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స ేంద్రీయ వ్యవ్సాయేం అనగా నేమి? 

• 
స ేంద్రీయ వ్యవ్సాయేం అనగా, వ్యవ్సాయని ఒక నమూన గా చేస ితద్వరా 
తాజాగా, రుచికరమ ైన మరియు ప్ీమాణికమ ైన అహారానిి, ప్ీకృతి జీవ్ 
చక్ాా నిి అనుసరిేంచి తీసుక్ోవ్డేం ఒకక ముకకలో చేప్ాాలేంటె , 
వ్యవ్సాయ ఉతాతతు లను ప్ీకృతి విధానేం మరియు మూలేంతొ ప్ ేంద్డఒ 
అని అరథేం. 
ద్రనిని ప్ ేంద్డానిక్,ి స ేంద్రీయ వ్యవ్సాయేం క్ొనిి లక్షాలను, సూతాీ లను 
మరియు సహజ ప్ద్ఢతి త  ోఅవ్లేంబేంచాలి. 
ప్ీకృతి ప ై మానవ్ుని ప్ీమేయానిి తగిగేంచడేం. 
వ్యవ్సాయ ప్ద్ధతతలను ఇేంచుమేంచు ప్ీకృతి క్ి అనుసేంధానేం అయ్యయల 
చూడాలి. 



స ేంద్రీయ వ్యవ్సాయేం – సూత్రీ ల 

 
ఆరోగ్య సూతీ్ము: 
స ేంద్రయీ వ్యవ్సాయము , నేల, మొకక, జేంతతవ్ులు, 
మానవ్ుల ఆరోగాయనిి ప ేంచ ేవిధేంగా మరియు ప వై్నిి 
ఒకకటగిా విడద్రయరాని సేంబేంధేం ఉేండేలా చేయడేం. 
పరాయవ్రణ శాస్ర సూత్రీ లు:- 
జీవ్ ప్రాయవ్రణ ప్ద్ధతతలు మరియు ప్రాయవ్రణ చక్ాా లను 
అనుసరిేంచి, వాట ిసేంబేంధేం క్ొనసాగటేటలు  చూడడమ ే
స ేంద్రయీ వ్యవ్సాయేం. 

పారదరశక సూత్రీ ము: 
స ేంద్రయీ వ్యవ్సాయము తప్ానిసరిగా సహజ ప్రాయవ్రణ 
సేంబేంధానిిప్రద్రశకేంగా అనుసరసిూు  జీవ్ప్రమ నై అవ్క్ాశాలను నిరిమేంచాలి. 
సేంరక్షణ సూతీ్ము:- 
స ేంద్రయీ వ్యవ్సాయేం తప్ానిసరగిా తగు జాగాతు గా మరయిు బాధయతగా 
నిరవహ ేంచాలి తద్ావర ప్ీసుు త మరయిు భావితరాల వార ిఆరోగాయనిి మరియు 
బాగును క్ాప్ాడాలి. 



అధిక జీవ్ స ేంద్రీయ నేల సథి తి 

•సారవ్ేంతమ నై స ేంద్రీయ నేల ఈ క్ిాేంద్ ిలక్షణాలను కలిగి వ్ుేంటలేంద్.ి 

• స ేంద్ియీ కరబనేం  0.8-1.5% కలిగి ఉేంటలేంద్ి. 
• మొతుేం సూక్షమజీవ్ుల సముద్ాయము ( బాయక్టీరియ, శిలేంద్ాీలు 
మరియు యాక్ిీనోమ ైసిటస్) తప్ాని సరిగా  1 x 10 /gm ప ైనే 
ఉేంటలేంద్ి. 
• ఒక కయయబక్ అడుగుక్ి కనిసేం  3-5 వానప్ాములు కలిగి ఉేంటలేంద్ి 
• తప్ాని సరిగా చిని జీవ్ులు చిమలు వ్ేంట ిప్ురుగులు సరిప్డ సేంఖ్యలో ఉేండాలి 

• తప్ాని సరిగా నేల జీవానిి కలిగి ఉేండాలి. 
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స ేంద్రీయ వ్యవ్సాయ పదధ త్ులు 

•ప్ేంట మారిాడి చేయడేం వ్లన నేల ఉప్రితలేంలో ఉని వ్నరులు ఉద్ాహరణకు నతీజని 

సిథరీకరణ బాయక్టీరియ ప్ురిు సాథ య్లో వినియోగిేంచవ్చుు. 

• రసాయనిక ఎరువ్ుల వాడకేంప ై ఖ్ఛితమ ైన నిబేంధనలు ప్ాటిేంచాలి. ముఖ్యేంగా 
ప్శువ్ుల బాయక్టీరియా నాశక్ాలు, ఆహార వ్యశకలప ై,ప్కీ్ిాయ సహయక్ాలు మరియు 
ఇతర ప టలీ బడుల ప ై నియేంతీణ ప్ాటిేంచాలి. 

•ప్శువ్ుల ఎరువ్ుల వ్ేంటి on form ఉతాాద్క్ాలు మరియు ఫారేంలో తయారయ్యయ గడిి  వ్ేంటి వాటిని ఉప్యోగిేంచాలి,  

•వాయధిని తటలీ కుని సాథ నిక వాతావ్రణ ప్రిసిథతతలను తటలీ కునే మొకకల మరియు ప్శు 

జాతతలను ఎనుిక్ొవ్లి. 

•ప్శుజాతతలను అనుసరిేంచి స ేంద్ిీయ ప్ద్ారథల తోనే గాలి బాగా వీచే ప్ద్ధతి లో ప ేంచాలి. 



