
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತೈಲ ಎಂದರೇನು: 

 

 ಇದು ಕೋಟನಾವಕವ? ಇಲಲ  ಇದು ಕೋಟ ನಿವಾರಕ. ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತೈಲನುನ  

ತೈಲನುನ  ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೋಟಗಳನುನ  ಕೊಲ್ಲಲ ವುದಿಲಲ , ಅವು ಪ್ರ ದೇವದಿಂದ ಪ್ಲಾಯನ 

ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತ ವೄ. 

 ಕೋಟ ನಿವಾರಕ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಕೋಟನುನ  ದೂರವಿರಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ನಂತ್ರ ಅವುಗಳನುನ  

ಅವುಗಳನುನ  ಕೊಲ್ಲಲ ತ್ತ ದೆ, ಒಡೊಮೊಷನ ಂತೆಯೇ ಸೊಳೆ್ಳಗಳನುನ  ದೂರವಿರಿಷಲ್ಲ ಬಳಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ದೂರವಿರಿಷಲ್ಲ ಬಳಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಇದು ಕೋಟ, ಕೋಟ ನಿವಾರಕವಾರ್ಗ ಅನೇಕ ದಿೋಘಿಕಾಲೋನ 

ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳಂದಿಗೆ ಕಾಯಿನಿಿಹಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಷಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? ಎಲಾಲ  ದೋಶಗಳನುನ  ಷಮಾನವಾರ್ಗ ರಚಿಷಲಾರ್ಗಲಲ  

ರಚಿಷಲಾರ್ಗಲಲ  ಮತ್ತತ  ಎಲಲವೂ ಕೆಟು ದದ ಲಲ .  ಕೋಟಗಳನುನ  ನಿಯಂತ್ರರ ಷಲ್ಲ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಷಷಯ ಗಳು / 

ನಿಮಮ  ಷಷಯ ಗಳು / ಹೊಲಗಳನುನ  ಸುರಕಿತ್ವಾರ್ಗ ಮತ್ತತ  ಸುರಕಿತ್ವಾರ್ಗಡಲ್ಲ ಷಹಾಯ ಮಾಡು 

ಷಹಾಯ ಮಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು  ಉತ್ತ ಮ ಕೋಟಗಳಿವೄ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೋಟಗಳನುನ  

ಹೊಂದಿರುವುದು ನೈಷರ್ಗಿಕ ಕೋಟ ನಿಯಂತ್ರ ಣನುನ  ಉತೆತ ೋಜಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಷಷಯ , ಮಣ್ಣು , 

ಷಷಯ , ಮಣ್ಣು , ಮಾನರು ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಷರದ ಆರೋಗಯ ಕೆೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾರ್ಗದೆ.  

ಪ್ರ ಯೋಜನಕಾರಿಯಾರ್ಗದೆ.  

 ಇನಾನ ವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು? ಇದು ಶಿಲೋಂಧ್ರ , ಬ್ಯಯ ಕು ೋರಿಯಾ ಮತ್ತತ  ನೆಮಟೋಡ್ 

ನೆಮಟೋಡ್ ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆಯಾರ್ಗ ಕಾಯಿನಿಿಹಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ ಟ್ಟು ದೆ? ನಾಯ ಚುರಲ್ ಹಾಟ್ಟಿಕಲಚ ರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನೇಕ ನೈಷರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣು ಗಳ 

ನೈಷರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣು ಗಳ ಆಜಾದ್ರರ ಕು ನ್, ಸಿಟರ ಲ್, ಲನೂಲ್, ಜೆರಾನಿಯೋಲ್, ಸಿಟರ ನೆಲಲ ಲ್, ಲನೈಲ್ 

ಸಿಟರ ನೆಲಲ ಲ್, ಲನೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್, ಜೆರಾನೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್, α- ಪಿನೆನೆ, ಲಮೊೋನೆನೆಗ್, 

ಲಮೊೋನೆನೆಗ್, ಟೆರ್ಪಿನಲೋನ್, α- ಟೆಪಿಿನೋಲ್, β- ಒಸಿಮೊೋನ್, ಮೆಥೈಲ್ ಹೆಪ್ಥಾ ಲ್ . 
 

ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತ ದೆ? 

 



 ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರುತ್ತ ದೆ? ಇದು ಎಲೆ ಹಿೋರು ಮತ್ತತ  ಚೂಯಿಂಗ್ ಕೋಟಗಳನುನ  

ಕೋಟಗಳನುನ  ಗುರಿಯಾರ್ಗಸುತ್ತ ದೆ.  

 ಇದು ಯಾ ಕೋಟಗಳನುನ  ತ್ಡೆಯುತ್ತ ದೆ? ಇದು ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರ ಭೇದಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾರ್ಗದೆ ಮತ್ತತ  ರ್ಗಡಹೇನುಗಳು, ಹುಳಗಳು, ಸೆೄೋಲ್, ಲೋಫ್ ಹಾಪ್ ರ್ಸ ,ಿ ಬಳಿ 

ಬಳಿ ನಣಗಳು, ಮರಿಹುಳುಗಳು, ಮೋಲಬಗಗಳು, ಥ್ರ ೈಪ್್ಸ ಇವುಗಳನುನ  ನಿಯಂತ್ರರ ಷಬಹುದು 

ನಿಯಂತ್ರರ ಷಬಹುದು 

 ಶಿಲೋಂಧ್ರ ನಾವಕವಾರ್ಗ? ಟಮೆಟ ಹಾನ್ಿ ರ್ಮಿ ಗಳು, ಕಾನ್ಿ ಇಯರ್ ರ್ಮಿ, 

ರ್ಗಡಹೇನುಗಳು ಮತ್ತತ  ವೆಟ್ ಫ್ಲ ೈರ್ಸ ಸರಿದಂತೆ ತ್ರಕಾರಿಗಳನುನ  ಹೆಚ್ಚಚ ರ್ಗ ತ್ರನುನ  ಆತರ ೋಿಪ್ಥಡ್ 

ಆತರ ೋಿಪ್ಥಡ್ ಕೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಯಿನಿಿಹಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 ನಿಮಮ  ಉತ್ ನನ ವು ನಿಯಂತ್ರರ ಷಬಹುದ್ರದ ಶಿಲೋಂಧ್ರ  ರೋಗ ಯಾವುದು? ನಿೋವು ಇದನುನ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  

ಇದನುನ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ಶಿಲೋಂಧ್ರ , ಕಪ್ಪ  ಚುಕೆೆ, ಹುರುಪ್ಪ, ತ್ತಕೆ್ಕ, ಲೋಫ್ ಸಾ ಟ್, ಆಂಥ್ರರ ಕೊನ ೋರ್ಸ, ಟ್ಟಪ್ಸ ಬ್ಲ ೈಟ್ 

ಆಂಥ್ರರ ಕೊನ ೋರ್ಸ, ಟ್ಟಪ್ಸ ಬ್ಲ ೈಟ್ ಮತ್ತತ  ಇತ್ಯಯ ದಿ ಸರಿದಂತೆ ಇತ್ರ ಸಾಮಾನಯ  ಶಿಲೋಂಧ್ರ  ರೋಗಗಳಿಗೆ 

ಶಿಲೋಂಧ್ರ  ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಷಬಹುದು; ಇದು ತ್ರಕಾರಿ ಷಷಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಳ್ಳಯು ಸಾಮಾನಯ  

ಸಾಮಾನಯ  ಶಿಲೋಂಧ್ರ ಗಳನುನ  ಷಸ ನಿಯಂತ್ರರ ಸುತ್ತ ದೆ, ಅವುಗಳ್ಳಂದರೆ: ಶಿಲೋಂಧ್ರ ಗಳು, ರಷು ಗಳು, ಎಲೆ 

ಶಿಲೋಂಧ್ರ ಗಳು, ರಷು ಗಳು, ಎಲೆ ಕಲೆಗಳು, ವಿಲ್ು ್ , ಸೄು ರ್ಮ ರೋಟ್್.   

