
www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

మొక్కలు - ఉపయోగాలు 

జీవుల మనుగడకు అవసరమైన ఆక్సిజన్, ఆహారాన్ని మొక్కలు అందిస్తు న్నియి. ఔషధాలు, క్లప, అలంక్ర  

వస్తు వులు, నూనె, వనసపతి తదితరాల కోసం మనం వృకా్షల మీదే ఆధారపడుతున్నిం. 

మొక్కలు - ఆహారం:  మనం న్నతయం తీస్తకునే ఆహారం మొక్కల నుంచి లభిస్ు ంది.ఆహారంగా ఉపయోగంచే వరి, 

గోధుమ, జొని, సజజ , బారీ్ల, మొక్కజొని లంటి ధాన్నయలు పోమేసి కుటంబ మొక్కల నుంచి; క్ంది, పెసర, 

మినుము, శనగ, బీని్ మొదలైన పప్పపధాన్నయలు లగ్యయమినేసి కుటంబ మొక్కల నుంచి లభిస్తు యి. బియ్యం 

పైెపొరలో విటమిన్ బి1 అధిక్ంగా లభిస్తు ంది. జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ విధానం ద్వారా రూపొందించిన గోలెన్ రైస్లో 

విటమిన్-ఎ ప్పషకలంగా లభిస్తు ంది. పప్పప ధాన్నయలీో శర్లర న్నరాాణాన్నక్స అవసరమైన పోోటీనీు అధిక్ంగా ఉంటాయి. 

దంపలీో క్షర్బోహైడో్రటీ, ఎండు ఫలలీో ఫై, ఆకుకూరలీో క్షయలా్షయ్ం, ఐరన్ లంటి పోషక్షలు అధిక్ంగా ఉంటాయి. 

చెరుకులో తీపిదనం ఎకుకవగా ఉండ్ర ఫోకోోజ్; మామిడి, బొప్పపయి లంటి ఫలలీో విటమిన్-ఎ; ఉసిరి, న్నమాజాతి, 

జామ ఫలలీో విటమిన్-సి అధిక్ంగా లభిస్తు యి. వీటితోప్పట ఆహారంగా తీస్తకునే ఫలలు.. 

 1) బెరిి - టమాట, వంక్షయ్, అరటి. 

2) ఫోమ్ - ఆపిల్. 

3) పెపో - దోస, గుమాడి. 

4) హసపర్లడియ్ం  - న్నమా, బత్తు యి. 

5) డో్రప్ - మామిడి, కొబోరి. 

6) క్షరిిరూలస్ - వరి, మొక్కజొని. 

7) కి్రమోక్షరప్ - ధన్నయాలు. 

8) ఫిగి్ - మరిి, మేడి.  

క్లప, గృహోపక్రణాలు 

ఇంటి న్నరాాణాన్నక్స, ఫర్లిచర్, అలంక్ర  వస్తు వులు, సంగీత వాయిద్వయలు, వంట చెరకు కోసం మొక్క్ల భాగాలను 

ఉపయోగస్తు రు. 

టేకు, మహాగన్న, వేప, తుమా, ర్బజ్వుడ్ తదితర వృకా్షల క్లపను వివిధ అవసరాలకు ఉపయోగస్తు రు. ఎరి 
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చందన్నన్ని సంగీత వాయిద్వయల తయార్లక్స, ర్బజ్వుడ్ను ఫర్లిచర్ తయార్లక్స ఉపయోగస్తు రు. 

మొక్కలు - అలంక్రణ: ఫరి్, కిోటాన్ లంటి ప్పష్పంచన్న మొక్కలను; మలీ, బంతి, చేమంతి, గులబీ, 

పిట్యయన్నయా, గనేిరు, నైెట్ క్రాన్, డ్ర క్సంగ్, మంద్వర లంటి అనేక్ ప్పష్పపలను అలంక్ర  కోసం పెంచుతతున్నిరు. 

నైెట్క్రాన్ మొక్కలు స్తవాసన వెదజలీుత్తయి. మనీపీ్పంట్, కిోటాన్ లంటి మొక్కలను నీడలో పెంచుతత్తరు. 

