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Abstract 

After the implementation of the Green Revolution scheme, there have been many changes in 

the agricultural system of the country. Some of them are positive factors, while others are 

harmful factors for the country's agriculture and economic development. Due to food shortages 

in the 1960s, efficient use of water, modern equipment and use of chemical fertilizers and 

pesticides were introduced to increase production in a short period of time. Although this 

scheme was successful in producing wheat and rice to a small extent, it later led to many 

problems in the future. It led to unnatural crisis like spread of deadly diseases like cancer, 

barrenness of agricultural land, suicide of farmers. But at the beginning of the second century, 

as a solution to this, organic farming expanded. But some confusion among the farmers about 

this organic farming method and lack of guidance and encouragement from the government 

has become a barrier to the development of organic farming. 
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ಸಾರಾಂಶ 

 ಹಸಿರು ಕ್ರ ಾಂತಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಜಾರಿಯ ನಂತರ ದೇಶ್ದ ಕೃಷಿ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  

ಹಲವು ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಸಾಧಕ ಅಾಂಶ್ಗಳಾಗಿದದ ರೆ, ಇನ್ನನ  ಕೆಲವು 

ದೇಶ್ದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಮಾರಕ ಅಾಂಶ್ಗಳಾಗಿವೆ. 1960ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲನ 

ಆಹಾರದ ಅಭಾವ್ದ ಕ್ರಣ್, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯ ಉದ್ದ ೋಶ್ದ್ಧಾಂದ 

ಸಮರ್ಿ ನೋರಿನ ಬಳಕೆ, ಆಧುನಕ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು  ರಾಸಾಯನಕ ಗೊಬಬ ರ ಹಾಗೂ 

ಕೋಟನಾಶ್ಕಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಲಾ  ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಗೊೋಧಿ ಮತ್ತು  
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ಅಕಿ  ಉತ್ಪಾ ದನೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಶ್ಸಿವ  ಕಂಡರೂ ನಂತರ ಮಾಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಹುಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ರಣ್ವಾಯಿತ್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕ್ಯ ನಸ ರ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗದ 

ಹರಡುವಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವಿಕೆ, ರೈತರ ಆತಮ ಹತ್ಯಯ ಯಂತಹ ಅಸಾವ ಭಾವಿಕ 

ಬಿಕಿಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ರಣ್ವಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಶ್ತಮಾನದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಇದಕಿೆ  ಪರಿಹಾರ 

ಎಾಂಬಂತ್ಯ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ವಿಸಾು ರವಾಗುತ್ಪು  ಸಾಗಿತ್ತ. ಆದರೆ ಈ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಬಗೆಗೆ 

ರೈತರಿಗಿರುವ್ ಕೆಲವು ಗೊಾಂದಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಿರದ ಮಾಗಿದಶ್ಿನ ಮತ್ತು  ಉತ್ಯು ೋಜನದ 

ಕೊರತ್ಯ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣ್ಮಿಸಿದ್. 

ಕೀವಡ್ರ್ಸ ್ : ಸಾವ್ಯವ್, ಕೃಷಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ಹಸಿರು ಕ್ರ ಾಂತಿ, ಕೃಷಿ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ . 

ಪೀಠಿಕೆ 

 ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯು ಪುರಾತನ ಕ್ಲದ್ಧಾಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲರುವ್ ಕೃಷಿ 

ಪದಿ ತಿಯಾಗಿದ್ದದ  ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರ್ಖಿನೆಗಳಾಂದ ತಯಾರಿಸಲಾ ಟಿ  ವಿಷಪೂರಿತವಾದ  

ಗೊಬಬ ರವ್ನ್ನನ  ಮತ್ತು  ವಿಷಪೂರಿತ ಕೋಟನಾಶ್ಕಗಳನ್ನನ  ಬಳಸದ್ ಕೇವ್ಲ ಭೂಮಿಯ 

ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ್ ಗೊಬಬ ರಗಳಾಂದ ಅಾಂದರೆ 

ಕೊಟಿ್ಟ ಗೆಗೊಬಬ ರ, ಕೊೋಳಗೊಬಬ ರ, ಎರೆಹುಳುಗೊಬಬ ರ, ಇತ್ಪಯ ದ್ಧ ಗೊಬಬ ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಾಂದ 

ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಯುವ್ ಪದಿ ತಿಯನ್ನನ  ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಎಾಂದ್ದ ಕರೆಯುತ್ಪು ರೆ. 

