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కృతజ్ఞతలు
ఈ సంకలనం కోసం ICAR-IIMR సంచాలకులు
డాక్టర్ విలాస్ ఎ. తోనాపి అందించిన మద్దతు మరియు
ప్రేరణకు మా మనఃపూర్వక ధన్యవాదాలు. తృణ ధాన్యాల
గూర్చి సరిక్రొత్త సమాచారాన్ని సంకలనం చేయడానికి ఎక్స్ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ (స్మాల్ మిల్లెట్స్) డాక్టర్ ప్రభాకర్ ఇచ్చిన
మార్గదర్శకత్వంనకు మా కృతజ్ఞతలు. అండు కొర్రలు, ఖరీఫ్
జొన్న, వరిగెలు, రాగులు, సామలు, అరికెలు మరియు ఊదలు
మొదలైన ధాన్యాలకు సంబంధించి ఉపయోగకరమైన
సమాచారం అందించిన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు డా.
బి.వి భట్, అవినా�శింగోడె, గణపతి మరియు అమసిద్ధలకు
ధన్యవాదాలు, ఈ బుక్లెట్ను ప్రచురించడానికి ఫార్మర్స్
ఫస్ట్ ప్రాజెక్టు యొక్క సమాచార సంకలనం మరియు నిధుల
కోసం ఏజెన్సీ సిబ్బంది నుండి లభించిన మద్దతుకు కూడా
హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
- రచయితలు
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1. ఖరీఫ్ జొన్న సాగుచేయుటకు సిఫార్సు చేయబడిన సాంకేతిక విధానాలు
(Sorghum bicolor (L.) Moench)

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

అనుకూల వాతావరణం

జొన్న నీటి పరిమితి వున్న పరిస్థితుల్లో కూడా మనుగడ సాగించే స్థిరమైన వ్యవసాయ భూముల్లో సాగుకు బాగా సరిపోతుంది మరియు
మెట్ట రైతులకు ఒక మంచి ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. దీనికి ఉష్ణ పరిస్థితులు అవసరం, కానీ సమ ఉష్ణోగ్రత పరిస్థితులలో కూడా దీనిని
పెంచవచ్చు. ఇది సమశీతోష్ణ ప్రాంతాలలో మరియు ఉష్ణమండలంలో 2300 మీటర్ల ఎత్తులో విస్తృతంగా పెరుగుతుంది. ఇది తన
జీవిత కాలంలో అధిక ఉష్ణోగ్రతను ఇతర పంటల కంటే బాగా తట్టుకోగలదు. మంచి పెరుగుదలకు జొన్నకు 26o-30oC ఉష్ణోగ్రత
అవసరం.

నేల స్వభావం

ధాన్యం కొరకు జొన్నను వివిధ నేలల్లో పండించవచ్చు. లోతైన, సారవంతమైన మరియు బాగా ఎండిపోయిన చౌడు నేలల్లో కూడా
జొన్న ఉత్తమంగా లభిస్తుంది. అయినప్పటికీ, నిస్సారమైన నేల మరియు కరువు పరిస్థితులలో కూడా దీనిని పండించగలము.

ఉపయోగం

మెట్ట ప్రాంతాల్లో పశుగ్రాసం కొరకు జంతువులకు మరియు పౌల్ట్రీలకు మేత కోసం పండిస్తారు. బయో ఇంధనం, త్రాగడానికి వీలైన
ఆల్కహాల్, పిండి పదార్థాలు, ప్రత్యామ్నాయ ఆహార ఉత్పత్తులు మొదలైన పారిశ్రామిక అవసరాలకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
మెట్ట వ్యవసాయ ప్రాంతాలలో పేద జనాభాకు ఇది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం.

అధిక దిగుబడినిచ్చే క్రొత్త సాగు రకాలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సాగుకు అనుకూలమైన రకాలు
ప్రాంతం

ఆంధ్రప్రదేశ్
తీపిజొన్న

చొప్పరకాలు

అనుకూల పరిస్థితులు

తక్కువ వర్షపాత ప్రాంతాలు

సాధారణ వర్షపాత ప్రాంతాలు
అన్నిరకాల ప్రాంతాలు
అన్నిరకాల ప్రాంతాలు

హైబ్రిడ్ రకాలు

సిఫారసు చేయబడిన రకాలు

CSH 14, PSH 1

CSV 15, CSV 17, CSV 20, CSV 23

CSH 23, CSH 25, CSH 30

CSV 15, CSV 20, CSV 23

CSH 22 SS

SSV 84, CSV 19 SS

PC 106, CSH 20 MF, CSH 24 MF

HC 308, HC 171, HC 136, HC 260,
SSG 59.3
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మెరుగైన సాగు పద్ధతులు
1. భూమి తయారీ

వేసవిలో ఒకసారి దున్నుట అవసరం, తరువాత 2-3సార్లు చదును చెయ్యాలి. ఆ తరువాత, హెక్టారుకు సుమారు 8-10 టన్నుల
సేంద్రీయ ఎరువును ఉపయోగించాలి. ఫోరేట్ లేదా థిమేట్ @ 8-10 కిలోల / హెక్టారు మట్టిలో కలిసేట్టుగా దమ్ము చేయాలి.
2. విత్తుకునే సమయం

విత్తనాలు వేయడానికి అనువైన సమయం వర్షాకాలం జూన్ 3 వ వారం నుండి జూలై 1 వ వారం వరకు వేసుకోవచ్చు.
3. విత్తన మోతాదు

కనీసం హెక్టారుకు 7-8 కిలోల విత్తనాలు లేదా ఎకరానికి @ 3 కిలోలు అవసరం అవుతుంది.
4. సాళ్ళ మధ్య అంతరం

వరుస నుండి వరుసకు మధ్య దూరం 45 సెం.మీ ఉండాలి. మొక్కల మధ్య 12 నుండి 15 సెం.మీ నాటడానికి మరియు మొక్కల సంఖ్య
హెక్టారుకు 1,80,000 మొక్కలు (ఎకరానికి 72,000 మొక్కలు) నాటుటకు సిఫార్సు చేయబడింది.
5. విత్తన శుద్ధి

ఒక కిలో జొన్న విత్తనానికి 14 మి.లీ. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (గౌచో) + 2 గ్రా కార్బెండజిమ్ (బావిస్టిన్), లేదా థియోమెథాక్సం (క్రూజర్) 3 గ్రా / కిలో
తో విత్తనం శుద్ధి చేయాలి. ప్రధాన క్రిమి లేదా తెగులు బారిన పడకుండా ఉండటానికి ఇది చాలా అవసరం.
6. ఎరువుల యాజమాన్యం

ఎరువులు తప్పనిసరిగా క్రింద పేర్కొన్న విధంగా నేల రకం ఆధారంగా వాడాలి.
తేలికపాటి నేలలు మరియు తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలకు; విత్తనం చల్లే ముందు హెక్టారుకు 30 కిలోల నత్రజని, 30 కిలోల
P2O5 (భాస్వరం), 20 కిలోల K2O (పొటాష్) మోతాదులో అందించాలి. విత్తిన 30-35 రోజులకు 30 కిలోల నత్రజనిని అందించాలి.
మధ్యస్థ-లోతైన నేలలు మరియు అధిక వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలకు; హెక్టారుకు 80 కిలోల నత్రజని, హెక్టారుకు 40 కిలోల P2O5
(భాస్వరం) మరియు హెక్టారుకు 40 కిలోల పొటాష్ చల్లాలి. సగం నత్రజని + పూర్తి P2O5 (భాస్వరం) మరియు పూర్తి K2O (పొటాష్) ను
విత్తేటప్పుడు మరియు మిగిలిన 50% నత్రజనిని విత్తిన 30 రోజులకు అందించాలి.
7. కలుపు నియంత్రణ మరియు అంతర సాగు

పంట ప్రారంభ దశ నుండి 35 రోజులు వరకు పంటలో కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి. కలుపు మొక్కలను నియంత్రణ చేయడానికి
విత్తిన 48 గంటలలోపు అట్రాజిన్ @ 0.5 కిలోల a.i./ha పిచికారీ చేయడం చాలా ముఖ్యం; చేనులో విత్తిన 20 రోజులకు కలుపు
తీయడం మరియు 21 మరియు 40 రోజులకు 2 సార్లు అంతర కృషి చేయాలి. మొలక శాతం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు చేతితో లాగడం
ద్వారా కలుపును నియంత్రించవచ్చు, లేకపోతే సోడియం 2,4-డి @ 1.0 కిలోల a.i./ha, పిచికారీ చేయాలి. అంకురోత్పత్తి తరువాత 3
మరియు 5 వారాలలో బ్లేడ్ హూతో రెండుసార్లు అంతర సాగు చేయడం తగినంత
గాలిని అందుబాటులో ఉంచడానికి, కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి
మరియు తేమను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.

అంతర పంటలు

కంది,పెసర, సోయాబీన్ మరియు పొద్దుతిరుగుడుతో జొన్న అంతర పంట
ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది మరియు సిఫార్సు చేయబడింది. అదనపు ఎరువులు
లేకుండా జొన్న మరియు కంది 2: 1 వరుస నిష్పత్తిలో విత్తుకోవాలి. CSH 16, CSH
25 మరియు CSH 35 వంటి మధ్యస్థం నుండి స్వల్పకాలిక జొన్న వంగడాలు
2

అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంతర పంటలో, కలుపు మందు చల్లడం సిఫారసు చేయబడలేదు. 2: 2 వరుసలో జొన్న మరియు
పిల్లిపెసర పచ్చని పశుగ్రాసాన్ని అందిస్తుంది, నేల సారాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు కలుపు పెరుగుదలను నియంత్రించడానికి
సహాయపడుతుంది.

వరుస పంటలు

ఖరీఫ్ జొన్న తరువాత, రబీలో, శనగ, కుసుమ మరియు ఆవాలు వంటి పంట క్రమం చాలా సందర్భాలలో చాలా అనుకూలంగా
ఉంటుంది. 700 మి.మీ. కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం మరియు మంచి తేమ నిలుపుదల, సామర్థ్యం, మధ్యస్థం నుండి లోతైన నల్ల నేలలు
ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ క్రమం పంట మరింత లాభదాయకంగా కనిపిస్తుంది.

ప్రధాన క్రిమి తెగుళ్ళు
1. మొవ్వు చంపే ఈగ

ఇది జొన్న యొక్క ప్రధాన కీటకం మరియు విత్తనాలు
నాటిన ఒక నెలలోపు వ్యాపిస్తుంది. మాగ్గోట్ పెరుగుతున్న
మొవ్వను కత్తిరించి, క్షీణిస్తున్న కణజాలాలను ఆహారంగా
మార్చుకుంటుంది. తత్ఫలితంగా మొవ్వు ఆకు ఎండి
పోవడం మరియు ఎండబెట్టడం జరుగుతుంది,
సాధారణంగా ఇది మొక్క చని పోయేట్లు చేస్తుంది.

Shoot fly eggs

Shoot fly larvae

నియంత్రణ చర్యలు

ఋతుపవనాలు ప్రారంభమైన 7 నుండి 10 రోజులలోపు
విత్తనాల చల్లడం ద్వారా దీనిని నివారించవచ్చు, మరియు
అధిక విత్తన రేటు @ 10 నుండి 12 కిలోలు / హెక్టారును
Adult
Dead heart symptom
వాడటం మంచిది. 2: 2 నిష్పత్తులలో జొన్న + కంది
లను అంతర పంటగా వేయడం మంచిది. ఒక కేజి
విత్తనంతో 14 మి.లీ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ లేదా 3 గ్రా థియామెథోక్సామ్ 70 డబ్ల్యుఎస్ ను కలిపి విత్తన శుద్ధి కూడా చేయవచ్చు. విత్తనాలు
చల్లే సమయంలో బోదెల్లో కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు @ 20 కిలోలు / హెక్టారు మొలకల దశలో మట్టిలో బాగా కలియ దున్నాలి.
2. కాండం తొలిచే పురుగు

ఇది అంకురోత్పత్తి తరువాత 2 వ వారం నుండి పంట తయారయ్యే
వరకు పంటపై దాడి చేస్తుంది. ఆకులపై వివిధ ఆకారంలో ఉండే
రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి మరియు మొవ్వను లార్వా తినడం వల్ల
నష్టం కల్గిస్తుంది. మొవ్వు కొరకటం వల్ల మొక్క ఎండిపోతుంది
మరియు కాండం కూడా తొలిచి ఉంటుంది. కంకి ఏర్పడిన
తరువాత, తొడిమను తొలచటం మరియు వాటి విచ్ఛిన్నానికి
దారితీస్తుంది పూర్తి లేదా పాక్షిక అస్తవ్యస్తమైన కంకులు ఏర్పడటం
జరుగుతుంది.
Leaf damage
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Deadheart
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దీని రవాణాను నివారించడానికి మొలకలను వేరుచేయడం
మరియు కాల్చడం మరియు మునుపటి పంట యొక్క కాండం
కోయడం. ఆకు గాయపడిన మొక్కలకు లోపల మొవ్వ ఏర్పడిన
20 మరియు 35 రోజులలో కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి @ 8-12 కేజీ /
హెక్టారు అవసరాన్ని బట్టి అందించాలి. అలసందలు (బొబ్బర్లు) +
జొన్న అంతర పంటను కూడా వేయవచ్చు.

3. కత్తెర పురుగు (FAW)

Stem tunnels

Adult

కత్తెర పురుగు (FAW) అనేది మొక్కలపై వచ్చే ప్రధాన తెగులు. ఇది
27 జాతులకు చెందిన 100 కంటే ఎక్కువ మొక్కలకు ఆశ్రయించి
బ్రతుకుతుంది. అయితే, ఇది గ్రామినే కుటుంబంనకు చెందిన
మొక్కలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లాభాలను
కలిగించే మొక్క జొన్న, జొన్న, చిరుధాన్యాలు, చెరకు, వరి, గోధుమ
మొదలైన పంటలపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
యువ లార్వా (మొదటి దశ నుండి రెండో దశకు మారే సమయంలో)
ఆకు రెండు వైపులా పత్ర హరితాన్ని గోకి తినేసి పారదర్శకమైన
వెండి పొరతో కూడిన ఈనె భాగాన్ని మిగిలిస్తుంది. మూడవ
దశలో లార్వ మొవ్వలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మరియు ఆకు ఈనె
భాగంలో చిరిగి పోయిన అంచుగల దీర్ఘచతురస్రాకార రంధ్రాలను
కలిగిస్తుంది. ఒకసారి లార్వా ఐదవ దశకు చేరుకున్న తర్వాత అది
పంటలో విపరీతమైన నష్టానికి కారణమవుతుంది. ఈ దశలో ప్రతి
గుచ్చం నాశనం చేసేదశలో లార్వాలు
మొవ్వలో ఒకటి నుండి రెండు లార్వాలను కనుగొనవచ్చు.

నాశనం చేసిన గుచ్చం

నియంత్రణ చర్యలు

తెగులును అదుపుచేయడానికి క్రింద సూచించిన నిర్వహణ విధానాలను పాటించాలి.
సాధారణ నియంత్రణ చర్యలు
•

భూమిని లోతుగా దున్నుట వలన కత్తెర పురుగు లార్వా మరియు ప్యూపాలను సూర్యరశ్మికి గురి చెయ్యాలి మరియు వాటి
సహజ శత్రువులుకి కనిపించేట్లు చెయ్యాలి.

•

పంటను సమస్థితిలో ఉంచడం కోసం విత్తనాన్ని నిర్దేశిత కాల పరిమితిలో నాటుకోవాలి. తద్వారా పంట యొక్క ఒకే దశ
అందుబాటులో ఉంది.

•

హెక్టారుకు 12 లింగాకర్షక బుట్టలు ఏర్పాటు చెయ్యాలి.

•

పంటను బాగా గమనిస్తూ గ్రుడ్ల సముదాయాలను, లార్వాలను సేకరించి నాశనం చెయ్యాలి.

•

పక్షులు చేనులో ఉంటే ఇలాంటి పురుగులను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. చేలల్లో పక్షులు వచ్చి ఉండేలా చిన్న చిన్న
ఏర్పాట్లు చేయాలి. విత్తనాలు వేసిన వెంటనే పక్షులు వాలటానికి వీలుగా హెక్టారుకు 25 కర్రలను ఏర్పాటు చెయ్యాలి. దీనివల్ల
క్రిమిసంహారక పక్షులు, బ్లాక్ డ్రోంగో పక్షుల కదలికను సులభతరం చేసి అవి చిమ్మటలు మరియు గొంగళి పురుగులను
తినేయటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

4

ప్రారంభ దశలు (I - II)
•

కేజీ విత్తనంకు 4 మి.లీ సయాంట్రానిలిప్రోల్ 19.8% + థియోమెథోక్సామ్ 19.8% మిశ్రమంతో విత్తన శుద్ధిచేసినట్లైతే మూడు
వారాల వరకు పంటను రక్షిస్తుంది. ఇది ప్రారంభంలో మొక్కలు శక్తి వంతంగా ఎదగడానికి పంటకు సహాయపడుతుంది
(IIMR, హైదరాబాద్, ఖరీఫ్, 2019 లో తాత్కాలిక పరీక్షల ఫలితాలు).

•

తెగులు తీవ్రత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు అనగా 7-30 రోజుల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు,
అజాడిరక్టిన్ 1500 పిపిఎమ్ @ 5 మి.లీ / లీటర్ లేదా 5% వేప విత్తనం నుండి తీసిన ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయండి.

•

నోమురియా రిలే అనే శిలీంద్ర నాశకాన్ని నీటితో కలిపి (1 x 108@3 గ్రాములు/ లీటరు) పిచికారీ చెయ్యాలి.

•

కత్తెర పురుగు ముట్టడి తీవ్రమైన విషయంలో నష్టం 10 శాతం కంటే ఎక్కువైనప్పుడు పంటపై స్పినెటోరం 11.7% SC @ 0.5
మి.లీ / లీ నీరు లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 @ 0.3 మి.లీ / లీ నీరు లేదా థియామెథోక్సామ్ 12.6% + లాంబ్డా సిహలోథ్రిన్
9.5% ZC @ 0.25 మి.లీ / లీ నీరు కలిపి రిసార్ట్ స్ప్రే చేయాలి. తెగులులో నిరోధకత పెరగకుండా పురుగుమందుల స్ప్రేలలో
రసాయనాన్ని మార్చి మార్చి పిచికారి చేయండి.

మధ్యస్థ దశ (III - IV)
•

కీటకం యొక్క గ్రుడ్లు మరియు లార్వాలను సేకరించి నాశనం చేయండి.

•

ఇసుక (10 కిలోలు) మరియు 50 గ్రాములు సున్నం మిశ్రమాన్ని గుచ్చం లోకి అందించినట్లైతే పురుగుమందుల వాడకం
కాకుండా పంటను రక్షించి, లార్వాలకు హాని కలిగిస్తాయి. ఇది రైతుల క్షేత్రంలో ప్రత్యక్షంగా గమనించబడింది.

•

పురుగు ప్రభావం తీవ్రమైన విషయంలో అనగా 10 – 20 శాతం మొక్కలుకంటే ఎక్కువ నష్టం కలిగించినట్లైతే పంటపై
స్పినెటోరామ్ 11.7% SC @ 0.5 మి.లీ / లీ నీరు లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 @ 0.3 మి.లీ / లీ నీరు లేదా థియామెథోక్సామ్
12.6% + లాంబ్డా సైహలోథ్రిన్ 9.5% ZC @ 0.25 మి.లీ / లీ నీరుకి కలిపి చివరి రిసార్ట్ స్ప్రేగా పిచికారి చెయ్యాలి. తదుపరి
స్ప్రేలలో కీటక నాశన రసాయనాన్ని ప్రత్యామ్నాయం చేయండి.

•

అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ (నాప్సాక్)ను ఉపయోగించి గుచ్చం పై ఉదయం లేదా సాయంత్రం పిచికారీ చేయాలి.

చివరి దశ (V- VI)
•

చివరి దశ లార్వాలపై రసాయనాలను ఉపయోగించడం చాలా కష్టం. ఒక వేళ ఈ దశలో తెగులును గమనించినట్లైతే
బియ్యం తౌడు మిశ్రమం 10 కిలోలు + 2 కిలోల బెల్లం మిశ్రమానికి 2-3 లీటర్ల నీరు కలిపి 24 గంటలు పులియబెట్టాలి.
పంటపై దీనిని చల్లడానికి అరగంట ముందుగా ఈ మిశ్రమానికి 100 గ్రా థియోడికార్బ్ కలపండి. ఇలా తయారు చేసిన
విషపు ఎరను గుచ్చాలలోకి చొచ్చుకు పోయేలా అందించాలి.

•

పురుగు ప్రభావం తీవ్రమైన విషయంలో (దెబ్బతిన్న మొక్కలు 20% కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లైతే) పంట పై స్పినెటోరామ్ 11.7% SC
@ 0.5 మి.లీ / లీ లేదా క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ 18.5 @ 0.3 మి.లీ / లీ నీటి తో కలిపి లేదా థయామెథోక్సామ్ 12.6% + లాంబ్డా
సిహలోథ్రిన్ 9.5% ZC @ 0.25 మి.లీ / లీ నీరు కలిపి చివరి రిసార్ట్ స్ప్రే చెయ్యాలి.

•

మంచి నియంత్రణ కోసం అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగించి గుచ్చం లోకి పిచికారీ చెయ్యాలి. ముట్టడి తీవ్రతను బట్టి
గతం లో వాడని రసాయనాన్ని తదుపరి స్ప్రే కోసం 10 -15 రోజుల తరువాత వాడవచ్చు.
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ప్రధాన వ్యాధులు
1. బూజు తెగులు

ధాన్యాలు శిలీంధ్ర సంక్రమణ లక్షణాలను చూపుతాయి మరియు ఫంగస్ను
బట్టి వివిధ రంగుల (నలుపు, తెలుపు లేదా గులాబీ) ఫంగల్ వికాసాన్ని
అభివృద్ధి చేస్తాయి. వ్యాధి సోకిన ధాన్యం తక్కువ బరువు, మెత్తగా ఉండి,
పోషక నాణ్యత తక్కువగా ఉంటాయి, మొలక శాతం తగ్గిపోయి మరియు
ఆహార వినియోగానికి మార్కెట్ ఆమోదయోగ్యత తక్కువగా ఉంటుంది.
నియంత్రణ చర్యలు

శిలీంద్రాన్ని తట్టుకునే రకాలను ఉపయోగించడం మరియు గింజ పూర్తిగా
తయారైన వెంటనే పంటను కోయడం, తరువాత ధాన్యం ఎండబెట్టడం
సిఫారసు చేయబడింది. పూత దశలో ప్రొపికోనజోల్ 0.2% ను
2 సార్లు పిచికారి చేయాలి. మొదటిది 2వ రోజు మరియు 10 రోజుల
తరువాత మరొక స్ప్రే సిఫార్సు చేయబడింది.
2. పేనుబంక

వ్యాధి సోకిన ఆకుల దిగువ దిగువ వైపున స్పష్టమైన పసుపు పచ్చ మరియు
తెలుపు చారలు మరియు సిద్ధ బీజాలు గూళ్ళు తెల్లటి మచ్చలుగా కనిపించడం
చాలా స్పష్టమైన లక్షణం. వ్యవస్థపరంగా సోకిన మొక్కల ఆకులు పాలిపోయి
ఉంటాయి. ఇటువంటి మొక్కలు సాధారణంగా కంకులు వేయడంలో
విఫలమవుతాయి. ఒక వేళ్ళ కంకి తొడిగినా, అవి చిన్నవి మరియు తక్కువ
విత్తనాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
నియంత్రణ చర్యలు

నేల ద్వారా పుట్టుకొచ్చే సిద్ధ బీజాలని తగ్గించడానికి నాటడానికి ముందు
వేసవి కాలంలో నేలను లోతుగా దున్నడం మంచిది. మెటలాక్సిల్ లేదా
రిడోమిల్ 25WP @ 1g a.i./kg తో సీడ్ డ్రెస్సింగ్ లేదా రిడోమిల్- MZ @ 3g /
లీటరు నీటితో ఆకులపై స్ప్రే సిఫార్సు చేయబడింది.

నూర్పిళ్ళు

ఖరీఫ్ జొన్నను కంకి పూర్తిగా తయారయ్యే వరకు వుంచాలి. ఇది
తరువాతి పంటను నాటడానికి ఒక వారం సమయం మిగిలి ఉండటానికి
సహాయపడుతుంది. కంకులు ఎండబెట్టడం కోసం ఒక వారం పాటు
పొలంలో ఉంచాలి. తరువాత ధాన్యం నూర్పిడి చేయాలి. మొదట కంకులు
కత్తిరించి తరువాత మిగిలిన కాండాన్ని కత్తిరించాలి.

ఎండబెట్టడం / బ్యాగింగ్

ధాన్యాన్ని నూర్చిన తరువాత 1-2 రోజులు తేమను 10-12% వరకు
తగ్గించవచ్చు. తక్షణ మార్కెటింగ్ కోసం ధాన్యాలు బ్యాగింగ్ ప్లాస్టిక్ లేదా గోనె
సంచులలో నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది.
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2. వర్షపు అనంతర (రబీ) జొన్న ఉత్పత్తి సాంకేతికత
(Sorghum bicolor (L.) Moench)

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

భూమి తయారీ

వేసవిలో నాగలితో లోతుగా దున్నిన తరువాత 3 నుండి 4 దుక్కులు, మంచి మొలక శాతం మరియు కలుపు రహిత పరిస్థితులను
నిర్వహించడానికి సిఫార్సు చేయబడతాయి. నీటి నిలుపుదల మెరుగుపరచడానికి, ఆగస్టు నెలలో 10m × 10m విస్తీర్ణం తో మడులు /
గట్లు కట్టి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.

విత్తుకునే విధానం మరియు సమయం

మట్టిలో 5-7 సెంటీమీటర్ల లోతులో 2 లేదా 3 కర్రులున్న ఎద్దు దున్నే నాగలి కర్రుల్లో విత్తనం నాటాలి. విత్తనాలు డ్రిల్లర్ల ద్వారా విత్తిన
తరువాత ఒక పొర మట్టితో పలుచగా కప్పాలి. ఇది ట్రాక్టర్ సీడ్ డ్రిల్ ద్వారా ఐతే, 4 కర్రులతో విత్తనాలను ఏకకాలంలో నాటి కప్పడం
ద్వారా విత్తనం తేలికగా నాటుకోవచ్చు.

విత్తుకునే సమయం

రబీ జొన్నకు సరైన విత్తనాల సమయం సెప్టెంబర్ 2 వ పక్షం నుండి అక్టోబర్ 1 వ పక్షం. డబుల్ క్రాపింగ్ పద్ధతిలో, విత్తనాలు అక్టోబర్
2 వ పక్షం వరకు చల్లుకోవచ్చు.

అధిక దిగుబడినిచ్చే సాగుల ఎంపిక

వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫార్సు చేసిన రబీ జొన్న రకాలు మరియు సంకరజాతులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
రాష్ట్రం
మహారాష్ట్ర

కర్ణాటక

అనుసరణ ప్రాంతం
వర్షాధార ప్రాంతాలు

హైబ్రిడ్ రకాలు

CSH 39R, CSH
19R, CSH 15R.
(మధ్యస్థ నుండి లోతైన నేలలు) CSH 39R, CSH
19R, CSH 15R.
సాగునీటి వసతి ఉన్న ప్రాంతాలు ------నిస్సార నేల
CSH 15R
పొడి మండలాలు (లోతైన నేల) CSH 15R
మధ్యస్థ నుండి లోతైన నేలలు
CSH 39R, CSH
19R, CSH 15R.

సరిక్రొత్త రకాలు

Phule Rohini (RPASV3), Phule Suchitra (RSV 1098), CSV
216R, CSV 29R, CSV 22R, CSV 18R, Parbhani Super Moti,
PKV Kranti, CSV 22R, Phule Vasudha
CSV 26R, Phule Anuradha, Phule Chitra
BJV 44 (SPV 2034), SPV 2217, CSV 29R, M 351, DSV 4
BJV 44 (SPV 2034), SPV 2217, CSV 26R, DSV 5
BJV 44 (SPV 2034), SPV 2217, CSV 29R, CSV 22R, DSV 5.
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రాష్ట్రం
తెలంగాణ

అనుసరణ ప్రాంతం
నీటి పారుదల ప్రాంతాలు
వర్షాధార ప్రాంతాలు

తమిళనాడు సాధారణ రబీ ప్రాంతాలు
మొత్తం రబీ ప్రాంతం
గుజరాత్
వేసవి జొన్న ప్రాంతాలు

హైబ్రిడ్ రకాలు

సరిక్రొత్త రకాలు

CSH 15R
CSH 15R

CSV 29R, CSV 26R, CSV 22R.
CSV 29R, CSV 26R, CSV 22R, CSV 18R.

CSH 15R
CSH 15R
CSH 15R

CSV 29R, CSV 26R, CSV 18R, CSV 22R
CO 26, CO 24, COFS 29, CSV 33MF, CSV 31
CSV 29R, CSV 26R, CSV 18R,

విత్తన రేటు అంతరం మరియు మొక్కల జనాభా

విత్తన రేటు హెక్టారుకు 8-10 కిలోలు లేదా ఎకరానికి 3 కిలోలు. వరుస నుండి వరుసకు దూరం 45 సెం.మీ. మరియు మొక్కల మధ్య
15 సెం.మీ ఉండాలి. వర్షాధార పరిస్థితులలో మొక్కల సంఖ్య - హెక్టారుకు 1.35 లక్షలు మరియు నీటిపారుదల ఉన్న పరిస్థితులలో హెక్టారుకు 1.50 నుండి 1.80 లక్షలు

ఎరువుల యాజమాన్యం

వర్షాధార (మధ్యస్థ నేల నుండి నిస్సార) పరిస్థితుల కోసం, ఒక హెక్టారుకు 40:20:00 కిలోల ఎన్పికె ను మొదటి మోతాదుగా
అందించాలి. వర్షాధార (లోతైన నేల) పరిస్థితుల కోసం, ఒక హెక్టారుకు 60:30:00 కిలోల ఎన్పికె ను మొదటి మోతాదుగా
అందించాలి. నీటిపారుదల పరిస్థితులలో ఒక హెక్టారుకు 80:40:40 కిలోల ఎన్పికెను రెండు సమాన విభజనలలో 50% మొదటి
మోతాదుగా మరియు 50% విత్తిన 30-35 రోజులలో, విత్తనాలు మొలకెత్తే సమయంలో పూర్తిపాళ్లలో ఫాస్ఫరస్ మరియు పొటాష్
సిఫార్సు చేయబడింది.

అంతర సాగు మరియు కలుపు నియంత్రణ

విత్తనాలు వేసిన 3, 5 మరియు 7 వారాలలో 2 లేదా 3 సార్లు కలుపు పెరుగుదలను తనిఖీ చేయాలి మరియు మల్చింగ్ చేసి నేల
తేమను కాపాడుకోవాలి.

కలుపు నియంత్రణ

విత్తిన 48 గంటలలోపు అట్రాజిన్ @ 0.5 కిలోల a.i / హె మట్టిపై పిచికారీ చేయడం ద్వారా కలుపును మొలకెత్తకుండా అరికట్టవచ్చు.

నీటి యాజమాన్యం

మధ్యస్థ-లోతైన మరియు లోతైన నేలల్లో నీటిపారుదల పరిస్థితులలో, అంకురోత్పత్తికి ముందు, రెండవది కంకి తొడిగే దశలో మరియు
మూడవది గింజ పాలు పోసుకునే దశలో అవసరం. విత్తిన తరువాత 35, 55, 75, 85 మరియు 105 రోజులలో కనీసం ఒకసారిగా
ఐదు నీటితడులను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇది వరుసగా కంకి ఏర్పడటం మొదలైనప్పటి నుండి పాలు పోసుకుని మరియు గింజ గట్టిపడే
దశల వరకు గమనిస్తూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. నీటిపారుదల పరిమితంగా ఉన్నప్పుడు, దీనిని ఒక తడికి పరిమితం చేయవచ్చు మరియు
ఇది నేల తేమ పరిస్థితిని బట్టి పూత దశలో లేదా కంకి ఏర్పడే దశలో ఉండాలి.

