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               ಭಾರತ  ಒಂದು  ಕೃಷಿ ಪ್ರ ಧಾನ  ರಾಷ್್ಟ ರ  ಇಲಿ್ಲ   ಶೇಕಡ 60ರಂದ 70ರಷ್್ಟ  ಜನ  ತಮ್ಮ  

ವೃತಿ್ತಯನ್ನಾ ಗಿಸಿಕಂಡಿದ್ದಾ ರೆ, ದಿನೆ ದಿನೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿ್ತರುವ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಯಂದ್ದಗಿ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಇಳುವರಯನ್ನಾ  

ಹೆಚ್ಚು ಸಲು ಭಾರತದ ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳು ಕೀಟನ್ನಶಕಗಳನ್ನಾ  ಅತ್ತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಿ  

ಬ್ಳಸುತಿ್ತದ್ದಾ ರೆ ,ಇದರಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರ ತಯಾರಕೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಗಳು ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯಾಗುತಿ್ತವೆ 

ಇದರಂದ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗುತಿ್ತದ್ದಾ ರೆ ಹೊರತು ರೈತರಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲಿ್ ,  ಇತಿ್ತೀಚ್ಚನ 

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತಯಂದು ಗ್ರರ ಮ್ ಪಂಚ್ಚಯತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊೀಬ್ಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಅಂಗಡಿ 

ಕೀಟನ್ನಶಕಗಳ ಅಂಗಡಿ ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯಾಗುತಿ್ತವೆ,  ಆದರೆ ಇದಕೆೆ  ಎದುರಾಗಿ  ಇನ್ಾ ಂದೆಡೆ  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ 

ನಶಿಸಿ ಹೊೀಗುತಿ್ತದೆ  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಹಂದೆ ರೈತರು ಅನ್ನಸರಸುತಿ್ತದಾ   ರೀತ್ತಯನ್ನಾ  ಅನ್ನಸರಸಿ  

ಸಾಾ ಭಾವಿಕ ವಸಿುಗಳನ್ನಾ   ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದು, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರ 

ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದು , ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬ ರ ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದು ಕೀಟನ್ನಶಕವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಚಕೆೆ  ಯನ್ನಾ  

ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದು ಇತೆ್ಯ ದಿ . 

                       ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರ ಅಂದರೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬ ರ ಇದನ್ನಾ  ತಯಾರಸುವುದು ಸುಲ್ಭ,ಮ್ತಿು   ಇದು 

ಅಗಗ ದ ಬೆಲೆಯಲಿ್ಲ   ದೊರಕುವಂತದುಾ  ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ದಿನನಿತೆ  ಜಾನ್ನವಾರುಗಳು ಹಾಕುವ ಸಗಣಿಯನ್ನಾ  

ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನಾ  ಒಂದು ವಷ್ಟಾ ಕಳೆಯಲು ಬಿಟ್್ಟ  ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ  

ತಯಾರಸುತಿ್ಯರೆ ,ನಂತರ ಬಿತಿನೆಗು ಮಂಚ್ಚತವಾಗಿ  ಅದನ್ನಾ ಹೊಲ್ದಲಿ್ಲ  ಹರಡಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾ ಲ್ಪ  ದಿನ 

ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್್ಟ  ನಂತರ ಮ್ಳೆ ಬಂದ್ದಗ ಬಿತಿನೆ ಮಾಡುತಿ್ಯರೆ , ಈ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ  ಜೈವಿಕ ಪ್ದ್ದರ್ಾಗಳನ್ನಾ  

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ತಯಾರಸಿರುವುದರಂದ ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ್ ,  ಈ 

ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ  ನ್ನವು ಬೇರೆಯವರಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಕಳಿಬ್ದಹುದು ಆದರೆ 

ಇತಿ್ತೀಚ್ಚನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಿರುವುದರಂದ ಈ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಗಿದೆ , ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲು ಯಂತ್ರ ೀಪ್ಕರಣಗಳು ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗೆ ಲ್ಗೆಗ  ಇಟ್್ಟ ರುವುದರಂದ ರೈತರ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  

ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಂದ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಉತ್ಯಪ ದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ,  ಇದು 

ಸಹ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಲೆ  ಏರಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ . 

                          ರೈತರು ಜೈವಿಕ  ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ  ತೆ ಜಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಮೊರೆಹೊೀಗಿರುವುದಕೆೆ  

ಹಲ್ವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಉದ್ದಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕಂಡಾಗ 

1. ಹೆಚ್ಚು ಗುತಿ್ತರುವ ಜೈವಿಕ  ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಲೆ . 

2. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರ . 

3. ಅತ್ತೀ ಶರ ಮ್ದ್ದಯಕ ವಾಗಿರುವ ಜೈವಿಕಗೊಬ್ಬ ರದ ತಯಾರಕೆ . 

ರೈತ ಕಷ್್ಟ ಪ್ಟ್್ಟ  ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ   ತಯಾರಸುವ ಬ್ದಲು ಕೇವಲ್ 300 ರೂ. ನಿಂದ 600 ರೂ. ಗಳಿಗೆ 

ಸಿಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಮೊರೆಹೊೀಗುತಿ್ತದ್ದಾ ನೆ, ಇದರ ಮಂದಿನ ಪ್ರಣಾಮ್ದ ಬ್ಗೆಗ  ಆತನಿಗೆ  
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ಅರವಿಲಿ್ . ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನಾ  ಬ್ಳಸದೆ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ   ಉತಿಮ್ ಇಳುವರ ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದು ಎಂದು 

ತ್ೀರಸಿಕಟ್  ಎಲ್. ನ್ನರಾಯಣ ರೆಡಿಿ  ಯವರು ಸಾವಯವ ಯೀಗಿ ಎಂದೆ ಕನ್ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಹೆಸರು 

ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ 

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಸುವ ಮ್ತಿ್ಂದು ಗೊಬ್ಬ ರ ಎಂದರೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬ ರ, ರೈತನ ಮಿತರ  

ಎಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಎರೆಹುಳುವಿನ ಗೊಬ್ಬ ರ ಉತಿಮ್ ಗುಣಮ್ಟ್ ದುಾ  ಮ್ತಿು  ಅತೆ ಂತ ಪ್ರಣಾಮ್ಕಾರ 

ಯಾದದುಾ  ಇತಿ್ತೀಚೆಗೆ ಎರೆಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕೇಂದರ ಗಳು ಸಾಾ ಪ್ನೆ ಯಾಗುತಿ್ತವೆ ಮ್ತಿು  ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬ ರ 

ತಯಾರಕೆಯ ಕೇಂದರ ಗಳು ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾಗುತಿ್ತವೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬ ರ ತಯಾರಕೆಯ ಕೇಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು 

ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ತ್ಟ್್ಟಯನ್ನಾ   ನಿಮಿಾಸುತಿ್ಯರೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲ್ಪ  ಮ್ಣ್ಣು  ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 

ಎರೆಹುಳುವಿನ ಮ್ರಗಳನ್ನಾ  ಬಿಡುತಿ್ಯರೆ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನಾ   ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಮ್ಣಿು ನಿಂದ ಮಚ್ಚು ತಿ್ಯರೆ 

, ಈ ತ್ಟ್್ಟಯ ಸುತಿಲೂ ನಿೀರು ನಿಂತುಕಳಿುವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ಯರೆ ಇನ್ಾ ಂದು ಮಖೆ  ಸಂಗತ್ತ ಎಂದರೆ ಈ 

ತ್ಟ್್ಟಯ ಮೇಲೆ ನೆರವಾಗಿ ಸೂಯಾನ ಕರಣಗಳು ಬಿೀಳದಂತೆ ನ್ೀಡಿಕಳಿುವುದು, ಇದಕೆಾ ಗಿ ಮೆಲೆ ಶಿೀಟ್ 

ಗಳನ್ನಾ  ಹಾಕುತಿ್ಯರೆ  ಪ್ರ ತ್ತ ದಿನವೂ ಈ ತ್ಟ್್ಟ ಗೆ ನಿೀರನ್ನಾ  ಹಾಕ ಯಾವಾಗಲು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ 

ನ್ೀಡಿಕಳಿು ತಿ್ಯರೆ ಈಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದರಂದ ಎರಡು ತ್ತಂಗಳು ಮಾಡಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬ ರ 

ತಯಾರಸುತಿ್ಯರೆ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬ ರಕೆೆ  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತ ಕೆ.ಜಿ ಗೆ 5ರೂ. ನಿಂದ 9ರೂ. ವರೆಗೂ ಇದೆ,  

ನಿೀರನ ಮ್ತಿು  ಜಾಗದ ವೆ ವಸ್ಥಾ  ಇದಾ ರೆ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲಯು ಸಹ ಈ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ  ತಯಾರಸಿಕಳಿಬ್ಹುದು 