ಒಟಿ್ಟ ರೆಯಾಗಿ ದೇಶ್ದ ಬೆನೆನ ಲುಬು ಎಾಂದ್ದ ಹೇಳಕೊಳುಳ ವ್ ರೈತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಯುವ್ 

ಪದಿ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಪದಿ ತಿಯು ಒಾಂದ್ದ. ಇದ್ದ ಪುರಾತನ ಕ್ಲದ್ಧಾಂದಲೂ 

ರೂಢಿಯಲಿ್ಲರುವ್ ಪದಿ ತಿಯಾಗಿದ್. 1960ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಕೊರತ್ಯಯ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  

ಹಸಿರುಕ್ರ ಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತ ಆದದ ರಿಾಂದ ರಾಸಾಯನಕ ಗೊಬಬ ರಗಳು ಅಧಿಕ 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ್ಲಿ್ಲ  ರೈತರು ಮಾಂದ್ಯದರು. ಅಧಿಕ ಇಳುವ್ರಿ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದನ್ನನ  ಮನಗೊಾಂಡ ರೈತರು ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ರಾಸಾಯನಕ 

ಕೃಷಿಗೆ ಮಾರು ಹೋದರು. ರಾಸಾಯನಕ ಕೃಷಿಯಿಾಂದ ಇಳುವ್ರಿ ಅಧಿಕವಾಯಿತ್ತ ಆದರೂ 

ಅನೇಕ ರಿೋತಿಯ ಹಾನಗಳನ್ನನ  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್ತ ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತ 

ಗೊಾಂಡಿತ್ತ, ಉಸಿರಾಟದಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ತ್ಪಯ ಸ ಮತ್ತು  ಮನ್ನಷಯ ನ ಆರೋಗಯ ದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳು 

ಕಂಡುಬಂದವು. 

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಆರೀಗ್ಯ  

 ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನನ  ಸೇವಿಸುವ್ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗಯ  

ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನನ  ಸವ ಲಾ  ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ಅನ್ನಭವಿಸದೇಯಿದದ ರು ರಾಸಾಯನಕ ಕೃಷಿಯ 

ಸಂಭವ್ದ್ಧಾಂದ ಆರೋಗಯ ದಲಿ್ಲ  ಏರುಪೇರು ಉಾಂಟ್ಟಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ಯಿಲೆಗಳು ಬರತೊಡಗಿದವು 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ ಕೋಟನಾಶ್ಕ ಬಳಕೆಯಿಾಂದ ತಯಾರಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನನ  ಸೇವಿಸುವುದರಿಾಂದ 

ಕ್ಯ ನಸ ರ್ ಕ್ಯಿಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾದ ತೊಡಗಿದವು ಕ್ಯ ನಸ ರ್ ರೋಗವು ಕನಾಿಟಕದ 

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಸಿಾಂಧನೂರು ತ್ಪಲೂಕು ಪರ ರ್ಮ ಸೆಾನದಲಿ್ಲದ್. ಇದಕಿೆ  ವಿಷಪೂರಿತ 

ಆಹಾರ ಸೇವ್ನೆಯೇ ಕ್ರಣ್ ಎಾಂದ್ದ ವೈದಯ ರು ತಿಳಸಿರುತ್ಪು ರೆ.  
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“ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಪರ ಸುು ತದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಸೆಾನದಲಿ್ಲ  ಕೊಡಲಾಗಿದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ ಭೂಮಿಯ 

