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అ్�య�మభ – 1 

న�స�� (Nursery) 
 

 ��్ాంత���న ��్ ంట��ష ్ ం�ంటకట, ��ధ వ��న అట�కవణ ��వయక�యమనకట ��ావసన�� యంమ 

నవస �. ఒక � �ద్త పప�రశంనం �తతనయమన ��్ � న��� ���్ పపతరయతయ త్  ��్ � �క్నట ్ ంమనట్ల�ర � 

పప�ర���ా నవస � అంటఅవట. నవస �నట  క్ ��న ప ��్� �టబక  �టబ�  �ం�� వ��నటా� �ా ంభ�వట. 
 

1. ����్వక నవస �నట  2) ��శ్త నవస �నట 
 

1. ����్�� న�స��ల� :- 
 

 (5) సంాతస �నట అంతకంట� తకట్ా ��నం ఒక ��ప ంతంనం నవస � ్ �యట� భరసంకటనాట్ల�ర �టబ� 

����్వక నవస � అ�, ��్ టబంం నవస � అ�, � �్లంం నవస � అ� అంటఅవట. ఈ నవస �నట  కట్ాా� �క్నట 

��ట� ��ప ం�����  దగవా� ్ �యట� భరసంకటంటఅవట, ��� ానన వ��ణ� ఖవట్ తా�గం�ట�ట ��కటం��, నవస � 

్ �యట�కట అల�య య వక ాసతరన ఖవట్ కచ�� తకట్ా అావతరం��. 
 

 ����్వక నవస � ానన నపఉా�ననం దయ�ంమనట్ల�ర, ఇ� ్ �యట�కట అల�య ఖవట్ తకట్ా, 

వ��ణ ఖవట్నట తకట్ా, ��్ ంట��ష కట  దగవా� నంటఅల, �క్న సవర � అనంకచనంా� నంట�ం��, ����కనం 

ననా పపా మత్ న��� పపల�్ట� ాటయమననం ్ �యట� భరట�త ం ���టబక  య వక ాసతరనట ఖవట్ తకట్ా. �టబ 

స ం��్ం య �్ట ప���వట అం ం�అట�నం నం�ర ��ప ం��ననం  ం్�క భరసం����వ. 
 

 ����్వక నవస �న ానన ఇ�ఇం ంననం దయ�ంమనట్ల�ర ఇ� ��ధ ��ప ం��ననం ్ ం��ం ానన, 

�వ్వణ య �్మ ప ��నన (inspection) ఇ�ఇం�� అావతరం��? 
 

 ����్వక నవస �నట ్ �యట� భర�� పప�ర��నకట స �లస�న వ��ణ� టణకవయం న�నట్ల�ర �క్న వ��ణ� 

ఇ�ఇం�� అావతరం��. త��్ � �క్నట ��� �� దమవల�య పపయమ ం ావం��. 
 

����్�� న�స��అ� అా�ా�సన సదుసా�మభల�:- 
 

ఇ� పపా మత్ స నమన నంనం,  ��తరన  క్ �� నయమనంనం ్ �యట� భరసం��ా�ం్. 
 

1. �క్నట ��ట� పప�ర����� నవస �  దగవనం నం��వ. 

2. �టబ స ం��్ం నం��వ, ����వసన � ంయ�్��త, ్ ెపవ న�ెనం్  నం��వ. 

3. �క్న వ��ణ�కట స �లస�న వ��ణ� టణకవయం నం��వ. 

4.  వ�టబ ఇసంక �్ననట అల�ర యంమ��. 

5. ప�ావన నంం�� వకణకట తా�న ��ప ��నయత ఇ��్వ. 

6. ��ెపవణయందన �� ��కటనట,  దగ � ��ప ంతం ��వట అలావంట� యంమ��. 
 

2) �ాశత� న�స��ల�:- 
 

 (5) సంాతస �నట అంతకంట�  కట్ా సంాతస �నట ఒక ��ప ంతంనం �క్నట ��ట� ��వయక�యం 

ననాట్ల�ర � ��ప ంతంనం ��శ్త నవస � ్ �యట� భరసం����వస ావంట�ం��. ఈ నవస �ననం అ�ా వ��న 
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స ం��్మననం ్ �యట� భర్మ ంవట. అనా� ాానయమనట, �టబాస్, �టబ ��వట న, ��శ్త కంభ� � నదమ 

��టబ� ��శ్తంా� ్ �యట� భర్మ ంవట. �టబ� � ంటపన నవస � అ� కచ�� అంటఅవట. ఇ�  కట్ాా� పపా మత్ 

ాటయమననం ్ �యట� భరసంకటంటఅవట. 
 

1. ��ీ�్ ంగ న�స��:- ఈ నవస �ననం ��వటయ��నం త్మ ��న �క్ననం సకం్స ా� త్మవటభర�� �్వటా� ��్ ంట��ష 

నం ��ట���వట. న��వవణ�� ట�కట నవస �: ఈ నవస �నం ��వట య��నం దన (1) సంాతసవయమ �క్ననం 

�్టకట ��� సకం్స ా� త్మవట భరట�త వట, �టబ� �అయదమననం�� యమ �్ అాసవం న�కటం�� �్వటా� ద�గ��వ�ా 

వం��ప నట భర�� ��టబనం ��ట���వట. 
 

ట�్ షస సా్ ంా న�స��:-  ఈ నవస �ననం �తత��ననం ��వటయ��నం � త్న తవట��త,  �ం�� �తన �కటనట ామ్న 

తవట��త, అపయటబ�� ��టబంం ్��్మ�ా �ం్� �� ధంా� ననా �అయదమననం�� యమవట్కటంటఅవట. 

 
అ�� �త  న�స�� ��ా�టప ట��భట:-  ్��ె�� ఒక ��ప ంతంనం ��� తత ా� నవస �� ్ �యట� భర్ వమనట్ల�ర,  ం్�క 

భర��యమం ం ఈ ���ం�� ��్మననం ప �దణనం��  �సం����వ. 

 
1. స న  ం్�క, �్న స్వఅాం  

2. �టబ నాయత, స్వఅాం, �టబ ��వట న 

3. వ��ణ టణకవయం 

4. ప� �� �  క్ నాయత (Labour availability) 

5. నవస ��� ��ావసన ప �క �నట 
 

స్ల  ం��� , ��ల సతవ�వం:- 
 

 నవస � ��వకట  ం్�క భర్మ స నం వ��ణ��� �నటా�   ��గ కట  దగవనం నం��వ, త��్ � నవస ��� 

��వ��నట స �స � ��ళ్టఅ��� �నట కనటదమతరం��.  ం్�క భర్మ స నం �్మ ��ప ం��నకట యధయనం 

ననాట్ల�ర వ��ణ� ఖవట్నట తా�గం�ట�ట ��కటం�� సయ్ం ��� అావతరం��. స నం య � ్ట��నటా� 

(steep slope) న�కటం�� యధయస ంా� నం��వ (gentle slope). 
 

 నవస � ్ �యట� భర్మ ��ప ం��నట  వ�టబ ఇసంక �్ననట అలనట్ల�ర యంమ��, నన్ �ద�� ��ప ం��నట 

అలనట్ల�ర �టబ ��వట న స �ా�గ  న�క, �వట �నటా నంట�ం��. య �్ట  కట్ా భ�ట్�ా కచ��న �� 

నం�కచ� ం. 
 

�ట� లరయ�, సతవ�వం :- నవస � ��వకట  ం్�క భర��న స నంనం �టబ స ం��్ం నం��వ. �అ� ా��, �� వట�అ� 

ా�� ావం��వ, య �్ట �టబ� �న్ భరసం���్ స ం��్ం ావం��వ. నవస ��� ���ర �టబ  క్ న �� స మ 

(PH) 5.5 ావంట� యంమ��. 
 

��ాణ� ����యం:-  ం్�క భర��న నవస � స నమ��� ��వ��న  �క�� కనట నం�రనమ � సం����వ. యమఖయంా�   ��గ �� 

 దగవనం ననాట్ల�ర యంమ��. 
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ప��ా�� ��్ లరయ�: - నవస �నం �క్నట ్ ంపకం ప� �తా� ��ెపవణయం�ా కచ��న�� ��ావన ఈ వందంనం 

��ెపవణయం దన ప��� �� నం�రనమ � సం����వ. అనా� ్��ె��  దగ  ్  ఒక ా�� యం ననాట్ల�ర అనంకచనంా� 

నంట�ం��. ఒక �్ళ ��ెపవణయందన ప���వట అం ం�అట�నం న�� లస�న �్టబ ��ప ం��ననంం�� �� �� 

వ్�యం�ా�ం్ ��� �� ��� తా�న ాస్ య �్ట ఇతవ టణక �యనట నవస � ��ప ంతంనం ్ �యట� భర్ావస 

ావంట�ం��. 
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న�స��అ� అా�ా�సన ప����ాల�:-  

 
 ద�గ��వనట, ��వనట, వ� స ్ ెపవనట,   జ ��యనం 

 ����్వట, దంపనట, �న�్ � 

  వటావనట / పవవటదమ యం ంనట కనప����� �పయమ�నట, ���టస 

 ��ప సం, ట�పవ, ��నయమనం, ���ావ, కట �య, �����  ్

 ���� న �ాపవ�� �ం�� 

 నవస �  � సక్ / �వాన 

 
న�స��అ� అావ�సన ��స అవస�ాల�:- 

 
 ��వటయ��నకట ����వసన స నం 

 నవస � �ంటటక  వకణా� కంభర ్ �యట� 

 ప�యమట�్ , సవటకటనట, �తత��నట నం������ య �్ట ప�భర���� ��� ��ధ ��నమననం వకణ 

కవయం������  �ం��, యట�� ద ంన�ా కచ��న � ��గ /��క 

 యటబక , ఇసంక,  వటావ �నటా నం�ం��ాటఅ��� తా�నంత స నం 

 �తత��నట  ం��బటక����� స �ప�� స నం 

 �వట �న్ నం�ం��ాటఅ��� టఅయంకటనట, �టబ ాస్, � ంయ్ సవర �  

 ��ం��ప్   వటావన త్మ ��� ����వసన స నం 

 �సక ట�ం�్, �� ��ం్ పం�� � � నదమన�. 
 

న�స�� ��్ ����:- 

 
నవస �  క్ � ె�  ంత నం��వ ఈ ���ం�� ��్మన్ ె ���వప�� నంట�ం��. 

 
1. నవస �  క్ ��న ప ��  ్

2. నవస �నం ్ ం� వ్న �జతరనట 

3. �ీ��్ ంం నవస �/ టఅప షస ��్ ంట నవస ��� 

4. నవస �నం�   ��్  (inspection paths)  �ా నం��వ, � నదమన�. 

 
 నవస ��� � �ద్ంమన స నంనం 50% స నం ��వటయ��నకట, �తతన���ద��, ��టబంం ్��్మ �ంపవటకట, 

�అయదమన�ా కచ��న �బడ న అయ �క, �ా�వన వఅదయం�� కచ��   ��్ , ్ ెపవన�ెనం్ , ��ం��ప్   వటావ త్మ �, 

ప��� �  క్ � ��్  � నదమన�. 

 
ల� అవ�ా:-  ం�ం��నా స నం �తరవసపంా�/��వ్�తరవసపంా� ా�� నంట� �నటా� నంట�ం��. న� �ావట నం ఈ ���ం�� 

��టబ�� స నమ�ా ��టఅలంభ�వ.    
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����మడ�ల�  

 
1. యటబక  �శ�యం త్మ ��� 

2. �అయదమనట �ంపవటకట 

3. �అయదమనట �ం్�న తవట��త అయవట్టకట 

4. �బడస యధయ స నం 

5.  వటావన త్మ ��� స నం 

6. స నం �ంటటక  కంభ� 

7. �తతనం �వ�బట�క టకట ��్ ట ్�ం, �తతన ���ధ 

8. న��్ ��డస 

9. నవస � �ంటటక  భ�ట�్  ్ ం�ంటకట 

 
�ంట ె��ా�టప :- నవస � �ంటటక  ట �సంం ్ �యట� భరసం����వ, (5) to (7) న�ెన్ �అ్ఇ.డ ��ె్ ట �సంం ���, 

�ంటటక  trench తపా ్కం ��� భ�్ మయవ. అ�ాంటబ కంట� నవస ����  ం�ంకటనా స నమ��� ప�ావనట య �్మ ఇతవ 

�ంతరావన నంం�� ా పత కవయంభ�వ. ������ ట� �కంా� �� ��� �క్న�ా కచ�� కంభ� ్ �యట� భరసం��ా�ం్. 

 
 ఉ��హ�ణఅ�:  

1. ద�్��్  

2. �� దష �వ్్మ 

3. �� ంవట �� ందమనట 

4. ఐ�� �్మ ( ��న�్ ���ప్) 

5.  ంవం�� 

6. ా  �ంటఅకట � నదమన� 

 
��్ల ఉ��పతఅత్ ప్ణ�్�:- 

 
 నవస � � నట ్ ట�కయమం ం, ్ల� �జ్ �క్నట ్ ంభ�వ, ్ ం�ాన��న �క్న సంఖయ, ��టబ యధయ 

  వం, casua lity replacement. ్ ��్ ంట��ష టఅ �గట న��� ్ నవస � నంం��  �ా �క్నట పం్�ణ� 

భ�్మయనం అం��� �్సం����వ. �్మ �జతరనట అం��� �్���� తవట��త, ��టబ�  నమ 

్ ం�ం��యనంకటంట���ావట. న��: �్మ �జ్ �క్ననం �తతనం ��్ � నతయ త్  భరట�త  �, న��� ���్ 

పపతరయతయ త్  ��్ � నతయ త్  భరట�త  �. అనా� ��య� క త్  �ంపవనట, అంట�క��� � అ�్ ��్మననం ప �దణనం��� 

�సం����వ, ���� �టబక  ్ పపణ�ణక ���వప�� ావంట�ం��. 

 
 నతయ త్  ���నం ��వసన తవట��త, ��టబ� �అయదమననం ్ ం�ం�� � న�క వరట టటె�న్స, న��� � సకం్స 

త్మవట భరట�త  �, అ�్ ��్మననం  ృ��కనం నం�ం����వ. 
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సా���ష బ�యయభల� ����ణ:- 

 
 ��వటయ��నం �తతన �క్నట �న�� త్న తవట��త, ��టబ� ��ధ � ె�నట దన �అయదమననం�� 

యమవ్ాన�� నంట�ం��, అ� 3”x5”, 4”x7”, 5”x9”, 6”x12”, 12”x18”, 18”x24” � ె�ననం, య �్మ ��టబ 

 క్ యం ం �్వటా� నంటఅల. నవస �నం నం�ావసన ��నమ�ా �టబక   ��వ �ష సం�ంన � ె�నం య �్ట 

యం���ా �వరలట�త వట. 

 
 

బ�యయభ ����  మందం  న�స��లల ఉంంుఅాలం 

4”x7” - 150 - 6 ��ననట 

5”x9” - 200-250 - 1 సంాతసవం 

6”x12” - 300 - 1 సంాతసవం కంట�  కట్  ా

12”x18” - 400 - 2 సంాతస �నట 

18”x24” - HDPE - 2 సంాతస �న కంట�  కట్  ా
 

 
 ��ధ � ె�నట దన �అయదమనట 1 kg. ��  �ా ాట�త ఉ అం��� �్్మటకట ఈ ���ం�� స ��ప �ా 

నపఉా�ంమ న���్ం�ా�ం్. 
   
 
 

(1) ��్�� ా�ం్ �అయదమన సంఖయ = 1000 x3300
l x b x g

 
 

  l = �అయదమ  క్ �� �ావ ఇం�ంననం 

  b = �అయదమ  క్ ���నటయ ఇం�ంననం  

  g = �అయదమ  క్ యం ం 

 
ఉ��: 5”x9” �అయదమన అం��� 

�అయదమ  క్ �� �ావ = 9” 

�అయదమ  క్ ���నటయ = 5” 

�అయదమ  క్ యం ం = 200 

 
్ ె �నటా� స తపంనం పప్ ��్�ం�ా� 

 
1000 x 3300

9x5x200
=  

3300000
9000

 

          = 366.6 or 367 �అయదమనట / 1 Kg��.  

 
యనం ఒక నక నవస � 5”x9” �అయదమన�ా ్ ం�ాన�నన  ా

   367  – 1 Kg. అల�ర 

      1,00,000  – ? 

    = 1,00,000
367

= 272.47 or 273 Kgనట 
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ఒక నక 5” x 9” ��నతనట దన �అయదమనట ����నంట� 273 Kgనట ����వ. 

 
సా���ష సంంుల �వ�మభల� 

 
సా���ష బ�యయభ ��్ అ�ల�ల� 

మందం 
(1) అ��అ� వంు్ 

బ�యయభల సంఖయ 

1000 బ�యయభల 

��్ బ��వ� 

అ��లలల 
��డల��  ంంులలల స� డవ�  ంంులలల 

4 7 150 786 1.3 
4 7 200 589 1.7 
5 9 200 367 2.7 
5 9 250 293 3.4 
6 12 250 183 5.5 

10 24 300 46 21.8 
8 12 300 115 8.7 
5 8 250 330 3.0 
6 8 250 275 3.6 

 
సాట�ంగ  ���య:- 

 
 నవస �నం �క్నట ్ ం�టఅ��� ��వ �ష �అయదమననం �ంపాన��న ప�� �ధ న �శ�యమ�ా ��టబంం 

్��్మ అంటఅవట. యంమ ��టబంం ్��్మకట నం�ాన��న నకణ�నట. 