ಎರೆಹುಳುವಿನ ಮ್ರಗಳು ಪ್ರ ತ್ತ ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂ. ನಿಂದ  500 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತಿವೆ ಯುಡಿರ ಲ್ಸ್ ಎಂಬ್ ತಳಿಯ 

ಎರೆಹುಳುಗಳು ಉತಿಮ್ವಾಗಿರುತಿವೆ 

               ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ   ಅತ್ತೀ ಹೆಚ್ಚು  ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾ   ಬ್ಳಸುತಿ್ತರುವುದರಂದ ದಿನೆ ದಿನೆ 

ಭೂಮಿಯ ಫಲ್ವತಿತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿ್ತದೆ, ಬಿತಿ್ತದ  ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ   ಇಳುವರ ಬಾರದೆ ,ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದಾ  

ಸಾಲ್ವನ್ನಾ  ತ್ತೀರಸಲಾಗದೆ ,ರೈತ ಆತಮ ಹತೆೆ  ಮಾಡಿಕಳಿು ತಿ್ತದ್ದಾ ನೆ ಭಾರತ ದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 1,00,000 ಕೆೆ  

ಸರಾಸರ 12.9 ರಷ್್ಟ  ರೈತರು ಆತಮ ಹತೆೆ  ಮಾಡಿಕೂಳಿು ತಿ್ತದ್ದಾ ರೆ, ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಪ್ದ್ದರ್ಾಗಳನ್ನಾ ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದರಂದ ಈಗಿನ ಮ್ಕೆಳು ತ್ಯಯಯ ಗಭಾದಲಿೆ  

ರೀಗಿಗಳಿಗಿೀಡಾಗುತಿ್ತದ್ದಾ ರೆ. 

                     ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬ್ಳಕೆಯಂದ್ದಗುವ ಅನ್ನಹುತಗಳಿಗೆ ಉತಿಮ್ ಉದ್ದಹರಣೆ ಎಂದರೆ 

ಹಸಿರುಕಾರ ಂತ್ತ ಇಂದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜೆ ದಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ಅನ್ನಹುತ,  ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜೆ ದ ಭಾತ್ತಂಡ ಎಂಬ್ 

ಸಾ ಳದಿಂದ ರಾತ್ತರ  9.25 ಕೆೆ  ಹೊರಟ್ಟ ಮಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಬಿಕನೆರ್ ಎಂಬ್ ರಾಜಸಿಾನದ ಸಾ ಳವನ್ನಾ  ತಲುಪುವ 

ಟ್ಟರ ೈನ್ ಅನ್ನಾ  ಕೆಾ ನಸ ರ್ ಟ್ಟರ ನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ,  ಕೆಾ ನಸ ರ್ ಟ್ಟರ ೈನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಮಖೆ  

ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಟ್ಟರ ೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಲಿ್ಲ  ಅರ್ಾದಷ್್ಟ  ಜನ ಕೆಾ ನಸ ರ್ 

ರೀಗಿಗಳಾಗಿರುತಿ್ಯರೆ ,ಇಷ್್ ಂದು ಜನರಗೆ ಕೆಾ ನಸ ರ್ ಬ್ರಲು ಮಖೆ  ಕಾರಣ  ಪಂಜಾಬ್ ನಲಿ್ಲ  ಹಸಿರುಕಾರ ಂತ್ತ 

ಇಂದ್ದಗಿ ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚು  ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ದ್ದರ್ಾಗಳನ್ನಾ  ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡಿದುಾ  

                   ಇತಿ್ತೀಚ್ಚನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಉತಪ ನಾ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುತಿ್ತದೆ 

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೇಂದರ ಗಳು ಸಾಾ ಪ್ನೆಯಾಗುತಿ್ತವೆ, ನ್ನವು ನಮ್ಮ  ಮಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳಿೆಯ ಪ್ರಸರವನ್ನಾ  

ಉಳಿಸಿ ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನಾ   ಪ್ರ ೀತ್ಯಸ ಹಸುವುದು ಮ್ತಿು  ಅದನ್ನಾ  ನಮ್ಮ  ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಿುವುದು ಅತೆ ಂತ ಮಖೆವಾಗುತಿದೆ, ಇಲಿ್ವಾದಲಿ್ಲ  ನ್ನವು ನಮ್ಮ  ಮಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ 

ಬೆಳೆಯನ್ನಾ  ಬೆಳೆಯಲ್ಲಕೆೆ  ಸಾದೆ ವಾಗದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನಾ  ಬಿಟ್್ಟ  ಹೊೀಗಬೇಕಾಗುತಿದೆ. 

 

http://www.tumbe.org/

