
డిస ెంఫర్  భాసెం లో ఉద్యాన ెంటలలో చేమవలసిన నులు 
భామిడి :భామిడిలో ూముగగలను ఉత్ేేజ  
మిచి త్వయగా ూత్ త్ెిపెంచడయతుకి , ఆడ ూల 
శాత్ెం  ెంచడయతుకి తృొ టాషిమెం న ైటరేట్ 10 
గాా .+ఫో మాన్ 2 గాా . ఒక లీటయు తూటికి కలిి 
ిచికామి చేమాలి.  ూముగగ దశలో త్ేన  
భెంచు ుయుగు తువాయణకు లీటయు తూటికి  
ముదటి దశలో  కలో మో ైమితౄాస్ 2.5 మి.లీ. కలిి 
ూత్ ముదలభయా సభమెం , ిెంద్ెలు 
త్మాయభయా సభమెంలో , ఆకుల  ైనే 
కాకుెండయ ముదళ్ళ  ైన , కొభమల ైన కూడయ 
ిచికామి చేమాలి. యసెం ీలచే ుయుగులను 
అదుు చేమడయతుకి ముగగ  సభమెంలో లీటయు 
తూటికి 1.6 మి.లీ. మోనోకలాటోతౄాస్ కలిి 15 
మోజుల వావధిలో మ ెండుసాయుో  ిచికామి చేమాలి.    
 

 

 
త్ేన  భెంచు ుయుగు  



అయటి: అయటి త్ోటలోో  కలుు లచకుెండయ 
శుబేెంగా ఉెంచి , త్లోి  చెటటు  చుటృు  వచేే 
ిలకలను ఎపటికుపడు కలసివేమాలి. అలాగే 
అవసమాతుి ఫటిు  తూటి త్డి ఇవావలి. 
నులిుయుగులు ఆశిసతే   ముకకకు 25- 40 గాా . 
కామోోపూామాన్ గులుకలు ముకక ముదలు దగగయ 
10 స ెం.మీ. లోత్ులో వేసి భటిుత్ో కిప 
త్ేలికతృాటి త్డి ఇవావలి. త్ెలో చకకయకేలు  యకాతుకి 
నయలుగో దతౄా ఎయువులు వేమాలి. 

 

 
నులిుయుగులు ఆశిెంచిన అయటి త్ోట 

చీతూ,తుభమ:   చీతూ,తుభమకి  సితౄాయసు చేసిన 
ఎయువులు వేమాలి. వేయుకుళ్ళళ మాకుెండయ 
భెంకలజ బ్ 25గాా ./10 లీటయుో  లచద్య 
కామ ోెండయజిమ్ 2 గాా . ఒక లీటయు లచద్య 1 శాత్ెం  
ఫొ మోో  మిశభాెం తూళ్ళలో కలిి  చెటో ముదళ్ళలో 
తృాదెంత్య త్డిచేలా తృో సుకలవాలి.  
  త్దుమి  90 కిలోల శువుల ఎయువులో 
3 కిలోల ట్ైకైలడమామ భమిము 3 క .జి.ల 
సుడోమోనయస్ కలిిన మిశభాాతుి వాయెం 
మోజుల త్మావత్  ఒకొకకక చెటటు కి 10 కిలోల  
చొుపన  వేమాలి. 
 

 

తుభమలో వేయు కుళ్ళళ 



ఉసిమి:  ఫెయుడును ఆశిెంచే ుయుగుల 
తువాయణకు, ుయుగు విసమిజెంచిన ద్యమాా తుి 
తీసివేసి యెంద్యే లలోో  డెైకలో మోవాస్ 1 మి.లీ. లచద్య 
కిమోసిన్ లచద్య డెైమిథోభెట్ 2 మి.లీ. ఒక  
లీటయు తూటికి కలిిన భెందును  యెంద్యే లోో  
తృో మాలి. 