 డ్ 

నేల మరియు నీట ిపరిరక్షణ 

• 

• 

• 

• 

నేల ఉప్రితలేం లదే్  ాప నై మటిీ  (2” to 8”లోతత వ్ున  ి) లోఅధిక 
శాతేం స ేంద్రీయ ప్ద్ారథము మరియు సూక్షమజీ వ్ులు ఉేంటాయ్. 

ద్ునిక్ాలను తగిగేంచాలి మరయిు ఎత ైన చ టును 
ప్ లేం గటు ప  ైనాటడేం వ్లన గాలి క్ోత (wind 

errosson) ను అరికటీవ్చుు. 

వ్రద్ల సమయేంలో నేల క్ోతను అరికటీడానిక్ి అడుి గటలీ లు 
మరియు నేలను కపిా ఉేంచే తీగ జాతి మొకకలను ప ేంచాలి. 

నేల లొని తేమను క్ాప్ాడటానిక్ి మరియు కలుప్ు మొకకలను 
ప రగకుేండా చూడడానిక్ి నేలను మొకకల వ్యరాథ లతో ఆచాుధన 

చేయలి. 

Tall trees on 
border 

Minimum Tillage Mulching with biomass 



ఉష్ణో గ్రత్ను నిరవహ ేంచుట 

జీవ్పరమ ైన అచ్రాదన 

నేల ఉప్రితలేం ప  ైఆచాుద్న చేయడేం ద్ావరా 
నేలలోని తేమను మరియు నీట ివినియోగ 
సామరాథ నిి ప్రిరక్షిేంచవ్చుు. 
• వివిధ రక్ాల మొకకల ైన వేప్, ఉసిరి, చిేంత, రేగు 
మరియు  గ్లురిసిడియాను ప్ లేంగటుప ై నాటడేం 
వ్లన ఉష్ణో గాతలను నియేంతిీేంచవ్చుును. 



అనిి జీవ్రాశులను రక్షేంచడేం 

• ప్ేంట వ్యరాథ లతో జీవ్ ఆచాుద్న చేయడేం వ్లన నేలలోని అనిి 

జీవ్రాశులకు రక్షణ ఏరాడుతతేంద్ి. 

• వానప్ాములు మటిీని గులు  చేసి, ప్ేంట వ్యరాథ లను కుళ్ళేంప్జేసి 
ప్ణ ష్ాక్ాలను నేలకు ఇసాు య్. 

•ఉప్యోగకరమ ైన సూక్షమజీవ్ులు ప్ణ షక్ాల ప్ునరివనియోగకరణలో, 
నతజీని సిథరీకరణ భాసవరము ద్వీ్ణీకరణ మరియు క్ిరణజనయ 
సేంయోగక్ిాయలో తోడాడతాయ్. 



ఎరువ్ులు – నేల సేంమృదధ త్ 

Mixed Cropping 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

పేంట మారిిడ:ి 
పేంట మారిిడ ిపాటిేంచ్రలి , ధరనరయలు, పపుి ద్ినుసులు మరయిు ఇత్ర 
పేంటలను మారిి మారిి సాగ్ుచ్ేయాలి త్ద్రవరా సేంవ్త్సరేం పొ డవ్ున ఒకే పేంట 
పేండిేంచడేం ద్రవరా వ్చ్ేి నష్ాా లు త్ొలుగ్ుత్రయి. 

ఇలా చ్ేయడేం ద్రవరా నేల సారవ్ేంత్మౌత్ుేంద్ి పురుగ్ులు మరియు త్ెగ్ుళ్ళ 
జీవిత్ చకరలు ద్ెబ్బతినడేం వ్లన చీడ పీడల ఉదృతి త్గ్ుు త్ుేంద్.ి 

మిశ్రమ పేంటలు: 
నేల సమృదధ ేం చ్ెేందుత్ుేంద్ి, జీవ్ వ ైవిదయేం పొ లేంలో వ్ుేండటేం వ్లన సహజ 
శ్త్ుీ వ్ులు పెరిగిి్ చీడ పీడలు త్గ్ుు త్రయి. 

ఈ పదధ తి ర ైత్ుకు అదనపు లాభేం చ్ేకూరిడమే కాకుేండర కరువ్ు మరియు ఇత్ర 
పరిసథి త్ులలో పీధరన పేంట వ ైపలయేంలో ఈ మిశ్రమ పేంట ఆద్రయేం ర ైత్ుకు క ేంత్ 
వ్సు్ ేంద్ ి



పచ్చిరొటా ఎరువ్ులు మరియు భూమిని కపథి ఉేంచ్ ే

పేంటలు 

• ప్చిురొటీ ఎరువ్ుల ైన అవిస , జీలుగ మరియు ఇతర ల గూయ మనెస ి 

ప్ేంటలను వసె ినలేలో కలియ ద్ునాిలి.(30 kg వితాు నేం ఒక 
ఎక్ారానిక్)ి 

• అచాుధన ప్ేంటలు నేల కామక్షయేం నుేండ ిభూమ లో తేమను 
రక్షిసాు య్.ఈ ప్ేంటలను తిరిగ ిభూమ కలియద్ునివ్చుును. 

• ప్ేంట అవ్శెష్ాలు మరియు ప్ేంట వ్యరాథ లు స కరిేంచి ప్చిు రొటీ 

ఎరువ్ులుగా ఉప్యోగిేంచి భూసారానిి ప ేంచవ్చుు. 