ಉತ್ಪಾ ದಕತ್ಯಯ ಸಾಮರ್ರ ಯ ವು ಕುಾಂಠಿತವಾತಿು ರುವುದನ್ನನ  ತಡೆಗಟಿ ಲು ಸಾವ್ಯವ್ 

ಗೊಬಬ ರಗಳನ್ನನ  ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ ನ 

ಖಚ್ಚಿನಲಿ್ಲ  ಬಳಕೆಯಾಗುತಿು ರುವ್ ರಾಸಾಯನಕ ಗೊಬಬ ರಗಳನ್ನನ  ನಯಂತಿರ ಸಿ ಮಣಿ್ಣ ನ 

ಫಲವ್ತು ತ್ಯಯನ್ನನ  ಕ್ಪ್ರಡಿಕೊಾಂಡು ಬರುವುದ್ದ ಅತಿೋ ಅವ್ಶ್ಯ ಕವಾಗಿದ್. ಎರಡನೇಯದ್ಯಗಿ 

ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ, ನೋರು ಮತ್ತು  ಗಾಳ ಇವುಗಳ ಮಾಲ್ಲನಯ ವ್ನ್ನನ  

ತಡೆಗಟಿ್ಟ ವುದ್ದ ಮನ್ನಷಯ ನ ಆದಯ  ಕತಿವ್ಯ ವಾಗಿದ್. 

ಭೂಸಂಪತ್ತು  ಮತ್ತು  ಮಣಿ್ಣ ನ ಗುಣ್ಧಮಿಗಳನ್ನನ  ಅರಿತ್ತಕೊಳುಳ ವುದ್ದ ಉತು ಮ ವ್ಯ ವ್ಸಾಯ 

ಕೈಗೊಳುಳ ವ್ ದ್ಧಸ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಮಖಯ ವಾದ ಹೆಜೆ್ಜಯಾಗಿದ್. ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಕ 

ಗುಣ್ಧಮಿಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ ವ್ಲಿದ್ ಮಣಿ್ಣ ನ ಜೈವಿಕ ಗುಣ್ಗಳನ್ನನ  ತಿಳದ್ದ ಫಲವ್ತು ತ್ಯಯು 

ನಶಿಸಿಹೋಗದಂತ್ಯ ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾವ್ಯವ್ ಗೊಬಬ ರವ್ನ್ನನ  

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದ್ದ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯ ಸಾರಂಶ್ವಾಗಿದ್. 

ಸಾವ್ಯವ್ ಗೊಬಬ ರ ರಹಿತ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಆಮಿಜನಕ ಕೊರತ್ಯಯು ಕಂಡುಬಂದ್ದ. ಏಕೆಾಂದರೆ 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬೇಕ್ಗುವ್ ಪರ ಧಾನ ಪೆÇೀ ೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳಾದ ಸಾರಜನಕ, 

ರಂಜಕ ಹಾಗೂ ಪೆÇಟ್ಟಯ ಷಿಯಂ ಜೊತ್ಯಗೆ ಅಲಾ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ , ಆದರೆ ಬಹುಮಖಯ ವಾಗಿ 

ಬೇಕ್ದ ಇತರೆ ಪೆÇೀ ೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳು ಇರುತು ವೆ. ಸಸಯ ಗಳ ಬೇರು ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆಯು ಕುಾಂದ್ದತು ದ್. 

ಅಧಿಕ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ರಸಗೊಬಬ ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಾಂದ ಬೇರಿನ ಕವ್ಲು ಹರಡಿಕೊಳುಳ ವಿಕೆ 

ಮತ್ತು  ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆಯು ಸಮಪಿಕವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಎಾಂದ್ದ ತಿಳದ್ದಬಂದ್ಧದ್. ಇಲಿ್ಲ  

ಪೆÇೀ ೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳು ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಮತೊೋಲನ ಬಳಕೆ 

ಇಲಿದ್ಧರುವುದರಿಾಂದ ಬೇರು ಮತ್ತು  ಸಸಯ ಗಳ ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದ್ದ. ಮೇಲಾಗಿ, 

ಸಸಯ ಗಳ ರೋಗ ಮತ್ತು  ಕರ ಮಿಕೋಟಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಬಹುದ್ದ. ಅಧಿಕ ರಸಗೊಬಬ ರಗಳ 

ಬಳಕೆಯ ಜೊತ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಇತರೆ ರಾಸಾಯನಕಗಳ ನರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಾಂದ ನಸಗಿದ 

