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ససేంద్రియ వవ్యవసాయమ     –     వెరర్మి కలల్చర్    :
ఈ రొజులలో బాగా ఎకక్కువగా వినిపిసస్తునన్న వవ్యవసాయ విదానమ ససేంద్రియ
వవ్యవసాయమ ( Organic Farming). నిజానికి ఇది మన దేశానికి కొతస్తు కాద.రసాయన
ఎరువుల, మసేందల ధాటికి మరుగున పడ, మళళ్ళీ మన పూరర్వ వైభవసేం దిశగా నడుసస్తునన్న
వవ్యవసాయ విదానమే మన ససేంద్రియ వవ్యవసాయమ.
ఈ రసేంగసేం లో అనేక ఉదవ్యగ, ఉపాధి అవకాశమల ఉనన్నయ. ఈ అవకాశాల కేవలసేం
వవ్యవసాయ రసేంగసేంలోనే అనుకసేంటే పొరపాట. దీని అధారసేంగా అనేక వవ్యపార
అవకాశాల (విదేశాలక ఎగుమతులతో సహ ) ఉనన్నయ. 
ఈ విధానసేంలోని ఒక మఖవ్యమైన ప్రక్రియ వన పామలను ఉపయోగసేంచి ఎరువులను
తయారు చేయడసేం ( vermi culture). దీని గురసేంచి కక్లుపస్తుసేంగా ఇపప్పుడు తెలసకసేందాసేం.
వెరర్మి కలల్చర్
పశువుల కొటటసేం లోసేంచి, డైరీ ఫార్ర్మిర్మ్స్ లోసేంచి, వవ్యవసాయపనుల జరగటటపప్పుడు కొనిన్న
వవ్యరర్ధాల వసాస్తుయ. ఈ వవ్యరర్ధాల ఎసేంతో విలవైన జీవరసాయనల. ఇవి మసేందల
రసాయానలలక్లు భూమిలో సారసేం పీలల్చయవు. భూమి సారవసేంతసేంగా మారటానికి ఈ
రసాయానల ఎసేంతగానో ఉపయోగపడతాయ. చెతస్తు అని బయటపడేస
కాలషవ్యనికి, దరరసేంధానికి కారణమయవ్య బదల అదే చెతస్తు ని సమరర్ధాసేం గా వినియోగసేంచి
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వటి నుసేంచి వచేల్చ జీవ రసాయనల సాయసేం తో ఆరోగవ్యవసేంతమైన అధికమైన ఉతప్పుతస్తు
సాధిసేంచడమే వెరర్మి కసేంపోసట ఉదేద్దేశవ్యసేం.
వనపామల గురసేంచి  .  ..
వెరర్మి కసేంపోసట లో మఖవ్యసేంగా చెపప్పుకోవలసనది వనపామల గురసేంచి.వనపామల రకసేం
భూమిని బటిట ఉసేంటసేంది. ప్రపసేంచ వవ్యపస్తుసేంగా దాదప 2500 వనపామ రకాల ఉసేండగా
దాదాప 500 రకాల మన భారతదేశసేంలో లభవ్యమవుతునన్నయ. మన భూమిలొ ఏరకమైన
వనపాలనన్నయో మసేంద గురస్తుసేంచి కసేంపోసట చెయావ్యలల్సి ఉసేంటసేంది.వీటిని ప్రతవ్యకసేంగా
పసేంచవచల్చ లదా కొనిన్న పదర్ధాతుల ఉపయోగసేంచి సలభసేంగా కసేంపోసట చెయవ్యవచల్చ. 

అసల వనపామలన్న ఎల గురస్తుసేంచాల     ?     ఎల వవృదిర్ధా చేయాల     ?
1. వవ్యవసాయ భూమిని / తోటని కాని వనపామ జాడలకై పరశీలన
చెయావ్యల. వనపామల చేరుతునన్న ప్రదేశాలని గురస్తుసేంచాల.
2. వీటిని వవృదిర్ధా చెయవ్యడానికి బెలక్లుసేం మరయు ఆవుపేడని ( ఆవుపేడ నిలవది కనన్న తాజా ది
అయత మసేంచి ఫలతాల వసాస్తుయ) సమపాళళ్ళీలోక్లు తీసకోవల.ఒక చదరప మీటరు భూమికి
సమారుగా 500 గ. బెలక్లుసేం మరయు 500 గ.తాజా ఆవుపేడ సరపోతాయ.
3. రసేండు లీటరక్లు నీటిలో బెలక్లునిన్న, ఆవుపేడని కరగసేంచాల. ఈ మిశ్రమానిన్న ఒక చదరప
మీటరు వైశాలవ్యసేం కల భూమిపై జలక్లుల.
4. ఈ ప్రదేశానిన్న గడడ్డితో కపిప్పువేస పైన గోతామని కపాప్పుల.
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5. ఈ గోతామ పైన 20 నుసేంచి 30 రోజుల వరక నీళళ్ళీ జలక్లుల.ఈ సస్థలసేంలో
ఎపిజైక, అనెసక సాస్థనిక వనపామల వవృదిర్ధాచెసేందతాయ. వటిని సకరసేంచి వడుకోవచల్చ.
వవ్యవసాయదారుల తన భూసారనిన్న పసేంపొదిసేంచడానికి మాత్రమే కాకసేండా వెరర్మి కసేంపోసట
తయారు చేస ఇతర రైతులకి అమర్మికసేం దార్వర ఆదాయసేం పొసేందవచల్చ.

