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இந்தியொவிற்குள் ்பனை்யடுத்துள்்ள 
பாலைவன வவட்டுக்கிளிகள்

ப்பரிைர்

தற்பொழுது உலக வேளொண்மைக்கு 
்பரிய சேொல் விட்டுக்்கொணடிருபபது  

்ேட்டுக்கிளி இனத்தை சொர்நதை 
பொ்லேன ்ேட்டுக்கிளிகள் ஆகும்.  
சிஸவடொசிரொ கிரிவகரியொ என்ற அறிவியல் 
்பயர ் கொணட இபபூச்சி ஆரதவதைொபடிரொ 
ேரி்ச்யயும் சிலி்பரொ து்ை 
ேரி்ச்யயும் சொர்நதைது. எததிவயொபபியொ, 
வசொமைொலியொ, ஈரொன, ் தைன ஆபரிக்கொ, 
ரஷயொ, ஆபகொனிஸதைொன, பொக்கிஸதைொன 
வபொன்ற பல நொடுகளில் ் பரும் வசதைத்தை 
ஏறபடுததிய இ்நதை ்ேட்டுக்கிளிகள் 
தைற்பொழுது இ்நதியொவிலும் நு்ை்நது 
ரொஜஸதைொன, பஞசொப, மைததியபபிரவதைசம், 
குஜரொத வபொன்ற மைொநிலஙகளில் ் பரும் 
பொதிப்ப ஏறபடுததி ேருகின்றன. 
ரொஜஸதைொன மைொநிலததில் உள்ள 12 
மைொேட்டஙகளில் 6,70,000 ் ெக்வடர 
நிலபபரபபி்ன இபபூச்சிகள் தைொக்கி 

யுள்ளன. இதைனொல் அம்மைொநிலததிறகு 
1000 வகொடி ரூபொய் இைபபு ஏறபட்டுள்ள 
தைொக தைகேல்கள் ்தைரிவிக்கின்றன. 
இபபூச்சிகள் பூமியில் உள்ள தைொேரஙகள் 
அ்னத்தையும் உணைக்கூடியது, 
குறிபபொக இ்நதைப பயி்ர மைட்டும் தைொன 
தைொக்கும் எனறு கூ்ற முடியொது. எனவே 
இதை்ன பல தைொேரஙக்ள உணணும் 
பூச்சிகள் (polyphagus pest) எனறு 
கூறுகின்றனர. 

பலே்கயொன ்ேட்டுக்கிளிகள் 
உள்ளன. இதில் பொ்லேன 
்ேட்டுக்கிளிகவள அதிக பொதிப்ப 
ஏறபடுததுகின்றன. ஒரு பொ்லேன 
்ேட்டுக்கிளி ஒரு நொளில் தைன உடல் 
எ்டயின அளவு தைொேரஙக்ள 
உணைக்கூடியது. ஒரு ்ேட்டுக்கிளி 
கூட்டம் ஒரு நொளில் 35,000 மைனிதைரகள் 
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உைவு உட்்கொள்ளும் அளவு 
தைொேரஙக்ள உட்்கொள்கின்றது. உலகில் 
உள்ள 20% தைொேரஙக்ளயும், 
்பொருளொதைொர ரீதியிலொன ஏ்ை நொடுகளில் 
65 சதைவிகிதைமும், 10ல் ஒரு பஙகு 
மைக்களின ேொழேொதைொரத்தையும் இது 
அழிக்க ேல்லது எனறு சரேவதைச உைவு 
மைறறும் வேளொண அ்மைபபு 
்தைரிவிததுள்ளது. இ்நதை பொ்லேன 
்ேட்டுக்கிளிகள்தைொன உலகில் உள்ள 
பை்மையொன புலம்்பயரும் 
பூச்சியினமைொகும். வமைறகு ஆபபிரிக்கொ 
மைறறும் இ்நதியொவுக்கு இ்டயில் உள்ள 
பொ்லேனஙகளில் கொைபபடும் இ்நதை 
பூச்சிகள் ேைக்கமைொக ஜூன, ஜூ்ல 
மைொதைஙகளில் ேடஇ்நதியொ்ே வநொக்கி 
ேரும். ஆனொல் இ்நதை ேருடம் மைொரச், 
ஏபரல் மைொதைஙகளிவலவய இ்நதியொவிறகு 
அதிகம் ே்நதுவிட்டது. இ்நதை ேருடம் 
முழு இ்நதியொ்ேயும் இபபூச்சி தைொக்கும் 
எனறு உைவு மைறறும் வேளொண அ்மைபபு 
தைனது ஆய்ேறிக்்கயில் ்தைரிவித 
துள்ளது. 

இபபூச்சியின தைொக்கம் இ்நதியொவிறகு 
ஒனறும் புதிது இல்்ல. இதைறகு முனனர 
பல மு்்ற இ்நதியப பயிரக்ள இ்நதை 
பூச்சி இனஙகள் தைொக்கியுள்ளது. ஆனொல் 
இ்நதை ேருடம் ேைக்கத்தைவிட மூனறு 
மைொதைஙகளுக்கு முனனவர ே்நதுவிட்டது. 
உலகவமை ்கொவரொனொ ்ேரஸ பிடியில் 
தைவிதது ்கொணடிருக்கும் வநரததில் 
உைவு உறபததிக்கு ்பரும் சேொலொக 
இ்நதை பூச்சியும் கிளம்பியுள்ளது. 

ேொை கொலநி்லயும் உைவுகளும் 
சொதைகமைொக இல்லொதை கொலஙகளில், 
ஆஙகொஙவக சிறு சிறு குழுக்களொக 
ேொழும் (solitary) இபபூச்சிகள், ் பொழுது 
சொய்்நதை 15 நிமிடஙகள் முதைல் இரவு 
வநரஙகளில் 22O ் சல்சியஸ ் ேபபநி்ல 
இருக்கும் சமையததில் ்மைதுேொக ஒரு 
இடததில் இரு்நது மைற்ற இடததிறகு 
இபபூச்சிகள் நகரகின்றன. சிறிய மை்ை 

்பய்தைொலும் இதைன பூச்சிகள் முட்்ட 
்ேக்க ்தைொடஙகிவிடும். முட்்டகள் 
்பொரிதது பூச்சிகளொக மைொறிய பின ் பரிய 
கூட்டமைொக வசரகின்றன. இதில் மூனறு 
நி்லகள் உள்ளன. முதைல் நி்லக்கு 
்பயர தீவிர பரேல் (outbreak). இது 
அருகில் உள்ள இடஙகளில் மைட்டும் 
பரவும். இரணடொம் நி்லக்கு ்பயர 
எழுச்சி (upsurge). இ்நதை நி்லயில் 
பூச்சிகள் புலம் ்பயர்நது ்சல்ல 
ஆரம்பிக்கும். மூன்றொேது நி்லக்கு 

்பயர ்தைொறறு (plague). இ்நதை 
நி்லயில்தைொன இபபூச்சிகள் கூட்டமைொக 
மைற்ற இடஙகளுக்கு புலம்்பயரகின்றன. 

ஒரு பொ்லேன ்ேட்டுக்கிளி 
கூட்டததில் சுமைொர 10 மில்லியன பூச்சிகள் 
கூடி ேொழும் (gregarious), இதுவே 
அதிக பொதிப்ப ஏறபடுததைக்கூடியது. 
ஈரபபொஙகொன மைைல் ்கொணட 
பொ்லேனஙகளில் 16 முதைல் 20O 
்சல்சியஸ ்ேபபநி்ல உள்ள 
கொலஙகளில் 10 முதைல் 15 ் சணடிமீட்டர 
ஆைததில் சிறிய அளவு மை்ை ே்நதை 
பினனர முட்்டகள் ் ேக்கக்கூடியது. 
மூனறு மைொதைஙகளில் தைன இனத்தை 20 
மைடஙகு இனப்பருக்கம் ்சய்யக் 
கூடிய்ே. 

இதைறகொன கொல நி்லகள் சரியொக 
இல்லொதை நி்லயில் இதைன முட்்டகள் 
உரக்க நி்லக்கு ் சல்கின்றன. பினனர 
சிறிய மை்ை ் பய்தைொலும் அ்நதை முட்்டகள் 



4இதழ் - 03, வைகாசி

்பொரிதது விடுகின்றன. இதைன 
முட்்டகள் எக் பொட்ஸ  என்ற்ைக் 
கபபடுகின்றன. இதில் 60 முதைல் 80 
முட்்டகள் ே்ர இருக்கும். ஒரு 
்ேட்டுக்கிளி தைனது ேொழநொளில் 10 
நொட்கள் இ்ட்ேளியில் 2 முதைல் 3 
எக் பொட்ஸ ே்ர இடுகின்றன. பகல் 
வநரஙகளில் சூரிய உதையமைொகி 2 மைணி 
வநரததிறகு பின ் ேபபநி்ல 23O முதைல் 
26O ்சல்சியஸ இருக்கும்்பொழுது 
இதைன ப்ட்யடுபபு ் தைொடஙகுகின்றது. 
ஒரு விநொடிக்கு 3 முதைல் 4 மீட்டர ே்ர 
ப்றக்க ேல்லது. ஒரு நொளுக்கு 150 
கிவலொ மீட்டர ே்ர ப்றக்கும் தி்றன 
்கொணடது. ஒரு சதுர கிவலொமீட்டருக்கு 
50 மில்லியன ்ேட்டுக்கிளிகள் 
இனத்தைொ்ககளொக உள்ளன. இதை்ன 
swarm settling எனறு ஆஙகிலததில் 
கூறுகின்றனர.

முன்னறிவிப்புகள்
உைவு மைறறும் வேளொண அ்மைபபு 

இ்நதை பொ்லேன ்ேட்டுக்கிளிக்ள 
பொ்லேன ்ேட்டுக்கிளிகள் குறிததை 
தைகேல் வச்ே என்ற திட்டததின மூலம் 
கணகொணிதது அதைன தைகேல் க்ள 
பரிமைொறி ேருகின்றன. 

இ்நதியொ்ே ் பொருததைே்ர ஃபொரி 
தைொபததில் உள்ள தைொேர பொதுகொபபு 
தைனி்மைபபடுததைலின இயக்குநரகம் 
பொ்லேன ்ேட்டுக்கிளிக்ள 

கணகொணிதது அதை்னப பறறிய 
எச்சரிக்்கக்ளயும் முனனறி 
விபபுக்ளயும் விேசொயிகளுக்கு 
்கொடுதது ேருகின்றன. பல்வேறு ஜி.
பி.எஸ ்தைொழில்நுட்பஙகள் இதில் 
பயனபடுததைபபட்டு ேருகின்றன.

கட்டுப்படுத்தும் முமைகள்
இ்நதியொ்ேப ்பொருததை ே்ர 

கொ்ல 4 முதைல் 6 மைணி ே்ர இ்நதை 
பூச்சிகள் கூட்டமைொக ஓய்்ேடுதது 
ேருேதைொக ஆய்வில் கூ்றபபட்டுள்ளது. 
இ்நதை வநரததில் குவளொர்பரிபொஸ, 
மைொலொததியொன, பிபவரொனில், வலம்டொ 
்சக்வலொதிரின வபொன்ற 
பூச்சிக்்கொல்லிக்ளத ்தைளிதது 
கட்டுபபடுததை முயறசிதது ேருகின்றனர.

பயிரிடபபடொதை தைரிசு நிலஙகளில் 
இதைன கூட்டஙகள் இரு்நதைொல் ் நருபபு 
உருேொக்கும் கருவி (bonfire) மூலம் 
இபபூச்சிக்ள கூட்டமைொக அழிதது 
ேருகின்றனர. வமைலும் சததைஙக்ள 
எழுபபியும் விேசொயிகளின இபபூச்சிக்ள 
கட்டுபபடுததை முயறசி ்சய்து 
ேருகின்றனர. 

