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మ ుందుమాట 
 

శీ్ర వ ేంకటేశ్వయ విశ్వ విదయయలమేం లో విసతయణ అదయమన కైేందరేం 30-03-1990 

సేంవతసయేంలో ఏమటు చేమఫడ ేంద.ి ఈ కైేందరేం రభుఖేంగ వివిధ వమా ల రజలలో 
అనేక అేంశల   ైఅవగహన, న ైుణయయలు  ేంచడేం కోసేం విసతయణ విదయయ కయయకీభాలు 
చేడెతేేంది. వీటితో టు వివిధ వమా ల రజల అవసమలు తెలుసఽకోవడేం కోసేం 

సమైవలు తుయవహిసఽత ేంది. ఈ సేంవతసయేం కడయ వితిత  శిక్షణ కయయకీభాలు, సమైవలతో 
తృటుగ అవగహన కయౌగిేంచి వమి దెైనేందిన వయవసమ దదతేలనఽ బెయుగు యుచఽ 
కోవడయతుక ిస ేందిరమ వయవసమేం, సహజ ససయ యక్షణ దదతేలు  అనే అేంశల   ైఫుకలెట్ 

భుదిరేంచి గీ మీణ రజలకు అేందిేంచఽతేేంది వటితు చదివి అవగహన  ేంచఽకుతు 

ఆచమిసత యతు ఆశిసాత . 

 
డెైమలకటర్ 

స ేంటర్ పర్ ఎకలటెనషన్ సటడీస్ 
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సమగ్ర ససయ రక్షణ – నిరవచనుం 

సభగ ీససయయక్షణ అనగ మయవయణ సభతేలయభు దెఫఫతినకుేండయ  ైయుల ై వచఽు వివిద 

చీడడలనఽ ఎటికుడె అేంచనయలు వేస వటివలన ేంటలకు ఏ విధబెైన నష్టభు 
వటిలెకుేండయ తకుువ ఖయుుతో స దయదధతేల దయవమ ,మాేంతిరక దధతేల దయవమ, జీవ తుమేంతరణ 

దదతేల దయవమ చివమిగ ససయయక్షణ భేందఽలు వడ  అధిక దిగుఫడెలనఽ సధిేంచటభు. భమొక 

విధేంగ చెతృలేంటే మయవయణయతున దిషటలో వుేంచఽకొతు  ైయులలో అధిక దిగుఫడెలు సధిేంచటలో 
హతు చేము చీడడలనఽ నష్ఠ మిమితి సధ భ దయటకుేండయ తుమేంతిరసాత   ైయుకు బేలు చేము 
ుయుగులనఽ యక్ ేంకొనఽటకు అనఽసమిేంచే విధయనబే సభగ ీససయయక్షణ. 

సభగీ ససయయక్షణ ఆవశ్యకత 

 ుయుగుల సహజ శ్తరే వులనఽ కతృడేేందఽకు 
 కీిమిసేంహయక ుయుగుభ౦దఽల వడకతున తగిా౦చే౦దఽకు. 
 ౦టసగు ఖయుుతగిా౦చే౦దఽకు. 
 వతయవయణ సభతేలాయతున కతృడే౦దఽకు 
 నయణయబెైన ఆమోగయవేంతబెైన ౦టలనఽ ౦డ ౦చే౦దఽకు. 
 చీడడలలో ుయుగు భ౦దఽలనఽ తటుట కున ేశ్కిత  యగకు౦డయ ఉ౦డే౦దఽకు. 
 ేంటయకలలో చీడడలకల ైఉేండ ేతుమోధక శ్కిత తగాకుేండయ వుేండడయతుకి. 

 యసమతుక ుయుగు భ౦దఽలు చలుె టవలన చతుతృో గ మిగియౌతృో భన ుయుగుల సేంతతి 

విదిద  చె౦దకు౦డయ ఉేండేేందఽకు. 
 యసమన భ౦దఽల వలన భనఽష్ేలకు వచేు కయనసర్, కళ్ళజఫుఫలు, జీమా శ్మభులో 

వచేు గడడలు , చయమ, గు౦డె స౦బ౦దబెైన మోగలనఽ తగిాేంచడయతుకి. 