అంతర మరియు వరుస క్రమ పంటలు

వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉన్న మధ్య రకం నుండి సారవంతమైన నేలల్లో ఖరీఫ్ జొన్న తరువాత రబీ జొన్న విత్తుతారు. ఏదేమైనా, మినుము,
పెసర / పిల్లిపెసర (పశుగ్రాసం) మరియు రబీ జొన్న యొక్క మిశ్రమ పంటలు సాధ్యమయ్యే చోట వీటిని సిఫార్సు చేస్తారు. సోయాబీన్
తర్వాత రబీ జొన్న పంట సాగుకు అనుకూలంగా మరియు లాభదాయకంగా కనిపిస్తుంది. లోతైన నేలల్లో 4: 2 లేదా 6: 3 నిష్పత్తితో
కుసుమ + జొన్న అంతర పంటను సిఫార్సు చేస్తారు.

సస్యరక్షణ

కీటకాల తెగుళ్లు

ఎ. మొవ్వు చంపే ఈగ

ఇది సాధారణంగా అంకురోత్పత్తి తరువాత 1-4 వ వారంలో పంటను ఆశిస్తుంది. మాగ్గోట్ పెరుగుతున్న మొవ్వను కత్తిరించి, క్షీణిస్తున్న
కణజాలాలను ఆహారంగా మార్చుకుంటుంది. తత్ఫలితంగా మొవ్వ ఆకు ఎండిపోవడం మరియు ఎండబెట్టడం జరుగుతుంది.
సాధారణంగా ఇది మొక్క చని పోయేట్లు చేస్తుంది.
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సంప్రదాయ నియంత్రణ: మొవ్వు ఈగ నష్టం నుండి తప్పించుకోవడానికి సెప్టెంబర్ చివరి నుండి అక్టోబర్ మొదటి వారం వరకు
విత్తడం అనువైనది. మరో ముఖ్యమైన పద్ధతి ఏమిటంటే, విత్తన రేటును పెంచడం మరియు ‘చనిపోయిన’ మొలకలని తొలగించిన
తర్వాత నాశనం చేయడం, మంచి మొక్కల స్థితిని పరిరక్షించడం .
రసాయన నియంత్రణ: విత్తనాలు ఆలస్యం అయినప్పుడు, ఇమిడాక్లోప్రిడ్ @ 14 మి.లీ / కిలో విత్తనం లేదా థియామెథోక్సామ్ 70
డబ్ల్యుఎస్ @ 3 గ్రాములు / కిలో విత్తనంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం ద్వారా మొవ్వు ఈగని సమర్థవంతంగా నియంత్రించవచ్చు. మట్టిలో
విత్తనాలు నాటే సమయంలో కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి చల్లడం వల్ల కూడా దీన్ని అరికట్టవచ్చు.
బి. కాండం తొలిచే పురుగు

ఇది పంటను 2 వ వారం నుండి పరిపక్వత స్థాయి వరకు సోకుతుంది. ప్రారంభంలో, గుచ్చం యొక్క ఎగువ ఉపరితలంపై లార్వ పత్ర
ఉపరితల పత్రహరితాన్ని తినడం వల్ల పారదర్శక చారలు ఏర్పడతాయి. దాడి యొక్క తీవ్రత పెరిగేకొద్దీ, గీతలు ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి.
ప్రారంభ దాడి కారణంగా కొన్నిసార్లు చిన్న మొక్కలలో కూడా మొవ్వు చనిపోయే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఒకోసారి తొడిమ లోపలి
భాగాన్ని తినేయడం వల్ల కంకి ఏర్పడటం కష్టమవుతుంది.

సంప్రదాయ నియంత్రణ: తెగులు ఒక సీజన్నుండి మరొక సీజన్కు సంక్రమించడం అనేది పొలంలో మిగిలిపోయిన మొద్దుల
ద్వారా మరియు పంట తర్వాత పశుగ్రాసంగా ఉపయోగించటానికి ఉంచిన కాండం / కాండాల ద్వారా జరుగుతుంది. మొద్దులను
వేరుచేయడం మరియు కాల్చడం మరియు కాడలను కత్తిరించడం ద్వారా దీన్ని నిరోధించవచ్చు.

రసాయన నియంత్రణ: పంట మొలకెత్తిన 20 మరియు 35 రోజులలో కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి @ 8-12 కిలోలు /హె. వంటి పురుగుమందులను
తొడిమలలోకి వేయడం ద్వారా నియంత్రించవచ్చు.
సి. మొవ్వు పురుగు

విత్తనాల దశలో వర్షం కురిసినప్పుడు రబీ పంటపై
భారీ నష్టం కనిపిస్తుంది. పురుగు ఆకులలోని రసం
పీల్చటం వల్ల ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి
నిస్సారంగా కనిపిస్తాయి.తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, క్రొత్త
ఆకులు ఎండిపోవటం ప్రారంభిస్తాయి మరియు
క్రమంగా పాత ఆకులకు రోగం విస్తరిస్తుంది.
కొన్నిసార్లు, మొక్కలు పూర్తిగా చనిపోతాయి.
నియంత్రణ చర్యలు: ఈ పురుగు ఆశ్రయం పొందే
మొక్కలను, గడ్డిని తొలగించాలి.

Shoot bug nymphs & adults

Yellowing of leaves

రసాయన నియంత్రణ: కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి @ 8
కిలోలు/ హె. తొడిమల్లో వేయటం వల్ల తెగులు అరికట్టవచ్చు.
డి. రసం పీల్చే పురుగులు

రసం పీల్చే పురుగు మరియు పేనుబంక ఆకులను తినడానికి ఇష్టపడతాయి.
ఇది కాండం తొడిగే దశలో కూడా దాడి చేస్తుంది, దీనివల్ల కంకి ఏర్పడటం
కష్టమవుతుంది. ఎక్కువగా కీటకం ప్రభావం సోకిన ఆకులు పసుపు రంగు
మచ్చలను చూపుతాయి మరియు ఆకు అంచులలో నెక్రోసిస్ సంభవించవచ్చు.
ఇవి సమృద్ధిగా తేనెబంక ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇది మొక్కను కాటుక తెగులు మరియు
ఇతర చెదురు మదురు శిలీంద్ర వ్యాధికారకములకు దారి తీస్తుంది. నీటి ఎద్దడి
పరిస్థితులలో తీవ్రమైన నష్టం ఫలితంగా ఆకులు ఎండిపోయి మొక్క చనిపోవచ్చు.
నియంత్రణ చర్యలు : మెటాసిస్టాక్స్ 35 EC (500 లీ నీటిలో) 1 లీ/హె చల్లడం వల్ల ఈ
రసం పీల్చే పురుగును సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది.
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Aphid infested leaf

వ్యాధులు మరియు వాటి నివారణ చర్యలు
ఎ. బొగ్గు తెగులు

మొక్క యొక్క కుదుళ్ళలో కొమ్మను నిస్సత్తువుగా మార్చి పంట అపరిపక్వ దశలోనే
ఎండిపోయేలా చేస్తుంది. విత్తనాల పరిమాణం నాణ్యత తగ్గి పోతుంది, ధాన్యం మరియు
పశుగ్రాసం యొక్క దిగుబడి నష్టపోవాల్సి వస్తుంది.
నివారణ చర్యలు

నత్రజని ఎరువులు కనీస మోతాదు మరియు తక్కువ మొక్కల సాంద్రత బొగ్గు తెగులును
తగ్గిస్తుంది. తేమ పరిరక్షణ పద్ధతులు చేపట్టి, గోధుమ గడ్డిని మల్చింగ్ కి వాడినట్లయితే
వ్యాధి లక్షణాలను అరికట్టడంలో కొంత సహాయపడుతుంది. సూడోమోనాస్ క్లోరోరాఫిస్
10 గ్రా / కేజీ విత్తనానికి కలిపి శుద్ధి చేసినటైతే బొగ్గు తెగులు రావటానికి అవకాశం తక్కువ
వుంటుంది.
బి. చారల వైరస్

ఈ వ్యాధి సోకిన ఆకు యొక్క సిరల మధ్య వివర్ణమైన చారలు / పట్టీలు ఏర్పడి ఉంటాయి.
ప్రభావిత మొక్కలు పెరుగుదల తగ్గిస్తుంది. మొక్క పెరిగే స్థాయిలో వైరస్ సోకినట్లైతే పూర్తిగా
ఏర్పడక ముందే చనిపోతుంది. తరువాతి దశలలో సోకిన మొక్కలు చిన్న కణుపులతో
మరగుజ్జుగా కనిపిస్తాయి, కంకులు పూర్తిగా ఏర్పడవు, ఏర్పడినా గింజ పూర్తిగా రాదు.

Charcoal rot

నివారణ చర్యలు

చారల వైరస్ వ్యాధి రాకుండా అరికట్టడానికి సెప్టెంబర్ ప్రారంభంలో మరియు అక్టోబర్
చివరలో పంట విత్తడం చేయకూడదు . మెటాసిస్టాక్స్ 35 ఇసి లేదా 10 లీ.ల నీటిలో 5
మి.లీ.ల మిథైల్-ఎస్-డెమెటన్ 35 ఇసిను కలిపి 15 రోజుల వ్యవధిలో 20 DAE పిచికారి
చేసిన వ్యాధి వ్యాప్తిని మరియు వాహక పురుగులను నివారించవచ్చు.
తెగులు నివారణ చర్యలు
1.

మొవ్వు ఈగ యొక్క లార్వా మరియు ప్యూపల్ దశలను బహిర్గతం చేయడానికి
లోతుగా దున్నాలి.

2. మొవ్వు ఈగ నష్టము నుండి తప్పించుకోవడానికి సెప్టెంబర్ చివరి వారం నుండి
అక్టోబర్ మొదటి వారం మధ్య ప్రారంభ విత్తనాలు చల్లాలి;
3. విత్తనాల ఆలస్యం జరిగితే అధిక విత్తన రేటు @ 10 నుండి 12 కిలోలు/ హె. సిఫార్సు
చేయబడింది.

Stripe virus

4. రబీ సీజన్లో జొన్న + కుసుమ (2: 1 నిష్పత్తి) అంతర పంటలుగా సిఫార్సు చేయవచ్చు.

5. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ @ 14 మి.లీ / కేజీ విత్తనంతో లేదా ప్రత్యామ్నాయంగా ఫురాడాన్ / కార్బోఫ్యూరాన్ 50 ఎస్పి @ 100 గ్రా / కిలో
విత్తనంతో విత్తన శుద్ధి సిఫార్సు చేయబడింది.

6. మొవ్వు తెగులును నియంత్రించడానికి రోగనిరోధక చర్యగా విత్తే సమయంలో విత్తన సాళ్ళలో కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు @ 20
కిలోలు/ హె. సిఫార్సు చేయబడింది;
7.

హెక్టారుకు 12.5 లక్షల ట్రైకోగ్రామా చిలోనిస్ ఇషి పరాన్నజీవి గుడ్లను రబీ జొన్నలో విడుదల చేయడం ద్వారా మొవ్వు ఈగ
అరికట్టడానికి సిఫార్సు చేయబడింది.

కోత మరియు నూర్పిడి

విత్తన పక్వ కాలపరిమితిని బట్టి విత్తిన 110-120 రోజులు లోపు పంట కోయాలి. కంకులను ఎండబెట్టి వివిధ పద్ధతులలో నూర్పిడి
చేయాలి.
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3. మేత జొన్న ఉత్పత్తి సాంకేతికత
(Sorghum bicolor (L.) Moench)

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

వివిధ రకాల మేత జొన్న

మేత జొన్న ఉత్పత్తిదారు తీసుకునే అత్యంత ప్రాథమిక నిర్వహణ నిర్ణయం మేత ఎలా ఉపయోగించ బడుతుందనేది. ఇది మనం
ఎంచుకునే మేత జొన్న యొక్క రకాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. వివిధ రకాలైన జొన్నలు ఉన్నాయి. ఇవి మన దేశంలో ఇంకా పాశ్చ్యా
త్య దేశాలలో మేత జొన్నగా పరిగణించబడతాయి. భారతదేశంలో, సింగిల్-కట్, మల్టీ-కట్ మరియు డ్యూయల్-పర్పస్ రకాలు
ప్రాచుర్యం పొందాయి. మేత జొన్నలలో ప్రధాన రకాలు సుడాన్ గడ్డి రకాలు, రెండు సుడాన్ గడ్డి రకాల సంకరజాతులు, ధాన్యం జొన్న
x సుడాన్ గడ్డి సంకరజాతులు, రెండు ధాన్యం జొన్నరకాల సంకరజాతులు మరియు ద్వంద్వ-ప్రయోజన రకాలు. సాధారణంగా, ఉత్తర
ప్రాంతాలలో, సుడాన్ గడ్డి రకాలు మరియు ధాన్యం జొన్న x సుడాన్ గడ్డి సంకరజాతులు ప్రాచుర్యం పొందాయి.

వాతావరణం

సాపేక్ష ఆర్ద్రత 80-85% ఖరీఫ్లో పంటల పెరుగుదలకు మరియు 500-750 మిమీ సగటు వర్షపాతం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మంచి వృద్ధికి ఖరీఫ్లో కనీస ఉష్ణోగ్రత 33-34o C రబీ సమయంలో 24-25o C పైన ఉంటే మంచిది. మంచి అంకురోత్పత్తికి కనీస
నేల ఉష్ణోగ్రత 18-21o C.
నేల అవసరాలు

స్థలాకృతి: చదును చేయబడిన మరియు నీటి పారుదల సౌకర్యం వున్న నేలలు అనుకూలమమైనవి. తేలికపాటి ఎర్ర చల్క నేలలు
మరియు తేమను నిలుపుకున్న నల్లరేగడి నేలలు అనుకూలంగా ఉంటాయి మరియు మంచి మొక్కల పెరుగుదలకు 6.5 నుండి 7.5
పిహెచ్ సరైనది.
రకాలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫారసు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
వ. సం.
1.

2.

రాష్ట్రం

సింగిల్ కట్

మల్టీ-కట్ హైబ్రిడ్లు

అన్ని రాష్ట్రాలు CHARI 3, HC 308, PCH 106, PANT CHARI CSH20MF, CSH
హర్యానా

మల్టీ-కట్ రకాలు
SSG 59-3, Pusa Chari 6, PUSA

5, CSV 30F, CSV 21F,

24MF

CHARI 23, CSV 33MF

JJ 20, JS 263, JS 29-1, HJ 513, HJ 541

-

-
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వ. సం.
3

రాష్ట్రం

పంజాబ్

సింగిల్ కట్

మల్టీ-కట్ హైబ్రిడ్లు

-

Punjab Sudex

మల్టీ-కట్ రకాలు
SL 44

Chari 1, Punjab
Sudax Chari 4

4.

తమిళనాడు

K1, K7, CSV 32F

-

Co (Fs) 29, CSV 33MF

5.

గుజరాత్

GFSH 1, GFS 5

-

GFS 4

6.

రాజస్థాన్

PRATAP CHARI 1080

-

-

7.

ఉత్తరాఖండ్

PANT CHARI 7

Pant Chari 6
Pant Chari 8

8.

మహారాష్ట్ర

RUCHIRA, CSV 32F

CHS 24MF

CSV 33MF

భూమి సంసిద్ధత మరియు విత్తనాలు

వేసవిలో ఒకసారి దున్నిన తరువాత 2-3సార్లు చదును చేసి మట్టిగడ్డలు లేకుండా పొడిగా దమ్ము చేసి ఉండాలి. జొన్న విత్తే
సమయంలో నేల ఉష్ణోగ్రత, వాతావరణ పరిమితులు అనేవి పంట కోసే సమయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, మార్చి 20
నుండి ఏప్రిల్ 10 వరకు వేసవిలో విత్తుకోవడానికి ఉత్తమ కాలం మరియు ఋతుపవనాలు వచ్చే సమయం అనగా తొలకరిలో విత్తటం
చాలా మంచిది. విడతలుగా కోసే రకాలు / హైబ్రిడ్లను ఏప్రిల్ మొదటి పక్షంలో విత్తుకోవాలి. భూమి మరియు నీటిపారుదల లభ్యతను
బట్టి నాటే సమయాన్ని మే మొదటి వారం వరకు పొడిగించవచ్చు. సాధారణంగా, ఋతుపవనాల ప్రారంభం లేదా జూన్ రెండవ
వారంలో ఒకే కోత మేత జొన్నరకానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

విత్తన రేటు మరియు విత్తన శుద్ధి
మల్టీ కట్ మేత జొన్న

విత్తనాల రేటు హెక్టారుకు 10 కిలోలు మరియు వరుసల మధ్య దూరం 45 సెం.మీ. మరియు విత్తే సమయం ఏప్రిల్ - మే మధ్యలో
అనుకూలం. నీటి తడులు అవసరమైనప్పుడు లేదా వేసవి కాలంలో 7 నుండి 10 రోజులు కోతకు కోతకు మధ్య విరామం ఉంటుంది.
సింగిల్ కట్ మేత జొన్న కోసం

హెక్టారుకు 25 కిలోలువిత్తనాల అవసరం అవుతుంది, వరుసల మధ్య 30 సెం.మీ., దూరంలో విత్తుకోవాలి, విత్తే సమయం జూన్
అనగా ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో మొదలవుతుంది.
విత్తే విధానం

మొలక శాతం బావుండాలంటే 25-30 సెంటీ మీటర్ల అంతరాలతో 2.5-4 సెంటీమీటర్ల లోతులో విత్తనాలు వేయాలి. ఒకవేళ నేల
సిద్ధం చేయకపోతే, 15-20% అధిక విత్తనం చల్లడం ద్వారా విత్తనాలు వేయాలి.
ఎరువులు మరియు పోషక నిర్వహణ

జొన్న ఒక తృణధాన్యం మరియు అధిక జీవపదార్ధ పంట కావడం వల్ల అధిక దిగుబడి పొందడానికి సమతుల్య ఎరువులు అవసరం.
సింగిల్ కట్ రకాలు విషయంలో, నీటిపారుదల పంటకు హెక్టారుకు 80 కిలోల నత్రజని రెండు మోతాదులలో అందించాలి. మొదటి
సగం చివరి దుక్కులో లేదా విత్తుకునే సమయంలో అందించాలి మరియు మిగిలిన సగం మట్టిలో తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడు విత్తిన
35-40 రోజుల తరువాత వేయాలి. వర్షాధార పంటకు, మొదటి మోతాదుగా హెక్టారుకు 40 కిలోలు నత్రజని ఇవ్వవచ్చు. మల్టీ కట్
రకాల్లో, మూడు మోతాదులలో హెక్టారుకు 100-120 కిలోల నత్రజని సిఫార్సు చేయబడింది. మొదటి దఫా విత్తే సమయంలో రెండవ
దఫా మొదటి కోత తర్వాత మరియు మూడవ దఫా రెండవ కోత తర్వాత వేసుకోవాలి.
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సమగ్ర పోషక నిర్వహణ

తేలికపాటి నేలల్లో విత్తనాలు వేయడానికి ముందు హెక్టారుకు 8- 10 టన్నుల పశువుల ఎరువును ఆఖరి దుక్కిలో వేసి కలియ దున్నాలి.
సింగిల్ కట్ రకానికి నాటిన 35-40 రోజుల తర్వాత హెక్టారుకు 35-45 కిలోల నత్రజని, ఎక్కువ కోతలు ఇచ్చే రకాలకు విత్తే సమయం
నుండి చివరికోత ముందు వరకు 40-45 కిలోల నత్రజని సమాన మోతాదుల్లో అందించాలి.
నీటి యాజమాన్యం

సాధారణంగా, వర్షాకాలంలో నాటిన జొన్న పంటకు నీటి పారుదల అవసరం లేదు. ఒకటి లేదా రెండు నీటి తడులని 15-20 రోజుల
వ్యవధిలో మరియు అవసరమైనప్పుడు లేదా ఎక్కువ వర్షా భావ సమయంలో ఇవ్వవచ్చు. మార్చి / ఏప్రిల్లో నాటిన పంటకు 15-20
రోజుల తర్వాత మొదటి నీటి తడి అవసరమవుతుంది. మరియు 10-15 రోజుల వ్యవధిలో తదుపరి నీటితడి సిఫార్సు చేయబడింది.
ఎక్కువ కోతలుండే రకాల్లో, మెరుగైన పునరుత్పత్తి మరియు వేగంగా వృద్ధి చెందడానికి ప్రతిసారి కోత చేసిన వెంటనే పంటకు
సాగునీరు ఇవ్వాలి.
కలుపు నియంత్రణ

పంట పెరుగుదల ప్రారంభ దశలో కలుపు మొక్కలు ఒక ప్రధాన సమస్య మరియు నీరు మరియు పోషకాల కోసం పోటీపడతాయి.
బాగా తయారుచేసిన భూమి, విత్తన మోతాదు మరియు మంచి అంకురోత్పత్తి ప్రారంభ దశలో కలుపు మొక్కలను అణిచివేస్తాయి.
తరువాత, పంట విస్తరణ కలుపు మొక్కల మనుగడకు అనుమతించదు. వేసవిలో దున్నుట కలుపు మొక్కలను గణనీయంగా
తగ్గిస్తుంది. పంట విత్తిన 15-20 రోజుల తరువాత 1-2 చేతి కలుపులు పొలంలో కలుపు లేకుండా చేస్తుంది. అట్రాజిన్ @ 0.5 కిలోల
a.i / హె. విత్తనం నాటిన 48 గంటలు లోపు పిచికారీ చేయాలి,మరియు నేల ఉపరితలం తేమగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.

సమగ్ర కలుపు నివారణ / యాజమాన్యం

వేసవిలో దున్నుట, బాగా తయారు చేసిన భూమి, 1-2 చేతి కలుపు తీయుట మరియు విత్తనాలతో మంచి అంకురోత్పత్తి శాతాన్ని కలిగి
ఉండటం వల్ల కలుపును బాగా నివారించుకోవచ్చు.
కీటకాలు-తెగుళ్ళు మరియు వాటి నివారణ చర్యలు

ధాన్యం జొన్న వలెనే దీనిలో కూడా కీటక నివారణ ఉంటుంది, కాని ఆకుల స్ప్రేలు మరియు దైహిక రసాయనాలను నివారించాల్సిన
అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మొత్తం మొక్క పుష్పించే లేదా కత్తిరించే దశలో దీనిని పశువులకు ఆహారంగా వాడతారు.
వ్యాధులు మరియు నివారణ

ధాన్యం జొన్నపై గమనించే వ్యాధులు మేతజొన్నపై కూడా కనిపిస్తాయి. ఆకు వ్యాధులు, ఆంత్రాక్నోస్, జోనేట్ మరియు బూడిద ఆకు
మచ్చలు మేతపై సాధారణం. ఎదిగిన మొక్కలపై ఈ వ్యాధుల నివారించడానికి రసాయనాలతో కూడిన స్ప్రేలు చేయకూడదు.
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Anthracnose

Zonate

Gray leaf spot

పంట వ్యవస్థలు
మిశ్రమ పంట

2: 1 నిష్పత్తిలో పశుగ్రాసం జొన్నతో పాటు బొబ్బర్లు, గోరుచిక్కుడు, పెసర, మినుము లేదా బఠానీ వంటి పంటలను నాటడం వల్ల
పశుగ్రాసం దిగుబడి మరియు నాణ్యత పెరుగుతుంది. తక్కువ వర్షపాతం లేదా తక్కువ సాగునీటి ప్రదేశాలలో, జొన్న మరియు
గోరుచిక్కుడు మిశ్రమ పంట అవసరం. నీటిపారుదల లేదా అధిక వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో, అలసందలుతో మిశ్రమ పంట ఎక్కువ
పశుగ్రాసం ఇస్తుంది. అలసందలుతో ఉండే పశుగ్రాసంకు ప్రాధాన్యత ఎక్కువ.
పంట మార్పిడి

పప్పుదినుసు పంటలు, బెర్సీమ్ మరియు లైసెర్న్ తర్వాత నాటినప్పుడు జొన్న దిగుబడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జొన్న పంటకు
నత్రజని అనువర్తనాన్ని ఆదా చేస్తుంది. పశుగ్రాసం జొన్నతో ప్రసిద్ధ పంట రొటేషన్లో, పశుగ్రాసం జొన్న-బెర్సీమ్, మొక్కజొన్న +
అలసందలుతో (ఒక సంవత్సరం), పశుగ్రాసం జొన్న-వోట్, మొక్కజొన్న + అలసందలుతో (ఒక సంవత్సరం), మొక్కజొన్న (ధాన్యం)+
గోధుమ, పశుగ్రాసం జొన్న + అలసందలుతో (రెండేళ్ళు), పశుగ్రాసం జొన్న+బఠానీ, ధాన్యం+చెరకు (రెండేళ్ళు) గా వేయవచ్చు.

నూర్పిళ్ళు

పశుగ్రాసం యొక్క నాణ్యత పంట కోత దశపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పంట పరిపక్వం చెందుతున్నప్పుడు, ఆకు / కాండం నిష్పత్తిలో
తగ్గుదల మరియు మేత యొక్క లిగ్నిఫికేషన్ల పెరుగుదల ఉన్నాయి. సింగిల్ కట్ రకాలను 50% పుష్పించినా దశలో కోత చేస్తారు.
ఆ దశలో హెచ్సిఎన్ సురక్షితమైన పరిమితులకు తగ్గించబడుతుంది మరియు పశుగ్రాసం యొక్క నాణ్యత బావుంటుంది. మల్టీకట్
రకాల్లో, విత్తిన 55-60 రోజులలో మొదటి కోత మరియు 35-45 రోజుల విరామంలో తదుపరి కోతలు చేయవచ్చు. ఎక్కువ
పశుగ్రాసం దిగుబడి మరియు ఎండు చొప్పను ఇస్తాయి. మల్టీకట్ జొన్న పంటను నేల మట్టానికి 5-8 సెం.మీ. కోసిన తరువాత మంచి
పునరుత్పత్తి పొందటానికి వీలుగా వుంటుంది.

పశుగ్రాసం దిగుబడి

సగటున, మెరుగైన సింగిల్-కట్ రకాల ఆకుపచ్చ పశుగ్రాసం దిగుబడి హెక్టారుకు 40-45 టన్నులు అయితే, మల్టీ-కట్ రకాలు /
హైబ్రిడ్లు మార్చిలో (మధ్య) - ఏప్రిల్ (మొదటి వారం) విత్తుకుంటే 3-4 కోతలలో హెక్టారుకు 60-90 టన్నుల పశుగ్రాసం లభిస్తుంది.
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4. తీపి జొన్న ఉత్పత్తి మరియు సాంకేతికత
(Sorghum bicolor (L.) Moench)

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

తీపి జొన్న: ప్రత్యామ్నాయ జీవ ఇంధన పంట

ధాన్యం జొన్న మాదిరిగానే తీపి జొన్న కూడా అనేక రకాల ఉపయోగాలు కలిగివుంది. చెరకు (హంటర్ మరియు అండర్సన్ 1997)
మాదిరిగా దీని కాండాలలో చక్కెరలను (10-15%) నిలువ చేసుకొనే స్వభావం కలిగి ఉంది. ఇది మొలాసిస్ తయారుచేసే చెరకు కంటే
తక్కువ నీరు మరియు తక్కువ పోషకావసరాలు కలిగిన ప్రత్యామ్నాయ పంట. తీపి జొన్న నుండి రసం తీసిన తరువాత దీని పిప్పి అధిక
క్యాలరీ విలువను కలిగి ఉంటుంది, అందువల్ల హెక్టారుకు 3.25 మెగావాట్ల (0.5 మెగావాట్లు / టి) శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి దీనిని
ఉపయోగించవచ్చు. పిప్పిని తగిన ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత జంతువుల పశుగ్రాసంగా మరియు రెండవ తరం సెల్యులోసిక్ ఇథనాల్
ఉత్పత్తికి ఒక మూల పదార్థంగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీనినుండి జీవ ఇంధనం, ఇతర వాయువులు పొందవచ్చును. రాబోయే
కాలంలో జీవ ఇంధన అభివృద్ధి కార్యక్రమం ముఖ్యంగా లిగ్నోసెల్యులోసిక్ బయోఇథనాల్ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక, పర్యావరణ మరియు
సామాజిక ప్రయోజనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుంది.

తీపి జొన్న యొక్క లక్షణాలు
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

అధిక బయోమాస్ఉత్పాదకత (45–80 టన్నులు / హెక్టారుకు) కలిగి ఉంది.

హైబ్రిక్స్ (కరిగే చక్కెరలు) (16–20%).

మందపాటికాండం లోపల ఉండటం వలన రసం ఆరిపోకుండ రక్షణ కలిగి రసభరితమైన కణుపులు కలిగి ఉంటుంది.

అన్ని కాలాలకు అనుగుణమైన పంట కావడం వల్ల ఏడాది పొడవునా పండించవచ్చు మరియు అన్ని రకాల సాగు విధానాలకు
అనుకూలమైనది.
మొవ్వు - తెగుళ్ళు మరియు వ్యాధులకు తట్టుకోగలదు.

లిగ్నోసెల్యులోసిక్ ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగించినప్పుడు మిగిలిన పిప్పిని మేతగా వాడినట్లైతే పశువులకు మంచి అరుగుదల
ఉంటుంది.
సీజన్ మధ్యలో మరియు ఆఖరిలో కరువుకు తట్టుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటుంది.
అధిక నీరు మరియు నత్రజని-వినియోగసామర్థ్యాలు కలిగి ఉంటుంది.
నిర్దిష్ట శక్తి మార్పిడి సాంకేతికతలకు (బిఎమ్ఆర్) అనుకూలమైనది.
ధాన్యం దిగుబడి (3.0 - 5.0 టన్నులు / హెక్టారు).
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పంట అనుసరణ

వర్షాభావ పరిస్థితులలో కూడా, అనగా 550-750 మిమీ వరకు వార్షిక వర్షపాతంతో తీపి జొన్నను పండించ వచ్చు. ఈ పంటను
ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉత్తమమైన ప్రాంతాలు మధ్య మరియు దక్షిణ భారతదేశం, ఉత్తర ప్రదేశ్ యొక్క ఉప ఉష్ణమండల ప్రాంతాలు
మరియు ఉత్తరాంచల్ ≥ 0.75 మీటర్ల లోతుతో డెల్టా లేదా ఒండ్రు బంక నేలలు వంటి బాగా ఎండిపోయిన నేలల్లో దీనిని పెంచవచ్చు.
తీపి జొన్న పెరుగుదలకు అనువైన వాతావరణ ఉష్ణోగ్రతలు 15 మరియు 37ºC మధ్య మారుతూ ఉంటాయి. తీపి జొన్న C4 జాతిగా
ఉండటం వలన 40ºN నుండి 40ºS భూమధ్యరేఖ వరకు అక్షాంశాలతో విస్తృత వాతావరణాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. జొన్న
సాధారణంగా లోతైన వేళ్ళ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది (> 1.5 మీ) మరియు అకాల పరిస్థితులలో “నిద్రాణమై” తిరిగి పర్యావరణ
పరిస్థితులు వృద్ధికి అనుకూలమైన తర్వాత వృద్ధిని తిరిగి ప్రారంభించడం వంటి ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది.

నేల అనుకూలత

మధ్యస్థం నుండి లోతైన నల్ల నేల (వెర్టిసాల్) లేదా లోతైన ఎర్ర బంక నేల (నేల లోతు: 0.75 మీటర్ల లోతు) అనగా కనీసం 500 మి.మీ
నీటి లభ్యతని (PAW) కలిగి ఉండటం ఈ పంటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

తాజా తీపి జొన్న సాగు

తీపి జొన్న రకాలు మరియు వాటి సంకర జాతులు 50 టన్నులు / హెక్టారు వరకు అధిక కొమ్మ దిగుబడిని ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యాన్ని
కలిగి ఉంటాయి. రసం మరియు చక్కెర బ్రిక్స్ నిలువలు 18% మరియు 22% మరియు ధాన్యం 1.5 నుండి 2.5 టన్నులు / హెక్టారు.
తీపి జొన్న నాణ్యమైన గుణాలు అభివృద్ధి వలన టిఎస్ఎస్% మరియు రసం దిగుబడి కోసం ఎస్ఎస్వి 96, జిఎస్ఎస్వి 148, ఎస్ఆర్
350-3, ఎస్ఎస్వి 74, హెచ్ఇఎస్ 13, హెచ్ఇఎస్ 4, ఎస్ఎస్వి 119 మరియు ఎస్ఎస్వి 12611 వంటి అనేక మంచి తీపి జొన్న రకాలను
గుర్తించారు. చెరకు చక్కెర కోసం జిఎస్ఎస్వి 148, ఆకుపచ్చ చెరకు దిగుబడి కోసం ఎన్ఎస్ఎస్ 104 మరియు హెచ్ఇఎస్ 4, మరియు
మంచి ఆల్కహాల్ దిగుబడి కోసం ఆర్ఎస్ఎస్వి 48. మంచి దిగుబడి కోసం ఆర్ఎస్ఎస్వి 48 క్రింద. స్థానం, నాటిన తేదీ, నేల రకం,
సీజన్ (ఖరీఫ్ లేదా రబీ), వర్షపాతం పంపిణీ మొదలైన వాటి ప్రకారం దిగుబడి మారవచ్చు. రబీ సమయంలో పొందే పంట దిగుబడిలో
ఖరీఫ్ మరియు వేసవి పంటల కన్నా చక్కెర శాతం 30-35% తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువ రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు, తక్కువ పగటి కాలం
ఉండటం మరియు నాటిన సమయంలో వాటి పరస్పర చర్య వల్ల ఈ మార్పు వస్తుంది.

