3.1 ಪ ೇರ ೆ ನಸ
ನಸ ಏೆ ಾಡೇಕು ?
•

ನಸ ಅವೃ ಪ  ೆಡುವದಂದ ಸಗಳ ಒಂೇ ಸಮಾ ೇಗ ೆ!ೆಯುತ$ೆ.

•

&ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟದ,- ಸ ಾ. /ಾ

•

ಸಗಳನು3 ಾ. /ಾ

ೆ!ೆಸುವದಂದ ತಪ' ಗು0ಗಳ ಆಗುವ ಲ-.

&ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟ /ಾ ದ,-, ಡಗಳ

ೇಗ

ೆ!ೆದು, ಹುಳ6ಾ7ಾ07ೆ

8ಾ9ರಂಸಬಹುದು.
ನಸ ಾಡುವ ಕಮಗಳ
•

ನಸ /ಾಡಲು 7ೆಂಪ ಮರಳ ;<9ತ =ೋಡು ಮಣು?, ಸೂಕ$ ಮ0?ನ ರಸ6ಾರ 6.3 ಂದ 7.2 ಇರ ೇಕು.

•

FೕGಾವ ಅನುಕೂಲHದುI ಮುಂ=ಾರು 8ಾ9ರಂಭ7ೆK ಮುನ3 ಅಂದGೆ (Mೆಬ9ವ-/ಾO) 3-4 Rಂಗಳ Sದಲು
ನಸ ೆ!ೆಸಲು ಸೂಕ$7ಾಲ. ನೆಂಬT-ಜನವಯ,- ಅಂದGೆ ಚW=ಾಲದ,- ನಸ /ಾಡ ಾರದು.

•

ನಸ 8ಾRಯನು3 30-35 6ೆಂ.;ೕಟT ಆಳಾ ಉಳ[ /ಾಡ ೇಕು ಏ7ೆಂದGೆ &ಪ'ೇರ!ೆ ಆಳಾ
ೇರು]ಡುತ$ೆ.

•

ಮರಳ-25 ಟ^, 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ-20ಟ^ ಒಂದು aೆ7ೆ_ೕ=ೆ ೆGೆ ಉಳ[ /ಾಡ ೇಕು (1 ಎಕGೆ=ೆ 10ಟ^
ಮರಳ, 8ಟ^ 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ)

•

ನಸ ೆe 3 ;ೕ. ಉದI, 1;ೕ. ಅಗಲ, 10 6ೆಂ.;ೕ. ಎತ$ರ ಇರ ೇಕು. ೆeಗಳ ಮfೆg 1 ಂದ 11/2 ಅ
Fೕರು 7ಾಲುೆ ಇರ ೇಕು. 1

ೆeನ,- ಕ ijಂದ ಕ i=ೆ 4” 6ಾ,Fಂದ 6ಾ,=ೆ 8” ಪ97ಾರ 1

ೆeನ,- 150

]ತ$ೆ ಕ i ೆಡಬಹುದು-ಒಂದು ಎ7ೆGೆ=ೆ 1065 ೆeಗಳ-1.6 ಲl ]ತ$ೆ ಕ i ೆಡಬಹುದು.
•

15

ನ ಮುಂmತಾ nಾ, ೆeಗW=ೆ Fೕರು0, ಕ!ೆ Sಳ7ೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಣ?ಾ ಅ=ೆತ /ಾಡ ೇಕು.

•

6-8 Rಂಗಳ ವಯoನ ಡ ಂದ ಆGೋಗgವಂತ Gೆಂ ೆಗಳನು3 ಆpK/ಾ

ಎಳ6ಾದ [ೕ,ನ qಾಗ )ೆ=ೆದು

ಾgಸ 10-12 ;.;ೕ, 6-8 ಇಂಚು ಉದI, 3-4 ಆGೋಗgವಂತ SಗುrಗWರುವಂ)ೆ ]ತ$ೆ ಕ iಗಳನು3 )ೊಗsೆ
ೕಳದಂ)ೆ ಕತ$ ದಪ ಸ ೇಕು. ಾ. /ಾಡಲು ತಡಾದ,- ಒೆI =ೋ0 )ಾ.ನ,- ಕತ$ದ ಕ iಗಳನು3
ಸುR$ 1 ಾರದವGೆ=ೆ ೆರWನ,- tೇಖಸಬಹುದು.

]ತ$ೆ ಕ iಗಳನು3 tೇ. 0.1 ರ ೈೇ^ ಎಂ-45 (1 ,ೕ.
Fೕ=ೆ 1 =ಾ9ಂ) ಾ9ವಣದ,- 30 F;ಷಗಳವGೆ=ೆ
ಉಪಚ ನಂತರ ೇರಾ 1 ಕಣು? ಭೂ;ಯ
[ೕ,ರುವಂ)ೆ aಾಗೂ ಉWದ ಕಣು?ಗಳ ಭೂ;ಯ
ಒಳqಾಗದ,- ಬರುವಂ)ೆ ೆಡ ೇಕು.

• ಕ i ೆಟ_ ನಂತರ 4-6

ನಗW=ೊ[v (ಮ0?ನ ಗುಣದ ಆfಾರದ [ೕ ೆ ವg)ಾgಸವಾಗಬಹುದು)
ವg)ಾgಸವಾಗಬಹುದು Fೕರು

aಾj, 1 Rಂಗಳ ನಂತರ ಒ[v
ಒ[v, 2 Rಂಗಳ ನಂತರ ಮ)ೊ$[v ಕ!ೆ wೕಳ ೇಕು.
• ಒಂದು Rಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದGೆ 2ೇ ಾ ಕ!ೆ wತ$ ನಂತರ ಪ9R 1 ೆe=ೆ 30 =ಾ9ಂ.. (ಅಂದGೆ
(
ಚ.;ೕ.=ೆ
10.=ಾ9ಂ ನಂ)ೆ) ಒಂದು ಎಕGೆ=ೆ 32 7ೆ.. ಯೂಾವನು3 ಎರಡು 6ಾಲುಗಳ ಮfೆg ಸಣ?ಾ 7ಾಲುೆ
/ಾ

aಾw ಮಣು? ಮುmx ತlಣ Fೕರು aಾjಸ ೇಕು.

• ಎರಡು Rಂಗಳ ನಂತರ ಸಣ? ಕವಲು Gೆಂ ೆಗಳನು3 )ೆ=ೆದು (7ೇಚTFಂದ ಕತ$) ನಂತರ
Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರ 7ೊಡ ೇಕು
ೇಕು.
• 3-4 Rಂಗಳ ವಯoನ ಸಗಳ ಅಂದGೆ ಕFಷ 1 ;ೕ. ಎತ$ರ7ೆK
ಉಪyೕಸಬಹುದು ( ೆಳವ0=ೆ ಸಾ ಬರೆ ಎ ೆಗಳ ಹಳ

ೆ!ೆದ ಸಗಳನು3 ಾ.=ೆ

ಬಣ?HದI,- wೕಳವದ7ೆK 15-30

ನ

ಮುಂzೆ 1 ೆe=ೆ 30 =ಾ9ಂ.ನಂ)ೆ
ನಂ)ೆ ಮ)ೆ$ ಯೂಾ aಾw) ಮರಗ i ೆ!ೆಸಲು 7-88 Rಂಗಳ ವಯoನ
ಸ ಸೂಕ$. 1 ಎಕGೆ ನಸ – 1.2 ಲl ಸಗಳ-25 ಎಕGೆಗಳ,- 3’ x 3’ ಸ!ಾವ7ಾಶದ,- ಅಥಾ 23
ಎಕGೆ (2’ x 3’+5) ~ೋ 6ಾಲು ಪದRಯ,- ಾ. /ಾಡಬಹುದು.

ಸ ಮ ಯ,- ಸಗಳನು3 <,ೕಂಧ9 GೋಗಗWಂದ ರಸಲು tೇ. 1ರ ೆH_^ (1,ೕ. Fೕ=ೆ 2=ಾ9ಂ.) ನು3
ಂಪ  wೕಟಗWಂದ ರಸಲು tೇ. 0.1ರ

H (ನುಾ^ 1,ೕ Fೕ=ೆ 1 ;.,
,)ಯನು3 ಂಪ .

ೇರು 7ೊ!ೆ Gೋಗವನು3 ತೆಗಟ_ಲು ಸ ಮ =ೆ ನಸ =ಾe aಾಗೂ 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರದ ;ಶ9ಣವನು3
(1:60) ಒಂದು ಚದರ ;ೕಟT=ೆ 2 7ೆ..ಯಂ)ೆ aಾw.

3.2 ಪ ೇರ ೆ "ೋಟೆ% &ೊಬ(ರಗಳ ಬಳೆ
=ೊಬ`ರಗಳ,- ಮುಖgಾ ಮೂರು HಧಗWರುತ$ೆ - 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರ, Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರ aಾಗೂ ~ೈHಕ
=ೊಬ`ರ.

)ಾವಯವ &ೊಬ(ರ
•

ಮುಖgಾದ 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರಗಳ – 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ, 7ಾಂೕ_ =ೊಬ`ರ, ಹGೆ ೆ =ೊಬ`ರ,
8ೆ9ಮe, ಎೆ? &ಂ ಗಳ, ಎGೆಹುಳ =ೊಬ`ರ, 7ೋW, ಕು ಮತು$ ಹಂ =ೊಬ`ರ.

•

&ಪ'ೇರ!ೆ=ೆ <Mಾರಸುo /ಾ ದ ಮುಖg 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರ – 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ.

•

7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರವನು3 FೕGಾವ )ೋಟ7ೆK 20 ಟ^ ಪ9R aೆ7ೆ_ೕ=ೆ ಪ9R ವಷ7ೆK ಎರಡು ಸಮಕಂತುಗಳ,Fೕಡ ೇಕು.

Sದಲೇ ಕಂತನು3 ಮುಂ=ಾರು 8ಾ9ರಂಭಾಾಗ ಮತು$ ಬುಡಕsಾವ /ಾ ಾಗ,

ಎರಡೇ ಕಂತನು3 3ೇ ೆ!ೆಯ ಪವದ,- )ೋಟ7ೆK aಾಕ ೇಕು.
•

ಮ!ೆ ಆ<9ತ )ೋಟ7ೆK ವಷ7ೆK 10 ಟ^ 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರವನು3 ಮುಂ=ಾರು 8ಾ9ರಂಭಾಾಗ ಒಂೇ
ಕಂRನ,- Fೕಡ ೇಕು.

+ಾ)ಾಯ,ಕ &ೊಬ(ರಗಳ
•

Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರಗಳ,- ೇರ aಾಗೂ ಸಂwೕಣ =ೊಬ`ರಗWರುತ$ೆ.

•

ಯೂಾ, ಅSೕFಯಂ ಸ ೇ, ಂಗಲೂoಪT Mಾ6ೇ, ಮೂgGೇ ಆ sಾg, .ಎ.ಎ^.
ಇವ ೇರ

=ೊಬ`ರಗ!ಾದGೆ,

15:15:15,

17:17:17,

19:19:19,

.ಎ..