నేల సమృదధ త్ – పాీధమిక అేంశాలు 

•వివిధ స ేంద్ిీయ మూల ప్ద్ాధ రథలు: నేలలోని ప్ణ షణకు 
వినియోగప్డతాయ్. సూక్షమజీవ్ులు అధికేంగా వ్ుేండ ేనేలలు 
మొకకల ప్ణ షణకు క్ావ్లసిన ప్ణ షక్ాలను అేంద్జేసాు య్. 

•పొ లేం వ లుపుల లభయమయి  ైమూల పదరాి లు  క్ోళ్ళ 
ఎరువ్ులు జీవ్న ఎరువ్ులు, రాక్ ఫాస ాట్, బో న్ మీల్, 

నూన ేగిేంజల పిేండ,ి సునిేం మొద్ల నైవి. 
• 

• పొ లేంలో లభయమయియయ మూల పద్రధ రాి లు:  ప్చిురొటెీ  
ఎరువ్ులు, ప్ేంట అవ్శెష్ాలు, బయోమాస్, ప్శువ్ుల 
ఎరువ్ు, కేంప్ణ సుీ , సేంమృద్ధ  కేంప్ణ సుా , బ్యోడెైనమిక్ 
కేంపణ సుా , వానపాముల ఎరువ్ు మొదల ైనవి. 



లు 

జీవ్న ఎరువ్ులు 

 సూక్షమజీవ్ుల ద్ావరా తయారుచేసనివి జీవ్న ఎరువ్ులు 
•ర్ైజోబయేం , అజటొబేక్ీ్ ర్, అజోస ైైరిలు ేం, ప్ాస ాట్ సిథరికరిేంచ  
బాయక్ిీరియ , ప్ టాషియేం సిథరికరిేంచ  బాయక్ిీరియా సూడోమోనాస్ 

మొద్ల ైనవి నేలలోని జీవ్ప్ణ షక లభయతకు ఉప్యోగప్డతాయ్. 

 తకుకవ్ రసాయనిక ఎరువ్ులు వాడని ప్ లాలోు  జివ్న ఎరువ్ులు 
సామరథయేం ఎకుకవ్గా వ్ుేంటలేంద్,ికనుక ఈ ఎరువ్ులు స ేంద్ిీయ 
వ్యవ్సాయానిక్ ిబాగా ఉప్యోగప్డుతాయ్. 



వితున శుద్ిి : 

• 300 ml నీటిలో 200 gm అజటోబేకీర్/ అజోస ైా రలిు ేం/ర్జైోబయేం మరియు 
ప.ియస్.బ ని బగా కలప్ాలి. ఈ మశామానిి 10-12 క్.ిలో వితునానిక్ ిచేతితో బాగా 
కలప్ాలి. ఈ విధేంగా వితాు న శుద్ిి  చసేని వితునాలను నీడలో అరబటేిీ , వెేంటన ే

చలుు క్ోవాలి. 

 క్షార మరియు చౌడునేలలకు ఒక క్ి.లొ. సునేం (లేద్ా) జిప్సేంని తేమగా 
వ్ుని జీవ్న ఎరువ్ులు ప్టిీ ేంచిన వితనాలకు ప  ైప్ూత వేయాల 



బిజామృత్ేం త్యారి: 

a.5 క్్.జి ల అవ్ు ప డను ఒక గుడి లో చుటిీ  ద్ానిని నీటలిో వేలాడకటాీ లి. 

• (B)  మరొక డీమ్ లో50 గాా  సునిేంని ఒక లిటరు నీటకి్ ి12-16 గేంటల ప్ాటల ఉేంచాలి. 

• © వేర ేడీమ్ లో మొద్ట ిచ సిన అవ్ు ప డ మశామానిి మూట నుేండ ి
పిసక్ాలి అద్ విధేంగా సునిేంని కయడ గుడి నుేండ ిపిసక్ాలి.ద్రనిక్ ి5 లిటరు 
ఆవ్ు ప్ేంచితానిి , 5౦ గాా  ప్ుటీమనుిని మరియు 20 లిటరు నిటిని కలప్ాలి. 

• (D) ప  ైద్ాీ వ్ణానిి 8 to 12 గేంటలప్ాటల ఉేంచాలి, 

• (E) తరువాత ప  ైద్ాీ వ్ణానిి వ్డప్ణయాలి. 

• (F) ఈ బజామృతానిి వితునశుద్ిి క్ి ఉప్యోగేించాలి. 

(వితునాల ప ై ఈ బీజామృతానిి చలిు , నీడలొ ఆరబటెాీ లి.) 



నరరు వేరలను ముేంచ్ె చ్చకిత్స: 

• 5-10 లిటరు నిటిలో1-2Kg అజటోబకీేర్/అజోస ైా రలిు ేం మరియు ప.ియస్.బ ని కలిప ి
ద్ానిలొ నారు వేరును 20-30 నిమష్ాలు ఉేంచిన తద్నేంతరేం నాటాలి. 

• వ్ రి లో  (2mt x 1.5mtx 0.15mt) బెడ్ ను తయారుచేస ి5 cm వ్రకు నీటిని నిేంప ి
ఒక్ోకకక ద్ానిక్ ి2 kgచోప్ుాన అజోస ైారిలు ేం మరియు ప.ియస్.బ కలిపి నారు వేరును 8-12 
గేంటల ప్ాటల (రాతీేంత) ఉేంచి, తద్ుప్ర ినాటాలి. 



జీవ్న ఎరువ్ులు నేలకు అేంద్ిేంచుట:1 

• 2 కి్.లో అజోస ైారిలు ేం/అజటొబాకీర్+ 2 kg PSB 
ఒక ఎకరాకు అవ్సరేం అవ్ుతాయ్. 

