
ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳು 

 

ಮಣಿ್ಣ  ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು, ಅನಿಲಗಳು, ದ್ರ ವಗಳು ಮತ್ತು  ಜೀವಿಗಳ ಮಿಶ್ರ ಣವಾಗಿದ್ದು  

ಅದ್ದ ಒಟ್ಟಾ ಗಿ ಜೀವನವನ್ನು  ಬೆಂಬಲಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಪೆಡೀಸಿ್ಫ ಯರ್ ಎೆಂದ್ದ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಭೂಮಿಯ 

ಮಣಿ್ಣ ನ ದೇಹವು ನಾಲ್ಕು  ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ, ಇದ್ದ ಸಸಯ ಗಳ ಬಳವಣ್ಣಗೆಗೆ 

ಮಾಧ್ಯ ಮವಾಗಿದೆ. ನಿೀರಿನ ವಾತಾವರಣ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು  ಶುದಿಧ ೀಕರಣದ್ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ 

ಆವಾಸಸಾಾ ನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ್ ಮಾಪ್ಯಡಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ  ಕಾಯಯಗಳು ಅವುಗಳ 

ಸರದಿಯಲಿಾ  ಮಣಿ್ಣ  ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಮಾಪ್ಯಡಸ್ತತ್ು ವೆ. 

ಮಣಿ ನ್ನು  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಎೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ಕೆಲವು 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಗಳು ಹೆಂದಿನ ಪ್ದ್ವನ್ನು  ನಿದಿಯಷಾ ವಾಗಿ ಸಾ ಳೆಂತ್ರಿಸ್ಫದ್ ಮಣಿ್ಣ ಗೆ 

ಸ್ಫೀಮಿತ್ಗೊಳಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಮಣಿ್ಣ ನಿೆಂದ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ಯ ೀಕಿಸ್ತತ್ು ವೆ. 

ಶಿಲ್ಲಯುಗವು ಲಿಥೀಸಿ್ಫ ಯರ್, ಜಲಗೊೀಳ, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ಜೀವಗೊೀಳದೆಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಯ 

ಸಾಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಪೆಡೀಲಿತ್ ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ವನ್ನು  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮಣಿ ನ್ನು  ಉಲ್ಾ ೀಖಿಸಲ್ಕ 

ಬಳಸಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ, ಇದ್ದ ಪ್ರರ ಚೀನ ಗಿರ ೀಕ್ πέδον ನೆಲ, ಭೂಮಿಯೆಂದ್ ಮೂಲಭೂತ್ ಕಲ್ಕಾ  

ಎೆಂಬ ಅಥಯದ್ಲಿಾ  ನೆಲದ್ ಕಲ್ಕಾ  ಎೆಂದ್ದ ಅನ್ನವಾದಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಮಣಿ್ಣ  ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಗಳ (ಮಣಿ್ಣ ನ ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್್) ಒೆಂದ್ದ ಘನ ಹಂತ್ವನ್ನು  ಹೆಂದಿರುತ್ು ದೆ, ಜೊತ್ಗೆ 

ಅನಿಲಗಳನ್ನು  (ಮಣಿ್ಣ ನ ವಾತಾವರಣ) ಮತ್ತು  ನಿೀರನ್ನು  (ಮಣಿ್ಣ ನ ದ್ರರ ವಣ) ಹೆಂದಿರುವ 

ಸರಂಧ್ರ  ಹಂತ್ವನ್ನು  ಹೆಂದಿರುತ್ು ದೆ. ಅೆಂತ್ಯೇ, ಮಣಿ್ಣ ನ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮಣಿ ನ್ನು  

ಘನವಸ್ತು ಗಳು, ದ್ರ ವಗಳು ಮತ್ತು  ಅನಿಲಗಳ ಮೂರು-ರಾಜಯ  ವಯ ವಸ್ಥಾಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದ್ದ. 

