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தற்போது தமிழகத்தில் ்கோடை 
வெயில் கோல்்நடைகடை வெகுெோக 

ெோட்டி ெடதக்கிறது. இநத செோலோன 
சூழ்நிடலயிலிருநது விடுபை 
எனவனனன முடறகடைப் பினபறறலோம் 
எனபது குறித்து இநத கட்டுடையில் 
கோண்போம்:
v மை நிழல்களில், ்நல்ல 

கோற்றோட்ைமோன இைஙகளில் 
மோடுகடை கட்ை ்ெணடும்.

v தற்போது வெயிலின தோக்கம் 
அதிகமோக இருப்பதோல் வெயில் 
ஆைம்பிப்பதறகு முனபு கோடலயிலும் 
மறறும் மோடல ்்நைஙகளிலும் 
கோல்்நடைகடை ்மய்சசலுக்கு 
அடழத்து்ச வசல்ல ்ெணடும்.

v வெயில் கோலத்தில் மோடுகளுக்கு 
தணணீர் அதிகமோக ்தடெப்படும் 
அதனோல் கோல்்நடைகளின அருகில் 
்நோள் முழுெதும் தணணீர் 
இருக்கும்படி போர்த்துக் வகோள்ை 

்ெணடும்.
v அ்த்போல கோல்்நடைகடை ஒரு 

்நோடைக்கு 4 முதல் 5 முடற 
்நனறோக குளிப்போட்ை ்ெணடும் 
மோடுகளின ்ம்ல ஈை சோக்கிடன 
்நடனத்து ்போடுெடத தவிர்க்க 
்ெணடும். ஏவனனறோல் ஈை சோக்டக 
்நடனத்துப் ்போடும் ்போது 
மோட்டினுடைய உைலில் உள்ை 
வெப்பம் வெளி்யறோமல் உள்்ை்ய 
தஙகிவிடும். என்ெ 4 முதல் 5 
முடற குளிப்போட்டுெ்த சிறநதது. 

v மதிய ் ெடையில் பசுநதீெனஙகடை 
மோடுகளுக்கு வகோடுக்கலோம். 
அ்த்போல ்கோடைகோலத்தில் 
டெக்்கோலின விடல 
உயர்ெதறகோன ெோயப்பு அதிகமோக 
உள்ைதோல் கிடைக்கும்்போ்த 
ெோஙகி பதப்படுத்தி டெத்துக் 
வகோள்ைலோம்.

v திட்ைமிட்டு ்போதிய பசுநதீெனம் 

கால்நடைகடை 
பராமரிக்கும் 
முடைகள்!

க�ோடை �ோலத்தில்
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உறபத்தி வசயது வகோடுக்கலோம். 
இது ்நல்ல வசரிமோனத்திறகும், 
அதிகப்படி யோன போல் உறபத்திக்கும் 
உதவும்.

v வெப்பத்தோக்கம் குடறநத ் ்நைத்தில் 
போல் கறக்கலோம். இதனோல் அதிகம் 
போல் கறக்கும் பசுக்களின உைலில் 
இருநது வெளியிைப்படும் 
வெப்பமோனது குடறயும்.

v பணடணைடய்ச சுறறி பசுடமயோன 
புல் தடைகடை உருெோக்கலோம். 
இது பணடணையில் வெயில் 
தோக்கத்டதக் கட்டுப்படுத்த 
உதவும்.

v ்நம்முடைய சூழலுக்கு ஏறறோற 
்போல் கோல்்நடைகடைத் ்தர்வு 
வசயது ெைர்ப்பது அெசியம்.

v மோட்டுக் வகோட்ைடகயில் மோட்டிடன 
கட்டும்வபோழுது சரியோன 
கோற்றோட்ைம் இருக்கிறதோ எனறு 
போர்த்துக் வகோள் ெது சிறநதது. 
அ்த்போல, வெயில் கோலஙகளில் 
மோட்டுக் வகோட்ைடகயில் மினவிசிறி 
்போடுெது சிறநதது. ஜனனலில் ஈை 
சோக்கிடன ்நடனத்து கட்டி விடும் 
்போது வெளி்ய இருநது ெரும் 
வெப்பக்கோறறு சறறு தணிநது 
இதமோன கோறறோக உள்்ை வசனறு 
ெரும்.

v ்கோடை கோலத்தில் மோடுகளுக்கு 
தோது உப்பு ்நோள் ஒனறுக்கு ஒரு 
மோட்டிறகு 30 கிைோம் வீதம் கோடல 
அல்லது மோடல ்ெடையில் 
தினமும் வகோடுப்பது சிறநதது.

v அதிகமோக மூ்சசு ெோஙகும் 
மோட்டிறகு இட்லி ்சோைோ (்சோடியம் 
டபகோர்ப்னட்)   ஒரு ்நோடைக்கு 
30 கிைோம் வீதம் வகோடுத்தோல் 
அதிகம் மூ்சசு ெோஙகும் பிை்சசடன 
குடறயும்.

v தற்போது வகோ்ைோனோ ்்நோய 
தீவிைமடைநதுள்ைதோல் பணடணை 
யோைர்கள் ்தடெயில்லோத 
ப ோ ர் ட ெ ய ோ ை ர் க ட ை 
பணடணைக்குள் அனுமதிப்படத 
தவிர்க்க ்ெணடும்.  அப்படி்ய 
அனுமதித்தோலும் ்நனறோக ்சோப்பு 
்போட்டு கோல், டககடை கழுவிக் 
வகோணடு உள்்ை வசல்ல 
அனுமதிக்க ்ெணடும்.

v பணடணைக்கு ெருபெர்களில் 
முகக்கெசம் அணிநதெர்கடை 
மட்டும் உள்்ை விை ்ெணடும். 
அ்த்போல ்நோமும் எஙகு 
வசனறோலும் முகக்கெசம் அணிநது 
வசல்ல ்ெணடும். மோடுகடை 
்மயக்கும் ் போது சமூக இடைவெளி 
விட்டு ் மயக்க ் ெணடும். கோைணைம் 
எனனவெனில் மோடுகளுக்கு ்்நோய 
ெைவில்டல எனறோலும் ்நமக்கு 
ெருெதறகோன ெோயப்புகள் 
அதிகமோக இருப்பதோல் சமூக 
இடைவெளிடய கடைபிடித்து 
ெருமுன கோப்ப்த சோல்ச சிறநதது.

v பணடணைடய தினமும் நீடைக் 
வகோணடும், ெோைம் ஒரு முடற 
படிகோை ்சோைோடெக் வகோணடும் 
சுத்தப் படுத்தி தூயடமயோக 
டெத்திருக்கும் ் போது மோடுகளுக்கு 
வதோறறு ்்நோய பைவுெது 
தவிர்க்கப்படும்.
்ம்ல குறிப்பிட்டுள்ை முடற 

கடைப் பினபறறும் ்போது கோல்்நடை 
கடை வெயிலின தோக்கத்திலிருநது 
மீட்டு ்நனறோக பைோமரிக்கலோம்.

கட்டுடையோைர்: 
ைரு.து. ததசிங்குராஜா, 

கோல்்நடை உதவி மருத்துெர், கோல்்நடை 
மருநதகம், ஆறகளூர்.  

வதோைர்புக்கு: 9443780530, 
மினனஞசல்: desinguraja@hotmail.com
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ைடிைவைப்பு
வீராசாமி, ஸ்ார் கிராபிக்ஸ , தசலம்

நிறுைனம் ைற்றும் சிறப்்ாசிரியர்
வசலைமுரளி

நிர்ைாக ஆசிரியர் 
மு.வஜயராஜ்

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்கக் குழு



4இதழ் - 01, வைகாசி

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்்ரம் வகாடுக்க  99407 64680 
என்ற ைாட்ஸஅப் எண்ணிற்கு வதா்ர்பு வகாள்ளலாம். 