 
- తకట్ా �వటావ కవా� నం�టం 

- �టబ� �నటా నం�ంకట�్ శ��త� కవా� నం�టం 

- అ��క �టబ� �స �జంభర ట�యవదదం కవా� నం�టం 

- ����దా� �య్తనం కవా� నం��ట 

- ఒం��ప , �ంక తకట్ాా� నం��వ 

-  కట్ా ��నం �రయనం �నటా �ంభర దమణం 

 
సాట�ంగ  ���య �తండ� �అాల��ా ఉంటపం�  

 
(1) యటబక  �శ�యం 

(2) ��ం��ప్  �శ�యం 

 
మట�్   శ�మం:- 

 
  వ�యటబక , ఇసంక, ప�ావన  వటావ� 3:2:1  ��య త్నం ా�� 2:1:1 ��య త్నం కన��వ. అనా� 3 న��� 2 

వఅా�నట  వ�యటబక , 2 న��� 1 వఅదం ఇసంక, 1 వఅదం ప�ావన  వటావ. ఈ �శ�యమ�ా కవ్� యమం ం అ�ాంటబ� 

�న�్ � పటఅక వ, �న�ె�ర 2 mm – �న�్ � �����ర యంమ��. �శ�యమ�ా సయ��ళ్నం కవ్�నటట�్ �ర �క్ననం ��య ంన 

�అ �నంం�� �����ా�ం్. 
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 ఈ యటబక  �శ�యంనం యటబక  ద�గనట నం�కచ� ం. ప�ావన  వటావ �అా� యమా�న�� అల�ర యంమ��, ఈ 

�శ�యంనం  �ళ�్, ా�� ్ ంకటనట, ��్ ��క� నం�కటం�� � సం����వ, కనటపవ �క్నట, �తత��నట న�కటం�� 

� సం����వ. అాసవ����ర కటపయా� �� �� ���్ ె ��వ �ష �ీట� క్�య ఒక   � ా��  �ం��   �నట ా�� నంభ�వ. 

ఈ యటబక  �శ�యమ�ా ���యమనట, ��ట��నట, ్వం��ప న నంం�� సంవ��ం�ం����వ. ఈ సంవకణ��� పప్  రనపవ ్టవట 

యటబక  �శ�యమ��� ఈ ���ం��  వటావనట, ���� సం� �ణమనట కనటపవ����వ. 

 
250 ా�� యమనట - ��ె రష – ్ం-45 

4.5 ��్నట - ��ంా�న స ప్ ్���యట 

100 ా�� యమనట - �్  �ట దమణకనట 

10 ��్నట - �్ప ్�ం�� 
 

��ం� ్�  శ�మం:-  ఈ ��ం��ప్  �శ�యం ��ానం వరట టటె�న్స నం యమ�రప�ట �ంపవకటంటఅవట, �టబనం యటబక  

�శ�యమ�ా �ంపకచ� ం. ఈ �శ�యంనం (14) వఅా�నట – ��ం��ప్   వటావ, (1) వఅదం సదం ��వన ా � �� ట�క , 

(1) వఅదం �� దమగ  �� ��. ఈ పప్  రనపవ ్టవట �శ�యమ��� 250 ా�� యమనట ��ె రష – ్ం-45, 4.5 ��్న ��ంా�న 

స ప్ ్���యట, 100 ా�� యమనట �్  �ట దమణకనట, 10 ��్న �్ప ్�ం�� కనటపవకటనాట్ల�ర ��టబంం ్��్మ  

��్ � ాభర్ ���యమనట, ��ట��నట, ్వం��ప న నంం�� ��������ా�ం్. 

 
సాట�ంగ  ���య అంం�� :- ��ధ � ె�నట దన �అయదమననం �ంపటఅ��� ����వసన ��టబంం ్��్మనం అం��� 

�్సం����వస ావంట�ం��. ������ ఈ ���ం�� స తపం ��్ � న�క్ �్్ా�ం్. 
 

1000 �అయదమనకట ��ావసన ��టబంం ్��్మ రనపవ ్టవ్నం = lb2

3140
 

  l = �అయదమ  క్ �� �ావ � ంటబ ్టవ్నం  

  b = �అయదమ  క్ ���నటయ � ంటబ ్టవ్నం  

 
��ధ � ె�నట దన �అయదమననం ��టబంం ్��్మ ప �యమణయమ 

 
ఉ��: 5” x 9” బ�యయభల�� అా�ా�సన సాట�ంగ  ���య 

 �అయదమ  క్ �� �ావ = 9” 

 �అయదమ  క్ ���నటయ = 5” 

 
 

1” = 2.5 � ం.్.  
9” x 2.5 = 22.5  � ం.్. 

5” x 2.5 = 12.5 � ం.్. 

 
 
్ ె �నటాననం స తపంనం పప్ ��్�ం�ా� 

 
22.5 𝑥𝑥 12.5 𝑥𝑥 12.5

3140
=  

3515
3140

= 1.119 or 1.12 ర.్. 1000 �అయదమనకట�  
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ఒక నక 5”x9” �అయదమనకట ��ావసన ��టబంం ్��్మ 

1000 �అయదమనకట –1.12 ర.్. అల�ర  

100000 �అయదమనట - ? 

100000 𝑥𝑥 1.12
1000

= 112 ర.్. 
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సా���ష బ�యయభ ��్ అ�ల�ల� సాట�ంగ  శ�మం 3:2:1 (ఘ. .) 100 బ�యయభల�� 

��డల��  ంంులలల స� డవ�  ంంులలల  ��మట�్   సు� ప�వ�ల  ��వ� 

4 7 0.279 0.186 0.093 

5 9 0.560 0.373 0.187 

6 12 1.075 0.717 0.358 

12 18 6.45 4.30 2.15 

18 24 19.34 12.90 6.45 

 
����మ�� / ����మ�� బ�డ :- 
 

 � �ద్ంమన ��ప ంతంనం �తతనయమనట �వ్, అ� �న�� త్న తవట��త ��టబ� �అయదమననం ��ట� ావకట 

నం�ం స నమ�ా ��వటయ�� అంటఅవట. 
 

 ట���వణంా� అ�ా ాృక �జతరన �తతన ప �యమణం ఒ�� వకంా� నం� ం. న��వవణకట  ��, య ��, 

�నా� � �తత��నట మనా � ె�నం ావంటఅల. ��� మంత, ��నంద, నన్య��ద , �్ ��� � నదమన� �తత��నట 

్  ద�ా� ావం��, ఒ��్క్ �తత���ా పట�క ��� �తరత టకట అనంకచనంా� నంటఅల. మనా � ె� �తత��ననం యనం 

భర్�ా �అయదమననం ��టన�ం ��ావన ��టబ� ��వట య��ననం �్సం��� �క్నట ్ ం�ాన�� ావంట�ం��. 

���ానన �తతనం ాృ�� ��కటం�� ావంట�ం��. ఇ�  �ం�� వ��నట: 
 

(1) సం��ష �బడస 

(2)  ��జ డ �బడస 

 
సంఅతష బ�డస:- 

 

ాట� నప �తనమ� కంట� ���ం���� నం�ర �బడస � సం��ష �బడస అంటఅవట. ఇసంక �్ననట ననా 

పప�రశయమననం ఈ �బడస � నపఉా�ట�త వట. 10 ్టవ్ �� �ావ x  1 ్టవట ���నటయ ాట నప �తనం నంం�� 5-10 

� ంటబ ్టవట్  నంతరా� నం��వ. 

 
�త్జ డ బ�డస:-  

 
 ాట� నప �తనయమనకట ్ ె వఅదయమనం ావం�� �బడస �  ��జ డ �బడస అంటఅవట. ఇసంక �్ననట ��క 

ఇతవ �్ననం్   ��జ డ �బడస � నపఉా�ట�త వట. ఇ� ాట నప �తనం నంం�� 20 � ం.్టవట ్ ె�� నం��వ. ఇ� 10 

్టవ్ �� �ావ 1 ్టవట ���నటయ 15-20 � ం.్.  తరత  ావంటఅల. 

 
��య�� �్�నమభ:- 

 
 � ట స నమ�ా  ం�ా కనటపవ న�కటం�� భరసం����వ, ్�మ్ �క్నట, �వ్ ట్ ,  �ళ�్ ్ � �్్మవ. 

�బడస నం యమం ంా� �్న్ ె యమవట్ భరసం����వ, పప్  �బడ 10 ్టవ్ �� �ావ 1 ్టవట ���నటయ, 15-20 � ంటబ 

్టవట్   తరత  ావం��వ. య���� య���� యధయ   వం 60 � ంటబ ్టవట్  ావంట� యంమ��. 
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 �ధం�క ��వటయ��  క్ ��నతనట �టబ�� �నాంా� ావంటఅల, ఇ� 1 ్టవట �� �ావ x 1 ్టవట 

���నటయ x 0.30 � ంటబ్టవట్  నంతర ావంటఅల. ఈ ��వటయ��నం �ంపవటకట  �ం�� ప దతరననం 

అానం�ం�ా�ం్. 

 
�దట� �్�నం:-  వ�యటబక  3 వఅా�నట, 1 వఅదం ఇసంక య �్మ 1 వఅదం ప�ావన  వటావ, � �ద్ంమన పప��వం 

���� సం�వక యం ంనట కవ్� �శ�యమ�ా త్మవట భరసం����వ. ఈ �శ�యమ�ా  ��జ డ �బడస త్మవట 

భర్మటనం నపఉా�ట�త వట. ��� ��్ � ��వటయ��నం ్ వటదమతరనా �క్నకట  వ�యటబక  �� వ��్�ా, ఇసంక 

�్వ్కట ా�వ తా�న�ం ంకట య �్ట �వట �న్కటం�� నం�రం ంకట, ప�ావన  వటావ �క్కట �� ���ననం 

అం��సంత ం��. 
 

�తండవ �్�నం:-  ఈ ���నంనం యటబక�� � ంనట ప� �తా� ఇసంకనం ������వట. తప�్న 30 � ంటబ ్టవ్ నంతర 

దమంటనం 15 � ంటబ ్టవట్  �న�్ � పటక� ఇసంక� �ం��వ �ా�వన 15 � ంటబ ్టవట్  �న�్ � పటబకన ��తతటబ 

ఇసంక� �ం��వ. ��� ��్ � ��వటయ��నం �వట �నా కటం�� నంట�ం��. 
 

 ఒకటా ���నం య �్ట  �ం�ా �������� �ర�� దయ�ం�నటట�్ �ర  �ం�ా ���నంనం �క్నట 

 �� �ాన తవట��త యనం య��నం నంం�� ��టబ� సంనాంా� �్ా�ం్.  వ�యటబక  న�� ��వణంా� ఇసంకనం నంం�� 

�నక సంనాంా� �్టకట ాసంత ం��. ��� ఈ ���నంనం �జద�తత  ావ�ం�ాన��న ��్ం ్యనా� 

�న�� త్న �క్నట  �ం�� �తన �కటనట ామ్న ��ంట�్ �అయదమననం�� యమవ్ాన�నం న�� లస�న �� ���నట 

అం క �క్   ందమ న �ా��� తరం��. 
 

 ్ ె �ధంా� ��వటయ�� త్మవట భరసంకటనా తవట��త యనకట ����వసన �క్న �తత��ననం ���ద  

భరసం����వ,  ం ంకనా� ��ధ యమ �గ ననం ��క �ంమన �తత��ననం �న���రత  ట�యవధదం / ్�త ��నం �్మ 

�జతరననం �్వటా� నంట�ం��. న��: �్ ���, �్ప, ఇపయ �తత��న  క్ ్�త��నం తకట్ాా�నం, ట�కట, 

నన్య��ద , ��న్య��ద , � నదమ��టబ ్�త��నం  కట్ాా�నం ావంట�ం��. �తతనం ��క �ంభర యమం ం ��టబ ్�త 

��నం య �్మ �న���రత  ట�యవధదం ��నటసం����వ. ���� �టబక  ��టబ� ���ధ  భర్ావస ావంట�ం��.  (�తతన 

���ద  పప���్నట – �తతన ప ��జ� నం భ�పక్ నం �ా �ం�����న��). 
 

 ���ద  భర��న ్  ద  �తత��ననం ��టబ ప �యమణం కంట� ఒకటబనావ  �ట�్  నంతర ��వటయ��నం, ావటసా� 

��ట�����వ, న��� మ�ా � ె� �తత��నల�ర �తతన ప �యమణయమనకట  �ం��  �ట�్  �వ్ంమన ఇసంక�ా కవ్� �బడ 

్ ె �న్ాన�నం, అనమ �వ్న �తత��నట ా�వ��  ా� � �� కటం�� నం�రం ంకట ్ ె �� వా� �న�్ � పటబకన ఇసంకనం పన్ా� 

�నట్ ����వ. 
 

 ఈ �ధంా� �తతనయమననం ��వటయళ్నం � త్న తవట��త ా �ద��గ� ఒక ావటసనం క్�యనట్ల�ర �తతనం 

�న��తత����� ����వసన న��ర ద�తనం అం��ం�ట�ట ��కటం�� తా�నంత �రయ నాయయాటం ానన �తత��నట 

త్వా� �న��తరత ��ల. 
 

��్ంగ:- 

 నవస �నం అనవర���న �క్ననం ఒక ప ద్నం ����్్మటనం కవ్ంం అంటఅవట. కవ్ంం పప���్ ానన 

నవస � నం ననాతయలన, సయమనంా� ్  � �ా �క్ననం �� ం ా�ం్. ఇ�  �ం�� వ��నట: 
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(1) � ���్�ష కవ్ంం / ్ ె�య � కవ్ంం – ఇ�� ��వటయ�� నం భర�� కవ్ంం 

(2) �ీ��్ ంం కవ్ంం / � కం� � కవ్ంం – ఇ�� �అయదమననం ���, వరట టటె�న్ నం ా�� భర�� కవ్ంం 
 

న�స��అ� ��ళ� ��టప్ ట:- 

(1) ్ ె�య � �బడ కట పప్   � న ్ం, ట�్ంతపం �ళ�్ �� ్మవ.  కట్ా  ం� ావనా సయ్ంనం �ళ�్ 

పటకకటం�� నంటట యంమ��. సనా� వం పయమనట కవా�న ��యనం �ా�్ �వట పటఅక వ న�క�� �ర �తతనయమనట 

భ��� ��� ల� అా��శం ావం��. 

(2) ��� �ష �అయదమననం ఒక ��న ావకట క�యం తపయకటం�� �ళ�్ ఇ��్వ. �ళ�్  కట్ా ట�వట్  �� ్�ం క��ా 

తకట్ా ట�వట్   కట్ా �ళ�్ �� ్మవ. 

(3) �అయం నం ననా యటబక  �తతం త����నమ �ళ�్ �� ్మవ. �అయదమననలన , నవస � ��ప ంతయమననంన  �వట 

�నటా నం�కటం�� � సం����వ. 
 

న�స�� లల �ల�ప�  �భట:- 

 
 

 నవస � నం� ��వ �ష సం�ంననం �ం్�న  వ�యటబక ,  వటావ, ��్ � కనటపవ �క్నట �అయదమననం�� 

భరవ��ల. కనటపవ �క్నట ్  � �ా�ర అ� ��టబంం �శ�యం నం� �నమ�ా �సం��� అసనట �క్కట �� ���నట 

అం కటం�� భరట�త ల. ��ావన సయ్మనంకచనంా� �అయదమననం కనటపవ �్మవ. కనటపవ �క్నట �అయదమనం 

నంతరా� ��ట���క యమం�ర ��� �్్మవ, న�� లస�న �అయదమనం �క్ ����ె�� ల� పపయమ ం ావం��. 

 
 

- కనటపవ ��� సయ్ంనం �క్కట ా��, �క్ �్వ్కట ా�� �� �వద � ం. 

- �అయదమ మవదకటం�� � సం����వ 

- కనటపవ �క్ �కటనట యమతప�ట ��కటం�� ��� �్వ్�ా స� �జద�తత ా� ్ీ�� ��్మయవ. 
 

����్ంగ & �����ంగ:- 

 

 �అయదమననం�� యమ �్న �నకన�ా కచ�� ఒ�� �ధంా� ్ వదా� దయ�ంభ�వ. ��ావన ఒ�� �ధయమా� 

్  � �ాన �క్ననం ఒక  దగ ��� �రాటఅ�్ా ా����ంం అంటఅవట. ��� ానన �అా� ్  � �ాన �క్న�ా ఒ��  దగ ��� 

ాట�త ల, స �ా� ్ వద� �క్న్ ె తా�న శ� ధ  �సం��ాటఅ��� �నావతరం��. ఒక �బడ నం ా����ంం భర��న 

�క్న�ాంటబ�  తరత న �� �ా� ఒక  దగవకట �సంకట �ాటఅ�ా ����కంం అంటఅవట. ఇనమ ����కంం, ా����ంం భర�� 

సయ్ంనం �అయం నంం�� �్టకట ామ్న తవ్ �్వ్నం ప ం��ెన క��త వ�ా క త్  �ంభ�వ. 

 
 

న�స�� నుం�� ��టట ప్���ా�అ� ��్ల ట����� 

 
 �క్నట �అా� ్  � �ా ��ట����� త్మవటా� ావనా సయ్ంనం నవస � నంం�� ��టబ� ��ట� పప�ర����� 

తవవంభ�వ. � సయ్ంనం ఈ ���ం�� �జద�తతనట ��టబంభ�వ. 

 
(1) �క్ననం తవవంభర ఒక   � యమం ం �వట ్ టక�ం ���వ, �అయదమననం యటబక  దటబకప�� నం��వ. 
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(2) �క్నట నం��ంం న��� అష-నం��ంం భర�� సయ్ంనం �అయదమననం� యటబక  మటబ్  �� కటం�� � ��వ. 

(3) �క్ననం �అయదమ అ��దమ వఅదంనం పట�క ��� న���వ ��� ��ం�ం పట�క ��� న�ప � ం 

(4) �క్నట  పవయ�� �టఅవటా� నం��నట�్  � ��వ 

(5) �క్ననం ఒక ���్ ె ఒకటబ ్ టక � ం 
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సా���ష బ�యయభలలల ��్ల ��ంప�ం��� ప�� ��ల�:- 
 

(1) �అయదమనట ్  ద�ా� ావం�టం ానన  కట్ా స నమ�ా �క��ం�ంకటంటఅల 

(2) �అయదమనంం�� ాట�నం�� �్వట్  భ �ం్��� �� ల� పపయమ ం నం�� 

(3) ఒకట� � ����న �అయదమనం యవన నపఉా�ం�న�యమ 

(4) ��టబంం ్��్మ  కట్ా ప �యమణంనం ����వస నంట�ం�� 

(5) �అయదమనట �వటావా� నం�టం ానన వ��ణ�కట ఇ�ఇం��ా� నంట�ం�� 

(6) �్వట్  ��వ ్వద�ం ానన, ాట�నం ��టబన తవట��త �న��కట్ ��ాటఅ���  కట్ా సయ్ం ప��తరం�� 

(7) ఈ ప ��తరననం అ��ద�ం�టఅ��� వరట టటె�న్ టట��ాన్ ామ్ం��. 
 