 ಬ್ಯಯ ಕು ೋರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ? ನಮಮ  ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತೈಲವು ಬ್ಂಕಯ ರೋಗನುನ  

ಬ್ಂಕಯ ರೋಗನುನ  ಕೊಲ್ಲಲ ತ್ತ ದೆ, ಇದು ಷಷಯ ಗಳ ಎಲೆಗಳು ನಾವವಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಅವು ಸುಟ್ಟುಹೊೋದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತ ವೄ ಮತ್ತತ  ಷಷಯ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ಮ 

ಷಷಯ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತ ಮ ಬ್ಯಯ ಕು ೋರಿಯಾನಾವಕವಾಗಬಹುದು.  

 ನೆಮಟೋಡಗ ಳ ಬಗೆಗ  ಏನು? ಅರು ಉದ್ರಯ ನ ಮಣ್ಣು ನಲಲ  ವಾಸಿಸುತ್ಯತ ರೆ ಮತ್ತತ  ನಿಮಮ  ಷಷಯ ಗಳ 

ನಿಮಮ  ಷಷಯ ಗಳ ಬೇರುಗಳನುನ  ತ್ರನುನ ತ್ಯತ ರೆ, ಷಷಯ ದ ನಿೋರು ಮತ್ತತ  ಪೋಶಕಾಂವಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳೆು 

ಪೋಶಕಾಂವಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಳೆು ಸಾಮರ್ಥಯ ಿನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ಯತ ರೆ, ಬರಗಾಲದಂತ್ಸ 

ಬರಗಾಲದಂತ್ಸ ನಿದಿಿಶು  ಒತ್ತ ಡಗಳಿಂದ ಬದುಕ್ಕಳಿಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಮ  ಉತ್ ನನ ನುನ  

ಉತ್ ನನ ನುನ  ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರರ ಷಬಹುದು. 

 ಕೋಟಗಳು ನಿರೋಧ್ಕವಾರ್ಗ ಪ್ರಿಣಮಸುತ್ತ ವೄಯೇ? ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳು ಘಟಕಗಳ ಸಂಕೋಣಿ 

ಸಂಕೋಣಿ ಮವರ ಣವಾರ್ಗರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಷಷಯದಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಗೆ ಕೆಲಷ ಮಾಡುತ್ತ ವೄ ಮತ್ತತ  



ಮಾಡುತ್ತ ವೄ ಮತ್ತತ  ಕೋಟಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧ್ಕವಾರ್ಗ ಪ್ರಿಣಮಸು ಸಾಧ್ಯ ತೆಯಿಲಲ . 

ಸಾಧ್ಯ ತೆಯಿಲಲ . 

 ಕೋಟನಾವಕಗಳ ಬಳಕೆಯಂದಿಗೆ ಜಾಗವು ಷತ್ತ  ಲಯಗಳಾಗುತ್ತ ದೆಯೇ? ನಮಮ  ಯಾವುದೇ 

ಯಾವುದೇ ಉತ್ ನನ ವು ಷತ್ತ  ಲಯಗಳನುನ  ರಚಿಸುವುದಿಲಲ , ಇದಕೆೆ ವಿರುದಧವಾರ್ಗ ನಿೋವು ಷಷಯ  ಮತ್ತತ  

ನಿೋವು ಷಷಯ  ಮತ್ತತ  ಪ್ಥರ ಣ್ಣಗಳ ಹೆಚಚ ಳನುನ  ಕಾಣಬಹುದು. 

