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QాU,
QాU, 2. |ాA}QాU
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;ా9 రణం Qా టeలM ఆYాసం gే) కలZ

ఇG ప]4ాPరRలZ Qాను లl

ఇG త67Qా ఉం6ే లలZ,
లలZ, మృ] క,
క, gెకల వంటe
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b. మ4NAO ం  లZ 2 4ా కణజvల య త
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కలZ.
కలZ. ఇG త67Qా వ@నO డ గల 8ాంC లలM ఎకZవQా కAVి; ాb.
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ఉంటb. ఉ : )*క
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పస ుత «మ 4ాల య గం లM ( ) ఆవృత $జvలZ బQా పణ]
¬ gెం న
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ప@ి+ంgే క QాలZ:
QాలZ:
1.

YరR వవసu

2. ప4ాండ వవసu

1. YరR వవసu :
ఇ 3 ;ామ?నం Qా భTUలM ధ2 త,క గ రRC ను వర న పద^ ]లM V*రRగ త<ం .3 ఇ 3 Vిం6 మ లMA పధమ మTలమ నుం67 అవృ 3^
gెందుత<ం .3 ఇ 3 ;ా9 రణం Qా పత హత రతం Qా Q}ధుమ వర/ ం లM వ@ంటం .3
gెం 3
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AV*ౖ 8ార®¯ Yరjను అQాz;ార కzమం లM ఉత+] gేస ుం .3 ఈ 8ార®¯ Yరj R Vిలj Yరjను,
ు, టe °షణ లM Cడ+6ే మTల 4ాలను కEQ

వ@ంటం .3 ఈ వవసu 2 తEj YరR వవసu ( ) అంటరR.
అంటరR.
ఏక దళ $జvలలM పధమ మTలమ సల+ 4ాEకం Qా వ@ం67, అ 3 ±ణ¬ం>న Y_ంట2 4ాండ Vీట గమ నుం67 అ2క 8³డY_న
ౖ , ఒ4 రకIన

Yరj R అ´వృ 3µ gెందుC b.
b. ఈ Yళ 2 Vీచు Yళj ¶ ( ) అంటరR.
అంటరR. ఈ వవసu ను Vీచు YరR వవసu ( ) లl
తEj YరR,
R, పక YరR అగzమ లలM YరR C¸డyగ ( ) లl

అబ ·రప@ YరR వవసu ( ) అంటరR.
అంటరR.

4ాE8ా ¹ () అ2 రక కవచం ఉంటం .3 YరR వవసu ప9 నం Qా కను భTUలM

Aల ొకZ 4»వ6 A4B , రR,
రR, లవణ ల °షణ కZ , రYాణ కZ Cడ+డyత<ం .3

2. ప4ాండ వవసu :
ఇ 3 కలలM ధ2 త,క 4ాం] అనువర న పద^ ]లM V*Q
  Yాయ గతI
గతIన ప9 న అం.
అం. ఇ 3 కణ ప@లZ,
ప@లZ, కణ ప@ మ?ధమ?లZ Qా G¼దన
gెం ే ఆకZ పచmA ప 2 Iన
 4ాం6 AO కEQ ఉంటం .3 ఈ 4ాండమ నుం> పC లZ,
లZ, ాఖలZ,
ాఖలZ, గలZ,
లZ, ప@¾ా+లZ,
ప@¾ా+లZ, ఫల?లZ,
ఫల?లZ, వంటe
ఉ8ాంQాలZ అవృ 3^ gెందుC b.
b. 4ాండమ V*ౖ కణ ప@ల వదµ పC లZ అవృ 3^ gెందుC b.
b. 4ాండమ V*ౖ కణ ప@ల వదµ పC లZ అవృ 3^
gెందుC b.
b. 4ాం6 A4B, పC A4B మధ గల V*ౖ 4»ణ AO Qzవం() అంటరR.
అంటరR. ఈ Qzవం లM Qzవప@ గ ప9 న 4ాండమ ాఖల 4Nన QాలలM
4Nన గలZ(
లZ( ) ఉంటb.
ఉంటb. ఇG కల AలZవ@ V*రRగ దల ను కలZగజ; ాb.
b. ప4ాండ వవసu లM 4ాండమ , పC లZ,
లZ, గలZ,
లZ, ా¿య
అంQాలZ Qా , ప@¾ా+లZ పత<త+] అంQాలZ Qా పA gే; ాb.
b.

పతం: పతం 4Bరణ జన సం(గ 4Bzయ, ాస
ాస 4Bzయ, ¾\+CేÀ4ాలలM సంబంధమ కEQ, పృ¾\fదరం Qా చదు2_ౖన, ఆకZ పచmA వర/ ం C కÁ67న
4ాండ ా¿య 8ార®¯ ఉ8ాంగమ . పÂ పతం పత VీటAO పత వృంC AO Gస ం>న పత ద¨©AO కEQ ఉంటం .3 పత దళం లM న67మ
ఈ2_ () వ@ం67

A నుం67 పక ఈ2_లZ,
Z, Vిలj ఈ2_లZ ఏర+డC b.
b. పత దళం లM ఈ2_లZ,
Z, Vిలj ఈ2_ల ( ) అమక ను ఈ2_ల Yాపనం ()

అంటరR.
అంటరR. 3 దళ $జvలలM ఈ ఈ2_ల Yాపనం జvల?4ారం Qానూ,
Qానూ, ఏక దళ $జvలలM సమ?ంతరం () Qానూ ఉంటం .3

ప@ష+ం:: ఇ 3 4ాండం లM లÃంౖ Qక పత<త+] జV అంగమ . Qzవప@ గ లl
ప@ష+ం

ఖర గ నుం67 అవృ 3^ gెందుత<ం .3 ప@ష+ం .క 4ాడ

ను ప@ష+ వృంతం () అంటరR.
ౖ రక పC వ,
అంటరR. ప@ష+ వృంతం లM కZ ం3 చబ67న 4Nన QాAO ప@¾ా+సనమ () అంటరR.
అంటరR. ఇ 3 ప@ష+ పC లÃన
వ,
ఆకరÄక పC వ,
ౖ YాటeA
వ, 4సావ,
ావ, అండ 4»ాలను Aµషf వలయ?లలM కEQ ఉంటం .3 టeలM రక పC వ,
వ, ఆకరÄక పC వ దలÃన
అ2 వశక అంQాలA , 4సావ,
ావ, అండ 4»ాలను ఆవశక అంQాలA అంటరR.
అంటరR. ఫల?లZ,
ఫల?లZ, Gత 2 లZ అం6 శయం నుం> పాగ సంపరం,
సంపరం,
ఫల క
c రణ అనంతరం ఏర+డC b.
b. Gత 2 లZ అంకZ}త+]

ా తా] తరం కలను ఉత+] gే; ాb.
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ౖ ,ఆ 4
ి ా,
 ా మయ ఇతర 8ాంC లకZ Gస ంచ బ67ం .3
ా, ల?టeË అI4

రణ:: రత ఉప ఖండం,
ే ాలZ,
ే , $Po .
ఖండం, 9 Ì ల?ంÍ,
ల?ంÍ, GయC Oం,
Oం, ఇతర ఆQOయ ఆ)ియ? 
ాలZ, రత ేశం 4రళ,
ళ, తUళ 2 డy,
డy, ఉత ర ప Î
Gస రణ
ఆంధ ప Î
ే లM కృ¾ా/, గ ంటÏరR,
 రR,
ంటÏరR, త¥రR+ మయ పmమ Q} వ, Aజvమ?బÐ,
Aజvమ?బÐ, 2_లj ÁరR,
రR, >త¥
రR, GాఖపటOం
వA ప9 నం Qా wండy ర4ాలZ Qా Gభ'ంg రR.
రR.
1.

ఆ)ియ? వ (ఒwజv సటY
ౖ ా)
ా)

2.

ఆ 4
ి ా వ (ఒwజv Qాjబమ?)
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ఆYాసం:: ఉష/ మయ సమ ÑCష/ మండల?లMj V*Q
  టe క
ఆYాసం
ఆకృ]:: ఏక YాÄక గ ల,మ Vిలకలను కEQ ఉంటం .3
ఆకృ]
YరR వవసu : Vీచు YరR వవసu

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం AటరR Qా V*రRగ త<ం .3 సూ
u 8ా4ారం Qా వ@ం67 కణ ప@లZ మయ కణ ప@ మ?ధమ?లను కEQ ఉంటం .3 కణ ప@
4ాండం
మ?ధమ?ల మధ బÒలZQా ఉంటం .3 వలM 4ాం6 AO అంటరR..
అంటరR..

4Bzం 3 Y_ప
ౖ @ వ@నO కణ ప@ మ?ధమ?లZ V*ౖన ఉనO Yాటeక2 O 8³టef Qా

ఉంటb.
ఉంటb. అAOంటe క2 O V*ౖన ఉనO కణ ప@ మ?ధమం అతంత 8³డవ@ Qా ఉం67 ప@ష+ G2 ;ాAO కEQ ఉంటం .3 ా¿ కరణ Vిలకల
ా జరRగ త<ం .3

పతం: ప@చm రత, పతం .క అడyగ గం 4ాం6 AO చుటef ఉంటం .3 EగTÓ మయ ఆ4BÓ () లను కEQ ఉంటం .3 EగTÓ
పలZచA 8³ర వలÃ మయ ఆ4BÓ నూగ ను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. పతం 8³డవ@Qా ఉం67 అంచులZ సమ?ంతరం Qా ఉంటb.
ఉంటb. హ;ా4ార
అసత, సమ?ంతర ఈ2_ల Yాపనం ఉంటం .3 ఏ4ాంతర పత G2 సం ఉంటం .3 అAOంటe క2 V*న
ౖ ఉనO పతం ప@ష+ G2 ;ాAO కEQ
ఉంటం .3 A
c A బT Ô ( ) అంటరR.
అంటరR. ఈ ధజ పతం ( ) UగC పC ల క2 O >నO 3 Qా ఉంటం .3

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
ప@ష+ G2 సం:
సం: ఖరసu కం4B . ఇ 3 Vిలకల .క ఆఖ కణ ప@ మ?ధమం V*ౖ ఉంటం .3 కం4B AటరR Qా 4ాA లl
Qా 4ాA లl

G678\b QాA ఉంటం .3 ప@ష+ G2 సం
సం .క ప 2 ం పధమ,
మ,

వంQ ఉంటం .3 గ ]

3 Âయ మయ తృÂయ ాఖలను కEQ ఉంటం .3

3Âయ మయ తృÂయ ాఖల V*ౖ ప@¾ా+లZ అమ ఉంటb.
ఉంటb. వృంత సతం.
ం. ఒ4Nకటe gÕప¤న అమ ఉంటb.
ఉంటb.

ప@ష+ం))
: ((ప@ష+ం
ప@ష+ం
ప] ప@ష+ం లM ఒక మ?తIJ ఉంటం .3 ప] 4B wండy మయ ఒక మయ ఒక ఉంటb.
ే ఉంటb.
ఉంటb. >నOQా ఉం67 న E
ఉంటb. మందం
Qా మయ IరRసూ
 ఉంటb.
ఉంటb. పాగ సంపరం జQటప¤డy మయ

లకZ ఆ9 రం Qా ఉంటb.
ఉంటb. పడవ ఆ4ారం లM ఉం67 5 ఈ2_ లను

కEQ ఉంటం .3 4NAO ర4ాలలM మధ ఈ2_ 8³డవ@Qా V*Q
  మ ళ¶ ల?Qా మ?రRC b.
c A అంటరR.
b. A
అంటరR.
పడవ ఆ4ారం లM ఉం67 మTడy ఈ2_లను కEQ ఉంటం .3 మయ

ల నలను కEVి ఏర+రR;ాb.
b. ప పC వ wండy IతA

గ ండA ల?67కÁÓÀ(
ÁÓÀ( ) Qా రÖ8ాంతరం gెందుC b.
b. ఈ ల?67
ల?67కÁÓÀ జల ఆరµ×త ధా,AO కEQ ఉంటb.
ఉంటb. ఇG ప@ష+ం CెరRచు4»వ6 A4B
సPయ పడC b.
b.

ావ:: ఆరR 4సాలZ wండy వలయ?లలM అమ ఉంటb.
ఉంటb. (వలయ?A4B
(వలయ?A4B మTడy gÕప¤న
gÕప¤న) పాగ 4»ాలZ 34ా7కం,
ం,అంత}ను,ఖం , ´ందు
4సావ
పద సం('తం.
సం('తం.
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శయం:: ఏక ఫల దళ , ఏక ´ల య త,
త, ఊరµ ¯ అం6 శయం ఒక అందం Vీట అండ 2 సం లM అమ ఉంటం .3 4Éల?లZ wండy,
డy, 4Éల?గzం
అం6 శయం
నూగ ను కEQ ఉంటం .3

4ాయ:: వలM 4ాయను Qంజ Qా VిలZ;ారR.
రR. ప] 4ాయ
4ాయ

మయ

ల gే కప+బ67 ఉంటం .3 ఫల కవచం మయ Gత న కవచం కE)ి

8\b ఉంటb.
ఉంటb.

