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‘ಬೇಸಾಯ, ನೇ ಸಯ, ಮನ ಮಂದಯಲ್ಲಿ ಸಯ’ ಎಂಬದ
ಕನ್ನುಡ ನಾಡನ ಮಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳ ಪಲನ ಬವಣೆಗ ಬರದ
ಭಾಷ್ಯದಂತದ.

ಮುನಸಕಂಡ ವರುಣ, ನೀರು ಗಬ್ಬರವಟ್ಟುರೂ ಚಗುರ
ಡೆಯದ ಕಳಪ ಬತ್ತುನ ಬೀಜ,  ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತು ಮರತ ಆಳವವರು,
ದಲ್ಲಿಳಗಳ ಕೈಗಂಬಯಾಗರುವ ಮರುಕಟ್ಟು ಹೀಗ ನಾಲ್ಕ
ದಕ್ಕನ ಹಡೆತಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ರೈತ ಸಂಕಲ ನಲಗದ. ರೈತರ ಪಲಗ ವ್ಯವ
ಸ ಯ ವಂಬದ ಹೀಗುತ್ತು ಕಯ್ಯವ, ಬರುತ್ತು ಕಯ್ಯವ
ಗರಗಸವಗದ. ಲಭದಯಕ ಹೀಗಲ, ಜೀವನೀಪಯ
ಸಧನ ವಗಯೂ ಉಳಯದ ಕೃಷಯನ್ನು ನಚ್ಚಾಕಂಡದ್ದ ರೈತರು
ನಗರದತ್ತು ಗುಳ ಹರಟದ್ದರ. ಹಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಾಗ
ಪರವತಥನಯಾಗುತ್ತುಲೀ ಇವ. 

ಲೀಕಕ ಅನ್ನುವ ನೀಡುವ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕರಣಗಳ
ದಡ್ಡ ಗಂಟಲನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಡುತ್ತುರ. ಹಸರು ಶಲ ಹದ್ದ
‘ನಾನ ರೈತನ ಮಗ’ ಎಂದ ಬಡಯಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಾತ್ತುರ.
ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟುಕ್ಕ ಬಯಾಗ, ಅದನ್ನು ಪರಹರಸವ ಉದ್ಧಾರಕನಾ
ಗುವ ಕಯಕವನ್ನು ಮತ್ರ ಯಾವ ರಾಜಕರಣಯೂ ಮಡುತ್ತುಲ್ಲಿ. 

ಮಣ್ಣನಮಕ್ಕಳ ವೀದನಗ ಶಶ್ವತ ಪರಹಾರ ಕಂಡು ಹಡಯವ
ನಟ್ಟುನಲ್ಲಿ  ಅನಷ್ಠನ ಯೀಗ್ಯ ಕೃಷ ನೀತ, ನಂಬಕ ಕಳ ದ   ಕಂಡ
ರೈತರಲ್ಲಿ ವಶ್ವಸ ಮೂಡಸವ ಕಯಥಕ್ರಮ, ಕೃಷ ಯನ್ನು ಲಭದ
ಯಕ ವಗಸವ ನಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಯೀಜನ ರೂಪಸ ವತ್ತು ಈವರಗನ
ರಾಜ್ಯ ಸಕಥರಗಳ  ನರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಕಳಜ ವಹಸಲ್ಲಿ.

1995ರಲ್ಲಿ  ಎಚ್.ಡ. ದೀವೀಗೌಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಯಾಗದ್ದಗ
ಅಂದ ಕೃಷ ಸಚವರಾಗದ್ದ ಬೈರೀಗೌಡರ ಕಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ ನೀತ
ಜರಗ ತರಲಗತ್ತು. ಅದದ ಬಳಕ 2006ರಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡ. ಕಮರ
ಸ್ವಮ ನೀತೃತ್ವದ ಸಕಥರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ ಸಚವರಾಗದ್ದ ಬಂಡೆಪ್ಪಿ
ಕಶಂಪುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ ನೀತ ರೂಪಸಲಗತ್ತು. ಕೃಷ

ಬಂಡವಳ ಹೂಡಕದರರ ಸಮವೀಶಕ್ಕ ಪೂರಕವಗ
2011ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷ ವಣಜ್ಯ ನೀತ ರೂಪಸಲಗತ್ತು.

10 ವಷಥದ ಹಂದ ಜರಗ ತಂದದ್ದ ಕೃಷ ನೀತಯಲ್ಲಿ
ಕನಾಥಟಕವನ್ನು ಹವಮನ ಆಧರಸ 10 ವಲಯಗಳಾಗ ವಂಗ
ಡಣೆ ಮಡಲಗತ್ತು. ಸರಯವ ಮಳ, ಮಣ್ಣನ ಗುಣ, ಹವ
ಮನದ ಲಕ್ಕಚರದ ಮೀಲ ಇಂತಹದೀ ಬಳ ಬಳಯ ಬೀಕ
ಎಂದ ನಗದ ಮಡಲಗತ್ತು. ಬರ ನವಥಹಣೆ, ಜಲನ ಯನ ಅಭ
ವೃದ್ಧಾ, ಸಸ್ಥಿರ ಕೃಷಗ ಅಗತ್ಯವದ ಮಗೀಥಪಯ ಗಳನ್ನು ನೀತ
ಸೂಚಸತ್ತು. ಆದರ, ಅಲ್ಪಿಕಲದಲ್ಲಿಯೀ ಸಕಥರ ಬದ್ದಹೀ
ಯಿತ. ಮುಂದ ಬಂದ ಸಕಥರಗಳ ಅದನ್ನು ಗಣನಗ
ತಗದಕಳ್ಳುಲಲ್ಲಿ.

ಅದದ ನಂತರ ಕೃಷ ನೀತ ಬಂದಲ್ಲಿ. ಕಲದ ಅಗತ್ಯ ಆಧರಸ,
ಸತ್ತುೀಲಗಳನ್ನು ಹರಡಸ ಕ್ರಮವಹಸಲಗುತ್ತುದ.

ಮುನ್ನುಚ್ಚುರಿಕ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲಿ: ರಾಜಸ್ತುನ ಬಟ್ಟುರ ಅತ ಹಚ್ಚಾ ಒಣಭೂಮ
ಯನ್ನು ಒಳಗಂಡ ಕನಾಥಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಗಲ ಅಥವ ನರಗಲ
ವನ್ನು ಎದರಸವ ದೀಘಥಕಲೀನ ಮುನ್ನುಚ್ಚಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕೈಗಂಡದ್ದ ಅಪರೂಪ. ಕನಾಥಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸಗಥಕ ವಕೀಪ
ಉಸ್ತುವರ ಕೀಂದ್ರದ ಮಹತ ಅನಸರ ಶೀ 80ರಷ್ಟು ಭೌಗೀ
ಳಕ ಪ್ರದೀಶ ಬರಕ್ಕ ತತ್ತುಗುವ ಅಪಯವನ್ನು ತಲ ಮೀಲ ಹತ್ತು
ಕಂ ಡದ. ಶೀ 24 ರಷ್ಟು ಪ್ರದೀಶ ಚಂಡಮರುತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವ
ಹಕ್ಕ ಈಡಗುವ ಸಧ್ಯತ ಇರುತ್ತುದ. ಶೀ 22ರಷ್ಟು ಪ್ರದೀಶ ಆಲಕಲ್ಲಿ
ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಯಾಗುವ ಅಪಯವನ್ನು ಎದರಸತ್ತುದ.

