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ఈ సేంకలనేం కోసేం ICAR-IIMR సేంచాలకులు 

డాక్టర్ విలాస్ ఎ. తోనాపి అేంద్ేంచిన మద్దతు మరియు 

ప్రేరణకు మా మనఃపూర్వక ధనయావాదాలు. తృణ ధానాయాల 

గూరి్చ సరిక్రొత్త సమాచారానినా సేంకలనేం చేయడానికి ఎక్సు-

ప్రాజెక్్ట కోఆరిడానేటర్ (సామాల్ మిలెలిట్సు) డాక్టర్ ప్రభాకర్ ఇచి్చన 

మార్గదర్శకత్వేంనకు మా కృతజ్ఞతలు. అేండు కొర్రలు, ఖరీఫ్ 

జొననా, వరిగెలు, రాగులు, సామలు, అరికెలు మరియు ఊదలు 

మొదలైన ధానాయాలకు సేంబేంధిేంచి ఉపయోగకరమైన 

సమాచారేం అేంద్ేంచిన ఇనిసుటిట్యాట్ యొకకే శాసత్రవేత్తలు డా. 

బ్.వి భట్, అవినా�శేంగోడె, గణపతి మరియు అమసిదధిలకు 

ధనయావాదాలు, ఈ బుక్ లెట్ ను ప్రచురిేంచడానికి ఫారమార్సు 

ఫస్్ట ప్రాజెకు్ట  యొకకే సమాచార సేంకలనేం మరియు నిధుల 

కోసేం ఏజెన్సు సిబ్ేంద్ నుేండి లభిేంచిన మద్దతుకు కూడా 

హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.

- రచయితలు

కృతజఞాతలు
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అనుకూల వాతావరణం

జొననా న్టి పరిమితి వుననా పరిసి్థతుల్లి కూడా మనుగడ సాగేంచే సి్థరమైన వయావసాయ భూముల్లి సాగుకు బాగా సరిపోతుేంద్ మరియు 
మెట్ట రైతులకు ఒక మేంచి ఎేంపికగా చెప్పవచు్చ. దీనికి ఉష్ణ పరిసి్థతులు అవసరేం, కన్ సమ ఉష్్ణగ్రత పరిసి్థతులల్ కూడా దీనిని 
పేంచవచు్చ. ఇద్ సమశీతోష్ణ ప్రాేంతాలల్ మరియు ఉష్ణమేండలేంల్ 2300 మీటరలి ఎతు్తల్ విస్తతృతేంగా పరుగుతుేంద్. ఇద్ తన 
జీవిత కలేంల్ అధిక ఉష్్ణగ్రతను ఇతర పేంటల కేంటే బాగా తట్్టకోగలదు. మేంచి పరుగుదలకు జొననాకు 26o-30oC ఉష్్ణగ్రత 
అవసరేం.

నేల స్వభావం

ధానయాేం కొరకు జొననాను వివిధ నేలల్లి పేండిేంచవచు్చ. ల్తైన, సారవేంతమైన మరియు బాగా ఎేండిపోయిన చౌడు నేలల్లి కూడా 
జొననా ఉత్తమేంగా లభిస్తేంద్. అయినప్పటికీ, నిసాసురమైన నేల మరియు కరువు పరిసి్థతులల్ కూడా దీనిని పేండిేంచగలము.

ఉపయోగం

మెట్ట ప్రాేంతాల్లి పశుగ్రాసేం కొరకు జేంతువులకు మరియు పౌల్ట్రీలకు మేత కోసేం పేండిసా్తరు. బయో ఇేంధనేం, త్రాగడానికి వీలైన 
ఆలకేహాల్, పిేండి పదారా్థలు, ప్రతాయామానాయ ఆహార ఉత్పతు్తలు మొదలైన పారిశ్రామిక అవసరాలకు కూడా ఇద్ ఉపయోగపడుతుేంద్. 
మెట్ట వయావసాయ ప్రాేంతాలల్  ప్ద జనాభాకు ఇద్  ఆరోగయాకరమైన ఆహారేం.

అధిక దిగుబడనిచ్చే క్రొతతి సగు రకలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సగుకు  అనుకూలమైన రకలు

ప్ంతం అనుకూల పరిసి్థతులు హైబ్రిడ్  రకలు సిఫారసు చ్యబడన రకలు

ఆేంధ్రప్రదేశ్ తకుకేవ వర్షపాత ప్రాేంతాలు CSH 14, PSH 1 CSV 15, CSV 17, CSV 20, CSV 23

సాధారణ వర్షపాత ప్రాేంతాలు CSH 23, CSH 25,  CSH 30 CSV 15, CSV 20, CSV 23

తీపిజొననా అనినారకల ప్రాేంతాలు CSH 22 SS SSV 84, CSV 19 SS

చొప్పరకలు అనినారకల ప్రాేంతాలు PC 106, CSH 20 MF, CSH 24 MF HC 308, HC 171, HC 136, HC 260, 
SSG 59.3

Common name: Jowar (Hindi), Great millet
Vernacular names: Jwari (Marathi), Juar (Bengali, Gujarati), Jola (Kannada), Cholam (Malayalam, 
Tamil), Janha (Oriya), Jonnalu (Telugu), Other names: Milo, Chari

1. ఖరీఫ్ జొన్న సగుచ్యుటకు సిఫారు్స చ్యబడన సంకేత్క విధాన్లు
(Sorghum bicolor (L.) Moench)
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మెరుగైన సగు పద్ధతులు

1. భూమి తయారీ

వేసవిల్ ఒకసారి దునునాట అవసరేం, తరువాత 2-3సారులి చదును చెయాయాలి. ఆ తరువాత, హెక్టరుకు సమారు 8-10 టనునాల 

సేంద్రీయ ఎరువును ఉపయోగేంచాలి. ఫోరేట్ లేదా థిమేట్ @ 8-10 కిల్ల / హెక్టరు మటి్టల్ కలిసట్్టగా దముమా చేయాలి.

2. వితుతికునే సమయం

విత్తనాలు వేయడానికి అనువైన సమయేం వరా్షకలేం జూన్ 3 వ వారేం నుేండి జూలై 1 వ వారేం వరకు వేసకోవచు్చ.

3. వితతిన మోతాదు

కన్సేం  హెక్టరుకు 7-8 కిల్ల విత్తనాలు లేదా ఎకరానికి @ 3 కిల్లు అవసరేం అవుతుేంద్. 

4. సళ్ళ మధయా అంతరం

వరుస నుేండి వరుసకు మధయా దూరేం 45 సెేం.మీ ఉేండాలి. మొకకేల మధయా 12 నుేండి 15 సెేం.మీ నాటడానికి మరియు మొకకేల సేంఖయా 

హెక్టరుకు 1,80,000 మొకకేలు (ఎకరానికి 72,000 మొకకేలు) నాట్టకు సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

5. వితతిన శుది్ధ 

ఒక కిల్ జొననా విత్తనానికి 14 మి.ల్ట. ఇమిడాకోలిప్రిడ్ (గౌచో) + 2 గ్రా కరె్ేండజిమ్ (బావిసి్టన్), లేదా థియోమెథాకసుేం (క్రూజర్) 3 గ్రా / కిల్ 

తో విత్తనేం శుద్ధి చేయాలి. ప్రధాన క్రిమి లేదా తెగులు బారిన పడకుేండా ఉేండటానికి ఇద్ చాలా అవసరేం.

6. ఎరువుల యాజమానయాం 

ఎరువులు తప్పనిసరిగా క్రిేంద ప్ర్కేననా విధేంగా నేల రకేం ఆధారేంగా వాడాలి.

తేలికపాటి నేలలు మరియు తకుకేవ వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతాలకు; విత్తనేం చలేలి ముేందు హెక్టరుకు 30 కిల్ల నత్రజని, 30 కిల్ల 

P
2
O

5
  (భాస్వరేం), 20 కిల్ల K

2
O (పొటా�) మోతాదుల్ అేంద్ేంచాలి. వితి్తన 30-35 రోజులకు 30 కిల్ల నత్రజనిని అేంద్ేంచాలి. 

మధయాస్థ-ల్తైన నేలలు మరియు అధిక వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతాలకు; హెక్టరుకు 80 కిల్ల నత్రజని, హెక్టరుకు 40 కిల్ల P
2
O

5
 

(భాస్వరేం) మరియు హెక్టరుకు 40 కిల్ల పొటా� చలాలిలి.  సగేం నత్రజని + పూరి్త P
2
O

5
 (భాస్వరేం) మరియు పూరి్త K

2
O (పొటా�) ను 

వితే్తటపు్పడు మరియు మిగలిన 50% నత్రజనిని వితి్తన 30 రోజులకు అేంద్ేంచాలి.

7. కలుపు నియంత్రణ మరియు అంతర సగు

పేంట ప్రారేంభ దశ నుేండి 35 రోజులు వరకు పేంటల్ కలుపు లేకుేండా చూసకోవాలి. కలుపు మొకకేలను నియేంత్రణ చేయడానికి 

వితి్తన 48 గేంటలల్పు అట్రాజిన్ @ 0.5 కిల్ల a.i./ha పిచికరీ చేయడేం చాలా ముఖయాేం;  చేనుల్ వితి్తన 20 రోజులకు కలుపు 

తీయడేం మరియు 21 మరియు 40 రోజులకు 2 సారులి అేంతర కృషి చేయాలి. మొలక శాతేం తకుకేవగా ఉననాపు్పడు చేతితో లాగడేం 

దా్వరా కలుపును నియేంత్ేంచవచు్చ, లేకపోతే సోడియేం 2,4-డి @ 1.0 కిల్ల a.i./ha, పిచికరీ చేయాలి. అేంకురోత్పతి్త తరువాత 3 

మరియు 5 వారాలల్ బ్లిడ్ హూతో రెేండుసారులి అేంతర సాగు చేయడేం    తగనేంత 

గాలిని అేందుబాట్ల్ ఉేంచడానికి, కలుపు మొకకేలను నియేంత్ేంచడానికి 

మరియు తేమను కపాడటానికి సహాయపడుతుేంద్.

అంతర పంటలు

కేంద్,పసర, సోయాబీన్ మరియు పొదు్దతిరుగుడుతో జొననా అేంతర పేంట 

ప్రయోజనకరేంగా ఉేంట్ేంద్ మరియు సిఫారుసు చేయబడిేంద్. అదనపు ఎరువులు 

లేకుేండా జొననా మరియు కేంద్ 2: 1 వరుస నిష్పతి్తల్ వితు్తకోవాలి. CSH 16, CSH 

25 మరియు CSH 35 వేంటి మధయాస్థేం నుేండి స్వల్పకలిక జొననా వేంగడాలు 
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అనుకూలేంగా ఉేంట్ేంద్. అేంతర పేంటల్, కలుపు మేందు చలలిడేం సిఫారస చేయబడలేదు. 2: 2 వరుసల్ జొననా మరియు 

పిలిలిపసర పచ్చని పశుగ్రాసానినా అేంద్స్తేంద్, నేల సారానినా  మెరుగుపరచడానికి మరియు కలుపు పరుగుదలను నియేంత్ేంచడానికి 

సహాయపడుతుేంద్.

వరుస పంటలు

ఖరీఫ్ జొననా తరువాత, రబీల్, శనగ, కుసమ మరియు ఆవాలు వేంటి పేంట క్రమేం చాలా సేందరాభాలల్ చాలా అనుకూలేంగా 
ఉేంట్ేంద్. 700 మి.మీ. కేంటే ఎకుకేవ వర్షపాతేం మరియు మేంచి తేమ నిలుపుదల, సామర్థ్ేం,   మధయాస్థేం నుేండి ల్తైన నలలి నేలలు 
ఉననా ప్రాేంతాల్లి ఈ క్రమేం పేంట మరిేంత లాభదాయకేంగా కనిపిస్తేంద్.

ప్రధాన క్రిమి తెగుళ్్ళ

1. మొవు్వ చంప్ ఈగ 

ఇద్ జొననా యొకకే ప్రధాన కీటకేం మరియు విత్తనాలు 
నాటిన ఒక నలల్పు వాయాపిస్తేంద్. మాగో్గట్ పరుగుతుననా 
మొవ్వను కతి్తరిేంచి, క్షీణిస్తననా కణజాలాలను ఆహారేంగా 
మారు్చకుేంట్ేంద్. తత్ఫలితేంగా మొవు్వ ఆకు ఎేండి 
పోవడేం మరియు ఎేండబెట్టడేం జరుగుతుేంద్, 
సాధారణేంగా  ఇద్ మొకకే చని పోయేట్లి చేస్తేంద్.

నియంత్రణ చరయాలు

ఋతుపవనాలు ప్రారేంభమైన 7 నుేండి 10 రోజులల్పు 

విత్తనాల చలలిడేం దా్వరా దీనిని నివారిేంచవచు్చ, మరియు 

అధిక విత్తన రేట్ @ 10 నుేండి 12 కిల్లు / హెక్టరును 

వాడటేం మేంచిద్.  2: 2 నిష్పతు్తలల్ జొననా + కేంద్ 

లను అేంతర పేంటగా వేయడేం మేంచిద్.  ఒక కేజి 

విత్తనేంతో 14 మి.ల్ట ఇమిడాకోలిప్రిడ్ లేదా 3 గ్రా  థియామెథోకసుమ్ 70 డబులి్ఎస్ ను కలిపి విత్తన శుద్ధి కూడా చేయవచు్చ. విత్తనాలు 

చలేలి సమయేంల్ బోదెల్లి  కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి గుళికలు @ 20 కిల్లు / హెక్టరు మొలకల దశల్ మటి్టల్ బాగా కలియ దునానాలి.

2. కండం తొలిచ్ పురుగు 

ఇద్ అేంకురోత్పతి్త తరువాత 2 వ వారేం నుేండి పేంట తయారయేయా 

వరకు పేంటపై దాడి చేస్తేంద్. ఆకులపై వివిధ ఆకరేంల్ ఉేండే 

రేంధ్రాలు ఏర్పడతాయి మరియు మొవ్వను లారా్వ తినడేం వలలి 

నష్టేం కలి్గస్తేంద్. మొవు్వ కొరకటేం వలలి మొకకే  ఎేండిపోతుేంద్ 

మరియు కేండేం కూడా తొలిచి ఉేంట్ేంద్. కేంకి ఏర్పడిన 

తరువాత, తొడిమను తొలచటేం మరియు వాటి విచిఛినానానికి 

దారితీస్తేంద్ పూరి్త లేదా పాక్షిక అస్తవయాస్తమైన కేంకులు ఏర్పడటేం 

జరుగుతుేంద్.

 Shoot fly eggs   Shoot fly larvae  

Dead heart symptomAdult    

Leaf damage Deadheart 
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నియంత్రణ చరయాలు

దీని రవాణాను నివారిేంచడానికి మొలకలను వేరుచేయడేం 

మరియు కల్చడేం మరియు మునుపటి పేంట యొకకే కేండేం 

కోయడేం. ఆకు గాయపడిన మొకకేలకు ల్పల మొవ్వ ఏర్పడిన 

20 మరియు 35 రోజులల్ కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి @ 8-12 కేజీ / 

హెక్టరు అవసరానినా బటి్ట అేంద్ేంచాలి. అలసేందలు (బొబ్రులి) + 

జొననా అేంతర పేంటను కూడా వేయవచు్చ.

3. కతెతిర పురుగు (FAW)

కతె్తర పురుగు (FAW) అనేద్ మొకకేలపై వచే్చ ప్రధాన తెగులు. ఇద్ 

27 జాతులకు చెేంద్న 100 కేంటే ఎకుకేవ మొకకేలకు ఆశ్రయిేంచి 

బ్రతుకుతుేంద్. అయితే, ఇద్ గ్రామినే కుట్ేంబేంనకు చెేంద్న 

మొకకేలను ఎకుకేవగా ఇష్టపడుతుేంద్. ముఖయాేంగా ఆరి్థక లాభాలను 

కలిగేంచే మొకకే జొననా, జొననా, చిరుధానాయాలు, చెరకు, వరి, గోధుమ 

మొదలైన  పేంటలపై ఎకుకేవ ప్రభావానినా చూపుతుేంద్.

యువ లారా్వ (మొదటి దశ నుేండి రెేండో దశకు మారే సమయేంల్) 

ఆకు రెేండు వైపులా  పత్ర హరితానినా గోకి తినేసి పారదర్శకమైన  

వేండి పొరతో కూడిన ఈన భాగానినా మిగలిస్తేంద్. మూడవ 

దశల్ లార్వ  మొవ్వల్కి ప్రవేశస్తేంద్. మరియు ఆకు ఈన 

భాగేంల్ చిరిగ పోయిన అేంచుగల దీర్ఘచతురస్రాకర రేంధ్రాలను 

కలిగస్తేంద్. ఒకసారి లారా్వ ఐదవ దశకు చేరుకుననా తరా్వత అద్ 

పేంటల్ విపరీతమైన నష్్టనికి  కరణమవుతుేంద్. ఈ దశల్ ప్రతి 

మొవ్వల్ ఒకటి నుేండి రెేండు లారా్వలను కనుగొనవచు్చ.

నియంత్రణ చరయాలు

తెగులును అదుపుచేయడానికి క్రిేంద సూచిేంచిన నిర్వహణ విధానాలను పాటిేంచాలి.

సధారణ నియంత్రణ చరయాలు

	 •	 భూమిని  ల్తుగా దునునాట వలన కతె్తర పురుగు లారా్వ మరియు పూయాపాలను సూరయారశమాకి గురి చెయాయాలి మరియు వాటి 

సహజ శత్రువులుకి కనిపిేంచేట్లి చెయాయాలి. 

	 •	 పేంటను సమసి్థతిల్ ఉేంచడేం కోసేం విత్తనానినా నిరే్దశత కల పరిమితిల్ నాట్కోవాలి. తదా్వరా పేంట యొకకే ఒకే దశ 

అేందుబాట్ల్ ఉేంద్.

	 •	 హెక్టరుకు  12 లిేంగాకర్షక బుట్టలు ఏరా్పట్ చెయాయాలి.

	 •	 పేంటను బాగా గమనిసూ్త గ్రుడలి సముదాయాలను, లారా్వలను సకరిేంచి నాశనేం చెయాయాలి.

	 •	 పక్షులు చేనుల్ ఉేంటే ఇలాేంటి పురుగులను ఆహారేంగా తీసకుేంటాయి. చేలల్లి పక్షులు వచి్చ ఉేండేలా చిననా చిననా 

ఏరా్పట్లి చేయాలి. విత్తనాలు వేసిన వేంటనే పక్షులు వాలటానికి వీలుగా హెక్టరుకు 25 కర్రలను ఏరా్పట్ చెయాయాలి. దీనివలలి 

క్రిమిసేంహారక పక్షులు, బాలిక్ డ్ేంగో పక్షుల కదలికను సలభతరేం చేసి అవి చిమమాటలు మరియు గొేంగళి పురుగులను 

తినేయటానికి అనుకూలేంగా ఉేంట్ేంద్.

Stem tunnels Adult

గుచచేం న్శనం చ్సేదశలో లారా్వలు న్శనం చ్సిన గుచచేం
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ప్రంభ దశలు (I - II)

	 •	 కేజీ విత్తనేంకు  4 మి.ల్ట సయాేంట్రానిలిప్రోల్ 19.8% + థియోమెథోకసుమ్ 19.8% మిశ్రమేంతో విత్తన శుద్ధిచేసినటె్లితే మూడు 

వారాల వరకు పేంటను రక్షిస్తేంద్. ఇద్ ప్రారేంభేంల్ మొకకేలు శకి్త వేంతేంగా ఎదగడానికి   పేంటకు సహాయపడుతుేంద్ 

(IIMR, హైదరాబాద్, ఖరీఫ్, 2019 ల్ తాతాకేలిక పరీక్షల ఫలితాలు).

	 •	 తెగులు తీవ్రత తకుకేవగా ఉననాపు్పడు లేదా ప్రారేంభ దశల్ ఉననాపు్పడు అనగా 7-30 రోజుల వయససుల్ ఉననాపు్పడు, 

అజాడిరకి్టన్ 1500 పిపిఎమ్ @ 5 మి.ల్ట / ల్టటర్ లేదా 5% వేప విత్తనేం నుేండి తీసిన  ద్రావణానినా పిచికరీ చేయేండి.

	 •	 నోమురియా రిలే అనే శల్టేంద్ర నాశకనినా న్టితో కలిపి  (1 x 108@3 గ్రాములు/ ల్టటరు) పిచికరీ చెయాయాలి. 

	 •	 కతె్తర పురుగు ముట్టడి తీవ్రమైన విషయేంల్ నష్టేం 10 శాతేం కేంటే ఎకుకేవైనపు్పడు పేంటపై సి్పనటోరేం 11.7% SC @ 0.5 

మి.ల్ట / ల్ట న్రు లేదా కోలిరాేంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 @ 0.3 మి.ల్ట / ల్ట న్రు లేదా థియామెథోకసుమ్ 12.6% + లాేంబాడా సిహల్థ్రిన్ 

9.5% ZC @ 0.25 మి.ల్ట / ల్ట న్రు కలిపి రిసార్్ట స్పరే  చేయాలి. తెగులుల్ నిరోధకత పరగకుేండా పురుగుమేందుల  స్పరేలల్ 

రసాయనానినా మారి్చ మారి్చ పిచికరి చేయేండి.

మధయాస్థ దశ (III - IV)

	 •	 కీటకేం యొకకే గ్రుడులి మరియు లారా్వలను సకరిేంచి నాశనేం చేయేండి.

	 •	 ఇసక (10 కిల్లు) మరియు 50 గ్రాములు సననాేం మిశ్రమానినా గుచ్చేం ల్కి అేంద్ేంచినటె్లితే పురుగుమేందుల వాడకేం 

కకుేండా పేంటను రక్షిేంచి, లారా్వలకు హాని కలిగసా్తయి. ఇద్ రైతుల క్షేత్రేంల్ ప్రతయాక్షేంగా గమనిేంచబడిేంద్.

	 •	 పురుగు ప్రభావేం తీవ్రమైన విషయేంల్ అనగా 10 – 20 శాతేం మొకకేలుకేంటే ఎకుకేవ నష్టేం కలిగేంచినటె్లితే పేంటపై  

సి్పనటోరామ్ 11.7% SC @ 0.5 మి.ల్ట / ల్ట న్రు లేదా కోలిరాేంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 @ 0.3 మి.ల్ట / ల్ట న్రు లేదా థియామెథోకసుమ్ 

12.6% + లాేంబాడా సైహల్థ్రిన్ 9.5% ZC @ 0.25 మి.ల్ట / ల్ట న్రుకి కలిపి  చివరి రిసార్్ట స్పరేగా పిచికరి చెయాయాలి. తదుపరి 

స్పరేలల్ కీటక నాశన రసాయనానినా ప్రతాయామానాయేం చేయేండి.

	 •	 అధిక వాల్యామ్ స్పరేయర్ (నాప్సాక్)ను ఉపయోగేంచి గుచ్చేం పై ఉదయేం లేదా సాయేంత్రేం పిచికరీ చేయాలి.

చివరి దశ (V- VI)

	 •	 చివరి దశ లారా్వలపై  రసాయనాలను ఉపయోగేంచడేం చాలా కష్టేం. ఒక వేళ ఈ దశల్ తెగులును గమనిేంచినటె్లితే 

బ్యయాేం తౌడు మిశ్రమేం 10 కిల్లు + 2 కిల్ల బెలలిేం మిశ్రమానికి 2-3 ల్టటరలి న్రు కలిపి 24 గేంటలు  పులియబెటా్టలి. 

పేంటపై దీనిని చలలిడానికి అరగేంట ముేందుగా ఈ మిశ్రమానికి 100 గ్రా థియోడికర్్ కలపేండి. ఇలా తయారు చేసిన 

విషపు ఎరను గుచా్చలల్కి చొచు్చకు పోయేలా అేంద్ేంచాలి.

 •	 పురుగు ప్రభావేం తీవ్రమైన విషయేంల్ (దెబ్తిననా మొకకేలు 20% కేంటే ఎకుకేవ ఉననాటె్లితే) పేంట పై సి్పనటోరామ్ 11.7% SC 

@ 0.5 మి.ల్ట / ల్ట లేదా కోలిరాేంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 @ 0.3 మి.ల్ట / ల్ట న్టి తో కలిపి లేదా థయామెథోకసుమ్ 12.6% + లాేంబాడా 

సిహల్థ్రిన్ 9.5% ZC @ 0.25 మి.ల్ట / ల్ట న్రు కలిపి చివరి రిసార్్ట స్పరే చెయాయాలి.

	 •	 మేంచి నియేంత్రణ కోసేం అధిక వాల్యామ్ స్పరేయర్ ఉపయోగేంచి గుచ్చేం ల్కి పిచికరీ చెయాయాలి. ముట్టడి తీవ్రతను బటి్ట 

గతేం ల్ వాడని రసాయనానినా తదుపరి స్పరే కోసేం 10 -15 రోజుల తరువాత వాడవచు్చ.
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ప్రధాన వాయాధులు

1. బూజు తెగులు 

ధానాయాలు శల్టేంధ్ర సేంక్రమణ లక్షణాలను చూపుతాయి మరియు ఫేంగస్ను 

బటి్ట వివిధ రేంగుల (నలుపు, తెలుపు లేదా గులాబీ) ఫేంగల్ వికసానినా 

అభివృద్ధి చేసా్తయి. వాయాధి సోకిన ధానయాేం తకుకేవ బరువు, మెత్తగా ఉేండి, 

పోషక నాణయాత తకుకేవగా ఉేంటాయి, మొలక శాతేం తగ్గపోయి మరియు 

ఆహార వినియోగానికి మారెకేట్ ఆమోదయోగయాత తకుకేవగా ఉేంట్ేంద్.

నియంత్రణ చరయాలు

శల్టేంద్రానినా తట్్టకునే రకలను ఉపయోగేంచడేం మరియు గేంజ పూరి్తగా 

తయారైన వేంటనే పేంటను కోయడేం, తరువాత ధానయాేం ఎేండబెట్టడేం 

సిఫారస చేయబడిేంద్. పూత దశల్ ప్రొపికోనజోల్ 0.2% ను  

2 సారులి పిచికరి చేయాలి. మొదటిద్ 2వ రోజు మరియు 10 రోజుల 

తరువాత మర్క స్పరే సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

2. ప్నుబంక

వాయాధి సోకిన ఆకుల ద్గువ ద్గువ వైపున స్పష్టమైన పసపు పచ్చ మరియు 

తెలుపు చారలు మరియు సిదధి బీజాలు గూళ్ళు  తెలలిటి మచ్చలుగా కనిపిేంచడేం 

చాలా స్పష్టమైన లక్షణేం. వయావస్థపరేంగా సోకిన మొకకేల ఆకులు పాలిపోయి 

ఉేంటాయి. ఇట్వేంటి మొకకేలు సాధారణేంగా కేంకులు వేయడేంల్ 

విఫలమవుతాయి. ఒక వేళళు కేంకి తొడిగనా, అవి చిననావి మరియు తకుకేవ 

విత్తనానినా కలిగ ఉేంటాయి.

నియంత్రణ చరయాలు

నేల దా్వరా పుట్్టకొచే్చ సిదధి బీజాలని తగ్గేంచడానికి నాటడానికి ముేందు 

వేసవి కలేంల్ నేలను ల్తుగా దుననాడేం మేంచిద్. మెటలాకిసుల్ లేదా 

రిడోమిల్ 25WP @ 1g a.i./kg తో సీడ్ డ్రెసిసుేంగ్ లేదా రిడోమిల్- MZ @ 3g / 

ల్టటరు న్టితో ఆకులపై స్పరే సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

నూరి్పళ్్ళ

ఖరీఫ్ జొననాను కేంకి పూరి్తగా తయారయేయా వరకు వుేంచాలి. ఇద్ 

తరువాతి పేంటను నాటడానికి ఒక వారేం సమయేం మిగలి ఉేండటానికి 

సహాయపడుతుేంద్. కేంకులు ఎేండబెట్టడేం కోసేం ఒక వారేం పాట్ 

పొలేంల్ ఉేంచాలి. తరువాత ధానయాేం నూరి్పడి చేయాలి. మొదట కేంకులు 

కతి్తరిేంచి తరువాత మిగలిన కేండానినా కతి్తరిేంచాలి.

ఎండబెట్టడం / బ్యాగంగ్

ధానాయానినా నూరి్చన తరువాత 1-2 రోజులు తేమను 10-12% వరకు 

తగ్గేంచవచు్చ. తక్షణ మారెకేటిేంగ్ కోసేం ధానాయాలు బాయాగేంగ్ పాలిసి్టక్ లేదా గోన 

సేంచులల్ నిల్వ చేయడేం   జరుగుతుేంద్.
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భూమి తయారీ

వేసవిల్ నాగలితో ల్తుగా దునినాన తరువాత 3 నుేండి 4 దుకుకేలు, మేంచి మొలక శాతేం మరియు కలుపు రహిత పరిసి్థతులను 

నిర్వహిేంచడానికి సిఫారుసు చేయబడతాయి. న్టి నిలుపుదల మెరుగుపరచడానికి, ఆగస్ట నలల్ 10m × 10m విసీ్తర్ణేం తో మడులు / 

గట్లి కటి్ట ఏరా్పట్ చేసకోవాలి.

వితుతికునే విధానం మరియు సమయం

మటి్టల్ 5-7 సెేంటీమీటరలి ల్తుల్ 2 లేదా 3 కర్రులుననా ఎదు్ద దునేనా నాగలి కర్రుల్లి విత్తనేం నాటాలి. విత్తనాలు డ్రిలలిరలి  దా్వరా వితి్తన 

తరువాత ఒక పొర మటి్టతో పలుచగా కపా్పలి. ఇద్ ట్రాక్టర్ సీడ్ డ్రిల్ దా్వరా ఐతే, 4 కర్రులతో విత్తనాలను ఏకకలేంల్ నాటి కప్పడేం 

దా్వరా విత్తనేం తేలికగా నాట్కోవచు్చ.

వితుతికునే సమయం

రబీ జొననాకు సరైన విత్తనాల సమయేం సెప్టేంబర్ 2 వ పక్షేం నుేండి అకో్టబర్ 1 వ పక్షేం. డబుల్ క్రాపిేంగ్ పదధితిల్, విత్తనాలు అకో్టబర్ 

2 వ పక్షేం వరకు చలులికోవచు్చ.

అధిక దిగుబడనిచ్చే సగుల ఎంపిక

వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారు్స చ్సిన రబీ జొన్న రకలు మరియు సంకరజ్తులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్్నయి.

రాషట్ం అనుసరణ ప్ంతం హైబ్రిడ్  రకలు సరిక్రొతతి  రకలు 
మహారాష్రీ వరా్షధార  ప్రాేంతాలు CSH 39R, CSH 

19R, CSH 15R.
Phule Rohini (RPASV3), Phule Suchitra (RSV 1098), CSV 
216R, CSV 29R, CSV 22R, CSV 18R, Parbhani Super Moti, 

(మధయాస్థ నుేండి ల్తైన నేలలు) CSH 39R, CSH 
19R, CSH 15R. 

PKV Kranti, CSV 22R, Phule Vasudha 

సాగున్టి వసతి ఉననా ప్రాేంతాలు ------- CSV 26R, Phule Anuradha, Phule Chitra
కరా్ణటక నిసాసుర నేల CSH 15R BJV 44 (SPV 2034), SPV 2217, CSV 29R, M 351, DSV 4

పొడి మేండలాలు  (ల్తైన నేల) CSH 15R BJV 44 (SPV 2034), SPV 2217, CSV 26R, DSV 5
మధయాస్థ నుేండి ల్తైన నేలలు CSH 39R, CSH 

19R, CSH 15R.
BJV 44 (SPV 2034), SPV 2217, CSV 29R, CSV 22R, DSV 5.

Common name: Jowar, Great millet 
Vernacular names:  Jwari (Marathi), Juar (Bengali, Gujarati), Jola (Kannada), Cholam (Malayalam, 
Tamil), Janha (Oriya), Jonnalu (Telugu), Other names: Milo, Chari 

2. వర్షపు అనంతర (రబీ)  జొన్న ఉత్పత్తి సంకేత్కత
(Sorghum bicolor (L.) Moench)
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రాషట్ం అనుసరణ ప్ంతం హైబ్రిడ్  రకలు సరిక్రొతతి  రకలు 
తెలేంగాణ న్టి పారుదల ప్రాేంతాలు CSH 15R CSV 29R, CSV 26R, CSV 22R. 

వరా్షధార ప్రాేంతాలు CSH 15R CSV 29R, CSV 26R, CSV 22R, CSV 18R.

తమిళనాడు సాధారణ రబీ ప్రాేంతాలు CSH 15R CSV 29R, CSV 26R, CSV 18R, CSV 22R
మొత్తేం రబీ ప్రాేంతేం CSH 15R CO 26, CO 24, COFS 29, CSV 33MF, CSV 31

గుజరాత్ వేసవి జొననా ప్రాేంతాలు CSH 15R CSV 29R, CSV 26R, CSV 18R, 

వితతిన రేటు అంతరం మరియు మొకకేల జన్భా

విత్తన రేట్ హెక్టరుకు 8-10 కిల్లు లేదా ఎకరానికి 3 కిల్లు. వరుస నుేండి వరుసకు దూరేం 45 సెేం.మీ. మరియు మొకకేల మధయా 
15 సెేం.మీ ఉేండాలి. వరా్షధార పరిసి్థతులల్ మొకకేల సేంఖయా - హెక్టరుకు 1.35 లక్షలు మరియు న్టిపారుదల ఉననా పరిసి్థతులల్ - 
హెక్టరుకు 1.50 నుేండి 1.80 లక్షలు

ఎరువుల యాజమానయాం

వరా్షధార (మధయాస్థ నేల నుేండి నిసాసుర) పరిసి్థతుల కోసేం, ఒక హెక్టరుకు 40:20:00 కిల్ల ఎన్పికె ను మొదటి  మోతాదుగా 
అేంద్ేంచాలి. వరా్షధార (ల్తైన నేల) పరిసి్థతుల కోసేం, ఒక హెక్టరుకు  60:30:00 కిల్ల ఎన్పికె ను మొదటి  మోతాదుగా 
అేంద్ేంచాలి. న్టిపారుదల పరిసి్థతులల్  ఒక హెక్టరుకు 80:40:40 కిల్ల ఎన్పికెను రెేండు సమాన విభజనలల్ 50% మొదటి  
మోతాదుగా మరియు 50% వితి్తన 30-35 రోజులల్, విత్తనాలు మొలకెతే్త సమయేంల్ పూరి్తపాళలిల్ ఫాస్ఫరస్  మరియు పొటా� 
సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

అంతర సగు మరియు కలుపు నియంత్రణ

విత్తనాలు వేసిన 3, 5 మరియు 7 వారాలల్ 2 లేదా 3 సారులి కలుపు పరుగుదలను తనిఖీ చేయాలి మరియు మలి్చేంగ్ చేసి నేల 
తేమను కపాడుకోవాలి.

కలుపు నియంత్రణ

వితి్తన 48 గేంటలల్పు అట్రాజిన్ @ 0.5 కిల్ల a.i / హె మటి్టపై పిచికరీ చేయడేం దా్వరా కలుపును మొలకెత్తకుేండా అరికట్టవచు్చ.

నీటి యాజమానయాం 

మధయాస్థ-ల్తైన మరియు ల్తైన నేలల్లి న్టిపారుదల పరిసి్థతులల్, అేంకురోత్పతి్తకి ముేందు, రెేండవద్ కేంకి తొడిగే దశల్ మరియు 
మూడవద్ గేంజ పాలు పోసకునే దశల్ అవసరేం. వితి్తన  తరువాత 35, 55, 75, 85 మరియు 105 రోజులల్ కన్సేం ఒకసారిగా 
ఐదు న్టితడులను ఇవా్వలిసు ఉేంట్ేంద్. ఇద్ వరుసగా కేంకి ఏర్పడటేం మొదలైనప్పటి నుేండి పాలు పోసకుని మరియు గేంజ గటి్టపడే 
దశల వరకు గమనిసూ్త ఇవా్వలిసు ఉేంట్ేంద్. న్టిపారుదల పరిమితేంగా ఉననాపు్పడు, దీనిని ఒక తడికి పరిమితేం చేయవచు్చ మరియు 
ఇద్ నేల తేమ పరిసి్థతిని బటి్ట పూత దశల్ లేదా కేంకి ఏర్పడే దశల్ ఉేండాలి.

అంతర మరియు వరుస క్రమ పంటలు

వర్షపాతేం ఎకుకేవగా ఉననా మధయా రకేం నుేండి సారవేంతమైన నేలల్లి ఖరీఫ్ జొననా తరువాత రబీ జొననా వితు్తతారు. ఏదేమైనా, మినుము, 
పసర / పిలిలిపసర (పశుగ్రాసేం) మరియు రబీ జొననా యొకకే మిశ్రమ పేంటలు సాధయామయేయా చోట వీటిని సిఫారుసు చేసా్తరు. సోయాబీన్ 
తరా్వత రబీ జొననా పేంట సాగుకు అనుకూలేంగా మరియు లాభదాయకేంగా కనిపిస్తేంద్. ల్తైన నేలల్లి 4: 2 లేదా 6: 3 నిష్పతి్తతో 
కుసమ + జొననా అేంతర పేంటను సిఫారుసు చేసా్తరు.