కసేంపోసట తయారీ ఎల చెయావ్యల     ?
కసేంపోసట తయారు చెయావ్యలసేంటే మసేంద గుసేంతల ఏరప్పుట చేసకోవల. వీటిని
తోటలో, పరటిలో లదా పొలసేంలో ఎకక్కుడైన ఏరప్పుట చేసకోవచల్చ. గుసేంతల లదా
తొటిటల కూడా ఏరప్పుట చేసకోవచల్చ. సైజు మన అనుకూలతని బటిట
నిరర్ణయసేంచకోవచల్చ.గుసేంతలో వేస వవ్యరర్ధాల మరయు బయొమస పరమాణానిన్న బటిట
గుసేంత సైజ్ నిరర్ణయయసేంచకోవల.వనపామల చీమల వలన నశసేంచకసేండా నీటి
కాలవల ఏరప్పుట చెయావ్యల.  దీని నిరర్మిణసేం ఇటక సనన్నపగచల్చలని
ఉపయోగసేంచాల. నీళళ్ళీ పోవడానికి దారుల ఏరప్పురచాల.
1. గుసేంత లదా తొటిట లోపల నలగు గదలల ఏరప్పుట చేసస్తు వనపామల
నిరటకసేంగా తరగే వీల ఉసేంటసేంది.
2. వరర్మి బెడ్ ఏరప్పుటకి నేల సారవసేంతసేంగా ఉసేండాల. విరగన ఇటకమకక్కులబరకగా ఉసేండే
మనున్న గల ఐద ససేం మీ మసేందసేంగల నేలపై పదిహేబను నుసేంచి ఇరవై ససేం.మీ మసేందసేం తో
బసేంకమటిట శుదిర్ధా చేసన చెతస్తుని ఉసేంచాల.
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3. వనపామల ఈ సారవసేంతమైన నేలపై ఉసేండేల చూడాల/  2 మీ.  x  1 మీ.  x
0.75 మీ. కసేంపోసట గుసేంతక కనీససేం 150 వనపామలను ఉసేండేల చూడాల.
4. తాజా ఆవు పేడ ని ఈ బెడ్ పై వెదజలక్లుల . దానిపై ఐద ససేం.మీ మసేందసేంగా
ఎసేండుటాకల/ ఎసేండుగడడ్డి/ వవ్యవసాయవవ్యరర్ధాల ఉసేంచాల.
5. ఆ తరర్వత  30 రోజులదాకా ఆ గోతని రోజూ అవసరమైన మేరక నీటితో తడపాల.
ఈ బెడ్ మరీ పొడగా ఉసేండకూడద మరీ తడగా ఉసేండకూడద. సమసేంగా ఉసేండాల. గుసేంత
ఎలక్లుపప్పుడు చెమర్మిగా ఉసేండేల జాగ్రతస్తు పడాల.
6 . బెడ్ పక్షుల వలన పాడవకసేండా జనపనర గోతాల తో కపాప్పుల. పాక్లుసటక ససేంచల
మాత్రసేం కపప్పుటానికి వినియోగసేంచకూడద. ఇవి మరీ ఎకక్కువ వేడని కలగసాస్తుయ.
7. మపపప్ఫై రోజుల గడచాక తడ గా ఉనన్న జీవరసాయన వవ్యరర్ధాలతో గానీ లదా
ఆకూ, అలమలతో గాని కపాప్పుల. ఇల వరనికి రసేండు సారుక్లు చెయావ్యల.
8. కతస్తు / కొడవల వసేంటివటితో ఈ వవ్యరర్ధాలని కలయతపప్పుతో ఉసేండాల. 