• ప ై బాయక్ిీరియాలను విడివిడిగా 2 లిటరు  నిటిలొ కలప్ాలి. 

•ప  ైద్ాీ వ్ణానిి విడివిడిగా  50 క్.ిలోల గుటీగా ప టిీన ప్శువ్ుల 
ఎరువ్ుప  ైచలాు లి.  

• ప  ైమశమాానిి బాగా కలిప ిఒక రాతీేంతా ఉేంచాలి.. 

• 12 గేంటల తరువాత ర్ేండు మశమాాలను విడివిడిగా కలప్ాలి. 

•ఒక వేళ్ ప్ లేంలొ మొకకల సేంఖ్య ఎకుకవ్గా ఉేంట ెఈ జీవ్న ఎరువ్ుల ప్రిమణానిి 

ప ేంచాలి. 

• ………..తద్ుప్రి ప జిలోకుడా క్ొనసాగుతతేంద్ి. 



• అము  నేలలకు  25 kg ల సునిేం ప ై మశమాానికి్ కలప్ాలి. 

• ప్ేండు  తోటలలో ఈ మశమాానిి డిబు ర్ అన ెప్రికరానిి ఉప్యోగిేంచి 

వేరు ద్గగరగా వేయాలి. 

• సాధారణ ప్ేంటలలో ఈ మశమాానిి/ ఎరువ్ుని ప్ేంట వితేుముేంద్ు ప్ లేం 
అేంతా ప్డేటటలు  వెద్జలాు లి. 

• చ రకు తోటలలో 30-40 రోజులు తరువాత ఈ జీవ్న ఎరువ్ుల మశామానిి 
సాళ్ళలోు  వేరుకు ద్గగరగా వేయాలి. 

• ఆలు గడి ప్ేంటకు నాటిన 20 రోజులకు (లేద్ా) బో ద్ులు ఎగద్ోస  సమయేంలో వేయాలి. 

జీవ్న ఎరువ్ులు నేలకు అేంద్ిేంచుట:2 



జీవామృత్ేం త్యారి విధరనేం: 

• ఆవ్ు ప డ 10 kg,ఆవ్ు మూతేీం- 10 lit,బెలు ేం 2 kg,ఏద్ ైన ప్ప్ుాల ప్ డ-ి 2 kg 
మరియు అడవి మటిీ  1kg ని  200 lit నిటీలో కలిప ి2 రోజులు ప్ులియ బేటాీ లి. రోజుకు 
ర్ేండు సారుు  ఈ ద్ాీ వ్ణానిి కలప్ాలి. 
ఒక ఎకర ప్ లానిక్ ినీటి ద్ాీ రా అేంద్ిేంచవ్చుును (లేద్ా) 10% ద్ాీ వ్ణానిి పిచిక్ార ి
చేయవ్చుును. 



పేంచగ్వ్వ త్యారీ విధరనేం :- 

• ఆవ్ు ప డ-5 kg,ఆవ్ు మూతీేం 3lit,ప్ాలు 2 lit,ప రువ్ు 2 lit,నెయ్య-1 kg ఈ 
ప్ద్ారాథ లను ఒక కుేండలో తీసుకుని ఆ కుేండ మూతని గుడితో కటిీ  7రోజుల ప్ాటల 
ప్ులియబెటాీ లి. రోజుకు ర్ేండు సారుు  తిప్ాాలి. 

• 100 ల నీటిక్ ి౩ లటరు  ప్ేంచగవ్య ద్ాీ వ్ణేం చొప్ుాన కలిపి నేలప  ైపిచిక్ార ిచేయాలి. నీట ి
ద్ావరా ఒక ఎకరా ప్ లేంనకు ఈ ప్ేంచగవ్య అేంద్ివ్వడానిక్ ి20 lit అవ్సరేం అవ్ుతతేంద్.ి 



దశ్గ్వ్య త్యారీ విధరనేం: 

• క్ావ్లసిన ప్ద్ారాథ లు – ఆవ్ు ప డ 5 kg, ఆవ్ు మూతీేం 3 lit, ఆవ్ు ప్ాలు- 
2 lit, ప రుగు-2 lit,నెయ్య-1 kg, చ రకు రసేం- 3 lit, లేత క్ొబబరి నీరు- 3lit,  
12 అరట ిప్ేండు  గుజుు  , ద్ాీ క్ష రసేం -2 lit.  
•తయారీ విధానేం:- 
 ఒక ప్ాతీలొ/డీమ్ లో మొద్టగా ఆవ్ు ప డ మరియు 
ఆవ్ు నేయ్యని కలిప,ి మద్య మద్యలొ తిప్ుాతూ ౩ రోజుల ప్ాటల 
ప్ులియనివావలి. 