 

 
          ఉసిమిలో ఫెయడు ుయుగు 

ఫొ తృాపభ :  ముకకలు నయటర 15 మోజుల 
భుెందు 40 x40x40 స ెం.మీ. గుెంత్లు 
తీమాలి. గుెంత్ల ై భటిు కి 5 కిలోల శువుల 
ఎయువు,  కిలో వేిెండి , 20 గాా . అజోస ైపమిలోెం , 
20 గాా . తృాసో ప ఫాాకటుమిమా వేసి ఫాగా కలిి 
గుెంత్ తుెంతృాలి. 45-60 మోజుల వమసుుని 
15 స ెం. మీ. తృొ డవుని ముకకలతు గుెంత్లో 
సామెంతే్ెం ూట నయటటకలవాలి. త్ోట చుటృు  
ముకకలు  నయటాడయతుకి 15 మోజుల భుెంద్ే 
మ ెండు వయుసల ఆవిశ ,ఆభుదెం, 
ముకకజొనిను   ఆకయషక ెంటలుగా వేసు  
కలవడెం వలో వ ైయస్ త్ెగుళ్ళ వాాిేతు 
త్గిగెంచవచుే. త్ెలో ద్ోభ నుెంచి ముకకలను 

 
ఫొ తృాపభ లో వ ైయస్ త్ెగులు 

 



కాతృాడుకునేెందుకు ఎకమాకు 12-15 సుు 
యెంగు అటులను త్ోటలో అభమాేలి. తువాయణకు 
వేనూన  2.5 మి.లీ.+ అసిపతట్ 2.5 గాా .+ 
జిగుయు 0.5 మి.లీ. ఒక లీ. తూటికి కలిి ిచికామి 
చేమాలి. డిేప్ దధతిలో చిని ముకకలకు 2 
మోజులకు, ఒకలక ముకకకి 8 లీ.   దా 
ముకకలకు మోజుకు  20-25 లీటయో తూటితు 
 టాు లి.   

 

 

సతృో టా: కామలు ఎద్ిగే దశలో ఉనిుపడు 
కామ త్ొలుచు ుయుగు ఆశిెంచకుెండయ వే  
గిెంజల కషామెం 5 శాత్ెం లచద్య వేనూన  ( 
0.15 శాత్ెం) 5 మి.లీ. ఒక  లీటయు తూటికి కలిి  
ిచికామి చేమాలి. ఉధృతి అధికెంగా 
ఉనిుపడు మోనోకలాటోతౄాస్ 1.6 మి.లీ. లచద్య 
తృొే ప నోతౄాస్ 2 మి .లీ. ఒక  లీటయు తూటికి కలిి  
చిగుయో దశలో  ుయుగు భెందులను ిచికామి 
చేమాలి.  
 ఆకు  జలలో డ గూడు ుయుగు  యొకక  
తీవేత్ త్గిగెంచుకలవడయతుకి 2.6 ఎెం.ఎల్    
కలో మి ైమితౄాస్  కలిి ిచికామి చేమాలి.  
  

 
     సతృో టా లో కామత్ొలుచు ుయుగు  

 



కాాఫేజీ, కాలీఫో్వర్ :  ెంటల నయశిెంచే డెైభెండ్ 
ఫాాక్ భాత్ తువాయణకు వామాతుకి ఒకసామి 
చొుపన  ఎన్.ి.వి.(N.P.V) వ ైయస్  ద్యే వణెం 
(250 లాయవల్ ఇకివవాలలెంట్   200 లీటయో తూటికి   
కలిి) నయలుగు సాయుో  ిచికామి చేమాలి.  
ఉదృతి ఎకుకవగా ఉనిుపడు మ ైభాన్ 1 
మి.లీ. ఒక  లీటయు తూటికి కలిి కలత్కు 15 
మోజుల వావద్ి ఉెండేలా ిచికామి చేమాలి. 
ఆవాలు ెంటను ఆకయషణ ెంటగా కాాఫేజీ , 
కాలీఫో్వర్ ెంటలోో  వేసుకలవాలి.  

 
కాాఫేజీలో డెైభెండ్ ఫాాక్ భాత్ 

ఉలోి:  ఉలోి  నయటోను డిస ెంఫయు  15  లోు ూమేిచేమాలి. 
ఆభల్ తృామ్: 
 మువువ ఆకు ముదట సుు చేగా భామి 
కబాేణయ గోదుభయెంగులోకి భాయుత్ుెంద్ి. 
త్ెగులు సో కిన మువువ ఆకులు కులోు తృో భ 
కబాేణయ ముదలు నుెండి వేేలాడుత్యభ. 
మువువ ఆకు ముదలు లోతు కణజాలెం ూమేిగా 
కుళో్టెం వలన మువువ ఆకును లాగినుపడు 
సులబెంగా ఊడి వసుే ెంద్ి. కులోున మువువ 
నుెండి దుమావసన వసుే ెంద్ి.  
 మజభానాెం:  

 
 

 



  త్ెగులు సో కిన మువువ ఫాగాతుి లాగి 
కులుళన ఫాగాతుి తీసివేమాలి. ద్యతు మీద 
కాయోెండిజిమ్ 20  గాా . 100 మీ.లీ. తూటికి కలిి 
లేటి  భుదాలా చేసి ూమాలి. ద్ీతుత్ో తృాటట 
మోనోకలాటోతౄాస్ 1మీ.లీ.  లీటయు తూటికి కలిిన 
ద్యే వణయతుి త్ెగులు సో కి  శుబేమిచిన మువువ 
ఫాగెం లో ూమడెం వలన ుయుగులు 
ఆశిెంచకుెండ అమికడుత్ుెంద్ి. 

