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கீரை வரைைளில் ஒன்றான புதினறா 
நல்்ல நறுமணம் கைறாண்ட ஒரு 
மருத்துவ மூலிரையறாகும். 

ைருவவப்பிர்ல மற்றும் கைறாத்்தமல்லிரய 
வ�றா்லவவ புதினறாவும் உணவுக்கு 
மணமூட்டுவ்தற்ைறாை �யன�டுத்்தப் 
�டுகி்து. புதினறா வரு்டம் முழுவதும் 
அறுவர்ட கெயயக்கூடிய �யிரைளில் 
ஒன்றாகும். இ்தற்கு ைறா்லநிர்ல எதுவும் 
கிர்டயறாது. ஆனறால் ஜூன - ஜூர்ல 
மறா்தஙைளில் ந்டவு கெயய சி்ந்த �ருவம் 
ஆகும்.

பயிரிடும் முறை:
நி்லத்ர்த நனகு �ண�டுத்தி மக்கிய 

க்தறாழு உைம் இ்ட வவணடும். பினபு 
ெறாகு�டிக்கு ஏற்்வறாறு �றாத்திைள் 
அரமத்துக் கைறாள்்ளவவணடும். �றாத்திக் 
ைட்டிப் புதினறா நறாற்ர் ந்டவு கெயய 
வவணடும். இது க�றாதுவறாை �த்தியஙைள் 
மூ்லம் இனப்க�ருக்ைம் கெயயக்கூடியது. 
சிறிது வவர இருந்தறாலும் நனகு ்தரைத்து 
வ்ளரும் ்தனரம உர்டயது. ்தயறார 
கெயதுள்்ள �றாத்திைளில் 40 x 40 கெ.மீ 
இர்டகவளியில் புதினறாரவ ந்டவு கெயய 
வவணடும். புதினறா ெறாகு�டிக்கு உப்பு 
நீரை �றாயச்சினறால், அது விர்ளச்ெர்ல 
�றாதிக்கும். எனவவ நல்்ல நீரை மட்டும் 
�றாயச்ெ வவணடும். மூனறு நறாட்ைளுக்கு 
ஒரு முர் ்தணணீர �றாயச்சும் வ�றாது 
புதினறா நன்றாை வ்ளரும். ஒரு எக்்டருக்கு 
்தரைச்ெத்து 30 கிவ்லறா, மணிச்ெத்து 
60 கிவ்லறா மற்றும் ெறாம்�ல் ெத்து 10 
கிவ்லறா கைறாடுக்ைக்கூடிய உைஙைர்ள 
அடியுைமறாை இ்ட வவணடும். ந்டவு கெய்த 
60 மற்றும் 120 ரவத்து நறாளில் ஒரு 

எக்்டருக்கு 30 கிவ்லறா ்தரைச்ெத்து 
உைத்ர்த இைணடு முர் பிரித்து 
இ்டவவணடும். ஒவகவறாரு அறுவர்டக்கு 
பினனரும் உைமி்ட வவணடும். 
வ்தரவக்வைற்� ரைக் ைர்ள எடுத்து 
ைர்ளைர்ள ைட்டுப்�டுத்்த வவணடும். 
பூச்சித் ்தறாக்கு்தல் அதிைமறாை இருக்ைறாது. 
சி்ல இ்டஙைளில் கவள்ர்ளப் பூச்சி 
அல்்லது புருட்வ்டறானியறா ைருப்புப் புழு 
்தறாக்கு்தல் ைறாணப்�ட்்டறால் இஞ்சிப் 
பூணடுக் ைரைெல் க்தளிக்ை்லறாம். ந்டவு 
கெய்த 5வது மறா்தத்தில் மு்தல் 
அறுவர்டயும் அ்தன பினனர மூனறு 
மறா்த ைறா்ல இர்டகவளியிலும் அறுவர்ட 

கெயய வவணடும். நல்்ல முர்யில் 
�ைறாமரிப்பு கெய்தறால் நறானகு ஆணடுைள் 
வரை நல்்ல மைசூல் எடுக்ை்லறாம். ஒரு 
வரு்டத்திற்கு ஒரு எக்்டரிலிருநது  
15 - 20 ்டன புதினறா கிர்டக்கும். 