ಮಣಿ್ಣ  ಹಲವಾರು ಅೆಂಶ್ಗಳ ಒೆಂದ್ದ ಉತ್ಪ ನು ವಾಗಿದೆ: ಹವಾಮಾನ, ಪ್ರಿಹಾರ (ಎತ್ು ರ, 

ದೃಷ್ಟಾ ಕೊೀನ ಮತ್ತು  ಭೂಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಇಳಿಜ್ಞರು), ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಣಿ್ಣ ನ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಗಳು 

(ಮೂಲ ಖನಿಜಗಳು) ಕಾಲ್ಲನಂತ್ರದ್ಲಿಾ  ಸಂವಹನ. ಹಲವಾರು ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು  

ಜೈವಿಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದ್ದ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ು ದೆ, ಇದ್ರಲಿಾ  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸವೆತ್ದೆಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಂಕಿೀಣಯತ್ ಮತ್ತು  ಬಲವಾದ್ 

ಆೆಂತ್ರಿಕ ಸಂಪ್ಕಯವನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಫದ್ರೆ, ಮಣಿ್ಣ ನ ಪ್ರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮಣಿ ನ್ನು  ಪ್ರಿಸರ 

ವಯ ವಸ್ಥಾ  ಎೆಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣ್ಣಸ್ತತಾು ರೆ. 

ಭೂಮಿಯ ಗರ ಹದ್ ಸವ ಲಪ  ಭಾಗವು ಪೆಾ ೈಸ್ಟಾ ಸ್ಫೀನ್ಗಿೆಂತ್ ಹಳೆಯದ್ರಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೂ 

ಸ್ಥನೊಜೊೀಯಕ್ಗಿೆಂತ್ ಹಳೆಯದ್ಲಾ , ಆದ್ರೂ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಗೊಳಿಸ್ಫದ್ ಮಣಿ ನ್ನು  ಆಚಯಯನ್ನಷ್ಟಾ  

ಹೆಂದಿನಿೆಂದ್ಲೂ ಸಂರಕಿಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

ಆಹಾರ ಉತಾಪ ದ್ನೆಗೆ ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವತ್ು ತ್ 

 

ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವತ್ು ತ್ಯು ಸಸಯ ಗಳ ಬಳವಣ್ಣಗೆಯನ್ನು  ಬೆಂಬಲಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಉಳಿಸ್ಫಕೊಳುು ವ ಮಣಿ್ಣ ನ 

ಸಾಮಥಯ ಯವನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆ, ಇದ್ರಲಿಾ  ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಗಂಧ್ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಸಸಯ ಗಳ ಉಲಬ ಣಕೆು  ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  

ಸ್ತಗಮಗೊಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ: i) ಮಣಿ್ಣ ನ ಸಾವಯವ ಪ್ದ್ರಥಯಗಳಲಿಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ಸಂಗರ ಹ ii) 

ಸಾವಯವದಿೆಂದ್ ಸಸಯ ದಿೆಂದ್ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಖನಿಜ ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ; ಮತ್ತು  iii) 

ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ನಿೀರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಾ ಕಾೆಂಶ್ದ್ ವಿೆಂಗಡಣೆ, ಲಭ್ಯ ತ್, ಸಾ ಳೆಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ 

ನಷಾ ವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸ್ತವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು  ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳು. 

ನಿವಯಹಸ್ಫದ್ ಮಣಿ್ಣ  ಹೆಚ್ಚು  ಕಿರ ಯಾತ್ಮ ಕ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  ಇದ್ದ ಮಣಿ್ಣ ನ 

ಕಾಯಯವನ್ನು  ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ತವಂತ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 



ಒಟ್ಟಾ ರೆಯಾಗಿ, ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವತ್ು ತ್ ಮತ್ತು  ಕಾಯಯವು ಮಣಿ್ಣ ನ ಖನಿಜ ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್್, ಸಸಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ಷಮ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಪ ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಫರುತ್ು ದೆ. ಮಣಿ್ಣ ನ ಸಾವಯವ 

ಪ್ದ್ರಥಯವನ್ನು  ನಿಮಿಯಸ್ತವುದ್ದ ಮತ್ತು  ಕೊಳೆಯುವುದ್ದ ಎರಡಕ್ಕು  ಇದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಆದ್ು ರಿೆಂದ್ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಲಭ್ಯ ತ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಣಿ್ಣ ನ 

ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಫಕೊಳು ಲ್ಕ, ಮಣಿ್ಣ ನಲಿಾ ನ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ಸಮತೀಲಿತ್ ಸೈಕಿಾ ೆಂಗ್ ಅನ್ನು  

ನಿವಯಹಸಬೇಕು. 

ನಾವು ಮನೆ ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಆಧಾರಿತ್, ಜ್ಞಾ ನ-ತಿೀವರ  ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ ತ್ ನಡೆಸ್ತತಿು ದೆು ೀವೆ, ಅದ್ದ 

ಕೃಷ್ಟಯಲಿಾ ನ ಮೌಲಯ  ಸರಪ್ಳಿಯ ಉದ್ು ಕ್ಕು  ಸವಾಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. ಸ್ತಸ್ಫಾ ರ 

ಬಳವಣ್ಣಗೆಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲ್ಕ, ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ-ಸಮಥಯ, ಹಸ್ಫರು ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚು  ರೀಮಾೆಂಚಕ ಕೃಷ್ಟ 

ಸಮುದ್ರಯಗಳಿಗೆ. 