ல.மீனா
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க�ோடை உழவுக்கும் வரலோறு!

‘உழவியலின தநடத’ எனப்படுபெர் 
இத்தோலி ்நோட்டை்ச ் சர்நத பீட்ைர் 

்ை க்்ைசீனஸீ (Pietro de Crescenzi). 
1233-ம் ஆணடுப் பிறநதெர். 
இத்தோலியின ் போ்லோக்னோ (Bologna) 
பல்கடலயில் விஞ்ோனத் 
தில் முடனெர் பட்ைம் வபறறெர். ்̀ கோடை 
உழவு மூலமோக மணணுக்குக் குளிர்்சசியும் 
வெப்பமும் ஒ்ை ் ்நைத்தில் கிடைக்கும்’ 
எனபடத முதனமுதலில் கணைறிநது 
உலகுக்கு உணைர்த்தியெர். உழவியலின 
சோைோம்சஙகடையும், அது மிக மிக 
முக்கியமோன வசயல் எனவும் 
பதிவுவசயதெர்.

3,500 ெருைஙகளுக்கு முனனர், 
`்கோடைக்கோலத்தில் மணடணைக் 
கிைறிவிை ்ெணடும்’ எனறு 
வசோனனெர்கள் எகிப்தியர்கள். 
அெர்களுக்கு வெஙகோயம்தோன முக்கிய 
உணைவு. அடத விடதப்பதறகு ஒரு 
கு்சசியின அடிப்பகுதியில் ஆப்பு ் போல 
ஒனடற மைக்கட்டையில் வசயது 
பயனபடுத்தினோர்கள். மடழக்கோலத்தில் 
வெஙகோயம் அழுகிவிடும் எனபதோல், 
்கோடைக்கோலத்தில்தோன சோகுபடி 
வசயெோர்கள். அெர்களில் ஒருெர் 
ஒவவெோரு குழியோகக் குத்தி ்நைவு 
வசயெதறகு பதிலோக, ஆப்டப டெத்து 
தள்ளுெணடி தள்ளுெது ்போல, 
மணணில் ்்நர்்கோடு்போல 
இழுத்துக்வகோணடு ்போயிருக் கிறோர். 
அதில் வெஙகோயத்டதடெத்து 
மணடணைப் ்போட்டு மூடினோர். அதன 
பிறகு இழுக்கும்்போது கடை்சவசடிகள் 

சோயநதன. ̀குழியோகக் குத்தி ்நடுெடதவிை, 
இழுத்து ்நைவு வசயயும்்போது அதிக 
வெஙகோயமும் விடதக்கலோம்; கடைகளும் 
கட்டுப்படும்’ எனபடதத் 
வதரிநதுவகோணைோர்கள். பிறகு, அநத 
முடறடயப் வபரும்போலோ்னோர் 
பயனபடுத்தத் வதோைஙகினோர்கள். அது 
படிப்படியோக ் மம்பட்டு, உழவு வசயயும் 
முடற உருெோனதோகப் பதிவுகள் பல 
கூறுகினறன.

1,800 ஆணடுகளுக்கு முனனர் 
இநதியோவில் சிநதுசம வெளிப் பகுதியில் 
்கோடைக்கோலத்தில் உழடெப் 
பயனபடுத்தத் வதோைஙகியிருக் கிறோர்கள். 
கி.மு.200 முதல் கி.பி.220-க்கு 
இடைப்பட்ை கோலத்தில் ்நவீன உழவியல் 
முடறகள் சீனோவில் வதோைஙகின. அதன 
வதோைக்கம் தோன அ்சசுப் பலடகக் 
கலப்டப (Mouldboard Plough) 
இதன வசயல்போடு மணடணை வெட்டி 
நீைமோக இழுத்து்ச வசல்லும் முடற 
ஆகும். இது மணணில் ரிப்பன மோதிரி 
கடை உருெோக்கும். அநதக் கடையில் 
விெசோயம் வசயெோர்கள். அெர்கடைப் 
பினபறறி ஐ்ைோப்போவுக்கும், அஙகிருநது 
அவமரிக்கோவுக்கும் வசனறது அநத 
முடற. கிட்ைத்தட்ை 18-ம் நூறறோணடில் 

ககாடை உழவு - ககாடி ்நனடம
(பபான ஏர் கட்டுதல) பகுதி-1
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இநதத் வதோழில்நுட்பம் அவமரிக்கோவுக்கு்ச 
வசனறது.

1837-ம் ஆணடு, திருநதிய ் கோடை 
உழவியல் முடறகடை இல்லினோயஸ் 
பிைோக்ஸ்மித் மறறும் ஜோனடீர் ஆகிய 
இருெரும் உருெோக்கினோர்கள். உடைநது 
்போன இரும்புத் துணடுகடை ெோஙகி 
ெநது, அெறறில் கட்டைகடைப்்போல 
பிைம்பில் வசயத ஆப்பு வசோருகி 
உழவுக்குப் பயனபடுத்தினோர்கள். 1855-
ம் ஆணடு ஜோனடீர் முதனமுதலில் 
கலப்டபக்கோக ஒரு கம்வபனிடயத் 
வதோைஙகினோர். உளிக்கலப்டபடய அநத 
நிறுெனம் மூலம் விறபடன வசயதோர். 
1856-ம் ஆணடு மட்டும் 13 ஆயிைம் 
கலப்டபகள் விறபடனயோகின. 
கலப்டபகடை இழுத்து்ச வசல்ல முதலில் 
மோடுகடைப் பயன படுத்தவில்டல. 
மனிதர்கடைத் தோன பயனபடுத்தினோர்கள். 
அதன பிறகு குதிடையில் வதோைஙகி 
்கோ்ெறுக் கழுடத, கழுடத என 
இறுதியில் மோட்டில் ெநது முடிநதிருக்கிறது.

‘்கோடை உழவு ்கோடி ்நனடம’, 
‘சித்திடை மோச உழவு பத்தடை மோசத் 
தஙகம்’ எனபது ்நம் முன்னோர் ெோக்கு. 
அடதப் வபரும்போலோன விெசோயிகள் 
்ந ட ை மு ட ற ப் ப டு த் து ெ தி ல் ட ல . 
இ̀நதியோவின ்நவீன உழவியலின தநடத’ 
எனப்படுபெர் ்ந்ைநதிை வசைத்ரி. அெர் 
கணடுபிடித்ததுதோன இனடறக்கும் சிறு, 
குறு விெசோயிகள் அதிகம் பயனபடுத்தும் 
ஒறடற உளிக்கலப்டப. அநதத் வதோழில் 
நுட்பத்டதத்தோன ்நோம் ்நோட்டுக் 
கலப்டபயின மூலம் பயனவபறக் 
கறறுக்வகோண்ைோம்; மோட்டு உழவுக்குப் 
பயனபடுத்துகி்றோம். ்̀நோட்டுமைக்கலப்டப 
மூலம் உழவு வசயயலோம்’ எனறு 
வசோனனதும் அெர்தோன. அதன பிறகு 
கலப்டபயில் பல்்ெறு விதஙகள் 
ெநதுவிட்ைன. எநதக் கலப்டபடயப் 
பயனபடுத்தினோலும் ‘ஆழ உழவு 
வசயயுஙகள். அடதயும் 
்கோடைக்கோலத்தில் வசயயுஙகள்’ 
எனபதுதோன அெைது ் கோட்போடு. இனனும் 
கிைோமஙகளில் ்நோட்டுக் 
கலப்டபகடைத்தோன பயனபடுத்துகி்றோம். 
குறிப்போக, ் மலூர் கலப்டபகள் அதிகம் 
பயனபோட்டில் இருக்கினறன. என்ெ, 
உழெர்க்ை... இயறடக வகோடுக்கும் 
இநத ெோயப்டபத் தெறவிைோமல் ் கோடை 
உழவு வசயயுஙகள். அடதயும் ஆழமோக்ச 
வசயயுஙகள்.

