ఆధుక కల ంపక ందం ఏాట మయ రహణ
ఏ

!ట అ#వృ&'( అ)*+ మం, జ./కల అందుబ1ట

ౖ*3 ఆ4+రప56

ఉంటం&'. పంట &'గబ56 మయ *+ణ:త ట< దట ల#ం=ే *+ర?
కల

ౖ*3 ఆ4+ర ప56 ఉంట1). ఒక A3ళ

CD సంవతFాలలG*3 ఏ&ై*+

తపI జJ ే, తర?Aా/ ాలంలG &+ స&'దL ుMవడం జరగదు.
యజమOనులకQ,

!ట &'గబ56 మయ ఆ&+యంలG ఎపటST

!ట

ేర?MలUనంత

నష< ం జర?గతWం&'. XYష
Z [ \]^న _త` *+లQ ల#ంచక bcవడం, ఉత` మ\]^న *+ర?
కలQ అందుబ1టలG లUకbcవడం, పండd

!టలకQ ఆeం,నంత &'గబ56ాక

bcవ5+f బల\]^న ారణ+లQ. *+ర? కలను Xాgీ` iయంJా

ంచబ56, ఎటవంటS Aా:ధులQ, jడ ీడలQ లUనటవంటS తDd

కల నుం56 kసుMAాD.
కల ంపక ం&+లలG (నరFmలQ - ) లGbాలQ
ెగళno, Aా:ధులQ కDJన =ెటd నుం56, అంటకట< డం Mసం pమqలను grకంచడం మఖ:\]^న లGపం (మOt56 లG
ఎదుగదల లGపం, మq మయ puపండd రాలలG Avౖరw కDJన =ెటd )
 అంటpమqలను, తరచుJా లUత =ెటd నుం56 kసుMవడం.
 తDd =ెటd చత ెలQసుMకQం5+, AాటS నుం5ే అంటpమqలను grకంచడం
 కల

ంపక ం&+లలG, *+ర?మళoలG మటS<,

ం=ే కల రాలను మOరyకQం5+ పk ఏట1 అ&ే

ఉప)zJంచడం.
 {ా4+రణంJా *+ర? మడ|లలG కలQ అ4'కంJా ఉంట1). అందువలన కలను మOyనపIడ|, రAాణ+
=ేgినపIడ| 4-6 ల మటS<, కల ! bాట bcతWం&'.
 మటS< ! bాట కలను దూరbాం +లకQ రAాణ+ =ేయడం, ఖర?y ! కడ|కQనu, {ామరL ం లU మయ
అలసట కDJం=ే వ:వరం.
 తరచుJా ఎ* u Aా:ధులQ, jడ ీడలQ (కQoన A3రd ?, ాండం Aా56bcవడం,

ెగళno ఆeంచడం దలౖన_) మటS< !

bాట రAాణ+ అవ +).
 Leం,న ప&ేXాf (unit area) తJనట
d ాకQం5+ కలను ఉత/` =ేయడం.
 =+ల సందాలలG, అంకQాల ఉత/` ఏాటలG pరత ఉంటం&'.
తDd =ెట< కQ ావలgిన bాధtక లణ+లQ
 3-5 సంవతFాల వరకQ, ఉత` మ ఫల{ాయం, అ4'క &'గబ56 లకడJా ఇAాD
 అ4'క పమOణం, XYష
Z < త కDJన ఫల{ాయం
 Aా:ధులQ,

ెగళno {cకకQం5+ ఉండడం

 అంటpమq kgr సమయOf తDd =ెట<  సంపర ంJా ఎ&'J, &'గబ56 )=ేy gి(/f ాAాD.
తDd =ెటd సంరణ
 తకQవ దూరంలG ఉనu (4-6 టరd ) XYష
Z < \]^న తDd =ెటd నుం5ే
 ఎర?వలQ, bcషకప&+ా(లQ ఉపJంచడం
 టSbార?దల

CD{ాJా అంటకట< డం.

 కలQప కలను రqDంచుట, మయ
 కలను తగm/లG

ంచడం, pమq, మqలను క/` ంచడం.