இ்நதிய விேசொயிகள் இ்நதை 
பூச்சி்ய எதிர்கொள்ள தையொர நி்லயில் 
இருக்க வேணடும். அபபடி இரு்நதைொல் 
மைட்டுவமை இ்நதிய வேளொண நிலஙக்ள 
இபபூச்சிகளிடமிரு்நது கொபபற்ற முடியும்.

வே. நவீன், முதுநி்ல வேளொண மைொைேர,  
பூச்சியியல் து்்ற, ஜேெரலொல் வநரு கிருஷி விஸேதயொலயொ, 
ஜபல்பூர, மைததியப பிரவதைசம்.  
மினனஞசல்: naveen19.king@gmail.com

எ. செந்தமிழ், முதுநி்ல வேளொண மைொைேர, 
அணைொமை்லப பல்க்லக்கைகம். 
மினனஞசல்: elasisenthamil@gmail.com 

கட்டு்ரயொளரகள்
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இன்்றய சூழநி்லயில் உரஙகளின 
பயனபொட்டுத தி்ற்ன அதிகரிபபது 

எனபது விேசொயததில் மிக முக்கியமைொன 
ஒன்றொகும். பல்வேறு கொரணியொல் நொம் 
இடும் உரமைொனது வீைொகுகின்றன. 
எனவே கீழகணட ேழிமு்்றக்ளக் 
்கொணடு உரததினு்டய பயனபொட்டு 
தி்ற்ன நம்மைொல் அதிகரிக்க இயலும். 
அ்ே,
 தைறவபொ்தைய நி்லயில் மைண 

ஆய்வு ்சய்ேது எனபது மிக 
முக்கியமைொனது. மைணணின ஆய்வு 
முடி்ேக் ்கொணடு  பயிரகளுக்கு 
உரமிடுதைல் மிகச்சி்ற்நதைது.

 மைணணின தைன்மைக்கு ஏற்றேொறு 
உரஙக்ள வதைர்ந்தைடுக்க 
வேணடும். அதைொேது கொர 
மைணணுக்கு அமில உரஙகளும், 
அமில மைணணுக்கு கொர 
உரஙக்ளயும் வதைர்ந்தைடுக்க 
வேணடும்.

 உரஙக்ள மைணணின வமைறபரபபில் 

இடொமைல் 3-4 ்ச.மீ அளவுக்கு 
வி்தையின அருகிவலொ அல்லது 
அடியிவலொ இடுேது மிக்க நல்லது. 
இவேொறு ்சய்ேதைொல் க்ளகளின 
ேளரச்சி்யத தைடுக்க இயலும்.

 மைணி மைறறும் சொம்பல் சதது 
உரஙக்ள அடி உரமைொக இட 
வேணடும்.

 மைணைொனது கடின மைண 
ே்கயொக இருக்கும் வபொது, 
பரி்நது்ரக்கபபட்ட தை்ைச்சதது 
உரததில் பொதி்ய அடி உரமைொகவும் 
மீதைமுள்ளேற்்ற வமைலுரமைொக 
பிரிதது இடுேது சி்ற்நதைது.

 இவலசொன மைண ே்க்ய வசர்நதைது 
என்றொல் பரி்நது்ரக்கபபட்ட 
தை்ைச்சதது  உரததி்ன 3 
பகுதியொக சமைமைொக பிரிததுக் 
்கொள்ளவும். முதைல் பகுதியி்ன 
அடி உரமைொகவும், இரணடொேது 
பகுதியி்ன 30 நொள் வி்தைபபுக்கு 
பின மைறறும் மூன்றொேது 

உரம ்பயன்்பொட்டுத் திறனை 
அதிகரிகக பேண்டிய ேழிமுனறகள்
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பகுதியி்ன 50-60 நொட்கள் 
வி்தைபபுக்கு பின இடுேது மிகவும் 
நல்லது.

 உரக்கல்ே அட்டே்ையினபடி 
உரஙக்ளக் கலக்கி 
உரக்கல்ே்ய பயிரகளுக்கு இட 
வேணடும்.

 ேயலில் நீர ேடிததை பி்றகு மைறறும் 
க்ள எடுததை பி்றகு வமைல் 
உரமிடுதைல் மிகவும் உக்நதைது. 
இவேொறு ்சய்ேதைன மூலம் 
ஊட்டச்சதது இைபபி்ன நம்மைொல் 
கு்்றக்க முடியும்.

 உரமிட்ட பி்றகு கு்்ற்நதைது ஒரு 
ேொரம் ே்ரயில் அதிக நீர 
பொய்ச்சுேவதைொ அல்லது நீர வதைஙகி 
இருபப்தைவயொ தைவிரக்க வேணடும்.

 அமில மைணகளில் சுணைொம்பு 
்பொருட்க்ளத வதை்ேக்வகறப 
இட்டு சரி ்சய்ய வேணடும்.

 ே்றணட கொலததில் தை்ைச்சததி்ன 
மைணணில் ஆைமைொக இடுேவதைொ 

அல்லது இ்ல ேழியொக ் தைளிபபவதைொ 
மிக சி்ற்நதைது.

 அஙகக உரஙகள் அல்லது பசு்நதைொள் 
உரஙக்ள 2 - 3 ேருடஙகளுக்கு 
ஒரு மு்்றயொேது கணடிபபொக இட 
வேணடும்.

 நீர வதைஙகியுள்ள மைணகள் அல்லது 
கொல்சியம் அதிகமுள்ள மைணகளில் 
்மைதுேொக தை்ைச்சத்தை ்ேளி 
யிடும் உரஙகளொன க்நதைக 
முலொமிட்ட யூரியொ, யூரியொ குரு்ை 
கள், வேம்பு கல்நதை யூரியொ இட 
வேணடும். இதைனொல் தை்ைச்சதது 
இைப்பக் கு்்றக்கலொம்.

 தைகு்நதை பயிர பொதுகொபபு 
நடேடிக்்ககள் மைறறும் மு்்றயொன 
பணபடுததைல் மு்்றக்ள 
்சயல்படுததை வேணடும். இதைனொல், 
நொம் மைணணில் இட்ட 
ஊட்டச்சததுக்க்ள பயிரகள் 
எடுததுக் ்கொள்ள உக்நதைதைொக 
இருக்கும். 

கட்டு்ரயொளர: 
செ. ெவித்ரன், முதுநி்ல வேளொண மைொைேர  

(உைவியல் து்்ற), தைமிழநொடு வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம், 
வகொயம்புததூர. மினனஞசல்: pavithran_agr@outlook.com,  

அ்லவபசி: 9688681209.

எஙகளிடம் சுததைமைொன ப்ன்ேல்லம், ்சக்கு ஆட்ட தைகுதியொன எள் 
ே்ககள், தைரமைொன ்கொபப்ர ஆகிய்ே எஙகளிடம் கி்டக்கும்.

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
99407 64680
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பழுபபு உரமிடுதைல் (Brown 
Manuring) எனபது மைணணின 

கரிமைப்பொருட்க்ள அதிகரிக்கவும், 
மைணணின ேளத்தை வமைம்படுததைவும், 
க்ளக்ளக் கு்்றக்கவும் மைறறும் 
தைொேரப ்பொருள்க்ள மைணணுக்குத 
திருபபித தைருேதுமைொகும்.. பழுபபு உரம் 
எனபது பசு்நதைொள் உரத்தை வபொன்றவதை 
ஆகும்.

சாதரணைாக பசுநதாள் 
உரத்மத,

• வி்தை வி்தைதது 
• 45 நொட்கள் கழிதது 
• பூக்கள் பூக்கும் பருேததில் 
• ்சடிக்ள மைடக்கி அவதை ேயலில் 

ஏர உழுது மைக்க ்ேபவபொம்.
ஆனொல் பழுபபு உரததில் "ஏர 

இனறி" க்ளக்்கொல்லி்யப (Selective 
herbicide) பயனபடுததி தைக்்கப 
பூணடுப பயி்ரயும் க்ளக்ளயும் 
்கொனறு நிலததில் அழுததி விடுேதைன 
மூலம் இது உரமைொக ்சயல்படுகி்றது. 
க்ளக்்கொல்லி்ய பயனபடுததி 
பயிரக்ள அளிபபதைன மூலம் பயிரகள் 
கருகி, பழுபபு நி்றததில் கொைபபடும். 
அதுவே பி்றகு உரமைொக பயனபடுததுேதைொல் 
இ்தை  "பழுபபு  உரம் " எனறு 
அ்ைக்கிவ்றொம். பழுபபு உரம் எனபது 
நஞ்ச ்நல் விேசொயததில் தைறவபொது 
பயனபடுததும் மு்்றயொகும்.  இ்தை 
பயனபடுததுேதைன மூலமைொக அடுததை 
பயிருக்கு கி்டக்கும் தை்ைச்சத்தை 
அதிகபபடுததைலொம்.

வசய்முமை:
1. முதைலில்   தைக்்கப பூணடி்ன ஒரு 

எக்டருக்கு 20 கிவலொ என்ற 
விகிதைததில் எடுததுக் ்கொள்ள 

வேணடும்.
2. பினபு மூனறு நொட்கள் முன 

வி்தைததை ்நல் ேயல்களில் 20 
கிவலொ வி்தைக்ள அ்னதது 
இடஙகளிலும் பரவும் ே்கயில் 
(Broadcasting)  வி்தைக்க 
வேணடும்.

3. ஒரு மைொதைம் ே்ர தைக்்கப பூணடு 
்சடிக்ள ேளரக்க வேணடும் 

4. 30 நொட்கள் கழி்நதை பி்றகு 2, 4 -D 
(selective herbicide) எனபபடும் 
க்ளக்்கொல்லி்ய பயனபடுததி 
தைக்்கப பூணடுச் ்சடிக்ள 
அழிக்க வேணடும்.

5. க்ளக்்கொல்லி ்தைளிததை பி்றகு 
பயிரகள் ேொடி, கருகி, பழுபபு 
நி்றததில்  கொைபபடும்.
பழுபபு நி்றம் ேரும் ்பொழுது 

மைணணில் வகொவனொவீடர (cono 
weeder) பயனபடுததி அழுததிவிட 
வேணடும். இ்தை பழுபபு உரம் எனறு 
கூறுகினவ்றொம். 

இநத உரத்தின மூலம்
• மைணணில் ஒரு எக்வடருக்கு 35 

கிவலொ ்நட்ரஜ்ன (N) வேர 
மைணடலததில் அளிக்கி்றது.

• வமைலும் மைணணின ேளத்தை 

்பழுப்பு உரமும அதன் முககியத்துேமும
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வமைம்படுததி ஒரு எக்டருக்கு 400 
முதைல் 500 கிவலொ ே்ர 
மைகசூ்லயும் அதிகரிததுத 
தைருகி்றது.
நன்மைகள்:

• மைணணின வேதிப பணபுகளும், 
மைணணின நுணணுயிரப 
்பருக்கத்தையும், மைணணின கொற 
வ்றொட்டத்தையும் அதிகபபடுததைவும் 
உதைவுகி்றது.

• மைணணின இயறபியல்-வேதியியல் 
பணபுக்ளக் கணிசமைொக 
வமைம்படுததுகி்றது, அதைொேது, 

 கரிமைப ்பொருட்கள், 
 வேர மைணடலததில் கி்டக்கக்கூடிய 

்நட்ரஜன, 
 வேர மைணடலததில் கி்டக்கக்கூடிய 

ஊட்டச்சததுக்களின ்சறிவு 
மைறறும் மைணணின ்மைொததை 
அடரததி்யக் கு்்றக்கி்றது, 

 தை்ைச்சதது - இைபபுகள் மைறறும் 
மைண அரிப்ப தைடுக்கி்றது.