ಮಡಿಲಲಿ್ಲ  ಇರುವ್ ಉಪಯುಕು  ಜಿೋವ್ರಾಶಿ ಮತ್ತು  ಫಲವ್ತು ತ್ಯಯನ್ನನ  ವೃದಿ್ಧ ಸುವ್ ಜಿೋವಿಗಳು 

ನಾಶ್ವಾಗುತು ವೆ. ಹಿೋಗೆ ಮಣಿ್ಣ ನ ಆರೋಗಯ ವು ಕೆಡುವುದರಿಾಂದ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾ ದಕತ್ಯಯು 

ಕೆಳಮಟಿ ಕಿೆ  ಇಳಯುತು ದ್. ಅದದ ರಿಾಂದ ಸಸಯ ಗಳಗೆ ಬೇಕ್ದ ಎಲಿಾ  ಪೆÇೀ ೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  

ಸಮತೊೋಲನವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅವು ಸಹಜವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ದ ರೋಗರುಜಿನಗಳನ್ನನ  

ನರೋಧಿಸಿ ಉತು ಮ ಫಲವ್ನ್ನನ  ಕೊಡುತು ವೆ. ಅದಕಿೊ ೋಸಿ ರ ಕೃತಕ ಗೊಬಬ ರಗಳಗಿಾಂತ 

ಸಾವ್ಯವ್ ಗೊಬಬ ರಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅನ್ನಕೂಲಕರ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ 

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬೇಕ್ಗುವ್ ಪರ ಧಾನ ಪೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳಾದ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಹಾಗೂ 

ಪಟ್ಟಯ ಷಿಯಂ ಜೊತ್ಯಗೆ ಅಲಾ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆದರೆ ಬಹುಮಖಯ ವಾಗಿ ಬೇಕ್ದ ಇತರೆ 

ಪೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳು ಇರುತು ವೆ 

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ:  

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆ 1940ರಿಾಂದ ಇಾಂಗಿೆ ಾಂಡಿನ ಸರ್ ಆಲಬ ರ್ಟಿ ಹೋವಾರ್ಡಿರಿಾಂದ 

ಪ್ರರ ರಂಭವಾದರೂ ಭಾರತದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ರೈತರು ಸಾಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ರುವ್ 
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ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆ ಪದದ ತಿಗಳನ್ನನ  ಆಗಾರ ಯ ನಕ್ ಗೊರ ೋಯಿಾಂಗ್ ಮೆರ್ಡಸ  ಇನ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಎಾಂಬ ಪುಸು ಕದ ಮರ್ಖಾಂತರ ಪ್ರಶಿಿಮಾತಯ ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟಿ ರು. 

ಇವ್ರು ಇಾಂದೊೋರ್ ಕ್ಾಂಪೋಸಿ  ಗೊಬಬ ರ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನನ  ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ 

ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಶ್ತಮಾನಗಳಾಂದ ಪರಿಷಿ ರಿಸಿ ಪ್ರಲನೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ್ ಕೃಷಿ 

ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಅನಾವೃಷಿಿ ,ಅತಿವೃಷಿಿ ಗಳ ಮಧೆಯ ಯೂ ಭಿೋಕರ ಬರಗಾಲವ್ನ್ನನ  

ಎದ್ದರಿಸುವ್ ಚೈತನಯ ವುಳಳ ವಾಗಿದ್ಯಾಂದ್ದ ತಿಳದ್ದ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಇದರ ಪರ ಯೋಗವ್ನ್ನನ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಅಮೇರಿಕದಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಸು ಕದ್ಧಾಂದ ಪರ ಭಾವ್ಗೊಾಂಡ ಜಿರೋ 

ಐ.ರಡೇಲ್ರವ್ರು 1942ರಲಿ್ಲ  ಪೆನಸ ಲೆವ ೋನಯ ರಾಜಯ ದ ತಮಮ  ಜಮಿೋನನಲಿ್ಲ  ಸಾವ್ಯವ್ 

ಕೃಷಿ ಪದದ ತಿ ಜಾರಿಗೆತಂದ್ದ ಆಗಾರ ಯ ನಕ  ಫಾಮಿಿಾಂಗ್ ಅಾಂರ್ಡ ಗಾಡಿನಾಂಗ್ ಮಾಯ ಗ್ಜಿನ್ 

ಮೂಲಕ ಪರ ಕಟ್ಟಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲ ಧೆಯ ೋಯ ಆರೋಗಯ ವಂತ ಮಣಿ್ಣ , 