 

 

 



సమగ్ర ససయరక్షణ విధానుం 

a. సగుదధతేలు 
 గత ేంట అవశేషలనఽ తొలగిేంచడేం. 

 వేసవిలో దఽకిుచేమడేం 
 వితతన వుదిధ  చేమడేం, సకల౦లో వితతడేం, సకల౦లో తీమడ౦ 

 ముకుల సేందరతనఽ తగిన౦తగ తృటి౦చద౦ 

 చీడడయౌన తటుట కున ేవేంగడయలనఽ సగుచేమడేం 

 తృో ష్క దయమద లు తగిన మోతయదఽలో వడట౦ 

 ఎయ ౦టలు వేమడ౦ 

b. మాేంతిరక దధతేలు 
 గుీ డెె ,లామవ,యయతృలనఽ ఏమి నయశ్నేం చేమాయౌ 

 నయయుభలెలో వలవేస యసేం లచుుయుగుల నఽ౦డ  నయయునఽ కతృడయయౌ 

 కిమోసన్ కయౌన తూటితు ముకుకీిేంద వు౦చి ముకునఽ కదియౌ౦చడ౦ దయవమ  దద  
ుయుగులనఽ తొలగిేంచవచఽు 

 తృొ ల౦చఽటృట  కేందకేం తరవవయౌ 

 అవసమతున ఫటిట  వివిధ ఎయలనఽ వడయయౌ 

 అ) దీు ఎయ 

 ఆ)సహజబెైన ఎయ: ములాసస్ చకలుయ దయర వణ౦ 

 ఇ) ుయుగులనఽ తృయదరరలు ఎయలు : కయౄయ తెైలభు సటరర న లాె  తెైలభు 
 ఈ) ఫ౦క ఎయలు : ఫ౦క అ౦టి౦చిన కగితభునఽ తృొ లభులో వేరలాడదీముట 

c. సహజ శ్తరే వుల దయవమ తుమేంతరణ 

o ఫదతుకలు ఉదయ:తతూగలు,సయ్డె. 
o మననజీవులు ఉదయ:ట్ైకైోగీ భా,ఫాకీ న్,ట్టార సటకస్. 



o శియ్౦దరభులు ఉదయ: ట్ైకైోడేమమ,ట్ైకైోధీసమేం, కొతుయోదీమిమేం, సో మిడెసు౦, 

 తుసయౌమేం, ఆసమిిలెస్ 

o ఈస్ట : ఫాకటటమిమా:ఉదయ:త.ట.ికల సాడరమోనస్,స ట తెృోట బెైనయస్,ఆకిటనోబెైనస్. 

o వ ైయస్ ఉదయ:ఎన్..వి 

D. సహజ కీిమినయశినఽలు 
o 1) వేనఽ౦డ  తమాయు చేమఫడ న నాన లు 
o 2)సతయపల కషమ౦ 

o 3)తృొ గకు కషమ౦ 

e. యసమన భేందఽలు వడకభు 
సభగ ీససయయక్షణలో చివమి అ౦శ్౦గ వడఫడ నది. - ుయుగుల ై తుచేము విధయనయతున ఫటిట  
ుయుగు భ౦దఽలనఽ ఉదయ స౦ఫ౦దబెైన, సయశ స౦ఫ౦దబెైన అ౦తమవహిక భ౦దఽలుగ 
విబజి౦చయయు. 
వతయవయణయతున అ౦తగ కలుష్య౦ చేమతు చీడపుయుగులు భ౦దఽలు 

o ఎ౦డరసలాన్ 

o నఽవన్ 

o తౄసలోన్ 

o డెైథేన్-ఎమ్-45 

o థెైయమ్ 

సమగ్ర ససయరక్షణ వలన లాభాలు 
o తకుువ ఖయుుతో ుయుగులనఽ అదఽులో ఉేంచవచఽునఽ. 
o సహజ శ్తరే వులనఽ కతృడవచఽునఽ. 
o వతయవయణ సభతేలయత కతృడవచఽు. 

o ఉతతిత  ఖయుునఽ తగిా౦చవచఽు. 

o అధిక ధిగుఫడ  తృొ ౦దవచఽు. 