 



దశ్గ్వ్య త్యారి క నసాగిేంపు 

• ఈ మశామము 18  రోజులలో తయారవ్ుతతేంద్.ి చ రకు రసేం దొ్రకని ప్క్షేంలో  500  గాా  బెలాు నిి ౩ లిటరు నీటలిో కలిప ివినియోగిేంచుక్ోవ్చుును. 
•ప  ైప్ాటల పిచిక్ారీక్ ిప ై ద్ాీ వ్ణము 3-4 లిటలు తిసుకుని  100  లటరుు  నీటిక్ ికలిప ివాడుక్ోవాలి. నేలలో వేస  ప్క్షేంలొ  20  లిటరు ద్శగవ్య 1 ఎకరేం ప్ లేంక్ ి
సరిప్ణ తతేంద్.ి వితున శుద్ిి క్ ికయడా ఇద్ ిఉప్యోగప్డుతతేంద్.ి 



పేంట ఎదుగ్ుదలకు మరియు రక్షణకు పొ లేంలో త్యారు 
చ్ెసుక ను పదద త్ులు:- 
• 1. సేంజీవ్క్: మటిీని/నేలను సూక్షమజీవ్ులతో సేంవ్ృద్ిి  చేయుటకు మరియు ప్ేంట 
వ్యరాథ లను తవరగా కుళ్ళేంచడానిక్ ిఉప్యోగప్డుతతేంద్.ి 

• 2.అమృతప్ాణ:ి నతజీని సిథ రీకరిేంచు మరియు భాసవరేం 
సిథ రీకరిేంచు బాయక్టీరియా వ్ృద్ిిచ ేంద్ుతాయ్. 

• 3.ఘాఢమ ైన స ేంద్ిీయ ఎరువ్ు: మరిిడ ిసమయేం లో అధనపు 
పొ షకాలు అద్ిేంచడరనిక ిసహయపడుత్రయి  

• 4. ఘాడమ ైన క ళ్ళ ఎరువ్ు: ప్ షక్ాలు ఎకుకవ్గా తీసుకున ేప్ేంటలకు 
ఉప్యోగప్డుతతేంద్ ి



పొ లేంలో త్యారు చే్స  పధరరాి లు:- 

• 1.సేంజీవ్క్: – 100 kg ఆవ్ు ప డ  

, 100 lit ఆవ్ు మూతీేం మరయిు 500 gm బలెు ేం 

300 lit నీటలిో 500-lit మూసిన డీమ్ నేంద్ు 
కలప్ాలి.తరావత 10 రోజుల ప్ాటల ప్ులియనివావలి. 

• ద్రనిని 20 ర్టలు  నీటితో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచిక్ార ి
చేయాలి. (లేద్ా) నీట ీద్ావరా అేంద్ిేంచాలి. 



2. అమృత్ పాణ ి

• ఆవ్ు ప డ 10 kg  లకు 500 gm తేనె కలప్ాలి. ద్రనిక్ి 250 
gm ద్ేశవాళీ ఆవ్ు నెయ్య కలిపి,చాలా వేగేంగా తిప్ాాలి. ద్రనిని 
200 lit నీటిక్ి కలప్ాలి. ఈ మశమాానిి(200 lit) ఒక ఎకరా 
భూమలో చలాు లి (లేద్ా) నీటితో ప్ారగటాీ లి.30 రోజుల 
తరువాత ర్ేండవ్ సార ిసాళ్ళ మధయ/ నీటి ద్ావరా అేంద్ివావలి. 

పొ లేంలో త్యారు చ్ేస  పధరరాి లు:- 



పొ లేంలో త్యారు చ్ేస  పదద రాి లు …..క నసాగిేంపు. 

• 3. ఘాడమ ైన స ేంద్రీయ ఎరువ్ు త్యారి:- 
 

• చపే్ వ్యరాథ లు (ఎముకల వ్యరాథ లు కసాయ్ అేంగడ ినుేండ ితేవాలి. 

•1  భాగేం నూన ెగిేంజల పిేండ.ి 

•1%  క్ొడి గుడుి  ప ేంకు(మొతుేం బరువ్ుక్ి) 
• రాక్ ఫాస ాట్ - 1-5% 

• మోలాసస్ మరయిు పిడిక్ిలి నిేండుగా అడవి మనుి. 

• వాణిజయ ప్రేంగా అేంద్ుబాటలలో ఉేండ  10-12  రక్ాల వివిధ 
బాయక్టీరియా,శిలేంద్ాీ లు, యాక్ిీనోమ సైిటస్ లను కలప్ాలి. 

• మధయరకేంగా కుళ్ళన ఎరువ్ుని మజిుగ లేద్ ప్ులిసని క్ొబబర ినీళ్ళను 
కయడా సూక్షమజీవ్ులకు మూలేంగా ఉప్యోగసిాు రు. 

•త్యారివిధరనేం 

• 1:500 నిషాతిు  ప్ీక్ారేం మోలాససి్ ను నీటతిొ కలప్ాలి ప  ైఅనిిప్ద్ాి రాథ లను కలిప,ి 
మోలాసస్ ను కయడా కలిప ి, 50-55% నీట ిశాతేం వ్ుేండ టటలు  చూడాలి.ద్రనిని, 
కుప్ాగా చేస ి, ప్ాలిథరన్ షీట్ కఫాైలి. 

• 24 గేంటల తరువాత మొద్టిసార ికలిప,ి తరువాత ప్తీి రోజు ర్ేండు సారుు  
కలప్ాలి.ay 

• ఉష్ణీ గాత 40-45  వ్ుేండునటలీ  చూసుక్ోవాలి, కేంప్ణ సుీ  ఎరువ్ు 4-5 
రోజులలో తయారవ్ుతతేంద్.ి 

• 5 వ్ రోజున ఈ ఎరువ్ు యొకక వాసనను గురిుేంచాలి, కుళ్ళన కేంప్ు వ్స ు  రోజుకు 3 
సారుు  చొప్ుాన కలియబటీెడేం ప ేంచాలి. 

• 10 భాగాలు వ్ర ిప్ టలీ /తౌడు. 

