
1 
 

తలెంగాణా ప్రభుత్వం 

అటవీ శాఖ 

 

అటవీ వృక్ష శాస్్తరం 

అటవీ సకె్షను అధకిారుల కొరకు  

రడీ ంగ్ మటెరీయిల్ 

(శ్రీ బి. వ ంకటశే్వర రావు) 
డ ప్యూట ీడెరైకెటర్  

 

 

 
 

తలెంగాణా రాష్టట ర అటవీ కళాశాల  
దూలప్లి్ల, హ దైరాబాదు – 500 100 



2 
 

స్తూచిక 

కీమ స్తంఖూ వివరణ పజేి న ంబరు 

1 అధాూయము – 1 

వృక్ష వరీీకరణ 
1 - 2 

2 అధాూయము – 2 

ప్ుషప్ంచ ేమొకక యొకక భాగాలు 
3 - 5 

3 అధాూయము – 3 

వ రు – వ రు రూపాంత్రాలు 
6 - 10 

4 అధాూయము – 4 

కాండం – కాండం రూపాంత్రాలు 
11 - 17 

5 అధాూయము – 5 

ప్త్రం – ప్త్ర రూపాంత్రాలు 
18 – 26 

6 అధాూయము – 6 

ప్ుష్టపం – విధులు 
27 – 29 

7 అధాూయము – 7 

ఫలాలు 
30 – 41 

 

  



3 
 

అధాూయము – 1 

వృక్ష వరీీకరణ 

 
➢ జీవులను అధూయనం చసేే శాస్తా్ ర న్ని”జీవ శాస్్తరం” అంటారు. 
➢ ప్దారధము అనునది రెండు వరాీ లుగా విభజించారు. అవి జీవ ప్దారధం, న్నరీీవ ప్దారధం  
➢ న్నరీీవ ప్దారధములో ఎటువంటి జీవప్ు ఉన్నకి ఉండదు. 
➢ జీవ ప్దారధంలో ప్ుటుట క, చలనం, ఎదుగుదల, ప్రత్యూత్పత్్త వూవస్తథ వంటి జీవ లక్షణాలు ఉంటాయి. 
➢ ఈ జీవ ప్దారధం రెండు రాజ్యూలుగా విభజించినారు.అవి. 

1. జ్ంత్య రాజ్ూం 

2. వృక్ష రాజ్ూం 

➢ ఈ వృక్ష రాజ్ూం కిీంద ఏకకణ జీవులు నుండ  బహుకణ జీవ జ్యత్యలు వరకు ఉంటాయి. 
➢ ఈ వృక్ష రాజ్ూం ను త్తరిగ ిరెండు ఉప్ రాజ్యూలుగా (విభాగాలుగా) విభజించినారు. 

1. ప్ుషప్ంచన్న మొకకలు 
2. ప్ుషప్ంచ ేమొకకలు  

 
1. ప్ుషప్ంచన్న మొకకలు (Cryptogams): 
➢ ఇవి ప్ుష్టపరహతి్, విత్్న రహతి్, మొకకలు, ఈ ఉప్రాజ్యూన్ని మూడు విధాలుగా విభజించారు. 

 ఎ) థాలో ఫెైటా 
 బి) బరయో ఫెటైా 
 స్) టెరడిో  ఫెటైా 
 
ఎ) థాలో ఫెటైా: ఇవి అత్త ప్ురాత్నమెనై మొకకలు. ఇద ిప్ుష్పంచన్న మొకకలలో అత్త పదెద  విభాగం  

➢ వీటలిో వ రు, ప్త్రం, కాండాలుగా విభదేనం లేన్న దేహం ఉంటుంది. దీన్నన్న “థాలస్” అంటారు. 
➢ థాలస్ అనునద ిఏకకణ న్నరిి త్ం లేదా బహుకణ న్నరిి త్ం  
➢ థాలోఫెటైా విభాగాన్ని రెండు ఉప్ విభాగాలుగా విభజించారు. 

  అవి  1. శ వైలాలు   2. శిలందరా లు 

 
1. శ వైలాలు: ఇవి హరతి్ స్తహతి్, కాంత్త స్తవయం పో ష్టకాలు, స్తాధారణంగా నీటలిో ఆవాస్తం చేస ేమొకకలు  

➢ ఇవి త్డ గా ఉండే శిలలు మృత్తక, చెకకల వంటి ఇత్ర ఆవాస్తాలలోి నూ పెరుగుతాయి. ఉదా: 
సెైపరోగెరైా(ఆకుప్చచ శ వైలం – Green Algae) 

 
2. శిలందరా లు: శిలందరా లు ప్త్రరహతి్ ప్రపో ష్టక థాలోఫెటై్ లు. ఇవి ప్యత్తకాహారులుగానూ లేదా ప్రాని జీవులు 
గానూ న్నవస్స్తా్ యి.  
  ఉదా: రెజై్ోప్స్ (శిలందరం) 

 ప్యత్తకాహారులు: ఇవి న్నరీీవ ప్దారాధ ల నుంచి కరగిే సేందిరయ ప్దారాధ లను శోష్స్తా్ యి. 
 ప్రాని జీవులు: ఇవి ఇత్ర జీవుల నుంచి ఆహారాన్ని ప ందుతాయి. 
 ల కైనె్ లు: ఒక “శ వైల భాగం” ఒక శిలందర భాగం / భాగస్తావమి. ఒక దాన్నపెై ఒకటి ప్రస్తపరం 
 ఆధారప్డుత్ూ స్తహజీవనం గడప్టం వలి ఏరపడడ  ప్రతేూక వరీప్ు మొకకలను “ల ైకనుి ” అంటారు. 
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బి) బరయోఫెటైా: ఇవి హరతి్ స్తహిత్మెై, స్తవయం పో ష్టక శ్కి్ కల్లగి ప్ండోత్పత్్త ఉండ ేప్ుషప్ంచన్న మొకకలు 

➢ ఇవి త్డ గా ఉని నీడ గల పరా ంతాలలో ఎకుకవగా కన్నపస్్తా్ యి. వీటిన్న వృక్షరాజ్ూప్ు ఉభయచరాలు 
అంటారు. ఉదా: మారెకని్నయా 
 

స)్ టరెడిోఫెటైా: టెండోఫెైట్ లు, హరతి్ స్తహిత్మెై, స్తవయం పో ష్టక శ్కి్ కల్లగి ప్ండోత్పత్్త చేస ్ప్రస్తరణ కణజ్యలాన్ని 
కల్లగి ఉండ ేప్ుషప్ంచన్న మొకకలు. 
 

➢ ఈ ప్ుషప్ంచన్న మొకకలు నాళికా కణజ్యలయుత్ంగా ఉండే ప్రస్తరణ కణజ్యలప్ు మొకకలు. కావున వీటిన్న 
“నాళికాకణజ్యలయుత్ ప్ుషప్ంచన్న మొకకలు” అంటారు. ఉదా: టెరసి్, ఫరె్ి లు  

 
2. ఫనె్నరోగామ్స్ – ప్ుషప్ంచ ేమొకకలు: 
 
 ఇవి విత్్నాలను ఉత్పత్్త చసే్ నాళికా కణజ్యలయుత్ంగా ఉండే ప్ుష్పంచే మొకకలు ఈ ఉప్రాజ్ూంలో ఒక ే
ఒక విభాగం ఉంది. 
  సెపరిటో ఫెటైా (బీజ్యుత్ మొకకలు) 

 
సపెరిటోఫెటైా: సెపరిటోఫెటై్ లు ఫలయుత్మెైన లేదా ఫలరహతి్మెనై బీజ్యుత్ మొకకలు  
 

➢ సెపరిటోఫెటైా ను రెండు ఉప్ విభాగాలుగా విభజించినారు. 
(i) జిమ్నిసెపరేి (వివృత్ బీజ్యలు) 

(ii) ఆంజియోసపెరేి (ఆవృత్ బీజ్యలు) 

 
(i). జిమ్నిసపెరేి  (వివృత్ బీజ్యలు): వివృత్ బీజ్యలు అండాశ్యం ఫలం లేన్న సెపరిటోఫెటై్ లు లేదా ప్ుష్పంచ ే
మొకకలు  

➢ వీటి విత్్నాలను కప్ుపత్ూ ఫలకవచం ఉండక పో వడం వలన విత్్నాలు నగింగా ఉంటాయి. ఉదా: 
సెైకస్, ఫెనైస్, నీటమ్స 

(ii) ఆంజియోసపెరేి  (ఆవృత్ బీజ్యలు): విత్్నాలను ఆవరించి ఫలకవచం ఉంటుంది. వీటలిో రెండు త్రగత్యలు 
కలవు. అవి: 
 (ఎ) ఏకదళ బీజ్యలు 
 (బి) దివదళ బీజ్యలు 
 
  (బి) ఏకదళ బీజ్యలు: ఈ మొకకల విత్్నాలలో ఒకే ఒక బీజ్దళం ఉంటుంది. 
  ఉదా: మొకక జ్ొని (Maize), జ్ొని, వ దురు 

 (ఎ) దవిదళ బీజ్యలు: ఈ మొకకలు విత్్నాలలో రెండు బీజ్దళాలు ఉంటాయి. 
  ఉదా: చికుకడు (Bean), బఠాణి(Pea) 
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అధాూయము – 2 

ప్ుషప్ంచు మొకక యొకక స్తాధారణ వివరణ: 
 
 వృక్ష రాజ్ూములో భూమిపెనై ఉని మొకకలలో ప్ుషప్ంచు మొకకల స్తముదాయమును ప్రజ్లమెైన వృక్ష 
స్తముదాయంగా ప్రిగణిస్తా్ రు. 
 
ప్ుషప్ంచ ేమొకక భాగాలు: 
 

1. వ రు వూవస్తథ   
2. ప్రకాండ వూవస్తథ 

 
1. వ రు వూవస్తథ :  
 
 భూమాూకరిణకు అనుకూలంగా భూమి లోపాలక ి పెరగి ే ప్రధాన ఆక్షంశాన్ని “వ రు” అన్న స్తాధారణంగా 
ప్లుస్తా్ రు. ఇది స్తాధారణంగా ప్ండాక్షంలోన్న ప్రథమ మూలము నుండ  అభివృదిధ  చెందుత్యంది. ఇది ప్త్రహరతి్ం 
లేకుండా గోధుమ వరణంలో ఉంటుంది. ఈ వ రు వూవస్తథ స్తాధారణంగా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. 
 
  (ఎ) త్లి్ల వ రు వూవస్తథ  
  (బి) పీచు వ రు వూవస్తథ లేదా అబుురప్ు వ రు వూవస్తథ   
 
 

న్నరవచనము: 
 

వృక్షదహేంలో భూగరభంగా పెరగిే ప్రధానాక్షన్ని “వ రు వూవస్తథ ” అన్న అంటారు. 
వ రు వూవస్తథ  రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. 
 

  1. త్లి్ల వ రు వూవస్తథ  
  2. పచీు వ రు వూవస్తథ  లేదా అబుురప్ు వ రు వూవస్తథ  
 
1. త్లి్ల వ రు వూవస్తథ : 
 
 ఈ వూవస్తథ లో విత్్నం ప్ండాక్షంలోన్న ప్రథమ మూలము భూమి లోన్నక ిన్నటారుగా పెరగిి త్లి్ల వ రు వూవస్తథ 
గా ఎరుప్డుత్యంది. ఇది భూమిలోన్నక ి ఏటవాలుగా కొనభాగం చొచుచకొన్న పెరుగుత్యంది. ఈ త్లి్లవ రు అన క 
శాఖలను కల్లగ ి ఉంద ి ఆ శాఖలకు మూలకశేాలు అను స్తనిట ి కశేాల వంట ి న్నరాిణాలను కల్లగి ఉంటుంది. ఈ 
రకమెనై వ రు వూవస్తథ  స్తామానూంగా “దివదళ బీజ్ మొకకలలో” కన్నపస్్తు్ ంది. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. పచీు వ రు వూవస్తథ లేదా అబుురప్ు వ రు వూవస్తథ : 
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 ఈ వూవస్తథలో మొదట పరా థమిక వ రు ఏరపడ  త్కుకవ కాలంలోన  అది నశించి కాండము దిగువ నుండ  
అన క స్తనిన్న పో చల వంచి వ ళళు స్తముదాయం లాగా ఏరపడుతాయి. వీటిన్న “పచీువ ళళు” అన్న ఈ వూవస్తథను పచీు 
వ రు వూవస్తథ  అన్న అంటారు. ఈ వ రు వూవస్తథ  పరా థమిక వ రు నుంచి కాకుండా మొకకలోన్న ఇత్ర భాగాల నుండ  
ఏరపడుట వలన దనీ్నన్న అబుురప్ు వ రు వూవస్తథ  అన్న కూడా అంటారు. ఈ వూవస్తథ  స్తామానూంగా ఏకదళబీజ్ 
మొకకలలో ఉంటుంది. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
వ రు వూవస్తథ విధులు: 
 

➢ వ రుి  మొకకను భూమిలో పాత్యకున  లాగా చసే్ స్థరతావన్ని కల్లప్స్తా్ యి. 
➢ వ రుి  న ల నుంచి నీటని్న, ఖన్నజ్ లవణాలను శోష్స్తా్ యి. 
➢ వ రుి  తాము శోష్ంచుకొని నీటిన్న, ఖన్నజ్ లవణాలను ప్రకాండ వూవస్తథకు స్తరఫరా చేస్తా్ యి. 

 

2. ప్రకాండ వూవస్తథ : 
 

 స్తూరూకాంత్తకి అనువర్నంగా పరెిగ ీ వాయుగత్ ప్రధానక్షమును “ప్రకాండ వూవస్తథ ” అందురు. ఇద ి
కణుప్ులు, కణుప్ు మధూమాలను కల్లగ ి ఆకుప్చచన్న ప్రధానక్షమును కల్లగ ి ఉంటుంది. కాండ భాగం యొకక 
కొనభాగాములో మొకక పెరుగుటకు ఉని మొగీ వంట ి భాగమును కొన మొగీ అందురు. ఇద ి మొకక 
మరిముఖూంగా కాండ వూవస్తథ పెరుగుటకు తోడపడుత్యంది. కాండమునకు ప్త్రమునకు మధూ గల కోణమును 
గీీవము అందురు. 
 
 

 ఈ గీవీప్ు పరా ంత్ములో ఒక మొగీ వంట ి న్నరాిణము వృదిధ  చెంది ఉంటుంది. దీన్నన్న “గీీవప్ు మొగీ” 
అందురు. ఇది కాండము యొకక శాఖలను ఏరపరుస్తు్ ంది. 
 
 

 ప్రకాండ వూవస్తథలో కాండం, ప్తరా లు, మొగీలు, శాఖీయంగా ప్ుష్ాపలు ప్రత్యూత్పత్్త అంగాలుగా ప్న్న 
చేస్తా్ యి.  
 
 
 
 
 
 

(ఎ) ప్త్రము:  
 కిరణజ్నూ స్తంయోగకిీయ, శావస్తకియీ, బాష్ో పతే్కాలతో స్తంబంధం కల్లగని ప్ుష్ోట దరంగా, చదున ైన, 
ఆకుప్చచ వరణంతో కూడ న, కాండం యొకక శాఖీయ పార్వ ఉపాంగమును “ప్త్రం” అందురు. ప్రత్త ప్త్రం 
ప్త్రపఠీము, ప్త్ర వృంత్ము, ప్త్ర దళము అను భాగములుగా ఉంటుంది. ప్త్రదళం స్తాధారణంగా ప్త్రహరతి్ 
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యుత్ంగా ఉండ  కిరణజ్నూ స్తంయోగకియీ దావరా ఆహారం త్యారు చసే్తుకుంటుంది. ప్త్రదళం ఈ న లను కల్లగ ి
ఉంటుంది. ఈన లు వాూప్ంచే విధానాన్ని “ఈన ల వాూప్నం” అంటారు. 
 