 ಇದು ಮಾನರಿಗೆ ವಿಶಕಾರಿಯೇ? ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೋಯ ಮತ್ತತ  ಮಣ್ಣು  

ಮಣ್ಣು  ಮತ್ತತ  ನಿೋರಿನಲಲ  ಇರುವುದಿಲಲ . ನಮಮ  ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳು ವಿಶೇಶವಾರ್ಗ ಉಪ್ಯುಕತ ವಾರ್ಗವೄ 

ಉಪ್ಯುಕತ ವಾರ್ಗವೄ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೋಟ ನಿಿಸಣ್ಣಗೆ ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷ್ಣ್ಣೋಯ ಗುಣಗಳನುನ  

ಅಪೇಕ್ಷ್ಣ್ಣೋಯ ಗುಣಗಳನುನ  ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತತ  ಇದನುನ  ಮಾನರಿಗೆ ವಿಶಕಾರಿಯಲಲ ವೄಂದು 

ವಿಶಕಾರಿಯಲಲ ವೄಂದು ಪ್ರಿಗಣ್ಣಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಲೈವ್ ಸಾು ಕ್ ಪ್ಕಿಗಳನುನ  ಲೈವ್ ಮಾಡುವುದು ವಿಶಕಾರಿಯೇ? ಇದು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೋಯ ಮತ್ತತ  

ವಿಘಟನಿೋಯ ಮತ್ತತ  ವಿಶಕಾರಿಯಲಲ . ಪ್ಕಿಗಳು, ಸಾಕ್ಕಪ್ಥರ ಣ್ಣಗಳು, ಮೋನುಗಳು, ಜಾನುವಾರುಗಳು 

ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅರ್ಥವಾ ಇತ್ರ ಪ್ರ ದೇವದ ನಯ ಜಿೋವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸುರಕಿತ್ ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ಕೃತ್ರ 

ಪ್ರ ಕೃತ್ರ ಸೄನ ೋಹಿಯಾರ್ಗದೆ. 
 

ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳು: 

 

 ಅದರ ಬಳಕೆಯ ನಂತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತ ದೆ? ಅದರ ಬಳಕೆಯ ನಂತ್ರ ಇದನುನ  ನೈಷರ್ಗಿಕ 

ರಷಗಬಫ ರವಾರ್ಗ ಪ್ರಿತ್ರಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  

 ಲೋಚಿಂಗ್ ಬಗೆಗ  ಏನು? ಇದು ಯಾವುದೇ ರೂಪ್ದಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರರೋಧ್ ಅರ್ಥವಾ ಶೇಶ ಷಮಸೄಯ ಗಳನುನ  

ಷಮಸೄಯ ಗಳನುನ  ಸೃಷ್ಟು ಸುವುದಿಲಲ .  

 ಭೂಮಯ ಹುಳು ಏನು? ಹೌದು ಇದು ಭೂಮಯ ಹುಳು ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಯನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುತ್ತ ದೆ. 

ಹೆಚಿಚ ಸುತ್ತ ದೆ. 

 ಇದು ಷಷಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ? ಇದು ಒಟ್ಟು  ಬ್ಳ್ಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ವಿಭಾಗದಲಲ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ 

ವಿಭಾಗದಲಲ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ ಚಟ್ಟಟ್ಟಕೆಗಳನುನ  ಹೊಂದಿದೆ. 



 ಪ್ರಿಷರ ವಿಜಾಾ ನದ ಬಗೆಗ  ಏನು? ಇದು ಪ್ರಿಷರ ಷಮತೋಲನ ಮತ್ತತ  ಷಷಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣಯನುನ  

ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣಯನುನ  ನಿಿಹಿಸುತ್ತ ದೆ. 
 

ಮಣ್ಣು ಗೆ ಅಜಿಿ: 

 

 ಇದನುನ  ನೇರವಾರ್ಗ ಮಣ್ಣು ನಲಲ  ಬಳಷಬಹುದೇ? ಹೌದು ಇದನುನ  ಮಣ್ಣು ನ ಬೋನ್ಿ ರೋಗನುನ  

ಬೋನ್ಿ ರೋಗನುನ  ತ್ಡೆಗಟು ಲ್ಲ ಮತ್ತತ  ದಂವಕಗಳನುನ  ಹಿಮೆಮ ಟ್ಟು ಷಲ್ಲ ಭೂ ತ್ಯಾರಿಕೆಯ 

ತ್ಯಾರಿಕೆಯ ಷಮಯದಲಲ  ನೇರವಾರ್ಗ ಮಣ್ಣು ನ ಮೇಲೆ ಬಳಷಬಹುದು.  