వివిద పుంటలలో సమగ్ర ససయరక్షణ 

వరి సమగ్రససయరక్షణ 

o తుమోదక శ్కిత గల యకలనఽ ఎేంచఽకోవయౌ 

o వితతన వుధ్ిధ  తక తృటి౦చయయౌ. 

o నయయు భడ లో ససయయక్షణ తక చేమాయౌ. 

o నయయు కొసలనఽ తరే ేంచి నయటాయౌ. 

o 2మీ.కు 20 స ౦.మీ. ఫాటలు తీమాయౌ. 

o యౌేంగకయషక ఫుటటలతో ముగిుయుగు/ఆకుభుడెత ుయుగుల ఉధితి గభతుేంచయయౌ. 

o హతు చేముుయుగులు-మితరుయుగుల తుష్తిత (2:1) ఉననుడె ససయయక్షణ చయయలనఽ 
వముదయ వేమవచఽునఽ. 

o తూట ిమాజభానయేం తక తృటిేంచయయౌ 

o దఽఫుఫలనఽ నేల భటాట తుకి కోస లోతేదఽకిు చేమాయౌ 

o ట్ైకైోగీ భా మననజీవులనఽ ఎకమకు 20,000 చొున నయటిన 30-45 మోజులలో 3 

దతౄలుగ తృొ లేంలో వదలాయౌ 

o తృొ లేం గుటె  ైఉేండ ేగడ డ /కలుు ముకులనఽ ఎటికుడె తీస వుబరేం చేమాయౌ 

o భుయుగుతూయు ఫమటకు తీమడేం దయవమ తెగుళ్ైళ/ుయుగుల అతేవిదిదతు అదఽులో 
ఉేంచవచఽు. 

o నతరజతు ఎయువునఽ సతౄయసఽకు మిేంచి వేమవదఽద  
o తతుసమి మిసితేలలో కీిమిసేంహయక/శియ్ేంధరనయశినఽలనఽ చికమిచేమాయౌ 

o చికమికి నయప్ శక్/వర్ స రేమయెనఽ ఉయోగిేంచయయౌ 

వేరుశనగ్ పుంటను ఆశుంచు పురుగ్ లు - నివారణా చరయలు 
o వేయు ుయుగు యొకు తయెౌ ుయుగులు ( ేంకు ుయుగులు)తొలకమి వమష లు డ న వ ేంటన ే

బూమిలో నఽేంచి ఫమటకు వచిు తృొ లేంలో వునన వే/మైగు చెటెనఽ ఆశిసత భ. 

o ఫాగ ఎదిగిన వేయుుయుగు లామవ 'ఈ' ఆకయేంలో వుేండ  ముకు వేయెనఽ కతిత మిసఽత ేంది. 



o తేయౌకతృట ితేవవ నేలలోె  ఎకుువగ ఆశిసఽత ేంద.ి 

o వేయుుయుగు ఆశి౦చిన ముకులు వడ ,ఎేండ  చతుతృో తయభ.ముకునఽ కిత ేసఽలువుగ 
ఊడ  వసత భ.ముకులు గుేంులు గుేంులుగ చతుతృో తయభ. 

o ఫెటట  మిసితేలలో కు సమి ేంట చచిు తృో తేేంద.ి 

o వితతనభు 1కి.గీ  కు 61/2 మి.య్ కోె మి ైమి తౄస్ టిటేంచి వితతవలెనఽ. 
o 150 కి.గీ .ల వేేండ  దఽకిులో వేమవలెనఽ. 
o లోతే దఽకిు చేమడేం వలన వేయుుయుగు కోశ్సిదశ్ఫమట డ  క్షులు వటితు 

తిేంటాభ. 