ససయారక్షణ 

కీటకల తెగుళ్లు

ఎ. మొవు్వ చంప్ ఈగ

ఇద్ సాధారణేంగా అేంకురోత్పతి్త తరువాత 1-4 వ వారేంల్ పేంటను ఆశస్తేంద్. మాగో్గట్ పరుగుతుననా మొవ్వను కతి్తరిేంచి, క్షీణిస్తననా 
కణజాలాలను ఆహారేంగా మారు్చకుేంట్ేంద్. తత్ఫలితేంగా మొవ్వ  ఆకు ఎేండిపోవడేం మరియు ఎేండబెట్టడేం జరుగుతుేంద్. 
సాధారణేంగా  ఇద్ మొకకే చని పోయేట్లి చేస్తేంద్.
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సంప్రదాయ నియంత్రణ: మొవు్వ ఈగ నష్టేం నుేండి తపి్పేంచుకోవడానికి సెప్టేంబర్ చివరి నుేండి అకో్టబర్ మొదటి వారేం వరకు 
విత్తడేం అనువైనద్. మరో ముఖయామైన పదధితి ఏమిటేంటే, విత్తన రేట్ను పేంచడేం మరియు ‘చనిపోయిన’ మొలకలని తొలగేంచిన 
తరా్వత నాశనేం చేయడేం, మేంచి మొకకేల సి్థతిని పరిరక్షిేంచడేం .

రసయన నియంత్రణ: విత్తనాలు ఆలసయాేం అయినపు్పడు, ఇమిడాకోలిప్రిడ్ @ 14 మి.ల్ట / కిల్ విత్తనేం లేదా థియామెథోకసుమ్ 70 
డబులి్ఎస్ @ 3 గ్రాములు / కిల్ విత్తనేంతో విత్తన శుద్ధి చేయడేం దా్వరా మొవు్వ ఈగని  సమర్థవేంతేంగా నియేంత్ేంచవచు్చ.  మటి్టల్  
విత్తనాలు నాటే సమయేంల్ కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి చలలిడేం వలలి కూడా దీనినా అరికట్టవచు్చ.

బి. కండం తొలిచ్ పురుగు 

ఇద్ పేంటను 2 వ వారేం నుేండి పరిపక్వత సా్థయి వరకు సోకుతుేంద్. ప్రారేంభేంల్, గుచ్చేం యొకకే ఎగువ ఉపరితలేంపై లార్వ పత్ర  
ఉపరితల పత్రహరితానినా తినడేం వలలి పారదర్శక చారలు ఏర్పడతాయి. దాడి యొకకే తీవ్రత పరిగేకొదీ్ద, గీతలు ప్రముఖేంగా కనిపిసా్తయి. 
ప్రారేంభ దాడి కరణేంగా కొనినాసారులి చిననా మొకకేలల్ కూడా మొవు్వ చనిపోయే లక్షణాలు కనిపిసా్తయి. ఒకోసారి తొడిమ  ల్పలి 
భాగానినా తినేయడేం వలలి కేంకి ఏర్పడటేం కష్టమవుతుేంద్.

సంప్రదాయ నియంత్రణ: తెగులు ఒక సీజన్నుేండి మర్క సీజన్కు  సేంక్రమిేంచడేం అనేద్ పొలేంల్ మిగలిపోయిన మొదు్దల 
దా్వరా మరియు పేంట తరా్వత పశుగ్రాసేంగా ఉపయోగేంచటానికి ఉేంచిన కేండేం / కేండాల దా్వరా జరుగుతుేంద్. మొదు్దలను 
వేరుచేయడేం మరియు కల్చడేం మరియు కడలను కతి్తరిేంచడేం దా్వరా దీనినా నిరోధిేంచవచు్చ.

రసయన నియంత్రణ: పేంట మొలకెతి్తన 20 మరియు 35 రోజులల్ కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి @ 8-12 కిల్లు /హె.  వేంటి పురుగుమేందులను 
తొడిమలల్కి వేయడేం దా్వరా నియేంత్ేంచవచు్చ.

సి. మొవు్వ పురుగు

విత్తనాల దశల్ వర్షేం కురిసినపు్పడు రబీ పేంటపై 
భారీ నష్టేం కనిపిస్తేంద్. పురుగు ఆకులల్ని రసేం 
పీల్చటేం వలలి ఆకులు పసపు రేంగుల్కి మారి 
నిసాసురేంగా కనిపిసా్తయి.తీవ్రమైన సేందరాభాల్లి, క్రొత్త 
ఆకులు ఎేండిపోవటేం ప్రారేంభిసా్తయి మరియు 
క్రమేంగా పాత ఆకులకు రోగేం విస్తరిస్తేంద్. 
కొనినాసారులి, మొకకేలు పూరి్తగా చనిపోతాయి.

నియంత్రణ చరయాలు: ఈ పురుగు ఆశ్రయేం పొేందే 
మొకకేలను, గడిడాని తొలగేంచాలి.

రసయన నియంత్రణ: కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి @ 8 
కిల్లు/ హె. తొడిమల్లి వేయటేం వలలి తెగులు అరికట్టవచు్చ.

డ. రసం పీల్చే పురుగులు 

రసేం పీలే్చ పురుగు మరియు ప్నుబేంక ఆకులను తినడానికి ఇష్టపడతాయి. 
ఇద్ కేండేం తొడిగే దశల్ కూడా దాడి చేస్తేంద్, దీనివలలి కేంకి ఏర్పడటేం 
కష్టమవుతుేంద్. ఎకుకేవగా కీటకేం ప్రభావేం సోకిన ఆకులు పసపు రేంగు 
మచ్చలను చూపుతాయి మరియు ఆకు అేంచులల్ నక్రోసిస్ సేంభవిేంచవచు్చ. 
ఇవి సమృద్ధిగా తేనబేంక  ఉత్పతి్త చేసా్తయి, ఇద్ మొకకేను కట్క తెగులు  మరియు 
ఇతర చెదురు మదురు శల్టేంద్ర వాయాధికరకములకు దారి తీస్తేంద్. న్టి ఎద్దడి 
పరిసి్థతులల్ తీవ్రమైన నష్టేం ఫలితేంగా ఆకులు ఎేండిపోయి మొకకే చనిపోవచు్చ. 

నియంత్రణ చరయాలు :  మెటాసిసా్టక్సు 35 EC (500 ల్ట న్టిల్) 1 ల్ట/హె చలలిడేం వలలి ఈ 
రసేం పీలే్చ పురుగును  సమర్థవేంతేంగా నియేంత్స్తేంద్.

 Yellowing of  leavesShoot bug nymphs  & adults                       

Aphid infested leaf
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వాయాధులు మరియు వాటి నివారణ చరయాలు

ఎ. బొగుగు తెగులు

మొకకే యొకకే కుదుళళుల్ కొమమాను నిససుతు్తవుగా మారి్చ పేంట అపరిపక్వ దశల్నే 
ఎేండిపోయేలా చేస్తేంద్. విత్తనాల పరిమాణేం నాణయాత తగ్గ పోతుేంద్, ధానయాేం మరియు 
పశుగ్రాసేం యొకకే ద్గుబడి నష్టపోవాలిసు వస్తేంద్.

నివారణ చరయాలు

నత్రజని ఎరువులు కన్స మోతాదు మరియు తకుకేవ మొకకేల సాేంద్రత బొగు్గ తెగులును 
తగ్గస్తేంద్. తేమ పరిరక్షణ పదధితులు చేపటి్ట, గోధుమ గడిడాని మలి్చేంగ్ కి వాడినటలియితే 
వాయాధి లక్షణాలను అరికట్టడేంల్ కొేంత సహాయపడుతుేంద్. సూడోమోనాస్ కోలిరోరాఫిస్ 
10 గ్రా / కేజీ విత్తనానికి కలిపి శుద్ధి చేసినటైతే బొగు్గ తెగులు రావటానికి అవకశేం తకుకేవ 
వుేంట్ేంద్.

బి. చారల వైరస్ 

ఈ వాయాధి సోకిన ఆకు యొకకే సిరల మధయా వివర్ణమైన చారలు / పటీ్టలు ఏర్పడి ఉేంటాయి.  
ప్రభావిత మొకకేలు పరుగుదల తగ్గస్తేంద్. మొకకే పరిగే సా్థయిల్ వైరస్ సోకినటె్లితే పూరి్తగా 
ఏర్పడక ముేందే చనిపోతుేంద్. తరువాతి దశలల్ సోకిన మొకకేలు చిననా కణుపులతో 
మరగుజు్జగా కనిపిసా్తయి, కేంకులు పూరి్తగా ఏర్పడవు, ఏర్పడినా గేంజ పూరి్తగా రాదు.

నివారణ చరయాలు

చారల వైరస్ వాయాధి రాకుేండా అరికట్టడానికి సెప్టేంబర్ ప్రారేంభేంల్ మరియు అకో్టబర్ 
చివరల్ పేంట విత్తడేం చేయకూడదు . మెటాసిసా్టక్సు 35 ఇసి లేదా  10 ల్ట.ల న్టిల్  5 
మి.ల్ట.ల  మిథైల్-ఎస్-డెమెటన్ 35 ఇసిను కలిపి 15 రోజుల వయావధిల్ 20 DAE పిచికరి 
చేసిన వాయాధి వాయాపి్తని మరియు వాహక పురుగులను నివారిేంచవచు్చ.

తెగులు నివారణ చరయాలు

1. మొవు్వ ఈగ యొకకే లారా్వ మరియు పూయాపల్ దశలను బహిర్గతేం చేయడానికి 
ల్తుగా దునానాలి.

2. మొవు్వ ఈగ నష్టము  నుేండి తపి్పేంచుకోవడానికి సెప్టేంబర్ చివరి వారేం నుేండి 
అకో్టబర్ మొదటి వారేం మధయా ప్రారేంభ విత్తనాలు చలాలిలి;

3. విత్తనాల ఆలసయాేం జరిగతే అధిక విత్తన రేట్ @ 10 నుేండి 12 కిల్లు/ హె. సిఫారుసు 
చేయబడిేంద్.

4. రబీ సీజనోలి జొననా + కుసమ (2: 1 నిష్పతి్త) అేంతర పేంటలుగా సిఫారుసు చేయవచు్చ.

5.  ఇమిడాకోలిప్రిడ్ @ 14 మి.ల్ట / కేజీ విత్తనేంతో లేదా ప్రతాయామానాయేంగా ఫురాడాన్ / కరో్ఫ్యారాన్ 50 ఎసి్ప @ 100 గ్రా / కిల్  
విత్తనేంతో విత్తన శుద్ధి సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

6.  మొవు్వ తెగులును నియేంత్ేంచడానికి రోగనిరోధక చరయాగా వితే్త సమయేంల్ విత్తన సాళళుల్ కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి గుళికలు @ 20 
కిల్లు/ హె.  సిఫారుసు చేయబడిేంద్;

7.  హెక్టరుకు 12.5 లక్షల ట్రైకోగ్రామా చిల్నిస్ ఇషి పరాననాజీవి గుడలిను రబీ జొననాల్ విడుదల చేయడేం దా్వరా మొవు్వ ఈగ 
అరికట్టడానికి సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

కోత మరియు నూరి్పడ

విత్తన పక్వ కలపరిమితిని బటి్ట వితి్తన 110-120 రోజులు ల్పు పేంట కోయాలి. కేంకులను ఎేండబెటి్ట వివిధ పదధితులల్ నూరి్పడి 
చేయాలి.

Charcoal rot

Stripe virus
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వివిధ రకల మేత జొన్న

మేత జొననా ఉత్పతి్తదారు తీసకునే అతయాేంత ప్రాథమిక నిర్వహణ నిర్ణయేం మేత ఎలా ఉపయోగేంచ బడుతుేందనేద్. ఇద్ మనేం 

ఎేంచుకునే మేత జొననా యొకకే రకనినా ప్రభావితేం చేస్తేంద్. వివిధ రకలైన జొననాలు ఉనానాయి. ఇవి మన దేశేంల్ ఇేంక పాశా్చ్ 

తయా దేశాలల్  మేత జొననాగా పరిగణిేంచబడతాయి. భారతదేశేంల్, సిేంగల్-కట్, మల్ట్ట-కట్ మరియు డ్యాయల్-పర్పస్ రకలు 

ప్రాచురయాేం పొేందాయి. మేత జొననాలల్ ప్రధాన రకలు సడాన్ గడిడా రకలు, రెేండు సడాన్ గడిడా రకల సేంకరజాతులు, ధానయాేం జొననా 

x సడాన్ గడిడా సేంకరజాతులు, రెేండు ధానయాేం జొననారకల సేంకరజాతులు మరియు ద్వేంద్వ-ప్రయోజన రకలు. సాధారణేంగా, ఉత్తర 

ప్రాేంతాలల్, సడాన్ గడిడా రకలు మరియు ధానయాేం జొననా x సడాన్ గడిడా సేంకరజాతులు ప్రాచురయాేం పొేందాయి.

వాతావరణం 

సాప్క్ష ఆర్దరేత 80-85% ఖరీఫ్ల్ పేంటల పరుగుదలకు మరియు 500-750 మిమీ సగట్ వర్షపాతేం అనుకూలేంగా ఉేంట్ేంద్. 

మేంచి వృద్ధికి ఖరీఫ్ల్ కన్స ఉష్్ణగ్రత 33-34o C రబీ సమయేంల్ 24-25o C పైన ఉేంటే మేంచిద్. మేంచి అేంకురోత్పతి్తకి కన్స 

నేల ఉష్్ణగ్రత 18-21o C.

నేల అవసరాలు

స్థలాకృత్: చదును చేయబడిన మరియు న్టి పారుదల సౌకరయాేం వుననా నేలలు  అనుకూలమమైనవి.  తేలికపాటి ఎర్ర చలకే  నేలలు 

మరియు తేమను నిలుపుకుననా నలలిరేగడి  నేలలు అనుకూలేంగా ఉేంటాయి మరియు మేంచి మొకకేల పరుగుదలకు 6.5 నుేండి 7.5 

పిహెచ్ సరైనద్.

రకలు:  వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారసు చ్యబడన సరిక్రొతతి మరియు ప్రసిద్ధ రకలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

వ. సం. రాషట్ం సింగల్ కట్ మల్్ట-కట్ హైబ్రిడ్లు మల్్ట-కట్ రకలు

1. అనినా రాష్ట్రాలు CHARI 3, HC 308, PCH 106, PANT CHARI 
5, CSV 30F, CSV 21F, 

CSH20MF, CSH 
24MF 

SSG 59-3, Pusa Chari 6, PUSA 
CHARI 23, CSV 33MF

2. హరాయానా JJ 20, JS 263, JS 29-1, HJ 513, HJ 541 - -

Common name:  Jowar (Hindi), Great millet, Chara, Chari

Vernacular names: Jwari (Marathi),  Juar (Bengali, Gujarati), Jola (Kannada), Cholam (Malayalam, 
Tamil), Janha (Oriya), Jonnalu (Telugu), Other names: Milo, Chari

3. మేత జొన్న ఉత్పత్తి సంకేత్కత
(Sorghum bicolor (L.) Moench)
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వ. సం. రాషట్ం సింగల్ కట్ మల్్ట-కట్ హైబ్రిడ్లు మల్్ట-కట్ రకలు

3 పేంజాబ్ - Punjab Sudex 
Chari 1, Punjab 
Sudax Chari 4

SL 44

4. తమిళనాడు K1, K7, CSV 32F - Co (Fs) 29, CSV 33MF

5. గుజరాత్ GFSH 1, GFS 5 - GFS 4

6. రాజసా్థన్ PRATAP CHARI 1080 - -

7. ఉత్తరాఖేండ్ PANT CHARI 7 Pant Chari 6
Pant Chari 8 

8. మహారాష్రీ RUCHIRA, CSV 32F CHS 24MF CSV 33MF

భూమి సంసిద్ధత మరియు వితతిన్లు

వేసవిల్ ఒకసారి దునినాన తరువాత 2-3సారులి చదును చేసి మటి్టగడడాలు లేకుేండా పొడిగా దముమా చేసి ఉేండాలి. జొననా వితే్త 

సమయేంల్ నేల ఉష్్ణగ్రత, వాతావరణ పరిమితులు అనేవి పేంట కోస సమయేం మీద ఆధారపడి ఉేంట్ేంద్. అయితే, మారి్చ 20 

నుేండి ఏప్రిల్ 10 వరకు వేసవిల్ వితు్తకోవడానికి ఉత్తమ కలేం మరియు ఋతుపవనాలు వచే్చ సమయేం అనగా తొలకరిల్ విత్తటేం 

చాలా మేంచిద్. విడతలుగా కోస రకలు / హైబ్రిడలిను ఏప్రిల్ మొదటి పక్షేంల్ వితు్తకోవాలి. భూమి మరియు న్టిపారుదల లభయాతను 

బటి్ట నాటే సమయానినా మే మొదటి వారేం వరకు పొడిగేంచవచు్చ. సాధారణేంగా, ఋతుపవనాల ప్రారేంభేం లేదా జూన్ రెేండవ 

వారేంల్ ఒకే కోత మేత జొననారకనికి అనుకూలేంగా ఉేంట్ేంద్.

వితతిన రేటు మరియు వితతిన శుది్ధ

మల్్ట కట్ మేత జొన్న

విత్తనాల రేట్ హెక్టరుకు 10 కిల్లు మరియు వరుసల మధయా దూరేం 45 సెేం.మీ. మరియు వితే్త సమయేం ఏప్రిల్ - మే మధయాల్ 

అనుకూలేం. న్టి తడులు అవసరమైనపు్పడు లేదా వేసవి కలేంల్ 7 నుేండి 10 రోజులు కోతకు కోతకు మధయా విరామేం ఉేంట్ేంద్.

సింగల్ కట్ మేత జొన్న కోసం

హెక్టరుకు 25 కిల్లువిత్తనాల అవసరేం అవుతుేంద్, వరుసల మధయా 30 సెేం.మీ., దూరేంల్ వితు్తకోవాలి, వితే్త  సమయేం జూన్ 

అనగా ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ మొదలవుతుేంద్.

విత్తి విధానం

మొలక శాతేం బావుేండాలేంటే 25-30 సెేంటీ మీటరలి అేంతరాలతో 2.5-4 సెేంటీమీటరలి ల్తుల్ విత్తనాలు వేయాలి. ఒకవేళ నేల 

సిదధిేం చేయకపోతే, 15-20% అధిక విత్తనేం చలలిడేం దా్వరా విత్తనాలు వేయాలి.

ఎరువులు మరియు పోషక నిర్వహణ

జొననా ఒక తృణధానయాేం మరియు అధిక జీవపదారధి పేంట కవడేం వలలి అధిక ద్గుబడి పొేందడానికి సమతులయా ఎరువులు అవసరేం. 

సిేంగల్ కట్ రకలు విషయేంల్, న్టిపారుదల పేంటకు హెక్టరుకు 80 కిల్ల నత్రజని రెేండు మోతాదులల్ అేంద్ేంచాలి. మొదటి 

సగేం చివరి దుకుకేల్ లేదా వితు్తకునే సమయేంల్ అేంద్ేంచాలి మరియు మిగలిన సగేం మటి్టల్ తగనేంత తేమ ఉననాపు్పడు వితి్తన 

35-40 రోజుల తరువాత వేయాలి. వరా్షధార పేంటకు, మొదటి మోతాదుగా హెక్టరుకు 40 కిల్లు నత్రజని ఇవ్వవచు్చ.  మల్ట్ట కట్ 

రకల్లి, మూడు మోతాదులల్ హెక్టరుకు 100-120 కిల్ల నత్రజని సిఫారుసు చేయబడిేంద్. మొదటి దఫా వితే్త సమయేంల్ రెేండవ 

దఫా మొదటి కోత తరా్వత మరియు మూడవ దఫా రెేండవ కోత తరా్వత వేసకోవాలి.
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సమగ్ర పోషక నిర్వహణ

తేలికపాటి నేలల్లి విత్తనాలు వేయడానికి ముేందు హెక్టరుకు 8- 10 టనునాల  పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుకికేల్ వేసి కలియ దునానాలి. 

సిేంగల్ కట్ రకనికి నాటిన 35-40 రోజుల తరా్వత హెక్టరుకు 35-45 కిల్ల నత్రజని, ఎకుకేవ కోతలు ఇచే్చ రకలకు వితే్త సమయేం 

నుేండి చివరికోత ముేందు వరకు 40-45 కిల్ల నత్రజని సమాన మోతాదుల్లి అేంద్ేంచాలి.

నీటి యాజమానయాం

సాధారణేంగా, వరా్షకలేంల్ నాటిన జొననా పేంటకు న్టి పారుదల అవసరేం లేదు.  ఒకటి  లేదా రెేండు న్టి తడులని 15-20 రోజుల 

వయావధిల్ మరియు అవసరమైనపు్పడు లేదా ఎకుకేవ వరా్ష భావ సమయేంల్ ఇవ్వవచు్చ. మారి్చ / ఏప్రిల్ల్ నాటిన పేంటకు 15-20 

రోజుల తరా్వత మొదటి న్టి తడి అవసరమవుతుేంద్. మరియు 10-15 రోజుల వయావధిల్ తదుపరి న్టితడి సిఫారుసు చేయబడిేంద్. 

ఎకుకేవ కోతలుేండే రకల్లి, మెరుగైన పునరుత్పతి్త మరియు వేగేంగా వృద్ధి చెేందడానికి ప్రతిసారి కోత చేసిన వేంటనే పేంటకు 

సాగున్రు ఇవా్వలి.

కలుపు నియంత్రణ

పేంట పరుగుదల ప్రారేంభ దశల్ కలుపు మొకకేలు ఒక ప్రధాన సమసయా మరియు న్రు మరియు పోషకల కోసేం పోటీపడతాయి. 

బాగా తయారుచేసిన భూమి, విత్తన మోతాదు మరియు మేంచి అేంకురోత్పతి్త ప్రారేంభ దశల్ కలుపు మొకకేలను అణిచివేసా్తయి. 

తరువాత, పేంట విస్తరణ కలుపు మొకకేల మనుగడకు అనుమతిేంచదు. వేసవిల్ దునునాట కలుపు మొకకేలను గణన్యేంగా 

తగ్గస్తేంద్. పేంట వితి్తన 15-20 రోజుల తరువాత 1-2 చేతి కలుపులు పొలేంల్  కలుపు లేకుేండా చేస్తేంద్. అట్రాజిన్ @ 0.5 కిల్ల 

a.i / హె. విత్తనేం నాటిన 48 గేంటలు ల్పు పిచికరీ చేయాలి,మరియు నేల ఉపరితలేం తేమగా ఉేండేలా చూసకోవాలి.

సమగ్ర కలుపు నివారణ / యాజమానయాం

వేసవిల్ దునునాట, బాగా తయారు చేసిన భూమి, 1-2 చేతి కలుపు తీయుట మరియు విత్తనాలతో మేంచి అేంకురోత్పతి్త శాతానినా కలిగ 

ఉేండటేం వలలి కలుపును బాగా నివారిేంచుకోవచు్చ.

కీటకలు-తెగుళ్్ళ మరియు వాటి నివారణ చరయాలు

ధానయాేం జొననా వలెనే దీనిల్ కూడా కీటక నివారణ ఉేంట్ేంద్, కని ఆకుల స్పరేలు మరియు దైహిక రసాయనాలను నివారిేంచాలిసున 

అవసరేం ఉేంద్. ఎేందుకేంటే మొత్తేం మొకకే పుషి్పేంచే లేదా కతి్తరిేంచే దశల్ దీనిని పశువులకు ఆహారేంగా వాడతారు.

వాయాధులు మరియు నివారణ

ధానయాేం జొననాపై గమనిేంచే వాయాధులు మేతజొననాపై కూడా కనిపిసా్తయి. ఆకు వాయాధులు, ఆేంత్రాకోనాస్, జోనేట్ మరియు బూడిద ఆకు 

మచ్చలు మేతపై సాధారణేం. ఎద్గన మొకకేలపై ఈ వాయాధుల నివారిేంచడానికి రసాయనాలతో కూడిన స్పరేలు చేయకూడదు.
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పంట వయావస్థలు

మిశ్రమ పంట

2: 1 నిష్పతి్తల్ పశుగ్రాసేం జొననాతో పాట్ బొబ్రులి, గోరుచికుకేడు, పసర, మినుము లేదా బఠాన్ వేంటి పేంటలను నాటడేం వలలి 

పశుగ్రాసేం ద్గుబడి మరియు నాణయాత పరుగుతుేంద్. తకుకేవ వర్షపాతేం లేదా తకుకేవ సాగున్టి ప్రదేశాలల్, జొననా మరియు 

గోరుచికుకేడు మిశ్రమ పేంట అవసరేం. న్టిపారుదల లేదా అధిక వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతాల్లి,  అలసేందలుతో మిశ్రమ పేంట ఎకుకేవ 

పశుగ్రాసేం ఇస్తేంద్.  అలసేందలుతో ఉేండే పశుగ్రాసేంకు ప్రాధానయాత ఎకుకేవ.

పంట మారి్పడ

పపు్పద్నుస పేంటలు, బెరీసుమ్ మరియు లైసెర్నా తరా్వత నాటినపు్పడు జొననా ద్గుబడి ఎకుకేవగా ఉేంట్ేంద్. ఇద్ జొననా పేంటకు 

నత్రజని అనువర్తనానినా ఆదా చేస్తేంద్. పశుగ్రాసేం జొననాతో ప్రసిదధి పేంట ర్టేషనోలి, పశుగ్రాసేం జొననా-బెరీసుమ్, మొకకేజొననా + 

అలసేందలుతో (ఒక సేంవతసురేం), పశుగ్రాసేం జొననా-వోట్, మొకకేజొననా + అలసేందలుతో (ఒక సేంవతసురేం), మొకకేజొననా (ధానయాేం)+ 

గోధుమ, పశుగ్రాసేం జొననా + అలసేందలుతో (రెేండేళ్ళు),  పశుగ్రాసేం జొననా+బఠాన్, ధానయాేం+చెరకు (రెేండేళ్ళు) గా వేయవచు్చ.

నూరి్పళ్్ళ

పశుగ్రాసేం యొకకే నాణయాత పేంట కోత దశపై ఆధారపడి ఉేంట్ేంద్. పేంట పరిపక్వేం చెేందుతుననాపు్పడు, ఆకు / కేండేం నిష్పతి్తల్ 

తగు్గదల మరియు మేత యొకకే లిగనాఫికేషనలి పరుగుదల ఉనానాయి. సిేంగల్ కట్ రకలను 50% పుషి్పేంచినా దశల్ కోత చేసా్తరు. 

ఆ దశల్ హెచ్సిఎన్ సరక్షితమైన పరిమితులకు తగ్గేంచబడుతుేంద్ మరియు పశుగ్రాసేం యొకకే నాణయాత బావుేంట్ేంద్. మల్ట్టకట్ 

రకల్లి, వితి్తన 55-60 రోజులల్ మొదటి కోత మరియు 35-45 రోజుల విరామేంల్ తదుపరి కోతలు చేయవచు్చ. ఎకుకేవ   

పశుగ్రాసేం ద్గుబడి మరియు ఎేండు చొప్పను ఇసా్తయి. మల్ట్టకట్ జొననా పేంటను నేల మటా్టనికి 5-8 సెేం.మీ. కోసిన తరువాత మేంచి 

పునరుత్పతి్త పొేందటానికి వీలుగా వుేంట్ేంద్.

పశుగ్రాసం దిగుబడ

సగట్న, మెరుగైన సిేంగల్-కట్ రకల ఆకుపచ్చ పశుగ్రాసేం ద్గుబడి హెక్టరుకు 40-45 టనునాలు అయితే, మల్ట్ట-కట్ రకలు / 

హైబ్రిడులి మారి్చల్ (మధయా) - ఏప్రిల్ (మొదటి వారేం) వితు్తకుేంటే 3-4 కోతలల్ హెక్టరుకు 60-90 టనునాల పశుగ్రాసేం లభిస్తేంద్. 

Anthracnose Gray leaf spotZonate 
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తీపి జొన్న:  ప్రతాయామా్నయ జీవ ఇంధన పంట

ధానయాేం జొననా మాద్రిగానే తీపి జొననా కూడా అనేక రకల ఉపయోగాలు కలిగవుేంద్. చెరకు (హేంటర్ మరియు అేండరసున్ 1997) 

మాద్రిగా దీని కేండాలల్ చకెకేరలను  (10-15%) నిలువ చేసకొనే స్వభావేం కలిగ ఉేంద్. ఇద్ మొలాసిస్ తయారుచేస చెరకు కేంటే 

తకుకేవ న్రు మరియు తకుకేవ పోషకవసరాలు కలిగన ప్రతాయామానాయ పేంట. తీపి జొననా నుేండి రసేం తీసిన తరువాత దీని పిపి్ప అధిక 

కయాలరీ విలువను కలిగ ఉేంట్ేంద్, అేందువలలి హెక్టరుకు 3.25 మెగావాటలి (0.5 మెగావాట్లి / టి) శకి్తని ఉత్పతి్త చేయడానికి దీనిని 

ఉపయోగేంచవచు్చ. పిపి్పని తగన ప్రాసెసిేంగ్ చేసిన తరా్వత జేంతువుల పశుగ్రాసేంగా మరియు రెేండవ తరేం సెలుయాల్సిక్ ఇథనాల్ 

ఉత్పతి్తకి ఒక మూల పదార్థేంగా కూడా ఉపయోగేంచవచు్చ. దీనినుేండి జీవ ఇేంధనేం, ఇతర వాయువులు పొేందవచు్చను. రాబోయే 

కలేంల్ జీవ ఇేంధన అభివృద్ధి కరయాక్రమేం ముఖయాేంగా లిగోనాసెలుయాల్సిక్ బయోఇథనాల్ దీర్ఘకలిక ఆరి్థక, పరాయావరణ మరియు 

సామాజిక ప్రయోజనాలను పరిగణనల్కి తీసకుేంటే అధిక ప్రాధానయాతనిస్తేంద్.

తీపి జొన్న యొకకే లక్షణాలు

•  అధిక బయోమాస్ఉతా్పదకత (45–80 టనునాలు / హెక్టరుకు) కలిగ ఉేంద్. 

• హైబ్రిక్సు (కరిగే చకెకేరలు)  (16–20%).

• మేందపాటికేండేం ల్పల ఉేండటేం వలన రసేం ఆరిపోకుేండ రక్షణ  కలిగ రసభరితమైన కణుపులు కలిగ ఉేంట్ేంద్.

• అనినా కలాలకు అనుగుణమైన పేంట కవడేం వలలి ఏడాద్ పొడవునా పేండిేంచవచు్చ మరియు అనినా రకల సాగు విధానాలకు 

అనుకూలమైనద్.

• మొవు్వ - తెగుళ్ళు మరియు వాయాధులకు తట్్టకోగలదు.

• లిగోనాసెలుయాల్సిక్ ఇథనాల్ ఉత్పతి్తకి ఉపయోగేంచినపు్పడు మిగలిన పిపి్పని మేతగా వాడినటె్లితే పశువులకు మేంచి అరుగుదల 

ఉేంట్ేంద్.

• సీజన్ మధయాల్ మరియు ఆఖరిల్ కరువుకు తట్్టకునే స్వభావేం కలిగ ఉేంట్ేంద్.

• అధిక న్రు మరియు నత్రజని-వినియోగసామరా్థ్లు కలిగ ఉేంట్ేంద్.

• నిరి్దష్ట శకి్త మారి్పడి సాేంకేతికతలకు (బ్ఎమ్ఆర్) అనుకూలమైనద్.

• ధానయాేం ద్గుబడి (3.0 - 5.0 టనునాలు / హెక్టరు).

Common name:  Meethi Jawar, Sweet sorghum
Vernacular names: God Jwari (Marathi), Misthi Juar (Bengali, Gujarati), Jola (Kannada), Cholam 
(Malayalam,Tamil), Janha (Oriya), Jonnalu (Telugu), Other names: Meethi Jawar

4. తీపి జొన్న ఉత్పత్తి మరియు సంకేత్కత 
(Sorghum bicolor (L.) Moench)
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పంట అనుసరణ

వరా్షభావ పరిసి్థతులల్ కూడా, అనగా 550-750 మిమీ వరకు వారి్షక వర్షపాతేంతో తీపి జొననాను పేండిేంచ వచు్చ. ఈ పేంటను 

ఉత్పతి్త చేయడానికి ఉత్తమమైన ప్రాేంతాలు మధయా మరియు దక్షిణ భారతదేశేం, ఉత్తర ప్రదేశ్ యొకకే ఉప ఉష్ణమేండల ప్రాేంతాలు 

మరియు ఉత్తరాేంచల్  ≥ 0.75 మీటరలి ల్తుతో డెలా్ట లేదా ఒేండ్రు బేంక నేలలు వేంటి బాగా ఎేండిపోయిన నేలల్లి దీనిని పేంచవచు్చ. 

తీపి జొననా పరుగుదలకు అనువైన వాతావరణ ఉష్్ణగ్రతలు 15 మరియు 37ºC మధయా మారుతూ ఉేంటాయి. తీపి జొననా C4 జాతిగా 

ఉేండటేం వలన 40ºN నుేండి 40ºS భూమధయారేఖ వరకు అక్ేంశాలతో విస్తతృత వాతావరణాలకు అనుగుణేంగా ఉేంట్ేంద్. జొననా 

సాధారణేంగా ల్తైన వేళళు వయావస్థను కలిగ ఉేంట్ేంద్ (> 1.5 మీ) మరియు అకల పరిసి్థతులల్ “నిద్రాణమై” తిరిగ పరాయావరణ 

పరిసి్థతులు వృద్ధికి అనుకూలమైన తరా్వత వృద్ధిని తిరిగ ప్రారేంభిేంచడేం వేంటి ప్రతేయాక లక్షణానినా కలిగ ఉేంద్.

నేల అనుకూలత

మధయాస్థేం  నుేండి ల్తైన నలలి నేల (వరి్టసాల్) లేదా ల్తైన ఎర్ర బేంక నేల (నేల ల్తు: 0.75 మీటరలి ల్తు) అనగా కన్సేం 500 మి.మీ 

న్టి లభయాతని (PAW) కలిగ ఉేండటేం ఈ పేంటకు అనుకూలేంగా ఉేంట్ేంద్.

తాజ్ తీపి జొన్న సగు

తీపి జొననా రకలు మరియు వాటి సేంకర జాతులు 50 టనునాలు / హెక్టరు వరకు అధిక కొమమా ద్గుబడిని ఉత్పతి్త చేయగల సామరా్థ్నినా 

కలిగ ఉేంటాయి. రసేం మరియు చకెకేర బ్రిక్సు నిలువలు 18% మరియు 22% మరియు ధానయాేం 1.5 నుేండి 2.5 టనునాలు / హెక్టరు. 

తీపి జొననా నాణయామైన గుణాలు అభివృద్ధి వలన టిఎస్ఎస్% మరియు రసేం ద్గుబడి కోసేం ఎస్ఎసి్వ 96, జిఎస్ఎసి్వ 148, ఎస్ఆర్ 

350-3, ఎస్ఎసి్వ 74, హెచ్ఇఎస్ 13, హెచ్ఇఎస్ 4, ఎస్ఎసి్వ 119 మరియు ఎస్ఎసి్వ 12611 వేంటి అనేక మేంచి తీపి జొననా రకలను 

గురి్తేంచారు. చెరకు చకెకేర కోసేం జిఎస్ఎసి్వ 148, ఆకుపచ్చ చెరకు ద్గుబడి కోసేం ఎన్ఎస్ఎస్ 104 మరియు హెచ్ఇఎస్ 4, మరియు 

మేంచి ఆలకేహాల్ ద్గుబడి కోసేం ఆర్ఎస్ఎసి్వ 48. మేంచి ద్గుబడి కోసేం ఆర్ఎస్ఎసి్వ 48 క్రిేంద. సా్థనేం, నాటిన తేదీ, నేల రకేం, 

సీజన్ (ఖరీఫ్ లేదా రబీ), వర్షపాతేం పేంపిణీ మొదలైన వాటి ప్రకరేం ద్గుబడి మారవచు్చ. రబీ సమయేంల్ పొేందే పేంట ద్గుబడిల్ 

ఖరీఫ్ మరియు వేసవి పేంటల కనానా చకెకేర శాతేం 30-35% తకుకేవగా ఉేంట్ేంద్. తకుకేవ రాత్ ఉష్్ణగ్రతలు, తకుకేవ పగటి కలేం 

ఉేండటేం మరియు నాటిన సమయేంల్ వాటి పరస్పర చరయా వలలి ఈ మారు్ప వస్తేంద్.