0 C 



పొ లేంలో త్యారుచ్ేస ెపద్రద రిల …. క నసాగిేంపు 

• 4. ఘాడమ ైన క ళ్ళ ఎరువ్ుల త్యారి  

• ఎేండిన క్ోళ్ళ ఎరువ్ును, చూరోేం చేసిన నూనెగిేంజల 

పిేండి,తాజా బూడిద్ మరియు రాక్ ఫాస్ ఫ ట్ ను 10:10:2:2 
నిషాతిు  లో కలిపి బాగా ప్ డి చేస ు  ఘాడమ ైన క్ోళ్ళ ఎరువ్ు 
తయార్ైనటలీ . 

• నేల ప్రిసిథతి మరియు అవ్సరానిి బటిీ  ఈ నిషాతిు  ని 

మారుుక్ోవ్చుును అలాగ్ ఆము  నెలలకు అవ్సరానిి బటిీ  సునిేం 
కుడా వ్డవ్చుు. 



స ేంద్రీయ వ్యవ్సాయేంలో పురుగ్ుల యాజమానయేం - 1  

• సాేంపీద్రయ:  పదద త్ులు  - రోగాలు లేని విత్్నరలను స కరేించ్రలి, రోగాలను త్టటా కున ే
రకాలను , ఎనుికుని జీవ్వ వైిధరయనిి పాటిేంచ్రలి. పేంట మారిిడ ిమరియు మిశ్రమ 
పేంటలను పాటిేంచ్రలి. 

• యాేంతిీక పదద త్ులు – వాయధ ిసణ కిన మొకకలను గ్ుడల  మరియు లారావల 

సముద్రయానిి నరశ్నేం చ్ేయాలి. 



స ేంద్ియీ వ్యవ్సాయేంలో ప్ురుగుల యాజమానయేం-2 

Traps, lures, release of parasitoids and predators. 

1 1 పసుపు బ్ేంక ఎరలు పెటాడేం త్లిల  పురుగ్ులను పరయవేక్ేించవ్చుి. 

2 

లిేంగాకరషక బ్ుటా పెటాడేం ద్రవరా త్లిల  పురుగ్ులను పరయవేక్ేించ్చ 
నియేంతీ్ణ పదద త్ులు పాటిేంచవ్చుిను. 

3 3 

బ్క్షక పురుగ్ుల గ్ుడల ను పొ లేంలొ వ్దలడేం వ్లన 
పురుగ్ులను నియేంతిీేంచవ్చుిను. 



 స ేంద్ిీయ వ్యవ్సాయేంలో పురుగ్ుల యాజమానయేం-3 

జీవ్ పీత్రయమాియాలు 

Chelonus 

crysoperla 

ప్రానిజీవ్ులు, భక్షక జీవ్ుల ద్ావరా ప్ురుగులను సమరథవ్ేంతేంగ  ా
నియేంతిీేంచవ్చుు. 

 ఎకుకవ్ సేంఖ్యల  ో ట్ై రక గార మ sp .@16,000 to 20,000 గుడు ను/ఎకరకు 
కిలయోనస్ బ్లల క్ బ్రిి  @6,000 to 8, 000/ఎకరకు, 
అపాల ేంటిలస్ sp .@6,000 to 8,000/ఎకరాకు మరియు 
క ైైసణ పెరాల   sp .@ 2,000/ఎకరాకు. 
ప  ైవాటనిి వితిున 15 రోజుల తరువాత ప్ లేంలో వ్ద్లాలి. 

ఇతర ప్రానిజీవ్ులు, భక్షక జీవ్ులను వితిున  30 తరువాత ప్ లేంలో వ్ద్లాలి. 



మతీ  ప్ురుగులు 
ప్రాని జీవ్ులు మరియు భక్షక జీవ్ులు 



జీవ్వ ైవిధయము: 
(మతపీ్ురుగులను ఆకరిషేంచి, శతతీ  ప్ురుగులను ద్ూరేం చయేాడానిక్)ి 

• తగిన సహచర మొకకలను ఎనుికుని నాటలక్ోవాలి. 

• ఆకరిషేంచు మొకకలు: ఇవి మతపీ్ురుగులను / సహజ శతతీ వ్ులను ఆకరిషసాు య్. వీట ిప్ువ్ువలు మకరేంద్ానిి మరియు 
మొకకలు అవ్సరమ నై సూక్షమవాతావ్రణానిి అేంద్సిాు య్. 

• ఎర పేంటలు: ప్ురుగులను ప్ఢీాన ప్ేంట నుేండి తపిాేంచి తమ వ్ది్కు ఆకరిషేంచుకుని ప్ధీాన ప్ేంటను క్ాప్ాడుతాయ్.. 

• వికరషక పేంటలు: ప్ధీాన ప్ేంట నుేండ ిప్ురుగులను ద్ూరేంగ  ాతరమివెసాు య్. 

• అవ్రోధ మరియు రక్షక ప్ేంటలు: ఈ ప్ డవెనై మొకకలు ప్ీకక ప్ లాల నుేండ ిమరయిు బయట ిప్ాీేంతాల నుేండ ిప్ురుగులు ప్ధీాన 
ప్ లేంలొ క్ి ప్వీేశిేంచకుేండా అడుి క్ొేంటాయ్. 



జీవ్వ ైవిధయము 

ఆకరషక పేంటలు 



జీవ్వ ైవిధయేం 

ఎర ప్ేంటలు, వికరషక ప్ేంటలు మరియు అవ్రోధ ప్ేంటలు 



 వేప గిేంజల కష్ాయేం (NSKE) 

• 

• 

• 

• 

 5 kg వేప్ గిేంజలు తీసుక్ొని – ప  ైప్ టలీ  తిసివసే-ి  వపే్ గిేంజలను బాగా ప్ డ ిఛసే-ి 

ఆ ప్ డిని వ్ద్ులుగా ఒకక గుడిలో మూట కటిీ  10 లిటరు నీటిలో రాతిీేంతా నానబటేాీ లి. 