ಚಂಡಮರುತ, ಆಲಕಲ್ಲಿ ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಯಾಗುವುದನ್ನು
ತಡೆಯವುದ ಕಷ್ಟು. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಂಡರ ಪ್ರವಹ
ಮತ್ತು ಬರದಂದಗ ನಷ್ಟುವನ್ನುಂತೂ ಕಡಮ ಮಡಬಹುದ.

50 ಅಡ–70 ಅಡ ಆಳಕ್ಕ ಕರದರ ನೀರು ಸಗುತ್ತುತ್ತು. ಅಂತ

ಜಥಲದ ಅತ ಶೀಷಣೆಯಿಂದಗ ಇತ್ತುೀಚನ ವಷಥಗಳಲ್ಲಿ 1200
ಅಡ–1800 ಅಡ ಆಳಕ್ಕ ಕರಯವುದ ಅನವಯಥವಗದ.
ಮಲನಾಡನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಥಿತ ಇದಕ್ಕಂತ ಭನ್ನುವಗಲ್ಲಿ. 

ಮೀಲ್ಪಿದರ ನೀರನ ಸಮಪಥಕ ಸಂಗ್ರಹ, ಬಳಕಗ ನದಥಷ್ಟು
ಯೀಜನಗಳ ಜರಯಾಗಲ್ಲಿ. ಜಲನಯನ ಇಲಖ ಇತ್ತುದರೂ
ಅದ ರೈತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕ ವಚ್ಚಾ ಮಡದ್ದಕ್ಕಂತ ಕಳ್ಳು ಹಡೆದದ್ದೀ
ಹಚ್ಚಾ. ನೀರು ಇಂಗಸವ ಯೀಜನ, ಮಳನೀರು ಸಂಗ್ರಹ, ಜಲ
ಶಯ, ಕರ ಕಟ್ಟುಗಳ ಹೂಳ ತಗದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಸವ ಕಯಥ
ಕ್ರಮ, ಚಕ್ ಡ್ಯಂ, ಬಂದರಗಳ ನಮಥಣಕ್ಕ ಸಕಥರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನುೀ
ಕಡಲಲ್ಲಿ. ಒಂದ ಸಣ್ಣ ಉದಹರಣೆ ಎಂದರ ತಂಗಭದ್ರ
ಜಲಶಯದಲ್ಲಿ 36 ಟ.ಎಂ.ಸ. ಅಡ ಹೂಳ ತಂಬದ. ಇದನ್ನು
ತಗಯ ಬೀಕದರ ₹36ಸವರ ಕೀಟ ಬೀಕಗುತ್ತುದ. ಕಲಕಲಕ್ಕ
ಈ ಹೂಳ ತಗಯತ್ತು ಬಂದದ್ದರ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಣದ
ನೀರನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಡಬಹುದತ್ತು. ಈ ನದಪತ್ರದ
ಕರಕಳ್ಳುಗಳನ್ನು ತಂಬಸಬಹುದತ್ತು. 

ಸದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೀತೃತ್ವದ ಸಕಥರದ ಬಂದ ಮೀಲ ಕೃಷ ಸಚವ
ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೀಗೌಡರ ಆಲೀಚನ ಮೀರಗ ಕೃಷಭಾಗ್ಯ ಯೀಜನ
ಜರಗ ತರಲಗದ. ಖುಷ್ಕ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಸಟ್ಟು
ಕಳ್ಳುಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೃಷ ಹಂಡ ನಮಥಸಲಗದ. ಕೃಷಹಂಡ
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದ ರೈತರು ಶೀ 20ರಂದ ಶೀ 120ರಷ್ಟು ಹಚ್ಚಾವರ
ಇಳವರ ಪಡೆದದ್ದರ ಎಂದ ಸಕಥರ ಹೀಳಕಳ್ಳುತ್ತುದ. ಆದರ,
ರೈತರು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಸತ್ತುಲ್ಲಿ. 
ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ಸಿಗದ ಬಳೆವಿಮೆ: ನೈಸಗಥಕ ವಕೀಪದಂದ ಬಳನಷ್ಟು
ಅನಭವಸವ ರೈತರಗ ನರವು ನೀಡಲ ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಫಸಲ
ಬಮ ಯೀಜನ’ ಜರಯಲ್ಲಿದ. 40 ಬಳಗಳಗ ಇದರ ಅಡ ಬಳ
ವಮ ಸಗುತ್ತುದ. ಬಳಸಲ ಪಡೆಯವಗಲೀ ವಮ ಕಂತನ್ನು
ಮುರ ದ ಕಳ್ಳುವ ಪದ್ಧಾತ ಜರಗ ತರಲಗದ. 2016ರ
ಮುಂಗರು ಹಂಗಮನಲ್ಲಿ 10.50 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ₹193.95
ಕೀಟ ವಮ ಕಂತ ಪವತಸದ್ದರು. ಈ ಪೈಕ ಸಮರು 7.15ಲಕ್ಷ 
ರೈತರಗ ₹1,100 ಕೀಟಪರಹಾರ ಬಂದದ. ಹಂಗರನಲ್ಲಿ
11.76ಲಕ್ಷ  ರೈತರು ಬಳವಮ ಮಡಸದ್ದರ. ಬಳನಷ್ಟು ಅಂದಜ
ಸವ ಕಲಸ ನಡೆಯತ್ತುದ. ಹಂದನ ವಷಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ
ರೈತರಗ ಒಟ್ಟು ₹250 ಕೀಟಯಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಗುತ್ತುತ್ತು. 

ಬಳಸಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಗ ಬಳವಮ ಯೀಜನಯ ಫಲ
ಸಗುತ್ತುಲ್ಲಿ. ರೈತರಲ್ಲಿ ಅರವು ಮೂಡಸಬೀಕದ ಕೃಷ, ತೀಟಗರಕ,

ಕಂದಯ ಇಲಖಗಳ ಈ ವಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಸೀನ ವಹಸವ
ಎಂದ ಜನಪ್ರತನಧಿಗಳ ದೂರುತ್ತುರ.

ಆದರ, ಬಳವಮ ಸಲ ಮಂಜೂರು ಮಡುವಗ ವಮ
ಕಂತ ಮುರದಕಳ್ಳುಲ ಸಹಕರ ಬ್ಯಂಕ್ಗಳ, ಶಸಕರು
ಆಕ್ಷೀಪ ವ್ಯಕ್ತುಪಡಸತ್ತುದ್ದರ. ಹೀಗದರ, ಸಕಥರ ಏನ ಮಡಲ
ಸಧ್ಯ ಎಂದ ಅಧಿಕರಗಳ ಪ್ರಶ್ನುಸತ್ತುರ.  ರೈತರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ
ಅರವು ಮೂಡದರ ಬಳವಮಯಿಂದ ದಡ್ಡ ಮತ್ತುದ ಫಲ
ರೈತರಗ ಸಗಲದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂಕ ಅಂಶ ಹೀಳತ್ತುದ.

ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, 1930: ದಕ್ಷಿಣದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವು ವಿನಶಕಾರಿ
ದೂಳನ ಬರುಗಳಗೆ ತತ್ತಾಯಿತ. ಈ ಬರುಗಳಯು ನೂರು ಅಡಿಗೂ ಹಚ್ಚು
ಎತ್ತಾರವಿತ್ತಾ. ಒಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುಹಸಿರಿನಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು
ಇದ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ. ಆದರೆ ನರಂತರವಗಿ ಕಾಡಿದ ಬರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೂಳನ
ಪಾತ್ರಯ ನ್ನುಗಿಸಿತ್ತಾ! ಒಣ ಭೂಮಗೆ ಸೂಕ್ತಾವದ ಕೃಷ ಪದ್ಧತಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ
ಕ ಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆದ ವೈಫಲ್ಯಾ, ಅತಯಾದ ಯಾಂತ್ರೇಕೃತ ಉಳಮೆ, ಕೃಷ ಚಟವಟಿಕ
ನರಂತರವಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳ, ನೇರಿನ ಅತಯಾದ ಬಳಕಯ
ಪರಿಣಾಮವಗಿ ಉಂಟಾದ ಮಾನವಕೃತ ಕೃಷ ವಿಕೇಪ ಇದಗಿತ್ತಾ. ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಗೆ ವಲಸೆ ಹೇದರು.
ಇಂಥದ್ದಂದ ವಲಸೆ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಂದೂ ನಡೆದಿರಲಲ್ಲಿ.

ಈಗ ಬಂದರುವ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸ ಮೂಡ
ಸದ.  ಆದರ  ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡದ ಬರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಕಲಸವುದ
ಏನನ್ನು ಎಂಬದನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಸಬರದ.  ಅಮರಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೀಶ
1930ರಲ್ಲಿ ಎದರಸದ್ದ ಸ್ಥಿತಯನ್ನು ನನಪಸವಂತಯೀ  ಕನಾಥಟಕದ ಹಲವು
ಭೂಪ್ರದೀಶಗಳ ಸ್ಥಿತ ಈಗ ಇದ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು
ವಷಥಗಳಂದ ಸಕಷ್ಟು ಮಳ ಆಗಲ್ಲಿ. ಸಕ ಅಸಹನೀಯ ಮಟ್ಟು ತಲಪದ,
ಅಂತಜಥಲದ ಮಟ್ಟು ಹಲವಡೆ ಪತಳ ಕಂಡದ, ಕೃಷಯಿಂದ ಬರುತ್ತುದ್ದ
ಆದಯ ಕಸದದ, ಬಳ ರೀಗಗಳ ವಸ್ತುರಸತ್ತುವ, ಭಾರ ಪ್ರಮಣದ ಜಮೀನ
ಕೃಷಗ ಅಯೀಗ್ಯವಗದ, ದೂಳನ ಪ್ರಮಣ ಹಂದಂದಗಂತಲ ಹಚ್ಚಾಗದ.

2016-17ರಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ ಎದರಸದ ಬರ ಗಣನೀಯವದದ್ದ. 1987ರ
ಬರಗಲಕ್ಕ ಹೀಲಸದರ, ಈ ಬರಯ ಬರಗಲದಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯಗಳ ಎದ್ದಕಣ

ವಂತ ಇವ. ಈ ಬರ ಮಳಯ ಕರತ ತೀರಾ ದಡ್ಡ ಪ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ದಖಲ
ಗದ. ಕಲವು ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ವಡಕಗಂತ ಶೀಕಡ 82ರಷ್ಟು ಕಡಮ ಮಳ ಆಗದ.
ಆದರ ಇಂಥ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ಯವಗ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕೃಷ
ಚಟವ ಟಕ ಸ್ಥಿಗತ, ಹಸವನ ಸಮಸ್ಯ, ವಸ್ತು ಹಾಗೂ  ಜಮೀನನ ಮರಾಟ,
ಗತ್ತು-ಗುರ ಇಲ್ಲಿದ ಗುಳ ಹೀಗುವುದ ಈ ಬರ ದಡ್ಡ ಮಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಿ.
ಇದಕ್ಕ ಕರಣಗಳ ಹಲವು.

ಕೃಷಯೀತರ ಆದಯ ಮೂಲ ಹಂದರುವ ಕಟಂಬಗಳಗ, ಬರದಂದ
ಆದ ನಷ್ಟು ತೂಗಸಕಂಡು ಮುನ್ನುಡೆಯಲ ಸಧ್ಯವಗದ. ನಗರ ಪ್ರದೀಶಗಳಗ,
ವಲಸ ಹೀಗಲ ಇರುವ ಅವಕ ಶದ ಕರಣ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪದನ ಸಧ್ಯವ
ಗದ. ಆದರ ವಯಸ್ಸಾದ ವರು, ಅಂಗವಕಲರು ಮತ್ತು ಮಹಳಯರು ಮತ್ರವೀ
ಇರುವ ಕಟಂಬಗಳ ತೀರಾ ತಂದರಗ ಸಲಕವ. ಜಮೀನ ಮತ್ತು ಬಂಡವಳ
ಹಂದರುವ ಕಟಂಬಗಳ, ಕಳವಬವ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟುರ್,
ಕಯ್ಲಿ ಯಂತ್ರ, ಶೀಡ್ನಟ್ಗಳ) ಮೀಲ ಬಂಡವಳ ಹೂಡರುವ ಕಟಂಬ
ಗಳ ಮಳ ಕರತಯ ಏಟಗ ಗುರಯಾಗಲ್ಲಿ. ಕಳವ ಬವಯಲ್ಲಿ ಸರಯಾಗ
ನೀರು ಬರುತ್ತುರುವ ಕಡೆ ಉತ್ತುಮ ಬಳ ಆಗದ ಮತ್ತು ಈ ರೈತರು ಕಲಕಲಕ್ಕ
ಆದಯ ಗಳಸದ್ದರ.
ನೇರಿನ ಆರ್ಥಿಕತ!: ನೀರು ಮರುವ ಉದ್ದಮಯ ಯಾವ ಪ್ರಮಣದ ತೀವ್ರತ
ಯನ್ನು ಪಡೆದಕಂಡದ ಎಂಬದ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಯನ್ನು ಚತ್ರಸವ ಸಂಗತಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದ. ನೀರು ಮರಾಟಗರರು ದಡ್ಡ ಜಲವನ್ನು ನಮಥಸಕಂಡು, ಆಳ
ವದ ಕಳವ ಬವಗಳಂದ ನೀರು ಎತ್ತು ಹಣಕ್ಕ ಮರಾಟ ಮಡುತ್ತುದ್ದರ. ಇದ
ನೀರನ ಹಸ ಉದ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕ ಜನ್ಮೂ ನೀಡದ. ನೀರು ಎಂಬದ ಎಲ್ಲಿರಗೂ
ಸೀರದ್ದ ಎನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಇದ ಅಳಸಹಾಕದ. ಕೃಷಕರು ತಮ್ಮೂ ನರಹರಯ
ವರಂದ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಸತ್ತುದ್ದರ.  ಹಳ್ಳುಗಳ ಮಧ್ಯಮ ವಗಥಗಳ ಜನ ಒಟ್ಟುಗ
ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಸ ಟ್ಯಂಕರ್ ನೀರು ಖರೀದಸತ್ತುದ್ದರ. ಕಲವಡೆ ಜಣ ಹಾಗೂ
ದರಾಸಯ ವ್ಯಪರಗಳ ಕಳವ ಬವ ಕರಸ ನೀರು ಮರಾಟ ಮಡುವ
ಉದ್ದೀಶಕ್ಕಂದೀ ಜಮೀನ ಖರೀದಸರುವುದೂ ಇದ.