ర4ాలZ:: సర/ , gైతన,
c ,ి నం ,3 Q} వ, ఇంద, బపటj స2 OలZ,
న, కృష/
కృష/ Yణ,¬ వజం, ప]భ,
భ, V
OలZ, బడవ మసూ, Gజత, 4ాటË ొర స2 OలZ ( 1010)
1010),
ర4ాలZ
పÙ,
Ù, ;\2 మసూ, సూర,
సూర, ా,
ా, ఫలZణ,
ణ, ప@షల,
ప@షల, వసుంధర,
వసుంధర, ]కన,
]కన, భరణ¬, ;ా],
;ా], ;\మల,
;\మల, YదQ, ాzవణ¬, ;ాG], అపర,
అపర, Cెలj హంస,
హంస,
;ాంబ
;ాంబ మసూ ( 5204)
5204) , ాజవడyj, చందన,
చందన, సత,
సత, సుఖ, G4ా,
G4ా, సుమ],
సుమ], సమ,
సమ, 8\తన,
8\తన, 4ావ,
4ావ,

వ
3 ,
, ఎరz మలÃjలZ,
లZ, 4శవ,
వ, జQC ల స2 OలZ,
OలZ,

8³ల?స పభ, వాలZ,
వాలZ, ఓరRగలZj, భద4ా,
ా, ాజంద, వ,
వ, Ñz కÁర,,
కÁర,, 8ా^వ, వం,
వం, సుర
రRదూ
 రR వ ర4ాలZ:
ర4ాలZ: రRదమ ( 7555)
7555), Vల?ల వడyj ( 8702)
8702), వరÄ (t 355)
355) , ఇందూo ;ాంబ ( 763)
763)

ÝÞ´Í
 ÀÀ:: t1, t2
ఖత::
ఆµక 8ామ ఖత
1.

ఆPరం,
ఆPరం, ´యం,
´యం, అటకZలZ,
అటకZలZ, Vిం67 , మరమాలZ

2.

మత<
 8ాయ?లZ (10t
 ను )G;ారR).
 8ాయ?AO తయ?రR gే; ారR.
10t17ాతం
17ాతం ఆలPలZ ఉం6ే మత<
రR). జ8ాË లM ;ా4B అ2 మత<
రR.

3.

వ 8³టf ను )ం 3య ఎరRవ@ Qా,
Qా, వంట gెరకZ ఇటకల తయ?4B మయ 4ాoß బÒoß తయ? లM GA(Q; ారR.
రR.

4.

Cౌడy ను పáవ@ల మయ 4»ళకZ

5.

గ67ß A పáవ@ల

6.

నూ2_: Cౌడy నుం67 Â)ిన నూ2_ను వంటల లM ను మయ 4ా)*,టeâÀ (;ãందర 8\ష4ాల తయ?) 4B తయ?4B ఉప(Q; ారR.
రR.

ణ Qా ఉప(Q; ారR.
రR.

ణ Qా,
Qా, ఇంటe కప¤,
కప¤, ట¢VీలZ మయ g పల తయ? లM ఉప(Q; ారR.
రR.

´యం:: బసుమ],
  ;ాంబ,
బసుమ], కసూ
;ాంబ, సుగంధ మ],
మ], వంటe ర4ాలలM ´యం సుYాసన Y_దజలZjC b.
b. టeA పCేక ఆPరం లM,
లM, వ
పCే క ´యం
Vిం67 A వస  పశzమ లలM
లలM GA(Q; ారR.
రR.

సంపరం:: కంకZలZ,
కంకZలZ, దజ పతం( ) నుం67 పQా బయటకZ వచుmటకZ wండy నుం67 మTడy }äలZ పడyత<ం .3 కం4B ప Qా
పరపాగ సంపరం
బయటకZ వ>mన 2,3 }äల తాత ప@¾ా+లZ Cెరచు కZంటb.
కZంటb. ప@¾ా+లZ Cెరచు4Nనడం కం4BలM V*ౖ నుం67 4BzందకZ జరRగ త<ం .3 ాఖలలM
4Bzం 3 నుం67 V*4
ౖ B జరRగ త<ం .3 ప@¾ా+లZ ఉదయం 8t30 A. ల మధ మ9 హOం 3 గంటల మధ CెరచుకZంటb.
చుకZంటb. ప@¾ా+లZ Cెరచు4»వడం
ర4ాలZ,
ర4ాలZ, 8ాంతం,
ంతం, YాC వరణ ప)ిuత<ల V*ౖ ఆ9 ర ప67 ఉంటb.
ఉంటb. టeలM ప@ంగ పధ£త+] వలన ఆత, పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3
ప@ష+ం CెరచుకZనO
చుకZనO మTడy }äల వరకZ మ?తI(J )ిfQా,t
ా,t )4Éల?గzం సుAOతం Qా ఉంటం .3 వలM పాగ ణ వ@లZ GడyదలÃౖన ఐదు
AU¾ాల వర4 స[వం Qా ఉంటb.
ఉంటb. మTడy ాతం వరకZ పర పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3

కజªనO(
కజªనO( )
ా)ీ య 2 మమ

:

'య? IJ ( )

4»z£జమ ల సంఖ

:

2 = 20

కZటంబమ

:

8\bÇ)ి

ఆGాÈవమ

:

ద7ణ మధ అI4
 ా

Gస రణ

:

అI4
 ా,
ా, gై2 , ఇం67య?

ఇం67య?లM ఉత ర ప Î
ే , మధ ప Î
ే , పంజvå,
ే , ఆంధ ప Î
ే లM Aజvమ? బÐ,
పంజvå, ఆంధ ప Î
బÐ, కం నగo,
నగo, నలæండ 'ల?jలZ
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ఆYాసం

: ఉష/ , సమ ÑCష/ మండల?లలM V*Q
  మధ రకం క

ఆకృ]

: ఏక YాÄక గ ల,మ , అరRదు Qా VిలకలZ Yస ుం .3

ఉంటb.
YరR వవసu : Vీచు YరR వవసu , పత YరR ఉంటb.

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం , AటరR Qా ఉంటం .3 సూ
u 8ా4ారం Qా గటefQా ఉంటం .3 4ాం6 AO
4ాండం

అంటరR.
అంటరR. ఒ4 ఒక 4ాండం ఉంటం .3 అరRదు Qా

VిలకలZ Yస ుం .3 4ాండం ఒక Y_ప
ౖ @ 4N Q
3µ ా ఒత బ67 ఉంటం .3
సంబంధం, పతం .క అడyగ గం 4ాం6 AO చుటef ఉంటం .3 పలZచA EగTÓ మయ Y_డల?+టe ఆ4BÓ
పతం: ప4ాండ సంబంధం,

కEQ

ఉంటం .3 పత దళం 8³డవ@ Qా ఉం67 అంచులZ 4N Q
3µ ా వంప@లZ ]Q ఉంటం .3 పతం V*ౖ గం నూగ ను కEQ అడyగ గం నునOQా
ఉంటం .3 హ;ా4ార,
4ార, అసత, సమ?ంతర ఈ2_ల Yాపనం,
Yాపనం, మధ ఈ2_ పసు+టం Qా ఉంటం .3 ఏ4ాంతర పత G2 సం

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
సం:: క జªనOలM 3 EంQాశzయ )ిu ] ఉంటం .3 క .క V*ౖ గం లM ప@రRష ప@ష+ G2 సం () , పC ల QzYాలలM )ీ 
ప@ష+ G2 సం
ప@ష+ G2 సం ( ) ఉంటb.
ఉంటb.

ప@రRష ప@ష+ G2 సం:
సం: (): వదులZ Qా ఉం6ే ఖరసu కం4B. ప9 2 ం V*ౖ అ2క వరRసలలM జంటలZ Qా అమ ఉంటb.
ఉంటb. పక నునO
4Nమ,లV*ౖ wండy వరRసలలM
వృంత రతం ఉండదు.
ఉండదు. wండవ

జంటలZ Qా అమ ఉంటb.
ఉంటb. ప] జంటలM వ@నO

wండూ ఒ4 Gధం Qా ఉంటb.
ఉంటb. ఒక

A4B ఒకటe ప@ష+

A4B >నO ప@ష+ వృంతం ఉంటం .3

ఉంటb. wండూ సమ?నం Qా ఉం67 7 నుం67 12 ఈ2_లZ కEQ ఉంటం .3 పడవ
( )*+ౖ â లÃÀÀ):): ప] )*+ౖ â లÃ కZ wండy , wండy కEQ ఉంటb.
ఆ4ారం లM ఉం67 గటefQా ఉంటం .3 పలZచA 8³ర వలÃ ఉంటం .3 ప పC వ wండy ల?67కÁÓÀ Qా రÖ8ాంతరం gెం 3 ఉంటం .3

ావ:: మTడy 4సాలZ ఉంటb.
ఉంటb. 4సర దం6 లZ పాగ 4»ాలZ క2 O 8³డవ@Qా ఉంటb.
ఉంటb. పాగ 4»ాలZ 34ా7కం,
ం,
4సావ

, ´ందు పద

సం('తం,
సం('తం, V*ౖన ఉనO |\jw లM V*దµ 3 Qా ఉంటం .3 4Bzంద ఉనO |\jw లM V*దµ 3 Qా ఉంటం .3

సం:: ( )
)ీ  ప@ష+ G2 సం
ఇ 3 పC ల QzYాలలM ఉంటం .3 ఇ 3 కZ ం3 చ బ67న 4Nమ, వలÃ కణ ప@లZ మయ కణ ప@ మ?ధమ?లను కEQ ఉంటం .3
QాAO

అంటరR.
అంటరR. ప@ష+ G2 సం త ం పC ల వంటe Aా,ణ లC కప+బ67 ఉంటం .3 టeA

అంటరR.
అంటరR.

A
c 4Bzం 3

మయ ఇతర పC లను

కEVి అంటరR.
అంటరR. )ీ  ప@ష+ G2 సం మధలM కండ కEQన QాAO4ాå () అంటరR.
అంటరR. çద )*+ౖ â లÃÀ జంటలZ Qా అమ ఉంటb.
ఉంటb. ఇG
అ2క వరRసలలM అమ ఉంటb.
ఉంటb. అAO )*+ౖ â లÃÀ వృంత రతం.
ం.

ఉంటb. UగC ప@ష+ QాలZ కÁ6 ±ణ¬ం> ఉంటb.
ఉంటb.
4Bzం 3 |\jw: ఇ 3 వందం Qా ఉంటం .3 మయ లZ కZ ం3 చ బ67 ఉంటb.

V*ౖన ఉం6ే |\jw: >నOA మయ Y_డలÃ+ౖ న మయ

ఉంటb.
ఉంటb. ల?67కÁÓÀ ఉండవ@.
ఉండవ@. 4సావ ±ణం¬ > ఉంటం .3 అం6 శయం ను కEQ

ఉంటం .3

శయం:: ఏక ఫల దళ,
దళ, ఏక ´ల య త,
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం ఉంటం .3 అం6 శయం డూం () ఆ4ారం లM ఉంటం .3 4Éలం సనOQా,
సనOQా, 8³డవ@Qా
అం6 శయం
(45 )*ం.ç) .క 4Nన గం నుం67 బరతం అవ@C b.
b. 4Éల?లZ,
?లZ, ఆకZపచm,
ఆకZపచm, ఎరRప@,
ఎరRప@, పసుప@,
పసుప@, Q}ధుమ లl

ఊ

రంగ లM ఉంటb.
ఉంటb.

ఇG అ2క ఆ4ాాలలM èE ఉంటb.
ఉంటb. 4Éల?గzం () wండy తI,లZ Qా èE ఉంటం .3 4Éలం ఏ గం నుం67 అbన పాగ ణ వ@లను
±ణస
¬  ుం .3 ఒ4 ఒక అందం,
అందం, Vీట అండ2 సమ లM అమ ఉంటం .3
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4ాయ:: 4ా(VిÀ
4ాయ
ర4ాలZ:: 1, t101,
101,103,
103,105,
105,107,
107,109,
109, 2187 , ]êలత , గంగt
గంగt5, గంగ – 101
ర4ాలZ
అశA, }ణ,¬ హరÄ, వరRì
)ింథటeâÀÀ:: అశA,
అంబo, మ?ధు, GజÌ,
GజÌ, జవహo,
జవహo, అంబo శ4B t1
4ాం8\'À : అంబo,

ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.

Qంజలను మనుష<లకZ మయ పáవ@లకZ ఆPరం Qా YాడyC రR.
రR.

2.

Qంజల నుం67 ఆలPÓ మయ ;ాfom తయ?రR gే; ారR.
రR.

3.

నూ2_ను సబ ·ల తయ? లM మయ యంC లలM కం న
ె Qా YాడyC రR.
రR.

పాగ4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం:
సంపరం:
ప@రRష ప@ష+ G2 సం మ ందుQా ప4ాA4B వసుం .3 ప9 2 ం V*న
ౖ మయ పక 4Nమ,ల V*న
ౖ ప@¾ా+లలM V*ౖ నుం> 4BzందకZ CెరRచు
4Nంటb.
4Nంటb. అAO ప@¾ా+లZ Cెరచు4»వ6 A4B 4 t14 }äలZ పడyత<ం .3 ప@¾ా+లZ Cెలj YారRజvమ న మTడy నుం67 ఆరR గంటల మధ
Cెరచు 4Nంటb.
c రణం gెం ే వరకZ 8³డవ@ V*రRగ త¥2 ఉంటం .3
4Nంటb. 4Éలం బరతం అవటA4B wండy నుం67 ఐదు }äలZ పడyత<ం .3 ఫల క
4Éలం ఏ గం నుం67 అb2 పాగ ణ వ@ లను

.క జªనO లM

3EంQాశzయ )ిu ] వలన పర పాగ సంపరం

జరRగ త<ం .3

జªనO(
జªనO()
ా)ీ య 2 మం

:

4»z£జమ ల సంఖ :

2 = 20

కZటంబమ

:

8\bÇ)ి

ఆGాÈవమ

:

ఆ 4
ి ా,
ా, ఇం67య?