• பழுபபு உரமைொக மைொறிய  தைொேரஙகள் 
வமைலு்்ற வபொனறு மைணணின மீது 
பரவி வமைறபரபபு மைண கடினமைொேதில் 
(soil crusting) இரு்நது தைடுக்கி்றது. 
இதைனொல் மைணணில் நீர ஊடுருேல் 
விகிதைம் அதிகரிக்கி்றது. 

• பல்வேறு விதைமைொன பூச்சிகளுக்கும் 

வநொய்களுக்கும் உ்்றவிடமைொகத 
திகழும் க்ளக்ளக் 
கட்டுபபடுததுேதைன மூலமைொக 
பூச்சிகளின தைொக்குதை்லயும் தைொேர 
வநொய்க்ளயும் தைவிரபபதைறகு 
பழுபபு உரம் மிகவும் உதைவுகி்றது.

• பழுபபு உரம் பயனபடுததுேதைன 
மூலம் பயிரகளில் அதிகமைொக 
க்ளகள் ேளரும் பருேமைொன 45 
நொட்கள் தைவிரக்கபபட்டு 50% 
க்ளக்ளக் கட்டுபபடுததை 
முடியும். 

• இதைனொல் பயிரகளின உறபததித 
தி்றனும் மைகசூலும் அதிகரிக்கும்.

கட்டு்ரயொளரகள்

சு.கீரத்தனா,  
உதைவிப வபரொசிரியர, உைவியல் து்்ற, அதியமைொன 
வேளொண்மை கல்லூரி மைறறும் ஆரொய்ச்சி நிறுேனம், 
அததிமுகம்  கிரொமைம், சூளகிரி, கிருஷைகிரி மைொேட்டம்.  
மினனஞசல்: keerthu.agri24@gmail.com

மூ. ெததியசிோநந்தமூரததி, 
உதைவிப வபரொசிரியர, தைொேர வநொயியல் து்்ற, 
RVS வேளொண்மைக் கல்லூரி, தைஞசொவூர.
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எஙகளிைம இயற்னகயொை 
முனறயில் சூரிய ஒளி உலர்த்தி  

மூலம ்பதப்்படுத்தப்்பட்ை 
்பழ ேனககள் கினைககும

 

பேலும ்தொைர்புககு
ரவி

ேொட்ஸ் அப் மூலம ்தொைர்பு ்கொள்்ளவும:
+91 97866 70077
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கட்நதை ேருடம் ் பய்தை ் தைொடரச்சியொன 
மை்ையினொலும் கொலநி்ல மைொற்றம் 

கொரைமைொக ் டல்டொ மைொேட்டஙகளொன 
திருச்சி, தைஞசொவூர, நொகபபட்டினம், 
கொ்ரக்கொல் ஆகிய இடஙகளில் 
பயிரிடபபட்ட சம்பொ மைறறும் தைொளடி 
்நறபயிரகள் மிக ்பரிய சேொ்லச் 
ச்நதிதது இருக்கின்றன. 
்பரும்பொன்மையொன மைக்களின 
(2.7மில்லியன) நி்லயொன உைவுப 
பயிரொக ்நல் விளஙகுகி்றது. 
்நறபயிரக்ளத தைொக்க கூடிய 
பூச்சிகளில் ஒன்றொன ஆ்னக்்கொம்பன 
ஈ ்பரிய அளவில் தைொக்குதைல்க்ள 
எறபடுததி விேசொயிகளுக்கு 
மைனேருததைதுடன மைகசூல் பொதிப்பயும் 
ஏறபடுததியுள்ளது.

பூச்சிமைப் பற்றி
ஆ்னக்்கொம்பன ஈ, ஆசிய அரிசி 

பிததைப்ப ,பிததைப்ப குணடுகள்,கொல் 
மிட்ஜ் என வேறு சில ்பயரக்ளக் 
்கொணடுள்ளது.இதைன அறிவியல் ் பயர 
ஒரசிவயொலியொ ஒ்ரவச டிப்டரொ 
ேரி்சயில் ஓர சிறிய குடும்பமைொன 
்சசிவடொ்மையிவட்ேச் வசர்நதைது.

இது ஏன முக்கிைைா்னது
இலங்க மைறறும் சில பகுதிகளில் 

ஆ்னக்்கொம்பன ஈ 30-40% மைகசூல் 
இைப்ப ஏறபடுததியுள்ளது.

எநத இடத்தில் 
உற்பத்திைாகிைது

வமைட்டு நிலபபகுதிகள் மைறறும் 
ஆைமைொன நீரில் பயிரிடபபடும் ் நறபயிரில் 
இது ் பொதுேொன பூச்சியொகும். மை்ைகொல 
விேசொயம் வபொன்ற ஈரமைொன சூைல் 

அல்லது நீரபபொசனம் ்சய்யபபட்ட 
சூைலில் அதிகமைொகக் கொைபபடுகி்றது. 
ே்றணடக் கொலஙகளில் 
ஆ்னக்்கொம்பனஈ புழுக் கட்டததில் 
்சயலற்ற நி்லயில் இருக்கும் மை்ைக்கு 
பி்றகு ்மைொட்டுகள் ேளர ்தைொடஙகும் 
வபொது அ்ே மீணடும் ்சயல்படத 
துேஙகி விடும்.

அதற்குப் பிடித்த 
ைாற்றுப்பயிரகள்

இ்நதை ஈயொனது ் நறபயிரகளுக்கு 
அடுததுப புல் ே்ககளில் அதிகம் 
கொைபபடும். ்நறபயிரில் தூரகள் 
துளிரவிடுேதைறகு முனபு ேரபபு ஓரஙகளில் 
உள்ள புல்ே்ககளில் இருக்கும். தூரகள் 
ே்நதைவுடன இடமைொறி பயி்ரத தைொக்க 
ஆரம்பிதது விடும்.

அமடைாளம் காணபது எப்படி
முதைலில் பூச்சியின தைொக்கததி்ன 

உறுதி்சய்ய பூச்சிகள் ேயலில் உள்ளதைொ 

ஆனைக்கொம்பன் என்னும அரககன்
பூச்சி மேலாண்ே
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எனறு பொரக்க வேணடும். இ்நதை ஈயொனது 
நடவு ்சய்தை 35 முதைல் 53 நொட்களில்  
அதிகம் தைொக்கததி்ன ஏறபடுததுகின்றன. 
நடுக்குருதது இ்ல ்ேள்ளிததைணடு 
அல்லது ்ேஙகொய இ்ல வபொனறு 
கொைபபடும். இ்நதை அறிகுறியொனது 
நொற்றஙகொல் பருேததில் இரு்நது பூக்கும் 
பருேம் ே்ர கொைபபடும். பொதிக்கபபட்டத 
தூ ர க ள் / கி ் ள த தை ண டு க ளி ன 
அடிபபகுதியில் குைொய் அல்லது 
உருண்ட வபொன்ற முடிச்சுகள் ஏறபடும். 
இதைனொல்  நீணட ்ேள்ளி வபொன்ற 
இ்லஉ்்றகள் உருேொகும் (1்சமீ 
அகலம் மைறறும்10-30்சமீ நீளம் 
உ்டய்ே). பொதிக்கபபட்ட தூரகளில் 
இ்லகள் ேளரச்சி பொதிக்கபபடும் மைறறும் 
தைொனியஙகள் உறபததி முறறிலும் 
தை்டபடும். பயிரகளின ேளரச்சி குனறும் 
இ்லகள் உருமைொற்றம் ் பறறு சுருணட 
இ்லக்ளக் ்கொணடிருக்கும்.

 பூச்சியின பருெ நிமலகள்     

முட்மட: இ்நதை ஈயொனது நீளமைொன, 

உரு்ள ேடிேததில், பளபளபபொன 
்ேள்்ள அல்லது இளஞசிேபபு நி்ற 
முட்்டக்ள இ்லகளின அடிபபகுதியில் 
தைனியொகவேொ அல்லது கூட்டமைொகவேொ 
(26ே்ர) இடும் தைன்மையு்டயது. 
ஆனொல் அ்ேப ் பொரிக்கும் வநரததில் 
இரணடு முதைல் நொனகு நொட்களுக்கு 
பி்றகு சொக்வலட் பழுபபு நி்றததில் 
இருக்கும்.

புழு: புழு 1மி.மீ நீளமும் முன பகுதியில் 
கூர்மையுடனும் கொைபபடும். சிேபபு 
நி்றப புழு இ்லயு்்றயின அடிபபகுதியில் 
ஊர்நது ்சனறு தைணடுக்கள் 
நு்ைகின்றன. சுமைொர பதது முதைல் 
பதிமூனறுநொட்களுக்கு உைவு எடுததுக் 
்கொணட பி்றகு ஒரு பிததைப்ப்ய 
உருேொக்குகி்றது.

கூட்டுப்புழு: கூட்டுபபுழு நொனகு முதைல் 
ஏழு நொட்களுக்கு பி்றகு அேறறினு்டய 
அடிேயிறறின நுனியில் 
முது்கழும்புக்ளப பயனபடுததி அதைன 
நுனிக்கு அருகிலுள்ள பிததைப்ப்ய 



12இதழ் - 03, வைகாசி

து்ளக்கும். இதைன ேழிவய முதிர 
பூச்சிகள் ்ேளிவய ேருகின்றன.

முதிரபூச்சி: மைஞசள் கல்நதை பழுபபு 
நி்றததில் ்கொசு வபொனறு சிறியதைொக 
இருக்கும். ஆணஈக்கள் சொம்பல் நி்றததில் 
இருக்கும். இ்லயின வமைல்உள்ள 
பனிததுளிக்ள உட்்கொள்ளும். 
முதிரபூச்சு 3-4நொட்கள் ே்ர ேொழ்நது 
250-300முட்்டகள் ே்ர இடுகின்றன. 
ேொழக்்க சுைறச்சி 15-23 நொட்களில் 
முடிகின்றன.

வபாருளாதர ெரம்பு நிமல: ஒரு 
்ேள்ளித தைளிர / சதுரமீட்டர அல்லது 
10% ்ேள்ளித தைளிரகள்.

எவொறு கட்டுப்படுத்தலாம்: பூச்சி 
தைொக்குதைலுக்கு எதிரதது ேளரக் கூடிய 
ரகஙக்ளத வதைரவு ் சய்துப பயிரடலொம். 
மை்ைக்கொலஙகளின ்தைொடக்கததிறகு 
முனனவர பயிரிடவும். அறுே்ட ் சய்தை 
பின நிலத்தை உடனடியொக உைவு 
்சய்தைல் வேணடும். பூச்சி உணைக்கூடிய 
மைொறறுபபயிரக்ள நிலததி்னச் சுறறி 
அகறறி விட வேணடும். 

பருேகொலம் இல்லொதை வே்ளகளில் 
நிலததி்ன தைரிசொக ் ேததிருக்கவும். 
5-7நொட்களுக்கு ்நல் ேயல்களில் 
இரு்நது தைணணீ்ர ் ேளிவயறறுேதும் 
பிததைப்ப்யக் கடு்மையொக 
கு்்றக்கலொம். ்பொட்டொஷ  மைறறும் 
்நட்ரஜன சததுக்க்ள பரி்நது்ரக்கப 
பட்ட அளவில் மைட்டும் பயனபடுததைவும். 