ఎరరగ ుంగ్లి పురుగ్  
o ఈ ుయుగు అనేంతుయేం,చితత యు,కడ,కయౄనలు జిలాె లో ఎకుువగ ఆశిసఽత ేంద.ి 

o వేసవిలో దఽకుులు చేస త  బూమి లోతు ుయుగు యొకు కోశ్సి దశ్లు నశిసత భ. 

o వయషేం డ న 2 నఽేండ  3 మోజుల లోుల మతిరవేల 7 నఽేండ  11 గేంటల వయకు భేంటలు వేస 
మలకుల ుయుగులనఽ తువమిేంచఽకోవయౌ. 

o తయెౌ ుయుగులు గోడలమీద,కలుు ముకులమీద  టిటన గుడె నఽ ఏమి నయశ్నభు 
చేమాయౌ. 

o గుడె దశ్ గభతుేంచిన వే౦టన ే2 శతేం మిథెైల్  మథిమాన్ తృొ డ  భేందఽనఽ చలుె కోవయౌ. 

o గటె మీద ద ేండ లాేంట ి తృదఽలనఽ,చేలో అలసేంద లచక ఆభుదభునఽ ఎయ ేంటగ 

వేసఽకోవయౌ. 

o జిలచె డె లచక అడవి ఆభుదభు కొభమలనఽ చేలో అక డకుడ ఏయమిచి లామవలనఽ 
ఆకమిషేంచయయౌ. 

o చేనఽ చఽటృట తయ నయగయౌ చయలు తీస కయఫమిల్ లచక ఎేండరసలాపన్ లచక మిథెైల్  మధిమాన్ 

తృొ డ  భేందఽనఽ చయెౌ ుయుగుల వలసల నఽ ఆతృయౌ. 



o 5 శతేం వే గిేంజల కషమేం లచక 5మి.య్ వే నాన  లచక మోనోకోీ టరతౄస్ 2మి.య్ లచక 

కివనయలాపస్ 2మి.య్ లచక కోె మి ైమితౄస్ 2.5 మి.య్ క య్టయు తూటిలో కయౌ లామవలు 
కతుేంచిన భెడల చికమి చేమాయౌ. 

o ఫాగ ఎదిగిన లామవలనఽ తువమిేంచఽటకు 10 కి.తవుడెకి క కిలో ఫెలెభు భమిము 
క య్.కివనయలాపస్ కయౌ విష్ు ఎయ తమాయుచేస తృొ లేంలో చలాె యౌ. 

ఆకుమ డత 

o ఆకుభుడత వితితన 15 మోజుల నఽేండ  ఆశిసఽత ేంద ి

o ఆకుల ై గోధఽభ యేంగు భచులు ఏయడతయభ.వటిలోల ఆకుచు యేంగులో నలెతు 

తల కయౌగిన లె ుయుగులు వుేంటాభ.ఇవి 2,3 ఆకులనఽ కయౌ వటిలో 
వుేండ ,తరహమితయతున తితువేమడేం ఆకులతున ఎేండ ,కయౌనటుె  కనడతయభ. 

o తువయణకు అేంతయ ేంటలుగ జొనన,సజి 7:1 తుష్తితలో వేమాయౌ. 

o ఎకమకు 4 యౌేంగకయషణ ఫుటటలు  టిట  మలకుల ుయుగు ఉతుకితు,ఉధితితు గభతుేంచయయౌ. 

తృొ లేంలో మనన జీవులు 50 శతేం  ైగ ఉననుడె కీిమి సేంహయక భేందఽలు 
వడవలసన అవసయేం లచదఽ. 

o కివనయల్ తౄస్ 2.0మి.య్ లచక మోనోకోీ టరతౄస్ 1.6మి.య్ య్టయు తూటికి కయౌ చికమి 

చేమాయౌ. 

