
ಪ��ಾಹಗಳ�: �ಾಡೇ�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡಾರದು� 
 

�ದಲು  

ವದಂ�ಗಳನು	 �ಲ��, �ಾಂತ�ಾ��, ಭಯಪಡ�ೇ�. 
ಸಂವಹನ!ಾ"� �ಮ$ %�ೈ' (ೕ) ಗಳನು	 *ಾ+ ,ಾ�ಟು.!ೊ01; SMS ಬಳ�. 
ಹ�ಾ,ಾನ ವರ4ಗ05ಾ� 6ೇ�7ೕ ಆ9�, :; ;ೕ��, ಪ�<!ೆಗಳನು	 ಓ4. 
>ಾನು�ಾರು / @ಾ<Aಗಳ ಸುರBCೆಯನು	 ಖEತಪ��!ೊಳ1ಲು ಅವGಗಳನು	 ಕ:.Iಾಕ�ೇ�. 
ಸುರBCೆ ಮತುJ ಉ0;5ಾ� ಅಗತL ವಸುJಗMNೆಂ45ೆ ತುತು OP ತQಾ��. 
�ಮ$ RಾಖSೆಗಳT ಮತುJ �ೆSೆ�ಾಳTವ ವಸುJಗಳನು	 �ೕರು �6ೋಧಕ Eೕಲಗಳ9V ಇ��. 
ಎತJರದ ಸುರ�ತ ಮYೆಗಳ ,ಾಗಗಳನು	 �04ಟು.!ೊ01.   
ಸ!ಾ� ಅZ!ಾ�ಗಳ �Rೇಶನದ \ೕ6ೆ5ೆ ತBಣ ಸುರ�ತ ಸಳ̂ಗ05ೆ ಸ^Mಾಂತರ5ೊ01.  
ಕ�ಷ` ಒಂದು �ಾರದವ6ೆ5ೆ �ನ	ಲು �ದb�ಾದ ಆIಾರ ಮತುJ �ೕರನು	 ಸಂಗ<c�. 
!ಾಲು�ೆಗಳT, Cೊ6ೆಗಳT, ಒಳಚರಂ� ,ಾಗಗಳಂತಹ Z�ೕe ಪ<�ಾಹ ಪ<Rೇಶಗಳ ಬ5ೆf �04ರ9. 
 

ಆ ಸಮಯದ�� 

ಪ<�ಾಹದ �ೕರನು	 ಪ<�ೇgಸ�ೇ�. �ಮ5ೆ ಅಗತL;ದh6ೆ, ಸೂಕJ�ಾದ @ಾದರiೆಗಳನು	 ಧ��. 
ಒಳಚರಂ� ,ಾಗಗಳT, ಗjಾರಗಳT, ಚರಂ�ಗಳT, ಸುರಂಗಗಳT ಇCಾL4ಗ0ಂದ ದೂರ;�. 
;ದುLRಾkತವನು	 ತlmಸಲು ;ದುLn ಕಂಬಗಳT ಮತುJ !ೆಳ5ೆ oದh ;ದುLn ತಂ�ಗ0ಂದ ದೂರ;�. 
ಎಚp�!ೆ EIೆ	ಗMNೆಂ45ೆ (!ೆಂಪG ಧrಜಗಳT ಅಥ�ಾ �ಾL�!ೇu ಗಳT) QಾವGRೇ Cೆ6ೆದ ಚರಂ�ಗಳT ಅಥ�ಾ 
,ಾL) Iೋ' ಗಳನು	 ಗುರು��. 
ಪ<�ಾಹದ �ೕ�ನ9V ನwೆಯ�ೇ� ಅಥ�ಾ 5ಾ� ಓ�ಸ�ೇ�. Yೆನl�, ಎರಡು ಅ� ಚ9ಸುವ ಪ<�ಾಹದ �ೕರು Rೊಡx 
!ಾರುಗಳನೂ	 ಮುಳT�ಸಬಹುದು. 
o�Qಾದ ಅಥ�ಾ ಒಣ ಆIಾರವನು	 yೇ;�. ಆIಾರವನು	 ಮುEp�. 
ಕು4�ದ / !ೊVೕ�Yೇjೆu �ೕರನು	 ಕು�z�. 
�ಮ$ ಸುತJಮುತJ9ನ ಪ<Rೇಶಗಳನು	 ಸ{ಚ|�ಾ�ಡಲು yೋಂಕು��ಾರಕಗಳನು	 ಬಳ�. 
 