ಇ)ಾg ಗಳ

ಸಂwೕಣ

=ೊಬ`ರಗ!ಾರುತ$ೆ.
•

ಸಂwೕಣ =ೊಬ`ರಗಳನು3 7ೊಡುವದwKಂತ ೇರ Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರಗಳನು3 7ೊಡುವದನು3 <Mಾರಸುo
/ಾಡ ಾೆ.

•

&ಪ'ೇರ!ೆ=ೆ <Mಾರಸುo /ಾ ರುವ Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರದ ಪ9/ಾಣ : FೕGಾವ )ೋಟ7ೆK
300:120:120

w.=ಾ9ಂ/6ಾ:ರ:/aೆ7ೆ_ೕ=ೆ/ವಷ7ೆK,

ಮ!ೆ

ಆ<9ತ

)ೋಟ7ೆK

100:50:50

w.=ಾ9ಂ/6ಾ:ರ:/ aೆ7ೆ_ೕ=ೆ/ವಷ7ೆK.
•

&ಪ'ೇರ!ೆ ಡ ಕsಾಾದ 3 ಂದ 4ೇ ಾರೊಳ=ೆ Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರಗಳನು3 ಮ0?=ೆ 6ೇ,
ಮುmx Fೕರು aಾjಸ ೇಕು.

+ಾ)ಾಯ,ಕ &ೊಬ(ರಗಳ -ವರ :
6ಾರಜನಕ =ೊಬ`ರಗಳ

-

ಯೂಾ (46% 6ಾರಜನಕ)
ಅSೕFಯಂ ಸ ೇ (21% 6ಾರಜನಕ)
7ಾg,oಯಂ ಅSೕFಯಂ ೈsೆ9ೕ (26% 6ಾರಜನಕ)

ಅಂದGೆ 1 7ೆ. 6ಾರಜನಕ ೇ7ಾದGೆ 2.17 7ೆ. ಯೂಾ ಖೕ ಸ ೇಕು ಅಥಾ 4.76 7ೆ. ಅSೕFಯಂ
ಸ ೇ ಅಥಾ 3.85 7ೆ.. 7ಾg,oಯಂ ಅSೕFಯಂ ೈsೆ9ೕ ಖೕ ಸ ೇಕು.
ರಂಜಕ =ೊಬ`ರಗಳ

-

ಂಗ ಸೂಪT Mಾ6ೇ (16% ರಂಜಕ)
Gಾ Mಾ6ೇ (18-20% ರಂಜಕ)

1 7ೆ.. ರಂಜಕ ೇ7ಾದGೆ 6.25 7ೆ.. ಂಗ ಸೂಪT Mಾ6ೇ ಖೕ ಸ ೇಕು.
sಾgಯಂ =ೊಬ`ರಗಳ

–

ಮುgGೇ ಆ sಾg (60% sಾg)
ಸ ೇ ಆ sಾg (48% sಾg)

1 7ೆ.. sಾg ೇ7ಾದGೆ 1.66 7ೆ.. ಮೂgGೇ ಆ sಾg ಖೕ ಸ ೇಕು.
ಒಂದು ಎಕ+ೆ ,ೕ+ಾವ "ೋಟೆ% ಪ3 ೆ ೆ&ೆ ಉಪ5ೕ6ಸುವ ೇರ &ೊಬ(ರಗಳ ಪಾಣ:
6ಾರಜನಕ (28 7ೆ.)

–

ಅSೕFಯಂ ಸ ೇ 140 7ೆ..

ರಂಜಕ (11.2 7ೆ.)

-

ಂಗ ಸೂಪT Mಾ6ೇ 75 7ೆ.

sಾgಯಂ (11.2 7ೆ.)-

ಮುgGೇ ಆ sಾg – 20 7ೆ.

ಒಂದು ಎಕ+ೆ ,ೕ+ಾವ "ೋಟೆ% ಪ3 ೆ ೆ&ೆ ಉಪ5ೕ6ಸುವ ಸಂ8ೕಣ &ೊಬ(ರದ ಪಾಣ:
15:15:15 ಸಂwೕಣ =ೊಬ`ರಾದGೆ 64 7ೆ.
17:17:7 ಸಂwೕಣ =ೊಬ`ರಾದGೆ 56 7ೆ.
19:19:19 ಸಂwೕಣ =ೊಬ`ರಾದGೆ 50 7ೆ.
ಇವಗಳ ~ೊ)ೆ=ೆ 31 7ೆ.. ಯೂಾವನು3 ;ಶ9ಣ /ಾ

7ೊಡ ೇಕು

ಮ!ೆ ಆ<9ತ &ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟ7ೆK ಪ9R ಎಕGೆ=ೆ/ಪ9R ೆ!ೆ=ೆ 6ಾರಜನಕ 24 7ೆ.., ರಂಜಕ 10 7ೆ.. aಾಗೂ
sಾg 10 7ೆ.. Fೕಡ ೇಕು.

9ೈ-ಕ &ೊಬ(ರಗಳ :
•

ಉಪ7ಾ ಸೂl ೕHಗಳೊ3ಳ=ೊಂ ರುವ =ೊಬ`ರಗW=ೆ ~ೈHಕ =ೊಬ`ರಗ!ೆಂದು ಕGೆಯ ಾಗುವದು.

•

ಮುಖgಾ ಮೂರು ಪ97ಾರದ ~ೈHಕ =ೊಬ`ರಗWೆ.
6ಾರಜನಕ ೕಕಸುವ =ೊಬ`ರ

-

6ೆ ಪ9ಕೃR

ರಂಜಕ ಕರ ಒದಸುವ ~ೈHಕ =ೊಬ`ರ - 6ೆMಾ
ಡದ
ಾg.

ೇರುಗWಂಾzೆ ಇರುವ ೕಷ7ಾಂಶಗಳನು3 &ೕ7ೊಳಲು ಸಹಕಸುವ ~ೈHಕ =ೊಬ`ರ-6ೆ

ಪ ೇರ ೆ&ೆ ;<ಾರಸು= ಾ>ರುವ 9ೈ-ಕ &ೊಬ(ರಗಳ ಪಾಣ
•

6ೆ ಪ9ಕೃR – 08 w.=ಾ9ಂ ಪ9R ಎಕGೆ=ೆ ಎರಡು ಕಂತುಗಳ,- (04 w.=ಾ9ಂ ಪ9R ಾ)

•

6ೆ Mಾ - 10 w.=ಾ9ಂ ಪ9R ಎಕGೆ=ೆ ಎರಡು ಸಮ ಕಂತುಗಳ,- (05 w.=ಾ9ಂ ಪ9R ಾ)

•

~ೈHಕ =ೊಬ`ರಗಳನು3 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರದ ~ೊ)ೆ ;ಶ9ಣ /ಾ , ಮ0?ನ,- 6ೇ Fೕರು aಾjಸ ೇಕು.

•

~ೈHಕ =ೊಬ`ರಗಳನು3 Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರಗಳ ಜ)ೆ ;ಶ9ಣ /ಾ

aಾಕ ಾರದು. ~ೈHಕ

=ೊಬ`ರಗಳನು3 ತಂ8ಾದ ಪ9ೇಶದ,- tೇಖಸ ೇಕು aಾಗೂ Fಗ ತ ಅವಯ,- ಬಳಸ ೇಕು.
~ೈHಕ =ೊಬ`ರಗಳ ಬಳ7ೆjಂದ tೇ.25 ಂದ 40 ರವGೆ=ೆ ರಸ=ೊಬ`ರಗಳ ಬಳ7ೆ ಕ [/ಾಡಬಹುದು.

•

3.3 ಪ ೇರ ೆ "ೋಟದ ,ೕನ ,ವಹ@ೆ
&ಪ'ೇರ!ೆ

ೆ!ೆಯು ಬಹುಾಕ

ಡವಾ3 /ಾಪ ರು)ೆ$ೕೆ.
ಾಭಾಯಕಾ
)ೆ=ೆಯು)ೆ$ೕೆ.

ೆ!ೆಾದುI, ಮರದ ~ಾR=ೆ 6ೇೆ.

ಇದನು3 ನಮv ಅನುಕೂಲ7ೆK

ಒ[v ಭೂ;ಯ,- ಾ. /ಾ ದGೆ ಸು/ಾರು 15-20 ವಷಗಳ 7ಾಲ

ೇ6ಾಯ ಕ9ಮಗಳನು3 7ೈ=ೊಳಬಹುಾೆ.

ವಷ7ೆK 5 ಂದ 6

ಆದುದಂದ ಡಗW=ೆ Fೕನ ಅವಶgಕ)ೆ ಬಹಳ ಇರುತ$ೆ.

ಾ 6ೊಪ'ನು3

ಾವ )ೆ=ೆಯುವ 6ೊ'ನ,-

tೇ. 70-75ರಷು_ Fೕನ ಅಂಶ ಇರುವಂ)ೆ ೋ 7ೊಳವದು ಅವಶgಕ. ಮ!ೆ=ಾಲದ,- ಮ!ೆಯ Fೕಾಂಶ
aೊರತುಪ ದGೆ, ವಷH ೕ Fೕನ ಅವಶgಕ)ೆ ಇರುತ$ೆ. aಾ=ೆpೕ ಸಾ ಭೂ;=ೆ Fೕರನು3 ಹಸುವದಂದ
ಭೂ;ಯ qೌRಕ ಮತು$ ರ6ಾಯFಕ ಗುಣಗಳನು3 ಸಮ)ೋಲನಾ 7ಾ8ಾಡ ೇ7ಾರುತ$ೆ.

ಆದIಂದ

&ಪ'ೇರಳ=ೆ ಸೂಕ$ FೕGಾವ 6ೌಲಭg/ವgವ6ೆ ಅಳವ 7ೊಳವದು ಬಹಳ ಮುಖg.

,ೕ+ಾವಯ --ಧ ಪದB3ಗಳ
1.

ಸಗW=ೆ ಸೂಕ$ Fೕರು aಾjಸುವದು.

2.

6ಾಲುಗಳ ಮfೆg 8ಾRಗಳನು3 F; Fೕರು aಾjಸುವದು.

3.

ಇW~ಾ=ೆ ಅನುಗುಣಾ ಸಣ? ಸಣ? ಮ ಗಳನು3 F; Fೕರು aಾjಸುವದು.

4.

ಂಚನ/ತುಂತುರು FೕGಾವ ಪದR

5.

ಹF FೕGಾವ ಪದR

[ೕ ೆ RWರುವ ಕ9.ಸಂ. 1 ಂದ 4 ಬಹಳ ಹ!ೆಯ ಪದRಗಳ, ಇR$ೕmನ Fೕನ ಅqಾವದ 7ಾರಣ ಈ
ಪದRಗಳನು3 Hವರುವ ಲ-. ಡಗಳ
ಸಂರlೆ=ೆ ಹF FೕGಾವ <Mಾತ ಪದR.