పొ గాకు లద్దె పురుగ్ . 
o తయెౌ మలకుల ుయుగులు ఆకు అడెగు ఫాగన గుేంులుగ గుీ డెె   డతయభ.లె 

ుయుగులు గుేంులుగ వుేండ  ఆకు ై తరహమితయతున గోకి తితువేస,జలెె డ ఆకుగ 
భాయుసత భ.ఫాగ ఎదిగిన ుయుగులు ఆకులనఽ తితువేసత భ. మతిరయట ఇవి 

ముకులనఽ ఆశిేంచి ఆకులనఽ యమితగ తితువేసత భ.గట ివేళ్ ఈ ుయుగులు బూమిలో 
దయగిఉేంటాభ. 

o వేసవిలో లోతే దఽకిు చేమాయౌ. ఎకమకు 4 యౌేంగకయషణ ఫుటటలు  టిట  భగ మలకుల 

ుయుగులనఽ ఆకమిషేంచయయౌ. 



o ఎకమ వేయుశ్నగ తృొ లేంలో 30-40 ఆభుదేం,తృొర దఽద  తియుగుడె ముకులు ఎయ ేంటలుగ 
ఉేండేటటుె  చాడయయౌ. 

o గుడె సభుదయమాతున,లె ుయుగులనఽ ఏమి వేమాయౌ. 

o 100 ుయుగుల దయవమ వచిున ఎన్..వి. దయర వణయతున క ఎకమకు చలాె యౌ. 

o 50గీ .వేగిేంజల తృొ డ తు య్టయు తూటిలో కయౌ  ైయు  ైచికమి చేమాయౌ. 

o కివనయల్ తౄస్ 2మి.య్ లచక మోనోకోీ టరతౄస్ 1.6 మి.య్ లచక వేనాన  5మి.య్ య్టయు తూటికి 

కలుుకుతు చికమి చేమాయౌ. 

o ఎకమకు 10 క్  సి వమలు ఏమటు చేమాయౌ. 

o ఎదిగిన లామవలకు విష్ు ఎయ తమాయు చేస(వమి తవుడె 5 కిలోలు ఫెలెేం 1/2 కిలో 
మోనోకోీ టరతౄస్ లచదయ కోె మి ైమితౄస్ 1య్. ఎకమ తృొ లేంలో సమేంతరేం యట చలాె యౌ. 

తామర పురుగ్  
o ువువలలోనఽ భమిము విచఽుకుననటువేంట ిలచత ఆకులలో తువససత భ. 

o నోటితో ఆకులనఽ గీకి యసతున లుసత భ.గీకిన తృర ేంతయలలో తెలెతు భచులు డ  ఆకులు 
భుడతలు డ  కతుసత భ. 

o మువువకుళ్ైళ వ ైయస్ వయత  చేసత భ. 

o ఉధితి ఎకుువ ైనుడె డెైమిధరభేట్ 2 మి.య్ లచదయ మోనోకోీ టరతౄస్ 1.6మి.య్ య్టయు 
తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ. 

వేరుశనగ్ కాయ తొలుచు పురుగ్  
o ఇద ిఎకుువగ కమలు తులవముేంచినుడె వసఽత ేంద.ి 

o తయెౌ ుయుగులు గోధఽభ యేంగులో వుేండ ,వేయుశ్నగ కమల  ైతెలెట ిగుీ డెనఽ  డతయభ. 

o లె ుయుగులు కమలనఽ తొయౌచి వితతనయలోె కి వ యళ తృొ డ గ భాయుసత భ.ఎదిగిన 

ుయుగులు కమల  ై యేంధయర లు చేస ఫమటకు వచిు కమల ,ై సేంచఽల  ై గూళ్ైె  

కటుట కు౦టాభ. 

o తువయణకు కమలోె గతు,వితతనయలోె  గతు తేభ శత౦ 9కి మిేంచి ఉేండమదఽ. 



o కిలో కమలకు 5 మి.య్ వేనాన  లచదయ కనఽగనాన  కయౌనచ  ోదయదయు 5 న లల వయకు 
కమతొలుచఽ ుయుగు నఽేండ  కతృడవచఽు. 

