ಬರ / ಶುಷ ಾ ಾವರಣ ಾ

ಾಡ ೇ ಾದದು ಮತು

ಾಡ ಾರದು

ಾಡ ೇ ಾದದು

ಎಚ

ೆಗಳ , ನ ೕಕರಣಗಳ ಮತು ಸೂಚ ೆಗ

ಮ+ೆ,ೕರು ೊಯು. ಅ0ಾ1ಸ 2ಾ

ಾ

ೇ

ೕ ಆ !, "

ೕ#! ಮತು ಪ%& ೆಗಳನು' ಓ).

ೊ 3.

ಮ+ೆ ಾಲ ೆ5 ಮುಂ7ತ8ಾ ಸ9 ೕಯ ಜಲಮೂಲಗಳನು' ದುರ! 2ಾ ಮತು ಪ<ನರು=>ೕವನ ೊ !.
ಅಂತಜ@ಲ ಪ&2ಾಣವನು' Aೆ7 ಸಲು ಸಹ ಾ Cಾದ ಆಳ8ಾದ Aೊಂಡಗಳನು' ,E@!.
,ೕ ನ ಸಂರFGಾ ಾಯ@ಕ&ಮಗಳ . 0ಾಗವH!.
ಬಳ!ದ ,ೕರನು' ಹುಲು. ಮತು ಸಸ1ಗ
Kಾ'ನ 2ಾಡಲು ಶವM ಬದ

ೆ Aಾಕುವ<ದರ ಮೂಲಕ ,ೕರನು' ಉ ಸಬಹುದು.

ೆ ಬ ೆN ಬಳ!.

ಮ ೆಯ ೆಲವನು' ಸOಚP ೊ ಸಲು ಹ ಯುವ ,ೕರನು' ಬಳಸುವ ಬದಲು ಒRೆS ಬTೆUಗಳನು' ಬಳ!.
ಕ V ,ೕರು ಬಳಸಬಹುRಾದ WೌYಾಲಯಗಳನು' ,E@!.
Kೋ

ೆಯನು' ತZೆಗಟUಲು Tಾ1ಂ\ಗಳ , ನ .ಗಳ ಇ^ಾ1)ಗಳನು' ,ಯEತ8ಾ ಪ _ೕ !.

,ೕರನು' Kಾಧ18ಾದಷುU ಮರುಬಳ ೆ 2ಾ .
=ೕವನWೈ ಯ . ,ೕ ನ ಸಂರFGಾ ಅ0ಾ1ಸಗಳನು' ಅಳವ ! ೊ 3. ,ೕವ< cಾಸ
ಬಳ ೆಯ Vೕ ನ ಎeಾ.

dಾ ಯನು' Aೊಂ)ದSರೂ ಸಹ ,ೕ ನ

ಾಜ1 ಮತು ಸ9 ೕಯ ,ಬ@ಂಧಗಳನು' ಅನುಸ ! (ಅಂತಜ@ಲ ಮಟUವ< ಕು!ಯಲು ಬರ ಾಲವg

ಾರಣ8ಾಗುತRೆ).
ಸುdಾಬುi, !ೕಮರುdಾ, ಾ1ಸು

ಾ ಮತು ,ೕಲ

ಸಸ1ಗಳನು' dೆ+ೆ! ಅರj1ೕಕರಣವನು' k&ೕ^ಾlH!.

mೆTೊ&nಾ ಮತು kಂ ೋECಾದಂತಹ mೈ ಕ ೕKೆi Kಾ9ವರಗಳ ಬ ೆo ಪ&Yಾರ 2ಾ .
ಾಡ ಾರದು
,ೕರನು' ವ1ಥ@ 2ಾಡdೇ .
ಮರಗಳ ಮತು ಾಡುಗಳನು' ಕತ ಸdೇ .
qಾವjಯ . ಸಂಗ&H!ದ ಮ+ೆ,ೕರನು' ವ1ಥ@ 2ಾಡdೇ .
Kಾಂಪ&Rಾrಕ ,ೕ ನ ಮೂಲಗ+ಾದ ೊಳಗಳ , dಾ , ೆ ೆಗಳ ಇ^ಾ1)ಗಳನು' ಮ ನ ೊ ಸdೇ .
ಹಲು.ಜು>ವ<ದು, sೌರ 2ಾಡುವ<ದು, tಾ^ೆ& ^ೊ+ೆಯುವ<ದು, ಬTೆU ಒ ೆಯುವ<ದು ಇ^ಾ1)ಗಳ ಸಮಯದ . ಹ ಯುವ ,ೕರನು'
ಬಳಸdೇ .
Cಾವ<Rೇ ಮ ೆ ೆಲಸಗಳನು' ,ೕ ನ tೈಪನು' ೈಯ . H ದು 2ಾಡುವ<ದನು' ತuv!.
ಕೃ ಯ ಬರ / ಶುಷ ಾ ಾವರಣ ಾ