 

(బి) ప్ుష్టపము: 
 
 కాండములో ల ైంగిక ప్రత్యూత్పత్్త జ్రుప్ుకొనుటకు, గీవీప్ు మొగీ లేదా శిఖర మొగీ నుండ  వృదిధ  చెందు 
కాండ ఉపాంత్మును “ప్ుష్టపము” అంటారు. ప్ుష్టపము యొకక కాడను “ప్ుష్టప వృంత్ము” అందురు. ఈ ప్ుష్టప 
వృంత్ంలో కుదించబడ న కొన భాగమును “ప్ుష్టప పఠీము” లేదా “ప్ుష్టపస్తనము” అందురు. ప్ుష్టపములో రక్షక 
ప్తరా వళి – మొగీ దశ్లో ప్ుష్టపమును కపప్ ఉంచుటకు లేదా రక్ ంచుటకు, ఆకరిణ ప్తరా వళి – ల ైంగిక ప్రత్యూత్పత్్త 
భాగంగా ప్రాగ స్తంప్రకం కోస్తం కీటకాలను ఆకరిించుటకు, కేస్తరావళి – ప్ురుష్ట ప్రత్యూత్పత్్త వూవస్తథగా ప్ుప పడ  
రేణువులను కల్లగి  ఉంటుంది. అండకోశ్ములు – సీ్ ర ప్రత్యూత్పత్్త వూవస్తథగా ఉంటాయి. ప్రాగ స్తంప్రక స్తమయంలో 
ప్ురుష్ట వూవస్తథ  అయిన కసే్తరావళి నుండ  ప్ుప పడ  రణేువులు సీ్ ర ప్రత్యూత్పత్్త వూవస్తథ  లోన్నక ిప్రవ శించి ఫలదీకరణ 
చెంద ివిత్్నాలను, ఫలాలను ఏరపరుస్తా్ యి. 
 
 
 

కసే్తరావళి – ఇందులో అన క కసే్తరములు గుచచముగా గానీ విడ గా గానీ ఏరపడ  ఉంటాయి. 
 
 

అండకోశ్ము – అండకోశ్ము, కీలము, కీలాగీము అను భాగములను, అండాశ్యమును కల్లగి ఉంటుంది. 
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అధాూయము – 3 
 

వ రు రూపాంత్రాలు 

 
 కొన్ని మొకకలలో ప్రిస్తరాలకు అనుగుణంగా కొత్్ విధులను న్నరవరి్ంచుటకు వ రు న్నరాిణములో వచేచ 
శాశ్వత్మెనై మారుపలను వ రు రూపాంత్రాలు అంటారు. 
 
 కాంత్త, నీరు, ఖన్నజ్ లవణాలు, గాల్ల వంట ి వాతావరణ కారకాలు లేకుండా మొకకలు జీవించలేవు. 
అందువలి వీటిన్న ప ందటం కోస్తం మొకకలోన్న వ రు భాగం అన క విధాలుగా రూపాంత్రం చెందుత్యంది. వ రు 
రూపాంత్రాలు కిీంద విధంగా ఉనాియి. 
 

➢ న్నలువ చసేే వ ళళు లేదా దుంప్ వ ళళు  
➢ వ లామిన్ వ ళళు లేదా వృక్ోప్జీవవ ళళు  
➢ శావస్ంచే వ ళళు లేదా శావస్త మూలాలు  
➢ బుడ ప ెవ ళళు 

➢ ప్రాని జీవ వ ళళు లేదా హష్ోట రియమ్స లు  
➢ ప్రత్యూత్పత్్త వ ళళు  
➢ ఊడ వ ళళు  
➢ ఊత్ వ ళళు  
➢ ఎగబరా కు వ ళళు  
➢ బటరస్ వ ళళు  

 
 
 
 
 
 
 

1. న్నలువ చసే ేవ ళళు లేదా దుంప్వ ళళు: 
 
 కొన్ని మొకకలు తాము త్యారు చసే్తుకుని ఆహారాన్ని కొంత్మేరకు ఉప్యోగించుకొన్న మిగిల్లన 
భాగాన్ని రాబో యి ేఅవస్తరముల కొరకు న్నలువ చేస్తుకుంటాయి. ఆహారం న్నలువ ఉండ  ఉబిు దుంప్లాగా ఏరపడుట 
వలన వీటిన్న న్నలువచసేే వ ళళు లేదా దుంప్వ ళళు అన్న అంటారు. 
 
 స్తాధారణంగా “దివవారిిక మొకకలోి ” త్లి్ల వ రు న్నలువ చసే ేవ రుి  లేదా దుంప్ వ రుి గా ఏరపడతాయి. ఆహార 
న్నలవ వలన ఆవ రుకు ఉండే ఆకృత్తన్న బటిట దుంప్ వ ళళు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి. 
 
  ఎ) నూలు కంద ెఆకారం: ఉదా: రాఫానస్ స్తటెవైన్ (ములింగి) 

  బి) శ్ంకావ కారం: ఉదా: డాకస్ కరోట (కారట్) 

  స్) ముప్ురాకారం లేదా బ ంగరం ఆకారం: ఉదా: బీటా వలాీ రసి్ (బీట్ రూట్) 

 
 కొన్ని మొకకలోి  అబుురప్ు వ ళళు కూడా దుంప్వ ళళు గా ఏరపడతాయి. ఉదాహరణకు “ఐపో మియా 
బటాటాస్ (చిలకడ దుంప్) లో ప్రత్త కణుప్ు వదద  దుంప్ వ రు ఉంటుంది. 
 
ఇత్ర దివదళ బీజ్ మొకకల ైన “డాల్లయా, రుయిలిె్లయా” టుూబరోస్తా మరయిు ఏక దళ బీజ్మెైన “ఆస్తపరాగస్” లలో 
కాండం దగిువ భాగమున గుత్య్ ల వంట ిదుంప్వ ళళు ఏరపడతాయి.వీటిన్న “గుత్య్ ల వంటి వ ళళు” అంటారు. 
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2. వ లామిన్ వ ళళు లేదా వృక్ోప్జీవ వ ళళు: 
 
 స్తత్త్ హరిత్ అరణాూలలో చిని చిని మొకకలు స్తూరూరశిి కోస్తం పదెద  పదెద  వృక్షల శాఖలపె ైన్నవస్స్తూ్  
త్గనింత్ మ్నతాదులో స్తూరూరశిి న్న ప ందుతాయి. ఈ మొకకలను “వృక్ోప్జీవులు” అంటారు. వీటలిో రెండు 
రకముల వ రుి ంటాయి. 
 

1. అంటు వ ళళు  
2. వ లామిన్ వ ళళు  

 
 అంటు వ ళళు వృక్ోప్జీవ మొకక యొకక శాఖకు అంటుకొనుటకు ఉప్యోగప్డుతాయి. ఇవి ప టిటగా 
తెలిగా శాఖాయుత్ంగా ఉంటాయి. 
 
 వ లామిన్ వ ళళు ప డవుగా, మందంగా, శాఖాయుత్ంగా ఉంది, గాల్లలో వ లాడుత్ూ ఉంటాయి. 
ప్రతూేకమెైన న్నరీీవ, ఆరాదా కరిక బాహూ చరి కణజ్యలం అంటే వ లామిన్ కణజ్యలం ఉంటుంద.ి ఈ కణజ్యలం గాల్లలోన్న 
తేమను పలీుచకొన్న మొకకకు అందసి్తు్ ంది.ఈ వ ళళు న లతో స్తంబంధం లేకుండా ఉండుట వలన వీటిలో నీట ికొరత్ 
ఉంటుంది. అందువలి ఇవి ఎడార ిమొకకల లక్షణాలు చూప్స్తా్ యి. ఈ వ ళళు ఆరికడేస ్కుటుంబప్ు మొకకలలో 
కన్నప్స్తా్ యి. 
 
 
 
 
 
 

 
3. శావసం్చ ేవ ళళు లేదా శావస్తమూలాలు: 
 
 మాంగూీ వ్ మొకకలు ఉప్ుప నీటి బురదలో పరెుగుట వలన ఇటువంటి మొకకలకు శావస్తకియీ కోస్తం, 
ఆకి్జ్న్ ను ప ందటం కోస్తం తేమ వ ళు నుండ  వాయుగత్ంగా కొన్ని శాఖలను ఏరపరుచుకుంటాయి. వీటకిి కొన్ని 
రందరా లు ఉంది ఆకి్జ్న్ శోష్టణలో స్తహాయప్డుతాయి. ఈ రంధరా లను “శావస్తరంధరా లు” అంటారు. అటువంట ి
వ ళును “శావస్త మూలాలు” లేదా శావస్ంచే వ ళళు అంటారు. ఉదా: రెజై్ోఫో రా 
 
 “జ్స్్యా” వంట ిమొకకలలో న టపిె ైతలే్లయాడుత్ూ వాయుగత్ంగా స్తాపంజి వంట ికణజ్యలం రంధరా లను 
కల్లగి కవేలం న టిపె ైతలెుటకెై కాకుండా “శావస్త వ ళళు” గా ఉప్యోగప్డతాయి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. బుడ ప ెవ ళళు: 
 

 ల గుూమన స ్కుటుంబమునకు చెందినా మొకకలకు నత్రజ్న్నన్న భూమి నుండ  శోష్ంచు కొనుటకు వ రుపె ై
బుడ పలెు ఉంటాయి వీటిన్న బుడ ప ెవ ళళు అంటారు. 
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 ఈ బుడ పలెలో “రెైజ్ోబియం” అను శిల్లందరం ఉంటుంది. నత్రజ్న్నన్న స్తాథ పత్్ం లేదా శోష్ంచుకొన్న మొకకకు 
అందసి్తు్ ంది. అలాగ ే మొకక నుండ  ఆహారం సీవకరసి్తు్ ంది. ఈ చరూను “స్తహజీవనం” అంటారు. ఉదా: అరాఖిస్ 
హ ైపో బియా (వ రుశ్నగ), డాల్లకస్ (చికుకడు) 

 
6. ప్రాని జీవి వ ళళు: 
 

 ఇత్ర మొకకలపెై ఆహారం కోస్తం లేదా ఆవాస్తం కోస్తం ఆధారప్డే మొకకలను “ప్రాని జీవ మొకకలు” 
అంటారు. ఈ మొకకపెై ప్రాని జీవ మొకకలు ఆహారం కోస్తం, ఆవాస్తం కోస్తం ఆధారప్డతాయో వాటిన్న “అత్తథయేి 
మొకకలు” అంటారు. ఈ ప్రాని జీవ మొకకలు కొన్ని ప్రతూేకమెైన అబుురప్ు వ ళును ఏరపరచి అత్తథేయి 
మొకకలోన్నకి చొప్పంచి ప్రాని జీవిత్ం గడుప్ుతాయి. ఆ అబుురప్ు వ ళును ప్రాని జీవి వ ళళు లేదా 
హష్ోట రియం లు అంటారు. 
 

ప్రాని జీవులు రంెడు రకములు అవి: 
1. కాండ ప్రాని జీవులు  
2. మూల ప్రాని జీవులు 

కాండ ప్రాని జీవులు అత్తథయేి కాండంపెై స్తంప్యరణంగా ఆధారప్డ త ేదాన్నన్న స్తంప్యరణ కాండ ప్రాని జీవి అన్న, 
తాతాకల్లకంగా ఆధారప్డ  కొంత్కాలం త్రావత్ వ రుబడ  స్తవత్ంత్రంగా జీవిసే్  వాటని్న అస్తంప్యరణ కాండ ప్రాని జీవి 
మొకక అన్న అంటారు. 
 
 ఉదా: కస్తూకట (స్తంప్యరణ కాండ ప్రాని జీవి మొకక), లోరాంథస్ (అస్తంప్యరణ కాండ ప్రాని జీవి 
మొకక) 

 
 ప్రాని జీవి వ ళళు స్తంప్యరణంగా అత్తథయేి మొకక యొకక వ ళుపెై ప్యరి్గా ఆధారప్డ తే దాన్నన్న “స్తంప్యరణ 
మూల ప్రాని జీవులు” అన్న అంటారు. 
 
 ఉదా: ఒరబరా ంకి, బలెస్తో ఫో రా 
 

ప్రాని జీవవ ళళు తాతాకల్లకంగా కొంత్కాలం అత్తథయేి మొకక యొకక వ ళుపె ై ఆధారప్డ  త్రావత్ 
వ రుబడ  స్తవత్ంత్రంగా జీవిసే్  వాటిన్న “అస్తంప్యరణ మూల ప్రాని జీవ మొకకలు” అంటారు. 

 
ఉదా: సెట రయిగా, స్తాంటలమ్స ఆలుమ్స 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ఊడవ ళళు: 
 
 పెదద  పదెద  శాఖలతో మహా వృక్షంలో శాఖలు ప్టుత్వమును కల్లగి విరిగిపో కుండా, ఆ శాఖల బరువును 
స్తమరధవంత్ంగా భరించుటకు భూమాూకరిణకు అనుకూలంగా పరెిగి భూమి లోప్ల్లక ి చొచుచకొన్న పో యి స్తథంబాల 
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మాదిరి ఆధారాన్నిచుచటకు కొన్ని మహా వృక్షలోి  శాఖల నుండ  అబుురప్ు వ ళళు ఏరపడతాయి. వాటని  
“ఊడవ ళళు” అంటారు. 
 
 ఉదా: పెకైస్ బెంగల్లన్న్స్ (మరి ీచటెుట ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ఊత్ వ ళళు: 
 

 ఈ రకమెనై వ ళళు బురద పరా ంతాలోి  పరెిగే మొకకలలో మృత్తక ప్టుత్వం ఉండకపో వుట వాళు స్థరత్వము 
కోస్తం లేదా మృత్తకలు దగీరగా ఉని కాండం నశించుట వలి త్గినంత్ ఆధారం లభించన్న ప్రసి్థత్యలు 
ఏరపడుతాయి. అందువలి ఈ రూపాంత్రాలు ఏరపడ  మొకకకు ఆధారాన్నిస్తా్ యి. ఉదా: పంెడానస్ (మొగల్ల). 
 
 గాీమిన స్ కుటుంబాన్నక ి చెందినా జియామేస్ (మొకకజ్ొని) వంట ి ఏకదళం మొకకలలో కాండప్ు 
కణుప్ుల చుటటట  వలయాకారంలో అన క అబుురప్ు వ ళళు ఏరపడ  ఊత్ వ ళళు గా మారతాయి. 
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9. ఎగబార క ేవ ళళు: 
 

 బలహీన కాండం గల మొకకలలో స్తూరూరశిి ప ందుట కోస్తం, పెకైి ఎగబరా కుటకు మొకకల యొకక 
కణుప్ులు, కణుప్ుల మధూము నుండ  స్తపర్జ్యా నం గల అబుురప్ు వ ళళు ఏరపడతాయి. వీటని  “ఎగబరా కే వ ళళు” 
అంటారు. 
 “పో థాస్ (మనీపాి ంట్) లో అన క అబుురప్ు వ ళళు కాండమంత్టా వాూప్ంచి ఉంటాయి. “వాన్నలాి ” లో ప్రత్త 
కణుప్ు నుంచి నుల్లతీగాను పో ల్లన ఒకొకకక అబుురప్ు వ రు ఏరపడుత్యంది. “పె ైప్ర్ బీటల్” (త్మలపాకు) లో 
అన క శాఖాయుత్మెైన ఎగబరా కే వ ళళు కణుప్ుల నుండ  ఏరపడతాయి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. బటరస్ వ ళళు: 
 
 కాండం దిగువ నుంచి ఉప్వాయుగత్ంగా ఏరపడ ేఫలకాల వంట ివ ళును “బటరస్ వ ళళు” అంటారు. ఇవి 
మొకకకు యాంత్తరక ఆధారాన్నిస్తా్ యి. 
 