ಆರೋಗಯ ವಂತ ಆಹಾರ, ಆರೋಗಯ ವಂತ ಜನ ಪರ ಪಂಚದಲಿೆೋ ದ್ಧೋರ್ಿಕ್ಲದ ಮೂರು 

ವಿಧವಾದ ಕೃಷಿ ಪದದ ತಿ ತ್ಪರತಮಯ  ನೋಡುವ್ ತ್ಪಕುಗಳು ರೋಡೆಲ್ ಫಾರಂನಲಿ್ಲವೆ. 

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಸೆಿ ರ ಮತ್ತು  ನರಂತರವಾದ್ದದ್ದ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅಾಂಕ-ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  

ಪರ ಯೋಗಗಳಾಂದ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಗಿದ್. ಕ್ರಣ್ ಈ ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  ಮಣಿ್ಣ ನ ಆರೋಗಯ ದ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಪರ ಕಟನೆಗಳು, ಪದಯ ದಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವ್ವಿರುವುದ್ಧಲಿ್ಲ  ಕ್ರಣ್ವೆನೆಾಂದರೆ ಈ ಕೃಷಿ 

ಪದದ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಮೂಲವಾಗಿ ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವ್ತು ತ್ಯ ಕುರಿತ್ತ ಸೆಿ ರರವಾಗಿ ಸತತ ನರಂತರವಾಗಿ 

ಒಾಂದೇ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ವ್ಷಿಗಳವ್ರೆಗೆ ಪರ ಯೋಗ ಪ್ರರ ತಯ ಕ್ಷತ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು 

ಅಲಿದೇ ಮಣಿ್ ನ್ನ ಫಲವ್ತ್ಯು ಯಿಾಂದ ಬೆಳೆಯ ಅಧಿಕ ಇಳುವ್ರಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಇತಿು ೋಚ್ಚನ 3 

ದಶ್ಕಗಳಾಂದ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ್ ರಾಸಾಯನಕ ಕೃಷಿ ಪದದ ತಿಯಾಂದ್ಧಗೆ ಈ 

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಪದದ ತಿಗಳನ್ನನ   ಹಲ್ಲಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸತತ ಅಧಯ ಯನ ಇನೂನ  

ಪೂತಿಿಗೊಾಂಡಿಲಿ  ದೇಶ್ದ್ಯದಯ ಾಂತ ಪರ ಯೋಗಳಲಿ್ಲ   ಮಾಂದ್ದವ್ರೆದ್ಧವೆ. ಏಶಿೋಯಾ ಖಂಡದ 

ಪರ ಬಲ ದೇಶ್ಗಳಾದ ಚೈನಾ ಜಪ್ರನಗಳ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಸಾವ್ಯವ್ 

ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲ  ಗಮನ ಹಾರಿಸಿರುವ್ರು. ಈ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯನ್ನನ  ಅಳವ್ಡಿಸುವ್ ಮೂಲಕ 

ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷಮ  ಜಿೋವಿಗಳ ಕರ ಯಯನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಸಾಧಯ . ಉಪಯುಕು ವಾದ ಜಿೋವಾಣ್ಣಗಳು 

ಪರಿಸರವ್ನ್ನನ  ಆವ್ರಿಸಿ ಶುದದ ಹವೆ. ಶುದದ  ನೋರು ಪರಿಶುದದ  ವಾತವಾರಣ್ವ್ನ್ನನ  ನಮಿಿಸಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗಲದ್ಯಾಂದ್ದ ತಿಳದ್ದ ಬಂದ್ಧದ್ ಎಾಂದ್ದ ತಮಮ  ಲೇಖನದಲಿ್ಲ  ಲೇಖಕರು ತಿಳಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಈ ಲೇಖನವು ಅರ್ವಾ ಪುಸು ಕವು ಓದ್ದಗರಿಗೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಗೆ 