 తDd కకQ తJన రణ ఏాట
d =ేయడం.
వ:వ{ాయ భtలG కలను తయOర?=ేయడంలG {ాధకబ1ధాలQ
 కలకQ అవసర\]^న మటS< మదL ను తయOర? =ేయ5+f బంకQమనుu Jా, బంకమనుu, గ56 మనుu
కDJన {ారవంత\]^న మటS<ా ాAాD.
 అంకQాలQ, కలను తరచూ మOర?సూ
` ఉం5+D.
 కలQప కలను సమర వంతంJా kgిA3య5+f, అ4'కంJా మనుషWలQ ావలgి ఉంటం&'.
 కలను మOర?సు`నuపIడ|, రAాణ+ =ేgినపIడ| నeసూ
` ఉంట1).
 పk క !, 4 – 6 ల మం, మటS< కడ రAాణ+ అ)bcతWం&'.
 క ! ఉం5ే మటS< మదL పర?గలQ,

ెగళo ఉత/` ావ5+f అనువJా ఉంటం&'.

JmZ హౌw లUక bాహౌw ను ఏాట =ేయట
 & సంవతFరమం + కలను ఉత/` ఉంటం&'.
 _త` నం లత`డం లG యంతణ ఉం56 కల Zఘవృ&'( మయ మం, ఫDతం ఉంటం&'
 సమర వంతం\]^న, చవక)న, పగం
 తకQవ ఖర?y ! కడ|కQనu తతగ/ రAాణ+
కను *+ట CటS<లG ఉండవలgిన tశZమ ప&+ర( ం
అంటక *+ట

Cట¢<లG A3gr tశZమం ఈ _ధంJా =ేయబడ|తWం&'.

 మటS< 1 ¥1గం
 ఇసుక 1 ¥1గం


ప¦వల ఎర?వ (ఎ§. Avౖ. ఎ¨) లU&+ Aానbామల ఎర?వ లU&+ వృ సంబంధ ఎర?వ 1 ¥1గం
ఈ tశZమం

ెలd bాD4 కవ©

5®¯°±², లUక బgిq²

! కపబ56, ఒకటSనuర *vలలQ (ఏ ిª- «) &+ా ఎండబ¬ట<బ5+D. లUక ారqª

! ¦&'( =ేయOD.

పవర( నం
నం
 _త` నం
 అంటకట< డం
 ండ| కలను కD ి, క ి అంటకట< డం
 త` టS pయ:ను ఉపJం, అంటకట< డం
 య4+{ా(నంలG ఏరరచడం.
_త` నం : బ³bా), ఫలOF, ాగ మq, మయ క´ం5+ _త` *+ల &+ా పవర( *+f అనుAvౖన_.
 బ1Jా పం56న పండd నుం56 _త` *+లను grకం=+D.
 ఫల వృµ¶ల లకలQ =+ల వరకQ _త` *+ల &+ా*3 ల/` వృ&'( =ెందు +).
 _త` *+ల &+ా ల ే` కలQ,

రగడంలG తతగ/ వృ&'( చూపవ. =+ల ాలం వరకQ బ1ల:వ:వస( లG*3

ఉంట1). అందువలd న, Aాణ·జ:పరంJా మOt56, ఉgి, మOడ| దలౖన పండd కలను ఈ _ధంJా
ల/`ంచకQండ ఉండడ\¸ మం,&'.
ఒక=ెట<  pమqను &+ నుం56 A3ర? =ేయకQం5+*3 మ¹క&+f అంటకట< డం