��ా టట� �ననస: 
 

  �ం�� ��ెపవనమ ��వటా��� ��్ ��క� �ా త్మవట భర్��� నవస � �క్ననం ్ ం�ంటకట నపఉా�ంభర 

ా టకయమనం వరట టటె�న్ అంటఅవట. ఇ�� �క్న �్వట ాయాస  ��వకనట ్వదకటం�� భర�� అ��క సంఖయనం ్ీ�ం 

�్వ్నం నతయ త్  భర్మనం. 
 

 ఈ వరట టటె�న్స ్ ె వఅదయమ 5 � ం.్ ��యసయమ ���ం�� �అదయమ 2 నంం�� 2.5 � ం.్ ��యసయమ కవా� 

శంఖం ���వయమనం నంట�ం��. ఈ ా టకయమ నంపన �వట  ���జస �నటావా� ్ ె నంం�� ���ం�� ావకట నంటఅల. ఈ 

 ���జస �్వ్నం వరట టటె�న్ ���ం�� వఅదయమనకట �� ల� �ధంా� భరట�త ల. ���ాన్ �్వ్నం ��వకనట  �కటం�� 

�టఅవటా� ���ం���� �� ల ��నటపనకట  �ా��్ ్ వటదమ న �వమ�� తరం��. యవన ��� తత  �్ళ�్ నతయ త్  అల అ�ర 

�ధంా� ���ం���� ామ్ �ా��� ��ల. ఈ �ధంా� అ�్క �్ళ�్ నతయ త్  అలయ �క్కట పట���్�ా ఇట�త ల. 
 

��ా టట� �ననస వల్ ప్ల ��ల�: 
 

1. తకట్ా పప�రశయమనం  కట్ా �క్నట ్ ం�ా�ం  ్

2. తకట్ా ��టబంం ్��్మ అాసవం అావతరం�� 

3. యంమ, ధృ����న �్వట ాయాస నం త్మవట భరసంత ం�� 

4. ాట�నం ��టబన ��ంట�్ �క్నట �� వప���ల 

5. ాట�నం ��టబన �క్ననం  కట్ా ��తం �పతరకట��ల, ్ వటదమ న ��వటదమప��తరం�� 

6. తకట్ా ఖవట్నం వ��ణ� భర్ా�ం్. వ��ణ� ాన్ �క్నకట ్� న�కం కనటద ం 

7. వరట టటె�న్స ్ � �ా నపఉా�ం�ం��ా�ం  ్

8. వరట టటె�న్స నం ్  � �ాన �క్నట వృ ్మ��వపవ ్ీ�ం �్ళ్ ాయాస � కవా� ావంటఅల 
 

 ందులల �తండ� �అాల�: 
 

1. ��ంా�న (or) individual వరట టటె�న  ్

2. �అ్ � టటెపవ వరట టటె�న  ్

1. Individual (or) ��ంా�న వరట టటె�న్ నం ��ధ � ె�నట ావనా� 

2. ��టబ� 100 C, 165 CC, 210 CC, 350 CC, 550 CC ా� �ా ంభ�వట 

అాస ��ా �టబక  ్ ంభర �క్ �జ్� �టబక  తదమ � ె� వరట టటె�న్ నం నపఉా�ట�త వట 
 

��ా టట� �ననస వలన ననా్ ల�: 
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- యమం సంత  ఖవట్  కట్ా, య వక స ం��్మనట  కట్ా కవయం�ాన�� ావంట�ం�� 

- �్వట్  ్ వదటఅ��� స �లస�న స నం న�క�� ాటం 

-  కట్ా ��నం వరట టటె�న్స నం �క్ననం నం�న�క�� ా�ం 
 

న�స��లల వట�్ చడ�ీడల ��ా�ణ – మయ�ాగ ల� 
 

Sl. 
No. 

Name of Pest 
/ Pathogen 

Symptoms/Disease or 
Damage Caused Preventive Measures Curative Measures 

1. 
White grubs 
�్వట పవవటదమ 

Damage to roots, 
defoliators (P) 

Better sunlight, sanitation, 
deep ploughing of soils 

Soil poisioning with chlorpyriphos 
20 EC 50 ml diluted with 5 litre, 
sprayed on soil of the bed. 
Alternate use of carbofuran, 
diazinon, and phorate is desirable. 

2. 
Cutworms 
 �న్  �నట్ 
పవవటదమ 

Damage to newly 
germinated plants (P) 

Clean unwanted grasses, 
weeds, collect these from time 
to time and destroy 

Treat bed soil with 1% heptachlor or 
BHC 10% dust 

3. 
Termites 
భ� నట 

Damage to roots, stem 
(P) 

Clear the site of wood debris, 
termite mounds, pre-treat soil 
with heptachlor or 
chlorpyriphos dust at the rate 
of 1 gm/polypot; avoid 
infested clay, manure or sand 

Irringate polypots affected with 
chlorpyriphos 20 EC diluted 10 
ml/lit; alternate use of fenvalerate 
0.75 ml/litre, cypermethrin 1 
ml/litre, deltamethrin 1 ml/litre is 
desirable. 

4. 
Defoliators 
న��ద  పవవటదమనట 

Bettles and caterpillars 
damage the leaves by 
eating up (P) 

Clear unwanted vegetation in 
the neighborhood of the 
nursery; do not import plants 
from other nurseries 

Spray endosulfan, malathion (0.1 to 
0.2 %) or monocrotophos (0.3%) 
on the foliage of plants. Alternate 
foliar spray of neem seed soil 
0.5%, dimethoate 0.2% and 
dichlorvos 0.25% is desirable 

5. 
Sucking pests 
వసం ్నీట్ 
పవవటదమనట 

Suck up sap from the 
leaves, makes leaves, 
makes leaves withered 
and lead to immature 
leaf shedding. (P) 

Deep plough the area nearby, 
clear of weeds. 

Use foliar spray as mentioned 
above, change the pesticide in each 
application so that resistance is not 
developed 

6. 

Damping off 
fungi 
��వట కటళ�్ 
��దమనట 

Cause root rotting (D) 
Avoid water logging, improve 
porosity and aeration of soil 

Apply to seed bed for 1 sqm area: 
formaldehyde 38% 300 ml 8-10 
days before sowing; or apply 20-25 
gm/sqm captan (0.2%), or 
carbendazin (0.20%) 

7. 
Wilt disease 
�నక ��దమనట 

Seedlintgs wilt, die in 48 
hours if not cured (D) 

Deep plough the area nearby, 
clear of weeds 

Drench the soil with zineb (0.2%), 
or carbendazim (0.2%) at monthly 
intervals 

8. 
Leaf Blight 
 ం��కట ��దమనట 

Leaves dry up (D)  
Spray carbendazim alternated with 
captan 

9. 
Leaf rust 
తరపవయ ��దమనట 

Leaves dry up (P)  
Spray carbendazim alternated with 
captan 

 
 నవస �నం �క్నకట రందస ాన్ ా��, ��ట��న ాన్ ా�� న�కం ��టబన�్  అా��శం నం��. ��టబ 

���వణకట తదమ �వయనట �సం����వ. 

బ� �ా్ డస ��్ వణం ��య��ట�సుఅ��� �్�నం: 
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 10 ా�� . ���నటతరతతయమ, 10 ా�� . సంనాయమ, 1 �. �ళ్నం కన��వ. ఈ �ధంా� త్మవట భరసం���్ 

��ప ాణ��ా ్ ె�య � �బడస నలన  ��వ �ష �అయదమన ్ం ం ్�మ�� � భర��న లస�న  ట�ాంటబ రందస ��య ంనట 

 �కటం�� అ �కటకా�ం్నం. 

అ�ట� సం���ణభల� (Insecticides): 

�్ప ్�ం�� �్్మట ాన్ భ� నట, ���యమనట �్ం్పంప����ల. 

��ా�న�  ��వ�ల�: 

(1) యనమ �్ మష 

(2) ��్  �్ ె ���స 

(3) ������ ట���స 

(4) నం����� ష ాంటబ� ���యమన �ాపతనం �టబక  ��������వ 

Transport of seedlings (��్ల ��ాణ�): 

�క్నట నవస � నంం�� ��్ ంటబంం భర�� పప�ర����� �సంకట ��క�్ సయ్ంనం �సం��ాన��న �జద�తతనట  

�క్నట వ��ణ� భర్మటకట  �ం��   �న యమం ం �వట ఇా్టం �్��్్మవ 

(1) �క్నట నం��ంం న��� అష నం��ంం భర��టపవయ�� �అయదమననం యటబక  �� కటం�� శ� ధ  ావ�ంభ�వ. 

(2) �క్నట  పవయ�� �టఅవటా� నం�రటట�క  � ��వ. 

(3) ఒక ���్ ె ఒకటబ అయ �్నపవయ�� �క్నట � �ా� ్ �ా� �� కటం�� అయ �్వ 

�వన  ��వ�ల�: 

�క్నకట �� �క ప�� �ధ ననం అం��ంభర స క� ్ావన సయమ��్మ�ా ్ాన  వటావ అంటఅవట. 

 
న��:  

1) స క�్ావనట (�అ��క �్మ) →  �����్ం, అ��� ెయ �న్ం, అ�ట��అయకక్, �అయ��న్స స �స�నస 

2) ���ం (�న�గ ) → �వ �కటప�్ ���ానమనట (అ��నమ్ ) 

3) ్�ం��ప నట (రందస) → ����� ���జ, ా ్ యటయస, �� య �జన్స, ్ �సవ్ం   

 
�వన  ��వ�ల వల్ ఉపల�ాల�: 

(1) ఇ� ����ావణయమనం� నతప��� ��  �క �ట�త ల. �్ననం� వఅస్ ��ా అం ం�అట�నం�� ��ట�త ల. 

(2) �  �నం్ , �ట�నం్ ,  ం��ెయమనట నాయ��� �క్ ్ వటదమ న �ంవటకటా� నంట�ం��. 

(3) ట���వణంా� ��దమ���నట 10-20 ��తం ావకట ్ వటదమ��ల. 20-25 ��తం నతప��, వఅస్వం 

 వటావన ������ా తా�గం�ా�ం్నం. 

(4) �్న నంం�� సంక��ంభర ��దమళ�్ ��ంత�టవకట �  ��ంప����ల 

(5) నపఉదకవ���న స క�్ావనట దణ�్ంా� ్ వటదమ��ల 



 

20 
 

(6) �్న వ�్క నకణ�నట ��వటదమప���ల. �్వ్కట ా�వ, �వట �అా� నాయయావ��ల. 

(7) ాటట�వయమ ్ వటదమతరం��. 

(8) ాృక సం�ం��త వఅా�న ��ణయత, వటమ ్ వటదమతరం�� 

(9) ప�ావన �టతనం �� ���న ప �యమణం ్ వటదమతరం�� 

(10)  ��తరకట  వటావన ఖవట్ తదమగ తరం��. ్ాన  వటావ ధవ, నమవఅన ��య త్  అ��కంా� నంట�ం��. 

(11) ప �స �న అనంకచనత, ����ావణ �తపత్యమ కవా� నంటఅల. 

(12) ్ాన  వటావనట  ంతా� నపఉా�ం�ంకటంట� అంతా� ాృ��ధ  భ�ం ం��ల. 

(13) ��నట�యం నం� ం. �్నకట, పంటకట  టబక  �� కనటద ం 

(14) నతప��, వఅస్వ ్ాన  వటావన  �ం�  ����నపవ�� అ��క పపఉ�నయమంట�ం��. 
 

�వన  ��వ�ల �ాడ�ంలల  �య��తల�,  �ల���వల�: 
 

(1) ్ాన  వటావననం �్��, ��నటతరవట దన పప�ర��ననం నం�కచ� ం. �న్� పప�ర��ననం �నా నంభ�వ. 

(2) ్ాన  వటావననం పవవటదమ యం ంన�ానం, వట�్న  వటావన�ానం కవ�� ���కచ� ం. 

(3) �తతన ���ధ  భర్ నమనపవ�� � టా� �తత��ననం ్�ం ప��శనంన�ా ���ద  భర�� 24 దంటన త �్త 

్ాన  వటావననం పటబకంభ�వ. 

(4) ��య��ట్్ ె స మంప���న ద��ావ �ర�� (� న్ ్ీ �్డ) దయ�ంభ�వ. ద��ావ ��టబన  వటావనట 

��� � ం. 

(5) సయవధాంత���న �వయకట యంమ ��ణయత దన కన్్ ననం ����వ. 

(6) ్ాన  వటావననం పపా మత్ వంద సంస ననంం�� ా��, నయ�క���న ్ ె��్ట� సంస న నంం�� ా�� ��నంా నట 

భర్ మవ. 

(7) ్ ెవటకట � �ద్ంప���న ్ాన  వటావ�్ ����వ. 
 

వ��్�ంస� సు్  
 

 ��న ��యమన సంత్� ాృ��ధ  భర్���ా ా ��కన్్, అ� అ� �స �జంభర ప�� �ధ ననం ా ������కంంస 

అ� ��టబ ��్ � త్మవల�య  వటావనం ా ��కం�� సక  అ� అంటఅవట. యమనావ��� నపఉదం న�క ా��వ�్��న 

కటణ్న కచవా�్నట, పం��్ , �కటనట, భ���త భ���వం, అా���యమనట ప�ావన ్�� � నలన ��టబ� 

��న��యమనట ��వంా� �సంకటంటఅల. ఇ� ప �యావణయమనం� ాయవధప��వధయమననం ్� ��నట�య ���వణకట 

�ా�య�ట�ట ��క �నటాలన  వటావనం  ��తరకట అం��ట�త ల. 
 

వ��్�ంస� �్ ��య��అ� ఉపల��ంంు �ానసామభల �అాల� 
 

(1) ాట�్ ె �� వననం నం�ర� (��  �్నట భర్� వ��నట): ఐ���్మ �్ టట��, ్ట��పనస ్ట�� 

వ��నట యమఖయ���న� 

(2) ాట�నంపవ �� వననం నం�ర� (��  �్నట భర�� వ��నట): �టబనం ట  �టబయమ  నమంా�టఅ, ట  �టబయమ 

్��్మటబ�� వ��నట యమఖయ���న�. 
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 �్న్ ె �� వననం సం� �ంభర వ��నట (� టబ వకం) కం�� సంక నం త్ �తంా� త్మవట భర్మటకట 

అనం��ెన�, �టబనం పవనవటతయ త్  శ��త కచ��  కట్ా కనంక �టబ�  ం్�క భరసం��ాటం యంమ��. 

 
��య�� ట��భ �్�నమభ: 

 ఈ  వటావ త్మ ��� నపఉదప�� ప��వదయమనట కచవా�్న భ�తత , �కటనట, ాయాట�్ ాయవధ 

ప��వదయమనట, ాంట ఇంటబ భ�తత , కనటపవ �క్నట, ా ��� ట�క , భ�వకట ్�్�య, వంపపవ �� ట�క , ప�ావన  వటావ, 

��ళ్  వటావ, � నదమన�. (1) ్ ���నటయ 30 � ం. (అ��దమ) నంతర ననా స నయమనం �టబక  �� �ావ కవా�న 

��టటకనం ����ంట��ా ా��, భ�క్�ా ా��, క�ప �ం�ననం ా�� భరసం����వ.  ం� నంం�� ావషం నంం�� 

�����టఅ��� ఈ �ాటటకనట ఒక � డ నం నం��వ. ��టటక  అ��దమ వఅదం దటబకా� నం�రనమ భర్మవ. అ��దమ వఅదంనం 

�నశయంా� కటక�్  స్వఅాం కవా�న ���ఇ � ్ీ�ం, భ�వకట ్�్�య, ���ఇ � �కటనట ాంటబ ప��వధయమననం 3-4 

అందమక�న యం ం ావకట పవభ�వ. ���్ ె ్ ె భ�్�యన ప��వధయమననం �� ��� ��టబ�ా ఈ ��ట్నం �ం��వ. ���� 

�� ���� ఒకట� � ్వద�్��  �ం�� �� �న తవట��త పప్  � వపవ ్టవటకట 2000 ��న��యమనట (2 �� ) 

ా నమవ. ��టబక్ ె మ�ా�న ా ��పటఅక నట క��యవ. ��టబ�  పవయ�� త��ా� నం�రటట�్  � సం����వ.   �కట ఒకట� � 

ా��  �ం��ట�వట్  ా�� �ళ�్ �నమ్ వ. 

 
 ా ��కం�� సక  � టబట� � త్మవాటఅ��� 30-45   �నట ప��తరం��. ప� �తా� త్మవలన కం�� సంక  

నన్ా�, �రవా�గ  నంట�ం��. ్�ధయలన భ��� ��స�� నం� ం. కం�� సంక  త్మవలనట�్  � �ధ  �ం�ం��నా 

తవట��త 3-4   �నట �టబ� �న్టం ���వ. 

 
 ��న��యమనట �రయనం ��తరకట్ంటట నంపవ�� ��ణ్�� ��ల. �బడ ్ ెన ప �మన ా �� పటఅక ననం ����్�� 

త్మవలన కం�� సంక నం ��టబకనం ఒక కటపయా� భర�� ఒక ప�ట నంమ�ర �ా�వన ��న��యమనట కచ�� నంపవ�� 

��ణ్�� ��ల. ఈ  వటావననం 3 �.�. �న�్ � నం �వ్ంమ సం�ంననం �ంపవ���, �న్టబ పప�రశయమననం �నటా 

నం�ం����వ. 
 

 ఈ ��న��యమననం యవన  �ం�� ��వయమన ���తం �ం్�న, కట� ణ్న ాయవధ ప�� �ధ న ��టటకనం 

ా ంనట����వ. 

