకం

సో మా చికుకడె

మరైజోతమం (cowpea group)

అలసంద
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మరైజోతమం భుఖ్యం గ ుా దినఽసఽలు (సయ, మినఽభు, కంది) నాన గింజలు ( రేయుఱనగ, సో మాచికుకడె) ంటలకు
ఉయోగ డెతేంది. ఇది ముకకల రేళ్ళ ఫుడిలలో ఉండి గయౌ లోతు నతరజతుతు గరఴంచి ముకకలకు అందజైసి ఽంది.
ఎకమకు 20 కతలోల వయకు నతరజతుతు ఆదప చేమవచఽు. 25 -30 % దిగుఫడెలు యుగుత్పభ.
రడే యధపనం: క య్టయు తూటికత 50 గరభుల ఫలల ం లేదప ంచదపయ కమిగించి 15 తుభుషభులు భయగించి లమిిగ చలాలమిన
తమఴత ఈ దపరవణపతుకత 200 గరభుల మరైజోతమం కలుర్ నఽ కలతృయౌ. ఈ యధం గ చేళన దపతుతు క ఎకమతుకత సమిడే
యతి నపతుకత టిి ంచి, తూడలో ఆయఫటిి తయురత యతే
ి కోరయౌ.
b) సహచయయం త్ో నతరజతు ళూమీకమించఽ జీవన ఎయువులు:
ఎజో ళైామిలలం:
 ఈ జీవులు ఆయు తడి, బెటి ంటలలో ముకకల రేళ్ళ మీద జీయసా
ి నతరజతుతు ళూమీకమిసి భ.
 మరైజోతమం వల రేళ్ళ మీద ఫుడిలు ఏయాడవు.
c) సఴతంతరం గ జీయసా
ి నతరజతుతు ళూమీకమించే జీవన ఎయువులు (free living)
ఎజటో ఫాకిర్:
గయౌ రసయణ ఫాగునే నేలలోల భమిము ళందిరమ తులఴలు ఎకుకవగ ఉనే నేలలోల నతరజతు ళూమీకమిసి ఽంది.
ఈ జీవన ఎయువు ముకకలై ఆధపయడకుండప , సఴతంతరం గ నేలలో తువళసి ా గయౌలో వునే నతరజతుతు గరఴంచి ముకకలకు
అందజైసి ఽంది. ఇది వమి, చెయకు, అయటి, రతిి, మియ, కొఫబమి ంటలకు ఉయోగం.
రడే యధపనం: దీతుతు యట్గన యదిా దపఴమ అభత్ే 20 గరభులు లేకుంటే 1-2 కతలోల కలుర్ 20 కతలోల యవుల ఎయువు త్ో
కయౌ క ఎకమతుకత రేమవచఽు.

కలళ఼ిెడిమం: తూయు తులఴ ముండి ఆకతుజన్ అతి తకుకవ గ ఉండే వమి తృొ లాలోల నతరజతుతు ళి మీకమిసి ఽంది.
తూయౌ ఆకు చు నపచఽ: (blue green algae)
సఴతంతరం గ తూటిై త్ేయౌమాడెత నతరజతుతు ళూమీకమించే ఆలేి. ఇది వమి ైయుకు ఫాగ ఉయోగడెతేంది. నపలుగు కతలోల
నపచఽ తృొ డితు వమి నపటిన రయం డి మోజులోల క ఎకయం తృొ లం లో చలాలయౌ. చయౌల న తమఴత క రయం వయకు భడిలో తగినంత
తూయు ఉండేటటు
ల చాడపయౌ. దీతు రడకం వలన ఎకమతుకత 8-12 కతలోల నతరజతు తు ఆదప చేమవచఽు. 10-12 ఱతం వయకు
దిగుఫడెలు యుగుత్పభ.

తమాయు చేము యధం:
తూయౌ ఆకు చు నపచఽ తు మరైతేలు రమి తృొ లాలోల సఴమం గ తమాయు చేసఽకోవచఽు తృొ లం లో 10 మీ రడలుా ఉండేటటు
ల
తమాయు చేమాయౌ. భడి చఽటృ
ి ఆయు అంగుయాల ఎతే
ి లో గటుి రేమాయౌ. దీతులో తగినంత తూయు టిి దభుమ చేమాయౌ.దభుమ
చేళన తమఴత భడిలో క అంగుళ్ం తూయు తులఴ ఉండపయౌ. దీతులో 2 కతలోల ళంగిల్ సార్ తౄళాట్ , 5 కతలోల నపచఽ తృొ డితు
చలాలయౌ. నపచఽ తు తినే దో భలు, నతి లు, ఇతయ ుయుగులు అతేవిదిా చెందకుండప కమోబపుయమన్ గుయకలు 250 గరభులు
భడిలో చలాలయౌ. నపచఽ 3-4 రమలోల తమాయవుతేంది. దటి ం గ మిగిన నపచఽతు తూటి నఽండి తీళ ఆయఫటాియౌ. భుందఽగ ఆయు
ఫైట గతు తృలళిక్స ల఼ట్ు ైన గతు భటిి తు చయౌల దపతు ై తూయౌ ఆకు చు నపచఽ చలాలయౌ నపచఽ ఫాగ ఆమిన తమఴత తీళ తృలళిక్స
సంచఽలలో తులఴ చేసఽకోవచఽు.
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నపచఽనఽ భడి నఽండి తీళన తమఴత అదే భడిలో తూయు టిి ళంగిల్ సార్ తౄళాట్, కమోబపుయమన్ గుయకలు రేళ రతీ 20
మోజుల కు కసమి తూయౌ ఆకు చు నపచఽతు తమాయు చేసఽకోవచఽు.

ఫాసఴయ లబయత ంచే జీవన ఎయువులు :
ఈ జీవులు లబయం కతు యౄం లో వునే ఫాసఴయభునఽ లబయ యౄం లోతుకత భాయుసిభ. అంత్ే కక రేయు ఉమితలాతుే
ంచి ఫాసఴమతుే ముకకకు అందజైసి భ.
ఫాసఴమతుే కమిగించే ఫాకీిమిమా – ఫాళలలస్ (Bacillus megatherium)
సాడో మోనపస్ (Psedomonas straiata)
ఫాసఴమతుే కమిగించే శ్మయ్ందపరలు – ఎసామిజలలస్(Aspergillus awamori)
తూుయౌమం(Pencikkium bilaji)
ఫాసఴమతుే టిి అందించే శ్మయ్ందపరలు: VAM fungi
VAM :Vasicular Arbiscular Micorrhiza)

రడే యధపనం: క ఎకమ అవసయబెైన యతి నపతుకత 200 గరభుల కలుర్ కయౌ రడవచఽు. లేకుంటే 1-2 కతలోల కలుర్ నఽ
20 కతలోల యవుల ఎయువు త్ో కయౌ క ఎకయం తృొ లం లో దఽకతక సభమం లో రడపయౌ.