 ఉదా: టరెిిన్నల్లయా (బాదాం), బ ంబాక్స్ సీబా (బూరుగ) 

 
 
 
 
11. ప్రత్యూత్పత్్త వ ళళు: 
 
 కొన్ని మొకకలలో వ ళళు శాఖీయ ప్రత్యూత్పత్్త తోడపడే మూల స్తంబంధమెనై మొగీలను ఉత్పత్్త చేస్తా్ యి. 
ఇవి పరెిగ ి కొత్్ మొకకలను ఏరపరుస్తా్ యి. ఈ విధంగా రూపాంత్రం చెందనిా వ ళును “ప్రత్యూత్పత్్త వ ళళు” 
అంటారు. 
 
 
 ఉదా: మురియా కోనీగా (కరవి పాకు), మిలి్లంగోట న్నయా (కాడమల ి , ప్ునాిగ) 
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అధాూయము – 4 

ప్రకాండ వూవస్తథ  
 
➢ ఇద ిభూమిపెై వాయుగత్ంగా కాంత్త అనువర్నాన్నక ిఅనుకూలంగా, భూమాూకరిణకు వూత్తరకేంగా పరెిగే మొకక 

యొకక ప్రధానాక్షం. 
➢ ఇద ిప్ండం ప్రధమకాండం నుండ  ఏరపడుత్యంది. 
➢ ఇద ిఆకుప్చచగా ఉండ , కణుప్ు కణుప్ు మాధూమాలు కలీ్ల ఉంటుంది. 
➢ ఈ కాండం నుంచి ప్తరా లు, మొగీలు, శాఖలు, ప్ుష్ాపలు ఫలాలు ఏరపడతాయి. 
➢ ప్తరా లు కాండం కణుప్ుల వదద అభివృదిధ  చెందుతాయి. 
➢ ప్తరా న్నకీ, కాండాన్నకీ మధూ ఉని కోణాన్ని గీవీం అంటారు. 
➢ దీన్నలో గీవీప్ు మొగీ ఉంటుంద.ి 
➢ గీీవప్ు మొగీలు శాఖలను ఏరపరుస్తా్ యి. 
➢ ప్రధాన కాండం, శాఖల అగాీలలో కొన మొగీల ఉంటాయి. ఇవి శాఖలు న్నలువు పెరుగుదలకు స్తహకరిస్తా్ యి. 
➢ ప్రకాండ వూవస్తథ  లోన్న కాండం, శాఖలు ప్తరా లు, మొగీలు, శాఖీయ భాగాలుగా ప్న్న చేస్తా్ యి. 
➢ ప్ుష్ాపలు ప్రత్యూత్పత్్త భాగాలుగా ప్న్నచేస్తా్ యి. 
 

కాండం రూపాంత్రాలు 
 

 కాండం కూడా వ ళు లాగాన  స్తాధారణ విధులతో బాటు కొన్ని ప్రతేూక విధులను న్నరవరి్ంచటాన్నక ి
అనుగుణంగా రూపాంత్రం చెందుత్యంది. ఉన్నకిన్న బటిట  కాండం రూపాంత్రాలు మూడు రకాలు  
 

1. భూగరభ కాండాలు 

2. ఉప్వాయుగత్ కాండాలు 

3. వాయుగత్ కాండాలు 

 
1. భూగరభ కాండాలు: 
 

➢ స్తాధారణంగా కాండాలు వాయుగత్ంగా పెరుగుతాయి. కాన్న, కొన్ని మొకకలలో కాండాలు భూమిలో 
పెరుగుతాయి. వీటని  భూగరభ కాండాలు అంటారు. 

➢ ఇవి ఆహార ప్దారాధ లను న్నలువ చయేడం లోనూ, శాఖీయ ప్రత్యూత్పత్్త లోను, అనావృష్ట స్తమయాలలో 
మొకక జీవించి ఉండేలా చయేడం లోనూ తోడపడుతాయి. 

➢ ఈ కాండాలు భూమి లోప్ల పరెగడం వలన శాఖాహర జ్ంత్యవుల బారి నుండ  కూడ రక్షణ ప ందుతాయి. 
ఇన్ని రకాల ైన విధులను న్నరవరి్ంచడం చతే్ వీటిన్న బహుళారధ స్తాధక కాండ రూపాంత్రాలు అన్న కూడా 
అంటారు. 

➢ ఇటువంట ి కాండాలు పెరగి ే తీరు, వాటలిోి  ఆహారం న్నలువ ఉండ ే మొకక భాగాల ఆధారంగా నాలుగు 
రకాలుగా వరీీకరించారు. 

(i) కొముి 

(ii) కందం 

(iii) దుంప్కాండం 
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(iv) లశునం 

 
(i) కొముి 

 
 ఒక న్నరీణత్మెనై లోత్యలో భూమిక ిస్తమాంత్రంగా లేదా కొదిదగా ఏటవాలుగా పెరగిే, ఉబిు ఉని భూగరభ 
కాండాన్ని “కొముి” అంటారు. 
 

➢ ఇద ికణుప్ు కణుప్ు మధూమాలుగా విభజ్న చెంది ఉంటుంది. 
➢ కొముి ప్ృష్టట, ఉదార విభదేనాన్ని కలీ్ల ఉంది, ప్ృష్టట భాగం నుంచి వాయుగత్ శాఖలను, ప్రత్యూత్పత్్త 

న్నరాిణాలను, ఉప్రత్లం నుంచి అబుురప్ు వ రిను ఏరపరుస్తు్ ంది. ప్తరా లు క్ణీించి కణుప్ుల దగీర 
గోధుమ రంగు ప లుస్తాకులుగా ఉంటాయి. ఇవి కొన మొగీలకు, గీవీప్ు మొగీలకు రక్షణ కల్లప్స్తా్ యి. 

➢ కొన మొగీ అభివృదిధ  చెంద ివాయుగత్ శాఖలను ఏరపరుస్తు్ ంది. 
➢ ఈ వాయుగత్ శాఖలు అనావృష్ట  స్తమయంలో క్ణీించినా భూమిలో ఉండే కొముి మాత్రం స్తజీవంగాన  

ఉంటుంది. 
 

  ఉదా:  జింజిబర్ అఫస్్నాల్లస్ (అలిం) 

     కర్ కుూమ లాంగా (ప్స్తుప్ు) 

    మూూస్తా పారడెైసయ్క (అరటి) 

 
(ii) కందం: 
 ఇది న్నరీణత్ లోత్యలో, న్నలువుగా పెరగిే ఉబిు ఉని భూగరభ కాండం, వాయుగత్ శాఖలోి  త్యారెైన ఆహార 
ప్దారాధ లను న్నలువ చసే్తుకొన్న కందం బాగా ఉబిు ఉంటుంది. 
 

➢ దీన్నలో కూడ కణుప్ు కణుప్ు మధూమాలు ఉంటాయి. 
➢ ప్తరా లు క్ీణించి ప లుస్తాకులుగా ఏరపడతాయి. 
➢ వీటి గీవీాలలో ఉండే గీవీప్ు మొగీలు పలి్ కందాలను ఏరపరుస్తా్ యి. కొన మొగీ పెదదదగిా ఉంది వాయుగత్ 

ప్రకాండంగా వృదిధ  చెందుత్యంద.ి కందంకు అన్నివ ైప్ులా అబుురప్ు వ రుి  ఉంటాయి. కొన మొగీకు కొంచెం 
దిగువగా కొన్ని ప్రతేూకమెనై అబుురప్ు వ రుి  ఏరపడుతాయి. ఇది కందం యొకక న్నలువు పెరుగుదలను 
న్నయంత్తరస్తూ్ , కందాన్ని ఎప్ుపడు భూమిలో న్నరీణత్మెనై లోత్యలో ఉంచుతాయి. ఈ రకమెనై అబుురప్ు 
వ రిను స్తంకోచ వ ళళు అంటారు. 
 

  ఉదా: అమారోోఫాలస్ – కంద, కొలకేసయ్ా – చమే 
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(iii) దుంప్ కాండం: 
 

 భూత్లాన్నక ి దగీరగా కాండం దగిువభాగం నుంచి కొన్ని శాఖలు ఉదభవించి మృత్్తకలోన్నక ి
చొచుచకుపో తాయి. ఈ భూగరభ శాఖల కొనలలో ఆహారప్దారాధ లు న్నలువ చయేబడటం వలి అవి ఉబిు గుండరంగా, 
దుంప్ లాగా ఏరపడతాయి. వీటిన  “దుంప్ కాండాలు” అంటారు. 
 

➢ కొముి, కందాల వల  భూమిలో న్నరీణత్మెైన లోత్యలో కాకుండా, దుంప్ కాండాలు ఏ లోత్యలో న నైా వృదిధ  
చెందుతాయి. వీటకిి స్తాధారణంగా అబుురప్ు వ రుి ండవు. 
 

  ఉదా: స్తో లానమ్స టుూబరోజ్మ్స (బంగాళ దుంప్) 

(iv) లశునం: 
 

 ఇద ిన్నలువుగా పెరగిే ప్రతూేకమెైన భూగరభ కాండం. దనీ్నలో కాండం క్ణీించి దివకుంభాకారంలో ఒక చిని 
ఫలకంగా ఉంటుంది. 
 

➢ ప్తరా ల ప లుస్తాకుల లాగా క్ీణించి ఉంటాయి. క్ణీించిన కాండం పె ై భాగంలో అన క ప్త్ర పఠీాలు 
రస్తభరతి్ంగా ఉంది, వలయాలుగా అమరి ఉంటాయి. 

➢ లశునం మధూలో కొన, మొగీ ఉంది, దాన్న నుండ  వాయుగత్ ప్ుష్టప వినాూస్తం వృదిధ  చెందుత్యంది. 
➢ లశునం ప లుస్తాకుల అమరికను బటిట  లశునాలను రెండు రకాలుగా వరీీకరించినారు. 

 

(ఎ) కంచుకతి్ లశునాలు 
(బి) కంచురహతి్ లశునాలు 
 

(ఎ) కంచుకతి్ లశునాలు: 
 దీన్నలో లశునంలో ప లుస్తాకుల ప్త్ర పీఠాలు ఏక కేందర వలయాలుగా, ఒక దాన్న చుటటట  ఒకట ిఅమర ి
ఉంటాయి. మొత్్ం లశునాన్ని ఆవరించి ఎండ  పో యిన పారా వంట ిప లుస్తాకులు ఉంటాయి. వీటిన్న “కంచుకం” 
అంటారు. 
 

  ఉదా: ఆల్లయమ్స సేప్ (నీరులి్ల) 

 
2. ఉప్ వాయుగత్ కాండాలు: 
 

 కొన్ని బలహనీ కాండాలుని గులాిలలో కాండం కొంత్ భాగం వాయుగత్ంగానూ, మరికొంత్ భాగం 
భూగరభం గానూ ఉంటుంది. ఇటువంటి కాండాలను ఉప్వాయుగత్ కాండాలు అంటారు. 
 
 ఇవి ముఖూంగా శాఖీయ ప్రత్యూత్పత్్త లో తోడపడుతాయి. వీటలిో నాలుగు రకాలునాియి. 
 
  (ఎ) రనిరుి  

  (బి) స్తోట లనుి  

  (స్) స్తకకరుి  

  (డ ) ఆఫ్ సటెుి  

 

(ఎ) రనిరుి :   
 బలహీన కాండం ఉని కొన్ని మొకకలలో వాటి కాండాలు న లపెై స్తాగలిప్డ  అన్ని వ ైప్ులకు విస్్తరించి 
ఉంటాయి. 
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➢ వీటలిో ప్రధాన వ రువూవస్తథ  తో పాటు ప్రతీ కణుప్ు నుంచి అబుురప్ు వ రుి  ఏరపడతాయి. 
➢ ప్రధాన కాండం నుండ  ఈ శాఖలు విడ పో యినప్ుడు అవి స్తవత్ంత్రమెైన మొకకలుగా ఏరపడతాయి. 
➢ ఈ విధంగా రనిరుి  శాఖీయ ప్రత్యూత్పత్్తక ిదోహదప్డతాయి. 

 
  ఉదా:  స్తరస్తవత్త ఆకు 
   ఆగాీ ల్లస్ (ప్ుల్ల చింత్) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(బి) స్తోట లనుి : 
 
 కొన్ని గులాిలలో మృత్్తకకు దగీరగా ఉండే కొన్ని బలహనీమెైన శాఖలు వంగ ి మృత్్తకను తాకుతాయి. 
వీటి అగీ భాగాలు మాత్రం వాయుగత్ం గాన  ఉంటాయి. కాన్న, మృత్్తకను తాకని శాఖల కణుప్ు కణుప్ు 
మాధూమాల నుంచి అబుురప్ు వ రుి  వృదిధ  చెందుతాయి. ఇటువంట ిశాఖాలన  “స్తోట లనుి ” అంటారు. 
 

➢ ఇవి త్లి్ల మొకక నుంచి ఏ కారణం చేత్న నైా వ రుప్డ నప్ుడు అవి స్తవత్ంత్రమెనై మొకకలుగా 
జీవించగలవు. 
 
 ఉదా: నీరయిమ్స ఒడోరమ్స (గన ిరు), జ్యస్ి న్ జ్యత్యలు (మల ి ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(స)్ స్తకకరుి  లేదా పల్క మొకకలు: 
 
 కొన్ని మొకకలలో కొంత్ కాండం దిగువ భాగం మృత్్తకలో ఉంటుంది. ఈ కాండం కణుప్ు వదద  ఉని గీవీప్ు 
మొగీల నుంచి భూగరభ శాఖలు ఏరపడుతాయి. 
 ఈ శాఖలు కొంత్వరకు మృత్్తకలో ఏటవాలుగా వృదిధ  చెంది చివరికి వాయుగత్ంగా పరెుగుతాయి. ఈ 
శాఖల భూగరభ భాగాల నుంచి అన క అబుురప్ు వ రుి  ఏరపడతాయి. ఏ కారణం చేత్న నైా ఇటువంట ి శాఖలు 
తెగిపో యి, త్లి్ల మొకక నుంచి వ రెనైప్ుడు ఇవి స్తవత్ంత్రంగా జీవించగలవు. 
 

 ఉదా: కెైైస్తాంథిమమ్స (చామంత్త), మెంథా (ప్ుదీనా) 
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(డ ) ఆఫ్ సటెుి : 
 
 సేవచచగా తలే్లయాడే నీట ిమొకకలలో కాండం క్ణీించి, చిని దిమిలాగా ఏరపడుత్యంది. దనీ్న మీద అన క 
ప్తరా లు దగీరగా రోజ్టె్ కీమంలో వృదిధ  చెందుతాయి. 
 

➢ ఈ ప్త్రం గీవీాలలోన్న గీవీప్ు మొగీల నుండ  ఒకే కణుప్ు మధూమం ఉని అన క శాఖల ఉదభవించి, క్ త్తజ్ 
స్తమాంత్రం పెరుగుతాయి. 