 
ప�్��ట్  ��వ� ల��� ��ం��్�  ��వ� 

 ా�� ్ణ ��ప ం��నం్  నాయయల�య భ�తత  భ���వం,  �వన �కటనట, దమవ�పవ ��క్, �� �త�్ం,  న�్ �� ాంటబ 

కనటపవ �క్నట, కటణ్న కచవా�్నట, పం��్ , ా � ఊక, భ�వకట ్�్�య, వంపపవ �� ట�క  �్వట శనద�� ట�క , 

ప�ావన యటతపం�ా కవ��న ్��నం కం�� సంక  త్మ �కట నపఉా�ం�ా�ం్నం. ా �ష ��నంనం �వట �నా� 

 ���త న పప�ర���ా  ం్�క భరసం��� ఒక ్టవట నంతర,  �ం�� ్టవ్ ���నటయ, అాసవ���నంత �� �ావ దన ా ్� 

తప��్వ. ాయవధ ప�� �ధ ననం ఒక ప ద్నం ావటసా� సంయమవట 30 � ం.్ యం ంనం ్�వటస త , యధయయధయనం 

ప�ావన ్�� కవ్�న �టబ� స �ప�రంతా� �నట్ తత 8-10 ��నంన స ప్ ్���్ట భ పవయన ఒ��్క్ �� వనం �్�� 

ా ్� �్న యటఅక ��� ్ ెన సంయమవట అవ్టవట  తరత  ాభర్ావకట �ం��వ. ్�� యనంా�ా ్ ె వఅా��ా అన��వ. 

3-4 ��ననం్  ��ం��ప్  ప��వధం �అా� మ��� ��ణయ���న కం�� సంక  త్మవావతరం��. 
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�తండవ పదధప: ��ప� పదధప: 

• � టబ భ�తతనం మనా యమక్నట భర్ాన�నం, తవట��త �� వనట, �� వనటా� �్స త  కటపయా� 

త్మవటభ�్మయవ. 

• �కటనట, కచవా�్న భ�తత , ప�ావన  వటావ, ్�� నమంటబ ప�� �ధ నట ఒక పన�� �� వనమా� �్��నపవ�� 

������ం , ్ ెన భ�వటకట ్�్�య, ���ఇ � �� ట�క  నమంటబ ప�� �ధ నట �్్మవ. యధయనం యటబక� పన్� �� వా� 

�్్ మవ. 

• �వట 50 ��తం నం�రటట�క  �ళ�్ మనక �ంభ�వ.  కట్ా �వట �� ��త  కం�� సంక  �� ం. 

•  �ం�� �� �న తవట��త కం�� సంక  కటపయనం �్�� నతయ త్  అావతరం��. ఇ�� 60 0 � ంటట �ా�డ కట ��టబన ��ంట�్ 

కటపయనం� ��టబ� కన్����యవ. 

• యణ్ �్�� పవటకక�� �ర 5 ��తం ్ట �్ మనం, �టబనం కవ్� �్్మవ. 

• సంయమవట 2-3 ��ననట తవట��త కం�� సంక  త్మవట అావతరం��. కం�� సంక  స �ా� త్మ ���ర  వటావ నన్ా� 

�� ��ా� ��సన న�కటం�� ావంట�ం��. 
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��ం� ్�  ��వ�లల్  మభఖయ స� షఅాల �ా�ం 

��మ సంఖయ ��ం� ్�  ��వ� న�్ � వ�సత�ం స� ట�ష 

1. ప�ావన ్��  వటావ 0.5-1.5 0.3-0.9 0.5-1.9 

2. ా�� ్ణ కం�� సంక  0.5-1.0 0.4-0.8 0.8-1.5 

3. పటకణ కం�� సంక  0.7-2.0 0.9-3.3 1.0-2.0 

4. ��ళ్  వటావ (��్ వటకవట) 3.0 2.0 2.0 

5. ��ళ్ ����స (45%) �రయ 2.2 1.3 1.0 

6. ా  �� / �టక  వటావ 0.5-0.7 0.4-0.6 0.1-3.0 

7. పం��  వటావ 3.75 3.13 2.5 

8. ా �్ ా�యస ��్ ంట  వటావ 2.0-2.4 1.5 1.0 

9. పమ్  టక  ్ ెవట్  (సదట�) 0.5-0.7 0.1-0.2 0.6-0.8 

10. ్నటద 0.62 0.15 0.46 

11. �నంయమ 0.75 0.12 0.51 

12. అనసం  0.71 0.15 0.58 

13. అ�శ  0.70 0.15 0.60 

14. ్�వ్ ్ సవ 0.72 0.10 0.53 

15. �్వటశనద ్�ం�� / భ�క  ్ 6.5-7.5 1.3 1.5 

16. నంావ్న్�ం�� 4.7-6.2 2.0 1.3 

17. �ా్�ం�� 4.8 2.0 1.3 

18. �్ప ్�ం�� 5.2-5.6 1.1 1.5 

19. �యమ పవ ్�ం�� 4.0-4.4 1.9 1.4 

20. ��నంద్�ం�� 3.9-4.0 0.9-1.0 1.3-1.4 

21. ప త్ా�ం�న ్�ం�� �� ట�క  ���న� 3.6 2.5 1.6 

22. ప త్ా�ం�న ్�ం�� �� ట�క  �్�� 3.6 2.5 1.6 

23. �� ా�కట �్సక 1.12 0.84 0.80 

24. వకతపవ �� �� 10.0 1.2 0.7 

25. భరపన �� ట�క  4-10 3-10 0.3-1.5 

26. భ�వకట యమ��గ  (ట�నక్ ���) 1.0-1.5 4.0-4.5 2.0-7.0 

27. ా ��కం�� సంక  1.5-3.0 1.05-2.2 1.1-1.75 
 

��దు�� ����మ�ళ� 
 

ాట�్ ె  తరత  య��నట ్ �యట� భరసం����వ. యటబక , ఇసంక  వటావ (3:1:1) �శ�యయమనం 20 � ం.్  తరత ా� 

నం�రటట�్  10 X 1 ్ � ె� �బడస త్మవట భరసం��నాన్మనం. 
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 ��ట�ం ంకట ��వం   �నట యమం ం ��టక��శనంననం (్� �ట & �అ���కష) యటబకనం కన��వ. ఇ� 

రందస, భ� నట పటకకటం�� ��� �ట�త ల. �తత��ననం ���ద  భర��త  �న���రత  సయ్ంనం  ట�ాంటబ ��యధంనట 

 �ావ. ��నం �తత��ననం 21ా��  ��పకష కన��వ. ��ట� యమం ం �తత��ననం �టబనం 48 దంటనట ��న�బటఅక వ. 

య��నం్  �� �ావా� భ�ళ�్ న��� ద��నట భర�� �తత��నట �వ్ యటబక  క��యవ. తవట��త య��న్ ె   ం�� ద��గ  క్�య 

నంభ�వ. 

   � న ్ం ట�్ంతపం �ళ�్ �నమ్ వ.   జ ��యష నపఉా�ంమ �ళ�్ �� ్మవ. �తత��నట ��టబన  

5-10   �ననం �న��తరత ��ల. 45   �న తవట��త 3-5 �కటనట ్వయ��న  శనం ��వటనం ��వ �ష సం�ంనం్ �� 

(5” X 9”) యమ �్వ. 

 ��ట� యమం ం �అా� �వట ్ టఅక వ. ట�్ంతపం సయ్ంనం యమతప�ట ��వట �క్ననం ్ ��వంమ ��వ �ష 

సం�ంననం ��టఅవ. 

టట�� ��్లను ��ంంు �్�నమభ: 

 ్�����ా�  తరత  య��ననం త్మవట భరసం ��నాన�నం. ��క �ంమన �తతనయమననం  �్పప�ట �టబనం 

��న�బటబక  పదనట  ం�నం �వ్ టక  ాన�నం. ఈ �ధయమా� 10-15   �న ావకట భర్ాన�నం. ా�ం�్ ె ననా �� ట�క  

ప� �తా� �� ావనం. ���ా �తతనయమనం �నకనట కచ�� క�్�ం�ంనం. అట�ాంటబ సయ్ంనం �బడ కట 5 ��్న 

భ పవయన ��ట ాన�నం. ��టబన ్� ప పనట�ా� యటబక� క్�య �్ ె ద��గ  పవట�ాన�నం. 

టట�� ��్ల న�స�� 

 పప్    �   జ ��యష �ా �వట పటకాన�్మనం. 15-20   �ననం �తతనయమనట �న��తరత ��ల. 

�క్నట �అా�  �� �ాన తవట��త �వట పటక�ం తా�గంభ�వ. 

స్ంప� ��య�� ట��భట: 

• 9 ��నన నంం�� 1 సంాతసవ ��నయమనం నవస �నం ట�కట �క్ ��న్ ��యసం అవ అందమళం నంం�� అందమళం 

ావకట కవా� నంట�ం��. 

• � � ె� ామ్న తవట��త ���� సకంపవ ా� యమవట్కట� ��్ ంట��ష కట ������నా�ం్. ��వట య�� నంం�� 

�క్నట �్మటకట యమం ం ��వట య��� �అదమా� త�పాన�నం. 

• �క్నం ��వట య�� నంం�� �్టకట ���న తవట��త ��ం� వఅదయమ 2 � ం.్ �్వట వఅదయమ 20 � ం.్ 

�� �ావ నం��నట�్  క త్  �ం�ాన�నం. 

• ��ం� వఅదయమ మ � �ా �� కటం�� ప ం��ెన క త్�ా నవక ాన�నం. 

• పపక్ �్వట, ్�న్ �్వట్  న�కటం�� ����్్ాన�నం. 

• సకంపవనం ాట�నం ��ట� ావకట �రయ � � �� కటం�� � �ాన�నం. 

•  కట్ా ��నం �న్ నం�కచ� ం. 
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అ్�య�మభ – 2 

��తన ప�� �� నం (�ీడ టటఅాాల�) 

  
 
 �తతనయమన నతయ త్ , ��కవణ, �ాపపవ��ం, ప �����ం��ం, �న్ నం��ం, యమ �్ట భర్మట 

� నదమ పప���్ననం �ా �ం�ం ��సత �యమనం �ీడ టట��ాన్ అం ంవట. 

 
 పవ��యననం రన��కవణయమ � � �ాన తవట��త అం�యమ �తతనయమా� యమవటనం. యన  ��కయీమనం 

�తతనయమన నంం�� �న�� త్న �క్నట ��ట�ట ప�వ్ ��నయమ నంం�� �వటదమ�ంనా��. ��ావన యనయమ 

యంమ �క్న �ా్దవా� �తతనయమనట ����నపవయ�ర ��్ాంత���న ��్ ంట��షస నం త్మవట భర్ా�ం్నం. 

 
��త��ల ����ణ,  ం���, �ర్ప�్డం: 

 
 యంమ ��ణయతదన ��వట �క్న ��సం �తత��ననం సయకచవట్��ా�ం నంం�� ��రతావకట అ�ా 

 శననంనం శ� ధ  �సం����వ. 

 
(1) ��త��ల ����ణ: 

 
 �తత��నట ట� �కంా� ��క �ం�ా�ం్ న��� పం్�ణ� ��వటనట, �తతన ��ం��ప నట, అట� ��ఖ, ప ���ధన 

సంస న నంంమ ��్�యం�ం��ా�ం్. 

 
 ట� �కంా� ��క �ంభరటపవయ�� యధయ ా్సంనం నం�� �  దయంా� ావనా భ�ట్నంంమ  ం�ం����వ. ్వట 

��ట నట�ంకటనా స నం  క్ స్వఅ����� అనంకచనంా� నం�ర �్  క ��ప ం���ాంమ కచ�� �తత��నట 

��క �ం�ా�ం్. 

 
��తన ����ణ పదద��ల�: 

 
 సహ ం�ా �ాల� ��త��ల�:  ట�కట, �్ప, �్ ���,  �దమ, య��ద  � న�ెన భ�ట్ నంంమ  �వన పళ్నం 

��క �ం�ా�ం్. 

 ట�ప�� ��దపడం:  ్  దయమనం, మంత, �టవటద � న�ెన భ�ట్ ��య�ననం భర్�ా, �� ���ెన కవ�న�ా, ��ళ్�ా 

కట పా�ం్. 

 న��అ���న అ�మ్లనుం� : సవటదమ��, �నా� � (్టకవపకస) ాంటబ భ�ట్ ��య�నట క త్  �ంమ ��టబ �తత��నట 

�సం��ా�ం్. 

 
��త��ల�  ప��డ� �����ంట��? 

 
 పం��న పళ్నంంమ యమతప�ట �తత��నట �సం����వ. కం�దన పళ�్ �కటప�్ నంంమ పం�� వందమ�� 

యమవా��్ ��్మవ.  ం��న పళ్నం అ� పా�న� యమం ం ��్మయవ. భ�ట�క   క్�ం క�క����ర �్న ్  ్  ద  �టక 

పవమ ��� ్   �వన పళ�్ �సం��ా�ం్. 
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(2) ��ం ల�  �డం 

  ం�� ప��ల� అా�లనుం�:  సవటదమ��, �నా� � ాంటబ పళ్నం, ��్ననం ా �� సం�ంననం ావంమ న��� �్న 

్  పవమ  ం��బ���వట. ��టబ� పదమనా టబక  ా�ం�నట �ట�త వట. 

  ం�� పయల� అా�లనుం�:  నన్ తరయ�, �ీయ తంా���, �ీయ తర �ల � నదమ భ�ట్ పళ�్, ��్నట 

 ం�నం  ం��బటబక  �� ంవట కవ�న�ా �అ�� భర�ాత  �తత��నట �ట�త వట. 

 �ండయల ప�� ��త��ల�  �డం:  �్ప,  �దమ, �్ ���, తరవక�్ప, అ��క � నదమ భ�ట్ పళ్నం 1-2   �నట 

��న�బటబక , తవట��త భరతరన�ా ����్ పళ్ ��క్నట �����, ా�ం�నట  ం��బ���వట. ��న్య��ద , ్  దయమనం, 

��సంస ాంటబ భ�ట్ �తత��ననం అనమా� �తరత ��వట న��� �నాభరట�త వట. �ీయ తరయ���్ననం �్�� �ళ్నం 

��న�బటబక  తవట��త భర్�ా �తత��నట �ట�త వట. 

 
(3)  ండ బ�ట్డం: 

 ా�ం�నట ���న తవట��త ��టబ� న ్ం 8 నంంమ 11 ావకట, య��యవాం 2 నంంమ 5 ావకట 

 ం��బటఅక వ. ఇం ం��సం �తత��ననం ా ��సం�ంన ్  పవ��వ. ��� స �స � �్న ్  �� ం. 

(4) ��త��ల� �ర్ం ట��డం: 

  ం��బటబకన తవట��త ��య�నట, మనా �ళ�్, ��్న �� ట�క , యమక్నట �����, తపయ� ా�ం�నట, 

��పటబకన ా�ం�నట కచ�� ్ ��� �్మవ. ఇం ం ��సం ��ం�� ప దతరనట ����వ. 

 ట�ప�� ��డం:  �ళ�్, ��య�నట భర్�ా ్ ��� �్ా�ం్. 

 �ట��� ���� ట��డం:  ా�ం�నట �ళ్నం �్��త  యంమ� ��ం���� ��దమ��ల. భ�తత , �రవకా� ావనా 

తపయ� �తత��నట ్ ెన �రనట��ల. ్ ె��టబ� �్వట భర��, యంమ �తత��ననం  ం��బటఅక వ. 

 ట�ెయడం: �రవకా� ావం�ర �� ట�క ,  ంయమ�, �తత��నట భర � �ా�� ����్్ా�ం్. 

  �్ంండం: �వ్ంమ, భ�తత  నంంమ �తత��ననం �్వట భర్ా�ం్. 

 
(5) ��త��ల� మం�� ��డం: 

నవస �నం ననా �తతం �తత��ననం యంమ ��టబ� ��టబ వందమ, � ె�నం �టబక  �సం��ా�ం్. ప��� �� 

�తత��ననం ా��వ �్్ా�ం్. 

(6) ��త��ల� �ల�వ ట��డం: 

���్వ ���అాలం వ�ం�� ��త��ల�: 

 �్ ���, �్ప, ఇపయ, ట�న, �జన �, దమా�గనం, దమయ���, ట�కట ాంటబ భ�ట్ �తత��ననం ��ంట�్ నవస �నం 

�తత�ం యంమ��. 

 ��్వఅాలం ఉం�� ��త��ల�: 
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 ఇట�ాంటబ �తత��ననం �� �� �్న ్  కటపయనటా� �� ��, న��� ా �� సం�ంననం న��� �ీనట భర��న 

��అఇననం, �పయమ�ననం న��� యటతనటనా �ీట�ననం �నా భర్ా�ం్. న��: ట�కట 

 

��త��ల అం���ణ (SEED GERMINATION) 

(1) పవ��యననం ప �ద సంపవ్యమ, రన��కవణ �వద�ం ానన రనమనట, �తత��నట ్వయ���ల. 

(2) �తత��నట �న��తరత టనం ఈ ���ం�� ��్మనట పప��న �వ్�్మం��నట: 

a. �తత��నట �న��తరత ట  పవయ�� �వటదమతరం�� 

b. సం��త ాస  అంట� ్�టబ? (�స ���్స) 

c. �న���రత  శ��త (ా్�వటబ) 

d. అంకటవణ �ర�ం (�� ���్�ష �ద్)  

e. �తత��నట �న��తతటఅ��� యమం ంా� భరపటకాన��న పనంనట (్ీపటటపట-��ంట) 

(3) �తత��నట త్మవలన ��ంట�్ �న��తత����� యమం ం �తత��నట అంకటవణ అ�్ పప���్కట �� దయ��్వ 

(4) ఈ అంకటవణ పప���్ �్ �్వట �జతరననం �్ �్వట � �రత సయ్ంనం � నావతరం��. అనా� �తత��నట 

���ప ాస  (సం��త ాస ) నంం�� �టనల్��వ. �తత��నట సం��త ాస నం ననాంత ��నం �న��తతావ. �తత��నకట 

తా�న ా�వ, �వట న���త  అ� తా�న న��ర ద�త ా ద  �న��తరత ��ల. 

(5) సం��త ాస  అనా� ్�? 