జాతీయంగా విడుదల చేసిన సాగు రకాల వివరాలు
రకం

విడుదల చేసిన
సంవత్సరం

పూత దశ
నిడివి

పక్వ
కాలము

తాజా కాండం
దిగుబడి (ట/హె)

బ్రిక్స్
(%)

రసం దిగుబడి
(లీ/హె)

Cal. ఇథనాల్
దిగుబడి (లీ/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 సాంకేతికత
భూమి తయారీ

మంచి నేల వాలు కోసం చదును చేసిన తరువాత రెండు దుక్కులు అవసరం. చివరి దుక్కిలో 10 టన్నుల పశువుల ఎరువు (ఎఫ్వైఎం)
ను అందించాలి. ఫ్లాట్ లేదా రిడ్జ్ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నందున వరుసలను స్థూలంగా ఆరు మరియు నాలుగు వరుసలుగా చేయండి.
నాటడంలో మొక్కల మధ్య అంతరాన్ని వదలకూడదు.
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విత్తే సమయం

ఖరీఫ్ సీజన్ పంట (జూన్-అక్టోబర్): జూన్ రెండవ వారం నుండి జూలై మొదటి వారం వరకు, మీ ప్రదేశంలో ఋతుపవనాల ప్రారంభాన్ని
బట్టి వర్షాకాలం ప్రారంభమైన వెంటనే విత్తనాలు విత్తుకోవాలి. విత్తిన తేదీ (ల) ను రికార్డ్ చేయండి. 5-సెం.మీ లోతులో చేతితో డైబ్లింగ్
లేదా ప్లాంటర్ ద్వారా గాతకు మూడు విత్తనాలను నాటండి. ఏకరీతి అంకురోత్పత్తిని నిర్ధారించడానికి మట్టి పొరలో వర్షపునీటిని
పూర్తిగా కనీసం 30 సెంటీమీటర్ల పీల్చుకున్నట్లు నిర్ధారించుకోండి. పంటను విత్తే సమయంలో నేలలో తేమ, క్షేత్ర సామర్థ్యానికి
సమానంగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి.
రబీ సీజన్ పంట (అక్టోబర్-ఫిబ్రవరి): సెప్టెంబర్ చివరి వారం నుండి నవంబర్ మొదటి వారం వరకు మొక్కలు నాటాలి. విత్తనాలు చల్లే
సమయంలో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 15ºC కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. విత్తనాల సమయంలో వర్షపాతం లేకపోతే పంటకు నీరందించి
ఏకరీతి అంకురోత్పత్తి మరియు మొక్క నిలదొక్కుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
వేసవి కాలం పంట: జనవరి మధ్య నుండి మే చివరి వారం వరకు నీటిపారుదల పరిస్థితిలో మొక్కలు వేయవచ్చు. విత్తనాల సమయంలో
రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 15ºC కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. తీరప్రాంతాల్లోని వరి పొలాల్లో కూడా పంటను పండించవచ్చు.

ఎరువుల యాజమాన్యం

పంటకు హెక్టారుకు మొత్తం 80 కిలోల N, 40Kg P2O5, మరియు 40 kg K20 సిఫార్సు చేయబడింది. విత్తనం వద్ద 50% N, పూర్తి
P2O5 మరియు K20 ను మొదటి మోతాదుగా అందించాలి. మిగిలిన 50% N ను రెండు సమాన వాయిదాలలో 25-30 రోజుల
(అనగా మొక్కల చిక్కదనాన్ని తగ్గించినప్పుడు) మధ్య మరియు నేలలో తేమ లభ్యతను నిర్ధారించిన తరువాత 50-55 రోజుల మధ్య
అందించాలి.
విత్తన రేటు: హెక్టారుకు 8 కిలోలు (లేదా ఎకరానికి 3 కిలోలు) సిఫార్సు చేయబడింది.

వరుసల అంతరం: వరుస నుండి వరుస మధ్య దూరం: 60 సెం.మీ; మరియు మొక్కల మధ్య దూరం: 15 సెం.మీ ఉండాలి.

మొక్కల సంఖ్య: గరిష్ట ఉత్పాదకతను గ్రహించడానికి 1.10 నుండి 1.20 లక్షల మొక్కల సంఖ్య/హెక్టారుకు (40,000 నుండి 48,000
మొక్కలు/ఎకరాకు) నాటవచ్చు. సిఫారసు చేసిన దానికంటే ఎక్కువ మొక్కల సంఖ్యతో తీపి జొన్నను పెంచడం వల్ల సన్నని కాడలు
ఉత్పత్తి అవుతాయి, దీనివల్ల భారీ గాలులు లేదా వర్షాలు వచ్చినపుడు పంట పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
మొక్కల సాంద్రత తగ్గించడం

మొట్టమొదటి సారి మొక్కల చిక్కదనాన్ని తగ్గించడం మొక్కలు నాటిన సుమారు 15 రోజులలో చేయాలి మరియు గుంతకు రెండు
మొలకలను 15 సెంటీ మీటర్ల దూరంలో నాటాలి. గుంతకు ఒకే మొక్కను నిలుపుకోవటానికి రెండవసారి (తుది) మొక్కల చిక్కదనాన్ని
తగ్గించినప్పుడు సుమారు 25-30 రోజుల మధ్య చేయాలి. మొక్కలు ఏకరీతిగా నిలదొక్కుకోవటం మరియు మంచి పెరుగుదలకు
మొక్కల సాంద్రత తగ్గించడం చాలా అవసరం.
కలుపు నివారణ

విత్తడానికి 48 గంటలలోపు ముందస్తుగా తేమగా ఉన్నప్పుడు అట్రాజిన్ @ 1.0 కిలో/ హెక్టారుకు పిచికారి చెయ్యాలి. తరువాత కలుపు
పెరుగుదలను తనిఖీ చేయడానికి పంట 35-40 రోజుల సమయంలో రెండుసార్లు యాంత్రిక కలుపు తీయాలి.
అంతర సాగు

కలుపు పెరుగుదలను తనిఖీ చేయడమే కాకుండా, ఉపరితల నేల రక్షక కవచాన్ని అందించడం ద్వారా నేల తేమను కాపాడటానికి
విత్తిన 20 నుండి 35 రోజుల మధ్య ఒకటి లేదా రెండుసార్లు బ్లేడ్ హారో లేదా కల్టివేటర్తో అంతరసాగు చేయాలి.
నీటి యాజమాన్యం (ఖరీఫ్)

సాధారణంగా 550-750 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో వర్షాధార పరిస్థితిలో ఈ పంటను పండిస్తారు. ఋతుపవనాలు
ఆలస్యంగా ప్రారంభమై, నీటి పారుదల అస్థిరంగాఉన్నప్పుడు, పంటను నాటిన వెంటనే నీటిపారుదల చేయండి.
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లోతైన నేలల్లో 20 రోజులు మరియు మధ్యస్థ / ఇసుక ఒండ్రు నేలల్లో 15 రోజులు పొడి వాతావరణం (కరువు) కొనసాగితే పంటకు
సాగునీరు ఇవ్వండి. ముఖ్యంగా కంకి వేసే దశ (35-40 రోజుల మధ్య) మరియు తొడిమ ఏర్పడే దశలలో (55 -65 రోజుల మధ్య)
సాగునీరు ఇవ్వండి.
పంట అభివృద్ధికి పుష్పించే ముందు దశలలో నీటి ఎద్దడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. చెరకు మాదిరిగానే తీపి జొన్న చెరకు
దిగుబడిని సాధించవచ్చు. అందువల్ల, మట్టిలో తేమ శాతాన్ని క్షేత్ర సామర్థ్యంకి తగ్గట్లు ఎల్లప్పుడూ చూసుకోవాలి. మరోవైపు, నీరు
నిలువ అవ్వకుండా ఉండటానికి పొలంలో నుండి అదనపు నీరు లేదా వర్షపు నీరు బయటకు పోయేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. మీ
ప్రదేశంలో నేల రకం మరియు వర్షపాతం శాతం ఆధారంగా తీపి జొన్నను ఎప్పుడు సేద్యం చేయాలో నిర్ణయించండి.
టిల్లరింగ్: 20-25 రోజులకి ముందు పిలకలు ఏర్పడినట్లైతే వాటిని (బేసల్) తల్లి మొక్క నుండి చేతితో తొలగించండి.

పంట రక్షణ

శాస్ర్తవేత్తల సిఫారసు ప్రకారం కనిపించే లక్షణాల ఆధారంగా మొవ్వు ఈగ, కాండం తొలిచే పురుగు, మొవ్వు పురుగు, పచ్చపురుగు
మరియు ఇతర వ్యాధుల నుండి కనీస సంరక్షణ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యమైన కీటకాలు, తెగుళ్ళు మరియు వ్యాధులు
వాటి నిర్వహణలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.

కీటకాలు - చీడ

మొవ్వు చంపే ఈగ

కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి @ 20 కిలోల హెక్టారుకు లేదా ఫోరేట్ 10 జి @ 15 కిలో/హెక్టారుకు నేల సాళ్లలో విత్తే సమయంలో బేసల్గా
ఉపయోగించాలి.
మచ్చల కాండం తొలిచేపురుగు

ఆకు తినే శాతం ఆధారంగా నష్టం రేటును అంచనావేసి ఒరల లోపల కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి ని చల్లాలి.
మొవ్వు పురుగు

నష్టం లక్షణాల ఆధారంగా ఒరలలో మెటాసిస్టాక్స్ 35 EC (2 మి.లీ /నీరు) చల్లాలి.
చెరకు అఫిడ్స్

దెబ్బతిన్న లక్షణాల ఆధారంగా తొడిమ దశలో హెక్టారుకు ఒక లీటరు మెటాసిస్టాక్స్ 35 EC కు 500 లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి
చేయాలి.
సాలే పురుగులు

నష్టం లక్షణాలను బట్టి, కంకి ఏర్పడే దశలో హెక్టారుకు ఒక లీటరు కెల్థేన్ 35 ఇసి లేదా డైమెథోయేట్ 35 ఇసి ను 500 లీటర్ల నీటిలో
కలిపి పిచికారి చేయాలి.

వ్యాధులు

ఎండుతెగులు

ఆప్రాన్ ఎక్సెల్ (@ 3 మి.లీ / కిలో) తో విత్తన శుద్ధి చేయాలి.
ఆకుమచ్చతెగులు

కంకి అంకురించే దశలో (35 రోజులు) డైథేన్ M 45 (@ 2 గ్రా / లీ / నీరు) ను పిచికారీ చేయండి.

కోతలు

మొక్కలు పుష్పించిన 40 రోజుల తరువాత పంటను కోయవచ్చు, అనగా, ధాన్యం యొక్క శారీరక పరిపక్వత వద్ద, ధాన్యంలో దిగువ
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చివర నల్ల మచ్చ కనిపిస్తుంది. ఇంకా ప్రత్యామ్నాయంగా, హ్యాండ్ రిఫ్రాక్టోమీటర్ ఉపయోగించి నిలబడి ఉన్న పంట యొక్క బ్రిక్స్
కొలవవచ్చు. అదనంగా, చెరకులో పాటిస్తున్న రసం బ్రిక్స్ మరియు ఇతర నాణ్యత పరిమితులను అంచనా వేయడానికి చిన్న మిల్లు
పరీక్ష (SMT) కోసం మొక్కలను నమూనా చేయవచ్చు. చివరి కణుపు వద్ద కంకులను కత్తిరించాలి మరియు ఎండబెట్టిన తరువాత
ధాన్యాలను నూర్పిడి చేయాలి. కొడవలిని ఉపయోగించి కాండాలను నేలమట్టానికి కోయండి మరియు తొడుగులతో సహా ఆకులను
తొలగించండి. పండించిన చెరకును 10-15 కిలోల చిన్న కట్టలుగా పేర్చవచ్చు మరియు కోసిన చెరకును 24 గంటలలోపు మిల్లులకు
రవాణా చేయాలి.

బయో ఇథనాల్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియ

జొన్న బయోమాస్ను లైన్ఇథనాల్గా మార్చడం ప్రత్యేక ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే జీవ ఇంధన ఉత్పత్తికి జొన్న బయోమాస్ను
ఉపయోగించడం వలన ఆహార ఉత్పత్తుల ధరల పెరుగుదలకు దారితీయదు. అగ్రిబిజినెస్ వీక్ (2008) లెక్కల ప్రకారం, తీపి జొన్న నుండి
1 గాలన్ ఇథనాల్ ఉత్పత్తికి అయ్యే ఖర్చులు 1.74 డాలర్లు వద్ద ఉండగా, మొక్కజొన్న నుండి 1 గాలన్ ఇథనాల్ ఉత్పత్తి చేయడానికి 2.12
డాలర్లుగా అంచనా వేయబడింది. తీపి మరియు మేత జొన్నలు అధిక దిగుబడి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అనగా హెక్టారుకు 20-40
టన్నులు పొడి బయోమాస్ మరియు హెక్టారుకు 100 టన్నుల కంటే ఎక్కువ తాజా బయోమాస్ కలిగి ఉంటాయి. అవి సెల్యులోజ్
మరియు హేమి సెల్యులోజ్లకు మూల పదార్థాలు. కొన్ని రకాల తీపి జొన్న కాండంలో మొత్తం మొక్కల జీవపదార్ధంలో 78% రసాన్ని
ఇస్తాయి మరియు 15 నుండి 23% వరకు కరిగే చక్కెర శాతం కలిగి ఉంటాయి (పోల్చి చూస్తే, చెరకులో 14-16% ఉంటుంది) (రెడ్డి
మరియు ఇతరులు, 2008). చక్కెర ప్రధానంగా సుక్రోజ్ (70–80%). ఫ్రక్టోజ్ మరియు గ్లూకోజ్లతో కూడి ఉంటుంది. చాలా చక్కెర
పదార్థం కాండంలో నిల్వ చేయబడుతుంది. సుమారు 2% ఆకులు మరియు ఇంఫ్లోరేస్సెన్సేస్ (వియత్ మరియు మిల్లెర్, 1990)
మరియు బయోటిక్ మరియు ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్ టాలరెన్స్ తో అధిక చక్కెర దిగుబడితో మెరుగైన సాగు విధానాలు పాటించినట్లయితే
తీపి జొన్న పెద్ద ఎత్తున సాగు చేయవచ్చు. భారత ప్రభుత్వం నుండి రైతు మరియు దీనిని ప్రాసెసింగ్ చేసేవారికి, ప్రోత్సహించేవారికి
మద్దతు లభిస్తుంది.
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5. వరి సాగు అనంతరం తక్కువ పోషణతో జొన్న పంట

అనుసరణ

ఆహారం, పశుగ్రాసం మరియు జీవ ఇంధనం వంటి బహుళ ఉపయోగాలు ఉన్నప్పటికీ, భారతదేశంలో జొన్న సాగు క్రింద ఉన్న
ప్రాంతం 1999-2000లో 10.25 మిలియన్ హెక్టార్లు నుండి 2014-15లో 5.82 మిలియన్ హెక్టార్లకు తగ్గింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని
తీరప్రాంత వరి పొలాలలో, అధిక ఉత్పాదకత (2014-15లో హెక్టారుకు 6.8 టన్నులు) కారణంగా జొన్న సాగు రైతులలో ఆదరణ
పొందుతోంది, అయితే జాతీయ ఉత్పాదకతను చాలా తక్కువగా ఉంది (సగటు దిగుబడి హెక్టారుకు 1.0 టన్నుల కంటే తక్కువ). రైతులు
వాణిజ్యపరంగాను ఆర్థిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వరి పండించే పొలంలో ఉన్న తేమలో మొక్కజొన్నకు బదులుగా జొన్న
పండించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. దీనివల్ల జొన్న సాగుకు కొత్త అవకాశాలు, ప్రాంతాలు అనుకూలంగా మారినాయి. వరి నాట్లు
ఆలస్యంగా వేయడం, నీటి విడుదల ఆలస్యం కావడం, పసుపు మొజాయిక్ వైరస్ సంక్రమించడం, మినుములోని కలుపు మొక్కల
కారణంగా, రైతులు మినుము సాగుకు ప్రత్యామ్నాయంగా సాంప్రదాయేతర పంటలైన జొన్న (తక్కువ నీటిపారుదల ప్రాంతాల్లో)
మరియు మొక్కజొన్న (సాగునీటి ప్రాంతాల్లో) పండిచడానికి మొగ్గుచూపుతున్నారు. అంతేగాక, ఈ ప్రాంతంలోని జొన్న పండించేవారు
ఇతరులకన్నా ధాన్యం దిగుబడి నుండి గరిష్ట ద్రవ్య ప్రయోజనాలను పొందటానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు. వీటిని దృష్టిలో
ఉంచుకుని, వరిని కోసిన తరువాత అవశేష తేమపై జొన్నను వరి-పొలాలలో నిరూపితమైన హైబ్రిడ్తో పాటు నిర్దేశించిన వ్యవసాయ
పద్ధతులలో గుంటూరు జిల్లాలో అనేక మంది రైతులు పండిస్తున్నారు. రైతులు నష్టాన్ని నివారించడానికి సహాయపడే అధిక దిగుబడి
సామర్థ్యం మరియు మధ్యస్థ ఎత్తు కలిగిన సంకరజాతులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. జొన్న సాగుకు కొత్త ప్రాంతం కావడంతో,
ప్రభుత్వ రంగంలో అధిక దిగుబడినిచ్చే జొన్న సంకరజాతి గురించి మరియు స్థానికంగా లభించే ప్రైవేటు సంకరజాతులు అయిన
హరితా, కావేరి మరియు మహాలక్ష్మి 296 గురించి రైతులకు తెలియదు. అయినప్పటికీ, 17 ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రకాల కంటే
ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు ప్రకారం “హైబ్రిడ్ CSH16” గణనీయంగా అధిక ధాన్యాన్ని అనగా హెక్టారుకు 8.00 క్వింటాల వరకు ఇచ్చిందని
నిర్ధారించాయి. ఇది మధ్యస్థ ఎత్తును కలిగి ఉండి మరియు వరి పొలాలలో పండించడానికి అనువైనది. గుంటూరు జిల్లాలలో సగటు
జొన్న ఉత్పాదకతలో పెరుగుదల (2014-15లో హెక్టారుకు 6.8 టన్నులు) సూచించింది. వరి సాగు ప్రాంతానికి అనువైన క్రింది ప్రధాన
సాగు పద్ధతులు రైతుల పొలాలలో ప్రయోగాలు చేసి, ఫలితాలు ధృవీకరించబడ్డాయి. ఆసక్తి కలిగిన రైతుల సహాయం మరియు
సలహాల కోసం ఇవి సంకలనం చేయబడ్డాయి.
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1. అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగిన తగిన హైబ్రిడ్: CSH 16
మధ్యస్థ ఎత్తు (~ 2.00 మీ)
మొక్క రకం
110 రోజులు
వ్యవధి
హెక్టారుకు 8.0-8.5 టన్నులు (వరి పొలాలలో)
ధాన్యం దిగుబడి
హెక్టారుకు 11.5-13.7 టన్నులు (వరి పొలాలలో)
పశుగ్రాసం దిగుబడి
మధ్యస్థ పొడవైన మొక్క, పొడవుగా వదులుగా ఉండే కంకులు, మద్యస్థలో
ముఖ్యమైన లక్షణాలు
గింజ పరిమాణం, ధాన్యం బూజుకు మరియు ఆకు మచ్చల వ్యాధి
తట్టుకోగలదు. పశువులకు సులభంగా జీర్ణమయ్యే పశు గ్రాసం.
2. అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం కలిగిన తగిన హైబ్రిడ్: CSH 14
మధ్యస్థ ఎత్తు (~ 2.00 మీ)
మొక్క రకం
105 రోజులు
వ్యవధి
హెక్టారుకు 3.7-4.0 టన్నులు
ధాన్యం దిగుబడి
పశుగ్రాసం దిగుబడి హెక్టారుకు 8.5-9.0 టన్నులు
మధ్యస్థ పొడవైన, శీఘ్రపరిపక్వత, కొంచెం వదులైన గుత్తులు, గట్టిగింజ,
ముఖ్యమైన
ధాన్యం బూజు మరియు ఆకు మచ్చల వ్యాధికి తట్టుకోవడం, తక్కువ వర్షలక్షణాలు
పాతం ఉన్న ప్రాంతాలకు అనువైనది మరియు అంతర పంటకు అనుకూలం.

విత్తన మోతాదు

ప్రతి ఘాతలో 3-4 విత్తనాలను 4 సెం.మీ - 6 సెం.మీ లోతులో వేయడం ద్వారా హెక్టారుకు 7-8 కిలోల (ఎకరానికి 3 కిలోలు) విత్తనం
అవసరం అవుతుంది.
విత్తన శుద్ధి

విత్తడానికి ముందు, జొన్న విత్తనాన్ని 14 మి.లీ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ (గౌచో) + 2 గ్రా కార్బెండజిమ్ (బావిస్టిన్) తో ఒక కిలో విత్తన శుద్ధి చేయాలి
లేదా థియోమెథాక్సం (క్రూజర్) 3 గ్రా / కిలో తో శుద్ధి చేసినా మంచిది.
వరుసల మధ్య అంతరం

వరుసల మధ్య దూరం 45 సెం.మీ వరకు, మొక్క నుండి మొక్క మధ్య దూరం 10 నుండి 15 సెం.మీ ఉండాలి. మొక్కల సంఖ్యహెక్టారుకు
1,80,000 మొక్కలుగా (ఎకరానికి 72,000 మొక్కలు) ఉండేట్లు చూడాలి.
ఎరువుల యాజమాన్యం

ఎరువుల మొదటి మోతాదు: నత్రజని సగం మోతాదు, అంటే హెక్టారుకు 40 కిలోలు P2O5 (భాస్వరం) పూర్తి మోతాదు, హెక్టారుకు 40
కిలోలు మరియు K2O (పొటాష్) పూర్తి మోతాదు అంటే, విత్తేటప్పుడు హెక్టారుకు 40 కిలోలు. ప్రతి రంధ్రంలో విత్తే సమయంలో 6-8
సెంటీ మీటర్ల చొప్పున తొలి విడత ఎరువులు వేసి, విత్తనాలు వేసే ముందు చిటికెడు మట్టితో కప్పాలి.
ఎరువుల రెండవ మోతాదు: విత్తనం వేసిన 30-35 రోజులలో మొదటి నీటి తడి ఇచ్చే ముందు నత్రజని మోతాదును 40 కిలోల వరకు
ఇవ్వవలెను.

కోత మరియు నూర్పిడి

ఎండబెట్టడం / నిలువ చేయటం

ధాన్యాన్ని నూర్చిన తరువాత 1-2 రోజులలో తేమను
10-12% వరకు తగ్గించవచ్చు. తక్షణ మార్కెటింగ్ కోసం
ధాన్యాన్ని ప్లాస్టిక్ లేదా గోనె సంచులలో నింపి నిలువ
చేసుకోవాలి.

Grain yield (kg/ha)

పరిపక్వమైన పంటను అనగా విత్తిన 100-110 రోజులుకు పంట కోయాలి. కోసిన కంకులను ఎండబెట్టడం కోసం ఒక వారం పాటు
పొలంలో ఉంచాలి. తరువాత కంకుల నూర్పిడి చేసి
Sorghum productivity of Guntur district of A. P. and India
ధాన్యం వేరు చేయబడుతుంది. మొదట కంకులను
Rice-fallows
India
కోసి తరువాత మొక్కలను కోస్తారు.
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6. సజ్జ (బజ్రా) ఉత్పత్తి సాంకేతికత
(Pennisetum glaucum (L.) R. Br.)

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)

సాగుకు సిఫారసు చేయబడిన విధానాలు
భూమి తయారీ

సజ్జను వివిధ రకాల నేలల్లో పెంచవచ్చు. తేలికపాటి నుండి మధ్య రకం నేలలో మురుగు నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉన్న నెలలో,
పొలంలో ఒకటి లేదా రెండుసార్లు దున్ని చక్కగా చదును చేస్తే నీటి నిలువని అరికట్టవచ్చు.
అదిక దిగుబడినిచ్చే సంకరజాతి మరియు రకాలను ఎంపిక చేయడం

సజ్జ చాలా ప్రాంతాలలో పెరుగుతుంది. అయితే కరువు పీడిత ప్రాంతాలలో హైబ్రిడ్ల రకాలను ఇష్టపడతారు. సజ్జ వంగడాలలో సరిక్రొత్త
మరియు హైబ్రిడ్లు రకాల జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది.
ప్రాంతం/ రాష్ట్రం
పంట కాలం
రాజస్థాన్
ఖరీఫ్

గుజరాత్

వేసవి
ఖరీఫ్ - శుష్క భాగాలు
ఖరీఫ్

హర్యానా

వేసవి
ఖరీఫ్ - శుష్క భాగాలు
ఖరీఫ్

ఖరీఫ్ - శుష్క భాగాలు

హైబ్రిడ్లు

సిఫారసు చేయబడిన రకాలు

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, MPMH21, 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

Nandi 72, Nandi 70, 86M64
HHB 234, Bio 70, HHB-226, RHB-177

CZP 9802

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

Nandi 70, Nandi 72, 86M64
HHB 234, Bio 70, HHB-226, RHB-177

CZP 9802

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,

HHB 234, Bio 70, HHB-226, RHB-177

CZP 9802
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Raj 171

ప్రాంతం/ రాష్ట్రం
పంట కాలం
పంజాబ్
ఖరీఫ్
ఢిల్లీ

ఖరీఫ్

ఉత్తర ప్రదేశ్

ఖరీఫ్

మధ్యప్రదేశ్

ఖరీఫ్

మహారాష్ట్ర

ఖరీఫ్

తమిళనాడు

వేసవి
ఖరీఫ్

ఆంధ్రప్రదేశ్

వేసవి
ఖరీఫ్

కర్ణాటక

ఖరీఫ్

హైబ్రిడ్లు

సిఫారసు చేయబడిన రకాలు

HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid, MP 535 (Pusa Composite PCB 164, ICMV 221,
701) MP 7872, MP 7792, PHB 2884,KBH 108, GHB 905, 86M89, Raj 171
MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, 86M66, RHB-173
JBV 3, PC 383, ICMV
Pusa 1201 (MH 1849), HHB 299 (MH 2076), AHB 1200 hybrid,
MP 535 (Pusa Composite 701) MP 7872, MP 7792, KBH 108, GHB 221, Raj 171
905, 86M89, MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86,
86M66, RHB-173
MP 535 (Pusa Composite 701) MP 7872, MP 7792, KBH 108, GHB JBV 3, PC 383, ICMV
221, Raj 171
905, 86M89, MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86,
86M66, RHB-173
JBV 4, JBV 3, PC 383,
MP 535 (Pusa Composite 701), MP 7872, MP 7792, KBH 108,
GHB 905, 86M89, MPMH 17, Kaveri Super Boss, Bio 448, 86M86, ICMV 221, Raj 171
86M66, RHB-173
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

Nandi 72, Nandi 70, 86M64

-------

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

Nandi 72, Nandi 70, 86M64

--------

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

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

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

విత్తే విధానం

సజ్జ పంటను మూడు విధాలుగా విత్తుకోవచ్చు: (1) నేలను బురద చేసి విత్తుకోవచ్చు (2) సాళ్ళలో విత్తుకోవచ్చు (3) మరియు
నారుమడుల్లో పెంచి నాటుకోవచ్చు.
విత్తుకునే సమయం

ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో ఖరీఫ్ సజ్జ విత్తనం వేయాలి, అంటే జూలై మొదటి పక్షం ఉత్తర మరియు మధ్య ప్రాంతాలలో అక్టోబర్
మొదటి పక్షం తమిళనాడులో రబీ సీజన్కు తగిన సమయం. తక్కువ మొక్కల సంఖ్య ఉంటే విత్తనాలు వేసిన 2-3 వారాల తరువాత
మొలకల మార్పిడి ద్వారా ఖాళీలను నింపాలి. మహారాష్ట్రలోని మరాఠ్వాడ ప్రాంతంలో ఋతుపవనాలకు ముందు విత్తనాలు వేయడం
మంచిది. వేసవిలో సజ్జ యొక్క అధిక ఉత్పత్తిని పొందడానికి వేసవి సజ్జ రకాలను 4 నుండి 5 వ స్థాయి వాతావరణ వారం (SMW)
అంటే జనవరి చివరి వారం నుండి ఫిబ్రవరి 1 వ వారం వరకు విత్తుకోవాలి.
విత్తన శుద్ధి

బయోపెస్టిసైడ్స్ (ట్రైకోడెర్మా హర్జియానమ్ @ 4 గ్రా కేజీ -1) లేదా థైరామ్ 75% దుమ్ము @ 3 గ్రా/ కేజీ -1 విత్తనాలతో విత్తన శుద్ధి చేయడం
వల్ల భూసార వ్యాధుల నుండి రక్షింపబడుతుంది. 300-మెష్ సల్ఫర్ పౌడర్ @ 4 గ్రా/కిలో విత్తనాలతో విత్తన శుద్ధి వలన కాటుక
తెగులు నియంత్రిస్తుంది. వెరికంకి తెగులను నివారించవచ్చు. వాటిని 10% ఉప్పు ద్రావణంలో నానబెట్టాలి. మెటలాక్సిల్ (ఆప్రాన్ 35 ఎస్డి)
తో విత్తన శుద్ధి @ 6 గ్రా/కేజి గింజ బూజు తెగులును నియంత్రిస్తుంది. నత్రజని మరియు భాస్వరం లభ్యతను పెంచడానికి విత్తనాలను
అజోస్పిరిల్లమ్ (600 గ్రా) మరియు ఫాస్ఫోబాక్టీరియంతో శుద్ధిచేయాలి.
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విత్తన మోతాదు , అంతరం మరియు మొక్కల సంఖ్య

సజ్జ పంటకు అవసరమైన విత్తన మోతాదు హెక్టారుకు 3 కిలోలు. రాజస్థాన్, హర్యానా మరియు కచ్ ఆఫ్ గుజరాత్ (ఎ 1 జోన్) యొక్క
శుష్క-పశ్చిమ మైదానం ప్రాంతాలలో వరుసల మధ్య 60 సెంటీ మీటర్ల దూరం ఉండాలి. మొక్కల మధ్య 12-15 సెంటి మీటర్ల దూరం
ఉండేలా నాటాలి. కనీస మొక్కల సంఖ్య హెక్టారుకు 1.00 నుండి 1.25 లక్షలు ఉండాలి. 450 మి.మీ (ఎ మరియు బి జోన్లు) కంటే
ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతలో, మొక్కల సంఖ్య హెక్టారుకు 1.75 నుండి 2.0 లక్షలు వరకు ఉండాలి. తద్వారా వరుసల మధ్య 45,
మొక్కల మధ్య 10-15 సెంటీమీటర్ల దూరంలో నాటుకోవాలి.
అవసరమైన మొక్కల సంఖ్య పొందటానికి విత్తన రేటు హెక్టారుకు @ 3 నుండి 4 కిలోలు తీసుకోవాలి. సాధారణ పరిస్థితులలో
సజ్జపంటకు సిఫార్సు చేయబడిన మొక్కల సంఖ్య 180,000 మొక్కలు/హెక్టారుకు (72,000 మొక్కలు/ఎకరం). అధిక ఉత్పాదక నేలల్లో
నీటిపారుదల ఉన్నట్లయితే, 2,25,000 మొక్కలు/ హెక్టారుకు (1,00,000 మొక్కలు/ఎకరం) సిఫార్సు చేయబడింది. ఇసుక మరియు
క్షామ నేలల్లో, సుమారు హెక్టారుకు 90,000 మొక్కల సంఖ్య (40,000 మొక్కలు/ఎకరం) అవసరం.
ఎరువులు