பு்ற ஊதைொ விளக்குப்பொறிக்ள ் ேதது 
பூச்சிக்ள கேர்நது அழிக்கலொம். 
ஆ்னக்்கொம்பனஈ ் தைொறறு கடு்மையொக 
ஏறபட்டொல் 10%வேபப இ்லச் சொறு, 
5% வேம்பு வி்தைச் சொறு, 3% தைசகவயொ, 
0.3%மீன எண்ைய் பிசின வசொப 
ஆகியேறறுள் ஏவதைனும் ஒன்்றப 
பயனபடுததி பூச்சியின தைொக்கத்தைக் 
கு்்றக்கலொம். ஆ்னக்்கொம்பனஈயின 
இயற்க எதிரிகளொன நீளததைொ்ட 
சில்நதி, ேட்டச்சில்நதி, ஊசிததைட்டொன 
குளவி வபொன்றேற்்ற ேயல்களில் 
அழியொமைல் பொதுகொக்க வேணடும். 
இயற்கயொகவே நம் நிலததில் உள்ள 
பூச்சிக்ளவிட்டொல் அ்ேகவள தீ்மை 
்சய்யும் பூச்சிக்ள அழிததுவிடும். 

புழு ஒட்டுணணியொன பிளொட்டிவகஸடர 
ஒ்ரவச்ே பயன படுததி ஆ்னக் 
்கொம்பன தைொக்குதை்லத தைவிரகலொம். 
நடவு ்சய்ேதைறகு முன நொறறுகளின 
வேரக்ள 0.02% குவளொர்பரிபொஸ 
க்ரசலில் 12மைணி வநரம் ஊர ் ேததை 
பின நடவு ்சய்யலொம். 

பூச்சித தைொக்குதைல் இருக்கும் 
ேயல்களில் 10 சதைவீதைததிறகு வமைல் 
பயிரச் வசதைம் ்தைனபட்டொல்  
பிபவரொனில் 100 கிரொம், தையொமீதைொக்்ஸம் 
40கிரொம் ஆகிய ரசொயன மைரு்நதுகளில் 
ஏவதைனும் ஒன்்ற ஏக்கருக்கு 200 
லிட்டர தைணணீரில் கல்நது ் தைளிக்கும் 
வபொது இ்நதை ஈயி்னக் 
கட்டுபபடுததைலொம்.

கட்டு்ரயொளரகள்

அ.வ்ராகிணி, முதுநி்ல வேளொண மைொைவி, பூச்சியியல் து்்ற, 
அணைொமை்லப பல்க்லக்கைகம், சிதைம்பரம்.  

மினனஞசல்: rohinimcdc@gmail.com

வே.நவீன், முதுநி்ல வேளொண மைொைேர, பூச்சியியல் து்்ற, 
ஜேெரலொல் வநரு கிருஷி விஸேதயொலயொ, ஜபல்பூர, மைததியப பிரவதைசம். 

மினனஞசல்: naveen19.king@gmail.com
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ககாமட உழவு நனமைகள் - 
ைண ெளம்

க�ோ்ட உைவில் ஆைமைொக உழுது 
வமைல்மைண்ை கீைொகவும் 

கீழமைண்ை வமைலொகவும் 
புரட்டிவிடுேதைொல் மைணணின நொள்பட்ட 
இறுக்கம் தைளரததைபபட்டு மைண 
இலகுேொகி்றது. இதைனொல் மைணணில் 
கொறவ்றொட்டம் அதிகரிக்கி்றது. மைணணின 
நீரபிடிபபுததைன்மை அதிகரிக்கி்றது. 2-3 
ேருடததிறகு ஒருமு்்ற சட்டிக் கலப்ப 
்கொணடு உைவு ்சய்யவேணடும். 
வமைலும் வகொ்டக்கு பின பருே 
மை்ையினொல் மைண அரிமைொனம் ஏறபடுேது 

தை்ட்சய்யபபடுகி்றது.

ககாமட உழவு வசய்ைாத 
நிலத்தில் ைணபுழுக்கள் தஙகாது!

மைணணிலுள்ள ச்மையல்கொரரகளொன 
நுணணுயிரகளுக்குச் சி்ற்நதை 
ேொழேொதைொரத்தை உருேொக்கிக் 
்கொடுக்கி்றது வகொ்ட உைவு. வேரப 
பகுதியில் ேொைக்கூடிய அததை்ன 
நுணணுயிரகளுக்கும் வதை்ேயொன்ே 
கி்டததுவிடும். உளிக்கலப்ப, 
சட்டிக்கலப்ப இ்ே இரணடும்தைொன 
வகொ்ட உைவு ்சய்யும் கலப்பகள். 
மை்ைக்கொலததில் உைவு ் சய்யும்வபொது, 

பகொனை உழவு - பகொடி நன்னே
(்்பொன் ஏர் கட்டுதல்) பகுதி-3
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ஈரபபதைம் இருபபதைொல் சொதைொரை உைேொக 
இருக்கும். வகொ்டயில்தைொன ஆைமைொக 
உை முடியும். ஒரு ேயலில் ்தைொடர்நது 
ஐ்நது ஆணடுகள் வகொ்ட உைவு 
்சய்தைொல், அ்நதை நிலததில் மைணபுழுக் 
களின எணணிக்்க அதிகமைொகும். 
வகொ்ட உைவே ் சய்யொதை ஒரு நிலததில் 
டன டனனொக மைணபுழு உரத்தைக் 
்கொட்டினொலும் மைணபுழுக்க்ளப பொரக்க 
முடியொது.

ககாமட உழவு நனமைகள் - 
கமளக்கட்டுப்பாடு!

முதைறபயிரின தூரகள் மைக்கி 
க்ளகள் கட்டுபபடுததைபபடுகி்றது. 
ஓரொணடு மைறறும் பல்லொணடுக் க்ளகள் 
(அருகம்புல், வகொ்ரபபுல் கிைஙவகொடு) 
அதிக ் சலவினறி அழிக்கபபடுேவதைொடு, 
அ்ேவய மைக்கி பயிரகளுக்கு உரமைொகி 
நிலததிறகு ேளம் வசரக்கி்றது. வமைறகணட 
்சயல்களொல் சொகுபடி ்சய்யும் வபொது 
பயிரகளின வேர ேளரச்சி அதிகரிதது 
பயிரகள் நன்றொக ஊனறி நிறகவும், 
அதைனொல் அதிக கி்ளகள் / அதிக 
தூரகள், அதிக பூக்கள், அதிக மைறறும் 
தைரமைொன வி்ளச்சலுக்கும் 
ேழிே்கயொகி்றது. 

 ெளிைணடலச் சத்துகமளயும் 
அறுெமட வசய்ைலாம்!
வகொ்ட மை்ை ேைக்கமைொன 

மை்ைவபொல் இருக்கொது. நீணடகொலத 

துக்குப பி்றகு ் பய்யும் வகொ்ட மை்ையில் 
்நட்ரஜன, ஆக்ஸிஜன, பொஸபரஸ 
உள்ளிட்ட ஏரொளமைொன சததுக்கள் 
இருக்கும். முதைலில் கி்டக்கும் மை்ையில் 
வகொ்ட உைவு ்சய்ேதைன மூலம் 
அடுததைடுதது கி்டக்கும் மை்ைகளில் 
கி்டக்கும் சததுக்க்ள மைணணில் 
வசமிக்கலொம்.

ஊட்டச்சத்து நிமல நிறுத்தம்
வகொ்ட உைவு ்சய்ேதினொல் 

ஏறகனவே மைணணில் உள்ள 
ஊட்டச்சததுக்களும், நம்மைொல் இடபபட்ட 
ஊட்டச்சததுக்களும் வேறு இடஙகளுக்கு 
அரிதது ்சனறு வீைொேது 
தை்ட்சய்யபபடுகி்றது. நுணணு 
யிரிகளொல் கொறறில் உள்ள ் நட்ரஜ்ன 
மைணணில் வசமிக்கபடுகின்றது. (உயிரியல் 
்சயல் பொடு).

பூச்சித்தாக்குதல்கமள 
கட்டுப்படுத்த:

பயிரக்ள வசதைபபடுததும், 
மைணணில் மை்்ற்நது ேொழும் பூச்சியினங 
கள் மைறறும் கூணடுபபுழுக்கள் ்சல 
வினறி அழிக்கபபடுகி்றது. 

இ்ேகள் ் பரும்பொலும் இரசொயனங 
களொல் முழு்மையொக கட்டுபபடுேதில்்ல. 
பூச்சிகளின ஊண ேைஙகிகள் / 
உைேளிபபொனகள் அழிக்கபபடுேதைொல் 
அ்ேகளின ்பருக்கம் 
கட்டுபபடுததைபபடுகி்றது. 

வமைலும் பயிரக்ளததைொக்கும் 
பூச்சிகள், கூணடுபபுழுக்கள், 
புழுக்களின பல்வேறு பருேஙகள் 
மைறறும் பூச்சிகளின முட்்டகள்யொவும் 
்பருமைளவில் வகொ்ட ் ேபபததைொலும், 
பல்வேறு ப்ற்ேகளொலும் கட்டுபபடுததைப 
படுகி்றது. சிகபபு கம்பளிப 
புழு அழிக்கபபடுகி்றது (கட்லப பயிர).
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கநாய் கட்டுப்பாடுகள்:
இ்நதை வகொ்ட உைவினொல் 

மைணணில் ேொழும் பயிரகளில் பல்வேறு 
வநொய்கள் உருேொகுேதைறகு கொரைமைொன 
பூசைஙகளும், பூசை விததுக்களும் 
(பிததியம்,் பட்வடொபவதைொரொ) ் சலவினறி 
அழிக்கபபடுகின்றன.

ககாமட உழவு மூலம் 
சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு:
வமைறகணட பயிர பொதுகொபபு 

ந்டமு்்றகளொன க்ளக்கட்டுபபொடு, 
பூச்சிக்கட்டுபபொடு மைறறும் 

வநொய்க்கட்டுபபொடுயொவும் ்சலவினறி, 
்சயற்க இரசொயைஙகளினறி 
கட்டுபபடுததைபபடுேதைொல் இரசொயை 
பின வி்ளவுகளொன கொறறு மைொசுபடுேது, 
தைணணீர மைொசுபொடு, வேளொண நிலஙகள் 
மைொசுபடுேது மைறறும் பி்ற உயிரினஙகள் 
பொதிக்கபபடுேது ்பருமைளவில் 
கு்்றக்கபபடுகி்றது.

உைவுக்கும் உைேனுக்கும் இவேளவு 
உறுது்ையொய் இருக்கி்றது “வகொ்ட 
உைவு”. விேசொயிகளொகிய தைொஙகள் 
வகொ்ட உைவு ் சய்வீரகளொனொல் வகொடி 
பல்னக் கொணபீரகள்.

- முற்றுவபற்ைது.