Gస రణ

:

gై2 , ఇం67య?,
 ా,
ి ా,
í య?
?, జ8ాË,
జ8ాË, అI4
ా, ఆ 4
ా, ఆ)fE

ఇం67య? లM గ జాÙ,
ే ,
జాÙ, కా/టక,
టక, మPాషf ,í ఆంధ ప Î
ఆంధ ప Î
ే లM

ప@ అAO 'ల?jలZ

ఆYాసం

: ఉష/ సమ ÑCష/ మండల?లలM V*Q
  మధ రకం క . 4NAO ఎ6  క లణ లను కEQ ఉంటం .3

ఆకృ]

: ఏక YాÄక గ ల,ం,
ల,ం, AటరRQా V*రRగ త¥ ఒక 4ాం6 AO లl

YరR వవసu

: Vీచు YరR వవసu

Vిలకలను కEQ ఉంటం .3

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: AటరRQా గటefQా 50 – 180 )*ం. ç ఎత<
 V*రRగ త<ం .3 4ాండం ఒక Y_ౖప@ Qా67 కEQ ఉంటం .3 4ాండం లlత ఆకZపచm రంగ ను కEQ
4ాండం
కణ ప@లZ మయ కణ ప@ మ?ధమ?లను కEQ ఉంటb.
ౖ B Y_¨î 4Nల 3 8³డవ@ Qా
ఉంటb. కణ ప@ మ?ధమ?లZ 4Bzం 3 Y_ౖప@ 8³టefQా ఉం67 V*4
ఉంటం .3 క .క 4Bzం 3 గం లM పత Yరj R ఉంటb.
ఉంటb.
సంబంధం. సనOQా,
సనOQా, 8³డవ@Qా ఉంటb.
ఉంటb. పC లZ నునOQా ఉంటb.
ఉంటb. >నO నూగ కEQన EగTÓ కEQ ఉంటం .3 ఏ4ాంతర
పతం: ప4ాండ సంబంధం.
పత G2 సం . హ;ా4ార,
4ార, అసత సమ?ంతర ఈ2_ల Yాపనం.
Yాపనం. మధ ఈ2_ పసు+టం Qా ఉంటం .3 పతం అంచు వంప@లZ ]Q ఉంటం .3
పC లZ V*ౖ గం లM గరRకZ Qాను,
Qాను, 4Bzం 3 గం లM నునుప@ Qాను ఉంటb.
ఉంటb.
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ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
సం:: ఖరసu కం4B. గటef G2 ;ాం ఉంటం .3 పథమ,
మ,
ప@ష+ G2 సం

3 Âయ మయ తృÂయ ాఖలZ కEQ ఉంటం .3 ఈ ాఖలZ >వరj లM

)*+ౖ â లÃÀ జంటలZ Qా 4ాA మT6ే)ి 4ాA అమ ఉంటb.
ఉంటb. జంటలZ Qా ఉనOప@డy ఒకటe వృంత సతం.
ం. మïకటe వృంత రతం Qా
ఉంటb.
ఉంటb. మT6ే)ి ఉనOప@డy ఒకటe వృంత రతం Qాను wండy వృంత సతం Qాను ఉంటb.
ఉంటb.
c లM wండy మయ wండy ఉంటb.
ౖ @ ను మ?తIJ
ఉంటb. 4Bzం 3 Y_ప
వృంత రత )*+ౖ â లÃÀ: ఇ 3 ఫలవంతం Qా వ@ం67 Qంజను ఏర+రRసుం .3 A
కEQ ఉం67 వందం Qా ఉంటం .3 V*ౖన ఉం6ే |\jw లM పలZచA మయ
మ ళ¶ వంటe Aా,ణ AO ఏర+రRసుం .3

A
c A

అంటరR.
అంటరR.

లను కEQ ఉంటం .3 .క మధ ఈ2_ 8³డవ@Qా V*Q
 

.క అంచులలM నూగ ఉంటం .3 ప పC వ wండy ల?67కÁÓÀ Qా

రÖ8ాంతరం gెం 3 ఉంటం .3

ావ:: మTడy 4సాలZ బణ 4ారం లM ఉంటb.
ౖ పాగ 4»ాలను కEQ ఉంటb.
ఉంటb.8³డY_న
ఉంటb. పాగ 4»ాలZ 34ా7కం,
ం,
4సావ

´ందు పద

సం('తం

శయం::ఏక ఫల దళ,
దళ, ఏక ´ల య త,
త, ఊరµ ¯ అం6 శయం.
శయం. ఒ4 అండం Vీట అండ2 సం లM అమ ఉంటం .3 wండy 4Éల?లZ నూగ
అం6 శయం
కEQన 4Éల?Qాzలను కEQ ఉంటb
ఉంటb.

వృంత సత )*+ౖ â లÃÀÀ:: ఇ 3 వృంత రత )*+ౖ â లÃ క2 O >నO 3 Qా ఉంటం .3 వందం Qా ఉం67 అరRదు Qా 4సాలను కEQ ఉంటం .3
cAలM wండy ఒకటe లl

wండy లZ ఉంటb.
ఉంటb.

4ాయ:: 4ా(VిÀ . ఇ 3 gేత పQా ఆవంచ బ67 ఉంటం .3
4ాయ

ర4ాలZ:
ర4ాలZ:
11, t13,
13, t14,
14, t15,
15, t16 , t18
ÝÞ´Í
 ÀÀ:: t1, t5, t8, t9, t11,
ర4ాలZ:
ర4ాలZ: సర/ , £],
£], నం ల Cెలj జªనOt
జªనOt1, 8ాలÃంt1, పచm జªనO,
జªనO, 615,
615, t1, t13,
13, t14,
14, t13 , 14 , 15

ఖత:: QంజలZ మయ Vిం67 Iటf 8ాంC లలM ఆPరం Qా YాడyC రR.
రR. 4ాండం మయ పC లను పáవ@ల
ఆµక 8ామ ఖత

ణ Qా

YాడyC రR.
రR.

సంపరం::
పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం
దజ పతం నుం67 కం4B పQా బయట4B ావ6 A4B 2,3 }äలZ పడyత<ం .3 ప@¾ా+లZ CెరRచు4Nనడం V*ౖ నుం67 4BzందకZ జరRగ త<ం .3
ప@¾ా+లO పQా Cెరచు4»వ6 A4B 8 }äలZ పడyత<ం .3 వృంత రత )*+ౖ â లÃÀ మ ందుQా CెరచుకZంటb.
చుకZంటb. ప@¾ా+లZ అర^ ా] నుం>
CెలjYారRజvమ వరకZ CెరచుకZంటb.
చుకZంటb. పాగ 4»ాలZ మయ 4Éల?గzం ఒ4;ా బయటకZ వ;ాb.
b. బయటకZ వ>mన Y_ంట2 పాగ 4»ాలZ
పQE ప@8³+67
ప@8³+67A Y_దజలZjC b.
b. త ా ఆత, పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3 5 నుం67 50 ాతం వరకZ పర పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3
( ప] కం4B నుం67 10 4»టj పాగ ణ వ@లZ Gడyదల అవ@C b.)
b.)

సజð ()
ా)ీ య 2 మమ

:

4»z£జమ ల సంఖ

:

2 = 14

కZటంబం

:

8\bÇ)ి

BOTANY OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS (DST-111)
ఆGాÈవం

:

పmమ ఆ 4
ి ా

Gస రణ

:

అI4
 ా,
ి ా
ా, అ´య?,
య?,ర¾ా,
ర¾ా, ఇం67య?,
?, ఆ 4
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ఇం67య? లM పంజvå,
ే
పంజvå, గ జాÙ,
జాÙ, ాజ;ాuË,
Ë, కా/టక,
టక, తUళ 2 డy,
డy, ఆంధ ప Î
ఆంధ ప Î
ే లM నలæండ,
 రR,
ండ, అనంత ప@రం,
ప@రం, >త¥
రR, Gాఖ పటf ణం,
ం, గ ంటÏరR

ఆYాసం

: ఉష/ సమ ÑCష/ మండల?లMj V*Q
  ఎ6  క

ఆకృ]

: AటరR Qా V*Q
  అరRదుQా Vిలకలను కEQ ఉంటం .3

YరR వవసu : Vీచు YరR వవసu , పత Yరjను కEQ ఉంటం .3

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం,
u 8ా4ారం Qా ఉం67 ఒక Y_ౖప@ Qా67 కEQ ఉంటం .3 కణ ప@ మయ కణ ప@ మ?ధమ?లను కEQ ఉంటం .3
గతం, గటefQా సూ
4ాండం
కణ ప@ల వదµ గ ండం Qా పటf వంటe Y_ంటకలZ ఉంటb.
ఉంటb.

పతం: ప4ాండ సంబంధం,
సంబంధం, 8³డవ@ Qా,
Qా, సనOQా వ@ం67, పతం అడyగ గం 4ాం6 AO చుటef ఉంటం .3 EగTÓ మయ ఆ4Ó
B ను కEQ
ఉంటb.
ఉంటb. హ;ా4ార,
4ార, అసత, సమ?ంతర
సమ?ంతర ఈ2_ల Yాపనం ఆకZ అంచులZ సమ?ంతరం Qా వంప@లZ ]Q QాA ఉంటం .3 ఏ4ాంతర పత
G2 సం.
సం.

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
సం:: ఖరసu కం4B సూ
u 8ా4ారం Qా వ@ంటం .3 అ2క )*+ౖ â లÃÀ కEQ ఉంటం .3 )*+ౖ â లÃÀ CెలjA పటf వంటe Y_ంటకలC కప¤
ప@ష+ G2 సం
బ67 ఉంటం .3
j ~À పలZచA 8³ర
ఉంటb. ప] )*+ౖ â లÃ లM wండy wండy |\jw లZ ఉంటb.
ఉంటb. గT
)*+ౖ â లÃÀ (): ఇG >నOQా 8³డవ@Qా ఒక Y_ౖప@ ఒత బ67 ఉంటb.
వలÃ ఉంటb.
ే ఉంటb.
c లM ల?67కÁÓÀ ఉండవ@.
ఉంటb. దట |\jw లM , మయ 4సాలZ ఉంటb.
ఉంటb. 4సాలZ న E
ఉంటb. A
ఉండవ@.
wండవ |\jw లM , 4సావ మయ అం6 శయం ఉంటb.
ఉంటb. ల?67కÁÓÀ ఉండవ@.
ఉండవ@.

ావ:: 4సాలZ మTడy న E
ే ఉంటb.
ఉంటb. 34ా7కం,
ం,
4సావ

, ´ందు పద సం('తం,
సం('తం, ఏక ఫల దళ,
దళ, ఏక ´ల య త,
త, ఒ4 అండం Vీట

అండ2
అండ2 సం లM అమ ఉంటం .3 )ిfQా, లZ నూగ కEQ ఉంటb.
ఉంటb.

4ాయ:: మయ లZ 8ా7కం Qా కVి+ ఉంటb.
ఉంటb.
4ాయ
ర4ాలZ::
ర4ాలZ
451, 356,
356, 50,
50, 451,
451, 221
ÝÞ´Í
 ÀÀ:: 1, 2, 3, 451,
GజÌ, 2 QారRðన,
న, బల?[,
బల?[, Gాఖ పటf ణం,
ం, 75
4ాం8\'À : GజÌ,
న, మ క అనంత
)ింథటeâÀ : మEj 4ారRðన,

ఖత:: QంజలZ మయ Vిం67A Iటf 8ాంC లMj ఆPరం Qా YాడyC రR.
రR. 4ాండం మయ పC లను పáవ@ల
ఆ^క 8ామ ఖత

ణ Qా

YాడyC రR.
రR.

సంపరం::
పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం
)ీ  గ పధ£త+] వలన పర పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3 ప@¾ా+లZ Cెరచు4»వ6 A4B ఎAU 3 }äలZ పడyత<ం .3 ప@¾ా+లZ ఎకZవQా
ా] ప 3 గంటల సమయం లM Cెరచు4Nంటb.
చు4Nంటb. మ ందుQా 4Éల?గzం బయటకZ వసుం .3 మTడy }äల తాత 3Eంగ ప@ష+కం నుం67 పాగ
4»ాలZ బయటకZ వ;ాb.
b. ప@రRష ప@ష+4ాల నుం67 పాగ 4»ాలZ తరRYాత Y_లZవడC b.
b.
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కం 3 ( )
ా)ీ య 2 మమ

:

కజvన కజvన

4»z£జమ ల సంఖ

:
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కZటంబం

:

లÃగ U2)ి

ఉపకZటంబం

:

8ాVిE(2)ి

ఆYాసం

:

మధ రకప@ క

ఆకృ]

:

ఏక YాÄక గ ల,ం

YరR వవసu

:

తEj YరR వవసu

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం.
u 8ా4ారం
గతం. AటరRQా,
AటరRQా, గటefQా,
ా, సూ
8ా4ారం Qా ఉంటం .3 4ాండం ఆకZ పచm రంగ లM ఉం67 Q}ధుమ రంగ g ర లను కEQ ఉంటం .3
4ాండం
మ9 ;ార ాఖ లను కEQ ఉంటం .3
ం, వృంత సతం,
ం, పత వృంత Vీతం ఉ´· ఉంటం .3 Vిg m4ార,
m4ార, ] దళ సంయ క ం పC లV*ౖ నూగ ఉంటం .3 మధలM
పతం: ప@చm సతం,
ఉం6ే పతకం UగC wండy పత4ాల కంటk 8³డవ@Qా ఉంటం .3 పత4ాల అంచు నునుప@ Qా ఉంటb.
ే ఉంటం .3
ఉంటb. పత ÑరÄం న E
Vిg m4ార,
m4ార, జvల?4ార ఈ2_ల Yాపనం,
Yాపనం, ఏ4ాంతర పత G2 సం

సం:: Qzవం లM QాA,
 లZ Qా
QాA, ఖరసu ం లM QాA ఏర+6ే ;ామ?న అAmత ప@ష+ G2 సం 8³డY_ౖన ప@ష+ G2 ;ాం >వరన గ త<
ప@ష+ G2 సం
ఏర+డC b.
b.