 

ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳು 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳು ಸಸಯ ಗಳ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  / ಅಥವಾ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿಾ  

ಸಾವಯವ ಪ್ದ್ರಥಯಗಳನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸ್ತವ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು  ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ 

ಸೂತಿರ ೀಕರಣಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡದೆ. ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವತ್ು ತ್, ಸಸಯ  ಚೈತ್ನಯ ವನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸಲ್ಕ, ಗುಣಮಟ್ಾ  

ಮತ್ತು  ಇಳುವರಿಯನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಲ್ಕ ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಸಯ ಗಳು ಮತ್ತು  / ಅಥವಾ ಮಣಿ್ಣ ಗೆ 

ಅನವ ಯಸಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. ನಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸಾವಯವ ಮತ್ತು  ಸಾೆಂಪ್ರ ದ್ರಯಕ ಕೃಷ್ಟಯಲಿಾ  

ಬಳಸಬಹುದ್ದ. 
 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳು ಮೂರು ನಿದಿಯಷಾ  ಉತ್ಪ ನು  ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡವೆ: 

ನೈಸಗಿಯಕ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳು, ನೈಸಗಿಯಕ ಖನಿಜ ಮತ್ತು  ಮಣಿ್ಣ ನ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳು. 

 

ನೈಸಗಿಯಕ, ಖನಿಜ ಮತ್ತು  ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಗಳಿೆಂದ್ ಸಾವಯವ ರೂಪ್ಗಳಲಿಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  

ಒದ್ಗಿಸ್ತವುದ್ದ ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳ ಮುಖಯ  ಕಾಯಯ. 
 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳು ಪುಡ ರೂಪ್ಗಳಲಿಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹ-ಸೂತಿರ ೀಕರಣದಿೆಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ 

ಸಂಕಿೀಣಯ ಕಂಡಷನರ್ ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. 
 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳು ಸಹ ಮಣಿ್ಣ ನ ಸ್ತಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು , ಇದ್ರ ಮುಖಯ  

ಕಾಯಯವೆೆಂದ್ರೆ ಮಣಿ್ಣ ನ ಸಾವಯವ ಪ್ದ್ರಥಯವನ್ನು  ನಿವಯಹಸ್ತವುದ್ದ ಅಥವಾ ಹೆಚು ಸ್ತವುದ್ದ 

 

ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಾು ರೆ? 



 

ಸ್ತಸ್ಫಾ ರ ಕೃಷ್ಟಯಲಿಾ  ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಸ್ಫಾ ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ರೈತ್ರು, ಬಳೆಗಾರರು, ಗಾರ ಹಕರು ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರಕೆು  

ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯಲಿಾ  ಪ್ರ ಯೀಜನವನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರ ದ್ಶಿಯಸ್ಫದಂತ್, ಸಾವಯವ 

ಆಧಾರಿತ್ ಖನಿಜಗಳು ಇದ್ಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ವೆ: 

 

Nutrition ಮಣಿ್ಣ ನಲಿಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ದ್ಕ್ಷತ್ ಮತ್ತು  ಸಾವಯವ ಪ್ದ್ರಥಯಗಳೆರಡನ್ಮು  ಹೆಚು ಸ್ಫ. 

ವೆಚು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ. 

• ನೇಚರ್ & ಹ್ಯಯ ಮನ್ ಫ್ರ ೆಂಡಾ . 

Chemical ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು  ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ 

ಸಾವಯವ ಪ್ದ್ರಥಯದೆಂದಿಗೆ ಮಣಿ ನ್ನು  ಪೀಷ್ಟಸ್ಫ. 

Plant ಸಸಯ ಗಳ ಬಳವಣ್ಣಗೆಯನ್ನು  ಪೀಷ್ಟಸಲ್ಕ ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲವತ್ು ತ್ಯನ್ನು  ಪುನಃಸಾಾ ಪಿಸ್ಫ ಮತ್ತು  

ಕಾಪ್ರಡಕೊಳಿು . 