ೆಳವ0=ೆ, ಉತ$ಮ ಗುಣಮಟ_ದ 6ೊಪ' ಪೆಯಲು ಮತು$ Fೕನ

ಪ ೇರ ೆ ೇ)ಾಯದCD ,ೕನ ಮಹತF
•

ಮ0?ನ,-ರುವ ೕಷ7ಾಂಶಗಳನು3 ಸಸgಗW=ೆ ತಲುಸುವದು.

•

ಮ0?ನ ಉ¢ಾ?ಂಶವನು3 FಯಂR9ಸುವದು, ಡಗಳನು3 ತಂ8ಾಸುವದು.

•

ಭೂ;ಯ,-ನ ~ೈHಕ w9pಗW=ೆ.

•

ಭೂ;ಯ ರಸ6ಾರವನು3 7ಾ8ಾಡಲು.

,ೕ+ಾವ ಪಾಣವನುG ,ಧಸಲು 3Iಯೇಾದ ಅಂಶಗಳ
ಮ0?ನ ಗುಣಧಮ, ಹಾಗುಣ, ಭೂ;ಯ [ೕ ೆ£ ರಚೆ. 7ಾಲುೆ FೕGಾವ ಪದRಯ,- ಒಂದು ಎಕGೆ=ೆ
1 ಲl ಂದ 1 1/2 ಲl ,ೕಟT Fೕರು
ನ 2-3 ,ೕಟT Fೕರು 6ಾ7ಾಗುತ$ೆ.

ೇ7ಾಗುತ$ೆ.

ಅೇ ಹFFೕGಾವ ಪದRಯ,- ಡ¤ಂದ7ೆK ಪ9R

ಈ ಅಂಶವನು3 RWದು7ೊಂಾಗ ಹF FೕGಾವಯ,- tೇ.50ರಷು_

aಾಗೂ ಇR$ೕmನ ನೂತನ ಹF FೕGಾವ ಪದRಗಳ,- tೇ. 60-70%ರಷು_ Fೕರು ಉW)ಾಯ /ಾಡಬಹುದು.
Fೕನ ;ತ aಾಗೂ ಸಮಪಕ ಬಳ7ೆಯ &ತದೃjಂದ ಹF FೕGಾವ ಪದR aೆಚುx ಸೂಕ$.

ಹ, ,ೕ+ಾವಯCD ಬಳೆಯCDರುವ --ಧ ಪದB3ಗಳ

•

1. Bi-valve System
2. Micro tube
3. Inline (Typhoon System)
4. Drippers
Bi-valve System ಪದRಯು ತುಂ ಾ ಹ!ೆಯ ಪದR, ಇ,- Fೕರು ಹಯಲು ಾವೇ ಒತ$ಡHರುವ ಲ-,
ಆದIಂದ ಭೂ; ಇW~ಾರು ಇರುವ ಕೆ aೆಚುx Fೕರು ಹಯುತ$ೆ aಾಗೂ aೆmxನ ಪ9/ಾಣದ,- ಸಹ Fೕರು
ಹಯುತ$ೆ. &ಪ'ೇರ!ೆ=ೆ ಸೂಕ$ಾದ ಪದR ಅFಸುವ ಲ-.

•

12mm lateral tube =ೆ 0.3mm ಸಣ? 7ೊಳೆಗಳನು3 ಅಳವ  Fೕರು aಾjಸುವ ಪದR=ೆ Micro tube
system ಎಂದು ಕGೆಯ ಾಗುತ$ೆ.

ಇ,- ಸಹ ಪ9R ಸಣ? 7ೊಳೆಗಳ,- Fೕರು ಸಮ ಪ9/ಾಣದ,-

ಹಯುವ ಲ- aಾಗೂ Fೕರು ಹಯುH7ೆ=ೆ ಾವೇ ;R ಇರುವ ಲ-. 7ೊಳೆ ಾHಯ,- aೆಚುx Fೕರು
ಇರ ೇ7ಾಗುತ$ೆ.

•

12 ಎಂ.ಎಂ 7ೊಳೆ=ೆ ಪ9R 2-3 ಅ

ಅಂತರದ,-

9ಪ'Tಗಳನು3 ಅಳವ  Fೕರು ಹಯುವದು. ಇ,- ಸ¥ಲ'

ಪ9/ಾಣದ,- ಒತ$ಡ ಂದ Fೕರು aೊರಬರುತ$ೆ.

ಈ ಪದRಯ,-

9ಪ'Tಗಳ

ೇಗೆ ಕ._7ೊಳತ$ೆ.

ಇW~ಾರು )ೋಟಗW=ೆ ಸೂಕ$ವಲ-ದ ಪದR.
•

ಈ ಪದRಯ,- 7ೊಳೆ =ಾತ9 12mm ಅಥಾ 16mm ಇರುತ$ೆ. ಪ9R ನ 15 6ೆಂ.;ೕ., 30 6ೆಂ.;ೕ. 60
6ೆಂ.;ೕ. ಅಥಾ 90 6ೆಂ.;ೕ. ಅಂತರದ,- Fೕರು ನುಗುವ ವgವ6ೆ ಇರುತ$ೆ.
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6ೆಂ.;ೕ. ಅಂತರ ಬಹಳ ಸೂಕ$. ಈ ಪದRಯು ಒತ$ಡ ಂದ 7ೆಲಸ Fವ&ಸುತ$ೆ. ಇW~ಾರು )ೋಟ7ೆK
ಬಹಳ ಸೂಕ$ಾದ ಪದR. ಈ ಪದRಯ,- ಪ9R ಗಂsೆ=ೆ 2 ,ೕಟT Fೕರು aೊರಬರುತ$ೆ.

ಹ, ,ೕ+ಾವ ಪದB3Lಂದ ಆಗುವ ಪ5ೕಜನಗಳ
•

ಡಗಳ ೇನ ಸ;ೕಪ7ೆK Fೕರು ಹಸುವದಂದ ಡಗಳ, ೇಗೆ Fೕರನು3 ೕಷ7ಾಂಶಗಳ ಸ[ೕತ
&ೕ7ೊಳತ$ೆ.

•

6ೊ'ನ ಗುಣಮಟ_ ಮತು$ ಇಳವಯ,- ಸುfಾರೆ ಇರುತ$ೆ.

•

ಕ!ೆಗಳ Fವಹೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಮ!ೆ=ಾಲ ]ಟ_Gೆ ಕ!ೆಗಳ ಅ¢ಾ_ ಬರುವ ಲ-.

•

Fೕರನು3 ಹಸಲು ಸಮಯದ ಅqಾವ ಮತು$ ೈ&ಕ ಶ9ಮದ ಉW)ಾಯ

•

ಹಗ,ನ ೇ!ೆಯ,- Fೕರು aೆಚುx ಆHಾಗುವದಂದ GಾR9 aೊತು$ Fೕರು aಾjಸಬಹುದು

•

ರಸ=ೊಬ`ರವನು3

ರ6ಾವ

ಮೂಲಕ

]ಡುವದಂದ

ರಸ=ೊಬ`ರದ

ಉW)ಾಯ

aಾಗು

ಪಾಮ7ಾಾ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹ, ,ೕ+ಾವ ಪದB3ಯ ,ವಹ@ೆ:
ಹF FೕGಾವ ಮೂಲಕ Fೕರು aಾjಸುವದು ಕಷ_ಕರೇನಲ-, 7ೊಳೆಗಳನು3 §ಲ_T ಸ&ತ )ೋಟದ,ಅಳವ ದ ನಂತರ Sೕsಾರು zಾಲೆ /ಾ

ಕಾಟುಗಳನು3 Rರು ಸಾದ ಒತ$ಡ ಇರುವಂ)ೆ

ೋ 7ೊಂಡು Sದಲೇ ಸಲ 10 ಂದ 12 ಘಂsೆ Rರು Fೕರು aಾjಸ ೇಕು.
ಪ9R ನ 1 – 2ಘಂsೆ Fೕರು ಹದGೆ 6ಾ7ಾಗುತ$ೆ.

ನಂತರದ

ನಗಳ,-

ಅನುಸಸೇಾದ ಮು ೆGಚPೆ ಕಮಗಳ :
tೆ©ೕಧಾ ಪರೆಗಳನು3 2 ಂದ 3 ಾರ7ೊK[v ಶುದ /ಾಡ ೇಕು.

Fೕರು ನುಗುವದನು3 ಆಂಾ=ೆr

ಪ<ೕ,ಸ ೇಕು. ಎ ಾ- ಕಾಟುಗಳ ಸಾ 7ಾಯFವ&ಸುವದನು3 nಾತ ಪ 7ೊಳ ೇಕು. ಮತು$
ಎಂe 7ಾgªಗಳನು3 )ೆ=ೆದು ಕಸ, ಧೂಳ ಇ)ಾg

ಆzೆ=ೆ ]ಡ ೇಕು.

Fೕರು aೊರಬರುವ ;ೕಟT ಕ._7ೊಂಾಗ Mಾಸ' ಆಮ-ದ ಉಪzಾರ ಂದ ಶುದ /ಾಡ ೇಕು.
ರ)ಾವ : ರಸ=ೊಬ`ರಗಳನು3 ಹF FೕGಾವ ಮುnಾಂತರ )ೋಟ7ೆK ಬಳಸುವ Hfಾನ. ೆಂಚು ಎಂಬ
6ಾಧನವನು3 ಹF FೕGಾವ ಘಟಕ7ೆK ಅಳವ  ಇದರ ಮುnಾಂತರ Fೕರು )ೋಟ7ೆK ]ಡಬಹುದು. ಇR$ೕzೆ=ೆ
ರ6ಾವ ಪದR=ೆ ಅನುಗುಣಾ ದ9ವ ರೂಪದ =ೊಬ`ರಗಳ ಲಭg)ೆ ಇೆ.

3.4 ಪ ೇರ ೆ&ೆ Qೕಷಾಂಶಗಳ
ಪ9R ಹರು ಡವ ಒಂದು ೕವ Gಾ6ಾಯನ w9pಯ 7ಾnಾೆ, 7ೆಲವ ಕzಾx ವಸು$ಗಳನು3 ೇರಾ,
ಪGೋlಾ ಡಗಳ ಬಳ7ೊಂಡು ಆaಾರ, ಾರು, Hಟ;^ aಾSೕನುಗಳ, ಎೆ«ೖಮುಗಳನು3
ತಾಸುತ$ೆ. ಈ ಕzಾx ವಸು$ಗಳ ಡಗಳ ಅವೃ =ೆ ೇ7ಾದ ಒಂದು ಅಥಾ aೆಚುx ೕಷ7ಾಂಶಗಳನು3
aೊಂ ದುI ಸಸgಗಳ ಇವಗಳನು3 ಪೆದು ಬಳಸುವ ೕRಯ,-ರುತ$ೆ.
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ೕಷ7ಾಂಶಗಳ ಅ)ಾgವಶgಕಾದುI 7ೊರ)ೆಾದ,- ೆಳವ0=ೆಯ [ೕ ೆ Rೕವ9 ಪಾಮ ]ೕರುತ$ೆ. ಇೇ
ೕR &ಪ'ೇರ!ೆ 6ೊಪ' Gೇ¢ೆv ಹುಳHನ ಏ7ೈಕ ಆaಾರಾದುI, ಇದರ ಅವೃ =ೆ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ /ಾ&R
ಅವಶgಾೆ.

