ರಾಷ್ಟ್ ರ ೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೀಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಗೇರು ದಿನೀತ್ಸ ವ – ‘ನೇತ್ರ ವಾಮನ್’ ಕುಬ್ಜ ತ್ಳಿ
ಬಿಡುಗಡೆ
ದಿನಾಂಕ 17-02-2021 ರಂದು ಪುತ್ತೂ ರಿನ
ಗೇರು

ದಿನೋತ್ಸ ವವನ್ನು

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.ಕಾಯೇಕರ ಮದಲ್ಲಿ

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕಿಶೋರ ಕುಮರ ಕೊಡ್ಗಿ
ವಾಮನ್ “
ಅಭಿವೃದಿಿ

ಗೇರು ಸಂಶೋಧನ ನಿರ್ದೇಶನಲಯದಲ್ಲಿ

ಎಾಂಬ ಹೊಸ

ಕುಬಜ

ಗೇರು

ಕಾಯ ಾಂಪ್ಕೊ

ಸಂಸ್ಥೆ ಯ

ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ “ ನೇತ್ರ

ಮುಖ್ಯ
ತ್ಳಿಯ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಗದರು. ಇದನ್ನು

ಪಡ್ಗಸಿದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಡಾ. ಎಮ ಜಿ ನಯಕ್ ಈ ವಿಶ್ಷ್ಟ

ಕುಬಜ

ತ್ಳಿಯ ಕುರಿತು

ವಿವರ ನಿೋಡ್ಗದರು. ಎರಡು ಮೋಟರ ಉದದ ಗಲ ಮತುೂ ಎತ್ೂ ರಕ್ಕೊ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ತ್ಳಿಯ
ಬಿೋಜಗಳು 5-6 ಗ್ರ ಾಂ ಇದುದ , ವಾರ್ಷೇಕ 2-3 ಕಿಲೊ ಇಳುವರಿ ನಿೋಡಬಲಿ ವು. ಇದನ್ನು
ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಸೆ ಳದ ಅಭಾವ ಇರುವಲ್ಲಿ , ಮನೆ ತಾರಸಿಗಳಲ್ಲಿ , ಬೊನಸ ಯ್ ನಂತ್ಹ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಾಂದು ಹೆಕ್ಕಟ ೋರಿಗೆ ಸುಮಾರು 300400 ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗಾಂಚಲುಗಳನ್ನು

ನಿೋಡುವ ಮತುೂ ಸವರುವಿಕ್ಕಗೆ ಉತ್ೂ ಮ

ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆ ನಿೋಡುವ ಗುಣ ಹೊಾಂದಿದೆ. ಇದು ಸವ ಲಪ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ನೆರಳು ಸ್ಥು ೋಹಿಯಾಗಿದುದ ,
ತಾಂಗಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ 60 ಶೇಕಡ ಬಿಸಿಲ್ಲದದ ರೂ ಚೆನು ಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲಿ ದು.
ಕಾಯೇಕರ ಮದ ಮುಖ್ಯ
ಕೊಡ್ಗಿ

ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಯ ಾಂಪ್ಕೊ

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಗೇರು ಬೆಳೆಗೆ ಒಳೆೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅವಶಯ ಕತಯಿದೆ ಎನ್ನು ತ್ೂ

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಕನಸಾದ ರೈತ್ರ ಆದಾಯ ದಿವ ಗುಣ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ
ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳನ್ನು
ತ್ಲುಪಿಸುವ

ಪರ ಯೋಗ್ಲಯದಿಾಂದ

ನೂರಕ್ಕೊ

ನೂರರಷ್ಟಟ

ರೈತ್ರ

ಹೊಲಗಳಿಗೆ

ಮಹತ್ೂ ರ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತುೂ ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲ್ಲದೆ

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಾಂದು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡ್ಗಯಲ್ಲಿ

ಸಾಕಷ್ಟಟ

ಪರ ಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ನಿೋಡಲಾಗಿದದ ರೂ ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುಿ ತಿೂ ದೆಯೋ ಇಲಿ ವೋ ಎಾಂದು

ಯಾರೂ

ಪರಿಶ್ಲ್ಲಸುತಿೂ ಲಿ

ಎಾಂದು

ವಯ ಕೂ ಪಡ್ಗಸುತ್ೂ ,

ಖೇದ

ಸಕಾೇರಿ

ಇಲಾಖೆಗಳು

ಈ

ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ ಬೇಕು ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಾ. ವಿೋರಣಣ