பயனகள்:
உ்டலுக்கு வநறாய எதிரப்புச் ெக்தி 

அளிக்ைக்கூடியது. உணரவ கெரிமறானம் 
கெயயவும், உணவு கெரிமறானம் 
ெம்மந்தமறாை வரும் கவப்�த்ர்தயும் 
ைறாயச்ெர்லயும் நீக்ைவல்்லது. 
வயிற்றுப்வ�றாக்கு ஏற்�ட்்ட ெமயம் 

புதினோககீடை பயிரிடும் 
முடை�ள் மற்றும் பயன�ள்

சோகுபடி
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மு. ஜீவா,  முதுைர்ல மறாணவர (உைவியல் துர்),  

்தமிழநறாடு வவ்ளறாணரமப் �ல்ைர்லக்ைைைம், வைறாயம்புத்தூர.
மினனஞ்ெல்: jeevamurugesan16@gmail.com

க்தறார்லவ�சி எண: 8508716351

க�ா.சீனிவாசன்,  முரனவர �ட்்ட �டிப்பு மறாணவர  
(உைவியல் துர்), ்தமிழநறாடு வவ்ளறாணரமப் �ல்ைர்லக்ைைைம், வைறாயம்புத்தூர.

ைட்டுரையறா்ளரைள்

புதினறாக்கீரை துரவயர்ல ெறா்தத்து்டன 
வெரத்து ெறாப்பிட்டு வந்தறால் 
வயிற்றுப்வ�றாக்கு நிற்கும். மூச்சுத்திண்ல் 
நிற்ை புதினறா இர்லரயச் சிறி்த்ளவு 
எடுத்து மூனறு மணி வநைம் ்தணணீரில் 
ஊ்ரவத்து பின அந்த நீரை குடித்்தறால் 
மூச்சுத்திண்ல் பிைச்ரன நீஙகும். 

புதினறாரவ உ்லரத்திப் வ�றாடி கெயது 
�ற்க�றாடியறாை உ�வயறாைப்�டுத்தினறால் 
�ற்ைளுக்கு நல்்லது. ஈறுைளும் வலிரம 
க�ரும். மஞ்ெள் ைறாமறார்ல, வறா்தம்,வ்ட்டு 
இருமல், வெறாரை, நைம்புத் ்த்ளரச்சி 
ஆகியவற்றுக்கும் புதினறாக் கீரை சி்ந்த 
மருந்தறாைப் �யன�டுகி்து.

வடிவமைப்பு

ஸைோர் கிைோபிகஸ, சேலம்

மு.ஜெயைோஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின ஊை�க குழு
ஜசல்வமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இதழுககு விளம்பைம் ஜ�ோடுக� 99407 64680
எனை வோட்ஸஅப் எண்ணிற்கு ஜதோைர்பு ஜ�ோள்ளலோம்.
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இயற்ரை விவெறாயம், கெயற்ரை 
விவெறாயம் அரனத்துக்கும் 
ஆ்தறாைமறாை இருப்�து மண. அந்த 

மணரணக் கி்ளறிவிடுவது்தறான உைவு 
மற்றும் விவெறாயத்தின அடிப்�ர்ட ஆகும். 
ெம்�றா முடிந்ததும் அவசியம் வைறார்ட 
உைவு கெயய வவணடும். க்தனவமற்கு 
�ருவக்ைறாற்று மற்றும் வ்டகிைக்கு 
�ருவக்ைறாற்று மரைக�யயும் மறானறாவறாரி 
மற்றும் புஞ்ரெ நி்லஙைளில் �யிரெறாகு�டி 
நர்டமுர்யில் உள்்ளது. மு்தற்�யிர 
ெறாகு�டி ஆனி-ஆடி மறா்தஙைளில் 
துவஙகி, இைண்டறாவது �யிர ர்த 
மறா்தத்தில் அறுவர்ட கெயயப்�டுகி்து. 
இர்டப்�ட்்ட ைறா்லமறான மறாசி மு்தல் 

ரவைறாசி மறா்தம் வரை நி்லம் உைவினறி 
�ல்வவறு இைப்புைளுக்கு ஆ்ளறாகும் 
நிர்லயில் ்தரிெறாை உள்்ளது. அப்க�றாழுது 
நம் வயர்ல உழுது புழுதிக்ைறா்லறாை 
கெயயவவணடும். 