జ్తీయంగా విడ్దల చ్సిన సగు రకల వివరాలు

రకం
విడ్దల చ్సిన 

సంవత్సరం
పూత దశ 

నిడవి
పక్వ

కలము
తాజ్ కండం 

దిగుబడ (ట/హె)
బ్రిక్్స 
(%)

రసం దిగుబడ  
(ల్/హె)

Cal. ఇథన్ల్  
దిగుబడ (ల్/హె)

SSV 84 1992 84 124 35-40 17-18 12000-14000 1000-1100

CSV 19SS 2005 78 120 35-40 17-18 12000-14000 1000

CSH 22SS 2005 82 119 44-52 17-18 14000-18000 1100-1300

CSV24SS 2011 81 119 35-40 17-18 14000-15000 1100-1200

మెరుగైన ఉత్పత్తి సంకేత్కత

భూమి తయారీ

మేంచి నేల వాలు కోసేం చదును చేసిన తరువాత రెేండు దుకుకేలు అవసరేం. చివరి దుకికేల్ 10 టనునాల పశువుల ఎరువు (ఎఫ్వైఎేం)

ను అేంద్ేంచాలి. ఫాలిట్ లేదా రిడ్్జ పదధితిని అనుసరిస్తననాేందున వరుసలను సూ్థలేంగా ఆరు మరియు నాలుగు వరుసలుగా చేయేండి. 

నాటడేంల్ మొకకేల మధయా అేంతరానినా వదలకూడదు.



17

విత్తి సమయం

ఖరీఫ్ సీజన్ పంట (జూన్-అకో్టబర్): జూన్ రెేండవ వారేం నుేండి జూలై మొదటి వారేం వరకు, మీ ప్రదేశేంల్ ఋతుపవనాల ప్రారేంభానినా 

బటి్ట వరా్షకలేం ప్రారేంభమైన వేంటనే విత్తనాలు వితు్తకోవాలి. వితి్తన తేదీ (ల) ను రికర్డా చేయేండి. 5-సెేం.మీ ల్తుల్ చేతితో డైబ్లిేంగ్ 

లేదా పాలిేంటర్ దా్వరా గాతకు మూడు విత్తనాలను నాటేండి. ఏకరీతి అేంకురోత్పతి్తని నిరాధిరిేంచడానికి మటి్ట పొరల్ వర్షపున్టిని 

పూరి్తగా కన్సేం 30 సెేంటీమీటరలి పీలు్చకుననాట్లి నిరాధిరిేంచుకోేండి. పేంటను వితే్త సమయేంల్ నేలల్ తేమ, క్షేత్ర సామరా్థ్నికి 

సమానేంగా లేదా అేంతకేంటే ఎకుకేవ ఉేండాలి.

రబీ సీజన్ పంట (అకో్టబర్-ఫిబ్రవరి): సెప్టేంబర్ చివరి వారేం నుేండి నవేంబర్ మొదటి వారేం వరకు మొకకేలు నాటాలి.  విత్తనాలు చలేలి 

సమయేంల్ రాత్ ఉష్్ణగ్రతలు 15ºC కేంటే ఎకుకేవగా ఉేండాలి.  విత్తనాల సమయేంల్ వర్షపాతేం లేకపోతే పేంటకు న్రేంద్ేంచి 

ఏకరీతి అేంకురోత్పతి్త మరియు మొకకే నిలదొకుకేకునేలా చరయాలు తీసకోవాలి.

వేసవి కలేం పేంట: జనవరి మధయా నుేండి మే చివరి వారేం వరకు న్టిపారుదల పరిసి్థతిల్ మొకకేలు వేయవచు్చ. విత్తనాల సమయేంల్ 

రాత్ ఉష్్ణగ్రతలు 15ºC కేంటే ఎకుకేవగా ఉేండాలి. తీరప్రాేంతాల్లిని వరి పొలాల్లి కూడా పేంటను పేండిేంచవచు్చ.

ఎరువుల యాజమానయాం

పేంటకు హెక్టరుకు మొత్తేం 80 కిల్ల N, 40Kg P
2
O

5
, మరియు 40 kg K

2
0 సిఫారుసు చేయబడిేంద్. విత్తనేం వద్ద 50% N, పూరి్త 

P
2
O

5 
మరియు K

2
0 ను మొదటి మోతాదుగా అేంద్ేంచాలి. మిగలిన 50% N ను రెేండు సమాన వాయిదాలల్ 25-30 రోజుల 

(అనగా మొకకేల చికకేదనానినా తగ్గేంచినపు్పడు) మధయా మరియు నేలల్ తేమ లభయాతను నిరాధిరిేంచిన తరువాత 50-55 రోజుల మధయా 

అేంద్ేంచాలి.

వితతిన రేటు: హెక్టరుకు 8 కిల్లు (లేదా ఎకరానికి 3 కిల్లు) సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

వరుసల అంతరం: వరుస నుేండి వరుస మధయా దూరేం: 60 సెేం.మీ;  మరియు మొకకేల మధయా దూరేం: 15 సెేం.మీ ఉేండాలి.

మొకకేల సంఖయా: గరిష్ట ఉతా్పదకతను గ్రహిేంచడానికి 1.10 నుేండి 1.20 లక్షల మొకకేల సేంఖయా/హెక్టరుకు (40,000 నుేండి 48,000 

మొకకేలు/ఎకరాకు) నాటవచు్చ. సిఫారస చేసిన దానికేంటే ఎకుకేవ మొకకేల సేంఖయాతో తీపి జొననాను పేంచడేం వలలి సననాని కడలు 

ఉత్పతి్త అవుతాయి, దీనివలలి భారీ గాలులు లేదా వరా్షలు వచి్చనపుడు పేంట పడిపోవడానికి అవకశేం ఉేంట్ేంద్.

మొకకేల సంద్రత తగగుంచడం

మొట్టమొదటి సారి మొకకేల చికకేదనానినా తగ్గేంచడేం మొకకేలు నాటిన సమారు 15 రోజులల్ చేయాలి మరియు గుేంతకు రెేండు 

మొలకలను 15 సెేంటీ మీటరలి దూరేంల్ నాటాలి. గుేంతకు ఒకే మొకకేను నిలుపుకోవటానికి రెేండవసారి (తుద్) మొకకేల చికకేదనానినా 

తగ్గేంచినపు్పడు సమారు 25-30 రోజుల మధయా చేయాలి. మొకకేలు ఏకరీతిగా నిలదొకుకేకోవటేం మరియు మేంచి పరుగుదలకు 

మొకకేల సాేంద్రత తగ్గేంచడేం చాలా అవసరేం.

కలుపు నివారణ

విత్తడానికి 48 గేంటలల్పు ముేందస్తగా తేమగా ఉననాపు్పడు అట్రాజిన్ @ 1.0 కిల్/ హెక్టరుకు పిచికరి చెయాయాలి. తరువాత కలుపు 

పరుగుదలను తనిఖీ చేయడానికి పేంట 35-40 రోజుల సమయేంల్ రెేండుసారులి యాేంత్క కలుపు తీయాలి.

అంతర సగు

కలుపు పరుగుదలను తనిఖీ చేయడమే కకుేండా, ఉపరితల నేల రక్షక కవచానినా అేంద్ేంచడేం దా్వరా నేల తేమను కపాడటానికి 

వితి్తన 20 నుేండి 35 రోజుల మధయా ఒకటి లేదా రెేండుసారులి బ్లిడ్ హారో లేదా కలి్టవేటరో్త అేంతరసాగు చేయాలి.

నీటి యాజమానయాం (ఖరీఫ్)

సాధారణేంగా 550-750 మిల్టలిమీటరలి వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతాల్లి వరా్షధార పరిసి్థతిల్ ఈ పేంటను పేండిసా్తరు. ఋతుపవనాలు 

ఆలసయాేంగా ప్రారేంభమై, న్టి పారుదల అసి్థరేంగాఉననాపు్పడు, పేంటను నాటిన   వేంటనే న్టిపారుదల చేయేండి.
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ల్తైన నేలల్లి 20 రోజులు మరియు మధయాస్థ / ఇసక ఒేండ్రు నేలల్లి 15 రోజులు పొడి వాతావరణేం (కరువు) కొనసాగతే పేంటకు 

సాగున్రు ఇవ్వేండి. ముఖయాేంగా కేంకి వేస దశ (35-40 రోజుల మధయా) మరియు తొడిమ ఏర్పడే దశలల్  (55 -65 రోజుల మధయా) 

సాగున్రు ఇవ్వేండి.

పేంట అభివృద్ధికి పుషి్పేంచే ముేందు దశలల్ న్టి ఎద్దడికి గురికకుేండా చూసకోేండి. చెరకు మాద్రిగానే తీపి జొననా చెరకు 

ద్గుబడిని సాధిేంచవచు్చ. అేందువలలి, మటి్టల్ తేమ శాతానినా క్షేత్ర సామర్థ్ేంకి తగ్గట్లి ఎలలిపు్పడ్ చూసకోవాలి. మరోవైపు, న్రు 

నిలువ అవ్వకుేండా ఉేండటానికి పొలేంల్ నుేండి అదనపు న్రు లేదా వర్షపు న్రు బయటకు పోయేలా ఏరా్పట్లి చేయాలి. మీ 

ప్రదేశేంల్ నేల రకేం మరియు వర్షపాతేం శాతేం ఆధారేంగా తీపి జొననాను ఎపు్పడు సదయాేం చేయాల్ నిర్ణయిేంచేండి.

టిలలురింగ్: 20-25 రోజులకి ముేందు పిలకలు ఏర్పడినటె్లితే వాటిని (బ్సల్) తలిలి మొకకే నుేండి చేతితో తొలగేంచేండి.

పంట రక్షణ

శాస్్తవేత్తల సిఫారస ప్రకరేం కనిపిేంచే లక్షణాల ఆధారేంగా మొవు్వ ఈగ, కేండేం తొలిచే పురుగు, మొవు్వ పురుగు, పచ్చపురుగు 

మరియు ఇతర వాయాధుల నుేండి కన్స సేంరక్షణ చేయవలసిన అవసరేం ఉేంద్. ముఖయామైన కీటకలు, తెగుళ్ళు మరియు వాయాధులు 

వాటి నిర్వహణల్ తీసకోవలసిన జాగ్రత్తలు  క్రిేంద ఇవ్వబడాడాయి.

కీటకలు - చీడ

మొవు్వ చంప్ ఈగ

కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి @ 20 కిల్ల హెక్టరుకు లేదా ఫోరేట్ 10 జి @ 15 కిల్/హెక్టరుకు నేల సాళలిల్ వితే్త సమయేంల్ బ్సల్గా 

ఉపయోగేంచాలి.

మచచేల కండం తొలిచ్పురుగు

ఆకు తినే శాతేం ఆధారేంగా నష్టేం రేట్ను అేంచనావేసి ఒరల ల్పల కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి ని చలాలిలి. 

మొవు్వ పురుగు

నష్టేం లక్షణాల ఆధారేంగా ఒరలల్ మెటాసిసా్టక్సు 35 EC (2 మి.ల్ట /న్రు) చలాలిలి.

చెరకు అఫిడ్్స

దెబ్తిననా లక్షణాల ఆధారేంగా తొడిమ దశల్ హెక్టరుకు ఒక ల్టటరు మెటాసిసా్టక్సు 35 EC కు 500 ల్టటరలి న్టిల్ కలిపి పిచికరి 

చేయాలి.

సల్ పురుగులు

నష్టేం లక్షణాలను బటి్ట, కేంకి ఏర్పడే దశల్ హెక్టరుకు ఒక ల్టటరు కెలే్థన్ 35 ఇసి లేదా డైమెథోయేట్ 35 ఇసి ను 500 ల్టటరలి న్టిల్ 

కలిపి పిచికరి చేయాలి.

వాయాధులు

ఎండ్తెగులు

ఆప్రాన్ ఎకెసుల్ (@ 3 మి.ల్ట / కిల్) తో  విత్తన శుద్ధి చేయాలి.

ఆకుమచచేతెగులు

కేంకి అేంకురిేంచే దశల్ (35 రోజులు) డైథేన్ M 45 (@ 2 గ్రా / ల్ట / న్రు) ను పిచికరీ చేయేండి.

కోతలు 

మొకకేలు పుషి్పేంచిన 40 రోజుల తరువాత పేంటను కోయవచు్చ, అనగా, ధానయాేం యొకకే శారీరక పరిపక్వత వద్ద, ధానయాేంల్ ద్గువ 
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చివర నలలి మచ్చ కనిపిస్తేంద్. ఇేంక ప్రతాయామానాయేంగా, హాయాేండ్ రిఫ్రాకో్టమీటర్ ఉపయోగేంచి నిలబడి ఉననా పేంట యొకకే బ్రిక్సు 

కొలవవచు్చ. అదనేంగా, చెరకుల్ పాటిస్తననా రసేం బ్రిక్సు మరియు ఇతర నాణయాత పరిమితులను అేంచనా వేయడానికి చిననా మిలులి 

పరీక్ష (SMT) కోసేం మొకకేలను నమూనా చేయవచు్చ. చివరి కణుపు వద్ద కేంకులను కతి్తరిేంచాలి మరియు ఎేండబెటి్టన తరువాత 

ధానాయాలను నూరి్పడి చేయాలి. కొడవలిని ఉపయోగేంచి కేండాలను నేలమటా్టనికి కోయేండి మరియు తొడుగులతో సహా ఆకులను 

తొలగేంచేండి. పేండిేంచిన చెరకును 10-15 కిల్ల చిననా కట్టలుగా ప్ర్చవచు్చ మరియు కోసిన చెరకును 24 గేంటలల్పు మిలులిలకు 

రవాణా చేయాలి.

బయో ఇథన్ల్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

జొననా బయోమాస్ను లైన్ఇథనాల్గా మార్చడేం ప్రతేయాక ఆసకి్తని కలిగస్తేంద్. ఎేందుకేంటే జీవ ఇేంధన ఉత్పతి్తకి జొననా బయోమాస్ను 

ఉపయోగేంచడేం వలన ఆహార ఉత్పతు్తల ధరల పరుగుదలకు దారితీయదు.  అగ్రిబ్జినస్ వీక్ (2008) లెకకేల ప్రకరేం, తీపి జొననా నుేండి 

1 గాలన్ ఇథనాల్ ఉత్పతి్తకి అయేయా ఖరు్చలు 1.74 డాలరులి వద్ద ఉేండగా, మొకకేజొననా నుేండి 1 గాలన్ ఇథనాల్ ఉత్పతి్త చేయడానికి 2.12 

డాలరులిగా అేంచనా వేయబడిేంద్. తీపి మరియు మేత జొననాలు అధిక ద్గుబడి సామరా్థ్నినా కలిగ ఉేంటాయి. అనగా హెక్టరుకు 20-40  

టనునాలు పొడి బయోమాస్ మరియు హెక్టరుకు 100 టనునాల కేంటే ఎకుకేవ తాజా బయోమాస్  కలిగ ఉేంటాయి. అవి సెలుయాల్జ్ 

మరియు హేమి సెలుయాల్జ్లకు మూల పదారా్థలు. కొనినా రకల తీపి జొననా కేండేంల్ మొత్తేం మొకకేల జీవపదారధిేంల్ 78% రసానినా 

ఇసా్తయి మరియు 15 నుేండి 23% వరకు కరిగే చకెకేర శాతేం కలిగ ఉేంటాయి (పోలి్చ చూస్త, చెరకుల్ 14-16% ఉేంట్ేంద్) (రెడిడా 

మరియు ఇతరులు, 2008). చకెకేర ప్రధానేంగా సక్రోజ్ (70–80%). ఫ్రకో్టజ్ మరియు గూలికోజ్లతో కూడి ఉేంట్ేంద్. చాలా చకెకేర 

పదార్థేం కేండేంల్ నిల్వ చేయబడుతుేంద్. సమారు 2% ఆకులు మరియు ఇేంఫోలిరేసెసునేసుస్ (వియత్ మరియు మిలెలిర్, 1990)  

మరియు బయోటిక్ మరియు ఏబయోటిక్ సె్రీస్ టాలరెన్సు తో అధిక చకెకేర ద్గుబడితో మెరుగైన సాగు విధానాలు పాటిేంచినటలియితే 

తీపి జొననా పద్ద ఎతు్తన సాగు చేయవచు్చ. భారత ప్రభుత్వేం నుేండి రైతు మరియు దీనిని ప్రాసెసిేంగ్ చేసవారికి,  ప్రోతసుహిేంచేవారికి 

మద్దతు లభిస్తేంద్.
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అనుసరణ

ఆహారేం, పశుగ్రాసేం మరియు జీవ ఇేంధనేం వేంటి బహుళ ఉపయోగాలు ఉననాప్పటికీ, భారతదేశేంల్ జొననా సాగు క్రిేంద ఉననా  

ప్రాేంతేం 1999-2000ల్ 10.25 మిలియన్ హెక్టరులి నుేండి 2014-15ల్ 5.82 మిలియన్ హెక్టరలికు తగ్గేంద్. ఆేంధ్రప్రదేశ్ల్ని 

తీరప్రాేంత వరి పొలాలల్, అధిక ఉతా్పదకత (2014-15ల్ హెక్టరుకు 6.8 టనునాలు) కరణేంగా జొననా సాగు రైతులల్ ఆదరణ 

పొేందుతోేంద్, అయితే జాతీయ ఉతా్పదకతను చాలా తకుకేవగా ఉేంద్ (సగట్ ద్గుబడి హెక్టరుకు 1.0 టనునాల కేంటే తకుకేవ). రైతులు 

వాణిజయాపరేంగాను  ఆరి్థక ప్రయోజనాలను దృషి్టల్  పట్్టకొని వరి పేండిేంచే పొలేంల్ ఉననా తేమల్  మొకకేజొననాకు బదులుగా జొననా 

పేండిేంచడానికి ఆసకి్త చూపుతునానారు. దీనివలలి జొననా సాగుకు కొత్త అవకశాలు, ప్రాేంతాలు అనుకూలేంగా మారినాయి. వరి నాట్లి 

ఆలసయాేంగా వేయడేం, న్టి విడుదల  ఆలసయాేం కవడేం, పసపు మొజాయిక్ వైరస్ సేంక్రమిేంచడేం, మినుముల్ని కలుపు మొకకేల 

కరణేంగా, రైతులు మినుము సాగుకు ప్రతాయామానాయేంగా సాేంప్రదాయేతర పేంటలైన జొననా (తకుకేవ న్టిపారుదల ప్రాేంతాల్లి) 

మరియు మొకకేజొననా (సాగున్టి ప్రాేంతాల్లి) పేండిచడానికి మొగు్గచూపుతునానారు. అేంతేగాక, ఈ ప్రాేంతేంల్ని జొననా పేండిేంచేవారు 

ఇతరులకనానా ధానయాేం ద్గుబడి నుేండి గరిష్ట ద్రవయా ప్రయోజనాలను పొేందటానికి ఎకుకేవగా మొగు్గ చూపుతారు. వీటిని దృషి్టల్ 

ఉేంచుకుని, వరిని కోసిన తరువాత అవశేష తేమపై జొననాను వరి-పొలాలల్ నిరూపితమైన హైబ్రిడ్తో పాట్ నిరే్దశేంచిన వయావసాయ 

పదధితులల్ గుేంట్రు జిలాలిల్ అనేక మేంద్ రైతులు పేండిస్తనానారు. రైతులు నష్్టనినా నివారిేంచడానికి సహాయపడే అధిక ద్గుబడి 

సామర్థ్ేం మరియు మధయాస్థ ఎతు్త కలిగన సేంకరజాతులకు ఎకుకేవ ప్రాధానయాత ఇస్తనానారు.  జొననా సాగుకు కొత్త ప్రాేంతేం కవడేంతో, 

ప్రభుత్వ రేంగేంల్ అధిక ద్గుబడినిచే్చ జొననా సేంకరజాతి గురిేంచి మరియు సా్థనికేంగా లభిేంచే ప్రైవేట్ సేంకరజాతులు అయిన 

హరితా, కవేరి మరియు మహాలక్ష్మి 296 గురిేంచి రైతులకు తెలియదు. అయినప్పటికీ, 17 ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రకల కేంటే 

ప్రయోగాతమాక పరీక్షలు ప్రకరేం “హైబ్రిడ్ CSH16” గణన్యేంగా అధిక ధానాయానినా అనగా హెక్టరుకు 8.00 కి్వేంటాల వరకు ఇచి్చేందని 

నిరాధిరిేంచాయి. ఇద్ మధయాస్థ  ఎతు్తను కలిగ ఉేండి మరియు వరి పొలాలల్ పేండిేంచడానికి అనువైనద్. గుేంట్రు జిలాలిలల్ సగట్ 

జొననా ఉతా్పదకతల్ పరుగుదల (2014-15ల్ హెక్టరుకు 6.8 టనునాలు) సూచిేంచిేంద్. వరి సాగు ప్రాేంతానికి అనువైన క్రిేంద్ ప్రధాన 

సాగు పదధితులు రైతుల పొలాలల్ ప్రయోగాలు చేసి, ఫలితాలు ధృవీకరిేంచబడాడాయి. ఆసకి్త కలిగన రైతుల సహాయేం మరియు 

సలహాల కోసేం ఇవి సేంకలనేం చేయబడాడాయి.

5. వరి సగు అనంతరం తకుకేవ  పోషణతో జొన్న పంట
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1. అధిక దిగుబడ సమర్థ్ం కలిగన తగన హైబ్రిడ్: CSH 16
మొకకే రకం మధయాస్థ ఎతు్త (~ 2.00 మీ)

వయావధి 110 రోజులు
ధానయాం దిగుబడ హెక్టరుకు 8.0-8.5 టనునాలు (వరి పొలాలల్)
పశుగ్రాసం దిగుబడ హెక్టరుకు 11.5-13.7 టనునాలు (వరి పొలాలల్)
ముఖయామైన లక్షణాలు మధయాస్థ పొడవైన మొకకే, పొడవుగా వదులుగా ఉేండే కేంకులు, మదయాస్థల్ 

గేంజ పరిమాణేం, ధానయాేం బూజుకు మరియు ఆకు మచ్చల వాయాధి 
తట్్టకోగలదు. పశువులకు సలభేంగా జీర్ణమయేయా పశు గ్రాసేం.

2. అధిక దిగుబడ సమర్థ్ం కలిగన తగన హైబ్రిడ్:  CSH 14
మొకకే రకం మధయాస్థ ఎతు్త (~ 2.00 మీ)

వయావధి 105 రోజులు

ధానయాం దిగుబడ హెక్టరుకు 3.7-4.0 టనునాలు

పశుగ్రాసం దిగుబడ హెక్టరుకు 8.5-9.0 టనునాలు

ముఖయామైన  
లక్షణాలు

మధయాస్థ పొడవైన, శీఘ్రపరిపక్వత, కొేంచెేం వదులైన గుతు్తలు, గటి్టగేంజ, 
ధానయాేం బూజు మరియు ఆకు మచ్చల వాయాధికి తట్్టకోవడేం, తకుకేవ వర్ష-
పాతేం ఉననా ప్రాేంతాలకు అనువైనద్ మరియు అేంతర పేంటకు అనుకూలేం.

 వితతిన మోతాదు 

ప్రతి ఘాతల్ 3-4 విత్తనాలను 4 సెేం.మీ - 6 సెేం.మీ ల్తుల్ వేయడేం దా్వరా హెక్టరుకు 7-8 కిల్ల (ఎకరానికి 3 కిల్లు) విత్తనేం 
అవసరేం అవుతుేంద్.

వితతిన శుది్ధ

విత్తడానికి ముేందు, జొననా విత్తనానినా 14 మి.ల్ట ఇమిడాకోలిప్రిడ్ (గౌచో) + 2 గ్రా కరె్ేండజిమ్ (బావిసి్టన్) తో ఒక కిల్ విత్తన శుద్ధి చేయాలి 
లేదా థియోమెథాకసుేం (క్రూజర్) 3 గ్రా / కిల్ తో శుద్ధి చేసినా మేంచిద్. 

వరుసల మధయా అంతరం

వరుసల మధయా దూరేం 45 సెేం.మీ వరకు, మొకకే నుేండి మొకకే మధయా దూరేం 10 నుేండి 15 సెేం.మీ ఉేండాలి. మొకకేల సేంఖయాహెక్టరుకు 
1,80,000 మొకకేలుగా (ఎకరానికి 72,000 మొకకేలు) ఉేండేట్లి చూడాలి.

ఎరువుల యాజమానయాం 

ఎరువుల మొదటి మోతాదు: నత్రజని సగేం మోతాదు, అేంటే హెక్టరుకు 40 కిల్లు P
2
O

5 
 (భాస్వరేం) పూరి్త మోతాదు, హెక్టరుకు 40 

కిల్లు మరియు K
2
O

 
(పొటా�) పూరి్త మోతాదు అేంటే, వితే్తటపు్పడు హెక్టరుకు 40 కిల్లు. ప్రతి రేంధ్రేంల్ వితే్త సమయేంల్ 6-8 

సెేంటీ మీటరలి చొపు్పన తొలి విడత ఎరువులు వేసి, విత్తనాలు వేస ముేందు చిటికెడు మటి్టతో కపా్పలి.

ఎరువుల రండవ మోతాదు: విత్తనేం వేసిన 30-35 రోజులల్ మొదటి న్టి తడి ఇచే్చ ముేందు నత్రజని మోతాదును 40 కిల్ల వరకు 
ఇవ్వవలెను.

కోత మరియు నూరి్పడ
పరిపక్వమైన పేంటను అనగా వితి్తన 100-110 రోజులుకు  పేంట కోయాలి. కోసిన కేంకులను ఎేండబెట్టడేం కోసేం ఒక వారేం పాట్ 
పొలేంల్ ఉేంచాలి. తరువాత కేంకుల నూరి్పడి చేసి 
ధానయాేం వేరు చేయబడుతుేంద్.  మొదట కేంకులను 
కోసి తరువాత మొకకేలను కోసా్తరు.

ఎండబెట్టడం / నిలువ చ్యటం 
ధానాయానినా నూరి్చన తరువాత 1-2 రోజులల్ తేమను 
10-12% వరకు తగ్గేంచవచు్చ. తక్షణ మారెకేటిేంగ్ కోసేం 
ధానాయానినా పాలిసి్టక్ లేదా గోన సేంచులల్ నిేంపి నిలువ 
చేసకోవాలి.
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సగుకు సిఫారసు చ్యబడన విధాన్లు

భూమి తయారీ

సజ్జను వివిధ రకల నేలల్లి పేంచవచు్చ. తేలికపాటి నుేండి మధయా రకేం నేలల్ మురుగు న్టి పారుదల సౌకరయాేం  ఉననా నలల్,   

పొలేంల్ ఒకటి లేదా రెేండుసారులి దునినా  చకకేగా చదును చేస్త న్టి నిలువని అరికట్టవచు్చ.

అదిక దిగుబడనిచ్చే సంకరజ్త్ మరియు రకలను ఎంపిక చ్యడం

సజ్జ చాలా ప్రాేంతాలల్ పరుగుతుేంద్. అయితే కరువు పీడిత ప్రాేంతాలల్ హైబ్రిడలి రకలను ఇష్టపడతారు. సజ్జ వేంగడాలల్ సరిక్రొత్త  

మరియు హైబ్రిడులి రకల జాబ్తా క్రిేంద ఇవ్వబడిేంద్.

ప్ంతం/ రాషట్ం పంట కలం హైబ్రిడ్లు సిఫారసు చ్యబడన రకలు
రాజసా్థన్ ఖరీఫ్ BHB-1202 (Bikaner Hybrid Bajra-1202), RHB 223 (MH 1998), 

HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, MP 535 (Pusa Composite 
701), MP 7872, MP 7792,HHB 272 (MH1837), HHB 67, MPMH-
21, MPMH 17, KBH 108, GHB 905, 86M89, 86M86, 86M66, 
Kaveri Super Boss, Bio 448, RHB-173

MBC 2, PC 443, JBV 3, 
PC 383, ICMV 221,  
Raj 171

వేసవి Nandi 72, Nandi 70, 86M64
ఖరీఫ్ - శుషకే భాగాలు HHB 234, Bio 70, HHB-226, RHB-177  CZP 9802

గుజరాత్ ఖరీఫ్ RHB 223 (MH 1998), HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, 
MP 535 (Pusa Composite 701) ,MP 7872, MP 7792, HHB 272 
(MH1837), HHB 67, MPMH-21, MPMH 17, KBH 108, GHB 905, 
86M89, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 86M66, RHB-173 

MBC 2, PC 443, JBV 3, 
PC 383, ICMV 221,  
Raj 171

వేసవి Nandi 70, Nandi 72, 86M64
ఖరీఫ్ - శుషకే భాగాలు HHB 234, Bio 70, HHB-226, RHB-177 CZP 9802

హరాయానా ఖరీఫ్ RHB 223 (MH 1998), HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, 
MP 535 (Pusa Composite 701) MP 7872, MP 7792, HHB 272 
(MH1837), HHB 67, MPMH-21, MPMH 17, KBH 108, GHB 905, 
86M89, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 86M66, RHB-173, 

MBC 2, PC 443, HC 20, 
JBV 3, PC 383, HC 10, 
ICMV 221, 
Raj 171

ఖరీఫ్ - శుషకే భాగాలు HHB 234, Bio 70, HHB-226, RHB-177  CZP 9802

Common name: Bajra

Vernacular names:  Spiked Millet or Pearl Millet (English), Bajra (Bengali, Hindi, Oriya, Punjabi, 
Urdu), Bajree (Rajasthani, Gujarati, Marathi), Sajje (Kannada), Kambu (Tamil), Sajja (Telugu)

6. సజ్జ (బజ్రా)  ఉత్పత్తి సంకేత్కత 
(Pennisetum glaucum (L.) R. Br.)
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ప్ంతం/ రాషట్ం పంట కలం హైబ్రిడ్లు సిఫారసు చ్యబడన రకలు
పేంజాబ్ ఖరీఫ్ HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, MP 535 (Pusa Composite 

701) MP 7872, MP 7792, PHB 2884,KBH 108, GHB 905, 86M89, 
MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 86M66, RHB-173

PCB 164, ICMV 221,  
Raj 171

ఢిల్టలి ఖరీఫ్ Pusa 1201 (MH 1849), HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, 
MP 535 (Pusa Composite 701) MP 7872, MP 7792, KBH 108, GHB 
905, 86M89, MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 
86M66, RHB-173

JBV 3, PC 383, ICMV 
221, Raj 171

ఉత్తర ప్రదేశ్ ఖరీఫ్ MP 535 (Pusa Composite 701) MP 7872, MP 7792, KBH 108, GHB 
905, 86M89, MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 
86M66, RHB-173

JBV 3, PC 383, ICMV 
221, Raj 171

మధయాప్రదేశ్ ఖరీఫ్ MP 535 (Pusa Composite 701), MP 7872, MP 7792, KBH 108, 
GHB 905, 86M89, MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 
86M66, RHB-173

JBV 4, JBV 3, PC 383, 
ICMV 221, Raj 171

మహారాష్రీ ఖరీఫ్ HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, Phule Aadishakti (DHBH 
9071), Kaveri Super Boss, Pratap, PKV Raj, Shine, MP 7792, 
86M86, PAC 909, 86M64, 86M53

ABPC 4-3, PC 612, 
ParbhaniSampada, 
Samrudhi, ICMV 221,  
Raj 171, ICMV 155

వేసవి Nandi 72, Nandi 70, 86M64 -------
తమిళనాడు ఖరీఫ్ HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, CO 10, Co 9, Kaveri 

Super Boss, Pratap, Shine, MP 7792, 86M86, 86M64, 86M53, PAC 
909.

PC 612, CoCu 9, 
Samrudhi, ICMV 221,  
Raj 171, ICMV 155

వేసవి Nandi 72, Nandi 70, 86M64 --------
ఆేంధ్రప్రదేశ్ ఖరీఫ్ AHB 1200 hybrid, Kaveri Super Boss, Pratap, Shine, MP 7792, 

86M86, PAC 909, 86M64, 86M53
PC 612, Samrudhi, 
ICMV 221, Raj 171, 
ICMV 155, Ananta

కరా్ణటక ఖరీఫ్ Kaveri Super Boss, Pratap, Shine, MP 7792, PAC 909, 86M86, 
86M64, 86M53

PC 612, Samrudhi, 
ICMV 221, Raj 171, 
ICMV 155

విత్తి విధానం

సజ్జ పేంటను మూడు విధాలుగా వితు్తకోవచు్చ: (1)  నేలను బురద చేసి వితు్తకోవచు్చ  (2) సాళళుల్ వితు్తకోవచు్చ  (3) మరియు 

నారుమడుల్లి పేంచి నాట్కోవచు్చ.

వితుతికునే సమయం

ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ ఖరీఫ్ సజ్జ విత్తనేం వేయాలి, అేంటే జూలై మొదటి పక్షేం ఉత్తర మరియు మధయా ప్రాేంతాలల్ అకో్టబర్ 

మొదటి పక్షేం తమిళనాడుల్ రబీ సీజన్కు తగన సమయేం. తకుకేవ మొకకేల సేంఖయా ఉేంటే విత్తనాలు వేసిన 2-3 వారాల తరువాత 

మొలకల మారి్పడి దా్వరా ఖాళీలను నిేంపాలి.  మహారాష్రీల్ని మరాఠా్వడ ప్రాేంతేంల్ ఋతుపవనాలకు ముేందు విత్తనాలు వేయడేం 

మేంచిద్. వేసవిల్ సజ్జ యొకకే అధిక ఉత్పతి్తని పొేందడానికి వేసవి సజ్జ రకలను 4 నుేండి 5 వ సా్థయి వాతావరణ వారేం (SMW) 

అేంటే జనవరి చివరి వారేం నుేండి ఫిబ్రవరి 1 వ వారేం వరకు వితు్తకోవాలి.

వితతిన శుది్ధ 

బయోపసి్టసైడ్సు (ట్రైకోడెరామా హరి్జయానమ్ @ 4 గ్రా కేజీ -1) లేదా థైరామ్ 75% దుముమా @ 3 గ్రా/ కేజీ -1 విత్తనాలతో విత్తన శుద్ధి చేయడేం 

వలలి  భూసార వాయాధుల నుేండి రక్షిేంపబడుతుేంద్. 300-మె� సల్ఫర్ పౌడర్ @ 4 గ్రా/కిల్ విత్తనాలతో విత్తన శుద్ధి వలన కట్క 

తెగులు నియేంత్స్తేంద్. వరికేంకి తెగులను నివారిేంచవచు్చ. వాటిని 10% ఉపు్ప ద్రావణేంల్ నానబెటా్టలి. మెటలాకిసుల్ (ఆప్రాన్ 35 ఎసిడా) 

తో విత్తన శుద్ధి @ 6 గ్రా/కేజి గేంజ బూజు తెగులును నియేంత్స్తేంద్. నత్రజని మరియు భాస్వరేం లభయాతను పేంచడానికి విత్తనాలను 

అజోసి్పరిలలిమ్ (600 గ్రా) మరియు ఫాసో్ఫబాకీ్టరియేంతో శుద్ధిచేయాలి.
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వితతిన మోతాదు , అంతరం మరియు మొకకేల సంఖయా

సజ్జ పేంటకు అవసరమైన విత్తన మోతాదు  హెక్టరుకు 3 కిల్లు. రాజసా్థన్, హరాయానా మరియు కచ్ ఆఫ్ గుజరాత్ (ఎ 1 జోన్) యొకకే 

శుషకే-పశ్చమ మైదానేం ప్రాేంతాలల్ వరుసల మధయా 60 సెేంటీ మీటరలి దూరేం ఉేండాలి. మొకకేల మధయా 12-15 సెేంటి మీటరలి దూరేం 

ఉేండేలా నాటాలి. కన్స  మొకకేల సేంఖయా హెక్టరుకు 1.00 నుేండి 1.25 లక్షలు ఉేండాలి. 450 మి.మీ (ఎ మరియు బ్ జోనులి) కేంటే 

ఎకుకేవ వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతల్, మొకకేల సేంఖయా హెక్టరుకు 1.75 నుేండి 2.0 లక్షలు వరకు ఉేండాలి. తదా్వరా వరుసల మధయా 45, 

మొకకేల మధయా 10-15 సెేంటీమీటరలి దూరేంల్ నాట్కోవాలి.

అవసరమైన మొకకేల సేంఖయా పొేందటానికి విత్తన రేట్ హెక్టరుకు @ 3 నుేండి 4 కిల్లు తీసకోవాలి. సాధారణ పరిసి్థతులల్ 

సజ్జపేంటకు సిఫారుసు చేయబడిన మొకకేల సేంఖయా 180,000 మొకకేలు/హెక్టరుకు (72,000 మొకకేలు/ఎకరేం). అధిక ఉతా్పదక నేలల్లి 

న్టిపారుదల ఉననాటలియితే, 2,25,000 మొకకేలు/ హెక్టరుకు (1,00,000 మొకకేలు/ఎకరేం) సిఫారుసు చేయబడిేంద్. ఇసక మరియు 

క్మ నేలల్లి, సమారు హెక్టరుకు 90,000 మొకకేల సేంఖయా (40,000 మొకకేలు/ఎకరేం) అవసరేం.