ಾಡ ೇ ಾದದು ಮತು

ಾಡ ಾರದು

ಾಡ ೇ ಾದದು
ಮ+ೆ,ೕರು ೊಯು. ೈ ೊ 3. ಕೃx ೊಳಗಳ , ಸಮುRಾಯ Tಾ1ಂ\ಗಳ , ಜeಾನಯನ ಪ&Rೇಶಗಳ ಮತು ೊಳಗಳಂತಹ ,ೕ ನ
ೊಯು. ಪದy%ಗಳ =ೕವRಾಯಕ ಎಂದು Kಾzೕತುಪ ಸಬಹುದು.
ಮ+ೆ ಾಲ ೆ5 ಮುಂ7ತ8ಾ ಸ9 ೕಯ ಜಲಮೂಲಗಳನು' ದುರ! 2ಾ ಮತು ಪ<ನರು=>ೕವನ ೊ !.
ಬರ-, ೋಧಕ / ಕ V ,ೕರನು' ಬಳಸುವ dೆ+ೆ ಪ&0ೇದಗಳ / ಸಸ1ಗಳನು' ಬಳ!.
ಮj}ನ ^ೇ8ಾಂಶವನು' ರ#ಸಲು ಬರ-, ೋಧಕ ಹುಲು.ಗಳ , kRೆಗಳ , ಮರಗಳನು' ೆಡdೇಕು.

,ೕ ಾವ

ಾ !ಂಪಡGಾ

~ಾನ / ಹ, ,ೕ ಾವ

~ಾನವನು' ಬಳ!; ಸಂmೆ ಸಮಯದ . dೆ+ೆಗ

ೆ ,ೕರುj!.

,ೕ ನ ಸಂರFGಾ ಕ&ಮಗಳನು' ೈ ೊ 3.
ಲಭ1 ರುವ ,ೕ ನ ಸಂಪನೂ€ಲಗ ಂದ ,ೕ ಾವ Kೌಲಭ1 ಾ5 ವ1ವKೆ9 2ಾ .
ಭೂErಂದ ಕ+ೆಗಳನು' ^ೆ ೆದುAಾ•. ,ೕ ನ ನಷUವನು' ತuvಸಲು ಆ ಕ+ೆಗಳನು' ಹ! ೊಬ‚ರ ಾ5

ಬಳಸಬಹುದು. ಮj}ನ

^ೇ8ಾಂಶವನು' ಸಂರ#ಸಲು, ಕ+ೆಗಳನು' ^ೆ ೆದುAಾಕಲು ಮತು ಮj}ನ Vೕeೆƒಯನು' ^ೆ ೆಯಲು, ಮj}ನ ಧೂ ನ
ಹ! ೊಬ‚ರವನು' ತCಾ ಸಲು ಗುದS rಂದ ಅಥ8ಾ ಅಂತರ dೇKಾಯ ಾCಾ@ಚರGೆಗಳನು' ೈ ೊ 3.
ತಡ8ಾದ ಮುಂ ಾರು/ ಶುಷ5 8ಾ^ಾವರಣ ಾ5

ಸೂಕ8ಾದ dೆ+ೆ 2ಾದ

ಂ) ೆ ತಕ5Rಾದ

ೕಜ ೆಯನು' ತCಾ !ಟುU

ೊ 3.
ಬರ ಾಲ uೕ ತ ಪ&Rೇಶಗಳ . ಅeಾvವ„ಯ ಮತು ಕ V ,ೕ ನ ಅಗತ1 ರುವ dೆ+ೆಗಳನು' k&ೕ^ಾlHಸdೇ ಾ Rೆ; ಅeಾvವ„
dೆ+ೆಗಳ zೕಜಗಳ ಲಭ1^ೆಯನು' ವ1ವKೆ9 2ಾZೆ ೊ 3.
ತFಣದ

ತರGೆ ೆ ಮುಂ7ತ8ಾ ಗುಣಮಟUದ zೕಜಗಳ RಾKಾನು ವ1ವKೆ9 2ಾ .