మొక్కలు - ఔషధాలు: అధరా  వేదంలో ఔషధ మొక్కల గురించి పోస్తు వించారు. కొన్ని మొక్కలీో ఔషధ లక్షణాలు 

ఉంటాయి. వీటిన్న వాయధుల న్నవార కు ఉపయోగస్తు రు. వేపను హరోల్ డాకో్ర్ ఇన్ ఇండియా అన్న పిలుస్తు రు. తులసి 

నుంచి క్షంపర్ అనే ఔషధం లభిస్తు ంది. లవెండర్ నుంచి స్తగంధ తైలలు లభిస్తు యి. డిజిటాల్షస్ నుంచి లభించే 

డిజిటాల్షన్ గుండె జబ్బోలను నయ్ం చేస్తు ంది. ఆటో్రప్ప బెలీడోన్న నుంచి ఆటో్రపిన్ లభిస్తు ంది. బాధను తగగ ంచడాన్నక్స, 

క్ంటి పర్లక్షలీో దీన్ని ఉపయోగస్తు రు. 

కొన్ని మొక్కలీో లభించే ఆలకలయిడ్లు ఔషధాల తయార్లలో ఉపయోగపడత్తయి. సింఖోన్న మొక్క్ బెరడు నుంచి 

లభించే క్సానైెన్ మలేరియా వాయధిన్న నయ్ం చేస్తు ంది. నలీమంద మొక్క క్షయ్ల నుంచి లభించే మారిిన్ నొపిపన్న 

తగగ ంచి న్నదోను క్లగజేస్తు ంది. సరపగంధి వేరు నుంచి లభించే రిసరిపన్ జీరణ కోశ వాయధిన్న తగగ స్తు ంది. వేప నుంచి లభించే 

న్నంబిన్, న్నంబిడిన్ అనేవి చరా సంబంధ వాయధులను నయ్ం చేస్తు యి. వేప నుంచి ఎయిడి్ ను నయ్ం చేసందకు 

వాయక్సిన్ను తయారు చేస్తు న్నిరు. దతూర పతో్తల నుంచి లభించే సోృమోన్నయ్ం ఆసు మాను నయ్ం చేస్తు ంది. 

క్లబంద నుంచి తయారు చేస ఔషధం పైెలి్ను తగగ స్తు ంది. పెన్నిలీ్షయ్ం కై్ైస్జినం అనే శిలంధోం నుంచి పెన్నిల్షన్ను 

తయారు చేస్తు రు. దీన్ని యాంటిబయాటిక్గా ఉపయోగస్తు రు. పస్తప్ప యాంటిబయాటిక్గా పన్నచేస్తు ంది. ఇది 

అలిర్, క్షమరీు, చరా సంబంధ వాయధులను నయ్ం చేస్తు ంది. క్షల్షిసిన్ అనే ఆలకలయిడ్ గౌట్, రూమాటిసం లంటి 

వాయధులను తగగ స్తు ంది. ఫరుల మొక్క వేరీ నుంచి లభించే ఇంగువ జీరణ కోశ సంబంధ, దగుగ , ఆసు మా లంటి 

వాయధులను నయ్ం చేస్తు ంది. అశాగంధ వేరీు దగుగ , రూమాటిసం, అలిరీ న్నవార కు ఉపయోగపడత్తయి. పంటి 

నొపిప, నేతో సంబంధ వాయధులను అలీం, శంఠి నయ్ం చేస్తు యి. సరసపరిలీ చరా, న్నడీ సంబంధ రుగాతలను 

తగగ స్తు ంది. ఇది సై్ాలక్ి్ నుంచి లభిస్తు ంది. ద్వల్షిన చెక్క డయేరియా, డయాబెటీస్ను తగగ స్తు ంది. ఎపిడోా నుంచి 

లభించే ఏపిడోిన్ ఆలకలయిడ్ జలుబ్బ, ఆసు మా లంటి వాయధులను నయ్ం చేస్తు ంది. పీ్పసోరి్ తయార్లక్స అటో్రప్ప 

నుంచి లభించే అటో్రపిన్ తోడపడుతుంది. కుంకుమ ప్పవుా క్రలం, క్రలగిాలు న్నడీ, మూతో సంబంధ వాయధులను నయ్ం 

చేస్తు యి. 
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మొక్కలు - పారిశా్రమిక్ రంగం 

పేపర్ తయార్లలో సై్పరస్ పలప్ను ఉపయోగస్తు రు. టేకు, మైఖేల్షయా చెటీ నుంచి ఫైవుడ్ తయారు చేస్తు రు. పెన్నిల్

ను జున్నపెరస్ మొక్కల నుంచి తయారు చేస్తు రు. కి్సక్ట్ బాయటీను స్తల్షక్ి్, ప్పప్పలస్ చెటీ నుంచి తయారు చేస్తు రు. 