చెడు నేలలో 40 కిలోల నత్రజని + 20 కిలోల P2O5 భాస్వరం హెక్టారు మరియు పాక్షిక శుష్క చెడు నెలలో 60 కిలోల నత్రజని/హెక్టారు
+ 30 కిలోల P2O5 భాస్వరం/హెక్టారుకు సజ్జ లేదా దానితోపాటు ఏదేని అంతర పంట వేయాలి. తేలికపాటి నేలల్లో (ఇసుక లోమ్స్), భారీ
వర్షాలతో వరదలు రావడం వల్ల భూమిలోని నత్రజని కోల్పోవచ్చు. కాబట్టి, విత్తన మడుల తయారీలో సిఫార్సు చేయబడిన నత్రజని
మోతాదులో సగం చల్లాలి. పంట 25 రోజుల దశలో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన సగం నత్రజని వేయాలి. నల్ల రేగడి నేలలో, విత్తనం వేసే
సమయంలో నత్రజని పూర్తిగా వేయాలి. సజ్జ విత్తనాలు ఎరువులను శోషించుకోవడానికి కొంచం ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి.
విత్తనంతో పాటు సాళ్లలో ఎరువులు వేయకూడదు మరియు విత్తిన తరువాత విత్తనం దగ్గర వేయకూడదు. ఇది సాళ్ల మధ్య వేసుకోవాలి.
బయో ఫెర్టిలైజర్ (అజోస్పిరిల్లమ్ మరియు పిఎస్బి) వాడకం వలన నత్రజని మరియు ఫాస్ఫరస్ ఎరువుల అందించడం కొంత ఆర్థిక
భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. దేశంలో సజ్జ పెరుగుతున్న ప్రాంతంలో భూసారం తక్కువగా ఉన్న నేలలలో, హెక్టారుకు 10 కిలోల ZnSO4 (జింక్)
సిఫార్సు చేయబడింది. ఎదిగిన పంటలో జింక్ లోపాన్ని సరిచేయడానికి, పుష్పించే దశకు ముందు- గుచ్చం మొదలయ్యే దశ వద్ద
0.2% ZnSO4 పిచికారి చేయడం మంచిది. వాతావరణం ఎక్కువ కాలం పొడిగా ఉన్నట్లయితే, పైపైన నత్రజని అందించడం ఆపేసి
2% యూరియాను వేయాలి. పండు ఏపుగా ఉండే దశలో అధిక వర్షం ఉన్న పరిస్థితిలో, హెక్టారుకు 20 కిలోల నత్రజని అదనపు
మోతాదులో వేయాలి.
అంతర సాగు మరియు కలుపు నియంత్రణ

కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి 15 మరియు 30 రోజుల వద్ద రెండు సార్లు గుంటుక లేదా దంతే ద్వారా
రెండుసార్లు కలుపు తీయాలి. అట్రాజిన్ @ 0.5 కిలోల/హెక్టారుకు చల్లాలి, తరువాత కలుపు నియంత్రించడానికి ఒకసారి చేతి కలుపు
తీయాలి. రెండవ కలుపు తీయుట వలన నేల తేమను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.
ఖరీఫ్లో సజ్జ ఆధారిత పంట పద్ధతులు

బూజు తెగుల సమస్యను నివారించడానికి పంట మార్పిడి కూడా అవసరం. సజ్జ హైబ్రిడ్లు (సంకర రకాలు) మరియు సూటి రకాలను
సంవత్సరం మార్చి సంవత్సరం/ సీజన్లలో వాడాలి. ఒకే నేలలో ఒకే హైబ్రిడ్ లేదా సూటి రకాన్ని ప్రతిసారి సాగుచేయడం సరికాదు.
రాజస్థాన్

రాష్ట్రం

హర్యానా

గుజరాత్

ఉత్తర ప్రదేశ్
మధ్యప్రదేశ్
ఢిల్లీ

పంట మార్పిడి

సజ్జ+ గోరుచిక్కుడు /అలసందలు / పెసర / బొబ్బర్లు/ నువ్వులు
సజ్జ+ పెసర/ నువ్వులు / గోరుచిక్కుడు/ అలసందలు
సజ్జ+ పెసర/ నువ్వులు / అలసందలు
సజ్జ+ పెసర/ నువ్వులు / అలసందలు

సజ్జ+ మినుము / సోయాబీన్ / కంది / అలసందలు
సజ్జ+ కంది/ వేరుశనగ / ఆముదం
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పంజాబ్

రాష్ట్రం

సజ్జ+ శనగలు/ పశుగ్రాసం జొన్న/ గోధుమ

మహారాష్ట్ర

పంట మార్పిడి

సజ్జ+బొబ్బర్లు/కంది/సోయాబీన్/మినుము,పెసర/అలసందలు/ పొద్దుతిరుగుడు

కర్ణాటక

సజ్జ+ కంది / పెసర / పొద్దుతిరుగుడు / సోయాబీన్

తమిళనాడు

సజ్జ+ కంది / పెసర/ పొద్దుతిరుగుడు / సోయాబీన్ / అలసందలు

ఆంధ్రప్రదేశ్

సజ్జ+ కంది / పెసర / పొద్దుతిరుగుడు / సోయాబీన్ / వేరుశనగ

నీటి యాజమాన్యం

ఎక్కువ కాలం వాతావరణం పొడిగా ఉన్నట్లయితే, పంట పెరుగుదల క్లిష్టమైన దశలలో నీటి తడులు అందించాలి. అనగా, పంటలు
వేయడం, పుష్పించే, ధాన్యం అభివృద్ధి చెందే దశలో నీటి తడులు ఇవ్వాలి. వేసవిలో, సజ్జ పంటకు అవసరానికి అనుగుణంగా క్రమం
తప్పకుండా నీటి తడులు ఇవ్వాలి.

ప్రధాన కీటకాలు-తెగుళ్ళు

సజ్జ పంటలో అతి ముఖ్యమైన కీటకాలు లద్దె పురుగు, మొవ్వు చంపే ఈగ మరియు కొంకి పురుగు.

లద్దె పురుగు

గుజరాత్ మరియు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో ఇది ఒక సాధారణ కీటకం. కానీ ఇవి పెరుగుతున్న మొలకల మూలాలపై దాడి చేసి మొక్కలను
పూర్తిగా ఎండిపోయేలా చేస్తాయి. మొక్కలు చనిపోవటం కారణంగా ఖాళీలు ఏర్పడతాయి, దీని ఫలితంగా అసమాన మొక్కల
ఎదుగుదల ఉంటుంది. ఇవి జూలై-ఆగస్టులో గరిష్ట నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి. పెద్ద పురుగులు మే నుండి జూలై వరకు వర్షాకాలం /
ఋతుపవనాల కాలంలో మరియు పువ్వు మరియు గింజ పాలు పోసుకునే దశలో దాడి చేస్తాయి. రాజస్థాన్లో 5-25% వరకు దీనివల్ల
నష్టం జరుగుతుంది.
నియంత్రణ

పొద్దు తిరుగుడు మరియు బఠానీ అంతర పంటలుగా వేసిన దీని తీవ్రత తగ్గుతుంది. పెద్దపురుగులు సంభోగం కోసం వేప / తుమ్మ
చెట్లను చేరినప్పుడు మొదటి వర్షం వచ్చిన వెంటనే వాటిని సేకరించి నాశనం చెయ్యాలి. కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి @ 12 కిలోలు / హెక్టారు సజ్జ
విత్తనంతో కలపడం లేదా విత్తే సమయంలో విత్తనాన్ని సాళ్ళలో వేయడం ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. 3 వారాల పురుగు ఉన్నప్పుడు
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8 SL @ 300 మీ.లీ /హె. లేదా క్లోరోపైరిఫోస్ 20 EC లేదా క్వినోల్ఫోస్ 25 EC @ 4 లీటర్లు/హెక్టారుకు పిచికారి
చేయాలి. పంటలో నీటిపారుదలతో ఉన్నప్పుడు వర్షాధార పంట పురుగు మందుల మిశ్రమాన్ని మట్టిలో వాడవచ్చు..
మొవ్వు చంపే ఈగ

గుజరాత్ మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఈ పంటలో ఇది సాధారణ తెగులు. దీని లార్వా విత్తనాల దశలో "మొవ్వు చనిపోవటానికి
కారణమై కుదురును కత్తిరిస్తుంది, కంకి దశలో లార్వాలు ధాన్యం తింటాయి మరియు గుత్తులను కత్తిరిస్తాయి. ఆలస్యంగా నాటిన
పంటపై వీటి ముట్టడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

White grub

Adult beetle
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Damaged saeedlings

నివారణ చర్యలు

మొవ్వు చంపే ఈగని నియంత్రించడానికి, ఋతుపవనాల ప్రారంభంతో లేదా ఋతుపవనాల మొదటి జల్లుల తర్వాత 10-15 రోజులలో
పంటను విత్తుకోవాలి. విత్తనాలను చల్లుకోవటం వల్ల మొవ్వు చంపే ఈగ తాకిడిని కొంత అదుపుచేయవచ్చు. పంట ఆలస్యం అయినట్లైతే
నారు నాటుకోవటం మంచిది. విత్తనాలు చల్లినట్లైతే, హెక్టారుకు 4 కిలోల విత్తన మోతాదు సిఫార్సు చేయబడింది మరియు విత్తిన 15
రోజుల లోపు ఒత్తయిన మొలకలని తీసివేయడం మంచిది. స్థానిక ప్రాంతాలలో మొవ్వు చంపే ఈగ తాకిడి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే,
అంకురోత్పత్తి తరువాత 10 మరియు 20 రోజులలో 0.07% సైపర్మెథ్రిన్తో పంటకు పిచికారి చేసి, నీరు సమస్య ఉన్న ప్రదేశాలలో,
సైపర్మెత్రిన్ యొక్క 4% పొడిని ఉపయోగించవచ్చు.
గొల్ల భామలు

ఇవి 75-200 మి.మీ. లోతులో ఉన్న మట్టిలో గుడ్లు పెడతాయి. ఇవి పూవులను తింటాయి. కొన్ని
సమయాల్లో పంట మీద ఎగరడం వల్ల పూత రాలిపోతుంది. పెద్ద పురుగులు చిన్న రెక్కలు కలిగి,
ఎక్కువ దూరం ఎగరలేవు.
నివారణ చర్యలు

ఈ సమస్యను నియంత్రించడానికి, కలుపును అరికట్టే సాగు చేయడం మంచిది. పంట కోసిన
తరువాత మట్టిలో “గుడ్లను” ను బహిర్గతం చేయడానికి వేసవిలో లోతైన దుక్కి దున్నడం చేయాలి.
గట్లు శుభ్రం చేసి సాగు చేయాలి. పంటను 4% సైపర్మెథ్రిన్ లేదా ఫెన్వాలరేట్ దుమ్ము @ 25 కిలోలు
/ హెక్టారులో చల్లాలి లేదా 0.07% సైపర్మెథ్రిన్తో పంటను పిచికారి చేసుకోవాలి..
చెదపురుగులు

Grass hoppers

ఇది కాలనీలలో, భూగర్భంలో నివసించే ఒక సామాజిక పురుగు. మొలకలతో పాటు పెరిగిన మొక్కలపై ఇది దాడి చేస్తుంది. చెదసోకిన
మొక్కలు వాడిపోయి చివరికి చనిపోతాయి.
నివారణ చర్యలు

పంట కోసిన తరువాత లోతైన దుక్కి చేయాలి, తరువాత మొదళ్ళు, మొక్కల అవశేషాలను సేకరించి వాటిని కాల్చి, బాగా కుళ్ళిన
తరువాత ఎరువు (FYM) గా ఉపయోగపడుతుంది. పంటకు సకాలంలో సాగునీరు అందించాలి. చెదపురుగుల నివారణ కోసం,
విత్తనం వేసే సమయంలో మట్టిలో క్లోరోపైరిఫోస్ 5 డి @ 35 కిలోలు/హెక్టారుకు కలపాలి. ఎదిగిన పంటలో తెగులు సోకినప్పుడు 5
లీటర్ల నీటిలో క్లోరోపైరిఫోస్ 20 ఇసిని కరిగించి, 50 కిలోల మట్టితో కలిపి ఒక హెక్టరుకు సమానంగా చల్లాలి. తదుపరి ఒక తేలికపాటి
నీటి తడి ఇవ్వాలి.

Termites

Termite damaged crop
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కొంకి పురుగు

ఇది ఆకలి కలిగిన క్రిమి. పెద్ద పురుగులు ఆకుపచ్చ ఆకులను తింటాయి, మొలకలకు
ఈ పురుగు సోకినప్పుడు తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.
నివారణ చర్యలు

పురుగు కనిపించిన ప్రాంతాలలో క్వినాల్ఫోస్ 1.5% లేదా మిథైల్ పారాథియాన్ 2%
లేదా మలాథియాన్ 5% @ 25 కిలోలు/హెక్టారుకు చల్లి నియంత్రించవచ్చు.
కంకి పురుగు

Grey weevil

ఇది దేశంలోని దక్షిణ ప్రాంతాల్లో ఒక సాధారణ సమస్య.
లార్వాలు మరియు పెద్దపురుగులు కంకులు పాలు పోసుకునే
దశలో లేత ధాన్యం నుండి రసాన్ని పీల్చుకుంటాయి.
తరువాత ధాన్యం నాసిరకంగా కుంచించుకు పోతుంది.
నివారణ చర్యలు

పంట తొందరగా వేయడం వల్ల దీని యొక్క ముట్టడి
తగ్గుతుంది. కార్బరిల్ 50 SP @ 3 Kg ను 500 లీటర్ల నీటిలో /
హెక్టారుకు పిచికారి చేయాలి.

Earhead bug

Shrivelled grains

కాండం తొలిచేపురుగు

ఈ పురుగు మురికి గోధుమ రంగులో ఉంటుంది. రాత్రిపూట సంచరిస్తుంది. గొంగళి పురుగులు ఆకులను తింటాయి మరియు
కాండంలోకి ప్రవేశించి కాండం తొలిచి వెన్నుల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి.
నివారణ చర్యలు

ఈ పురుగు నియంత్రణకు కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను @ 8- 12 కిలోలు/ హెక్టారుకు తొడిమల్లోకి అందించాలి లేదా మొత్తం
పంటకు మెటాసిస్టాక్స్ 2 మీ.లీ / లీటరు నీటితో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

ప్రధాన వ్యాధులు

భారతదేశంలో సజ్జలో 50 కి పైగా వ్యాధులు కనుగొనబడినప్పటికి, కొన్ని మాత్రమే ముఖ్యమైనవి. ఇవి బూజు, కాటుక, తేనెబంక
తెగులు, త్రుప్పు మరియు అగ్గి తెగులు. ఈ వ్యాధులు ధాన్యం రూపొందడంలో ప్రభావితం
చేయడం ద్వారా ధాన్యం దిగుబడిని నేరుగా తగ్గిస్తాయి. సజ్జలో వ్యాధుల నియంత్రణకు
రోగాలకు తట్టుకునే వంగడాల వాడకం వల్ల ఖర్చు చాలా తగ్గించుకోవచ్చు.
ఎండు తెగులు

ఎండు తెగులు (DM) ప్రపంచంలో సజ్జ పంట సాగు చేసే అన్ని ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా
వ్యాపించివుంది. క్లోరోసిస్ వంటి లక్షణాలు సాధారణంగా రెండవ ఆకుపై మొదలై మొక్క
యొక్క అన్ని ఆకులకు, కంకులకు వ్యాపిస్తాయి. ఆకుల చివర పాలిపోయి ఎండిపోవటం
ప్రారంభమవుతాయి. క్రిమి రోగం సోకిన చోట, పాలిపోయిన ప్రాంతంలో భారీగా అలైంగిక
బీజాంశాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సాధారణంగా దిగువ వైపు ఎండిపోవటం కనిపిస్తుంది.
వ్యవస్థాత్మకంగా సోకిన మొక్కలు కుంగిపోతాయి. అవి గుత్తులను ఉత్పత్తి చేయవు, చేసినా
నిస్సారంగా ఉంటాయి.
Downy mildew on leaf
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నివారణ చర్యలు

సజ్జ పంటలో తెగుళ్ళను రసాయన లేదా జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు మరియు సాంప్రదాయ
పద్ధతులను పాటించడంద్వారా నియంత్రించవచ్చు. వ్యాధి క్రిమి మట్టిలోనికి చొచ్చుకు పోకుండా
అదుపులో ఉంచడానికి వ్యాధినిరోధక శక్తి ఉన్న వంగడాలను సాగుచేయడం, రకరకాల
హైబ్రిడ్లను ప్రత్యామ్నాయంగా విత్తుకోవడం మంచిది. కిలో విత్తనానికి 6 గ్రా ఆప్రాన్ 35 ఎస్డీ
కలిపి విత్తన శుద్ధి చేయవచ్చు. బాసిల్లస్ పుములిస్ (INR7) తో కూడా విత్తన శుద్ధి సిఫార్సు
చేయబడింది. వ్యాధి సంక్రమణ 2-5% మించి ఉంటే, విత్తిన 21 రోజుల తర్వాత రిడోమిల్ 25
డబ్ల్యుపి (100 పిపిఎమ్) యొక్క ఫోలియర్ స్ప్రే చేయవచ్చు.
త్రుప్పుతెగులు

ఎర్రటి గోధుమ పొడిని కలిగి ఉన్న విలక్షణమైన చిన్న బుడిపెలుగా త్రుప్పు లక్షణాలు మొదట
తక్కువ ఆకులపై కనిపిస్తాయి. లక్షణాలు ఆకుల ఎగువ మరియు దిగువ వైపు కానీ లేదా
ఉపరితలంపై మరియు కాండం మీద కూడా సంభవించవచ్చు. అధికంగా ప్రభావితమయ్యే
సాగులో ఆకు ఈనే మరియు తొడుగులపై పెద్ద బుడిపెలు ఏర్పడతాయి.

Downy mildew on earhead

నివారణ చర్యలు

ఈ సమస్యను నియంత్రించడానికి వ్యాధి నిరోధక సంకరజాతులు వాడటం మంచిది.
ఋతుపవనాల ప్రారంభంతో పంటను విత్తాలి. పొలం గట్లపై ఇస్కీమమ్ ప్రిటోసమ్ మరియు
పానికం వంటి ఆశ్రయ మొక్కలను నాశనం చేయాలి. డిథేన్ M 45 @ 0.2% 1 నెల పంట
నుండి 10 రోజుల వ్యవధిలో పంటపై మూడుసార్లు చల్లాలి.
కాటుక తెగులు

భారతదేశంలో ముఖ్యంగా హైబ్రిడ్ల సాగులో కాటుక తెగులు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది. సూటి
రకాలు కంటే CMS- ఆధారిత సింగిల్-క్రాస్ హైబ్రిడ్లలో ఈ వ్యాధి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.
వ్యాధి సోకిన కంకులు సిద్ద బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇవి ధాన్యాల కన్నా పెద్దవి మరియు
అండాకారం నుండి శంఖాకారంగా కనిపిస్తాయి, ఇవి మొదట్లో ప్రకాశవంతమైన ఆకుపచ్చ
రంగులో ఉంటాయి, కాని తరువాత గోధుమ రంగులోకి, తరువాత నలుపు రంగులోకి
మారుతాయి. ఈ వ్యాధి సెప్టెంబర్ / అక్టోబర్ నెలల్లో వ్యాపిస్తుంది. త్వరగా నాటినచో పంట
ఈ తెగులు సంక్రమణ నుండి తప్పించుకుంటుంది. ఈ తెగులు వల్ల ధాన్యం దిగుబడి
5-20% నష్టం కలిగిస్తుంది..

Rust

నివారణ చర్యలు

వ్యాధి నిరోధక రకాలను సాగుకు ఉపయోగించడం ద్వారా దీనిని అదుపు చేయవచ్చు.
హెక్టారుకు తైరమ్ 75 @ 3 గ్రాములు / కిలో విత్తనానికి కలిపి చల్లాలి. పొలాలలో ఈ వ్యాధి
సోకిన కంకులను ప్లాస్టిక్ సంచిలో తొలగించాలి.
తేనెబంక తెగులు

Smut infection

ఈ వ్యాధి సంక్రమించిన పూగుత్తుల నుండి లేత గులాబీ రంగులో ఉండే క్రిమి యొక్క తేనె బంక విడుదల చేస్తుంది, దీనిలో అనేక సిద్ధ
బీజాలు ఉంటాయి. రెండు వారాల్లో, ఈ బిందువులు విత్తనాల కన్నా పెద్దగా ముదురు నల్లని నిర్మాణాలుగా ఎండిపోతాయి, ధాన్యం
స్థానంలో ఫ్లోరెట్స్ నుండి పొడుచుకు వస్తాయి, వీటిని స్క్లెరోటియా అంటారు. వ్యాధి వ్యాప్తి పుష్పించే సమయంలో వాతావరణ
పరిస్థితుల ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతుంది.
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నివారణ చర్యలు

విత్తనం నుండి స్క్లెరోటియాను యాంత్రికంగా తొలగించడం మరియు 2% ఉప్పు నీటిలో విత్తనాన్ని కడగడం. విత్తనాలు విత్తే తేదీలను
సర్దుబాటు చేసి పంట ఎక్కువ వర్షపు ప్రభావానికి గురికాకుండా కంకి ఏర్పడేటట్లు చూసుకోవాలి. పంట కోసిన వెంటనే పొలాన్ని
దున్నాలి తద్వారా ఎర్గోట్ లోతుగా ఖననం చేయబడుతుంది. 50% పుష్పించిన దశ నుండి మొదలుకొని థైరం 0.2% ను మూడుసార్లు
పిచికారి చేసిన వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది.
అగ్గి తెగులు

ఈ తెగులు గాలిలో ఎక్కువ తేమ, మితిమీరిన నీటి తడులు ఇచ్చినప్పుడు వస్తుంది.
దారపు కండె ఆకారంతో తెలుపు నుంచి బూడిద రంగు లేదా ఊదా రంగు
మచ్చలు పసుపు రంగు అంచులతో కనిపిస్తాయి, దీని ఫలితంగా విస్తృతమైన
క్లోరోసిస్ మరియు క్రొత్త ఆకులు త్వరగా ఎండిపోవటం జరుగుతుంది.
నివారణ చర్యలు

ఆకులపై పై లక్షణాలు ఉంటే కార్బెండజిమ్తో ఫోలియర్. 0.1%a.i. పిచికారి
చేయాలి. శుభ్రమైన సాగు పద్ధతులు పాటించాలి మరియు పంట అవశేషాలను
తొలగించడం తప్పని సరి.

కోత

Blast symptoms on leaves

గింజ దిగువన నల్ల మచ్చ ఏర్పడటం సజ్జ కోయడానికి ఉత్తమ దశ. పంట పరిపక్వమైనప్పుడు, ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి
దాదాపుగా ఎండిపోయినట్లు ఉంటాయి. ధాన్యం గట్టిగా, ధృఢంగా ఉంటాయి. సజ్జ పంటలో మొదట కంకులను కత్తిరించి, తరువాత
కాండాలను కత్తిరించడం జరుగుతుంది మరియు ఒక వారం తరువాత కాండాలు (గడ్డి) కత్తిరించి పేర్చుకోవచ్చు. 14% తేమ వద్ద లేదా
అంతకంటే తక్కువ తేమతో ధాన్యం పొడిగా పరిగణించబడుతుంది. దీర్ఘకాలిక నిల్వ కోసం (6 నెలల కన్నా ఎక్కువ) ధాన్యం తేమ 12%
కంటే తక్కువగా ఉండాలి.

నూర్పిడి, శుభ్రపరచడం, ఎండబెట్టడం మరియు నిల్వ చేయడం.

కంకులను ఎండపెట్టిన తరువాత యాంత్రిక నూర్పిడి చేయవచ్చు. రాతిపై పరచి రోలర్ను లాగాలి లేదా పశువులతో తొక్కించవచ్చు.
విత్తనాలలో తేమ 10 శాతం కంటే తక్కువ ఉండేలా ఆరబెట్టాలి. 100 కిలోల ధాన్యానికి 1 కిలో యాక్టివేట్ చేసిన కయోలిన్తో కలిపి
బియ్యం పురుగు మరియు బియ్యం చిమ్మట రాకుండా చేయవచ్చు. మలాథియాన్ 50EC 10 మి.లీ / లీ @ 3 లీ స్ప్రే ఫ్లూయిడ్ / 100m2 ను
గోడౌన్ లో భద్రపరిచే సంచులపై పిచికారీ చేయాలి. ధాన్యంగా వాడేటట్లు అయితే తేమశాతం 10 కంటే తక్కువ ఉండేట్లు చూసుకుని
జనుపనార సంచులలో నిలువ చేసుకోవాలి.
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7. రాగి పంట సాగు సాంకేతికత
(Eleusine coracana L.)

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)

వాతావరణం

రాగి ఉప ఉష్ణమండల వాతావరణంలో బాగా పండుతుంది. 2100 మీటర్ల ఎత్తులో కూడా సాగు చేయవచ్చు. అవసరమైన కనీస
ఉష్ణోగ్రత 8-10OC పెరుగుదల సమయంలో సగటు ఉష్ణోగ్రత 26-30OC సరైన అభివృద్ధికి మరియు మంచి పంట దిగుబడికి
ఉత్తమమైనది.

మెరుగైన నేల రకాలు

ఈ పంట విస్తృతంగా దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలు నుండి హిమాలయ కొండల వరకు ఉంటుంది మరియు అన్నినేలల పరిధిలో పండించవచ్చు.
పంట కొంతవరకు క్షారతను తట్టుకోగలదు. అనుకూలమైన నేలలు ఒండ్రు, చౌడు మరియు ఇసుక నేలలు. మంచి నీటి పారుదల
సదుపాయం, మురుగునీరు పోయే కాలువలు ఉండాలి.

మెరుగైన రకాలు

అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు వివిధ రాష్ట్రాల్లో సాగు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేయబడ్డాయి మరియు విడుదల
చేయబడ్డాయి. వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫార్సు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాల జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది.
వ .సం .

రాష్ట్రం

1.

కర్ణాటక

2.

తమిళనాడు

3.

ఆంధ్రప్రదేశ్

4.

జార్ఖండ్

5.

ఒరిస్సా

రకాలు
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.
VL Mandua 376 (VL 376), Arjuna (OEB-526), GPU 28, CO 15, TNAU 946 (CO 14), CO 13,
CO 12, CO 9.
VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), VR 847, PR 202, VR 708, VR 762, VR 900,
VR 936, PPR 2700
VL Mandua 379 (VL 379), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), A 404, BM 2.
VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), Arjuna (OEB-526), OEB 10, OUAT 2,
BM 9-1, OEB 526, OEB 532
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వ .సం .

రాష్ట్రం

6.

ఉత్తరాఖండ్

7.

ఛత్తీ�ఘడ్

8.

మహారాష్ట్ర

9.

గుజరాత్

10.

బీహార్

11.

మధ్యప్రదేశ్

రకాలు
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.
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
VL Mandua 376 (VL 376), Phule Nachani 1 (KOPN 235), KOPLM 83,Dapoli 1, Dapoli 2
VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), GNN 7 GNN 6, GN 5, GN 4.
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
VL Mandua 379 (VL 379), VL Mandua 376 (VL 376), VL Mandua 352 (VL 352), GPU 28, PR 202.

భూమి తయారీ

మట్టిని తిరగదున్నితే తేమ సంరక్షణకు ప్రయోజనకరం. ఏప్రిల్ లేదా మే నెలలో భూమిని లోతుగా దున్నాలి. చెక్క నాగలితో అయితే
రెండుసార్లు దున్నాలి. విత్తడానికి ముందు, దంతెను ఉపయోగించి నారుమడి సిద్ధం చేయడం అవసరం. విత్తడానికి ముందు భూమి
గుల్లగా ఉండటం వల్ల తేమ పరిరక్షణకు సహాయపడుతుంది. విత్తనాలు మొలకెత్తడానికి 5-7 రోజులు పడుతుంది. అందువల్ల మంచి
విత్తనాలు, భూమి తయారీ మంచి అంకురోత్పత్తికి, కలుపుమొక్కల సమస్యను తగ్గించడానికి మరియు నేలలో తేమ పరిరక్షణకు
సహాయపడుతుంది.
నేల మరియు తేమ పరిరక్షణ పద్ధతులు

నేల నాణ్యతను పెంచడానికి, మునుపటి పంట తర్వాత దుక్కి దున్నుట లేదా వేసవిలో దున్నుట మంచిది. వాలుని బట్టి దున్నితే
భూమి నాణ్యత ఇంకా పెరుగుతుంది. వాలును బట్టి 10-12 మీటర్ల వ్యవధిలో చిన్న గాట్లు ఏర్పరచినట్లయితే నేలలో ఎత్తు పలాలను
తగ్గించవచ్చు. 3.3 నుండి 4.0 మీ నిడివిలో పూడుకుపోయిన సాళ్ళను సరిచేయాలి.
విత్తన మోతాదు

విత్తనాన్ని సాళ్లలో విత్తినట్లయితే హెక్టారుకు 8-10 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది. నారు పోసి నాటినట్లయితే హెక్టారుకు 4-5
కిలోలు అవసరం. సీడ్ డ్రిల్లర్ ని ఉపయోగించినట్లయితే హెక్టారుకు 10 కిలోల విత్తనం అవసరమవుతుంది. నారు పెంపకానికి 5
కిలోలు/హెక్టారుకు అవసరం అవుతుంది.
విత్తన శుద్ధి

వ్యాధులను నివారించడానికి విత్తనాన్ని థైరం 2.5 గ్రా / కిలో విత్తనంతో కలిపి శుద్ధి చేయాలి.
విత్తే సమయం

విత్తడానికి అనువైన సమయం, ఖరీఫ్ పంటను జూన్ నుండి జూలై వరకు, రబీ పంటను సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ వరకు విత్తుకోవాలి.
సాధారణంగా ఖరీఫ్ సీజన్లో పండించే పంట జూన్ నుండి జూలై వరకు ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాలలో రబీ సీజన్లో (సెప్టెంబర్ నుండి
అక్టోబర్ వరకు) పంటను పండిస్తారు.

విత్తే విధానం

సాళ్ళలో విత్తడం మరియు నాటడం

సాళ్ళలో విత్తడం ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, అంతర సాగు కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలో
సహాయపడుతుంది. హెక్టారుకు 4-5 లక్షల మొక్కల సంఖ్య ఉండాలి. సీడ్ డ్రిల్ ఉపయోగించి లైన్ లో విత్తడం ద్వారా వరుసల మధ్య
దూరం 22.5-30.0 సెం.మీ మరియు మొక్కల మధ్య దూరం 7.5-10.0 సెం.మీ ఉంచవచ్చు. నారు నాటినట్లైతే బాగా నీటి తడులిచ్చి,
దుక్కి చేసి నాటాలి.
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నారుమడి తయారీ

ఒక హెక్టారుకు సరిపోయే విధంగా నారు మొక్కల పెంపకానికి 150 చ.మీ భూమి అవసరం. మడిలో 1 కిలో సూపర్ ఫాస్ఫేట్, అరకిలో
మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ మరియు అరకిలో అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ మరియు 750 గ్రా జింక్ సల్ఫేట్ తో పాటు బాగా కుళ్ళిన వ్యవసాయ
ఎరువు (FYM) యొక్క 2-3 బుట్టలు కలపాలి. ప్రతి 3 అంగుళాల వద్ద ఒకేలా సాళ్ళు వేసి విత్తనాలను విత్తాలి. విత్తనాన్ని బాగా కుళ్ళిన FYM
మరియు మట్టి / ఇసుకతో మడి మొత్తం ఉండేలా చూడాలి. మొలకలు 12-14 రోజుల దశ ఉన్నప్పుడు మడికి 500 గ్రా. యూరియా
పైపాటుగా చల్లాలి. 21-25 రోజుల దశ గల మొలకలను 22.5-25 సెం.మీ. వరుసలలో కుదురుకు 2 మొలకలు చొప్పున నాటాలి.
సాళ్ళ మధ్య ఎత్తు10 సెం.మీ. ఉండేట్లు చూడాలి.
వరుసల అంతరం మరియు ఎరువులు

వరుసల మధ్య అంతరం 22.5 నుండి 30 సెం.మీ ఉండాలి, మొక్కకు మధ్య దూరం 7.5-10 సెం.మీ మరియు మొక్క 3-4 సెం.మీ.
లోతులో రాగి పంట మట్టిలో సేంద్రియ పదార్ధాలను అదనంగా ఉపయోగించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది
నేల యొక్క సారాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. అంతేకాక మట్టిని ఎక్కువ కాలం వరకు తేమను నిలుపుకోవటానికి
సహాయపడుతుంది. విత్తడానికి ఒక నెల ముందు హెక్టారుకు 5-10 టన్నులు సేంద్రీయ ఎరువులు అందించినట్లైతే పంట బాగా
పండుతుంది. నీటిపారుదల సదుపాయం ఉన్ననేలలో కింద హెక్టారుకు 60 కిలోల నత్రజని, 30 కిలోల భాస్వరం (P2O5) మరియు
30 కిలోల పొటాష్ (K2O) మరియు వర్షాధార పరిస్థితులలో హెక్టారుకు 40 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల భాస్వరం (P2O5) మరియు 20
కిలోల పొటాష్ (K2O) అందించాలి.
రాష్ట్రం

ఎరువులు (N, P2O5, K2O) (Kg / ha)

అంతరం (సెం.మీ)

వర్షాధార

నీటిపారుదల

ఆంధ్రప్రదేశ్

22.5 x 10.0

40:20:20

60:30:30

40:20:20
40:20:20
40:20:10
40:20:0
50:40:25

40:20:20
40:20:20

మహారాష్ట్ర
ఛత్తీ�ఘడ్
మధ్యప్రదేశ్
ఒరిస్సా
తమిళనాడు
ఉత్తరాంచల్

22.5 x 10.0
22.0 x 10.0
30.0 x 7.5
25.0 x 10.0
22.5 to 30 x 7.5 to10
(Rainfed)22.5 x 10 (Irrigated)
22.5 x 10.0
25.0 x 15.0
22.5 x 10.0
22.5 x 10
22.5 x 15.0
25.0 x 15.0

బీహార్
ఝార్ఖండ్
గుజరాత్
హిమాచల్ ప్రదేశ్
కర్ణాటక

25:20:0
60:30:20
40:40:0
40:20:20
40:20:20
60:30:20

100:50:50
50:25:0

60:20:20
90:45:45

విత్తేసమయంలో మొత్తం P2O5 (భాస్వరం) మరియు K2O (పొటాష్) అందించాలి. అయితే తేమ శాతాన్ని బట్టి నత్రజనిని రెండు లేదా మూడు
సమాన మోతాదులలో వేసుకోవాలి.