�క్ ్ ెన �తత��నట ్వయ��న ��ంట�్ �న��తతావ. �తత��నట ప �పక్ శనం ్వయ���� ప �సవ ����ావణ 

ప ��� తరననం   ం  ్� �న���రత  శ��త ��టబనం నం్�సంత ం��. ��ంత��నం తవట��త అ� శ��త� ���ం్��� 

�న��తత����� �� దయావ��ల. �తత��నట ్వయ��న తవట��త నంం�� అ� �న���రత  ావకచ దన అభరతన 

��నమ�ా “సం��త ాస ” అంటఅవట. 

(6) �తత��ననం నం�ర అఅ ����� �య్యమ సం��త ాస కట ��వణయమ. ఒక క�స � �ద్త ��నప ��్ ావకచ ఈ 

సం��త ాస  నంట�ం��. � తవట��త �తత��నట �న��తరత ��ల. 

అంకటవణ శ��త �తత��నట �న్ నం�ర ప �సవ ప ��� తరనట్ ె కచ�� ���వప�� నంట�ం��. 

(7) �తత��నట సం��త ాస నం అ��ద�ంమ��, తవట��త ����ావణ ప ��� తరనట అనంకచవం�క �� లనన  

�న��తతావ. ఇట�ాంటబ ప ��� ్� �వరం  సం��త ాస  అంటఅవట. ఈ సం��త ాస  ���ా   �న నంం�� ���ా 

ాం న సంాతస �న ావకచ నంట�ం��. 

(8) �వఇంధ సం��త ాస   �ం�� ��వణ�నట ాన్ కనటదమతరం��. 

 ప �సవ ��వణ�నట 

 అంతవగత ��వణ�నట 

(9) న��ర ద�త, �వట, ా�వ అనం ప �సవ ��వణ�నట తా�న ��ళ్నం న�ం�� పకంనం �తత��నట �న��తతావ 

(10)  యం ���న �� కా�యమ, స �ా� పం�� ్�ం�యమ న��� �తతనయమ, ్ వటదమ న �నటపవ భర�� వట�్��నట 

� న�ెన అంతవగత ��వణ�న ాన్ కచ�� సం��త ాస  �� �� �ాం����తరం��. 

(11)  �తత��నట �్ననం భర � సం��త ాస  నంం�� �రవట��� �టబ� ్ీనట్��ా�ం�ా అ� �న��తత�ం ��ప వం�ట�త ల. 
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(12) �న���రత  శ��త ఒక భ�ట�క  నంం�� ్వయ�ర ా�ం�న�ాటబ�� �న���రత  శ��త ఒ�� �ధంా� నం� ం. �తత��నట 

�న��తత����� యమఖయ ��వణం అంకటవణ శ��త దన ��ప ధ�క అకం ్వయ�టం. 

(13) ��ప ధ���కం ్వయ��న �తతనం అనంకచన ప ��� తరననం భ�ెతనయాంత��� అంకట �సంత ం��. ఈ �ధంా� �తతనం 

అంకట �ంమ ��వట �క్ా� యమవటయ భ�ం దన శ��త� ��� అంకటవణ శ��త అంటఅవట. 

(14) ఈ అంకటవణ శ��త �్వట �్వట �జతరననం �్ �్వటా� నంట�ం��. ఈ అంకటవణ శ��త �తత��నట �న్ నంభర 

ప ��� తరన్ ె కచ�� ���వప�� నంట�ం��. 

(15) �తత��ననం అంకటవణ శ��త ��న ప ��్ ���ా   �నట యమతప�ట ��� ఒక ��యవ �జ్ �తత��నట ఒక 

సవసంసనం ��లయ సంాతస �నట �నటా ననాపయటబ�� ��టబ అంకటవణ శ��త ��నంయ ం. ����� ��వణం ప �సవ 

��ప ం��న ����ావణ�ట. 

(16) అంకటవణ శ��త నం�ర �తత��న�ా ��టబ�� అనంకచన ప ��� తరననం �న��తరత ��ల. ఈ ��వట �క్నట 

ాట�నం ��ట����  ంతత్వా� �� వప�� స్తంతప �క్నటా� ్  � �ా శ��త� � పవ��ఉ అ�� ��టబ 

అంకటవణ �ర�జ��� � వ్నం. 

(17)  కట్ా అంకటవణ శ��త, అంకటవణ �ర�ం ననా �తత��న త్వా� �్ననం �� వప�� �క్ా� ్ వటదమ��ల. 

(18) �తత��ననం �వఇంధ సం��త ాస  నంం�� �యమ��త భర్మనంట� �తత��ననం ��ట� యమం ం, ��టబ�� ��ాన��న 

����ావణ ప ��� తరననం కవయం�ంట�్ �ీడ ్ీప టటపట ��ంట అంటఅవట. ఇ�� �్వట �్వట �తతనయమననం �్వట �్వట 

���నటా� భర్మవ. 

 

(7) ��త���అ� మభందు�ా ట��� ం�యల�: 

 ���ా �తత��న�� యమం ం ���ా �వయనట భర��త  ా�� అ� �న��తతావ. న��� భ�నమ��నం తవట��త ా�� 

�న��తతావ. ��టబ�� ్ ెన దటబక  కా�ం నం��ం ాన్ ా�వ, �వట భరవ�ా్ావ. �టబనం అ�్క వ��న �వయనట��ాల. 

 అ�య���డం: నన్తరయ�, �� �సన,  �నమ, �ీయతర �ల � నదమ భ�ట్�� ావం�ర ్  ద  �తత��ననం ��ంభ�ం 

అవద��్ా�ం్. ఇం ంకట దటబక  నప �తనం ్  వట ద�ం, క త్�ా ా�ం�కా�ం ��నా ద  ��ంభ�ం ా�ట� ్ టక�ం, 

దవటకట ��ా�తం�ా అవద��్�ం భర్ా�ం్. 

 
 ��నబ�ట్డం: కవక, నన్య��ద , మంత � నదమ భ�ట్ �తత��ననం (3) ాంతరనట �న్� �వట, (1) ాంతర 

�తత��నట నం�రటట�్  �జ్� �టబక  (2) దంటన నంంమ (48) దంటన ావకట ��న�బటఅక వ 

 తరయ� �జతరనట, సం�అ�మన, �ీయతంా���, � నదమ భ�ట్ �తత��ననం �ళ�్ �అా� ��మ �� లయ 

్  నంంమ ��ంమ, ��టబనం �తత��నట �్��  �తపం�� ��న�బటఅక వ. 

 ��న �బటబకన �తత��ననం ��ంట�్ �తతకటం�� ��ంత��పవ ��నం �వ�బటబకన తవట��త ���త వ. 

 ��ణ��య ా���� సనచ్ద �� �య్యమ: ఒక ��నం �తత��నకట ా�ా సనచ్ద �� �య్యమ 250 ్.�. ఒక 

��్ ��క� న��� ా�� ��తపనం కవ్�, కవ��ా 20-25 �యమ��నట కన��వ. తవట��త �య్యమనం 

్ ెనంంమ ాంభర�� ��తపనం �న్� �వట �� ్మయవ. భ�నమట�వట్  �ళ్�ా క�� �ా �య్యమనం ప� �తా� 

�� ల�నమ భర్ మవ. ఈ �తత��ననం ��ంట�్ �తతా�ం్. ��� ఈ ప�� అనంాా�� న�ెన ���ఇం�� 

యమతప�ట భర్మయవ. 
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 ���� ���� ��న��ట్డం, ఆ�బ�ట్డం:  ట�కట, ్ా�స, వకత�ం నం, కవకాంటబ దటబక  ్ ంకట దన పళ్కట ఈ ప ధ్ 

నపఉా�ట�త వట. పళ్నం (�తత��నట) �టబనం (24) దంటన ��పవ ��న�బటబక , తవట��త ��నం (24) దంటన 

��పవ �వ�బ���వట. ఇనమ ��న�బటక�ం, �వ్ టక�ం, �తతనం ్ ె ్ ంకట పా�న�ావకట భ�నమ ట�వట్  భ�్మయవ. 

అపవయ�� �తతనం �టబ� ్ీనట్కట� �న��తరత తరం��. ఇనమ �వ�బటక�ం  �ాట�వట్  భర్మయననా�� �జ్� �టబక  

యమవటతరం��. 
 

 ఉ��: ట�కట – (7) ట�వట్ , ్ా�స – (3) ట�వట్ , కటంకట�� – (2) ట�వట్  

 
 ��త���ా మభందు�ా �లఅతపత ంండం:  ���ా �తత��ననం ��రతయమం�ర �న�� త్ ం�ాన�� నంట�ం��. న��: 

��సంస,   జ ావడ, ్ా�స � నదమన� ఇం ం��సం �తత��ననం ఇసంక ్  కటపయా� �� ��, ్ ెన 

ా ��సం�ంనట క��యవ. ��టబ ్  �ళ�్ �నట్ తత త��ా� నంభ�వ. �న�� త్నట�్  క�్�ం�ా��్ �తత��ననం 

��� ��వ �అయదమననం �తతా�ం్. యటనమంకటవం ���ఇ ్నకటం�� �జద�తత  �సం����వ. 

 
 నూ����ం ల�: �్ప, ��నంద, ఇపయ, ాంటబ న �� ా�ం�న�� ్ �వయనచ �వపనక్వన� ం. ��� ��క �ంమన 

��ంట�్ ���త వ.  ం ంకంట� �తతనంనం న �� ��తం తా�గ�� తత ావంట� ��� ్ాం కచ�� తా�గ�� తరం��. 

 స�ాస�� ��తడం:అ�్క ఇతవ �జతరన భ�ట్కట ్ �ధ���న �వయ అాసవం న� ం. ��టబ� స �స � �తతా�ం్. 

న��: స �్, �నా� � � నదమన�. 

 

  



 

31 
 

అ్�య�మభ - 3 

��్ల ప్��య��పత  
 

�క్ననం పపతరయతయ త్  �తత��న ��్ � న��� ��ఖన ��్ � �వటదమనం. �తత��న ��్ � � � �ా పపతరయతయ త్� 

దమ �ంమ ��నటసం��� న��ాయమ. ఈ అ��య్యమ ���ఉతయ త్  ��్ � �క్ననం పపతరయతయ త్  భర్మ �����న 

దమ �ంమ ��నటసం��ంటఅయమ. 

 
వృక  ���ల� – �ా�� ప్��య��పత  

 
�తతనయమన నంం�� ��కటం�� �క్న ���్ వఅదయమనట నపఉా�ంమ ��� తత  �క్ననం నతయ త్  భర్మటకట 

���్ పపతరయతయ త్  అంటఅవట. 

 
 �నంయావన ��్ � సంక��ంభర అతరయతతయ నకణ�నటనా �క్న నంం�� నతయతతల�య �క్న�ా కచ�� 

తవ్ �క్�్ �� వ నంటఅల. 

 ఇనమా� �్వటా� తవ్ �క్న నంం�� ���్ పపతరయతయ త్  ��్ � నతయ త్  అల�య �క్ననం తవ్ 

�క్నం� అతరయతతయ నకణ�నట ప� �తా� సంక��ట�త ల. ��� �తత��న నంం�� ఇ�� ప� �తా� 

ట�ధయప� ం. �తత��న నంం�� ్ ంమన �క్ననం ్ వటదమ న,  తరత , ాన్యమ య �్మ 

ప �యమణయమనం �నా��్�ా పప  �్స త  ఒక ����ా ఇం��కటబ �� వ ావం�ావ. 

 ���్ పపతరయతయ త్  ��్ � �టవ వ��న�ెన భ�ట్నం కచ�� అట� ాయాట�్ పంటనటా� ్ ం������ 

ట�ధయప��తరం��. ట���వణంా� �క్ననం అతరయతతయ నకణ�నటనా భ�ట్ నంం�� �తత��నట ��క �ంమ, 

నవస � ్ ంమ, �క్ననం ్ ం�ం��వట, ఇ�� యంమ ప ధ్, ��� �తత��నట పవప �ద సంపవ్యమభర 

్వయ��ట ానన �నంయావనట ప� �తా� తవ్ భ�ట�్  నంం�� సంక��ం�ావ. అం ంానన �తత��న ��్ � 

ామ్న ��తత  �క్నట అ�ా తవ్ భ�ట�క నం �� వ నం�ావ. ��� ాన్ ��తతా� �్��న భ�ట�్  �నా��్�ా 

పప  �్ ట�త ల. ���టబక  ���్ పపతరయతయ త్� ��టబంమనట్ల�ర అ�ా అతరయతతయ నకణ�నటనా భ�ట్�్ 

్ ం������ �నావతరం��. 
 

�్���ల�: 

���్ పపతరయతయ త్నం భ�నమ �����నట న��ాల అ�: 

 ��ఖమ టర నయమ (వరటబంం �ఆ � క� కటబంంస) న��:- �నా� �, యన�అ్ �్ప, తప�� � నదమన�. 

 ��య�ంట�్  (ా�� ��కంం) న��: మంత, �ీ��రనం, �్ ���, � నదమన�. 

 ���గ ంం న��: ట�కట,  �దమ 

 టబ�రయకన్్ (కణ�జన పపా వధనయమ) 
 

1. �ాఖయ ��దనమభ: 

 
����� ��ాన��న ��య�నట ఈ ���ం�� �ధయమా� నం��వ. 

 భ�ట�క  � నట నంంమ ్  � �ా న�త ��య�నట 
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 భ�ట�క  ��ం�ం ్ ె ్  � �ా న�త ��య�నట 

 ��ం్�న �్వట నంంమ ాభర్ న�త ��య�నట 
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అావల��న సదుసా�యల�, ప����ాల�, ప���ాధ ల�: 

 ��వ �� ప పా�ట్ న��� �సక భ�ం�  ్

 �� ��ం్ పం�� � 

 వరట టటె�నవట్ , ��టబ ట�క ం��నట న��� మనా ట�పనట 

 ా ��కటయన�ెట న��� �ాపం భర��న ఇసంక 

 �  �నం్  (ఐ.�.  / ఐ. . .) 

 ��య�ననం క త్  �ం�ంటకట �����  ్

 
ప్��య��పత  ప్వ���ం ట��� �ష�యల�: 

 �సంకటనా ��య�నట న�త�� ����? 

 స �లస�న ఋతరావ 

 వరట టటె�న్ నం �ం్� వరటబంం ్��్మ 

 �  �నం  ంత ��� ంనం ����వ. 

 �సక ట�ం�్ నంపన ా�వనం �రయ 80 ��తం కంట�  కట్ా నం��వ. 

 న��ర ద�త (25-30 �� �ా�న � ంటబ �ా�డ) 

 
���్ను ���న  ��దులల  లయ ��య�� ట��య� 

1. �  �న్ (ఐ.�. ), (ఐ. . .) 

2. ��� ం: ��� ం ్�.్�.్ం నం భ�పయ���నం. �్ �్వట �జతరనకట �్ �్వట ��� ంననం �్ �్వట 

�  �నం ����వ. 

 
���్నులను  లయ ��య�� ట��య�? 

1. � ట �  �నం ్ ��� ంనం (్�.్�.్ం) �����ర �్వట్  నతయ త్  భర్దనటదమ��ఉ ��నటసం����వ. 

2. ��ాన��న ్�.్�.్ం ����నంట�  ంత �  �నంనం  �ా  �ా ��్నట టఅన్ం �ణ�్ నం  కన��నం 

���ం  పటబకకనం ఇా్����న��. 
 

అావల��న ��.��.�ం 
���్ను్  
IBA/IAA 

ట�ల్ం స�డన �ా�ం% 

1 PPM 1 mg 1 Kg 0.001 
100 PPM 100 mg 1 Kg 0.01 
250 PPM 250 mg 1 Kg 0.25 
1000 PPM 1 gram 1 Kg 0.1 
2000 PPM 2 gram 1 Kg 0.2 
5000 PPM 5 gram 1 Kg 0.5 

 
ల�� అ�మ్ల�� ����్   లయ వ�ాత � 

 
 న�త ��య�ననం మనా యమక్నటా� క త్  �ంభ�వ. ఇనమ క త్  �ంమన యమక్నకట క�సం  �ం�� �కటనట ఒక 

�దగ నం��వ. 
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 ఈ ��య�ననం వ  �� �ణ�్ నం అ��ద  అపయటబ�� �� ధం భరసంకటనా వరట టటె�న్స నం నంభ�వ. �టబ� 

�్�త న��ర ద�త య �్మ �రయనం �్ం్పంభర �సక భ�ం�్ నం నంభ�వ. 

 
అ�మ్ంటప్ : (Grafting) 

 ��ఖమ టర నయమననం ఒ�� భ�ట�క  న�క �క్  క్ ����్ వఅదయమనట నపఉా�ంప���ట భరత ��� తత ా� 

్వయ��న �క్ ప� �తా� తవ్ �క్�్ �� వ నంట�ం��. ��� తవ్ �క్నం న�� దమణయమనట ్�్మనం 

ా�ం్టకట �నట న� ం. ��� తత  వకయమననం, �టన�ెన వకయమననం నతయ త్  భర్మటకట ��ఖమ టర నయమనట 

అనంకచవం�ావ. 
 

  �ం�� �్ �్వట �క్ననం సం�ం��ంమన ��ఖననం తా�న ప ధ్ ��్ � కవ్� ఒక ��� తత  �క్నం 

త్మవట భర��న  �ం�� �క్ననం� నకణయమనట కవ�� కట�క ా� ్వయ��టకట అా��శం కన ం. ఈ ప ధ్�్ 

��య�ంట�్  న��� ా�� ��కంం అంటఅవట. 
 

 �తతనయమన ��్ � �క్ననం ్ ంమనపవయ�� అటబక  �క్నట ��ం వా� రవం�క�� లననం �క్ 

్దమటభర ��ం వా� ాృ��ధ్దమనం. ఇ�� పపకృ్ నకణయమ. ����� �వట ధయమా� ్  ద  �క్నట న�క భ�ట్ ్ం ం 

���్మందయమన ్ వటదమ న ��య���ా� ట�దమతత నతయ ��ందయమన ాృ��ధ  భరసం��నంటల� ��� పప��న 

కవతాయయమా� నం��నం. అం ంభర �తతనయమ ��్ � ఒక �క్నం ్ ంమ ���్ ె ్  ద  �క్ ��ఖనం తా�న ప ధ్ 

��్ � అ్��ంమన లస�న ్వయ�� మనా �క్ ��ం వా� ్  � �ా�� స్వఅాయమనం, ్  ద  �క్ ��ం వా� 

రవం�ం స్వఅాయమనం ఒ�� �క్్ ె �� ం ా�ం్నం. 
 