Soil ಮಣಿ್ಣ ನ ಖ್ಯಲಿಯಾದ್ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಮತ್ತು  ಖನಿಜ್ಞೆಂಶ್ವನ್ನು  ಪುನಃಸಾಾ ಪಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 
 

Soil ಮಣಿ್ಣ ನ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟ್ರಕೆ ಮತ್ತು  ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತ್ಯನ್ನು  ಹೆಚು ಸ್ಫ. 

Products ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಾ ದ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇಳುವರಿಯನ್ನು  ಹೆಚು ಸ್ಫ. 

Rob ಹೆಚ್ಚು  ದೃ ust ವಾದ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಲ್ಕ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ದ್ಕ್ಷತ್ಯನ್ನು  

ಸ್ತಧಾರಿಸ್ಫ. 

Of ಸಸಯ ಗಳ ಕಿರ ಯಾತ್ಮ ಕ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯೆಯಾಗಿ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ನಿಧಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ. 

ಬಳೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು  ಚೇತ್ರಿಸ್ಫಕೊಳುು ವ ಮತ್ತು  ಬರ-ನಿರೀಧ್ಕವಾಗಿಸಲ್ಕ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಯ 

ದ್ಕ್ಷತ್ಯನ್ನು  ಹೆಚು ಸ್ಫ. 

Ing ಕೃಷ್ಟಯ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಕಡಮೆ ಮಾಡ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥಾ ಯನ್ನು  ರಕಿಿ ಸ್ಫ. 

Organ ಮಣಿ್ಣ ನ ಸಾವಯವ ಪ್ದ್ರಥಯವನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಸವೆತ್ಕೆು  ಬಳೆ 

ಪ್ರ ತಿರೀಧ್ವನ್ನು  ಹೆಚು ಸ್ಫ. 

Raw ನೈಸಗಿಯಕ ಕಚ್ಚು  ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ನ್ಮಮ ಲ ಬಳಕೆಯ ದ್ಕ್ಷತ್ಯನ್ನು  

ಸ್ತಧಾರಿಸ್ಫ. 

Pest ಕಿೀಟ್ನಾಶ್ಕ, ಕಳೆಹೀನತ್ಯ ಅತಿಯಾದ್ ಅನವ ಯಕೆಯೆಂದ್ ಉೆಂಟ್ಟಗುವ ಮಣಿ್ಣ ನ 

ವಿಷವನ್ನು  ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

Condition ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ನ ದಡಡ  ಮೇಲ್ಮ ೈ ವಿಸ್ಫು ೀಣಯದಿೆಂದ್ರಗಿ ಜಮಿೀನಿನಲಿಾ ರುವ 

ಎಲ್ಲಾ  ಸಸಯ ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನವ ಯ. 

Applic ಅನವ ಯಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  ಬಳಸಲ್ಕ ಸ್ತರಕಿಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

Rain ವಿಪ್ರಿೀತ್ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮ ೈಗಳು ಹರಿಯುವುದಿಲಾ . ಅದ್ದ 

ಮಣಿ್ಣ ಗೆ ಬಿೀಗ ಹಾಕಿದಂತ್. 

& ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು  ಮೂರನೆಯ ಅನವ ಯಗಳ ಮೇಲ್ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ನ ಅವಶ್ಯ ಕತ್ 

ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಜಮಿೀನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಪುಷ್ಟಾ ೀಕರಣದ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಾ . 

Bi ಜೈವಿಕ ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಣ್ಣಗಳೆಂದಿಗೆ ಮಣಿ ನ್ನು  ಉತ್ು ೃಷಾ ಗೊಳಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಜನಿಸ್ಫದ್ / ಶಿಲಿೀೆಂಧ್ರ  

ರೀಗಗಳನ್ನು  ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಹೆಚು ನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

Heat ಅತಿಯಾದ್ ಶಾಖ ಅಥವಾ ನಿೀರಿನ ಲ್ಲಗಿೆಂಗ್ ಅಥವಾ ಶಿೀತ್ asons ತ್ತಗಳ ಸಂದ್ಭ್ಯದ್ಲಿಾ  

ಒತ್ು ಡದ್ ಸಮಯದ್ಲಿಾ  ಸಸಯ ಗಳ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬೇಡ; ಆದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬಬ ರಗಳಿಗೆ 

ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ್ ಸೇವನೆಗಾಗಿ ನಿಯಂತಿರ ತ್ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸ್ಫಾ ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ು ವೆ, 

ಅದ್ದ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಾ . 