ప@ష+ం:: ప@చm సతం,
ం, సఘ ప@చm సతం,
ం, వృంత సతం,
ం, సంపర/ ం, 8ా7క, ;ãషf వ య తం,
తం, పంచ గ య తం,
తం,
ప@ష+ం

3ప పతయ తం,
తం,

నO పపతయ తం

వ:: ఇG సంయ క ం. ఆకZ పచm రంగ లM ఉం67 కYాటయ త ప@ష+ రచన కEQ ఉంటb.
ఉంటb.
రక పC వ
వ:: 5 పC లZ అసంయ క ం, 8ాVిE(2)ి అమక లM ఉంటb.
ఉంటb.
ఆకరÄక పC వ
ప@ష+ రచన.
రచన. ఆకరÄ ణ పC వ పసుప@ రంగ లM ఉం67 ఊ

ావ::
4సావ

10 4సాలZ

లl

ోణ¬ పC లZ 4Bzం 3 Y_ప
ౖ @ కEQ ఉంటb.
ఉంటb. అవ}హక >4w న

ఎరRప@ రంగ మచmలZ లl

g రలZ కEQ ఉంటb.
ఉంటb.

3 బంధకం,
బంధకం, ఐదు 8³డవ@ Qాను,
Qాను, 2 లZగ 8³టef Qాను ఉంటb.
ఉంటb. పాగ 4»ాలZ

34ా7కం,
ం, అంత}న,కం,
అంత}న,కం,పృషf

సం('తం.
సం('తం.

శయం:: ఏక ఫల దళ,
దళ, ఏక ´ల య త,
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం,
శయం, wండy నుం67 ఆరR అం6 లZ ఉ8ాంత అండ 2 సం లM అమ ఉంటb.
ఉంటb. 4Éలం
అం6 శయం
వంQ ఉంటం .3 4Éల?గzం ;ామ?నం 4Bzం 3 Y_ప
ౖ @ నూగ కEQ ఉంటం .3 అం6 శయం 4Bzం 3 గం లM గ ండA

3మ, వంటe Aా,ణం ఉంటం .3

4ాయ:: 3 G రక ఫలం
4ాయ
నం:: 3 దళ $జం
Gత నం
ర4ాలZ:: పల?Oడy ( 30)
30), పగ] ( 87)
87), అభయ ( 332)
332), మ93ర 66,
66, మ?రR] ( 88,
88, 63)
63), ల7, ( 8506)
8506), దుర ( 84031)
84031) , ఆశ ( 87119
87119)
19), 8ాలÃం ( 158)
158),
ర4ాలZ
100,
100, 41

ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.

ప>m4ాయలZ,
c లM 23 % మ?ంస కృత<
 లZ ఉంటb.
ప>m4ాయలZ, QంజలZ కÁరQాయలZ Qా YాడyC రR.
రR. A
ఉంటb.

2.

ఎం67న Gత 2 లను ఉడక బóటf e పప¤ Qా YాడyC రR.
రR.

3.

Qంజ çద 8³టf మయ పQEన Qంజలను పáవ@ల

4.

ఆకZలను మయ 4Nమ,లను పáవ@ల

ణ Qా YాడyC రR.
రR.

ణ Qా YాడyC రR.
రR.

BOTANY OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS (DST-111)
5.
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ఎం67న 4ాం6 లను వంట gెరకZ Qాను,
Qాను, ఇంటe V*ౖ కప¤ లలM YాడyC రR.
రR.

సంపరం::
పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం
కం 3 తరచూ పర పాగ సంపరం జV పంట (5 నుం67 55 %) ప@¾ా+లZ Cెరచు 4»వ6 A4B ఒక }ä మ ందుQా పాగ 4»ాలZ ;\+టనం
gెందుC b.
b. పాగ 4»ాలZ ;\+టనం క2 O మ ం ే 4Éల?గzం ప4ాA4B వసుం .3

V*సర ( ) ( )
ా)ీ య 2 మమ

:

GQాO 67bట
Ç 

4»z£జమ ల సంఖ

:

2 = 24

కZటంబమ

:

లÃగTU2)ి

ఉప కZటంబమ

:

8ాVిE(2)ి

ఆGాÈవమ

:

ఇం67య?

Gస రణ

:

ద7ణ 4
ి ా,
ే లM గ ంటÏరR,
ా, ఆ)ియ? , ఆంధ ప Î
ంటÏరR, Q} వ, కం నగo,
నగo, కరÖOలZ,
కరÖOలZ, Aజvమ?బÐ

ఆYాసం:: ఉష/ మండలం లM V*ంచబ6ే క
ఆYాసం
ఆకృ]:: AటరRQా లl
ఆకృ]

4N Q
3µ ా వంQన ఏక YాÄక గ ల,మ . కలV*ౖ ఉం6ే 4Nమ,లకZ ఎగబ4 గ ణం ఉంటం .3

3 *లలM లÃô õ£Q}j´Ë అ2 వర/ దవం ఉండyట
YరRవవసu : నతజA ;ాuపన gేయ YరR బ 67V*లZ కEQన తEj YరR వవసu . ఈ YరR బ V
వలన లMపల Y_ౖప@ ఎరz Qా ఈ బ

3V*లj M wజ
 ´యం అ2 బ4Éfయ? ఉంటం .3

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం,
గతం, AటరRQా ఉంటం .3 2 లZగ పలకలZQా ఉం67
ఉం67 ఆకZపచm లl
4ాండం

ఊ

రంగ ను కEQ ఉంటం .3 నూగ Q}ధుమ రంగ ను

కEQ ఉంటం .3 మ9 ;ారం Qా 4Nమ,లZ ఉంటb.
ఉంటb.
ం, పత గ g mలZ >నO ఆకZల వలÃ ఉంటb.
ఉంటb. పC లZ ]దళ సంయ క ం, పత వృంత సతం,
ం, పత వృంతం >వర ఉ´·
పతం: ప@చm సతం,
ఉంటం .3 పతం లM మTడy పత4ాలZ
4ాలZ ఉంటb.
ఉంటb. ప] పC A4B పత ప@చm కణ లZ ఉంటb.
ఉంటb. పC లZ అం6 4ారం లM ఆకZపచm రంగ కEQ
నునOA అంచు కEQ న CేEన 4Nసను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. ఏ4ాంతర పత G2 సం ఉంటం .3 పత4ాలను wండy Y_ౖప@ల? సనOA నూగ
ఉంటం .3

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
సం:: Qzవం లM Qా,
ౖ ప@ష+ G2 ;ాం ఉం67
Qా, ÑరÄం లM QాA 8³డY_న
ప@ష+ G2 సం

A >వరన 10t
10t20 ప@¾ా+లZ గ బ రR Qా ఉంటb.
ఉంటb.

G2 ;ాం >వర ఉ´· ఉంటం .3

ప@ష+ం:
ప@ష+ం: ప@చm సతం,
ం, లఘ ప@చm సతం,
ం, 3 Eంగ సంపర/ పంచ Qాయ ట 3 ప పత య త ప@¾ా+లZ ఉంటb.
ఉంటb. >నO ప పత
య త ప@¾ా+లZ ఉంటb.
ఉంటb.

వ:: ఆకరÄణ పC లZ ఐదు ఉంటb.
ఉంటb. సంయ క ం Qా ఉంటb.
ఉంటb. ఆకZపచm Qా ఉం67 కYాటయ త ప@ష+ రచన కEQ ఉంటb.
ఉంటb.
ఆకరÄక పC వ
వ:: రక పC లZ ఐదు ఉంటb.
ఉంటb. అసంయ క ం Qా ఉంటb.
ఉంటb.
రక పC వ
c లM ఐదు ఆకరÄణ పC లZ కEQ ఉంటb.
ఉంటb. అందులM ఒకటe V*దµ 3 Qా ఉంటం .3
8ాVిE(2)ియ అమక: A

A
c A దజ పతం అంటరR.
అంటరR.

cA 4Bంద ఉం6ే Y_డల?+టe wండy పC లను బహö పC లZ అంటరR.
అంటరR. బహö పC ల 4Bzంద ఉం6ే wండy వంప@ ]Qన సనOA పC లను

ో ణ ¬

BOTANY OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS (DST-111)
పC లZ అంటరR.
అంటరR.
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ోణ¬ పC లZ IE ]Q 4Nమ , వంటe అమకను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. ఆకరÄణ పC వ అవ}హక >4wన ప@ష+ రచన కEQ

ఉంటం .3

ావ:: 10 4సాలZ ఉంటb.
ఉంటb. 3 బంధకం Qా ఉంటb.(
ఉంటb.(9
.(9+1) 4సర దం6 లZ 8³డవ@ మయ 8³టefQా ఉంటb.
ఉంటb. పాగ 4»ాలZ 34ా7కం,
ం,
4సావ
అంతరR,ఖం,
అంతరR,ఖం, ´ందు పద సం('తం.
సం('తం.

శయం:: ఏక ఫల దళ,
దళ, ఏక ´లయ త,
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం వ@ంటం .3 అ2క అం6 లZ ఉ8ాంత అండ 2 సం లM అమ ఉంటb.
ఉంటb. 4Éల?గzం
అం6 శయం
V*ౖ దటf ం Qా నూగ ఉంటం .3 అం6 శయం అడyగ Qాన 3I, వంటe Aా,ణం ఉంటం .3

ఫలం:: 3 G రక ఫలం,
ఫలం, 8³డవ@ Qా వ@ం67 అ2క Gత 2 లZ (10 నుం67 15)
15) కEQ ఉంటb
ఉంటb.
ఫలం
నం:: గ ండం Qా లl
Gత నం

అం6 4ారం Qా ఆకZపచm Qా ÝÞలం () సనOA QతలZ కEQ ఉంటం .3 ఉప ద¨©లZ పసుప@ పచm లl

CెలZప@ రంగ

కEQ ఉంటb.
ఉంటb.

ర4ాలZ:: 450(
450( ) ప@షర , 407,
407, 410,
410, 460,
460, 37 ఏక Ñల , 410,
410, 440,
440, 348
ర4ాలZ
ఖత:: పప¤ 9 2 లMj అAOంటe క2 O V*సలకZ అత93కం Qా [ర/ మbÇ శ4B ఉంటం .3 V*సర పప¤ వలన ఉదరం లM Qా
ఆ^క 8ామ ఖత
తయ?రR 4ాదు.
4ాదు. V*సర ను ఆPరం లMనూ మయ ల4w]ం> కÁ6 ]ంటరR.
]ంటరR. 4ాయలZ 4»)ిన తాత UగC క Qాలను
పáQాzసం Qా YాడyC రR.
సర లM 23.
రR. V*సర
23.5 % మ?ంస కృత<లZ ఉంటb.
ఉంటb.

సంపరం::
పాగ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం

A
c లM ప@¾ా+లZ ఉదయం 6 గంటల నుం67 7 గంటల మధ Cెరచు4NA wండy మయ మTడy

గంటల వరకZ Cెరచు4N2 ఉంటb.
ఉంటb. మ9 హOం కల?j IలjQా మ డyచుకZ 8\C b.
b. ప@¾ా+లZ గ దశలM ఉనOప@డy 4Nంత పాగ సంపరం
జరRగ త<ం .3 పాగ 4»ాలZ ా] 9 గంటల నుం67 CెలjYారRజvమ న 3 గంటల

4ా ;\+టనం జరRగ త<ం .3 4ాబటef ఆత, పాగ సంపరం

జరRగ త<ం .3 పాగ సంపరం జQన
 మరRసటe }ä ప@¾ా+లZ Cెరచు4»వ6 A4B మధ కసం 2 లZగ గంటల వవ93 ఉండyట వలన
4Éj;f \Qాç పø^ ]

ా ఆత, పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3

Uనుమ ( ) ( )
ా)ీ య 2 మమ

:

GQాO మంQ}

కZటంబమ

:

లÃగTU2)ి

ఉప కZటంబమ

:

8ాVిE(2)ి

ఆGాÈవం

:

ఇం67య?

Gస రణ

:

ఇం67య?,
 ా,
ే లM కృ¾ా/, గ ంటÏరR,
?, యTరù,
యTరù, అI4
ా, ఆంధ ప Î
ంటÏరR, పmమ Q} వ, Aజvమ?బÐ

ల,ం, 30 నుం67 100 8³డవ@ ఉంటం .3 AటరRQా లl
ఆకృ] : గ ల,ం,

ఏటYాలZQా V*Q
 , 2లV*ౖ 8ా4 లణం కEQ ఉంటం .3

  మధ రకం క మయ 4NAO ఎ6  క లణ లను కEQ ఉంటం .3
ఆYాసం : ఉష/ మండలం లM V*Q
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* లM లÃô õ£Q}j´Ë అ2 వర/ దవం ఉండyట
YరR వవసu : నతజA ;ాuపన gేయ YరR బú67V*లZ కEQన తEj YరR వవసu . ఈ YరR బú67Vల
వలన లMపE Y_ప
ౖ @ ఎరzQా ఉంటం .3 ఈ బú67Vల
* లM wజ
 ´యం అ2 బ4Éfయం ఉంటం .3

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం.
గతం. AటరRQా,
AటరRQా, 2 లZగ పలకలZ Qా ఆకZపచm,
ఆకZపచm, ఊ
4ాండం

రంగ లM అ93కం Qా నూగ కEQ మ9 ;ార ఖలZ కEQ ఉంటం .3

ం(పC ల çద ప@g mలZ)
mలZ) ఉంటb.
ఉంటb. పత వృంతం అడyగ Qాన ఉ´· ఉంటం .3 ]దళ సంయ క పత4ాలZ ప@చm
పతం: ప@చm సతం(
సతం . పత4ాలZ పసుప@ UతIన ఆకZ పచm రంగ లM ఉంటb.
ఉంటb. మTడy పC లలM V*ౖన ఉం6ే పతం గ ండం Qా,
Qా, Y_డలZ+ Qా ఉంటం .3
పకన ఉం6ే పత4ాలZ 4Nంచం వంకర Qా ఉంటం .3 ఆకZ >వరలZ న

E
ే ఉంటb.
ఉంటb. Vిg m4ార జvల?4ార ఈ2_ల Yాపనం ఉంటం .3

ఏ4ాంతర పత G2 సం ఉంటం .3

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
సం:: Qzవం C QాA,
QాA, ఖరసu ం లM QాA ఉం6ే ఐదు లlక ఆరR ప@¾ా+లZ గ ంప@లZ Qా , ఉ´· ఉనO ప@ష+ G2 ;ాం >వరన
ప@ష+ G2 సం
ఉంటb.
ఉంటb.

