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సస్వయయం ఉపాధ     –     పుటట  గ  డుగుల ఉతత్పతత   

పుటటగడుగుల ఉతత్పతత: 
పుటటగడుగుల, ఈ మధధ్య కాలలంలో బాగా వినిపిసతనన్న పేర. దీని వలన పలంచినవారిక
ఆదాయమ, తనన్న వారిక పౌషటకాహారమ లభిసతయ. ఈ వాధ్యపారమ /  వధ్యవసయమ
చాలా తకక్కువ పటటబడితో చేయగలిగిన వాటిలో ఒకటి.  దీనిక డిమలండ్ కూడా బాగాన
పరగుతోలంద. దీని వాడకమ ప్రసతతమ పటటణాలలో ఎకక్కువగాన ఉలంద.  నెమమ్మదగా
విసతరిసతలంద. దీనిని శాకాహారమగా భావిలంచడలం వలన కూడా దీనిక డిమలండ్
పరగుతోలంద.
పుటట గడుగుల అలంటే ఏమిటి  ?
పుటట గడుగుల అలంటే ఏమిటో మరియు దీని గురిలంచి వధ్యవహారిక భాష లో
తెలసకలందాలం.
పుటట గడుగుల అలంటే ఒక రకమైన ఫలంగస్ మత్రమ.అయతే కొనిన్న రకమలైన ఫలంగస్ ల
మత్రమ తనదగగ్గవి.ఇలందులోని చాలా రకాల విషపూరితాల. ఈ తనదగగ్గ పుటట
గడుగులలో రలండు రకాల ఉనన్నయ. అవి:

1. అడవులలో (సహజలంగా) పరిగేవి.
2. కకృత్రిమ వాతావరణలంలో పలంచేవి.

1. అడవులలో (సహజలంగా) పరిగేవాటిలో తనదగగ్గ రకాల చాలా తకక్కువ
వాటిలో Guchhi, Dhingri, Shittakke, Paddy Straw వలంటివి మఖధ్యమైనవి.
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2. కకృత్రిమ వాతావరణలంలో పలంచే వాటిల Button  Mushroom,  Oyster
Mushroom వలంటివి మఖధ్యమైనవి.  మన దేశలం లో Oyster  Mushroom యొకక్కు
ఉతత్పతత,  Button  Mushroom కలంటే తకక్కువ. ఈ Oyster  Mushroom క డిమలండ్
విదేశాలలో ఎకక్కువ.

వీటి పలంపకమ     ,     మరక్కుటిలంగ్ వలంటి వివరమల  :
ఈ పుటట గడుగుల క ప్రతేధ్యకమైన సీజన్ అలంటూ ఎమీ లేదు. ఇవి సలంవతత్సరలం పొడవున
వసతయ. పైగా వీటిక పదద్దగా infrastructure కూడా అవసరలం లేదు. ఇవి పదద్దగా సస్థలలంన
కూడా అక్రమిలంచవు.రవాణా ఖరర్చు కూడా పదద్దగా ఉలండదు.వీటిక జాతీయ, అలంతరర్జాతీయ
మరక్కుట్ కూడా బాగా ఉలంద. ( Non voluminous with high value product).వీటిక
ఇలంత డిమలండ్ రవడానిక కారణాల:

1. ఇలందులో క్రొవువ్వు బాగా తకక్కువ
2. ఫొలిక్ ఆసిడ్, విటమినన, మినరలత్స,అమినో ఆసిడున ఎకక్కువ.
3. తేలిక గా అరగుతలంద.
4. డయాబిటిక్ పేషలంట్ ల కూడా వీటిని తనవచర్చున.ఈ కారణాల వలన దీనిక 
డిమలండ్ పరగుతోలంద.

పుటటగడుగుల పలంపకలం ఎలా     ?
ప్రారలంభలంలో ఒక 20-25 చదరపు అడుగుల షెడ్ అవసరలం. వీటి పలంపకలం ఎలంత తేలికలంటే
వీటిని ఒక పూరి పాక లో కూడా పలంచవచర్చు. ఇదే షెడ్ లేదా పాక న రలండు గదులగా
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విభజలంచకొని ఒక దానిని వితతకోవడానిక మరొకదానిని పలంపకానిక వాడుకోవచర్చు. ఈ
వితతకొన గదలో 25 నలంచి 300 సె ఉషష్ణొగ్రత ఉలం
డాలి.పలంపకానిక వాడే గదలో 23 నలంచి 250 సె ఉషష్ణొగ్రత ఉలండేలా, చూసకోవాలి. ఈ
గదలో మత్రలం గాలిలో తేమ 75  –  80% కనన్న ఎకక్కువ శాతలం ఉలండేలా
చూసకోవాలి.రలండు గదులకూ కూడా గాలి, వెలతరూ ఉలండేలాగా చూసకోవాలి.
వీటిక కావలసినవి :

