
 

ಆನ್ಲ ೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ 

ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಜಲಕೃಷಿರ್ಲ್ಲಲ  ಮಣ್ಣು  ಮತ್ತು  ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  ನರ್ಯಹಣೆ 
 

ಯಶಸಿ್ವ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯು ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ತೃಪಿ್ತದಾಯಕ ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ 

ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತಿದೆ. ಜಲಕೃಷಿಯ ಕೊಳಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತಿ್ತ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ವಕೊಳುು ವ 

ಬಳಸ್ವಕೊಳುು ವ ಒಾಂದು ಸ್ವೋಮಿತ ಸಾಮರ್್ಥವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ ಮತಿ್ತ ಸಾಮರ್್ಥವನ್ನು  ಮಿೋರಿದಾಗ, ನೋರು ಮತಿ್ತ ಮಣಿಿನ 

ನೋರು ಮತಿ್ತ ಮಣಿಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ವು ಹದಗೆಡುತಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಠಿತ  ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೆಚಿ್ಚನ ರೋಗಗಳಿಗೆ 

ರೋಗಗಳಿಗೆ ತ್ತತಿಾಗುವ ಸಾಧ್್ತೆ ಮತಿ್ತ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ ಮಿೋನ್ನ/ಸ್ವಗಡಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕರಣವಾಗುತಿದೆ. ಕೊಯುು  ಮಾಡಿದ 

ಕೊಯುು  ಮಾಡಿದ ಕೊಳಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ರೈತರು ನರಂತರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಕೊಳದ ಪರಿಸರದ 

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪಾ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಬಹುದು, ಇದು ಕೊಳದ ಆರೋಗ್ ಮತಿ್ತ ಸುಸಿ್ವರತೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿದೆ. 

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿದೆ. ಅಾಂತಹ ಪರಿಸಿ್ವತಿಯಲ್ಲು  ರೈತರು ಖನಜಗಳು ಮತಿ್ತ ಪಾ ೋಬಿಯೋಟಿಕಗ ಳನ್ನು  ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ 

ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಆಧಾರವಿಲು ದೆ ಮತಿ್ತ ಅಗತ್ಕ್ಕ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಾ ಮಾಣದಲ್ಲು  ಹಾಕತಿಾರೆ, ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ 

ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಅನಗತ್ ಉತಾಾ ದನಾ ವೆಚಿ ಮತಿ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಕ  ಕರಣವಾಗುತಿದೆ. 

ಸರಿಯಾದ ನವಥಹಣಾ ಪದಧ ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತಿಮ ಕೊಳದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಕಪ್ರಡಿಕೊಳುು ವುದರಿಾಂದ ಒ ತಿಡ, 

ಒತಿಡ, ರೋಗದ ಅಪ್ರಯ, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉತಾಾ ದನೆ ಹೆಚಿ್ಚಗುತಿದೆ ಮತಿ್ತ ಉತಾಾ ದಕತೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತಿದೆ. ಪರಿಸರ 

ಸುಧಾರಿಸುತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸುಸಿ್ವರ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಗಾಗಿ ಮಣಿ್ಣ ಮತಿ್ತ ನೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು  ಕಪ್ರಡಿಕೊಳು ಲು ವಿವಿಧ್ ಕೃಷಿ 

ಕಪ್ರಡಿಕೊಳು ಲು ವಿವಿಧ್ ಕೃಷಿ ಪದಧ ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲು  ಸೂಕಿವಾದ ಉತಿಮ ನವಥಹಣಾ ಪದಧ ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು 

ಪದಧ ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ವಾಗಿರುತಿದೆ. ಇ ತಿಿೋಚೆಗೆ, ಕೊಳದ ಸಿಳದಲ್ಲು  ನೋರಿನ ನಯತಾಾಂಕಗಳ ವಿಶ್ು ೋಷಣೆಗಾಗಿ 

ನಯತಾಾಂಕಗಳ ವಿಶ್ು ೋಷಣೆಗಾಗಿ ನಮೂ  ಸಂಸಿ್ಥ (CIBA) ಮಲ್ಲಟ -ಪ್್ರರಾಮಿೋಟ್ರ್ ವಾಟ್ರ್ ಅನಾಲ್ಲಸ್ವಸ್ ಕ್ಟ್ ಅನ್ನು  

ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸ್ವದೆ. ದೇಶದಲ್ಲು  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸಿ್ಥ ಸುಮಾರು 2000 ಮಣಿ್ಣ ಮತಿ್ತ ಜಲ ಆರೋಗ್ ಕಡಗ ಥಳನ್ನು  

ಆರೋಗ್ ಕಡಗ ಥಳನ್ನು  ಉಪ್ಪಾ ನೋರಿನ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ 2015 ರಿಾಂದ ವಿತರಿಸ್ವದೆ. 

ಭಾರತ ಸರಕರವು ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಕಷ ೋತಾ ದ ಕಾಂದಿಾ ೋಕೃತ ಮತಿ್ತ ಸುಸಿ್ವರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಪಾ ಧಾನ್ ಮಂತಿಾ  ಮತ್್ ಸಂಪದ 

ಮಂತಿಾ  ಮತ್್ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  (PMMSY) ಘೋಷಿಸ್ವದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲು  ಪರಿಸರ ಸುಸಿ್ವರ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ 

ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಉತಾಾ ದನೆಯ ಬಗೆಗ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಗತ್. 

 
ನಯುಕ್ು  ಶ್ರ ೀತೃಗಳು 
 

ಸ್ವೋಗಡಿ / ಮಿೋನ್ನ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಿೋನ್ನಗಾರಿಕ ಕಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಾರ್ಥಥಗಳು, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು 
 

ಚರ್ಚಯರ್ ವಿಷರ್ಗಳು: 

1. ಉಪ್ಪಾ ನೋರಿನ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಗೆ ಮಣಿ್ಣ ಮತಿ್ತ ನೋರಿನ ನಯತಾಾಂಕಗಳ ಅವಶ್ಕತೆ 

2. ಉಪ್ಪಾ ನೋರಿನ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲು  ಮಣಿ್ಣ ಮತಿ್ತ ನೋರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ  ನವಥಹಣೆ 

3. ಕಡಿಮೆ ಲವಣಯುಕಿ ಕೊಳದಲ್ಲು  ಸ್ವಗಡಿ ಸಾಕಣೆಗೆ ಖನಜ್ಞಅಾಂಶಗಳು ಮತಿ್ತ ಅವುಗಳ ಮಹತಿ 

4. ಕೊಳದ ಸಮಿೋಪದಲ್ಲು  ನೋರಿನ ನಯತಾಾಂಕಗಳ ಅಳತೆ 

5. ಪಾ ಧಾನ್ ಮಂತಿಾ  ಮತ್್ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆ ಬಗೆಗ  ಜ್ಞಗೃತಿ 

ಸಂಘಟ್ಕ್ರು: ಡಾ. ಸತಿೋಶ ಏವುಾಂಜೆ, ಡಾ. ಟಿ. ಎನ್. ವಿನಯ್ ಮತಿ್ತ ಡಾ. ತನಿೋರ್ ಹುಸೇನ್ 

ದಿನಾಂಕ್: ೨೫/೦೧/೨೦೨೧ 

ರೀತಿ: ಆನೆು ೈನ್ 
 

ನೀಾಂದಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಲ  ಕ್ಲಲ ಕ್ ಮಾಡಿ 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KQXcyE5RaUSoxp8F2imdtKcpNnRx1PNBl1aFy4ghuuhUN0RFSDhYSTFZSU9KM05ONjNBWFhQU0UzTC4u