అంటప్  �టప్ ట ��్ ప్్�న ఉ��దశయమభ: 
 

 ్  ద  � ె� కవా�  కట్ా దమ�జ  కవా�న రనయమననం అ్ తకట్ా సయ్ంనం నతయ త్  భర్దన య �్మ 

 కట్ా రనట�్యమ��ం్ �క్ననం నతయ త్  భర్మట. 
 

అ�మ్ంటప్  అన�ా �� : 

  �ం�� �్ �్వట �క్న ��ఖననం ఒకటబా� కవ్� ఒక �క్ా� ్ ం�ం ప ద్� ��య�ంట�్  అంటఅవట. 

 ఈ ���నయమనం అనంస �ంమ �తతనయమన ��్ � ���ా �క్ననం ్ ంభ� వట. ��టబ� వరట-ట�క � అంటఅవట. 

ఇ� ��ంత ��నయమ ్  � �ా ��ం� వఅదయమనట ����దా� యం  ����్న ్� ప ���్ ె ��ధ ప దతరననం 

నపఉా�ంమ అటబక  �క్ నకణయమనట అంట��క్ ్ం ం  �ాన�న� యన న�రదశయ��� నం���� ్  ద  

�క్  క్ ఒక మనా ��ఖనం (స్మనం) అ్��ంభ� వట. ఇట�్  ్వయ��న అంట� �క్నం� తవ్ �క్ 

మనా ా్సంస దన�� ా�నం, అంటట కటబకన ��ఖ న�క ��్మష ��య� ్  ద  ా్సంస దన�� ా�నం 

్మం��నం. 
 

అ�మ్ంటప్  ��య�� ట��� పదధ��ల�:- 
 

��య�ంట�్  భ�నమ వ��నట. ��� ఈ ���ం�� ప ధతరనట  కట్ాా� ����కనం ననా�. 
 

1. అస�్ ర �ా� ��్ంగ (Approach Grafting) 
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ఈ ప ద్నం యమం ంా� �తతనయమన ��్ � �క్ననం ్ ం�ాన�నం. ఈ �క్నం వరట ట�క � అంటఅవట. 6 నంం�� 

12 ��నన ా్సంస దన �  దయయమా� ననా వరట ట�క � �క్నం అం�ర యం యమ దన �  దయాంత���న �క్ 

 క్ ��య�కట (స్మనం) �తభర�� కటకాన�నం. 

 
 �త భర్మటకట యమం ంా� �త భర్నంనా వఅదయమనం �త భర్మ వఅదయమ ��ెపవ 3 నంం�� 4 నంం�� 

� ం.్ ్ ె �వ�యమ ��నా�ం�ాన�నం. 

 ఈ �ధయమా� వరట ట�క �  య �్మ స్మష ��ఖ �క్్ ె �వ�యమ య �్మ ��ంత ��ం�్� 

సయమనయమా� ��నా�ంమన త �్త �  �ం�� వఅదయమననం సయమనంా� �తభర�� �����ా ా��, ��్ ��క� ట�్ 

�ా ా��, ���నం ప�త దన �టక�ా ా�� ా�వ భ వ��కటం�� నం��నట�్  కటకాన�నం. అంట� కటబకన త �్త 

వరట ట�క � య �్మ ��్మష �క్నట  �ం�  �్వట ాయాస నం కవా� నంటఅల. 

 45   �న నంం�� 60   �ననం సం��నయమ భర��న వఅదయమన యధయ �ంధయమ ్వయ��తరం��. 60   �న 

త �్త స్మష భ�ట్ నంం�� అంట� కటబకన �క్నం �్వట భర��న పం�� �నం నం�ాన�నం. ఈ ప ధ్ 

��్ � 70 నంం�� 80 ��తం అంట� �క్ననం �� ం ా�ం్నం. న��: ఈ ప ధ్ ��్ � మంత �క్న 

నతయ త్  �వటదమతరం��. 

 
అంటప �ట�్నప��డ�  సుఅువల��న  �య��తల�: 

 
 తవ్ �క్ ��య�నం య �్మ అంట� కట�క  �క్ ��య�నం క�సం 3 నంం�� 4 � ం.్ �� �ావ భ���్వ. 

 అంట�కటబకనపవయ�� ా�వ భ వ��కటం�� �����ా దటబకా� కటఅక వ. ా�వ ట� ��నభ  ��ం�్� అతర��్ ం. 

్ ెా� ్�ం పయమనట అ�ాృ��ధ  భ�ం ం��ల. 

 తవ్ ��య� అంట� కట�క  �క్ ఒ�� నమావ కవగ నం��వ. ాంపవనట, � � �ా నం�టం నం�కచ� ం. 

 �వట  �ం�� ప�టనమ అం��ంభ�వ. 

 ట���వణయమా� అంట�్  కట�క టకట నాం�వట నంం�� ్్�పన యధయ ��నయమ అనంకచన���న��. 

 అంట� కటబకన తవట��త 15 నంం�� 20   �నకట అంట� కటబకన వఅదయమనకట ����దా� ���ం  స్మనం 

��య�్ ె ����దా� భ�కట�ా ా�ట� ్ టకాన�నం. ్ �ా� 15   �ననం అ�ర పప�రశయమ నం ం ఇం��ం�ం నంతరా� 

ా�ట� ్ టకాన�నం. యణ్ 15   �న తవట��త అంట�నం తవ్ �క్ నంం�� �్వట భర్ాన�నం.ఈ 

�ధయమా� భర్మట ానన స్మనం ��ఖమ క�యక�యయమా� వరట ట�క � �క్న్ ె ���వప��ట 

�వటదమతరం��.  

 ప� �తా� ��నా�ంమన �క్ననం పం�� � ��నం నంమ �తయయట �వట అం ంనట�్  � �ాన�నం. 

�� నయమనం ��టటఅ��� యమం ం అంట�్ నం �వట �్ట నం�ాన�నం. 

 
II. అత్ల్ �ా� ��్ంగ(Cleft Grafting) 
 

 ����్ ట��క ావడ ా�� ��కంం అ�కచ�� అంటఅవట. ఈ ప�ధ్ ఈ ���ం�� �ధంా� నంట�ం��.  
 

 మటబ��న �్నట యం యమ నం�� వరట ట�క � నం  ం�ం��నాన�నం. 

 అ�ర యం యమ దన స్మష ��య�� �సం���, ��య� అ��దమ వఅదయమన ్ట��నటా� (3) � ం.్ 

�� �ావదన ��త  �ం�� ��ెపవనమ ��్ాన�నం. 
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 వరట ట�క � ్ ె కచ�� అ�ర �ధయమా� �వక భర్ాన�నం. ఈ ��త స్మష ��య�్ ెన ��తకట పప్  యమఖయమా� 

నం��నట�్  ���  వట. ఈ �ధయమా� భర్మట ానన  �ం�� ��త ��్���న వఅదయమనట ఒక ����ా��కటబ 

క నకటం�� ఇ��� ్మం��నం. ఈ �ధయమా� ్వయ��న అతరకటనం ��్ ��క� ్�పవట �ా ా�� ���నం �టక�ా 

��� ా�వ భ వ��కటం�� కటకాన�నం.ఇటబక  వఅదయమనం��� �వట, ా�వ భరవకటం��టల� ���  క్ పప��న 

న�రదశయయమ. 

 స్మష ��య�్ ె దన �దగనట �వట న�క ్�� � ం.్ నట  �� �ాన ్� ప ��టబ� ����ం్ పం�� �నం 15 

  �న ��ట� నంమన తవట��త ��టబ� �వట�్ట నవస � నం�� యమ �్వ. 

 
 ఈ ప ద్�  కట్ాా� న�� �, �ీ��రనం, �్ ���, పనస, ్�� యమ��� �జతరన నతయ త్�� 

��ఉా�ం����తరం��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�యగంటప్  -  బ��్ ంగ (బడ �ా� ��్ంగ – Bud Grafting) 
 

 ఈ ప ద్నం తవ్ �క్ నంం�� ఒక ���్ �దగ (స్మష) నం �సం��� వరట ట�క � �ా ఈ ���్ 

�దగకట స �ప� �బవ��నం ��నా�ంమ అం ంనం �దగనం నంమ కట�క  ంవట. ���� ���గ ంం అం ంవట. 
 

ఈ ప ద్నం ���్ �దగ మదమ �ంమ భ�ట�క ా� ్ వటదమనం. 
 

 . స్మష ��య� నంం�� �దగ నం �్వట భర్మట  

�. వరట ట�క � నం ం �దగ � ె� ��వ్ �తరవట�ప ��వంనం ��యల ����్్మట. 

��. వరట ట�క � నం స్మనం �డ నం అయవట్ట 

��. �డ ా�� ��కంం తవట��త ��న �ష ్�పవట�ా �ంట�క ట 
 

�్�నమభ: 

 వరట ట�క � నం �సంకట� ���్ ె ��వ్�తరవట�త ీ ��వయమా� 25 �. ్ �� �ావ 15 �.్ ���నటయా� ఒక 

��యల నమా� �బవ��నం ��నా�ం�ాన�నం, అం ంానన ���� ��యల ���గ ంం అంటఅవట. 

 ్ ెన ��వ్�న అం�ర � ె� దన ���్ �దగనం స్మష ��య� నంంమ �్ాన�నం. 

 ఈ ���్ �దగనం వరట ట�క � �క్్ ె భర��న ��యల నంనంంమ �దగ మదమ �ంభర పప�ర���ా ా��వ, 

�ద�� పప�ర���ా ��న �ష ్�పవట�ా ా��, ���నపవ దమ�గ�ా ా�� దటబకా� �ంటబక  � ్ ె వఅా��ా �నప��వ�ా 

దటబకా� కటకాన�నం. 
 

 సుఅువల��న  �య��తల�: 
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 ఈ అంట�నం �దగ మదమ �ంభర ావకట �సక ట�ం�్ నం ా��, ��వ �� ప పా�ట్ నంా��, నంమ �దగ 

మదమ �ంమన తవట��త న�్ వహస నం��� యమవ్ాన�నం. 

 అంట�కటబకన వఅదయమ త�ాకటం�� నం��టకట ��న �ష సంమ� ���దాన�నం 

 అంట�కటబకన పప�రశయమ త��మనభ  �ట�పటబక  �దగ మదమ �ం�కటం�� నం�� కటణ్ �� ావనం. 

 వరట ట�క � నంం�� మదమవట ��య�నట ్  � �ానభ  ��నా�ం�ాన�నం. 
 

ట�ష�య�ల్న (Tissue Culture) 

 �క్న కణ�జనయమ న��� మనా కణ వఅదయమననం ( �స ��్ ంట) నపఉా�ంమ ప ���ధ����ననం 

�క్ననం నతయ త్  భర్మటనం టబ�తయకన్్ అంటఅవట. 
 

 ఈ ప ద్ � నపఉా�ంమ అ్ తకట్ా ��నంనం  కట్ా �క్ననం నతయ త్  భర్ా�ం్నం.  

 ఈ ప ద్నం �క్ననం నతయ త్  భర్మటకట ��ాన��న స ం��్మనట సయకచవట్ట ఖవట్�ా 

కచ��కటనాప�.  

అ్�య�మభ – 4 

వృ���వృ� ధ  (Tree Improvement) 
వృ���వృ� ధ  మభఖయ ఉ��దశయమభ: 
 

 ్ వటదమతరనా ���వఅ�ా ��ట� అట� ��ప ంతం కచ�� అంత �ంమ �� తరనా��. ���, అట� నతయతరత న 

ా� ��� యమతపయమ   �  �కచ ్ వటదమతత�్ నం��. య � ్ వటదమతరనా ���వఅ  క్ అాస �ననం � �్నంట� 

ననా అట� ాట ��ప ంతంనం�్ అ��క ��దమ���� ట���ం�ాన��న అాసవం  ం��ె�� నం��. �����స�ట అ��క 

��దమ���న ��ం్ ాంద��ననం నతయ త్  భర�� ��టబ� ��టబన లస�న పప�న అాస �ననం �వ్దవా� అా��శం 

నంట�ం��. 
 

 అ��క ��దమ���� ఇభర్ ాంద��నట పపకృ్నం�్ న�ట�త ల. ��టబ� ���ఉతయ త్  ��్ � పపతరయతయ త్  భర�� 

��టబ� ��టబన లస�న యన�� అ��క��దమ���నట ాభర్ అా��శం నంట�ం��. అ��క ��దమ���నట ఇా్దవా� 

ాృ��ననం దమ �తం�టయమ ��టబ� ���ఉతయ త్  ��్ � పపతరయతయ త్  భర్�ం, ��టబ నంం�� ��్ నన యవక్�్ ���ష 

్ �్మనట ్ �యట�భరసం��ాటం, �ీడ �� ప �కష ్ �్మననం ్ �యట� భరసం��ాటం ��టబ రవ��న నంం�� 

�వంతవం అ�ాృ��ధ  భరసం��ా�ం అట� ాృ���ాృ��ధ  నం వఅా�నట. 
 

ప్� టట్ (��్ టటెప్ ): 
 

  ృశయ వరపకంా� అతయంత యంమ నకణ�నట అనా�  కట్ా  తరత , యంమ ��ం�ం టణ�కాం కవా� ��య�� 

�  ధక శ��త� కవా� నం�� సవ�ంా� అదమ్�ం�ం భ�ట్నం ప్స టటప నట అంటఅవట. 
 

��్ టెట్  ం��� ప్మయణమభల�: 
 

 తవ్ భ�ట్ ం్�క యమఖయయమా� ��టబ నంం�� ాభర్ అం్య రనట�్ం ్  ���వప�� నంట�ం��. 

అలనపయటబ�� ఈ ���ం�� నకణయమనట యమఖయంా� ప �దణనం��� �సంకటంటఅవట. 
 

1. రన ప �యమణం  
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2. ��య�� �  ధకశ��త  

3. �టఅవటా� నం��ట 

4. సవ� �భర్ధ��శ��త  

5. పప��ం� ాయాస   

6. �బవ�� నకణ�నట  

7. కనప ట�ం పత  

8. కనప దమ�జ  నాయత  
 

అు��ంగ పపధప: 

 ప్స టటప ����ంం ప�ధ్నం 6 �ంద్ అకవయమనట తవట��త సంఖయనట నంటఅల. �టబనం � టబ  �ం�� 

అకవయమనట  ��కయీమనం, తవట��త  �ం�� అకవయమనట ����ష నం, తవట��త  �ం�� అకవయమనట  �ం � 

��నటపవ��ల. �ంద్ అకవయమన తవట��త ాభర్ సయమఖయ �  �ం నం  ం్�క భర��న ాృకయమ  క్ సంఖయ. 
 

న��: ��నంా�ణ� ��కట, ఖయ�ం ����ష, సతరత పవ్  �ంజ (TSKMSP-1) 
 

అు్ ష: ���్ పపతరయతయ త్  ��్ � ఒ�� తవ్ భ�ట�క  నంం�� ���్ పపతరయతయ త్  ��్ � నతయ త్  భర��న �క్న 

సయట��ా ��్ ష అంటఅవట. 

 
అు్ నయ మ ్��్ అ�షష ����య  

 ్��ె�� ఒక ాృక�జ్నం అ�్క ��్ ష ననం అ�ాృ��ధ  భర్మనపవ�� ��టబనం ఒక � �రత �ా � ��ఆ్యమటబ� 

య �్మ యృ త్క నకణయమన ా ద  ్ ��్ నం �అదమా� ్ వటదమ�ంనా�స  ��నటసం��నంటకట ��ధ ��్ ష ననం ��ట� 

పప�రశయమనం ��్ నన టటసక  ్ �్మ అం ంవట. ఈ �ధంా� ��్ షస ��ట�టకట ఒక � �ధ�క  ట�క టబ��కకన ����ెష అాసవయమ. 

ఈ ��్ ష న ్ వటదమ ననం దయ�ంమ  �యం��ంం భర�� యంమ  �యం� ామ్న ��్ ష ననం ���్ పపతరయతయ త్  ��్ � 

అ�ాృ��ధ  భర�� అ�ర ��టబ ����ావణ అనంకచన ��ప ంతయమననం ్ ం�ం��వట. 

 
అు్ నయ మ ్��్ అ�షష ����య �య మయనయమభ: 

 అంట� ��టబన తవట��త అంట�కటబకనపవ�� నపఉా�ంమన ��వ �ష �ీక ీ్  ����్్ాన�నం. 

 వరట ట�క � ్  ాభర్ ్�నకననం పప్  ��వం ప ��వంమ ����్్ాన�నం. 

 �క్ �ంటటక  �� ం భర�� కనటపవ న�కటం�� � �ాన�నం. 

 ావషం న��   �ననం �ళ�్ �� ్ాన�నం. 

  వటావ న��� ా ��కం�� సక  �్స త  నం�ాన�నం. 

 పప్  �క్  క్ ��్ ష ్�వటనం దమ �తంభర �ధంా� �� వటగ  ��ప �� నం�ాన�నం. 

 పప్  ��్ ంట��ష కట �వాన తపయ� స �ా� ��ప ్ాన�నం. 

 
�డీ స�్ డకష ����యల� (SPAs) 

 ఒక �ాట (��్ ంట��ష) నం ా�� సవ��� ధ���న అట� ��ప ంతయమనం ా�� ఒ�� �జ్�� భ�ం��న 

ాృకయమననం ఇతవ ాృకయమన క��ా �క్� టణ�కాయమ నతతయ వ�్క నకణయమనట కవా� ్�ాంం భర్���, 
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�తత�� ��కవణ ��వ��� పప�రయ��ం����న ాృకయమన సయమ��్యమ�్ �ీడ �� ప �కష ్ �్మ (�తత�� ��కవణ 

స నయమ) అం ంవట. 

 
1. పప�రయ��ంమ ఒ�� �జ్�� భ�ం��న �ాటననం �టబ� ్ �యట� భర్దనయమ. 