- வதோைரும்...

கட்டுடையோைர்கள்: 

ககா.சீனிவாசன 
முடனெர் பட்ை படிப்பு மோணைெர்  
(உழவியல் துடற), தமிழ்்நோடு 

்ெைோணடமப் பல்கடலக்கழகம், 
்கோயம்புத்தூர்.

க.சத்யப்பிரி்யா 
உழவியல் துடற, தமிழ்்நோடு ்ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ்கோயம்புத்தூர்.
மினனஞசல்: srinivasan993.sv@gmail.com
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நீஙக அத்தி பழம் சோப்பிை ஒரு பூ்சசி 
தோன கோைணைம் வதரியுமோ? ் தனீக்கள் 

இல்டல எனறோல் ்நோனகு ெருைத்தில் 
இவவுலகில் உள்ை மனித இனம் 
அழிஞசிடும்னனு வசோல்லுறோஙக....! குழல் 
இடச, அடணைக் கட்டுமோனம் இடெ எல்லோம் 
பூ்சசியிைம் இருநது தோன மனிதன 
கறறுக்வகோணைோன. மனிதன பூ்சசிடயவிை 
பலமோனெனனு நிடனக் கிறீஙகைோ? அதோன 
இல்ல... ஒரு ் பைை்ச வகோசுவினோல் அழிஞசு 
்போன ெைலோறு உணடு....!

ெைவசனடன பைத்தில ெை ெசனம் 
மோறித்தோன இநத தம்மோ துணடு பூ்சசிகள் 
தோன இத்தடன ்ெடலடய வசயயுது. 
பூ்சசிகள் மனித இனத்தின மூதோடதயர்னு  
வசோல்லுறோஙக. மனிதன பிறப்பதறகு பல 
்கோடி ஆணடுகள் முனன்ை பூ்சசிகள் 
பிறநது இருக்கு. இநத உலகம் ஐநது முடற 
வபரும் அழிடெ சநதித்த ்போதும் வபரிய 
வபரிய விலஙகினஙகள் அழிநத ்போதும் 
பூ்சசிகள் அழியல. பூ்சசிகடைத் வதோட்டு 
தோன பரிணைோம ெைர்்சசி அடைநது மனிதன 
்தோனறியிருக்கலோம் எனறு ஆயெோைர்கள் 
வசோல்லுறோஙக.

இநத பூ்சசிகள் மோதிரி விசித்திைமோன 
உயிரினஙகள் ்ெற எதுவு்ம இல்டல 
உலகின மனித எடைடய விை பூ்சசிகள் 
எடை மிக அதிகம் அப்படி இநத உலகத்தின 
மூடலமுடுக்கு எஙகும் நிைம்பி இருக்கு 
எரிமடல குழம்பில் கூை .இப்படிப்பட்ை 
பூ்சசிகள் ் ெைோணடமயில் ்நனடமயோகவும் 
தீடமயோகவும் பல தோக்கஙகடை ஏறபடுத்தி 
இருக்கு.

பயிர்களில் தன மகைநத ்சர்க்டக, 
அயல் மகைநத ் சர்க்டக எனறு இருெடக 
உள்ைது. இதில் அயல் மகைநத ் சர்க்டகயில் 
பூ்சசிகளின பஙகு மிகவும் வபரிது. குறிப்போக 
வதனனந்தோப்பில் ் தனீக்கடை ெைர்த்தோல் 

20-30% ெடை அதிகம் விடை்சசல் 
எடுக்கலோம். கரும்பில் கூை தணடு 
துடைப்போன கணிசமோக சில பயிர்கடை 
தோக்கி இருநதோல் பக்கெோட்டு தூர் அதிகம் 
முடைக்கும். மோ மைத்தில எறும்புகள் 
பூக்கடை ெோை டெக்கும் சில வசல்லுப் 
பூ்சசிகடை உணடு அழிக்கினறன. இப்படி 
பல ்நனடமகள் பூ்சசிகள் மூலம் ்நைக்கிறது. 
ஆனோ ்நோடணையத்துக்கு மறுபக்கம் மோறி 
இநத பூ்சசிகள் தோன உலகில் உருெோகினற 
உணைவு உறபத்தியில் 5இல் ஒரு பஙடக 
அழிக்கிறது அதுமட்டுமினறி தோெைத்திறகு 
டெைஸ் ்்நோயகடை ஏறபடுத்துெதிலும், 
விடை வபோருட்களின தைத்டதக் 
குடறப்பதிலும் வபரும் பஙகு ெகிக்கிறது. 

இதடன சரிவசயய பூ்சசிகடை 
அழிப்பது தோன தீர்வு எனறு நிடனத்தோல் 
்நமக்கு ஏமோறறம் தோன (அது ்நைக்குவும் 
்நைக்கோது) மோறோய அடத ஒரு கட்டுக்குள் 
டெக்க தோன இயலும். இநத உலகம் 
எல்்லோருக்குமோனது எல்்லோரும் எனறோல் 
பூ்சசிகடையும் உள்ைைக்கி தோன. 

இெறறில் ஒனறு குடறநதோலும் உணைவு 
சஙகிலியில் வபரிய போதிப்டப ஏறபடுத்தும். 
அது்போல பூ்சசிகடை அழிக்கும் முயறசி 
பினனோளில் ்நமக்்க எதிைோக திரும்பும், 
்கைைோவில் ்நைநத எண்ைோசல்ஃபோன 
்பரிைர் ்போல். என்ெ எல்லோ 
உயிரினத்்தோடும் ஒனறி ெோழ்ெது தோன 
உயர்நதது உகநதது.

பூச்சிகள்

கட்டுடையோைர்: 

அன்பன சச. விக்னேஷ், 
இைநிடல ் ெைோணடம பட்ைதோரி, 

குளித்தடல. 
வதோைர்பு எண: 8344838960, 

மினனஞசல்: vickysvicky42@gmail.com
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இலாபம் தரும் கவைாணடம நுணுக்கஙகள் மற்றும் 
ஊடுபயிர் சாகுபடி பற்றி அறிந்து பகாள்ளுஙகள்

(பகுதி-1)

இயறடக விெசோயத்தில் ஊடுபயிர் 
சோகுபடி எனபது ஒரு அஙகமோகும். 