மறாரி(மரை) வரும் ஓரிரு மறா்த வைறார்ட 
ைறா்ல இர்டகவளியில் அ்தறாவது 
( � ங கு னி - சி த் தி ர ை - ர வ ை றா சி 
மறா்தஙைளில்) ெறாகு�டி நி்லத்ர்த ்தரிெறாை 
வி்டறாமல் ெட்டி ை்லப்ர�க்கைறாணடு 
உழுவர்தவய வைறார்ட உைவு எனகிவ்றாம். 
்தற்வ�றாது உள்்ள விவெறாயிைள் க�றானவனர 
ைட்டுவர்த �றாரக்ை முடிவதில்ர்ல. 
க�ரும்�றா்லறான  விவெறாயிைளி்டம் ஏர 

க�ோடை உழவு - க�ோடி நனடமை
(ஜபோன ஏர் �ட்டுதல்) �குதி-2
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மறாடுைள் இல்ர்ல. வைறார்ட உைவு 
என�ர்தப் க�ரும்�றாலும் கெயவதில்ர்ல. 
மரைக்ைறா்லத்தில் கெயயும் உைரவவி்ட, 
வைறார்டக்ைறா்லத்தில் கெயயும் உைவு்தறான 
முக்கியமறானது. மரைக்ைறா்லத்தில் 
வ�றாதுமறான ஈைம் இருக்கும். அந்த 
ஈைத்தில் உைவு கெயயும்வ�றாது, 
மணணுக்குள் குளுரமயறான ்தனரம்தறான 
உருவறாகும். ஆனறால் வைறார்டக்ைறா்லத்தில் 
உைவு கெயயும்வ�றாது, கவப்�ம், குளுரம 
இைணடும் மணணுக்குக் கிர்டக்கும். 
இப்�டி இைணடும் கிர்டக்கும்வ�றாது்தறான 
மணணின ைட்டுமறானம் �்லப்�டும்’ 
எனகி்து அறிவியல்.  

வதலாடிப்புழுதி கஃசலா உணக்கின பிடிதவதருவும் 
வெண்லாது சலா்ப் படும்.

            - திருவள்ளுவர

வகலாற் உழவு வகலாடி நனறை எனை பழவைலாழிக்வகற்ப 
இதன பயனகள் ப்ெலாகும். 

மணரணப் புைட்டிவிடும் வ�றாது, 
மு்தலில் மண கவப்�மறாகி, பி்கு குளிை 
வவணடும். இது்தறான உைவியல் 
முர்யின அடிப்�ர்ட. வைறார்ட உைவின 
சூத்திைமும் அது்தறான. அ்தறாவது ைறாயநது 
குளிர்தல். அந்த நிர்லக்கு மணரணக் 
கைறாணடு கெல்வது்தறான வைறார்ட உைவு. 
அப்�டிப் �்தப்�டுத்திய மணணில்்தறான 
�யிரைள் கெழிப்�றாை வ்ளரும்.

வகலாற் உழவின அெசியம்!
v ர்தமறா்த அறுவர்டயின வ�றாது, 

ெறாகு�டி கெய்த �யிரிலிருநது 
கைறாட்டிய இர்லச்ெருகுைள் 
நி்லத்தின வமல் வ�றாரரவயறாை 
இருக்கும்.

v அறுவர்டக்குப்பின வவரின 
அடிக்ைட்ர்டைள் மக்குவ்தற்கு 
அதிை வறாயப்பினறி இருக்கும்.

v வமல்மண இறுக்ைமறாை ைறாணப்�டும். 
இ்தனறால் மரை நீர பூமிக்குள் 
இ்ஙைறாமல் வமல் மணணு்டன 

மரை நீர கவளிவயறும்.
v நி்லத்வ்தறாடு மக்ை வவணடிய 

�யிரைள், ெருகுைள் ைறாற்றுவீசும் 
வ�றாது வவறு இ்டஙைளுக்கு 
எடுத்து கெல்்லப்�டும்.

v முநர்தய �யிரின தூரைள் 
ைரையறானின ்தறாக்கு்தலுக்குட்�ட்டு 
�யனினறி விையமறாகும்.

வகலாற் உழவு வசய்யும் முறை!
நி்லத்தின வமட்டுப் �குதியிலிருநது 

்தறாழவறான �குதிரய வநறாக்கி உைவு 
கெயய வவணடும். இைண்டறாவது உைவு, 
குறுக்கு வெத்திலிருக்ை வவணடும். 
இப்�டி நறானகு உைவு கெயய வவணடும். 
குறுக்கு உைவு கெயயறாமல் வநரவைறா்டறாை 
உைவு கெய்தறால், மரை க�யயும்வ�றாது 
வமட்டுப் �குதியில் இருக்கும் ெத்துைள் 
்தறாழவறான �குதிக்குப் வ�றாயவிடும். 
குறுக்கு உைவு இருந்தறால் ெத்துக்ைள் 
ஆஙைறாஙவை ்தடுக்ைப்�டும்; மரைநீரும் 
பூமிக்குள் இ்ஙகும். வைறார்டயில் 
இைணடு மரை கிர்டக்கும். மு்தல் 
மரையிவ்லவய உைவு கெயதுவி்ட 
வவணடும். அப்வ�றாது்தறான இைண்டறாவது 
மரை நீரை மணணுக்குள் வெமிக்ை 
முடியும்.