2.  స.్�. . నట ఒ�� �జ్�� భ�ం���� నతతయ నకణ�నట కవా�న ాృకయమనట అ��క సంఖయనం దన 

సవ�జవణయయమననం కచ�� యనయమ ్వయవ�దనయమ. 

3.  స.్�. . నం దన ాృకయమనట �  దయయమా�నం, �ాప���న ్ వటదమ న, టణ�కా���న ��ం�యమ �క్� 

�ట�త వయలన పప��ం� ాయాస  కవా� నం�ాన�నం. 

4. ��య�� �  ధక శ��త కచ�� కవా� ననాభ  అ నపవ �నటా భరవటనం. 

5.  స.్�.  నటా� దమ �తం����న ��ప ంతయమ 4 వ���క వ్ క�స ��ీత వరయమ కవా� ావం��, �వ్వణకట 

అనంకచనంా� నం�ాన�నం. 

6.  స.్�.  ననం� ాృకయమనట 30 నంం�� 50 సంాతసవయమన ా్సంసనం నం�ాన�నం. ా్సంస 

అ��కయమా� ననాపయటబ�� నతతయ నకణ�నట అ��కయమా� ననా  �న ��టబ� కచ�� ప �దణననం��� 

�సం��నా�ం్నం. 

 
 �.��.  లను ��త��ంంుట: 
 

 ఒక �ాటనం ా��, అట� ��ప ంతయమనం ా��  స.్�.  ా�  ం్�క భర్���న ్�య�ట ���� 

అ�ాృ��ధపవ�ంట��� ఈ ���ం�� ���నయమననం అయనట భర్ాన�నం. 

 
( ) టెట్ను యభ��తంంుట: 

 స.్�.  ననం నం�ాన��న భ�ట్నం దమ �తం�ంటనం ఈ ���ం�� ��్యమనట ��్�త  ్ం ం నం�ం��నాన�నం. 

1. � భ�ట�్  �ా�వన ��టబ కంట� అతయంత పప�రయక���న�ా� నం�ాన�నం. 

2. యంమ ్ వటదమ న, �  దయయమ కవా� నం�ాన�నం. 

3. ��ం�యమ �టఅవటా� ావం�� �క్� టణ�కాయమ కవా� నం�ాన�నం. 

4. సవ� �భర్ �� ట�యవధదం (Natural Prunning Ability) 

 
(�) ప�ాంగ (Thinning) 

1. ్ ెన ్�  ్నా నతతయ నకణ�నట దన ాృకయమననం నంమ �ా�వన� అ�ా్మ ్�ాంం ��్ � 

��నా�ం�ాన�నం. 

2. ఈ �ధంా� భర్�ం ానన �వట, ాటట�వం అ��కంా� నాయయా��ట ��కటం�� స వయవ్� �అా� తా�వ 

పప��ం� ాయాస  ్ ె పవ�యయమనట అ��క సంఖయనం అ�ాృ��ధ  భ�ం ం��ల. ా�వ తదన����� �నటా� 

ావం��ం ానన ప �ద సంపవ్ం �అదమా� �వటదమనం. 

3. ్�ాంం తవట��త ఒక వ���క వటకట సంయమవటా� 80 నంం�� 120 ావకట ాృకయమనట �దమనటనం. 

 
(��)  ��  �ప టెట్ను �ల�ప� ��్లను � ల��ంంుట: 
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1. �వట, ాటట�వయమ, ఖ�� నాణయమనట నాయతనం �� టట� �వ�ంప��్మటకట ా�నం  పయటబకపవయ�� 

కనటపవ �్ాన�నం. 

2.  ం� ానన ాట� �ట�సవయదమటనం �  ��ం�ంటకట ా�నం ��ానయమ ాట�� క్�య నం�ం 

ాృక�జతరననం యమఖయయమా� స్నయ��న ాయాధంన �క్ననం ్ ం�ా�ం్నం. 

3. �తతన ��కవణ సయ్ంనం సంనాంా� నం��టకట ా�నం �టబ� ��నా�ం�ా�ం్. 

(��) స��త మ���భ ��మయ��్షష: 

1.  స.్�. .నట అ�ా్మ �క్� పటయమ ా��� దమ �తం�ాన�నం. 

2.  స.్�.  పటయమన�ా్మ 1� ం.్ = 50 ్ ��్నటనం ా�్ాన�నం. 

3. నల���ష � ్ల 1 � ం.్ = 500 ్ ��్నటనం ా��� � ��ప ంతయమ ్� �సక  ్ �అ్ � నం, ్ �ట నం, � కష, 

 �ంజ, ����ష,  నమ్  ప ���నం ననా��. అ��ంశ,  �ఖమంశ �ావయమనట, వ ంద నట, భరవట��నం �� � అ�ా 

�ావయమనట �క్ా� న� ం భర్ాన�నం. 

( )  ��వ�ల� ���భట: 

  స.్�.  ననం �తతనయమన నాయతనం ్ ం�ంటకట ా�నం ామట�వయమనం ప �దణనం��� �సం��� 

 వటావననం �్్ాన�నం. 

 ��నంా�ణ అట� ��ఖ ప ���ధ�� �వఅదం �� � అ��నంనం ట�కట, మవటయమనం, �ం��వట, నన్య��ద , ్ా�స, 

వకత�ం నం � నదమ �జతరన �ీడ �� ప �కష ్ �్మస న��ాల. 

 
�ీడ ఆ�్న్ర 

 

 �నంయ పవంా� అ��క పపయమణ�నట దన �తతనయమనట �ీడ �వ్ గ్ర ��్ � యమతప�ట యనకట అ�ట�త ల. 

ట� ్�ం����న ప�ధ్ �టబక  �వ్ గ్ర  �ం�� వ��నట. 
 

1. ��్ నన �ీడ �వ్ గ్ర  

2. �ీ��్ ంం �ీడ �వ్ గ్ర  
 

అు్ నయ �ీడ ఆ�్న్ర: 

 అంట� కటక�ం ��్ � ా��,  ం్�క భర��న ��్ ష ననం కటబంంస ��్ � ా��, కణపపా వధనం ��్ � ా�� 

నతయ త్  భర�� �ీడ �వ్ గ్ర ననం ్ �యట� భరట�త వట. 

 
�ీ��్ ంగ �ీడ ఆ�్న్ర: 

 
  ం్�క భర��న భ�ట్ నంం�� నతయ త్  అల�య �తతనయమనట నంం�� ్ ంమన �క్న�ా ్ �యట� భర�� �ాటనం 

�ీ��్ ంం �ీడ �వ్ గ్ అంటఅవట. ఇం ంనం �తతనయమనట సవ�ంా� ప �ద సంపవ్ం ��్ � ా�� �్ం్పత ప �ద 

సంపవ్యమ ానన ా�� ్వయ����ల. 
 

ఈ ఆ�్న్ ��్ అ�లకణమభల� ఈ అ��ంద �ధం�ా ఉంట��. 
 

�ీ��్ ంగ �ీడ ఆ�్న్ర అు్ నయ �ీడ ఆ�్న్ర 

1.  ం్�క భర��న �క్న భ�ట్ ��్ � నతయ త్  అలన 1. ా�� �క  న ��్ � ా��, కటబంంస ��్ � ా��, దటటబ ప�ధ్ 
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�తతనయమనట ��్ � ామ్న �క్న�ా ్ �యట� 

భరట �త వట. 

��్ � ా�� కణపపా వధనం ��్ � ా��, ఇతవ ���్ 

ప ధతరన ��్ � నతయ త్  భర��న �క్న�ా ్ �యట� 

భరట �త వట. 

2. �నంయ ప �క య �్మ �తతన నతయ త్  ట�యవధదం 

ఒ��ట� � ప �కా��ంమ SSO ా� యమవటయ భర��నపవయ�ర 

యంమ��ా� దమ �తట�త వట. స్మష కట, వరట ట�క � కట ఇష 

కం��ట�వటట ననాపవయ�� న��� య � ్ ఇతవ 

���్ పపతరయతయ త్  క�క���నపవయ�� SSO అాసవం  

2. ���్ పపతరయతయ త్  యమతప�ట సంవఅాంా� ావం�� 

�తత��తయ త్  య �్మ ���్ �� ప పదటయనస నం నతయ త్  

భ�్య����� CSO నం  �ాక భరట�త వట. 

3. CSO కంట� �సంత ీ త���న �నంయ ��ె�ధయం కవా� 

ావంట�ం��. ���,  ం్�కనం తకట్ా వ� ం నంట�ం��. 

3. SSO కంట� తకట్ా �నంయ ��ె�ధయం కవా� నంట�ం��. 

���,  ం్�కనం  కట్ా వ� ం నంట�ం��. 

4. ననాత నకణ�నట కవా�న ్��టటె్ ఒక్ట� � 

అదమ్�సంత ం��. 

4. ననాత నకణ�నట కవా�న ్��టటె్ అ�్క యమవట్  

అదమ్�సంత ం��. 

5. కటట�ం� పవ���న ప �క  5. ాయ��తదత���న ప �క  

6. SSO నం � టబట� � ాభర్ పవ�యయమనట, రనయమనట 

CSO కంట� తవట��త ా�ం్నం.  

6. CSO నం � టబట� � పవ�యయమనట ్వయ��ట SSO 

కంట� యమం  � ్వయ���ల.  

7. SSO రనయమనట, �తతనయమనట ��్మట CSO కంట� 

క�కతవయమ  

7. పప��ం� ాయాస  ాట���  దగవా� �సత �ం�ంట ానన 

రనయమనట, �తతనయమ ��్మట సంనాం. 

 

�ీడ ఆ�్న్ ప��మయణం, అాల ప�� ప 

1. అ��క సంఖయనం యంమ �తతనయమనట నతయ త్  భర్����� �ీడ �వ్ గ్ ్ �యట� భరట�త వట. 

2. �ీడ �వ్ గ్ ప �యమణయమ �తతనయమన ��యమండ � �టబక  నంట�ం��. క�సం 4 వ���క వ్ ��ీత వరం నం నం��వ. 

3. �ీడ �వ్ గ్ క�సం 25 ��్ షస నం ా�� ్���స నం ా�� కవా� నం��వ. 

 భ�ట�్   ంత ావకచ నతయ త్  భర్దవా��ర అంత ావకచ �ీడ �వ్ గ్ ననం నం�ా�ం్. ��� ట���వణంా� 

తవట��త తవం �ీడ �వ్ గ్ర ట� ్�ంభర ావకచ నం�ం��వట. 

 

�ీడ ఆ�్న్ర లకణ�ల� 

 
1. అ��క రనాంత���న �్ననట కంట� ట�యమనయ���న �్ననం్  �ీడ �వ్ గ్ ్ �యట� భర్మట యంమ��. 

రనాంత���న �్ననం ���్ వఅదయమన ్ వటదమ న అ��కయమా� ావం�� పపతరయతయ త్  వఅదయమన నతయ త్  

తదమగ నం. 

2. �్న  క్ � ��ణయమ, ట�వయమ సయతరనయంా� నం��ట ానన �����కన �ప ��షస కట సయతన 

�్ననట అాసవం. 

3. ట���వణంా� ఊ ���   వయమా� నం�ాన�నం.  దగవనం నవస � నం��వ. 

4. అ�ర �జ్ �క్, �ీడ ట�క ండ కట భ�న   వంనం నం��వ. ప �ద �ణమావనట అ��గ ���్ �ధంా� 

�వదకటం�� � ��వ. 
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5. మావా� భ�ట్ యధయ అంతవం 10 ్. X 10 ్ నం��వ. ఈ �ధంా� నం��ట ానన ఒక వ���క వటకట 100 

భ�ట�్  నం��నం. 

 
�డీ ఆ�్న్ర ��తహణ 

1. �క్న యధయ దన కనటపవనం ప� �తా� ����్్మవ. 

2. �� ప ���టటసక  న రవ��న ��్ � ా�ం్ ప��� �� కటట�ం�అననం ��� �్్మవ. 

3. ్�ాంం య �్మ ప�ప �ంం ఒక ప ధ్నం ా��ంమ �క్ననం ��్ ష �అా� ్వయ��  కట్ా పవ�యయమనట 

నతయ త్  భర్మనట�్  భర్మవ. 

4. అాసవ���నపవయ��  వటావనట �్్మట, �వట �� ్మట భర్ాన�నం.  వటావన ��� ం �జ్ నంం�� 

�జ్�� యమవటతరం��. 

5. పవ��యం�నపవయ�� న��� పవ�యయమనట తకట్ాా� ్వయ��నపవయ�� ఒ త్�� �సంకట �ా�ం ానన ా�� 

�  �ష �న్�ం ా�� భర్మవ. �టబ   ద���� దమ �భర్�ం ానన ా��, GA ���� భర్�ం ానన ా�� 

పవ�యయమనట అ��క సంఖయనం ్వయ���ల. 

 
 యన  ��కయీమనం అట� ��ఖ ప ���ధ�� �వఅదం �� � ���నయమనం ట�కట, �� దంధం, ్టకవపకస, 

�ీ��రనం � నదమ �జతరన ��్ నన �ీడ �వ్ గ్ నట కనావ. 
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అ్�య�మభ – 5 

అు్ నయ ్ా�త�ీ్ ట 
 

 తకట్ా ��నంనం  కట్ా ��దమ��� ��ం్ యంమ నకణయమనట కవా�న ాృ��నట సవ�ం ా��్ పపకృ్నం 

నంటఅల. ��టబ� దమ �తంమ ���ఉతయ త్  ��్ � పపతరయతయ త్  ���ంమ ��్ ంట��షస నం ్ �యట� భర�� యంమ 

రవ��ననం తకట్ా ��నంనం �� ం టఅ�ా ��్ నన ్� ��ీక  ీఅంటఅవట. 
 

��్ నన ్� ��ీక  ీనం ఈ ���ం�� �ా �ంమన ప ధతరననం అానం�ంభ�వ. 

 CPT (��.్�.టబ) ననం దమ �తం�టం: CPT అనా� ��ం���రట ప్స టటప. ఇ�� పపకృ్నం సవ�ంా� ననా 

ాృక�ట ��� యన అాస �ననం �టబక  ��ాన��న నకణ�నట ననా ాృ��ననం  నంా����వ. అట�ాంటబ 

ాృ��న ��సం అ�ావననంనం, ��్ ంట��షస నంనం,  ��తరన �� నమననంనం ��్�� దమ �తంభ�వ. � �ధయమా� 

దమ �తంమన ాృ��ననం యనయమ ��్�టటనట అంటఅయమ. ��టబ �ా �ననం అనా� భ�ట�క   క్ ��నతన 

�ా �నట, ట� నయమ �ా �నట  ��� గ్ భరసం��నాన్మనం. 

 ���ఉతయ త్  ��్ � పపతరయతయ త్ : దమ �ంమన ��్�టటనట నంం�� ���ఉతయ త్  ��్ � �క్ననం 

పపతరయతయ త్  ���ంమ, � �క్ననం ��ట� ా్సం ా�ం్ావకట నవస �నం శ� ధా� ్ ం�ాన్మనం 

(అనా� 6-18 ��ననట). ��టబ  క్ ��్ ష �ా �నట ��వ్ పవభర �ధంా� �క్ననం నవస �నం ఒక 

క�యయమనం ా పపవ�ం����వ. ఒక తవ్ భ�ట�క  �క్ననం �్ � తవ్ భ�ట�క  �క్ననం కనటాకటం�� శ� ధ  

�సం����వ. 

 
అు్ నయ టట�్ ����య: 

 
 యనం దమ �తంమన ��్�టటననం క�్�ంభర నకణ�నట �నంయపవయలన�� న��� ? అ� � �ధ  �ం�టం ��సం 

్ �యట� భర�� ్ �్మ�్ ��్ నన టటసక  ్ �్మ అంటఅవట. �నంయపవ���న నకణ�నట యమతప�ట పపతరయతయ త్  �� ం��న 

�క్ననం పప  �్ంప����ల. 

 
 ఈ టటసక  ్ �్మనం ్ �క్నల�ర తవ్ నకణ�నట పప  �్సంత ��ాఉ �క్ననం యమతప�ట పపతరయతయ త్  

�� ం��న �క్ననం పప  �్ంప����ల. 

 
 ఈ టటసక  ్ �్మనం ్ �క్నల�ర తవ్ నకణ�నట పప  �్సంత ��ాఉ � �క్ననం యమతపం నంమ 

�ా�వన �క్ననం ����్్మవ. ఈ ��్ం � �ధ  �ం������ యట�� నంం�� ��నటదమ సంాతస �న ��నం 

ప��తరం��. 

 
అు్ నయ మ�్��్ అ�షష ����య: 

 టటసక  ్ �్మనం తవ్ నకణ�ననం �వర్�ం�ంకటనా ��్ నంన నంం�� యవన ���్ ప ధ్నం పపతరయతయ త్  

భరట �త వట. � �క్ననం � ��్ నం �ావయమనట ��వ్పవభర �ధయమా� ��తాన�నం. ఒక ��్ నంకట భ�ం��న 

�క్న�ా � �ద్త ����ెష ననం ��టబ � ��్ ష ్�వటనం పప  �్ంభ�వ. 
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 ��్ నంనం యవక్�్ ���ష ్ �్మ అనా� అ��క సంఖయనం �క్ననం ���ఉతయ త్  ��్ � పపతరయతయ త్  

భర్మటకట  ం్�క భర��న ��్ నంననం కవా� ్మం�� పప�రశయమ. 

 � �ధయమా� పపతరయతయ త్  భర��న �క్నట  కట్ా ��ణయత కవా� అ��క ��దమ��� ఇట�త ల. ఈ 

�క్ననం యన �క్నట ��ట� ��వయక�యయమనం నపఉా�ం�టం ��ళ్ � ��వయక�యయమ ��్ాంతం 

��ాట�ట ��క అ��క ��దమ���� ఇసంత ం��. 