మంచి వర్షపాతం మరియు నీటి సదుపాయం: సిఫార్సు చేసిన నత్రజనిలో 50% విత్తేటప్పుడు మరియు మిగిలిన 50%ను రెండు సమాన
మోతాదుల్లో 25-30 రోజులకు మొదటి మోతాదులో మరియు 40-45 రోజులకు రెండో మోతాదులో చల్లాలి.
వర్షపాతం తక్కువఉన్న ప్రాంతాల్లో: విత్తేటప్పుడు 50% మరియు విత్తిన 35 రోజుల తరువాత మిగిలిన 50% సిఫార్సు చేయబడింది.
జీవ ఎరువులు

విత్తనాలను అజోస్పిరిల్లమ్ బ్రసిలెన్స్ (నత్రజని స్థాపించే బాక్టీరియం) మరియు ఆస్పెర్జిల్లస్ అవామోరి (పి సోలుబిలైజింగ్ ఫంగస్)
@ 25 గ్రా /కిలోతో విత్తనశుద్ధి చేయడం ప్రయోజనకరం. ఒకవేళ విత్తనాలను సీడ్ డ్రెస్సింగ్ రసాయనాలతో శుద్ధి చేయవలసివస్తే,
విత్తనాలను మొదట విత్తన డ్రెస్సింగ్ రసాయనాలతో, తరువాత విత్తే సమయంలో జీవ ఎరువులతో శుద్ధి చేయాలి.
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విత్తనాలకు జీవ ఎరువులతో పైపూత విధానం

జీవ ఎరువుల శిలీంద్రాన్ని ఒక కిలో విత్తనానికి 25 గ్రాములు వాడాలి. విత్తనానికి సమర్థవంతమైన పూత వేయడానికి జిగురు ద్రావణం
అవసరం. 250 మి.లీ నీటిలో 25 గ్రా బెల్లం లేదా చక్కెరను కరిగించి 5 నిమిషాలు ఉడకబెట్టడం ద్వారా దీనిని తయారు చేయవచ్చు.
ఇలా తయారుచేసిన ద్రావణం చల్లబడుతుంది. అవసరమైన పరిమాణంలో జిగురు ద్రావణాన్ని ఉపయోగించి విత్తనాలపై పొర
ఏర్పడినట్లు, విత్తనాలకు శిలీంద్రాన్ని జోడించి, విత్తనంలో బాగా కలిపి చక్కటి పూత ఏర్పడేలా చేయాలి. విత్తనాలు ఉండలు కట్టకుండా
ఉండటానికి నీడలో బాగా ఎండబెట్టాలి. ఇలా చేసిన విత్తనాలని పొలంలో విత్తడానికి వాడవచ్చు.
నీటి యజమాన్యం

సాధారణంగా వర్షాధార పరిస్థితులలో ఖరీఫ్లో రాగి పంటను నారు నాటి పండిస్తారు. నేల రకం, వాతావరణ పరిస్థితి మరియు
రకరకాల వ్యవధిని బట్టి పొడి వాతావరణం ఉంటే, పంటకు నీటిపారుదల అవసరం. తేలికపాటి నేలలో 6-8 రోజులకు ఒకసారి
పంటకు సాగునీరు, మరియు గట్టి నేలలకు, 12-15 రోజులకు ఒకసారి పరిమిత నీటి తడులు ఇవ్వాలి. ఇంకా పంటను క్లిష్టమైన వృద్ధి
దశలలో కూడా నీటి తడులు ఇవ్వవచ్చు.
ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలు

గడ్డి కలుపు మొక్కలు: ఎచినోక్లోవా కోలనం, ఎన్చినోక్లోవా క్రస్గుల్లి (సాడాన్), డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టికం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇండికా
(అరికెలు), సెటారియా గ్లౌకా (బాన్రా), సైనోడాన్ డాక్టిలాన్ (డూబ్), ఫ్రాగ్మైట్స్ కార్కా (మోటర్) (బంచారి) సాధారణం.

బ్రాడ్-లీవ్డ్ కలుపు మొక్కలు: సెలోసియా అర్జెంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెంగాలెన్సిస్ (కంకౌవా), ఫైలాంథస్ నిరురి (హుల్హుల్),
సోలనం నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).
కలుపు నివారణ చర్యలు

మొక్కల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధి దశలో కలుపు మొక్కలను నివారించడం చాలా అవసరం. రాగి పంటలో కలుపు మొక్కల
సమస్యను సాంప్రదాయ మరియు యాంత్రిక చర్యల ద్వారా మరియు 2-3 సార్లు అంతర సాగు మరియు ఒక సారి చేతితో కలుపు
తీయడం ద్వారా సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు. 25 రోజుల తరువాత అంతర-సాగు కలుపు తీయాలి. విత్తనాలు చల్లి వేసే పంటలో
2 సార్లు చేతి కలుపు తీయుటవలన సమర్థవంతమైన ఫలితాన్నిస్తుంది. వర్షపాతం మరియు నీటిపారుదల ఉన్న ప్రాంతాలలో,
ఐసోప్రొటురాన్ @ 0.5 కిలో/హెక్టారుతో ముందస్తు పిచికారి చేయాలి (రెయిన్ఫెడ్ ప్రాంతాలు). నీటిపారుదల ఉన్న ప్రాంతాల్లో
ఆక్సిఫ్లోరోఫెన్ @ 0.1 లీ హెక్టారుకు పిచికారి చేయవచ్చు. తదుపరి 2వ సారి, 4-డి సోడియం ఉప్పు @ 0.75 కిలో /హెక్టారుకు విత్తిన
20-25 రోజుల తరువాత చల్లడం వలన కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు.
అంతర పంట

రాష్ట్రం

కర్ణాటక, తమిళనాడు మరియు
ఆంధ్రప్రదేశ్
బీహార్
ఉత్తరాంచల్
ఉత్తర కొండ ప్రాంతాలు

పంట వ్యవస్థ

రాగి+ బఠానీ 8-10: 2
రాగి+ బీన్స్ 8: 1
రాగి+ సోయాబీన్ 4: 1
రాగి+ బఠానీ 6: 2
రాగిమరియు సోయాబీన్ బరువు ఆధారంగా 90:10 శాతం నిష్పత్తిలో కలపాలి
రాగి+ ఖరీఫ్లో సోయాబీన్ మరియు రబీలో వోట్స్ ఆదర్శవంతమైన లాభాలనిస్తుంది.
రాగి+ మినుము / పెసర 6-8: 1

పంట మార్పిడి

ఉత్తర రాష్ట్రాలు : పెసలు / మినుము / రైస్ బీన్ / సోయాబీన్ వంటి చిక్కుడుకాయ మొక్కలలో పంట మార్పిడి చేయాలి.

దక్షిణాది రాష్ట్రాలు : సాధారణంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఉలవలు , బఠానీ, చిక్కుడు లేదా వేరుశనగ పంట మార్పిడిలో ఉపయోగించవచ్చు.
ఈ పద్ధతి రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు అధిక దిగుబడిని కూడా కలిగిస్తుంది. రాగి మళ్ళీ మళ్ళీ వెంటనే
వేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇది నేల యొక్క స్థిరత్వాన్ని అలాగే పంట దిగుబడిని ప్రభావితం చేస్తుంది.
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పంట క్రమం

ఉత్తర బీహార్: బంగాళాదుంప-వరి-రాగి పంట క్రమం ఇతర పంటల శ్రేణుల కంటే ఎక్కువ దిగుబడి ఇస్తుంది.

దక్షిణ కర్ణాటక లేదా దక్కన్ పీఠభూమి: రాగి-బంగాళాదుంప-మొక్కజొన్న లేదా రాగి-ఉల్లిపాయ-రాగి అధిక దిగుబడి పంటలు.

వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలు: ప్రారంభంలో అలుసందలు లేదా పెసర లేదా కుసుమల పంటను పెంచడం, తరువాత రాగి విత్తడం /
నాటడం చేయవచ్చు.
సస్యరక్షణ

రాగి అనేక తెగుళ్ళను ఆకర్షిస్తుంది, వీటిలో తెల్ల గొంగళి పురుగు, కత్తెర పురుగు, కాండం తొలిచే పురుగు, పచ్చపురుగు, మిడత,
బూడిద పురుగు, మొవ్వు చంపే ఈగ ముఖ్యమైనవి.
తెల్ల గొంగళి పురుగు మరియు కత్తెర పురుగులు

ఇవి పంట ప్రారంభ దశలో కనిపిస్తాయి మరియు పంట కోత వరకు కొనసాగుతాయి. గొంగళి పురుగులు ప్రారంభ దశలో మొలకలని
బేస్ వద్ద కత్తిరిస్తాయి. ఇవి రాత్రి సమయంలో చురుకుగా ఉంటాయి మరియు పగటిపూట రాళ్ళు మరియు మట్టి గడ్డల క్రింద దాగి
ఉంటాయి. మొక్కల పెరుగుదల దశలలో, ఈ కీటకాలు ఆకులను లేకుండా చేస్తాయి. ఈ పురుగులు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆశిస్తూనే ఉంటాయి.
నివారణ చర్యలు

లక్షణాలు గుర్తించినప్పుడు మలాథియాన్ 5% @ 24 కిలోలు / హెక్టారు లేదా ఫాసోలోన్ 5% @ 24 కిలోలు / హెక్టారు లేదా క్వినాల్ఫోస్
1.5% @ 24 కిలోలు / హెక్టార్లు పిచ్చికారి చేయాలి. 10 కిలోల బియ్యం తౌడుకు+ ఒకకిలో బెల్లం + 1 లీటర్ క్వినోల్ఫోస్ (25% ఇసి)
కలిపి చిన్న బంతులను తయారు చేసి, సాయంత్రం సమయాల్లో పొలాలలో విషపు ఎరలను పెట్టాలి.
ఆకు పురుగు

పంట పెరుగుతున్న కాలంలో ఈపురుగు వ్యాపిస్తుంది. నింఫ్ మరియు పెద్దపురుగులు లేత ఆకులు మరియు కాండం నుండి రసం
పీలుస్తాయి. ఇది విత్తనాల దశ నుండి 30 రోజుల మొక్క వరకు తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.
నివారణ చర్యలు

డైమెథోయేట్ (0.05%) లేదా క్వినోల్ఫోస్ (0.05%) లేదా ఎండోసల్ఫాన్ (0.07%) పిచికారి చేయడం ద్వారా సమర్థవంతంగా
నియంత్రించ వచ్చు.
కాండం తొలిచేపురుగు

దీని లార్వా కాండంలోకి తొలుచుకుంటూ పోతుంది. ఫలితంగా సుడి విరిగి మొక్క చనిపోతుంది.
నివారణ చర్యలు

మెటాసిస్టాక్స్ 0.07% తో పంటపై పిచికారి చేసి దీన్ని నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది.
ఇయర్ హెడ్ గొంగళి పురుగులు

కంకి గింజ పోసుకునే దశలో ఇయర్ హెడ్ గొంగళి పురుగులు కనిపిస్తాయి మరియు పంట పక్వానికి వచ్చే వరకు ఉంటాయి. గొంగళి
పురుగులు పరిపక్వ విత్తనాలను కొరికి, వాటి కాస్టింగ్ మరియు సగం తిన్న ధాన్యం నుండి చక్కటి వెబ్ను తయారు చేస్తాయి. ఇది
సాప్రోఫిటిక్ శిలీంధ్రాలను మరింత ఆకర్షిస్తుంది.
నివారణ చర్యలు

మలాథియాన్ 5% @ 24 కేజీ / హెక్టారు లేదా క్వినోల్ఫోస్ 1.5% @ 24 కిలో / హెక్టారుకు పిచికారి చేయాలి.
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వ్యాధులు మరియు వాటి నిర్వహణ

అగ్గి తెగులు (పిరిక్యులేరియా శిలీంధ్రాలు)

ఆకు మీద బూడిద రంగు మచ్చలు మరియు ముదురు మార్జిన్ ఉన్న వజ్రాకారంలో ఉన్న మచ్చలను గమనించవచ్చు ఈ మచ్చల చుట్టూ
ఎరుపు గోధుమరంగు అంచులు కలిగి ఉంటాయి. ఆకులు, గుత్తి మరియు ధాన్యంతో సహా మొక్కలో ఏదైనా భాగానికి సోకుతుంది.
సోకిన కంకులు యొక్క ధాన్యం ముడుచుకున్నట్లు ఉంటాయి. తెగులు వెన్నుపై వస్తే గింజలు తాలు గింజలుగా మారుతాయి
నివారణ చర్యలు

వ్యాధి నిరోధక రకాలను సాగుచేసి నియంత్రించవచ్చు. విత్తనాలు విత్తడానికి
ముందు రోజు కార్బెండజిమ్ @ 2 గ్రా / కేజీ వంటి శిలీంద్రనాశకాలతో విత్తనాన్ని శుద్ధి
చేయాలి. అవసరమైతే కార్బెండజిమ్ (0.05%) లేదా కిటాజిన్ (0.1%) తో నర్సరీపై
పిచికారి చెయ్యాలి. పైన సూచించిన ఏదైనా శిలీంద్ర నాశనిని పుష్పించే దశలో 50
శాతం పిచికారి చేసి, వెన్ను మరియు కంకులపై నియంత్రించడానికి కిటాజిన్ లేదా
ఎడిఫెన్ఫోస్లను పిచికారి చేయాలి. 10 రోజుల తరువాత మరలా ఇదే శాతంలో
కీటక నాశిని పిచికారి చేయాలి.
ముదురు గోదుమ రంగు మచ్చలు

చిన్న మరియు మధ్యస్థ పరిమాణంలో ముదురు గోదుమ రంగు మచ్చల ఆకు, ఆకు
కోశం మరియు మొక్కల ఇతర భాగాలపై కనిపిస్తుంది. పంట పోషకాహార లోపానికి
గురైతే నష్టం తీవ్రంగా ఉంటుంది.
నివారణ చర్యలు

సరైన పోషణ మరియు నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా ఈ వ్యాధిని
సమర్థవంతంగా ఆరికట్టవచ్చు. మాంకోజెబ్ (0.2%) యొక్క బేస్డ్ పిచికారి చేయాలి.

కోత

తక్కువ వ్యవధి కాలం ఉన్న రకాలతో పంట నాటిన 95 నుండి 110 రోజులలో మరియు
మధ్యస్థం నుండి ఎక్కువ వ్యవధి కాలం ఉన్న రకాలలో 115 నుండి 125 రోజులలో పంట
కోతకు వస్తుంది. కంకులను సాధారణ కొడవలితో కొయ్యాలి తరువాత ప్రత్యేకంగా
గడ్డిని కొడవలితో కొయ్యాలి. వర్షపాతం ఎక్కువ ఉన్న కొన్ని ప్రదేశాలలో, కంకి ఉన్న
మొక్క మొత్తాన్ని కత్తిరించి, పోగు చేసి, నూర్పిడి చేయాలి.

దిగుబడి

మంచి సంరక్షణ చేస్తే హెక్టారుకు 25-30 క్వింటాల్ ధాన్యం 60-70 క్వింటాళ్ళ
పశుగ్రాసం పండించడం సాధ్యమవుతుంది, దీని గడ్డి పోషకమైన పశుగ్రాసం మరియు
ఇది వరి గడ్డి కంటే మంచిది. తడవకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచడం ద్వారా దీనిని ఎక్కువ
కాలం వాడుకోవచ్చు.
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8. కొర్రలు సాగు ఉత్పత్తిలో సాంకేతికత
(Setaria italica L.)

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)

వాతావరణం మరియు నేల

కొర్రలును ఉష్ణమండలంతో పాటు ఉప-ఉష్ణమండల ప్రాంతాలలో తక్కువ మరియు మితమైన వర్షపాతం కింద పెంచవచ్చు. పంటను
2000 మీటర్ల ఎత్తులో మరియు 50-75 సెంటీ మీటర్ల వార్షిక వర్షపాతం వద్ద కూడా పండించవచ్చు. కొర్రలు బాగా తేలిక పాటి ఎర్ర
చెల్క నేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది. అధిక తేమ లేదా తీవ్ర కరువును తట్టుకోలేదు.
మెరుగైన రకాలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫార్సు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
వ.సం.
రాష్ట్రం
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు
తెలంగాణ
2. కర్ణాటక
3. తమిళనాడు
4.
5.
6.
7.

రాజస్థాన్
ఉత్తర ప్రదేశ్
ఉత్తరాఖండ్
బీహార్

భూమి తయారీ

రకాలు
SiA 3088, SiA 3156, SiA 3085, లేపాక్షి, SiA 326, నరసింహరాయ, కృష్ణదేవరాయ, పిఎస్ 4

DHFt-109-3, HMT 100-1, SiA 3156, SiA 3088, SiA 3085, SiA 326, PS 4, నరసింహరాయ,
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
ప్రతాప్ కంగని -1 (ఎస్ఆర్ 51), ఎస్ఆర్ 11, ఎస్ఆర్ 16 (మీరా), సిఐ 3085, సిఐ 3156, పిఎస్ 4
పిఆర్కె 1, పిఎస్ 4, సిఐ 3088, 3085, శ్రీలక్ష్మి, నరసింహరాయ, సిఐఎ 326, ఎస్ -114
పిఎస్ 4, పిఆర్కె 1, శ్రీలక్ష్మి, సిఐఎ 326, సిఐఎ 3156, సిఐ 3085
RAU-2, SiA 3088, SiA 3156, SiA 3085, PS 4

కొర్రలు సాగుకు ఎక్కువ నేల తయారీ అవసరం లేదు. ఋతుపవనాలు ప్రారంభమయ్యే ముందు పొలం మౌల్డ్ బోర్డు నాగలితో ఒకసారి
దున్నుకోవాలి. ఋతుపవనాల ప్రారంభంతో ఉత్తర భారతదేశంలోని నేలలైతే రెండుసార్లు స్థానిక నాగలితో, దక్షిణ భారతదేశంలో
అయితే బ్లేడ్ గొర్రుతో దున్నుకోవాలి.

విత్తే సమయం

పర్యావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా రాష్ట్రానికి సీజన్ మారుతుంది. తమిళనాడులో జూలై, కర్ణాటకలో జూలై-ఆగస్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్
లో జూలై మొదటి పక్షం, మహారాష్ట్రలో జూలై రెండవ మరియు మూడవ వారంలో వేయాలి. తమిళనాడులో ఖరీఫ్ పంటను జూన్
ప్రారంభం నుండి జూలై చివరి వరకు మరియు రబీ పంటను ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లో, జనవరిలో వేసవిపంటను, ఉత్తర ప్రదేశ్ మరియు
బీహార్ మైదానాల్లో జూన్ మధ్యలో సాగుచేస్తారు.
37

విత్తన రేటు

విత్తనాన్ని సాళ్ళ వెంట నాటినట్లైతే హెక్టారుకు 8-10 కిలోలు, విసిరి చల్లినట్లైతే హెక్టారుకు 15 కిలోలు సిఫార్సు చేయబడింది.

విత్తన శుద్ధి

వివిధ రకాల వ్యాధులను నివారించడానికి సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కేజీ విత్తనం మోతాదులో విత్తన శుద్ధి చేయాలి.
విత్తే విధానం : సాళ్ళలో విత్తనం నాటవచ్చు లేదా నారు నాటవచ్చు.

అంతరం

వరుసల మధ్య 25-30 సెం.మీ., మొక్క నుండి మొక్కకు మధ్య 8-10 సెం. దూరం ఉంచి 2-3 సె.మీ లోతులో నాటుకోవాలి.

ఎరువులు

పంటను విత్తడానికి ఒక నెల ముందు హెక్టారుకు 5 నుండి 10 టన్నుల వ్యవసాయ వ్యర్థాల ఎరువును (ఎఫ్వైఎం) వెయ్యాలి. మంచి
పంట పొందడానికి సాధారణంగా హెక్టారుకు 40 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల P2O5 (భాస్వరం) మరియు 20 కిలోల K2O (పొటాష్)
వెయ్యాలి. P2O5 (భాస్వరం) మరియు నత్రజని యొక్క మొత్తంలో సగాన్ని విత్తేటప్పుడు మరియు మిగిలిన సగం నాటిన రోజు నుండి
విత్తిన 30 రోజులలో పైపంటగా అందించాలి. వివిధ రాష్ట్రాలకు అవసరమైన ఎరువులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్
జార్ఖండ్
కర్ణాటక
మహారాష్ట్ర
తమిళనాడు
ఇతర ప్రాంతాలు

రాష్ట్రం

సిఫార్స్ చేసిన ఎరువుల మోతాదు NP (kg ha-1)
40:30:0
40:20:0
30:15:0
20:20:0
40:20:0
20:20:0

నీటి యాజమాన్యం

ఖరీఫ్ సీజన్లో నాటిన కొర్రలుకు నీటిపారుదల అవసరం లేదు. ఏదేమైనా, పొడి వాతావరణం ఎక్కువ కాలం ఉంటే, దిగుబడిని
పెంచడానికి మొదటి నీటితడిని 25-30 రోజుల దశ వద్ద, రెండవ నీటితడిని 40-45 రోజుల దశ వద్ద ఇవ్వాలి.
ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలు

గడ్డి కలుపు మొక్కలు: ఎచినోక్లోవా కోలనం, ఎన్హినోక్లోవా క్రస్గుల్లి (సాడాన్), డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టికం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇండికా
(అరికెలు), సెటారియా గ్లౌకా (బాన్రా), సైనోడాన్ డాక్టిలాన్ (డూబ్), ఫ్రాగ్మైట్స్ కార్కా (మోటర్) (బంచారి) సాధారణం.
ఇతర కలుపు మొక్కలు: సెలోసియా అర్జెంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెంగాలెన్సిస్ (కంకౌవా), ఫిలాంథస్ నిరురి (హుల్హుల్), సోలనం
నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).
కలుపు నియంత్రణ

ఉత్తమ దిగుబడి కోసం సాళ్లలో నాటిన పంటలో రెండుసార్లు అంతర సాగు మరియు ఒకసారి చేతితో కలుపు తీయడం అవసరం.
విత్తనాలు చల్లి నాటిన పంటలో రెండు సార్లు చేతి కలుపులు తీయుట మరియు 2, 4-డి సోడియం ఉప్పు (80%) @ 1.0 కిలో / హెక్టారుకు
20-25 రోజుల వద్ద ముందస్తుగా అందించాలి. తదుపరి కలుపు నియంత్రణలో ఐసోప్రొటురాన్ @ 1.0 కిలో / హెక్టారుకు పిచికారి
కూడా ప్రభావ వంతంగా ఉంటుంది.
అంతర పంటలు

కొర్రలు + వేరుశనగ (2: 1 నిష్పత్తి), కొర్రలు + పత్తి (5: 1 నిష్పత్తి) - కొర్రలు+ బఠానీ (5: 1 నిష్పత్తి).
రిలే పంట

ఆంధ్రప్రదేశ్: ఋతుపవనాలు త్వరగా వచ్చినట్లయితే వరుసల మధ్య 45 సెంటీ మీటర్ల అంతరం ఉంచి, కొర్రలును విత్తుకోవాలి
మరియు కొర్ర పరిపక్వతకు చేరుకున్నప్పుడు రబీ జొన్నను రిలే పంటగా వేయవచ్చు.
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వరుస పంటలు

కొర్రలు -ఆవాలు, కొర్రలు–పెసర, కొర్రలు- బఠానీ మరియు కొర్రలు–పొద్దుతిరుగుడు పంట వేసినట్లైతే ఒక పంటగా కొర్రలు
వేసినప్పటికంటే లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

కీటకాలు-తెగుళ్ళు మరియు వాటి నియంత్రణ
మొవ్వు చంపే ఈగ మరియు దాని నివారణ

విత్తడానికి ముందు కార్బోఫ్యూరాన్ (ఫురాడాన్) 3% గుళికలు @ 20 కిలోలు / హెక్టారు చల్లాలి లేదా భూమిని సిద్ధం చేసే సమయంలో
మట్టిలో ఫోరేట్ @ 15 కిలోలు (10% గుళికలు) వేయండి.

వ్యాధులు మరియు వాటి నివారణ చర్య
నూగు తెగులు (స్క్లెరోస్పోరా గ్రామినికోలా)

టిల్లర్స్ యొక్క అధిక అభివృద్ధితో వ్యాధిగ్రస్తమైన మొక్కల యొక్క ఎదుగుదల ఆగిపోతుంది. ఆకులపై పొడవైన పసుపు, ఆకుపచ్చ
గీతలు కనిపిస్తాయి.
నివారణ చర్యలు

రిడోమిల్- MZ g 3 గ్రా / లీటర్ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయడం వలన వ్యాధిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది మరియు
విత్తన శుద్ధి కూడా వ్యాధిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

కోత సమయం

పంట 80-100 రోజుల్లో కోతకు వస్తుంది. పొడిగా ఉన్నప్పుడు కంకులను కోస్తారు, కంకులను విడిగా లేదా మొత్తం మొక్కను కొడవలి
ద్వారా కోయవచ్చు. ఈ పంటను సాధారణంగా సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ వరకు ఖరీఫ్ సీజన్లో మరియు జనవరి నుండి ఫిబ్రవరి వరకు
రబీ సీజన్లో పండించవచ్చు.

దిగుబడి

ధాన్యం దిగుబడి హెక్టారుకు 20-25 క్వింటాళ్లు మరియు గడ్డి -30-40 క్వింటాళ్లు హెక్టారుకు గాను ఉంటుంది.
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9. సామలు సాగు ఉత్పత్తి సాంకేతికత
(Panicum sumatrense L.)

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)

వాతావరణం:

సామలు ఆగ్నేయ ఆసియాలో పట్టిన ధాన్యంగా చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఇది భారతదేశం అంతటా, ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా,
జార్ఖండ్ , ఉత్తర ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గడ్, తమిళనాడు మరియు కర్ణాటక రాష్ర్టాలలో పండిస్తున్నారు. ఇది కరువు మరియు నీటి నిలువ
రెండింటినీ తట్టుకోగలదు. సముద్ర మట్టానికి 2000 మీటర్ల ఎత్తులో సాగు చేయవచ్చు.
మెరుగైన రకాలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫార్సు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
వ . సం .
1.

2.
3.

రాష్ట్రం

ఒరిస్సా

మధ్యప్రదేశ్

ఆంధ్రప్రదేశ్

4.

తమిళనాడు

5.

చత్తీస్గఢ్

6.

7.
8.

9.

కర్ణాటక

గుజరాత్

మహారాష్ట్ర
జార్ఖండ్

రకాలు

Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), OLM 203, OLM 208, OLM 217, DHLM 36-3, DHLM 14-1
Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), Jawahar Kutki 4 (JK 4), JK 8, JK 36, JK 137, DHLM 36-3
Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), DHLM 36-3, OLM 203, JK 8.
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.
Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), Chhattisgarh Kutki-2 (BL-4), JK 8, , JK 137, BL 4, JK 36, DHLM 36-3
DHLM 36-3, DHLM 14-1, Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), OLM 203, JK 8.
GNV-3, Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6) GV 2, GV 1, OLM 203, JK 8, DHLM 36-3, DHLM 14-1
Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), Phule Ekadashi (KOPLM 83), JK 8, OLM- 203, DHLM 36-3, DHLM 14-1
Chhattisgarh Kutki 1 (BL-6), DHLM -36-3 (DHLtMV -36-3)

విత్తన మోతాదు

సాళ్ళలో విత్తే పద్ధతిలో కనీసం హెక్టారుకు 6-8 కిలోలు మరియు చల్లి నాటినట్లైతే హెక్టారుకు 10-12 కిలోలు అవసరం.
విత్తన శుద్ధి

సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కిలోవిత్తనంకు శుద్ధి చేసిన ఆగ్రో బాక్టీరియం రేడియోబాక్టర్ మరియు ఆస్పెర్జిల్లస్ అవామోరితో విత్తన టీకాలు
వేయడం వలన విత్తన దిగుబడి మెరుగుపడుతుంది.
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విత్తే సమయం

ఖరీఫ్ లో-జూన్ నుండి జూలై వరకు మరియు రబీలో సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ వరకు నాటుకోవచ్చు.
ఋతువు

ఒరిస్సాలో - జూన్ మధ్యలో, తమిళనాడులో - జూన్ మరియు సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ లో కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్ మరియు దక్షిణ
బీహార్ లో - జూన్ చివరి వారం నుండి జూలై మొదటి వారం వరకు నాటినట్లయితే మొవ్వు చంపే ఈగ మరియు గాల్ మిడ్జ్ నుండి
కాపాడుకోవచ్చు.
విత్తే విధానం

విత్తనాలు చల్లి విత్తుకోవచ్చు. లేదా సాళ్ళ వెంట నాటవచ్చు. విత్తే సమయంలో వరుసల మధ్య 22.5 సెం.మీ వరకు దూరం, మొక్కల
మధ్య 8-10 సెం.మీ మరియు 3 సెం.మీ.ల లోతు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఎరువులు

విత్తనాలు వేయడానికి ఒక నెల ముందు 5-10 టన్నుల పశువుల ఎరువు (FYM) ను అందించాలి. అదనంగా, హెక్టారుకు 40 కిలోల
నత్రజని, 20 కిలోల భాస్వరం (P2O5) మరియు 20 కిలోల పొటాష్ (K2O) వాడటం మంచిది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎరువుల మోతాదు ఈ
క్రింది విధంగా ఉంటుంది
ఆంధ్రప్రదేశ్

రాష్ట్రాలు

సిఫార్స్ చేసిన ఎరువుల మోతాదు N, P2O5, K2O (kg ha-1)
20:20:0

బీహార్ మరియు ఒరిస్సా

20:10:0

తమిళనాడు

40:20:0

ఇతర రాష్ట్రాలు

20:20:0

జీవ ఎరువులు

అగ్రోబాక్టీరియం రేడియోబాక్టర్ మరియు ఆస్పెర్జిల్లస్ అవామోరితో విత్తన టీకాలు వేయడం వలన విత్తన దిగుబడిని
మెరుగుపడుతుంది.
నీటి యాజమాన్యం

విత్తిన 25-30 రోజులలో మొదటి నీటితడి మరియు 45-50 రోజుల వద్ద, రెండవ నీటితడి ఇవ్వాలి. మంచి ఆరోగ్యమైన ఎదుగుదల
మరియు మంచి దిగుబడి కోసం కనీసం 3 నుండి 4 నీటితడులు అవసరం. పరిమిత నీటి అవసరం కింద, పంట విత్తిన 30-40
రోజులలో మరియు విత్తనాన్ని నింపే దశలో రెండవ సారి నీటి తడి ఇయ్యవచ్చు.
ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలు

గడ్డి కలుపు మొక్కలు: ఎచినోక్లోవా కోలనం, ఎన్హినోక్లోవా క్రస్గుల్లి (సాడాన్), డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టికం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇండికా
(అరికెలు), సెటారియా గ్లౌకా (బాన్రా), సైనోడాన్ డాక్టిలాన్ (డూబ్), ఫ్రాగ్మైట్స్ కార్కా (మోటర్) (బంచారి) సాధారణం.
ఇతర కలుపు మొక్కలు: సెలోసియా అర్జెంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెంగాలెన్సిస్ (కంకౌవా), ఫిలాంథస్ నిరురి (హుల్హుల్), సోలనం
నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).
కలుపు నియంత్రణ

సమర్థవంతమైన కలుపు నియంత్రణకు రెండుసార్లు అంతర సాగు మరియు సాళ్ళలో విత్తిన పంటలో ఒకసారి చేతి కలుపు మరియు
చల్లి విత్తిన పంటలో రెండుసార్లు చేతి కలుపు తీయడం అవసరం. ముందస్తుగా విత్తే ముందు 20-25 రోజుల వద్ద 2, 4-D సోడియం
ఉప్పు (80%) @ 1.0 కిలో/హెక్టారుకు చల్లాలి. తరువాత కలుపు రాకుండా ఐసోప్రొటురాన్ @ 1.0 కిలో /హెక్టారుకు పిచికారి కూడా
ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
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అంతర పంట

అంతర పంట సాగు వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి వేర్వేరు రకాలలో ఉంటుంది. దీనిని ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో సామ + మినుము (అంటే
2: 1 వరుస నిష్పత్తి), మధ్య ప్రదేశ్ లో సామ + కుసుమ / సోయాబీన్ / బఠానీ (2: 1 వరుస నిష్పత్తిలో) మరియు దక్షిణ బీహార్ లో
సామ + బఠానీ (2: 1 వరుస నిష్పత్తిలో) వేసుకోవచ్చు.
పంట క్రమం

దక్షిణ బీహార్లో; కలౌంజి ( వెర్రి నువ్వులు) తరువాత సామలు పంట క్రమాన్ని అనుసరిస్తున్నారు.