శనగ్ పచచ పురుగ్  
o తయెౌ ుయుగులు లచత ఆకుల మీద,యముగాల మీద తెలెతు గుీ డెనఽ  డతయభ. 

o లామవ శ్మీయేం మీద లచట ినాలు లాేంట ిమోభాలు ఉేంటాభ. 

o ముగాలనఽ,ువువలనఽ ఎకుువగ తిేంటాభ. 

o యౌేంగకయషణ ఫుటటలు వడ  ఉధితి తెలుసఽకోవయౌ. 

o గుీ డెడ  దశ్లో ట్ైకైోగీ భా కయుడ లనఽ ఉయోగిేంచయయౌ (21/2 కయుడ  ఎకమకు). 
o గుీ డెడ  దశ్,చినన ుయుగు దశ్లలో వే గిేంజల కషమేం ఫాగ తు చేసఽత ేంద.ి 

o క్  సి వమలు ఎకమకు 10 చొున  టాట యౌ. 

o తువయణకు కమలోె గతు,వితతనయలోె  గతు తేభ శత౦ 9కి మిేంచి ఉేండమదఽ. తట ిదయర వణేం 

ఎకమకు 400మి.య్ లచదయ ఎన్..వి వ ైయస్ దయర వణేం. 
100 మి.లీ ఎకరాకు ిచికార ిచేయాలి. 

o క య్టయు తూటికి ఎేండరసలాపన్ 2.0మి.య్ లచక కివనయలాపస్ 2.0 మి.య్ లచదయ ఎసప ట్ 1.0 

గీ .చొున చికమి చేమాయౌ. 

 నఽఫ౦క 

o ఫెటట  మిసితేలలో వీట ిఉధితి అధికేం.వమశలోస త  ఉధితి తగుా తేేంద.ి 

o మువవలు,లచత ఆకులు,మలభమలనఽేండ  యసతున లుసత భ. 

o అక్ ేంతల ుయుగులు,సమిడ్సస,లచస్ విేంగ్సస వేంట ిబక్షకలు, నఽఫేంకనఽ సభయధవేంతేంగ 
తువమిసత భ. 

o మువువల మీద  నఽఫేంక అధికేంగ ఉననుడె డెైమిధరభేట్ 2మి.య్ లచదయ 
మోనోకోీ టరతౄస్ 1.6మి.య్ య్టయు తూటిలో కయౌ చికమి చేస సఽలబేంగ 
తువమిేంచవచఽునఽ. 
 



వేరుశనగ్ పుంటనాశ౦చు తదగ్ ళ్ళు - నివారణా చరయలు 
మువవకుళ్ైళ తెగులు(ఫడ్స న కొీ సస్ వ ైయస్ తెగులు) 

o ఇద ివ ైయస్ తెగులు,తయభయ ుయుగుల దయవమ వయసఽత ేంద.ి 

o లచత ఆకుల  ైతుమిీవ వలమాలు లచక చయయలు కతుసత భ.భుదఽయు ఆకులోె  ఈ లక్షణయలు 
కతుేంచవు. 

o లచత దశ్లో తెగులు ఆశిస త  ముకులు కుయుచఫడ ,ఎకుువ మలభమలు వసత భ.ఆకులు 
చిననవిగ అభ లచత ఆకుచు భచులు కయాౌ తృయౌతృో భ ఉేంటాభ. 15మోజుల తమవత 

తెగులు ఆశిస త  మువువ ఎేండ తృో భ,కుయళతృో తేేంద.ికీభేంగ ముకు అేంతయ ఎేండ తృో తేేంద.ి 

o వేయుె ,ఊడలు,కమల మీద భచులు ఏయడ  కుయెౌతృో తయభ.ఈ తెగులు సో కిన 

ముకులనఽేండ  వచిున వేయుశ్నగ వితతనయలు చిననవిగ ఉేండ ,భుడెచఽకొతు ఉేంటాభ. 