கட்டு்ரயொளரகள்: 

வோ.சீனிோென், 
மு்னேர பட்ட படிபபு மைொைேர (உைவியல் து்்ற),  

தைமிழநொடு வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம், வகொயம்புததூர.  
மினனஞசல்: srinivasan993.sv@gmail.com

ே.ெதயப்பிரியா, 
உைவியல் து்்ற, தைமிழநொடு வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம்,  

வகொயம்புததூர.
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கரும்புக்ககற்ை ஊடுபயிர:

�ரும்பு சொகுபடி ்சய்துள்ள 
விேசொயிகள் தைஙகள் கரும்புப 

பயிரில் ஊடுபயிரொக உளு்நது, 
பச்்சபபயறு வபொன்ற பயறு 
ே்கக்ளயும், சைப்ப மைறறும் 
தைக்்கபபூணடு வபொன்ற பசு்நதைொள் உரப 
பயிரக்ளயும் ஊடுபயிரொக சொகுபடி 
்சய்து மைண ேளத்தை அதிகரிதது 
உபரி ேருமைொனம் ்ப்றலொம். இ்நதை 
ஊடுபயிர சொகுபடி மூலம் கரும்பு பயிர 
இளஙகுருததுப புழுத தைொக்குதைலில் 

இரு்நது கட்டுபபடுததிப பொதுகொபபதுடன 
்சடிகள் ேளர உதைவுகி்றது. கரும்பு 
பயிரில் ஊடு பயிர ்சய்யும் வபொது,  
குறுகிய ேயது்டய கி்ளகள் இல்லொதை 
வமைவலொட்டமைொன வேரக்ளக் ் கொணட 
உளு்நது, பச்்சபபயறு,  சைப்ப, 
தைக்்கபபூணடு வபொன்ற பயிரக்ள 
கரும்பு நடவு ்சய்தை பினபு கரும்பு 
பொரகளுக்கி்டவய ஒரு ேரி்சயிவலொ 
அல்லது இரு ேரி்சயிவலொ நடவு ் சய்ய 
வேணடும். 

மைைறபொஙகொன நிலததிறகு 

இலொ்பம தரும பே்ளொண்னே நுணுககஙகள் ேற்றும 
ஊடு்பயிர் சொகு்படி ்பற்றி அறிந்து ் கொள்ளுஙகள் 

(்பகுதி-3)

ஊடு்பயிர்
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சைப்பயும், களிமைண நிலததிறகு 
தைக்்கபபூணடும் ஊடுபயிர வி்தைபபு 
்சய்ய வேணடும். சைப்ப மைறறும் 
தைக்்கபபூணடு பயிரக்ள 45-50 
நொட்களில் பூக்கும் தைருைததில் மைடக்கி 
உழுது விடுேதைொல் நிலததில் அஙககப 
்பொருட்கள் அதிகமைொகி உறபததித தி்றன 
அதிகரிக்கி்றது. எனவே கரும்பு நடவு 
்சய்யும் விேசொயிகள் உளு்நது, 
பொசிபபயறு வபொன்ற ஊடுபயிரக்ள 
சொகுபடி ்சய்து உபரி ேருமைொனம் 
்பறுேவதைொடு, சைப்ப மைறறும் 
தைக்்கபபூணடு பயிரக்ள பயிரிடுேதைொல் 
மைண ேளத்தைப ்பருக்கி பயன 
அ்டயலொம். கரும்பு ேயலில் ஏக்கருக்கு 
4 கிவலொ உளு்நது அல்லது பொசிபபயறு 
அல்லது வசொயொ ்மைொச்்ச 6 கிவலொ 
கரும்பு நட்ட 3-ம் நொள் ஊடுபயிரொக 
வி்தைக்கலொம். நீடிததை நவீன கரும்பு 
சொகுபடியில் அதிக இ்ட்ேளி 
இருபபதைொல் ஊடுபயிரொக கொய்கறிகள், 
பயறுே்ககள், ் ேள்ளரி, தைரபபூசணி, 
பசு்நதைொள் உரப பயிரக்ள பயிர 
்சய்யலொம். 

பருத்திக்ககற்ை ஊடுபயிர
பருததி விேசொயிகள் ஊடுபயிர 

சொகுபடி ் சய்ேதைன மூலம் கணிசமைொன 
லொபம் ்ப்றலொம். பருததி நடவு 6 
ேரி்சக்கு ஒரு ேரி்ச தைட்டபபயறு  
நடவு ் சய்யலொம். அல்லது மைக்கொச்வசொளம் 
இவதைவபொல நடவு ்சய்யலொம். வமைலும் 
ஊடுபயிரொக ேரபபு ஓரஙகளில் ் ேண்ட 
அல்லது ஆமைைக்கு பயிரிடலொம். 
பருததிப பயிரில் தைட்டபபயறு ஊடுபயிரொக 
சொகுபடி ்சய்ேதைொல் ்பொறிேணடு 
இனப்பருக்கம் அதிகமைொகி 
அசுவுனி்யப பிடிதது உணணும். 
பருததி்யத தைொக்கும் கொய்பபுழு முதைலில் 
சூரியகொ்நதி பயி்ரவயத தைொக்குேதைொல் 
கொய்பபுழு்ேக் கட்டுபபடுததுதைல் 
இலகுேொகி்றது. வமைலும் சூரியகொ்நதியின 
மைகர்நததி்ன பருததியின சூழி்ன 

உணணும் கணைொடி இ்லபபூச்சி 
அதிகம் விரும்பி உணணும். இவேொறு 
சொறு உறிஞசும் பூச்சிக்ளயும், 
கொய்பபுழுக்களின இளம் பூச்சிக்ளயும் 
கட்டுபபடுததைலொம்.

மைக்கொச்வசொளம் ஊடுபயிரொக 
வி்தைபபதைொல் அதைன மைகர்நதைத்தை 
உணடு, ் பொறிேணடு இனப்பருக்கம் 
அதிகமைொகி்றது  வமைலும் இது பருததி்ய 
தைொக்கும். ்ேண்ட ஊடுபயிரொகப 
பயிரிடுேதைொல், பருததியி்னத தைொக்கும் 
கொய்பபுழுக்கள் அதிகமைொக ் ேண்டப 
பயி்ரவய விரும்பி உணபதைொல் அதைன 
தைொக்குதைல் ் ேண்டப பயிரில் அதிகமைொக 
இருக்கும். ேரபபு ஒரஙகளில் ஆமைைக்கு 
பயிரிடுேதைொல் பருததியி்ன தைொக்கும் 
பு்கயி்லப புழு (புவரொடினியொ) 
தைொக்குதைல் பருததி பயிருக்கு கு்்றகி்றது. 
வமைவல குறிபபிட்டுள்ள ஊடு பயிரக்ள 
தின்நவதைொறும் கணகொணிதது முட்்ட 
குவியல் புழுக்க்ள ் கயொல் ் பொறுக்கி 
அழிக்கவும். வமைலும் பருததி்ய தைொக்கும் 
அ்னதது கொய்பபுழுக்க்ளயும் 
ஒருஙகி்ை்நதை மு்்றயில் 
கட்டுபபடுததைலொம்.

இபபடி நொம் முதைன்மைப பயிருடன 
ஊடுபயிரொக சொகுபடி ் சய்ேதைொல் மிகு்நதை 
நன்மை கி்டக்கும் எனப்தை நனகு 
்தைரி்நது ்ேததிருபபீரகள். ஆகவே 
இ்நதை மைொனொேொரி சமையததில் கணடிபபொக 
ஊடுபயி்ர பயனபடுததுஙகள். 
உண்மையொகவே உஙகளது 
ேருமைொனத்தை ஊடுபயிர சொகுபடி 
இரட்டிபபொக்கும் எனபதில் ஐயமில்்ல.

-முற்றும்.

கட்டு்ரயொளர: 
என்.மதுொலன், 

வேளொண து்ை இயக்குனர(ஒய்வு), 
தைரமைபுரி மைொேட்டம்.  

்தைொடரபுக்கு: 9751506521.
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கமள எஙகள் 

ெழிைாகவும் விற்கலாம்
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ைற்ை வசறிவூட்டப்பட்ட  
அஙகக உரஙகள்:

இரததைக் குருதி எரு்ே கொய 
்ேதது, ்பொடி ்சய்து உரமைொகப 
பயனபடுததைபபடுகி்றது. இ்ற்நதை 
விலஙகுகளின இ்்றச்சிக் கழிவுகள் 
கொய ்ேக்கபபட்டு மைொமிச உரமைொக 
மைொற்றபபடுகி்றது. இது தை்ைச்சததின 

நல்ல ஆதைொரமைொக விளஙகுகி்றது. 
விலஙகுகளிலிரு்நது கி்டக்கக்கூடிய 
்சறிவூட்டபபட்ட அஙகக உரஙகளின 
சரொசரி ஊட்டச்சதது அளவு பின 
ேருமைொறு:

விலஙகுகளிலிரு்நது கி்டக்கக் 
கூடிய ்சறிவூட்டபபட்ட அஙகக 
உரஙகளின சரொசரி ஊட்டச்சதது அளவு:

அஙகக உரஙகள் ஊட்டச்சத்துக்களின அளவு (சதவீதத்தில்)
தமழச்சத்து ைணிச் சத்து சாம்பல் சத்து

இரத்தக்குருதி உரம் 10 - 12 1 - 2 1.0
ைாமிச உரம் 10.5 2.5 0.5
மீன உரம் 4 - 10 3 - 9 0.3 - 1.5

வகாம்பு ைற்றும் குளம்பு உரம் 13 - -
பணபடாத எலும்பு உரம் 3 - 4 20 - 25 -
வெநத எலும்பு உரம் 1 - 2 25 - 30 -

சத்து பேலொண்னே

இயற்னக உரம
(பகுதி - 3)

ைண ெளத்தில் அஙககப் 
வபாருள்களின பஙகு

அஙககப ் பொருள் மிகக் கு்்றேொக 
இரு்நதைொலும், சததுப பரிமைொற்றததில் 
முக்கியமைொன பஙகு ேகிக்கி்றது. இ்ற்நதை 
பயிரின வேரகள், பயிர குப்பகள், 
பல்வேறுபட்ட அஙகக உரஙகளொன 
பண்ை எரு, மைட்கிய எரு, பசு்நதைொள் 
உரம், பூஞசொண, பொக்டீரியொ, புழுக்கள் 
மைறறும் பூச்சிகளிலிரு்நது இது 
்ப்றபபடுகி்றது.

அஙககப் வபாருளின 
வசைல்கள்:

 அஙககப ்பொருள் மைணணின 
இயல்புத தைன்மை, முக்கியமைொக 
மைண அ்மைப்ப வமைம்படுததுகி்றது.

 பொக்டீரியொ, பூஞசொைம் மைறறும் 

இதைர உயிரிகளுக்கொன உைவுப 
்பொருளொக அஙககப ்பொருள் 
்சயல்படுகி்றது.

 அஙககப ்பொருள் இருபபதைொல், 
க்ரயொதை மைண ஊட்டஙக்ள 
க்ரய ்ேதது பயிரகளுக்கு 
கி்டக்கும் ே்கயில் ் சய்கின்றன.

 மைணணின ஊட்டச்சதது ேைஙகும் 
தி்றனில் முக்கிய பஙகு ேகிக்கி்றது. 
ஏ்னன்றொல், அதில் அதிக அளவு 



20இதழ் - 03, வைகாசி

கட்டு்ரயொளரகள்: 

செ.சி.்ர. நிவேதி்தா மைறறும் வோ.சீனிோென், 
மு்னேர பட்ட படிபபு மைொைேரகள் (உைவியல் து்்ற), 
தைமிழநொடு வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம், வகொ்ே.

வநர அயனி பரிமைொற்றம் 
இருக்கின்றது.

 மைணணின நீரப பிடிபபுத தி்ற்ன 
முக்கியமைொக மைைல் கல்நதை 
மைணணில் அதிகபபடுததுகி்றது.

 கடின மைணகளில் கொறவ்றொட்டம் 
மைறறும் நீர ஊடுருவும் தி்ற்ன 
வமைம்படுததுகி்றது.

 நீர மைறறும் கொறறு அரிபபினொல் 
ஏறபடும் மைண இைப்பக் கு்்றக்கி்றது.

 சில பயிரகளின உைவுப 
்பொருளின (தை்ை, மைணி, சொம்பல், 
முதைலியனேறறின) முக்கிய 
ஆதைொரமைொக ்சயல்படுகி்றது.