எல்லோ விெசோயிகளும் ஒ்ை பயிடை 
மட்டும் ்நம்பியிைோமல் அதனுைன மறவறோரு 
பயிடையும் ் சர்த்து சோகுபடி வசய்தோம் 
எனறோல் வகோஞசம் அதிகமோக ெருமோனம் 
எடுக்க முடியும் அதோெது மோனோெோரி 
பகுதியில் விெசோயிகள் ்சோைத்டத 
மட்டும் பயிர் வசயதீர்கள் எனறோல் 
குடறநத லோபம் மட்டும் வபற முடியும். 
ஒரு்ெடை மடழ வபோயத்து விட்ைது 
எனறோல் ் சோைப்பயிர் ்நமக்கு ்நஷைத்டத 
தநது விடும். என்ெ அநத ் சோைப்பயிர் 
்நடு்ெ ்ெறு ஏ்தனும்  ஊடுபயிர் 
்போட்டு இருநதோல் அதன மூலம் ்நமக்கு 
கணிசமோன லோபம் கிடைக்க 
ெோயப்பிருக்கிறது. குறிப்போக ஊடுபயிர் 
மூலம் 40 லிருநது 60% கூடுதலோக 
லோபம் கிடைக்க ெோயப்பு இருக்கிறது

ஊடுபயிரின அெசியம் மறறும் 
அதனோல் ்நமக்கு கிடைக்கும் ்நனடமகள்:

v முதனடம பயிருக்கு போதுகோப்பு 
அைணைோகவும், ்்நோய பூ்சசித் 
தோக்குதடல தடுத்தும் விடுகிறது.

v மண ெைம் வபருகி, நுணகிருமிகள் 
மூலம் மணணிறகு ்தடெயோன 
அஙகக்ச சத்டத அதிகரிக்க்ச 
வசயதுவிடுகிறது.

v ஒரு இடல தோெைஙகைோன ் சோைம், 
கம்பு, மக்கோ்ச்சோைம் ்போனற 
பயர்களில் இரு இடல தோெைமோன 
போசிப்பயிறு, தட்ைபயிறு, நிலக்கைடல, 
உளுநது ் போனறெறடற ஊடுபயிைோக 
பயிரிைலோம்.

v மோனோெோரி நிலஙகளில் பயிரிைப்படும் 
பயிர்கள் இடலகளின மூலம் தோன 
80% தஙகளுக்குத் ்தடெயோன 
உணைவு உறபத்திடய சூரிய ஒளியின 
மூலம் எடுத்துக்வகோள்கினறன. சூரிய 
ஒளி இடலகளில் அதிக அைவு 
இருநதோல் உணைவு உறபத்தி கூை்ெோ 
குடறய்ெோ ெோயப்பு இருக்கிறது. 
ஆக்ெ இநத சூரிய ஒளிடய சறறு 
குடறக்கும் விதத்தில் ்நோம் ஊடு பயிர் 
வசயதோல் நி்சசயம் ்நமக்கு லோபம் 
கிடைக்கும்.

v விெசோயிகளின மநதிைம் எப்படி 
இருக்க ்ெணடும் எனறோல் “ஒரு 
மைஙகு நிலம், இருமைஙகு உறபத்தி, 
மூனறு மைஙகு லோபம்” எனற விதத்தில் 
இருக்க ்ெணடும்.

கட்டுடையோைர்:  

என.மது்பாலன, 
்ெைோண துடணை இயக்குனர்(ஓயவு),  

தர்மபுரி மோெட்ைம்.  
வதோைர்புக்கு: 9751506521.
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பி பி எப் எம் (PPFM) (வமத்டத்லோ 
போக்ைரியோ) எனபது கோறறு ெோழ் 

உயிரி ஆகும். இயல்போக்ெ 
வமத்டத்லோபோக்ைரியோ ஏைோைமோன 
இடலகளின ் மறபுறத்தில் கோணைப்படும். 
உலக அைவில் பல்்ெறு பகுதிகளில் 
நீர் பறறோக்குடறயினோல் பயிர்கள் 
ெறட்சியோல் போதிக்கப்படுகினறன. 
இநதியோவில் சைோசரியோக 62% 
விடைநிலஙகள் பருெமடழடய சோர்நது 
இருக்கிறது. என்ெ பருெமடழ 
வபோயத்தல் அல்லது முன்ப பருெமடழ 
விடைவபறறல் ் போனற பல்்ெறு பருெ 
கோைணிகைோல் பயிர்கள் ெறட்சிடய 
எதிர்வகோள்கிறது.  அவெோறு 
எதிர்வகோள்ளும் பயிரிடன கோக்க இநத 
திைெ நுணணுயிர் உைமோனது 
உருெோக்கப்பட்டுள்ைது. இது வ்நறபயிர் 

உள்ளிட்ை பல பயிர்கடை ெறட்சியிலிருநது 
கோப்போறற  மிகவும் உதவுகிறது.

முக்கிய வசயல்ாடு:
இநத பி பி எப் எம் எனற போக்டீரியோ 

பயிர் ெைர்்சசி ஊக்கியோன ஆக்ஸின 
மறறும்  டசட்்ைோடகனிடன பயிருக்கு 
அளிக்கிறது. இதடன அடனத்து 
ெடகயோன பயிர்களுக்கும் வதளிக்கலோம். 

வதளிக்கும் அைவு: ஒரு சதவீதம் 
அதோெது ஒரு லிட்ைர் நீரில் 10 மில்லி 
லிட்ைர். 

உ்தயாகிக்கும் முவற:
1. விடத்்நர்த்தி: பரிநதுடைக்கப்பட்ை 

அைெோன விடதயிடன 1% நுணணுயிர் 
திைெத்தில் ்நனகு கலநது 5 முதல் 10 
நிமிைஙகளுக்கு நிழலில் உலர்த்தி 
அதனபின விடதக்கவும்.

பிபிஎப்எம் (PPFM)- நுணணுயிர் உரம்
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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!



11இதழ் - 01, வைகாசி

உலகில் பயிரிைப்படும் நிலக்கடையின 
வமோத்த பைப்பைவில் 25% 

இநதியோவில் பயிரிைப்படுகிறது. உலக 
வமோத்த உறபத்தியில் 19% நிலக்கைடல 
இநதியோவில்தோன உறபத்தியோகினறது. 
2019-20 பயிர் ஆணடில் இநதியோவில் 
8.24 மில்லியன ைன நிலக்கைடல 
எணவணைய வித்துக்கள் உறபத்தி 
வசயயப்பட்டுள்ைது. நிலக்கைடலயோனது 
எணவணைய வித்துகளின அைசன என 
அறியப்படுகிறது. நிலக்கைடல எணவணைய 
பயனபடுத்து்ெோரின எணணிக்டக 
்நோளுக்கு ்நோள் அதிகரித்துக்வகோண்ை 
ெருகிறது. அதனோல் நிலக்கைடல 
பயிரிடும் விெசோயிகளின 
எணணிக்டகயும் வதோைர்நது அதிகரித்து 
ெருகிறது. ஆனோல் நிலக்கைடல பயிரிடும் 
விெசோயிகளுக்கு செோல் விடும் விதமோக 
பல்்ெறு ்்நோயகள் மறறும் பூ்சசி 
தோக்குதல்கள் பயிரில் ஏறபடுகினறது. 
அெறறில் மிக முக்கியமோனது தணைழுகல் 
்்நோய. நிலக்கைடலயில் தணைழுகல் 
்்நோய தோக்கத்தினோல் சோதோைணைமோக 
25% ெடை மகசூல் இழப்பு 
ஏறபடுெதோகவும், சில சமயஙகளில் 80% 
முதல் 90% ெடை மகசூல் இழப்பு 
ஏறபடுெதோகவும் ஆயவுகள் கூறுகினறன.

்்நோய தோக்குதலுக்கோன 
அறிகுறிகள்:

  இந்்நோயோனது ஸ்கிலி்ைோசியம் 
ைோல்ஃப்சி எனற விடத மறறும் மண 
மூலம் பைவும் பூஞசோணைத்தினோல் 
உருெோகினறது. வசடியின ெயது 50 
முதல் 60 ்நோட்கள் இருக்கும் ்போது 

்்நோய தோக்குதல் அதிகம் 
வதனபடுகினறது. வதோைர்்சசியோன 
ெறணை வெப்பநிடலக்கு பிறகு மடழ 
வபயயும்்போது ்்நோய தோக்குதல் 
அதிகமோக கோணைப்படும். மணணில் 40% 
முதல் 50% ெடை ஈைப்பதம் 
இருக்கும்வபோழுது இந்்நோய தோக்குதல் 
அதிகமோக கோணைப்படும்.