ನಂತರ 

ಪ<�ಾಹದ �ೕ�ನ9V ಅಥ�ಾ ಹ�Jರದ9V ಮಕ"ಳನು	 ಆಡಲು oಡ�ೇ�. 
QಾವGRೇ Iಾ�5ೊಳ5ಾದ ;ದುLn ವಸುJಗಳನು	 ಬಳಸRೆ, ಅವGಗಳನು	 ಪ�ೕ��. 
ಸೂಚYೆ �ೕ�ದh6ೆ, ಅಗತL;ಲVದ ಎಲV ಮುಖL �{~ ಗಳನು	 ಆ� ,ಾ� ಮತುJ ಉಪಕರಣಗಳನು	 Cೆ5ೆz� - 
ಒRೆhQಾ�ದh6ೆ ;ದುLn ಉಪಕರಣಗಳನು	 ಮುಟ.�ೇ�. 
ಮು�ದ ;ದುLn ಕಂಬಗಳT ಮತುJ ತಂ�ಗಳT, �ೕ��ಾದ ವಸುJಗಳT ಮತುJ ಅವ�ೇಷಗಳನು	 ಗಮ��. 
ಪ<�ಾಹದ �ೕ�ನ9Vರುವ ಆIಾರವನು	 yೇ;ಸ�ೇ�. 
ಮSೇ�Qಾವನು	 ತwೆಗಟ.ಲು yೊM 1ೆ ಪರRೆಗಳನು	 ಬಳ�. 
ಪ<�ಾಹದ ಸಮಯದ9V IಾವG ಕಚುpವGದು yಾ,ಾನL�ಾದh�ಂದ IಾವGಗಳ ಬ5ೆf >ಾಗರೂಕ6ಾ��. 
�ೕ�ನ @ೈಪGಗಳT / ಒಳಚರಂ� !ೊಳ�ೆಗಳT Iಾ�5ೊಳ5ಾ�ದh6ೆ �ೌ*ಾಲಯ ಅಥ�ಾ ನ9V �ೕರನು	 ಬಳಸ�ೇ�. 



�ೕರು ಕು�ಯಲು ಸುರ�ತ�ಾ�Rೆ ಎಂದು ಆ6ೋಗL ಇSಾ�ೆ ಸಲIೆ �ೕಡುವವ6ೆ5ೆ ನ9V �ೕರನು	 ಕು�ಯ�ೇ�.  

 

!ೕವ# ಸ$%ಾಂತ&ಸೇ�ಾದ'ೆ 

lೕ�ೋಪಕರಣಗಳT ಮತುJ ಉಪಕರಣಗಳನು	, Iಾ�5ೆಗಳT ಮತುJ jೇಬ' ಗಳ \ೕSೆ >ೋ��ಟು.!ೊ01.  
�ೌ*ಾಲಯದ ಬಟ.9ನ9V ಮರಳT Eೕಲಗಳನು	 IಾO ಮತುJ ಒಳಚರಂ� cಮು$ಖ ಹ�ವನು	 ತwೆಯಲು ಎSಾV ಚರಂ� 
ರಂಧ<ಗಳನು	 ಮುEp. 
;ದುLn ಮತುJ ಅ�ಲ ಸಂಪಕವನು	 Cೆ5ೆದು o�. 
ಎತJರದ, ಸುರ�ತ ಆಶ<ಯ yೇ�!ೊ01.  
�%$ಂ45ೆ ತುತು OP, ಪ<ಥಮ EOCಾ� @ೆ:.5ೆ, �ೆSೆ�ಾಳTವ ವಸುJಗಳT ಮತುJ ಪ<ಮುಖ RಾಖSೆಗಳನು	 
Cೆ5ೆ4ಟು.!ೊ01. 
ಆಳ�ಾದ, ಅ�ಯದ �ೕರನು	 ಪ<�ೇgಸ�ೇ�; �ೕ�ನ ಆಳವನು	 ಪ�ೕ�ಸಲು !ೋಲು ಬಳ�. 
ಸುರ�ತ ಆಶ<ಯಗ0ಂದ ಅZ!ಾ�ಗಳT cಂ�ರುಗಲು ಸೂE�Rಾಗ ,ಾತ< ಮYೆ5ೆ cಂ�ರು�. 
ಕುಟುಂಬ ಸಂವಹನ 7ೕಜYೆಯನು	 ,ಾ�.  
ಒRೆhQಾದ ಎಲVವನೂ	 ಸ{ಚ|5ೊ0� ಮತುJ yೋಂಕುರcತ5ೊ0�.  
 