 அஙககப ்பொருளின இருபபொல் 
பூச்சிக் ் கொல்லி மைறறும் இதைர கடின 
உவலொகஙகளின (Heavy metals) 
கழிவுக் குப்ப வமைலொண்மையில் 
நன்மைத தைரக் கூடியதைொக 
கருதைபபடுகி்றது. - முற்றுவபற்ைது.

வடிவமைப்பு

ஸ்ைொர் வீரொ, சேலம்

மு.்ெயரொஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின் ஊைகக குழு
்சல்ேமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இதழுககு வி்ளம்பரம ்கொடுகக 99407 64680
என்ற ேொட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு ்தொைர்பு ்கொள்்ளலொம.
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விெசாயிகளின குமைதீரக்கும் 
வதாமலகபசி கசமெ மைைம்:

நமைது நொட்டில் தைனியொர து்்றயில் 
ஆகட்டும் அரசுதது்்றயில் ஆகட்டும் 
்தைொ்லவபசி ேழித தைகேல் பரிமைொற்றம் 
அபரிமிதைமைொக ேளரச்சி அ்ட்நதுள்ளது. 
5 லட்சததிறகும் வமைறபட்ட கிரொமைஙகள் 
்பொது ்தைொ்லவபசி ேசதிக்ளக் 
்கொணடுள்ளன. ஆகவே இததைகேல் 
்தைொடரபு மு்்ற்ய வேளொண ் தைொழில் 
நுட்பததிறகு பயனபடுததி 
விேசொயிகளுக்கு ் சய்திக்ள ேைஙக 
முடிவு ்சய்யபபட்டு தைறவபொது நொடு 
முழுேதும் பரேலொக்கபபட்டுள்ளது. 
இச்வச்ே நொடு முழுேதிலும் உள்ள 
விேசொயிகளுக்கு 1800-180-1551 
என்ற இலேச அ்ைபபு எணணின மூலம் 
ேைஙகபபடுகி்றது. 

இது முதைனமுதைலில் 21.01.2004 
ஆம் ஆணடு ஆரம்பிக்கபபட்டு, அவதை 
ஆணடு ஜூன 10 ஆம் வதைதியிலிரு்நது 
இ்நதை வச்ே கொ்ல 6 மைணி முதைல் 
இரவு 10 மைணி ே்ர ்சயல்படுகி்றது. 
ஞொயிறு மைறறும் முக்கிய அரசொஙக 
விடுமு்்ற நொட்கள் தைவிர அ்னதது 
நொட்களிலும் ஒலிபபதிவு ் சய்யும் கருவி 
மூலம் வேளொண ்பருமைக்களின 
ச்நவதைகஙகள் பதிவு ்சய்யபபட்டு 
பரி்நது்ரகள் ேைஙகபபடுகின்றன.

 வகாள்மககள் 
• இ்நதியொவில் வேளொண து்்றயில் 

வமைம்படுததைபபட வேணடிய சேொல்கள் 
எணணிலடஙகொதை்ே. ்பருகிேரும் 
மைக்கள்்தைொ்கக்கு உைவு அளிததிட 
நமைது வேளொண்மை முன்ப விட மிக 
அதிகமைொக ேளரச்சி ்ப்ற வேணடும்.

• ஆரொய்ச்சியொளரகளிடம் இரு்நது விே 
சொயிகளுக்கு கணடுபிடிபபுக்ள 
எளிதில் ்கொணடு ்சல்லவும், விே 
சொயிகளின பிரச்சி்னக்ளக் கண 
டறி்நது அதைறகு தீரவு ்சொல்லவும் ஒரு 
தைகேல் ்தைொடரபு அேசியமைொனதைொக 
இரு்நதைது. அதைறகொக மைொநில வேளொண 
பல்க்லக்கைகஙகள், அரசு சொரொ 
நிறுேனஙகள், வேளொண அறிவியல் 
நி்லயஙகள், தைனியொர உதைவி 
்மையஙகள் அ்னததும் பல்வேறு ேழி 
களில் விேசொயிகளுக்கு வச்ேக்ள 
ேைஙகி ே்நதைன. புதிய உததிக்ள 
்கயொணடு வச்ே ேைஙகும் 
வநொக்கில் இ்நதிய அரசின வேளொண 
து்்ற மைறறும் கூட்டு்றவு வேளொண 
அ்மைச்சகம் விேசொயிகளுக்கொன 
‘கு்்றதீரக்கும் ்தைொ்லவபசி வச்ே 
்மையத்தை’ வதைொறறுவிததைது. இதில் 
பல ்மைொழிகளில் விேசொயிகளின 
கு்்றக்ள வகட்டறி்நது உடனுக்குடன 
பதில் அளிக்கபபடுகி்றது. 

கிசொன் அனழப்பு னேயம
திட்ைஙகள் (பகுதி-1)
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திட்டஙகள்
1. இ்நதிய வேளொண்மை நம் நொட்டு மைக் 

களின உைவுதவதை்ே்ய ் தைொடர்நது 
பூரததி ்சய்யும் கட்மை்ய எதிர 
வநொக்கிச் ்சனறு ்கொணடிருக்கி்றது. 
பல ஆரொய்ச்சிக்ளயும் கணடுபிடிபபு 
க்ளயும் விட அ்தை விேசொயிகளி 
்டவய எடுததுச் ்சல்ேதில் முக்கிய 
கேனம் ்சலுததை வேணடியுள்ளது. 
உண்மையொன மைொற்றமைொனது ஒரு 
விேசொயிக்கும் மைற்்றொரு விேசொயிக் 
கும், ஒரு கிரொமைததிறகும் மைற்்றொரு 
கிரொமைததிறகும் அவதைவபொல் பல பகுதி 
களுக்கு இ்டவயயும் ்சய்திக்ள 
பரபபுேதில் தைொன இருக்கி்றது. அது 
தைகேல் ்தைொழில்நுட்பம் மைறறும் 
வமைம்பொட்டுத து்்றயின மூலவமை 
சொததியம்.

2. மைனிதைேள வமைம்பொட்டு விரிேொக்கப 
பணியில் முக்கிய பிரச்சி்ன விேசொயி 
களிடம் கருதது வகட்பது தைொன. 
எனினும் ்தைொ்லவபசி ேழித தைகேல் 
்தைொழில்நுட்பம் மூலம் விேசொயிகளுக்கு 
வதை்ேயொன தைகேல்கள் உடனுக்குடன 
ேைஙகபபடுகின்றன. 

3. இததிட்டததின முக்கிய வநொக்கம் விே 
சொயிகளுக்கு வதை்ேயொன தைகேல் 
க்ள இலேசமைொக உடனுக்குடன 
அேரகள் விரும்பிய ேணைம் 
அளிபபவதை ஆகும். 

4. இததிட்டம் அதைன நி்்ற கு்்றக்ள 
ஆரொய்்நது சரி ்சய்து ்கொள்ளும் 
அளவில் அ்மைக்கபபட்டுள்ளது. இ்நதை 
அ்மைபபில் பல்வேறு அடிபப்டக் 
கூறுகள் அ்மை்நதுள்ளன.

5. இச்வச்ே நொடுமுழுேதும் 1551 எனறு 

நொனகு இலக்க ்பொது ்தைொ்லவபசி 
எணணின மூலம் ேைஙகபபடுகின்றது.

6. விேசொயிகள் நொட்டின எ்நதை மூ்ல 
முடுக்கில் இரு்நதும் அ்ைக்கலொம். 
இவேொறு விேசொயிகள் ச்நவதைகம் 
வகட்கும் ்பொழுது வச்ே ்மையததில் 
உள்ள வேளொண பட்டதைொரிகள் அ்நதை்நதை 
ஊரகளின ்சொ்நதை ்மைொழியிவலவய 
பதிலளிபபொரகள். 

7. இச்வச்ே ஏலததில் விடபபட்டு மு்்ற 
யொகப பினபறறுவேொரிடம் அளிக்கபபடு 
கி்றது. இ்நதை வச்ேக்்கன 13 
்தைொ்லவபசி நி்லயஙகள் நிறுேப 
பட்டு அதில் பல்வேறு ்மைொழிப புல்மை 
்பற்ற வேளொண பட்டதைொரிகள் பணி 
அமைரததைபபட்டுள்ளனர. இதைன இரண 
டொம் கட்டமைொக பதிலளிக்க பல ேல்லு 
நரகள் வேளொண கல்லூரிகளிலும் 
வதைொட்டக்க்லத து்்றயில் இரு்நதும் 
நியமிக்கபபட்டுள்ளனர.

 -்தைொடரும்...
கட்டு்ரயொளர: 

ே.மவனா ொ்ரதி, முதுக்ல மைொைேர (வேளொண விரிேொக்கம்), 
்சர-இ-கொஷமீர வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம், ஸ்ரீநகர, கொஷமீர-193201.

மினனஞசல்: mano96bharathi@gmail.com
்தைொ்லவபசி எண: 6005454746, 7708787388
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தைமிைகததின ்தைொனறு்தைொட்டு 
்பரும்பொன்மையொன வீடுகளில் 

ச்மையலுக்கு  கட்ல எண்ைவய 
பயனபடுததைபபட்டு ேருகி்றது. இது 
தைமிைகததின முக்கிய எண்ைய் 
விததுபபியிரொகவும் விளஙகி ேருகி்றது. 
இததை்கய சி்றபபு ேொய்்நதை கட்லச் 
சொகுபடியில் ் பரும்பொலும் விேசொயிகள் 

கேனிக்கத தைேறிய வநொயொக  டிக்கொ 
இ்லபபுள்ளி வநொய் உள்ளது. இ்நவநொய் 
ஏறபடின ்பரும்பொன்மையொன 
விேசொயிகள் எவவிதை வமைலொண 
மு்்றக்ளயும் க்டபிடிபபது இல்்ல. 
ஆனொல்  இ்நவநொய் மூலம் நிலக்கட்லயில் 
15% முதைல் 59% ே்ர மைகசூல் இைபபு 
ஏறபடுேதைொக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. 
விேசொயிகளிடம் கு்்ற்நதை முக்கியததுேம் 

்பற்ற இ்நதை டிக்கொ இ்லபபுள்ளி 
வநொயின வமைலொண்மை பறறி கொைலொம்.

வநொய்க்கொரைம் மைறறும் அறிகுறிகள்

கொறறு மைறறும் நிலததில் உள்ள 
மு்ந்தைய பருேததில் பொதிக்கபபட்ட 
தைொேரததின பொகஙகள் மூலம் பரேக்கூடிய 
பூஞசொனததைொல் இ்நவநொய் ஏறபடுகி்றது. 

இ்நவநொயொனது முனபருே இ்லபபுள்ளி 
வநொய், பின பருே இ்லபபுள்ளி வநொய் 
என்ற இரு பருேஙகளில் ஏறபடுகின்றது. 
்ேபபநி்ல 25O முதைல் 30O ் சல்சியஸ 
ே்ர இருக்கும்்பொழுது கொறறில் 
ஈரபபதைம் 80% வமைல் இரு்நதைொல் இ்லகள் 
்தைொடர்நது ஈரபபதைததுடன கொைபபடும். 
இ்நதை சூழநி்லவய இ்நவநொய் பரவுேதைறகு 
மிகவும் சொதைகமைொக உள்ளது.  

கேனிககத் தேறிய கைனலயின் 
டிககொ இனலப்புள்ளி பநொய்

பநொய் பேலொண்னே
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கட்டு்ரயொளரகள்

எ. செந்தமிழ், 
முதுநி்ல வேளொண மைொைேர,  

அணைொமை்லப பல்க்லக்கைகம்.