-க்தறா்டரும்....

ைட்டுரையறா்ளரைள்: 

வகலா.சீனிெலாசன
முரனவர �ட்்ட �டிப்பு மறாணவர  
(உைவியல் துர்), ்தமிழநறாடு 

வவ்ளறாணரமப் �ல்ைர்லக்ைைைம், 
வைறாயம்புத்தூர.

க.சதயப்பிரியலா
உைவியல் துர், ்தமிழநறாடு 

வவ்ளறாணரமப் �ல்ைர்லக்ைைைம், 
வைறாயம்புத்தூர.

மினனஞ்ெல்: 

srinivasan993.sv@gmail.com
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பருமனனறான அஙைைப் க�றாருட்ைள் 
குர்வறான ெ்தவீ்தம் கைறாண்ட 

ஊட்்டச்ெத்துக்ைர்ள உள்்ள்டக்கியது 
மற்றும் இ்தரன அதிை அ்ளவில் 
�யிரைளுக்கு இ்ட வவணடும். �ணரண 
உைம், மட்கிய உைம், �சுந்தறாள் உைஙைள் 
�ருமனனறான அஙைைப் க�றாருட்ைளின 
ஆ்தறாைஙைள் ஆகும். இர்தப் 
�யன�டுத்துவ்தறால் ஏற்�டும் நனரமைள்:
1. நுண ஊட்்டச்ெத்துக்ைர்ள 

உள்்ள்டக்கிய ்தறாவை ஊட்்டச் 
ெத்துக்ைர்ள வைஙகுகி்து.

2. மண இயல் நிர்லக் குணஙை்ளறான 
மண அரமப்பு, நீர பிடிப்புக் 
கைறாள்்ள்ளவு மற்றும் �்ல 
குணஙைர்ள வமம்�டுத்துகி்து.

3. சிர்தவுறு்தலின வ�றாது 
ைரியமி்லவறாயுரவ கவளிவிடுவ்தறால் 
ைரியமி்ல உைமறாைச் கெயல்�டுகி்து.

4. �யிர ஒட்டுணணி நூற்புழுக்ைள் 
மற்றும் பூஞ்ெறாணைள் ஓை்ளவிற்கு 
ைட்டுப்�டுத்துகி்து. மணணிலுள்்ள 
நுணணுயிரைளின அ்ளரவ 
மறாற்றுவ்தறால் அர்தக் 
ைட்டுப்�டுத்்த்லறாம்.

பணறண உரம்:
�ணரணயில் உள்்ள 

ைறால்நர்டைளின  ெறாணம் மற்றும் சிறுநீர, 
�ணரணக் குப்ர� மற்றும் ைறால்நர்டத் 
தீவனக் குப்ர�ைளின சிர்தக்ைப்�ட்்ட 
ை்லரவ ்தறான �ணரண உைமறாகும். 
ெைறாெரியறாை, சிர்தக்ைப்�ட்்ட �ணரண 
எருவில் 0.5 ெ்தவீ்தம் ்தரைச்ெத்து(N), 
0.2 ெ்தவீ்தம் மணிச்ெத்து(P), 0.5 
ெ்தவீ்தம் ெறாம்�ல்(K) ெத்தும் உள்்ளது. 

்தற்வ�றாது விவெறாயிை்ளறால் ்தயறாரிக்ைப்�டும் 
�ணரண உை முர  ்்தவ்றானது. சிறுநீரில் 
1 ெ்தவீ்தம் ்தரைச்ெத்து, 1.35 ெ்தவீ்தம் 
ெறாம்�ல் ெத்தும் உள்்ளது. சிறுநீரில் 
இருக்ைக் கூடிய ரநட்ைஜன யூரியறா 
வடிவத்தில் இருக்கும். இதுவும் 
ஆவியறா்தல் மூ்லம் இைப்ர� ஏற்�டுத்தும். 
வெமிப்பின வ�றாது கூ்ட ஊட்்டச்ெத்துக்ைள் 
அரிப்பு மற்றும் ஆவியறா்தல் மூ்லம் 
இைக்ைப்�டுகி்து. எப்�டி இருந்தறாலும் 
இைப்ர� ்தவிரப்�து கெயல்முர்யில் 
முடியறா்த ஒன்றாகும். 