ప@ష+ం:: ప@చm సతం,
ం, లఘ ప@చm సతం,
ం, సంపర/ ం, 3 Eంగం,
Eంగం, ఊర^ ¯ అం6 శయం,
శయం, పంచ Qాయ తం,
తం, 3 పతయ తం,
తం, నO ప పత
ప@ష+ం
య తం

వ:: ఇG ఐదు ఉంటb.
ఉంటb. అసంయ క ం, 8ాVిE(2)ియ అమక కEQ ఉంటం .3 అవ}హక >4w న ప@ష+ G2 సం కEQ
రక పC వ
ఉంటం .3

ావ:: 10 4సాలZ ఉంటb.
ఉంటb.
4సావ

3 బంధయ తం (9+1) 8³డవ@Qా,
8³డవ@Qా, 8³టefQా 4సర దండం కEQ ఉంటం .3 పాగ
పాగ 4»ాలZ

3 4ా7కం,
ం,

అంత}న,కం
అంత}న,కం,
కం, ´ందు పద సం('తం

శయం:: ఏక ఫల దళ , ఏక ´ల య త,
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం,
శయం, ఉ8ాంత అండ2 సమ లZ అమ ఉంటb.
ఉంటb. 4Éల?గzం IE ]Q Âగల?Qా
అం6 శయం
ఉంటం .3 4Éల?గzం 4Bzం 3 గం లM నూగ ఉంటం .3 4Nంచం ఏటYాలZQా ఉంటం .3 అం6 శయం 4Bzం 3 గం లM గ ండA ´ళ వంటe ఆ4ారం
ఉంటం .3 3 G రక ఫలం,
ఫలం, నూగ ఉంటం
ఉంటం .3 6t8 )*ం ç 8³డవ@ కEQ 4t10 Gత 2 లZ కEQ ఉంటం .3

నం:: నలj Qా ఉంటం .3 Ýల
Þ ం CెలjQా ఉం67 ప@ట4ారం లM ఉంటం .3 Gత న కవచం నునOQా ఉంటం .3 $జ ద¨©లZ CెలjQా ఉంటb.
ఉంటb.
Gత నం
Gత 2 లను నUEనప¤డy 'గ రR వసుం .3

ర4ాలZ:: 17(
17(కృష/ య)
య), 20 (Cేజ) , 402 (పభ ), 9, 623,
623, 616,
616, 22,
22, 648,
648, 28,
28, 1
ర4ాలZ
ఖత:: Uనుమ లM 23.
23.4 % మ?ంస కృత<లZ ఉంటb.
ఉంటb. QంజలలM పCే కIన అU2¦ య?)ిÍ లZ ఉండyట వలన త67 Vిం67
ఆ^క 8ామ ఖత
8³ంగ త<ం .3 4ావ@న A
c A ఇ6±j లZ,
లZ, ోసల 4NరకZ ఉప(Q; ారR.
రR. 4ాయలను 4»)ి
4»)ిన తాత పáవ@ల IJతకZ YాడyC రR.
రR.

పాగ 4»శం మయ పాగ సంపరం:
ప@¾ా+లZ ఉదయం 6t7 గంటల మధ Cెరచు4NA 2t3 గంటల వరకZ CెరచుకZ2 ఉంటb.
ఉంటb. మ9 హOం కల?j IలjQా మ డyచుకZ 8\C b.
b.
ప@¾ా+లZ గ దశలM ఉనOప@డy 4Nంత పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3 4Bj¾f \గU వలన 42 % వరకZ పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3 పాగ
4»ాలZ ా] 9 గంటల నుం> CెలjYారRజvమ న 3 గంటల వరకZ ;\+టనం gెందుC b.
b.4ావ@న ఆత, పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3 పాగ
సంపరం జQన
 మరRసటe }ä ఆకరÄణ ఫల?లZ ాE8\C b.
b. పాగ 4»శ ;\+ట2 A4B ప@¾ా+లZ Cెరచు4»వ6 A4B మధ కసం 4 గంటల
వవ93 ఉండyట వలన 4Bj¾f \ గU పø^ ]

ా ఆత, పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3
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Uనుమ మయ V*సర మధ గల బ¼9 లZ:
లZ:
లణం

Uనుమ

V*సర

Y_ంటకలZ (నూగ )

8³డY_న
ౖ మయ ఎకZవ నూగ ఉంటం 3

తకZవ మయ 8³టef నూగ ఉంటం .3

నూగ రంగ

ఎరRప@ రంగ లl

Q}ధుమ రంగ లM ఉంటం .3

ఆకృ]

ఎగబ4 గ ల,ం

Yాయ గత గ ల,ం

పతం రంగ

పసుప@ UతIన
 ఆకZ పచm రంగ ఉంటం .3

ఆకZ పచm రంగ ను కEQ ఉంటం .3

$జ దళం

CెలjQా ఉం67 'గ రR కEQ ఉంటం .3

పసుప@ పచmQా ఉం67 'గ రR ఉండదు

ÝÞలం

కZం4ారం

చదును లl

ఫలం

8³డY_న
ౖ నూగ ను కEQ ఉంటం 3

8³టef నూగ ను కEQ ఉంటం .3

Q}ధుమ రంగ లM ఉంటం 3

ప@ట4ారం

శనగ ( )
ా)ీ య 2 మమ

:

)*ౖసo అwట
 eనం

కZటంబమ

:

|ాబ¼)ి

Gస రణ : )*నగ పం67ంgే


ే ాలలM రత

శ
ే ం అగz;u ానం లM ఉం 3 . ఇం67య? తాత 8ా4B; ాË,
í య?,
Ë, ట, ఆ)fE
య?, ఇాË,
ఇాË, మb2 ,o ,

4wన6 , ఇ3(Vియ? , I4ÀB 4» , ఇాâ దలÃౖన 
ే ాలలM ;ాగ gేస ు2 OరR.
OరR.

ఆకృ]:: శనగ 20 – 50 )*ం. ç ఎత<
 V*Q
 , 4ాం6 A4B ఇరRY_ౖప@ల? మృదువ@ Qా ఉం6ే ఆకZలC ఉంటం .3 ఇ 3 అపాల జv] 4B gెం 3న పంట.
పంట.
ఆకృ]
cA 4ాయ లM wండy నుం67 మTడy వరకZ Gత 2 లZ ఉంటb.
ఉంటb. ప@¾ా+లZ CెలZప@ వర/ ం లM ఉం 3 లం,
లం, వ.లÃ, Vింâ వర/ ం లM A ఈ2_లZ
ఉంటb.
ఉంటb. 400 U.ç Uం> ఉనO వరÄ 8ాతప@ 8ాంC లలM వసుం .3

4ాండం:: 4ాండం 4Nమ,లZ C¸67Q AటరR Qా లl
4ాండం
పచm Qా లl

పకలకZ V*రRగ త<ం .3 0.2 నుం67 1 çటరR ఎత<
 V*Q
  4ాండమ నూగ కEQ ఆకZలZ Qాఢ

E ఆకZపచm రంగ ఉంటం .3 Yరj R బEషf ం Qా 60 )*ం ç లMత< వరకZ V*రRగ C b.
b.

శనగ లM మ ఖం Qా wండy ర4ాలZ ఉనOG.
ఉనOG.
1.

రకం:: QాఢIన , బQా మ డతలC ఉనO >నO )*ౖä QంజలZ కల .3 A
c A రత శ
ే ం,
ం, ఇ3(Vియ? , I4ÀB 4» మయ
ేశYా రకం
ఇాË 
ే ాలలM ;ాగ gే; ారR.
రR.

2.

రకం:: CేEక 8ాటe రంగ లM,
లM, మృదువ@ Qా వ@నO Gత నప@ V*ౖ 8³రC V*దµ QంజలZ కల .3 ఈ రకం మ ఖం Qా ద7ణ యTరù,
యTరù,
4ాబT రకం
ఉత ర ఆ 4
ి ా,
ా, ఆüA;ాË,
Ë, 8ా4B; ాË,
Ë, >


ే ాలలM 18 వ శC బµ ం నుం67 రత ఖండం లMనూ ;ాగ gేస ు2 OరR.
OరR.

నుం67 శనగ పప¤ తయ?రవ@త<ం .3

ఖత::
ఆµక 8ామ ఖత
§

శనగ లను ఉ674ంB > సల?Í మ? 3 Ybం> ]నవచుm

§

శనగ Vిం67 అAO రÂయ వంట4ాల లMనూ GA(Q; ారR.
రR.

శ
ే Yా ర4ాల
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§

కÁరలలM అ2క ర4ాలZQా Yాడవచుm

§

శనగ లను 2 న బóటf e ప@Eయ బóటf e ;ాాb తయ?రR gే; ారR.
రR.

§

ఆకZల నుం67 ఇం67Q} మ? 
3  6ై తయ?రR gే; ారR.
రR.

§

బటf ల పశzమ లM YాడyC రR.
రR.

§

శనగల నుం67 బంక ను తయ?రR gే)ి V*j ý వ@Í అంటe; ారR.
రR.

§

శనగ ఆకZల నుం67 ¾\+CేÀకం వలన వ>mన IJEâ,
j లZ ఔషద గ ణ లZ కEQ ఉం67 కలా,
â, ఆ4ాÀEâ ఆమ?
కలా, డ(య?,
?,
8ామ 4ాట,
j లZ 4NలÃ;f ాí Ó ను కÁ6 తQ;ాb.
4ాట, వడ ెబ· మయ కZరRప@లకZ మందు Qా పA gే; ాb.
b. ఈ ఆమ?
b.

శనగ సపాగ సంపరప@ పంట.
  వాÄ9 రప@ పంట.
పంట. 0 t1 % వరకZ పర పాగ సంపరం ఉంటం .3 ;ా9 రణం Qా చలj A YాC వరణం లM V*Q
పంట.
పగలZ 18 – 26 0, ాత<లZ 5 – 10 0 , వరÄ 8ాతం 600 – 1000 U. ç ఉనO g
ౖ నలj 2లలZ , ఎరz
gటj శనగ బQా V*రRగ త<ం .3 బరRY_న
2లలZ,
3 బ67 10 – 62 % వరకZ
లZ, ఉదజA సూè 5.5 – 8.6 ఉనO 2లలZ అనుY_ౖనG.
G. Gత 2 A4B wజ´యం కలmo పటefం>న గ
వరకZ V*రRగ త<ం .3

YరR)*నగ(
గ( )
ా)ీ య 2 మమ

:

అా> Ý8
Þ \'య?

4»z£జమ ల సంఖ

:

2 = 40

కZటంబమ

:

లÃగTU2)ి

ఉపకZటంబమ

:

8ాVిE(2)ి

ఆGాÈవమ

:

బó'Ó

Gస రణ

:

gై2 , ఇం6ో2
 ియ?,
ి ా,
?, ఆ 4
ా, ఇం67య?

రత శ
ే ం లM ఆంద ప Î
ే , గ జాÙ,
ే , ఆంద ప Î
ే లM అనంత ప@రం,
 రR,
జాÙ, తUళ 2 డy,
డy,ఉత రప Î
ప@రం, >త¥
రR, కడప

ఆYాసం:: మధ రకప@ క
ఆYాసం
ఆకృ] : ఏక YాÄక గ ల,మ , AటరRQా QాA ఏటYాలZ Qా 4ా లl

ా¿య లణం 4ాA ఉంటం .3

YరR వవసu : తEj YరR వవసu

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం
డం:: Yాయ గతం,
గతం, AటరR Qా లl
4ాం
డం

2ల çద 8ాకZత¥ ఉంటం .3 మృదువ@ Qా ఉంటం .3 దట¢j గటefQా మయ సూ
u 8ా4ారం Qా ఉం67

3µ ా నూగ కEQ ఉంటం .3 ాఖలZ
పక దశకZ వgేmటప+టe4B పలకలZ Qా మయ బÒలZQా మ9 ;ార ాఖలZ కEQ ఉంటం .3 4N Q
ఎకZవQా 4Bzంద ఉనO కణ ప@ల నుం>
నుం> ఉదÈGం> అAO Y_ౖప@లకZ 8ాకZC b.
b.
ం, వృంత సతం,
ం, పత వృంతం లMపE గం లM Qా67 ఉంటం .3 Vీఠం ఉ´· ఉంటం .3 చత<రµ శ సంయ క పతం, 4Bzం 3
పతం: ప@చm రతం,
పత4ాలZ >నOGQానూ,
>నOGQానూ, V*ౖ పత4ాలZ V*దµGQానూ ఉంటb.
ఉంటb.పత4ాలZ అం6 4ారం లM ఉం67 నునుV*ౖన అంచును కEQ ఉంటb.
ఉంటb. Vిg m4ార,
m4ార,
జvల?4ార ఈ2_ల Yాపనం ఏ4ాంతర పత G2 సం కEQ ఉంటb.
ఉంటb.