ನೀರನ್ನು ಈ ರೀತ ಹರತಗದ ಮರಾಟ ಮಡುವ ಕಯಥದ ಮೀಲ
ಆಡಳತ ಯಂತ್ರದ ನಯಂತ್ರಣ ತೀರಾ ಅಲ್ಪಿ ಅಥವ ಇಲ್ಲಿವಂದೀ ಹೀಳಬಹುದ.
ಗ್ರಮೀಣ ಪ್ರದೀಶಗಳ ಈ ರೀತ ಹಾಳಾಗುತ್ತುರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನುಸಲ ಯಾರ
ಬ್ಬರೂ ಇರುವಂತ ತೀರುತ್ತುಲ್ಲಿ. ನೀರಾವರ ಉದ್ದೀಶಕ್ಕ ಕಳವ ಬವ ಕರಸಲ
2017ರ ಫೆಬ್ರವರವರಗ ನಷೀಧ ಇತ್ತು. ಹೀಗದ್ದರೂ ಅಕ್ರಮ ಕಳವಬವ ಕರ
ಯವ ಜಲವು, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಮೀಣ ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಷ್ಟು ಕಲಸ ಮಡದ.

ಜಮೀನನ ಬಳಕ ಹಾಗೂ ಬಳ ಬಳಯವ ಪದ್ಧಾತಯಲ್ಲಿ ಆಗರುವ
ಬದಲವಣೆಗೂ ಕಳವ ಬವಗಳ ಹಚ್ಚಾಳಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ. 2007-08ರಂದ
2015-16ರ ನಡುವಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ
ಸರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಯವ ಪ್ರದೀಶದ ಪ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಶೀ 18ರಷ್ಟು ಕಸತ
ಕಂಡುಬಂದದ. ಇದೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀಟಗರಕ ಬಳ ಬಳಯವ ಪ್ರದೀಶದ
ವಸ್ತುೀಣಥದಲ್ಲಿ ಶೀ 15ರಷ್ಟು ಹಚ್ಚಾಳ ಆಗದ. ಮರುಕಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಮ ಬಲ
ಗಟ್ಟುಸಕಳ್ಳುವ, ವಣಜ್ಯ ಬಳಗಳನ್ನು ಬಳಯವ ಪ್ರಮಣ ಹಚ್ಚಾದ ಕರಣ
ರೈತರ ವರಮನ ವೃದ್ಧಾಸತ್ತುದ ಎಂದ ಸಂಭ್ರಮಸಬಹುದ. ಆದರ ಇದರಂದ
ಪರಸರದ ಮೀಲ ಆಗುವ ಪರಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪೂಣಥ ಅರವು ನಮಗ
ಬಂದಲ್ಲಿ. ಬರ ಪರಸ್ಥಿತ ಇರುವಗಲ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತು, ವಣಜ್ಯ ಬಳಗಳನ್ನು
ಬಳಯತ್ತುರುವುದ ಬರದ ಪರಣಾಮ ಬೀರ ಬೀರ ರೀತ ಆಗರುವುದಕ್ಕ ಒಂದ
ಪ್ರಮುಖ ಕರಣವಗದ. ಬರದ ತೀವ್ರತಯನ್ನು ಒಂದ ಸಮುದಯವಗ ಅಥಥ
ಮಡಕಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಫಲವಗರುವುದಕ್ಕ ಇದ ಒಂದ ಕರಣ.

ಕೃಷಯ ಪರಸರಕ ನಲಯನ್ನುೀ ಹಾಳ ಮಡುತ್ತುರುವ ವೈಚತ್ರ್ಯಾವನ್ನು ಬರ
ಪರಸ್ಥಿತಯ ಹಡದಡುತ್ತುದ. ಕಲಕಲಕ್ಕ ಎದರಾಗುವ ಬರ ಎದರಸಲ ತನ
ಹಂದರುವ ಸಹಜ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಮಣ್ಣ ಕಳದಕಳ್ಳುತ್ತು ರುವುದ ಇದಕ್ಕ ಸಕ್ಷಿ.
ಹೈಬ್ರಡ್ ಬರ: 1987ರ ನಂತರದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ವಜಯಪುರದ (ಅಂದನ ವಜ
ಪುರದ) ಜನ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಯಿಂದ ಹರಬರುತ್ತುದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು
‘ಮುಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಎಂಬದ ಹೈಬ್ರಡ್ ಆಗರಲದ’ ಎಂದ ಹೀಳತ್ತು
ದ್ದರು. ಕೃಷಯ ಹೈಬ್ರಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಿೀಖಿಸ ಈ ಮತ ಆಡುತ್ತುದ್ದರು.
ಇದರ ಅಥಥ ಹೈಬ್ರಡ್ ಬತ್ತುನ ಬೀಜಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಗ ಅಗತ್ಯವರುವ
ರಾಸಯ ನಕಗಳ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೀಪಕರಣಗಳಂದ ಬರ ಎದರಾಗುತ್ತುದ ಎಂಬ
ಅಥಥದ ಮತಗಳ ಅವಗದ್ದವು. ಅವರ ಲಕ್ಕಚರ ನಜವಗಲ ಬಹಳ
ಕಲವೀನ ಬೀಕಗಲಲ್ಲಿ. ಇಂದ ಪರಸರದ ಗುಣಮಟ್ಟು ಕಸಯಲ ಹೈಬ್ರಡ್
ಬತ್ತುನ ಬೀಜಗಳ ಹಾಗೂ ರಾಸಯನಕಗಳೂ ಕರಣವಗವ.

ಜಗತಕ ತಪಮನ ಏರಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಮತ್ತು  ಹಚ್ಚಾನ
ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಎದರಾಗುವ ಸಧ್ಯತ ಕರತದ ಚಚಥಗಳ ಪದೀಪದೀ
ನಡೆಯತ್ತುದ್ದರೂ, ಭೂಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಾಳಾಗುತ್ತುರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹಚ್ಚಾನ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತುವಗುತ್ತುಲ್ಲಿ. ಕೃಷ ಇಲಖ ಕಡ ‘ಕೃಷ ಅಭಯಾನ’ದ
ಮೂಲಕ ಉನ್ನುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚರ ಮಡುವ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ನರತವಗದ.