�ணரண உைம் ்தயறாரிக்ை ஏற்் 
�யிரைள்: ைறாயைறிப் �யிரை்ளறான 
உருர்ளக்கிைஙகு, ்தக்ைறாளி, ெரக்ைரை 
வள்ளிக் கிைஙகு, வைைட், முள்்ளஙகி, 
கவஙைறாயம் மற்றும் �்ல. �ணரண உைம் 
்தயறாரிக்ை ஏற்் மற்் �யிரைள்: ைரும்பு, 
கநல், வநப்பியர புல் மற்றும் �ைப்�யிரை்ளறான 
ஆைஞ்சு, வறாரை, மறா, வ்தறாட்்டம் 
�யிரை்ளறான க்தனரன.

�ணரண உைத்தில் உள்்ள முழு 
ஊட்்டச்ெத்தும் உ்டனடியறாை �யிரைளுக்கு 
கிர்டக்ைறாது. 30 ெ்தவீ்த ்தரைச்ெத்து, 
60 - 70 ெ்தவீ்தம் மணிச்ெத்து, 70 
ெ்தவீ்தம் ெறாம்�ல் ெத்து மட்டுவம �யிருக்கு 
கிர்டக்கும்.

வசம்ைறி ைற்றும் 
வெள்்லாட்டு உரம்:

கெம்மறி மற்றும் கவள்்ளறாட்டினுர்டய 
எச்ெஙைளில் �ணரண உைம் மற்றும் 
மட்கிய உைஙைளில் உள்்ள ஊட்்டச்ெத்ர்த 
வி்ட அதிை ஊட்்டச்ெத்து உள்்ளது. 
ெைறாெரியறாை, இந்த உைத்தில் 3 ெ்தவீ்த 

சத்து மேலாண்ே இயற்கை உரம்
�குதி-2பருமைனனோன அங��ப் ஜபோருட்�ள்:
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்தரைச்ெத்து, 1 ெ்தவீ்தம் மணிச்ெத்து, 
2 ெ்தவீ்தம் ெறாம்�ல் ெத்து இருக்கி்து. 
கெம்மறி அல்்லது கவள்்ளறாடுைளின 
க்தறாழுவத்தினுர்டய குப்ர�க் 
கூ்ளஙைர்ள சிர்தவுறுவ்தற்ைறாை 
குழிைளில் வ�றா்ட வவணடும். பின வயலில் 
இ்ட வவணடும். இந்த முர்யில் சிறுநீரில் 
உள்்ள ஊட்்டஙைள் வீணறாைப் வ�றாகின்து. 
இைண்டறாவது முர் ஆடுைர்ள வவலி 
வ�றாட்டு வயலில் அர்டத்து ரவத்்தல். 
இந்த முர்யில் ஆடுைள் வயலில் இைவு 
முழுவதும் அர்டத்து ரவக்ை வவணடும். 
மணணில் வெரக்ைப்�ட்்ட சிறுநீர மற்றும் 

ஆட்டுக் ைழிவுைர்ள கைறாத்துக் ை்லப்ர� 
அல்்லது சிறுை்லப்ர� கைறாணடு சிறிது 
ஆைத்திற்கு உழுது வி்ட வவணடும்.

வகலாழிப்பணறண உரம்:
�்ரவைளின எச்ெக் ைழிவுைள் 

விரைவறாை சிர்தவுறும். தி்ந்த நிர்லயில் 
இந்தக் ைழிவுைர்ள ரவத்திருந்தறால் 30 
நறாட்ைளுக்குள் 50 ெ்தவீ்த ்தரைச்ெத்து 
இைப்பு ஏற்�டும். வைறாழிப் �ணரண 
உைத்தில் ்தரைச்ெத்து மற்றும் மணிச்ெத்து, 
மற்் எருக்ைர்ளக் ைறாட்டிலும் அதிை்ளவு 
இருக்கி்து. 