ಗೌಡ, ಡ್ಗೋನ್,

ಕೃರ್ಷ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯ, ರಾಯಚೂರು,

ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುದ

ಕೃರ್ಷಯಲ್ಲಿ

ಡ್ರ ೋಣ್ ಗಳನ್ನು

ವಿಶೇಷ್

ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ್

ಉಪನಯ ಸ ನಿೋಡ್ಗದರು. ಡ್ರ ೋಣ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದಿಾಂದ ದರ ವರೂಪಿ ಕಿೋಟನಶಕ, ಗಬಬ ರ
ಮುಾಂತಾದವುಗಳನ್ನು

ಹೆಚ್ಚು

ಪರ ಭಾವಿಯಾಗಿ

ಸಮಯ,

ಮಾನವ

ಶಕಿೂ ಯ

ಉಳಿತಾಯದಾಂದಿಗೇ ಸಿಾಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರ ಜ್ಞು ನ ಇದಿೋಗತಾನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಬರುತಿೂ ದುದ

ಇದನ್ನು

ಪರ ಯೋಗಿಸುವಾಗ

ಹಲವು

ರಿೋತಿಯ

ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳನ್ನು

ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತ್ೂ ದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಇದನ್ನು

ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅದಯ ಯನಗಳು ನಡೆಯುತಿೂ ವೆ ಎಾಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ
ಅನ್ನಭ್ವದ

ಸಾರವಾದ

ಮಾಡಲಾಯಿತು.

‘ಗೇರು,

ಗೇರು

ಕಡಮಜಲು ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಅವರ ಗೇರು ಬೆಳೆಯ
ಎತ್ೂ ರಕ್ಕೊ

ಏರು’

ನಿರ್ದೇಶನಲಯ

ಎಾಂಬ

ಪುಸೂ ಕವನ್ನು

ಸಿದಿ ಪಡ್ಗಸಿದ

ಬಿಡುಗಡೆ

‘ವಾಣೋಜಿಯ ೋಕರಣಕ್ಕೊ

ಸಿದಿ ವಾಗಿರುವ ಗೇರು ಬೆಳೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನಗಳು’ ಎಾಂಬ ಕಿರು ಹೊತಿೂ ಗೆಯನೂು
ಸಮಾರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕೃರ್ಷ-ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ

ನಡುವಿನ

ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ

ರ್ದವಿಪರ ಸಾದ
ಕಾಯ ಾಂಪ್ಕೊ

ಸಂವಾದ
ಭಾರತ್

ಗೇರು

ಕಾಯೇಕರ ಮದಲ್ಲಿ

ಅನೇಕ

ಬೆಳೆಗ್ರ

ಕಾಯೇದಶ್ೇ

ಗೇರು ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನಯ ಯಯುತ್

ತ್ಕ್ಷಣ

ಕಚ್ಚು

ಸಂಘದ

ಕೃರ್ಷಕರು
ಶ್ರ ೋ

ಬೆಲೆ ಸಿಗುತಿೂ ಲಿ , ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಬಿೋಜಗಳ ಖ್ರಿೋದಿಗೆ ಮುಾಂದೆ ಬರಬೇಕು ಮತುೂ

ಕನೇಟಕ

ಗೇರುಬಿೋಜ ಉತಾಪ ದಕ ಸಂಘದವರು ಅದಕ್ಕೊ ಕೈಜೋಡ್ಗಸ ಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕೊಾಂಡರು.

ಉತ್ೂ ರ ಭಾರತ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ
ಉತಾಪ ದನೆ ಹೇಗೆ
ಅವರು ಕಚ್ಚು
ಇದಕ್ಕೊ

ಬೇಡ್ಗಕ್ಕ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣಣ ದ ಬಿೋಜಗಳ

ಎಾಂಬ ಪರ ಶ್ನು ಗೆ ಉತ್ೂ ರಿಸಿದ ವಿಜ್ಞು ನಿ

ಬಿೋಜದ ಗುಣಮಟಟ

ಕಾರಣ,

ಬೇಪೇಡ್ಗಸಲು

ಹೆಚ್ಚು

ಒಳೆೆ
ಸಧಯ

ಡಾ. ಬ್ದಲಸುಬರ ಹಮ ಮಣಯನ್

ಹಾಗೂ ಸಂಸೊ ರಣಾ ಯಂತ್ರ ದ ಗುಣಮಟಟ

ಗುಣಮಟಟ ದ
ಎಾಂದರು.