ಬದಲಗುತ್ತುರುವ ಮಳಗಲ ಹಾಗೂ ಹವಮನಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತ ಕೃಷ ಪದ್ಧಾತಯಲ್ಲಿ
ಬದಲವಣೆ ಮಡಕಳ್ಳುಲ ರೈತರನ್ನು ಸಜ್ಜೆಗಳಸವ ವಚರದಲ್ಲಿ ಇಲಖ
ವಫಲವಗದ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದ ತೀವ್ರತ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತುದ, ಬರ ಹಚ್ಚಾನ
ಪ್ರದೀಶಗಳಗ ವ್ಯಪಸಕಳ್ಳುತ್ತುದ ಎಂಬ ವರದಗಳ ಇದ್ದರೂ, ಇದ ರಾಜಕೀಯ
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತ ವಷಯ ಆಗಲ್ಲಿ. ಈಚಗ ನಡೆದ ಎರಡು ವಧಾನಸಭಾ
ಕ್ಷೀತ್ರಗಳ ಉಪಚನಾವಣೆ ವೀಳ ಕಡ ‘ಬರ’ ಎಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಚಚಥ
ವಷಯ ಆಗರಲಲ್ಲಿ. ಪರಸ್ಥಿತ ತೀವ್ರವದಗ ಮತ್ರ ಎಚ್ಚಾತ್ತುಕಳ್ಳುವಂತ ಕಣವ
ಕಲವು ರೈತ ಸಂಘಟನಗಳ ಸಲ ಮರುಪವತಗ ರೈತರನ್ನು ಒತ್ತುಯಿಸಬರದ
ಎಂಬದಕ್ಕಷ್ಟುೀ  ತಮ್ಮೂ ಬೀಡಕ ಸೀಮತಗಳಸತ್ತುವ. ಸಣ್ಣ ರೈತರಲ್ಲಿ ಬಹುತೀಕರಗ
ಸಲ ಸಗುವುದಲ್ಲಿ ಅಥವ ಅವರು ಸಲ ಪಡೆಯವುದ ಖಾಸಗ ವ್ಯಕ್ತುಗಳಂದ.
ಸಕಥರ ಪ್ರಕಟಸವ ಸಲ ಸಂಬಂಧಿ ಯೀಜನಗಳಂದ ಈ ರೈತರಗ ಪ್ರಯೀಜನ
ಆಗದ ಎಂಬದನ್ನು ಸಂಘಟನಗಳ ಗಂಭೀರವಗ ಪರಗಣಸತ್ತುಲ್ಲಿ.

2016-17ರ ಬರಗಲವು ಇತ್ತುೀಚನ ವಷಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ
ತೀವ್ರವದ ಬರ ಎಂದ ಅಧಿಕೃತ ದಖಲಗಳ ಹೀಳತ್ತುವ. ಆದರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಬರದ ಬೀಗಯನ್ನು ತಗ್ಗೆಸವ ಪ್ರಯತ್ನುಗಳ ನಗಣ್ಯ. ಬರ ಪರಹಾರ ಸಮತಯ
ಸದಸ್ಯರು ‘ಪರಹಾರ’ ಎಂದರ ಕಡಯವ ನೀರು ಪೂರೈಸವುದ ಮತ್ರ ಎಂದ
ಭಾವಸತ್ತುರ ಎಂಬದನ್ನು ಚಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲಿಯ ಬರ ಪರಹಾರ
ಕಯಥಪಡೆಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಗಳ ತೀರಸತ್ತುವ. ಈ ಸದಸ್ಯರು ಮಡರುವ
ಪ್ರಮುಖ ಶಫಾರಸಗಳ ಟ್ಯಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕಡಯವ ನೀರು
ಪೂರೈಸವುದ, ಹಚ್ಚಾಚ್ಚಾ ಕಳವಬವ ಕರಸವುದ ಅಥವ ಸ್ಥಿಳೀಯವಲ್ಲಿದ
ನೀರನ ಯೀಜನಗಳನ್ನು ರೂಪಸವುದ ಮತ್ರ. ಆದರ, ಜನವರುಗಳಗ
ಮೀವು ಒದಗಸವುದ, ಜಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸವುದ, ಕಳವ
ಬವಗಳನ್ನು ಕರಸವುದರ ಮೀಲ ನಯಂತ್ರಣ ಹೀರುವುದ, ಜನರ
ಆರೀಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಜ ವಹಸವುದ, ದಬಥಲರ ಆಹಾರದ ಹಕ್ಕಗಳನ್ನು
ಸಂರಕ್ಷಿಸವುದ ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಇತರ ಕಯಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚಾನ ಆದ್ಯತ
ನೀಡಲಗಲ್ಲಿ.

ಬರಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಆರ್ಥಕ ನರವು ಯೀಜನಗಳ ಕಡ ಸೂಕ್ತು ಪರಹಾರ
ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾ ಕಂಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಫಸಲ ಬಮ ಯೀಜನ

(ಪಎಂಎಫ್ಬವೈ) ಮತ್ತು ಹವಮನ ಆಧಾರತ ಬಳ ವಮ ಯೀಜನ
(ಡಬ್ಲಿ್ಯಾಬಸಐಎಸ್) ಅಡ ರಾಜ್ಯದ ಶೀ 24ರಷ್ಟು ರೈತರು ಮತ್ರ ವಮ ವ್ಯಪ್ತುಗ
ಬಂದದ್ದರ. 

ಹಂದನ ವಷಥದಲ್ಲಿ ಅನಭವಸದ ಕೃಷ ನಷ್ಟುಕ್ಕ ಪರಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಕೃಷಕರಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಾಡ ನೀಡಲಗುತ್ತುದ. ಅಂದರ, 2016ರ ಹಂಗರನಲ್ಲಿ
ಅನಭವಸದ ನಷ್ಟುಕ್ಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಾಡ ಹಸರನಲ್ಲಿ ಕಡುವ ಪರಹಾರ
ಮತ್ತುವನ್ನು 2017ರ ಮಚ್ಥ-ಏಪ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಗುತ್ತುದ. ಈ ವಷಥ ರಾಜ್ಯ
ಸಕಥರವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಾಡಯನ್ನು ‘ಪರಹಾರ’ ಎನ್ನುವ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರತ
ಪವತ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ಮೂಲಕ ನೀಡತ. ಚಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಷಥದ
ಏಪ್ರಲ್ 22ರ ವೀಳಗ ₹17.64 ಕೀಟ ಮತ್ತುವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತಗಳಲ್ಲಿ
44,304 ಜನ ಫಲನಭವಗಳಗ ನೀಡಲಗದ. 2011ರ ಜನಗಣತ ಪ್ರಕರ
ಚಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೃಷಕರ ಸಂಖ್ಯ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಂತಲ ಹಚ್ಚಾ. ಇದರ
ಅಥಥ, ಏಪ್ರಲ್ ವೀಳಗ ಪರಹಾರ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ರೈತರ ಪ್ರಮಣ ಶೀಕಡ
42ರಷ್ಟುಕ್ಕಂತ ತಸ ಹಚ್ಚಾ. ‘ಭೂಮ’ ದತ್ತುಂಶದ ಪ್ರಕರ ಜಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 78 ಸವರ
ರೈತರು ಇದ್ದರ. ಅಂದರ, ಈ ದತ್ತುಂಶದ ಅನ್ವಯ ಶೀಕಡ 56ರಷ್ಟುಕ್ಕಂತ ತಸ
ಹಚ್ಚಾನ ಪ್ರಮಣದ ರೈತರು ಮತ್ರ ಪರಹಾರ ಪಡೆದದ್ದರ - ಅದ ಕಡ
ಬರಗಲದ ಪರಣಾಮ ಅನಭವಸ ಒಂದ ವಷಥದ ನಂತರ.