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
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సం:: Qzవం లM QాA,
QాA, ఖరం లM QాA ఉం6ే ;ామ?న,
;ామ?న, అAmత ప@ష+ G2 సం,
సం, మTడy నుం67 ఐదు ప@¾ా+లZ గ ంప@లZ Qా
ప@ష+ G2 సం
ఉంటb.
ఉంటb.

ప@ష+ం:: ప@చm సతం,
కం, ;ãషf వ య తం,
ం, లఘ ప@చm సతం,
ం, వృంత సతం,
ం, వృంత రతం,
ం, సంపర/ ం, 8ా7కం,
కం
తం,
ప@ష+ం
గయ తం,
తం,

3Eంగం,
Eంగం, పంచ

3 ప పత య తం,
తం, నO ప పత య తం.
తం.

వ:: ఐదు పC లZ ఉంటb.
Þ ాం]మం నుఏర+రR;ాb.
ఉంటb. సంయ క పC లO కE)ి 8³డY_ౖన Qïటf ప@ ఆ4ారప@ Ý;
b. ఈ ÝÞ;ాం]మం
రక పC వ
ప@ష+ వ@ ంతం వలÃ అగ Vిస ుం .3 ఈ ÝÞ;ాం]మం లM ఐదు తI,లZ ఉంటb.
ఉంటb. అందులM మTడy సంయ క ం Qా ఉం67 V*దµ 3 Qా ఉంటb.
ఉంటb.

వ:: ఐదు పC లZ ఉంటb.
ఉంటb. అసంయ క ం, 8ాVిE(2ియ అమక లM ఉంటb.
ఉంటb. అవ}హక >4w న ప@ష+ రచన కEQ
ఆకరÄ ణ పC వ
ఉంటb.
ఉంటb. ఆకరÄక పC వ పసుప@
పసుప@ రంగ లM ఉం67 రక పC వ Qïటf ం అంచు నుం67 ఆకరÄణ పC వ ఉదÈGసుం .3

ోణ¬ పC లZ సంయ క ం

Qా ఉంటb.
ఉంటb.

ావ:: ప 3 4సాలZ ఉంటb.
ఉంటb. ఏక బంధం,
బంధం, ఎAU 3 4సాలZ ఫలవంతం Qానూ,
Qానూ, wండy వందం Qా2¦ఒ ఉంటb.
ఉంటb. 4సర దం6 లZ నO
4సావ
య తం Qా ఉంటb.
ఉంటb. 2 లZగ పాగ
పాగ 4»ాలZ సనOQా 8³టef Qా ఉంటb.
ఉంటb. UగC

2 లZగ గ ండం Qా 8³డవ@ Qా ఉంటb.
ఉంటb. పాగ 4»ాలZ

34ా7కం , అంత}ను,కం,
అంత}ను,కం, ´ందు పద సం('తం

శయం:: ఏక ఫల దళ , ఏక ´ల య త,
ఉంటb..
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం ఒకటe నుం67 మTడy అం లZ ఉ8ాంత అండ 2 సం లM అమ ఉంటb
అం6 శయం
4Éలం 8³డవ@ Qా ఉం67 రక పC వ

ా ఏర+67న 2 క

ా బయటకZ వసుం .3 4Éల?గzం గ ండం Qా ఉంటం .3 4Éల?గzం 4Bంz ద నూగ

ఉంటం .3

4ాయ లl

ఫలం:: 3 G రక
ౖ వృంతం కEQ
రక ఫలం భTU లMపలl అG రకం Qా ఉంటం .3 ఒకటe నుం67 మTడy Gత 2 లZ ఉంటb.
ఉంటb. 8³డY_న
ఫలం

ఉంటం .3

నం:: అంకZ రచmద రతం,
ం,
Gత నం

3దళ $జం,
 లZ అ93కం Qా కEQ ఉంటb.
$జం, నూ2_ మయ మ?ంస కZzత<
ఉంటb. Gత న కవచం పలZచQా,
పలZచQా, గ ల?´

రంగ లM ఉంటం .3

ర4ాలZ:: 24,
3 3 , ]రRప] 1,2,3,4, 10,
3  5,6, 4ాళహ)ి , అభయ ( 341)
24, 2, Yమన , క 
10,11 ,వఎదQ, 2 ాయణ¬, మ?ధు, క 
341), 24,
24, 26
ర4ాలZ

ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.

YరR )*నగ 4ాయలZ ఆPరం Qా YాడyC రR ( మ?ంస కృత<లZ , GటUË , , 2, A4»టeAâ ఆమjమ )

2.

నూ2_ను వంటలలM
వంటలలM YాడyC రR

3.

నూ2_ను వనస+] తయ? లM YాడyC రR

4.

4Ézమ లZ,
 లZ,
లZ, Iనప@ ఒత<
లZ, QjసË తయ? లM YాడyC రR.
రR.

5.

నూ2_ Â)ిన తాత VిV+ి A పáవ@ల

6.

4ాయ Â)ిన తాత 4ాండం Qాలను పáవ@ల

7.

నతజA ;ాuపన gే) శ4B ఉండyట వలన పంట మ?+67 లM ఉప(Q; ారR

ణ Qా )ం 3య ఎరRవ@ Qా YాడyC రR
ణ Qా YాడyC రR
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పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం
ప@¾ా+లZ సూ}దయ YళలM Gక)ి; ాb.
b. ప@¾ా+లZ Cెరచు4»వ6 A4B ఏడy నుం67 ఎAU 3 గంటల మ ం ే పాగ 4»ాలZ
gెందుC b.
b. 4Éల?గzం పాగ 4»ాలZ ;\+టనం gెం ే సమయ?A4B సుAOతం Qా ఉంటం .3
ఆC , పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3

G;\+టనం

ోణ¬ పతం C కప+బ67 ఉండyట వలన తప+AసQా

A
c 2 4Éj;f \ QాU అంటరR.
ిu <లZ,
అంటరR. YాC వరణ ప)త
<లZ, ర4ాలZ,
ర4ాలZ, 8ాంC లను బటef wండyనOర ాతం వరకZ

పర పాగ సంపరం జరగ వచుm.
వచుm. ప@¾ా+లZ CెరచుకZనO
చుకZనO ఐదు నుం67 ఆరR గంటల తాత వడE 8\C b.
b.

ఆమ దం ()
ా)ీ య 2 మం

:

)న
ి  కమ A

4»z£జమ ల సంఖ

:

2 = 20

కZటంబమ

:

య |\·bÇ)ి

ఆGాÈవమ

:

రత శ
ే ం

Gస రణ

:

ఇం67య?,
 Ó,
?, బó'
Ó, ర¾ా,
ర¾ా, 8ా4B; ాË

రత శ
ే ం లM ఆంద ప Î
ే , కాOటక,
ే లM మహబTå నగo,
కాOటక, గ జాÙ,
జాÙ, ఆంధ ప Î
నగo, నలæండ,
ండ, రంQాw67ß 'ల?jలZ

ఆYాసం:
ఆYాసం: ఇ 3 మధ రకప@ క , 4NAO ఎ6  కల లణ లను కEQ ఉంటం 3
ఆకృ]:: ఏక YాÄకం లl
ఆకృ]

బహö YాÄకం,
  8³ద లl
ం, AటరR Qా V*Q

gెటf 

రR వవసu : తEj YరR వవసu
YరR
4ాండం:: AటరR Qా,
u 8ా4ారం Qా కణ ప@ల ను కEQ ఉంటం .3 4ాండం లM పల బÒలZQా ఉం67, V*ళ¶సు Qా ఉంటం .3 4ాండం V*న
ౖ Iనం
Qా, సూ
4ాండం
పత ఉంటం .3 A
c A

అంటరR.
అంటరR. మ9 ;ార ాఖలను కEQ ఉంటం .3

ం, పత ప@g mలZ
mలZ Y_డలZ+ Qా ఉంటb.
ఉంటb. ;ామ?న హ;ా4ార పతం ఏడy నుం67 పద4Nండy తI,లZ Qా ఉంటb.
ఉంటb. పత
పతం: ప@చm సతం,
వృంతం 8³డవ@ Qా ఉం67 Qïటf ం ల?Qా ఉంటం .3 ఏ4ాంతర పత G2 సం,
సం, హ;ా4ార అపసత జvల?4ార ఈ2_ల Yాపనం,
Yాపనం, ఆకZ అంచు రంపప@
ప¨
ం ల?Qా ఉంటం .3 4NసలZ న E
ే ఉంటb.
ప¨ం
ఉంటb. లl

8³డవ@ Qా ఉంటb.
ఉంటb.

సం:: 3EంQాశzయ )ిu ] , A
c లM ప@ష+ G2 ;ాAO ఖరసu కం4B అంటరR.
అంటరR. ప@రRష ప@¾ా+లZ 4Bzం 3 గం లMనూ )ీ  ప@¾ా+లZ V*ౖ
ప@ష+ G2 సం
గం లMనూ అమ ఉంటb.
ఉంటb.

ప@రRష ప@ష+ం:
ప@ష+ం: ప@చm సతం,
ం, లఘ ప@చm సతం,
ం, ఏకEంగం,
ఏకEంగం, >నOA ప@ష+ వృంతం ఉంటం .3 ఏక పపతయ తం,
తం, పంg గయ తం ,
వ:: ఆకZ పచm Qా ఉం67 ఒ4 వలయం లM ఉం67 మTడy నుం67 ఐదు తమ లZ Qా èE ఉంటం .3 కYాటయ త ప@ష+ రచన కEQ
ప పC వ
ఉంటం .3

ావ:: ఐదు 4సర దం6 లZ ఉంటb.
ఉంటb.
4సావ

ేసర దం6 లZ 4Bzం 3 Y_ౖప@ న

E
ే ఉంటb.
ఉంటb. అ2క ాఖలZ Qా G678\b ఉంటb.
ఉంటb. పాగ

4»ాలZ 34ా7కం
ం, లఘ ప@చm రతం,
ం, వృంత సతం,
ం, అసంపర/ ం , ఏక Eంగ ప@¾ా+లZ,
ప@¾ా+లZ, ఏక ప పత య తం,
తం, ] గయ తం
)ీ  ప@¾ా+లZ: ప@చm సతం,

శయం:: ] ఫలదల,
ఫలదల, ] ´లయ త,
త, ఒ4 అండమ
అండమ అయ అండ2 సమ లM అమ ఉంటం .3 4Éల?లZ మTడy >నOG Qా ఉంటb.
ఉంటb.
అం6 శయం
4Éల?గzం èE ఉంటం .3 4Éల?గzం నూగ కEQ వ@ం 3 ఎరRప@ రంగ లM ఉంటం .3
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4ాయ:: ఆమ దం 4ాయ ను Qా, అంటరR.
అంటరR. ఇG మTడy QాలZ Qా G678\త<ం .3 ఫల కవచం నునOQా 4ాA లl
4ాయ

మ ళను కEQ ఉంటం .3

నం:: ఆమ దం Gత నం ను 4ారంకZÓ () అంటరR.
అంటరR. $జ రంధం దగర CెలjA దూ 3 వంటe Aా,ణం ఉంటం .3 $జ కవచం V*ంకZ వలÃ ఉం67
Gత నం
మచmలను కEQ ఉంటం .3 Gత నం లM 48 నుం67 56 ాతం నూ2_ ఉంటం .3

ర4ాలZ:: 4ాzం] ( 4), హత, 4Bరì,
ì, జ],
జ], జvల,
జvల, 4, 32,
32, 177,
177,519,
519,20
ర4ాలZ
ఆ^క 8ామ ఖత:
ఖత: ఆమ దం నూ2_ను సబ ·ల,
·ల, టÏÙ Vసf ుల తయ?లM YాడyC రR.
రR. ఎందుకంటk ఈ ఆమ దం లM బ4Éfయ? లను నంప జ)
లణ లZ ఉంటb.
 l ఇంజనj లM మయ ఇతర  యంC లలM కం ెనలZ Qా YాడyC రR.
ఉంటb. 4ాబటef ఆమ దం నూ2_ను wల
రR. á 3^ gేయబ67న
ఆమ

AO  '
ి టరj లMనూ,
 బ67న ఆమ
లMనూ, YాO లలMనూ,
లలMనూ, V*bంటj లMనూ YాడyC రR.
రR. రంగ Â)ిYయ

AO ఔష ల తయ? లM

మయ Gమ?2 ల లM కం న
ె Qా YాడyC రR.
రR. నూ2_ Â)ిన తాత VిV+ి A )ం 3య ఎరRవ@ Qా YాడyC రR.
రR. ఈ VిV+ి A పáవ@ల IJత Qా
Yాడాదు.
Yాడాదు. ఎందుకనQా )ిË అ2 Gష ప ర^ ం ఉంటం .3
పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం:
సంపరం:
ప@రRష ప@¾ా+లZ )ీ  ప@¾ా+ల క2 O wండy మTడy }äల మ ందుQా Cెరచు 4Nంటb.
4Nంటb.
;ాయంతం 2 లZగ
లZగ గంటల వరకZ ;\+టనం gెందు C b లl

పాగ 4»ాలZ ఉదయం ప 3 గంటల నుం67

పగ లZ C b.
b. 4Éల?QాzలZ బయటకZ ావ6 A4B ఒకటe నుం67 మTడy }äల

సమయం పడyత<ం .3 ఒక }äలM ఎప¤6ై2 బరతం అవ@C b.
b. 4Éల?గzం wండy నుం> మTడy }äల వరకZ పాగ ణ వ@లను
)ీక; ాb.
b. 4ావ@న ఆమ దం లM పర పాగ సంపరం అ93కం Qా జరRగ త<ం .3 ఫల క
c రణం gెం న
3 తాత 35 నుం67 50 }äలకZ Gత నం
తయ?రR అవ@త<ం .3

8³దుµ ]రRగ డy ప@వ@
ా)ీ య 2 మం

:

õEయ?ంత య?నువ

4»z£జమ ల సంఖ

:

2 = 34

కZటంబం

:

4ాం8\'టk / ఆసf )ి

ఆGాÈవం

:

మధ అI4
 ా

Gస రణ

:

అI4
 ా,
ా, ర¾ా,
ర¾ా, రRIJAయ?,
య?, బలlయ?,
?, ఇం67య?