ಉಪಯುಕು ವಾಗುವಂತ್ಯ ನರೂಪಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಅವಶಯ ಕತೆ :  

 ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲಯೇ ಒಾಂದ್ದ ಸಾವ ವ್ಲಂಬಿ ರಾಷಿ ವೆಾಂದ್ದ 

ಪರ ಸಿದ್ಧದ ಗೆ ಪ್ರತರ ವಾದರೂ ಕೂಡ, ಇತಿು ಚ್ಚಗೆ ಆಧುನಕ ಬೇಸಾಯದ ಎಲಿಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ 

ಬಳಸಿಯೂ ದೇಶ್ದ ಸರಾಸಿರಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾ ದನೆ ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆ 34 ಪರ ತಿಶ್ತದ್ಧಾಂದ ಈಗ 1.5 ಪರ ತಿಶ್ತ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್. ಹಾಗೂ ಮಾಂಬರುವ್ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಶ್ದ ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ಯಗೆÉ ಧಕಿೆ  

ಉಾಂಟ್ಟಗಬಹುದ್ಾಂದ್ದ ಉಹಿಸಲಾಗಿದ್. ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳವ್ಣೆಗೆಯನ್ನನ  ವಿವ್ರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಾವ್ಯುವ್ ಕೃಷಿ ಬೆಳವ್ಣೆಗೆ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಇತಿು ೋಚ್ಚನ ಒಾಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ ಕ್ರ ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲ  31 
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ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಹೆಕಿೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶ್. ಸುಮಾರು 130 ದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಒಳಕೊಾಂಡು ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಗೆ 

ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ದ ಹೇಳದ್ಯದ ರೆ. ಮತ್ತು  ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವ್ತು ತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ್ಾಂಶ್ಗಳ 

ನವ್ಿಹಣೆ ಬಗೆೆ  ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ಯದ ರೆ. ದರ ವ್ ರೂಪದ ಗೊಬಬ ರಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವ್ರವಾಗಿ 

ವಿವ್ರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಮತ್ತು  ಹಸಿರುಗೊಬಬ ರಗಳು, ಜೈವಿಕಗೊಬಬ ರಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಭಿನನ  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು  ತಯಾರಿಸುವ್ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವ್ರಣೆಯನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಬೆಳೆ ಮತ್ತು  ಬೆಳೆ ಪದದ ತಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಸಾವ್ಯವ್ ಸಮಗರ  ಕೃಷಿ ಪದದ ತಿ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಕೋಟ ಮತ್ತು  ರೋಗ ನವ್ಿಹಣೆ ಬಗೆೆ  ಸಂಕಿಪು ವಾಗಿ ವಿವ್ರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಪಂಶುಸಂಗೊೋಪನಾ ವಿಧಾನದ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ 

ದೃಢಿಕರವ್ನ್ನನ  ಕೆಲವಾಂದ್ದ ಕೊೋಷಿ ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಚ್ಚತರ ಗಳನ್ನನ  ತೊೋರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳದ್ದಕೊಳುಳ ವ್ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಲೇಖಕರು ಈ ಪುಸು ಕವ್ನ್ನನ  

ಬರೆದ್ಧದ್ಯದ ರೆ.  

ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷಿಯ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪರ ದ್ಯಯಕ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಸಾವ ನ್ನಭವ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದ್ದ 

ಬಂದ ಪದದ ತಿ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವ್ಷಿಗಳು ಬದ್ದಕ ಬಂದ್ಧರುವ್ ಭಾರತಿೋಯ ಜನ ಸಮದ್ಯಯ 

ಕಂಡುಕೊಾಂಡ ಅನೇಕ ಸತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಕಂಡುಕೊಾಂಡ ಅನೇಕ ಸತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಈ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಾ ನವು ಮಹತು ರವಾದದ್ದ.  

ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವ್ತು ತ್ಯಯನ್ನನ  ಕ್ಪ್ರಡಲು ಅದರಲಿ್ಲ  ನರಂತರ ಜೈವಿಕ ಕರ ಯಯೇ 

ಕ್ರಣ್ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ  ವೈವಿದಯ ಮಯ ಜಿೋವ್ರಾಶಿಯ ಒಾಂದ್ದ ಕಿಷಿ ಕರಕವಾದ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಯ 

ಬಲೆಯ ರೂಪಗೊಾಂಡಿರುತು ದ್. ಕಣಿ್ಣ ಗೆ ಕ್ಣ್ದ ಸೂಕ್ಷಮ  ಜಿೋವಿಗಳನನ ಳಳ ಗೊಾಂಡ ಸಹಸರ ಪದ 

ಮತ್ತು  ಎರೆಹುಳುಗಳಂತಹ ಪ್ರರ ಣ್ಣಗಳು ಈ ವೈವಿದಯ ಮೆಯ ಜಿೋವ್ರಾಶಿಯ ಒಾಂದ್ದ 

ಕಿಷಿ ಕರವಾದ ಚಟ್ಟವ್ಟ್ಟಕೆಯ ಬಲೆಯ ರೂಪಗೊಾಂಡಿರುತು ವೆ. ಕಣಿ್ಣ ಗೆ ಕ್ಣ್ದ ಸೂಕ್ಷಮ  

ಜಿೋವಿಗಳನನ ಳಗೊಾಂಡ ಸಹಸರ ಪದ ಮತ್ತು  ಎಕರೆಹುಳುಗಳಂತಹ ಪ್ರರ ಣ್ಣಗಳು ಈ 

ವೈವಿದಯ ವ್ಯ ಜಿೋವಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದ್ದ. ಈ ಜಿೋವಿಗಳು ತಮಮ ದ್ ಆದ ಆಹಾರ ಸೇವ್ನೆ 

ವಿಸಜಿನೆ ಹಾಗೂ ಚಲನೆಯಿಾಂದ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ  ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಇತರೇ ರಾಸಾಯನಕ ಗುಣ್ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೋರುವ್ವು, ಮೇಲಾ ದರ ಮಣಿ್ಣ  ಈ ಜೈವಿಕ ಕರ ಯಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡಗು 

ಮತ್ತು  ಇದ್ದ ಫಲವ್ತ್ಪು ದ ಮಣಿ್ಣ ನ ಸಂಕೇತ. ಮಣಿ್ಣ ನ ಚೈತನವ್ನ್ನನ  ಈ ಕರ ಯಯನ್ನನ  

ಅವ್ಲಂಬಿಸಿರುವುದ್ದ ಇಾಂತಹ ಪರಿಸೆಿಯನ್ನನ  ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ನರೂಪಿಸಲು 

ಅತಿಮಖಯ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಗುವುದ್ದ ಸಾವ್ಯವ್ ಇಾಂಗಾಲ ಅಾಂಶ್ ಉಷಿ ವ್ಲಯದ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ  

ಇದ್ದ ಶಿೋರ್ಥಲವಾಗವುದರಿಾಂದ ಇದರ ಮಾನಯ ತ್ಯ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದ್ದ. ಈ ಕ್ರಣ್ದ್ಧಾಂದ 

ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವ್ತು ತ್ಯಯನ್ನನ  ಕ್ಪ್ರಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಪರ ಮಾಣ್ ಕಲಿು  ಸಾವ್ಯವ್ 

ಗೊಬಬ ರವ್ನ್ನನ  ಬಳಸಬೇಕ್ಗುವುದ್ದ. ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲ  ಹ್ಯಯ ಮಸ್ ಅಾಂಶ್ವ್ನ್ನನ  

ಅವ್ಲಂಭಿಸಿರುವುದ್ದ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧದ ಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಣ್ಸಿಗುವ್ ಅಲೆ ಮಖಯ ವಾದ 

ಕ್ರಣ್ಗಳು. ಮಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲರುವ್ ತೇವಾಾಂಶ್, ಸಾರಜನಕ, ರಸಸಾರ, ಮಣಿ್ಣ ನ ಭೌತಿಕ ಗುಣ್ಗಳು, 

ವಾಯುಗುಣ್ಗಳು, ಅನ್ನಪಯುಕು  ವ್ಸುು ಗಳ ಲಭಯ ತ್ಯ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬಬ ರಕಿೆ  ಬಳಸಬಹುದ್ದ 