➢ ప్రతీ శాఖ కొన భాగంలో పెనై ప్తరా ల గుంప్ు కిీంద ఒక గుత్్త లాగా అబుురప్ు వ ళళు ఏరపడతాయి. 
➢ కణుప్ు మధూమాలు తెగిపో వటం లేదా క్ణీించటం వలన ఆఫ్ సటె్ లు త్లి్ల మొకక నుంచి వ రెై స్తవత్ంత్రం 

గా జీవిస్తా్ యి. 
  ఉదా: పస్్టయా (అంత్ర తామర), ఐకారిియా (బుడగ తామర) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. వాయుగత్ కాండాలు: 
 
 భినిమెనై వాతావరణ ప్రిస్థత్యలోి  పరెగిే మొకకలలోన్న వాయుగత్ కాండాలు, శాఖీయ, ప్య మొగీలు 
కొన్ని ప్రతేూక విధులను న్నరవరి్ంచడం కోస్తం రూపాంత్రం చెందుతాయి. ఈ రూపాంత్రాలన  “వాయుగత్ కాండ 
రూపాంత్రాలు” అంటారు. 
 
(i) నుల్ల తీగలు: బలహనీ కాండం గల మొకకలో ఎగబరా కటాన్నకి తోడపడే స్తనిటి ప డవ నై న్నరాిణాలుంటాయి. ఇవి 
గడ యారప్ు స్ ర్ంగువల  చుటుట కొన్న, స్తపర్ జ్యా నం కలీ్ల ప్త్రరహిత్ంగా ఉంటాయి. వీటిన  “నుల్లతీగలు” అంటారు. 

➢ ఇవి ఏదెనైా, ఆధారాన్ని తాకనిప్ుడు దాన్నన్న చుటుట కొన్న, మొకకపెకైి ఎగబరా కటాన్నకి స్తహాయప్డతాయి. ఈ 
నుల్లతీగలు గీీవప్ు మొగీల నుంచి గాన్న, కొన మొగీ నుంచి గాన్న ఏరపడతాయి. 
 
 ఉదా: పాస్పోి రా (జుకామలి్ల), వ ైటసి్ విన్నఫరెా (దరా క్ష) 
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(ii) ముళళు: ఇవి రక్షణ కోస్తం ఏరపడ ేధృడమెైన చేవదరేిన, మొనదేల్లన న్నరాిణాలుంటాయి. ఇవి గీవీప్ు మొగీ 
నుంచి గానీ, కొన మొగీ నుంచి గాన్న ఏరపడ , శాఖీయాభివృదిధన్న న్నరోధించి త్దావరా బాష్ో పతే్ కాన్ని త్గిీస్తా్ యి. 
  ఉదా: బో గన్నవలి్లయా (కాగతి్ప్ు ప్య చటెుట ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

(iii) కొకకేలు: ఇవి కూడా ఎగబరా కటాన్నకి తోడపడే వంప్ు త్తరగిిన స్తపర్ జ్యా నం గల న్నరాిణాలు ఇవి గీీవప్ు మొగీ 
లేదా కొన మొగీల నుంచి ఏరపడతాయి. 
 

  ఉదా: ఆరాధ బో టిరస్ (తీగ స్తంపెంగ) 

 
(iv) ప్తార భ కాండాలు: ఇవి ప్రతూేకంగా రూపాంత్రం చెందని కాండాలు, స్తాధారణంగా నీరు త్కుకవగా లభించ ే
పరా ంతాలలో (అనావృష్ట), ఎడారులలో పెరగిే కొన్ని మొకకలలో బాష్ో పతే్కాన్ని న్నరోధించడాన్నకి గానూ, ప్తరా లు 
రూపాంత్రం చెంద ిఉంటాయి. 
 

➢ ఇటువంట ిమొకకలలో ప్రధాన కాండం లేక శాఖలు ఆకుప్చచన్న ప్తరా లు వంటి న్నరాిణాలుగా రూపాంత్రం 
చెంది కిరణజ్నూ స్తంయోగకియీ  జ్రుప్ుతాయి. ఇటువంటి ఆకుప్చచన్న ప్తరా లను పో ల్లన కాండాలన  
“ప్తరా భ కాండాలు” అంటారు. 

➢ వీటపిెనై ప్త్ర రంధరా లు త్కుకవ స్తంఖూలో ఉండటం వలన బాష్ో పతే్కం చాలా త్కుకవగా ఉంటుంది. 
  ఉదా: ఒప్ని్నయా (బరహిజ్ెముడు) 

 
(v) దుంప్ వంట ికాండాలు: వాయుగత్ కాండాలోి  ఆహార ప్దారాధ లు న్నలువ ఉండటం వలి అవి రస్తభరతి్మెై, ఉబిు 
ఉంటాయి. వీటిన  “దుంప్ వంట ికాండాలు” అంటారు. 
 

ఉదా: గాంగిలాయిడ న్ (నూల్ కోల్) 
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(vi) లఘులశునాలు: కొన్ని మొకకలలో శాఖీయ కారకాలు, ప్ుష్టప కోరకాలు రూపాంత్రం చెంది, చిని స్తంగహిీత్ 
శాఖలుగా అభివృదిధ  చెందుతాయి. వీటి కాండ భాగాలు పో ష్టక ప్దారాధ లను న్నలవ చేస్తా్ యి. వీటిన  
“లఘులశునాలు” అంటారు. ప్రపి్కవత్ చెందిన త్రువాత్ ఇవి మొకక నుండ  వ రుప్డ  మృత్్తకను తాకని వ ంటన  
అబుురప్ు వ రిను ఏరపరుచుకొన్న కొత్్ మొకకలుగా మొలకతె్య్ తాయి. ఇవి శాఖీయ ప్రత్యూత్పత్్త లో 
తోడపడుతాయి. 
 

  ఉదా: డయాస్తో కరియా బల్లచఫరేా 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vii) ప్ుష్ాపలు: ల ైంగకి ప్రత్యూత్పత్్త న్నమిత్్మెై రూపాంత్రం చెందనిా వాయుగత్ కాండాలను ప్ుష్ాపలు అంటారు. 
 

➢ ఇవి గీవీప్ు లేదా శిఖర మొగీల నుండ  ఏరపడతాయి. ఈ మొగీలలోన్న శాఖీయ ప్తరా లు, ప్ుష్టప 
ప్తరా లుగా రూపాంత్రం చెందుతాయి. 
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అధాూయము – 5 

ప్త్రం 

 
ప్తరా లు కాండం మీద బహరిాీ త్ంగా, కణుప్ుల దగీర అభివృదిధ  చెంద ేపార్వ ఉపాంగాలు 

 
➢ ఇవి స్తాధారణంగా బలి ప్రుప్ుగా, ఆకుప్చచగా ఉంద ి ప్రిమిత్ వృదిధ  కల్లగి, కాండాగంీ వరకు 

అగాీభిస్తారంగా ఏరపడతాయి. 
➢ వీట ిగీవీాలోి  గీవీప్ు మొగీలుంటాయి. 

 
ప్త్రం – విధులు:  
 
ప్త్రం ముఖూం గా మూడు విధులను న్నరవరి్స్తు్ ంది. అవి: 
 

1. ప్త్రం కరిణజ్నూ స్తంయోగకియీ జ్రుప్ుత్యంది. 
2. వాయు విన్నమయం దావరా ఆకి్జ్న్, కారున్ డయాకెై్డ్ ను కీమబదీదకరిస్తు్ ంది. 
3. బాష్ో పతే్కం దావరా నీరు లవణాల అంత్రీత్ రక్షణను పో ర త్్హిస్తు్ ంది. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ప్త్రం – భాగాలు: ప్త్రంలో నాలుగు భాగాలుంటాయి. అవి: 

1. ప్త్ర పఠీం 

2. ప్త్ర ప్ుచచం 

3. ప్త్ర వృంత్ం 

4. ప్త్ర దళం 

 
1. ప్త్ర పఠీం: 
 

➢ కణుప్ు వదద  కాండాన్నక ిఅత్యకొకన్న ఉండే ప్త్ర పీఠ భాగాన్ని “ప్త్ర పఠీం” అంటారు. 
 

2. ప్త్ర ప్ుచచం: 
 

➢ ప్త్ర పఠీాన్నకి ఇరువ పై్ులా పరెగిే చినిన్న ఆకుప్చచన్న పార్వ ఉపాంగాలను “ప్త్ర ప్ుచాచలు” అంటారు. 
➢ ఇవి తోల్ల దశ్లో గీవీప్ు మొగీలకు రక్షణ కలీ్లస్తా్ యి. 
➢ ప్త్ర దళం విస్్తరించుకున  స్తమయాన్నకి ప్త్ర ప్ుచాచలు రాల్లపో తాయి. వీటని  “రాల్లపో యిే ప్త్ర ప్ుచాచలు” 

అంటారు. 
➢ ఎకుకవ కాలం ఉండ ేవాటిన్న “దీరఘకాల్లక ప్త్ర ప్ుచాచలు” అంటారు. 
➢ ప్ుచాచలు ఉని ప్తరా లను “ప్ుచచ స్తహితాలనీ” ప్ుచాచలు లేన్న ప్తరా లను “ప్ుచచ రహిత్లనీ” అంటారు. 

3. ప్త్ర వృంత్ం: 
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➢ ప్త్ర దళాన్ని కాండాన్నకి కల్లప ్ఉంచ ేస్తనిట ికాడ వంట ిభాగాన్ని “ప్త్ర వృంత్ం” అంటారు. ఇద ిప్తరా లను 
స్తూరూరశిి స్తరిగాీ  స్తో కటేటుి  చసే్తు్ ంది. 

➢ ప్త్రం బరువున్న భరించి, నీరు, పో ష్టక ప్దారాధ లను కాండం మరియు ప్తరా ల మధూ స్తరఫరా చయేడం లో 
కూడా ప్త్ర వృంత్ం తోడపడుత్యంది. 

➢ వృంత్ం ఉని ప్తరా న్ని “వృంత్ స్తహతి్ం” అన్న, వృంత్ం లేకపో తే “వృంత్ రహిత్ం: అన్న అంటారు. 
 

4. ప్త్ర దళం:  
 

➢ ఆకుప్చచగా, విస్్తరించి ఉని ప్త్ర భాగాన్ని “ప్త్ర దళం” అంటారు. 
➢ ప్త్రంలో జ్రగిే ముఖూమెైన విధులనీి దీన్నలోన  జ్రుగుతాయి. 

 
ప్తార లు – రకాలు: 
 
స్తవరూపాన్ని బటిట  ప్తరా లను రంెడు రకాలుగా విభజించవచుచ. అవి: 
 

1. స్తరళ ప్తరా లు 
2. స్తంయుక్ ప్తరా లు 

 

1. స్తరళ ప్తార లు: దనీ్నలో ప్త్ర వృంత్ం చివర ఒకే ప్త్ర దళం ఉంటుంది. 
 

➢ ప్త్ర దళం అవిభక్ంగా గానీ, (ఉదా: అనోనా స్తావమ్నజ్య – సతీాఫలం) విభక్ంగా గానీ (ఉదా: బాస్కా న గైాీం 
– ఆవ) ఉంటుంది. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. స్తంయుక్ ప్తార లు: 
 

➢ ప్త్రదళం ప్యరి్గా నడ మి ఈన  వరకు లేదా ప్త్ర వృంత్ం కొనవరకు విభక్మె ై అన క ప్త్రకాలను 
ఏరపరచినప్ుడు దాన్నకి స్తంయుక్ ప్త్రం అంటారు. 

➢ స్తంయుక్ ప్తరా లకు గీవీప్ు మొగీలుంటాయి. 
➢ ప్త్రకాలకు గీవీప్ు మొగీలు ఉండవు. 
➢ స్తంయుక్ ప్త్రం లోన్న అక్షన్ని వినాూస్తాక్షం అంటారు. 
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స్తంయుక్ ప్తార లు రంెడు రకాలు: 
 

(i) ప్చాచకార స్తంయుక్ ప్త్రం 

(ii) హస్తా్ కార స్తంయుక్ ప్త్రం 

(i) పచ్ాచకార స్తంయుక్ ప్త్రం: 

➢ దీన్నలో అన క ప్త్రకాలు స్తాధారణ అక్షమెనై వినాూస్తాక్షం పెనై ఇరువ ైప్ులా అమర ిఉంటాయి. 
➢ వినాూస్తాక్షంలోన్న శాఖల స్తంఖూను బటిట పచ్ాచకార స్తంయుక్ ప్తరా లను నాలుగు రకాలుగా 

విభజించవచుచ. 
 

 (ఎ) ఏక ప్క్షవత్ స్తంయుక్ ప్త్రం: 
 

➢ దీన్నలో వినాూస్తాక్షం ఒకట ేఉంటుంది. దీన్నకి శాఖలుండవు. 
➢ ప్త్రకాలు న రుగా వినాూస్తాక్షం పెైన అమరి ఉంటాయి. 
➢ ప్త్రకాల స్తంఖూను బటిట  వీటలిో రెండు రకాలునాియి. 

 

(i) స్తమపచ్చకం 

(ii) విష్టమ పచ్చకం 

 
 
 
 
 
 

 (i) స్తమపచ్చకం: 
 

 దీన్నలో వినాూస్తాక్షం పెనై ప్త్రకాలు స్తరి స్తంఖూలో ఉంటాయి. అంటే వినాూస్తాక్షం చివరిలో రెండు ప్త్రకాలలో 
అంత్మవుత్యంది. ఉదా: టమరిండస్ (చింత్) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ii) విష్టమ పచ్చకం: 
 

 దీన్నలో వినాూస్తాక్షం ఒకే ప్త్రకం తో అంత్మవటం చతే్ ప్త్రకాలు బేస ్ స్తంఖూలో ఉంటాయి. ఉదా: 
అజ్యడ రకాట  (వ ప్) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (బి) దవిప్క్షప్త్ స్తంయుక్ ప్త్రం: 
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➢ ఈ రకమెైన స్తంయుక్ ప్త్రంలో ప్రథమ వినాూస్తాక్షం నుండ  ఏరపడ న దివతీయ వినాూస్తాక్షం శాఖలపెనై 
ప్త్రకాలు అమర ిఉంటాయి. 

ఉదా: అకేషయ్ా అరాబిక (త్యమి) 

 
 
 
 
 
 

 (స)్ త్తరప్క్షవత్ స్తంయుక్ ప్త్రం: 
 

➢ దీన్నలో ప్రథమ వినాూస్తాక్షం నుంచి దివతీయ శాఖలు ఏరపడతాయి. వీటి నుండ  త్ృతీయ వినాూస్తాక్షలు 
వృదిధ  చెంద ివీడ  మీద ప్త్రకాలు అమర ిఉంటాయి. 
 

ఉదా: మొరింగా (మునగ) 

 
 
 
 
 
 
 

 (డ ) బహుళ ప్క్షవత్ స్తంయుక్ ప్త్రం: 
 

➢ ప్రథమ వినాూస్తాక్షం అన క శరణీులోి  విభజ్న చెంది ఉంటుంది. చివరి శరణీి శాఖలపెై ప్త్రకాలు అమర ి
ఉంటాయి. ఉదా: కోరయిాండరమ్స (కొత్్తమీర). 

 
 
 
 
 
 

(ii) హస్తా్ కార స్తంయుక్ ప్త్రం: 
 

➢ దీన్నలో ప్త్రకాలనీి ప్త్ర వృంత్ం కొన వదద  స్తంలగింగా ఉంటాయి. దీన్నలో ప్త్ర వినాూస్తాక్షం ఉండదు. 
➢ ప్త్రకాల స్తంఖూను బటిట  హస్తా్ కార స్తంయుక్ ప్త్రంలో ఈ కిీంద ిరకాలు కలవు. 