ఎరువు ఎల తయారవుతుసేంది     ?
1. గుసేంత/ తొటిట పరమాణానిన్న బటిట అరవై నుసేంచి తొమపమ్భై రోజులోక్లు ఎరువు
తయారవుతుసేంది. కసేంపోసట కై వేసన వవ్యరర్ధాలనీన్న వదలై నలక్లుటి రసేంగులో మకక్కు మకక్కులగా
తలక గా ఉసేండ పచిల్చ ఎరువుల తయారై ఉసేంటసేంది. వనపామల ఎకక్కువగా గుసేంతపై
కనిపిసస్తు ఉసేంటే ఎరువు వడటానికి సదర్ధాసేంగా ఉనన్నటక్లు మనసేం భావిసేంచవచల్చ.
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అయత కసేంపోసట ఎరువుని వనపామలనిసేంచి వేరు చెయావ్యల. వేరు చెయడానికి మూడు
రోజుల మసేందగా గుసేంతపై నీటిని జలక్లుటసేం మానివేయాల.పైన తమ లకపోవడసేంతో
చాలవరక వనపామల అడుగుభాగానికి చేరుకసేంటాయ. మిగలన వటిని జలక్లుడ లదా
వల సహయసేంతో వేరు చెయవ్యవచల్చ. దీనివలన వనపామల, మసేందమైన వవ్యరర్ధాల కిసేందకి
దిగకసేండ ఉసేంటాయ. వీటిని మళళ్ళీ గుసేంతలొకి వవ్యరర్ధాలగా వడచల్చ.
కసేంపోసట ఎరువు నుసేంచి దరర్వసన వచిల్చన లదా బూజు వసన వచిల్చన ఎరువు సరగా
తయారవర్వలదని అరర్ధాసేం. మటిటవసన వసస్తునే ఎరువు సరగా తయారైనటక్లు
భావిసేంచవచల్చను. బూజు పటిటన వసన ఎరువులో నత్రజని లోపానికి గురుస్తు.దీనికి
నివరణగా గుసేంతలొ ఉనన్న వటికి గాల పారేల చేస పీచతో కూడన పదారర్ధాలని
కలపాల. అ తరర్వత మాత్రమే జలక్లుడ పటాటల లదా తయారైన వవ్యరర్ధాలనిన్నటినీనీ ఎసేండ తగల
చోట కపప్పుల ఉసేంచాల. దీని వలన వనపామల అడుగుకి చేరతాయ.
గదల పదద్దేతలో కసేంపోసట చేసస్తునన్నటపక్లుత మసేందగా మొదటి గదికి నీటిని పటటడసేం
ఆపివేయాల. వనపామల చెమర్మి ఉనన్న మరోగదికి వెళళ్ళీపోతాయ.గదలవరీగా ఎరువు
తయారుచెయావ్యల.
2. ఎరువు అతతకక్కువ ఖరుల్చలో వసస్తుసేంది. పైగా హనికరసేం కాద
3. వనపామల భూమిని సారవసేంతసేం చేస చెటక్లు ఏపగా పరగేసేందక సహయపడతాయ.
4. ఈ ఎరువు వలన ఖనిజాల సరైన మోతాదలో లభవ్యమవుతాయ.
5. చెటక్లుకి అవసరమైన పోషక పధారర్ధాల అసేందతాయ.
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6. వవ్యధులని కలగచేస సకక్ష్మజీవులని ఎదగకసేండా చేసస్తుసేంది. ఆ ప్రక్రియ లో భూసారనికి
హని కలగద.
7. చెతస్తుని వవ్యరర్ధాసేంగా బయటపడేసస్తు కాలషవ్యమవుతుసేంది. ఇల ఉపయోగసస్తు ఎరువు అయవ్య
కాలషవ్యనిన్న తగరసస్తుసేంది
8. ఆదాయానిన్నచేల్చ పరశ్రమగా యువత దీనిన్న గురస్తుసేంచడసేంవలన కొదిద్దే పటటబడ శ్రమతో వరు
ఆదాయానిన్న పొసేందవచల్చ సారవసేంతమైన ఎరువులని మరుగైన ఆహరనిన్న ప్రజలకి
అసేందిసేంచవచల్చ. 
వెరర్మి కలల్చర్ యూనిట్ సాస్థపనక  ,     అయవ్య వవ్యయసేం మరయు వచేల్చ లభసేం గురసేంచిన వివరల
(  కక్లుపస్తుసేంగా  ):

1. షెడుడ్డి ఇతర సస్థర వవ్యయాల (fixed  expenses)  (  200  tpa  Capacity కి )
– ర. 60000/-

2. వనపామల వసేంటి మిగలన చర వవ్యయాల ర.  160000/-  (  @ Rs.
40000/- per cycle for 4 cycles in a year)

3. ఉతప్పుతస్తు అయన ఎరువు అమర్మికసేం దార్వర వచేల్చ ఆదాయసేం Rs. 2,80,000/-
4. నికర లభసేం : Rs. 1,20,000/-

అయత, ఈ వవ్యపారసేం ప్రారసేంభిచే  మసేందగా మారక్కుట్  సరర్వ చేసకని తగు జాగ్రతస్తులతో
ప్రారసేంభిసస్తు మచి లభాలను పొసేందవచల్చ. 

All the best 
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