Controlled ಸಸಯ  ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆು  ದಿೀಘಯ ಮತ್ತು  ಅಲ್ಲಪ ವಧಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲ್ 

ಪ್ರ ಯೀಜನಕಾರಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ತತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಿಸ್ಫಾ ತಿಗಳಲಿಾ ನ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳ 

ನಡುವೆಯೂ ಹೆಚು ನ ಇಳುವರಿ ಸೇರಿದಂತ್ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆು  ಮಿೀರಿದೆ. 

Plant ಆರೀಗಯ ಕರ ಸಸಯ ಗಳು ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟ್ಾ ದ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ವೆ, ಇದ್ದ ಶೆಲಿ್ಫ 

ಜೀವನವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸ್ಫದೆ. 
******* 

 

ಮಾಹತಿಯ ಕಾಗದ್ 

 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ ಉತ್ು ಮ ಮತ್ತು  ಕೆೆಂಪು ಬಣಿ ದಿೆಂದ್ ಕೆನೆ ಬಣಿ ದ್ ಪುಡಯಾಗಿದ್ದು , ಸರಂಧ್ರ  

ಒಳಗಿನ ರಚನೆಯನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅನವ ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ್ ಎಲ್ಲಾ  

ಸೂಕ್ಷಮ  ಮತ್ತು  ಮಾಯ ಕೊರ ೀ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಹೆಂದಿರುತ್ು ದೆ.- 

ನಮಮ  ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ ಅನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ಪ್ಟ್ರಾ  ಮಾಡಲ್ಲದ್ ಸಂಯೀಜನೆಯೆಂದಿಗೆ 

ಎಚು ರಿಕೆಯೆಂದ್ ರಚಸಲ್ಲಗಿದೆ: 

1. ಕಾಯ ಲ್ಿಯಂ Ca ಕನಿಷಠ  10% 

2. ಮೆಗಿು ೀಸ್ಫಯಮ್ ಎೆಂಜ ಕನಿಷಠ  2.5% 

3. ಸಲಿ ರ್ ಕನಿಷಠ  2.5% 
 

ಕಾಯ ಲ್ಿಯಂ, ಮೆಗಿು ೀಸ್ಫಯಮ್, ಸಲಿ ರ್. 

ಧಾನಯ ಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು  ಎಣಿೆ  ಬಿೀಜಗಳನ್ನು  ಬಳೆಯಲ್ಕ ಮಣಿ್ಣ ನ ಅವಶ್ಯ ಕತ್ಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಹೆಂದ್ದವಂತ್ ಎಲ್ಲಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ನಲಿಾ  ಎಚು ರಿಕೆಯೆಂದ್ 

ಹೆಂದಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಇದ್ದ ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ ಅನವ ಯಕ್ಕು  ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  

ಕಿರ ಯಾತ್ಮ ಕ ರಿೀತಿಯಲಿಾ  ಮಾಪ್ನಾೆಂಕ ಮಾಡಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ, ಅೆಂದ್ರೆ ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳಿೆಂದ್ ಯಾವುದೇ 

ಧಾತ್ತರೂಪ್ದ್ ವಿಷವಿಲಾ  .- 

ಕೈಗಳನ್ನು  ಮೊದ್ಲ್ಕ ಜ್ಞಗವನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸಲ್ಕ ಮತ್ತು  ಘಟ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಉದೆು ೀಶಿತ್ ಬಳೆ 

ಅವಶ್ಯ ಕತ್ಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಫ ನಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ದ್ ಅನವ ಯವನ್ನು  ನಿಧ್ಯರಿಸಲ್ಕ ಬಳಕೆದ್ರರರಿಗೆ 

ನಿದೇಯಶಿಸಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ. - 

ಟೈಲರ್ ಮಾಡದ್ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ 

ನಿದಿಯಷಾ  ಬಳೆಗಳಿಗೆ ನಿದಿಯಷಾ  ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಅಜಯದ್ರರರ ಕೊೀರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ದ. 

ಬಳಕೆದ್ರರರು ನಿಜವಾದ್ ಕಿೆೀತ್ರ  ಪ್ರಿೀಕಿಾ  ವರದಿಗಳು, ಬಳೆಯಲ್ಕ ಉದೆು ೀಶಿಸ್ಫರುವ ಬಳೆ ಮತ್ತು  

ಉತಾಪ ದ್ನೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆು  ಬಯಸ್ಫದ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹತಿಯನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು. 