 ಯಾ ಪ್ರ ಮಾಣ? ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಡೊೋಸಜ್ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲೋಟರ್, 100 ಲೋಟರ್ 

ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲಲ  ಬ್ರೆಸಿ ಸಿಂಪ್ಡಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ನಮಮ  ಹಿಂದಿನ ಬ್ಳ್ಳಗಳಲಲ  ಗುರುತ್ರಷಲ ಟ್ಟು ರು ಮಣ್ಣು ನ ಬೌನ್ಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತತ  

ದಂವಕಗಳಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರು ಕಿೆೋತ್ರ ಗಳಿದದ ರೆ? 14 ದಿನಗಳ ಅಂತ್ರದಂದಿಗೆ 

ಅಂತ್ರದಂದಿಗೆ ಅಪಿಲ ಕೇವನ್ ಅನುನ  ಅನೇಕ ಬ್ಯರಿ ಪ್ಪನರಾತ್ರಿಸಿ. 

 ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರದರೂ ಮಾಗಿದಶಿಿ ಸಾಲ್ಲಗಳು? ನಮಮ  ಉತ್ ನನ ನುನ  ಎಲಾಲ  ನೈಷರ್ಗಿಕ 

ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳಿಂದ ತ್ಯಾರಿಷಲಾರ್ಗರುವುದರಿಂದ, ಅನವ ಯಕೆೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ 

ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮಗಳಿಲಲ . ನಾವು ಪ್ರಿಸಿಾ ತ್ರಯನುನ  ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕೊಳೆಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ನಾವು 

ಮತ್ತತ  ನಾವು ಗುರಿಯಾಗುತ್ರತ ರು ಷಷಯ  ಮತ್ತತ  ಕೋಟ ಅರ್ಥವಾ ಸೊೋಂಕನ ಪ್ರ ಕಾರನುನ  

ಪ್ರ ಕಾರನುನ  ಪ್ರಿಗಣ್ಣಷಬೇಕ್ಕ. ಕಠಿಣ ಕೋಟ ಮತ್ತತ  ಸೊೋಂಕಗೆ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. 

 ಯಾವುದೇ ಷಲಹೆ? ನೈಷರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣುಯಂದಿಗೆ ನಿಯಮತ್ವಾರ್ಗ ತ್ಪ್ಥಷಣ್ಣ ಮತ್ತತ  

ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು ಷಹಾಯಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ. ತ್ಡೆಗಟ್ಟು  ಸಿಂಪ್ಡಣ್ಣಯಂತೆ 1% 

ದ್ರರ ಣದ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾರ್ಗದೆ, 2% ರಿಂದ 3% ದ್ರರ ಣನುನ  ಕಠಿಣ ಕೋಟಗಳು 

ಕೋಟಗಳು ಅರ್ಥವಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಷಬಹುದು. 1% ದ್ರರ ಣದಿಂದ ಪ್ಥರ ರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತತ  

ಪ್ರಿಸಿಾ ತ್ರಯನುನ  ವರ ದೆಧಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿ 

ಪ್ರ ಮಾಣನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿ ಮತ್ತತ  ಕೋಟ ನಿರಂತ್ರವಾರ್ಗದದ ರೆ ಹೆಚಿಚ ಸಿ, ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ತ್ರ ವಾರವೂ ಅಪಿಲ ಕೇವನ್ 



ವಾರವೂ ಅಪಿಲ ಕೇವನ್ ಷಮಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲತ್ಯಂವಗಳಿಗಾರ್ಗ 

ನಿೋರಿನಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಸಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಅದನುನ  ಬಳಸಿ. 
 