ఎరువులు

చెడు నేలల్ 40 కిల్ల నత్రజని + 20 కిల్ల P
2
O

5
  భాస్వరేం హెక్టరు మరియు పాక్షిక శుషకే చెడు నలల్  60 కిల్ల నత్రజని/హెక్టరు 

+ 30 కిల్ల P
2
O

5
  భాస్వరేం/హెక్టరుకు సజ్జ లేదా దానితోపాట్ ఏదేని అేంతర పేంట వేయాలి. తేలికపాటి నేలల్లి (ఇసక ల్మ్సు), భారీ 

వరా్షలతో వరదలు రావడేం వలలి భూమిల్ని నత్రజని కోల్్పవచు్చ. కబటి్ట, విత్తన మడుల తయారీల్ సిఫారుసు చేయబడిన నత్రజని 

మోతాదుల్ సగేం చలాలిలి. పేంట 25 రోజుల దశల్ ఉననాపు్పడు మిగలిన సగేం నత్రజని వేయాలి. నలలి రేగడి నేలల్, విత్తనేం వేస 

సమయేంల్ నత్రజని పూరి్తగా వేయాలి. సజ్జ విత్తనాలు ఎరువులను శోషిేంచుకోవడానికి కొేంచేం ఎకుకేవ సమయేం తీసకుేంటాయి. 

విత్తనేంతో పాట్ సాళలిల్ ఎరువులు వేయకూడదు మరియు వితి్తన తరువాత  విత్తనేం దగ్గర వేయకూడదు. ఇద్ సాళలి మధయా వేసకోవాలి.

బయో ఫెరి్టలైజర్ (అజోసి్పరిలలిమ్ మరియు పిఎసి్) వాడకేం వలన నత్రజని మరియు ఫాస్ఫరస్ ఎరువుల అేంద్ేంచడేం కొేంత ఆరి్థక 

భారానినా తగ్గస్తేంద్. దేశేంల్ సజ్జ పరుగుతుననా ప్రాేంతేంల్ భూసారేం తకుకేవగా ఉననా నేలలల్, హెక్టరుకు 10 కిల్ల ZnSO
4
 (జిేంక్) 

సిఫారుసు చేయబడిేంద్. ఎద్గన పేంటల్ జిేంక్ ల్పానినా సరిచేయడానికి, పుషి్పేంచే దశకు ముేందు- గుచ్చేం మొదలయేయా దశ వద్ద 

0.2% ZnSO
4
 పిచికరి చేయడేం మేంచిద్. వాతావరణేం ఎకుకేవ కలేం పొడిగా ఉననాటలియితే, పైపైన నత్రజని అేంద్ేంచడేం ఆప్సి 

2% యూరియాను వేయాలి. పేండు ఏపుగా ఉేండే దశల్ అధిక వర్షేం ఉననా పరిసి్థతిల్, హెక్టరుకు 20 కిల్ల నత్రజని అదనపు 

మోతాదుల్ వేయాలి.

అంతర సగు మరియు కలుపు నియంత్రణ

కలుపు మొకకేలను సమర్థవేంతేంగా నియేంత్ేంచడానికి 15 మరియు 30  రోజుల వద్ద రెేండు సారులి గుేంట్క లేదా దేంతే దా్వరా 

రెేండుసారులి కలుపు తీయాలి. అట్రాజిన్ @ 0.5 కిల్ల/హెక్టరుకు చలాలిలి, తరువాత కలుపు నియేంత్ేంచడానికి ఒకసారి చేతి కలుపు 

తీయాలి. రెేండవ కలుపు తీయుట వలన నేల తేమను కపాడటానికి సహాయపడుతుేంద్.

ఖరీఫ్లో సజ్జ ఆధారిత పంట పద్ధతులు

బూజు తెగుల సమసయాను నివారిేంచడానికి పేంట మారి్పడి కూడా అవసరేం. సజ్జ హైబ్రిడులి (సేంకర రకలు) మరియు సూటి రకలను 

సేంవతసురేం మారి్చ సేంవతసురేం/ సీజనలిల్ వాడాలి.  ఒకే నేలల్ ఒకే హైబ్రిడ్ లేదా సూటి  రకనినా ప్రతిసారి సాగుచేయడేం సరికదు.

రాషట్ం పంట మారి్పడ

రాజసా్థన్ సజ్జ+ గోరుచికుకేడు /అలసేందలు  / పసర / బొబ్రులి/ నువు్వలు

హరాయానా సజ్జ+ పసర/ నువు్వలు / గోరుచికుకేడు/ అలసేందలు

గుజరాత్ సజ్జ+ పసర/ నువు్వలు / అలసేందలు

ఉత్తర ప్రదేశ్ సజ్జ+ పసర/ నువు్వలు / అలసేందలు

మధయాప్రదేశ్ సజ్జ+ మినుము / సోయాబీన్ / కేంద్ / అలసేందలు

ఢిల్టలి సజ్జ+ కేంద్/ వేరుశనగ / ఆముదేం 



26

రాషట్ం పంట మారి్పడ

పేంజాబ్ సజ్జ+ శనగలు/ పశుగ్రాసేం జొననా/ గోధుమ

మహారాష్రీ సజ్జ+బొబ్రులి/కేంద్/సోయాబీన్/మినుము,పసర/అలసేందలు/ పొదు్దతిరుగుడు

కరా్ణటక సజ్జ+ కేంద్ / పసర / పొదు్దతిరుగుడు / సోయాబీన్

తమిళనాడు సజ్జ+ కేంద్ / పసర/ పొదు్దతిరుగుడు / సోయాబీన్ / అలసేందలు

ఆేంధ్రప్రదేశ్ సజ్జ+ కేంద్ / పసర / పొదు్దతిరుగుడు / సోయాబీన్ / వేరుశనగ

నీటి యాజమానయాం

ఎకుకేవ కలేం వాతావరణేం పొడిగా ఉననాటలియితే, పేంట పరుగుదల కిలిష్టమైన దశలల్ న్టి తడులు  అేంద్ేంచాలి. అనగా, పేంటలు 

వేయడేం, పుషి్పేంచే, ధానయాేం అభివృద్ధి చెేందే దశల్ న్టి తడులు ఇవా్వలి. వేసవిల్, సజ్జ పేంటకు అవసరానికి అనుగుణేంగా క్రమేం 

తప్పకుేండా న్టి తడులు ఇవా్వలి.

ప్రధాన కీటకలు-తెగుళ్్ళ
 సజ్జ పేంటల్ అతి ముఖయామైన కీటకలు లదె్ద పురుగు, మొవు్వ చేంప్ ఈగ మరియు కొేంకి పురుగు.

లద్దె పురుగు 

గుజరాత్ మరియు రాజసా్థన్ రాష్ట్రాల్లి ఇద్ ఒక సాధారణ కీటకేం. కన్ ఇవి పరుగుతుననా మొలకల మూలాలపై దాడి చేసి మొకకేలను 

పూరి్తగా ఎేండిపోయేలా చేసా్తయి. మొకకేలు చనిపోవటేం కరణేంగా ఖాళీలు ఏర్పడతాయి, దీని ఫలితేంగా అసమాన మొకకేల 

ఎదుగుదల ఉేంట్ేంద్. ఇవి జూలై-ఆగస్టల్ గరిష్ట నష్్టనినా కలిగసా్తయి. పద్ద పురుగులు మే నుేండి జూలై వరకు వరా్షకలేం / 

ఋతుపవనాల కలేంల్ మరియు పువు్వ మరియు గేంజ పాలు పోసకునే దశల్ దాడి చేసా్తయి. రాజసా్థన్ల్ 5-25% వరకు దీనివలలి 

నష్టేం జరుగుతుేంద్.

నియంత్రణ

పొదు్ద తిరుగుడు మరియు బఠాన్ అేంతర పేంటలుగా వేసిన దీని తీవ్రత తగు్గతుేంద్. పద్దపురుగులు సేంభోగేం కోసేం వేప / తుమమా 

చెటలిను చేరినపు్పడు మొదటి వర్షేం వచి్చన వేంటనే వాటిని సకరిేంచి నాశనేం చెయాయాలి. కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి @ 12 కిల్లు / హెక్టరు సజ్జ 

విత్తనేంతో కలపడేం లేదా వితే్త సమయేంల్ విత్తనానినా సాళళుల్ వేయడేం ప్రభావవేంతేంగా ఉేంట్ేంద్. 3 వారాల పురుగు ఉననాపు్పడు 

ఇమిడాకోలిప్రిడ్ 17.8 SL @ 300 మీ.ల్ట /హె. లేదా కోలిరోపైరిఫోస్ 20 EC లేదా కి్వనోల్్ఫస్ 25 EC @ 4 ల్టటరులి/హెక్టరుకు పిచికరి 

చేయాలి. పేంటల్ న్టిపారుదలతో ఉననాపు్పడు వరా్షధార పేంట పురుగు మేందుల మిశ్రమానినా మటి్టల్ వాడవచు్చ.. 

మొవు్వ చంప్ ఈగ

గుజరాత్ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలల్ ఈ పేంటల్ ఇద్ సాధారణ తెగులు. దీని లారా్వ విత్తనాల దశల్ "మొవు్వ చనిపోవటానికి 

కరణమై కుదురును కతి్తరిస్తేంద్, కేంకి దశల్ లారా్వలు ధానయాేం తిేంటాయి మరియు గుతు్తలను కతి్తరిసా్తయి. ఆలసయాేంగా నాటిన 

పేంటపై వీటి ముట్టడి ఎకుకేవగా ఉేంట్ేంద్.

White grub Adult beetle Damaged saeedlings
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నివారణ చరయాలు

మొవు్వ చేంప్ ఈగని నియేంత్ేంచడానికి, ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంతో లేదా ఋతుపవనాల మొదటి జలులిల తరా్వత 10-15 రోజులల్ 

పేంటను వితు్తకోవాలి. విత్తనాలను చలులికోవటేం వలలి మొవు్వ చేంప్ ఈగ తాకిడిని కొేంత అదుపుచేయవచు్చ. పేంట ఆలసయాేం అయినట్ెలితే 

నారు నాట్కోవటేం మేంచిద్. విత్తనాలు చలిలినటె్లితే, హెక్టరుకు 4 కిల్ల విత్తన మోతాదు సిఫారుసు చేయబడిేంద్ మరియు వితి్తన 15 

రోజుల ల్పు ఒత్తయిన   మొలకలని తీసివేయడేం మేంచిద్. సా్థనిక ప్రాేంతాలల్ మొవు్వ చేంప్ ఈగ తాకిడి ఎకుకేవగా ఉననాటలియితే, 

అేంకురోత్పతి్త తరువాత 10 మరియు 20 రోజులల్ 0.07% సైపర్మెథ్రిన్తో పేంటకు పిచికరి చేసి, న్రు సమసయా ఉననా ప్రదేశాలల్, 

సైపర్మెత్న్ యొకకే 4% పొడిని ఉపయోగేంచవచు్చ.

గొలలు భామలు

ఇవి 75-200 మి.మీ. ల్తుల్ ఉననా మటి్టల్ గుడులి పడతాయి. ఇవి పూవులను తిేంటాయి. కొనినా 

సమయాల్లి పేంట మీద ఎగరడేం వలలి పూత రాలిపోతుేంద్. పద్ద పురుగులు చిననా రెకకేలు కలిగ, 

ఎకుకేవ దూరేం ఎగరలేవు.

నివారణ చరయాలు

ఈ సమసయాను నియేంత్ేంచడానికి, కలుపును అరికటే్ట సాగు చేయడేం మేంచిద్. పేంట కోసిన 

తరువాత మటి్టల్ “గుడలిను” ను బహిర్గతేం చేయడానికి వేసవిల్ ల్తైన దుకికే దుననాడేం చేయాలి. 

గట్లి శుభ్ేం చేసి సాగు చేయాలి. పేంటను 4% సైపర్మెథ్రిన్ లేదా ఫెనా్వలరేట్ దుముమా @ 25 కిల్లు 

/ హెక్టరుల్ చలాలిలి  లేదా 0.07% సైపర్మెథ్రిన్తో పేంటను పిచికరి చేసకోవాలి..

చెదపురుగులు 

ఇద్ కలన్లల్, భూగరభాేంల్ నివసిేంచే ఒక సామాజిక పురుగు. మొలకలతో పాట్ పరిగన మొకకేలపై ఇద్ దాడి చేస్తేంద్. చెదసోకిన 

మొకకేలు వాడిపోయి చివరికి చనిపోతాయి.

నివారణ చరయాలు

పేంట కోసిన తరువాత ల్తైన దుకికే చేయాలి, తరువాత మొదళ్ళు, మొకకేల అవశేష్లను సకరిేంచి వాటిని కలి్చ, బాగా కుళిళున 

తరువాత ఎరువు (FYM) గా ఉపయోగపడుతుేంద్. పేంటకు సకలేంల్ సాగున్రు అేంద్ేంచాలి. చెదపురుగుల నివారణ కోసేం, 

విత్తనేం వేస సమయేంల్ మటి్టల్  కోలిరోపైరిఫోస్ 5 డి @ 35 కిల్లు/హెక్టరుకు కలపాలి. ఎద్గన పేంటల్ తెగులు సోకినపు్పడు 5 

ల్టటరలి న్టిల్ కోలిరోపైరిఫోస్ 20 ఇసిని కరిగేంచి, 50 కిల్ల మటి్టతో కలిపి ఒక హెక్టరుకు సమానేంగా చలాలిలి. తదుపరి ఒక తేలికపాటి 

న్టి తడి ఇవా్వలి.

Grass hoppers

Termites  Termite damaged crop
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కంకి పురుగు 

ఇద్ ఆకలి కలిగన క్రిమి. పద్ద పురుగులు ఆకుపచ్చ ఆకులను తిేంటాయి, మొలకలకు 

ఈ పురుగు సోకినపు్పడు తీవ్రమైన నష్్టనినా కలిగసా్తయి.

నివారణ చరయాలు

పురుగు కనిపిేంచిన ప్రాేంతాలల్ కి్వనాల్్ఫస్ 1.5% లేదా మిథైల్ పారాథియాన్ 2% 

లేదా మలాథియాన్ 5% @ 25 కిల్లు/హెక్టరుకు చలిలి నియేంత్ేంచవచు్చ.

కంకి పురుగు 

ఇద్ దేశేంల్ని దక్షిణ ప్రాేంతాల్లి ఒక సాధారణ సమసయా. 

లారా్వలు  మరియు పద్దపురుగులు కేంకులు పాలు పోసకునే 

దశల్ లేత ధానయాేం నుేండి రసానినా పీలు్చకుేంటాయి. 

తరువాత ధానయాేం నాసిరకేంగా కుేంచిేంచుకు పోతుేంద్. 

నివారణ చరయాలు

పేంట తొేందరగా వేయడేం వలలి దీని యొకకే ముట్టడి 

తగు్గతుేంద్. కర్రిల్ 50 SP @ 3 Kg ను 500 ల్టటరలి న్టిల్ / 

హెక్టరుకు పిచికరి చేయాలి.

కండం తొలిచ్పురుగు

ఈ పురుగు మురికి గోధుమ రేంగుల్ ఉేంట్ేంద్. రాత్పూట సేంచరిస్తేంద్. గొేంగళి పురుగులు ఆకులను తిేంటాయి మరియు 

కేండేంల్కి ప్రవేశేంచి కేండేం తొలిచి వనునాల్లికి  ప్రవేశసా్తయి.

నివారణ చరయాలు

ఈ పురుగు నియేంత్రణకు కరో్ఫ్యారాన్ 3 జి గుళికలను @ 8- 12 కిల్లు/ హెక్టరుకు తొడిమల్లికి అేంద్ేంచాలి లేదా మొత్తేం 

పేంటకు మెటాసిసా్టక్సు 2 మీ.ల్ట / ల్టటరు న్టితో కలిపి పిచికరి చేయాలి.

ప్రధాన వాయాధులు

భారతదేశేంల్ సజ్జల్ 50 కి పైగా వాయాధులు కనుగొనబడినప్పటికి, కొనినా మాత్రమే ముఖయామైనవి. ఇవి బూజు, కట్క, తేనబేంక 

తెగులు, త్రుపు్ప మరియు అగ్గ తెగులు. ఈ వాయాధులు ధానయాేం రూపొేందడేంల్ ప్రభావితేం 

చేయడేం దా్వరా ధానయాేం ద్గుబడిని నేరుగా తగ్గసా్తయి. సజ్జల్ వాయాధుల నియేంత్రణకు 

రోగాలకు తట్్టకునే వేంగడాల వాడకేం వలలి ఖరు్చ చాలా తగ్గేంచుకోవచు్చ.

ఎండ్ తెగులు 

ఎేండు తెగులు (DM) ప్రపేంచేంల్ సజ్జ పేంట సాగు చేస అనినా ప్రాేంతాలల్ విస్తతృతేంగా 

వాయాపిేంచివుేంద్. కోలిరోసిస్ వేంటి లక్షణాలు సాధారణేంగా రెేండవ ఆకుపై మొదలై మొకకే 

యొకకే అనినా ఆకులకు, కేంకులకు వాయాపిసా్తయి. ఆకుల చివర పాలిపోయి ఎేండిపోవటేం 

ప్రారేంభమవుతాయి. క్రిమి రోగేం సోకిన చోట, పాలిపోయిన ప్రాేంతేంల్ భారీగా అలైేంగక 

బీజాేంశాలను ఉత్పతి్త చేస్తేంద్. సాధారణేంగా ద్గువ వైపు ఎేండిపోవటేం కనిపిస్తేంద్. 

వయావసా్థతమాకేంగా సోకిన మొకకేలు కుేంగపోతాయి. అవి గుతు్తలను ఉత్పతి్త చేయవు, చేసినా 

నిసాసురేంగా ఉేంటాయి.

Grey weevil 

Earhead bug Shrivelled grains 

Downy mildew on leaf
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నివారణ  చరయాలు

సజ్జ పేంటల్ తెగుళళును రసాయన లేదా జీవ నియేంత్రణ పదధితులు మరియు సాేంప్రదాయ 

పదధితులను పాటిేంచడేందా్వరా నియేంత్ేంచవచు్చ. వాయాధి క్రిమి మటి్టల్నికి చొచు్చకు పోకుేండా 

అదుపుల్ ఉేంచడానికి వాయాధినిరోధక శకి్త ఉననా వేంగడాలను సాగుచేయడేం, రకరకల 

హైబ్రిడలిను ప్రతాయామానాయేంగా వితు్తకోవడేం మేంచిద్.  కిల్ విత్తనానికి  6 గ్రా ఆప్రాన్ 35 ఎసీడా 

కలిపి విత్తన శుద్ధి  చేయవచు్చ. బాసిలలిస్ పుములిస్ (INR7) తో కూడా విత్తన శుద్ధి సిఫారుసు 

చేయబడిేంద్. వాయాధి సేంక్రమణ 2-5% మిేంచి ఉేంటే, వితి్తన 21 రోజుల తరా్వత రిడోమిల్ 25 

డబులి్పి (100 పిపిఎమ్) యొకకే ఫోలియర్ స్పరే చేయవచు్చ.

త్రుపు్పతెగులు 

ఎర్రటి గోధుమ పొడిని కలిగ ఉననా విలక్షణమైన చిననా బుడిపలుగా త్రుపు్ప లక్షణాలు మొదట 

తకుకేవ ఆకులపై కనిపిసా్తయి. లక్షణాలు ఆకుల ఎగువ మరియు ద్గువ వైపు కన్ లేదా 

ఉపరితలేంపై మరియు కేండేం మీద కూడా సేంభవిేంచవచు్చ. అధికేంగా ప్రభావితమయేయా 

సాగుల్ ఆకు ఈనే  మరియు తొడుగులపై పద్ద బుడిపలు ఏర్పడతాయి.

నివారణ చరయాలు

ఈ సమసయాను నియేంత్ేంచడానికి వాయాధి నిరోధక సేంకరజాతులు వాడటేం మేంచిద్. 

ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంతో పేంటను వితా్తలి. పొలేం గటలిపై ఇసీకేమమ్ ప్రిటోసమ్ మరియు 

పానికేం వేంటి ఆశ్రయ మొకకేలను నాశనేం చేయాలి. డిథేన్ M 45 @ 0.2% 1 నల పేంట 

నుేండి 10 రోజుల వయావధిల్ పేంటపై మూడుసారులి చలాలిలి.

కటుక తెగులు 

భారతదేశేంల్ ముఖయాేంగా హైబ్రిడలి సాగుల్ కట్క తెగులు ఎకుకేవ ప్రాముఖయాత ఉేంద్. సూటి  

రకలు కేంటే CMS- ఆధారిత సిేంగల్-క్రాస్ హైబ్రిడలిల్ ఈ వాయాధి చాలా తీవ్రేంగా ఉేంట్ేంద్. 

వాయాధి సోకిన కేంకులు సిద్ద బీజాలను ఉత్పతి్త చేసా్తయి, ఇవి ధానాయాల కనానా పద్దవి మరియు 

అేండాకరేం నుేండి శేంఖాకరేంగా కనిపిసా్తయి, ఇవి మొదటోలి ప్రకశవేంతమైన ఆకుపచ్చ 

రేంగుల్ ఉేంటాయి, కని తరువాత గోధుమ రేంగుల్కి, తరువాత నలుపు రేంగుల్కి 

మారుతాయి. ఈ వాయాధి సెప్టేంబర్ / అకో్టబర్ నలల్లి వాయాపిస్తేంద్. త్వరగా నాటినచో పేంట 

ఈ తెగులు సేంక్రమణ నుేండి తపి్పేంచుకుేంట్ేంద్. ఈ తెగులు వలలి ధానయాేం ద్గుబడి 

5-20% నష్టేం కలిగస్తేంద్.. 

నివారణ చరయాలు

వాయాధి నిరోధక రకలను సాగుకు ఉపయోగేంచడేం దా్వరా దీనిని అదుపు చేయవచు్చ.  

హెక్టరుకు తైరమ్ 75 @ 3 గ్రాములు / కిల్ విత్తనానికి కలిపి చలాలిలి.  పొలాలల్ ఈ వాయాధి 

సోకిన కేంకులను పాలిసి్టక్ సేంచిల్ తొలగేంచాలి.

త్నెబంక తెగులు

ఈ వాయాధి సేంక్రమిేంచిన పూగుతు్తల నుేండి లేత గులాబీ రేంగుల్ ఉేండే క్రిమి యొకకే తేన బేంక విడుదల చేస్తేంద్, దీనిల్ అనేక సిదధి 

బీజాలు ఉేంటాయి. రెేండు వారాల్లి, ఈ బ్ేందువులు విత్తనాల కనానా పద్దగా ముదురు నలలిని నిరామాణాలుగా ఎేండిపోతాయి, ధానయాేం 

సా్థనేంల్ ఫోలిరెట్సు నుేండి పొడుచుకు వసా్తయి, వీటిని సెకేలెరోటియా అేంటారు. వాయాధి వాయాపి్త పుషి్పేంచే సమయేంల్ వాతావరణ 

పరిసి్థతుల దా్వరా ఎకుకేవగా ప్రభావితమవుతుేంద్.

Downy mildew on earhead

Rust

Smut infection



30

నివారణ చరయాలు

విత్తనేం నుేండి సెకేలెరోటియాను యాేంత్కేంగా తొలగేంచడేం మరియు 2% ఉపు్ప న్టిల్ విత్తనానినా కడగడేం. విత్తనాలు వితే్త తేదీలను 

సరు్దబాట్ చేసి పేంట ఎకుకేవ వర్షపు ప్రభావానికి గురికకుేండా కేంకి ఏర్పడేటట్లి చూసకోవాలి. పేంట కోసిన వేంటనే పొలానినా 

దునానాలి తదా్వరా ఎరో్గట్ ల్తుగా ఖననేం చేయబడుతుేంద్. 50% పుషి్పేంచిన దశ నుేండి మొదలుకొని థైరేం 0.2% ను మూడుసారులి 

పిచికరి చేసిన వాయాధి తీవ్రతను తగ్గస్తేంద్.

అగగు తెగులు 

ఈ తెగులు గాలిల్ ఎకుకేవ తేమ, మితిమీరిన న్టి తడులు ఇచి్చనపు్పడు వస్తేంద్. 

దారపు కేండె ఆకరేంతో తెలుపు నుేంచి బూడిద రేంగు లేదా ఊదా రేంగు 

మచ్చలు పసపు రేంగు అేంచులతో కనిపిసా్తయి, దీని ఫలితేంగా విస్తతృతమైన 

కోలిరోసిస్ మరియు క్రొత్త ఆకులు త్వరగా ఎేండిపోవటేం జరుగుతుేంద్.

నివారణ చరయాలు

ఆకులపై పై లక్షణాలు ఉేంటే కరె్ేండజిమ్తో ఫోలియర్. 0.1%a.i. పిచికరి 

చేయాలి. శుభ్మైన సాగు పదధితులు పాటిేంచాలి మరియు పేంట అవశేష్లను 

తొలగేంచడేం తప్పని సరి. 

కోత 

గేంజ ద్గువన  నలలి మచ్చ ఏర్పడటేం సజ్జ కోయడానికి ఉత్తమ దశ. పేంట పరిపక్వమైనపు్పడు, ఆకులు పసపు రేంగుల్కి మారి 

దాదాపుగా ఎేండిపోయినట్లి ఉేంటాయి. ధానయాేం గటి్టగా,  ధృఢేంగా ఉేంటాయి.  సజ్జ  పేంటల్ మొదట కేంకులను కతి్తరిేంచి, తరువాత 

కేండాలను కతి్తరిేంచడేం జరుగుతుేంద్ మరియు ఒక వారేం తరువాత కేండాలు (గడిడా) కతి్తరిేంచి ప్రు్చకోవచు్చ. 14% తేమ వద్ద లేదా 

అేంతకేంటే తకుకేవ తేమతో ధానయాేం పొడిగా పరిగణిేంచబడుతుేంద్. దీర్ఘకలిక నిల్వ కోసేం (6 నలల కనానా ఎకుకేవ) ధానయాేం తేమ 12% 

కేంటే తకుకేవగా ఉేండాలి.

నూరి్పడ, శుభ్రపరచడం, ఎండబెట్టడం మరియు నిల్వ చ్యడం.

కేంకులను ఎేండపటి్టన తరువాత యాేంత్క నూరి్పడి చేయవచు్చ. రాతిపై పరచి రోలర్ను లాగాలి లేదా పశువులతో తొకికేేంచవచు్చ. 

విత్తనాలల్ తేమ 10 శాతేం కేంటే తకుకేవ ఉేండేలా ఆరబెటా్టలి. 100 కిల్ల ధానాయానికి 1 కిల్ యాకి్టవేట్ చేసిన కయోలిన్తో కలిపి 

బ్యయాేం పురుగు మరియు బ్యయాేం చిమమాట రాకుేండా చేయవచు్చ. మలాథియాన్ 50EC 10 మి.ల్ట / ల్ట @ 3 ల్ట స్పరే ఫ్లియిడ్ / 100m2 ను 

గోడౌన్ ల్ భద్రపరిచే సేంచులపై పిచికరీ చేయాలి. ధానయాేంగా వాడేటట్లి అయితే తేమశాతేం 10 కేంటే తకుకేవ ఉేండేట్లి చూసకుని 

జనుపనార సేంచులల్ నిలువ చేసకోవాలి.

Blast symptoms on leaves
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వాతావరణం 

రాగ ఉప ఉష్ణమేండల వాతావరణేంల్ బాగా పేండుతుేంద్.  2100 మీటరలి ఎతు్తల్ కూడా సాగు చేయవచు్చ. అవసరమైన కన్స 
ఉష్్ణగ్రత 8-10OC పరుగుదల సమయేంల్ సగట్ ఉష్్ణగ్రత 26-30OC సరైన అభివృద్ధికి మరియు మేంచి పేంట ద్గుబడికి 
ఉత్తమమైనద్.

మెరుగైన నేల రకలు 

ఈ పేంట విస్తతృతేంగా దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలు నుేండి హిమాలయ కొేండల వరకు ఉేంట్ేంద్ మరియు అనినానేలల పరిధిల్ పేండిేంచవచు్చ. 
పేంట కొేంతవరకు క్రతను తట్్టకోగలదు. అనుకూలమైన నేలలు ఒేండ్రు, చౌడు మరియు ఇసక నేలలు. మేంచి న్టి పారుదల 
సదుపాయేం, మురుగున్రు పోయే కలువలు ఉేండాలి.

మెరుగైన రకలు

అధిక ద్గుబడినిచే్చ రకలు వివిధ రాష్ట్రాల్లి సాగు పరిసి్థతులకు అనుగుణేంగా అభివృద్ధి చేయబడాడాయి మరియు విడుదల 
చేయబడాడాయి. వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారుసు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిదధి రకల జాబ్తా క్రిేంద ఇవ్వబడిేంద్.

వ .సం . రాషట్ం రకలు 

1. కరా్ణటక DHFM-78-3,  Vakula (PPR 2700), Arjuna (OEB-526), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 
(VL 352), GPU 67, GPU 66, GPU 48, GPU 45, GPU 28, PR 202, MR 1, MR 6, Indaf 7, ML 365, 
KMR 340, KMR 301, KMR 204.

2. తమిళనాడు VL Mandua 376 (VL 376), Arjuna (OEB-526), GPU 28, CO 15, TNAU 946 (CO 14), CO 13,  
CO 12,  CO 9.

3. ఆేంధ్రప్రదేశ్ VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), VR 847, PR 202, VR 708, VR 762, VR 900, 
VR 936, PPR 2700

4. జార్ేండ్ VL Mandua 379 (VL 379), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), A 404, BM 2.

5. ఒరిసాసు VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), Arjuna (OEB-526), OEB 10, OUAT 2,  
BM 9-1, OEB 526, OEB 532

Common name:  Ragi
Vernacular names: Ragi, Mandika, Marwah, Mandua (Hindi), Nagli, Nachni (Marathi), Ragi (Kannada), 
Ragulu, Chodi (Telugu), Keppai, Kelvaragu (Tamil), Marwa (Bengali), Nagli, Bavto (Gujrati), Mandia 
(Oriya), Mandhuka, Mandhal (Punjabi)

7. రాగ పంట సగు సంకేత్కత
(Eleusine coracana L.)
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వ .సం . రాషట్ం రకలు 

6. ఉత్తరాఖేండ్ VL 379, VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), VL 348, VL 324, VL 315, VL 149, 
VL 146, PES 400, PRM 1, PRM 2.

7. ఛతీ్తస్ఘడ్ Chhattisgarh Ragi-2 (BR-36), Arjuna (OEB-526), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352  
(VL 352), VL 324, VL 315, VL 149, Indira Ragi 1, Chhattisgarh 2, BR 7, GPU 28, PR 202, VR 708 
and OEB-526, OEB-532

8. మహారాష్రీ VL Mandua 376 (VL 376), Phule Nachani 1 (KOPN 235), KOPLM 83,Dapoli 1, Dapoli 2

9. గుజరాత్ VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), GNN 7 GNN 6, GN 5, GN 4.

10. బీహార్ VL Mandua 379(VL 379), Arjuna (OEB 526), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352  
(VL 352), RAU 8, VL 379, OEB 526, OEB 532

11. మధయాప్రదేశ్ VL Mandua 379 (VL 379), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), GPU 28, PR 202.

భూమి తయారీ

మటి్టని తిరగదునినాతే తేమ సేంరక్షణకు ప్రయోజనకరేం. ఏప్రిల్ లేదా మే నలల్ భూమిని ల్తుగా దునానాలి. చెకకే నాగలితో అయితే 
రెేండుసారులి దునానాలి. విత్తడానికి ముేందు, దేంతెను ఉపయోగేంచి నారుమడి సిదధిేం చేయడేం అవసరేం. విత్తడానికి ముేందు భూమి 
గులలిగా ఉేండటేం వలలి తేమ పరిరక్షణకు సహాయపడుతుేంద్. విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి 5-7 రోజులు పడుతుేంద్. అేందువలలి మేంచి 
విత్తనాలు, భూమి తయారీ మేంచి అేంకురోత్పతి్తకి, కలుపుమొకకేల సమసయాను తగ్గేంచడానికి మరియు నేలల్ తేమ పరిరక్షణకు 
సహాయపడుతుేంద్.

నేల మరియు త్మ పరిరక్షణ పద్ధతులు

నేల నాణయాతను పేంచడానికి, మునుపటి పేంట తరా్వత దుకికే దునునాట లేదా వేసవిల్ దునునాట మేంచిద్. వాలుని బటి్ట దునినాతే 
భూమి నాణయాత ఇేంక పరుగుతుేంద్. వాలును బటి్ట 10-12 మీటరలి వయావధిల్ చిననా గాట్లి ఏర్పరచినటలియితే నేలల్ ఎతు్త పలాలను 
తగ్గేంచవచు్చ. 3.3 నుేండి 4.0 మీ నిడివిల్ పూడుకుపోయిన సాళళును సరిచేయాలి.

వితతిన మోతాదు

విత్తనానినా సాళలిల్ వితి్తనటలియితే హెక్టరుకు 8-10 కిల్ల విత్తనేం అవసరమవుతుేంద్. నారు పోసి నాటినటలియితే హెక్టరుకు 4-5 
కిల్లు అవసరేం. సీడ్ డ్రిలలిర్ ని ఉపయోగేంచినటలియితే హెక్టరుకు 10 కిల్ల విత్తనేం అవసరమవుతుేంద్. నారు పేంపకనికి 5 
కిల్లు/హెక్టరుకు అవసరేం అవుతుేంద్.

వితతిన శుది్ధ

వాయాధులను నివారిేంచడానికి విత్తనానినా థైరేం 2.5 గ్రా / కిల్ విత్తనేంతో కలిపి శుద్ధి చేయాలి.

విత్తి సమయం

విత్తడానికి అనువైన సమయేం, ఖరీఫ్ పేంటను జూన్ నుేండి జూలై వరకు, రబీ పేంటను సెప్టేంబర్ నుేండి అకో్టబర్ వరకు వితు్తకోవాలి. 
సాధారణేంగా ఖరీఫ్ సీజనోలి పేండిేంచే పేంట జూన్ నుేండి జూలై వరకు ఉేంట్ేంద్. కొనినా ప్రాేంతాలల్ రబీ సీజనోలి (సెప్టేంబర్ నుేండి 
అకో్టబర్ వరకు) పేంటను పేండిసా్తరు.

విత్తి విధానం

సళ్ళలో  వితతిడం మరియు న్టడం

సాళళుల్ విత్తడేం ఎకుకేవ ప్రయోజనకరేంగా ఉేంట్ేంద్, అేంతర సాగు  కలుపు మొకకేలను సమర్థవేంతేంగా నియేంత్ేంచడేంల్ 
సహాయపడుతుేంద్. హెక్టరుకు 4-5 లక్షల మొకకేల సేంఖయా ఉేండాలి. సీడ్ డ్రిల్ ఉపయోగేంచి లైన్ ల్ విత్తడేం దా్వరా వరుసల మధయా 
దూరేం 22.5-30.0 సెేం.మీ మరియు మొకకేల మధయా దూరేం 7.5-10.0 సెేం.మీ ఉేంచవచు్చ. నారు నాటినటె్లితే బాగా న్టి తడులిచి్చ,  
దుకికే చేసి నాటాలి.
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న్రుమడ తయారీ 

ఒక హెక్టరుకు సరిపోయే విధేంగా నారు మొకకేల పేంపకనికి 150 చ.మీ భూమి అవసరేం. మడిల్ 1 కిల్ సూపర్ ఫాస్ఫట్, అరకిల్ 
మూయారేట్ ఆఫ్ పొటా� మరియు అరకిల్ అమోమానియేం ఫాస్ఫట్ మరియు 750 గ్రా జిేంక్ సలే్ఫట్ తో పాట్ బాగా కుళిళున వయావసాయ 
ఎరువు (FYM) యొకకే 2-3 బుట్టలు కలపాలి. ప్రతి 3 అేంగుళాల వద్ద ఒకేలా సాళ్ళు వేసి విత్తనాలను వితా్తలి. విత్తనానినా బాగా కుళిళున FYM 
మరియు మటి్ట / ఇసకతో మడి మొత్తేం ఉేండేలా చూడాలి. మొలకలు 12-14 రోజుల దశ ఉననాపు్పడు మడికి  500 గ్రా. యూరియా 
పైపాట్గా చలాలిలి. 21-25 రోజుల దశ గల మొలకలను 22.5-25 సెేం.మీ. వరుసలల్ కుదురుకు 2 మొలకలు చొపు్పన నాటాలి. 
సాళళు మధయా ఎతు్త10 సెేం.మీ. ఉేండేట్లి చూడాలి.