రత శ
ే ం లM ఆంద ప Î
ే , మPాషf ,í కాOటక t ఆంధ ప Î
ే లM Aజvమ? బÐ,
బÐ, కరÖOÓ,
కరÖOÓ, ఆ 3ల?బÐ,
?బÐ, కం నగo,
నగo, గ ంటÏo

ఆYాసం:
ఆYాసం: మధ రకప@ క,
క, 4NAO ఎ6  క లణ లను కEQ ఉంటb.
ఉంటb.
ఆకృ]:: ఏక YాÄక గ ల,మ , 70 నుం67
ఆకృ]

çటరj వరకZ V*రRగ త<ం .3

ఉంటb.
YరR వవసu : తEj YరR వవసu భTU4B దగరQా 8ార®¯ప@ Yరj R కÁ6 ఉంటb.

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: Yాయ గతం,
u 8ా4ారం Qా ఉంటం .3 అరRదు Qా 4Nమ,లను కEQ ఉంటం .3 సనOA
గతం, AటరR Qా ఉంటం ,3 ఆకZ పచm Qా గటefQా,
ా, సూ
4ాండం
నూగ కEQ ఉంటం .3 ఖా 3పతం పసు+టం Qా ఉంటం .3
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ం, వృంత సతం,
ం, వృంతం లMపE గం లM Qా67 ఉంటం .3 పC లZ అం6 4ారం లM వ@ం67 రంపప@ పండj వంటe అంచులZ
పతం: ప@చm రతం,
కEQ ఉంటం .3 మ ఖం జvల?4ార ఈ2_ల Yాపనం పతం V*ౖ నూగ ఉంటం .3 4Bzం 3 Y_ౖప@ పC లZ అమ ఖం Qాను,
ౖ వ@నO పC లZ
Qాను, V*న
ఏ4ాంతరం Qా అమ ఉంటb.
ఉంటb.

ప@ష+
ష+ లణ లZ:
ప@
లZ:
సం:: 8³దుµ ]రRగ డy ప@వ@ లM ప@ష+ G2 ;ాAO ఖరసu
c లM పర cయం Qా 4Bరణ
ఖరసu Gషమ ÑరÄవత ప@ష+ G2 సం అంటరR.
అంటరR. A
ప@ష+ G2 సం
ప@¾ా+లZ,
ప@¾ా+లZ, 4ం cయం Qా చకz ప@¾ా+లZ అమ ఉంటb.
ఉంటb. ప@ష+ G2 సం 4Bzం 3 గం లM ఆకZల వంటe Aా,ణ లZ ఉంటb.
ఉంటb.

AA
cAA పచకz

ప@g mవ అంటరR.
అంటరR. ప@¾ా+లO IతA 3I, వంటe ఆ4ారం V*ౖ అమ ఉంటb.
ఉంటb.

ప@¾ా+లZ:: ప@చm సతం,
ం, లఘ ప@చm రతం,
ం, వృంత రతం,
ం, అసంపర/ ం, పంచ గయ తం,
తం, 8ా7క ;ãషf వ య తం,
తం, 3 ప పత
4Bరణ ప@¾ా+లZ
య తం,
తం, నO పపత య తం,
తం, ఏకEంగ ] ప@¾ా+లZ

రక
వ:: రక పC వ wండy 8³లZసుల వంటe Aా,ణ లను కEQ ఉంటb.
ఉంటb.
ర
క పC వ
వ:: ఐదు ఆకరÄణ పC లZంటb.
లZంటb. సంయ క ం పసుప@ పచmQా ఉం67 కYాటయ త ప@ష+ రచన ను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. ఈ ఐదు లM
ఆకరÄక పC వ
మTడy పC లZ కE)ి ఆకరÄణయI
యIన V*దµ తI, వలÃ ఏర+డC b.
b. UQEన wండy పC లZ కE)ి >నO తI, Qా ఏర+డyC b.
b. రక
పC వ అడyగ గమ న మకరంద గzంధులZ ఉంటb
ఉంటb.

ప@¾ా+లZ::ప@చm సతం,
ం, లఘ ప@చm రతం,
ం, వృంత రతం,
ం, ;ãషf వ య తం,
తం, 8ా7క ;ãషf వ య తం,
తం, 3 Eంగం,
Eంగం, పంచ గయ తం,
తం, 3
చకz ప@¾ా+లZ
ప పత య తం.
తం.

వ:: రక పC వ wండy QïలZసు వంటe Aా,ణ లను కEQ ఉంటb.
ఉంటb.
రక పC వ
వ:: ఇందులM ఐదు పC లZ ఉంటb
ఉంటb. సంయ క ం, 2 4ా 4ారం లM వ@ం67 కYాట య త ప@ష+ రచన ను కEQ ఉంటb.
ఉంటb.
ఆకరÄక పC వ
ావ:: 4Bరణ ప@¾ా+లZ )ీ  Eంగ ప@¾ా+లZ 4ావ@న 4సావ చకz ప@¾ా+లలM మ?తIJ ఉంటం .3 ఐదు 4సాలZ,
ాలZ, ఆకరÄక పC వ ట¢
4సావ
సంయ క I ఉంటb.
ఉంటb. 4సర దం6 లZ G67 G67Qా వ@ం67 పాగ 4»ాలZ సంయ క ం Qా ఉంటb.
ఉంటb. ఈ )ిu ] A పాగ 4»శ సంయ క )ిu ]
అంటరR.
అంటరR. పాగ 4»ాల V*ౖ గం
గం లM పడవ వంటe Aా,ణం ఉంటం .3 పాగ 4»ాలZ 3 4ా7కం,
ం, అంత}ను,ఖం,
అంత}ను,ఖం, Vీట సం('తం.
సం('తం.

శయం:: wండy ప@¾ా+లలMనూ ఒ4 రకIన
 అం6 శయం ఉంటం .3
అం6 శయం

3 ´లయ త,
త, సంయ క AమO అం6 శయం ఉంటం .3 ఒ4

అండమ Vీట అండ2 సమ లM అమ ఉంటం .3 చకz ప@¾ా+లలM 4Éలం పాగ 4»ాల

ా ఏర+67న 2 ళం గ ం6 బయటకZ వసుం .3

4Éల?గzం wండy Qా èE ఉంటం .3 A
c A ఎ4ÉË అంటరR.
అంటరR.

నం:: 3దళ $జం 40 నుం67 45 ాతం నూ2_ కEQ ఉంటం .3
Gత నం
ర4ాలZ:: £ాµË,
Ë, t108,
108, t1
ర4ాలZ
ర4ాలZ:: t1,t1, t1, t11,
11, t1
ÝÞ´Í
 ర4ాలZ
ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.

ప9 నం Qా 8³దుµ ]రRగ డy ప@వ@ నూ2_ను వంటలలM YాడyC రR

2.

YాO లZ V*య ంÀ తయ?లM,M, ఈ నూ2_ ను YాడyC రR

3.

4ాండం నుం> 2 రలZ Â)ి సంచులZ,
ౖ Yాటe తయ?లM ఈ నూ2_ ను ఉప(Q; ారR
సంచులZ, g పలZ దలÃన

4.

నూ2_ Â)ిన తాత VిV+ి A పáవ@ల IJత Qాను )ం 3య ఎరRవ@ Qాను YాడyC రR.
రR.
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వ@ంటb.
ప@ష+ G2 సం
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ే మ , gై2 , 8ా4B; ాË

రత శ
ే ం లM ఉత ర ప Î
ే , తUళ 2 డy,
ే , ఒ;ాÀ,
ే
డy, గ జాÙ,
జాÙ, మధ ప Î
ాÀ, $Po,
$Po, ఆంద ప Î
ఆంధ ప Î
ే లM కం నగo , ఆ ల
3 ?బÐ,
?బÐ, Aజvమ?బÐ,
Aజvమ?బÐ, త¥రR+ పmమ Q} వ 'ల?jలZ

ఆYాసమ : మధ తరగ] క
ఆకృ]:: ఏక YాÄక గ ల,మ (3 నుం67 4 అడyగ ల ఎత<
 వరకZ V*రRగ త<ం 3 )
ఆకృ]
YరR వవసu : తEj YరR వవసu
ఉంటb.
4ాండమ : Yాయ గతమ , AటరR Qా ఉంటం ,3 2 లZగ పలకలZ Qా ఉం67 నూగ కEQ ఉంటం .3 మ9 ;ార ాఖలZ ఉంటb.
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ై V*ౖ V*దG Qా ఏర+డC b.
ఉంటb. wండy పC లZ కE)ి >నO న
b. UగC మTడy ఆకరÄ ణ పC లZ
V*దµ న
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గతం, AటరRQా,
AటరRQా, గటefQా,
ా, సూ
u 8ా4ారం Qా నలj A గzంధులను మయ Y_ంటకలను కEQ ఉంటb
4ాండం
అమ ఉంటb.
ే ం నుం67 అ2క 4Nమ,లZ Y_లZవడ C b.
ఉంటb. పత సమయం లM ఒ4 ప శ
b.
ం, వృంత సతం,
ం, ;ామ?న పతం, ఐదు తI,లZ Qా èE ఉంటం .3 హ;ా4ార , అసత, జvల?4ార ఈ2_ల Yాపనం
పతం: ప@చm సతం,
ఏ4ాంతర పత G2 సం

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
సం:: Qzవం లM 4ా,
4ా, ఖరం లM QాA వ@ం6ే ఏ4ాంతర ప@ష+ G2 సం
ప@ష+ G2 సం
ప@ష+ం:: ప@చm సత, లఘ ప@చm సత,సంపర/
ప@ష+ం

3Eంగ,
Eంగ, ;ãషf వ య త,
త,

3 ప పత య త,
త, నO ప పత య త,
త, మTడy లఘ

ప@g mలZ పC లలM ఉం67 ర
c  4ాEకం Qా ఉంటb.
ఉంటb.

వ:: ఇG ఐదు సంయ క ం Qా >నO Q2O
ఉంటb..
_ వంటe Aా,ణం లM అమ ఉంటb
రక పC వ

ర
c  4ాEకం,
4ాEకం, కYాటయ త ప@ష+ రచనలZ కEQ

వ@ంటb.
వ@ంటb.

వ:: ఇG ఐదు ఉంటb.
ఉంటb. ఐదు అసంయ క ం Qా ఉం67 పసుప@ పచm రంగ ను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. లMపE Y_ౖప@ 4Bzం 3 గం ఎరRప@
ఆకరÄక పC వ
రంగ మచmలZ ఉంటb.
 ప@ష+ రచన ను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. IE]Qన
ఉంటb.

4సావ:
ావ: అ2క Iన
 4సాలZ ఏక బంధకం Qా మకZట ద¨ ప)ిuతం Qా వ@ం67 సనOA గటf వంటe Aా,ణ AO ఏర+రR;ా
ఏర+రR;ాb.
b. పాగ 4»ాలZ
ఏ4ా7కం , బ}ను,ఖం,
}ను,ఖం, Vీట సం('తం,
సం('తం, పాగ 4»ాలZ మTత Vిం6 4ారం లM ఉంటb.
ఉంటb.

శయం:: పంచ ఫల దళ,
లం
దళ, సంయ క , పంచ ´ల య త,
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం అ2క అం6 లZ అ±య అండ 2 సం లM అమ ఉంటb.
ఉంటb. 4Éలం
అం6 శయం
4సాల

ా ఏర+67న 2 ళం గ ం6 బయటకZ వసుం .3 4Éల?గzం wండyQా èE ఉంటం .3

4ాయ:: ప] 4ాయను క
c A
క G రక గ క () అంటరR.
అంటరR. ప] 4ాయ లMపల Qంజ V*ౖ 8³డవ@ Qా ఉం6ే CెలjA Y_ంటకలను Eం () అంటరR.
అంటరR. A
4ాయ
వస  పశzమ లM GA(Q; ారR.
రR. Qంజ V*ౖ ఉం6ే >నOA,
>నOA, CెలjA Y_ంటకలను అంటరR .

ర4ాలZ::
ర4ాలZ
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ప@రం, మ ంQా , Qాణ¬ 6, సరస],
సరస], Ñz లం,
ం, మP నం ,3 అరGంద , జయధo,
జయధo, ాఘYంద, మంC లయం
ేశYా ర4ాలZ : పండ ప@రం,

ర4ాలZ:: Vియ, నర)ింహ,
హ, కృష/ , 4ాంచన,
4ాంచన, 5, 5166,
5166, 861,
861, 603,
603, 604
అIక
 Ë ర4ాలZ
Þ Í
 t1, 5, 7
ÝÞ´Í
 ర4ాలZ : ల?ం Ý´

ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.

Qంజ V*ౖ వ@ం6ే ప]A వస  పశమ
z
లలM,
లలM, కా,QాాలలM మయ ఇతర గృహ అవసాలకZ GA(Q; ారR.
రR.

2.

ప] నూ2_ను వనస+] తయ?4B GA(Q; ారR

3.