 

రకం 
ప్త్రవృంత్ం కొనలో 

ఉండ ేప్త్కాల స్తంఖూ ఉదాహరణ 

ఏక దళయుత్ స్తంయుక్ ప్త్రం 1 స్టరస్ (న్నమి) 
దివదళయుత్ స్తంయుక్ ప్త్రం 2 హారిడవకియా బెనై టా (నార) 
త్తరదళయుత్ స్తంయుక్ ప్త్రం 3 ఈగిల్ మార్ యిలెాస్ (మారడేు), చికుకడు 

చత్యరధళయుత్ స్తంయుక్ ప్త్రం 4 మారీ్ల్లయం 
ప్ంచదళయుత్ స్తంయుక్ ప్త్రం 5 గెైనన్ డరా స్్స్ పెంటాఫ్లాి  (కుకక వామింట) 
బహుదళయుత్ స్తంయుక్ ప్త్రం ఐదు కంటే ఎకుకవ సీబా పెంటాండరా  (బూరుగ) 
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ఈన ల వాూప్నం 

 
ప్త్రదళం ఈన లు అమరి ఉండ ేవిధానాన్ని “ఈన ల వాూప్నం” అంటారు. 
 

➢ ప్త్రం లోన్నకి ప్రవ శించ ేనాళికా ప్ుంజ్యలు శాఖలుగా విడ పో తాయి. ఈ శాఖలన  ఈన లు (veins) అంటారు. 
 

ఈన ల వాూప్నం – రకాలు: 
 
ఆవృత్ బీజ్యలలో ఈన ల వాూప్నం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. 
 

1. జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం 

2. స్తమాంత్ర ఈన ల వాూప్నం 

 
1. జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం: 
 

➢ ఈ రకం ఈన ల వాూప్నంలో మధూ ఈన  అన క ప్రకక ఈన లను ఏరపరుస్తు్ ంది. ప్రకక (పార్య) ఈన ల 
శాఖలుగా చీల్ల ప్త్ర దళంలో అలి్లక లాగా ఏరపడతాయి. ప్త్ర దళంలో నడ మి ఈన ల స్తంఖూను బటిట 
జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. 
 
 (ఎ) పచ్ాచకార జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం 

 (బి) హస్తా్ కార జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం 

 
(ఎ) పచ్ాచకార  జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం: 
 

➢ దీన్నలో ప్త్ర దళంలో ఒక బలమెైన ప్రధాన నడ మి ఈన  పీఠం నుండ  చివర ివరకు విస్్తరించి ఉండ , దాన్న 
నుంచి ప్రకక ఈన లు, చిని ఈన లు బయలుదేరి ప్త్రదళం అంతా అలి్లక వలే వాూపస్్తు్ ంది. 
 
ఉదా: మాంజ్ఫెరా ఇండ కా (మామిడ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(బి) హస్తా్ కార జ్యలాకార ఈన ల వాూప్నం: 
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➢ దీన్నయందు ప్త్రదళంలో ఒకట ికంటే ఎకుకవ స్తంఖూలో నడ మి ఈన లు ఉంది, వాటి నుండ  అన క చిని 
ఈన లు మళ్ళు శాఖల న రపరచి ఒక అలి్లక లాగా వాూప్స్తా్ యి. దీన్నలో రెండు రకాలునాియి. 

(1). అభిస్తరతి్: ప్త్రదళం అవిభక్ంగా ఉండ , ప్రధానమెనై ఈన ల కోణాలు ప్త్రదళం అగ ీ భాగంలో కేందీరకృత్మె ై
ఉంటాయి. ఉదా: జిజిఫస్ 

 
 
 
 
 
 
 
(2). అప్స్తరతి్: ప్త్రదళం విభాక్ంగా ఉండ , ప్రధానమెైన ఈన లు అగభీాగంలో అన్నివ పై్ులా విస్్తరించి ఉంటాయి. 
ఉదా: పాస్ఫ్ోి రా (జుకామలి్ల), కుకురిుట  
 
 
 
 
 
 
 
2. స్తమాంత్ర ఈన లు వాూప్నం: 

➢ ప్త్రదళం లోన్న అన క ఈన లు ఒకదాన్నకొకటి స్తమాంత్రంగా ఉండ  ఉంటే దాన్నన్న “స్తమాంత్ర ఈన ల 
వాూప్నం” అంటారు. 

➢ ఇద ిరెండు రకాలుగా ఉంటుంద.ి 
 

(ఎ) పచ్ాచకార లేదా ఏకకాష్టట స్తమాంత్రం ఈన ల వాూప్నం: 
 
దీన్నలో ప్త్రదళం పీఠం నుంచి అగీం వరకు ఒక నడ మి ఈన  ఉండ  దాన్నకరిువ పై్ులా స్తమాంత్రంగా చిని చిని 
ఈన లు ప్త్ర ఉపాంత్ం వరకు వాూప్ంచి ఉంటాయి. 
  ఉదా: మూూస్తా పారడెసై్క (అరటి) 

 
 
 
 
 
 
 
(బి) హస్తా్ కార లేదా బహుకాష్టట స్తమాంత్ర ఈన ల వాూప్నం: 
 

➢ దీన్నలో ఒకట ి కంట ే ఎకుకవ నడ మి ఈన లు స్తమాన దారుదూం ఉనివి స్తమాంత్రంగా వాూప్ంచి 
ఉంటుంది. 

➢ దీన్నలో రెండు రకాలునాియి. 
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(i) అభిస్తరతి్: ప్త్రదళం అవిభక్ంగా ఉంది, మధూ ఈన లు పరీం నుండ  మొదల ై స్తమాంత్రంగా విస్్తరించి కొనవడడ 
కేందీరకృత్మెై ఉంటాయి. 

 ఉదా: ఒరెైజ్స్తటెవై (వరి) 

 
 
 
 
 
 
 

(ii) అప్స్తరతి్: దీన్నలో ప్త్రదళం హస్తా్ కార త్మెిలుగా విభక్ంగా ఉంది పఠీం నుంచి ఈన లు అన్న త్మెి లలోక ి 
విడ విడ గా ప్రవ శిస్తా్ యి. 
  ఉదా: బ రాస్తస్ (తాటి) 

 
 
 
 
 
 

ప్త్ర వినాూస్తం 

 
➢ కాండం పెనై శాఖలపెైన ప్తరా లు అమర ిఉండే విధానాన్ని “ప్త్ర వినాూస్తం” అంటారు. 
➢ కణుప్ుల వదద  ఏరపడే ప్తరా ల స్తంఖూను బటిట  ప్త్ర వినాూస్తం 3 రకాలుగా ఉంటుంది. 

 
1. ఏకాంత్ర / స్తరపిల ప్త్ర వినాూస్తం: 
 

 ఈ రకమెనై ప్త్ర వినాూస్తంలో ప్రతీ కణుప్ు వదద  ఒక ేప్త్రం ఏరపడుత్యంది. ప్తరా లనీి కాండం చుటటట  న్నరీణత్ 
దూరంలో న్నరిదష్టటమెనై న్నలువు వరుస్తలలో అమర ిఉంటాయి.  
 
 ఉదా: హ ైబిస్తకస్ (మందార) 

 
 
 
 
 
 
ప్త్ర మొజ్యయిక్స: ఇద ిఒక ప్రతూేకమెనై ఏకాంత్ర ప్త్ర వినాూస్తం. దీన్నలో దిగువన ఉండ ేపదెద  ప్తరా లకు ప డవ ైన 
ప్త్ర వృంతాలు, పెై భాగంలో అమరి ఉండే చిని ప్తరా లకు ప టిట  వృంతాలు ఉంటాయి. 

 
 
 
 
 
 అంతకేాకుండా అన్ని ప్త్రకాలకు స్తూరూరశిి స్తమానంగా స్తో కే విధంగా చిని ప్తరా లు, పదెద  ప్తరా ల మధూ 
ఉని ఖాళ్ళ ప్రదశేాలలో కీమబదధంగా అమరి ఉంటాయి. 
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 ఉదా: కారికా ప్ఫాయా, అకాల్లఫాఇండ కా  
 

3. అభిముఖ ప్త్ర వినాూస్తం: 
➢ ప్రతీ కణుప్ు దగీర రెండసే ్ప్తరా లు అభిముఖంగా ఏరపడ త ేదాన్నన్న “ అభిముఖ ప్త్ర వినాూస్తం” అంటారు. 
➢ ఇద ిరెండు రకాలు  

(i) అభిముఖ ఉప్రసి్థత్త: 
 

➢ ఈ రకమెనై వినాూస్తంలో ఒక కణుప్ు దగీర ఉండ ేప్తరా ల జ్త్, దాన్నపె ైకణుప్ు దగీర ఉండ ేప్తరా ల జ్త్కు 
స్తరగిాీ  పెనై ఉంటాయి. 
 ఉదా: కివస్ కాూల్లస్ (రంగూన్ మలి్ల) 

 
 
 
 
 

 
2. అభిముఖ డకెుసే్ ట్: 
 ఈ రకమెైన అభిముఖ ప్త్ర వినాూస్తంలో ఒక కణువు వదద  వుండే ప్తరా ల జ్త్ దాన్నపెై నుని కణుప్ు వదద 
ఉండ ేప్తరా ల జ్త్కు స్తమకోణంలో ఉంటాయి. 
 
  ఉదా: కలేోటరా పస్్ (జిలేి డు) 

 
 
 
 
 
 
 
3. వలయ లేదా వరు్ ల లేదా లేదా చకీీయ ప్త్రవినాూస్తం: 
 
✓ ప్రతీ కణుప్ు దగీర రెండు కంటే ఎకుకవ ప్తరా లు చకీయీంగా ఏరపడ తే ఆ పాత్ర వినాూస్తాన్ని “వలయ పాత్ర 

వినాూస్తం” అంటారు. 
  ఉదా: నీరయిమ్స ఒడోరమ్స 

 
 
 
 

అధాూయము – 6 

ప్ుష్టపము 

 ప్రత్యూత్పత్్త తోడపడే మారుప చంెదిన, కుదించబడడ న్నశిచత్ంగా పెరగిే ప్రకాండమును “ప్ుష్టపము” అందురు. 
ఈ ప్ుష్టపములో రూపాంత్రం చెందని ప్తరా లు ఏరపడతాయి. 
 

ప్ుష్టప భాగములు: 
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 ప్ుష్టపంలోన్న ప్ుష్టప వృంత్ అగీ బాగాన్ని “ప్ుష్ాపస్తనం” అంటారు. ఈ ప్ుష్ాపస్తనం మీద కణుప్ులు, 
కణుప్ు మధూమాలు కుదించబడ  ప్రత్త కణుప్ు దగీర రూపాంత్రం చెందిన వలయాలుగా ఏరపడ న ప్తరా లు అమర ి
ఉంటాయి. వాటిన్న “ప్ుష్టపప్త్రములు” అంటారు. 
 

ఇవి నాలుగు భాగాలుగా వుంటాయి. 
 

1. రక్షక ప్తరా వళి 

2. ఆకరిణ ప్తరా వళి 

3. కేస్తరావళి 

4. అండకోశ్ము 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. రక్షక ప్తార వళి: 
 

 ఇద ిప్ుష్టపంలోన్న మొదట ివలయం మరియు వ లుప్ల్ల వలయం. ఈ రక్షక ప్తరా వళి ప్లుచగా, వ డలుపగా 
హరతి్యుత్ంగా ఉంటాయి. ఇవి ప్ుష్టపమును మొగీదశ్లో కప్ప ఉంచి రక్ స్తా్ యి. రక్షక ప్తరా వళి లోన్న రక్షక 
ప్తరా లు స్తంయుక్ంగా ఉంటట “స్తంయుక్ రక్షక ప్తరా వళి” అన్న (ఉదా: అనోనా స్తాకయమ్నస్తా (సీతాఫలం), విడ విడ గా 
ఉంట ే “అస్తంయుక్ రక్షక ప్తరా వళి” అన్న (ఉదా: హ ైబిస్తకస్ (మందార) అంటారు రక్షక ప్తరా లు స్తవలపకాల్లకంగా 
ఉంటాయి. ఫలదీకరణ త్రావత్ గానీ, ముందుగాన్న (ఉదా: ఆరిీమ్నన్) రాల్లపో తాయి. కానీ కొన్ని జ్యత్యలోి  ఇవి 
ఫలాలను అంటపిెటుట కొన్న దరీఘకాల్లకంగా ఉంటాయి. ఉదా: స్తో లానమ్స (వంకాయ), కాప్్కమ్స (మిరప్). 

 

2. ఆకరిణ ప్తార వళి: 
 

 ఇద ి ప్ుష్టపంలోన్న రెండవ వలయం. ఆకరిణ ప్తరా వళిలోన్న భాగాలను “మకుట దళాలు” లేదా “ఆకరిణ 
ప్తరా లు” అంటారు. ఇవి వరణయుత్ంగా ఉండ  కటీకాలను ఆకరిించుట దావరా ప్రప్రాగ స్తంప్రకంలో ప్రోక్షంగా 
తోడపడతాయి. ఆకరిణ ప్తరా లు స్తంయుక్ంగా గానీ, అస్తంయుక్ంగా గానీ ఉంటాయి. 

 
3. కసే్తరావళి: 

 

 ఇది ప్ుష్టపములోన్న మూడవ వలయం మరియు ఆవశ్ూకాంశ్లలో మొదటి లేదా వ లుప్ల్ల వలయం. 
దీన్నలో ప్ురుష్ట ప్రత్యూత్పత్్తకి తోడపడే కసే్తరాలు ఉంటాయి. వీటని్న స్తూక్షి సద్ద  బీజ్యశ్య ప్తరా లు అన్న కూడా 
అంటారు. ఇవి ప్రాగ రణేువులను ఉత్పత్్త చేస్తా్ యి. 

 
కసే్తరంలోన్న భాగములు: 

 
 ప్రత్త కశే్రంలొనూ ప్రధానంగా రంెడు భాగములు ఉంటాయి. 

i. కేశ్ర దండం 
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ii. ప్రాగకోశ్ం 

 
 
 
 
 
 
 
 

కేస్తరం యొకక కాడ వంటి పీఠభాగమును కేశ్ర దండం అంటారు. దీన్న అగీంలో ఉబిున భాగమును 
ప్రాగాకోశ్ము ఇది ప్రాగారణేువులను ఉత్పత్్త చసే్తు్ ంది. ఈ ప్రాగ రణేువులు ఫలదకీరణలో తోడపడతాయి. 

 
ప్రాగ కోశ్ములో ఒకటి లేదా రెండు త్మెిలుంటాయి. రెండు త్మెి లు ఉని ప్రాగకోశ్మును 

దివకక్ యుత్ ప్రాగకోశ్ం అన్న (ఉదా: దత్యరా), ఒకే త్మెిను కలీ్లన ప్రాగ కోశ్మును ఏక కక్ యుత్ ప్రాగకోశ్ం 
అన్న అంటారు. ఉదా: హ ైబిస్తకస్. రెండు త్మెిలుని ప్రాగకోశ్ంలో రెండు త్మెిలకు కల్లసే కణజ్యలం లేదా కేశ్ర 
దండ భాగమును స్తంయోజ్కం అంటారు. 