హాక్ర సోిక్లను మలోర్ల, డాల్బరిజయా  వృకా్షల నుంచి తయారు చేస్తు రు. బిల్షయ్రె్ కూయస్ను ఏసర్ మొక్కల నుంచి 

తయారు చేస్తు రు. సబ్బోల తయార్లలో క్షనుగ, క్షండిలి్ తయార్లలో మదక్ష(ఇపప), ప్పమాయిల్ తయార్లలో 

ఇలేయిస్ ఉపయోగపడుతున్నియి. మునగ, అకేసియా(తుమా) చెటీ నుంచి జిగురు తయారు చేస్తు రు. వారిిష్, 

పెయింటింగ్లలో ఉపయోగంచే రసినీను ఫైనస్ మొక్కల నుంచి తయారు చేస్తు న్నిరు. టాన్నని్ను ఔషధాల 

తయార్లక్స, తోళీ్ శుదిిక్స ఉపయోగస్తు రు. ఉదా: తంగేడు, తుమా, బాదం, సిరాను క్ారకస్ టాన్నని్ నుంచి తయారు 

చేస్తు రు. లేటెక్ి్ అనే పద్వరథ ం నుంచి రబోరు తయారు చేస్తు రు. ఉదా: హీవియా, ఫైక్స్. అదద క్ం పరిశిమలో ఇండిగో 

రంగు ఇండిగో ఫరా నుంచి, పస్తప్ప రంగు కుంకుమ ప్పవుా నుంచి, బ్యయటియా నుంచి ఆరంజ్ - పస్తప్ప అదద క్షలు 

లభ్యమవుత్తయి. కొన్ని మొక్కల నుంచి నేరుగా రస్తయ్న్నక్ పద్వరాథ లు తయారవుత్తయి. న్నమా నుంచి ఆస్తకరిోక్ 

ఆమీం, చింత పండు నుంచి టారోారిక్ ఆమీం లభిస్తు యి. వీటితోప్పట కొన్ని నీల్ష ఆకుపచి శైవలలు నతోజన్న స్తథ పనలో 

తోడపడి పంట దిగుబడిన్న పెంచుతత్తయి. న్నసో్తక్, అనబిన్న, రైజోబియ్ం, బాయకో్రరియా నతోజన్న స్తథ పనలో 

ఉపయోగపడుతున్నియి. కొన్ని రక్షల ఎరువులను కి్సస్తంథియ్ం(పైెరిథోిన్) నుంచి, మరికొన్ని జీవ ఎరువులను 

బాయకో్రరియాల నుంచి తయారు చేస్తు న్నిరు. 

ఆధున్నక్ స్తంకేతిక్ పరిజాాన్నన్ని ఉపయోగంచి సృషో్ంచిన కొతు రక్ం మొక్కలు మానవ సంకాేమాన్నక్స ఎంతగానో 

తోడపడుతున్నియి. ఉదా: బీటీ పతిు , గోలెన్ రైస్ లంటి మొక్కలను జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా, మరికొన్నింటిన్న 

క్ జాల వరథ నం ద్వారా రూపొందించారు. 

జనుము, గోంగ్యర, అలోవిరా, కొబోరి తదితర మొక్కల నుంచి న్నర లభిస్తు ంది. పతిు  నుంచి లభించే కేశాలలీో 

స్ల్యయలోజ్ ఎకుకవగా ఉంటంది. పొంగామియా (క్షనుగ), జటో్రప్ప మొక్కల నుంచి బయోడీజిల్ను తయారు 

చేస్తు న్నిరు. 
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