்்நோய தோக்கத்தின அறிகுறிகள்:
இநத ் ்நோய தோெைத்தின அடனத்து 

போகஙகடையும் தோக்கும். ஆனோல் 
மணடணை ஒட்டி இருக்கும் 
தணடுப்பகுதியில் அதிக போதிப்பு 
கோணைப்படும். இந்்நோயினோல் 
போதிக்கப்பட்ை வசடியோனது சறறு வெளிர் 
மஞசள் நிறமோக மோறி இடலகள் 
உதிர்த்துவிடுகிறது. இப்பூஞசோணைமோனது 
பயிருக்கு தீஙகு விடைவிக்கும் 
ஆக்சோலிக் அமிலம் ் போனற சில கரிம 
அமிலஙகடை உறபத்தி வசயெதோல் 
்்நோய தோக்கிய வசடியின தணடு 

நிலக்கைடலயில தணைழுகல 
க்நாய் கமலாணடம
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அடிப்பகுதி அழுகிக் கோணைப்படும். சில 
்்நைஙகளில் வெணடமயோன பூஞசோணை 
இடலகள் அழுகிய தணடின ் மல்புறத்தில்  
கோணைப்பைலோம்.  கடுகு ்போனற சிறிய 
அைவு ஸ்கிலி்ைோசியம் எனப்படும் 
பூஞசோணை வித்துக்கள் போதிக்கப்பட்ை 
இைத்தில் கோணைப்படும்.  போதிக்கப்பட்ை 
வசடியில் நீலம் கலநத சோம்பல் நிறமுடைய 
விடதகள் உணைோகினறன. இதனோல் 
எணவணையவித்து உறபத்தியும் 
எணடணையின தைமும் போதிக்கப்படுகிறது. 

்மலோணடம முடறகள்:
நிலக்கைடலயில் தணைழுகல் ் ்நோய 

தோக்கப்பட்ை பிறகு ் மலோணடம வசயெது 
கடினம். என்ெ ்்நோய ெருெதறகு 
முன்ப அதறகோன ்மலோணடம 
முடறகடை ்மறவகோள்ை ்ெணடும்.

முதலோெதோக விடதத்்தர்வு: 
விடதகடை ் தர்நவதடுக்கும் வபோழுது 
்்நோயறற ்நல்ல தைமோன விடதகடை 
்தர்நவதடுக்க ்ெணடும். ஐ.சி.ஜி.வி 
86416, ஐ.சி.ஜி.வி 87359 ்போனற 
்்நோய எதிர்ப்புடைய ைகஙகடை 
பயிரிைலோம். இந்்நோடய உணைோக்கும் 
கோைணி மணணில் ெோழ்ெதோல் ் கோடை 
உழவு வசயது மணடணை ்நனகு 
ஆறவிடுெதன மூலம் இப்பூஞசோணைத்டத 

மணணி்ல்ய அழிக்கலோம். மணணின 
்மல் உள்ை வதோழு உைம் மறறும் 
கழிவுகடை ஆழமோக உழ்ெணடும். 
இப்பூஞசோணைத்தோல் உறபத்தி 
வசயயப்படும் அமிலத்டத எதிர்வகோல்லும் 
ெடகயில் ஒரு வெக்்ைருக்கு 500 
கி்லோ ்ெப்பம் புணணைோக்கு அல்லது 
ஆமணைக்கு புணணைோக்கிடன உழுெதறகு 
முன மணணில் இை ்ெணடும். 
டிடைக்்கோவைர்மோ ெோர்சியோனம்  எனற 
நுணணுயிர் பூஞசோணைக் வகோல்லிடய 
5 கி்லோ / வெக்ைர் எனற அைவில் 
50 கி்லோ வதோழு உைம் அல்லது மணபுழு 
உைத்துைன கலநது மணணில் இை 
்ெணடும். ஒரு கி்லோ விடதக்கு 
டிடை்கோவைர்மோ ெோர்சியோனம்  4 கிைோம் 
எனற அைவில் விடதயுைன ்சர்த்து 
விடத ்்நர்த்தி வசயய ்ெணடும். 
கோர்பணைசிம் எனற 
பூஞசோணைக்வகோல்லிடயயும் ஒரு கி்லோ 
விடதக்கு 2 கிைோம் எனற விகிதத்தில் 
விடத்்நர்த்தி வசயய பயனபடுத்தலோம். 
பயிர்களில் இந்்நோயக்கன அறிகுறிகள் 
வதனபட்ைோல் பூஞசோணைக் வகோல்லிகடை 
போசனநீருைன கலநதுவிை ்ெணடும்.  
வசடிகளுக்குள் ஊடுருவி வசயல்படும் 
பூஞசோணைக் வகோல்லிகைோன 
வெக்சோகன்சோல், புைபிகோன்சோல் 
ஆகியெறடற பயனபடுத்தலோம்.

 
கட்டுடையோைர்கள்:

எ. சசந்தமிழ், 
முதுநிடல ்ெைோண மோணைெர், 

அணணைோமடலப் பல்கடலக்கழகம்.

கா. ச்ரண்ராஜ், 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர், 
விஸ்ெபோைதி பல்கடலக்கழகம்.

மினனஞசல்:  
elasisenthamil@gmail.com 
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சீடம வெள்ைரி, மருநது வெள்ைரி, 
முள் வெள்ைரி மறறும் ் மறகு இநதிய 

வெள்ைரி என பல்்ெறு வபயர்களில் 
அடழக்கப்படும் இநத வெள்ைரியின 
அறிவியல் வபயர் குக்கூமிஸ் சோடிெஸ் 
ெர். அஙகோரியோ ,  குக்கூர்பி்ைசி 
குடும்பத்டத்ச சோர்நதது. கைநத 10 
ெருைஙகளில் தமிழகத்தின முக்கிய 
பணைப் பயிைோக இநத சீடம வெள்ைரி 
விெசோயிகளின மத்தியில் மோறியுள்ைது. 
தமிழகத்தில் ஆணடு்தோறும் சுமோர் 
9,500 ஏக்கர் பைப்பைவில் திணடுக்கல், 
திரு்சசி , தஞசோவூர், திருெணணைோமடல, 
தர்மபுரி, கிருஷணைகிரி, ் சலம், விழுப்புைம் 
மறறும் திருவ்நல்்ெலி ஆகிய 
மோெட்ைஙகளில் 39,500 வமட்ரிக் ைன 
சோகுபடி வசயயப்படுகிறது. தமிழகத்தில் 
பனனோட்டு நிறுெனஙகளுைன ஒப்பநத 
்ெைோணடம (Contract farming) 
அடிப்படையில் இநத சீடம வெள்ைரி 
சோகுபடி வசயயப்பட்டு ெருகிறது.

சாகு்டி வதாழிலநுட்் முவறகள்
பருெம்: மிதமோன வெப்பம் இதன 

ெைர்்சசிக்கு ஏறறதோகும். தமிழகத்தில் 
டிசம்பர் - ஜனெரி  மறறும்  ஜூன-
ஜூடல மோதத்தில் பயிரிைப்படுகிறது. 
இருப்பினும் ்நல்ல மணெைத்துைன கூடிய 
்போதிய அைவு நீர் போசன ெசதி 
வகோணடிருநதோல் ஆணடு முழுெதும் 
சோகுபடி வசயயலோம்.

மண: வபோதுெோக சீடம 
வெள்ைரியோனது அடனத்து விதமோன 
மண ெடககளிலும் ்நனகு ெைைக்கூடியது. 
கோை அமிலத்தனடம 6.0 - 6.8 ெடை 

வகோணை மணைல் கலநத களிமண 
உகநததோகும். 

விடதயைவு:  ஒரு ஏக்கருக்கு 800 
கிைோம் விடத ்போதுமோனது ஆகும். 

