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�ణ�ర  

��థ్ర వ� వయ్వ�య 
��నం

Mechanised Inter Cultivation Operations

(DSR – Direct Seeding of Rice)

�ం�కరణ � 
� ఎ� ఆ� ��నం (AWD-Alternate Wetting and Drying)

ఆ�త��

యం��ల� అంతర కృ� 



�ణ�ర �ం�ష�
AFROP

ఆ� ��డ్ ���చ్ అ� 
�ణ�ర 

(ICAR) ఐ � ఏ ఆ� - 
ఐ ఐ ఆ� ఆ� (IIRR)

�� �ం��క సహ�రం �

ఆ�రయ్ ఎ� � రం� 
అ�కలచ్� �శవ్��య్లయం

��ం�నగ� - �ద���
�లం�ణ ���

��స� జయశంక� �లం�ణ 
�ట్� అ�కలచ్ర� ��వ�స్� 
�ద���,
�లం�ణ ���

�ం��, ఆం����

భ�ష�త్ � �వల�న వయ్వ�య ��ఞ్నం ��ల� అం����� 
���� వ�చ్ మరళ వయ్వ�యం �రవ్ �భవం ����వ�చ్ట.

�జ� (Vision): 

�తత్నం �ం� ఉతప్�త్ అమమ్కం వర� �పంచం � ఉనన్ ��� 
ప��ఞ్న� � ��ల� అం���� ��ట.

�ష� (Mission): 

�ం��క పర�� వ� ��థ్ర వయ్వ�యం � అమ� ప���, 
పంట పం�ం�ట� �వల�న �ం�కరణ, ఆ���� మ�� 
వయ్వ�య �వ� �ం�తరం ��ల� అం�ం�ట.

��య్� (Values): 

వరత్క సంబం�త ��య (కమ�ష్య� ఆప�ష�స్)

�ణ�ర ఆరగ్��డ్ ఆ� ���� 
��� ���� 

అ� & � మ�� �కష్ణ



D-DSR
Dry – Direct Seeding of Rice

�� �ల� వ� �తత్నం ఎద ��ట్ట 

�� �� ��న్ �ండవ ��� 100 ��ల �ం�� �ప� ��ఫ్� ��క� 
ఎ�� �ద జ�ల్ యం��� చ�ల్ట 

వ� �తత్న�� ఎక��  10-12 ��� ��� �దచ�ల్,  ���ట� � 
న��� ��, వ� �తత్నం �� ��ల్ � ఎద ��ట్ట.

వ� �తత్నం ��� � �� ��� 30 �ం��ట�ల్ ��ట వలన, వ� �ల�� 
�ం�కరణ ��ట� మ�� వ� పం�ం�ట� ��� అ��ం�.

��� �ంతక �ల్� (�ల��) �� ��

అడడ్��ట క�� మం� ���� ��ట

వ� �తత్నం ఎద��ట్ట � వ� �� �� ��నం � ఖ�చ్ ఒక ఏ�ర�న� 

వ� ఎద��ట్ట వ� �� ��నం

��� 2 14

ఖ�చ్ � 4500/- � 9000/-

ఆ� � 4500/- -

��� ఆ� � 8100/- -

అ�క ��బ� 3 బ�త్� = � 3600 -

VS

�ణ�ర �చన:

�� �ల� వ� �తత్నం ఎద ��ట్ ��నం � ఈ �ం� ��� 
��య� జ�పబ��.



AWD

ఆ�త�ల�  వ� వయ్వ�యం, �� �జ�నయ్ం �యం�ణ� వ� పంట� ఆ�త�� 
�ంద పం�ం�ట.

ఆ� త�� వలన ��� 15 �ం� 30 �తం �� ఆ� అ��ం�. 15�ం��ట�ల్ 
డ��ట� క��న �.�.� �� � ��� � 40 �ం��ట�ల్ ��� క�� ఒక �కక్ 15 
�ం��ట�ల్ ఎ�త్ వర� రం��� �� ఉం�ం�. ఈ ప�కర� �  ��� (Bouman) 
అ� అం��. ఈ ప�కర� � �� �జ�నయ్ం ��ట �లభం.