o తువయణకు తెగులునఽ కొేంతవయకు తటుట కున ే కదిమ-ి3,ఆర్ 8808,వేభన,ఐ.స.జి.మస్-

యకలనఽ సగుచేమాయౌ. 

o వేయుశ్నగతో సజి ేంటనఽ 7:1 తుష్తితలో అేంతయ ేంటగ వేమాయౌ. 

o వితితన 20మోజుల తమవతతయభయ ుయుగుల(తిరప్స)వయత  అమికటటడయతుకి మోనోకోీ టరతౄస్ 

1.6మి.య్.లచక డెైమిధరభేట్ 2మి.యౌ.య్టయు తూటిలో కయౌ చికమి చేమాయౌ. 

ఎమిె తికు ఆకుభచు తెగులు 
o తవయగ వచేు ఆకుభచు తెగులు భచులు కొేంచేం గుేండరేంగ వుేండ ,ఆకు  ైఫాగన 

భుదఽయు గోధఽభ యేంగు కయాౌ వుేంటాభ. 

o ఆలసయేంగ వచేు ఆకుభచు తెగులు భచులు చిననవిగ,గుేండరేంగ వుేండ ,ఆకు అడెగు 
ఫాగన నలెతు యేంగు కయాౌ వు౦టాభ.కేండేం మీద,ఆకు కడల మీద,ఊడల మీద కడయ 
భచులు ఏయడతయభ. 

o వేయుశ్నగలో సజి ేంటనఽ 7:1 తుష్తితలో అేంతయ ేంటగ వేమాయౌ. 

o తువయణకు తెగులునఽ తటుట కున ేయకలనఽ(వేభన,జల.స.జి-88) సగుచేమాయౌ. 



o తెగులు కతుేంచిన వ ేంటన ేఎకమకు భా౦కోజలబ్ 400గీ .లచదయ కయఫ౦డజిమ్ 200గీ .లచదయ 
కోె మోథలోతుల్ 400గీ .లచదయ హెకసకొనయజోల్ 400 మి.య్ చొున 200య్టయె తూటిలో కయౌ 
చికమి చేమాయౌ. 

కా౦డుం కుళ్ళు వ ైరస్ తదగ్ లు(స్టె మ్ నేకరర స్ిస్ వ ైరస్ తదగ్ లు) 
o టొఫాకొ సట ్ెర క్ వ ైయస్ ఈ తెగులనఽ కలగచేసఽత ేంద.ి 

o ఈ తెగులు సో కిన ముకులోె  మువువ చతుతృో తేేంద,ికీబేణ కేండేం అేంతయ నలెగ భామి 

ముకు చతుతృో తేేంద.ికమలు,ఊడలు నలెగ భామి కుయళతృో తయభ. 

o ఈ వ ైయస్ వేయుశ్నగ లచతు సభమేంలో గటె  ైన వునన కలుు ముకుల  ై
జీవిసఽత ేంద.ికలుు ముకులోె  భుఖయేంగ వమాయమిఫాభ(క౦గలీస్ గడ డ ), ఉతత మైణ,ి 

ఎన నదఽద లాకు, కుకుభుళ్ైళ భమిము గమిటికభమ ువువలోె తు ుతృొ డ  మైణువులోె  
వుేంటుేంద.ి 

o ఈ ుతృొ డ  మైణువులు,తయభయ ుయుగుల దయవమ ఇేంక గయౌ దయవమ వేయుశ్నగ ఆకుల  ై
డ  తయభయ ుయుగులు ఆకు ై గోకినుడె ఈ ుతృొ డ  మైణువులోె తు వ ైయస్ కణయలు 
ముకులోతుకి రవేశిేంచి కేండేం కుళ్ైళ కలుగచేసత భ. సగుచేమాయౌ. 