ಪಮುಖ Qೕಷಾಂಶಗಳ
• ಇಂ=ಾಲ
• ಆಮ-ಜನಕ
• ಜಲಜನಕ
ಇವಗಳ ಡದ ಶಕರ ಷ_, 9ೕ.^, ಡುi ಮತು$ ಸಂಬಂದ ಎಲ- ಅಂಶಗWರುತ$ೆ. ಸಸgಗಳ ಾ)ಾವರಣ
aಾಗೂ FೕFಂದ ಈ ೕಷ7ಾಂಶಗಳನು3 ಪೆಯುತ$ೆ.
ಪ9fಾನ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ -

6ಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, sಾg

ಮಧgಮ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ -

ಸುಣ?, [3ೕಯಂ, ಗಂಧಕ

ಲಘ¬ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ

ಕ]`ಣ, /ಾgಂಗFೕ, )ಾಮ9, ಸತು, ೋGಾ^, /ಾ,]iನಂ, 7ೊ-ೕ^

-

Qೕಷಾಂಶಗಳ ೊರ"ೆಯ ಲTಣಗಳ ಮತುU ಸಪ>ಸುವ ಕಮ
1) )ಾರಜನಕ ೊರ"ೆLಂದ
ಸಸgದ

ೆಳವ0=ೆ ಕುಂತ=ೊಂಡು, ಬ,ತ ಎ ೆಗಳ ಹಳ

ಬಣ?7ೆK Rರು ಅವ=ೆ ಮುನ3 ಉದುರುತ$ೆ.

7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ, ಹGೆ ೆ =ೊಬ`ರ ಮತು$ ಇತGೆ 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರಗಳನು3 ಯೇಚ®ಾ ಬಳಸುವದು ಮತು$
<Mಾತ Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರದ ಬಳ7ೆjಂದ 6ಾರಜನಕದ 7ೊರ)ೆಯನು3 Fಾರೆ /ಾಡಬಹುದು.
2) ರಂಜಕದ ೊರ"ೆLಂದ
ಸಸgದ ಮತು$ ೇನ ೆಳವ0=ೆ ಕುಂತ=ೊಂಡು ಎ ೆಗಳ ಮಂದಹರು ಬಣ?ವನು3 aೊಂ ರುತ$ೆ. ಮ0?ನ
ರಸ6ಾರ Fವಹೆ /ಾ , <Mಾತ ಪ9/ಾಣದ,- ಸೂಪT Mಾ6ೆ'ೕ ರಸ=ೊಬ`ರ, 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರ
ಮತು$ ~ೈHಕ =ೊಬ`ರಗಳನು3 (ಎಕGೆ=ೆ 8-10 w.=ಾ9ಂ. =ೊಬ`ರವನು3 ಎರಡು ಸಮಕಂತುಗಳ,-) ಬಳ7ೆ
/ಾಡುವದಂದ ರಂಜಕದ 7ೊರ)ೆಯನು3 Fಾರೆ /ಾಡಬಹುದು.

ಪ ೇರ ೆ ಎVೆಗಳCD Qೕಷಾಂಶಗಳ ೊರ"ೆ

Qೕಷಾಂಶಗಳ ೊರ"ೆ

3. QWಾXYನ ೊರ"ೆLಂದ
&ಪ'ೇರ!ೆ 7ಾಂಡದ ಮಧgqಾಗದ ಎ ೆಗಳ ಅಂmFಂದ ಒಣಗಲು 8ಾ9ರಂಸುತ$ೆ ಮತು$ Gೋಗ FGೋಧಕ
ಶw$ ಕುಂ.ತ=ೊಂಡು, ಎ ೆಗಳ ಬಹಳ ೇಗ ಹಳ ಬಣ?7ೆK Rರು ಉದುರಲು 8ಾ9ರಂಭಾಗುತ$ೆ. ಮಣು? ಪೕ¯ೆ
ಆfಾರದ [ೕ ೆ <Mಾರಸುo /ಾ ದ 6ಾವಯವ ಮತು$ Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರಗಳನು3 ಉಪyೕಸುವದಂದ
Fಾರೆ /ಾಡಬಹುದು.
4. ಸುಣZದ ೊರ"ೆLಂದ
7ಾಂಡದ ತು

ಮತು$

ೇನ ತು

qಾಗಗಳ ನ<ಸುತ$ೆ ಮತು$ ತು qಾಗದ ಎ ೆಗಳ ]Wಬಣ?7ೆK Rರು

ತು ಯ &ಂದ7ೆK ಾರುತ$ೆ. ಮಣು? ಪೕ¯ೆ ಆfಾರದ [ೕ ೆ ಸುಣ?ವನು3 ಬಳ7ೆ /ಾಡುವದು.
5. [6G\ಯಂ ೊರ"ೆLಂದ
&ಪ'ೇರ!ೆ ಎ ೆಗಳ ನರಗಳ ಮಧgqಾಗವ ]ಳm7ೊಂಡಂRರುತ$ೆ. tೇ. 0.2ರ [3ೕಯಂ ಸ ೇಟನು3
ಎ ೆಗಳ [ೕ ೆ ಂಪ ಸುವದು ಅಥಾ ಎಕGೆ=ೆ 2.5 w.=ಾ9ಂ [3ೕಯಂ ಸ ೇಟನು3 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರದ
~ೊ)ೆ=ೆ ;ಶ9ಣ /ಾ ಮ0?=ೆ ೆರಸುವದು.
6 ಸತು-ನ ೊರ"ೆLಂದ
• ಸಸgದ ೆಳವ0=ೆ ಕುಂತ=ೊಂಡು, mಗುGೆ ೆಗಳ ಪಣಾ ]Wm7ೊಂ ರುತ$ೆ.
• tೇ. 0.2ರ sಾಯಂ ಸ ೇಟನು3 ಎ ೆಗಳ [ೕ ೆ ಂಪರೆ /ಾಡುವದು ಅಥಾ ಎಕGೆ=ೆ 5-10 w.=ಾ9ಂ
ಗಂಧಕವನು3 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರದ ~ೊ)ೆ=ೆ ;ಶ9ಣ /ಾ ಮ0?=ೆ ೆರಸುವದು.
• 6ಾ/ಾನgಾ ¯ಾರಯುಕ$ (Alkaline Soil) ಮ0?ನ,- ಸೂl ೕಷ7ಾಂಶಗಳ 7ೊರ)ೆ ಕಂಡುಬರುತ$ೆ
ೕಷೆ ಮತು$ ಇದರ Fಾರೆ=ಾ ‘ಹ°’ 6ೆಬೂ_ ಎ ೆ ಂಪರಕಗಳನು3 ಪ9Rೕ ಾ &ಪ'ೇರ!ೆಯು
ಕsಾಾದ 8-10

ನಗಳ ಅಂತರದ,- ಎರಡು

ಾ ಂಪ ಸುವದಂದ aಾಗೂ <Mಾತ ಪ9/ಾಣದ,-

6ಾವಯವ =ೊಬ`ರಗಳನು3 (7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ, ಎGೆಹುಳ =ೊಬ`ರ, ಹGೆ ೆ =ೊಬ`ರ ಇ)ಾg ) ಯೇಚ®ಾ
ಬಳ ಸಮಗ9 ೕಷ7ಾಂಶಗಳ Fವಹೆyಂ =ೆ

ೇ6ಾಯ /ಾಡುವದಂದ ಸೂl ೕಷ7ಾಂಶಗಳ

7ೊರ)ೆ Fಾರೆ /ಾಡಬಹುದು.
• 6ಾ/ಾನgಾ ಸೂl ೕಷ7ಾಂಶಗ!ಾದ /ಾgಂಗFೕ ಮತು$ ಸತುHನ 7ೊರ)ೆಯು 7ೆಂಪ ಮ0?ನ
&ಪ'ೇರಳ )ೋಟಗಳ,- 7ಾಣಬಹುದು.

ಕ]`ಣ ಮತು$ ಸತುHನ 7ೊರ)ೆಯು ¯ಾರಯುಕ$ ಕಪ' ಮ0?ನ,-

ಕಂಡುಬರುತ$ೆ.
• ಉತ$ಮ ಗುಣಮಟ_ದ &ಪ'ೇರ!ೆ ಎ ೆಗಳ ಉ)ಾ'ದೆ=ಾ aಾಗೂ ಡದ ಸವ)ೋಮುಖ ೆಳವ0=ೆ=ಾ 16
ೕಷ7ಾಂಶಗಳ ಅವಶgಾ ೇ7ಾರುತ$ೆ ಅವಗಳ,- ಮುಖgಾ ಸೂl ೕಷ7ಾಂಶಗಳ 7ೊರ)ೆ ಇದIGೆ
&ಪ'ೇರ!ೆ ಎ ೆಗಳ ]Wm7ೊಳತ$ೆ.

• <Mಾತ ಪ9/ಾಣದ,- 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರಗಳನು3 ಯೇಚ®ಾ ಬಳ )ೋಟಗಳನು3 Fವಹೆ
/ಾಡುವ ಂದ ಮತು$ ‘ಹ°’ `6ೆಬೂ_’ ಸೂl ೕಷ7ಾಂಶಗಳ ಎ ೆಂಪರಕವನು3 &ಪ'ೇರ!ೆಯು
ಕsಾಾದ 8-10 ನಗಳ ಅಂತರದ,- ಎರಡು ಾ ಂಪ ಸುವದಂದ &ಪ'ೇರ!ೆಯ,- ಕಂಡುಬರುವ ಎ ೆ
]WಚುH7ೆಯನು3 Fಾರೆ /ಾಡಬಹುದು.

3.5 ಪ ೇರ ೆ "ೋಟದCD ಟಂ^ಂ_ ಮತುU ಮCPಂ_
ಉ`ೆaೕಶ :
 ಮ0?ನ ಫಲವತ$)ೆಯನು3 ಪನTವೃ =ೊWಸಲು aಾಗೂ ರಸಭತ 6ೊ'ನ ಇಳವ ಪೆಯಲು ಟ9ಂmಂ²
ಮ,`ಂ² ಅವಶgಾೆ.
 &ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟದ,- 6ಾಲು ]ಟು_ 6ಾ,=ೆ ಕFಷ 1 ವಷ7ೊK[v 11/2 ಅ
ಟ9ಂO

/ಾಡ ೇ7ಾಗುತ$ೆ.