వ� ��� అంతర కృ� 
��  ��న�

(Alternative Wetting and Drying)

ఎ��� �ద��మ్ట 

మం� ���� - �� �ప్�య�

��ం� (క�� �యం�ణ)

హ�వ్సట్� వ� �త యం�ం

FIRST
TIME IN
INDIA

రం��� ��న �.�.� �� ప� ఓ�న� వ� �తత్న�� ��త్ట

అడడ్ ��ట మం� ���� - �� �ప్�య� ప� ఓ�న� � వ� ��ళ్



వ� వయ్వ�యం మ�� సమసయ్� 
వ� వయ్వ�య� ��ట� వయ్వ�య ��� ఎ�క్వ మం� ���.
�� ���న వయ్వ�య ��ల �తన��. 
వయ్వ�య ��ల �రత.
అనవసర� వయ్వ�య ఉ�ప్�క ఖ�చ్�.
వ� ��� �� �లవ్ ఉం� వ� పం�ం�ట మన ��� �య్� ఉతప్�త్ వలల్న ��వరణం 
� ��ప్�.
�జలం �ణయ్త త�గ్ట.
అ�ల వ�ష్�.
వ� పంట పం�ం�ట ��ట్�� �క�వడం.

వ� �తత్న��  �� �ల � మ�� �రద�ల� ��త్ట.
వ� పంట �� �ం�కరణ.
వ� �� ఆ�త�ల� పం�ం�ట.
వ� �తత్నం �ద��ట్ట వలల్న ఉప�గ��. 
వయ్వ�య ��� అవసరం త�గ్�ం�.
�� �డకం ��� 15 �ం� 30 �తం త�గ్�ం�.
వ� పంట �ం�కరణ.

ప��క్�� - �ణ�ర �చన�



54-20/9-5A, �మమ్�� ���, �ర� నగ�,
�జయ�డ - 520008 ఆం����

�ల్� �ం 35, 8-2-268/k, �� �ంబ� 2, �గర ���
న�దయ �ల�, �ద��� - 500034
�లం�ణ ���

�ణ�ర ఆరగ్�జ� ఆ� ���� 
��� ���� 

�ణ�ర �ం�ష�

��థ్ర వ� వయ్వ�య�� 9 ��ల్
�లక� �న� వ�చ్న �ంట� �� ��లంద� 
స��ట్� ఒకక్ ��� ఎ�కల ��రణ � ఎ�కల 
మం��  2 ��ల్ ���.

వయ్వ�య ప�� �లభయ్ం �ర� మ�� 
�భ�� వ� ��� యం��ల� ���.

స�న సమయ� � స�ప� ప�కర�� ���.

��ర ప�కష్� ఆ�రం� ���� ఎ��ల 
�జ�నయ్ం �ప�ట్�.

ఆ�త�ల� వ� �� �టట్ వ�చ్ దశ వర� 
��ం��.

వ� �తత్న��, �తత్నం ��త్ ప�కర� � ��ప్ - 
పడమర �శ� ��త్�.

ఆ�గయ్కర��, ����, దృఢ�� ఉనన్ వ� 
�ంజల� ��� ��� ఒక ఏకర�న � 30 
�ం��ట�ల్ �� ��� ఎడమ � �తత్న �� � 
ఎద��ట్�.

సమ� పంట �జ�నయ్ పదధ్�� ��ం��.

మన �� - మన సంపద  �� ఆ�గయ్ం� 
ఉం�� �ం�త�ల� ఆ�గయ్ం� మ�� 
పంట� పం�ం� అ��న ��ల� అం�ం�ట.

�� పదధ్�/ �ణ�ర పదధ్�

ఎద��ట్ట /
వ� ��ట 

��న్ట, �జ
�ల్��ం� ఎ�క� 

��రణ

��వ�
��క��ట

గ�ల్
��క్ట

��

�ట�ట�

����ట్టక��
��ట

ఎ�� చ�ల్ట

మం� ����
��ట

పంట ��ట

గ�డ్కటట్� క�ట్ట 

�నయ్ం
తర�ం�ట

+91 9849 034 565 hello@praanadhaara.com www.praanadhaara.com

Complete Mechanisation Manual Labour