సస్యరక్షణ

మొవ్వు చంపే ఈగ

ఇది దిగుబడిని గణనీయంగా తగ్గించే అత్యంత తీవ్రమైన తెగులు. ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో విత్తనాలు నాటినట్లైతే దీని నివారణ
ప్రభావవంతంగా మరియు సులభమైన పద్ధతిగా చెప్పుకోవచ్చు.
కాండం తొలుచు పురుగు

దుక్కి తయారీ సమయంలో మట్టిలో ఫోరేట్ @ 15 కిలోలు (10% గుళికలు) చల్లాలి.
చెద పురుగులు

విత్తడానికి ముందు మిథైల్ పారాథియాన్ (2%) /20-25 కిలో/హెక్టారుకు పంట భూమిలో చల్లినట్లైతే నివారించడం సులభమవుతుంది.

వ్యాధులు మరియు వాటి నివారణ

ఈ పంటపై తీవ్రమైన వ్యాధులు లేనప్పటికీ, ధాన్యంపై కాటుక (నల్ల) తెగులు కొన్నిసార్లు సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది, కార్బెండజిమ్
లేదా కార్బాక్సిన్ @ 2 గ్రా కేజీ -1 విత్తనాలతో శుద్ధి చేసి ముందస్తుగా విత్తడం ద్వారా సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు.
కాటుక (నల్ల) తెగులు

ప్రభావిత కంకులు సన్నని పసుపు పొరతో కప్పబడిన నల్లని పదార్థంతో నిండి ఉంటాయి.
నివారణ చర్యలు

కేజి విత్తనాన్ని, 2.5 గ్రా.ల థైరంతో విత్తనశుద్ధి చేయాలి మరియు విత్తనాలను వేడి నీటిలో 55oC వద్ద 7-12 నిమిషాలు నానబెట్టి,
ఆరబెట్టాలి.

కోత సమయం

ఖరీఫ్ సీజన్ లో పంటను సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ లోపు మరియు రబీ సీజన్ లో జనవరి నుండి ఫిబ్రవరి నెలల లోపు కోసుకోవచ్చు.

దిగుబడి

మంచి సాగు పరిస్థితులలో ధాన్యం దిగుబడి హెక్టారుకు 15-20 క్వింటాళ్లు మరియు గడ్డి దిగుబడి హెక్టారుకు 20-25 క్వింటాళ్లు
ఉంటుంది.
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10. వరిగెలు ఉత్పత్తి మరియు సాంకేతికత
(Panicum miliaceum L.)

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).

వాతావరణం

వరిగెలు వెచ్చని వాతావరణ పంట. ఇది ప్రపంచంలోని ఉష్ణ ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా పెరుగుతుంది. ఇది అధిక కరువు తటుకున్నేశక్తి
కలిగి ఉంటుంది మరియు తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో పండించవచ్చు. ఇది నీటి కొరతను కూడా కొంతవరకు తట్టుకోగలదు.
ఇది చల్లదనాన్ని కూడా తట్టుకునే పంట, ఇది తక్కువ రోజులలో చేతికి వస్తుంది.

నేల అనుకూలత

వరిగెలు సారవంతమైన నేలలు అలాగే ఇసుక నేలల్లో పండించవచ్చు, వివిధ రకాల నేలలు అనగా, ఇసుక బంకమన్ను కలిసిన నేలలు,
నల్లరేగడి నేలల్లో కూడా పండించవచ్చు, వరిగెల సాగుకు పూర్తి ఇసుక నేలలు అనుకూలం కాదు. నీటి సౌకర్యం ఉన్న బంకమన్ను లేదా
ఇసుక కలిసిన ఒండ్రు నేలలు అనుకూలం. రాళ్ళు లేదా గులకరాయి లేని మరియు సేంద్రీయ పదార్థాలు అందించిన నేలలు వరిగెలు
సాగుకు అనువైనవి.
మెరుగైన రకాలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫార్సు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
వ. సం
రాష్ట్రం
1.
తమిళనాడు
2.
3.
4

5.
6.

7.
8.

9.

ఉత్తరాఖండ్
కర్ణాటక
బీహార్

ఆంధ్రప్రదేశ్
ఉత్తరప్రదేశ్

మధ్యప్రదేశ్
చత్తీస్ ఘఢ్

గుజరాత్

రకాలు

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
PRC 1, TNAU 145, 164, 151
ATL 1 (TNPm 230), DHPM-2769, GPUP 8, GPUP 21, TNAU 145, TNAU 151, TNAU 164, TNAU
202, TNPm 230,
ATL 1 (TNPm 230), BR 7, TNAU 164, 145, PR 18, TNAU 202, TNPm 230
TNAU 202, TNAU 164, TNAU 151, Sagar, Nagarjuna, CO 4, CO 3, TNPm 230
Bhawna, PRC 1, TNAU 145, 164, 151
TNAU 202
TNAU 202
TNAU 202
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నేల తయారీ

మునుపటి పంట కోసిన వెంటనే, పొలాన్ని గుల్లబారుగా దున్నినట్లయితే ఎక్కువ తేమను నిలుపుకో గలుగుతుంది. ఋతుపవనాల
ప్రారంభంలో, భూమిని రెండు లేదా మూడు సార్లు గొర్రుకొట్టి, చివరికి దమ్ము చేయాలి. వేసవిలో దీనిని పండించినప్పుడు, భూమిని
సిద్ధం చేసే ముందు ఒక నీటి తడిని ఇవ్వాలి. భూమి పంట విత్తడానికి సిద్ధం అయిన వెంటనే, విత్తన గొర్రు లేదా నాగలితో మూడుసార్లు
దున్ని, మడిని సిద్ధం చేయాలి. వరిగెలుకు దృఢమైన మరియు శుభ్రమైన మడి అవసరం, కానీ లోతుగా దున్నకూడదు.
విత్తన శుద్ధి

మొవ్వు చంపే ఈగను నివారించటానికి థయామెథోక్సామ్ 25WDG @ 4గ్రా / కిలో తో శుద్ధి చేయవచ్చు.
అనుకూల సమయం

వర్షాకాలంలో పంటను జూలైలో ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో విత్తుతారు. సెప్టెంబర్లో - తమిళనాడు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో
అక్టోబర్లో విత్తవచ్చు. నీటిపారుదల సౌకర్యం ఉన్నట్లైతే బీహార్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ లలో మార్చి-మే నెలల మధ్యలో విత్తవచ్చు. ఇది
ప్రధానంగా ఉత్తరప్రదేశ్ లో మధ్య మరియు తూర్పు ప్రాంతాలలో సాగు చేస్తారు.
విత్తుకునే సమయం

వరిగెలు ఖరీఫ్ పంటగా, ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో జూలై మొదటి పక్షంలో విత్తాలి. వేసవి పంటగా ఫిబ్రవరి / మార్చి నాటికి
విత్తుకోవాలి. వేసవిలో, రబీ పంట కోత ముగిసిన వెంటనే వరిగెలు విత్తడం మంచిది.
విత్తే విధానం

వరిగెలు 3-4 సెంటీ మీటర్ల లోతులో సాళ్ళలో విత్తనాలను చల్లుకోవడం లేదా డ్రిల్లింగ్ చేయడం ద్వారా విత్తుకో వచ్చు.
వరుసల మధ్య అంతరం

వరుసల మధ్య 22.5 సెం.మీ మరియు మొక్క ల మధ్య దూరం 10 సెం.మీ దూరం ఉంచాలి. సాళ్లలో విత్తనాలు నాటినట్లయితే మెరుగైన
మొలక శాతం ఉంటుంది, విత్తనాల మోతాదును తగ్గిస్తుంది. విత్తనం చల్లి సాగు చేసిన దానితో పోల్చితే తరువాత సాగు అవసరాలను
సులభతరం చేస్తుంది.
విత్తన మోతాదు

సిఫార్సు చేసిన విత్తన మోతాదు, సాళ్లలో నాటడానికి హెక్టారుకు 10 కిలోలు. విత్తనం చల్లి విత్తుకోవడానికి 15 కిలోలు హెక్టారుకు
అవసరమవుతుంది.
ఎరువులు యాజమాన్యం

వరిగెలు స్వల్పకాలిక పంట. ఇతర తృణధాన్యాలతో పోలిస్తే తక్కువ పోషకాలు అవసరం. మంచి పంట పొందడానికి, నీటిపారుదల
పరిస్థితిలో సాధారణ ఎరువుల సిఫార్సు హెక్టారుకు 40-60 కిలోల నత్రజని, 30 కిలోల భాస్వరం (P2O5) మరియు 20 కిలోల పొటాష్
(K2O) మొదటి మోతాదుగా సగం నత్రజని మరియు భాస్వరం అందించాలి. అదే సమయంలో పొటాష్ మొత్తాన్ని మొదటి మోతాదుగా
అందించాలి. మిగిలిన సగం నత్రజని మొదటి నీటిపారుదల సమయంలో అందించాలి. వర్షాధార పరిస్థితిలో, ఎరువుల మోతాదు
సాగునీటి పంటలో సగానికి తగ్గించబడుతుంది. సేంద్రియ ఎరువు లభిస్తే, హెక్టారుకు 4 నుండి 10 టన్నుల చొప్పున విత్తడానికి ఒక
నెల ముందు మట్టిలో కలియదున్నాలి. వివిధ రాష్ట్రాల నేల అనుకూలతకు అవసరమైన ఎరువులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్

రాష్ట్రాలు

సిఫార్స్ చేసిన ఎరువులు NPK( kg ha-1)
20:20:0

బీహార్, తమిళనాడు

20:10:0

ఉత్తరప్రదేశ్

40:20:0

ఇతర రాష్ట్రాలు

20:20:0
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నీటి యాజమాన్యం

వర్షాకాలంలో నాటిన వరిగెలుకు, సాధారణంగా నీటిపారుదల అవసరం లేదు. ఏదేమైనా, టిల్లరింగ్ దశలో, పొడి వాతావరణం
ఎక్కువ కాలం ఉంటే, దిగుబడి పెంచడానికి ఒక నీటితడిని ఇవ్వాలి. వేసవి పంటకు, నేల రకం మరియు వాతావరణ పరిస్థితులను
బట్టి రెండు నుండి నాలుగు సార్లు నీటి తడులు అవసరం. విత్తిన 25-30 రోజుల తరువాత మొదటి నీటిపారుదల మరియు విత్తిన
తరువాత 40-45 రోజుల తరువాత రెండవ నీటి తడిని ఇవ్వాలి. వరిగెల యొక్క నిస్సారమైన వే (ళ్ళ) రు వ్యవస్థ కారణంగా ఎక్కువ
నీటిపారుదల మంచిది కాదు.
ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలు

గడ్డి కలుపు మొక్కలు: ఎచినోక్లోవా కోలనం, ఎన్హినోక్లోవా క్రస్గుల్లి (సాడాన్), డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టికం (మక్రా), ఎలుసిన్ ఇండికా
(అరికెలు), సెటారియా గ్లౌకా (బాన్రా), సైనోడాన్ డాక్టిలాన్ (డూబ్), ఫ్రాగ్మైట్స్ కార్కా (మోటర్) (బంచారి).
ఇతర కలుపు మొక్కలు: సెలోసియా అర్జెంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెంగాలెన్సిస్ (కంకౌవా), ఫైలాంథస్ నిరురి (హల్హుల్), సోలనం
నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).
కలుపు నివారణ

పెద్ద ఆకులున్న కలుపు మొక్కల తొలగింపు కోసం చేతి కలుపు తీయుట చేయవచ్చు.
పంట విధానం

బీహార్ మరియు ఉత్తర ప్రదేశ్ లలో సాధారణంగా వరిగెలు+ పెసలు (2: 1 నిష్పత్తి లో) యొక్క అంతర పంట ఆచరణలో ఉంది. పశ్చిమ
బీహార్ లో బంగాళాదుంప మరియు వరిగెలు పంట క్రమం లాభదాయకంగా ఉంది.

సస్యరక్షణ

మొవ్వు చంపే ఈగ

మొవ్వు చంపే ఈగ అనేది వరిగెలు యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన తెగులు, ఇది దిగుబడిలో ఎక్కువ నష్టాలను కలిగిస్తుంది.
నివారణ చర్యలు

ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో విత్తనాలు నాటడం ప్రభావవంతమైన నియంత్రణ మరియు చౌకైన పద్ధతి. దుక్కి తయారీ సమయంలో
మట్టిలో ఫోరేట్ @ 15 కిలోలు (10% గుళికలు) లేదా కార్బోఫ్యూరాన్ (ఫురాడాన్) 3% గుళికలు @ 30 కిలోల / హెక్టారు గా విత్తడానికి
ముందు చల్లాలి.

వ్యాధులు మరియు వాటి నిర్వహణ
కంకి కాటుక తెగులు

కంకి కాటుక తెగులు అనేది వరిగెలు యొక్క సాధారణ వ్యాధి. ప్రభావిత కంకులు పొడుగుగా మరియు చిక్కగా మారుతాయి. పంట
కోతకు ముందు కంకులు చీలిపోతాయి .
నివారణ చర్యలు

కిలో విత్తనానికి 3 గ్రాముల చొప్పున సెరెసాన్ వంటి ఆర్గానో - మెర్క్యురియల్ సమ్మేళనాలతో విత్తనశుద్ధి చేయడం లేదా వేడి నీటిలో
శుద్దీకరణ (విత్తనాలను వేడి నీటిలో 55o సెంటీ గ్రేడ్ వద్ద 7-12 నిమిషాలు నానబెట్టడం) చేయాలి.

కోత మరియు నూర్పిడి

వరిగెలుచాలా రకాల్లో విత్తనాలు వేసిన 65-75 రోజుల తర్వాత పంట కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఎగువ కొనలోని విత్తనాలు పండి,
దిగువ విత్తనాలు పక్వానికి వచ్చేసరికి, అనగా మూడింట రెండు వంతుల విత్తనాలు పండినప్పుడు పంట కోయాలి. పంట చేతితో కాని
ఎద్దులతో గాని నూర్పిడి చేయవచ్చు.

దిగుబడి

మెరుగైన వ్యవసాయ పద్ధతులననుసరిస్తే, హెక్టారుకు 20-23 క్వింటాళ్ల ధాన్యం మరియు 50-60 క్వింటాళ్ల గడ్డిని దిగుబడి
పొందవచ్చు. నీటిపారుదల ఉన్న పరిస్థితిలో లేదా వర్షాధారం క్రింద, హెక్టారుకు 10-15 క్వింటాళ్ల ధాన్యం మరియు 30-40 క్వింటాళ్ల
గడ్డిని దిగుబడి తీయవచ్చు.
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11. అరికెలు ఉత్పత్తి మరియు సాంకేతికత
(Paspalum scrobiculatum L.)

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

వాతావరణం

అరికెలు ఎక్కువగా వెచ్చని మరియు పొడి వాతావరణంలో పెరుగుతుంది. ఇది అధిక కరువును తట్టుకుంటుంది మరియు అందువల్ల
వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోకూడా పండించవచ్చు. వార్షిక వర్షపాతం 40 నుండి 50 సెంటీమీటర్లు మాత్రమే నమోదయ్యే
ప్రాంతాలలో కూడా బాగా పండుతుంది.

అనుకూలమైన నేలలు

అరికెలును కంకర మరియు ఎత్తయిన రాతి నేలల నుండి ఒండ్రు నేలల వరకు అన్ని నేలల్లో పండిస్తారు. లోతైన, బంకమన్ను నేలలు,
సారవంతమైన నేలలు, సేంద్రీయ పదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉన్న నేలలో, సంతృప్తికరమైన పెరుగుదలకు అనుకూలమైనది. ఈ పంట
యొక్క నిరంతరాయ పెరుగుదలకు తగినంత తేమ సరఫరా ఉండి, పొడిగా ఉండే నేలలు అనుకూలము.
మెరుగైన రకాలు: వివిధ రాష్ట్రాలకు సిఫార్సు చేయబడిన సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
వ. సం
1

రాష్ట్రం
మధ్యప్రదేశ్

2
3
4

తమిళనాడు
గుజరాత్
చత్తీస్గఢ్

5
6

కర్ణాటక
ఆంధ్రప్రదేశ్

రకాలు
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
KMV 20 (Bamban), CO 3, TNAU 86, GPUK 3, RK 390-25
GK 2, GK 1 GPUK 3, JK-65, JK-13, RK 390-25
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
GPUK 3, RBK 155, RK 390-25, TNAU 86
RK 390-25, TNAU 86

విత్తన మోతాదు

విత్తనాలు సాళ్లలో నాటినట్లైతే కనీసం హెక్టారుకు 10 కిలోలు మరియు విత్తనం చల్లి విత్తే పద్ధతికి హెక్టారుకు 15 కిలోలు విత్తనం
అవసరమవుతుంది.
విత్తన శుద్ధి

సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కేజీతో విత్తనం శుద్ధి చేయాలి .
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విత్తే సమయం

ఖరీఫ్కు తగిన విత్తనాల సమయం జూన్ నుండి జూలై వరకు మరియు రబీకి సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది.
ఋతువు

ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో విత్తడం ఉత్తమ దిగుబడికి ఉపయోగపడుతుంది. జూన్ మధ్య నుండి జూలై చివరి వరకు వివిధ రాష్ట్రాల్లో
మరియు మధ్యప్రదేశ్ మరియు ఛత్తీస్ఘఢ్ లలో ఇది జూన్ చివరి వారం నుండి జూలై మొదటి వారం వరకు నాటవచ్చు.
విత్తే విధానం

చేతితో విసిరి చల్లడం లేదా సాళ్ళలో విత్తడం సిఫార్సు చేయబడింది.
వరుసల అంతరం

కనీస అంతరం: వరుసల మధ్య అంతరం 22.5 సెం.మీ మరియు మొక్కల మధ్య అంతరం 10 సెం.మీ మరియు లోతు 3-4 సెం.మీ.
సాళ్లలో నాటటం వలన ఎక్కువ ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే ఇది అంతర - సాగు మరియు కలుపు నిర్వహణను సులభతరం చేస్తుంది.

ఎరువులు యాజమాన్యం

సేంద్రియ ఎరువుల కలయిక ఎల్లప్పుడూ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది పంట మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలను
అందించడంతో పాటు నేల యొక్క నీటి నిలుపుదల సామర్థ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. పంట విత్తడానికి ఒక నెల ముందు హెక్టారుకు
5-10 టన్నుల ఎరువు వెయ్యాలి. హెక్టారుకు 40 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల భాస్వరం (P2O5), 20 కిలోల పొటాష్ (K2O) అందించాలి.
ఎరువులన్నింటినీ విత్తే సమయంలో సాళ్లలో వేయవచ్చు. తమిళనాడులో వ్యవసాయ యార్డ్ ఎరువు 5-7.5 టన్నులు / హెక్టారుకు,
మధ్యప్రదేశ్ మరియు ఛత్తీ�ఘఢ్లో ఇది 40 కిలోల నత్రజని (N) మరియు 20 కిలోల భాస్వరం (P2O5) / హెక్టారుకు మరియు ఇతర
రాష్ట్రాల్లో 20 కిలోల NPK/హె సిఫార్సు చేయబడింది . కాగా, మధ్యప్రదేశ్ మరియు ఛత్తీ�ఘఢ్లోని అధిక వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాలకు,
నత్రజనిని 2 విడతలలో వాడాలి, అనగా నత్రజనిలో సగం విత్తేటప్పుడు మరియు మిగిలిన సగం 35-40 రోజులలో చల్లు కోవాలి.
బయో ఎరువులు

విత్తనాలను అజోస్పిరుల్లం బ్రసిలెన్స్ (నత్రజని ఫిక్సింగ్ బాక్టీరియం) మరియు ఆస్పెర్జిల్లస్ అవామౌరి (ఫాస్ఫేట్ ద్రావణీకరణ ఫంగస్) @
25 గ్రా/ కేజీ తో శుద్ధి చేయడం ప్రయోజనకరం. ఒకవేళ విత్తనాలను సీడ్ డ్రెస్సింగ్ రసాయనాలతో శుద్ధి చేయవలసివస్తే, విత్తనాలను
మొదట విత్తన డ్రెస్సింగ్ రసాయనాలతో, తరువాత విత్తే సమయంలో జీవ ఎరువులతో శుద్ధి చేయాలి.
నీటి యాజమాన్యం

పొడి కాలాల్లో, కరువు తీవ్రత మరియు నేల రకాన్ని బట్టి ప్రతి 4-7 రోజులకు నీటిపారుదల అవసరం. మొదటి నీటి తడి 25-30 రోజుల
వద్ద మరియు రెండవ నీటి తడి 40-45 రోజుల వద్ద ఇవ్వాలి. భారీ మరియు నిరంతర వర్షాల సమయంలో పొలం నుండి అధిక వర్షపు
నీటిని బయటకు పోయేలా చూసుకోవాలి.
ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలు

గడ్డి కలుపు మొక్కలు: ఎర్హినోక్లోవా కోలనం, ఎర్హినోక్లోవా క్రస్గుల్లి (సాడాన్), డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టికం (మక్రా), ఎల్యుసిన్ ఇండికా
(అరికెలు), సెటారియా గ్లౌకా (బాన్రా), సైనోడాన్ డాక్టిలాన్ (డూబ్), ఫ్రాగ్మైట్స్ కార్కా (మోటర్పుర్).
ఇతర కలుపు మొక్కలు: సెలోసియా అర్జెంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెంగాలెన్సిస్ (కంకౌవా), ఫిలాంథస్ నిరురి (హుల్హుల్), సోలనం
నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).
కలుపు నియంత్రణ

మొక్కల పెరుగుదల ప్రారంభదశలో కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడం చాలా అవసరం. సాధారణంగా 15 రోజుల వ్యవధిలో రెండు
కలుపులు తీయడం సరిపోతుంది. పండించిన పంటలో చేతి దంతే లేదా కలుపు గిలకతో కలుపు తీయవచ్చు. చేతితో కలుపు తీయడం
20 మరియు 35 రోజుల తరువాత రెండుసార్లు మరియు 2-3 సార్లు అంతర సాగుచేయాలి, మధ్యప్రదేశ్ యొక్క వర్షపాత ప్రాంతాలలో
ఐసోప్రొటురాన్ @ 0.5 కిలో/హెక్టారుకు ముందస్తుగా అందించడం వలన కలుపు మొక్కల నియంత్రణలో కూడా ప్రభావవంతంగా
ఉంటుంది. తరువాత విడతలో 20-25 రోజుల వద్ద 2, 4-D సోడియం ఉప్పు (80%) @ 1.0 కిలోలు హెక్టారుకు చల్లితే మంచిది.
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అంతర పంట

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అరికెలు + బఠానీని 2: 1 నిష్పత్తిలో అంతర పంట కోసం అనుసరించాలని సిఫార్సు చేయబడింది. అరికెలు+పెసర/
మినుము కాంబినేషన్ను 2: 1 నిష్పత్తిలో మరియు అరికెలు+సోయాబీన్ 2:1 నిష్పత్తిలో అంతరపంట కోసం అనుసరించవచ్చు.

పంట మార్పిడి / పంట క్రమం

అరికెలు - సోయాబీన్ లేదా అరికెలు - అరికెలు లేదా కలౌంజీ - అరికెలు పంట మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థిరమైన వ్యవస్థగా కనుగొన
బడింది.

కీటకాలు-తెగుళ్ళు మరియు వాటి నివారణ
మొవ్వుఈగ

ఇది ఏకైక తీవ్రమైన తెగులు మరియు విత్తిన 10 రోజుల తరువాత మొక్క చనిపోయిన మొవ్వుతో కనిపిస్తుంది. ఇది తీవ్రమైన దిగుబడి
నష్టాలను కలిగిస్తుంది.
సస్య రక్షణ

దుక్కి తయారీ సమయంలో మట్టిలో ఫోరేట్ @ 15 కిలోలు (10% గుళికలు) లేదా కార్బోఫ్యూరాన్ (ఫురాడాన్) 3% గుళికలు @ 30
కిలోలు/ హెక్టారు సాళ్లలో లేదా విత్తడానికి ముందు చల్లుకోవాలి.

ఆలస్యంగా విత్తనాలు చల్లినట్లైతే మొవ్వు చంపే ఈగ తాకిడి పెరుగుతుంది. ఋతుపవనాల ప్రారంభంతో విత్తడం ప్రయోజనకరం.
జూలై 2 వ పక్షానికి ముందు పంటను విత్తాలి. అధిక విత్తన రేటును (సిఫార్సు చేసిన విత్తన రేటుకు 1 ½ రెట్లు) అనుసరించాలి మరియు
పురుగుమందులను అవసరాన్నిబట్టి వాడాలి.
చెదలు మరియు కాండం తొలిచే పురుగు

ఇవి అరికెల పంట యొక్క రెండు ప్రధాన క్రిమి తెగుళ్ళు. విత్తడానికి ముందు మలాథియాన్ 5% చల్లాలి @ 20-25 కిలోలు లేదా మట్టిలో
2% మిథైల్ పారాథియాన్ ధూళిని వేయడం ద్వారా టెర్మిట్లను నివారించవచ్చు.

వ్యాధి మరియు వాటి నివారణ
త్రుప్పు తెగులు

ఎరుపు లేదా కషాయపు రంగు ఛాయలు (స్ఫోటములు) ఆకులపై కనిపిస్తాయి. ఈ వ్యాధి కిరణజన్య సంయోగక్రియకు ఆటంకం
కలిగిస్తుంది మరియు దిగుబడిలో గణనీయమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.
నివారణ చర్యలు

మాంకోజెబ్ 75 WP యొక్క 0.2% ద్రావణాన్ని చల్లడం ద్వారా కొంతవరకు నియంత్రించబడుతుంది.
హెడ్ స్మట్ (స్పాసెలోథెకా డిస్ట్ర్యూన్స్)

ఇది విత్తనంపై వచ్చే వ్యాధి. ప్రభావిత కంకులు సన్నని పసుపు పొరతో కప్పబడిన నల్ల ద్రవ్యరాశితో నిండి ఉంటాయి.
నివారణ చర్యలు

విత్తనాన్ని థైరమ్ లేదా సెరెసాన్తో 2.5 గ్రా / కేజీతో విత్తనం శుద్ధి చేయాలి మరియు విత్తనాలను వేడి నీటిలో 550C వద్ద 7-12 నిమిషాలు
నానబెట్టాలి. GPUK 3 రకం ఈ తెగులును తట్టుకోగలదు.

కోతలు

ఖరీఫ్ సీజన్లో, ఉత్తర భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలలలో పంట కోతకు సిద్ధంగా ఉంటుంది మరియు రబీ సీజన్లో జనవరి
నుండి ఫిబ్రవరి వరకు కోతకోస్తారు.

దిగుబడి

సాగు పద్ధతులను మెరుగుపరచడంతో, హెక్టారుకు 15-18 క్వింటాల్ ధాన్యం మరియు 30-40 క్వింటాల్ గడ్డిని పొందవచ్చు.
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12. ఊదలు ఉత్పత్తి సాంకేతికత
(Echinochloa frumentacea L.)

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

అనుసరణ

కొండలలో ముఖ్యంగా హిమాలయాలు, కొండ ప్రాంతాలు మరియు గిరిజన వ్యవసాయం యొక్క ముఖ్యమైన పంటగా ఊదలు బాగా
ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇది బీహార్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర మరియు మధ్యప్రదేశ్లలో తక్కువ స్థాయిలో పెరుగుతుంది.