ఈ పద( / bcతF¯ºంచకడదు.
 ఈ పద( /, ప`Jా ండ| సంవతFాల ాలం kసుకQంటం&'.
 సమ{ా:తqక\]^న&', ాలం వృ4+ =ేgr&'.
 తDd =ెట<  ౖ పtత\]^న అంటpమqలQ అందుబ1టలG ఉంట1).
 A3ర? లకలను, అంటpమqకQ దగ» రJా kసుకQావలgి ఉంటం&'.
 మOt56లG ఈ _4+నం వలన ఎదుగదల లGపం Aా: ించ5+f ారణమవతWం&'.
ం56ంటS కD ,ి అంటకట< పZయ
f ( _ర? పద( /)
/)
 ఒక సంవతFరం వయసుగల (0.50 - 0.75 gం. Aా:సం) A3ర? లకలను
ఉపJం=+D.
 fZం&' నుం56 20 gం. ఎతW
` లG A3ర? ాండం ౖ, fZం&'f వంప/Jన 30 – 40 t.
b¿డవగల Mతను, ాండం Àక నునu ¥1గంలG =ేయOD.
 MతకQ అడ|గ¥1గంలG ఇంpక ,నu&', b¿టS<&ైన Mత దటS&+f అడÁ ంJా, =ేయOD
ఈ _ధంJా =ెక, బ¬రడ| ను kgిA3యవచుy.
 అంటpమq కడ అం ే మందం కDJ 2.5 gం. నుం56 10 gం. b¿డవ !, 4 -5 *vలల వయసుFనu &+
ఎంచుMAాD
 అ&' పతపయ మదుÂన&ై ఉం5+D
 ఎంచుకQనu అంటpమqలకQ తDd =ెట<  ౖ*3 &+ నుం56 A3ర? =ేయ5+f 7 – 10 ´Ãల మందు ఆకQలu
ెం ిA3యOD.
 అంటpమq Àక అడ|గ¥1గంలG, ఒక Avౖప b¿డ|గ Mత, &+f వ:/క&'శలG ఒక b¿టS< త, A3ర? ాండం
Àక MతలకQ సప5ేటట
d MయOD.
 అంటpమq, A3ర? ాండం Àక Mత ¥1గంలG దూరyబ56, ఈ ంటÄ కD ి ఒక bారదరÅక\]^న bాD4
మక ! గటS<Jా మ56A3gి bాహౌw (కలను

ం=ే )లQd) లG ఉం=+D.

 ఈ _4+నం మOy నుం56 g < ంబర? &+ా =ేయవచుy
 మOt56, ఉgి, 56మOt56, gీ +ఫలం, AాలUనÆ (అMZట) దలౖన AాటSలG ఈ _4+నం అమలQలG ఉం&'.
4) గంట టS< అంటకట<ట
 ఒక సంవతFరం వయసుగల A3ర? ాండంలG pZత` Jా ల,న pమqలQ, ాJ వర ంలG
ఆకQలQ కల_ ( మఖ:ంJా మOt56లG ) ఈ అంట _4+నంలG ఎంచుpనబడ +).
 అంట కట< pమq Àక ఆకQలQ, అంటకట< 5+f 7 – 10 ´Ãల మం&ే తWం,
A3యబడ +).
 A3ర? ాండం Àక మందమ, అంట కట< pమq Àక మందమ సమOనంJా
ఉం5+D.
 అంటకటS<న తర?Aాత, 1.5 gం. b¿డవ 200 JాÇ గల bా4 gి<É
È లUక మక !
ÊగతWJా కటS<A3యOD.
 ఈ _4+నమం +, బయట పంట భtలGJా లUక

ట¢<లలG Jా =ేయవచుy.

 bాహౌw ల లG ఈ పfZయ ! సంవతFరం త` ం అంటకట< వచుy.
 మOt56, 56మOt56, జ.మ ఉgి పనస దలౖన =ెటdలG ఈ _4+నం అమలQలG ఉం&'.

గ» ంట పద( /
 A3ర? ాండం లUత గ» లను, AాటS ౖ వ=ేy ,నu,నu pమqలను తరచుJా kgిA3యడం &+ా, గ» ంట gి(రం
=ేయOD.
 b¿డవJా ట1ర?Jా

Jన 0.8 – 1.25 gం.. Aా:సం. దళస తనం కDJన లకలను ఎంచుMAాD.

{ా4+రణంJా 5 – 7 *vలల ర?గదల తర?Aాత కకQ ఆ దళస తనం వసు`ం&'.
 గ» ంట ఫDతం బ1Jా ావ5+f ఉÌcగత
Z (30 - 320c) మయ

ేమ (80- 90%) ఉండడం అవసరం.