 
�ా�ల��పత  ��త�ా �ా��ప్� ప్��య��పత : 

 
 ��్ నన యవక్�్ ���ష ్ �్మ నం తవ్ భ�ట్నం  

���ఉతయ త్  ��్ � భర�� పపతరయతయ త్  ��వయక�యయమనం నపఉదప�ర యమఖయయలన � ��ణ�నట  

1. �సంక  భ�ం�్ న��� �� � ా ్ �మయన 

2. న�్ వహస– �� ��ం్ పం�� � 

 
 సు్  ట�ంబన: 

 ఇ��  కట్ా ఖవట్�ా కచ��కటనా � ��ణయమ ���నం �ట�యమటబ� ా� ప�భర�� ���కంం ��సక�,  ా�జ ��క  

్�యష కవా� నంట�ం��. ��� ��స సక కీ్్ ����ంట ా�� ఇనంప కయ�న�ా ా�� � ��ం���� నంట�ం��. ���్ ె 

వఅదయమ �� వ �ష �ీట �ా కపయ��� నంట�ం��. �సంక  భ�ం�్ నం ���నటయ �నట్  �వట యవ��నట న�కటం�� 

నం��వ. అం ం�� �టబ� ప� �తా� ట�నక్ భర�� పంపవటకట ఒక ట�నక్ అయవ్��� నంట�ం��. 

 
 ఈ � ��ణయమ  క్ యమఖయ న�రదశయయమ ా��ష వహస పపవఅ���ా సృ��కం���ట. అనా� స వయ��వణ�నట 

నంపవ పప�్్ంమన తవట��త ్ � �ా పప్ �ం�ంమ ��వణ�నట �� వ �ష �� వదమం�� �్టకట �� న�ావ. ��� రవతంా� 

నంపవ �్�� �అా� ్ వటదమతరం��. ���ాన్ నంపన ననా �వట �� �� �సంక  ట�ం�్ నంపవ వఅదంనం �రయ శతం 

80-90 శతం ావకట నంట�ం��. అం ం�� యనం నంపన నంమన �క్న నంం�� �రయ ����ావణం నం�� �� న� ం. 

���ఉతయ త్  ��సం నంపన నంమన ��ఖమ టర నం ���� కటం�� నంట�ం��. 

 
 నంపన ననా న��ర ద�త 27-35 �� �ా�న � ంటట �ా�డ ావకట నం�రటట�్  � ��వ. నంపన �్�� ్ వదటం ��ళ్ 

�వట �� �ా� యమవటతరం��. �వట �� �ా� యమ �్ �వయనం న��ర ద�త తదమగ తరం��. ఈ �ధంా� నంపవ న��ర ద�త 

�్ం్పం����తరం��. అంతకట �ంమ ్ వటదమతరనాపవయ��  ా�జ సక  ్�యష నపఉా�ంమ కచ�� న��ర ద�తనం 

�్ం్పం�ా�ం్. 

 
 సు్  ��ంబన ఉపల��ంంుటలల  ��ళ��వల�: 

 �క్నట నంపన ్ ట�క  యమం ం ట�ం�్ నం �అదమా� �ాపపవ�ాన్మనం. �అ��ీకష ాంటబ రంా�� ె��నం 

నపఉా�ంమ �ాపయమ భర్మవ. 

 నంపన  కట్ా �రయ య �్మ న��ర ద�త నం��ట ానన ఇనంప కయ�నట తరపవయ పట�క  అా��శం నం�� 

��ావన యంమ ్ లంటస ప�్ాన�నం. 

 నంపన �క్నట ్ ట�క నపవయ�� ా��, ఇతవ పనంన్ ె నంపవ ��ళ్ాన�� ామ్నపవయ�� ��ళ�్ 

�ాపయమా� క��కట్� నంపవ�� �� ాన్మనం. 
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 ట�ం�్ నం ననా ����ంక్్స నం ��న��కట� � న��� అాస ��ా �టబక  �ాపపవట�ం����వ. 

 
స� ���్ బాయయ: 

 ఇ�� అ్ తకట్ా ఖవట్�ా త్మవట భరసం��దన � ��ణయమ. ఇ�� కచ�� �సంక  ట�ం�్ ాన� ా��ష వహస 

పపవఅాయమ సృ��కసంత ం��, ��� యనం�రనట యమతప�ట న��ర ద�తనం, �రయనం �్ం్పంభ�వ. 

అావల��న వసుత వ�ల�: 

1. ఇనంప క���ా భర�� ట�పయమ 

2. ��నమయవష �ీట 

3. 40 mm stones 

4. 20 mm stones 

5. ఇసంక  

6. 400 ా�జ �� వ �ష �ీట 

 
��య�� ట�సుఅును �్�నమభ: 

 
 1.5 ్ �� �ావ, 1 ్ ���నటయ య �్మ 30 � ం.్ నంట� కవా�న దమంత తప��్వ. 

 � దమంటనం 400 ా�� ��వ �ష �ీట�నం ప �మ ��� మావనట �్న ్ ె�� ా�ం్ావకట అయవ్ాన�నం. 

�్న్ ె�� ామ్న �ీట�నం యటబకనం కపయాన�నం. 

 దమంతనం అనా� �ీట� ్ ెన ఒక సనాటబ �� వా� ఇసంకనం పవభ�వ. ���్ ె 40mm  �ళ�్, 10 � ం.  తరత  

ావకట పవభ�వ. ���్ ె 20 mm  �ళ్నం య   10 � ం.్ ావకట పవమ ���్ ె �ా�వన 10 � ం.్ 

యం ం ఇసంకనం �ం��వ. 

 ఈ దమంతనం ఒక యటన 30 � ం.్ �� �ావ, 5 � ం.్ ��యసయమ దన ��్ ��క� ా టఅక �ా �టక �నటావా� 

అయ �్వ. 

 ఇ�� � దమంతనం �టబ యటఅక �ా ��వ్��సంత ం��, య �్మ � దమంతనం�వట �ంపవటకట కచ�� ఈ 

ా టకయమనం నపఉా�ం�ా�ం్. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ఈ పటయమనం � ్�న �ధయమా� ఇనంప క���ా త్మవట భర��న ట�పయమనం, ��నమయవష �ీట� క్�య � 

�ం్�న దమంత్ ె నం�ాన�నం. 
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��నమయవష �ీట�కట  �ం�� ��టబ��నట అయ �్వ. ��టబ �సవట ��వట�ం��నంటకట యటసం��నంటకట �నటా� ్ �యట� 

భరసం��నాన�నం. �వట ����ం��న భర్మటకట యం ంనట ���� భర్మటకట ఈ ��టబ��ననం నపఉా�ం�ా�ం్. 

 
 �� ��� ప పా�ట్ నపఉా�ంభర యమం ం యటనన ననా ా టకం ��్ � దమంతనం �వట �ం��వ. ్ ెన ననా 

ఇసంక త��ా� అల�య ావకట �వట �ం��వ. �ం్�న �వట అం��  �ళ్ యధయనం ఇ��� నంట�ం��. 

 �క్ననం అయ �్ ఇనంప ట�పయమనం దమంత్ ె అయ �్ �ీట�నం క��యవ. 

 ఈ � ��ణయమ అంత్ట ��నం నం��వ. అనా� న�్ వహస నంపన నం�రటట�క  ్ �యట� భరసం����వ. 

 �� ��� ప పా�ట్ నం �్�� ్  � �ానపవయ�� అం ంనం ననా �వట �� �� �టబ �రయనం 80-90% నం�రనమ 

భరసంత ం��. 

 న��ర ద�త 27-35 �� �ా�న � ంటట �ా�డ యధయ నం�రటట�్  �జద�తత ా� � సం��నాన్మనం. అం ంకట ��టబ��నట 

��వమ నం�ంట న��� ��నమయవష �ీట� ్ ె �ళ�్ �నట్ ట ాంటబ �వయన ��్ � న��ర ద�తనం �్ం్పంభ�వ. 

 నంపన ననా �క్న �కటన్ ె  న్పవయ�  ఒక సనాటబ �టబ �� వ నం�రటట�్  �ళ�్ ���� భ�్మయవ. 

 
�ా��ప్� అు్ షస  �భ �్�నమభ: 

 
 �క్న యధయ   వం నం��నట�్  ��.్ం.  నం ��్ ంటబం భరసం����వ. 

 ��.్ం. . కట క�యం తపయకటం�� �టబ� య �్మ  వటావనం ఇస త  ట�లన ా్్ భరస త  య �్మ 

కనటపవనం 18 ��నన ావకట ��నా�ంభ�వ. 

 6 ��ననట, 12 ��ననట, 14 ��ననట, 18 ��ననట య �్మ 24 ��ననకట ��.్ం. . నం కట భర�� 

ప �����ంమన ్�య�ట 18 ��ననకట ��.్ం. . నం కట భర��నట్ల�ర యంమ రవ��నట ననాట�్  �రవన��. 

 18 ��ననకట ��.్ం.  నం కట భర్మయవ. 

 ాట� ్ ెన 15 � ం.్  తరత నం ్ట��నటా� కట భ�్మయవ. 

 కట భర��న సకం్ ్ ె ��ర్ రంా�� ెడ ��� న���  ��స�న రంా�� ెడ 2.5 ా�� యమన టఅన్� �ణ�్ నం 

కవ్� అ్ �్  భ�్మయవ. 

 కట భర��న సకం్ కట 7 నంం�� 10   �న ావకట �టబ� ఇా్కచ� ం. ఈ �ధంా� భర్�ం ానన 

 కట్ా ్�నకనట ాభర్ అా��శం నం��. 

 కట భర��న సకం్ కట 10   �న తవట��త �వట ్ టఅక వ. 

 కట భర��న ఒక ��వం తవట��త ్�నకనట  �ా�ం � నావతరం��. ఇ�� ట���వణంా� ��నమ�ా �టబక  

నంట�ం��. �వ��నంనం �నసయంా� ాట�త ల. అ�ర �్స� ��నంనం త్వా� ాట�త ల. 

 ��.్ం. .నం ామ్న ్�నకననం 45   �న తవట��త పపతరయతయ త్�� ������ా�ం్. 

 40 నంంమ 60   �న ా్సంస దన ్�నకనకట  కట్ాా� �్వట్  ాభర్ అా��శం నంట�ం��. 

 భ�ట్ నంం�� ్�నకననం ��్మ యమం ం నవస �నం ననా �సంక  ట�ం�్ న��� �� �ా ్ �టయననం �� ధంా� 

నం�ం��నాన�నం. 

 వరట టటె�న్స నం రంా�� ెడ �ళ్�ా �ాపపవమ (ఒక �టవట �టబనం 3 ా�� యమన ����కష కన��వ) ���నం 

ా ��కటయన�ెట �ం్� �� ధంా� నం�ం��నాన�నం. 
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 ఒక ��నం ా ��కటయన�ెట �ా 25 నంంమ 35 వరట టటె�న్స �ంపా�ం్నం. ా ��కటయన�ెట ్ ె �ళ్నం�వ్ వరట 

టటె�న్ నం �ంపాన�నం. 

 �్వ్నం నతయ త్  భర్మ �  �నం్  కచ�� �� ధం భరసం��నాన�నం. 

 
 ��్ీ�తట ననం భ�ట�క   క్ సకం్ నంంమ క త్ �ంమ ��ావ వఅదం �టబనం �ం��న ���ట నం 

���ం్��నాన�నం న��� ��టబ� �రయా� ననా ా � సంభ�నం కట�క ��� నవస ��� భరవట్��నాన�నం. 

(క త్ �ంమన ్�నకననం ��నటదమ దంటనట సయ్ంనం�్ నవస ��� భరవ్ాన�నం, అంతకట �ంమన  లస�న 

తకట్ా ��తం �న���రత  అా��శం నం��. 

 �సం��మ్న ్�నకననం � టబ వఅదం మా � �తతటబ వఅా��ా ����్్ాన�నం. యధయనం ననా 

వఅదంనం  �ం�� కణమపవన �క్నటా� క త్  �ం�ాన�నం. ��టబకటనా �కటననం ��ావ వఅదం �ా�వ్ 

�ా�వన �కటననం క త్  �ం�ాన�నం. 

 � �ధంా� త్మవట భర��న యమక్ననం రంా�� ెడ ��ప ాణంనం (3 ా�� యమన �అ���కష నం 1 �టవట �టబనం 

కన��వ) ఒక ���ం ��ట� నంభ�వ.��టబ� య�్ యంమ �టబ�ా �ాపం భర�� �  �నంనం యమంమ వరట 

టటె�న్ నం ��టఅవ. వరట టటె�న్ నం ��టబనపవ�� యమం ంా��్ ్��ె�� వంధపం భర�� ���నం ఈ �క్నం 

��టఅవ. 

 ఈ వరట టటె�న్ ననం �సంక  ట�ం�్ నం ా��, �� వా ్ �టయన నం ా��, ఒక 45   �న ావకట నంభ�వ. 

 �సంక  ట�ం�్ నం ా�� �� వా ్ �టయన నం ా�� 27-35 �� �ా�న � ంటట �ా�డ ావకట న��ర ద�త నం�రటట�్  70 

నంంమ 80 ��తం ావకట �రయ నం�రటట�్  �్ం్పం�ం����వ. 

 �� వా ్ �టయన నం ా�� �సక ట�ం�్ నం ా�� ననా �క్న �కటన్ ె ఒక సనాటబ �టబ�� వ నం�రటట�్  

� సం����వ. 

 అ�ా �క్నకట �్వట్  ామ్నా� � �ధ వణ అలన తవట��త (అనా� 45-60   �న యధయ) ��టబ� 

న�్ వహస కట యమవ్ాన�నం. 

 న�్ వహస 15 నంం�� 30   �న ావకట నం�ాన�నం. పప్    � �ళ�్ �� ్ాన�నం. �ళ�్ 

�� ్మనపవ��   జ ��యష ా��, ����ంక్్స నం ా�� ���ాన�నం. 

 15-20   �న యధయనం న�్ వహస నంం�� �క్ననం �్టకట యమవ్ాన�నం. 

 �్ట ్ టబకన �క్ననం �� ���� ఒక్ ట� � ్ట �్మ/��. .్� ��ప ాణ��ా ���� భర్మవ. (3 

ా�� యమన ్ట �్మ, 3 ా�� యమన ��. .్�. నం 1 �టవట �టబనం కన��వ) 

 వరట టటె�న్ ఖమ� వఅదంనం ా ��కం�� సంక �ా �ం��వ. 

 
ల�త హహ� ఉపల�ాల�: 

 
  కట్ా  ం� నంం�� �క్ననం ������తరం��. 

 ��� నంపన ా�వనం తా�నంత �రయ ావం��ం ానన �క్నట ������ ావ. 

 
���ాన్ �క్ననం క�యంా� �్టబ ����ావణ���� తట�క ���్ �ధంా� దటబకపవ�ా�ం్. న�్ వహస నం �్ �్వట 

��తంనం ����ం్ �ధంా� పం��వటనట ావసా� నం��వ. 
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 �్ �్వట ��తం ���భర్ �ా � ��ట నంటఅల. �టబ� నపఉా�ంమ �్ �్వట ��తం ��నం �� ం ా�ం్. న�్ 

వహస ా�వనం తా�నంత �రయనం ్ ం������ ్�ద్స్ �యట� భర్మవ. ���ాన్ �క్నట ���కటం�� ావంటఅల. 

�క్నకట నప �తనం నంం�� �టబ ్ �యట� ననాట్ల�ర ్�దగ్ అాసవం న� ం. న�్ వహస కట స �లస�న ��్  �ంం 

నం��వ. న�్ వహస నం �ాపయమా� నంభ�వ. న�క�� �ర ���నం �� య �్మ తా�నంత ా�వనం �రయ ావంటఅల. 

���టబక  �్ �్వట ���� ��ట��నట అ�ాృ��ధ  భ�ం�� �క్నకట   ా�నట, ��దమళ�్ ాభర్ అా��శం నం��. �అా� ా�వ �భర 

��శనం న�్ వహస నం �ా � ��టస �ా పపక్న నంం�� యట���్్మవ. 

 
 �ద��  �ం�� ��ెపవనమ ��వమ నం��వ. న�్ వహస నం వరట టటె�న్ �క్ననం 1.2 ్టవట్   తరత నం 

నంభరం ంకట ��ాన��న ట�క ం��నట నంభ�వ. �క్నకట �వట పటక����� �క్న నప �తనంనం ్ ెపవనట, 

ఇ � �ాటవట్  అయ �్వ. స నమ�ా � ��క ్ న ���ం  �ా ంమ న�ా����� స నం నం�రట�్  అయ �్వ. నంపన నంమన 

�క్న �ా �నట �క్న  దగవ �� వటగ న్ ె  ��� నంభ�వ. �క్న ్�వట,  క్� నంం�� ��మ్న��. �తత��నట 

��టబన   �, వరట టటె�న్ ననం ��టబన �ర��, కవ్ంం భర��న �ర��నట, ఒక �� నంం�� ఇం��క ��కట యమ �్న �ర��నట, 

 �ా �క్నట ననా��, సంాతసవం �� �ావన భర్ాన��న పనంననం ��నం�్ నం  ��� నంభ�వ. 

 
��్లను యట�్ప�ండం  లయ? 

 
 ��వట �� ్�ం య �్మ ��వటనం వరట టటె�నవ్నం�� యమవ్�ం కచ�� న�్ వహస నం భర్మవ. � టబ 

��న �క్ననం 75 ��తం ��నం నం��వ. �ళ�్   � ��కటం�� అాసవ���నపవయ�� పటఅక వ. అంట� యటబకనం �రయ 

తా�గనపవ�ర పటఅక వ. �క్ననం  దగవ  దగవా� నం� � ం. �క్నట ్ వద�ం � న�ెన త �్త �క్కట 

�క్కట యధయ తా�నంత స నం నం�రట�్  �క్ననం అయ �్వ. కవ్ంం భర�� �అా� ్ వటదమతరనా �క్ననం 

నంమ �ద�� ��టబ� ్ ��్్మవ. �క్ననం 50 ��తం ��నం��� యమ �్ అాసవం అలనపవయ�ర �వట పటఅక వ. 

1 ��న 50 ��తం ��నం నంభ�వ. �క్ననం 25 ��తం ��నం ఒక ��న నంభ�వ. అాసవ���నపవయ�ర �వట 

పటఅక వ.  ం�నం�� యమ �్ �వట పటక�ం క�యంా� తా�గంభ�వ. �క్ననం �్టకట �సం��� ��క�్యమం ం �అా� 

�వట పటఅక వ. ��దమళ�్,   ా�ననం ��� �ంభ�వ. 