జీవన ఎయువుల రడకం లో తీసఽకోవలళన జాగరతిలు:


యౌగరైేట్ (lignite), ఼ట్ (peat), ఫొ గుి తృొ డి భమిము ఇతయ దపమాలనఽ జీవన ఎయువుల తమామీ లో carrier
material గ రడెత్పయు. జీవన ఎయువులలో తుమిాషి సంఖ్యలో కవలళన ఫాకీిమిమా ఇతయ సాక్ష్మ జీవులనఽ
ఉండేటటు
ల చాడపయౌ.



జీవన ఎయువులనఽ చలల తు రదేఱలలో తులఴ ఉంచఽకోరయౌ.



జీవన ఎయువులు ళందిరమ ఎయువుల త్ో కలుుకుతు రడడం ఱేరమసకయం.



ళందిరమ తులఴలు లేతు నేలలోల జీవన ఎయువులనఽండి ఆశ్మంచిన పయౌత్పలు మవు.



యసమతుక ఎయువుల రడకం జీవన ఎయువుల సభమాయతుే తగిిసి భ.



నేలలో సాటిగ రేసఽకోవచఽు. యతి న యదిా దపఴమ గతు, కొతుే మిళూ త
 ేలలో చికమీ దపఴమ గతు జీవన
ఎయువులనఽ రడెకోవచఽు.

జీవన ఎయువుల వలన లాఫాలు:


రత్పవయణం లోతు నతరజతుతు ళూమీకమించి నేలలో నతరజతుతు చేకయుుత్పభ.



నేలలో మునే ఫాసఴమతుే కమిగించి లబయ యౄం లోతుకత భాయుసిభ. అంత్ే గక ముకకలకు అందఽఫాటు లోకత
త్ెసి భ.



ముకక యుగుదలకు అవసయభభయయ యటమినఽల, ఎంజరైభులు, హామోమనఽలు ముకకలకు అందిసి భ.



20-25 ఱతం వయకు నతరజతు, ఫాసఴయం ఎయువుల రడకం తగిించవచఽు.



ఎయువుల కు అభయయ ఖ్యుు తగుితేంది.



దిగుఫడెలు 10-20 ఱతం వయకు యుగు త్పభ.



బూసయం యుగుతేంది.



నేల దపఴమ సంకరమించే త్ెగుళ్ళనఽ కొంత వయకు తురమించ వచఽు.
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సాక్ష్మ తృో షకల యతుయోగతుకత దో హద డత్పభ.



నేల, రత్పవయణ కలుషయం తురమించ వచఽు



ంట నపణయత, యుచి యుగుతేంది.

జీవన ఎయువులు లబయభభయయ రదేఱలు:
1) వయవసమ మిఱోధనప కైందరం, గమిక తృడె, కిష్ణ జిలాల
2) వయవసమ మిఱోధనప కైందరం, అభమవతి, గుంటృయు జిలాల
3) కైందర తృొ గకు మిఱోధనప సంసూ , మజభండిర
4) డిలయటీ డెైమరకిర్ ఆఫ్ అగిరకలుర్, మీజినల్ సభల్ టటళి ం గ్ లాఫొ మైటమీ, మజైందర నగర్ , ఴెైదమఫాద్.

ఎయువుల రడకం
(Fertilizer application)


యసమతుక ఎయువులు త్ేయౌకగ కమిగి తఴమిత గతిన తృో షకలనఽ ముకకలకు అందించఽత్పభ.



తఴమితం గ కయగడం వలన నష్ిలు కడప చపలా ఎకుకవ ( అడెగు తృొ యల లోతుకత తృో వడం, ఆయమి యౄం లో గయౌలో
కలవడం ముదల ైనయ )



అందఽవలన యసమతుక ఎయువులు రడేటుాడె ఈ కతరంది అంఱలనఽ దిలి లో వుంచఽ కోరయౌ.
1. తృరంత రత్పవయణ మిళూ త
 ేలు . ఉదప: ఖ్మీఫ్ x యతె ంట
2. నేల లక్ష్ణపలు ( నేల యచన, సభసయతమక నేలలు – త్ేయౌక నేలలు ఫయువు నేలలు )
3. ఎయువు లక్ష్ణపలు : ఘన, దరవ దపమాలు, గుయకలు – చాయణ ం
4. ంట తృో షక అవసమలు – వమి – కోసి -60 Kg N, మమలళ఼భ – 200 Kg N
5. ంట కీలక దశలు (తృో షకలు) – కీలక దశ – తృరభుఖ్యత
6. తూటి వసతి – వమాధపయం – తూటి తృయుదల

ఎయువులు రేళ సభమం:
ఎయువులు రేళ సభమం తుయణ భంచఽటకు ఈ కతరంది అంఱలనఽ మిగణన లోతుకత తీసఽకోవలమునఽ : అయ..
i.

ముకక యయధ దశలలో తృో షకలనఽ సంగరఴంచఽ కొనే మీతి

ii.

నేల యొకక లక్ష్ణపలు

iii.

ఎయువు యొకక లక్ష్ణపలు

iv.

ముకకల లో ండి దపయా యతుభమభు



సభానయం గ సా
ూ ల తృో షకల ైన నతరజతు, ఫాసఴయం, తృొ టాష్ ఎదిగై దశలలో తీసఽకొంటాభ



ఫాసఴయ అవసయం త్ొయౌ దశ లో ఎకుకవగ ఉండడం భమిము ఫాసఴయం ఎయువు తఴయగ తూటిలో కయుగదఽ భమిము
ఫాసఴయం సూన చలనం చపల తకుకవ కనఽక ఫాసఴమతుే ఆఖ్మి దఽకతక లో గతు, నపటే టుాడె / యత్ేి టుాడె
రేసఽకోవచఽు



నతరజతు అవసయం ముకక త్ొయౌ దశ లో కొంత తకుకవగ, ఎదఽగుదల దశ లో ఎకుకవగ భమిము ంట ఆఖ్యు దశ
లో తకుకవ గ ఉంటుంది.
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ండి దపమాలు, కొరవుఴలు, భాంసకితే
ి లు తమామీకత అవసయబెైన నతరజతుతు అవసయ సభమాలోల మోత్పదఽ లు
తుయణ భంచి దప దతౄలు గ రేమాయౌ



నతరజతు సఽలబం గ తూటిలో కమిగి leaching భమిము volatilization నష్ిలు ఎకుకవ గనఽక త్ేయౌక నేలలోల దప
దతౄలు గ రేళన నతరజతు నషిం తగిించ వచఽు.