 

ಪ��ಾಹ ಸಂದಭ)ದ�� ಕೃ,ಕರು �ಾಡೇ�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡಾರದು�  

�ಾಡೇ�ಾದದು� 

>ಾನು�ಾರು / @ಾ<Aಗಳನು	 �ೆu ನ9V ಇ�� ಮತುJ ಅವGಗಳ ಸುರBCೆಯನು	 ಖEತಪ��!ೊ01. 
@ಾ<Aಗ05ೆ ಶುದb ಕು�ಯುವ �ೕರನು	 ಒದ��. 
ಪ<�ಾಹ lೕ�ತ ಪ<Rೇಶಗಳ9V ಮುಳTಗು;!ೆ ಸcಷು� ಪ<�ೇದ �ೆMೆಯನು	 �ೆMೆz�.  
ಪ<�ಾಹದ ನಂತರ Iೊಲಗ0ಂದ Iೆಚುpವ� �ೕರನು	 IೊರIಾO. 
�ಾ�ೕ ಪ<�ಾಹ lೕ�ತ ಪ<Rೇಶಗಳ9V, ಅSಾmವZಯ ಎ~ �ೈ; ಅO" ಪ<�ೇದಗMNೆಂ45ೆ ಸಮುRಾಯ ನಸ�ಯನು	 
�ೆMೆಸಲು ಎತJರದ ಭೂ�ಯನು	 ಆ�",ಾ�. ಪ<�ಾಹದ �ೕರನು	 IೊರIಾOದ ನಂತರ, 6ೈತರು ಅRೇ �ೆMೆಯ Yಾ: 
,ಾಡು;!ೆಯನು	 !ೈ5ೊಳ1ಬಹುದು. 
ಮುಖL Iೊಲದ9V oತJYೆ ಅಥ�ಾ ಭತJದ �ೆMೆಯ ಸಂಪ�ಣ Iಾ�Qಾ�ದh6ೆ, IೊಲವG Iೆಚುp Iಾ�5ೊಳ5ಾ�ದh6ೆ 
ತಡ�ಾ� ಹMೆಯ @ೈರುಗಳ Yಾ: !ೈ5ೊ01. 
ಎತJರದ ಭೂ ಪ<Rೇಶದ9V, ಬjಾA ಮತುJ ಎಳ1ನು	 ಕೃ�5ೆ ಆ�" ,ಾ� !ೊಳ1ಬಹುದು. 
�ಾ�ೕ ಮMೆಯ ಮುನೂ�ಚYೆ �O"ದ ತBಣ ಕjಾ;5ೆ ಬಂದ �ೆMೆಗಳನು	 !ೊಯುV ,ಾ� ಮತುJ !ೊಯುV ,ಾ�ದ 
ಉತmನ	ಗಳನು	 ಸುರ�ತ ಸ^ಳದ9V ಇ��. 
�ಾಗಶಃ �ಾZತ Iೊಲಗಳ9V, ಭತJದ ಗRೆhzಂದ Iೆಚುpವ� �ೕರನು	 IೊರIಾO ಮತುJ �ೆM  ೆ ಉಳT\ ,ಾಡುವ 
ಹಂತದ9Vದh6ೆ 1/3 Yೇ N2 + 50% K2O ಅನು	 ಅಚುpಕಟು. ,ಾ�.  
ಪ<�ಾಹ4ಂRಾ� �ೆM  ೆ Iಾ�5ೊಳ5ಾ�ದh6ೆ, �ೆಳO5ೆ ಸೂB�Cೆ ಇರದ ಅSಾmವZಯ ಪ<�ೇಧದ ಭತJದ Yೇರ oತJYೆ 
!ೈ5ೊ01. 
oೕಜಗಳT ಪ<�ಾಹದ9V !ೊEp!ೊಂಡು Iೋ�ದh6ೆ, oೕಜಗಳ ಪQಾಯ ವLವyೆ^ಯನು	 ,ಾ�. 
ಪ<�ಾಹದ �ೕರನು	 ಇ0�ದ ನಂತರ ಪ<�ಾಹ lೕ�ತ �ೆMೆಗ05ೆ Iೆಚುpವ� yಾರಜನಕ ರಸ5ೊಬ�ರವನು	 �ಂಪ��.  
 



 

�ಾಡಾರದು�  

!ೊಯುV ,ಾ�ದ ಉತmನ	ಗಳನು	 Cೆ6ೆದ \ೖRಾನದ9V oಡ�ೇ�. 
!ೊMೆಯುವGದು ಮತುJ 6ೋಗಗಳ �ೆಳವA5ೆ5ೆ !ಾರಣ�ಾಗುವGದ�ಂದ 4ೕಘ!ಾಲ �ೕರು �ಂ�ರುವGದ!ೆ" 
oಡ�ಾರದು. 
 

 