మొక్క రకం

ఊదలు యొక్క మొక్క 50-95 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు వరకు నిటారుగా ఉంటుంది, అయితే కాండం మరియు ఆకులు ఆకుపచ్చ రంగులో
ఉంటాయి. దీని ఆకులు చదునైనవి, ఆకర్షణీయమైనవి కొద్దిగా నూగు కలిగి ఉంటాయి. ఈ ధాన్యం తెలుపు లేదా పసుపు రంగులో
ఉంటుంది.
మెరుగైన రకాలు: సరిక్రొత్త మరియు ప్రసిద్ధ రకాల జాబితా క్రింద ఇవ్వబడింది.
వ. సం.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

రాష్ట్రం
ఉత్తరాఖండ్

ఉత్తర ప్రదేశ్

తమిళనాడు
కర్ణాటక

గుజరాత్
బీహార్

ఆంధ్రప్రదేశ్
మధ్యప్రదేశ్

రకాలు

VL 172, VL 207, PRJ 1, VL 29, PRS 1, DHBM 93-3
VL 172 and VL 207, Anurag, VL 29, DHBM 93-3, Kanchan
MDU 1, DHBM 93-3 (DHB 93-3), DHBM 23-3 (DHB 23-3), CO 1, CO 2, VL 181, VL 29
VL 172, RAU 11, VL 181, DHBM 93-3, DHB 93-2, DHBM 23-3 (DHB 23-3)
Gujarat Banti 1, DHBM 93-3, VL 172
VL Madira 181, DHBM 93-3 (DHB 93-3)
DHBM 93-3 (DHB 93-3), DHBM 23-3 (DHB 23-3)

DHBM 93-3 (DHB 93-3), DHBM 23-3 (DHB 23-3)

విత్తన రేటు

కనీస విత్తన మోతాదు సాళ్లలో నాటినట్లైతే హెక్టారుకు 8-10 కిలోలు మరియు చల్లి విత్తినట్లయితే 15 కిలోలు/ హెక్టారుకు అవసరం.
విత్తన శుద్ధి

విత్తనాన్ని సెరెసన్ @ 3 గ్రా / కేజీ విత్తనంతో శుద్ధి చేయాలి.
53

విత్తే సమయం/ ఋతువు

ఈ పంట తమిళనాడులోని వర్షాధార ప్రాంతాలలో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మరియు ఫిబ్రవరి-మార్చిలో సాగునీటి భూములలో,
ఉత్తరాంచల్ మరియు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్-మే నెలలో సాగు చేయడం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఋతుపవనాల ప్రారంభానికి
ముందు పొడి విత్తనాలను కొండ ప్రాంతాలలో చల్లుతారు. ఖరీఫ్ సీజన్ కొరకు ఇది జూన్ నుండి జూలై వరకు మరియు రబీ సీజన్
కొరకు సెప్టెంబర్ నుండి అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది.
విత్తే విధానం

విసిరి చల్లవచ్చు మరియు సాళ్లలో విత్తడం సిఫార్సు చేయబడింది.
వరుసల అంతరం

వరుస నుండి వరుసకు 25 సెం.మీ.దూరం, మొక్కకు మొక్కకు 10 సెం.మీ ల దూరం మరియు 3-4 సెం.మీ లోతు పాటించాలి.
ఎరువుయల యాజమాన్యం

ఎరువులను విత్తనాలు వేయడానికి ఒక నెల ముందు హెక్టారుకు 5-10 టన్నులు వేయాలి. హెక్టారుకు 40 కిలోల నత్రజని, 20 కిలోల
భాస్వరం (P2O5), 20 కిలోల పొటాష్ (K2O) వేయవచ్చు. వివిధ రాష్ట్రాలకు అవసరమైన ఎరువులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్

రాష్ట్రాలు

సిఫార్స్ చేసిన ఎరువులు (NPK)(kg ha-1)
20:20:0

బీహార్, తమిళనాడు

40:20:0

ఉత్తర ప్రదేశ్

40:20:0

ఇతర రాష్ట్రాలు

20:20:0

జీవ ఎరువులు

ఆగ్రోబాక్టీరియం రేడియోబాక్టర్ మరియు ఆస్పెర్జిల్లస్ అవామోరితో విత్తనానికి టీకాలు వేయడం మంచిది.
నీటి యాజమాన్యం

సాధారణంగా ఊదలకు నీటిపారుదల అవసరం లేదు. ఏదేమైనా, పొడి వాతావరణం ఎక్కువ కాలం ఉంటే, 25-30 రోజుల మధ్య ఒక
నీటి తడి మరియు కంకి పోసుకొనే 45-50 రోజుల దశ వద్ద రెండవ నీటితడి ఇవ్వవచ్చు.
ముఖ్యమైన కలుపు మొక్కలు

గడ్డి కలుపు మొక్కలు: ఎర్హినోక్లోవా కోలనం, ఎర్హినోక్లోవా క్రస్గుల్లి (సాడాన్), డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టికం (మక్రా), ఎల్యుసిన్ ఇండికా
(అరికెలు), సెటారియా గ్లౌకా (బాన్రా), సైనోడాన్ డాక్టిలాన్ (డూబ్), ఫ్రాగ్మైట్స్ కార్కా (మోటర్) (బంచారి) సాధారణం.
ఇతర కలుపు మొక్కలు: సెలోసియా అర్జెంటియా (చిలిమిల్), కమెలినా బెంగాలెన్సిస్ (కంకౌవా), ఫిలాంథస్ నిరురి (హుల్హుల్), సోలనం
నిగ్రమ్ (మాకోయి) మరియు అమరాంథస్ విరిడిస్ (చౌలై).
అంతర సాగు

సాళ్లలో విత్తనం వేసినట్లయితే రెండు అంతర సాగులు మరియు ఒక చేతి కలుపు తీయడం చేయాలి. చల్లి విత్తినట్లయితే పంటలో
రెండు చేతి కలుపులు అవసరం.
కలుపు నివారణ

సాళ్లలో నాటినట్లయితే ఒక సారి చేతి కలుపు తీయడం చేయాలి. చల్లి విత్తినట్లయితే పంటలో రెండుసార్లు చేతి కలుపు తీయాలి.
ముందస్తుగా ఐసోప్రొటురాన్ @ 1.0 కిలో/హెక్టారుకు చల్లితే కలుపు నియంత్రణలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. తరువాత 20-25
రోజుల వద్ద 2, 4-D సోడియం (80%) @ 1.0 కిలో/హెక్టారుకు చల్లాలి.
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పంట విధానం

4: 1 వరుస నిష్పత్తిలో ఊదలు+ రైస్ బీన్ ఉత్తరాంచల్ కోసం సిఫార్సు చేయబడింది.

కీటకాలు-తెగుళ్ళు మరియు వాటి నిర్వహణ
మొవ్వు చంపే ఈగ

ఇది ఏకైక తీవ్రమైన తెగులు మరియు గణనీయమైన దిగుబడి నష్టాలను కలిగిస్తుంది.
ఋతుపవనాల ప్రారంభంలో విత్తనాలు నాటినట్లైతే నష్టాన్ని తగ్గించవచ్చు మరియు చౌకైన పద్ధతి.
కాండం తొలిచే పురుగు

దుక్కి తయారీ సమయంలో మట్టిలో ఫోరేట్ @ 15 కిలోలు (10% గుళికలు) చల్లాలి.
చెద పురుగులు

విత్తే సమయంలో హెక్టారుకు 35 కిలోల మట్టిని క్లోర్ఫైరిఫోస్ 5 డి ని కలిపి చల్లాలి. ఎదిగిన పంటలో తెగులు సంభవిస్తే, క్లోర్ఫైరిఫోస్
20 ఎసిన్ 5 ఎల్ నీటిలో పలుచగా చేసి 50 కిలోలు మట్టితో కలిపి 1 హెక్టారుకు సమానంగా చల్లి, తరువాత తేలికపాటి నీటితడి ఇవ్వాలి.
విత్తడానికి ముందు మిథైల్ పారాథియాన్ (2%) 20-25 కిలోలు/హెక్టారుకు చల్లాలి.

వ్యాధులు మరియు వాటి నివారణ
కాటుక తెగులు

పంటలో మూడు వేర్వేరు కాటుక తెగుళ్ళ ద్వారా ప్రభావితమైనప్పటికీ, ఉస్టిలాగో పానిసి-ఫ్రూమెంటసీ వల్ల కలిగే గింజ కాటుక తెగులు
ముఖ్యమైనది.
నివారణ చర్యలు

విత్తనాన్ని థైరమ్ లేదా సెరెసాన్ @ 2.5 గ్రా/కేజీతో శుద్ధి చేయాలి మరియు విత్తనాలను వేడి నీటిలో 55oC వద్ద 7-12 నిమిషాలు
నానబెట్టాలి.

నూర్పిళ్ళు

పంట పక్వానికి వచ్చినప్పుడు కోయాలి. నేలమట్టం నుండి కత్తిరించి పొలంలో పేర్చి వారం తరువాత ఎద్దుల సహాయంతో కాళ్ళ క్రింద
తొక్కడం ద్వారా నూర్పిడి చేస్తారు.

దిగుబడి

హెక్టారుకు 12-15 క్వింటాల్ ధాన్యం మరియు 20-25 క్వింటాళ్ల గడ్డి పొందవచ్చు.
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13. అండు కొర్రలు సాగు – సాంకేతికత
(Panicum ramose L.)

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

అనుసరణ

అండుకొర్రలు సముద్ర మట్టం నుండి 8,000 అడుగుల వరకు రాతి, నిస్సారమైన నేలల్లో పెరుగుతుంది. ఇది దాదాపు అన్ని లోతట్టు
నేలలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది, కాని నీటి-నిరోధిత, కరువు పరిస్థితులలో బాగా పెరగదు. ఇది 11.11౦C కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో
మనుగడ సాగించదు. ఈ ధాన్యం విత్తనాన్ని రకరకాల నేలలు మరియు వాతావరణాలలో పండిస్తారు. ఇతర చిరుధాన్యాల మాదిరిగా,
ఇది మొండి పంట మరియు పొడి భూమికి బాగా సరిపోతుంది.
మెరుగైన రకం

వ . నం
1.

రాష్ట్రం

అన్ని రాష్ట్రాలు

రకం

IIMR AK 2

నాటడం సమయం

అండుకొర్రలును ఏప్రిల్ మధ్య నుండి ఆగస్టు మధ్య వరకు చాలా ప్రదేశాలలో నాటవచ్చు. తరువాత మొక్కలు వేస్తే తక్కువ దిగుబడి
వస్తుంది.
విత్తన రేటు మరియు నాటడం

అండుకొర్రలు వరుసలలో నాటినప్పుడు ఎకరానికి 2 కిలోలు మరియు చేతితో చల్లినప్పుడు 3-5 కిలోలు / హెక్టార్లు అవసరమవుతాయి.
విత్తనాన్ని ఉపరితలంపై మట్టితో కప్పాలి. మంచి దిగుబడి కోసం ఈ పద్ధతి సిఫార్సు చేయబడింది. విత్తిన ఐదవ రోజు నాటికి విత్తనాలు
మొలకెత్తుతాయి.
అంతర పంట

పొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న, జొన్న, సోయాబీన్ మరియు బఠానీలు సాధారణంగా బ్రౌన్-టాప్ తో పంటలను పండిస్తారు. చెట్ల
తోటల్లో కూడా అంతర పంటగా వేయవచ్చు. ఈ పద్ధతి పెద్ద పొలాలకు ఆదర్శంగా ఉంటుంది. దీనిని ఇతర పంటలతో కలిపి అక్కడక్కడ
పండించవచ్చు.
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ఎరువులు

ఫాస్పరస్ మరియు నత్రజనితో వేయుటవలన మేత ఉత్పాదకతను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నేల పరీక్షలు మరియు / లేదా దేశ
సిఫార్సుల ఫలితాల ద్వారా అందించాల్సిన ఎరువుల శాతం నిర్ణయించబడుతుంది.
కలుపు నివారణ

కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి, బాగా పండించే పొలంలో, ఇరుకైన వరుస మధ్య కలుపు లేని స్థలంలో నాటడం మంచిది.
రసాయన కలుపు నివారణ ఎంపికలు పరిమితం. కత్తిరించిన తర్వాత ఇది బాగా పెరగదు, కాబట్టి ఇది ఒక్కసారిగా కోసే పంట.

కీటకాలు-తెగుళ్ళు మరియు వాటి నివారణ

షూట్ ఫ్లై, ఆర్మీ పురుగులు మరియు మిడత ఈ పంటకి చాలా సాధారణ తెగుళ్ళు.
పంట పరిపక్వత

పంట 90-100 రోజుల్లో పరిపక్వం చెందుతుంది.

దిగుబడి

ఎకరానికి ఏడు నుండి ఎనిమిది క్వింటాల్ ధాన్యం మరియు మంచి నాణ్యమైన పశుగ్రాసం నాలుగు ట్రాక్టర్ లోడ్లు లభిస్తుంది.

విత్తన ప్రాసెసింగ్

అండుకొర్రల సాగు చాలా సులభం కాని విత్తనం యొక్క గట్టి-బయటి పొర కారణంగా ప్రాసెసింగ్ కష్టం. ఫలితంగా, రైతులకు ఒక
క్వింటాల్ బ్రౌన్-టాప్ (అండుకొర్రల) విత్తనాల నుండి 40-50 కిలోల బియ్యం మాత్రమే లభిస్తాయి. విత్తనం నుండి ధాన్యాన్ని వేరు
చేయడానికి ముందు గ్రౌండింగ్ రాళ్లను ఉపయోగించాలి.

58

14. తృణధాన్యాలు ప్రాథమిక ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీస్
తృణధాన్యాలు లేదా ముతక తృణధాన్యాలు మొత్తం విత్తనాలుగా ప్రాసెస్ చేయకుండా తినలేము. తృణధాన్యాలు వాటి కేలరీలు మరియు శక్తి
మూలాల వల్ల మొక్కకు మంచి ఆహారంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో, తృణధాన్యాల కోసం డిమాండు పెరగడం,
నాణ్యమైన ధాన్యం అవసరం వల్ల అధిక ధరలకు దారితీసి, వాటి సాగు లాభదాయకంగా మరియు స్థిరంగా ఉంది. తృణధాన్యాలు ఫైటోకెమికల్స్
మరియు డైటరీ ఫైబర్ యొక్క మంచి మూలం అని నిరూపితమైనందున వాటి వాడకంపై దృష్టి పెరిగింది.

తృణధాన్యాలు ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సిన అవసరం

సాధారణంగా, తృణధాన్యాలు లేదా మెతక ధాన్యం యొక్క ప్రాసెసింగ్లో గింజ పైపొరను వేరు చేయడం మరియు కొన్నిసార్లు తినదగిన
భాగం నుండి సూక్ష్మ క్రిమి ప్రభావిత భాగాన్ని తీసివేస్తారు. ప్రజలు తృణధాన్యాల ఆహారానికి తక్కువ ఆదరణ పొందటానికి ప్రధాన కారణాలు.
బయటి కఠినమైన పొర, ఆహారపు అలవాట్లు మరియు బియ్యం లేదా గోధుమల మాదిరిగానే ప్రాసెస్ చేయబడిన తృణధాన్యాల ఉత్పత్తుల
లభ్యత లేకపోవడం తృణధాన్యాలలో ప్రాసెస్ చేసిన వాటితో పోలిస్తే, తమ ప్రాసెస్ చేయని ఉత్పత్తులకు రైతులు మూడింట ఒక వంతు ధరను
అనగా చాలా తక్కువ ధరను పొందుతున్నారు. దురదృష్ట వశాత్తు, తృణధాన్యాల నుండి మైదా వంటి ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి
ఎలాంటి సాంకేతిక ప్రక్రియ అందుబాటులో లేదు. అందువల్ల ఇది వ్యాపారపరమైన అవసరాలను పూర్తిగా సంతృప్తి పరచ లేకపోతున్నాయి.
తృణధాన్యాల యొక్క వినియోగదారుల యొక్క విభిన్న సంస్కృతి, ప్రాంతీయ ఆహారపు ఆలవాట్లును సంతృప్తి పరచడానికి, తరువాతి తరం
ఆహారంగా ఉపయోగించటానికి ప్రాసెసింగ్ విలువ పెంపొందించిన పోషకాల కూర్పు మరియు సరిక్రొత్త సాంకేతిక ప్రక్రియలు అనేక
అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి.
తృణధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు
అరుగుదల స్థాయి

ఎండిన ధాన్యాలు తినడానికి వీలుగా మరియు జీర్ణమయ్యేలా చేయడానికి ప్రాసెసింగ్ అవసరం.

రంగు,రుచి, మంచి సరయిన ప్రొసెసింగ్
వల్ల పెరుగుతుంది

ప్రాసెసింగ్ వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చే ఆహారాల రూపాన్ని, రుచి మరియు ఆకృతిని
గ్రహించేలా చేస్తుంది.

ఆహారభద్రత

లాభాలు

తినడానికి సిద్ధంగా ఉండే (RTE) సౌలభ్యం

వంట చేయడం వలన ధాన్యంలో ఉన్న దోషపూరిత గుణాలను నిష్క్రియం చేస్తుంది మరియు
వేడి, బ్యాక్టీరియా మరియు ఆహారం చెడిపోవడాన్ని నెమ్మది పరుస్తుంది.

త్వరితంగా మరియు తేలికగా భోజనం మరియు పోషక పదార్ధాల కోసం వినియోగదారుల
అవసరాలను తీర్చడం.

ప్రాసెసింగ్ వల్ల ధాన్యాల నుంచి వచ్చే పోషకాలు జీర్ణమవుతాయి. ఆహారంలో లేని పోషకాలను
ప్రధానమైన ధాన్యం ఆధారిత ఆహారాలకు అదనంగా (ఆహార బలవర్థకంగా) చేర్చవచ్చు (ఉదా.
పిండిలో థయామిన్ జోడించబడింది).

ప్రాథమిక ప్రాసెసింగ్ పద్ధతులు

తృణధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ కోసం ఈ యంత్రాలు అనువైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ప్రాథమిక ప్రాసెసింగ్లో ప్రధానంగా, రాళ్ళు వేరు
చేయడం, శుభ్రపరచడం, పొట్టుతీసి వేయటం, పైపొర తీసివేయటం, గ్రేడింగ్ చేయాలి. మరియు నూక లేదా పిండి చేయాలి. త్రుణధాన్యాలను
సాంప్రదాయ మరియు క్రొత్త రకం ఆహారాలకు ఉపయోగించవచ్చు. ముడి లేదా ప్రాసెస్ చేయబడిన ధాన్యాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవాలంటే
పూర్తిగా ఉడికించాలి లేదా పైపొర తొలగించాలి మరియు పిండి చేయాలి. అయితే, ఇంకా వీటి ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగాల యొక్క
అవకాశాలను పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది.
బయటి పొరను తొలగించడం

డి-కార్టికేషన్ అంటే తృణధాన్యాల యొక్క బయటి పొరను పాక్షికంగా తొలగించడం. దంచడం లేదా డి-హల్లింగ్ లేదా ఇతర రాపిడి డిహల్లర్లను ఉపయోగించడం ద్వారా బయటి పొరను తొలగించి బియ్యం చేయవచ్చు.
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దంచడం

సాంప్రదాయకంగా, పొడి, తేమ లేదా తడి ధాన్యంను రాతి రోటితో లేదా చెక్క రోకలితో దంచాలి. సుమారు 10 శాతం నీటిని చల్లి ధాన్యాన్ని
తేమగా చేస్తే బయటి పొరను తొలగించడమే కాక, కావాలనుకుంటే గింజ నుండి మొలక వచ్చే భాగాన్ని వేరు చేస్తుంది. అయితే, ఈ పద్ధతిలో
కొద్దిగా తడి పిండిని చేయాలి. అరికెలును కొంతసేపు వేడి నీటిలో ఉంచి ఆరబెట్టి దంచడం వల్ల పొట్టు కొంచెం తేలికగా ఊడుతుంది. ఇది
రాగిలోని జిగురు గుణాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
తిరుగలిలో విసిరినప్పుడు, ధాన్యం చాలా పొడిగా ఉండాలి. దిగువ రాయిపై చేతితో పట్టుకున్న పైరాయి యొక్క కదలిక ద్వారా చూర్ణం
చేయబడుతుంది. సాధారణంగా, మహిళలు ఈ శ్రమతో కూడిన పనిని చేస్తారు. ఒక రోకలి మరియు రోలుతో కష్టపడి పనిచేసే మహిళలు
గంటకు 1.5 కిలోల ధాన్యాన్ని పొట్టు తీయగలరని కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా పేర్కొన్నారు. ఇది అంత నాణ్యమైన పద్ధతి కాదు.
పొట్టు తీయడం

దీని కోసం బియ్యం డి-హల్లర్స్ లేదా ఇతర రాపిడి డి-హల్లర్లను ఉపయోగించవచ్చు. ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యాలు మెరుగుపరచబడితే మరియు
అవసరానికి తగినంత మంచి-నాణ్యతగల పిండి అందుబాటులో ఉంటే తృణధాన్యాలు మరింత వినియోగదారులకు అవసరానికి విస్తృతంగా
ఉపయోగించబడతాయి. మార్కెట్లో, తృణధాన్యాలు ప్రాసెస్ చేయడానికి అనేక యంత్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ముడి జొన్న ధాన్యం మరియు పొట్టు తీసిన జొన్న ధాన్యం యొక్క పోషక కూర్పు (100 గ్రాములకి)
వ. సం
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

పోషక పదార్థం
తేమ (%)
యాష్ (%)
మాంసకృత్తులు(%)
కొవ్వు (%)
పిండిపదార్థాలు (%)
ఐరన్ (మి. గ్రా)
కాల్షియం (మి. గ్రా)
జింక్ (మి. గ్రా)
రిబోఫ్లేవిన్ (మి. గ్రా)
శక్తి (మి. గ్రా)

ముడి జొన్న ధాన్యం
11.90
1.60
10.40
1.90
72.60
4.10
25.00
1.60
0.13
349

పొట్టు తీసిన జొన్న ధాన్యం
10.00
1.70
6.56
1.10
76.15
2.90
12.09
1.10
0.80
340

మూలం: దయకర్ రావు బి. మరియు ఇతరులు, న్యూట్రియా-సిరియల్స్ 2018. -తృణధాన్యాలు యొక్క పోషక మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR హైదరాబాద్. పేజీలు 96.

తృణధాన్యాలలో డి-హల్లింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు

నీటితో కలిపినప్పుడు పిండి ఉబ్బి ముద్దగా ఏర్పడే ప్రత్యేక లక్షణం
గోధుమలకు ఉంది. తృణధాన్యాల పిండిలో ఈ లక్షణాలు ఉండవు.
అందువల్ల, పోషకాలను లోపించడం ద్వారా అనేక వినూత్నమైన
తినుబండారం తినడానికి సిద్ధంగా ఉండే తృణధాన్యాల ఆధారిత
ఉత్పత్తులను తయారు చేయవచ్చు. అధిక శక్తి కలిగిన పెసర (30%)
తో మాల్టెడ్ రాగి (70%) కలిపి ఆహారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ
ప్రాసెసింగ్ సాధ్యపడుతుంది.
డి-కార్టికేషన్ మొత్తం ప్రోటీన్ మరియు లైసిన్ శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది,
ఇది ఆహారములో ప్రొటీన్ వినియోగాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఖనిజాల
నష్టం కూడా తక్కువగా ఉంది. డి-కార్టికేషన్ పోషకాల యొక్క
ఆహార లభ్యతను మరియు వినియోగదారులు తినే ఆహార శాతాన్ని
పెంచుతుంది. వరిగెలులో 100 గ్రాముల ధాన్యంలో, 170 నుండి 470
మి.గ్రాల ఐరన్ శాతం ఉంటుంది మరియు డీహల్లింగ్ ఫలితంగా ఫైటేట్
శాతం తగ్గుతుంది.
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Major millet dehuller

పొట్టు తీయడం చేయడం వల్ల, ఫైటిన్ భాస్వరం
శాతం వరిగెలులో 12%, సామలు లో 39%,
అరికెలు లో 25% మరియు ఊదలలో 23%
తగ్గింది.
పొట్టు తీయడం చేయడం వల్ల జొన్నలో 40 నుండి
50% ఫైటేట్లు, భాస్వరం రెండింటినీ తొలగించ
గలదు. జొన్నలో ఇనుము యొక్క జీవ లభ్యత
ఫైటిన్ భాస్వరం ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితం
చేయవచ్చు.
జొన్న ధాన్యం యొక్క అయానిన్ కారణం
చేయగల ఇనుము మరియు కరిగే జింక్ శాతం
యొక్క గణనీయమైన పెరుగుదల వల్ల ఈ రెండు
సూక్ష్మపోషకాల యొక్క మెరుగైన జీవ లభ్యతను
చూపించింది. దీనివల్ల పొట్టు తొలగించే
సమయంలో పైపొరతో పాటు, ఫైటేట్లు, ఫైబర్
మరియు వర్ణ విరంజకాలను తొలగించడం
కూడా జరుగుతుంది.

Millet mill dehuller - Type I

Destoner-cumGrader-cum-Aspirator

61

Millet mill dehuller - Type II

Millet pulverizer

Small millets polisher

పిండితో పోలిస్తే వివిధ జొన్న విలువ-పెంపొందిత ఉత్పత్తుల యొక్క పోషక విలువల పట్టిక
ఉత్పత్తి పేరు

తేమ
(గ్రా)

ప్రోటీన్
(గ్రా)

కొవ్వు
(గ్రా)

మొత్తం ఫైబర్
(గ్రా)

కరగనిది
DF (g)

కరిగేది
DF (g)

కార్బో-హైడ్రేట్లు
(గ్రా)

శక్తి
(కాలరీలు)
330

జొన్న పిండి

13.80
7.89

11.92

2.62

12.71

9.77

2.94

63.22

జొన్న రవ్వ

8.97

7.15

1.20

9.23

7.92

1.31

77.74

5.09

2.40

5.97

0.54

74.90

జొన్న సోయా
మిశ్రమం
జొన్న పాస్తా

జొన్న అటుకులు
జొన్న బిస్కెట్

11.47

13.80
5.67

6.20

8.39

4.59

2.80

1.38

24.50

9.69

8.10

1.59

5.56

4.82

0.74

5.27

3.54

1.73

5.43

76.15

76.21

60.29

355

350

355

342
481

మూలం: దయకర్ రావు బి. మరియు ఇతరులు, 2018. న్యూట్రియా-తృణధాన్యాలు యొక్క పోషక మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR హైదరాబాద్, ఇండియా. పేజీలు 96.

పార్-బాయిలింగ్

పార్-బాయిలింగ్ అనేది ప్రాథమికంగా ఊక లేదా పైపొరతో పాటు ధాన్యాన్ని పాక్షికంగా వండే ప్రక్రియ. ముడి ధాన్యంను ఆవిరిలో కొంతసేపు
ఉడికించి ఎండపెట్టాలి. తరువాత పొట్టు మరియు పైపొరను సులువుగా తొలగించవచ్చు.
మర పట్టడం

మర పట్టడం అనేది గింజలో పిండి పదార్థం నుండి ఊక మరియు దెబ్బతిన్న భాగాన్ని వేరుచేసే ప్రక్రియ. సహజంగా దంపుడు మిల్లులో
వివిధ రకాల జల్లెడలను ఉపయోగించి పిండి మరియు రవ్వను వేరు చేయవచ్చు. విత్తన పొట్టు చేయడానికి మిల్లింగ్ చేయడం వల్ల
ధాన్యాలలో మాంస కృతులు, తినదగిన పీచుపదార్థం, విటమిన్లు మరియు ఖనిజ పదార్థాలు కొంతవరకు తగ్గుతాయి కాని ఇందువల్ల మంచి
వినియోగదారుల ఆమోదయోగ్యత, పోషకాల యొక్క మెరుగైన జీవ లభ్యత మరియు మెరుగైన ఉత్పత్తుల తయారీ అనుకూల లక్షణాల ద్వారా
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ఇది భర్తీ చేయబడుతుంది. సజ్జ (పెర్ల్ మిల్లెట్)లో నుండి వచ్చే ఊక భిన్నమైనది. ఇందులో తినదగిన నూనె మరియు పీచు పదార్థం ఉన్నాయి.
నూనె తీసేసిన తృణధాన్యాల పొట్టును అధిక-పీచు పదార్థాలు ఉన్న ఆహారాలను రూపొందించడంలో ముడి పదార్థంగా ఉపయోగించవచ్చు,
ఎందుకంటే ఇది నూనెతో కూడిన వరిపొట్టుతో పోలిస్తే సిలికా అతితక్కువ లేదా అసలు లేకుండా ఉంటుంది. జొన్నలో మిల్లింగ్ మరియు
ఇతర ఉత్పత్తులలో పోషక ప్రమాణాలుకు సంబంధించిన వివరాలు క్రింది పట్టికలో ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రాసెస్ చేసిన తృణధాన్యాల జీవన విలువ
మరియు జీర్ణక్రియ క్రింద పట్టికలో ఇవ్వబడింది.
జొన్న (100 గ్రాముల చొప్పున) మిల్లింగ్ ప్రక్రియపై రసాయన, ఖనిజ మరియు విటమిన్ కూర్పు
పారామీటర్లు

ముడి ధాన్యం

పిండి

సన్న రవ్వ(idli)

దొడ్డు ర్రవ్వ (Upma)

తేమ

11.90

13.80

10.17

8.97

యాష్ (%)

1.60

1.60

0.73

2.03

ప్రోటీన్

10.40

6.20

6.65

7.15

కొవ్వు (%)

1.90

2.80

1.70

1.20

కార్బోహైడ్రేట్లు (%)

72.60

76.15

77.75

77.74

ఐరన్ (mg)

4.10

8.40

10.57

5.10

కాల్షియం (mg)

25.00

10.03

7.55

5.75

క్రోమియం (mg)

0.008

0.008

1.27

1.48

జింక్ (mg)

1.60

1.30

1.21

1.38

రిబోఫ్లేవిన్ (mg)

0.13

0.38

0.11

1.09

శక్తి (Kcal / 100g)

349

355

350

350

మూలం: దయకర్ రావు బి. మరియు ఇతరులు, 2018. న్యూట్రియా-తృణధాన్యాలు యొక్క పోషక మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR హైదరాబాద్, ఇండియా. పేజీ నం 96.

జొన్న ప్రాసెసింగ్ సమయంలో స్థూల మరియు సూక్ష్మ పోషక మార్పులు (100 గ్రాముల చొప్పున)
తేమ

పారామీటర్లు

యాష్ (%)
ప్రోటీన్

కొవ్వు (%)

కార్బోహైడ్రేట్లు (%)
ఐరన్ (mg)

కాల్షియం (mg)

క్రోమియం (mg)
జింక్ (mg)

మెగ్నీషియం (mg)
రిబోఫ్లేవిన్ (mg)

శక్తి (Kcal / 100g)

దొడ్డు రవ్వ

అటుకులు

సేమియా

పాస్తా

పేలాలు

బిస్కెట్లు

8.97

13.80

8.43

11.47

5.87

5.67

2.03

0.63

0.77

0.77

0.63

2.00

7.15

5.09

8.39

8.39

5.04

4.59

1.20

2.40

1.38

1.38

2.60

24.50

77.74

74.99

76.21

76.21

83.06

60.29

5.10

87.78

64.51

64.51

2.40

2.25

5.75

93.15

54.51

64.51

10.26

68.80

1.47

0.90

0.20

0.215

1.40

0.51

1.38

8.78

7.49

5.74

4.51

BDL

86.02

80.51

67.48

67.48

86.77

56.10

01.09

0.02

1.28

1.28

0.15

2.26

350

342

355

355

376

481

మూలం: దయకర్ రావు బి. మరియు ఇతరులు, 2018. న్యూట్రియా-తృణధాన్యాలు యొక్క పోషక మరియు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు. ICAR-IIMR, హైదరాబాద్, ఇండియా, పేజీ నం 96.
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మిల్లెట్ల యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్ చర్యపై ప్రాసెసింగ్ ప్రభావం

యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన శరీరంలో కొన్ని రకాల కణాల నష్టాన్ని నిరోధించే లేదా ఆలస్యం చేసే పదార్థాలు. తృణధాన్యాలు, పండ్లు
మరియు కూరగాయలతో సహా అనేక ఆహారాలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కనిపిస్తాయి. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మన శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ ను
మేరుగుపర్చడానికి సహాయపడతాయి మరియు ఇది మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కొర్రల యొక్క వివిధ ప్రాసెసింగ్ పద్ధతులు
మొత్తం ఫినోలిక్ శాతం (టిపిసి), మొత్తం ఫ్లేవనాయిడ్ శాతం (టిఎఫ్సి) మరియు ఆరు రకాల ఫినోలిక్ ఆమ్లాలపై ప్రభావం చేస్తుంది.
ముడి తృణధాన్యాలతో పోలిస్తే, పొట్టుతీసిన తృణధాన్యాల యొక్క టిపిసి తగ్గుతుంది మరియు పొట్టుతీసిన తృణధాన్యాలయొక్క టిఎఫ్సి
పెరుగుతుంది. పొట్టుతీసిన తృణధాన్యాలతో పోలిస్తే వండిన మరియు ఉడికించిన తృణధాన్యాల యొక్క టిపిసి మరియు టిఎఫ్సి తగ్గుతుంది.
అయినప్పటికీ, మొత్తం ఫినోలిక్ శాతం మరియు సిన్నమిక్ యాసిడ్ శాతం వండిన తృణధాన్యాలలో అధికంగా ఉన్నాయి. ఇది ఫినోలిక్
సమ్మేళనాలు, సిన్నమిక్ ఆమ్లం మరియు ఫైటిక్ ఆమ్లం వంటి నమూనాలలో కనిపించే సహజ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లలోఎక్కువ సంబంధం కలిగి
ఉంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ పనితనం మరియు సిన్నమిక్ యాసిడ్ మధ్య పరస్పర సంబంధాలు 0.75 నుండి 0.89 వరకు ఉండగా, యాంటీ
ఆక్సిడెంట్ పనితనం మరియు మొత్తం ఫినోలిక్ శాతం 0.83 నుండి 0.91 వరకు ఉన్నాయి. అందువల్ల, వండిన తృణధాన్యాలు మంచి ఆహారం.
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15. మిల్లెట్ల ద్వితీయ ప్రాసెసింగ్
ప్రాథమికంగా ప్రాసెస్ (శుద్ధి) చేసిన ముడి పదార్థాన్ని ఆహార వినియోగానికి లేదా తినడానికి సిద్ధంగా (రెడీ-టు-ఈట్) ఉన్న మరియు
వండడానికి సిద్ధంగా (రెడీ-టు-కుక్) ఉన్న ఉత్పత్తులకు అనువైన ఉత్పత్తిని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఇవి వంట సమయాన్ని తగ్గించి,
సౌకర్యవంతమైన ఆహారంగా ఉపయోగపడుతాయి. తృణధాన్యాల ప్రాసెసింగ్ యొక్క సాంప్రదాయ (పాపింగ్ మరియు ఫ్లేకింగ్)
మరియు సమకాలీన పద్ధతులు (ఎండబెట్టడం మరియు ఎక్స్ ట్రూడెడ్ వంటలు) తృణధాన్యాలను ఎక్కువగా మరియు తినడానికి
సిద్ధంగా ఉన్న ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు, తద్వారా ఆహారంగా వాటి వినియోగం పెరుగుతుంది.
ధాన్యాన్ని ముడి ధాన్యాల కంటే పేలాలుగా మార్చే ప్రక్రియ, ముడి కొవ్వు మరియు ముడి పీచు పదార్థాలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ మరియు శక్తి విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనికి కారణం కొవ్వు మరియు నార (ఫైబర్) పదార్థాలు ధాన్యంలో
బయటి పొరలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. తద్వారా లోపలి పొరలో ఉన్న పోషకాలతో పోలిస్తే ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఇది ఎక్కువగా
ప్రభావితమవుతుంది. అందువల్ల, పఫింగ్ పరిస్థితుల యొక్క కొత్త టెక్నాలజీ ఆప్టిమైజేషన్, పాపింగ్ టెక్నిక్ను ఉపయోగించి ఇతర ప్రీట్రీట్మెంట్స్ తో కలిపి తృణధాన్యాల నుండి తినడానికి సిధ్ధంగా ఉండే పదార్థాలను వాణిజ్య స్థాయిలో విస్తరించవచ్చు. తద్వారా మిల్లెట్
ధాన్యాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ధృడమైన ఎండోస్పెర్మ్, దాదాపు గోళాకారం మరియు చిన్న పరిమాణం
కారణంగా తృణధాన్యాల అటుకుల కోసం, బియ్యం అటుకుల కోసం ఉపయోగించే ఎడ్జ్ రన్నర్ కాకుండా హెవీ డ్యూటీ రోలర్ ఫ్లేకర్
అవసరం. హైడ్రోథర్మల్ చికిత్సలు స్టార్చ్ యొక్క థర్మో-భౌతిక లక్షణాలను తొలగించి అటుకులు చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియలో మెయిలార్డ్
ప్రతిచర్య జరుగుతుంది. దీనిలో అల్యూరోన్ పొరలో ఉన్న చక్కెరలు తృణ ధాన్యాల యొక్క అమైనో ఆమ్లాలతో ప్రతిస్పందిస్తాయి
మరియు ఆహ్లాదకరమైన ఎంతో సుగంధాన్ని ఇస్తాయి.
అటుకుల ప్రక్రియలో ఫైటేట్స్, విటమిన్లు మొదలైన పోషక నిరోధకాలను తగ్గిస్తుంది, ఖనిజాల జీవ లభ్యతను పెంచుతుంది. ఉత్పత్తికి
మంచి రూపాన్నిస్తుంది. ఇలా ప్రొటీన్ మరియు కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణతను పెంచుతుంది. వీటితో పాటు, బేకింగ్ టెక్నాలజీలను కూడా
బాగా ఉపయోగించవచ్చు. అనేక అధ్యయనాలలో తృణధాన్యాల పోషకత విషయంలో గోధుమ ఆధారిత ఉత్పత్తులతో సమానంగా
ఉన్నట్లు సిఫార్సు చేస్తున్నాయి. ఇది తృణధాన్యాలను పండించే రైతుల ధైర్యాన్ని పెంచేదిగా ఉండి మరియు తృణధాన్యాల ఆహార
ఉత్పత్తుల డిమాండ్ను పెంచింది.
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జొన్న ముయెస్లీ