ತ್ಪಯ ಜಾಯ  ವ್ಸುು ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಸಯ ಜನಯ  ಅರ್ವಾ ಪ್ರರ ಣ್ಣಜಯ ನಯ  ತ್ಪಯ ಜಯ ಗಳನ್ನನ  ಈ ಗೊಬಬ ರ 

ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದ್ದ.  
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ಉಪಸಂಹಾರ  

 ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯು ಇತಿು ಚ್ಚೋನ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಸಾಯನಕ ಕೃಷಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಪರ ಚಲ್ಲತವಾಗುತಿು ದ್. ರಾಸಾಯನಕ ಗೊಬಬ ರಗಳು ಮತ್ತು  ಕೋಟನಾಶ್ಕಗಳಾಂದ ಬೆಸತು  ಜನರು 

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯಿಾಂದ ಆರೋಗಯ  

ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದಕಿೆ  ಮತ್ತು  ಲಾಭವ್ನ್ನನ  ಗಳಸುವುದಕಿೆ  ಇದ್ದ ಒಾಂದೇ ದ್ಯರಿಯಾಗಿದ್. 

ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯು ದ್ಧನದ್ಧಾಂದ ದ್ಧನಕಿೆ  ಬೆಳವ್ಣ್ಣಗೆಯಾಗುತಿು ದ್ದದ  ಅನೇಕ ಜನ ರೈತರು 

ರಾಸಾಯನಕ ಕೃಷಿಯಿಾಂದ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಲಾಭವ್ನ್ನನ ಗಳಸಿ ತಮಮ  

ಅವ್ಶ್ಯ ಕತ್ಯಗಳಗೆ ತಕಿಾಂತ್ಯ, ಪರಿಸರದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮತೊೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ಪು  ಮಾಂದ್ 

ಸಾಗುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಿಾಂದ ವಾತ್ಪವ್ರಣ್ವು ಕಲುಷಿತಗೊಳುಳ ವುದ್ದ ತಪುಾ ತು ದ್. ಮಾತರ ವ್ಲಿದ್ 

ಮನ್ನಷಯ  ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪರಸಾ ರಪೂರಕವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದ್. ಆಧುನಕ ಕ್ಲದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟಿ್ಟಯ ಭರಾಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಉತ್ಪಾ ದನೆಗೆ ಮಾತರ  ಜೊೋತ್ತಬಿದ್ದದ  ಭೂಮಿಯ ಸತವ  ಕಳೆದ್ದಕೊಳುಳ ವುದಷಿ್ ೋ ಅಲಿದ್, 

ರೋಗ-ರುಜಿನೆಗಳಗೆ ತ್ತತ್ಪು ಗದ್ ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ಸಾವ ಸೆ  ವಾತ್ಪವ್ರಣ್ ನಮಿಿಸಲು 

ರೈತರು ಉತ್ತಸ ಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಆದರೆ ಸಾವ್ಯವ್ ಉತಾ ನನ ಗಳಗೆ ಪರ ತ್ಯಯ ೋಕ ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  

ಇಲಿದ್ಧರುವುದ್ದ ಈ ರೈತರ ದೊಡಡ  ಸಮಸ್ಥಯ ಯಾಗಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಿರವು ಸಾವ್ಯವ್ 

ಕೃಷಿಯ ಮಹತವ ವ್ನ್ನನ  ಜನರಿಗೆ ತಿಳಸುವ್ ಜೊತ್ಯಗೆ, ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಕೊಾಂಡ 

ಉತ್ತಸ ಕ ರೈತರಿಗೆ ಉತು ಮ ಮಾಗಿದಶ್ಿನ, ಉತ್ಯು ೋಜಕಗಳನ್ನನ  ನೋಡುವ್ ಮತ್ತು  ಸಾವ್ಯವ್ 

ಉತಾ ನನ ಗಳಗೆ ಪರ ತ್ಯಯ ೋಕ ಮಾರುಕಟಿ್ಟ ಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಸಾವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಪರ ಯತಿನ ಸಬೇಕದ್. 
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