వరుసల అంతరం మరియు ఎరువులు

వరుసల మధయా అేంతరేం 22.5 నుేండి 30 సెేం.మీ ఉేండాలి, మొకకేకు మధయా దూరేం 7.5-10 సెేం.మీ మరియు మొకకే 3-4 సెేం.మీ. 
ల్తుల్ రాగ పేంట మటి్టల్ సేంద్రియ పదారాధిలను అదనేంగా ఉపయోగేంచడేం ప్రయోజనకరేంగా ఉేంట్ేంద్, ఎేందుకేంటే ఇద్ 
నేల యొకకే సారానినా మెరుగుపరచడేంల్ సహాయపడుతుేంద్. అేంతేకక మటి్టని ఎకుకేవ కలేం వరకు తేమను నిలుపుకోవటానికి 
సహాయపడుతుేంద్. విత్తడానికి ఒక నల ముేందు హెక్టరుకు 5-10 టనునాలు సేంద్రీయ ఎరువులు అేంద్ేంచినటె్లితే పేంట బాగా 
పేండుతుేంద్. న్టిపారుదల సదుపాయేం ఉననానేలల్ కిేంద హెక్టరుకు 60 కిల్ల నత్రజని, 30 కిల్ల భాస్వరేం (P

2
O

5
) మరియు 

30 కిల్ల పొటా� (K
2
O) మరియు వరా్షధార పరిసి్థతులల్ హెక్టరుకు 40 కిల్ల నత్రజని, 20 కిల్ల భాస్వరేం (P

2
O

5
) మరియు 20 

కిల్ల పొటా� (K
2
O) అేంద్ేంచాలి.

రాషట్ం అంతరం (సం.మీ) 
ఎరువులు (N, P2O5, K2O) (Kg / ha)

వరా్షధార నీటిపారుదల

ఆేంధ్రప్రదేశ్ 22.5 x 10.0 40:20:20 60:30:30
బీహార్ 22.5 x 10.0 40:20:20 40:20:20
ఝారే్ండ్ 22.0 x 10.0 40:20:20 40:20:20
గుజరాత్ 30.0 x 7.5 40:20:10
హిమాచల్ ప్రదేశ్ 25.0 x 10.0 40:20:0
కరా్ణటక 22.5 to 30  x  7.5 to10 

(Rainfed)22.5 x 10 (Irrigated)
50:40:25 100:50:50

మహారాష్రీ 22.5 x 10.0 25:20:0 50:25:0
ఛతీ్తస్ఘడ్ 25.0 x 15.0 60:30:20
మధయాప్రదేశ్ 22.5 x 10.0 40:40:0
ఒరిసాసు 22.5 x 10 40:20:20 60:20:20
తమిళనాడు 22.5 x 15.0 40:20:20 90:45:45
ఉత్తరాేంచల్ 25.0 x 15.0 60:30:20

వితే్తసమయేంల్ మొత్తేం P
2
O

5
  (భాస్వరేం) మరియు K

2
O (పొటా�) అేంద్ేంచాలి. అయితే తేమ శాతానినా బటి్ట నత్రజనిని రెేండు లేదా మూడు 

సమాన మోతాదులల్ వేసకోవాలి.

మంచి వర్షపాతం మరియు నీటి సదుపాయం:  సిఫారుసు చేసిన నత్రజనిల్ 50% వితే్తటపు్పడు మరియు మిగలిన 50%ను రెేండు సమాన 
మోతాదుల్లి 25-30 రోజులకు మొదటి మోతాదుల్ మరియు 40-45 రోజులకు రెేండో మోతాదుల్ చలాలిలి.

వర్షపాతం తకుకేవఉన్న ప్ంతాలోలు:  వితే్తటపు్పడు 50% మరియు వితి్తన 35 రోజుల తరువాత మిగలిన 50% సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

జీవ ఎరువులు

విత్తనాలను అజోసి్పరిలలిమ్ బ్రసిలెన్సు (నత్రజని సా్థపిేంచే బాకీ్టరియేం) మరియు ఆసె్పర్జిలలిస్ అవామోరి (పి సోలుబ్లైజిేంగ్ ఫేంగస్) 

@ 25 గ్రా /కిల్తో విత్తనశుద్ధి చేయడేం ప్రయోజనకరేం. ఒకవేళ విత్తనాలను సీడ్ డ్రెసిసుేంగ్ రసాయనాలతో శుద్ధి చేయవలసివస్త, 

విత్తనాలను మొదట విత్తన డ్రెసిసుేంగ్ రసాయనాలతో, తరువాత వితే్త సమయేంల్ జీవ ఎరువులతో శుద్ధి చేయాలి.
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వితతిన్లకు జీవ ఎరువులతో పైపూత విధానం

జీవ ఎరువుల శల్టేంద్రానినా ఒక కిల్ విత్తనానికి 25 గ్రాములు వాడాలి. విత్తనానికి సమర్థవేంతమైన పూత  వేయడానికి జిగురు ద్రావణేం 

అవసరేం. 250 మి.ల్ట న్టిల్ 25 గ్రా బెలలిేం లేదా చకెకేరను కరిగేంచి 5 నిమిష్లు ఉడకబెట్టడేం దా్వరా దీనిని తయారు చేయవచు్చ. 

ఇలా తయారుచేసిన ద్రావణేం  చలలిబడుతుేంద్. అవసరమైన పరిమాణేంల్ జిగురు ద్రావణానినా ఉపయోగేంచి విత్తనాలపై పొర 

ఏర్పడినట్లి, విత్తనాలకు శల్టేంద్రానినా జోడిేంచి, విత్తనేంల్ బాగా కలిపి చకకేటి పూత ఏర్పడేలా చేయాలి. విత్తనాలు ఉేండలు కట్టకుేండా 

ఉేండటానికి న్డల్ బాగా ఎేండబెటా్టలి. ఇలా చేసిన విత్తనాలని పొలేంల్ విత్తడానికి వాడవచు్చ.

నీటి యజమానయాం

సాధారణేంగా వరా్షధార పరిసి్థతులల్ ఖరీఫ్ల్ రాగ పేంటను నారు నాటి పేండిసా్తరు. నేల రకేం, వాతావరణ పరిసి్థతి మరియు 

రకరకల వయావధిని బటి్ట పొడి వాతావరణేం ఉేంటే, పేంటకు న్టిపారుదల అవసరేం. తేలికపాటి నేలల్ 6-8 రోజులకు ఒకసారి 

పేంటకు సాగున్రు, మరియు గటి్ట నేలలకు, 12-15 రోజులకు ఒకసారి పరిమిత న్టి తడులు ఇవా్వలి. ఇేంక పేంటను కిలిష్టమైన వృద్ధి 

దశలల్ కూడా న్టి తడులు ఇవ్వవచు్చ.

ముఖయామైన కలుపు మొకకేలు

గడడా కలుపు మొకకేలు: ఎచినోకోలివా కోలనేం, ఎని్చనోకోలివా క్రస్గులిలి (సాడాన్), డాకి్టల్కే్టనియేం ఈజిపి్టకేం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇేండిక 

(అరికెలు), సెటారియా గౌలిక (బాన్రా), సైనోడాన్ డాకి్టలాన్ (డ్బ్), ఫ్రాగ్మైట్సు కరాకే (మోటర్) (బేంచారి) సాధారణేం.

బ్రాడ్-ల్వ్డా కలుపు మొకకేలు: సెల్సియా అరె్జేంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెేంగాలెనిసుస్ (కేంకౌవా), ఫైలాేంథస్ నిరురి (హులుహుల్), 

సోలనేం నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాేంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).

కలుపు నివారణ చరయాలు

మొకకేల పరుగుదల మరియు అభివృద్ధి దశల్ కలుపు మొకకేలను నివారిేంచడేం చాలా అవసరేం. రాగ పేంటల్ కలుపు మొకకేల 

సమసయాను సాేంప్రదాయ మరియు యాేంత్క చరయాల దా్వరా మరియు 2-3 సారులి అేంతర సాగు మరియు ఒక సారి చేతితో  కలుపు 

తీయడేం దా్వరా సమర్థవేంతేంగా నివారిేంచవచు్చ. 25 రోజుల తరువాత అేంతర-సాగు కలుపు తీయాలి. విత్తనాలు చలిలి వేస పేంటల్ 

2 సారులి చేతి కలుపు తీయుటవలన సమర్థవేంతమైన ఫలితానినాస్తేంద్. వర్షపాతేం మరియు న్టిపారుదల ఉననా ప్రాేంతాలల్, 

ఐసోప్రొట్రాన్ @ 0.5 కిల్/హెక్టరుతో ముేందస్త పిచికరి చేయాలి (రెయిన్ఫెడ్ ప్రాేంతాలు). న్టిపారుదల ఉననా ప్రాేంతాల్లి 

ఆకిసుఫోలిరోఫెన్ @ 0.1 ల్ట హెక్టరుకు పిచికరి  చేయవచు్చ. తదుపరి 2వ సారి, 4-డి సోడియేం ఉపు్ప @ 0.75 కిల్ /హెక్టరుకు వితి్తన 

20-25 రోజుల తరువాత చలలిడేం వలన కలుపు మొకకేలను సమర్థవేంతేంగా నివారిేంచవచు్చ.

అంతర పంట

రాషట్ం పంట వయావస్థ

కరా్ణటక, తమిళనాడు మరియు 

ఆేంధ్రప్రదేశ్

రాగ+ బఠాన్ 8-10: 2

రాగ+ బీన్సు 8: 1

రాగ+ సోయాబీన్ 4: 1

రాగ+ బఠాన్ 6: 2

బీహార్ రాగమరియు సోయాబీన్ బరువు ఆధారేంగా 90:10 శాతేం నిష్పతి్తల్ కలపాలి

ఉత్తరాేంచల్ రాగ+ ఖరీఫ్ ల్ సోయాబీన్ మరియు రబీల్ వోట్సు ఆదర్శవేంతమైన లాభాలనిస్తేంద్.

ఉత్తర కొేండ ప్రాేంతాలు రాగ+ మినుము / పసర 6-8: 1

పంట మారి్పడ

ఉతతిర రాష్ట్రాలు : పసలు / మినుము / రైస్ బీన్ / సోయాబీన్ వేంటి చికుకేడుకయ మొకకేలల్ పేంట మారి్పడి చేయాలి.

దక్షిణాది రాష్ట్రాలు : సాధారణేంగా దక్షిణాద్ రాష్ట్రాల్లి ఉలవలు , బఠాన్, చికుకేడు లేదా వేరుశనగ పేంట మారి్పడిల్ ఉపయోగేంచవచు్చ. 

ఈ పదధితి రసాయన ఎరువుల వాడకనినా తగ్గస్తేంద్ మరియు అధిక ద్గుబడిని కూడా కలిగస్తేంద్. రాగ మళీళు మళీళు వేంటనే 

వేయకూడదు. ఎేందుకేంటే ఇద్ నేల యొకకే సి్థరతా్వనినా అలాగే పేంట ద్గుబడిని ప్రభావితేం చేస్తేంద్.
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పంట క్రమం

ఉతతిర బీహార్: బేంగాళాదుేంప-వరి-రాగ పేంట క్రమేం ఇతర పేంటల శ్రేణుల కేంటే ఎకుకేవ ద్గుబడి ఇస్తేంద్.

దక్షిణ కరా్ణటక ల్దా దకకేన్ పీఠభూమి: రాగ-బేంగాళాదుేంప-మొకకేజొననా లేదా రాగ-ఉలిలిపాయ-రాగ  అధిక ద్గుబడి పేంటలు.

వర్షపాతం ఉన్న ప్ంతాలు: ప్రారేంభేంల్ అలుసేందలు లేదా పసర  లేదా కుసమల పేంటను పేంచడేం, తరువాత రాగ విత్తడేం / 

నాటడేం చేయవచు్చ.

ససయారక్షణ

రాగ అనేక తెగుళళును ఆకరి్షస్తేంద్, వీటిల్ తెలలి గొేంగళి పురుగు, కతె్తర పురుగు, కేండేం తొలిచే పురుగు, పచ్చపురుగు, మిడత, 

బూడిద పురుగు, మొవు్వ చేంప్ ఈగ ముఖయామైనవి.

తెలలు గొంగళి పురుగు మరియు కతెతిర పురుగులు

ఇవి పేంట ప్రారేంభ దశల్ కనిపిసా్తయి మరియు పేంట కోత వరకు కొనసాగుతాయి. గొేంగళి పురుగులు ప్రారేంభ దశల్ మొలకలని 

బ్స్ వద్ద కతి్తరిసా్తయి. ఇవి రాత్ సమయేంల్ చురుకుగా ఉేంటాయి మరియు పగటిపూట రాళ్ళు మరియు మటి్ట గడడాల క్రిేంద దాగ 

ఉేంటాయి.  మొకకేల పరుగుదల దశలల్, ఈ కీటకలు ఆకులను లేకుేండా చేసా్తయి. ఈ పురుగులు మళీళు మళీళు ఆశసూ్తనే ఉేంటాయి.

నివారణ చరయాలు

లక్షణాలు గురి్తేంచినపు్పడు మలాథియాన్ 5% @ 24 కిల్లు / హెక్టరు లేదా ఫాసోల్న్ 5% @ 24 కిల్లు / హెక్టరు లేదా కి్వనాల్్ఫస్ 

1.5% @ 24 కిల్లు / హెక్టరులి పిచి్చకరి చేయాలి. 10 కిల్ల బ్యయాేం తౌడుకు+ ఒకకిల్ బెలలిేం + 1 ల్టటర్ కి్వనోల్ఫోస్ (25% ఇసి) 

కలిపి చిననా బేంతులను తయారు చేసి, సాయేంత్రేం సమయాల్లి పొలాలల్ విషపు ఎరలను పటా్టలి.

ఆకు పురుగు  

పేంట పరుగుతుననా కలేంల్ ఈపురుగు వాయాపిస్తేంద్. నిేంఫ్ మరియు పద్దపురుగులు లేత ఆకులు మరియు కేండేం నుేండి రసేం 

పీలుసా్తయి. ఇద్ విత్తనాల దశ నుేండి 30 రోజుల మొకకే వరకు తీవ్రమైన నష్్టనినా కలిగసా్తయి.

నివారణ చరయాలు

డైమెథోయేట్ (0.05%)  లేదా కి్వనోల్్ఫస్ (0.05%)  లేదా ఎేండోసలా్ఫన్  (0.07%)  పిచికరి చేయడేం దా్వరా సమర్థవేంతేంగా 

నియేంత్ేంచ వచు్చ.

కండం తొలిచ్పురుగు 

దీని లారా్వ కేండేంల్కి తొలుచుకుేంట్ పోతుేంద్. ఫలితేంగా సడి విరిగ మొకకే చనిపోతుేంద్.

నివారణ చరయాలు

మెటాసిసా్టక్సు 0.07% తో పేంటపై పిచికరి చేసి దీనినా నియేంత్రణకు సహాయపడుతుేంద్.  

ఇయర్ హెడ్ గొంగళి పురుగులు

కేంకి గేంజ పోసకునే దశల్ ఇయర్ హెడ్ గొేంగళి పురుగులు కనిపిసా్తయి మరియు పేంట పక్వనికి వచే్చ వరకు ఉేంటాయి. గొేంగళి 

పురుగులు పరిపక్వ విత్తనాలను కొరికి, వాటి కసి్టేంగ్ మరియు సగేం తిననా ధానయాేం నుేండి చకకేటి వబ్ను తయారు చేసా్తయి. ఇద్ 

సాప్రోఫిటిక్ శల్టేంధ్రాలను మరిేంత ఆకరి్షస్తేంద్.

నివారణ చరయాలు

మలాథియాన్ 5% @ 24 కేజీ / హెక్టరు లేదా కి్వనోల్్ఫస్ 1.5% @ 24 కిల్ / హెక్టరుకు పిచికరి చేయాలి.
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వాయాధులు మరియు వాటి నిర్వహణ

అగగు తెగులు (పిరికుయాల్రియా శిల్ంధ్రాలు)

ఆకు మీద బూడిద రేంగు మచ్చలు మరియు ముదురు మారి్జన్ ఉననా వజ్రాకరేంల్ ఉననా మచ్చలను గమనిేంచవచు్చ ఈ మచ్చల చుట్్ట 

ఎరుపు గోధుమరేంగు అేంచులు కలిగ ఉేంటాయి. ఆకులు, గుతి్త మరియు ధానయాేంతో సహా మొకకేల్ ఏదైనా భాగానికి సోకుతుేంద్. 

సోకిన కేంకులు యొకకే ధానయాేం ముడుచుకుననాట్లి ఉేంటాయి.  తెగులు వనునాపై వస్త గేంజలు తాలు గేంజలుగా మారుతాయి

నివారణ చరయాలు

వాయాధి నిరోధక రకలను సాగుచేసి నియేంత్ేంచవచు్చ. విత్తనాలు విత్తడానికి 

ముేందు రోజు కరె్ేండజిమ్ @ 2 గ్రా / కేజీ వేంటి శల్టేంద్రనాశకలతో విత్తనానినా శుద్ధి 

చేయాలి. అవసరమైతే కరె్ేండజిమ్ (0.05%) లేదా కిటాజిన్ (0.1%) తో నరసురీపై 

పిచికరి చెయాయాలి. పైన సూచిేంచిన ఏదైనా శల్టేంద్ర నాశనిని పుషి్పేంచే దశల్ 50 

శాతేం పిచికరి చేసి, వనునా మరియు కేంకులపై నియేంత్ేంచడానికి కిటాజిన్ లేదా 

ఎడిఫెన్ఫోస్లను పిచికరి చేయాలి. 10 రోజుల తరువాత మరలా ఇదే శాతేంల్  

కీటక నాశని పిచికరి చేయాలి.

ముదురు గోదుమ రంగు మచచేలు

చిననా మరియు మధయాస్థ పరిమాణేంల్ ముదురు గోదుమ రేంగు మచ్చల ఆకు, ఆకు 

కోశేం మరియు మొకకేల ఇతర భాగాలపై కనిపిస్తేంద్. పేంట పోషకహార ల్పానికి 

గురైతే నష్టేం తీవ్రేంగా ఉేంట్ేంద్.

నివారణ చరయాలు

సరైన పోషణ మరియు న్టి యాజమానయా పదధితులు పాటిేంచడేం దా్వరా ఈ వాయాధిని 

సమర్థవేంతేంగా ఆరికట్టవచు్చ. మాేంకోజెబ్ (0.2%) యొకకే బ్స్డా పిచికరి చేయాలి.

కోత

తకుకేవ వయావధి కలేం ఉననా రకలతో పేంట నాటిన 95 నుేండి 110 రోజులల్ మరియు 

మధయాస్థేం నుేండి ఎకుకేవ వయావధి కలేం ఉననా రకలల్ 115 నుేండి 125 రోజులల్ పేంట 

కోతకు వస్తేంద్. కేంకులను సాధారణ కొడవలితో కొయాయాలి తరువాత ప్రతేయాకేంగా 

గడిడాని కొడవలితో కొయాయాలి.  వర్షపాతేం ఎకుకేవ ఉననా కొనినా ప్రదేశాలల్, కేంకి ఉననా 

మొకకే మొతా్తనినా కతి్తరిేంచి, పోగు చేసి, నూరి్పడి చేయాలి.

దిగుబడ

మేంచి సేంరక్షణ చేస్త హెక్టరుకు 25-30 కి్వేంటాల్ ధానయాేం 60-70 కి్వేంటాళళు 

పశుగ్రాసేం పేండిేంచడేం సాధయామవుతుేంద్, దీని గడిడా పోషకమైన పశుగ్రాసేం మరియు 

ఇద్ వరి గడిడా కేంటే మేంచిద్. తడవకుేండా జాగ్రత్తగా ఉేంచడేం దా్వరా దీనిని ఎకుకేవ 

కలేం వాడుకోవచు్చ.
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వాతావరణం మరియు నేల

కొర్రలును ఉష్ణమేండలేంతో పాట్ ఉప-ఉష్ణమేండల ప్రాేంతాలల్ తకుకేవ మరియు మితమైన వర్షపాతేం కిేంద పేంచవచు్చ. పేంటను 
2000 మీటరలి ఎతు్తల్ మరియు 50-75 సెేంటీ మీటరలి వారి్షక వర్షపాతేం వద్ద కూడా పేండిేంచవచు్చ. కొర్రలు బాగా తేలిక పాటి ఎర్ర 
చెలకే నేలల్లి బాగా పరుగుతుేంద్. అధిక తేమ లేదా తీవ్ర కరువును తట్్టకోలేదు.

మెరుగైన రకలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారుసు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిదధి రకలు క్రిేంద ఇవ్వబడాడాయి.

వ.సం. రాషట్ం రకలు
1. ఆేంధ్రప్రదేశ్ మరియు 

తెలేంగాణ

SiA 3088, SiA 3156, SiA 3085, లేపాక్షి, SiA 326, నరసిేంహరాయ, కృష్ణదేవరాయ,   పిఎస్ 4

2. కరా్ణటక DHFt-109-3, HMT 100-1, SiA 3156, SiA 3088, SiA 3085, SiA 326, PS 4, నరసిేంహరాయ,

3. తమిళనాడు CO (10) 7, TNAU 43, TNAU-186, TNAU 196, CO 1, CO 2, CO 4, CO 5, K2, K3, SiA 3088, SiA 3156, 

SiA 3085, PS 4

4. రాజసా్థన్ ప్రతాప్ కేంగని -1 (ఎస్ఆర్ 51), ఎస్ఆర్ 11, ఎస్ఆర్ 16 (మీరా), సిఐ 3085, సిఐ 3156, పిఎస్ 4

5. ఉత్తర ప్రదేశ్ పిఆర్ కె 1, పిఎస్ 4, సిఐ 3088, 3085, శ్రీలక్ష్మి, నరసిేంహరాయ, సిఐఎ 326, ఎస్ -114

6. ఉత్తరాఖేండ్ పిఎస్ 4, పిఆర్ కె 1, శ్రీలక్ష్మి, సిఐఎ 326, సిఐఎ 3156, సిఐ 3085

7. బీహార్ RAU-2, SiA 3088, SiA 3156, SiA 3085, PS 4

భూమి తయారీ
కొర్రలు సాగుకు ఎకుకేవ నేల తయారీ అవసరేం లేదు. ఋతుపవనాలు ప్రారేంభమయేయా ముేందు పొలేం మౌల్డా  బోరుడా నాగలితో ఒకసారి 
దునునాకోవాలి. ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంతో ఉత్తర భారతదేశేంల్ని నేలలైతే రెేండుసారులి సా్థనిక నాగలితో, దక్షిణ భారతదేశేంల్ 
అయితే బ్లిడ్ గొర్రుతో దునునాకోవాలి.

విత్తి సమయం
పరాయావరణ పరిసి్థతుల ఆధారేంగా రాష్ట్రానికి సీజన్ మారుతుేంద్. తమిళనాడుల్ జూలై, కరా్ణటకల్ జూలై-ఆగస్ట, ఆేంధ్రప్రదేశ్ 
ల్ జూలై మొదటి పక్షేం, మహారాష్రీల్ జూలై రెేండవ మరియు మూడవ వారేంల్ వేయాలి. తమిళనాడుల్ ఖరీఫ్ పేంటను జూన్ 
ప్రారేంభేం నుేండి జూలై చివరి వరకు మరియు రబీ పేంటను ఆగస్ట సెప్టేంబర్ ల్, జనవరిల్ వేసవిపేంటను, ఉత్తర ప్రదేశ్ మరియు 
బీహార్ మైదానాల్లి జూన్ మధయాల్ సాగుచేసా్తరు.

Common name:  Kakun

Vernacular names: Kangni, Kakum (Hindi), Kang, Rala (Marathi), Navane (Kannada), Korra (Telugu), Keppai, 
Thenai (Tamil), Kaon (Bengali), Kang (Gujrati), Kanghu, Kangam, Kora (Oriya), Kangani (Punjabi)

8. కర్రలు సగు ఉత్పత్తిలో సంకేత్కత
(Setaria italica L.)
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వితతిన రేటు
విత్తనానినా సాళళు వేంట నాటినటె్లితే  హెక్టరుకు 8-10 కిల్లు, విసిరి చలిలినటె్లితే హెక్టరుకు 15 కిల్లు సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

వితతిన శుది్ధ
వివిధ రకల వాయాధులను నివారిేంచడానికి సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కేజీ విత్తనేం మోతాదుల్ విత్తన శుద్ధి చేయాలి.

విత్తి విధానం : సాళళుల్ విత్తనేం నాటవచు్చ లేదా నారు నాటవచు్చ.

అంతరం
వరుసల మధయా 25-30 సెేం.మీ., మొకకే నుేండి మొకకేకు మధయా 8-10 సెేం. దూరేం ఉేంచి 2-3 సె.మీ ల్తుల్ నాట్కోవాలి.

ఎరువులు 
పేంటను విత్తడానికి ఒక నల ముేందు హెక్టరుకు 5 నుేండి 10 టనునాల వయావసాయ వయారా్థల ఎరువును (ఎఫ్వైఎేం) వయాయాలి. మేంచి 
పేంట పొేందడానికి సాధారణేంగా హెక్టరుకు 40 కిల్ల నత్రజని, 20 కిల్ల  P

2
O

5
 (భాస్వరేం) మరియు 20 కిల్ల K

2
O

  
(పొటా�) 

వయాయాలి. P
2
O

5
 (భాస్వరేం) మరియు నత్రజని యొకకే మొత్తేంల్ సగానినా వితే్తటపు్పడు మరియు మిగలిన సగేం నాటిన రోజు నుేండి 

వితి్తన 30 రోజులల్ పైపేంటగా అేంద్ేంచాలి. వివిధ రాష్ట్రాలకు అవసరమైన ఎరువులు ఈ క్రిేంద్ విధేంగా ఉనానాయి.

రాషట్ం సిఫార్్స చ్సిన ఎరువుల మోతాదు NP (kg ha-1)
ఆేంధ్రప్రదేశ్ 40:30:0
జార్ేండ్ 40:20:0
కరా్ణటక 30:15:0
మహారాష్రీ 20:20:0
తమిళనాడు 40:20:0
ఇతర ప్రాేంతాలు 20:20:0

నీటి యాజమానయాం

ఖరీఫ్ సీజనోలి నాటిన కొర్రలుకు న్టిపారుదల అవసరేం లేదు. ఏదేమైనా, పొడి వాతావరణేం ఎకుకేవ కలేం ఉేంటే, ద్గుబడిని 

పేంచడానికి మొదటి న్టితడిని 25-30 రోజుల దశ వద్ద, రెేండవ న్టితడిని 40-45 రోజుల దశ  వద్ద ఇవా్వలి.

ముఖయామైన కలుపు మొకకేలు

గడడా కలుపు మొకకేలు: ఎచినోకోలివా కోలనేం, ఎనిహునోకోలివా క్రస్గులిలి (సాడాన్), డాకి్టల్కే్టనియేం ఈజిపి్టకేం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇేండిక 

(అరికెలు), సెటారియా గౌలిక (బాన్రా), సైనోడాన్ డాకి్టలాన్ (డ్బ్), ఫ్రాగ్మైట్సు కరాకే (మోటర్) (బేంచారి) సాధారణేం.

ఇతర కలుపు మొకకేలు: సెల్సియా అరె్జేంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెేంగాలెనిసుస్ (కేంకౌవా), ఫిలాేంథస్ నిరురి (హులుహుల్), సోలనేం 

నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాేంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).

కలుపు నియంత్రణ

ఉత్తమ ద్గుబడి కోసేం సాళలిల్ నాటిన పేంటల్ రెేండుసారులి అేంతర సాగు మరియు ఒకసారి చేతితో  కలుపు తీయడేం అవసరేం. 

విత్తనాలు చలిలి నాటిన పేంటల్ రెేండు సారులి చేతి కలుపులు తీయుట మరియు 2, 4-డి సోడియేం ఉపు్ప (80%) @ 1.0 కిల్ / హెక్టరుకు 

20-25 రోజుల వద్ద ముేందస్తగా అేంద్ేంచాలి. తదుపరి కలుపు నియేంత్రణల్ ఐసోప్రొట్రాన్ @ 1.0 కిల్  / హెక్టరుకు పిచికరి 

కూడా ప్రభావ వేంతేంగా ఉేంట్ేంద్.

అంతర పంటలు 

కొర్రలు + వేరుశనగ (2: 1 నిష్పతి్త), కొర్రలు + పతి్త (5: 1 నిష్పతి్త) - కొర్రలు+ బఠాన్ (5: 1 నిష్పతి్త).

రిల్ పంట

ఆంధ్రప్రదేశ్:  ఋతుపవనాలు త్వరగా వచి్చనటలియితే వరుసల మధయా 45 సెేంటీ మీటరలి అేంతరేం ఉేంచి, కొర్రలును వితు్తకోవాలి 

మరియు కొర్ర పరిపక్వతకు చేరుకుననాపు్పడు రబీ జొననాను రిలే పేంటగా వేయవచు్చ.



39

వరుస పంటలు

కొర్రలు -ఆవాలు, కొర్రలు–పసర, కొర్రలు- బఠాన్ మరియు కొర్రలు–పొదు్దతిరుగుడు పేంట వేసినటె్లితే ఒక పేంటగా కొర్రలు 

వేసినప్పటికేంటే లాభదాయకేంగా ఉేంట్ేంద్.

కీటకలు-తెగుళ్్ళ మరియు వాటి నియంత్రణ

మొవు్వ చంప్ ఈగ మరియు దాని నివారణ

విత్తడానికి ముేందు కరో్ఫ్యారాన్ (ఫురాడాన్) 3% గుళికలు @ 20 కిల్లు / హెక్టరు చలాలిలి లేదా భూమిని సిదధిేం చేస సమయేంల్ 

మటి్టల్ ఫోరేట్ @ 15 కిల్లు (10% గుళికలు) వేయేండి.

వాయాధులు మరియు వాటి నివారణ చరయా

నూగు తెగులు (సకేలెరోస్్పరా గ్రామినికోలా)

టిలలిర్సు యొకకే అధిక అభివృద్ధితో వాయాధిగ్రస్తమైన మొకకేల యొకకే ఎదుగుదల ఆగపోతుేంద్. ఆకులపై పొడవైన పసపు, ఆకుపచ్చ 

గీతలు కనిపిసా్తయి.

నివారణ చరయాలు

రిడోమిల్- MZ g  3 గ్రా / ల్టటర్ న్టిల్ కలిపి పిచికరి చేయడేం వలన వాయాధిని నియేంత్ేంచడేంల్ సహాయపడుతుేంద్ మరియు 

విత్తన శుద్ధి కూడా వాయాధిని నియేంత్ేంచడేంల్ సహాయపడుతుేంద్.

కోత సమయం

పేంట 80-100 రోజుల్లి కోతకు వస్తేంద్. పొడిగా ఉననాపు్పడు కేంకులను కోసా్తరు, కేంకులను విడిగా లేదా మొత్తేం మొకకేను కొడవలి 

దా్వరా కోయవచు్చ. ఈ పేంటను సాధారణేంగా సెప్టేంబర్ నుేండి అకో్టబర్ వరకు ఖరీఫ్ సీజనోలి మరియు జనవరి నుేండి ఫిబ్రవరి వరకు 

రబీ సీజనోలి పేండిేంచవచు్చ.

దిగుబడ

ధానయాేం ద్గుబడి హెక్టరుకు 20-25 కి్వేంటాళ్లి  మరియు గడిడా -30-40 కి్వేంటాళ్లి హెక్టరుకు గాను ఉేంట్ేంద్.
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వాతావరణం:

సామలు ఆగేనాయ ఆసియాల్ పటి్టన ధానయాేంగా చెప్పవచు్చ ఇపు్పడు ఇద్ భారతదేశేం అేంతటా, ముఖయాేంగా మధయాప్రదేశ్, ఒరిసాసు, 

జార్ేండ్ , ఉత్తర ప్రదేశ్, ఛతీ్తస్గడ్, తమిళనాడు మరియు కరా్ణటక  రాష్ర్టలల్ పేండిస్తనానారు. ఇద్ కరువు మరియు న్టి నిలువ  

రెేండిేంటిన్ తట్్టకోగలదు. సముద్ర మటా్టనికి 2000 మీటరలి ఎతు్తల్ సాగు చేయవచు్చ.

మెరుగైన రకలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారుసు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిదధి రకలు క్రిేంద ఇవ్వబడాడాయి.

వ . సం . రాషట్ం రకలు 
1. ఒరిసాసు Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), OLM  203, OLM  208, OLM 217, DHLM 36-3, DHLM 14-1
2. మధయాప్రదేశ్ Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), Jawahar Kutki 4 (JK 4), JK 8, JK 36, JK 137, DHLM 36-3
3. ఆేంధ్రప్రదేశ్ Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), DHLM 36-3, OLM 203, JK 8. 
4. తమిళనాడు Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), DHLM 14-1, DHLM 36-3, Paiyur 2, TNAU 63 and CO 3,C0 4,K1, 

OLM  203, OLM  20.
5. చతీ్తస్గఢ్ Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), Chhattisgarh Kutki-2 (BL-4), JK 8, , JK 137, BL 4, JK 36, DHLM 36-3
6. కరా్ణటక DHLM 36-3, DHLM 14-1, Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), OLM 203, JK 8. 
7. గుజరాత్ GNV-3, Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6) GV 2, GV 1, OLM 203, JK 8, DHLM  36-3, DHLM 14-1
8. మహారాష్రీ Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), Phule Ekadashi (KOPLM 83), JK 8, OLM- 203, DHLM 36-3, DHLM 14-1
9. జార్ేండ్ Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), DHLM -36-3 (DHLtMV -36-3)

వితతిన మోతాదు

సాళళుల్ వితే్త పదధితిల్ కన్సేం హెక్టరుకు 6-8 కిల్లు మరియు చలిలి నాటినటె్లితే హెక్టరుకు 10-12 కిల్లు అవసరేం.

వితతిన శుది్ధ 

సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కిల్విత్తనేంకు శుద్ధి చేసిన ఆగ్రో బాకీ్టరియేం రేడియోబాక్టర్ మరియు ఆసె్పర్జిలలిస్ అవామోరితో విత్తన టీకలు 

వేయడేం వలన విత్తన ద్గుబడి మెరుగుపడుతుేంద్.

Common name:  Kutki

Vernacular names: Kutki, Shavan (Hindi), Sava, Kutki (Marathi), Same, Save (Kannada), Samalu 
(Telugu), Samai (Tamil), Sama (Bengali), Gajro, Kuri (Gujarati), Suan (Oriya), Swank (Punjabi)

9. సమలు సగు ఉత్పత్తి సంకేత్కత
(Panicum sumatrense L.)
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విత్తి సమయం

ఖరీఫ్ ల్-జూన్ నుేండి జూలై వరకు మరియు రబీల్  సెప్టేంబర్-అకో్టబర్ వరకు నాట్కోవచు్చ.

ఋతువు

ఒరిసాసుల్ - జూన్ మధయాల్, తమిళనాడుల్ - జూన్ మరియు సెప్టేంబర్-అకో్టబర్ ల్ కరా్ణటక, మధయాప్రదేశ్ మరియు దక్షిణ 

బీహార్ ల్ - జూన్ చివరి వారేం నుేండి జూలై మొదటి వారేం వరకు  నాటినటలియితే మొవు్వ చేంప్ ఈగ మరియు గాల్ మిడ్్జ నుేండి 

కపాడుకోవచు్చ.

విత్తి విధానం

విత్తనాలు చలిలి వితు్తకోవచు్చ. లేదా సాళళు వేంట నాటవచు్చ. వితే్త సమయేంల్  వరుసల మధయా 22.5 సెేం.మీ వరకు దూరేం, మొకకేల 

మధయా 8-10 సెేం.మీ మరియు 3 సెేం.మీ.ల ల్తు ఉేండేలా చూసకోవాలి.

ఎరువులు 

విత్తనాలు వేయడానికి ఒక నల ముేందు 5-10 టనునాల పశువుల ఎరువు (FYM) ను అేంద్ేంచాలి. అదనేంగా, హెక్టరుకు 40 కిల్ల 

నత్రజని, 20 కిల్ల భాస్వరేం (P
2
O

5
) మరియు 20 కిల్ల పొటా� (K

2
O) వాడటేం మేంచిద్. వివిధ రాష్ట్రాల్లి ఎరువుల మోతాదు ఈ 

క్రిేంద్ విధేంగా ఉేంట్ేంద్

రాష్ట్రాలు సిఫార్్స చ్సిన ఎరువుల మోతాదు N, P2O5, K2O (kg ha-1)

ఆేంధ్రప్రదేశ్ 20:20:0

బీహార్ మరియు ఒరిసాసు 20:10:0

తమిళనాడు 40:20:0

ఇతర రాష్ట్రాలు 20:20:0

జీవ ఎరువులు

అగ్రోబాకీ్టరియేం రేడియోబాక్టర్ మరియు ఆసె్పర్జిలలిస్ అవామోరితో విత్తన టీకలు వేయడేం వలన విత్తన ద్గుబడిని 

మెరుగుపడుతుేంద్.