6ಾಲುಗಳ

ಮಧgದ

ಸ!ಾವ7ಾಶ7ೆK

ಅಗಲ aಾಗೂ 1 ಅ
ತಕKಂ)ೆ

ಆಳದ

ಟ9ಂOಗಳನು3

/ಾಡಬಹುಾರುತ$ೆ.
 ಈ ಟ9ಂO=ೆ ಸಸg ಜನg 6ಾವಯವ )ಾgಜg ವಸು$ಗ!ಾದ aೊಂ=ೆ, ೇHನ ಎ ೆ, ಎಕKದ ಡ, - ಾದ
ಎ ೆಗಳ aಾಗೂ Gೇ¢ೆv ಹುಳHನ &7ೆK, aಾ=ೆ )ಾgಜg, 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರಗಳನು3 ತುಂಬ ೇಕು.
 ಸಮಯ:
 ಮ0?ನ,-ರುವ ಪ9yೕಜನ7ಾ ೕವ ಜಂತುಗಳ 6ಾಕಷು_ ಪ9/ಾಣದ,- ವೃ ಾ ಎ ಾ- ಸಸg ಜನg
ವಸು$ಗಳ ಫಲವ)ಾ$ದ =ೊಬ`ರಾ ಪವತೆ=ೊಳಲು aೆmxನ tೈ)ಾgಂಶದ ಅವಶgಕ)ೆ ಇರುವದಂದ
&ಪ'ೇರ!ೆ ಕ i ಕsಾವ /ಾ ದ 4-5
)ಾಂR9ಕ)ೆಯನು3 ಅಳವ 7ೊಳ ೇಕು.

ನಗಳ ನಂತರ aಾಗೂ ಮುಂ=ಾರು 8ಾ9ರಂಭಾಗುವ ಮುನ3 ಈ

• ಪ5ೕಜನಗಳ
 Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರದ ಬಳ7ೆ ಗಣFೕಯಾ ಕ [ಾ ಪಸರದ ಸಂರlೆಾಗುತ$ೆ aಾಗೂ ಮ0?ನ
ಸವಕWಯು ಕ [ಾಗುತ$ೆ. )ೋಟ Fವಹಾ ೆಚx ಕ [ಾಗುತ$ೆ.
 ಈ 7ಾಯ Hfಾನ ಂದ ಮ0?ನ,-ರುವ ಕWತ 6ೇಂ 9ಯ ವಸು$ಗಳ, ಖFಜ ವಸು$ಗಳ ೕಷ7ಾಂಶಗ!ಾ
ಪವತೆ aೊಂದುತ$ೆ. ಇದಂದ ಮ0?ನ ಫಲವತ$)ೆ aಾಗೂ ಗುಣಮಟ_ ಅವೃ
ಡಗಳ ಸಮೃ ಾ ೆ!ೆದು ೇರುಗಳ aಾಗೂ ಸೂl ೇರುಗಳ Fೕರನು3 &

aೊಂ

&ಪ'ೇರ!ೆ

ಟು_7ೊಳವ 6ಾಮಥg

aೊಂದುತ$ೆ.
 &ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟದ ಮ0?ನ ಫಲವತ$)ೆ aೆmxಸುವದರ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ_ದ 6ೊಪ' aಾಗು ಅಕ 6ೊ'ನ
ಇಳವಯನು3 ಪೆಯಬಹುದು.
 ಅಕ 6ೊ'ನ ಇಳವjಂಾ ಒಂದು ಎಕGೆ=ೆ tೇ. 10-20 ರಷು_ aೆಚುx Ssೆ_ಗಳನು3 zಾw
/ಾಡಬಹುಾದುI, ಉ)ಾ' ದ ಗೂ ನ ಗುಣಮಟ_ aಾಗೂ ಇಳವ ಕೂಡ ಅಕಾರುತ$ೆ. ಇದಂದ
Gೇ¢ೆv ೆ!ೆ=ಾರರ ಆ³ಕ ಪR ಸುfಾಸುತ$ೆ.

3.6 ಪ ೇರ ೆ "ೋಟದCD ಅಂತರ ೆ ೆಗಳ
ಅಂತರ ೆ ೆ ಮಹತF : ಅಂತರ ೆ!ೆ ಪದRಯು ಕೃಯ,- ನೂತನ /ಾದಯ ಪದRಾೆ.
Rಾೆ &ಪ'ೇರ!ೆ
ೆ!ೆ=ೆ ಾವೇ )ೊಂದGೆಾಗದಂ)ೆ 6ೊ'ನ ಗುಣಮಟ_ ಕ [ಾಗದಂ)ೆ aೆಚುxವಾ ಆಾಯ
ಪೆಯುವ ಸಲುಾ ಅ ಾ'ವ

ೆ!ೆಗಳನು3 &ಪ'ೇರ!ೆ ಡದ 6ಾಲುಗಳ ಮfೆg ]ತ$ೆ /ಾ

ೆ!ೆದು

ಆಾಯವನು3 aೆmx7ೊಳಬಹುದು.
ಅನುಕೂಲಗಳ :
• ೈಸಕಾ ೊGೆಯುವ =ಾW,, ೆಳಕು, Fೕರನು3 ಗಷ_ಾ ಉಪyೕ7ೊಳವದು.
ಉಪyೕ7ೊಳವದು
• ಅಂತರ ೆ!ೆjಂದ ಕ!ೆಯನು3 FಯಂR9 ಕ!ೆ )ೆ=ೆಯುವ 7ೆಲಸ ಕ [ಾಗುತ$ೆ.
• ಅಂತರ ೆ!ೆಗWಂದ ಮ0?ನ 7ೊGೆತವನು3 ತೆಯಬಹುದು.
• ಈ ಪದRಯ,-

¥ದಳ fಾನgಗಳನು3

ೆ!ೆಯುವದಂದ ಾ)ಾವರಣದ,-ನ ೈಸಕ 6ಾರಜನಕವನು3

ೇರಾ &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗW=ೆ ೊರಕುವಂ)ೆ /ಾಡುವದಂದ Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರದ ೆಚx
ಕ [ಾಗುತ$ೆ.
Gೈತರು ತಮv ಆಾಯ aೆmxಸಲು ಅಂತರ ೆ!ೆ ಪದR 8ಾ,ಸುR$ಾIGೆ. ನೂತನ ~ೋ

6ಾಲು ಪದRಯ,-ಯೂ

ಈ Hfಾನ ಅನುಸಸಬಹುದು. 6ೋಾ]ೕ^
6ೋಾ]ೕ^, ಹುರುW, aೆಸರು, ಅಲಸಂೆ ಮತು$ ಉದುI ಮುಂ)ಾದ

¥ದಳ

fಾನgಗಳನು3 ಾವೇ ಆತಂಕHಲ-ೆ ಆpK /ಾ 7ೊಂಡು ಾ)ಾವರಣದ,- ಲಭgಾಗುವ 6ಾರಜನಕವನು3
&ೕ7ೊಂಡು &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗW=ೆ ಒದಸಬಲ-ದು ಮತು$ 6ೆಣಬು ಡಗಳನು3 ೆ!ೆ ಹೂ ]ಡುವದ7ೆK ಮುಂzೆ
ಕತ$ ಮ,xಂ² /ಾಡುವದಂದ ಮ0?ನ ಫಲವತ$)ೆ aೆmxಸಬಹುದು.

ಅ<ನ, ಶುಂ, 6ೊ'ನಂತಹ ೆ!ೆಗಳನು3 ೆ!ೆದು ಆಾ 7ಾಲ7ೆK ತಕKಂ)ೆ aೆಚುxವ ಆಾಯ ಪೆಯಬಹುದು.
ೇ]7ಾ^, [7ೆK~ೋಳ

ೆ!ೆದ,- ಆಾಯವನು3 aೆmxಸಬಹುದು ಆದGೆ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ 7ೊರ)ೆಯನು3

aೆಚುxವಾ Fೕಡ ೇಕು.
ೆ!ೆಯುವದಂದ &ಪ'ೇರ!ೆ=ೆ

zೆಂಡು ಹೂವನು3 ಅಥಾ 6ೇವಂR=ೆ ಹೂವನು3 ಅಂತರ
ಾಸುವ ಗಂಟು

/ಾGಾಟ ಂದ ಆಾಯವನು3 ಸಹ ಪೆಯಬಹುದು.

ೆ!ೆಾ

ೇನ Gೋಗವನು3 FಯಂR9ಸುತ$ೆ ಅಲ-ೆ ಹೂHನ

3.7 ಪ ೇರ ೆ ಕWಾವ
&ಪ'ೇರ!ೆಯು ಬಹು ಾಕ ೆ!ೆಾದುI, ಹಲಾರು ವಷಗಳ 7ಾಲ Fರಂತರಾ aೆmxನ ಪ9/ಾಣದ,6ೊ'ನ ಇಳವ ಪೆಯಲು, )ೋಟದ 6ಾಪೆ ನಂತರ 7ಾಲ7ಾಲ7ೆK ಕ9ಮಬದಾ &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗಳ
ಕsಾವ 7ೈ=ೊಂಡು )ೋಟದ Fವಹೆಯನು3 ಮುತುವjಂದ /ಾಡ ೇಕು.

&ಪ'ೇರ!ೆ ಕsಾHನ,-

ಎರಡು HಧಗWೆ.
(1) ಬುಡ ಕsಾವ
(2) ಮಧgಂತರ ಕsಾವ
•

Sದಲ ಾಕ ಬುಡಕsಾವನು3 ಭೂ;jಂದ 30 6ೆಂ.;ೕ ಎತ$ರ7ೆK ಮುಂ=ಾರು 8ಾ9ರಂಭಾಾಗ
/ಾಡ ೇಕು. ಡದ ಮುಕುಟ ೆಲ ಂದ 30 6ೆಂ.;ೕ. ಎತ$ರ ಇರ ೇಕು.

•

ನಂತರ ಎರಡು ೆ!ೆಗಳ ಕsಾವನು3 ಮುಕುಟದ ಎತ$ರ ಂದ ಪ9R ಾಯೂ 10 6ೆಂ.;ೕ ]ಟು_ /ಾಡ ೇಕು.

•

ಮೂರೇ ೆ!ೆಯ 7ೊೆಯ,- ಮ)ೆ$ ೆಲ ಂದ 30 6ೆಂ.;ೕ ಎತ$ರ7ೆK ಕsಾವ /ಾಡ ೇಕು.
ೇಕು

•

ಮುಂ ನ ೆ!ೆಗWಗೂ ಇೇ Hfಾನವನು3 ಪನGಾವRಸ ೇಕು.

•

ಒಟು_ ಎರಡು ಬುಡಕsಾವ ಮತು$ ಎರಡು ಮಧgಂತರ ಕsಾವನು3 ವಷದ,- 7ೈ=ೊಳ ೇಕು.
ೇಕು

•

&ೕ=ೆ <Mಾರಸುo /ಾ ರುವ ಕsಾವ ಪದRಯನು3 ಹಂತಹಂತಾ 7ೈ=ೊಂಡು Fವ&ಸುವ )ೋಟದ
ೆಳವ0=ೆ ಒಂೇ ಸಮಾ ಇದುI ಡಗW=ೆ ಸೂಕ$ ಆ7ಾರ FೕಡುವದGೊಂ =ೆ )ೋಟದ ಅಂದವನು3
ವೃ ಸುತ$ೆ.