விடத ்்நர்த்தி: விடதகடை 
டிடைக்்கோவைர்மோ விரிடி 4 கிைோம் 
அல்லது சூ்ைோ்மோனோஸ் 10 கிைோம் 
அல்லது கோர்வபனைோசிம் 2 கிைோம் / 
கி்லோ விடத எனற அைவில் விடத 
்்நர்த்தி வசயய்ெணடும்.

விடதப்பு மறறும் பயிர் இடைவெளி: 
120 வசனடி மீட்ைர் அகலமுள்ை போர் 
சோல் அடமத்து, 30 வசனடி மீட்ைர் 
இடைவெளியில் போத்தியின பக்கெோட்டில் 
இருபுறமும் இைணடு விடதகடை ்நைவு 
வசயய ்ெணடும்.

உை ்மலோணடம: கடைசி 
உழவின்போது 25 ைன/எக்ைர் மக்கிய 
வதோழு உைம் இை்ெணடும். 150 கி்லோ 
தடழ்சசத்து, 75 கி்லோ மணி்சசத்து 
மறறும் 100 கி்லோ சோம்பல்சத்து 
ஆகியெறடற  மூனறு பகுதிகைோக 
பிரித்து அடி உைம், மூனறோெது ெோைம் 
மறறும்  ஐநதோெது ெோைம் என 

பசழிக்க டவக்கும் சீடம பவள்ைரி 
(Gherkin) சாகுபடி
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இை்ெணடும். அ்மோனியம் ட்நட்்ைட் 
மறறும் வபோட்ைோசியம் ட்நட்்ைட் இெறடற 
ெோைம் ஒரு முடற 3 கிைோம்/லிட்ைர்  
எனற அைவில்  இடலெழி ஊட்ைமோக 
வகோடுக்கலோம்.

நீர் ் மலோணடம: நீர் ் மலோணடம 
மறறும் உை ்மலோணடம ஆகியடெ 
மகசூடல தீர்மோனிக்கக் கூடிய மிக 
முக்கிய கோைணிகைோக சீடம வெள்ைரியில் 
இருக்கினறன.  4 முதல் 5 ்நோட்களுக்கு 
ஒரு முடற நீர் போய்சசுதல் அெசியம்.

கடை ் மலோணடம: ்நைவு வசயத 
10 -ெது ்நோள் மறறும் 30 -ெது 
்நோட்களில் கடை எடுத்து மண 
அடணைத்தல் ்ெணடும்.

பநதல் அடமத்தல்: ்நைவு வசயத 
்ததியிலிருநது 25-ெது ்நோளில் பறறு 
கம்பிகள் உருெோகினறன. 6 அடிக்கு 
ஒரு சவுக்கு அல்லது மூஙகில் அல்லது 
்ெறு ஏ்தனும் உறுதியோன கு்சசிகடை 
்நை்ெணடும். இநத கு்சசிகளில் 
கிடைமட்ைமோக சணைல் கயிறு அல்லது 
கம்பிகடை வகோணடு கட்ை ் ெணடும். 
பினபு சிறிய சணைல் கயிறு வகோணடு 
வசடியின அடிப்போகத்தில் கட்டி வகோடி 
பைர்ெதறகு ஏறறெோறு ் ம்ல வகோணடு 
ெை ்ெணடும். இதன மூலம் எளிதோக 
அறுெடை வசயயலோம் மகசூல் இழப்பு 
தவிர்க்கப்படும்.

பூச்சி ைற்றும் தநாய் தைலாண்வை:
வெள்டை ஈ, அசுெனி மறறும் 

இடலப்்பன ஆகியெறடற கட்டுப்படுத்த 
டைவமத்்தோ்யட் 1.5 மில்லி / லிட்ைர் 
அல்லது மோலத்தியோன 1.5 மில்லி 
மருநதிடன ஒரு லிட்ைர் தணணீரில் 
கலநது வதளிக்க்ெணடும். வெள்டை 
ஈக்கடை கட்டுப்படுத்த மஞசள்   நிற 
ஒட்டும் வபோறி ஏக்கருக்கு 10 - 12 
டெக்க ்ெணடும். அசுவினிடய 
கட்டுப்படுத்த  நீல நிற ஒட்டும் 

அட்டைகடை ஏக்கருக்கு 10 - 12 
டெக்க ்ெணடும். பழ ஈக்கடை 
கட்டுப்படுத்த பழ ஈ வபோறிகடை 
ஏக்கருக்கு 8 -10 டெக்க ்ெணடும். 
சோம்பல் ்்நோயிடன கட்டுப்படுத்த 
கோர்பனைோசிம் 0.05 சதவிகிதம்  (0.5 
கிைோம் / லிட்ைர்) வதளிக்க்ெணடும்

அறுைவ்
  ்நைவு வசயத ் ததியிலிருநது 30 

- 35 ்நோட்களுக்கு பிறகு அறுெடை 
வசயயலோம். கோயகளின அைவு வபோறுத்து 
முதல் தைம் (3 - 4 கிைோம்)  30 மில்லி 
மீட்ைர், இைணைோம் தைம் (30+ மில்லி 
மீட்ைர்), மூனறோம் தைம்  (100+ மில்லி 
மீட்ைர் ) எனறு தைம் பிரிக்கப்படும். 
தினசரி அறுெடை வசயதல் ் ெணடும். 
30 முதல் 45 ்நோள் ெடை அறுெடை 
வசயயலோம். அறுெடை வசயயப்பட்ை 
கோயகடை சம்பநதப்பட்ை ஒப்பநத 
நிறுெனஙகள் விெசோயிகளிைம் இருநது 
்்நைடியோக தினமும் வகோள்முதல் வசயது 
வகோள்கினறன. பினபு இநநிறுெனஙகள் 
இநத கோயகடை முடறயோக பதப்படுத்தி 
வெளி்நோடுகளுக்கு ஏறறுமதி 
வசயகினறன. 

வபரும்போலும் இடெ 
ஊறுகோயகளுக்கு பயனபடுத்தப்ப 
டுகினறன. ்நல்ல நீர்ப்போசன ெசதியுைன 
கூடிய மணெைம் வகோணடிருநதோல் 12 
- 15 வமட்ரிக் ைன / வெக்ைர் வபறலோம் 
. வசோட்டு நீர் போசனம் மூலம் சோகுபடி 
வசயெதன மூலம் ்மலும் 30-40 
சதவிகிதம்  அதிக மகசூல் வபற முடியும்.

கட்டுடையோைர்:  

்ப. பி்ரவீனகுமார், 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர், 

தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 
பல்கடலக்கழகம், ் கோடெ. 

மினனஞசல்:  
pkmagriculture@gmail.com
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பிைதோன மநதிரி கிசோன சம்மன நிதி 
(பி.எம்-கிசோன) எனபது 

விெசோயிகளுக்குக்கோன மத்திய அைசின 
்நலத்திட்ைமோகும். இது இநதிய அைசினோல் 
100% நிதி அளிக்கப்படுகிறது. இநத 
திட்ைம் 1.12.2018 முதல் ்நடைமுடறயில் 
உள்ைது. இத்திட்ைத்தின கீழ் மூனறு 
சமமோன தெடணைகளில் விெசோயிகளுக்கு 
ரூபோய 2,000/- எனற அடிப்படையில் 
ஒவவெோரு ஆணடும் ரூபோய 6,000/- 
எனற நிடலயோன வதோடகடய மத்திய 
அைசு ெழஙகுகிறது.

ைவரயவறகள்
• இத்திட்ைத்திறகோன குடும்பத்தின 

ெடையடற கணைென, மடனவி மறறும் 
பதிவனட்டு ெயதுக்குட்பட்ை குழநடதகள். 