నీటి యాజమానయాం

వితి్తన 25-30 రోజులల్ మొదటి న్టితడి మరియు 45-50 రోజుల వద్ద, రెేండవ న్టితడి ఇవా్వలి. మేంచి ఆరోగయామైన ఎదుగుదల 

మరియు మేంచి ద్గుబడి కోసేం కన్సేం 3 నుేండి 4 న్టితడులు అవసరేం. పరిమిత న్టి అవసరేం కిేంద, పేంట వితి్తన 30-40 

రోజులల్ మరియు విత్తనానినా నిేంప్ దశల్ రెేండవ సారి న్టి తడి ఇయయావచు్చ.

ముఖయామైన కలుపు మొకకేలు

గడిడా కలుపు మొకకేలు: ఎచినోకోలివా కోలనేం, ఎనిహునోకోలివా క్రస్గులిలి (సాడాన్), డాకి్టల్కే్టనియేం ఈజిపి్టకేం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇేండిక 

(అరికెలు), సెటారియా గౌలిక (బాన్రా), సైనోడాన్ డాకి్టలాన్ (డ్బ్), ఫ్రాగ్మైట్సు కరాకే (మోటర్) (బేంచారి) సాధారణేం.

ఇతర కలుపు మొకకేలు: సెల్సియా అరె్జేంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెేంగాలెనిసుస్ (కేంకౌవా), ఫిలాేంథస్ నిరురి (హులుహుల్), సోలనేం 

నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాేంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).

కలుపు నియంత్రణ

సమర్థవేంతమైన కలుపు నియేంత్రణకు రెేండుసారులి అేంతర సాగు మరియు సాళళుల్ వితి్తన పేంటల్ ఒకసారి చేతి కలుపు మరియు 

చలిలి వితి్తన పేంటల్ రెేండుసారులి చేతి కలుపు తీయడేం అవసరేం. ముేందస్తగా వితే్త ముేందు 20-25 రోజుల వద్ద 2, 4-D సోడియేం 

ఉపు్ప (80%) @ 1.0 కిల్/హెక్టరుకు చలాలిలి. తరువాత కలుపు రాకుేండా ఐసోప్రొట్రాన్ @ 1.0 కిల్ /హెక్టరుకు పిచికరి కూడా 

ఉపయోగకరేంగా ఉేంట్ేంద్.



43

అంతర పంట 

అేంతర పేంట సాగు వాతావరణ పరిసి్థతిని బటి్ట వేరే్వరు రకలల్ ఉేంట్ేంద్.  దీనిని ఒరిసాసు రాష్రీేంల్ సామ + మినుము (అేంటే   

2: 1 వరుస నిష్పతి్త), మధయా ప్రదేశ్ ల్ సామ + కుసమ / సోయాబీన్ / బఠాన్ (2: 1 వరుస నిష్పతి్తల్) మరియు దక్షిణ బీహార్ ల్  

సామ + బఠాన్ (2: 1 వరుస నిష్పతి్తల్) వేసకోవచు్చ.

పంట క్రమం

దక్షిణ బీహార్ల్;  కలేంజి ( వర్రి నువు్వలు) తరువాత సామలు పేంట క్రమానినా అనుసరిస్తనానారు.

ససయారక్షణ

మొవు్వ చంప్ ఈగ  

ఇద్ ద్గుబడిని గణన్యేంగా తగ్గేంచే అతయాేంత తీవ్రమైన తెగులు. ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ విత్తనాలు నాటినటె్లితే  దీని నివారణ 

ప్రభావవేంతేంగా మరియు సలభమైన పదధితిగా చెపు్పకోవచు్చ.

కండం తొలుచు పురుగు

దుకికే తయారీ సమయేంల్ మటి్టల్ ఫోరేట్ @ 15 కిల్లు (10% గుళికలు) చలాలిలి.

చెద పురుగులు 

విత్తడానికి ముేందు మిథైల్ పారాథియాన్ (2%) /20-25 కిల్/హెక్టరుకు పేంట భూమిల్ చలిలినటె్లితే నివారిేంచడేం సలభమవుతుేంద్.

వాయాధులు మరియు వాటి నివారణ

ఈ పేంటపై తీవ్రమైన వాయాధులు లేనప్పటికీ, ధానయాేంపై కట్క (నలలి) తెగులు కొనినాసారులి సమసాయాతమాకేంగా ఉేంట్ేంద్, కరె్ేండజిమ్ 

లేదా కరా్కిసున్ @ 2 గ్రా కేజీ -1 విత్తనాలతో శుద్ధి చేసి ముేందస్తగా విత్తడేం దా్వరా సమర్థవేంతేంగా అరికట్టవచు్చ.

కటుక (నలలు) తెగులు 

ప్రభావిత కేంకులు సననాని పసపు పొరతో కప్పబడిన నలలిని పదార్థేంతో నిేండి ఉేంటాయి.

నివారణ చరయాలు

కేజి విత్తనానినా, 2.5 గ్రా.ల థైరేంతో విత్తనశుద్ధి చేయాలి మరియు విత్తనాలను వేడి న్టిల్ 55oC వద్ద 7-12 నిమిష్లు నానబెటి్ట, 

ఆరబెటా్టలి.

కోత సమయం 

ఖరీఫ్ సీజన్ ల్ పేంటను సెప్టేంబర్ నుేండి అకో్టబర్ ల్పు మరియు రబీ సీజన్ ల్ జనవరి నుేండి ఫిబ్రవరి నలల ల్పు కోసకోవచు్చ.

దిగుబడ

మేంచి సాగు పరిసి్థతులల్ ధానయాేం ద్గుబడి హెక్టరుకు 15-20 కి్వేంటాళ్లి మరియు గడిడా ద్గుబడి హెక్టరుకు 20-25 కి్వేంటాళ్లి 

ఉేంట్ేంద్.
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వాతావరణం 

వరిగెలు వచ్చని వాతావరణ  పేంట. ఇద్ ప్రపేంచేంల్ని ఉష్ణ ప్రాేంతాలల్ విస్తతృతేంగా పరుగుతుేంద్. ఇద్ అధిక కరువు తట్కునేనాశకి్త 

కలిగ ఉేంట్ేంద్ మరియు తకుకేవ వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతాల్లి పేండిేంచవచు్చ. ఇద్ న్టి కొరతను కూడా కొేంతవరకు తట్్టకోగలదు. 

ఇద్ చలలిదనానినా కూడా తట్్టకునే పేంట, ఇద్ తకుకేవ రోజులల్ చేతికి వస్తేంద్.

నేల అనుకూలత

వరిగెలు సారవేంతమైన నేలలు అలాగే ఇసక నేలల్లి పేండిేంచవచు్చ, వివిధ రకల నేలలు అనగా, ఇసక బేంకమనునా కలిసిన నేలలు, 

నలలిరేగడి నేలల్లి కూడా పేండిేంచవచు్చ, వరిగెల సాగుకు పూరి్త ఇసక నేలలు అనుకూలేం కదు. న్టి సౌకరయాేం ఉననా బేంకమనునా లేదా 

ఇసక కలిసిన ఒేండ్రు నేలలు అనుకూలేం. రాళ్ళు లేదా గులకరాయి లేని మరియు సేంద్రీయ పదారా్థలు అేంద్ేంచిన నేలలు వరిగెలు 

సాగుకు అనువైనవి.

మెరుగైన రకలు:  వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారుసు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిదధి రకలు క్రిేంద ఇవ్వబడాడాయి.

వ. సం రాషట్ం రకలు 

1. తమిళనాడు ATL 1 (TNPm 230), Co 5, TNAU 151, TNAU 164, TNAU 145, TNAU 202, CO 4, K2, CO 3,  
CO 2, GPUP 21, GPUP 8 ,TNPm 230

2. ఉత్తరాఖేండ్ PRC 1, TNAU 145, 164, 151 
3. కరా్ణటక ATL 1 (TNPm 230), DHPM-2769, GPUP 8, GPUP 21, TNAU 145, TNAU 151, TNAU 164, TNAU 

202, TNPm 230, 
4 బీహార్ ATL 1 (TNPm 230), BR 7, TNAU 164, 145, PR 18, TNAU 202, TNPm 230
5. ఆేంధ్రప్రదేశ్ TNAU 202, TNAU 164, TNAU 151, Sagar, Nagarjuna, CO 4, CO 3, TNPm 230
6. ఉత్తరప్రదేశ్ Bhawna, PRC 1, TNAU 145, 164, 151
7. మధయాప్రదేశ్ TNAU 202
8. చతీ్తస్ ఘఢ్ TNAU 202
9. గుజరాత్ TNAU 202

Common name:  Chena, Common Millet, Brown-corn millet

Vernacular names: hena, Barri (Hindi), Vari (Marathi), Baragu (Kannada), Variga (Telugu), Pani 
Varagu (Tamil), Cheena (Bengali), Cheno (Gujrati), Bacharibagmu (Oriya), Cheena (Punjabi).

10. వరిగెలు ఉత్పత్తి మరియు సంకేత్కత
(Panicum miliaceum L.)
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నేల తయారీ 

మునుపటి పేంట కోసిన వేంటనే, పొలానినా గులలిబారుగా దునినానటలియితే ఎకుకేవ తేమను నిలుపుకో గలుగుతుేంద్. ఋతుపవనాల 

ప్రారేంభేంల్, భూమిని రెేండు లేదా మూడు సారులి గొర్రుకొటి్ట, చివరికి దముమా చేయాలి. వేసవిల్ దీనిని పేండిేంచినపు్పడు, భూమిని 

సిదధిేం చేస ముేందు ఒక న్టి తడిని  ఇవా్వలి. భూమి పేంట విత్తడానికి సిదధిేం అయిన వేంటనే, విత్తన గొర్రు లేదా నాగలితో మూడుసారులి 

దునినా, మడిని సిదధిేం చేయాలి. వరిగెలుకు దృఢమైన మరియు శుభ్మైన మడి అవసరేం, కన్ ల్తుగా దుననాకూడదు.

వితతిన శుది్ధ 

మొవు్వ చేంప్ ఈగను నివారిేంచటానికి థయామెథోకసుమ్ 25WDG @ 4గ్రా  / కిల్ తో శుద్ధి చేయవచు్చ.

అనుకూల సమయం 

వరా్షకలేంల్ పేంటను జూలైల్ ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ వితు్తతారు. సెప్టేంబరోలి - తమిళనాడు మరియు ఆేంధ్రప్రదేశ్ల్ 

అకో్టబరోలి విత్తవచు్చ. న్టిపారుదల సౌకరయాేం ఉననాటె్లితే బీహార్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ లల్ మారి్చ-మే నలల మధయాల్ విత్తవచు్చ. ఇద్ 

ప్రధానేంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ల్ మధయా మరియు తూరు్ప ప్రాేంతాలల్ సాగు చేసా్తరు. 

వితుతికునే సమయం

వరిగెలు ఖరీఫ్ పేంటగా, ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ జూలై మొదటి పక్షేంల్ వితా్తలి.  వేసవి పేంటగా ఫిబ్రవరి / మారి్చ నాటికి 

వితు్తకోవాలి. వేసవిల్, రబీ పేంట కోత ముగసిన వేంటనే వరిగెలు విత్తడేం మేంచిద్.

విత్తి విధానం

వరిగెలు 3-4 సెేంటీ మీటరలి ల్తుల్ సాళళుల్ విత్తనాలను చలులికోవడేం లేదా డ్రిలిలిేంగ్ చేయడేం దా్వరా వితు్తకో వచు్చ.

వరుసల మధయా అంతరం

వరుసల మధయా 22.5 సెేం.మీ మరియు మొకకే ల మధయా దూరేం 10 సెేం.మీ దూరేం ఉేంచాలి.  సాళలిల్ విత్తనాలు నాటినటలియితే మెరుగైన 

మొలక శాతేం ఉేంట్ేంద్, విత్తనాల మోతాదును తగ్గస్తేంద్. విత్తనేం చలిలి సాగు చేసిన దానితో పోలి్చతే తరువాత సాగు అవసరాలను 

సలభతరేం చేస్తేంద్.

వితతిన మోతాదు 

సిఫారుసు చేసిన విత్తన మోతాదు, సాళలిల్ నాటడానికి హెక్టరుకు 10 కిల్లు. విత్తనేం చలిలి వితు్తకోవడానికి 15 కిల్లు హెక్టరుకు 

అవసరమవుతుేంద్.

ఎరువులు యాజమానయాం 

వరిగెలు స్వల్పకలిక పేంట. ఇతర తృణధానాయాలతో పోలిస్త తకుకేవ పోషకలు అవసరేం. మేంచి పేంట పొేందడానికి, న్టిపారుదల 

పరిసి్థతిల్ సాధారణ ఎరువుల సిఫారుసు హెక్టరుకు 40-60 కిల్ల నత్రజని, 30 కిల్ల భాస్వరేం (P
2
O

5
) మరియు 20 కిల్ల పొటా� 

(K
2
O)  మొదటి మోతాదుగా సగేం నత్రజని మరియు భాస్వరేం అేంద్ేంచాలి.  అదే సమయేంల్ పొటా� మొతా్తనినా మొదటి మోతాదుగా 

అేంద్ేంచాలి. మిగలిన సగేం నత్రజని మొదటి న్టిపారుదల సమయేంల్ అేంద్ేంచాలి. వరా్షధార పరిసి్థతిల్, ఎరువుల మోతాదు 

సాగున్టి పేంటల్ సగానికి తగ్గేంచబడుతుేంద్. సేంద్రియ ఎరువు లభిస్త, హెక్టరుకు 4 నుేండి 10 టనునాల చొపు్పన విత్తడానికి ఒక 

నల ముేందు మటి్టల్ కలియదునానాలి. వివిధ రాష్ట్రాల నేల అనుకూలతకు అవసరమైన ఎరువులు ఈ క్రిేంద్ విధేంగా ఉనానాయి.

రాష్ట్రాలు సిఫార్్స చ్సిన ఎరువులు NPK( kg ha-1)

ఆేంధ్రప్రదేశ్ 20:20:0
బీహార్, తమిళనాడు 20:10:0
ఉత్తరప్రదేశ్ 40:20:0
ఇతర రాష్ట్రాలు 20:20:0
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నీటి యాజమానయాం

వరా్షకలేంల్ నాటిన వరిగెలుకు, సాధారణేంగా న్టిపారుదల అవసరేం లేదు. ఏదేమైనా, టిలలిరిేంగ్ దశల్, పొడి వాతావరణేం 
ఎకుకేవ కలేం ఉేంటే, ద్గుబడి పేంచడానికి ఒక న్టితడిని ఇవా్వలి. వేసవి పేంటకు, నేల రకేం మరియు వాతావరణ పరిసి్థతులను 
బటి్ట రెేండు నుేండి నాలుగు సారులి న్టి తడులు అవసరేం. వితి్తన 25-30 రోజుల తరువాత మొదటి న్టిపారుదల మరియు వితి్తన 
తరువాత 40-45 రోజుల తరువాత రెేండవ న్టి తడిని ఇవా్వలి.  వరిగెల యొకకే నిసాసురమైన వే (ళళు) రు వయావస్థ కరణేంగా ఎకుకేవ 
న్టిపారుదల మేంచిద్ కదు.

ముఖయామైన కలుపు మొకకేలు

గడిడా కలుపు మొకకేలు: ఎచినోకోలివా కోలనేం, ఎనిహునోకోలివా క్రస్గులిలి (సాడాన్), డాకి్టల్కే్టనియేం ఈజిపి్టకేం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇేండిక 
(అరికెలు), సెటారియా గౌలిక (బాన్రా), సైనోడాన్ డాకి్టలాన్ (డ్బ్), ఫ్రాగ్మైట్సు కరాకే (మోటర్) (బేంచారి).

ఇతర కలుపు మొకకేలు: సెల్సియా అరె్జేంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెేంగాలెనిసుస్ (కేంకౌవా), ఫైలాేంథస్ నిరురి (హలుహుల్), సోలనేం 
నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాేంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).

కలుపు నివారణ

పద్ద ఆకులుననా కలుపు మొకకేల తొలగేంపు కోసేం చేతి కలుపు తీయుట చేయవచు్చ.

పంట విధానం

బీహార్ మరియు ఉత్తర ప్రదేశ్ లల్ సాధారణేంగా వరిగెలు+ పసలు (2: 1 నిష్పతి్త ల్) యొకకే అేంతర పేంట ఆచరణల్ ఉేంద్. పశ్చమ 
బీహార్ ల్ బేంగాళాదుేంప మరియు వరిగెలు పేంట క్రమేం లాభదాయకేంగా ఉేంద్.

ససయారక్షణ
మొవు్వ చంప్ ఈగ 

మొవు్వ చేంప్ ఈగ అనేద్ వరిగెలు యొకకే అతయాేంత తీవ్రమైన తెగులు, ఇద్ ద్గుబడిల్ ఎకుకేవ నష్్టలను కలిగస్తేంద్.

నివారణ చరయాలు

ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ విత్తనాలు నాటడేం ప్రభావవేంతమైన నియేంత్రణ మరియు చౌకైన పదధితి.  దుకికే తయారీ సమయేంల్ 
మటి్టల్ ఫోరేట్ @ 15 కిల్లు (10% గుళికలు) లేదా కరో్ఫ్యారాన్ (ఫురాడాన్) 3% గుళికలు @ 30 కిల్ల / హెక్టరు గా విత్తడానికి 
ముేందు చలాలిలి.

వాయాధులు మరియు వాటి నిర్వహణ
కంకి కటుక తెగులు 

కేంకి కట్క తెగులు అనేద్ వరిగెలు యొకకే సాధారణ వాయాధి. ప్రభావిత కేంకులు పొడుగుగా మరియు చికకేగా మారుతాయి. పేంట 
కోతకు ముేందు కేంకులు చీలిపోతాయి .

నివారణ చరయాలు

కిల్ విత్తనానికి 3 గ్రాముల చొపు్పన సెరెసాన్ వేంటి ఆరా్గనో - మెరుకే్రియల్ సమేమాళనాలతో విత్తనశుద్ధి  చేయడేం లేదా వేడి న్టిల్ 
శుదీ్దకరణ (విత్తనాలను వేడి న్టిల్ 55o సెేంటీ గ్రేడ్ వద్ద 7-12 నిమిష్లు నానబెట్టడేం) చేయాలి.

కోత మరియు నూరి్పడ
వరిగెలుచాలా రకల్లి విత్తనాలు వేసిన 65-75 రోజుల తరా్వత పేంట కోతకు సిదధిేంగా ఉేంట్ేంద్. ఎగువ కొనల్ని విత్తనాలు పేండి, 
ద్గువ విత్తనాలు పక్వనికి వచే్చసరికి, అనగా మూడిేంట రెేండు వేంతుల విత్తనాలు పేండినపు్పడు పేంట కోయాలి. పేంట చేతితో కని 
ఎదు్దలతో గాని నూరి్పడి చేయవచు్చ.

దిగుబడ
మెరుగైన వయావసాయ పదధితులననుసరిస్త, హెక్టరుకు 20-23 కి్వేంటాళలి ధానయాేం మరియు 50-60 కి్వేంటాళలి గడిడాని ద్గుబడి 
పొేందవచు్చ. న్టిపారుదల ఉననా పరిసి్థతిల్ లేదా వరా్షధారేం క్రిేంద, హెక్టరుకు 10-15 కి్వేంటాళలి ధానయాేం మరియు 30-40 కి్వేంటాళలి 
గడిడాని ద్గుబడి  తీయవచు్చ.
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వాతావరణం
అరికెలు ఎకుకేవగా వచ్చని మరియు పొడి వాతావరణేంల్  పరుగుతుేంద్. ఇద్ అధిక కరువును తట్్టకుేంట్ేంద్ మరియు అేందువలలి 

వర్షపాతేం తకుకేవగా ఉననా ప్రాేంతాల్లికూడా పేండిేంచవచు్చ. వారి్షక వర్షపాతేం 40 నుేండి 50 సెేంటీమీటరులి మాత్రమే నమోదయేయా 

ప్రాేంతాలల్ కూడా బాగా పేండుతుేంద్.

అనుకూలమైన నేలలు 
అరికెలును కేంకర మరియు ఎత్తయిన రాతి నేలల నుేండి ఒేండ్రు నేలల వరకు అనినా నేలల్లి పేండిసా్తరు. ల్తైన, బేంకమనునా నేలలు, 

సారవేంతమైన నేలలు, సేంద్రీయ పదారా్థలు సమృద్ధిగా ఉననా నేలల్, సేంతృపి్తకరమైన పరుగుదలకు అనుకూలమైనద్. ఈ పేంట 

యొకకే నిరేంతరాయ పరుగుదలకు తగనేంత తేమ సరఫరా ఉేండి, పొడిగా ఉేండే నేలలు అనుకూలము.

మెరుగైన రకలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారుసు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిదధి రకలు క్రిేంద ఇవ్వబడాడాయి.

వ. సం రాషట్ం రకలు 
1 మధయాప్రదేశ్ JK 439,  JK 137, JK 106, JK 98, JK 65, JK 48, JK 13, RBK 155, RK 390-25, GPUK 3, 

DSP 9-1, TNAU 86
2 తమిళనాడు KMV 20 (Bamban), CO 3, TNAU 86, GPUK 3, RK 390-25
3 గుజరాత్ GK 2, GK 1 GPUK 3, JK-65, JK-13, RK 390-25 
4 చతీ్తస్గఢ్ Chhattisgarh Kodo-2, Jawahar Kodo137  RBK 155, Indira Kodo 48, Indira Kodo 1, 

GPUK 3, JK 439, JK 98, JK 65, Chhattisgarh-2, RK 390-25, TNAU 86
5 కరా్ణటక GPUK 3, RBK 155, RK 390-25, TNAU 86
6 ఆేంధ్రప్రదేశ్ RK 390-25, TNAU 86

వితతిన మోతాదు 

విత్తనాలు సాళలిల్ నాటినట్ెలితే కన్సేం హెక్టరుకు 10 కిల్లు మరియు విత్తనేం చలిలి వితే్త పదధితికి హెక్టరుకు 15 కిల్లు విత్తనేం 

అవసరమవుతుేంద్.

వితతిన శుది్ధ 

సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కేజీతో విత్తనేం శుద్ధి చేయాలి .

Common name:  Kodo
Vernacular names: Kodon (Hindi), Kodra (Marathi), Harka (Kannada), Arikelu, Arika (Telugu), Varagu 
(Tamil), Kodo (Bengali), Kodra (Gujrati), Kodua (Oriya), Kodra (Punjabi)

11. అరికెలు ఉత్పత్తి మరియు సంకేత్కత
(Paspalum scrobiculatum L.)
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విత్తి సమయం

ఖరీఫ్కు తగన విత్తనాల సమయేం జూన్ నుేండి జూలై వరకు మరియు రబీకి సెప్టేంబర్ నుేండి అకో్టబర్ వరకు ఉేంట్ేంద్.

ఋతువు 

ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ విత్తడేం ఉత్తమ ద్గుబడికి ఉపయోగపడుతుేంద్. జూన్ మధయా నుేండి జూలై చివరి వరకు వివిధ రాష్ట్రాల్లి 

మరియు మధయాప్రదేశ్ మరియు ఛతీ్తస్ఘఢ్ లల్ ఇద్ జూన్ చివరి వారేం నుేండి జూలై మొదటి వారేం వరకు నాటవచు్చ.

విత్తి విధానం

చేతితో విసిరి చలలిడేం లేదా సాళళుల్ విత్తడేం సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

వరుసల అంతరం

కనీస అంతరం: వరుసల మధయా అేంతరేం 22.5 సెేం.మీ మరియు మొకకేల మధయా అేంతరేం 10 సెేం.మీ మరియు ల్తు 3-4 సెేం.మీ. 

సాళలిల్ నాటటేం వలన ఎకుకేవ ప్రయోజనకరేం. ఎేందుకేంటే ఇద్ అేంతర - సాగు మరియు కలుపు నిర్వహణను సలభతరేం చేస్తేంద్.

ఎరువులు యాజమానయాం 

సేంద్రియ ఎరువుల కలయిక ఎలలిపు్పడ్ ప్రయోజనకరేంగా ఉేంట్ేంద్, ఎేందుకేంటే ఇద్ పేంట మొకకేలకు అవసరమైన పోషకలను 

అేంద్ేంచడేంతో పాట్ నేల యొకకే న్టి నిలుపుదల సామరా్థ్నినా మెరుగు పరుస్తేంద్. పేంట విత్తడానికి ఒక నల ముేందు హెక్టరుకు 

5-10 టనునాల ఎరువు వయాయాలి. హెక్టరుకు 40 కిల్ల నత్రజని, 20 కిల్ల భాస్వరేం (P
2
O

5
), 20 కిల్ల పొటా� (K

2
O) అేంద్ేంచాలి. 

ఎరువులనినాేంటిన్ వితే్త సమయేంల్ సాళలిల్ వేయవచు్చ. తమిళనాడుల్ వయావసాయ యార్డా ఎరువు 5-7.5 టనునాలు / హెక్టరుకు, 

మధయాప్రదేశ్ మరియు ఛతీ్తస్ఘఢ్ల్ ఇద్ 40 కిల్ల  నత్రజని (N)  మరియు 20 కిల్ల భాస్వరేం (P
2
O

5
)
 
/ హెక్టరుకు మరియు ఇతర 

రాష్ట్రాల్లి 20 కిల్ల NPK/హె సిఫారుసు చేయబడిేంద్ . కగా, మధయాప్రదేశ్ మరియు ఛతీ్తస్ఘఢ్ల్ని అధిక వర్షపాతేం ఉననా ప్రాేంతాలకు, 

నత్రజనిని 2 విడతలల్ వాడాలి, అనగా నత్రజనిల్ సగేం వితే్తటపు్పడు మరియు మిగలిన సగేం 35-40 రోజులల్ చలులి కోవాలి.

బయో ఎరువులు

విత్తనాలను అజోసి్పరులలిేం బ్రసిలెన్సు (నత్రజని ఫికిసుేంగ్ బాకీ్టరియేం) మరియు ఆసె్పర్జిలలిస్ అవామౌరి (ఫాస్ఫట్ ద్రావణీకరణ ఫేంగస్) @ 

25 గ్రా/ కేజీ తో శుద్ధి చేయడేం ప్రయోజనకరేం. ఒకవేళ విత్తనాలను సీడ్ డ్రెసిసుేంగ్ రసాయనాలతో శుద్ధి చేయవలసివస్త, విత్తనాలను 

మొదట విత్తన డ్రెసిసుేంగ్ రసాయనాలతో, తరువాత వితే్త సమయేంల్ జీవ ఎరువులతో శుద్ధి చేయాలి.

నీటి యాజమానయాం

పొడి కలాల్లి, కరువు తీవ్రత మరియు నేల రకనినా బటి్ట ప్రతి 4-7 రోజులకు న్టిపారుదల అవసరేం. మొదటి న్టి తడి 25-30 రోజుల 

వద్ద మరియు రెేండవ న్టి తడి 40-45 రోజుల వద్ద ఇవా్వలి. భారీ మరియు నిరేంతర వరా్షల సమయేంల్ పొలేం నుేండి అధిక వర్షపు 

న్టిని బయటకు పోయేలా చూసకోవాలి.

ముఖయామైన కలుపు మొకకేలు

గడడా కలుపు మొకకేలు: ఎరిహునోకోలివా కోలనేం, ఎరిహునోకోలివా క్రస్గులిలి (సాడాన్), డాకి్టల్కే్టనియేం ఈజిపి్టకేం (మక్రా), ఎలుయాసిన్ ఇేండిక 

(అరికెలు), సెటారియా గౌలిక (బాన్రా), సైనోడాన్ డాకి్టలాన్ (డ్బ్), ఫ్రాగ్మైట్సు కరాకే (మోటర్పుర్).

ఇతర కలుపు మొకకేలు: సెల్సియా అరె్జేంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెేంగాలెనిసుస్ (కేంకౌవా), ఫిలాేంథస్ నిరురి (హులుహుల్), సోలనేం 

నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాేంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).

కలుపు నియంత్రణ

మొకకేల పరుగుదల ప్రారేంభదశల్ కలుపు మొకకేలను నియేంత్ేంచడేం చాలా అవసరేం. సాధారణేంగా 15 రోజుల వయావధిల్ రెేండు 

కలుపులు తీయడేం సరిపోతుేంద్. పేండిేంచిన పేంటల్ చేతి దేంతే లేదా కలుపు గలకతో కలుపు తీయవచు్చ. చేతితో కలుపు తీయడేం 

20 మరియు 35 రోజుల తరువాత రెేండుసారులి మరియు 2-3 సారులి అేంతర సాగుచేయాలి, మధయాప్రదేశ్ యొకకే వర్షపాత ప్రాేంతాలల్ 

ఐసోప్రొట్రాన్ @ 0.5 కిల్/హెక్టరుకు ముేందస్తగా అేంద్ేంచడేం వలన కలుపు మొకకేల నియేంత్రణల్ కూడా ప్రభావవేంతేంగా 

ఉేంట్ేంద్. తరువాత విడతల్ 20-25 రోజుల వద్ద 2, 4-D సోడియేం ఉపు్ప (80%) @ 1.0 కిల్లు హెక్టరుకు చలిలితే మేంచిద్. 
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అంతర పంట

మధయాప్రదేశ్ రాష్రీేంల్ అరికెలు + బఠాన్ని 2: 1 నిష్పతి్తల్ అేంతర పేంట కోసేం అనుసరిేంచాలని సిఫారుసు చేయబడిేంద్. అరికెలు+పసర/

మినుము కేంబ్నేషన్ను 2: 1 నిష్పతి్తల్ మరియు అరికెలు+సోయాబీన్ 2:1 నిష్పతి్తల్ అేంతరపేంట కోసేం అనుసరిేంచవచు్చ.

పంట మారి్పడ / పంట క్రమం

అరికెలు - సోయాబీన్ లేదా అరికెలు - అరికెలు లేదా కలేంజీ - అరికెలు పేంట మధయాప్రదేశ్ రాష్రీేంల్ సి్థరమైన వయావస్థగా కనుగొన 

బడిేంద్.

కీటకలు-తెగుళ్్ళ మరియు వాటి నివారణ

మొవు్వఈగ 

ఇద్ ఏకైక తీవ్రమైన తెగులు మరియు వితి్తన 10 రోజుల తరువాత మొకకే చనిపోయిన మొవు్వతో కనిపిస్తేంద్. ఇద్ తీవ్రమైన ద్గుబడి 

నష్్టలను కలిగస్తేంద్.

ససయా రక్షణ 

దుకికే తయారీ సమయేంల్ మటి్టల్ ఫోరేట్ @ 15 కిల్లు (10% గుళికలు) లేదా కరో్ఫ్యారాన్ (ఫురాడాన్) 3% గుళికలు @ 30 

కిల్లు/ హెక్టరు సాళలిల్ లేదా విత్తడానికి ముేందు చలులికోవాలి.

ఆలసయాేంగా విత్తనాలు చలిలినటె్లితే మొవు్వ చేంప్ ఈగ తాకిడి పరుగుతుేంద్. ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంతో విత్తడేం ప్రయోజనకరేం. 

జూలై 2 వ పక్నికి ముేందు పేంటను వితా్తలి. అధిక విత్తన రేట్ను (సిఫారుసు చేసిన విత్తన రేట్కు 1 ½ రెట్లి) అనుసరిేంచాలి మరియు 

పురుగుమేందులను అవసరానినాబటి్ట వాడాలి.

చెదలు మరియు కండం తొలిచ్ పురుగు 

ఇవి అరికెల పేంట యొకకే రెేండు ప్రధాన క్రిమి తెగుళ్ళు. విత్తడానికి ముేందు మలాథియాన్ 5% చలాలిలి @ 20-25 కిల్లు లేదా మటి్టల్ 

2% మిథైల్ పారాథియాన్ ధూళిని వేయడేం దా్వరా టెరిమాటలిను నివారిేంచవచు్చ.

వాయాధి మరియు వాటి నివారణ

త్రుపు్ప తెగులు 

ఎరుపు లేదా కష్యపు రేంగు ఛాయలు (సో్ఫటములు) ఆకులపై కనిపిసా్తయి. ఈ వాయాధి కిరణజనయా సేంయోగక్రియకు ఆటేంకేం 

కలిగస్తేంద్ మరియు ద్గుబడిల్ గణన్యమైన నష్్టనినా కలిగస్తేంద్.

నివారణ చరయాలు

మాేంకోజెబ్ 75 WP యొకకే 0.2% ద్రావణానినా చలలిడేం దా్వరా కొేంతవరకు నియేంత్ేంచబడుతుేంద్.

హెడ్   స్మట్ (స్పసలోథెక డసూట్యాన్్స)

ఇద్ విత్తనేంపై వచే్చ వాయాధి. ప్రభావిత కేంకులు సననాని పసపు పొరతో కప్పబడిన నలలి ద్రవయారాశతో నిేండి ఉేంటాయి.

నివారణ చరయాలు

విత్తనానినా థైరమ్ లేదా సెరెసాన్తో 2.5 గ్రా / కేజీతో విత్తనేం శుద్ధి చేయాలి మరియు విత్తనాలను వేడి న్టిల్ 550C వద్ద 7-12 నిమిష్లు 

నానబెటా్టలి. GPUK 3 రకేం ఈ తెగులును తట్్టకోగలదు.

కోతలు 

ఖరీఫ్ సీజనోలి, ఉత్తర భారతదేశేంల్ సెప్టేంబర్ లేదా అకో్టబర్ నలలల్ పేంట కోతకు సిదధిేంగా ఉేంట్ేంద్ మరియు రబీ సీజనోలి జనవరి 

నుేండి ఫిబ్రవరి వరకు కోతకోసా్తరు.

దిగుబడ

సాగు పదధితులను మెరుగుపరచడేంతో, హెక్టరుకు 15-18 కి్వేంటాల్ ధానయాేం మరియు 30-40 కి్వేంటాల్ గడిడాని పొేందవచు్చ.
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అనుసరణ

కొేండలల్ ముఖయాేంగా హిమాలయాలు, కొేండ ప్రాేంతాలు మరియు గరిజన వయావసాయేం యొకకే ముఖయామైన పేంటగా ఊదలు బాగా 

ప్రాచురయాేం పొేంద్ేంద్. ఇద్ బీహార్, తమిళనాడు, మహారాష్రీ మరియు మధయాప్రదేశలిల్ తకుకేవ సా్థయిల్ పరుగుతుేంద్.

మొకకే రకం

ఊదలు యొకకే మొకకే 50-95 సెేంటీమీటరలి ఎతు్త వరకు నిటారుగా ఉేంట్ేంద్, అయితే కేండేం మరియు ఆకులు ఆకుపచ్చ రేంగుల్ 

ఉేంటాయి. దీని ఆకులు చదునైనవి, ఆకర్షణీయమైనవి కొద్్దగా నూగు కలిగ ఉేంటాయి. ఈ ధానయాేం తెలుపు లేదా పసపు రేంగుల్ 

ఉేంట్ేంద్.

మెరుగైన రకలు: సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిదధి రకల జాబ్తా క్రిేంద ఇవ్వబడిేంద్.

వ. సం. రాషట్ం రకలు 

1. ఉత్తరాఖేండ్ VL 172, VL 207, PRJ 1, VL 29, PRS 1, DHBM 93-3
2. ఉత్తర ప్రదేశ్ VL 172 and VL 207, Anurag, VL 29, DHBM 93-3, Kanchan
3. తమిళనాడు MDU 1,  DHBM 93-3  (DHB 93-3), DHBM 23-3  (DHB 23-3), CO 1, CO 2, VL 181, VL 29
4. కరా్ణటక VL 172, RAU 11, VL 181, DHBM 93-3, DHB 93-2, DHBM 23-3  (DHB 23-3)
5. గుజరాత్ Gujarat Banti 1, DHBM 93-3, VL 172
6. బీహార్ VL Madira 181, DHBM 93-3  (DHB 93-3)

7. ఆేంధ్రప్రదేశ్ DHBM 93-3  (DHB 93-3), DHBM 23-3  (DHB 23-3)
8. మధయాప్రదేశ్ DHBM 93-3  (DHB 93-3), DHBM 23-3  (DHB 23-3)

వితతిన రేటు

కన్స విత్తన మోతాదు సాళలిల్ నాటినటె్లితే హెక్టరుకు 8-10 కిల్లు మరియు చలిలి వితి్తనటలియితే 15 కిల్లు/ హెక్టరుకు అవసరేం.

వితతిన శుది్ధ 

విత్తనానినా సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కేజీ విత్తనేంతో శుద్ధి చేయాలి.