ముకక ఎదఽగుదల, ఆహామోతాతే
ి ల తమామీకత తృొ టాష్ తృతర గణతూమబెైనది. తృొ టాష్ ముతి ం ముదటి దశ లోనే
రేసఽకోవచఽు. త్ేయౌక నేలలభన మరండె దతౄలు గ రేమాయౌ.



గింజల సంఖ్య నఽ తృొ టాష్ రఫాయతం చేసి ఽంది. ఉదప: వమి, ముకకజొనే



ంట నపణయత తృొ టాష్ మీద ఆధపయ డి ఉంటుంది.



గయౌలో నతరజతు ళూమీకమించే అమల (pulses) ంటలకు కొదిా మోత్పదఽ లలో త్ొయౌ దశ లోనే రేమవలళ ఉంటుంది.
రేయు ై ఫుడిలు ఏయాడిన తమఴత ఈ ైయలకు నతరజతు ఎయువుల అవసయం తకుకవ.

ఎయువులు రేళ ధ్ా తి : (Methods of fertilizer application)
రేళన ఎయువులు ముకకకుక సకలం లో సకరభం గ అందడపతుకత, ఎయువులు విధప కకుండప ఉండడపతుకత నేల సఴఫావం
(త్ేయౌక x ఫయురైన నేలలు) ముకక లక్ష్ణపలు ( రేయు ఎంత లోతే తృో తేంది) నఽ మిగణన లోతుకత తీసఽకొతు యయధ దా తేలలో
ఎయువులు రేసి యు.

I.

ఘన యౄ ఎయువుల రడకం:

1. రదజలుల ధ్ా తి (Broadcasting):
యత్ేి సభమం లో ైయు లేనుడె భడి లో ఎయువు రదజలుల ధ్ా తి లేదప ైయు ఉండగ భడిలో రదజలుల ధ్ా తి. భన
మరైతేలు ఎకుకవ గ ఈ దా తినే ఆచమిసి యు.


ైయు వతే
ి గ మిగినుడె, నేలంతట రేరళ్ైళ అలులకుతు కమిమనుడె, తూటిలో కయగతు ఎయువు రేము నుడె (మక్స
తౄళాట్) రదజలుల ధ్ా తి భంచిది.



దగి యగ యతి నం యత్ేి ైయలలో రదజలుల ధ్ా తి సభానయం గ రడెకలో వుంది.

ఎయువులు రదజలులట వలన నష్ిలు:


తృొ లభంత్ప ఎయువు జలల డం వలన కలుు ముకకల యుగుదలకు తృోర త్పుహం కలుగుతేంది. అందఽచేత ఎయువుల
వలన లమిి లాబం ైయుకు అందదఽ.



రేళన యసమన ఎయువు ఈ ధ్ా తి లో అధిక యళ఼ి యణ ం లోతు భటిి మైణువులత్ో కయౌమడం వలన, ల స్ బెంట్ ధ్ా తి లో
కంటే ఎకుకవ ళూమీకయణ చెంది రంటనే ముకకలకు లబయం కదఽ. ఉదప: తూటిలో కయుగు ఫాసఴయు ఎయురైన ళంగిల్
సార్ తౄళాట్.



చలల వలళన / తకుకవగ మునే లేదప చలేల రతుకత తగు సభయా యం లేకతృో భనప క చోట ఎకుకవ గనా, భమొక
చోట తకుకవ గనా చలల టం జయుగుతేంది. దపతు వలన ఎయువు ఎకుకవ డిన చోట ైయు అధికం గ మిగి, తకుకవ
డిన చోట సమిగ యగదఽ. ైయు సభానం గ ఉండదఽ.



తృొ డి భటిి మీద మూమిమా వంటి యసమన ఎయువునఽ రదజయౌల త్ే, నతరజతు ఆయమిగ భామి గయౌలో కయౌళ తృో తేంది.



ంట ఉనేుడె ఈ ధ్ా తి వలన ఆకులై త్ేభ వునేచో మూమిమా వంటి ఎయువులు చయౌల నుడె ఆకులు భాడి
తృో త్పభ.(scorching)
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2.ల స్ బెంట్ ధ్ా తి:


యతి నపతుకత దగి యలో లేక ముకకకు దగి య లో ఎయువు డేటటు
ల గ రేళ ధ్ా తి తు “ ల స్ బెంట్ “ ధ్ా తి అంటాయు.



ఈ కతరంద త్ెయౌన మిళూ త
 ేలలో ఈ ధ్ా తి రకయం ఎయువులు రేసి యు.
 చలల వలళన ఎయువు తకుకవ గ ఉనేుడె
 ఫాసఴయం, తృొ టాలమం ఎయువులు రేళటుాడె
 ముకక వయుసలు క దపతు కొకటి దాయం గ ఉనేుడె
 రేయు అతేవిదిా తకుకవగ వునేుడె, నేలలో సయం తకుకవ గ ఉనేుడె

రదజలుల ధ్ా తి కంటే ల స్ బెంట్ ధ్ా తి వలన చపలా లాఫాలునపేభ.
1. నేలలో తుమీణత సూ లం లో ఎయువు రేమడం వలన ఎయువు యలభ నంత తకుకవ భటిి మైణువులత్ో కలుసఽింది.
అందఽచేత ళూమీకయణ చెందడపతుకత అవకశం తకుకవ.
2. తృొ లభంతటా ఉనే కలుు ముకకలు ఈ ఎయువునఽ యతుయోగించఽ కోలేవు
3. ఎయువు అవఱేష రతి పలం ఎకుకవ. కనఽక తయురత ంటకు లతేసఽింది.
4. రేయుకు దగి యలో ఎయువు డెతేంది. కఫటిి ముకక ఎయువునఽ సఽలబం గ తీసఽకోగలదఽ.
5. నతరజతు ఎయువు నషిం ఫాగ తగుితేంది . ఫాసఴయు ఎయువులు రేళనచోటనే ఉంటాభ. కదలవు.
6. ఈ ధ్ా తి లో ఎయువులు రేళన అధిక దిగుఫడెలు వచఽునఽ.
యతి నపలు యత్ేి సభమం లో కతరంద త్ెయౌన ఏ చోటనైనప ఎయువు డేటటు
ల రేమవచఽు.
1. యతి నం ఎయువు (తౄళాట్ ) కయౌ గొయుర త్ో యతి వచఽు.
2. యతి నం వయుస కు కొదిా దాయం లో డేటటు
ల ఎయువు రేమవచఽు
3. యతి నం రేళ లోతే కంటే ఎకుకవ లోతేలో రేసఽకోవచఽు
4. యతి నపతుకత క రకక గతు, మరండె రకకల గతు ఎయువు రేమవచఽునఽ.