•

ಹತಾದ ಕುಡು=ೋಲು ಅಥಾ ಪ9Fಂ² ಗರಗಸ/7ೇಚTFಂದ )ೊಗsೆ ೕಳದಂ)ೆ ಕsಾವ
/ಾಡ ೇಕು.

•

Gೆಂ ೆ

ಕsಾವ

/ಾಡುವದು

ಪ9ಚ,ತದ,-ರುವದಂದ

ಸಸgದ

[ೕ ೆ

ಉಂsಾಗಬಹುಾದ

ದುಷ'ಾಮಗಳನು3 ತೆಗ._ ಸಸgದ ಆGೋಗgವನು3 7ಾ8ಾಡಬಹುದು.
•

ಅಕ 6ೊ'ನ ಇಳವ ಪೆಯುವದಂದ aೆmxನ ಪ9/ಾಣದ,- Ssೆ_ಗಳನು3 6ಾಕೆ /ಾಡಬಹುಾದುI,
ಆ³ಕ R ಸುfಾರೆಾಗುತ$ೆೆ.

•

ಕ [ 7ಾ;ಕರು ೇ7ಾಗುವದಂದ ಉ)ಾ'ದಾ ೆಚx ತrಸಬಹುದು.

•

Gೆಂ ೆ ಕsಾHFಂದ ಾಕ ಐದು ೆ!ೆಗಳನು3 ಪೆಯಬಹುದು.

•

Gೆಂ ೆ ಕsಾHFಂದ ]ತ$ೆ ಕ iಗಳನು3 ಪೆಯಬಹುದು.

•

zಾw 6ಾಕೆ=ೆ ಪ9)ೆgೕಕ &ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟ Fವ&ಸುವಾದ,- )ೋಟ 6ಾಪೆಾದ ಒಂದು ವಷದ
ನಂತರ ಮುಂ=ಾನ 8ಾ9ರಂಭದ,- ಭೂ;jಂದ 30 6ೆಂ.;ೕ. ಎತ$ರದ,- ಬುಡ ಕsಾವ /ಾಡ ೇಕು.

•

ಕsಾಾದ 35

ನಗಳ ನಂತರ ಹತು$

ನಂತರ (ಎರಡೇ ಜ¥ರದವGೆ=ೆ
ಜ¥ರದವGೆ=ೆ) ಕು

ನಗಳ,- ಎ ೆಗಳನು3 ] ಸಲು 8ಾ9ರಂಸ ೇಕು.
ೇಕು ಹುಳ 6ಾಕೆ
)ೆ=ೆಯ ೇಕು. ಕು

)ೆ=ೆದ 25

ನಗಳ ನಂತರ Gೆ7ೆKಗಳನು3

] ಸ ೇಕು. ತದನಂತರ ಡಗಳನು3 ಮ)ೆ$ 8ಾ9ರಂಭದ ಮಟ_7ೆK (30 6ೆಂ.;ೕ) ಕsಾವ /ಾಡ ೇಕು
(Sದಲ ಕsಾಾದ 80ೇ

ನ7ೆK) ಈ ಕ9ಮವನು3 ಪನGಾವR ಒಂದು ವಷದ,- 8

ೆ!ೆ

ಪೆಯಬಹುದು.
•

ಈ ೕR ಉ)ಾ' ದ 6ೊಪ' zಾw 6ಾಕೆ=ೆ tೇ. 100 ರಷು_ ಸೂಕ$ಾರುತ$ೆ.

•

ಈ ತಂತ9µಾನ ಂದ ಉ)ಾ' ದ 6ೊ'ನ,- ಎ ಾ- <Mಾತ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ ಅಗತg ಪ9/ಾಣದ,ಲಭgHರುತ$ೆ.

3.8 ಎ+ೆಹುಳ &ೊಬ(ರ ತfಾೆ
ಎ+ೆಹುಳ +ೈತನ ಪಸರ )ೆGೕ.
•

ಎGೆಹುಳಗಳನು3 ಬಳ ಾವೇ 6ಾವಯವ ಉಪವಸು$ಗಳನು3 ಕ [ ಅವಯ,- ಉತ$ಮ 6ಾವಯವ
=ೊಬ`ರವಾ3 /ಾಪ ಸಬಹುದು
ಸಬಹುದು.

•

ಈ Hfಾನದ,- 2-3 RಂಗWನ,-pೕ =ೊಬ`ರವನು3 ಪೆಯಬಹುದು. HHಧ ಉಪ ವಸು$ಗ!ಾದ ಹುಳHನ
&7ೆK, RಂದುWದ 6ೊಪ' aಾಗೂ ಕ!ೆಗಳನು3 ಒಂದು ಗುಂ ಯ,- ತುಂ] ಸಗ0ಯ Fೕರು ಅಥಾ ~ೈHಕ
ಅFಲದ ಬಗrಡವನು3 ಹರ

ಕWಯಲು

ೇ7ಾದಷು_ Fೕರನು3 aಾw 10-15

ನಗಳವGೆ=ೆ ಅಧ ಕWಯಲು

]ಡ ೇಕು.
•

ಈ ಅಧ ಕWತ ಉಪವಸು$ಗಳನು3 ಎGೆ ಹುಳಗW=ೆ ಆaಾರಾ ಬಳಸ ೇಕು.

ಕ>[ ಖ^ನ ಎ+ೆಹುಳ ಘಟಕದ ಅಳ"ೆ - 8 ಅ

ಉದI x 2 ಅ

ಉ)ಾ'ದಾ 6ಾಮಥ9¶ 10-12 ಟ^ ವಷ7ೆK.

Gೇ¢ೆv ಕೃಯ,- ೊGೆಯುವ )ಾgಜg ವಸು$ಗWಂದ ಎGೆಹುಳ

=ೊಬ`ರವನು3 ಉ)ಾ' ಸಬಹುದು..

ಎ+ೆಹುಳ ಗಳ -ಧಗಳ :
ಯೂ 9ಲ ಯೂFಾ

•

ಐ6ೇFಯ Mೇ.ಡ

•

8ೆyFo ಎಕoಕೇಟ

•

ೕವನ ಅವ 90

ಆಳ

ಒಂದು ವಷ7ೆK ಒಂದು ಎಕGೆ &ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟ ಂದ ೊGೆಯುವ

ಎGೆಹುಳ =ೊಬ`ರ 11 ಟ^.

•

ಅಗಲ x 1 1/2 ಅ

ನಗಳ / ೕವನ ಚಕ9

•

6[.9 ಟ^ ಎGೆ ಹುಳ =ೊಬ`ರ 20 [.9 ಟ^ 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ7ೆK ಸ/ಾನ. ಎGೆಹುಳಗW=ೆ ಆaಾರ
ಒದಸಲು )ಾgಜg ವಸು$ಗಳ-5 7ೆ
7ೆ.. ಸಗ0 ಅಥಾ ಬyೕ=ಾg ಬಗrಡ7ೆK 100 ,ೕಟT Fೕರನು3 6ೇ
)ೆGೆದ ಗುಂ ಗಳ,- ಅಧ ಕWj
ಕWj, ಅGೆ ಕWತ )ಾgಜgಗಳನು3 )ೊ._ಗW=ೆ ವ=ಾj.

•

ಎGೆಹುಳಗಳನು3 )ಾgಜg7ೆK ೆGೆ 2-3

ನಗW=ೊ[v Fೕರನು3 mಮುw

•

)ೇಾಂಶ tೇಕಡ 30ಂದ 40 ಇರ ೇಕು

•

ಾರ7ೊ[v )ಾgಜg ವಸು$ಗಳನು3 [ೕ ೆ 7ೆಳ=ೆ /ಾ , 7ಾಂ_ ಆಗುವಂ)ೆ ಕ9ಮವ&.
ಕ9ಮವ&

•

ಎGೆಹುಳಗಳನು3 ಇ,, ಇರುೆ ಇ)ಾg ಗWಂದ 7ಾ8ಾ , ಾಕಾ 5-6 ಟ^ ಎGೆಹುಳ =ೊಬ`ರವನು3
ಉ)ಾ' ಸಬಹುದು.
ಎ+ೆ&ೊಬ(ರದCD :
6ಾರಜನಕ 1.9 – 2.0
ರಂಜಕ 0.6 – 0.9
sಾg 1.0 – 1.6

•

ಎGೆಹುಳಗಳ ತಮv ೇಹದ ತೂಕದ 4-5 ಪಟು_ ಆaಾರ 6ೇHಸುತ$ೆ.



1 7ೆ.. (1000-2000) ಎGೆಹುಳ 24 ಗಂsೆಗಳ,- ಸು/ಾರು 4-5 7ೆ. &7ೆK ರೂಪದ 6ಾವಯವ =ೊಬ`ರ
7ೊಡುತ$ೆ.

•

50

ನಗಳ,- ಸು/ಾರು 250 7ೆ.
. ಎGೆಹುಳ =ೊಬ`ರ ತಾಸುತ$ೆ.

**********

3.9 ಮ ೆfಾ;ತದCD ಮರ ಪದB3ಯCD ಪ ೇರ ೆ ೇ)ಾಯ
6ಾಂಪ9ಾಯಕಾ Gೇ¢ೆv ಹುಳ 6ಾ7ಾ07ೆ=ೆ &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗಳನು3 3 x 3 ಅಥಾ 3 x 2 ಅ
ೆ!ೆಸುವ ಪದR ರೂ·ಯ,-ೆ.
ಅಂತರದ,- ಾ. /ಾ

ಇR$ೕm=ೆ 5x3+2ಅ

~ೋ

6ಾಲು ಅಂತರದ,- ಅಥಾ ಇನೂ3 aೆmxನ

ೇ6ಾಯ /ಾಡುವ ಪದRಯೂ ಬಳ7ೆ=ೆ ಬಂ ೆ.

ಮಟ_7ೆK, ಭೂ;jಂದ ಒಂದು ಅಥಾ 11/2 ಅ

ಾ. /ಾ

6ೊಪ' ಕsಾವನು3 ಭೂ;ಯ

ಎತ$ರ7ೆK ಏಕ7ಾಂಡ/ಬಹು7ಾಂಡ ಪದRಯ,- /ಾಡು)ಾ$Gೆ.

Gೇ¢ೆv ಇ ಾnೆಯ Hಸ$ರಾ ಅ7ಾಗಳ &ಪ'ೇರ!ೆ ಾ.=ೆ aೆmxನ ಅಂತರ Fೕಡ ೇಕು ಮತು$ ಭೂ;
ಮಟ_7ೆK ಕsಾವ /ಾಡ ಾರದು ಎಂದು Gೇ¢ೆv ೆ!ೆ=ಾರ=ೆ RWಸು)ಾ$ ಬಂ ರು)ಾ$Gೆ.
Gೈತರು ಇR$ೕzೆ=ೆ, ಾಂR9ೕಕರಣ7ೆK aಾಗೂ ಹF FೕGಾವ=ೆ ಅನುಕೂಲಾಗುವಂ)ೆ aೆmxನ ಅಂತರವನು3
Fೕ , ~ೋ

6ಾಲು ಪದRಯನು3 ಅನುಸಸುR$ಾIGೆ.