 

ಪ್ರಟ್ರಯಕಲ್ಫ ಗಾತ್ರ ದ್ ವಿತ್ರಣೆ 

 

ನಮಮ  ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ ಪ್ರ ಕೃತಿಯಲಿಾ  ಉತ್ು ಮವಾಗಿರುವುದ್ದ ಮೇಲಿನ ಮಣಿ್ಣ ಗೆ ಅೆಂಟ್ರಕೊಳುು ತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ  ಪೀಷಕಾೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಲ್ಲಕ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರಿೀ ಮಳೆ ಅಥವಾ 

ಗಾಳಿಯೆಂದ್ ಮೇಲ್ಮ ೈ ಹರಿಯುವುದ್ನ್ನು  ತ್ಡೆಯುತ್ು ದೆ. ಉತ್ಪ ನು ವು ಸ್ತಮಾರು 75 ರಿೆಂದ್ 100 ಮೈಕಾರ ನ್ 

ಹೆಂದಿದೆ, ಇದ್ನ್ನು  ಸಸಯ ಗಳು ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಕ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ಮೇಲಿನ ಮಣಿ್ಣ ನಲಿಾ  ಒಣ ರೂಪ್ದ್ಲಿಾ  ಅನವ ಯಸ್ತವುದ್ದ. ಗರಿಷಠ  ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ 

ಬಿತ್ು ನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲ್ಕ ಅಥವಾ ನಂತ್ರ ಇದ್ನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ದ. ನಾವು ಮೊದ್ಲ ವಷಯ 



ಎಕರೆಗೆ 200 ಕೆಜ ಶಿಫಾರಸ್ತ ಮಾಡುತ್ು ೀವೆ ಮತ್ತು  ನಂತ್ರದ್ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಬಳೆಯ 

ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಫ 150 ಕೆಜ ಅಥವಾ 100 ಕೆಜಗೆ ಇಳಿಸ್ತತ್ು ೀವೆ. 

 

ಹೀಲಿಕೆ. 

 

ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳು ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಿಷನರ್. 

ಚಟುವಟಿಕೆ / ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅಲ್ಪಾ ವಧಿ ಬ್ಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿ 

ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ರದ್ದು ಗೊಳಿಸುತ್ತ ದೆ ಕನಿಷಠ  ಬ್ದಲ್ಪವಣೆಗಳು 

ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮ ಸಸಯ ದ ನಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಪರಿಣಾಮ ಸಸಯ ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 

ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ್  

ಸಸಯ ದಿಂದ ಪೌಷಿ್ಟ ಕಾಿಂಶವನ್ನು  

ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುು ವುದ್ದ 

ಒಿಂದೀ ಬ್ಳಕೆ ಅಥವಾ ತ್ಯ ಜಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಲ್ಭಯ ವಿದೆ 

ಪೌಷ್ಟಠ ಕಾಿಂಶದ ಲ್ಭಯ ತೆ ಅಲ್ಪಾ ವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಉದು ಕ್ಕೂ  ಲ್ಭಯ ವಿದೆ 

ಸಾರಜನಕ ಒಿಂದೀ ಬ್ಳಕೆ ಅಥವಾ ತ್ಯ ಜಸಿ ಉದು ಕ್ಕೂ  ಲ್ಭಯ ವಿದೆ 

ಸಸಯ ದ ಶಕ್ತತ  ಅನವ ಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ  

ಬ್ಲ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ 

ಬ್ಲ್ವಾದ ನಿರಂತ್ರ ಶಕ್ತತ  

ಸಸಯ  ಆಯಾಸ . ಲ್ಭಯ ತೆಯ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳು ಸಿಿ ರ ಶಕ್ತತ  ಲ್ಭಯ ವಿದೆ 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಾರಜನಕ ಸಸಯ  ಮೃದ್ದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಸಿಿ ರ ಪೂರೈಕೆ 

ಸಾರಜನಕದ ಹೆಚ್ಚು ನ ಪೂರೈಕೆ ಕ್ತೀಟಗಳ ದಾಳಿಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗಬ್ಹುದ್ದ 

ದ್ದಬ್ಾಲ್ವಲಿ್  

ಸಾರಜನಕದ ಅತಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆ ರೀಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬ್ಲಿ್ದ್ದ ದ್ದಬ್ಾಲ್ವಲಿ್  

ಸಾರಜನಕದ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಸಿಿ ರ ಲ್ಭಯ ತೆ 

ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳು. ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಿಷನರ್. 