• இநத நிதி உதவிடயப் வபற 
்ெணடும் எனறோல் விெசோயிகளுக்கு 

2 வெக்்ைருக்கு குடறெோக (சிறு 
மறறும் குறு விெசோயி) அதோெது 5 
ஏக்கருக்கும் குடறெோக விெசோய நிலம் 
டெத்திருக்க ்ெணடும். 

்யன்கள்
• மத்திய அைசு விெசோயிகளுக்கு 

ெழஙகும் இநத நிதி உதவியோனது ஏடழ 
விெசோயிகளின ெருெோயோக 
மட்டுமில்லோமல் பயிர்கோலஙகளில் 
அெர்களுக்குத் ் தடெப்படும் நிதியோகவும் 
இருக்கும்.

• விெசோயிகளுக்குக் கைன 
அளித்து விட்டு அடதத் தள்ளுபடி 
வசயெடத விை உதவித்வதோடகயோக 
அளித்தோல் அைசுக்கும், ்நோட்டின 
வபோருைோதோைத்திறகும் வபரியைவில் 
போதிப்பு இருக்கோது.

பிரதான மந்திரி கிசான சம்மன நிதி
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திட்்ததிற்கு 
உட்்்ாதைர்கள்

• முனனோள் மறறும் தற்போடதய 
அடம்சசர்கள், மத்திய / மோநில அைசு 
ஊழியர்கள்.

• கைநத மதிப்பீட்டு ஆணடில் 
ெருமோன ெரி வசலுத்திய அடனத்து 
்நபர்கள்.

• மோதோநதிை ஓயவூதியம் ரூ.10,000 
/ அல்லது அதறகு ் மறபட்ை அடனத்து 
்மலதிக / ஓயவு வபறற ஓயவூதியதோைர்கள்.

• மருத்துெர்கள், வபோறியோைர்கள், 
ெக்கீல்கள், பட்ைய கணைக்கோைர்கள் 
மறறும் கட்டிைக் கடல்ர்கள் ்போனற 
ெல்லு்நர்கள்.

்திவு வசய்யும் முவற
விெசோயிகள் அெர்கைோக்ெ 

தஙகள் பதிவுகடை பிைதம மநதிரி கிசோன 
அதிகோைப்பூர்ெ ெடலத்தைம் (https://
pmkisan.gov.in/) மறறும் PMKISAN 

எனற டக்பசி வசயலி ெோயிலோக வசயய 
முடியும்.

சிறு மறறும் குறு விெசோயி தஙகைது 
ஆதோர் எண, நிலத்தின சர்்ெ எண 
மறறும் கஸ்ைோ எண விெைஙகள் வகோணடு 
தோஙகைோக்ெ பதிவு வசயயலோம். 
இ்சவசயலி மறறும் ெடலத்தைம் 
மூலமோக்ெ விெசோயிகள் தஙகள் ெஙகி 
கணைக்கில் இநத பணைம் ெநதுவிட்ைதோ 
இல்டலயோ எனபடத வதரிநதுக் 
வகோள்ைலோம்.

கட்டுடையோைர்: 

்பா. ச்பரிநா்தன 
மறறும் 

்சா. மணிசஙகர், 
ஆைோய்சசி மோணைெர்கள், 

வதோடலயுணைர்வு மறறும் புவியியல் 
தகெல் துடற, தமிழ்்நோடு 

்ெைோணடமப் பல்கடலக்கழகம், 
்கோடெ.  

மினனஞசல்: 
b.sabarinathan97@gmail.com
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இயறடக உைம் எனபது தோெை மறறும் 
விலஙகுகளின கழிவுகளிலிருநது 

கிடைக்கும் ஊட்ை்சசத்தின மூலம் 
தயோரிக்கப்படுகிறது. சிடதவுறுதலுக்கு 
பிறகு ஊட்ை்சசத்துக்கள் 
வெளிெருகினறன. பயிரின உறபத்தித் 
திறடன ்மம்படுத்துெதறகோக 
விலஙகுகள், மனிதன மறறும் 
கோயகறிகளின கழிவுகடைப் 
பயனபடுத்துதல் மறறும் ்சகரித்தல் 
எனபது ்ெைோணடமயில் வதோனறு 
வதோட்டு ெழக்கத்தில் இருக்கிறது. 
அஙகக படிெஙகளிலுள்ை தோெை ஊட்ை்ச 
சத்துக்கடை உள்ைைக்கிய விலஙகுகள், 
தோெைம், மறறும் மனிதக் கழிவுகளிலிருநது 
வபறப்பட்ை அஙககப் வபோருள்க்ை 
இயறடக உைம் அல்லது எருெோகும், 
இயறடகயோக இருக்கக் கூடிய அல்லது 
வசயறடகயோன ்ெதிப்வபோருள்கடை 

உள்ைைக்கிய ஊட்ை்சசத்துக்கடை 
வசயறடக உைஙகள் எனறு 
அடழக்கி்றோம். குடறெோன 
ஊட்ை்சசத்துடைய இயறடக உைம், அதிக 
அைவு எ்சசப்பயடன உள்ைைக்கியது. 
அதிக ஊட்ை்சசத்துக் வகோணை 
வசயறடக உைஙகடைக் கோட்டிலும் இது 
மணணின இயல்பு குணைஙகடை 
்மம்படுத்துகிறது. 

இயறடக உைத்தின முக்கியமோன 
ஆதோைஙகள்:

vகோல்்நடைத் வதோழுெத்தின கழிவுகள் 
- சோணைம், சிறுநீர், சோணை எரிெோயுக் 
கலத்தில் உள்ை ்சறறுக் குழம்பு.

vமனிதன ெோழும் இைஙகளில் இருநது 
ெரும் கழிவுகள் - மலக்கழிவு, சிறுநீர், 
்நகைக் கழிவுகள், கழிவு நீர், சோக்கடைக் 
கழிவு, கழிவுப் படிமம்.

v்கோழிப்பணடணைக் குப்டப, ஆடு, 

இயற்டக உரம்
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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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முருஙடக்ச வசடியோனது விடைவில் 
ெறட்சிடயத் தோஙகி ெைைக் கூடிய 

ஆறறல் வபறறதோகும். முருஙடக மைத்தின 
கோய, இடல, பூக்கள் ்போனறெறறில் 
அதிக டெட்ைமின மறறும் தோது்சசத்துகள் 
நிடறநது இருக்கினறன. ்மலும் 
முருஙடக விடதயிலிருநது எடுக்கும் 
எணவணையில் அதிக புைதம் மறறும் 
ஃ்போலிக் அமிலம் உள்ைன. தற்போது 
இயறடக முடறயில் விடைவிக்கும் 
முருஙடக இடலயில் இருநது 
தயோரிக்கப்படும் முருஙடக இடலத்தூள் 
அதிக அைவில் ஏறறுமதி வசயயப்பட்டு 
்நல்ல ெை்ெறடபப் வபறறுள்ைது. 
இத்தடகய  பயனகடையும், மதிப்டபயும் 
வகோணை முருஙடகயில் இடலப்புழு, 
பூவமோக்கு புழு, கம்பளிப்புழு, கோய ஈ, 
மைப்பட்டைத் துடைப்போன, ்தயிடலக் 
வகோசு, வசம்்பன சிலநதி ்போனற 
பூ்சசிகள் தோக்கத்டத ஏறபடுத்துகிறது.