ಷಷಯ ಗಳು / ತೆಳುರಿಗೆ ಅಜಿಿ: 

 

 ಕೋಟ ದ್ರಳಿಯ ನಂತ್ರ ನಾನು ನಿಮಮ  ಉತ್ ನನ ನುನ  ಬಳಷಬಹುದೇ? ಕೋಟಗಳ ಮುತ್ರತ ಕೊಳೆುವಿಕೆಯ 

ಮುತ್ರತ ಕೊಳೆುವಿಕೆಯ ನಂತ್ರ ಇದನುನ  ಬಳಷಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲಲ . 

 ಯಾವಾಗ ಅಜಿಿ ಷಲಲ ಷಬೇಕ್ಕ? ಮುನೆನ ಚಚ ರಿಕೆ ಕರ ಮವಾರ್ಗ ಕೋಟಗಳ ದ್ರಳಿಯನುನ  ತ್ಡೆಗಟು ಲ್ಲ ಕನಿಶಠ  

ತ್ಡೆಗಟು ಲ್ಲ ಕನಿಶಠ  ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತ್ವಾರ್ಗ, ಇದು ನಂತ್ರದ ಹಂತ್ಗಳಲಲ  ಕೋಟಗಳ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಷಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 ಸಾಮಾನಯ  ಅಪಿಲ ಕೇವನ್? ಪೂಿ ಹೂಬಡು ಹಂತ್ / ಹೂಬಡು ಹಂತ್ / ಬೋಜ ಅರ್ಥವಾ ಸಣ್ಣು  

ಅರ್ಥವಾ ಸಣ್ಣು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಂತ್ದಲಲ  ಅರ್ಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. 

 ಯಾವಾಗ ಪ್ಪನರಾತ್ರಿಷಬೇಕ್ಕ? ಪ್ರ ತ್ರ 14 ದಿನಗಳಿಗಮೆಮ . ನೈಷರ್ಗಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತೈಲನುನ  

ತೈಲನುನ  ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೋಟಗಳನುನ  ಕೊಲ್ಲಲ ವುದಿಲಲ , ಅವು ಪ್ರ ದೇವದಿಂದ ಪ್ಲಾಯನ 

ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತ ವೄ. ಆದದ ರಿಂದ ನಿಯಮತ್ವಾರ್ಗ ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು ಬಸಳ ಮುಖಯ .  

 ಯಾ ಬ್ಳ್ಳಗಳು? ನಮಮ  ಉತ್ ನನ ನುನ  ಯಾವುದೇ ಬ್ಳ್ಳ ಅರ್ಥವಾ ಷಷಯ ಗಳಿಗೆ ಬಳಷಬಹುದು, 

ಬಳಷಬಹುದು, ಉದ್ರಸರಣ್ಣಗೆ: ಸಿರಿಧಾನಯ ಗಳು: ಗೋಧಿ, ಟೆಫ್, ಮೆಕೆೆಜೋಳ, ಕಾನ್ಿ ರಾರ್ಗ, ಅಕೆ, 

ರಾರ್ಗ, ಅಕೆ, ಸೊೋಗಿರ್ಮ ಇತ್ಯಯ ದಿ. ಪ್ಲ ಷರ್ಸ: ಸೊೋಯಾ ಹುರುಳಿ, ಕೌಪಿಯಾ, ಕಡಲೆ ಇತ್ಯಯ ದಿ 

ಇತ್ಯಯ ದಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತತ  ಕೊೋಲ್ ಬ್ಳ್ಳಗಳು: ಟಮೆಟ, ಸೆಾವ ಯ ಷ್, ಆಲೂಗಡೆೆ, ಸೄಲರಿ, 

ಆಲೂಗಡೆೆ, ಸೄಲರಿ, ಎಲೆಕೊೋಸು, ಮಸೂರ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪ್ಥಲಕ್, ಹೂಕೊೋಸು, ಲೆಟ್ಟರ್ಸ, ಲೋಕ್. 