ೈತರು ಹ! ೊಬ‚ರ, ಕ+ೆ ,ಯಂತ&ಣ, ಅಂತರ dೇKಾಯ ಾCಾ@ಚರGೆಗಳ ಮುಂ^ಾದ ಅ0ಾ1ಸಗಳನು' ಆ ! ೊಳ3ಬಹುದು.
ಸುdಾಬುi, !ೕಮರುdಾ, ಾ1ಸು

ಾ ಮತು ,ೕಲ

ಸಸ1ಗಳನು' dೆ+ೆ! ಅರj1ೕಕರಣವನು' k&ೕ^ಾlH!.

ಗುಣಮಟUದ Vೕವ< ಮತು mಾನು8ಾರು _zರಗಳ ಲಭ1^ೆಯನು' ಖ7ತಪ ! ೊ 3.
Hೕರುವ •ೕಟಗಳನು' ,ಯಂ%&ಸುವ ಬ ೆo ಾಳ= ವH!; ಐuಎಂ ೊಂ) ೆ •ೕಟ ಮತು •ೕಟಗಳ ಸಂಭವವನು' ,ಯಂ%&! / ಕ V
2ಾ .
Kಾಲ ಾರ ಾ RಾS ೋ ಇಲ.‡ೕ ಎಂಬುದನು' eೆ•5ಸRೆ dೆ+ೆ V 2ಾಡಲು ೈತರನು' k&ೕ^ಾlH!.
ಬರ 8ಾ^ಾವರಣದ ಸಮಯದ . Kಾರಜನಕ ರಸ ೊಬ‚ರಗಳ ಮತು ಸೂFˆ kೕಷ ಾಂಶಗಳ ಎeೆಗಳ !ಂಪ ಸು

ೆಯು ಬರ

ಪ !9%ಯ . dೆ+ೆಯ ಸHಷು}^ೆಯನು' ರ#ಸುತRೆ ಮತು ಸು~ಾ ಸುತRೆ.
ಹ%ಯಂತಹ ಅಗಲ Kಾಲು dೆ+ೆಗಳ . Kಾಲು ,ೕ ಾವ ಯನು' ಅಳವ ! ೊ 3.
ಮj},ಂದ ^ೇ8ಾಂಶದ ನಷUವನು' ಕ V 2ಾಡಲು ಸಸ1ಗಳ ಸಂcೆ1ಯನು' ಕ V 2ಾ .
ಅಗತ1 ರುವ ಕ

ೕ ‰ (6%), Kೈ ೋKೆi (0.03%), nೆ ೈi ಮಕು1@ \ ಆ!Ž (uಎಂಎ) ನಂತಹ

ೋ„ tಾರದಶ@ಕದ

!ಂಪಡGೆ 2ಾಡತಕ5ದುS.
ೊಬ‚ರದ ಪ&2ಾಣವನು' ಕ V 2ಾಡಬಹುದು ಅಥ8ಾ ಅದರ !ಂಪಡGೆಯನು'
,ೕರು ಮತು Vೕ ನ ಮj}ನ ಹ

ಳಂಬ2ಾಡಬಹುದು.

ನ ನಷUವನು' ತZೆಗಟUಲು ಭೂE ಸಮತಟುU 2ಾಡುವ<ದು, ಬದು ,E@ಸುವ<ದು, ತಗುoಗಳನು'

^ೆ ೆಯುವ<ದು, Tೆ ೇ!ಂ• ಮತು tಾಳ ಭೂE ಉಳ V ಮುಂ^ಾದ ಅ0ಾ1ಸಗಳನು' ಇ ! ೊಳ 3ವ<ದು.
ಾಡ ಾರದು
Aೆ7 ನ ,ೕ ನ ಅಗತ1 ರುವ zೕಜಗಳ / dೆ+ೆಗಳನು' ಬಳಸdೇ ; dೆಳ ನ ಸಮಯದ . dೆ+ೆಗ

ೆ ,ೕ ಾವ 2ಾಡdೇ .