ల స్ బెంట్ కు రడె మికమలు:
1. నపగయౌ
2. గొయుర
3. మమల గొయుర (యతి నం , ఎయువు కై సమి రేసఽకోవచఽు)
4. టారకిర్ త్ో లాగఫడే యతి నం భమిము ఎయువు రేళ మంతరం (seed cum fertilizer drill)
నేల మీద ైయు వునేుడె కతరంద త్ెయౌన ధ్ా తి లో ఎయువులు రేసఽకోవచఽు

1. టీి వల ఎయువు రేమడం (Band placement)
ముకక వయుసకు క రకక గతు, మరండె రైులా గతు 4 – 5 ళం. మీ లోత్ెైన కలువ చేళ దపతులో ఎయువు రేళ కలువ
భూళ రేమాయౌ.
2. మరండె ముకకల వయుసల భధయ త్ేయౌక నపగయౌ త్ో చపలు తీళ, చపలు లో ఎయువు రేమవచఽు
3. సాట్ / తృకరట్ ల స్ బెంట్ (spot / pocket placement)
కొకకక ముకకకు దగి య లో 4 – 5 ళం. మీ లోత్ెైన గుంత తీళ గుంత లో ఎయువు రేళ గుంత నఽ భటిి లో లడపుయౌ. ఈ
ధ్ా తి చపలా వయకు కయగమ ంటలలో రడత్పయు.
4. మింగ్ ల స్ బెంట్ (ring placement)
ండల ముకకల ముదలుకు దాయం గ మింగ్ వంటి కలువ లేక గడి తీళ దపతులో ఎయువు రేళ భటిి త్ో కతృాయౌ.
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యయధ యకలు గ ఎయువులు రేమవచఽు కతు అనఽకలబెైన దా తితు ఎంక చేమడపతుకత దిగువ కొతుే సాచనలు
ఇవఴఫడపిభ.
1) తూటిలో రంటనే కయుగు నతరజతు , తృొ టాలమం ఎయువు లనఽ యతి నపలకు అతి దగి యగ రేళనటు
ల అభత్ే ములక
దెఫబ తింటుంది. అందఽచేత అటు వంటి ఎయువులనఽ యతి నపలకు కొదిా దాయం లో రేసఽకోరయౌ.
2) ఫాసఴయ ఎయువులు యతి నపలకు తగియౌ నాటికీ ములక దెఫబ తినదఽ. అంత్ే కక ఫాసఴయు ఎయువులు నేలలో
రేళనచోటు నఽండి కదలవు కఫటిి యతి నపలకు అతి దగి య లో రేళనుడె రేళ్ళకు అందఽఫాటులో ఉంటుంది.
అందఽచేత యతి నపలు, ఫాసఴయు ఎయువు కయౌ యతే
ి కోవచఽు.
3) ుా జాతి ంటలకు ఎయువులు దాయం లో రేసఽకోరయౌ.
4) రేయు లోతేకు తృో తు ంటలకు ఫాయండ్ ధ్ా తి భంచిది. రేయు లోతేకు తృో వు ంటలకు యతి నం వయుసకు కతంర ద
ఎయువు డేటటు
ల రేమాయౌ.
ల స్ బెంట్ ధ్ా తి లో ఆచయణ యోగయబెైన యషమాలు:


యతి నపలకు అవసయబెైనంత దాయం లో, అవసయబెైనంత లోతేలో డేటటు
ల రేమడపతుకత యతి నపలనఽ, ఎయువులనఽ
కైసమి రేమడపతుకత అనఽరైన “ళ఼డ్ కం పమిిల ైజర్ డిరల్ు” యసియం గ రడెతేనపేయు.



భన దేశం లో ఎదఽాలు లాగడపతుకత యలుగ “ ళ఼డ్ కం పమిిల ైజర్ డిరల్ “ తమాయు చేసయు (ఈనపటి గొయుర , మమల
గొయుర)

సభానయం గ ఆచమించే ల స్ బెంటు
ల మరండె యకలు:
1) యతి నం కంటే లోతే గనా, యతి నపతుకత దిగువగనా ఎయువు రేము ధ్ా తి
2) యతి నం వయుసకు 5-6 ళం. మీ దాయం గ రకక గ 4-5 ళం. మీ లోతేగ ఎయువులు రేము ఫాండ్ ధ్ా తి.
యతి నం కంటే లోతేగనా, యతి నపతుకత దిగువ గ ఎయువునఽ కయర నపగయౌ త్ో “ ళంగిల్ ఫాండ్” ధ్ా తి లో రేమ వచఽునఽ. నపగయౌ
రనఽక “ అకకడి” లేదప “తృొ మ” కటి తగియౌంచి, నపగయౌ చపలు లో చేతి త్ో యతి నం రేమాయౌ. “అకకడి” లో ఎయువు రేసి ా
యతి నం కంటే ఎయువు లోతే గ డేటటు
ల “అకకడి” తు లేదప “తృో మ” నఽ లోతేకు దిగునటు
ల కటిి నడతృయౌ. తయురత టిి త్ోయౌ
చపళ్ళనఽ కతృాయౌ. ఈ యధం గ చేళి ఎయువు ఫాండ్ మీద

3-5 ళం. మీ ఎతే
ి గ భనఽే డి దపతు మీద యతి నం

డెతేంది. టిి త్ోయౌనుాడె యతి నపలు భటిి త్ో కా రేమఫడత్పభ. ఈ ధ్ా తి వలన యతి నపలకు ఎయువు అంటుకొనదఽ.
ములక దెఫబ తినదఽ . ఈ ధ్ా తి తు “తృౌల సో ల్ ల స్ బెంట్ “( నపగయౌ చపలు లో ఎయువు రేత ) అంటాయు.
ఇచిున కల మిమితి లో ఎకుకవ యళ఼ి యణ ం లో యతి నం, ఎయువు రేమాలంటే 4 లేదప 6 చెకకల గొయుర లనఽ (మమల
గొయుర) ఉయోగించ వచఽు.