మరుసట ీరోజు ఈ ద్ాీ వ్ణానిి వ్డగటీడేం వ్లన 7-8 లిటరు  కష్ాయేం వ్సుు ేంద్.ి 

 1 lit. కష్ాయేం ను తిసుక్ొని + 100 ml సబుబ ద్ాీ వ్ణేంక్+ి9 lit. నీటిక్ ికలిపి (10 lit 

ద్ాీవ్ణేం సుమారుగా) ఈ ద్ాీ వ్ణేం  20 స ేంటు  భూమక్ ిసరపి్ తతేంద్.ి 

ఒక ఎక్ారనికి్ 50లిటరు నీరు 5 లిటరు  వేప్ గిేంజల  కష్ాయేం 0.5 లిటరు సబుబ ద్ాీ వ్ణేం సరిప్ణ తతేంద్ి. ద్రనిని 1O% NSKE ద్ాీ వాణేం అేంటారు. 

• 5% వేప్ గిేంజల కష్ాయేం సిఫారుస చేస ు  0.5 లటరు వేప్గిేంజల కష్ాయేం ని 10 లిటరు నీటిలో కలిపి పిచిక్ారి చేయాలి. (ద్రనికి్ 2.5 లిటరు 
వేప్గిేంజల కష్ాయేం లేద్ా 2.5 kg ల వేప్గిేంజలు సరిప్ తాయ్. 



ప్ లేంలో తయారు చసే  క్ిామసేంహారక్ాలు 

బీ్హ్మాస్రేం ( 5 ఆకుల కష్ాయేం): 

• 10 lit ద్ేశివాళ్ అవ్ు మూతేీం + 3 kg రుబబన వేప్ాకులు + 
2 kg సీతాఫలేం ఆకులు + 2 kg బొ ప్ాాయ్ ఆకులు + 2 kg 
జామ ఆకులు+ 2 kg ధానిమమ ఆకులు. 

• ప ైవ్నిిటిని 50% వ్చేు వ్రకు మరిగిేంచి, 24 గేంటల వ్రకు చలాు రాులి. 
ఒక బటీతో వ్డకటిీ  క్ాయన్ లలో క్ాని డబాబలలో కని ఒడకటాీ లి. 

• రసేం పిలుు ప్ురుగులకు , పీేంద్ేతొలుచు , క్ాయతొలుచు 
ప్ురుగులకు 2 lit బహీామసు రేం /100 lit నీటిక్ి కలిపి పిచిక్ారి 
చేయాలి. 



పొ లేంలో త్యారుచ్ేసథన కిరమిసేంహ్మరకాలు:  

ఆగిు నరస్రేం 

• ఇద్ ిచీడపడీలు తగిగేంచడానిక్ ిఉప్యోగప్డుతతేంద్.ి 

• ఆవ్ు మూతీ్ేం 10 lit +త్ూటికాడ ఆకులు 1kg + పచ్చిమిరపకాయలు 500 

gm + వ లుల లిల  500 gm + అలల ేం500 gm + వేపాకులు 5 kg. 

• ప ైవ్నిిటిని బాగా రుబబ10 lit ఆవ్ుమూతీ్ేంత్ో కలిపథ 2- 

5 పొ ేంగ్ులు వ్చ్ెివ్రకు వేడ ిచ్ేయాలి.24 గ్ేంటలు చలాల రిిన త్రావత్ ఒక బ్టాత్ో వ్డకటిా  
ఒక గాజు డబ్లబలోనిలవ ఉేంచుక ని ఉపయోగిేంచుకోవాలి. 



పణ లేంలో త్యారుచ్ేసుక న  కిరమిసేంహ్మరకాలు. 

• 

• 

ద్రనిని చీడపీడల నివారణకు వాడుత్రరు 

 5 kg ల రుబిబన వేపాకులు తీసుక ని నీటిలొ 
నరనబ్ెటలా లి. ద్రనిక ి5 kg ఆవ్ు ప డ మరియు 5 లిటరల 
అవ్ు మూతీ్ేం కలిపథ ద్రనిని 24 గ్ేంటల పాటట 
పులియబ్ేటలా లి. 

• ఈ కష్ాయానిి వ్డకటిా  ద్రనిని 100 lit నీటీక ి
కలిపథ ఒక ఎకరాపొ లానికి పథచ్చకార ి
చ్ేసుకోవ్చుిను. 

నీమాస్రేం: 



ప్ణ లేంలో తయారు చేస  క్ిామసేంహారక మేంద్ులు: 
దశ్ పరిి కష్ాయేం 

• చిడపడిల నివారణకు ఉప్యోగప్డుతతేంద్.ి 

• ఈ కిరేంద్ ి10 ఆకులు వేపాకులు5kg+ వావిలాకు 

2kg+ గాడిదగ్డపాకు 2kg+బ్ో పాియి 

 2 kg+ సీత్రఫలేం 2kg 

+ కానుగ్ 2 kg+ ఆమూధేం 2 kg+ 

గ్న ిరు 2 kg+ 

జిల ల డు 2kg+ పచ్చిమిరపకాయలు ప సా్ 

 2 kg+ వ లుల లిల ప సా్ 250gm+ 

ఆవ్ు ప డ 3kg +ఆవ్ు మూతీ్ేం5 lit.  