ಪರಹಾರ ನೀಡುವುದ ಬತ್ತುನಯಾದ ಪ್ರದೀಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟದ ಬಳ
ನಷ್ಟುವನ್ನು ಆಧರಸ. ಅಂದರ, ಬತ್ತುನ ಮಡುವುದೀ ಬೀಡ ಎಂದ
ತೀಮಥನಸದವರು (ಇವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಸಣ್ಣ ರೈತರು ಹಚ್ಚಾ) ಪರಹಾರಕ್ಕ
ಅಹಥರೀ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರ, ಬರಗಲದ ಕರಣ ಇವರೂ ನಷ್ಟು ಅನಭವಸರುತ್ತುರ.

ನರೀಗ ಯೀಜನಯನ್ನು ಪರಣಾಮಕರಯಾಗ ಬಳಸಕಳ್ಳುವುದರ
ಮೂಲಕ ಕಟಂಬಗಳಗ ಕನಷ್ಠ ಉದ್ಯೀಗ ನೀಡ ವಲಸ ತಡೆಯಲ
ಅವಕಶವದ. ಆದರ, ದಖಲಗಳನ್ನು ಆಧರಸ ಹೀಳವುದದರ ಈ
ಯೀಜನಯನ್ನು ಪೂಣಥ ಪ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಕಳ್ಳುಲಗಲ್ಲಿ. 2013-14ರಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಡಕಯ ಮಳಯಾಗತ್ತು. ಆದರ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತ ಎದರಸದ
2016-17ನೀ ಸಲನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಬರಪೀಡತ ಜಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೀಗ
ಕಲ್ಪಿಸದ ದನಗಳ ಸಂಖ್ಯ 2013-14ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸದ ಉದ್ಯೀಗದ ದನಗಳ
ಸಂಖ್ಯಗಂತಲ ಕಡಮ. ಪಂಚಯಿತಗಳ ಸರಯಾಗ ಕಲಸ
ಮಡುತ್ತುಲ್ಲಿದರುವುದ, ಅಧಿಕರಶಹಯ ವ್ಯಪ್ತು ವಸ್ತುರಸತ್ತುರುವುದ ಮತ್ತು
ಊರನಂದ ಹರಗಡೆ ಉದ್ಯೀಗ ಕಂಡುಕಳ್ಳುಬೀಕ ಎಂದ ಜನರಲ್ಲಿೀ
ಮೂಡರುವ ಆಸಗಳೂ ಇದಕ್ಕ ಕರಣ. ಕೀಂದ್ರ ಸಕಥರ ಈಚಗ ಸದ್ಧಾಪಡಸರುವ
ಟಪ್ಪಿಣಯಂದರ ಅನ್ವಯ, ಕನಾಥಟಕ ಸಕಥರವು ತನಗ ಮಂಜೂರಾದ
₹1,782 ಕೀಟಯಲ್ಲಿ ಕೀವಲ ₹500 ಕೀಟಯನ್ನು ಖಚಥ ಮಡದ.

2030ರಲ್ಲಿ ಕನಥಿಟಕ: ರಾಜ್ಯಾದ ಅರೆಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನವಸತಗೆ
ಯೇಗ್ಯಾವಗಿಲ್ಲಿ. ಕಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮೂಹಿಕವಗಿ ಗುಳೆ
ಹೇಗುತ್ತಾದ್ದರೆ. ಪಶ್ಚುಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾದ್ದ ಜೇವವೈವಿಧ್ಯಾ
ನಶವಗಿದ. ಗ್ರಮೇಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಂದ ನೇರು ಪಡೆದ ಕಲವು ನಗರಗಳ
ಉಳದಕಂಡಿವ. ಅಣೆಕಟ್ಟಗಳ, ಕಾಲುವಗಳ, ಕಳವಬಾವಿಗಳ ಮತ್ತಾ
ಕರೆಗಳ ಕುಸಿಯುತ್ತಾವ. ರಾಜ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜನವಸತ ಇಲ್ಲಿದ ಬಕೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರುವ
ಹಳ್ಳುಗಳ ನೂರಾರಿವ. ಒಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯಾಗಳಗೆ ತವರು
ಮನಯಾಗಿದ್ದ, ರಾಗಿಯಂತಹ ಪೌಷ್ಟಕ  ಆಹಾರಕ್ಕ ಹಸರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ
ಆಹಾರದ ತೇವ್ರ ಕರತ ಎದರಿಸುತ್ತಾದ.

ಬರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಹೇದವೇ...
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ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ ನೀರನ ಹುಡುಕಟ
ನಡೆಸತ್ತುರುವ ಈ ಹತ್ತುನಲ್ಲಿ,
ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರನ
ಸೂಕ್ತು ಬಳಕ ಬಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚಾನ ಗಮನ
ನೀಡಲಗುತ್ತುಲ್ಲಿ. ನೀರನ ಬಳಕಗ
ಸಂಬಂಧಿಸದ ನೀತಗಳ ಇಲ್ಲಿ
ಎನ್ನುಬಹುದ ಅಥವ ಇರುವ
ನೀತಗಳನ್ನು ಶಕ್ಷಯ ಭಯವೀ ಇಲ್ಲಿದ
ಉಲ್ಲಿಂಘಿಸಲಗುತ್ತುದ ಎನ್ನುಬಹುದ.
ನಮ್ಮೂ ಕೃಷ ನೀತಗಳ ಹಾಗೂ ನೀರನ
ಅಪಬಳಕಯ ಸೃಷ್ಟುಸರುವ ಅಪಯಗಳ
ಮಲನಾಡನಲ್ಲಿ ಕಣಸತ್ತುವ. ಈ ಪ್ರದೀಶ
ವಶ್ವದಲ್ಲಿೀ ಅತಹಚ್ಚಾ ಮಳ ಬೀಳವ
ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ. ಆದರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡ
ಕೃಷಕರು ಕಳವ ಬವಗಳ ಮರ
ಹೀಗುತ್ತುದ್ದರ, ಟ್ಯಂಕರ್ ಮೂಲಕ
ನೀರು ತರಸಕಳ್ಳುತ್ತುದ್ದರ.