ఆకుల మీద ళరే చేమడం:


యసమన ఎయువునఽ తూటిలో కమిగించి, ఆ దపరవణపతుే ఆకుల మీద చికమీ చేమడం దపఴమ ముకకలకు
తృో షకలందించడం క ధ్ా తి.



చపలా తృో షక దపమాలు తూటిలో కమిగించి ళరే చేళి ఆకులు రటితు తఴయగ గరఴసిభ.



సధపయణంగ నతరజతు, సాక్ష్మ తృో షకలు ఆకుల మీద చికమి చేళ ముకకలకు అంద జైమవచఽు.



దపరవణ గఢత యషమం లో జాగరతి వఴంచపయౌ (ఉదప: మూమిమా గఢత ఎకుకవ అభత్ే ఆకులు భాడి తృో త్పభ.)
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రేమైఴయు ంటలు రేమైఴయు దపరవణ గఢత లనఽ తటుికోలేవు .



ఇనఽభు, జింకు, మగి, ఫో మన్, భాంగతూస్ వంటి సాక్ష్మ తృో షకలనఽ ఆకుల మీద చికమి చేమడం దపఴమ
సభయా వంతం గ ముకకలకు అందజైమవచఽు.

యభానం దపఴమ రేముట:


ఈ ధ్ా తి భన దేఱతుకత యలు కదఽ. తృఱుతయ దేఱలలో కై ైయు నఽ రేల ఎకమలలో రేసి యు కఫటిి యభానం
నఽండి ఎయువులు రేముట సధయబెైన తు. కతు భన దేశం లో తుమీణత సూ లం లో అనేక ంటలు ఉంటాభ. కనఽక ఈ
ధ్ా తి ఏ భాతరం ఉయోగకమి కదఽ.

సగు తూటి దపఴమ రేముట (Fertigation):


డిరప్ దపఴమ ఎయువులనఽ ైయులకు అందించడం భన దేశం లో చపలా తృరంత్పలోల రడెకలో ఉంది. భుఖ్యం గ కమ
గూయ ంటలకు ఈ ధ్ా తి దపఴమ నతరజతు ఎయువునఽ అందించి నటల భత్ే భంచి పయౌత్పలు సధించవచఽు.

సభగర ససయ తృో షణ
(Integrated Nutrient Management)


భన లమీఴకులు ళందిరమ వయవసమ దా తేల దపఴమ నేల ఆమోగయతుే, సమతుే మియక్షించి నపణయబెైన
దిగుఫడెలు సధించపయు.



ఫాయతదేశ జనపఫా యుగుదల – రమి ఆహాయ అవసమల తుమితి ం-ఱసి ీరేతిల కిల పయౌతం గ తకుకవ కలం లో
ఎకుకవ దిగుఫడితుచేు సంకయ యకల ఆయమభవం

– దపతుత్ో ఫాటు ఎకుకవ తృో షకలు గల యసమతుక ఎయువులు

రడకం త్ో భంచి దిగుఫడెలు సధించపభు.


మరైతేలు యచక్ష్ణప యఴతం గ యసమన ఎయువు రడడం తృరయంతేంచడం ముదలు టాియు.



ఆమిాక, సభాజిక భాయుాల వలన మరైతేలు యతృో షణ, ళందిరమ వయమాల సమీకయణ తగి డం వలన వయవసమం
లమిిగ యసమతుక ఎయువులు, కీటక నపళనఽ లై ఆధపయ తృడడం వలల మయవయణ కలుషయం మిగి వయవసమాతుకత
నఽ భుుా ఏయాడే మిళూ తి
 ఉదబయంచింది..



రసి ఽత మిళూ త
 ేలనఽ దిలి లో టుికొతు బూసయ మియక్ష్ణకు ఱసి ీజుులు, అనఽబవం గల మరైతేలు కిల చేళ
తతేయౌతం గ “సభగర ససయ తృో షణ” అనే యధపనపతుే రరేశటాియు.

సభగర ససయ తృో షణ యొకక భుఖ్య ఉదేాశయం:
ముకకకు కవలళన యయధ తృో షకలనఽ ళందిరమ భమిము యసమతుక ఎయువులనఽ తగు తృళ్ళలో రడెకుతు,
మయవయణపతుే మి యక్షించఽ కుంటృ అధిక దిగుఫడెలు సధించడబే సభగర ససయ తృో షణ యొకక రధపన ఉదేాశయం.

సభగర ససయ తృో షణ లో మిగణన లోతుకత తీసఽకొనే అంఱలు:
 నేలలో తృో షకల మిభాణ సూభ.
 ళందిరమ ఎయువుల దపఴమ అందే తృో షకలు
 యసమతుక ఎయువుల దపఴమ అందే తృో షకలు
 నేల నఽండి విధప అభయయ తృో షకలు
 రేళ ంట తృో షక అవసమలు.
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భుఖ్య ఉదేాఱయలు: (Goals of INM)


నేల ఉత్పాదకత (soil productivity) ంచడం



అనఽకల, రతికల రత్పవయణ మిళూ త
 ేలలో వయవసమం లాబసటి గ ఉండేటటు
ల యౄ కలాన చేమడం



యసమన ఎయువుల రడకం భమిము రటి ఖ్యుు కొంత బేయకు తగిించడం



తృరంతీమం గ (locally) లబయభభయయ ళందిరమ వనయులనఽ, చిు మొటి ఎయువులనఽ, జీవన ఎయువులనఽ
సభమయా వంతం గ యతుయోగించఽకోవడం



మయవయణ మి యక్ష్ణకు త్ోడాడడం



సహజ వనయులనఽ నషియచకుండప మరైతేల ఆమిాక ళూతితు బెయుగు యచడం.

సభగర ససయ తృో షణ లో ఫాగలు:(Components of INM)
1) ళందిరమ ఎయువులు
2) వయవసమ వయమాలు
3) జీవన ఎయువులు
4) యసమతుక ఎయువులు

1). ళందిరమ ఎయువులు :
యవుల ఎయువు, కంతృో షే
ి , హమిత ముకకల ఎయువు, హమిత ఆకుల ఎయువు యయధ యకల గఢ ళందిరమ ఎయువులు, (oil
cakes), జంతే సంఫంధిత ళందిరమ ఎయువులు (ఫల డ్ మీల, ఫో న్ మీల, హార్ే మీల్ ముదల ైనయ)

2). వయవసమ వయమాలు:
వయవసమ వయమాలు-ంట కోళన తమఴత మిగియౌన మోళ్ైళ, యవుల బేతకు తుకత మతు వయమాలు, చెయకు ఆకులు
ముదల ైనయ.