 

4. అండకోశ్ము: 
 
ఇద ిప్ుష్టపములోన్న నాలుగవ, లోప్ల వలయము. ఇద ిఒకటి లేదా అన క ఫలదళాలలో ఏరపడ  ఉంటుంద.ి 

ఫలదళాలను స్తూథ లసద్దబీజ్యశ్య ప్తరా లు అంటారు. అండకోశ్ములో మూడు భాగములు ఉంటాయి. 
 

i. అండాశ్యం 

ii. కీలము 

iii. కీలాగమీు 

 
 
  



30 
 

 

1. అండాశ్యం: 
 

 అండకోశ్ములో ఉబిున పీఠభాగమును అండాశ్యం అంటారు. ఇది ఫలదీకరణ అనంత్రం విత్్నాలుగా 
ఏరపడే అండాలను కల్లగి ఉంటుంది.  

 

 స్తంయుక్ అండకోశ్ములోన్న ఫలదళాల అంచులు లోప్లకు ముడుత్లు ప్డ  మధూలో స్తంయుక్మె ై
ఫలదళాల మదూ అడుడ గోడలు ఏరపరుస్తా్ యి. ఈ అడుడ గోడలను ప్టాలు అంటారు. ఈ ప్టాలు 
అండాశ్యాన్నిబిలాలుగా విభజిస్తా్ యి. అండాశ్యం లోన్న బిలాల స్తంఖూ ఫలదళాల స్తంఖూకు స్తామానూంగా 
స్తమానంగా ఉంటుంది. కాన్న స్తంయుక్ అండకోశ్ములో స్తంయుక్మెనై ఫలదళాల అంచులు లోప్ల వ పై్ుకు 
పెరగకపో వుట లేదా ప్టాలు అదృశ్ూమె ై పో వుట వలి అండాశ్యము ఏకబిలయుత్మవుత్యంది. అందువలి 
ఫలదళాల స్తంఖూ, బిలాల స్తంఖూకు స్తమానం కాకపో వచుచను. 
 

2. కలీము: 
 

ఇద ి అండకోశ్ములో అండాశ్యం, కలీాగాీల మధూ ప డవుగా స్తాగని భాగము. ప్రాగ స్తంప్రకం లో 
భాగంగా ప్రాగ రణేువులు లేదా ప్ుప పడ  రేణువులు కలీాగీం నుండ  కలీము దావరా అండాశ్యం లోన్నక ి
చేరుతాయి. 

 
 

3. కలీాగీము: 
 

 ఇద ి కీలములోన్న అగభీాగము ఇద ి ప్రాగ స్తంప్రకం స్తమయంలో ప్రాగ రేణువులు లేదా ప్ుప పడ  
రేణువులను సీవకరిస్తు్ ంది. ఇది ఉత్పత్్త చసేే చకెకరలు, జిగురు వంట ిప్దారదముల స్తహాయంతో ప్రాగ రణేువులు 
కీలాగీం మీద మొలకతె్య్ తాయి. 
 
ప్ుష్టపము యొకక విధులు: 
 
✓ ప్ుష్టపము ల ైంగిక ప్రత్యూత్పత్్తన్న న్నరవరి్ంచుటకు మారుప చెందిన కాండము. 
✓ రక్షక ప్తరా లు మొగీదశ్లో ప్ుష్ాపన్ని కప్ప ఉంచి రక్ స్తా్ యి 

✓ ఆకరిణ ప్తరా లు ఆకరిణీయంగా ఉండ  ప్రప్రాగ స్తంప్రకం కోస్తం కటీకాలను ఆకరిిస్తా్ యి 

✓ కేస్తరాలు ప్రాగ రణేువులను ఉత్పత్్త చేస ్ప్రాగ స్తంప్రకం కోస్తం ప్ురుష్ట ప్రత్యూత్పత్్త వూవస్తథను న్నరవరి్స్తా్ యి 

✓ అండకోశ్ము సీ్ ర ప్రత్యూత్పత్్త వూవస్తథను కల్లగ ిఉండ  ప్రాగ స్తంప్రాకనంత్రం ఫలాలను వృదిధ  చేస్తా్ యి. 
✓ అండాశ్యము అండాలను ఉత్పత్్త చసే్తుకొన్న, ప్రాగ స్తంప్రకం జ్రుగుటకు తోడపడుత్యంద.ి 
✓ కీలాగమీు చకెకలను, జిగురు వంట ిప్దారాధ లు కల్లగి ప్రాగ రేణువులను మొలకతె్య్ టకు స్తహాయం చసే్తు్ ంది. 

ఇద ిప్రాగ స్తంప్రకంలో మొదటి కిీయను న్నరవహించును. 
✓ కీలము మొలకెత్్తన ప్రాగ రణేువుల నుండ  ఉత్పత్్త అయిన ప్ురుష్ట స్దదబీజ్ములను అండాశ్యం వరకు 

చేరుచత్యంది. 
 
 
 

అధాూయము – 7 

ఫలాలు 
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 ఆవృత్ బీజ్ మొకకలలో ఫలదీకరణ అనంత్రం అండాశ్యం ఫలం గాను అండాలు విత్్నాలు గాను 
అభివృదిధ  చెందుతాయి. ఫలాల లోప్ల విత్్నాలు ఏరుపడుట ఆవృత్ బీజ్ మొకకల ముఖూ లక్షణం. ఫలాలు ఏరపడ ే
కాలం దాదాప్ు కొన్ని వారాల నుండ  కొన్ని స్తంవత్్రములు ఉంటుంది. స్తాదారణంగా అయితే కొన్ని న లలు 
ప్టటవచుచ. కాన్న కొన్ని గడ డ  మొకకలోి  కొన్ని వారాలు మాత్రమే ప్డుత్యంది. లొడసీయ్ా లో ఫలాలు విత్్నాలు 
ఏరపడుటకు 10 స్తంవత్్రముల కాలం ప్డుత్యంది. 
 
 కొన్ని ఆవృత్ బీజ్ మొకకలలో ఫలదీకరణ జ్రుగకుండాన  అండాశ్యం ఫలంగా అభివృదిధ  చెందుత్యంది. 
ఈ ప్రకిీయన  అన్నషకే ఫలనం అన్న, ఈ ప్రకియీ దావరా ఏరపడు ఫలాలను అన్నషేక ఫలాలు అంటారు. ఇవి 
స్తాధారణంగా విత్్న రహిత్ంగా, ఒకవ ళ విత్్నం ఉనిప్పటకి ీఅవి వంధూంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రకిీయ స్తాధారణంగా 
ఎకుకవ అండములు గల అండాశ్యాలోి  ఉంటుంది. ఉదా: అరటి. 
 

  
“న్నటి్” అను శాస్్తరవ త్్ అన్నషకే ఫలనాన్ని 3 రకాలుగా విభజించారు. 
 
 

1. జ్నుూ స్తంబంధ లేదా స్తహజ్ అన్నషేక ఫలనం 

2. ప్రసి్తర స్తంబంధ అన్నషకే ఫలనం 

3. రస్తాయన పేరరిత్ అన్నషకే ఫలనం 

 
 

1. జ్నుూ స్తంబంధ లేదా స్తహజ్ అన్నషకే ఫలనం: 
 

 ఇద ిఉత్పరవిర్నముల దావరా లేదా స్తంకరణముల దావరా స్తహజ్ంగా జ్రగిే అన్నషకే ఫలనం; 
 
  ఉదా: మూూస్తా పారడెసై్యకా (అరటి), ప్యూన్నకా గనీ టమ్స (దాన్నమి) 

 

2. ప్రసి్తర స్తంబంధ అన్నషకే ఫలనం: 
 ల ైంగిక ప్రత్యూత్పత్్తన్న న్నరోధించి ప్రసి్తర స్తంబంధ కారకముల ైన మంచు, అలప ఉషో్ణ గీత్లు అన్నషకే 
ఫలనాన్ని పోర త్్హిస్తా్ యి. 
 

 ఉదా: ల ైకోపెరి్కమ్స ఎస్తుకల ంటమ్స (టమాటో), కాప్్కం ఫయై టిసనె్్ (మిరప్) 

 
3. రస్తాయన పేరరతి్ అన్నషకే ఫలనం 

 
 అన్నషకే ఫలనం ఆకి్నుి , జిబురెలి్లనుి  వంటి హారోినులను త్కుకవ ఘాడత్లో ఉప్యోగంిచి, పేరరేప్ంచ 
వచుచను. స్తజ్లం చసేన్ ప్రాగ రణేువుల కష్ాయాన్ని మొకకలపెై చలిడం లేదా మొకకలోి కి ఇంజ్క్షన్ దావరా 
ఎకికంచడం వలి కూడా అన్నషకే ఫలనాన్ని పేరరేప్ంచవచుచ. 
 
  ఉదా: స్తాట ర బెరీీ, ఫగ్్ (అత్్తప్ండు) 

 
 అన్నషకే ఫలాలనీి విత్్న రహతి్ంగా, ఎకుకవ గుజీును కల్లగి ఉండుట చేత్ జ్యమ్స లు, జ్లిెలు, ప్ండి రస్తాల 
త్యారలీోను, ఉదాూనవన, ఫలాల అధూయన రంగాలలో ఉప్యోగించి, ప్రశిోధిస్తు్ నాిరు. 
 
ఫలాలు – రకములు: 
 
ఫలాలు అభివృదిధ  చెందుటను బటిట రెండు రకములు గా వరీీకరించవచుచను. అవి 
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1. అనృత్ ఫలములు 
2. న్నజ్ ఫలములు 

 
1. అనృత్ ఫలములు: 

 
 ఫలదకీరణ అనంత్రం అండాశ్యంతో పాటు ఏ ఇత్ర భాగము అయిన ఫలంగా పెరగితిే దాన్నన్న దాన్నన్న 
ఆనృత్ ఫలం అంటారు. ఈ ప్ుష్టప భాగాలు ఫలంలోన్న అధకి భాగాన్ని ఏరపరుస్తా్ యి. 
 
 “పెైరస్ మాలస్ (ఆప్ల్) లో ప్ుష్ాపస్తనం అండాశ్యంతో పాటు పెరగిి, అనృత్ మృదు ఫలాన్ని 
ఏరపరుస్తు్ ంది. 
 
 “అనకారిడయమ్స ఆకి్డెంటాల్లస్” (జీడ  మామిడ ) ప్ుష్టపవృంత్ం రస్తభరతి్మెనై ఫలంగా అభివృదిధ  
చెందుత్యంది. న్నజ్ఫలం మాత్రం పెంకు గల ఫలంగా ఉంటుంది. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. న్నజ్ ఫలములు 

 
 ఈ ఫలాలు ఫలదకీరణ అనంత్రం అండాశ్యం నుండ  ఏరపడుతాయి. న్నజ్ఫలాలలో ఫలకవచము 
విత్్నములు అను రెండు భాగాములుంటాయి. న్నజ్ఫలములు మూడు రకములు అవి 

 
i. స్తరళ ఫలాలు 

ii. స్తంకల్లత్ ఫలాలు 
iii. స్తంయుక్ ఫలాలు 

 

స్తరళ ఫలాలు, స్తంకల్లత్ ఫలాలు ఒకే ప్ుష్టపము నుండ  ఏరపడ తే, స్తంయుక్ ఫలాలు మొత్్ం ప్ుష్టప వినాూస్తం 
నుండ  ఏరపడుతాయి. 
 
 
 
 
 

1. స్తరళ ఫలాలు: 
 ఒకే ప్ుష్టపంలోన్న స్తంయుక్ అండాశ్యం నుండ  ఏరపడు ఫలాలను స్తరళ ఫలాలు అంటారు. ఈ ఫలాలోి న్న 
ఫలకవచ స్తవభావాన్ని బటిట స్తరళ ఫలాలను రెండు రకాలుగా విభజించారు. 
 

ఎ. కండగల ఫలాలు 
బి. శుష్టక ఫలాలు 

 
ఎ. కండగల ఫలాలు: 
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 ఈ ఫలాలలో ఫలకవచం ప్కవస్థత్తలో గుజీుగా గానీ, రస్తయుత్ంగా కానీ త్యారవుత్యంది. దీన్నక ిమూడు 
స్తపష్టటమెనై ప రలు కన్నప్స్తా్ యి. అవి వ లుప్ల్ల బాహూ ఫలకవచం, మధూ ఫలకవచం, లోప్ల్ల వ పై్ు వుండే అంత్ః 
ఫలకవచం. 
 
 వివిధ రకాల ఫలాలలో ఫలకవచం యొకక స్తవభావం ఎకుకవ వ వైిధూం చూప్స్తు్ ంది. ఈ ఫలాలోి న్న 
విత్్నాలనీి, ఫలకవచం ప్యరి్గా క్ీణించిన త్రావత ే బయటకి ి విడుదల అవుతాయి. ఈ మృధు ఫలాలను 
స్తూథ లంగా రెండు ముఖూ స్తముదాయాలుగా గురి్ంచవచుచ. 
 

1. బాకటే్: మొత్్ం ఫలకవచం మత్ె్గా, గుజీుగా ఉంటుంది.  
2. టెంక ె గల ఫలాలు: వీటలిోి  బాహూ మధూ ఫలకవచం గుజీుగా వుండ  అంత్ఃఫలకవచం మాత్రం గటిటగా, 

టెంకలెాగ ఉంటుంది. 
 
కండగల ఫలాలు ఐదు రకాలు అవి: 
 

1. మృదు ఫలం: 
ఇద ి దివఫల దళ లేదా బహు ఫలదళ స్తంయుక్ అండాశ్యం నుండ  ఏరపడ  ఒకట ి లేదా అంత్కంట ే

ఎకుకవ విత్్నాలు ఉండ ేకండగల ఫలం 

 
ఇద ిఊరదవ అండాశ్యం నుండ  ఏరపడ తే దీన్నన్న ఊరదవ అండాశ్యం అన్న, ఉదా: స్తో లానమ్స మలేాంజినా 

(వంగ), ల ైకోపరెి్కమ్స ఎస్తుకల ంటమ్స (టమాటో) న్ననుి అండాశ్యం నుండ  ఏరపడ త ేదాన్నన్న న్ననుి మృదుఫలం 
అన్న  

ఉదా: ముూస్తా పారాడెసై్కా (అరటి), ప్యూన్నకా గనీ టమ్స (దాన్నమి) 

 
 అంత్ఃఫలకవచము “ముూస్తా” తో నలిన్న చారలాగా, “ప్యూన్నకా” లో ప్లుచన్న ప రలాగా ఉండ  
మధూఫలకవచం, అంత్ః ఫలకవచం స్తంయుక్ంగా గుజీుగా ఉంటుంది. 
 
 ఫో న్నక్స్ (ఖరూీ రం, ఈత్) లోన్న కండగల ఫలంలో ఒకే విత్్నం, ల ైకో పెరి్కమ్స ఎస్తుకల ంటమ్స మరయిు 
స్తో లానమ్స మలేంజినాలలో అన క విత్్నాలు గుజీులో చలెాి చదెురుగా ఉంటాయి. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. పో మ్స: 

 ఈ ఫలం కండ కల్లగని ప్ుష్ాపస్తనం చేత్ ఆవరించబడ  ఉంటుంది. కండ కల్లగ ిత్తన త్గని భాగం అమృత్ 
ఫలం. న్నజ్ఫలం యొకక ఫలకవచం కొంచెం గటిటగ ఉండ  లోప్ల విత్్నాలు ఉంటాయి. 