 తDd =ెట<  నుం56 6 – 9 *vలల వయసు గల అంటpమqలను గ`ం, ఎంచుMAాD.
 ఈ pమqల Àక ఆకQలను త` ం తWం,A3యOD. ా ఆకQ ాడలను, pమqకQ అలOJ ఉం=+D. bాDÎ' లG
చుటS< చలd  ప&ేశంలG ఉం=+D.
 ఎంచుకQనu A3ర?ాండం లకలQ నుం56 (0.8 - 1.2 gం. దళసతలం) 1 gం. x 3 gం. AvౖXాల:ం కల
&రÏచతWర{ాారప బ¬రడ| తWనకను kgిA3యOD. ఈ తWనక A3ర?bాంతం నుం56 15 – 20 gం. ఎతW
` లG ఉం5+D.
& ఒక పదు*vౖన క/` ! MgిA3యOD.
 అంటpమqల నుం56 క5+ 1 x 3 gం. తWనకలను kgిA3యOD. అంటpమq బ1Jావృ&'( =ెం&', ఉబ¬ÐతW
` Jా ఉనu
గ» ల ! ం56 ఉం5+D. గ» లQ D,న_ మOతం kసుpనాదు.
 అంటpమq Àక ఈ గ» జ.గత`
Z Jా, A3ర?ాండం Àక బ¬రడ| kgిA3gిన bాంతంలG ఉం=+D.
 bాD4' మక ! గటS<Jా కటS<A3gి, ఉబ¬ÐతW
` గ» ను మOతం grచÑJా వ&'D A3యOD JాDబడగలQ లUకQండ
చూసుMAాD.
 ఈ గ» లQనu కలను ఉÌcగత
Z ,

ేమ అనుకలంJా ఉం56 అ4'కంJా గ» లQ

C56Jటట
d =ేgr bాంత\]^న

bcహౌw లGf మOాyD.
 15 – 20 ´Ãల తర?Aాత గ» అంకQరంJా మOరడం దలÒతWం&'. ఈ అంట కటS<న bాంతం నుం56 20 gం.
ఎతW
` లG A3ర? ాండంను MయOD.
 మÓo 15 ´Ãల తర?Aాత అంకQరం 3.0 gం.

Jన తర?Aాత ఈ అంట కటS<న bాంతం నుం56 5 gం. ఎతW
` లG

A3ర?ాండంను MయOD.
 ల/`న గ» ను మOత\¸ ఎదగ5+f ఉం, tJDన ,నu ,నu మqలను కZమం తపకQం5+ kgిA3స` ూ
ఉం5+D.
 మÓo ఈ కలను బ¯ºరంగ ప&ేశంలGf pu ´ÃలకQ మOy, ఆ తర?Aాత లకల రహణ, వృ&'(,
అమqకం pరకQ నరFmలకQ (కల ంపక ం&+లకQ) తరDం=+D
 ఉgి, మOడ| జ.మ, పనస, ,ంత దలౖన =ెటdలG ఈ అంట _4+నం అమలQలG ఉం&'.
6 \]త`టS గంటలG అంటతట<ట
 &+, జ.మ, మq, &+మq, అం«ా మయ మలబm కల వృదL f
ఈ _4+నం అమలQలG ఉం&'.

 జ.మలG లUతpమqల ౖ, Leం,న స లంలG (8 - 10 gం.) pమqలను =ేయబడ +).
 A3రd ? *+టకQ*3ందుకQ అనుAvౖన ´qను &+వణంలG ¦&'( =ేgిన తర?Aాత, A3రd ? *+ట కQ*3 ప ే:క\]^న స లంలG
*+టబడ|తWం&'.
 అపIడపIడూ వ=ేy b¿గమంచు, A3రd ? బ1Jా *+టMవ5+f అవసరం.
 A3ర? *+టMవడం, ఒకటSనuర *vల తర?Aాత దలవతWం&'.
 A3రd ? *+టకQనu తర?Aాత, కలQ bాdgి<Ô సంచులలGf మOరyబ56 pu ´ÃలQ చలd  bాం +లలGd
ఉంచబడ +).
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