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ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ವೈವಿದ್ಯ ಮಯ ಹಾಗೂ ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಸಯ ಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ . ಈ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ದಿ ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶ
ಕ್ರಿ ಯೆ. ಸಸಯ ಗಳ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದ್ ಇಿಂದ್ದ ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ
ಸಸಯ ರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತ ೇವೆ. ಹೂವು ಅಕಷ್ಶಕ ಬಣಣ , ಸಿಂದ್ರ ಆಕಾರ &
ಸವಾಸನೆಯನ್ನನ ಹಿಂದ್ಧರುತತ ದೆ. ಉನ್ನ ತ ಮಟ್ಟ ದ್ ಸಸಯ ದ್ಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆಯ
ಬಗೆಯನ್ನನ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳ್ಳ ೇಣ.
ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆಯೆಿಂದ್ರೆ ಒಿಂದ್ದ ಹೂವಿನ್ ಕೇಸರದ್ಧಿಂದ್
ರ್ಲಾಕಾಗಿ ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ/ವರ್ಗಶವಣೆಯಾಗುವ ಕ್ರಿ ಯೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ.

ಪರಾಗವು

ಪರಾಗಸ್ಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆಯು ಹೇಗೆ ನೆಡೆಯುತ್ತ ದೆ. (Process Of Pollen)
ಇದ್ದ ತಿಂಬಾ ನೈಸಗಿಶಕವಾದ್ ಕ್ರಿ ಯೆಯಾಗಿದ್ದಿ , ನಿಸಗಶದ್ಲ್ಲಿ ಯ ಕ್ರೇಟ್ಗಳಿಿಂದ್,
ರ್ಗಳಿಯಿಂದ್, ನಿೇರಿನಿಿಂದ್, ಪಕ್ರಿ ಗಳಿಿಂದ್, ಇತರೆ ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಿ ಣಿಗಳಾದ್ ಬಾವಲ್ಲಗಳಿಿಂದ್
ಈ ಕ್ರಿ ಯೆಯು ನೆಡೆಯುತತ ದೆ.
• ಕ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೂವಿನ್ ಮಕರಂದ್ವನ್ನನ ಹೇರಲು ಹೂವಿನ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ,
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರ್ಗತಿ ದ್ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಮೈಗೆ, ಬಾಯಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ
ಅಿಂಟಿಕೊಿಂಡು ಅದ್ದ ಕ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಲಾಕಗಿ ವನ್ನನ ತಲುಪತತ ದೆ.
• ರ್ಗಳಿ ಬೇಸವ & ನಿೇರು ಸಿಂಪಡಿಸವ ಪಿ ಕ್ರಿ ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಗವು ತೂರಿಕೊಿಂಡು
ಹೇಗಿ ರ್ಲಾಕಾಗಿ ವನ್ನನ ತಲುಪುತತ ದೆ.

• ಪಕ್ರಿ ಗಳು, ಬಾವಲ್ಲಗಳು ಸಸಯ ದ್ ಸಂಪಕಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪರಾಗವು ಅವುಗಳ ಕೊಕುೆ ,
ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಮೈಗೆ ಪರಾಗವು ಅಿಂಟಿಕೊಿಂಡು ಅದ್ದ ರ್ಲಾಕಾಗಿ ವನ್ನನ ತಲುಪುತತ ದೆ.

ಪರಾಗಸ್ಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆಯ ವಿಧಗಳು (Types Of Pollination)
ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶದ್ ನೈಸಗಿಶಕ ಕ್ರಿ ಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ.
1. ಸವ ಕ್ರೇಯ ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆ (Self Pollination)
2. ಪರಕ್ರೇಯ ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆ (Cross Pollination)

1. ಸ್ವ ಕ್ರೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆ (Self Pollination)
ಸಸಯ ದ್ ಒಿಂದ್ದ ಹೂವಿನ್ ಕೇಸರದ್ಧಿಂದ್ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಹೂವಿನ್ ಅಥವಾ
ಅದೇ ಸಸಯ ದ್ ಮತ್ತ ಿಂದ್ದ ಹೂವಿನ್ ರ್ಲಾಕಾಗಿ ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಶವಣೆಯಾಗುವ/ತಲುಪುವ
ಕ್ರಿ ಯೆಯನ್ನನ ಸವ ಕ್ರೇಯ ಪರಾಗ ಸಪ ರ್ಶ ಎನ್ನನ ವರು.

2. ಪರಕ್ರೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆ (Cross Pollination)
ಸಸಯ ದ್ ಒಿಂದ್ದ ಹೂವಿನ್ ಕೇಸರದ್ಧಿಂದ್ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಮತ್ತ ಿಂದ್ದ
ಸಸಯ ದ್ ಹೂವಿನ್ ರ್ಲಾಕಾಗಿ ಕ್ಕೆ ವರ್ಗಶವಣೆಯಾಗುವ/ತಲುಪುವ ಕ್ರಿ ಯೆಯನ್ನನ ಪರಕ್ರೇಯ
ಪರಾಗ ಸಪ ರ್ಶ ಎನ್ನನ ವರು.

ತಿಳಿದಿರಲಿ: ನೈಸಗಿಶಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಸಸಯ ದ್ ಹೂವುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಜರುಗುವ
ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶ ಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದ್ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವುದ್ಧಲಿ .
ಉದಾ: ಬದ್ನೆಗಿಡದ್ ಸಸಯ ಹೂವು & ಕುಿಂಬಳ ಸಸಯ ದ್ ಹೂವಿನ್ ನ್ಡುವೆ ನೆಡೆಯುವ
ಪರಾಗಸಪ ರ್ಶಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದ್ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುವುದ್ಧಲಿ .

*****