 

ఉదా: పెరైస్ మాలస్ (ఆప్ల్) 
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3. పపెో : 
 ఇద ిబాహూఫలకవచము గటిటగా పచెుచలాగా రూపాంత్రం చెందిన ప్ుష్ాపస్తనంతో స్తంయుక్మెై పచెుచలాగా 

ఏరపడే ఫలము. మధూ ఫలకవచం గుజీులాగా ఉంటుంది. అంత్ః ఫలకవచం మత్ె్గా ఉండ , అండనాూస్తం పె ైఅన క 
విత్్నాలు అమరి ఉంటాయి. అండనాూస్త స్తాథ నం కండకల్లగి ఉంటుంది. ఈ ఫలం కుకురుిటెస ్ కుటుంబప్ు ముఖూ 
లక్షణము. 

 
ఉదా: కుకుమిస్ సటెెవైా (దోస్త) 

 
 
 
 
 
 
 

4. హ స్తపరడి యం: 
ఇద ి రూటసే్ కుటుంబము ఫలము. దనీ్నలో విత్్నాలు స్తథంభ అండనాూస్తం మీద ఉంటాయి. ఫలకవచం 

మూడు రకాలుగా విభేదనం చెంది వుంటుంది. వ లుప్ల్ల ప ర చరిమెై, థెైల గీంధులు కల్లగి ఉంటుంది. మధూ 
ఫలకవచము తెలిన్న దూదిలాగా గానీ, నారతో కూడ  ఉంటుంది. అంత్ః ఫలకవచం గదులుగా ఉండ , రస్తయుత్ 
కేశాలు (ముతాూలు) కల్లగ ిఉంటాయి. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. టంెక ెగల ఫలం: 
 
 ఇద ిఒక ేవిత్్నం ఉండే కండగల ఫలం. అంత్ః ఫలకవచం గటిటగా టెంక ెలాగా ఉండటం ఈ ఫలం యొకక 
ప్రధాన లక్షణం. 
 
ఉదా: 
 మాంజిఫరెా లో బాహూ ఫలకవచం చరింలాగా, మధూ ఫలకవచం రస్తభరతి్ంగా, కొదిదగా పచీుతో ఉండ  త్తన 
దగని భాగంగా ఉంటుంది. 
  

1. మృధు ఫలాల ప్ుంజ్ం - ఉదా: పో ల్లయాల్లదయా, అరాట బో టరస్ 

2. ఎఖీన్ ల ప్ుంజ్ం - ఉదా: నరవ ల్లయా, స్తాట ర బెరీీ, న్నలంబియమ్స 

3. టెంకె గల ఫలం ప్ుంజ్ం - ఉదా: రుబాస్ 

4. ఏకవిదారక ఫలప్ుంజ్ం - ఉదా: మాగోిల్లయా 
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5. స్తమారాల ప్ుంజ్ం – ఉదా: ఏస్తర్ 

 
 
 

స్తంయుక్ ఫలాలు 

 
 వీటని్న బహుళ ఫలాలు అన్న కూడా అంటారు. ప్ుష్టప వినాూస్తం దాటి అనుబంధ బాగాలు మొత్్ం కల్లస ్
ఒక ఫలంగా వృదిధ  చెందతిే దాన్నన్న “స్తంయుక్ ఫలం” అంటారు. ప్ుష్టప వినాూస్తం లోన్న అన్ని ప్ుష్ాపలు ఫలాలుగా 
ఏరపడ  అవనీి కల్లస్పో యి ప్కవ దశ్లో ఒకే ఫలంగా వృదిధ  చంెదుతాయి. 
 
 ఇవి రెండు రకాలు: 
 

1. స్తో రోస్స్ 

2. సెైకోనస్ 

1. స్తో రోసస్్: 
 

 ఇద ిఒక రకమెైన స్తంయుక్ ఫలం. కంకి ప్ుష్టప వినాూస్తం నుంచే గాన్న (ఆరోట కారపస్ – ప్నస్త), స్తాపడ క్స్ 
నుంచి గాన్న (మాన్ సెటరా) లేదా కాట్ కని్ ప్ుష్టప వినాూస్తం నుండ  గానీ (మ్నరస్ అలాు – మలురీ) ఏరపడుత్యంది. 
ఈ ఫలాలు కండగల్లగనివిగా గానీ (అనానస్ సటెెైవస్  - అనాస్త)  

 

2. సెకైోనస్: 
 ఇద ి హ పై్న్ థోడ యమ్స ప్ుష్టపవినాూస్తం నుండ  ఏరపడే స్తంయుక్ ఫలం దీన్నలో ప్ుష్టప వినాూస్త వృంత్ం 
కండ గల్లగని గని ి వంటి న్నరాిణంగా ఏరపడ , చూడటాన్నక ి ఒక ఫలంగా కనబడుత్యంది. ఈ రకం ఫలం ఫెైకస్ 
జ్యత్యలులో కన్నప్స్తు్ ంది. 
   ఉదా: పెకైస్ బెంగ ల న్న్స్ (మరిీ) 

 
 
 
 

 
3. రగెి: ప్కవ దశ్లో ఈ ఫలం ఒక ే విత్్నం ఉని మూడు ఫలాంశాలుగా ప్గులుత్యంది. వీటని్న “కాకస్” లు 

అంటారు. 
   ఉదా: రసిన్స్ కమూూన్నకస్ 

 
 
 
 
 
 

4. షెజై్ోకార్ప (బిదురు ఫలము): ప్కవ దశ్లో ఈ ఫలం ప్గలి్ల ఒక ే విత్్నం ఉని అన క ఫలాంశాలను 
ఏరపరుస్తు్ ంది. ప్రతీ ఫలం స్తమారాలలో ఫలాంశ్ములో ఒకట ి (ఉదా: సెడైో ) లేదా అన క విత్్నాలు (ఉదా: 
అబటలిాన్) ఉంటాయి. ఈ ఫలం “మాలేవస్” కుటుంబంలో ముఖూంగా కన్నపస్్తు్ ంది. 
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5. డబుల్ స్తమారా: ఇద ిప్కవ దశ్లో రెండు స్తమారా వంటి ఫలాంశాలుగా ప్గులుత్యంది. ఉదా: ఏస్తర్. 
 
 
 
 
 
 
 

స్తంకల్లత్ ఫలాలు 

 
 ఈ ఫలంలో అన క ఫలదళాలు ఉండ  ప్రతీ ఫలదళం ఒక చిని ఫలంగా వృదిధ  చెందుత్యంది. ఈ చిని 
ఫలాలు ఒకే ప్ుష్టపవృంత్ం మీద స్తంకల్లత్ం చెంది (గుమిగూడ ), ఒకే స్తంకల్లత్ ఫలాన్ని ఏరపరుస్తా్ యి. ఈ చిని 
ఫలాల గుత్య్ లును “ప్ుంజ్యలు” అంటారు. 
 
 “అనోనా స్తాకవమ్నస్తా (సీతాఫలం) లో ప్రత్త చిని ఫలం ఒక మృధుఫలంగా ఉంటుంది. అన్ని 
మృధుఫలాలు స్తంకల్లత్మెై చూడటాన్నకి ఒక ేఫలంగా కన్నప్స్తా్ యి. అవి 

 
1. ప్టవిదారక గుళిక 

2. కక్షూవిదారక గుళిక 

3. ప్ట భదేక గుళిక 

4. స్తరంధర గుళిక 

5. ప్కీ్డ యం 

1. ప్టవిదారక గుళిక: దళం దశ్లో ఫలకవచం బిలాల మధూ ఉని ప్టాల వదద  ప్గులుత్యంది. ఫలదళాల 
స్తంఖూను బటిట , ఎన్ని ఫల దళాలుంటే అన్ని భాగాలుగా ప్గులుత్యంది. విత్్నాలు మాత్రం ఫలదళాల లోప్లే 
ఉంటాయి. ఉదా: అరసి్తటలో ఖియా (గాడ ద గడప్) 

2. కక్షూవిదారక గుళిక: గుళిక ప్కవదశ్కు వచిచనప్ుపడు ప్రతీ ఫలదళం మధూభాగంలో బిలాల వదద 
ప్గులుత్యంది. దీన్నలో కూడా ఫలదళాల స్తంఖూను బటిట  ఫలాలు అన్ని భాగాలుగా ప్గులుత్యంది. ప్రతీ భాగం 
లొనూ ప్రకకప్రకకన  ఉని ఫలదళాల రెండు స్తగభాగాలు కల్లస ్ “T” ఆకృత్తలో ఉంటాయి. ఉదా: గాసీపయ్ం 
హ రేుస్యం (ప్రత్్త). 

3. ప్ట భదేక గుళిక: ఈ గుళిక ఫలకవచం ప్టవిదారకంగా గానీ, కక్షూవిదారకంగానీ, ప్గులుత్యంది. కానీ 
మధూలో ఉని అంత్నాూస్త స్తాథ నం వ రుకాకుండా ఒక అక్షంలాగా ఉండ  విత్్నాలు దాన్నకి అంటుకొన్న ఉంటాయి. 
ఉదా: దత్ూర (ఉమెిత్్) 

4. స్తరంధర గుళిక: ఈ ఫలం గని ి  ఆకారంలో పెైన మూత్తో ఉంటుంది. మూత్కు, గని ికు అంచున మదూ 
భాగంలో అన క రంధరా లుంటాయి. ఫలం ప్కవదశ్లో విత్్నాలు ఈ రంధరం దావరా వ దజ్లిబడుతాయి. ఉదా: 
పెస్తావార్ స్తో మిిఫెరమ్స 

5. పక్ీ్ డ యం: ఈ గుళిక గోళాకారంగా ఉండ , ప్కవ స్తమయంలో ఫలకవచం అడడంగా ప్గలి్ల పెభైాగం మూత్లాగా 
ఊడ పో త్యంది. విత్్నాలు మాత్రం కింద వుని గని ివంటి ఫలకవచ భాగాలలో ఉండ పో తాయి. ఉదా: 
అమరాంథస్ (తోటకూర), పో రుచలక (టబేుల్ రోజ్). 
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బి. శుష్టక ఫలాలు: 
 
 ఈ రకమెైన ఫలాలకి ప్కవస్థత్తలో ఫలకవచం ఎండ పో యి, గటిటగా ప్లుచగా విభేదన రహతి్ంగా ఉంటుంది. 
ఈ ఫలాలు ప్గిలే విధానాన్ని బటిట 3 రకాలుగా విభజించవచుచను. 
 
1. శుష్టక విదారక ఫలాలు: 
 

ఈ ఫలాలు ప్కవస్థత్తక ివచిచనప్ుపడు ఫలకవచం ప్గిల్ల విత్్నాలు విడుదల అవుతాయి. ఇవి 5 రకాలు 

 
ఎ) ఏక విదారక ఫలం: 
 
 ఈ ఫలం దివఫలదళ, అరధస్తంయుక్ అండాశ్యం నుంచి ఏరపడుత్యంది. ఈ ఫలదళాలు కిీంద ి బాగంలో 
వ రువ రుగా ఉంటాయి. ఈ రెండు సేవచాచఫలదళాలు రెండు ఏక విదారక ఫలాలను ఏరపరుస్తా్ యి. ఈ విధంగా ఇద ి
దివవిదారక ఫలాన్ని పో ల్ల ఉంటుంది. కానీ ఫలం ప్కవదళలో ఉదరటంచు దగీర ేప్గులుట వలి దివవిదారక ఫలంలో 
విభదేసి్తు్ ంది. 
 ఉదా: కలెోటరా పస్్ (జిలేి డు), కథరాంథస్ (బిళు గన ిరు) 
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బి) దవివిదారక ఫలం: 
ఈ ఫలం ప్కవదశ్లో ఫలకవచం ప్ృష్ోట దర త్లాలోి  ప్గలి్ల రంెడు భాగాలుగా విడ పో త్యంది. ఫలకవచాన్నకి ఉపాంత్ 
భాగాలోి  అంటుకొన్న ఉని విత్్నాలు విడుదల అవుతాయి. ఈ ఫలాలు లేగుూమన స ్ కుటుంబప్ు మొకకలోి  
ఎకుకవగా కన్నపస్్తా్ యి. 
 ఉదా: డాల్లకాస్ లాబ్ లాబ్ (చికుకడు), పెసై్తం సటెెైవమ్స (బటాణి) 

 

స)్ సల్్లకావ: 
 ఈ ఫలం బరా సక్సే్ కుటుంబప్ు మొకకలోి  ఉండే స్తనిన్న ప డవ ైన ఫలం. విత్్నాలు కుడూ అండనాూస్తంలో 
అనృత్ కుడాూన్నకి ఇరువ పై్ులా అమరి ఉండ , ప్కవదళ ఫలకవచం కింద నుంచి పెైకి ప్గలి్ల, విత్్నాలు 
అనృత్కుడాూన్నకి అమరి అంటుకొన్న ఉంటాయి. ఉదా: బరా సక్ా (ఆవాలు) 

 
డ ) సల్్లకుూలా: 
 స్ల్లకావ ఫలం ప టిటగా, వ డలుపగా త్కుకవ స్తంఖూలో విత్్నాలను కల్లగి ఉంటే దాన్నన్న సల్్లకుూలా అంటారు. 
ఉదా: కాపె్లాి  – బరా్పెస్తోట రసి్. 
 
ఇ. గుళిక: 
 ప్రపి్కవ స్థత్తలో గుళిక అన క విధాలుగా ప్గులుత్యంది. దనీ్నన్న అనుస్తరించి గుల్లకను 5 రకాలుగా 
వరీీకరించవచుచను. 
 

2. శుష్టక అవిదారక ఫలాలు: 
 ఈ రకమెైన శుష్టక ఫలాలు స్తామానూంగా ఒకే విత్్నం ఉని ఫలాలు అంతకేాక ఇవి ప్కవ స్తమయంలో 
ప్గలవు. ఫలకవచం క్ణీించిన త్రావత్ విత్్నాలు విడుదల అవుతాయి. ఇవి ముఖూంగా 5 రకాలు అవి: 

1. ఎఖీన్ 

2. కవచ బీజ్కం 

3. స్పె్లా 
4. పెంకుగల ఫలం 

5. స్తమారా 
 

1. ఎఖీన్: ఈ శుష్టక విదారక ఫలం యొకక ఫలకవచం, బీజ్కవచాలు అస్తంయుక్ంగా ఉంటాయి. అందువలి 
దీన్నలోప్ల ఉని విత్్నం వ రుగా ఉండ , ఫలకవచాన్నక ిఒకకచోట మాత్రమ ేఅత్యకొకన్న ఉంటుంది. స్తాదారణంగా 
స్తంకల్ల ఫలాలోి  ఇవి ఫలాంశాలుగా ఉంటాయి. 

ఉదా: నరవ ల్లయా, న్నలంబో , కేిమాటసి్  
 

2. కవచ బీజ్కం: ఇద ి ఎఖీన్ వంటి ఒక ేవిత్్ం ఉని ఫలం, కానీ దనీ్నలో ఫలకవచం, బీజ్కవచం స్తంయుక్మె ై
ఉంటాయి. ఫలాన్ని విత్్నాన్ని విడ గా చూడలేము. ఈ ఫలం “పో యిేస్” (గాీమిన ) కుటుంబప్ు ముఖూఫలం. 

ఉదా: ఒరెైజ్య స్తటెవైా (వరి), టిరటికమ్స (గోధుమ) 

 
 
 
 

3. సప్ె్ లా: ఈ ఫలం కూడా ఒకే విత్్నమును కల్లగి ఉంటుంది. ఫలం పెభైాగంలో మారుప చెందిన రక్షక ప్తరా వళి 
దీరఘకాల్లక కేశ్గుచచం రూప్ంలో ఉంటుంది. ఈ ఫలం ఆస్తటరసే్ కుటుంబప్ు మొకకల యొకక ముఖూ లక్షణము. 