ಸಾರಜನಕದ ಬ್ದಲ್ಪವಣೆ ಕಡಿಮೆ ಸಸಯ  ಶಕ್ತತ  ಸಿಿ ರ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆ 

ಸಾರಜನಕದ ಬ್ದಲ್ಪವಣೆ ಅಿಂತಿಮ ಇಳುವರಿ ಪರಿಣಾಮ 

ಬೀರುತ್ತ ದೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲಿ್  

ಮಣಿ್ಣ ನ ಸಾವಯವ ವಸುತ  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲಿ್  

ಸಾವಯವ ಪದಾಥಾ ಕಡಿತ್ . ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಿ ರ ಇಳುವರಿ 

ಸಾವಯವ ವಸುತ  ಮರುಪೂರಣಗೊಿಂಡಿಲಿ್  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 

ಮರುಪೂರಣಗೊಳುು ತ್ತ ದೆ 

ಸಾವಯವ ವಸುತ ಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

ಫಲ್ವತ್ತ ತೆಯನ್ನು  

ಕಳೆದ್ದಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ 

ಫಲ್ವತ್ತ ತೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ತ ದೆ 

ಮೈಕೊೀರೈಜೆಯಿಂದಗೆ ಸಸಯ ದ 

ಬೇರುಗಳ ವಸಾಹತಿೀಕರಣ 

ಕಡಿಮೆ ವಧಿಾತ್ 

ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ವಧಿಾತ್ 

ಸಮತೀಲ್ಲತ್ ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳ 

ಪೂರೈಕೆ 

ಅನಿಯಮಿತ್ ಸಮತೀಲ್ಲತ್ 

ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳ ಸುಧಾರಿತ್ 

ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

ರಂಜಕ ಸೇವನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿದೆ ಮೈಕೊೀರೈಜೆಯ 



ವಸಾಹತಿೀಕರಣವನ್ನು  

ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತ ದೆ, ಇದ್ದ ಸಸಯ ಕೊ  ಪ್ಲ 

ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತ್ತ ದೆ 

ಮಣಿ್ಣ ನ ರಚನೆ ವಧಿಾಸಲ್ಪಗಿಲಿ್  ವಧಿಾತ್ವು ಉತ್ತ ಮ ಬೇರಿನ 

ಬೆಳವಣ್ಣಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ನಿೀರಿನ ಧಾರಣ ವಧಿಾಸಲ್ಪಗಿಲಿ್  ವಧಿಾಸಲ್ಪಗಿದೆ 

ಬ್ಫರಿಿಂಗ್ ಆಮಿಿೀಯತೆ ಇಲಿ್  ಬ್ಫರ್ ಆಮಿಿೀಯತೆ 

ಬ್ಫರಿಿಂಗ್ ಕಾಾ ರತೆ ಇಲಿ್  ಬ್ಫರ್ಗಳು ಕಾಾ ರತೆ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳು ಲ್ಭಯ ವಿಲಿ್  ಸೇವನೆಯನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತ ದೆ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳ ಧಾರಣ ಇಲಿ್  ಹೌದ್ದ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಜೀವಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವುದಲಿ್  ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತ ದೆ 

ಭೂಮಿಯ ಹುಳು ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ವುದಲಿ್  ಉಳಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  

ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತ ದೆ 

ಮಣಿ್ಣ ನಿಿಂದ ಹರಡುವ 

ರೀಗಗಳು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲಿ್  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ 

ಗಾಳಿಯಿಿಂದ ಹರಡುವ 

ರೀಗಗಳು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲಿ್  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ 

ನೆಲ್ದ ಮಾಲ್ಲನಯ  ಹೆಚ್ಚು  ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ್  

ನಿೀರಿನ ಮಾಲ್ಲನಯ  ತ್ತಿಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು  ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಿಲಿ್  

ಪ್ರರ ಣ್ಣಗಳಿಿಂದ ಸೇವನೆ. ವಿಷಕಾರಿ ವಿಷಕಾರಿಯಲಿ್ದ 

ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳ ಬಡುಗಡೆ ಅಸಮಂಜಸ ಸಿಿ ರ 

ವೆಚು  ಹೆಚ್ಚು  ಕಡಿಮೆ 

ದೀರ್ಾಕಾಲ್ಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಮಣಿ್ಣ  ಫಲ್ವತ್ತ ತೆಯನ್ನು  

ಕಳೆದ್ದಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ 

ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲ್ವತ್ತ ತೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಗುತ್ತ ದೆ 

ಸಸಯ ಗಳ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆ ವೇರಿಯಬ್ಲ್ ಸಿಿ ರ 

ಹವಾಮಾನದಲಿ್ಲನ ಬ್ದಲ್ಪವಣೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬ್ಹುದ್ದ ಕನಿಷಠ  ಪರಿಣಾಮ 