 

 
 

ఆభల్ తృామ్ లో మువవ కుళ్ళళ త్ెగులు 
 

చయభెంతి :  చయభెంతి ఆకుల  ై త్ెలోటి ఫూజు 
 యుగుత్ుెంద్ి.  ఆకులు మాలితృో త్యభ. ద్ీతు 
తువాయణకు 2.5 గాా . గెంధకెం ఒక లీటయు తూటికి 
కలిి ిచికామి చేమాలి.  

 
చయభెంతిలో ఫూడిద త్ెగులు 



గులాబీ:  త్ోటలోో  ఆకు , ముగగ త్ొలుచు 
ుయుగుల తువాయణకు స ైపనోశాడ్ 0.3 మి.లీ. 
లచద్య కలో మాెంటాే తులితృోే ల్ 0.3 మి.లీ. లచద్య 
ఇెండయకటుకార్ో 1 మీ.లీ. ఒక తూటికి కలిి 
ిచికామి చేమాలి.  

ముగగ త్ొలుచు ుయుగు 
భలలో : త్ోటలో ఆకులను దూసి , ఎయువులు వేసి తూటి త్డులు ఇవావలి. ేతి ముకకకు 8-10 
శువుల ఎయువుత్ో తృాటట 90 గాా . నతే్జతు , 120 గాా . ఫాసవయెం , తృొ టాష్ ఎయువులను కొభమ 
కతేిమిెంులు చేసిన వ ెంటనే ఇవవడెం ద్యవమా ూలు త్వయగా  వచేే అవకాశభుెంద్ి.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  

సుు: ఆఖమి దతౄా ఎయువులు ఈ భాసెం  
ముదటి క్షెం లోల వేమాలి. దుెంకుళ్ళళ 
ఆశిసతే  3 గాా . బెటలాకిుల్ లచద్య 3 గాా . 
భెంకలజ బ్ +2 మి.లీ. మోనోకలాటోతౄాస్ లీటయు 
తూటికి కలిిన భెందు ద్యే వణయతుి ముకక 
తృాదుల దగగయ నేల త్డిచేలా తృో మాలి. 
దుెంకుళ్ళళ ఆశిెంచినుపడు తూటి త్డుల 
భధా వావధి  ెంచయలి.  

 

 
సుులో దుెం కుళ్ళళ     

మియ: సితౄాయసు చేసిన ఎయువులు వేసి , అవసమాతుి ఫటిు  ససాయక్షణ చయాలు చేటిు , అెంత్య 
కృషి చేసి, తూటి త్డులివావలి 



 

దతుమాలు:  మ ెండో  సామి కలుు తీమాలి. 
త్ేలికతృాటి త్డితువావలి. ఫూడిద త్ెగులు 
తువాయణకు, లీటయు తూటికి 1 గాా . కాయోెండయజిమ్ 
లచద్య గెంధకెం 3 గాా . లచద్య క మాథేన్1 మీ.లీ. ,  
తనుఫెంక తువాయణకు డెైమిథోభెట్ 2 మీ.లీ. 
కలిి ిచికామి చేమాలి.   

             దనయాలలో ఫూడిద త్ెగులు  
 

అలోెం:   ఆలసాెంగా నయటటకుని చోటో వితే్న 
దుెంల సతకయణ కొనసాగిెంచయలి. 

 

 
అలోెం 

 బెెంతి:  మ ెండో  సామి కలుు తీసి , గోయుా  
గుెంటకలత్ో అెంత్యకృషి చేమాలి.  ఫూడిద 
త్ెగులు  తువాయణకు లీటయు తూటికి 3 గాా . తూటిలో 
కమిగే గెంధకెం తృొ డితు కలిి ెంట న ల మోజుల 
వమసుుపడు 15 మోజుల వావధిత్ో  ిచికామి 
చేమాలి. లచద్య ఎకమాకు 10 కిలోల గెంధకెం 
తృొ డితు  చలోి తువామిెంచవచుే.    

 
                  బెెంతిలో ఫూడిద త్ెగులు  