இதில் வபண ் தயிடல பூ்சசியோனது 
இைம் தணடுகளில் பூஙவகோத்துகள்

மறறும் வசடியின இடுக்குகளில் 
80 முதல் 100 முட்டைகடை இடுகிறது. 
அப்படி டெக்கப்பட்ை ஏழு முதல் எட்டு 

்நோட்கள் ஆன முட்டைகளிலிருநது இைம் 
்தயிடலக் வகோசு வெளி்ய ெநது 
வசடியின சோறடற உறிஞசி உணணை 
ஆைம்பித்துவிடும். இைம் பூ்சசிகள் 10 
முதல் 15 ்நோட்களில் ்நனகுெைர்நது 
சிகப்பு மறறும் பழுப்பு நிறத்தில் 
கோணைப்படும்.

தற்போது ்தயிடலக் வகோசு 
மிகப்வபரிய அைவில் ்சதத்டத 
ஏறபடுத்தி விெசோயிகடை 
கெடலக்குள்ைோக்குகிறது. தமிழகத்தில் 
அதிக அைவில் முருஙடக சோகுபடி 
வசயயும் பகுதிகைோன திணடுக்கல், 
கரூர், ஈ்ைோடு, மதுடை, தூத்துக்குடி, 
்தனி மறறும் பல மோெட்ைஙகளில் இதன 
தோக்கம் மிகுதியோக கோணைப்படுகிறது. 
இநத பூ்சசியோனது வசடியின சோறிடன 
உறிஞசும்்போது பூ்சசியின ்ந்சசு உமிழ்நீர் 
தோெை திசுக்கடை ்சதப்படுத்தும். 
்சதமோன பகுதிகள் சிகப்பு மறறும் பழுப்பு 
புள்ளிகைோக மோறி பிறகு இைம் தணடுகள் 
சுருணடு கோயநது விடுகிறது. பூ்சசியின 
தோக்குதல் அதிக அைவில் இருப்பின 
முருஙடக மைம் முழுடமயோக கோயநத 
நிடலயில் கோணைப்படும். அப்படி 

முருஙடக 
சாகுபடிடய 
பாதிக்கும் 
கதயிடலக் பகாசு இளம் ததயிவலக் வகாசு
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போதிக்கப்பட்ை  மைஙகள் மீணடு படழய 
நிடலடமடய அடைெது மிகவும் கடினம் 
ஆகிவிடும்.

இதன விடைெோக 80 முதல் 100 
சதவீதம் மகசூல் இழப்பு ஏறபைவும் 
ெோயப்புள்ைது. 

இநதப் பூ்சசியோனது ் தயிடலடய 
முதனடம உணைெோகக் வகோணடு பிறகு 
முருஙடக, முநதிரி, ்ெம்பு, வகோயயோ, 
புளியமைம், திைோட்டச, மிைகு, இலெம் 
பஞசு மைம் ்போனற பல தோெைஙகடை 
தனது உணைவு பட்டியலில் ் சர்த்துள்ைது. 
ஆடகயோல் அருகில் ் மறகணை மைஙகள் 
மறறும் பயிர்கள் இருப்படத தவிர்த்து 
விடுெது ்நல்லது. 

கட்டுப்்டுததும் முவற 
்தயிடலக் வகோசு பூ்சசிகள் தோக்கிய 

பகுதிகடை ்சகரித்து முழுடமயோக 
அழித்துவிைவும். மினைல் ஆயில் 5 சதவீத 
கடைசடலத் வதளிப்பதன மூலமோகவும் 
மோதத்துக்கு இைணடு முடற பூக்கள் 
பூக்கத் வதோைஙகும் முனபிலிருநது 
பரிநதுடைக்கப்பட்ை பூ்சசிக்வகோல்லி 
மருநதுகடை (தியோக்்லோப்ரிட் 
(Thiacloprid 21.7 SC), 
தியோவம்தோக்்ோம் (Thiamethoxam 

25 WG), புவைோஃவப்னோ்போஸ் 
(Profenophos 50 EC) வதளிப்பதன 
மூலம் கட்டுப்படுத்தலோம். ்மலும் 
உயிரியல் பூ்சசி கட்டுப்போட்டிறகு உதவும் 
்நனடம வசயயும் பூ்சசிகைோன சிலநதிகள் 
மறறும் மல்லோை இடறவிழுஙகிகடை 
போதுகோப்பதன மூலமோகவும் 
கட்டுப்படுத்தலோம்.

காய்்நது காணெப்்டும் கிவளகளின் முவனகள்

ைளர்ச்சி முதிர்்நத ததயிவலக் வகாசு

கட்டுடையோைர்கள்: 

்தா. ச்த. செ்ய்பால் 
மறறும் ககா. சீனிவாசன, 

முடனெர் பட்ை படிப்பு மோணைெர்கள், 
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடம 

பல்கடலக்கழகம் ் கோயம்புத்தூர்.
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அனபுள்ை ெோசகர்களுக்கு 
ெணைக்கம்,

 அக்ரி சக்தியின http://
vivasayam.org இடணையதைம் 
மறறும் விெசோயம் வசயலி பல்்ெறு 
தைப்பட்ை மக்களின கெனத்டத 
ஈர்த்துள்ைடதத் வதோைர்நது இதடன 
அடுத்தக் கட்ைத்திறகு வகோணடு 
வசல்லும் முயறசி்ய அக்ரி சக்தி 
ெோை மினனிதழோக உஙகள் 
அடல்பசியின திடையில் 
தெழ்கிறது. தற்போதுள்ை தகெல் 
வதோழில்நுட்ப யுகத்தில் 
வபரும்போலோன ெோசகர்கள் மின 
புத்தகஙகள் மறறும் மினனிதழ்கடைப் 
படிப்பதில் ஆர்ெம் கோட்டி 
ெருகினறனர். அ்த்போல 
எழுத்தோைோர்களும் மினனிதழ்களில் 
வெகுெோக எழுதி ெருகினறனர். 
தற்போது நிடறய ்ெைோணடம 
சோர்நத இதழ்கள் வெளிெநதோலும் 
இனனும் விெசோயம் சோர்நத 
இதழ்களின ்தடெ எனபது 
அதிகரித்துக் வகோண்ை இருக்கிறது. 
கோைணைம் தற்போது வெளிெரும் 
இதழ்கள் விறபடன ் ்நோக்கத்திறகோக 
“ஒரு ஏக்கரில் 5 லட்சம் ெருமோனம்” 
எனபது ்போனற அட்டைப் பை்ச 
வசயதி்யோடு போர்ப்பெர் கணகடைக் 

கெர்ெ்தோடு நினறு விடுகினறன. 
யோரும் விெசோயத்தின 
மறுபுறத்டதயும், அறிவியல் 
பூர்ெமோன விசயஙகடை முதனடமப் 
படுத்தும் ்்நோக்கத்திலும் 
வசயல்படுெதில்டல. இநத 
குடறடயப் ்போக்கும் விதத்தில் 
அடனத்து ்ெைோண 
வதோழில்நுட்பஙகடையும், அறிவியல் 
சோர்நத ் ெைோண விைக்கஙகடையும், 
விெசோயிகளுக்கோன உதவிகடையும் 
முனவனடுக்கும் ்்நோக்கில் அக்ரி 
சக்தி இதழ் துெஙகப்பட்டுள்ைது. 
விெசோயிகளும், ்ெைோண 
மோணைெர்களும், விஞ்ோனிகளும்,  
்பைோசிரியர்களும், ்ெைோண 
வதோழில் முடன்ெோர்களும் 
வதோைர்நது அக்ரி சக்தி இதழுக்கு 
தஙகளுடைய கருத்துக்கள் மறறும் 
கட்டுடைகடை மறறும் 
விைம்பைஙகடை ெழஙகி எஙகடை 
்மம்படுத்திக்வகோள்ை உதவுமோறு 
்கட்டுக்வகோள்கி்றன.

ஆசிரியர் பக்கம்

- நிர்ெோக ஆசிரியர், அக்ரிசக்தி.