ಕಳವ ಬವಗಳ ಮೀಲನ
ಮೀಹದ ಜತಯಲ್ಲಿೀ, ಈಗ ದಬರ
ವಚ್ಚಾದ ಕಡಯವ ನೀರನ ಬೃಹತ್
ಯೀಜನಗಳ ರೂಪುಗಳ್ಳುತ್ತುವ. ದಡ್ಡ
ಕಲವಗಳ ಹಾಗೂ ಪೈಪುಗಳ ಮೂಲಕ
ಹಳ್ಳುಗಳಗ ಕಡಯವ ನೀರು ತರುವ
ಬಹುಗ್ರಮ ಯೀಜನಗಳ ಹಣಕಸನ
ವಚ್ಚಾದ ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಪ್ರಯೀಜನಕರ
ಅಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂತಥಯಾಗ
ನಚ್ಚಾಕಳ್ಳುಲ ಆಗದ ಎಂಬ ವರದಗಳ
ಇದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸಕಥರ ಇಂಥ
ಯೀಜನಗಳ ಮರ ಹೀಗದ. ಇಂಥ
ಯೀಜನಗಳ ಗುತ್ತುಗದರರಗ ಮತ್ತು

ಇಲಖಯ ಸಬ್ಬಂದಗ ಮತ್ರ
ಅನಕಲಕರ ಆಗರುತ್ತುವ. ಇವರು
ಪರಸರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಕ ಪರಣಾಮಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಲಕಡಸಕಳ್ಳುವುದಲ್ಲಿ.
ಉದಹರಣೆಗ, ಚಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲಿಗ
₹ 497 ಕೀಟ ವಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್
ಯೀಜನಯಂದನ್ನು 2014-15ರಲ್ಲಿ
ರೂಪಸಲಗದ. ಇದ ಈ ತಂಗಳಲ್ಲಿ
ಪೂಣಥಗಳ್ಳುಬೀಕತ್ತು. ಯೀಜನಯಿಂದ
ಪರಸರದ ಮೀಲ ಆಗುವ ಪರಣಾಮಗಳ
ಈಗಗಲೀ ಕಣಸಕಂಡವ. ಪೈಪ್ಲೈನ್
ಅಳವಡಸಲ ನರಾರು ಮರಗಳ
ಈಗಗಲೀ ಧರಗ ಉರುಳವ.

ತಮ್ಮೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಥರವೀ
ಬಗಹರಸಕಡಬೀಕ ಎಂಬ
ಆಕಂಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜನ ಈಗ
ಬಳಸಕಳ್ಳುತ್ತುದ್ದರ. ಹಳ್ಳುಗರ ಜತ
ನಡೆಸದ ಮತಕತಯಲ್ಲಿ ಈ
ಅಭಪ್ರಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತುವದವು. ಬರ
ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕಥರ
ನವರಸಲ ಎಂದ ಜನ ಬಯಸತ್ತುದ್ದರ.
ಯೀಜನಗಳ ತಮ್ಮೂನ್ನು ತಲಪುತ್ತುಲ್ಲಿ,
ಭ್ರಷ್ಟುಚರ ನಡೆಯತ್ತುದ ಎಂದ ಅವರು
ಹೀಳತ್ತುದ್ದರ. ಹೀಗದ್ದರೂ, ಬರದ
ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಹರಸವ ವಚರದಲ್ಲಿ
ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತುವಗರುವ
ಸ್ಪಿಂದನ ಕಡಮ. ಅಷ್ಟುೀ ಅಲ್ಲಿ, ಜಲ
ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ ಸಂಬಂಧಿಸದ
ಸರಳ ನಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು
ಉಲ್ಲಿಂಘಿಸತ್ತುದ್ದರ.

ಸಗದ ಜನಸ್ಪಂದನ 

ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟುಕೋನ
ಈಗನ ಪರಸ್ಥಿತಯ ತೀವ್ರತ ಏನ, ಬರ ಪರಹಾರ ಎಂದರ ನೀರನ ಕರತ
ನೀಗಸವುದ ಎಂದ ಮತ್ರ ಪರಗಣಸವುದರಂದ ಆಗುವ
ಸಮಸ್ಯಗಳೀನ ಎಂಬದನ್ನು ಆಡಳತಯಂತ್ರ ಗುರುತಸರುವಂತ
ಕಣತ್ತುಲ್ಲಿ. ಸೂಕ್ತುವಲ್ಲಿದ ಕೃಷ ಪದ್ಧಾತಗಳ ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಇನ್ನುಷ್ಟು
ತೀವ್ರಗಳಸತ್ತುವ. ಕನಾಥಟಕದಲ್ಲಿ 500 ಮಲ ಮೀಟರ್ ಮಳಯಾಗುವ
ಪ್ರದೀಶಗಳೂ ಇವ, 2 ಸವರ ಮಲ ಮೀಟರ್ ಮಳಯಾಗುವ
ಪ್ರದೀಶಗಳೂ ಇವ ಎಂಬದನ್ನು ಕೃಷ ತಜ್ಞಾ ಸರೀಶ ಕಂಜಪಥಣೆ ಅವರು
ಗುರುತಸದ್ದರ. ಆದರೂ, ನಮ್ಮೂ ಕೃಷ ನೀತಗಳ ಈ ವ್ಯತ್ಯಸವನ್ನು
ಗಂಭೀರವಗ ಪರಗಣನಗ ತಗದಕಳ್ಳುವುದಲ್ಲಿ. 

ಬರವೊಂದೋ... ಪರಿಣಾಮ ವಿಭಿನ್ನು
ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಯ ಎಲ್ಲಿರ ಮೀಲ ಒಂದೀ ಬಗಯ ಪರಣಾಮ
ಉಂಟಮಡಲ್ಲಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂದರುವವರ ಪಲಗ ಈ ಬರ
ಪರಸ್ಥಿತಯ ತಮ್ಮೂ ಸ್ಥಿನವನ್ನು ಇನ್ನುಷ್ಟು ಉತ್ತುಮಪಡಸಕಳ್ಳುವ
ಅವಕಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದ. ಉದ್ಯೀಗ ಲಭ್ಯತ ಕಸದ ಪರಣಾಮವಗ
ಹಲವು ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ ಕಲ ದರ ಕಡಮಯಾಗದ. ಇದರಂದಗ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂದರುವವರಗ ಕೃಷ ಚಟವಟಕಗಳ ಮೀಲ
ಮಡಬೀಕರುವ ವಚ್ಚಾದ ಮತ್ತುವೂ ಕಡಮಯಾದಂತಗದ. ಆದರ
ಇಂಥ ಪರಸ್ಥಿತ ಎದರಸಲ ಕಲ ಕಮಥಕರ ವಗಥವು ತನ್ನುನ್ನು ತನ
ಇನ್ನುಷ್ಟು ಶೀಷಣೆಗ ಗುರಮಡಕಂಡದ. ಒಣಭೂಮ ಹಚ್ಚಾರುವ
ಪ್ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ ಕಮಥಕರು ಒಟ್ಟುಗ ಕಲಸ ಮಡುವುದ, ಸಗುವ
ಕಲಯನ್ನು ತಮ್ಮೂಲ್ಲಿ ಹಂಚಕಳ್ಳುವುದ ಅಪರೂಪವೀನ ಅಲ್ಲಿ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂದರುವವರ ನಡುವ ಕೃಷಯ ವಣಜ್ಯೀಕರಣ
ಆಗುತ್ತುರುವುದ,  ಮರುಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಣಕಸ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕ
ಹಚ್ಚಾಚ್ಚಾ ಒಳಗಗುತ್ತುರುವುದ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿದವರು
ಕೃಷಯನ್ನು ಕೈಬಡುತ್ತುರುವುದರ ಪರಣಾಮವಗ ವರೀಧಾಭಾಸದ
ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣತ್ತುದ್ದೀವ. ಹಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೃಷ
ಪದ್ಧಾತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಸಕಂಡವರು ಸೊಂಪಗ ಬಳ ಬಳಯತ್ತುದ್ದರ.
ಇಂಥ ಸಧ್ಯತಗಳನ್ನು ಹಂದದವರ ಜಮೀನ ಒಣಗದ, ಪಳಬದ್ದದ.