• ప  ైవాటిని అనిిటనిి బాగా రుబబమరయిు  
 200 lit నీటిలో పులియభెటలా లి డీమ్ ని నీడలో ఉేంచ్చ ఒక గొన  
సేంచ్చ త్  ొమూసథపెటలా లి. వ్డగ్టిా న ద్రీ వ్ణేం ఒక ఎకరా పొ లానికి 
సరిపణ త్ుేంద్.ి 

100 lit 



పొ లేంలో త్యారు చే్సె కిరమిసేంహ్మరకేం 

దీవ్ మూలికా కిరమిసేంహ్మరకేం 

• 10 kg ల వేప, త్ూటికాడ,చీకాకు, 
ఉమ ాత్్,జిల ల డుఆకులు + 5kg ఆవ్ు ప డ+ 5 లిటరల  ఆవ్ు 
మూతీ్ేం+ పులల ట ిమజిిగ్ 5 లిటరుల + శ్నగ్ పథేండ ి5 
గార .+బ్ెలల ేం 5గార .+వ లుల లిల  1gm+ పుటామనుి 5gm 
వీటనిిటిని 200 లిటరల  డీమ్ లో వేసథ నీటిత్ో నిేంపాలి. 

• రోజుకు 2 సారుల  కలియబ్ెటాి మరియు ఒక గొన  
సేంచ్చ త్ో కపథి ఉేంచ్రలి. 

• తరావత 20-25 రోజులలోదీవ్ మూలికా కిరమిసేంహ్మరకేం 
త్యారవ్ుత్ుేంద్ి.ద్రనిని నీటిత్ొ కలుపుక ని పేంట పె ై
పథచ్చకార ిచ్ెసుక వ్చుి. 



జీవ్ కిరమిసేంహ్మరకాలు 

విత్్న శుది్ద  మరియు నరరు మొకకల శుది్ద  
వాయధ ిలేని మరియు వ్యద్ినిరొధక రక్ాలను ఉప్యోగిేంచడేం. 

53 డిగి ాస ేంటిగ్డా్ ఉష్ణ గతా వ్ది్ వేడ ినీట ీలొ 20- 

30 నిమష్ాల ప్ాటల నానబటేాీ లి. 

టెైరక్ోడరామ విరిడ ి(4gm/kg వితునేం)లేద్ా సూడొమొనాస్ ప్ ు ర్ససి్ 
(10gm/kgవితునానిక్)ి కలిప ివితున శుద్ిి  చ సుక్ొవాలి. 

ప్సుప్ు ప్ డిని ఆవ్ు మూతీేం త  ొకలిప ివితునశుద్ిి  చ సుక్ోవ్చుు. 



జీవ్ కిరమిసేంహ్మరకాలు..క నసాగిేంపు. 

మటిా  చ్చకిత్స 

• టెైరక్ోడరమ విరిడ,ిటెైరక్ొడరామ హారిునమ్ , సూడొమొనాస్ ప్ ు రస్ిస్ బాసిలుస్ సబ్ 
టిలిుస్ లను మటిీ  చిక్తిస క్ొరకు ఉప్యోగిేంచుక్ొవ్చుు. 

• నారు మడ ిక్ొసేం 500 gm ఎనుిక్ొబడని జీవ్ క్ిామసేంహారక్ానిి నీటిలొ కలిపి 
నారు మడి మొతు తని తడప్ాలి. 

• ప్ీద్ాన ప్ణ లేం క్ోసమ్ 4-5 kg ల జీవ్ క్ిామసేంహారక్ానిి 300-400 క్ి.లొ ల 
ఎరువ్ులొ కలిప్ 12గేంటలు కపిాఉేంచి తరావత ప్ లేం లో వెద్జలుు క్ొవాలి. 

• చ ద్లు ఆసిేంచిన నేలలక్ ిమేటార్జైమ్ అనిస పిలియ్య ద్ాీ వ్ణేంతో నేల 

మోతుేం తడచి ల పిచిక్ార ిచ యాలి. 



పొ లియార్ చ్చకిత్స 

• మ టార్జైియుమ్ అనిస ప లియ్య, వెటిసిలిుమ్ ల కనీ, బెవరెియా బసయిానా 
మరియు నుయక్ిుయర్ ప్ లిహ్యయడీసిస్ వెైరాస్(NPV) లను ప్ లియార్ చిక్ితస క్ ి
వాడుతారు. 
• ఈ జివ్ క్ిామసేంహారక్ాలను 200 లిటరు  నిటికి్ కలిపి పిచిక్ారి చ సుక్ొవ్చుును. 

• ఖ్ాద్ ిసణ ప్ును గముమలగా ఉప్యోగిేంచిక్ొవ్చుును. 

జీవ్ కిరమిసేంహ్మరకాలు..క నసాగిేంపు. 



• 10  లిటరల  నీటిలొ 1 kg కాఫర్ సల ెట్ ని కలిపథ బ్లగా కలియ ద్ిపాిలి. 

• ఉడకబటెిీన సునిేం 1 kg ని 10  లిటరల  నీటిలొకలిపథ బ్లగా కలియద్ిపాిలి. 

• క్ాఫర్ సలేైట్ ద్ాీ వ్ణానిి సునిేం ద్ాీ వ్ణానిక్ ికలప్ాలి. 

• ప ై 20 lit  ద్రీ వ్ణరనిి 80 lit నిటిలొ కలిపథ పథచ్చకారి క రకు 
ఉపయోగిేంచుకోవాలి. 

బొ్ రాా క్స ద్రీ వ్ణేం: 
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THANK YOU 