்சரவகொஸவபொரொ அரொக்கிடிவகொலொ என்ற 
பூஞசொைததைொல் உருேொகும் முன பருே 
இ்லபபுள்ளி வநொய் நிலக்கட்ல 
வி்தைக்கபபட்ட 3 முதைல் 4 
ேொரஙகளுக்குள் ஏறபடுகின்றது. 1 முதைல் 
10 மி.மீ விட்டததில் இ்லகளின 
இரணடு பக்கஙகளிலும் ேட்டமைொன கரும் 
பழுபபு அல்லது கருபபுபபுள்ளிகள் 
இருக்கும். கரும்புள்ளி்யச் சுறறி மைஞசள் 
நி்ற ே்ளயஙகள் கொைபபடும். இதைன 
அறிகுறிகள், கொம்புகளிலும், 
தைணடுகளிலும் கொைபபடும். இ்நவநொய் 
தைொக்கபபட்டொல் இ்லகள் கொய்்நது 
சருகொகி உதிர்நது விடும். 

்சரவகொஸவபொரொ ் பர்சொவனட்டொ 
என்ற பூஞசொைததைொல் உருேொகும் பின 
பருே இ்லபபுள்ளி வநொய் நிலக்கட்ல 
வி்தைக்கபபட்ட 45 நொட்களுக்கு வமைல் 
அறுே்ட கொலம் ே ர் கொைபபடுகின்றன. 
1 முதைல் 6 மி.மீ விட்டததில் ேட்டேடிே 
கருபபு நி்றபபுள்ளிகள் இ்லயின 
அடிபபொகததில் கொைபபடும். பின இ்நதை 
புள்ளிகள் இ்லயின வமைறபு்றததிலும் 
கொைபபடும். இபபுள்ளிகள் ஒனறு 
வசர்நது, இ்லகளுக்கு கொய்்நதை 
வதைொற்றத்தைக் ்கொடுக்கின்றன. 
இறுதியில் இ்லகள் உதிர்நதுவிடுகின்றன.

கைலாணமை முமைகள்:
நிலததில் உள்ள மு்ந்தைய 

பருேததின பயிர கழிவுக்ள அகறறி 

நிலத்தை நனகு தூய்்மையொக 
்ேததுக்்கொள்ள வேணடும். முதைலில் 
இ்நவநொய் தைொக்கபபட்ட ்சடிகள் 
கொைபபட்டொல் அ்நதை ்சடி்ய 
அபபு்றபபடுததுேது நல்லது. இதைன மூலம் 
இ்நதை வநொய் மைற்ற ் சடிகளுக்கு பரேொமைல் 
தைடுக்கலொம். வி்தைக்கும் ் பொழுது ஒரு 
கிவலொ வி்தைகளுடன உயிர பூஞசொைக் 
்கொல்லிகளொன சூவடொவமைொனொஸ 
புவலொரசனஸ 10கிரொம் அல்லது 
டி்ரக்வகொ்டரமைொ விரிடி 4கிரொம் அல்லது 
கொரபனடசிம் என்ற பூஞசொைக் 
்கொல்லியுடன 2 கிரொம் என்ற அளவில் 
கல்நது வி்தை வநரததி ் சய்து வி்தைக்க 
வேணடும். 

கம்பு மைறறும் வசொளத்தை 
நிலக்கட்லயுடன (1:3) என்ற 
விகிதைததில் வி்தைததைொல் இ்லபபுள்ளி 
வநொய்த தைொக்கத்தைக் கு்்றக்கலொம். 
தைஙகள் பகுதியில் உள்ள 
வேளொணவிரிேொக்கதது்்ற்ய அனுகி 
தைஙகள் பகுதிக்கு ஏற்ற வநொய் எதிரபபுத 
தி்றனு்டய ரகஙக்ளத வதைரவு ் சய்து 
நிலக்கட்ல்ய பயிரிடவும். பயிரகளில் 
இ்நவநொய் அதிகம் கொைபபட்டொல் ஒரு 
்ெக்வடருக்கு கொரபனடொசிம் 250 
கிரொம் அல்லது மைொஙவகொ்சப 500 கிரொம் 
அல்லது குவலொவரொதைவலொனில் 1 கிவலொ 
வபொன்ற பூஞசொைக்்கொல்லிக்ள 500 
லிட்டர தைணணீரில் கல்நது இ்லகள் 
நனகு ந்னயும்படி ் தைளிக்க வேணடும்.

ோ. ெ்ரண்ராஜ், 
முதுநி்ல வேளொண மைொைேர, விஸேபொரதி பல்க்லக்கைகம்.

மினனஞசல்: saranrajklsk1@gmail.com
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வசொளம் எனபது கொல்ந்டகளுக்கு 
மிகவும் முக்கிய தீேனப 

பயிரொகவும், மைனிதைரகளுக்கு உைேொகவும் 
திகழ்நது ேருகின்றன. இேறறில் முக்கிய 
கொரணியொக எதிர ஊட்டச்சதது 
சயவனொ்ஜனீசிஸ (Anti-nutritional, 
Cyanogenesis) உள்ளது. இது 
கொல்ந்டகளுக்குத தீேனமைொக அளிக்கும் 
்பொழுது மிகுதியொன நச்சுததைன்மை 
உணடொகும். 

சைக்னாவெனிக் நச்சுத்தனமை
கொல்ந்டக்ள வசொளப பயிரகளில்  

வமைய்பபதினொல் ்ெட்வரொ்சயொனிக் 
அமிலம் (HCN) ் ேளியிடுேதைொல் பருசிக் 
அமில (Prussic acid) விஷம் ஏறபடுகி்றது. 
்ெட்வரொசியொனிக் அமிலம் (HCN)  
்ேளியிடுேதைொல் சில நிமிடஙகள் அல்லது 
சில மைணி வநரஙகளிவலவய கொல்ந்டகளில் 
ஆக்ஸிஜன உறிஞசுே்தை தைடுக்கி்றது. 

இவேொறு நடக்கும் வபொது கொல்ந்டகளுக்கு 
மூச்சுத திை்றல் ஏறபட்டு மைரைததிறகு 
ேழிேகுக்கி்றது. 

நச்சுத்தனமைமைத் தவிரக்கும் 
முமைகள் 

 மைணேளத்தை பரொமைரிக்க 
வேணடும், வபொதுமைொன 
மைணிச்சதது(P) மைணணில் 
இரு்நதைொல் பருசிக் அமிலம் 
(Prussic acid) உறபததி்ய 
தை்ட ்சய்யும் மைறறும் 
தை்ைச்சத்தை நனகு பயனபடுததிக் 
்கொள்ளவும் ேழி ேகுக்கும். 

 அதிக தை்ைச்சதது(N) 
பயனபடுததுேதும் பருசிக் அமிலம் 
ஆனது மிகுதியொக கொைபபடும் 
மைறறும் ் நட்வரட் நச்சுத தைன்மையும் 
தைொேரததில் கொைபபடும். 

பசொ்ளத்தின் நச்சுத்தன்னேயும 
அதன் ்பொதுகொப்பு முனறகளும

கொல்நனை பேலொண்னே
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சமைச்சீரற்ற தை்ைச்சத்தை 
இடுே்தை தைவிரபபதைன மூலமைொக 
பருசிக் (Prussic acid) நச்சுத 
தைன்மை மைறறும்  ்நட்வரட் 
(nitrate) நச்சுத தைன்மையும் 
அ்றவே தைவிரதது விடலொம்.

 இவேொறு ஆபததைொன தீேனப 
பயிரின முக்கியமைொன நி்லகளில் 
(30-45 நொட்கள்) கொல்ந்ட 
களுக்கு அளிபப்தை அ்றவேத 
தைவிரக்க வேணடும்.

  வி்ர்நது ேளரக்கூடிய 
திசுக்களில் அதிக நச்சுததைன்மை 
்கொணட பருசிக் அமிலம் 10 
முதைல் 14 நொட்கள் ே்ர 
இருக்கும்.

முக்கிை குறிப்பு 
 பனியினொல் பொதிக்கபபட்ட 

பயிரகளில் பருசிக் அமிலம் 
மிகுதியொக கொைபபடும்.

 கொல்ந்டக்ள இவேொறு பணியி
னொல் பொதிக்கபபட்ட பயிரில் வமைய்ச் 
ச்ல கு்்ற்நதைபட்சம் ஒனறி 
லிரு்நது இரணடு ேொரஙகளொேது 
தைவிரக்க வேணடும்.

 பொதிக்கபபட்ட கொல்ந்டக்கு புளி 
அல்லது சரக்க்ர்ய முதைலுதைவி 
யொக ேொயில் க்ரதது ஊற்றலொம், 
அவதைொடு உடனடியொக கொல்ந்ட 
மைருததுே்ர அ்ைதது சிகிச்்ச 
அளிபபதைன மூலம் இ்றபபிலிரு்நது 
கொபபற்றலொம்.

ெ.சே. ேரஷ்னி மைறறும் வோ.சீனிோென்
 மு்னேர பட்ட படிபபு மைொைேரகள் (உைவியல் து்்ற), 

தைமிழநொடு வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம், வகொயம்புததூர.
மினனஞசல்: varshuagri08@gmail.com 

அ்லவபசி எண: +919994481295.

கட்டு்ரயொளரகள்

10இதழ் - 01, வைகாசி
2. இடலகளில் வதளித்தல்: இதடன 

1 சதவீதம் எனற அைவில் கோடல 
அல்லது மோடல ்்நைத்தில் இடலகள் 
்நனகு ்நடனயும்படி வதளிக்கவும்.

்யன்்டுதத ைலல ்யிரின் 
ைளர்ச்சிநிவல:
v பயிர்களின முக்கியமோன ெைர்்சசி 

கோலஙகளில் இதடன வதளிக்கவும் 
அல்லது 30 முதல் 45 ்நோட்களுக்கு 
ஒரு முடற பயனபடுத்தவும். 

v இதடன வதளிக்கும்்போது 
பூ்சசிக்வகோல்லி அல்லது பூஞசோன 
வகோல்லி உைன வதளிக்கக் கூைோது. 
பூ்சசிக்வகோல்லிமருநது வதளிப்பதறகு 
7 முதல் 10 ்நோட்களுக்கு முனபு 
அல்லது பினபு 
இநதநுணணுயிரிதிைெத்டத வதளிக்க 
்ெணடும்.

v பிபிஎப்எம் – 1000மி.லி. / ஏக்கர் 
இடலெழி பயனபோடு.

நன்வைகள்:
v விடத முடைப்புத்திறன மறறும் 

்நோறறின ெைர்்சசிடய கூட்டுகிறது.
v ப்சடசயம் உறபத்தி மறறும் இடலப் 

பைப்பிடனயும்  அதிகரிக்கிறது.
v ெறட்சிடய தோஙகும் திறடனப் 

பயிருக்கு ெழஙகுகிறது.
v பழஙகள்,  கோயகள் மறறும் விடதகளின 

தைத்திடனஉயர்த்துகிறது.
v பூக்கும் கோலம் மறறும் அறுெடை 

கோலத்டத குடறக்கிறது.
v மகசூடல10சதவீதம்அதிகரிக்கிறது.

கட்டுடையோைர்: 

ச்ப. ்பவித்ரன 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர்  

(உழவியல் துடற),  
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ் கோயம்புத்தூர்.

அனபோர்நத ெோசகர்க்ை!
விெசோயம் சோர்நத எஙகள் பணிகடை அக்ரிசக்தி எனற பிைதோன இல்சசிடனயில் 

கீழ் ்நோஙகள் இயஙகிெருகி்றோம்.