o తెగులు ఆశి౦చడేంవలన తృర యేంబ దశ్లో ముకు ముదలులో వునన శఖలు సఽు 
వమా తుకి భామి ఎేండ తృో తయభ. తయువత క౦డేం,కొభమల ైన తెలెట ి ఫూజు తెయలుగ 
ఏయడతయభ.ఈ తెలెట ి ఫూజులో ఆవగిేంజ మిభాణేంవునన సలీమోషమాలు 
ఏయడతయభ.ఊడలు,కమలు కడయ ఈ తెగులుకు లోనవుతయభ.కమలోతు గి౦జల   ై
తూయౌ ఫూడ దయేంగు భచులు ఏయడతయభ. 

o ఈ తెగులు ఆశిేంచిన ముకులనఽ కినుడె నేల  ైవునన ముకు ఫాగలు భాతరేం 

వయడ వసత భ.వేయు, కమలు నేలలోన ే వు౦డ తృో తయభ. సజి,జొనన వేంట ి ేంటలతో 
ేంట భామిడ  చేమాయౌ. 

o కిలో వితతనయలకు 1గీ భు కయఫ౦డజిమ్ లచదయ 3గీ .ల కఫ్ట న్ కయౌ వితతన వుధ్ిధ  చేమాయౌ. 



o మలేండె కిలోల ట్ైకైోడెమమవిమిడ ె తౄయుమలచష్న్ 50కిలోల వువుల ఎయువుతో కయౌ 
తూయుచయెౌ,తృో యౌథీన్ కగితేంతో క 15 మోజుల తమవత క ఎకమ బూమిలో వితేతభుేందఽ 
చలాె యౌ. 

తికు ఆకుభచు తెగులు 
o తవయగ వచేు ఆకుభచు తెగులు భచులు కొేంచేం గుేండరేంగ వుేండ ,ఆకు  ైఫాగన 

భుదఽయు గోధఽభ యేంగు కయాౌ వుేంటాభ. 

o ఆలసయేంగ వచేు ఆకుభచు తెగులు భచులు చిననవిగ,గుేండరేంగ వుేండ ,ఆకు అడెగు 
ఫాగన నలెతు యేంగు కయాౌ వు౦టాభ.కేండేం మీద,ఆకు కడల మీద,ఊడల మీద కడయ 
భచులు ఏయడతయభ. 

o వేయుశ్నగలో సజి ేంటనఽ 7:1 తుష్తితలో అేంతయ ేంటగ వేమాయౌ. 

o తువయణకు తెగులునఽ తటుట కున ేయకలనఽ(వేభన,జల.స.జి-88) సగుచేమాయౌ. 

o తెగులు కతుేంచిన వ ేంటన ేఎకమకు భా౦కోజలబ్ 400గీ .లచదయ కయఫ౦డజిమ్ 200గీ .లచదయ 
కోె మోథలోతుల్ 400గీ .లచదయ హెకసకొనయజోల్ 400 మి.య్ చొున 200య్టయె తూటిలో కయౌ 
చికమి చేమాయౌ. 

తుపుు లేక కుుంకుమ తదగ్ లు 
o ఆకుల అడెగు ఫాగేంలో ఎయుు-ఇటుక యేంగు గల చినన తృొ కుులు ఏయడ  ఆకు 

 ైఫాగేంలో సఽు యేంగు భచులు కతుసత భ. 

o తెగులు ఉధితి ఎకుువ ైనుడె ఈ తృొ కుులు యల మీద త ముకు మిగతయ అతున 

ఫాగల మీద కతుసత భ. 

o ఈ తెగులు యతెలో ఉధితేంగ ఆశిసఽత ేంద.ి 

o తువయణకు య్టయు తూటికి 2గీ .కోె మోథలోతుల్ లచక 2గీ .ట్ైడై భార్ లచదయ 2గీ .భా౦కోజలబ్ 

కయౌ ముకులు తడ చ ేవిధేంగ చికమి చేమాయౌ. 
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