3). జీవన ఎయువులు:
మరైజోతమం, ఎజటో ఫాకిర్ , కలళ఼ిెడిమం, ఎజో ళైామిలలం, ఎళటో ఫాకిర్ వంటి నతరజతు ళూమీకమించఽ జీవులు, ఫళలల ాస్, సాడో
మోనపస్ , ఎసామిజలలస్, తుుయౌమం ముదల ైన ఫాసఴయం కమిగించే సాక్ష్మ జీవులు

4). యసమతుక ఎయువులు:
నతరజతు, ఫాసఴయు, తృొ టాష్ భమిము సాక్ష్మ తృో షక దపమాలనఽ అందించే యసమతుక ఎయువులు

సభగర ససయ తృో షణ లో అవమోధపలు (constraints in INM)
1. మరైతే సూభలో య తృో షణ సనే గియౌల యవుల ఎయువు లబయత లేకతృో వడం
2. చిు మొటి ఎయువులకు సమరైన ఆదయణ లేదఽ. దపతు ఫదఽలు భమొక ంట ండించవచఽు అనే కయణం చే చిు మొటి
ైయుల తృరధపనయత తగిింది.
3. జీవన ఎయువులు అందఽ ఫాటులో లేకతృో వడం భమిము రటిై సమరైన అవగహనప లేక తృో వడం
4. భటిి మీక్ష్లు దపతు ఆధపమిత ళతౄయసఽ కయయకరభాలు లో బూభషిం కవడం
5. మిగి తృో తేనే యసమన ఎయువుల ఖ్మీదఽ
6. సగుతూటి కొయత
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7. సభసయతమక బూభులు
8. ఱళ఼ి ీమ మిజు ానం, ఋణ సదఽతృమం సకరభంగ అందక తృో వడం.

సభగర ససయ తృో షణ – లాఫాలు:
1. నేల సయం, ఉత్పాదకత యుగునఽ
2. నేల ఫౌతిక, యసమన, జీవ యభభన లక్ష్ణపలు బెయుగు డత్పభ
3. తూయు ఇంకై గుణం (infiltration), తూయు తులఴ ఉంచఽకునే గుణం (water holding capacity), భుయుగు తూయు తృో వు
సౌకయయం (drainage) బెయుగు డత్పభ.
4. తృో షకల లబయ యౄం లోకత భామై రకతరమ (mineralization), తృో షకలు విధప కకుండప తులఴ ఉంచఽకునే గుణం
(ion exchange) యుగు త్పభ.
5. నేలలో వచేు భాయుాలనఽ తుమోధించే శకతి (buffering capacity) యుగుతేంది.
6. యసమన ఎయువుల సభయా యం (fertilizer use efficiency) యుగుతేంది.
7. యసమన ఎయువుల మీద టుిఫడి 30 ఱతం వయక తగిించ వచఽు.
8. నేల కలుషయం, బూ గయభ జలాల కలుషయం తగుితేంది.

ళందిరమ వయవసమం
(organic farming)
భన లమీఴకులు వయవసమానే వితిి గ నభుమకొతు య సందనఽ ంచఽకొతు దపతు దపఴమ వచేు ళందిరమ దపమాలనఽ
ఉయోగించఽకొతు, బూసమతుే ంచి యయధ నపణయత గల ంటలనఽ ండించేరయు.
అధిక దిగుఫడి వంగడపలు, యసమన ఎయువుల రయోజనభు వలల హమిత యల వం సధించపభు. కలకరబేణప మరైతేలు
యచక్ష్ణప యఴతం గ యసమతుక ఎయువులు, ుయుగు భందఽలు రడకం వలల నేల, తూయు, రత్పవయణం కలుషయం చెంది
మయవయణ సభతేలయతనఽ కోలోామాభు. భానరయకత త్ెయౌమతు కొతి ఆమోగయ సభసయలు తల తిి భనవ భనఽగడకై
యుభుుా దపుమించింది.
రసి ఽతం ఱసి ీరేతిలు, మరైత్పంగం, రబుత్పఴలు ఈ నఽభుుానఽ ఏ యధం గ తాంచి భానరయ భనఽగడకు సహామ డపయౌ
అనే దికాదం త్ో భయల భన లయఴ సంరదపమ వయవసమాతుకై సఴగతం లుకు తేనపేయు. ఆమోగయ జీవనం కోసం
ఆమోగయబెైన తిండి ఆమోగయ బెైన ంట- ఆమోగయబెైన నేల కరయౌ. ఈ సత్పయతుే గరఴంచి ళందిరమ వయవసమాతుకత నపంది
లుకుతేనపేయు.

ళందిరమ వయవసమం – తుయఴచనం:
నేలకు ళందిరమ దపమాలనఽ అందించి అధిక దిగుఫడెలత్ో ఫాటు నపణయత గల ంట వుతాతే
ి లనఽ తృొ ందడబే “ళందిరమ
వయవసమం”

ళందిరమ వయవసమం – అవలంతంచవలళన సగు దా తేలు :
1. అవసయబెైనంత బేయకై నేలనఽ దఽతుే – నేల కోతనఽ తగిించపయౌ.
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–

2. వయవసమం అంటే తృడి – ంట – దీతుే దిలి లో టుికుతు ంట టో తృటు తృడి యవుల ంకతుకత తృరధపనయత
ఇరఴయౌ.
3. విక్ష్, జంతే సంఫంధ వయమాలనఽ అతుేటితూ ళందిరమ ఎయువులుగ భామిు యతుయోగించపయౌ.
4. అంతయ కిల చేసి ా కలుు సకలం లో తీళ ంటకు తగినంత తృో షకలు అందేటటు
ల చాడపయౌ.
5. జీవన ఎయువుల తృరధపనయత మరైతేలకు త్ెయౌ యమియ గ రడేటటు
ల చాడపయౌ. దీతుకత సంఫంధించి రబుతఴం కడప
జీవన ఎయువుల ఉతాతిి ఎకుకవ చేళ మరైతేలకు అందజైమాయౌ.
6. తూటి వనయులనఽ సదిఴతుయోగం చేసి ా, నేలలోతు త్ేభనఽ మి యక్షించఽటకు తగు ళదయ యధపనపలనఽ అవలంతంచపయౌ.
7. ససయ యక్ష్ణ కు విక్ష్, జంతే సంఫంధ భందఽలనఽ రడపయౌ.
8. జీవ తుమంతరణ దా తేలకు తృరధపనయత ఇచిు ససయయక్ష్ణ గయంచపయౌ.
9. ంట దిగుఫడెలు తగి కుండప, నపణయత చెడకుండప, రకితి రసదిత వనయుల నఽ ఉయోగించఽకోరయౌ.