ಕಿಂಠಿತ್ ಬೆಳವಣ್ಣಗೆ ಸಾಧ್ಯ  ಕನಿಷಠ  ಪರಿಣಾಮ 

ಅಪೇಕ್ತಾ ತ್ ಉತ್ಾ ನು ದ ಇಳುವರಿ ಬ್ದಲ್ಪವಣೆಗೆ ಒಳಪಟಿಿ ರುತ್ತ ದೆ ಸಿಿ ರ 

ಇಳುವರಿಯ ಗುಣಮಟಿ  ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಉತಾಾ ದನೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸರಾಸರಿ ವಿಸತ ರಿಸಲ್ಪಗಿದೆ 

 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ ಉತ್ಪ ನು  ಹಕುು ತಾಯ ಗ 
 

ಎಲ್ಲಾ  ಮಾಹತಿಯನ್ನು  ನಮಮ  ಜ್ಞಾ ನದ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಇದ್ದ ನಿಖರವೆೆಂದ್ದ ನಂಬಲ್ಲಗಿದೆ. ನಿಮಮ  ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಫಾ ತಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಸೂಚಸ್ಫದ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಫಾರಸ್ತಗಳ ಅನವ ಯವು ನಮಮ  

ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆು  ಮಿೀರಿದೆ. - 
 



ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನಗಯಳನ್ನು  ವಿವಿಧ್ ನೈಸಗಿಯಕ ಖನಿಜಗಳಿೆಂದ್ 

ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಸಯ ಗಳ ಬಳವಣ್ಣಗೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲಕರ 

ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಾ ಸಲ್ಕ ಸರಾಸರಿ ಸಂಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯಲ್ಲಗಿದೆ. - 
 

ನಮಮ  ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ ಅನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ಪ್ಟ್ರಾ  ಮಾಡಲ್ಲದ್ 

ಸಂಯೀಜನೆಯೆಂದಿಗೆ ಎಚು ರಿಕೆಯೆಂದ್ ರಚಸಲ್ಲಗಿದೆ: 

1. ಕಾಯ ಲ್ಿಯಂ CaMinimum 10% ಆಗಿ 

2. ಮೆಗಿು ೀಸ್ಫಯಮ್ ಎೆಂಜ ಕನಿಷಠ  2.5% 

3. ಸಲಿ ರ್ ಕನಿಷಠ  2.5% 

ಈ ಮಾಹತಿ ಉತ್ಪ ನು ವು ಕೃಷ್ಟ / ಕೃಷ್ಟಗೆ ನಿದಿಯಷಾ  ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅಜಯಯಲಿಾ  

ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರರ ಯದ್ ಅಭಿವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತವುದಿಲಾ . ಒದ್ಗಿಸ್ಫದ್ 

ಮಾಹತಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸ್ಫದೆ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸ್ತ ಮಾಡದೆ 

ಎೆಂದ್ದ ಸೂಚಸ್ತವುದಿಲಾ . - 

ನಮಮ  ಉತ್ಪ ನು ವನ್ನು  ಬಳಸಲ್ಕ ಉದೆು ೀಶಿಸ್ಫರುವ ಜ್ಞಗ ಮತ್ತು  ಬಳೆಗಳ ನೈಜ 

ಸ್ಫಾ ತಿಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸ್ಫ ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳ ಅನವ ಯವನ್ನು  

ಬಳಕೆದ್ರರನ್ನ ತ್ನು  ಸವ ೆಂತ್ ವೆಚು ದ್ಲಿಾ  ಪ್ರಿೀಕಿಿ ಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. - 
 

ಖುಬಾ ಮಣಿ್ಣ ನ ಕಂಡಷನರ್ಗಳು ಸೂಚಸ್ಫದ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಿಫಾರಸ್ತಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಫದ್ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬಾು ರಿ ಅಥವಾ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  ನಿದಿಯಷಾ ವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ತತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅೆಂತ್ಹ 

ಬಳಕೆಯೆಂದ್ ಉೆಂಟ್ಟಗಬಹುದ್ರದ್ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ, ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕ ಅಥವಾ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ಭ್ಯಗಳಲಿಾ  

ಜವಾಬಾು ರರಾಗಿರುವುದಿಲಾ  
 

ಕೊವಿಯ ಫುಲಾ ರ್ಸಯ ಅರ್ಥಯ ಪರ ಸ್ಥಸ್ಫೆಂಗ್ ಇೆಂಡಸ್ಫಾ ಿ 
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