Common name:  Sawan
Vernacular names: Sanwa, Jhangora (Hindi), Bhagar (Marathi), Oodalu (Kannada), Udhalu, Kodisama 
(Telugu), Kuthiraivali (Tamil), Shyama (Bengali), Khira (Oriya), Swank (Punjabi) 

12. ఊదలు ఉత్పత్తి సంకేత్కత
(Echinochloa frumentacea L.)
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విత్తి సమయం/ ఋతువు

ఈ పేంట తమిళనాడుల్ని వరా్షధార ప్రాేంతాలల్ సెప్టేంబర్, అకో్టబర్ మరియు ఫిబ్రవరి-మారి్చల్ సాగున్టి భూములల్, 

ఉత్తరాేంచల్ మరియు ఈశానయా రాష్ట్రాల్లి ఏప్రిల్-మే నలల్ సాగు చేయడేం అనుకూలేంగా ఉేంట్ేంద్. ఋతుపవనాల ప్రారేంభానికి 

ముేందు పొడి  విత్తనాలను కొేండ ప్రాేంతాలల్ చలులితారు. ఖరీఫ్ సీజన్ కొరకు ఇద్ జూన్ నుేండి జూలై వరకు మరియు రబీ సీజన్ 

కొరకు సెప్టేంబర్ నుేండి అకో్టబర్ వరకు ఉేంట్ేంద్.

విత్తి విధానం

విసిరి చలలివచు్చ మరియు సాళలిల్ విత్తడేం సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

వరుసల అంతరం

వరుస నుేండి వరుసకు  25 సెేం.మీ.దూరేం, మొకకేకు మొకకేకు 10 సెేం.మీ ల దూరేం మరియు 3-4 సెేం.మీ ల్తు పాటిేంచాలి.

ఎరువుయల యాజమానయాం 

ఎరువులను విత్తనాలు వేయడానికి ఒక నల ముేందు హెక్టరుకు 5-10 టనునాలు వేయాలి. హెక్టరుకు 40 కిల్ల నత్రజని, 20 కిల్ల 

భాస్వరేం (P
2
O

5
), 20 కిల్ల పొటా� (K

2
O)  వేయవచు్చ. వివిధ రాష్ట్రాలకు అవసరమైన ఎరువులు ఈ క్రిేంద్ విధేంగా ఉనానాయి.

రాష్ట్రాలు సిఫార్్స చ్సిన ఎరువులు (NPK)(kg ha-1)

ఆేంధ్రప్రదేశ్ 20:20:0

బీహార్, తమిళనాడు 40:20:0

ఉత్తర ప్రదేశ్ 40:20:0

ఇతర రాష్ట్రాలు 20:20:0

జీవ ఎరువులు

ఆగ్రోబాకీ్టరియేం రేడియోబాక్టర్ మరియు ఆసె్పర్జిలలిస్ అవామోరితో విత్తనానికి టీకలు వేయడేం మేంచిద్.

నీటి యాజమానయాం

సాధారణేంగా ఊదలకు న్టిపారుదల అవసరేం లేదు. ఏదేమైనా, పొడి వాతావరణేం ఎకుకేవ కలేం ఉేంటే, 25-30 రోజుల మధయా ఒక 

న్టి తడి మరియు కేంకి పోసకొనే 45-50 రోజుల దశ వద్ద రెేండవ న్టితడి ఇవ్వవచు్చ.

ముఖయామైన కలుపు మొకకేలు

గడడా కలుపు మొకకేలు: ఎరిహునోకోలివా కోలనేం, ఎరిహునోకోలివా క్రస్గులిలి (సాడాన్), డాకి్టల్కే్టనియేం ఈజిపి్టకేం (మక్రా), ఎలుయాసిన్ ఇేండిక 

(అరికెలు), సెటారియా గౌలిక (బాన్రా), సైనోడాన్ డాకి్టలాన్ (డ్బ్), ఫ్రాగ్మైట్సు కరాకే (మోటర్) (బేంచారి) సాధారణేం.

ఇతర కలుపు మొకకేలు: సెల్సియా అరె్జేంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెేంగాలెనిసుస్ (కేంకౌవా), ఫిలాేంథస్ నిరురి (హులుహుల్), సోలనేం 

నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాేంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).

అంతర సగు 

సాళలిల్ విత్తనేం వేసినటలియితే రెేండు అేంతర సాగులు మరియు ఒక చేతి కలుపు తీయడేం చేయాలి. చలిలి వితి్తనటలియితే పేంటల్ 

రెేండు చేతి కలుపులు అవసరేం. 

కలుపు నివారణ

సాళలిల్ నాటినటలియితే ఒక సారి చేతి కలుపు తీయడేం చేయాలి. చలిలి వితి్తనటలియితే పేంటల్ రెేండుసారులి  చేతి కలుపు తీయాలి. 

ముేందస్తగా ఐసోప్రొట్రాన్ @ 1.0 కిల్/హెక్టరుకు చలిలితే కలుపు నియేంత్రణల్ ప్రభావవేంతేంగా ఉేంట్ేంద్. తరువాత 20-25  

రోజుల  వద్ద 2, 4-D సోడియేం (80%) @ 1.0 కిల్/హెక్టరుకు చలాలిలి. 
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పంట విధానం

4: 1 వరుస నిష్పతి్తల్ ఊదలు+ రైస్ బీన్ ఉత్తరాేంచల్ కోసేం సిఫారుసు చేయబడిేంద్.

కీటకలు-తెగుళ్్ళ మరియు వాటి నిర్వహణ

మొవు్వ చంప్ ఈగ 

ఇద్ ఏకైక తీవ్రమైన తెగులు మరియు గణన్యమైన ద్గుబడి నష్్టలను కలిగస్తేంద్.

ఋతుపవనాల ప్రారేంభేంల్ విత్తనాలు నాటినటె్లితే నష్్టనినా తగ్గేంచవచు్చ మరియు చౌకైన పదధితి.

కండం తొలిచ్ పురుగు 

దుకికే తయారీ సమయేంల్ మటి్టల్ ఫోరేట్ @ 15 కిల్లు (10% గుళికలు) చలాలిలి.

చెద పురుగులు 

వితే్త సమయేంల్ హెక్టరుకు 35 కిల్ల మటి్టని కోలిర్ఫైరిఫోస్ 5 డి ని కలిపి చలాలిలి. ఎద్గన పేంటల్ తెగులు సేంభవిస్త, కోలిర్ఫైరిఫోస్ 

20 ఎసిన్ 5 ఎల్ న్టిల్ పలుచగా చేసి 50 కిల్లు మటి్టతో కలిపి 1 హెక్టరుకు సమానేంగా చలిలి, తరువాత తేలికపాటి న్టితడి ఇవా్వలి. 

విత్తడానికి ముేందు మిథైల్ పారాథియాన్ (2%) 20-25 కిల్లు/హెక్టరుకు చలాలిలి.

వాయాధులు మరియు వాటి నివారణ

కటుక తెగులు 

పేంటల్ మూడు వేరే్వరు కట్క తెగుళళు దా్వరా ప్రభావితమైనప్పటికీ, ఉసి్టలాగో పానిసి-ఫ్రూమెేంటసీ వలలి కలిగే గేంజ కట్క తెగులు 

ముఖయామైనద్.

నివారణ చరయాలు

విత్తనానినా థైరమ్ లేదా సెరెసాన్ @ 2.5 గ్రా/కేజీతో శుద్ధి చేయాలి మరియు విత్తనాలను వేడి న్టిల్ 55oC వద్ద 7-12 నిమిష్లు 

నానబెటా్టలి.

నూరి్పళ్్ళ

పేంట పక్వనికి వచి్చనపు్పడు కోయాలి. నేలమట్టేం నుేండి కతి్తరిేంచి పొలేంల్ ప్రి్చ వారేం తరువాత ఎదు్దల సహాయేంతో కళళు క్రిేంద 

తొకకేడేం దా్వరా నూరి్పడి చేసా్తరు.

దిగుబడ

హెక్టరుకు 12-15 కి్వేంటాల్ ధానయాేం మరియు 20-25 కి్వేంటాళలి గడిడా పొేందవచు్చ.
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అనుసరణ

అేండుకొర్రలు సముద్ర మట్టేం నుేండి 8,000 అడుగుల వరకు రాతి, నిసాసురమైన నేలల్లి పరుగుతుేంద్. ఇద్ దాదాపు అనినా ల్తట్్ట 

నేలలకు అనుగుణేంగా ఉేంట్ేంద్, కని న్టి-నిరోధిత, కరువు పరిసి్థతులల్ బాగా పరగదు. ఇద్ 11.11౦C  కేంటే తకుకేవ ఉష్్ణగ్రతల్ 

మనుగడ సాగేంచదు. ఈ ధానయాేం విత్తనానినా రకరకల నేలలు మరియు వాతావరణాలల్ పేండిసా్తరు. ఇతర చిరుధానాయాల మాద్రిగా, 

ఇద్ మొేండి పేంట మరియు పొడి భూమికి బాగా సరిపోతుేంద్.

మెరుగైన రకం

వ . నం రాషట్ం రకం 

1. అనినా రాష్ట్రాలు IIMR AK 2

న్టడం సమయం

అేండుకొర్రలును ఏప్రిల్ మధయా నుేండి ఆగస్ట మధయా వరకు చాలా ప్రదేశాలల్ నాటవచు్చ. తరువాత మొకకేలు వేస్త తకుకేవ ద్గుబడి 

వస్తేంద్.

వితతిన రేటు మరియు న్టడం

అేండుకొర్రలు వరుసలల్ నాటినపు్పడు ఎకరానికి 2 కిల్లు మరియు చేతితో చలిలినపు్పడు 3-5 కిల్లు / హెక్టరులి అవసరమవుతాయి. 

విత్తనానినా ఉపరితలేంపై మటి్టతో కపా్పలి. మేంచి ద్గుబడి కోసేం ఈ పదధితి సిఫారుసు చేయబడిేంద్. వితి్తన ఐదవ రోజు నాటికి విత్తనాలు 

మొలకెతు్తతాయి.

అంతర పంట

పొదు్దతిరుగుడు, మొకకేజొననా, జొననా, సోయాబీన్ మరియు బఠాన్లు సాధారణేంగా బ్రౌన్-టాప్ తో పేంటలను పేండిసా్తరు.  చెటలి 

తోటల్లి కూడా అేంతర పేంటగా వేయవచు్చ. ఈ పదధితి పద్ద పొలాలకు ఆదర్శేంగా ఉేంట్ేంద్. దీనిని ఇతర పేంటలతో కలిపి అకకేడకకేడ 

పేండిేంచవచు్చ.

Common name:  Dixie signalgrass
Scientific names:  Brachiaria ramosa (L.) Stapf; Panicum ramosum L
Vernacular names: Korale (Kannada), Andukorralu (Telugu)

13. అండ్ కర్రలు సగు – సంకేత్కత
(Panicum ramose L.) 
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ఎరువులు

ఫాస్పరస్ మరియు నత్రజనితో వేయుటవలన మేత ఉతా్పదకతను పేంచడానికి సహాయపడుతుేంద్. నేల పరీక్షలు మరియు / లేదా దేశ  

సిఫారుసుల ఫలితాల  దా్వరా అేంద్ేంచాలిసున ఎరువుల శాతేం   నిర్ణయిేంచబడుతుేంద్.

కలుపు నివారణ

కలుపు మొకకేలను నియేంత్ేంచడానికి, బాగా పేండిేంచే పొలేంల్, ఇరుకైన వరుస మధయా కలుపు లేని స్థలేంల్ నాటడేం మేంచిద్. 

రసాయన కలుపు నివారణ ఎేంపికలు పరిమితేం. కతి్తరిేంచిన తరా్వత ఇద్ బాగా పరగదు, కబటి్ట ఇద్ ఒకకేసారిగా కోస పేంట.

కీటకలు-తెగుళ్్ళ మరియు వాటి నివారణ

షూట్ ఫ్ెలి, ఆరీమా పురుగులు మరియు మిడత ఈ పేంటకి చాలా సాధారణ తెగుళ్ళు.

పంట పరిపక్వత

పేంట 90-100 రోజుల్లి పరిపక్వేం చెేందుతుేంద్.

దిగుబడ

ఎకరానికి ఏడు నుేండి ఎనిమిద్ కి్వేంటాల్ ధానయాేం మరియు మేంచి నాణయామైన పశుగ్రాసేం నాలుగు ట్రాక్టర్ ల్డులి లభిస్తేంద్.

వితతిన ప్ససింగ్

అేండుకొర్రల సాగు చాలా సలభేం కని విత్తనేం యొకకే గటి్ట-బయటి పొర కరణేంగా ప్రాసెసిేంగ్ కష్టేం. ఫలితేంగా, రైతులకు ఒక 

కి్వేంటాల్ బ్రౌన్-టాప్ (అేండుకొర్రల) విత్తనాల నుేండి 40-50 కిల్ల బ్యయాేం మాత్రమే లభిసా్తయి. విత్తనేం నుేండి ధానాయానినా వేరు 

చేయడానికి ముేందు గ్ేండిేంగ్ రాళలిను ఉపయోగేంచాలి.
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14. తృణధాన్యాలు ప్థమిక ప్ససింగ్ టెక్నలజీస్

తృణధానాయాలు లేదా ముతక తృణధానాయాలు మొత్తేం విత్తనాలుగా ప్రాసెస్ చేయకుేండా తినలేము. తృణధానాయాలు వాటి కేలరీలు మరియు శకి్త 

మూలాల వలలి మొకకేకు మేంచి ఆహారేంగా  ఉపయోగపడుతునానాయి. అలాగే ఈ మధయా కలేంల్, తృణధానాయాల కోసేం డిమాేండు పరగడేం, 

నాణయామైన ధానయాేం అవసరేం వలలి అధిక ధరలకు దారితీసి, వాటి సాగు లాభదాయకేంగా మరియు సి్థరేంగా ఉేంద్. తృణధానాయాలు ఫైటోకెమికల్సు 

మరియు డైటరీ ఫైబర్ యొకకే మేంచి మూలేం అని నిరూపితమైనేందున వాటి వాడకేంపై దృషి్ట పరిగేంద్.

తృణధాన్యాలు ప్ససింగ్ చ్యాలి్సన  అవసరం

సాధారణేంగా, తృణధానాయాలు లేదా మెతక ధానయాేం యొకకే ప్రాసెసిేంగ్ల్ గేంజ పైపొరను వేరు చేయడేం మరియు కొనినాసారులి తినదగన 

భాగేం నుేండి సూక్ష్మ క్రిమి ప్రభావిత భాగానినా తీసివేసా్తరు. ప్రజలు తృణధానాయాల ఆహారానికి తకుకేవ ఆదరణ పొేందటానికి ప్రధాన కరణాలు. 

బయటి కఠినమైన పొర, ఆహారపు అలవాట్లి మరియు బ్యయాేం లేదా గోధుమల మాద్రిగానే ప్రాసెస్ చేయబడిన తృణధానాయాల ఉత్పతు్తల 

లభయాత లేకపోవడేం తృణధానాయాలల్ ప్రాసెస్ చేసిన వాటితో పోలిస్త, తమ ప్రాసెస్ చేయని ఉత్పతు్తలకు రైతులు మూడిేంట ఒక వేంతు ధరను 

అనగా చాలా తకుకేవ ధరను పొేందుతునానారు. దురదృష్ట వశాతు్త, తృణధానాయాల నుేండి మైదా వేంటి ఉత్పతు్తలను తయారు చేయడానికి 

ఎలాేంటి సాేంకేతిక ప్రక్రియ అేందుబాట్ల్ లేదు. అేందువలలి ఇద్ వాయాపారపరమైన అవసరాలను పూరి్తగా సేంతృపి్త పరచ లేకపోతునానాయి. 

తృణధానాయాల యొకకే వినియోగదారుల యొకకే విభిననా సేంసకేతృతి, ప్రాేంతీయ ఆహారపు ఆలవాట్లిను సేంతృపి్త పరచడానికి, తరువాతి తరేం 

ఆహారేంగా ఉపయోగేంచటానికి ప్రాసెసిేంగ్ విలువ పేంపొేంద్ేంచిన పోషకల కూరు్ప మరియు సరిక్రొత్త సాేంకేతిక ప్రక్రియలు అనేక 

అవకశాలను అేంద్స్తనానాయి.

తృణధాన్యాల ప్ససింగ్ యొకకే ప్రయోజన్లు

అరుగుదల సా్థయి ఎేండిన ధానాయాలు తినడానికి వీలుగా మరియు జీర్ణమయేయాలా చేయడానికి ప్రాసెసిేంగ్ అవసరేం.

ఆహారభద్రత వేంట చేయడేం వలన ధానయాేంల్ ఉననా దోషపూరిత గుణాలను నిషి్రియేం చేస్తేంద్ మరియు 

వేడి, బాయాకీ్టరియా మరియు ఆహారేం చెడిపోవడానినా నమమాద్ పరుస్తేంద్.

రేంగు,రుచి, మేంచి సరయిన ప్రొసెసిేంగ్ 

వలలి పరుగుతుేంద్

ప్రాసెసిేంగ్ వినియోగదారుల అవసరాలను తీరే్చ ఆహారాల రూపానినా, రుచి మరియు ఆకృతిని 

గ్రహిేంచేలా చేస్తేంద్.

లాభాలు త్వరితేంగా మరియు తేలికగా భోజనేం మరియు పోషక పదారాధిల కోసేం వినియోగదారుల 

అవసరాలను తీర్చడేం.

తినడానికి సిదధిేంగా ఉేండే (RTE) సౌలభయాేం ప్రాసెసిేంగ్ వలలి ధానాయాల నుేంచి వచే్చ పోషకలు జీర్ణమవుతాయి. ఆహారేంల్ లేని పోషకలను 

ప్రధానమైన ధానయాేం ఆధారిత ఆహారాలకు అదనేంగా (ఆహార బలవర్థకేంగా) చేర్చవచు్చ (ఉదా. 

పిేండిల్ థయామిన్ జోడిేంచబడిేంద్).

ప్థమిక ప్ససింగ్ పద్ధతులు

తృణధానాయాల ప్రాసెసిేంగ్ కోసేం ఈ యేంత్రాలు అనువైన లక్షణాలను కలిగ ఉేంటాయి. ప్రాథమిక ప్రాసెసిేంగ్ల్ ప్రధానేంగా, రాళ్ళు వేరు 

చేయడేం, శుభ్పరచడేం, పొట్్టతీసి వేయటేం, పైపొర తీసివేయటేం, గ్రేడిేంగ్ చేయాలి. మరియు నూక లేదా పిేండి చేయాలి. త్రుణధానాయాలను 

సాేంప్రదాయ మరియు క్రొత్త రకేం ఆహారాలకు ఉపయోగేంచవచు్చ. ముడి లేదా ప్రాసెస్ చేయబడిన ధానాయానినా ఆహారేంగా తీసకోవాలేంటే 

పూరి్తగా ఉడికిేంచాలి లేదా పైపొర తొలగేంచాలి మరియు పిేండి చేయాలి. అయితే, ఇేంక వీటి ప్రతాయామానాయ ఉపయోగాల యొకకే 

అవకశాలను పరిశీలిేంచాలిసున అవసరేం ఉేంద్.

బయటి పొరను తొలగంచడం 

డి-కరి్టకేషన్ అేంటే తృణధానాయాల యొకకే బయటి పొరను పాక్షికేంగా తొలగేంచడేం. దేంచడేం లేదా  డి-హలిలిేంగ్ లేదా ఇతర రాపిడి డి-

హలలిరలిను ఉపయోగేంచడేం దా్వరా బయటి పొరను తొలగేంచి బ్యయాేం చేయవచు్చ.
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దంచడం

సాేంప్రదాయకేంగా, పొడి, తేమ లేదా తడి ధానయాేంను  రాతి రోటితో లేదా చెకకే రోకలితో దేంచాలి. సమారు 10 శాతేం న్టిని చలిలి ధానాయానినా 
తేమగా చేస్త బయటి పొరను తొలగేంచడమే కక, కవాలనుకుేంటే గేంజ నుేండి మొలక వచే్చ భాగానినా  వేరు చేస్తేంద్. అయితే, ఈ పదధితిల్ 
కొద్్దగా తడి పిేండిని చేయాలి. అరికెలును కొేంతసపు వేడి న్టిల్ ఉేంచి ఆరబెటి్ట దేంచడేం వలలి పొట్్ట కొేంచెేం తేలికగా ఊడుతుేంద్. ఇద్ 
రాగల్ని జిగురు గుణానినా కూడా తగ్గస్తేంద్.

తిరుగలిల్ విసిరినపు్పడు, ధానయాేం చాలా పొడిగా ఉేండాలి. ద్గువ రాయిపై చేతితో పట్్టకుననా పైరాయి యొకకే కదలిక దా్వరా చూర్ణేం 
చేయబడుతుేంద్. సాధారణేంగా, మహిళలు ఈ శ్రమతో కూడిన పనిని చేసా్తరు. ఒక రోకలి మరియు రోలుతో కష్టపడి పనిచేస మహిళలు 
గేంటకు 1.5 కిల్ల ధానాయానినా పొట్్ట తీయగలరని కొనినా నివేద్కల ఆధారేంగా  ప్ర్కేనానారు. ఇద్ అేంత నాణయామైన పదధితి కదు.

పొటు్ట తీయడం 

దీని కోసేం బ్యయాేం డి-హలలిర్సు లేదా ఇతర రాపిడి డి-హలలిరలిను ఉపయోగేంచవచు్చ. ప్రాసెసిేంగ్ సౌకరాయాలు మెరుగుపరచబడితే మరియు 
అవసరానికి తగనేంత మేంచి-నాణయాతగల పిేండి అేందుబాట్ల్ ఉేంటే  తృణధానాయాలు మరిేంత వినియోగదారులకు అవసరానికి విస్తతృతేంగా 

ఉపయోగేంచబడతాయి. మారెకేటోలి, తృణధానాయాలు ప్రాసెస్ చేయడానికి అనేక యేంత్రాలు అేందుబాట్ల్ ఉనానాయి.

ముడ జొన్న ధానయాం మరియు పొటు్ట తీసిన జొన్న ధానయాం యొకకే పోషక కూరు్ప (100 గ్రాములకి)

వ. సం పోషక పదార్థం ముడ జొన్న ధానయాం పొటు్ట తీసిన జొన్న ధానయాం
1. తేమ (%) 11.90 10.00
2. యా� (%) 1.60 1.70
3. మాేంసకృతు్తలు(%) 10.40 6.56
4. కొవు్వ (%) 1.90 1.10
5. పిేండిపదారా్థలు  (%) 72.60 76.15
6. ఐరన్ (మి. గ్రా) 4.10 2.90
7. కలి్షయేం (మి. గ్రా) 25.00 12.09
8. జిేంక్ (మి. గ్రా) 1.60 1.10
9. రిబోఫ్లివిన్ (మి. గ్రా) 0.13 0.80
10. శకి్త (మి. గ్రా) 349 340

మూలేం: దయకర్ రావు బ్. మరియు ఇతరులు, నూయాట్రియా-సిరియల్సు 2018. -తృణధానాయాలు యొకకే పోషక మరియు ఆరోగయా ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR హైదరాబాద్. ప్జీలు 96.

Major millet dehuller

తృణధాన్యాలలో డ-హలిలుంగ్ యొకకే ప్రయోజన్లు

న్టితో కలిపినపు్పడు పిేండి ఉబ్్ ముద్దగా ఏర్పడే ప్రతేయాక లక్షణేం 

గోధుమలకు ఉేంద్. తృణధానాయాల పిేండిల్  ఈ లక్షణాలు ఉేండవు. 

అేందువలలి, పోషకలను ల్పిేంచడేం దా్వరా అనేక వినూతనామైన 

తినుబేండారేం తినడానికి సిదధిేంగా ఉేండే తృణధానాయాల ఆధారిత 

ఉత్పతు్తలను తయారు చేయవచు్చ. అధిక శకి్త కలిగన పసర (30%) 

తో మాలె్టడ్ రాగ (70%) కలిపి ఆహారానినా బల్ప్తేం చేయడానికి ఈ 

ప్రాసెసిేంగ్ సాధయాపడుతుేంద్.

డి-కరి్టకేషన్ మొత్తేం ప్రోటీన్ మరియు లైసిన్ శాతానినా తగ్గస్తేంద్, 

ఇద్ ఆహారముల్ ప్రొటీన్ వినియోగానినా మెరుగుపరుస్తేంద్. ఖనిజాల 

నష్టేం కూడా తకుకేవగా ఉేంద్. డి-కరి్టకేషన్ పోషకల యొకకే 

ఆహార లభయాతను మరియు వినియోగదారులు తినే ఆహార శాతానినా 

పేంచుతుేంద్. వరిగెలుల్ 100 గ్రాముల ధానయాేంల్, 170 నుేండి 470 

మి.గ్రాల ఐరన్ శాతేం ఉేంట్ేంద్ మరియు డీహలిలిేంగ్ ఫలితేంగా ఫైటేట్ 

శాతేం  తగు్గతుేంద్.
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పొట్్ట తీయడేం చేయడేం వలలి, ఫైటిన్ భాస్వరేం 

శాతేం వరిగెలుల్ 12%, సామలు ల్ 39%, 

అరికెలు ల్ 25% మరియు ఊదలల్ 23% 

తగ్గేంద్.

పొట్్ట తీయడేం చేయడేం వలలి జొననాల్ 40 నుేండి 

50% ఫైటేట్లి, భాస్వరేం రెేండిేంటిన్ తొలగేంచ 

గలదు. జొననాల్ ఇనుము యొకకే జీవ లభయాత 

ఫైటిన్ భాస్వరేం దా్వరా ఎకుకేవగా ప్రభావితేం 

చేయవచు్చ.

జొననా ధానయాేం యొకకే అయానిన్ కరణేం 

చేయగల ఇనుము మరియు కరిగే జిేంక్ శాతేం 

యొకకే గణన్యమైన పరుగుదల వలలి ఈ రెేండు 

సూక్ష్మపోషకల యొకకే మెరుగైన జీవ లభయాతను 

చూపిేంచిేంద్. దీనివలలి పొట్్ట తొలగేంచే 

సమయేంల్ పైపొరతో పాట్, ఫైటేట్లి, ఫైబర్ 

మరియు వర్ణ విరేంజకలను  తొలగేంచడేం 

కూడా జరుగుతుేంద్.

Destoner-cum- 
Grader-cum-Aspirator

Millet mill dehuller - Type I Millet mill dehuller - Type II
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పిండతో పోలిసేతి వివిధ జొన్న విలువ-పంపొందిత ఉత్పతుతిల యొకకే పోషక విలువల పటి్టక 

ఉత్పత్తి ప్రు
త్మ 
(గ్రా)

ప్రోటీన్ 
(గ్రా) 

కవు్వ 
(గ్రా) 

మొతతిం ఫైబర్ 
(గ్రా) 

కరగనిది 
DF (g)

కరిగేది 
DF (g)

కరోబో-హైడ్రేటులు 
(గ్రా) 

శకితి 
(కలరీలు)

జొననా పిేండి 13.80 6.20 2.80 9.69 8.10 1.59 76.15 355

జొననా సోయా 
మిశ్రమేం

7.89 11.92 2.62 12.71 9.77 2.94 63.22 330

జొననా రవ్వ 8.97 7.15 1.20 9.23 7.92 1.31 77.74 350

జొననా పాసా్త 11.47 8.39 1.38 5.56 4.82 0.74 76.21 355

జొననా అట్కులు 13.80 5.09 2.40 5.97 5.43 0.54 74.90 342

జొననా బ్సెకేట్ 5.67 4.59 24.50 5.27 3.54 1.73 60.29 481

మూలేం: దయకర్ రావు బ్. మరియు ఇతరులు, 2018. నూయాట్రియా-తృణధానాయాలు యొకకే పోషక మరియు ఆరోగయా ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR హైదరాబాద్, ఇేండియా. ప్జీలు 96.

పార్-బ్యిలింగ్

పార్-బాయిలిేంగ్ అనేద్ ప్రాథమికేంగా ఊక లేదా పైపొరతో పాట్ ధానాయానినా పాక్షికేంగా వేండే ప్రక్రియ. ముడి ధానయాేంను  ఆవిరిల్ కొేంతసపు 

ఉడికిేంచి ఎేండపటా్టలి. తరువాత పొట్్ట మరియు పైపొరను సలువుగా తొలగేంచవచు్చ. 

మర పట్టడం 

మర పట్టడేం అనేద్ గేంజల్ పిేండి పదార్థేం నుేండి ఊక మరియు దెబ్తిననా భాగానినా వేరుచేస ప్రక్రియ. సహజేంగా దేంపుడు మిలులిల్ 

వివిధ రకల జలెలిడలను ఉపయోగేంచి పిేండి మరియు రవ్వను వేరు చేయవచు్చ. విత్తన పొట్్ట చేయడానికి మిలిలిేంగ్ చేయడేం వలలి 

ధానాయాలల్ మాేంస కృతులు, తినదగన పీచుపదార్థేం, విటమినులి మరియు ఖనిజ పదారా్థలు కొేంతవరకు తగు్గతాయి కని ఇేందువలలి మేంచి 

వినియోగదారుల ఆమోదయోగయాత, పోషకల యొకకే మెరుగైన జీవ లభయాత మరియు మెరుగైన ఉత్పతు్తల తయారీ అనుకూల లక్షణాల దా్వరా 

Millet pulverizer Small millets polisher
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ఇద్ భరీ్త చేయబడుతుేంద్. సజ్జ (పర్లి మిలెలిట్)ల్ నుేండి వచే్చ ఊక భిననామైనద్. ఇేందుల్ తినదగన నూన మరియు పీచు పదార్థేం ఉనానాయి.

నూన తీససిన  తృణధానాయాల పొట్్టను  అధిక-పీచు పదారా్థలు ఉననా ఆహారాలను రూపొేంద్ేంచడేంల్ ముడి పదార్థేంగా ఉపయోగేంచవచు్చ, 

ఎేందుకేంటే ఇద్ నూనతో కూడిన వరిపొట్్టతో పోలిస్త సిలిక అతితకుకేవ లేదా అసలు లేకుేండా ఉేంట్ేంద్. జొననాల్ మిలిలిేంగ్ మరియు 

ఇతర ఉత్పతు్తలల్ పోషక ప్రమాణాలుకు సేంబేంధిేంచిన వివరాలు క్రిేంద్ పటి్టకల్ ఇవ్వబడాడాయి. ప్రాసెస్ చేసిన తృణధానాయాల జీవన విలువ 

మరియు జీర్ణక్రియ క్రిేంద పటి్టకల్ ఇవ్వబడిేంద్.

జొన్న (100 గ్రాముల చొపు్పన) మిలిలుంగ్ ప్రక్రియపై రసయన, ఖనిజ మరియు విటమిన్ కూరు్ప

పారామీటరులు ముడ ధానయాం పిండ సన్న రవ్వ(idli) దొడ్డా ర్రవ్వ (Upma)

తేమ 11.90 13.80 10.17 8.97

యా� (%) 1.60 1.60 0.73 2.03

ప్రోటీన్ 10.40 6.20 6.65 7.15

కొవు్వ (%) 1.90 2.80 1.70 1.20

కరో్హైడ్రేట్లి (%) 72.60 76.15 77.75 77.74

ఐరన్ (mg) 4.10 8.40 10.57 5.10

కలి్షయేం (mg) 25.00 10.03 7.55 5.75

క్రోమియేం (mg) 0.008 0.008 1.27 1.48

జిేంక్ (mg) 1.60 1.30 1.21 1.38

రిబోఫ్లివిన్ (mg) 0.13 0.38 0.11 1.09

శకి్త (Kcal / 100g) 349 355 350 350

మూలేం: దయకర్ రావు బ్. మరియు ఇతరులు, 2018. నూయాట్రియా-తృణధానాయాలు యొకకే పోషక మరియు ఆరోగయా ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR హైదరాబాద్, ఇేండియా. ప్జీ నేం  96.

జొన్న ప్ససింగ్ సమయంలో సూ్థల మరియు సూక్ష్మ పోషక మారు్పలు (100 గ్రాముల చొపు్పన)

పారామీటరులు దొడ్డా రవ్వ అటుకులు సేమియా పాసతి ప్లాలు బిసకేటులు 

తేమ 8.97 13.80 8.43 11.47 5.87 5.67
యా� (%) 2.03 0.63 0.77 0.77 0.63 2.00
ప్రోటీన్ 7.15 5.09 8.39 8.39 5.04 4.59
కొవు్వ (%) 1.20 2.40 1.38 1.38 2.60 24.50
కరో్హైడ్రేట్లి (%) 77.74 74.99 76.21 76.21 83.06 60.29
ఐరన్ (mg) 5.10 87.78 64.51 64.51 2.40 2.25
కలి్షయేం (mg) 5.75 93.15 54.51 64.51 10.26 68.80
క్రోమియేం (mg) 1.47 0.90 0.20 0.215 1.40 0.51
జిేంక్ (mg) 1.38 8.78 7.49 5.74 4.51 BDL
మెగీనాషియేం (mg) 86.02 80.51 67.48 67.48 86.77 56.10
రిబోఫ్లివిన్ (mg) 01.09 0.02 1.28 1.28 0.15 2.26
శకి్త (Kcal / 100g) 350 342 355 355 376 481

మూలేం: దయకర్ రావు బ్. మరియు ఇతరులు, 2018. నూయాట్రియా-తృణధానాయాలు యొకకే పోషక మరియు ఆరోగయా ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR, హైదరాబాద్, ఇేండియా, ప్జీ నేం  96.
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మిల్లుటలు యొకకే యాంటీ ఆకి్సడంట్ చరయాపై ప్ససింగ్ ప్రభావం

యాేంటీ ఆకిసుడెేంట్లి మన శరీరేంల్ కొనినా రకల కణాల నష్్టనినా నిరోధిేంచే లేదా ఆలసయాేం చేస పదారా్థలు. తృణధానాయాలు, పేండులి 

మరియు కూరగాయలతో సహా అనేక ఆహారాలల్ యాేంటీ ఆకిసుడెేంట్లి కనిపిసా్తయి. యాేంటీ ఆకిసుడెేంట్లి మన శరీరేంల్ ఫ్రీ రాడికల్సు ను 

మేరుగుపర్చడానికి సహాయపడతాయి మరియు ఇద్ మొత్తేం ఆరోగాయానినా ప్రభావితేం చేస్తేంద్. కొర్రల యొకకే వివిధ ప్రాసెసిేంగ్ పదధితులు 

మొత్తేం ఫినోలిక్ శాతేం (టిపిసి), మొత్తేం ఫ్లివనాయిడ్ శాతేం (టిఎఫ్సి) మరియు ఆరు రకల ఫినోలిక్ ఆమాలిలపై ప్రభావేం చేస్తేంద్. 

ముడి తృణధానాయాలతో పోలిస్త, పొట్్టతీసిన తృణధానాయాల యొకకే టిపిసి తగు్గతుేంద్ మరియు పొట్్టతీసిన తృణధానాయాలయొకకే టిఎఫ్సి 

పరుగుతుేంద్. పొట్్టతీసిన తృణధానాయాలతో పోలిస్త వేండిన మరియు ఉడికిేంచిన తృణధానాయాల యొకకే టిపిసి మరియు టిఎఫ్సి తగు్గతుేంద్. 

అయినప్పటికీ, మొత్తేం ఫినోలిక్ శాతేం మరియు సిననామిక్ యాసిడ్ శాతేం వేండిన తృణధానాయాలల్ అధికేంగా ఉనానాయి. ఇద్ ఫినోలిక్ 

సమేమాళనాలు, సిననామిక్ ఆమలిేం మరియు ఫైటిక్ ఆమలిేం వేంటి నమూనాలల్ కనిపిేంచే సహజ యాేంటీ ఆకిసుడెేంటలిల్ఎకుకేవ సేంబేంధేం కలిగ 

ఉేంద్. యాేంటీ ఆకిసుడెేంట్ పనితనేం మరియు సిననామిక్ యాసిడ్ మధయా పరస్పర సేంబేంధాలు 0.75 నుేండి 0.89 వరకు ఉేండగా, యాేంటీ 

ఆకిసుడెేంట్ పనితనేం మరియు మొత్తేం ఫినోలిక్ శాతేం 0.83 నుేండి 0.91 వరకు ఉనానాయి. అేందువలలి, వేండిన తృణధానాయాలు మేంచి ఆహారేం.
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15. మిల్లుటలు ది్వతీయ ప్ససింగ్

ప్రాథమికేంగా ప్రాసెస్ (శుద్ధి) చేసిన ముడి పదారా్థనినా ఆహార వినియోగానికి లేదా తినడానికి సిదధిేంగా (రెడీ-ట్-ఈట్) ఉననా మరియు 

వేండడానికి సిదధిేంగా (రెడీ-ట్-కుక్) ఉననా ఉత్పతు్తలకు అనువైన ఉత్పతి్తని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇవి వేంట సమయానినా తగ్గేంచి, 

సౌకరయావేంతమైన ఆహారేంగా ఉపయోగపడుతాయి. తృణధానాయాల ప్రాసెసిేంగ్ యొకకే సాేంప్రదాయ (పాపిేంగ్ మరియు ఫ్లికిేంగ్) 

మరియు సమకల్టన పదధితులు (ఎేండబెట్టడేం మరియు ఎక్సు ట్రూడెడ్ వేంటలు) తృణధానాయాలను ఎకుకేవగా మరియు తినడానికి 

సిదధిేంగా ఉననా ఉత్పతు్తలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగేంచవచు్చ, తదా్వరా ఆహారేంగా వాటి వినియోగేం పరుగుతుేంద్.