ళందిరమ వయవసమం – లాఫాలు:
1. నేల సంలయణ ఆమోగయతుే సంతమించఽకుంటుంది.
2. నేలలో “హయయభస్” తులఴలు మిగి అతుే తృో షకలనఽ ంటలకు అందిసి ఽంది.
3. నేల ఫౌతిక, యసమతుక, జీవ యం గ అతేవిదిా చెందఽతేంది.
4. తూటితు, తృో షకలనఽ తులువమించే గుణం యుగుతేంది.
5. తూటి తులఴ సభయా యం , భుయుగు తూయు తృో వు సౌకయయం కలుగుతేంది
6. నేల కలుషయం తగిి నపణయత త్ో కడిన ఉత్పాదకత జయుగుతేంది
7. బూగయభ జలాల కలుషయ తురయణకు దో హద డెతేంది.
8. buffering capacity యుగుతేంది
9. చీడ ఼డల ఫడద తగుితేంది
10. రనతృభుల అతేవిదిా కత ఇత్ోధికం గ సమ డెతేంది.
11. మయవయణ సభతేలయతకు దో హదడెతేంది
12. నపణయబెైన సఽయక్షిత ఆహాయం లతేసఽింది.
13. నపణయత, తులఴ వుండే గుణం యుగుతేంది.
14. సఽళూయ ళదపయతుకత, మరైతే భనో యకసతుకత, దేశ రగతికత భూలభవుతేంది.

ళందిరమ వయవసమం లో అవమోధపలు:
1. ముతి ం సగు బూమికత కవలళన ళందిరమ దపమాతుే ళకమించడం కషి సధయం
2. మరైతేలకు య తృో షణ సభయా యం తగిి యవులనఽ తృో లంచలేక తృో వడం వలల ళందిరమ ఎయువుల తమామీ తగిింది.
3. మరైతేల జీవన ఱైయౌలో భాయుా వలల ళందిరమ దపమాల తమామీకత సఽభుఖ్ం గ ఉండయు.
4. ళందిరమ ఎయువుల రఫావం ముకక యుగుదలై ఆశ్మంచినంత లేకతృో వడం వలల మరైతేలు యసమతుక ఎయువులై
ముగుి చాసి ఽనపేయు.
5. కౌలు కు చేళ మరైతేలు ళందిరమ ఎయువులై శరదా చాయు
6. అధిక దిగుఫడి వంగడపలు, ఴెైతరడ్ లు ళందిరమ ఎయువుల రడకం దపఴమ ఆశ్మంచిన పయౌత్పలు మక తృో వచఽు
7. ళందిరమ ఎయువుల వలన నపణయత మిగినప దిగుఫడెలు యసమతుక ఎయువుల వలేల ంచ వచఽు.
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8. తూటి ఎదా డి తృరంత్పలోల ళందిరమ ఎయువుల సమీకయణ, ళందిరమ ళదయం కషి తయభవుతేంది.
9. ళందిరమ ఎయువు ండించిన ంటకు భదా తే ధయ లేకతృో వడం వలల మరైతే దపతురైు ముగుి చాడం లేదఽ.