ఉదా: టెైరడాక్ష్ పరా కంబనె్్ (గడ డ  చామంత్త), టాజిటాస్ పాటుూలా (బంత్త) 
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4. పంెకు గల ఫలం: ఈ ఫలంలో ఫలకవచం గటిటగా చదేదరే ి ఉంటుంది. దీన్న లోప్ల ఒక ే విత్్నం ఉంటుంది. 
ఫలకవచం, బీజ్ కవచం విడ విడ గా ఉంటుంది. 

ఉదా: అనకారిడయం ఆకి్డెంటాలస్ (జీడ మామిడ ) 

 
 
 
 
 
 
 

5. స్తమారా: ఇది రెకకలుని శుష్టక అవిదారక ఫలం. ఈ రెకకలు స్తాదారణంగా ఫలకవచం నుండ  ఏరపడ , 
వాూప్్లో తోడపడతాయి. ఉదా: హపిేటజ్. “గెరైోకారపస్” లో రక్షక ప్తరా లు, “వ ంటలాగ్” లో కలీం, ఫో రయిా లో 
రక్షక ప్తరా లు మరియు కీలం కూడా రకెకలుగా మారుతాయి. ఏస్తర్ లో డబుల్ స్తమారా ఉంటుంది. 
ఉదా: స్తాల్ 

 
 
 
 
 
 
 
 

iii. శుష్టక భిదుర ఫలాలు: 
 ఈ రకాన్నకి చెందని శుష్టక ఫలాలు విదారక, అవిదారక లక్షణాలు రెండ ంటినీ చూప్స్తా్ యి. ప్కవ దశ్లో 
ఫలం అన క, చిని బాగాలుగా విడ పో త్యంది. ఒకొకకక ఫలభాగంలో ఒకొకకక విత్్నం ఉంటుంది. వీటిన్న ఫలాంశాలు 
అంటారు. ఇవి అవిదారకంగా ఉంటాయి. ఫలకవచం ప్యరి్గా క్ణీించిన త్రావత్ మాత్రమే ఫలాంశ్ం లోన్న విత్్నం 
విడుదల అవుత్యంది. బిదుర ఫలాలు ఆరు రకాలుగా ఉంటాయి. అవి: 
 

1. లొమెంటమ్స 

2. కీీమ్నకార్ప 

3. కారే్రులస్  
4. రెగి 

5. షెైజ్ోకార్ప 

6. డబుల్ స్తమారా 
 

1. లొమంెటమ్స: ఈ ఫలం ల గూూమ్స లాగా విత్్నాన్నకి, విత్్నాన్నకి మధూ నొకుకలుంటాయి. ప్కవదశ్లో ఫలం ఈ 
నొకుకల వదద  ప్గలి్ల ఒకే విత్్నముని ఫలాంశ్ములాగా విడ పో త్యంది. లొమెంటమ్స ఫలాలు మెైమ్నస ్
కుటుంబప్ు మొకకలలో ఎకుకవగా ఉంటాయి. వీటని్న మారుపచెందని ల గుూమ్స ఫలాలు గా చపె్పవచుచ. 
 

ఉదా: అకేశియా, మెైమ్నస్తా 
 
 



40 
 

 
 
 
 

 

2. కీీమ్నకార్ప: ఈ ఫలం రెండు ఫలాల దళాలుగా ఉంటుంది. రెండు ఫలదళాల మధూ కాడలాగా ప డవుగా స్తాగని 
ప్ుష్ాపస్తనాన్నిఫలదళ వృంత్ం అంటారు. ప్కవ దశ్లో ఫలం ప్గలి్ల, ఒక ేవిత్్నముని రెండు ఫలాంశాలుగా 
విడ పో త్యంది. ఈ ఫలాంశాలు ఫల దళ వృంతాన్నక ి అత్యకొకన్న ఉంటాయి. ఈ కీీమ్నకార్ప ఫలం ఏప్యిసే ్
(అంబెలి్లఫరెె) కుటుంబప్ు మొకకలలో ఉంటుంది. 
 

ఉదా: కోరయిాండరమ్స స్తటెనైమ్స (కొత్్తమీర)  
 
 
 
 
 
 
 

3. కారే్ రులన్: ప్కవ దశ్లో ఈ ఫలం నాలుగు ఫలాంశాలుగా ప్గులుత్యంది. ప్రత్త ఫలాంశ్ము పెంకులాగా 
ఉంటుంది. దనీ్నలో ఒక ే విత్్నం ఉంటుంది. కారే్రులన్ లామియిసే్(లాబియిేటి) కుటుంబప్ు మొకకలోి  
ఉంటాయి. 

 
 

ఫలాల, విత్్నాల వాూప్్  
 

 ప్ుషప్ంచ ే మొకకలనీి త్మ అవిదారక ఫలాలను, విత్్నాలను స్తుదూర పరా ంతాలకు వ దజ్లుి తాయి. 
దీన్నన  ఫలాలు విత్్నాల వాూప్్  అంటారు. మొకకలు త్మ స్తంతానాన్ని న్నరంత్రం పెంప ందంిచుటకు వాటిన్న వివిధ 
పరా ంతాలలో విస్్తరింప్చయేుటకు ఈ ఫలాలు, విత్్నాల వాూప్్  దోహదప్డుత్యంది. 
 

 విదారక ఫలాలలో ఫలకవచం ప్కవ స్తమయంలో ప్గలి్ల విత్్నాలు వ దజ్లుి బడుతాయి. కానీ, అవిదారక 
ఫలాలలో మొత్్ం ఫలం ఒక ప్రదేశ్ం నుండ  మరో ప్రదేశాన్నకి వాూప్్  చెందుత్యంది. ఈ రకమెనై వాూప్్న్న “వాూప్్  చెంద ే
యాంత్తరకం” అన్న అంటారు. ఈ యాంత్తరకం బాహూ కారకాలపె ైఆధారప్డ  నాలుగు రకాలుగా వాూప్్  చెందుత్యంది. 
అవి 
 

1. గాల్ల వలి వాూప్్  
2. నీటి వలి వాూప్్  
3. జ్ంత్యవుల వలి వాూప్్  
4. యాంత్తరక విధానాల దావరా వాూప్్  

 

1. గాల్ల వలి వాూప్్ : చాలా మొకకలలో ఫలాలు, విత్్నాలు, గాల్లదావరా వాూప్్  చెందేందుకు కొన్ని ప్రతేూక మెనై 
అనుకూలనాలను కల్లగి వాటి స్తహాయంతో వాూప్్  చెందుతాయి. ఈ అనుకూలనాలలొ ముఖూమెనైవి. 
 

a. ప్రమిాణం – బరువు: గాల్లదావరా వాూప్్  చెందే ఫలాలను, విత్్నాలు చాలావరకు చినివిగా ఉండ , 
తేల్లకగా ఉంటాయి. కాబటిట ఇవి గాల్లదావరా ఎకుకవ దూరం వ దజ్లిబడతాయి. 
ఉదా: ఎరికసే్, ఆరికడేస ్ కుటుంబాలకు చెందనిా మొకకల విత్్నాలు, ప్రాని జీవి మొకకల 
విత్్నాలు పో డ లాగా వుండ  ఇత్ర మొకకల మీదప్డ , మొలకెత్్త, వృక్ోప్జీవులుగా పెరుగుతాయి. 

b. రకెకలు: “హిపేటజ్” లో ఫలకవచం, “గెైరోకారపస్” లో రక్షక ప్తరా వళి, కలీం, వ ంటలిాగో లో కలీం 
మారుపచెంది, రెకకలుగా ఏరపడ  విత్్నాల వాూప్్కి తోడపడతాయి. మ్నరింగా (మునగ) లో, 
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డయాస్తో కరియా లో బీజ్కవచాలు రూపాంత్రం చెంది మూడు రెకకలు గానూ, సక్ోనా టకెోమా లలో 
రెండు రెకకలను, ఒరోకే్లామ్స లో ఒంటరి రకెకను ఏరపరచిి బీజ్వాూప్్ కి తోడపడతాయి. 

c. కశేాలు: ఆస్తటరసే ్ కుటుంబప్ు సప్ే్లాఫలం మీద కేశ్ గుచచం వంటి దరీఘకాల్లక రక్షక ప్తరా వళి 
గాల్లగుమిటం మాదరిి ఉండ  వాయువాూప్్  జ్రుగుత్యంది. “నరవ ల్లయా” లో ఈకల వంటి ఎఖీన్ లు, 
నీల్లయం లో విత్్నాన్నక ిఇరువ ైప్ులా ఉండ ేకశేాలు, కలెోటరా ప్స్ లో (జిలేి డు) విత్్నాన్నక ిపెైన ఉండ ే
కుచుచ వంటి కేశాల స్తమూహం విత్్నాల వాూప్్  లో స్తహకరసి్తా్ యి. 
 
 

2. నీటవిలి వాూప్్ : 
 

స్తముదరతీరాలు, నద ీ ఒడుడ ల వ ంబడ  పరెిగే మొకకలు వాటి ఫలాలు విత్్నాలు నీట ి దావరా వాూప్్  
చెందేందుకు పీచువంటి మధూ ఫలకవచంలో నారలు, గాల్ల గదులు కల్లగి నీటి ప్రవాహంపెై తలెుత్ూ దూర 
పరా ంతాలకు కొటుట కొన్న పో యి, అనుకూలమెనై పరా ంతాలలో మొలకతె్య్ తాయి. ఉదా: కోకాస్, టెరిి న ల్లయా 

 
‘న్నపా’, బారింగ్ టోన్నయా లలో ఫలాలు ఉప్ుప నీటలిో వ దజ్లి బడ  వాూప్్  చెందుతాయి. న్నంఫయ్ా 

(కలువ) లో ఫలాల లోన్న ప్రతీ విత్్నాన్నక ిబాహూంగా స్తపంజి వంట ిబీజ్ ప్ుచచం ఉండ  చిని చిని గాల్ల గదులు 
ఉంటాయి. వీటి స్తహాయంతో విత్్నం నీటపిెై తలేుత్ూ, కొంత్సపే్టకి ినీటిన్న పలీుచకొన్న బరువ కిక, మున్నగిపో యి నీట ి
అడుగుకు చేర ిఅకకడ మొలకతె్య్ త్యంది. 

 
3. జ్ంత్యవుల వలి వాూప్్ : 

 

జ్ంత్యవుల దావరా జ్రగి ేవాూప్్న్న “జ్యంత్వ వాూప్్ ” అంటారు. ఇద ిరంెడు రకాలు 
 

  ఎ) బాహూ వాూప్్  
  బి) అంత్రీత్ వాూప్్  
 

ఎ) బాహూ వాూప్్ : ఫలాలు, విత్్నాలు కొన్ని అనుకూలనాలతొ జ్ంత్యవుల దేహాలకు అంటుకొన్న వాూప్్  
చెందుతాయి. 
 

 “జ్యంథియమ్స” లో ఫలకవచం నుంచి ఏరపడడ  అన క కొకేకలు మారీటన్నయా లో ప్రతీ విత్్నాన్నక ీఏరపడడ  రెండు 
వంప్ు త్తరగిిన కొకేకలు అరసి్టడా (ప్యచిక), ప్యూపలే్లయా ఫలాలపె ైముళు వంట ినూగు టిరబుూలస్ లో ఫలాల మీద ి
ముళళు జ్ంత్యవుల శ్రీరాన్నక ిఅంటుకొన్న వాూప్్  చెందుతాయి. 
 

 బో యర్ హావియా పి్ంబగో మొకకలో ఫలాలపెై గీంధియుత్ కసే్తాలుంది జిగురు ప్దారధం స్తరవించి జ్ంత్యవుల 
శ్రరీాలకు అంటుకొన్న చాలా దూరం వాూప్్  చెందుతాయి. 
 

 రిసస్్తస్ (ఆముదం) లో విత్్నాలపె ైఉండ ేమచచలు చూస్ వాటిన్న చిని ప్ురుగులుగా భరమించి ప్క్షులు 
త్తనటాన్నకి తీస్తుకళెిు, ఎకకడో వదలి్ల వాూప్్  చెందిస్తా్ యి. 
 

బి) అంత్రీత్ వాూప్్ : జ్ంత్యవుల, ప్క్షులు, గబిులాలు, కండగల ఫలాలను త్తనిప్ుపడు వాటలిోన్న జీరణం కాన్న 
విత్్నాలను ప్క్షుల రటెటల దావరా, జ్ంత్యవుల విస్తరీకాల దావరా వ రొక చోటప్డ  వాూప్్  చెందుతాయి. 

 

  ఉదా: పెకైస్, సడీమ్స 

 

4. యాంత్తరక విధానాల దావరా వాూప్్ : 
 

ఈ విధానంలో ఫలాలు అకస్తాిత్య్ గా ప్గలి్ల విత్్నాలను వ దజ్లుి త్కు ప్రతేూక విధానాలను 
రూప ందించుకుంటాయి. 
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ఎబల్ మాస్తకస్ ఎస్తుకల ంటస్ (బెండ) లో గుళిక, రసిన్స్ కముూన్నకస్ (ఆముదం) లో రెగి ఫలాలు 
అకస్తాిత్య్ గా ప్గలి్ల విత్్నాలు వ దజ్లుి తాయి. డాల్లకస్ (చికుకడు), ఏబరస్ (గురవిింద) లలో దివవిదారక ఫలం 
ప్ృష్ోట దరంగా ప్గలి్లనప్ుపడు వాటి కవచాలు మలె్ల త్తరగిి విత్్నాలు వ దజ్లుి తాయి. ఇంపేష్టన్్ బాలా్మీనా 
(చిలుకు ముకుక, లేదా నీలగోరింట), జిరాన్నయంలో ఫలాలు ప్కవదశ్లో ఫలకవచాలు విచుచకొన్న విత్్నాలు 
దూరంగా విరజిముితాయి. అకంథసె ్ కుటుంబాన్నక ిచెందినా మొకకలలో ఫలం గుల్లకగా ఉండ  విత్్నాలు వంప్ు 
త్తరగిిన కొకేకలను వృతా్ లుగా కరగిి ఉంటాయి. ఈ గుళిక నీటని్న గానీ, తేమను గానీ పలీుచకొనిప్ుపడు 
అకస్తాిత్య్ గా ప్గలి్ల, రెండు కవాటాలుగా విడ పో త్యంది. ఆ స్తమయంలో వంప్ు త్తరగివిుని విక్ేపాలు యధాస్థత్తక ి
రావటంతో విత్్నాలు ఒకక ఊప్ుతో చాల దూరం వ దజ్లిబడతాయి. దనీ్నన  కాటప్ుల్ట యాంత్తరకం అంటారు. 

 

ఎకాుల్లయం ఎలటోరియం అన  కుకురిుటసే్ కుటుంబాన్నకి చెందినా మొకకలలోన్న ఫలాలోి  అన క విత్్నాలు 
ఉండ  రస్తభరిత్ంగా, అధకి పడీనంతో ఉంటుంది. ప్ుష్టప వృంత్ం ఈ ఫలాన్నకి మూత్గా ప్న్న చేస్తు్ ంది. ప్కవదశ్లో ఈ 
వృంత్ం ఊడ పో యి ఒక రంధరం గా ఏరపడుత్యంది. ఈ రంధరం దావరా లోప్ల ఉని విత్్నాలు, జిగురు ప్దారధం అధిక 
పీడనం తో బయటకు వ దజ్లుి తాయి. దనీ్నన  గన్ ప ండర్ మకేాన్నజ్ం అంటారు. 