ధానాయానినా ముడి ధానాయాల కేంటే ప్లాలుగా మారే్చ ప్రక్రియ, ముడి కొవు్వ మరియు ముడి పీచు పదారా్థలను గణన్యేంగా తగ్గస్తేంద్. 

వీటిల్ కరో్హైడ్రేట్సు మరియు శకి్త విలువలు ఎకుకేవగా ఉేంటాయి. దీనికి కరణేం కొవు్వ మరియు నార (ఫైబర్) పదారా్థలు ధానయాేంల్ 

బయటి పొరల్ ఎకుకేవగా ఉేంటాయి. తదా్వరా ల్పలి పొరల్ ఉననా పోషకలతో పోలిస్త ప్రాసెసిేంగ్ దా్వరా ఇద్ ఎకుకేవగా 

ప్రభావితమవుతుేంద్. అేందువలలి, పఫిేంగ్ పరిసి్థతుల యొకకే కొత్త టెకనాలజీ ఆపి్టమైజషన్, పాపిేంగ్ టెకినాక్ను ఉపయోగేంచి ఇతర ప్రీ-

ట్రీట్మెేంట్సు తో కలిపి తృణధానాయాల నుేండి తినడానికి సిధధిేంగా ఉేండే పదారా్థలను వాణిజయా సా్థయిల్ విస్తరిేంచవచు్చ. తదా్వరా మిలెలిట్ 

ధానాయాల వినియోగానినా ప్రోతసుహిస్తేంద్. అయినప్పటికీ, ధృడమైన ఎేండోసె్పర్మా,  దాదాపు గోళాకరేం మరియు చిననా పరిమాణేం 

కరణేంగా తృణధానాయాల అట్కుల కోసేం, బ్యయాేం అట్కుల కోసేం ఉపయోగేంచే ఎడ్్జ రననార్ కకుేండా హెవీ డ్యాటీ రోలర్ ఫ్లికర్ 

అవసరేం. హైడ్థరమాల్ చికితసులు సా్టర్్చ యొకకే థరోమా-భౌతిక లక్షణాలను తొలగేంచి అట్కులు చేయవచు్చ. ఈ ప్రక్రియల్ మెయిలార్డా 

ప్రతిచరయా జరుగుతుేంద్. దీనిల్ అల్యారోన్ పొరల్ ఉననా చకెకేరలు తృణ ధానాయాల యొకకే అమైనో ఆమాలిలతో ప్రతిస్పేంద్సా్తయి 

మరియు ఆహాలిదకరమైన ఎేంతో సగేంధానినా ఇసా్తయి. 

అట్కుల ప్రక్రియల్ ఫైటేట్సు, విటమినులి మొదలైన పోషక నిరోధకలను తగ్గస్తేంద్, ఖనిజాల జీవ లభయాతను పేంచుతుేంద్. ఉత్పతి్తకి 

మేంచి రూపానినాస్తేంద్. ఇలా ప్రొటీన్ మరియు కరో్హైడ్రేటలి జీర్ణతను పేంచుతుేంద్. వీటితో పాట్, బ్కిేంగ్ టెకనాలజీలను కూడా 

బాగా ఉపయోగేంచవచు్చ. అనేక అధయాయనాలల్ తృణధానాయాల పోషకత విషయేంల్ గోధుమ ఆధారిత ఉత్పతు్తలతో సమానేంగా 

ఉననాట్లి సిఫారుసు చేస్తనానాయి. ఇద్ తృణధానాయాలను పేండిేంచే రైతుల ధైరాయానినా పేంచేద్గా ఉేండి మరియు తృణధానాయాల ఆహార 

ఉత్పతు్తల డిమాేండ్ను పేంచిేంద్.

తృణధాన్యాల యొకకే విలువలతో కూడన వివిధ ఆహార ఉత్పతుతిలు

1. రాగ నుేండి మాల్్ట

2. తృణధానాయాల నుేండి పఫ్సు

3. ఎక్ష్్రీడెడ్ సానాక్సు

4. ఎక్ష్్రీడెడ్ ఫాలిక్సు వలికితీసిన రేకులు

5. తక్షణ జొననా ఇడీలి మిక్సు

6. తక్షణ ఉపామా మిక్సు

7. తక్షణ దోస మిశ్రమేం

8. తక్షణ పొేంగల్ మిక్సు

9. తృణధానాయాల తక్షణ లడ్డా మిక్సు

10 జొననా ముయెసీలి

11. తృణధానాయాల సెమోలినా

12. తృణధానాయాల వరిమాసెలిలి మరియు పాసా్త

13 తృణధానాయాల కుకీలు

14. తృణధానాయాల బ్రెడ్ / బన్

15. తృణధానాయాల కేక్

16. తృణధానాయాల పిజా్జ
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1. రాగ మాల్్ట తయారీ

మేంచి అేంకురోత్పతి్త కలిగన మేంచి నాణయామైన రాగని మాల్్ట తయారీకి వాడాలి. ధానాయానినా మొదట న్టిల్ కడగాలి. తరువాత 18-

24 గేంటలు  ఒక పాత్రల్ శుభ్మైన న్టిల్ ధానాయానినా నానబెటా్టలి. న్టిని రెేండు లేదా మూడుసారులి మారా్చలి. 12 గేంటల సపు 

నానబెటి్టన తరువాత, ధానాయానినా బయటకు తీసి మళీళు కడగాలి. అదనపు న్టిని తీసివేసిన తరువాత, ధానాయానినా గోన సేంచి (గన్నా 

బాయాగ్) లేదా మేందేంపాటి వసత్రేం మీద పరిచి, ఉష్్ణగ్రత మరియు తేమను బటి్ట మర్క గుడడాతో కపా్పలి. తదా్వరా ఇద్ ఒకేవిధమైన 

మొలకలు ఏర్పడటానికి దోహదపడుతుేంద్. అేంకురోత్పతి్త సమయేంల్ మొలకలు తేమగా ఉేండటానికి అవసరమైనపు్పడు మధయా 

మధయాల్ న్టిని చలులికోవాలి. రాగకి రెేండు రోజుల అేంకురోత్పతి్త కలేం సరిపోతుేంద్. అేంకురోత్పతి్తని ఎకుకేవసపు ఉేంచినటలియితే, 

వేరులి మరియు కేండేం పరుగుతాయి, దీనివలలి మాలి్టేంగ్ నష్టేం అధికేంగా జరుగుతుేంద్. ఈ సమయేంల్ ఆహారేం జీర్ణక్రియను 

ప్రోతసుహిేంచే ఎేంజైమ్ల అభివృద్ధి జరుగుతుేంద్. వాటిల్ ముఖయామైనవి పిేండి పదారా్థలు, మాేంస కృతు్తలు మరియు కొవు్వ జీర్ణమయేయా 

ఎేంజైములు. రాగల్ పిేండి పదారధిేం ఎకుకేవ మరియు ముఖయామైన ఎేంజైమ్ అమైలేస్ కూడా ఉేంట్ేంద్. తరువాత, ఒక వసత్రేంపై పల్చగ 

పరచి ధానాయానినా 6-8 గేంటలు ఎేండల్ ఎేండబెటా్టలి. ఎేండిన వేంటనే, శుభ్మైన, పొడివసాత్రనికి వయాతిరేకేంగా ధానాయానినా సనినాతేంగా 

రుద్దడేం దా్వరా మొలకలు తొలగేంచబడతాయి. వేరు చేయబడిన మొలకలు మాలె్టడ్ రాగని వద్లివేసా్తయి. ఒక ఇనుప పాత్రల్ 

మాలె్టడ్ రాగని తీసకొని 65-70oC వద్ద వేడిచేసి కొేంచెేం వేయిేంచాలి. దీనివలలి మాలి్టేంగ్ పిేండి పదారా్థలు మరియు మాేంసకృతు్తల 

జీర్ణసా్థయిని పేంచుతుేంద్ మరియు అదనేంగా న్టిల్ కరిగే విటమినులి ఖనిజాలు, ఇతర జీవ పోషకలు మెరుగు పరచబడతాయి. 

వేయిేంచిన ధానాయానినా పిేండి పటా్టలి మరియు 80 నుేండి 100  జలెలిడ మె� దా్వరా లేదా మసిలిన్ వసత్రేం దా్వరా జలెలిడ పటా్టలి.  అలా రాగ 

పొేంద్న  పోషక నాణయాత, మెరుగైన జీర్ణ ఎేంజైమ్లను కలిగ ఉేండి, అనుబేంధాహారేంగాను, శశు ఆహారాలు, మాలె్టడ్ పాల ఆహారాలు, 

ఆరోగయా ఆహారాలు, వైదయా ఆహారాలు మొదలైనవి తయారు చేయడానికి అనువుగా ఉేంట్ేంద్. సెేంట్రల్ ఫుడ్ అేండ్ టెకనాలాజికల్ రీసెర్్చ 

ఇన్సి్టట్యాట్ (సిఎఫ్టిఆర్ఐ), మైసూర్ వారు రాగ మాల్్ట ఆధారిత అనుబేంధాహారాలను అభివృద్ధి చేసిేంద్.
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2. తృణ ధాన్యాల ప్లాలు 

తృణ ప్లాలు అనేద్ వేయిేంచి పపి్ఫేంగ్ చేయటేం లేదా గన్ పఫిేంగ్ యొకకే ఫలితేం. ఇకకేడ తృణ ధానయాేం (ధానయాేం యొకకే సారూపయా 

ఆకరేం) కు అనుగుణేంగా గరిష్ట పరిమాణేంకి ఉబు్తుేంద్. ఇద్ గన్ మెషిన్ ను ఉపయోగేంచి పఫ్ చేయబడిన RTE (తినడానికి 

సిదధిేంగా ఉేంద్) చిరుతిేండి. గన్ పపి్ఫేంగ్  మెషిన్ ఒక తిరిగే బారెల్పై పొట్్ట తీసిన తృణ ధానయాేంతో నిేంపబడుతుేంద్ మరియు 

మిశ్రమానినా కల్చడేం వలన తృణ ప్లాలు ఉత్పతి్త అవుతుేంద్. పఫ్సు ద్గుబడి 94%;  ఉప-ఉత్పతి్త ద్గుబడి 6% (చిననా పఫ్సు మరియు 

పఫ్డా ధానాయాలు).

తృణ ప్లాల తయారీ ప్రక్రియ

తృణ ధానయాం 

గన్ పపి్ఫంగ్

జొన్న సజ్జ కర్ర

జొన్న ప్లాలు సజ్జ ప్లాలు కర్ర ప్లాలు

వరీగుకరణ పొటు్ట తీయటం

నీరుచలలుటం కండషనింగ్ పొటు్ట తీసిన ధానయాం

తృణ ప్లాలు
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3. ఎక్్స ట్రూడడ్ స్నక్్స (వెలికితీసిన ఉత్పతుతిలు)

ఎక్సు ట్రూడెడ్ సానాక్సు రెడీ-ట్-ఈట్ (తినడానికి సిదధిేంగా ఉేండే) ఉత్పతు్తలు. ఇవి టి్వన్-సూ్రి హాట్ ఎక్సు ట్రూడర్ ను ఉపయోగేంచి 

తయారుచేయబడతాయి. ఇద్ వేడెకికేన గుేండ్రని మరియు మైనస్ ఆకరపు అచు్చలల్కి పేంపడేం దా్వర వేండిన ఉత్పతి్తని సృషి్టస్తేంద్. 

వాణిజయాపరేంగా వలికితీసిన సానాక్సు చాలావరకు మొకకేజొననా నుేండి తయారు చేయబడతాయి; ఇకకేడ ఎక్సు ట్రూడర్ ల్ జొననా గ్రిట్సు, 

బ్యయాేం, రాగ, గోధుమ మరియు మొకకేజొననా పిేండితో ఆహారేం  తయారవుతుేంద్. న్రు కలిపి కేండిషనిేంగ్ చేసిన ఈ మిశ్రమానినా 

సానాక్సు ఉత్పతి్త చేయడానికి టి్వన్-సూ్రి-ఎక్సు-ట్రూడర్ గుేండా పేంపుతారు. రూపేం మరియు రుచిల్ వైవిధాయాలను సృషి్టేంచడానికి 

కవలసిన సగేంధ ద్రవాయాలను కూడా దీనికి కలపవచు్చ. వలికి తీసిన పదారా్థలను ఎేండపటా్టలి. సానాక్సు ద్గుబడి - 90%, ఉప-ఉత్పతి్త 

ద్గుబడి - 10%.

ఎక్్స ట్రూడడ్  స్నక్్స తయారీ ప్రక్రియ

తృణ ధానయాం

తృణ ధానయాం వరీగుకరణ నీరు కలపడం

పిండ ముదదెను కట్ చ్సి 
రూపుదాలచేడంవెలికితీసిన ఉత్పతుతిలుప్కింగ్  చ్యటం
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4. ఎక్్స ట్రూడడ్  ఫ్లుక్్స (వెలికితీసిన అటుకులు)

ఎక్సు ట్రూడెడ్ ఫ్లిక్సు రెడీ-ట్-ఈట్ ఉత్పతు్తలు, ఇవి టి్వన్-సూ్రి-హాట్ ఎక్సు-ట్రూడరునా ఉపయోగేంచి తయారుచేయబడతాయి, ఇద్ 

తాపనను ఎక్సు ట్రూషన్ చరయాతో కలిపి రేండ్ ఆకరపు ఉత్పతి్తని తయారుచేయడానికి రోలర్ ఫ్లికర్ మెషీన్ల్ మరిేంత చదునుగా 

ఉేంట్ేంద్. వలికితీసిన రేకులు జొననా గ్రిట్సు (ఫ్లిక్సు), గోధుమ మరియు మొకకేజొననా పిేండి నుేండి తయారవుతాయి. అలా్పహారేంనకు 

రూపేం మరియు రుచిల్ రకలను సృషి్టేంచడానికి కవలసిన సగేంధ ద్రవాయాలతో పూత వేయవచు్చ. అట్కుల (ఫ్లిక్సు) ద్గుబడి - 88%; 

ఉప-ఉత్పతి్త ద్గుబడి - 12% (ఉత్పతి్త దా్వరా తీసివేయబడినద్, చదును చేయని అట్కులు).

       

వరిగెలు

ఎక్్స ట్రూడడ్ ఫ్లుక్్స తయారీ ప్రక్రియ

      

తృణ ధానయాం వరీగుకరణ
నీటిలో కసేపు 

న్నించాలి

కలపడంరోడర్ ఫ్లుకింగ్వెలికితీసిన
ప్లాలు

ప్కింగ్ చ్యటం

అండ్ 
కర్రలు

సజ్జలు రాగులు జొన్నలు సమలు కర్రలు ఊదలు

వరిగెల  
అటుకులు

అండ్ కర్ర 
అటుకులు

సజ్జ 
అటుకులు

రాగ 
అటుకులు

జొన్న 
అటుకులు

సమ 
అటుకులు

కర్ర 
అటుకులు

ఊద  
అటుకులు
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తక్షణ మిశ్రమాలు

5. తక్షణ జొన్న ఇడ్లు మిశ్రమం

ఇడీలి అనేద్ ఎకుకేవగా దక్షిణ భారత దేశపు వేంటకల్లిని దేశీయ సాేంప్రదాయ అలా్పహారేం. ఇద్ బ్యయాేం, రవ్వ మరియు పపు్పధానాయాల  

మిశ్రమము.  దీనిని న్టి ఆవిరి (ప్రషెర్ కుకకేర్) తో తయారు చేసా్తరు. దీనిని సాధారణేంగా కూరగాయల మసాలా లేదా పచ్చడితో 

తిేంటారు.   దీనిల్ జొననా ఇడీలి మిశ్రమేం, జొననా రవ్వ + మినప పపు్ప, ఉపు్ప, సిట్రిక్ యాసిడ్ మరియు సోడియేం బైకరో్నేట్ ప్రధాన 

పదారా్థలుగా ఉపయోగేంచబడాడాయి. అనినా పదారా్థలు గ్ేండరోలి ఒకే విధేంగా కలపబడాడాయి. సూత్రీకరిేంచిన మిశ్రమేం MPET పాయాకిేంగ్ 

మెటీరియల్ల్ పాయాక్ చేయబడిేంద్.

తక్షణ జొన్న ఇడ్లు మిశ్రమం

జొన్న

తక్షణ ఇడ్లు మిశ్రమం జొన్న రవ్వ + మినప పపు్ప రవ్వ జలిలుంచాలి

ఉపు్ప +నిమ్మ ఉపు్ప + 
స్డయం బై కరబోనేట్మిశ్రమాని్న కలపాలిప్కింగ్ చ్యటం

జొన్న ఇడ్లు మిశ్రమం
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6. తక్షణ ఉపా్మ మిక్్స

ఉపామా అనేద్ దక్షిణ భారతదేశపు వేంటకలల్ ఒకటి. ఇద్ గోధుమ / బ్యయాేం నుేండి తయారుచేసిన రవ్వ, పపు్పధానాయాలు, 

పోపుగేంజలు మరియు సగేంధ ద్రవాయాలతో కూడిన సమేమాళనేం. తక్షణ జొననా ఉపామా మిశ్రమేం జొననా రవ్వ, శెనగ పపు్పను ఉపయోగేంచి 

తయారుచేయవచు్చ. ఆవాలు, కరివేపాకు, ఎేండు మిరి్చ, ఉపు్ప, నూనను పదారా్థలుగా ఉపయోగేంచాలి. రవ్వ, ఆవాలు, శెనగ పపు్ప 

విడిగా వేయిేంచాలి. జొననారవ్వకు, వేయిేంచిన ఆవాలు, శెనగ పపు్ప, కరివేపాకు ఉపు్ప వేసి కలపాలి. ఎేండబెటి్టన కలిమిశ్రమేం MPET 

పాయాకిేంగ్ మెటీరియల్ల్ పాయాక్ చేయాలి.

తక్షణ ఉపా్మ మిక్్స తయారీ ప్రక్రియ

జొన్న రవ్వ జల్లుడ పట్టడం శెనగ పపు్ప + ఆవాలు  
కలపాలి

నూనెలో వేయించాలి 
కరివేపాకు, ఎండ్ మిరిచే 

కలపండ

తక్షణ ఉపా్మ మిక్్సమిశ్రమాని్న కలపండ

ఉపా్మ మిక్్స

జొన్న

ప్కింగ్ చ్యటం

ఉపు్ప కలపండ
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7. తక్షణ దోస మిశ్రమం 

దోస అనేద్ ఎకుకేవగా దక్షిణ భారతీయ వేంటకల్లిని దేశీయ సాేంప్రదాయ అలా్పహారేం. ఇద్ బ్యయాేం, రవ్వ  మరియు పపు్పల 

నుేండి తయారైన అట్్ట. సాధారణేంగా దీనిపై కూరగాయల మసాలా నిేంపడేం లేదా పచ్చడితో తీసకుేంటారు. తక్షణ జొననా దోస 

మిశ్రమేంను జొననా పిేండి, మినప్పపు్ప (2: 1), ఉపు్పను కలిపి తయారు చేయాలి; సిట్రిక్ యాసిడ్ మరియు సోడియేం బైకరో్నేట్ ప్రధాన 

పదారా్థలుగా ఉపయోగేంచబడాడాయి మరియు గ్ేండరోలి ఒకే విధేంగా కలపబడాడాయి. కలిపిన మిశ్రమేం MPET పాయాకిేంగ్ మెటీరియల్ల్ 

పాయాక్ చేయబడిేంద్.

తక్షణ దోస మిక్్స తయారీ ప్రక్రియ

జొన్న

జొన్న పిండ & 
మినప్పపు్ప (2: 1)

Sorghum dosa Rawa

ఉపు్ప, నిము్మపు్ప &
వంట స్డ్ కలపండ మిశ్రమాని్న కలపండ

ప్కింగ్ చ్యండ
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8. తక్షణ పొంగల్ మిక్్స

పొేంగల్ ఒక రుచికరమైన దక్షిణ భారత సాేంప్రదాయ అలా్పహార వేంటకేం.  దీనిని సాధారణేంగా బ్యయాేం మరియు పసలు నుేండి 

తయారుచేసా్తరు. ప్రాసెస్ చేసిన జొననా, పసలు, సగేంధ ద్రవాయాలు మరియు పోపుగేంజలు ఉపయోగేంచి తక్షణ పొేంగల్ మిశ్రమానినా 

తయారు చేయవచు్చ. ఈ మిశ్రమానినా మూడు కపు్పల వేడిన్టిల్ వేసి, నయియా లేదా పాలతో కలిపి మూడు విజిల్సు వరకు ప్రెజర్ కుకకేర్ల్ 

ఉడికిేంచాలి.  సూత్రీకరిేంచిన మిక్సు MPET పాయాకిేంగ్ మెటీరియల్ల్ పాయాక్ చేయబడిేంద్.

తక్షణ పొంగల్ మిక్్స తయారీ ప్రక్రియ

జొన్న

జొన్నఅటుకులు (మందం) 
& పసరపపు్ప

------

పోపు దినుసులు 
కలపండ

మిశ్రమాని్న బ్గా కలపండ

ప్కింగ్ చ్యండ
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9. మిల్లుట్ ఇన్స్టంట్ లడ్డా మిక్్స

లడ్డా అనేద్ పిేండి / సెమోలినా, తకుకేవ కేలరీల చకెకేర, పాకేం మిశ్రమేం నుేండి తయారైన భారతీయ తీపి  పదార్థేం. ఇద్ బేంతి 

ఆకరేంల్ ఉేంట్ేంద్. ఇద్ కలి్చన జొననా ప్లాల పిేండి, రాగ పిేండి, సజ్జ పిేండి నుేండి దీనికి తకుకేవ కయాలరీల చకెకేర పొడితో పాట్ 

ఇేందుల్ పేండులి మరియు యాలకులు కలుపుతారు. మిశ్రమానినా నయియా లేదా పాలతో కలిపి గుేండ్రని బేంతుల ఆకరేంగా తయారు 

చేసకోవాలి. ఈ విధేంగా తయారయిన మిక్సు MPET పాయాకిేంగ్ మెటీరియల్ల్ పాయాక్ చేయబడుతుేంద్.

తక్షణ లడ్డా మిక్్స తయారీ ప్రక్రియ

తృణధాన్యాల పిండ 
(జొన్న, రాగ &సజ్జ) జలిలుంచుట వేయించుట

వేయించిన పొడ పండ్లు 
మరియు ఏలకులు జోడంచండ

చకెకేర పొడ 
జోడంచండ

ఆరబెట్్టలి

జొన్న రాగ

పాకేజంగ్
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10. జొన్న ముయెసీలు

ముయెసీలి అనేద్ తేన మరియు పొడి పేండలిను జొననా అట్కులల్ కలపడేం దా్వరా తయారైన వేంటకేం. జొననా ముయెసీలి మిశ్రమానినా 
తయారుచేస విధానేం, మేందపాటి అట్కులు పొడిగా వేయిేంచి తేనతో పూత వేయాలి. జీడిపపు్ప, బాదేం, పిసా్త, ఎేండు ద్రాక్షలను 

వేయిేంచి దీనికి కలపాలి.

జొన్న ముయెసీలు తయారీ ప్రక్రియ

జొన్న

జొన్న అటుకులు త్నె జోడంచండ వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్్స 
కలపండ

మిశ్రమాని్న కలపండజొన్న ముయెసీలుపాకేజంగ్
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11. మిల్లుట్్స సమోలిన్ (రవ్వ/సుజ)

తృణధానాయాలు (సజ్జ, రాగ మరియు కొర్ర) డ్రై మిలిలిేంగ్ దా్వరా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. పొడి ధానాయాలు శుభ్పరచడేం మిలిలిేంగ్ ప్రక్రియతో 
ప్రారేంభమవుతుేంద్. శుభ్పరిచిన ధానాయానినా దేంపుడు మిలులిలల్ మిలులి చేసి ఎేండోసె్పర్మా, గేంజ మరియు పొట్్టను వేరు చేసి రవ్వను 
తయారు చేసా్తరు. ఈ రవ్వల్ 3 రకలు ఉనానాయి. రవ్వను తయారు చేయడానికి తృణధానయాేంను పల్వరైజ్ చేయాలి. రవ్వ పరిమాణేంతో 
వైవిధాయాలు భిననాేంగా ఉేంటాయి.  అేందువలలి మిలులిల్ని మె� పరిమాణానినా ప్రాసెస్ చేయడానికి అవసరమైన వేరియేంట్ ప్రకరేం 
సరు్దబాట్ ఈ విధేంగా చేయబడుతుేంద్: ముతక రవ్వ (కిచిడి రవ్వ) ద్గుబడి 68-72%; ఉప-ఉత్పతి్త ద్గుబడి 32-28% (మీడియేం / 
ఫైన్ రవ్వ, పిేండి మరియు పొట్్టను  కలిగ ఉేంట్ేంద్); మధయాస్థ రవ్వ (ఉపామా రాక) ద్గుబడి 71-76%; ఉప-ఉత్పతి్త ద్గుబడి 29-24% 
(ముతక / చకకేటి రవ్వ, పిేండి మరియు పొట్్టను కలిగ ఉేంట్ేంద్); ఫైన్ రవ్వ (ఇడీలి రకేం) ద్గుబడి 74-80%; ఉత్పతి్త ద్గుబడి దా్వరా 

26-20% (ముతక / మధయాస్థ రవ్వ, పిేండి మరియు పొట్్టను కలిగ ఉేంట్ేంద్).

మిల్లుట్్స ముడ రవ్వ తయారీ ప్రక్రియ

జొన్న. రాగ, సజ్జ, 
కర్ర  ధానయాం శుభ్ర పరచండ కండషనింగ్ 

చ్యాలి

నీరు కలపండ
సుత్తి మిలులు/

పల్వరైజ్శీతల్కరణ

మిల్లుట్ సమోలిన్తరలించడం పాకేజంగ్

జొన్నలు సజ్జలు రాగులు
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12. మిల్లుట్్స వరి్మసలిలు మరియు పాసతి

కోల్డా ఎక్సు ట్రాక్షన్ ఉపయోగేంచి పాసా్త మరియు వరిమాసెలిలి తయారు చేసా్తరు. తకుకేవ ఖరు్చతో ఇద్ చాలా ఉపయోగకరేంగా ఉేంట్ేంద్ 

మరియు నిరేంతర ప్రాసెసిేంగ్ సామరధి్ేంతో ఆహార ప్రాసెసిేంగ్ రేంగేంల్ ఇటీవలి సేంవతసురాలల్ అతయాేంత ఉపయోగకరమైన 

సాేంకేతిక పరిజా్ఞనాలల్ ఒకటిగా చెపు్పకోవచు్చ. జొననా/రాగ/సజ్జ/కొర్ర సెమోలినాను వరిమాసెలిలి తయారీ యేంత్రేం యొకకే మికిసుేంగ్ 

కేంపారె్ట్మేంట్ ల్ మిళితేం చేసి 30 నిమిష్లు న్టితో కలుపుతారు మరియు వరిమాసెలిలిని రేండ్ డై, పాసా్త అచు్చలు ఉపయోగేంచి 

వీటిని వలికి తీసా్తరు. తృణ ధానాయాలల్ తకుకేవ గూలిటెన్ శాతేం ఉననాేందున పాసా్త తయారీకి గోధుమలు కన్స శాతేం అవసరేం కబటి్ట 

గోధుమలు కలుపుతారు. వీటి ద్గుబడి - 99%; ఉప-ఉత్పతి్త ద్గుబడి  1% (అతితకుకేవ).

మిల్లుట్్స పాసతి తయారీ ప్రక్రియ

రాగ / కర్ర  / సజ్జ ,  
గోధుమ సమోలిన్ బరువు చూడ్లి జలిలుంచాలి

మిశ్రమం కలపాలినీరు జోడంచండవెలికితీత మరియు కటి్టంగ్

శీతల్కరణఆరబెట్టడం పాకేజంగ్

సజ్జలు కర్రలు రాగులు
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బేకరీ ఉత్పతుతిలు

13. మిల్లుట్్స కుకీలు (బిసకేటులు)   

కుకీలు (బ్సకేట్సు) కుట్ేంబేంల్ వివిధ వయసల వారు వినియోగేంచే రెడీ-ట్-ఈట్ ఉత్పతి్త. 100% మిలెలిటలి కుకీని పాలినటరీ మికసుర్, 

ఆటోమేటిక్ కుకీ మేకిేంగ్ మెషిన్ మరియు రోటరీ ఓవన్ ఉపయోగేంచి తయారు చేసా్తరు. చకెకేర, పాల ఘనపదారా్థలు, ట్రాన్సు ఫ్రీ-

ఫాయాట్, ఉపు్ప మరియు ఒకేలాేంటి రుచి పదారా్థలతో పాట్ సజ్జ, రాగులు మరియు ఉననాతమైన నాణయాత గల కొర్ర పిేండిని ఉపయోగేంచి 

కుకీలను తయారు చేయవచు్చ. కుకీ 92%; ఉప-ఉత్పతి్త ద్గుబడి 8% (పిేండి యేంత్రేంల్ మిగలి ఉేంద్, బ్రోకెన్ కుకీలు లేదా కల్చనిద్

మిల్లుట్్స కుకీలు బేకరీ ఉత్పత్తి తయారీ ప్రక్రియ

రాగ / కర్ర  / సజ్జ,  
గోధుమ సమోలిన్

చకెకేర, పాలు  
ఘన్లు

పాలునెటరీ

శీతల్కరణరోటరీ ఓవెన్
కుకీల స్వయం చాలక  

యంత్రం

పాకేజంగ్

జొన్నలు సజ్జలు రాగులు
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14. తృణధాన్యాల బ్రెడ్ / తృణ ధాన్యాల బన్ 

బ్రెడ్ అనేద్ ఒక రెడీ-ట్-ఈట్ ఉత్పతి్త. ఇద్ పిేండి, న్రు, నయియా లేదా వనస్పతి, ఉపు్ప మరియు ఈస్్ట మిశ్రమానినా కలపడేం దా్వరా 

తయారు చేయబడుతుేంద్, ఈ పిేండిల్ పై మిశ్రమాలు కలిపి, తరువాత పిేండిని ర్టె్టగా కల్చడేం జరుగుతుేంద్. ఐ ఐ ఎేం ఆర్ వారు 

ర్టె్టల్ 50% గోధుమలను మిగలిన 50% సజ్జ , రాగ లేదా కొర్ర పిేండితో విభిననా నిష్పతి్తల్ తీసకుని, నాణయామైన ఈస్్ట, ట్రాన్సు ఫ్రీ ఫాయాట్, 

ఉపు్ప మరియు చకెకేరను కలిపి తృణధానాయాలతో ర్టె్టలు తయారు చేయుచునానారు. పిేండిని వివిధ ఆకరాలల్ పరచి, ఆపై ర్టె్ట 

ఓవన్ల్ కలా్చలి. పిేండిని గుేండ్రని బేంతులుగా  తయారు చేసి బనునా గా తయారు చేయవచు్చ.

Process of millets bread/bun preparation
తృణ ధాన్యాల బ్రెడ్ / బన్ తయారీ ప్రక్రియ

రాగ/కర్ర/సజ్జ, గోధుమ,  
ఈస్్ట జోడంచండ

వెన్న ల్దా వనస్పత్, ఉపు్ప 
మరియు చకెకేర

పిండ మెతతిగా
కలపాలి

బేకింగ్ ట్రే లో  
నూనె పూయటంప్రూఫింగ్న్క్ బ్యాకింగ్

బేకింగ్షేపింగ్ పాన్ నుండ వేరు
చ్యడం

సజ్జలు కర్రలు రాగులు

సన్నని ముకకేలుగా 
కోయటంపాకేజంగ్ చలలు బరచటం
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15. మిల్లుట్్స కేక్

కేక్ అనేద్ ఒక రెడీ-ట్-ఈట్ ఉత్పతి్త, ఇద్ పిేండి, చకెకేర, కొవు్వ, గుడులి మరియు సవాసన పదారా్థల మిశ్రమానినా కలపడేం దా్వరా 

తయారు చేయబడుతుేంద్, పై పదారా్థలన్నా కలిపిన, తరువాత ఓవన్ ల్ కల్చడేం జరుగుతుేంద్. 100% సజ్జ, రాగ లేదా కొర్ర 

పిేండిని మరియు నాణయామైన కొవు్వ, చకెకేర, గుడులి మరియు చాకెలిట్/వనిలాలి సారానినా జోడిేంచడేం; మరియు అనినా తృణధానాయాలను 

విభిననా నిష్పతి్తల్ ఉపయోగేంచి ఐఐఎేంఆర్ వారు మిలెలిట్ కేకులు తయారు చేశారు. రాగ కేక్ తయారుచేసిన అనినా కేకులల్ చాలా 

ఆమోదయోగయామైనద్.

మిల్లుట్్స కేక్ తయారీ ప్రక్రియ

వెన్న ల్దా ఆయిల్, 
చకెకేరలు మరియు 
గుడ్లు జోడంచండ

మిశ్రమం బ్గా 
గలకట్్టలి

జొన్న / సజ్జ / రాగ ల్దా 
కర్ర పిండని జోడంచండ

కూల్  మరియు 
పాయాక్

సజ్జలు కర్రలు రాగులు

చాకెలుట్ / వనిలాలు 
ఎసన్్స

పారచే్మంట్ కగతంతో కప్ప 
బడన బేకింగ్ అచుచేలో 

ఉంచండ

ఓవెన్ 180 డగ్రీల సంటీగ్రేడ్ 
వదదె 25 నిమిషాలు వేడ 

చ్యండ 
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16. మిల్లుట్్స (తృణధాన్యాలు) పిజ్్జ

పిజా్జ అనేద్ ఒక రెడీ-ట్-ఈట్ ఉత్పతి్త. ఇద్ పిేండి, ఈస్్ట, ఉపు్ప కొవు్వ మరియు రుచినిచే్చ పారీసులె మిశ్రమానినా కలపడేం దా్వరా తయారు 
చేయబడుతుేంద్. ఈ మిశ్రమేం పిేండిగా మారుతుేంద్, తరువాత ఈ పిేండిని కల్చడేం జరుగుతుేంద్. 50% జొననా, సజ్జ, రాగ లేదా కొర్ర 
పిేండి, 50% చకకేటి గోధుమ పిేండిని ఉపయోగేంచి మిలెలిట్ (తృణధానాయాలు)  పిజా్జను IIMR వద్ద తయారు చేశారు, నాణయామైన కొవు్వ, 
ఈస్్ట, ఉపు్ప మరియు చకెకేరను కలుపుతారు; మరియు అనినా మిలెలిటలిను విభిననా నిష్పతి్తల్ కలుపుతుేంద్. పిజా్జ బ్స్ చేయుటకు అనినా 

చిరు ధానాయాలల్కి జొననాలు ఎకుకేవ ఆమోదయోగయామైనవి.

మిల్లుట్్స (తృణధాన్యాలు) పిజ్్జ  తయారీ ప్రక్రియ

తృణధాన్యాల + గోధుమ
 పిండ

జలిలుంచండ చకెకేర, కవు్వ, ఈస్్ట &
గుడ్డా

కోరిన రుచిని 
జోడంచండపిండ కలపండనీరు కలపండ

బేకింగ్
పిండని కలిపి పిజ్్జ 
బేస్ గా పరచండ శీతల్కరణ

కటి్టంగ్

జొన్నలు సజ్జలు రాగులు కర్రలు

పాయాకింగ్ 
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కతతి తరం వంటలు -  పాత తరం ఉత్పతుతిలు

జొననా ముడి పదారా్థలల్  పీచు పదార్థేం అధికేంగా ఉేంట్ేంద్. అనినా వయససుల వారికి అనుకూలమైన ఆహారేం. దీనిని తయారు 

చేయడేం తేలిక.  నోటికి అనువైన రుచిని కలిగ ఉేంట్ేంద్. ఇేందుల్ మెగీనాషియేం, ఐరన్, జిేంక్ మరియు  పీచుతో కూడిన ప్రోటీన్ 

అధికేంగా ఉేంట్ేంద్. దీనిని ఉదయేం, మధాయాహనాేం,  సాయేంత్రేం వేళ మేంచి ఆహారేంగా చెప్పవచు్చ. 

జొననా రోల్సు, జొననా బూేందీ లడుడా, జొననా సమోస,  జొననా వడ, జొననా అరిసెలు మరియు జొననా షరబత్ ను కనుగొనానారు.

జొన్న రోల్్స

జొన్న అరిసలు

జొన్న బూందీ లడ్డా

జొన్న షరబత్

జొన్న వడలు
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