விெசோயத்திறகோக ்நோஙகள்  வெறும் வசயதிகடை மட்டும் வகோடுப்பது எஙகள் 
்்நோக்கமல்ல, விெசோயம் சோர்நத ஆைோய்சசிகடையும் முனவனடுப்ப்த எஙகள் 
்்நோக்கம்

அதனடிப்படையில் ஏறகன்ெ இநதிய மணணில் விடைநத உணைவுப்வபோருட்களின 
விபைஙகடை ்நோஙகள் ஒனறோக வதோகுத்து பல ெடகயோன ெசதிகளுைன 
உஙகளுக்கோக இடணைத்துள்்ைோம்

இநதியோ முழுதும் உள்ை விெசோய சநடதகளில் 150 சநடதகடை 
ஒருஙகிடணைத்து உள்்ைோம். விடைவில் 1000 சநடதகடை ஒருஙகிடணைக்க 
உள்்ைோம்

நீஙகள் உஙகள் விெசோய சந்தகஙகடை, உஙகளிைம் உள்ை 
விெசோயப்வபோருட்கடை ெோஙக்ெோ, விறக்ெோ மறறும் விெசோயம், கோல்்நடை 
சோர்நத வசயதிகடை வகோடுக்க விரும்பினோல் editor@agrisakthi.com எனற 
முகெரிக்்கோ அல்லது 9940764680 எனற ெோட்ஸ் அப்  எணணிற்கோ 
அனுப்பலோம்

உஙகளுைன இடணைநது ்நோஙகளும், எஙகளுைன இடணைநது நீஙகளும் 
ெைருஙகள்

நீஙகளும் எழுததாைராகலாம்!
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வகள்வி: எனனு்டய ேொ்ைத 
வதைொபபில் நி்்றய கனறுகளில் இ்லல 
புள்ளிபபுள்ளியொ ே்நது அபடிவய 
கொயுதுஙக.. அ்தை வபொட்வடொ எடுதது 
அனுபபிருக்கன, இது எனன பிரச்ச்ன? 
இ்தை எபபடி சரி பணைலொம்னு 
்சொல்லுஙக? - ேொட்சப ேழியொக 
விேசொயி.

பதில்: இதுகுறிதது ்தைொன 
வபொஸவகொ வேளொண்மைக் கல்லூரியின 
உைவியல் து்்ற உதைவிப வபரொசிரியர 
மு. ் ஜயரொஜ் கூறியதைொேது, இது ேொ்ைப 
பயிரில் ்பொதுேொக ஏறபடக்கூடிய 
சிகவடொகொ இ்லபபுள்ளி வநொயொகும். 
இது முதைனமுதைலில் பிஜி தீவில் உள்ள 
சிகவடொகொ பள்ளததைொக்கில் உருேொகி 
50 சதைவீதைம் ே்ர மைகசூல் இைப்ப 
ஏறபடுததி மைற்ற பகுதிக்கு பரவியதைொல் 
இதை்ன சிகவடொகொ இ்லபபுள்ளி வநொய் 
எனறு கூறுகிவ்றொம். இ்நதை வநொயொனது 
முதைலில் நீள்ேட்ட புள்ளிகளுடன மைஞசள் 
நி்றததிலிரு்நது கொபபி நி்றததில் 
ஆரம்பமைொகும். பினபு ்கொஞசம் 
்கொஞசமைொக இ்ல முழுேதும் பரவி 
இ்லகள் கொயத துேஙகும். எனவே 
பொதிபபு ் தைனபடும் இ்லக்ள முதைலில் 
அபபு்றபபடுததி எரிக்கலொம் அல்லது 
உயிரபூஞசொைக் ் கொல்லி கல்நது மைற்ற 
கழிவுகள் கம்வபொஸட் ் சய்ேதில் வசரதது 
இ்தையும் மைக்க ்ேக்கலொம். ேயலில் 

க்ளகள் இல்லொமைல் பொரததுக் ் கொள்ள 
வேணடும், அவதைொடு அடிக்கடி வதை்ேயற்ற 
இ்டக்கட்்டக்ள நீக்கிவிட வேணடும். 
ேயலில் நீர வதைஙகுேது இ்நதை வநொய் 

பரே ேழிேகுக்கும் எனவே சரியொன 
மு்்றயில் ேடிகொல் ேசதி அ்மைக்க 
வேணடும். இதை்னக் கட்டுபபடுததை 
பூஞசொைக்்கொல்லியொன கொரபணடசிம் 
2 கிரொம் ஒரு லிட்டர நீருக்கு என்றளவில் 
அல்லது பவரொபிகொனவசொல் 2 கிரொம் 
ஒரு லிட்டர நீருக்கு என்றளவில் அல்லது 
மைொனவகொசப 2.5 கிரொம் ஒரு லிட்டர 
நீருக்கு என்றளவில் கல்நது 15 நொளுக்கு 
ஒரு மு்்ற என மூனறு மு்்றத 
்தைளிக்கும் வபொது வநொயின தைொக்கம் 
கு்்றயும்.

இ்நதை விேசொயியும் விஞஞொனியும் வகள்வி பதில் பகுதிக்கு தைஙகளு்டய 
ச்நவதைகஙக்ள பு்கபபடமைொகவேொ அல்லது வகள்வியொகவேொ 9940764680 
என்ற ேொட்சப எணணிறவகொ அல்லது editor@agrisakthi.com என்ற 
மினனஞசல் முகேரிக்கும் அனுபபலொம். தைஙகளு்டய வகள்விக்கொன 
பதில்களுடன அடுததை இதைழில் பதிவிடுகிவ்றொம்.

பகள்வி ்பதில் ்பகுதி
விெசாயியும் விஞ்ானியும்
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அனபுள்ள ஆசிரியருக்கு,
அக்ரிசக்தி குழுவுக்கு ேொழததுக்கள். 

கட்நதை இதைழில் ே்நதுள்ள கட்டு்ரகள் 
அனிததும் அரு்மை, அதிலும் மீம் மைறறும் 
கொரட்டூன எளிதைொக புரி்நது ் கொள்ளும்படி 
சி்றபபொக இரு்நதைது. தைறவபொ்தைய 
சூழநி்லக்கு எற்றேொறு வீட்டுத வதைொட்டம் 

மைறறும் மைொடித வதைொட்டம் பறறியும் கட்டு்ர 
்ேளியிட்டொல் நன்றொக இருக்கும்.

- எம். சுதைரசன பிரதீப, 
உதைவிப வபரொசிரியர (உைவியல் 

து்்ற), மைதைர ்தைரசொ வேளொண்மைக் 
கல்லூரி, புதுக்வகொட்்ட.

கைந்த மின்ைதழுககொை ேொசகர்களின் கருத்துககள்

18இதழ் - 01, வைகாசி
மோடுகளின கழிவுகள்

vஇடற்சசி வெட்டுமிைத்தில் உள்ை 
கழிவுகள் - எலும்பு எரு, இைத்தக் 
குருதி எரு, வகோம்பு மறறும் குைம்பு 
எரு, மீனின கழிவுகள்.

v்ெைோண வதோழில் துடறயினுடைய 
துடணைப் வபோருட்கள் – எணவணைய 
பிணணைோக்கு, கரும்பு்ச சக்டக, மறறும் 
சர்க்கடை ஆடலக் கழிவு, பழம் மறறும் 
கோயகறி பதப்படுத்துெதிலிருநது 
ெைக்கூடிய கழிவுகள் மறறும் இனன 
பிற வபோருட்கள்

vபயிர்க் கழிவுகள் - கரும்பு்ச சருகு, 
பயிர்த்தூர் மறறும் இதை வபோருட்கள்

vஆகோயத் தோமடை, கடைகள், நீர்த் 
வதோட்டியின படிவுகள்

vபசுநதோள் உைப் பயிர்கள் மறறும் 
பசுநதடழ உைப் வபோருட்கள்

இயறடக உைஙகடை, பருமனோன 
அஙகக உைஙகள் மறறும் அைர்த்தியுடைய 
அஙகக உைஙகைோக ஊட்ை்சசத்தின 
அைர்த்திடயப் வபோருத்து 
ெடகப்படுத்தலோம்.

- வதோைரும்.....

கட்டுடையோைர்கள்: 

ச்ப.சி.்ர. நி்ேதி்தா
மறறும்  

ககா.சீனிவாசன, 
முடனெர் பட்ை படிப்பு மோணைெர்கள் 

(உழவியல் துடற), 

தமிழ்்நோடு ்ெைோணடமப் 
பல்கடலக்கழகம், ்கோடெ.

பாரம்பரிய முடையில தயாரிக்கும் வாடக  
மரசபசக்கு எணபணெய் எஙகளிைம் கிடைக்கும் 
க்வல எண்வணெய், ததங்காய் எண்வணெய், நலவலண்வணெய்

உயர்்நத தரம், உரிய விவல
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- ல.மீைொ
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கொர்டூன் ேழி பே்ளொண்னே
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வசா. ஹரிஹரன
இளநிமல கெளாணமை இறுதிைாணடு ைாணெர, அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்னஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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அனபுள்ள ேொசகரகளுக்கு 

ேைக்கம்,

அக்ரிசக்தியின முதைல் 
இரணடு மினனிதைழகளும் 
பல்வேறு தைரபபட்ட ேொசகரகளிடம் 
்சனறு வசர்நதுள்ளது. விே 
சொயிகளின ச்நவதைகஙகளுக்குத 
தீரவு கொைக் வகள்வி பதில் 
பகுதி புதிதைொக கட்நதை இதைழில் 
துேஙகபபட்டது. அதில் சிறிது 
புது்மையொக விேசொயிகளின 
பிரச்ச்னக்ள ்தைளிேொகப 
புரி்நது ்கொள்ளும் ேணைம் 
விேசொயிகள் அனுபபும் பு்கப 
படததுடன தீரவுகள் ேைஙகப 
பட்டுள்ளது. 

்தைொடர்நது உஙகளு்டய 
ச்நவதைகஙக்ள எஙகள் 
மினனஞசல் மூலமைொகவும், 
அ்லவபசி எண மைறறும் ேொட்சப 
ேொயிலொகவும் வகட்கலொம். நீஙகள் 
வகட்கும் வகள்விகளுக்கு நிபுைர 
களின பதி்லப ்பறறு அடுத 
தைடுததை இதைழகளில் ் ேளியிடத 
தையொரொக உள்வளொம். ஒவ்ேொரு 
ேொரமும் ் ேள்ளிகிை்மை கொ்ல 
6 மைணிக்கு www.vivasayam.
org என்ற எஙகளது 
இ்ையதைளததிலும் மைறறும் 
விேசொயம் ்சயலியிலும் 
மினனிதை்ை ் ேளியிடுகினவ்றொம். 

எனவே எஙகளது ்சயலி்ய 
தைரவி்றக்கம் ்சய்து ்ேத 
திரு்நதைொல் அதுவே உஙகளுக்கு 
இதைழ ்ேளியொே்தையும் மைற்ற 
வேளொண்மை சொர்நதை 
்சய்திக்ளயும் அறிவிபபில் 
கொட்டும். 

இதைனமூலம் நீஙகள் 
எளிதில் எஙகளது மினனிதை்ை 
படிக்க மைறறும் பினபற்ற முடியும். 
விேசொயிகளும், வேளொண 
மைொைேரகளும், விஞஞொனிகளும், 
வபரொசிரியரகளும், வேளொண 
்தைொழில் மு்னவேொரகளும் 
்தைொடர்நது அக்ரி சக்தி இதைழுக்கு 
தைஙகளு்டய கருததுக்கள், 
கட்டு்ரகள் மைறறும் விளம் 
பரஙக்ள ேைஙகி எஙக்ள 
வமைம்படுததிக்்கொள்ள உதைவுமைொறு 
வகட்டுக்்கொள்கிவ்றன.

ஆசிரியர் ்பககம

- நிரேொக ஆசிரியர, அக்ரி சக்தி.