ಬಯಲು ೕ[ಯ,-, ಪ9ಮುಖಾ 7ೋ ಾರ

8ಾ9ಂತgದ Gೈತರು, ಮ!ೆ ಅqಾವ, ಅ7ಾ,ಕ ಮ!ೆ aಾಗೂ ಅಂತಜಲ ಕುತ ಂಾ Gೇ¢ೆv ಕೃಯೆ3ೕ
ಾ0ಜg

ೆ!ೆಾ ನಂ]ರುವ Gೈತರು ಮ!ೆ ಆಶ9ಯ ಪದRಯ ೆ-ೕ &ಪ'ೇರ!ೆಯನು3 ಸಣ? ಮರಗ!ಾ

ೆ!ೆಸುವ F._ನ,- )ಾಂR9ಕ)ೆಯನು3 ಅವೃ ಪ ರು)ಾ$Gೆ.

ಪ ೇರ ೆ ಸಣZ ಮರ ಪದB3 ಆ-iಾ%ರ
ಈ ಪದRಯನು3 7ೋ ಾರ  ೆ-ಯ GೈತGಾದ <9ೕ ೆಂಕಟGಾಮಯg ]^ ಹು,ಯಪ', aೊೆ3ೕನಹW =ಾ9ಮ,
7ೋ ಾರ ()ಾಲೂ-ಕು ಮತು$  ೆ-) ಇವರು ಅನುಸುR$ಾIGೆ. <9ೕ ೆಂಕಟGಾಮಯgರವರು ಈ Sದಲು, 21/2
ಎಕGೆ &ಪ'ೇರ!ೆ )ೋಟದ,- 3 x 3 ಅ

ಅಂತರದ,- &ಪ'ೇರ!ೆ ೇ6ಾಯವನು3 /ಾಡುR$ದIರು. 7ೊಳೆ

ಾHಯ,- Fೕರು ಕ [ಾಾಗ ಇದI )ೋಟದ,- ಒಂದು 6ಾಲನು3 )ೆ=ೆದು ~ೋ

6ಾಲು ಪದRಯ,- ಹF

FೕGಾವjಂದ ೇ6ಾಯ /ಾಡುR$ದIರು. 7ೊಳೆ ಾHಯು ಪಣಾ ಬR$ದ ನಂತರ ಮ)ೊ$ಂದು 7ೊಳೆ
ಾH 7ೊGೆಸಲು ಅವ7ಾಶಾಗ,ಲ-.
ಬದುಕಲು ೕವೋ8ಾಯ7ಾK ಏನಾ3ದರೂ /ಾಡ ೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಂದ ಆರಂಭದ,- 2011-12ರ,8ಾ9yೕಕಾ 10 ಗುಂsೆ ಪ9ೇಶದ,- 8x8 ಅ

ಅಂತರದ,- 144 &ಪ'ೇರ!ೆ ಸಗಳನು3 6ಾವಯವ

ಪದRಯ,- ಮರಗಳಾ3 ೆ!ೆ ಕ!ೆದ ಮೂರು ವಷಗWಂದ Fವ&ಸುR$ಾIGೆ. ಈ &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರಗW=ೆ
ಸಣ? ರಂಧ9Hರುವ 8ಾ-_

ಾಟಗಳನು3 ಡಗಳ ಬುಡದ,- ಹೂತು Fೕರನು3 Fೕಡು)ಾ$Gೆ.

ಈ 10 ಗುಂsೆ

ಪ9ೇಶದ,- ಒಂದು ಮರ7ೆK ಅಂಾಜು 4 ಂದ 5 7ೆ. 6ೊ'ನ ಇಳವಯನು3 ಮ!ೆಾಶ9ಯದ,-

(protective irrigation ೊಂ =ೆ) ಪೆಯುR$ಾIGೆ.
ಈ ಅನುಭವ ಂದ ಪ9ಸು$ತ ಮರ ಪದR &ಪ'ೇರ!ೆ ಕೃಯನು3 2 ಎಕGೆ 10 ಗುಂsೆ ಪ9ೇಶದ,- 10x10 ಅ
ಅಂತರದ,- 900 &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗಳನು3 ಾ. /ಾ , ಮರಗಳಾ3 ೆ!ೆ ೕಸುR$ಾIGೆ.

<9ೕ ೆಂಕಟGಾಮಯgನವರ &ಪ'ೇರ!ೆ ಸಗಳನು3 ಮರಗಳಾ3
ಅನುಕರ0ೕಯಾರುತ$ೆ.<9ೕ

ೆಂಕಟGಾಮಯgನವರು

ೆ!ೆಸುವ ಪದRಯು ಇತGೆ Gೈತ=ೆ

ಮ!ೆಾಶ9ಯದ,-

&ಪ'ೇರ!ೆ

ಮರಗಳನು3

ೆ!ೆರುವ ಪದRಯನು3 ಇ ಾnೆಯ ಅ7ಾಗಳ ಮತು$ ಕಾಟಕ Gಾಜg ಸಂtೆ©ೕಧಾ ತರ ೇR ಸಂ6ೆಯ
ತಲಘಟ_ಪರದ HµಾFಗಳ, ಅಧgಯನ /ಾ

ಈ ಪದRಯನು3 ಮ!ೆ ಆ<9ತ ಪ9ೇಶಗಳ,- Gೈತರು

ಅಳವ ದGೆ, ಮ!ೆ ಆಶ9ಯದ ಇತGೆ ೆ!ೆಗWಂತ Gೇ¢ೆv ಕೃಯ,- aೆಚುx ಆಾಯ ಬರುವದನು3 ಮನಗಂಡು
ಅವರ ಅನುಭವವನು3 Htೇಷಾ ಾಖ,ೕಕರಣ /ಾ

ಇತGೆ Gೈತರ ಅನುಕೂಲ7ಾK 7ೆಳಕಂಡಂ)ೆ <8ಾರಸುo

/ಾಡ ಾರುತ$ೆ.
1.

ಭೂk ಹದ ಾಡುವದು :

ಭೂ;ಯನು3 ಉಳ[ /ಾ
ಗುWಯನು3 4x4x4 ಅ

ಅದರ,- 10x10 ಅ ಗಳ ಅಂತರದ,- ಗುWಗಳನು3 ಗುರುR7ೊಂಡು, ಒಂೊಂದು

ಅಳ)ೆಯ,- )ೆ=ೆದು ಈ ಗುಂ ಗಳ,- ಹGೆ ೆ, 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ, ಹುಳ6ಾಕೆ

)ಾgಜgವನು3 ತುಂ] ಮಣು? ಮುmx ಕWಯಲು ಎರಡು Rಂಗಳ ]ಡ ೇಕು. ಮುmxದ 6ಾವಯವ ಪಾಥಗಳ
ಅ,-pೕ ಕWತು, 7ಾಂೕ_ ಆ ಪವRತಾ ಡ7ೆK 6ಾ7ಾಗುವಷು_ ೕಷ7ಾಂಶಗಳ ೊGೆಯುತ$ೆ.
ಮ0?=ೆ Fೕರನು3 &

ಟು_7ೊಳವ ಗುಣ aೆzಾxಗುತ$ೆ.

2. ಸlಗಳ ಾm :
ಈ ಗುಂ ಯ,- 6 Rಂಗಳ ೆ!ೆದ &ಪ'ೇರ!ೆ ಸಗಳನು3 ಾ. /ಾಡ ೇಕು.
ಸಗಳ 7ಾಂಡ ದಪ' ಆಗುವವGೆ=ೆ ಮ)ೊ$ಂದು ಒಣ Gೆಂ ೆjಂದ (staking)
ಆfಾರ Fೕಡ ೇಕು.
[

3. ಪ ೇರ ೆ ಕWಾವ :
ಮರ ೆ!ೆದಂ)ೆ ಒಂದು ವಷದ ನಂತರ 6ೊ'ನ ಇಳವ aೆzಾxಗುತ$ೆ. ವಷದ,- Sದಲೆಯ ಕsಾವನು3
ಾಲುK ಅ
ಮರವ 5 ಅ

ಎತ$ರದ,- /ಾಡ ೇಕು, ಮುಂ ನ ಪ9R ಕsಾವನು3 4 ಇಂmನಂ)ೆ aೆmxಸು)ಾ$ 7ೊೆಯ ಕsಾH=ೆ
ಎತ$ರ ಬರುವಂ)ೆ Fವ&ಸ ೆಕು. ಮುಂ ನ 6ಾ,=ೆ ಮ)ೆ$ ಾಲುK ಅ =ೆ ಕsಾವ /ಾಡ ೇಕು.

ಈ &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗಳ 7ಾಂಡ ಕ9[ೕಣ ವಷ ಂದ ವಷ7ೆK ದಪ'ಾ, ಮರಾ ಪವRತಾಗುವದು.
ಮೂರು ವಷಗಳ,- <9ೕ. ೆಂಕಟGಾಮಯgನವರ )ೋಟದ,- &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರಗಳ ಸುತ$ಳ)ೆ (ದಪ') ಸGಾಸ
23 6ೆಂ.;ೕ. ಇರುತ$ೆ. ಈ ೕR ಮರಾ ಪವRತಾದ &ಪ'ೇರ!ೆಯು ಬರ=ಾಲದ ಸ&ಷು?)ೆ (drought
resistance) ಪೆಯುತ$ೆ. &ಪ'ೇರ!ೆ ಡವ ಮರಾದರೂ 7ಾಲ7ಾಲ7ೆK ಅನುಸಸುವ ಕsಾವ ಪದRjಂದ
&ಪ'ೇರ!ೆ ಡದಂ)ೆp, ಮರದ,-ಯೂ 6ೊ'ನ ಇಳವಯ ಪ9/ಾಣದ,- ಾವೇ ವg)ಾgಸHರುವ ಲ-.

4. ,ವಹ@ೆ :
1. 8ಾ-_ ಾಟ :
Fೕನ ಅqಾವHಾIಗ ಮತು$

ೇ=ೆಯ,- &ಪ'ೇರ!ೆ ಡಗಳ

ಬುಡದ,- ಸಣ? ರಂಧ9 /ಾ ದ 2 ಮತು$ 3 ,ೕ. 6ಾಮಥ9¶ದ ಎರಡು 8ಾ-_
ಾಟಗಳನು3 ಹೂತು ‘ಾರ7ೊK[v’
’ Fೕರು ತುಂ]ಸ ೇಕು. ಈ Fೕರು
ಹF FೕGಾವ /ಾದಯ,- ಡಗW=ೆ ೊGೆಯುತ$ೆ, ಇದಂದ ಒಂದು
ಮರ7ೆK ಸGಾಸ

ನ7ೆK 0.71 ಂದ 0.8 ,ೕ Fೕರನು3 ಅqಾವದ

ಪRಯ,- Fೕ ದಂ)ಾಗುತ$ೆ (protective irrigation).
ಈ ೕR Fೕನ ವgವ6ೆಯನು3 ಕ [ ಪ9ೇಶದ &ಪ'ೇರ!ೆ
)ೋಟ7ೆK /ಾಡಬಹುಾದುI, aೆmxನ ಪ9ೇಶHಾIಗ [ಂ ಅಥಾ ಂsೆo [ೕಲು )ೊ._ಗಳ,- Fೕರನು3
sಾgಂಕT ಮುnಾಂತರ ಪೆದು ತುಂ] ಹF FೕGಾವ ಮೂಲಕ Fೕರನು3 ಪGೈಸಬಹುಾೆ.