ಲೋಕ್. ಓಕಾರ , ಫ್ರ ಂಚ್ ಬೋ ನ್್, ಬರ ಸೄಲ್್ ಮೊಗುಗ ಗಳು, ಕಾಯ ರೆಟ್, ಯಾರ್ಮ, ಬರ ಕೊಲರ್ಸ, ವತ್ಯರಿ, 

ಬರ ಕೊಲರ್ಸ, ವತ್ಯರಿ, ಕಲಲ ಂಗಡಿ, ಇತ್ಯಯ ದಿ. ಫೈಬರ್ ಬ್ಳ್ಳಗಳು: ಸತ್ರತ , ಸಿಸಾಲ್, ಇತ್ಯಯ ದಿ ಡ್ಯಯ ಬ್ರಿ, 

ಇತ್ಯಯ ದಿ ಡ್ಯಯ ಬ್ರಿ, ಕತ್ತ ಳ್ಳ, ದ್ರಳಿಂಬ್, ಪ್ಲ ರ್ಮ, ಸಾು ಾಬ್ರಿ, ಕಬ್ಬಫ , ಕವಿ, ಪ್ಥಯ ವನೂಪ ಾಟ್, ಪಿಯರ್, ಚೆರಿಿ, 

ಪ್ಥಯ ವನೂಪ ಾಟ್, ಪಿಯರ್, ಚೆರಿಿ, ಇತ್ಯಯ ದಿ. ಎಣ್ಣು  ಬೋಜಗಳು ಎಳೆು, ಸೊೋಯಾ ಹುರುಳಿ, ಸಾಸಿವೄ, 

ಹುರುಳಿ, ಸಾಸಿವೄ, ಕೆನಲಾ, ಬಟಾಣ್ಣ ಬೋಜಗಳು. ಲನ್ೆಡ್, ಇತ್ಯಯ ದಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬ್ಳ್ಳಗಳು: 



ಬ್ಳ್ಳಗಳು: ಹೂವುಗಳನುನ  ಕತ್ತ ರಿಸಿ, ಗುಲಾಬಗಳು, ಫಟ್ಟನಿಯಾ, ಕಾನೇಿಶನ್, ಪಟೂನಿಯಾ, 

ಪಟೂನಿಯಾ, ಆಷು ರ್, ಟ್ಟಲಪ್ಸ, ಸಾನ ಪೆ್ಥಾಗನ್, ಇತ್ಯಯ ದಿ. 

 ಯಾ ಪ್ರ ಮಾಣ? ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಡೊೋಸಜ್ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲೋಟರ್, 100 ಲೋಟರ್ 

ಲೋಟರ್ ನಿೋರಿನಲಲ  ಬ್ರೆಸಿ ಸಿಂಪ್ಡಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 
 

ಇತ್ರ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು: 

 

 ಏನು ಕಡೆಾಯ? ನಮಮ  ನೈಷರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕಗಳಿಂದ ಅಪೇಕಿತ್ ಫಲತ್ಯಂವಗಳಿಗಾರ್ಗ ನಿಯಮತ್ 

ನಿಯಮತ್ ತ್ಪ್ಥಷಣ್ಣಯಂದಿಗೆ ತ್ಡೆಗಟ್ಟು  ಆರೈಕೆ ಮತ್ತತ  ಅಪಿಲ ಕೇವನ್ ಅವಯ ಕವಾರ್ಗದೆ.  

ಅವಯ ಕವಾರ್ಗದೆ.  