ళందిరమ భమిము యసమన ఎయువులనఽ సభయా వంతం గ ఉయోగించ డపతుకత సాచనలు:
ఎయువుల సభయా యం ంచ డపతుకత, రతికతలో తృో షక దపయా ం నఽండి గమిషి వయవసయోతాతిి సధించడపతుకత దిగువ త్ెయౌన
చయయలు, సగు దా తేలు దో హదం చేసి భ.
1. తృరంత్పతుకత అనఽరైనయ, రేళన ఎయువులకు అతయధికబెైన రతి పలం ఇవఴగయౌగై ంటలు, వంగడపలనఽ ఎంక
చేమాయౌ.
2. దేశరయ యకల కంటే అధిక దిగుఫడి ఇచేు యకలు యసమతుక ఎయువులు రేమక తృో భనప ఎకుకవ దిగుఫడి
ఇసిభ. యసమన ఎయువులు చపయౌనంత రేళనుాడె, తకుకవ రేళనుడె కడప రతి కతలో తృో షక దపమాతుకత
ఎకుకవ రతి పలం ఇసిభ. అందఽచేత అధిక దిగుఫడి ఇచేు వంగడపలు ండించపయౌ.
3. ఎయువుల నఽండి లమిి రతి పలం మవడపతుకత, ఆ తృరంత్పతుకత తగిన సభమం లో యతి డం లేక నపటు రేమడం
చేమాయౌ.
4. ముకకల భధయ దాయం, యకతుే ఫటిి , నేల సమతుే ఫటిి , రత్పవయణ మిళూ త
 ేలనఽ ఫటిి భాయుు కోరయౌ. ఉదప:
ఖ్మీఫ్ లో వమి వయుసల భధయ 15 ళం.మీ వయుసలో ముకకల భధయ 10 ళం.మీ దాయం ఉండేటటు
ల (చదయు
మీటయుకు 70 కుదఽళ్ైళ) నపటు కోరయౌ. యతె లో 10 ళం. మీ x 10 ళం.మీ ఎడం గ (చదయు మీటయు కు 100
కుదఽళ్ైళ) ఉండేటటు
ల నపటాయౌ.
5. ఏ ంట ండించినప, ఏ నలలోనైనప, ఏ కలం లో నైనప ళందిరమ ఎయువు తృొ లాతుకత రేళి మితుయల ైజైషన్ వలల అతయధిక
మోత్పదఽలోల తృో షకలనఽ తీసఽకోవడబే కకుండప అతుే తృో షకలు సభతకం లో లతేసిభ.
6. అవసమతుకత తగినంత తూటినే ంటకు టాియౌ. అధికంగ టిి నచో నతరజతు, తృొ టాష్ లు నేల కతరంద తృొ యలలోతుకత
కొటుికొతు తృో త్పభ. తృొ లంలో తూయు అధికం గ వునపేనతరజతు గణతూమం గ రము యౄం లో తృో తేంది. అందఽచేత
యసమన ఎయువులు రేళటుాడె, రేళన తయురత కొదిా ళటి వయకు ఎకుకవ తూయు లేకుండప జాగరతి తీసఽకోరయౌ.
ఈ యషమం భుఖ్యం గ మూమిమా కు వమిిసి ఽంది. ఫుయద దఽనఽ లో భాతరబే మూమిమా నఽ రమాయయౌ.
మూమిమా రేళన 24-48 గంటల తయురత భయళ తూయు టాియౌ.
7. ఫాసఴయు ఎయువు వలన రతి పలం ఖ్మీఫ్ లో కంటే యతె లో ఎకుకవ గ ఉంటుంది. బూసయ మీక్ష్ నఽ అనఽసమించి
యతెలో ఫాసఴయు ఎయువునఽ రేముట భంచిది.
8. బూసయ మీక్ష్ తాక చేసఽకోరయౌ. దీతువలల తృో షకల లబయత ఎంత వునేదీ త్ెలుసఽింది. రటితు ఆధపయం గ
చేసఽకొతు రేసఽకోవలళన యసమన ఎయువుల మోత్పదఽ లనఽ తుయణ భంచఽ కోరయౌ. క తృొ లం లో క సంవతుయం రేళ
ంట లు అతుేటితూ దిలి లో టుికొతు ఎయువులు ళతౄయసఽ చేమాయౌ. అంటే గతు కొకకక ంటకు రేయు రేయు గ
ఎయువుల మోత్పదఽ తుయణ భంచ కడదఽ.
9. ముతి ం ఫాసఴమతుే యతి నం రేమక భుందఽ లేక నపటు
ల రేమకభుందఽ ఆఖ్మి దఽకతక లో రేసఽకోరయౌ. త్ేయౌక నేలల
లోనా, తృొ టాలమం లోం ఎకుకవగ వుండే నేలలోలనా, ఇసఽక నేలలోలనా, చౌడె బూభులోలనా, వయా తృతం
ఎకుకవగ ఉండే మిళూ త
 ేలోలనా, దీయఘకయౌక ంటలకు తృొ టాలమం మరండె దతౄలు గ రేమడం భంచిది. నతరజతుతు
ంట కలం లో యయధ యుగుదల దశలలో ైయు అవసమలు, నేలలో త్ేభనఽ దిలి లో టుికొతు 2-3 దతౄలు గ
రేమాయౌ.
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10. ఫాసఴయు ఎయువులనఽ యతి నం వయుసకు 2 ½ - 5 ళం.మీ కతరంద యతి నపలకు 5-6 ళం. మీ దాయం గ డే టటు
ల
రేమాయౌ. తృొ టాలమం నఽ ఫాసఴయు ఎయువుత్ో తృటు ల స్ బెంట్ ధ్ా తి లో రేమవచఽునఽ. యసమన ఎయువులు
త్ేభ ఉండే రదేశం లో రేమాయౌ.
11. మూమిమా క ఫాగం, తడి భటిి 5-10 ఫాగలు ఫాగ కయౌ 25 గంటల ళు తులువ చేళన తమఴత ైయు మీద
చయౌల త్ే నతరజతు నషిం తగుితేంది.
12. నేల మిళూ త
 ేలు, రత్పవయణ మిళూ త
 ేలు అనఽకలంగ లేనుడె యసమన ఎయువులనఽ అవసయబెైత్ే కతరమి
సంహాయక భందఽలత్ో కయౌ ఆకుల మీద ళరే చేళనటల భత్ే ఎయువులు సభమయా వంతం గ యతుయోగ డత్పభ.
13. ఈ భధయ తేతే
ి నపగం (జింకు) లోం చపలా చోటల కనఫడెతేనేది. లోం కతుంచిన చోటల యతి నం రేమకభుందఽ
లేక నపటు
ై ుకు 10 నఽండి 50 కతలోల జింకు సలేేట్ ఆఖ్మి దఽకతక లో రేమాయౌ.
ల రేమక భుందఽ ఴెకియ
14. ఆభల నేలలు, ఉుా నేలలు, చౌడె నేలలనఽ ఫాగు చేమడపతుకత యసమన ఎయువులు రేమకభుందఽ, ఆభల
నేలలకు సఽనేం, చౌడె నేలలకు జిుం రేమాయౌ.
15. యతిి న / నపటిన 10 -15 మోజులలో కలుునఽ తీళరేళ ముదటి దతౄ ై తృటు గ యసమన ఎయువులు రేసఽకోరయౌ.
16. యసమన ఎయువులు భుఖ్యం గ నతరజతు తు అధిక మోత్పదఽలలో రేమమదఽ. తృో షకలతూే సభతేలయత లో
ఉండేటటు
ల చాసఽకోరయౌ.
17. రధపన తృో షకల ైన నతరజతు, ఫాసఴయం, తృొ టాష్ ఎయువుల ైనే మరైతేలు ధపయస టుితేనపేయు కతు సాక్ష్మ తృో షకలై
కడప రయు దిలి టాియౌ.
18. ఫాసఴయ ఎయువులత్ో జింకు ఎయువులనఽ కయౌ రేమమదఽ.

తుదపనం గ నతరజతు యడెదల చేము యసమన ఎయువులు:
నతరజతు ఎయువులు తూటిలో తఴయగ కమిగి ముకకలు తీసఽకొనే నతరజతు తకుకవగ వుంది అధిక నతరజతు నేల కతరంది తృొ యల లోతుకత
తృో వడం (leaching) లేదప నతరజతు ఆయమి యౄం లో గయౌలో కయౌళ తృో వడం (volatalization) జయుగుతేంది.
నతీరకయణ మైటు తగిించి, నతరజతు సభమాయతుే ంచఽటకు ఈ కతరంది రకతరమలనఽ చేటి వచఽు. దీతు వలన నతరజతు నష్ితుే
తగిించ వచఽు.
1. గంధక లత మూమిమా: మూమిమా ై గంధకం లత వలన నతరజతుతు ముకకలకు కవలళనంత వయకై ఇసా
ి ,
నష్ిలనఽ తగిిసి భ.
2. రేండి, కనఽగ ండి లత టిి న మూమిమా: రతి వంద కతలోల మూమిమాకు 20 కతలోల రేండి గతు లేదప
కనఽగ ండి త్ో గతు లత టిి న మూమిమా సభయా యం యుగు తేంది.
3. త్పయు లత టిి న మూమిమా: త్పయు కమిగించి తగినంత మూమిమా త్ో కయౌన యతుయోగ సభయా యం యువుతేంది.
4. మూమిమా సార్ గరనాయల్ు (దా గుయకలు):

1-3 గరభుల ఫయువు గల గుయకలు రడెక చేమడం దపఴమ

నతరజతు సభమాయతుే ంచవచఽు.
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