ಹF

FೕGಾವಯ Fೕರು0ಸುವ 9ಪ'Tಗಳನು3 &ಪ'ೇರ!ೆ ಬುಡದ,- ಅಧ ಅಥಾ 1 ,ೕಟT ಾಟಗಳನು3 ಹೂತು,
ಅದರ ಒಳಗೆ ಇಡಬಹುಾೆ. ಈ ೕR ಇಡುವದಂದ ಹF FೕGಾವಯ,- evaporation loss ಅನು3 ಸಹ
ತೆಗಟ_ಬಹುಾೆ.

ಾಟಗಳನು3 ಹೂಳಾಗ ಾಟ,ನ ಸುತ$ಲೂ aಾಗೂ 7ೆಳಗೆ ದಪ' ಮರಳ ಅಥಾ

ಸಣ? ಜ,-ಯನು3 aಾಕುವದಂದ Fೕರು aೊರ aೋಗಲು /ಾಡುವ ರಂಧ9ಗಳ ಮುಚxೆ
/ಾಡುತ$ೆ aಾಗೂ

ೕಘ7ಾಲ 7ೆಲಸ

9ಪ'Tಗಳ aಾ!ಾಗುವ ಲ-.

2. ಇಂಗು ಗುಂ> :
ಮ!ೆ

Fೕರು

)ೋಟದ ೆ-ೕ

ಇಂಗುವಂ)ೆ

/ಾಡುವ

ವgವ6ೆ=ಾ 2 6ಾಲುಗಳ ಮfೆg 3 x 3 x 2 ಅ
ಇಂಗು ಗುಂ ಯನು3 /ಾಡ ೇಕು.
ಇದI,,-

ಇW~ಾ=ೆ

ಅಡi ಾ

ಆಳದ

ಭೂ; ಇW~ಾರು
ಇಂಗು

ಗುಂ ಯನು3

)ೆ=ೆಯ ೇಕು.

ಇದಲ-ೆ ಜ;ೕFನ ಸುತ$ಲೂ zಾನ

/ಾದಯ,-

2

)ೋಡ ೇಕು.

ಈ ಗುಂ ಗW=ೆ ಹGೆ ೆ, 6ಾವಯವ,

ಅ

ಆಳದವGೆ=ೆ

ಭೂ;ಯನು3

7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರ ಮತು$ ಇತGೆ 6ಾವಯವ )ಾgಜgಗಳನು3
ತುಂಬ ೇಕು. ನಂತರ ಅದರ [ೕ ೆ ಸಗ0ಯ ಬಗrಡವನು3 aಾw )ೆಳಾ ಮಣು? ಮುಚx ೇಕು.
ಮ!ೆ=ಾಲದ,- ಈ ಗುಂ ಗಳ,- Fೕರು ತುಂ] ಭೂ;ಯ,- ಇಂಗುತ$ೆ ಮತು$ 6ಾವಯವ ವಸು$ಗಳ ಕWತು
=ೊಬ`ರಾಗುತ$ೆ.

3. ಅಂತರ ೆ ೆ :
ಸೂಕ$ಾದ ಸಮಯದ,- ಮುಂ=ಾರು / &ಂ=ಾರು ಮ!ೆಗಳ,- ಎರಡು 6ಾಲುಗಳ ಮfೆg Gಾ, ಹುರುW,
ಅಲಸಂೆ, ಇವಗಳನು3 ಅಂತರ

ೆ!ೆಾ

ೆ!ೆಯಬಹುದು.

Gಾಯನು3 ಅಂತರ

ೆ!ೆಾ

ೆ!ೆದು

aೆಚುxವಾ ಆಾಯ ಪೆಯಬಹುದು. ಇತGೆ ೆ!ೆಗಳನು3 ಭೂ;=ೆ ಮ,xಂ² /ಾಡುವದಂದ ಮ0?ನ
ಫಲವತ$)ೆ aೆmxಸಬಹುದು.
4. &ೊಬ(ರದ ಬಳೆ :
ವಷ7ೆK ಒಂದು &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರ7ೆK 2

ಾ, ಪ9R

ಾ=ೆ ಒಂದು ಮಂಕಯಂ)ೆ 7ೊ._=ೆ =ೊಬ`ರವನು3

Fೕಡ ೇಕು. ಇದಲ-ೆ ಪ9R ವಷ ಪ9R ಮರದ ಬುಡದ,- ಮಣ?ನು3 )ೆ=ೆದು, aೊಂ=ೆ,

ೇವ ಮತು$ ಇತGೆ

ಹGೆ ೆ )ಾgಜgವನು3 aಾw ಮಣು? ಮುಚx ೇಕು. ಮ0?ನ,- Fೕನ ಅಂಶ ಕ [ ಇರುವದಂದ Gಾ6ಾಯFಕ
=ೊಬ`ರಗಳನು3 ಬಳಸೆ ಇರುವದು ಉತ$ಮ ಏ7ೆಂದGೆ, Gಾ6ಾಯFಕ =ೊಬ`ರ ಕರ ಡ7ೆK ೊರಕುವ
ಪ9w9p ಪಾಮ7ಾಾ ಆಗುವ ಲ-.
5. )ೊನ ಗುಣಮಟ ಮತುU ಪಾಣ :
ಮೂರು ವಷದ ಒಂದು &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರದ,- ಸು/ಾರು 5 ಅ
30-35 Gೆಂ ೆಗಳ ಇರುತ$ೆ.
ಎ ೆಗWರುತ$ೆ.

ಉದIದ,

ಒಂದು Gೆಂ ೆಯ,- ಅಂಾಜು 32-36

ಒಂದು &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರ ಂದ ಸGಾಸ 4 ಂದ 5

7ೆ.. ಗುಣಮಟ_ದ 6ೊಪ'ನು3 ಪೆಯಬಹುದು.

ಾಕಾ 5

ಾ

6ೊ'ನ ಇಳವಯನು3 ಪೆಯಬಹುಾೆ. ಈ 6ೊ'ನ ಪ9/ಾಣವ
&ಪ'ೇರ!ೆ ಮರ7ೆK ವಯ6ಾoದಂ)ೆ aೆzಾxಗುತ$ೆ. ವಷದ 5 ೆ!ೆಗಳ,ಮ!ೆ=ಾಲ ಮತು$ ನಂತರದ ಮೂರು ೆ!ೆಗಳ,- ಅಕ 6ೊ'ನ ಇಳವ
ಬರುತ$ೆ. &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರ ಂದ ಪೆದ 6ೊ'ನ,- aೆmxನ 9ೕ.^
(ಅ;ೕೋ ಆಮ-) ಮತು$ ಸಕKGೆ ಅಂಶಗಳ ಇರುವಾ RWದು ಬಂ ೆ.
6. +ೇiೆ ಹುಳ )ಾಾೆ ಮತುU ಆ`ಾಯ :
ಒಂದು ಎಕGೆ ಪ9ೇಶದ,- 10x10 ಅ

ಅಂತರದ,- ಒಂದು ಮರ7ೆK 4 ಂದ 5 7ೆ. ಯಂ)ೆ ಒಂದು ೆ!ೆ=ೆ

1600-2000 7ೆ.. &ಪ'ೇರ!ೆ 6ೊಪ' ಪೆಯಬಹುಾೆ. ಈ &ಪ'ೇರ!ೆ 6ೊ'Fಂದ 200-250 Gೇ¢ೆv
Ssೆ_ಗಳನು3 6ಾ7ಾ07ೆ /ಾಡಬಹುಾೆ. &ಪ'ೇರ!ೆ ಮರಗಳ ವಷ ಂದ ವಷ7ೆK ೆ!ೆದಂ)ೆ
ಹುಳ6ಾ7ಾ07ೆ ಪ9/ಾಣವ aೆzಾx, ಆಾಯವ ಸಹ aೆzಾxಗುತ$ೆ. ಮ!ೆ ಆ<9ತ ಪ9ೇಶದ,&ಪ'ೇರ!ೆಯನು3 ಮರಗಳಾ3 ೆ!ೆಯುವ ಪದRjಂದ ಆಗುವ ಪ9yೕಜನಗಳ
• ಮರ ಂದ ಮರ7ೆK aೆಚುx ಅಂತರ Fೕಡುವದಂದ ಾಂR9ೕಕರಣ7ೆK ಅನುಕೂಲಾಗುತ$ೆ.
• ಸೂಕ$ಾದ 7ಾಲದ,- ಅಂತರ ೆ!ೆಗಳನು3 ೆ!ೆಯಬಹುದು.

• 6ಾವಯವ ಕೃ=ೆ ಆದg)ೆ Fೕಡುವದಂದ ಮ0?ನ ಆGೋಗg ಮತು$ ಫಲವತ$)ೆ ಉತ$ಮಾರುತ$ೆ.
ರಸ=ೊಬ`ರಗಳ ಬಳ7ೆಯ ಪ9/ಾಣ ಕ [ಾಗುತ$ೆ.
• Fೕನ ಅqಾವದ 7ಾಲದ,- aಾಗೂ ೇ=ೆಯ,- Fೕರನು3 Fೕಡುವದಂದ, ಕ [ FೕFಂದ, FೕGಾವ
&ಪ'ೇರ!ೆ ೆ!ೆಯಂ)ೆp 5 ಾ ಇಳವಯನು3 ಪೆಯಬಹುದು.
•

ೇ6ಾಯ /ಾಡಲು ಕ [ ೆಚxಾಗುತ$ೆ ( ೇ6ಾಯದ ೆಚx ಕ [).

• 6ಾವಯವ aಾಗೂ Gೇ¢ೆv ಹುಳ 6ಾ7ಾ07ೆ )ಾgಜgವನು3 ಡದ ಬುಡದ,-pೕ aಾಕುವದಂದ
aೆಚು¥ವಾ 7ಾೕ_ /ಾಡುವ ಅಗತgHರುವ ಲ-.
ಮ!ೆ ಆ<9ತ ಪ9ೇಶದ,- &ಪ'ೇರ!ೆಯನು3 ಮರಗಳಾ3

ೆ!ೆಯುವ ಪದRಯನು3 ಇ ಾnೆ ಮತು$

ಸಂtೆ©ೕಧಾ ಸಂ6ೆಗಳ ೈµಾFಕಾ ಇನೂ3 aೆಚುx ಅಧgಯನ /ಾ

<Mಾರಸುo /ಾಡ ಾಗುವದು.