ಕೃಷಯ ಹಸ ಅಥಷ
ಕಳವ ಬವ ಆಧರಸದ ಕೃಷ ಪದ್ಧಾತಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ್ಯ ಪಡೆದದ

ಎಂದರ, ಕೃಷ ಚಟವಟಕಗಳ ಅಥಥವೀ ಬದಲಗಬಟ್ಟುದ. ‘ಕಳವ
ಬವಗಳಂದ ನೀರು ಪಡೆಯವುದ’ ಎಂಬದಕ್ಕ ಸಮನವದ ಅಥಥ
ವನ್ನು ಕೃಷ ಚಟವಟಕಗಳ ಪಡೆದವ. ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕಳವ ಬವ ಇದ್ದರ
ಮತ್ರ ಕೃಷ ಕಲಸ ಮಡಬಹುದ ಎಂಬ ತೀಮಥನಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹಡುವಳ
ದರರು, ಆದವಸಗಳ ಬಂದದ್ದರ. ಒಣಭೂಮ ಬೀಸಯ ಈಗ
ಆಕಷಥಕವಗ ಉಳದಲ್ಲಿ. ಪ್ರದೀಶಕ್ಕ ಅನಗುಣವದ ಕೃಷ ಪದ್ಧಾತಗಳಗಂತ,
ಬೀರಬ್ಬರನ್ನು ಅನಕರಸವ ಕೃಷ ಪದ್ಧಾತಗಳೀ ಹಚ್ಚಾಗುತ್ತುವ.

ಮಳ ಹಚ್ಚಾ ಬೀಳದ ಪ್ರದೀಶಗಳ ರೈತರು ಕಡ, ಪರಸರದ ಮೀಲ
ಆಗುವ ಪರಣಾಮ ನಲಥಕ್ಷಿಸ ಟೊಮ್ಯಟೊ ಬಳಯತ್ತುದ್ದರ. ಇದರ
ಪರಣಾಮವಗ ಅವರು ಆರ್ಥಕವಗ ತಂದರಗ ಸಲಕತ್ತುದ್ದರ. ಕಲವು
ಬರ ಮತ್ರ ಉತ್ತುಮ ಬಲ ಪಡೆಯವ ಟೊಮ್ಯಟೊ, ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲ
ಕಸತ ಅನಭವಸತ್ತುದ. ಬರಗಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಯವ ಪ್ರಮಣ
ಬೀಡಕಗಂತ ಹಚ್ಚಾೀ ಇದ ಎನ್ನುಬಹುದ. ಇದ, ಕೃಷ ಜಮೀನನ ಬಳಕ ನೀತ
ಕಡ ಸೂಕ್ತುವಗ ಇಲ್ಲಿದರುವುದನ್ನು ತೀರಸತ್ತುದ.

ರಾಜ್ಯದ ಅನೋಕ ಕಡೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿೋಚಿನ ವಷಷಗಳಲ್ಲಿ
ಅನಭವಿ ಸುತ್ತಿರುವ ಬರ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಈಗ ಕೂಡ ಅನೋಕ ಕಡೆ
ಮುಂಗಾರು ದುಬಷಲವಾಗಿದ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಅರಳಿಕಟ್ಟುಹುಂಡಿಯ
ಜನರು ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಕರ ಬದುಕು
ಅತಂತ್ರವಾಗಿದ. ಇಂಥ ಸಂದಭಷದಲ್ಲಿ ಬರ ನಮಗೆ ಕಲಸುವುದು ಏನನ್ನು? 

ಬರ ನಿರೀಧಕ ತಳಿ ...
ಬತ್ತುದ ಬೀಜ, ಕೈಗಟಕಬೀಕದ್ದ ಬಳ ಬರದ ಬೀಗಯಿಂದ
ಸಟ್ಟುಹೀಗ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟುಕ್ಕ ಈಡಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲ
ಕನಾಥಟಕ ಸಕಥರ ಬರ ಮತ್ತು ರೀಗ ನರೀಧಕ ತಳ
ಸಂಶೀಧನಗ ಆದ್ಯತ ನೀಡದ. 

ಒಣಭೂಮ ಪ್ರದೀಶದ ರೈತರು ಹಚ್ಚಾಗ ಬಳಯವ
ರಾಗ, ಸಜ್ಜೆ, ಬಳಜೀಳ, ತಗರ, ಶೀಂಗ ಹೀಗ ಐದ
ತಳಗಳ ಸಂಶೀಧನ ನಡೆಯತ್ತುದ. ಈ ವಷಥ ಧಾರವಡ
ಮತ್ತು ಬಂಗಳೂರು ಕೃಷ ವ.ವ. ವ್ಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀತ್ರ ಪ್ರಯೀಗ
ಆರಂಭವಗಲದ. 

ನೋಗಿಲಯೋಗಿಗೆ ‘ಬರ’ ಸಿಡಿಲು

ಕೀಂದ್ರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೀರಿಕ ಕಟ್ಟುದ್ದು

ಮುಂಗಾರು ₹4,702ಕೋಟಿ ₹1,782ಕೋಟಿ

ಹಿಂಗಾರು ₹3,310 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ

2016–17ನೀ ಸಾಲನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆನಷ್ಟು 
(ಶೀ 33ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟುವಾದ ವಿಸ್ತೀಣಷ)

ವಿಧ ವಿಸ್ತೀಣಷ(ಹೆಕ್ಟುೀರ್ಗಳಲ್ಲೂ) ಮೊತ್ತ(₹ಕೀಟಗಳಲ್ಲೂ)

ಮುಂಗಾರು 
ಕೃಷ 33.44ಲಕ್ಷ 15,540

ತೋಟಗಾರಿಕೆ 2.91ಲಕ್ಷ 1,653
ಹಿಂಗಾರು

ಕೃಷ 13.57ಲಕ್ಷ 6,993
ತೋಟಗಾರಿಕೆ 15,092 104

ಒಟ್ಟು 50.07ಲಕ್ಷ 24,290

ಆರು ವಷಷದಲ್ಲೂ ಬರ ಪೀಡಿತ
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವಿವರ

(ಒಟ್ಟು 176 ತಾಲ್ಲೂಕು)

ವಷಷ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

2011–12 123

2012–13 157

2013–14 125

2014–15 35

2015–16 137

2016–17 160

ಮುತ್ತುರಾಜ ಎಚ್., ಪ. ವೀರಭದ್ರ ನಾಯ್ಕ 
ಸದ್ಧಾಥಥ ಜೀಷ, ಎ.ಆರ್. ವಸವ

ಚಿತ್ರ: ಆರತಿ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್

ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ...
ಆದರೆ ಬರ ದೂರವಾಯಿತೇ?