తృణధాన్యాల వర్మిసెల్లి మరియు పాస్తా
తృణధాన్యాల కుకీలు

తృణధాన్యాల బ్రెడ్ / బన్
తృణధాన్యాల కేక్

తృణధాన్యాల పిజ్జా

1. రాగి మాల్ట్ తయారీ

మంచి అంకురోత్పత్తి కలిగిన మంచి నాణ్యమైన రాగిని మాల్ట్ తయారీకి వాడాలి. ధాన్యాన్ని మొదట నీటిలో కడగాలి. తరువాత 1824 గంటలు ఒక పాత్రలో శుభ్రమైన నీటిలో ధాన్యాన్ని నానబెట్టాలి. నీటిని రెండు లేదా మూడుసార్లు మార్చాలి. 12 గంటల సేపు
నానబెట్టిన తరువాత, ధాన్యాన్ని బయటకు తీసి మళ్ళీ కడగాలి. అదనపు నీటిని తీసివేసిన తరువాత, ధాన్యాన్ని గోనె సంచి (గన్నీ
బ్యాగ్) లేదా మందంపాటి వస్త్రం మీద పరిచి, ఉష్ణోగ్రత మరియు తేమను బట్టి మరొక గుడ్డతో కప్పాలి. తద్వారా ఇది ఒకేవిధమైన
మొలకలు ఏర్పడటానికి దోహదపడుతుంది. అంకురోత్పత్తి సమయంలో మొలకలు తేమగా ఉండటానికి అవసరమైనప్పుడు మధ్య
మధ్యలో నీటిని చల్లుకోవాలి. రాగికి రెండు రోజుల అంకురోత్పత్తి కాలం సరిపోతుంది. అంకురోత్పత్తిని ఎక్కువసేపు ఉంచినట్లయితే,
వేర్లు మరియు కాండం పెరుగుతాయి, దీనివల్ల మాల్టింగ్ నష్టం అధికంగా జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఆహారం జీర్ణక్రియను
ప్రోత్సహించే ఎంజైమ్ల అభివృద్ధి జరుగుతుంది. వాటిలో ముఖ్యమైనవి పిండి పదార్థాలు, మాంస కృత్తులు మరియు కొవ్వు జీర్ణమయ్యే
ఎంజైములు. రాగిలో పిండి పదార్ధం ఎక్కువ మరియు ముఖ్యమైన ఎంజైమ్ అమైలేస్ కూడా ఉంటుంది. తరువాత, ఒక వస్త్రంపై పల్చగ
పరచి ధాన్యాన్ని 6-8 గంటలు ఎండలో ఎండబెట్టాలి. ఎండిన వెంటనే, శుభ్రమైన, పొడివస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ధాన్యాన్ని సున్నితంగా
రుద్దడం ద్వారా మొలకలు తొలగించబడతాయి. వేరు చేయబడిన మొలకలు మాల్టెడ్ రాగిని వదిలివేస్తాయి. ఒక ఇనుప పాత్రలో
మాల్టెడ్ రాగిని తీసుకొని 65-70oC వద్ద వేడిచేసి కొంచెం వేయించాలి. దీనివల్ల మాల్టింగ్ పిండి పదార్థాలు మరియు మాంసకృత్తుల
జీర్ణస్థాయిని పెంచుతుంది మరియు అదనంగా నీటిలో కరిగే విటమిన్లు ఖనిజాలు, ఇతర జీవ పోషకాలు మెరుగు పరచబడతాయి.
వేయించిన ధాన్యాన్ని పిండి పట్టాలి మరియు 80 నుండి 100 జల్లెడ మెష్ ద్వారా లేదా మస్లిన్ వస్త్రం ద్వారా జల్లెడ పట్టాలి. అలా రాగి
పొందిన పోషక నాణ్యత, మెరుగైన జీర్ణ ఎంజైమ్లను కలిగి ఉండి, అనుబంధాహారంగాను, శిశు ఆహారాలు, మాల్టెడ్ పాల ఆహారాలు,
ఆరోగ్య ఆహారాలు, వైద్య ఆహారాలు మొదలైనవి తయారు చేయడానికి అనువుగా ఉంటుంది. సెంట్రల్ ఫుడ్ అండ్ టెక్నలాజికల్ రీసెర్చ్
ఇ�స్టిట్యూట్ (సిఎఫ్టిఆర్ఐ), మైసూర్ వారు రాగి మాల్ట్ ఆధారిత అనుబంధాహారాలను అభివృద్ధి చేసింది.
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2. తృణ ధాన్యాల పేలాలు

తృణ పేలాలు అనేది వేయించి పప్ఫింగ్ చేయటం లేదా గన్ పఫింగ్ యొక్క ఫలితం. ఇక్కడ తృణ ధాన్యం (ధాన్యం యొక్క సారూప్య
ఆకారం) కు అనుగుణంగా గరిష్ట పరిమాణంకి ఉబ్బుతుంది. ఇది గన్ మెషిన్ ను ఉపయోగించి పఫ్ చేయబడిన RTE (తినడానికి
సిద్ధంగా ఉంది) చిరుతిండి. గన్ పప్ఫింగ్ మెషిన్ ఒక తిరిగే బారెల్పై పొట్టు తీసిన తృణ ధాన్యంతో నింపబడుతుంది మరియు
మిశ్రమాన్ని కాల్చడం వలన తృణ పేలాలు ఉత్పత్తి అవుతుంది. పఫ్స్ దిగుబడి 94%; ఉప-ఉత్పత్తి దిగుబడి 6% (చిన్న పఫ్స్ మరియు
పఫ్డ్ ధాన్యాలు).

జొన్న

సజ్జ

కొర్ర

తృణ ధాన్యం

వర్గీకరణ

పొట్టు తీయటం

నీరుచల్లటం

కండిషనింగ్

పొట్టు తీసిన ధాన్యం

గన్ పప్ఫింగ్

జొన్న పేలాలు

తృణ పేలాలు

సజ్జ పేలాలు

తృణ పేలాల తయారీ ప్రక్రియ
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కొర్ర పేలాలు

3. ఎక్స్ ట్రూడెడ్ స్నాక్స్ (వెలికితీసిన ఉత్పత్తులు)

ఎక్స్ ట్రూడెడ్ స్నాక్స్ రెడీ-టు-ఈట్ (తినడానికి సిద్ధంగా ఉండే) ఉత్పత్తులు. ఇవి ట్విన్-స్క్రూ హాట్ ఎక్స్ ట్రూడర్ ను ఉపయోగించి
తయారుచేయబడతాయి. ఇది వేడెక్కిన గుండ్రని మరియు మైనస్ ఆకారపు అచ్చులలోకి పంపడం ద్వార వండిన ఉత్పత్తిని సృష్టిస్తుంది.
వాణిజ్యపరంగా వెలికితీసిన స్నాక్స్ చాలావరకు మొక్కజొన్న నుండి తయారు చేయబడతాయి; ఇక్కడ ఎక్స్ ట్రూడర్ లో జొన్న గ్రిట్స్,
బియ్యం, రాగి, గోధుమ మరియు మొక్కజొన్న పిండితో ఆహారం తయారవుతుంది. నీరు కలిపి కండిషనింగ్ చేసిన ఈ మిశ్రమాన్ని
స్నాక్స్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ట్విన్-స్క్రూ-ఎక్స్-ట్రూడర్ గుండా పంపుతారు. రూపం మరియు రుచిలో వైవిధ్యాలను సృష్టించడానికి
కావలసిన సుగంధ ద్రవ్యాలను కూడా దీనికి కలపవచ్చు. వెలికి తీసిన పదార్థాలను ఎండపెట్టాలి. స్నాక్స్ దిగుబడి - 90%, ఉప-ఉత్పత్తి
దిగుబడి - 10%.

తృణ ధాన్యం
తృణ ధాన్యం

వర్గీకరణ

నీరు కలపడం

పేకింగ్ చేయటం

వెలికితీసిన ఉత్పత్తులు

పిండి ముద్దను కట్ చేసి
రూపుదాల్చడం

ఎక్స్ ట్రూడెడ్ స్నాక్స్ తయారీ ప్రక్రియ
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4. ఎక్స్ ట్రూడెడ్ ఫ్లేక్స్ (వెలికితీసిన అటుకులు)

ఎక్స్ ట్రూడెడ్ ఫ్లేక్స్ రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తులు, ఇవి ట్విన్-స్క్రూ-హాట్ ఎక్స్-ట్రూడర్ను ఉపయోగించి తయారుచేయబడతాయి, ఇది
తాపనను ఎక్స్ ట్రూషన్ చర్యతో కలిపి రౌండ్ ఆకారపు ఉత్పత్తిని తయారుచేయడానికి రోలర్ ఫ్లేకర్ మెషీన్లో మరింత చదునుగా
ఉంటుంది. వెలికితీసిన రేకులు జొన్న గ్రిట్స్ (ఫ్లేక్స్), గోధుమ మరియు మొక్కజొన్న పిండి నుండి తయారవుతాయి. అల్పాహారంనకు
రూపం మరియు రుచిలో రకాలను సృష్టించడానికి కావలసిన సుగంధ ద్రవ్యాలతో పూత వేయవచ్చు. అటుకుల (ఫ్లేక్స్) దిగుబడి - 88%;
ఉప-ఉత్పత్తి దిగుబడి - 12% (ఉత్పత్తి ద్వారా తీసివేయబడినది, చదును చేయని అటుకులు).

వరిగెలు

అండు
కొర్రలు

సజ్జలు

రాగులు

జొన్నలు

సామలు

కొర్రలు

ఊదలు

తృణ ధాన్యం

వర్గీకరణ

నీటిలో కాసేపు
నానించాలి

వెలికితీసిన
పేలాలు

రోడర్ ఫ్లేకింగ్

కలపడం

పేకింగ్ చేయటం

వరిగెల
అటుకులు

అండు కొర్ర
అటుకులు

సజ్జ
అటుకులు

రాగి
అటుకులు

జొన్న
అటుకులు

సామ
అటుకులు

ఎక్స్ ట్రూడెడ్ ఫ్లేక్స్ తయారీ ప్రక్రియ
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కొర్ర
అటుకులు

ఊద
అటుకులు

తక్షణ మిశ్రమాలు

5. తక్షణ జొన్న ఇడ్లీ మిశ్రమం

ఇడ్లీ అనేది ఎక్కువగా దక్షిణ భారత దేశపు వంటకాల్లోని దేశీయ సాంప్రదాయ అల్పాహారం. ఇది బియ్యం, రవ్వ మరియు పప్పుధాన్యాల
మిశ్రమము. దీనిని నీటి ఆవిరి (ప్రషెర్ కుక్కర్) తో తయారు చేస్తారు. దీనిని సాధారణంగా కూరగాయల మసాలా లేదా పచ్చడితో
తింటారు. దీనిలో జొన్న ఇడ్లీ మిశ్రమం, జొన్న రవ్వ + మినప పప్పు, ఉప్పు, సిట్రిక్ యాసిడ్ మరియు సోడియం బైకార్బోనేట్ ప్రధాన
పదార్థాలుగా ఉపయోగించబడ్డాయి. అన్ని పదార్థాలు గ్రైండర్లో ఒకే విధంగా కలపబడ్డాయి. సూత్రీకరించిన మిశ్రమం MPET ప్యాకింగ్
మెటీరియల్లో ప్యాక్ చేయబడింది.

జొన్న
తక్షణ ఇడ్లీ మిశ్రమం

జొన్న రవ్వ + మినప పప్పు

రవ్వ జల్లించాలి

పేకింగ్ చేయటం

మిశ్రమాన్ని కలపాలి

ఉప్పు +నిమ్మ ఉప్పు +
సోడియం బై కార్బనేట్

జొన్న ఇడ్లీ మిశ్రమం

తక్షణ జొన్న ఇడ్లీ మిశ్రమం
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6. తక్షణ ఉప్మా మిక్స్

ఉప్మా అనేది దక్షిణ భారతదేశపు వంటకాలలో ఒకటి. ఇది గోధుమ / బియ్యం నుండి తయారుచేసిన రవ్వ, పప్పుధాన్యాలు,
పోపుగింజలు మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలతో కూడిన సమ్మేళనం. తక్షణ జొన్న ఉప్మా మిశ్రమం జొన్న రవ్వ, శెనగ పప్పును ఉపయోగించి
తయారుచేయవచ్చు. ఆవాలు, కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి, ఉప్పు, నూనెను పదార్థాలుగా ఉపయోగించాలి. రవ్వ, ఆవాలు, శెనగ పప్పు
విడిగా వేయించాలి. జొన్నరవ్వకు, వేయించిన ఆవాలు, శెనగ పప్పు, కరివేపాకు ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఎండబెట్టిన కలిమిశ్రమం MPET
ప్యాకింగ్ మెటీరియల్లో ప్యాక్ చేయాలి.

జొన్న
జొన్న రవ్వ
ఉప్పు కలపండి
మిశ్రమాన్ని కలపండి

జల్లెడ పట్టడం

శెనగ పప్పు + ఆవాలు
కలపాలి

కరివేపాకు, ఎండు మిర్చి
కలపండి

నూనెలో వేయించాలి

తక్షణ ఉప్మా మిక్స్

పేకింగ్ చేయటం

ఉప్మా మిక్స్

తక్షణ ఉప్మా మిక్స్ తయారీ ప్రక్రియ
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7. తక్షణ దోస మిశ్రమం

దోస అనేది ఎక్కువగా దక్షిణ భారతీయ వంటకాల్లోని దేశీయ సాంప్రదాయ అల్పాహారం. ఇది బియ్యం, రవ్వ మరియు పప్పుల
నుండి తయారైన అట్టు. సాధారణంగా దీనిపై కూరగాయల మసాలా నింపడం లేదా పచ్చడితో తీసుకుంటారు. తక్షణ జొన్న దోస
మిశ్రమంను జొన్న పిండి, మినప్పప్పు (2: 1), ఉప్పును కలిపి తయారు చేయాలి; సిట్రిక్ యాసిడ్ మరియు సోడియం బైకార్బోనేట్ ప్రధాన
పదార్థాలుగా ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు గ్రైండర్లో ఒకే విధంగా కలపబడ్డాయి. కలిపిన మిశ్రమం MPET ప్యాకింగ్ మెటీరియల్లో
ప్యాక్ చేయబడింది.

జొన్న
జొన్న పిండి &
మినప్పప్పు (2: 1)

ఉప్పు, నిమ్ముప్పు &
వంట సోడా కలపండి

మిశ్రమాన్ని కలపండి

పేకింగ్ చేయండి

Sorghum dosa Rawa

తక్షణ దోస మిక్స్ తయారీ ప్రక్రియ
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8. తక్షణ పొంగల్ మిక్స్

పొంగల్ ఒక రుచికరమైన దక్షిణ భారత సాంప్రదాయ అల్పాహార వంటకం. దీనిని సాధారణంగా బియ్యం మరియు పెసలు నుండి
తయారుచేస్తారు. ప్రాసెస్ చేసిన జొన్న, పెసలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు మరియు పోపుగింజలు ఉపయోగించి తక్షణ పొంగల్ మిశ్రమాన్ని
తయారు చేయవచ్చు. ఈ మిశ్రమాన్ని మూడు కప్పుల వేడినీటిలో వేసి, నెయ్యి లేదా పాలతో కలిపి మూడు విజిల్స్ వరకు ప్రెజర్ కుక్కర్లో
ఉడికించాలి. సూత్రీకరించిన మిక్స్ MPET ప్యాకింగ్ మెటీరియల్లో ప్యాక్ చేయబడింది.

జొన్న
జొన్నఅటుకులు (మందం)
& పెసరపప్పు

పోపు దినుసులు
కలపండి

మిశ్రమాన్ని బాగా కలపండి

పేకింగ్ చేయండి

------

తక్షణ పొంగల్ మిక్స్ తయారీ ప్రక్రియ
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9. మిల్లెట్ ఇన్స్టంట్ లడ్డూ మిక్స్

లడ్డూ అనేది పిండి / సెమోలినా, తక్కువ కేలరీల చక్కెర, పాకం మిశ్రమం నుండి తయారైన భారతీయ తీపి పదార్థం. ఇది బంతి
ఆకారంలో ఉంటుంది. ఇది కాల్చిన జొన్న పేలాల పిండి, రాగి పిండి, సజ్జ పిండి నుండి దీనికి తక్కువ క్యాలరీల చక్కెర పొడితో పాటు
ఇందులో పండ్లు మరియు యాలకులు కలుపుతారు. మిశ్రమాన్ని నెయ్యి లేదా పాలతో కలిపి గుండ్రని బంతుల ఆకారంగా తయారు
చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారయిన మిక్స్ MPET ప్యాకింగ్ మెటీరియల్లో ప్యాక్ చేయబడుతుంది.

తృణధాన్యాల పిండి
(జొన్న, రాగి &సజ్జ)
ఆరబెట్టాలి

జొన్న

రాగి
జల్లించుట

వేయించుట

చక్కెర పొడి
జోడించండి

వేయించిన పొడి పండ్లు
మరియు ఏలకులు జోడించండి

పాకేజింగ్

తక్షణ లడ్డూ మిక్స్ తయారీ ప్రక్రియ
74

10. జొన్న ముయెస్లీ

ముయెస్లీ అనేది తేనె మరియు పొడి పండ్లను జొన్న అటుకులలో కలపడం ద్వారా తయారైన వంటకం. జొన్న ముయెస్లీ మిశ్రమాన్ని
తయారుచేసే విధానం, మందపాటి అటుకులు పొడిగా వేయించి తేనెతో పూత వేయాలి. జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండు ద్రాక్షలను
వేయించి దీనికి కలపాలి.

జొన్న
జొన్న అటుకులు

తేనె జోడించండి

వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్
కలపండి

పాకేజింగ్

జొన్న ముయెస్లీ

మిశ్రమాన్ని కలపండి

జొన్న ముయెస్లీ తయారీ ప్రక్రియ

75

11. మిల్లెట్స్ సెమోలినా (రవ్వ/సుజి)

తృణధాన్యాలు (సజ్జ, రాగి మరియు కొర్ర) డ్రై మిల్లింగ్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. పొడి ధాన్యాలు శుభ్రపరచడం మిల్లింగ్ ప్రక్రియతో
ప్రారంభమవుతుంది. శుభ్రపరిచిన ధాన్యాన్ని దంపుడు మిల్లులలో మిల్లు చేసి ఎండోస్పెర్మ్, గింజ మరియు పొట్టును వేరు చేసి రవ్వను
తయారు చేస్తారు. ఈ రవ్వలో 3 రకాలు ఉన్నాయి. రవ్వను తయారు చేయడానికి తృణధాన్యంను పల్వరైజ్ చేయాలి. రవ్వ పరిమాణంతో
వైవిధ్యాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. అందువల్ల మిల్లులోని మెష్ పరిమాణాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి అవసరమైన వేరియంట్ ప్రకారం
సర్దుబాటు ఈ విధంగా చేయబడుతుంది: ముతక రవ్వ (కిచిడి రవ్వ) దిగుబడి 68-72%; ఉప-ఉత్పత్తి దిగుబడి 32-28% (మీడియం /
ఫైన్ రవ్వ, పిండి మరియు పొట్టును కలిగి ఉంటుంది); మధ్యస్థ రవ్వ (ఉప్మా రాకా) దిగుబడి 71-76%; ఉప-ఉత్పత్తి దిగుబడి 29-24%
(ముతక / చక్కటి రవ్వ, పిండి మరియు పొట్టును కలిగి ఉంటుంది); ఫైన్ రవ్వ (ఇడ్లీ రకం) దిగుబడి 74-80%; ఉత్పత్తి దిగుబడి ద్వారా
26-20% (ముతక / మధ్యస్థ రవ్వ, పిండి మరియు పొట్టును కలిగి ఉంటుంది).

జొన్నలు

సజ్జలు

రాగులు

జొన్న. రాగి, సజ్జ,
కొర్ర ధాన్యం

శుభ్ర పరచండి

కండిషనింగ్
చేయాలి

శీతలీకరణ

సుత్తి మిల్లు/
పల్వరైజ్

నీరు కలపండి

తరలించడం

మిల్లెట్ సెమోలినా

పాకేజింగ్

మిల్లెట్స్ ముడి రవ్వ తయారీ ప్రక్రియ
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12. మిల్లెట్స్ వర్మిసెల్లి మరియు పాస్తా

కోల్డ్ ఎక్స్ ట్రాక్షన్ ఉపయోగించి పాస్తా మరియు వర్మిసెల్లి తయారు చేస్తారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది
మరియు నిరంతర ప్రాసెసింగ్ సామర్ధ్యంతో ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగంలో ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత ఉపయోగకరమైన
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు. జొన్న/రాగి/సజ్జ/కొర్ర సెమోలినాను వర్మిసెల్లి తయారీ యంత్రం యొక్క మిక్సింగ్
కంపార్ట్మెంట్ లో మిళితం చేసి 30 నిమిషాలు నీటితో కలుపుతారు మరియు వర్మిసెల్లిని రౌండ్ డై, పాస్తా అచ్చులు ఉపయోగించి
వీటిని వెలికి తీస్తారు. తృణ ధాన్యాలలో తక్కువ గ్లూటెన్ శాతం ఉన్నందున పాస్తా తయారీకి గోధుమలు కనీస శాతం అవసరం కాబట్టి
గోధుమలు కలుపుతారు. వీటి దిగుబడి - 99%; ఉప-ఉత్పత్తి దిగుబడి 1% (అతితక్కువ).

సజ్జలు

కొర్రలు

రాగులు

రాగి / కొర్ర / సజ్జ ,
గోధుమ సెమోలినా

బరువు చూడాలి

జల్లించాలి

వెలికితీత మరియు కట్టింగ్

నీరు జోడించండి

మిశ్రమం కలపాలి

ఆరబెట్టడం

శీతలీకరణ

పాకేజింగ్

మిల్లెట్స్ పాస్తా తయారీ ప్రక్రియ
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బేకరీ ఉత్పత్తులు

13. మిల్లెట్స్ కుకీలు (బిస్కట్లు)

కుకీలు (బిస్కట్స్) కుటుంబంలో వివిధ వయసుల వారు వినియోగించే రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తి. 100% మిల్లెట్ల కుకీని ప్లానెటరీ మిక్సర్,
ఆటోమేటిక్ కుకీ మేకింగ్ మెషిన్ మరియు రోటరీ ఓవెన్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. చక్కెర, పాల ఘనపదార్థాలు, ట్రాన్స్ ఫ్రీఫ్యాట్, ఉప్పు మరియు ఒకేలాంటి రుచి పదార్థాలతో పాటు సజ్జ, రాగులు మరియు ఉన్నతమైన నాణ్యత గల కొర్ర పిండిని ఉపయోగించి
కుకీలను తయారు చేయవచ్చు. కుకీ 92%; ఉప-ఉత్పత్తి దిగుబడి 8% (పిండి యంత్రంలో మిగిలి ఉంది, బ్రోకెన్ కుకీలు లేదా కాల్చనిది

జొన్నలు

సజ్జలు

రాగులు

రాగి / కొర్ర / సజ్జ,
గోధుమ సెమోలినా

చక్కెర, పాలు
ఘనాలు

ప్లానెటరీ

కుకీల స్వయం చాలక
యంత్రం

రోటరీ ఓవెన్

శీతలీకరణ

పాకేజింగ్

మిల్లెట్స్ కుకీలు బేకరీ ఉత్పత్తి తయారీ ప్రక్రియ
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14. తృణధాన్యాల బ్రెడ్ / తృణ ధాన్యాల బన్

బ్రెడ్ అనేది ఒక రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తి. ఇది పిండి, నీరు, నెయ్యి లేదా వనస్పతి, ఉప్పు మరియు ఈస్ట్ మిశ్రమాన్ని కలపడం ద్వారా
తయారు చేయబడుతుంది, ఈ పిండిలో పై మిశ్రమాలు కలిపి, తరువాత పిండిని రొట్టెగా కాల్చడం జరుగుతుంది. ఐఐఎ
 ంఆర్ వారు
రొట్టెలో 50% గోధుమలను మిగిలిన 50% సజ్జ , రాగి లేదా కొర్ర పిండితో విభిన్న నిష్పత్తిలో తీసుకుని, నాణ్యమైన ఈస్ట్, ట్రాన్స్ ఫ్రీ ఫ్యాట్,
ఉప్పు మరియు చక్కెరను కలిపి తృణధాన్యాలతో రొట్టెలు తయారు చేయుచున్నారు. పిండిని వివిధ ఆకారాలలో పరచి, ఆపై రొట్టె
ఓవెన్లో కాల్చాలి. పిండిని గుండ్రని బంతులుగా తయారు చేసి బన్ను గా తయారు చేయవచ్చు.

సజ్జలు

కొర్రలు

రాగులు

పిండి మెత్తగా
కలపాలి

రాగి/కొర్ర/సజ్జ, గోధుమ,
ఈస్ట్ జోడించండి

వెన్న లేదా వనస్పతి, ఉప్పు
మరియు చక్కెర

నాక్ బ్యాకింగ్

ప్రూఫింగ్

బేకింగ్ ట్రే లో
నూనె పూయటం

షేపింగ్

బేకింగ్

పాన్ నుండి వేరు
చేయడం

పాకేజింగ్

సన్నని ముక్కలుగా
కోయటం

చల్ల బరచటం

తృణ ధాన్యాల బ్రెడ్ / బన్ తయారీ ప్రక్రియ
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15. మిల్లెట్స్ కేక్

కేక్ అనేది ఒక రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తి, ఇది పిండి, చక్కెర, కొవ్వు, గుడ్లు మరియు సువాసన పదార్థాల మిశ్రమాన్ని కలపడం ద్వారా
తయారు చేయబడుతుంది, పై పదార్థాలన్నీ కలిపిన, తరువాత ఓవెన్ లో కాల్చడం జరుగుతుంది. 100% సజ్జ, రాగి లేదా కొర్ర
పిండిని మరియు నాణ్యమైన కొవ్వు, చక్కెర, గుడ్లు మరియు చాక్లెట్/వనిల్లా సారాన్ని జోడించడం; మరియు అన్ని తృణధాన్యాలను
విభిన్న నిష్పత్తిలో ఉపయోగించి ఐఐఎంఆర్ వారు మిల్లెట్ కేకులు తయారు చేశారు. రాగి కేక్ తయారుచేసిన అన్ని కేకులలో చాలా
ఆమోదయోగ్యమైనది.

సజ్జలు

కొర్రలు

రాగులు

వెన్న లేదా ఆయిల్,
చక్కెరలు మరియు
గుడ్లు జోడించండి

మిశ్రమం బాగా
గిలకొట్టాలి

జొన్న / సజ్జ / రాగి లేదా
కొర్ర పిండిని జోడించండి

ఓవెన్ 180 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్
వద్ద 25 నిమిషాలు వేడి
చేయండి

పార్చ్మెంట్ కాగితంతో కప్ప
బడిన బేకింగ్ అచ్చులో
ఉంచండి

చాక్లెట్ / వనిల్లా
ఎసెన్స్

కూల్ మరియు
ప్యాక్

మిల్లెట్స్ కేక్ తయారీ ప్రక్రియ
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16. మిల్లెట్స్ (తృణధాన్యాలు) పిజ్జా

పిజ్జా అనేది ఒక రెడీ-టు-ఈట్ ఉత్పత్తి. ఇది పిండి, ఈస్ట్, ఉప్పు కొవ్వు మరియు రుచినిచ్చే పార్స్లీ మిశ్రమాన్ని కలపడం ద్వారా తయారు
చేయబడుతుంది. ఈ మిశ్రమం పిండిగా మారుతుంది, తరువాత ఈ పిండిని కాల్చడం జరుగుతుంది. 50% జొన్న, సజ్జ, రాగి లేదా కొర్ర
పిండి, 50% చక్కటి గోధుమ పిండిని ఉపయోగించి మిల్లెట్ (తృణధాన్యాలు) పిజ్జాను IIMR వద్ద తయారు చేశారు, నాణ్యమైన కొవ్వు,
ఈస్ట్, ఉప్పు మరియు చక్కెరను కలుపుతారు; మరియు అన్ని మిల్లెట్లను విభిన్న నిష్పత్తిలో కలుపుతుంది. పిజ్జా బేస్ చేయుటకు అన్ని
చిరు ధాన్యాలలోకి జొన్నలు ఎక్కువ ఆమోదయోగ్యమైనవి.

జొన్నలు

తృణధాన్యాల + గోధుమ
పిండి

సజ్జలు

రాగులు

కొర్రలు

జల్లించండి

చక్కెర, కొవ్వు, ఈస్ట్ &
గుడ్డు

నీరు కలపండి

పిండి కలపండి

కోరిన రుచిని
జోడించండి

పిండిని కలిపి పిజ్జా
బేస్ గా పరచండి

బేకింగ్

శీతలీకరణ

ప్యాకింగ్

కట్టింగ్

మిల్లెట్స్ (తృణధాన్యాలు) పిజ్జా తయారీ ప్రక్రియ
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కొత్త తరం వంటలు - పాత తరం ఉత్పత్తులు
జొన్న ముడి పదార్థాలలో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అన్ని వయస్సుల వారికి అనుకూలమైన ఆహారం. దీనిని తయారు
చేయడం తేలిక. నోటికి అనువైన రుచిని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో మెగ్నీషియం, ఐరన్, జింక్ మరియు పీచుతో కూడిన ప్రోటీన్
అధికంగా ఉంటుంది. దీనిని ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళ మంచి ఆహారంగా చెప్పవచ్చు.
జొన్న రోల్స్, జొన్న బూందీ లడ్డు, జొన్న సమోస, జొన్న వడ, జొన్న అరిసెలు మరియు జొన్న షరబత్ ను కనుగొన్నారు.

జొన్న రోల్స్

జొన్న బూందీ లడ్డు

జొన్న అరిసెలు

జొన్న షరబత్

జొన్న వడలు
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