1.జొనన్న/ గోధుమ ధానధ్యల / మడిశనగల/ సజర్జా మొదలైనవి.
2.శిలలంద్రమ (దీనిని మలంచి వధ్యవసయ పరిశొధన శాల నలంచి 
తెచర్చుకోవాలి.ఇలందులో రజీ పడకూడదు.)
3. పై పొటటతీసిన మొకక్కుజొనన్న/ గడిడ ( వరి గడిడ / చెరక పిపిత్ప)
4. పాలిథిన్ సలంచల
5. ఉషష్ణొగ్రత, తేమలన కొలిచే థరమ్మమీటర, హధ్యమిడిటీ మీటర.
గడిడ ని 5-7 సె.మీ. మకక్కుల గా కతతరిలంచకని వాటిని 5-7 గలం. ననబెటిటన

తరవ్వుత వేడి చెయాలి. ఈ నీటి ని పారబోసి 65-75 % తేమ ఉలండేలా ఆరబెటటలి.
మలందుగా ఈ ధానధ్యలన సగలం ఉడకబెటిట గాలిక ఎలండ బెటటలి. దీనిక కాషయలం

కారొర్బొనట్ పొడి 2 % కలపాలి. ఈ ధానధ్యనిన్న ఖాళీ సీసల లో నిలంపుకోవాలి.ఈ సీసలన
వేడి నీటిలో ఉడకబెటటలి. ఇపుత్పడు తెచర్చుకనన్న శిలలంద్రానిన్న 12-15 రోజుల పొదగిన తరవ్వుత
ఇలంతక మలందు మనలం ఉడికలంచి పటటకనన్న సీసలలోని దానితో కలిపి వితతకోవాలి.
ఇపుత్పడు రలండువైపులా తెరిచి ఉలండే పాలిధిన్ సలంచలన తీసకని ఒక వైపు మూత కటిట
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మధధ్యలో 2-3 రలంద్రాల చెయాధ్యలి. ఆ గడిడని 5 సెలం.మీఎతత లో ఈ సలంచిలో
వేసకోవాలి. దాని పైన మనలం పైన చెసకనన్న దానిని వేయాలి. ఇలా 4 పొరల
వెయాలి. ఇపుత్పడు ఈ సలంచి రలండొ మూత ని కటిటవేసి వరసగా పటటలి. 18-25 రోజుల
తరవ్వుత ఈ సలంచలన తీసివేసి పలంపకలం కోసలం కేటయలంచకనన్న గదలోక
మరిర్చు, వరసగా పేరర్చుకోవాలి.ఇపుత్పడు వీటి పైన నీటిని తరచగా జలనత
ఉలండాలి.సదారణలంగా ఇవి 4-6 రోజులల కోతకొసతయ.ఇవి సదారణలంగా 2-
3 పలంటలన ఇసతయ. రోజూ కానీ, రోజు విడిచి రోజు కానీ కోత కొసతయ. ఈ విధలంగా
కోసిన పలంటన మరక్కుట్ చేసకోవచర్చు.

పైన వివరిలంచిన విధానమ సధారణలంగా ఉపయోగిలంచే విధానమ అయతే, ఈ
వాధ్యపారలం / వధ్యవసయలం ప్రారలంభిలంచే మలందు ఆ ప్రదేశలం లేదా చటట పకక్కుల ఊళళ్ళలో
ఉనన్న మరక్కుట్ న అలంచన వేసకొని ప్రారలంభిలంచకోలంటే మలంచి లాభాలని
పొలందవచర్చు.అలాగే ఈ పుటటగడుగు లక విదేశీ ఎగుమత అవకాశమల కూడా చాలా
ఎకక్కువగా ఉనన్నయ. వాటిని ఉపయోగిలంచ కలంటే మలంచి లాభాలన పొలందవచర్చు.  ఈ
వాధ్యపారనిక సధారణలంగా అయధ్య పటటబడి, దాని వలన వచేర్చు లాభాల వలంటి వివరమల
మరొకసరి…

All the best 
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