ಯಂತ್ರ

ಕೃರ್ಷಕ

ಬಳಸಿ

ಶ್ರ ೋಕೃಷ್ಣ

ಬಿಳಿ

ಬಣಣ ದ

ಪರ ಸಾದ

ಇಾಂದು

ಇವೆರಡೂ
ಬಿೋಜಗಳನ್ನು
ಬಹುಪಾಲು

ಹಾಳಾಗುತಿೂ ರುವ ಗೇರು ಹಣ್ಣಣ ಗಳ ಮೌಲಯ ವಧೇನೆಗೆ ಪ್ಕರ ೋತಾಸ ಹ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಹಕಾರಿೋ
ಸಂಸ್ಥೆ

ಕಾಯ ಾಂಪ್ಕೊ

ಗೇರು ಬಿೋಜ ಖ್ರಿೋದಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಗದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ

ಬಿೋಜಕ್ಕೊ ಒಳೆೆ ದರ ಬರ ಬಹುದು ಎಾಂದರು.
ತ್ಮಮ

ಅನಿಸಿಕ್ಕಯನ್ನು

ಮಂಡ್ಗಸಿದ ಶ್ರ ೋ ಕಿಶೋರ ಕುಮಾರ ಕೊಡ್ಗಿ ಯವರು ಕಚ್ಚು ಬಿೋಜದ

ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡ್ಗಸಲು ಒತಾೂ ಯಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಜ್ಞು ನಿಗಳು ಗೇರು ಬೆಳೆಯ ಉತಾಪ ದನ
ವೆಚು

ಎಷ್ಟಟ ಗುವುದೆಾಂದು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು,ಅಲಿ ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ

ಭೂಮಯ

ಮೌಲಯ ವನೂು

ಪರಿಗಣಸಬೇಕು;

“ಫೆನಿು ” ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು
ಬೇಕು,

ಅಾಂತ್ಹ

ಅನ್ನಮತಿ

ಗೇರು

ಹಣಣ ನ

ಮೌಲಯ

ಗೇರು ಬೆಳೆಯುವ
ವಧೇನೆಯನ್ನು

ಸೂಕೂ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊ ಸರಕಾರದಿಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ

ಪಡೆಯಲು

ಕಾಯ ಾಂಪ್ಕೊ ದಾಂದಿಗೆ

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು,

ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಗಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಭಾ

ಕಾಯೇಕರ ಮದ

ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳು

ಗೇರು

ನಂತ್ರ

ರಾಯಚೂರಿನ

ತೋಟದಲ್ಲಿ

ಡ್ರ ೋಣ್

ಕೃರ್ಷ

ತಾಾಂತಿರ ಕ

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ

ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯದ

ಉಪಯೋಗಗಳ

ಕುರಿತು

ಪಾರ ತ್ಯ ಕಿಿ ಕ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಟಟ ರು.
ಕೊೋವಿಡ್
ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಮಹಾಮಾರಿಯ

ಕುರಿತು ಎಚು ರವಹಿಸಲು

ತಗೆದುಕೊಳೆ ಲಾಗಿತುೂ .

ಈ

ಎಲಿ

ಸಂದಭ್ೇದಲ್ಲಿ

ಸಾಧಯ ವಾಗದ ಆಸಕೂ ಸಾವೇಜನಿಕರಿಗ್ಗಿ ಕಾಯೇಕರ ಮವನ್ನು
ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪರ ಸುೂ ತ್ ಪಡ್ಗಸಲಾಯಿತು.

ರಿೋತಿಯ

ಮುನೆು ಚು ರಿಕ್ಕ

ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ

ಉಪಸಿೆ ತ್ರಿರಲು

ಝೂಮ್ ಅಪ್ ಮತುೂ ಫೇಸ್

ಡಾ. ಈರದಾಸಪಪ ,
ಸಮಪಿೇಸಿದರು

ಗೇರು ದಿನೋತ್ಸ ವ

ಸಂಯೋಜಕರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಧನಯ ವಾದ