నూ2_ను Â)ిన తాత VిV+ి A )ం 3య ఎరRవ@ Qా పáవ@ల

ణ Qా GA(Q; ారR

పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం:
ఆ)ియ? 4ాటË క2 O అI4
 ా 4ాటË మ ందుQా Gక)ి; ాb.
b. ప@¾ా+లZ 8t10 గంటల లMప@ Cెరచు కZంటb.
కZంటb. 4Bzం 3 Y_ౖప@ గలZ
మ ందుQా CెరచుకZంటb.
చుకZంటb. పాగ
పాగ ణ వ@లZ 4Éల?Qాz AO 2రRQా QాA,
QాA, 4Éట4ాల

ా QాA gేరRC b.
b. పర పాగ సంపరం 5 – 50%
50% వరకZ

జరRగ త<ం .3

gెరకZ:
కZ: ()
ా)ీ య 2 మమ

:

)*ఖ?రం అ ి)ి2ర
 ం

4»z£జమ ల సంఖ

:

2= 80

కZటంబమ

:

8\bÇ)ి

ఆGాÈవమ

:

ఆ)ియ? మయ ఫ)ిVâ
ి
వ
c @లZ

Gస రణ

:

రత శ
ే ం,
ం, Y_)f ంి 6±, ిEV*+ౖ ËÀ,
ËÀ, మలlియ?,
?, మ?ష

రత శ
ే ం లM ఆంధ ప Î
ే , కాOటక,
ే , $Po,
కాOటక, మPాషf ,í ఉత ర ప Î
$Po, హా2 , పంజvå,
పంజvå, తUళ2 డy,
డy, గ జాÙ,
జాÙ, పmమ బóంQాÓ,
QాÓ, ఒ;ాÀ
ఆంధ ప Î
ే లM Aజvమ? బÐ,
 రR,
బÐ, Iదâ,
â, Gాఖ పటOం,
పటOం, ఉభయ Q} వ, కృ¾ా/, గ ంటÏరR,
ంటÏరR, >త¥
రR, 2_లj ÁరR,
రR,

ఆYాసం:: ఉష/ మండల?లలM V*Q
  మధ రకం క
ఆYాసం
ఆకృ]:: బహö YాÄక గ ల,ం,
 ఒకటe నుం67 ఒకటeనOర çటరRj ఉంటం .3 అ93కం Qా
ల,ం, 4ా ఏక YాÄకం Qా పం67; ారR.
రR. YాÄక గ ల,ం ఎత<
ఆకృ]
VిలకలZ Yస ుం .3

YరR వవసu : Vీచు YరR వవసu

ా¿య లణ లZ:
లZ:
4ాండం:: ా¿కరణ Vిలకల
4ాండం

ా జరRగ త<ం .3 ప] Vిలక ను గడ అంటరR

గడ:: గడలZ గటef Qా సూ
u 8ా4ారం Qా ఉం67 కణ ప@ మయ కణ ప@ మ?ధమ?లను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. కణ ప@ మ?ధమ?లZ అ2క
gెరకZ గడ
ఆ4ాాలలM మయ అ2క రంగ లలM ఉంటb.
ఉంటb. ప] కణ ప@ వదµ ఒక కనుO మయ ఒక పతం అమ ఉంటb
ఉంటb. gెరకZ గడ లలM రంగ
ప9 నం Qా ఆంో )*A
ౖ Ë అ2 ప ర^ ం వలj కలZగ త<ం .3 ప] కణ ప@ వదµ ఈ 4Bzం 3 QాలZ ఉంటb.
ఉంటb.
1.

కనుO (): ప] గ కZ ఇరRY_ప
ౖ @ల? wకలZ వంటe Aా,ణ లZ మయ Y_ంటకలZ ఉంటb.
ఉంటb. గడ లV*ౖ గలZ ఏ4ాంతరం Qా
అమ ఉంటb.
ఉంటb. గకZ 4Nస గం లM >నO రంధం ఉంటం .3

AA అంటరR.
c
అంటరR. A

ా gెరకZ మలక బయటకZ వసుం .3
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2.

YరR పటef ( ): ఇ 3 గకZ V*ౖ గం లM
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A చుటÏ
f ఒకటe నుం67 ఒకటeనOర )*ంట
ట çటరj Y_డలZ+ Qా ఉంటం .3

A
c V*ౖ wండy

మTడy వరRసలలM YరR అంకZాలZ అమ ఉంటb.
ఉంటb.
3.

V*రRగ దల వలయం:
వలయం: ( ): ఇ 3 YరR పటef 4B V*ౖ Qాన Iనప@ వలయం వలÃ ఉంటం .3 ఈ వలయం gెరకZ V*రRగ దల కZ (ప9 నం Qా
ప678\bనప¤డy)
\bనప¤డy) ఉప(గపడyత<ం .3

4.

Iనప@ పటef : ప] కణ ప@ 4Bzంద 1 నుం67 2 Y_డలZ+ Qా Iనప@ పటef ఉంటం .3 ఇ 3 ¾\+CేÀ4ాAO తQసుం .3

సంబంధం, నునుప@ Qా ఉంటb,
ఉంటb, ఒకటe నుం67 ఒకటeనOర çటరj 8³డవ@,
8³డవ@, 5 నుం67 7 Y_డలZ+ కEQ ఉంటb.
ఉంటb. పతం లM
పతం: ప4ాండ సంబంధం,
ప9 నం Qా పత దళం మయ C¸67మ ఉంటb.
ఉంటb. C¸67మ గడ లను పటef ఉంచుత<ం .3 పతదళం ఆకZ పచmQా వ@ం67 అంచులZ రంపం వలÃ
ఉంటb.
ౖ @ EగTÓ బయటe Y_ౖప@ ఆ4BÓ ఉంటb.
B À అ2క
ఉంటb. పత దళం మయ C¸67మ కE) g
gట లMపE Y_ప
ఉంటb. EగTÓ మయ ఆ4Ó
ఆ4ాాల లM ఉంటb.
ఉంటb. ఆ4BÓÀ పకన ఉం6ే ]4»ణ QాAO డూ ల?ù ( ) అంటరR . ఇ 3 పతం అటÏ ఇటÏ కదల6 A4B ఉప(గ
పడyత<ం .3 హ;ా4ార,
4ార, అసత , సమ?ంతర ఈ2_ల Yాపనం,
Yాపనం, ఏ4ాంతర పత G2 సం మధ ఈ2_ పసు+టం Qా ఉంటం .3 ప@ష+ G2 ;ాAO
కEQ వ@నO పC AO దజ పతం ( ) అంటరR.
3 ా (20) ఉంటం .3
అంటరR. ఈ g ల? >నO Q

ప@ష+ లణ లZ:
లZ:
ప@ష+ G2 సం: gెరకZ లM ప@ష+ G2 ;ాAO కరసu కం4B లl

అంటరR..
అంటరR.. ప@ష+ G2 ;ాం అ2క 4Nమ,లను కEQ ఉంటం .3 ఈ

4Nమ,లV*ౖ )*+ౖ â లÃÀ జంటలZ Qా అమ ఉంటb.
f పటf వంటe
ఉంటb. ప] జంటలM ఒకటe వృంత సతం,
ం, మïకటe వృంత రతం,
ం, )*+ౖ â లÃÀ చుటÏ
Y_ంటకలZ ఉంటb.
ఉంటb. టe వలన త ం మృదువ@ Qా నునOQా
నునOQా పటf వలÃ ఉంటం .3
ప] )*+ౖ â లÃ లM wండy మయ wండy ఉంటb.
ఉంటb. V*దµG Qానూ,
Qానూ, గరRకZ Qానూ ఉంటb.
ఉంటb. దటe లM మ?తIJ ఉంటం .3 , ల?67కÁÓÀ,
ÁÓÀ,
4సావ ఉండవ@.
ఉండవ@. wండవ లM , , ల?67కÁÓÀ , 4సావ,
ావ, అం6 శయం ఉంటb.
ఉంటb.

ావ::ఇG మTడy పాగ 4»ాలZ,
4»ాలZ, 34ా7కం,
ం, అంత}ను,ఖం,
అంత}ను,ఖం, ´ందు పద సం('తం
4సావ
శయం:: ఏక ఫల దళ , ఏక ´ల య త,
త, ఊర^ ¯ అం6 శయం,
శయం, 4Éల?లZ,
?లZ, wండy 4Éల?QాzలZ నూగ ను కEQ ఉంటb.
ఉంటb. ఒ4 అండమ Vీట
అం6 శయం
అండ2 సం లM అమ ఉంటb.
ఉంటb.

4ాయ:: కవచ $జకం
4ాయ
ర4ాలZ::
ర4ాలZ
ర4ాలZ:: 6907,
6907, 8014,
8014, 81,86,84 125,
125, 85 261,
261, 81 48,
48, 87 298,
298, 90 272,
272, 91 83,
83, 83 23,
23,(వసుధ)
వసుధ), 93 145,
145, 93 297
సల+ 4ాEక ర4ాలZ
ర4ాలZ:: 8201,
8201, 7604,
7604, 7805,
7805, 85 156 (హత) ,83 15,
15, 83 258,
258, 8021,
8021, 88 162,
162, 87 380,
380, 89 74
మధ 4ాEక ర4ాలZ
ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.

gెరకZ నుం67 ప9 నం Qా పంచ

ర,
ర, బóలjం తయ?రR gే; ారR

2.

gెరకZ VిV+ి A బQా) () అంటరR.
c A Vపo,
అంటరR. A
o, GదుÙ,
GదుÙ, కZmలZ,
లZ, బలj లZ తయ? 4B GA(Q; ారR.
రR.

3.

gెరకZ ర;ాAO వడ 8\)ిన తాత UQEన ప ా^AO ిలfo మటef ( ) అంటరR.
c A )ం 3య ఎరRవ@ Qా GA(Q; ారR.
అంటరR. A
రR.

4.

పంచ

ర తయ? ఆఖ దశలM ]b >కA దవం లసుం .3

A
c A ల?)ి () అంటరR.
అంటరR.

GA(Q; ారR
5.

gెరకZ ర;ాAO YసG లM Ñతల 8ాయం Qా GA(Q; ారR

6.

gెరకZ ఆకZలను పáవ@ల

7.

gెరకZ గడ లను దసా,
దసా, G2 యక చG] దలÃన
ౖ పండyగలలM అలంకరణ కZ GA(Q; ారR.
రR.

రR..
ణ Qా మయ ఇంటe V*ౖ కప¤ లలM GA(Q; ారR

A
c A ఆలPÓ తయ? 4B
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సంపరం::
పాగ 4»శ ;\+టనం మయ పాగ సంపరం
gెరకZ లM పత,
ౖ ఆ9 రప67 ఉంటం .3 gెరకZ లM పత పయ6 AO అంటరR.
పత, YాC వరణ ప)ిuత<లZ మయ ర4ాల V*న
అంటరR. ప@ష+ G2 సం
పQా

బయటe4B ావ6 A4B 7 నుం67 10 }äల సమయం పడyత<ం .3 ప@¾ా+లO GరRచు4»వ6 A4B 8 నుం67 10 }äల సమయం

పడyత<ం .3
పాగ 4»శ ;\+టనం ప@ష+ G2 సం V*ౖ నుం67 4BzందకZ జరRగ త<ం .3 ప@¾ా+లZ ;ా9
;ా9 రణం Qా ఉదయం ఐదు గంటల నుం67 పగలZ ప 3 గంటల
సమయం మధలM Cెరచు 4Nంటb.
4Nంటb. 4Éల?గzం మ ందుQా బయటకZ వసుం .3 పాగ 4»ాలZ తరRYాత G;\+టనం gెందుC b.
b. త ా పర
పాగ సంపరం జరRగ త<ం .3 gెరRకZ లM Gత 2 AO అంటరR.
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రక పC వ:
వ: ఇG ఐదు ఉంటb.
ఉంటb. సంయ క ం , గంట ఆ4ారం లM ఉంటb.
ఉంటb. ఆకZ పచm రంగ , ర
c  4ాEకం,
4ాEకం, కYాటయ త ప@ష+
ప@ష+ రచన కEQ
ఉంటb.
ఉంటb.

BOTANY OF FIELD AND HORTICULTURAL CROPS (DST-111)

NRR AGRICULTURAL POLYTECHNIC, Neliparthi, vzm dt

వ:: ఇG ఐదు సంయ క ం, CెలZప@ రంగ IE ]Qన ప@ష+ రచన,
ౖ @ >నO Qïటf ం ల?Qా ఉం67 V*ౖ Qాన 90
రచన, రక పC E 4Bzం 3 Y_ప
ఆకరÄక పC వ
67Qzల
 4»ణం లM పC లZ అమ ఉంటb.
ఉంటb.

ావ:: 4సాలZ ఐదు మకZట ద¨ ప)త
ిu ం,
ం, పాగ 4»ాలZ 8³డవ@ Qా 4సర దం6 లZ 8³టefQా ఉంటb.
ఉంటb. 3 4ా7కం,
ం, అంత}ను,ఖం,
అంత}ను,ఖం, Vీట
4సావ
సం('తం,
సం('తం, AలZవ@ Qా G;\+టనం

శయం:: 3 ´ల య త,
త, 3 ఫల దళ సంయ క ఊరµ ¯ అం6 శయం,
శయం, అ2క అం6 లZ స ంభ అండ 2 సం లMఅమ
లMఅమ ఉంటb.
ఉంటb.
అం6 శయం
4Éలం ;ామ?నం
;ామ?నం.
నం. 4Éల?గzం ఉ´· ఉంటం .3

4ాయ:: A
c A మృదు ఫలం () అంటరR
4ాయ
జ], )ింధూర,
ధూర, 4Bరì,
ì, అపర/ , సo,
సo,ప4ా
ా, 305,
305, 334
ర4ాలZ : t3, t4 (గల7,), ఆంధ జ],

ఖత::
ఆ^క 8ామ ఖత
1.
2.

ప>m4ాయలZ మయ ఎండy 4ాయలZ వంటలలM GA(Q; ారR
(4ాపÀ)ిË) అ2 ర;ాయనం ఉండyట వలన Uరప 4ాయ

లణం ఉంటం 3

3.
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