 ಹೊಲಗಳು ಕೋಟಗಳಿಂದ ಮುತ್ರತ ಕೊಂಡಿದದ ರೆ ಅರ್ಥವಾ ಹೆಚುಚ  ರೋಗಪಿೋಡಿತ್ವಾರ್ಗದದ ರೆ ಏನು? ನಮಮ  

ರೋಗಪಿೋಡಿತ್ವಾರ್ಗದದ ರೆ ಏನು? ನಮಮ  ಉತ್ ನನ ನುನ  ಬಳಷಬೇಡಿ. ನಮಮ  ಉತ್ ನನ ನುನ  ಎಲಾಲ  

ಉತ್ ನನ ನುನ  ಎಲಾಲ  ನೈಷರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣು ಯಿಂದ ತ್ಯಾರಿಷಲಾರ್ಗರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರಿಸಿಾ ತ್ರಯನುನ  

ಪ್ರಿಸಿಾ ತ್ರಯನುನ  ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕೊಳೆಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ನಾವು ಗುರಿಯಾಗುತ್ರತ ರು ಷಷಯ  ಮತ್ತತ  ವಿಧ್ದ ಕೋಟ 

ಷಷಯ  ಮತ್ತತ  ವಿಧ್ದ ಕೋಟ ಅರ್ಥವಾ ಸೊೋಂಕನ ಪ್ರ ಕಾರನುನ  ಪ್ರಿಗಣ್ಣಷಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ಕಠಿಣ ಕೋಟಗಳು 

ಮತ್ತತ  ಕಠಿಣ ಕೋಟಗಳು ಮತ್ತತ  ಸೊೋಂಕಗೆ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

ಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

 ಯಾವುದೇ ಷಲಹೆ? ನೈಷರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣುಯಂದಿಗೆ ನಿಯಮತ್ವಾರ್ಗ ತ್ಪ್ಥಷಣ್ಣ ಮತ್ತತ  

ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವುದು ಷಹಾಯಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ. ತ್ಡೆಗಟ್ಟು  ಸಿಂಪ್ಡಣ್ಣಯಂತೆ 1% 

ದ್ರರ ಣದ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾರ್ಗದೆ, 2% ರಿಂದ 3% ದ್ರರ ಣನುನ  ಕಠಿಣ ಕೋಟಗಳು 

ಕೋಟಗಳು ಅರ್ಥವಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಷಬಹುದು. 1% ದ್ರರ ಣದಿಂದ ಪ್ಥರ ರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತತ  

ಪ್ರಿಸಿಾ ತ್ರಯನುನ  ವರ ದೆಧಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರ ಮಾಣನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿ 

ಪ್ರ ಮಾಣನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿ ಮತ್ತತ  ಕೋಟ ನಿರಂತ್ರವಾರ್ಗದದ ರೆ ಹೆಚಿಚ ಸಿ, ಮತ್ತತ  ಪ್ರ ತ್ರ ವಾರವೂ ಅಪಿಲ ಕೇವನ್ 

ವಾರವೂ ಅಪಿಲ ಕೇವನ್ ಷಮಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲತ್ಯಂವಗಳಿಗಾರ್ಗ 

ನಿೋರಿನಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಸಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಅದನುನ  ಬಳಸಿ. 
 

 



Product Disclaimer 

 
All information is given in the best of our knowledge and is believed to be accurate. Your 
conditions of use and application of the suggested products and recommendations are beyond 
our control.  
 
This information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the 

application for specific use for farming / agriculture.  The information provided does not imply 

that these have been endorsed or recommended.  

The user has to test take trails  at his own cost  has to ascertain the application of  Khuba Soil 
Conditioners depending upon the  actual condition of fields& crops  where he intends to use 
our product.  
 
We specifically disclaims any responsibility or liability relating to the use of the suggested 
products and recommendations and shall under no circumstances whatsoever be liable for any 
special, incidental or consequential damages which may arise from such use.  
 

For further details contact:   
 
Korvi Fullers Earth Processing Industry,   
# 61, Khuba Plots,  Gulbarga – 585102. Karnataka. India.  
Phone No: 91 – 8472 – 256719, 256492, 256455.  
Mobile: 91 - 9590000959 
E-mail: korvigroup@gmail.com    Website: www.khuba.in 

 

 