ப் தரப்பட்் எணவணய் பிணணலாக்கில உள்் 
ஊட்்ச்சததுக்களின சரலாசரி அ்வு:

பிணணறாக்குைள்்  ஊட்்டச்ெத்துக்ைளின அ்ளவு (ெ்தவீ்தத்தில்)
்தரைச் ெத்து மணிச் ெத்து ெறாம்�ல் ெத்து

உணணத் ்தகுதியற்் பிணணறாக்குைள்

�ருத்தி விர்தக் ைட்டி  
(வ்தறாலுரிக்ைறா்தது)

3.9 1.8 1.6

புஙைக் ைட்டி 3.9 0.9 1.2
இலுப்ர�க் ைட்டி 2.5 0.8 1.2

கெநதூைக் ைட்டி (வ்தறாலுரிக்ைறா்தது) 4.9 1.4 1.2

உணணத் ்தகுதியுள்்ள பிணணறாக்குைள்

வ்தஙைறாய ைட்டி 3.0 1.9 1.8
�ருத்தி விர்த ைட்டி (வ்தறாலுரித்்தது) 6.4 2.9 2.2

நி்லக்ை்டர்லக் ைட்டி 7.3 1.5 1.3
ஆளி விர்தக் ைட்டி 4.9 1.4 1.3

வ�றாயள் ைட்டி 4.7 1.8 1.3
ைடுகு விர்தக் ைட்டி 5.2 1.8 1.2

கெநதூைைக் ைட்டி (வ்தறாலுரித்்தது) 7.9 2.2 1.9
எள் ைட்டி 6.2 2.0 1.2

க்தறா்டரும்.....
ைட்டுரையறா்ளரைள்:  

பெ.சி.ர. நிகவதிதா    மற்றும்    க�ா.சீனிவாசன், 
முரனவர �ட்்ட �டிப்பு மறாணவரைள் (உைவியல் துர்),  
்தமிழநறாடு வவ்ளறாணரமப் �ல்ைர்லக்ைைைம், வைறாரவ.
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விவெறாயிைள் குர்வில்்லறா 
வருமறானம் க�் ஒரு முக்கிய 
�யிர, அ்தனு்டன ஊடு�யிர, 

வைப்பு �யிர, ெறால் �யிர ெறாகு�டி என 
அரனத்ர்தயும் ஒருஙகிரணத்து 
கெய்தறால் அதிை ்லறா�ம் க�் முடியும்.  
்தற்க�றாழுது மறானறாவறாரி நி்லஙைளில் 
விவெறாயிைள் கீழக்ைண்ட முர்ைர்ள 
ைர்டபிடிக்கி்றாரைள். குறிப்�றாை கெறால்்ல 
வவணடுகமன்றால் நி்லக்ை்டர்லயில் 
நறானகு வரிரெக்கு ஒரு வரிரெ 

ஆமணக்கு �யிர கெயகி்ரைள். இ்தனறால் 
நி்லக்ை்டர்லயில் வைக்கூடிய அரனத்து 
பூச்சிைளும் மு்தலில் ஆமணக்கு �யிரைத் 
்தறாக்குகி்து. அ்தனறால் நி்லக்ை்டர்ல 
�யிருக்கு எந்த �றாதிப்பும் ஏற்�டுவதில்ர்ல. 
நமக்கு ஆமணக்கில் இருநது ஒரு ்லறா�ம் 
அவ்த ெமயத்தில் ஆமணக்கு �யிரில் 
இருநது  மற்க்றாரு ்லறா�ம் கிர்டக்கி்து. 
இந்த ஊடு�யிர ெறாகு�டி மூ்லம் நி்லத்திற்கு 
வ்தரவயறான அஙைைச் ெத்துக்ைள் 
எல்்லறாம் நனகு கிர்டக்கி்து.

குறைவில்லா ்லாபம் தரும் ஊடுபயிர் சலாகுபடி

இலோபம் தரும் கவளோண்டமை நுணுக�ங�ள் மைற்றும் 
ஊடுபயிர் சோகுபடி பற்றி அறிந்து ஜ�ோள்ளுங�ள்

(பகுதி-2)
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என்.மதுபாலன், 
ஓயவுக�ற்் வவ்ளறாண துரண 
இயக்குனர, ்தரமபுரி மறாவட்்டம்.  
க்தறா்டரபுக்கு: 9751506521.

மு்தனரம �யிருக்கு அருகில் �யிறு 
வரைை்ளறான ்தட்ர்டப் �யிறு, உளுநது, 
ைறாைறாமணி, �றாசிப் �யிறு, கமறாச்ரெ, 
அவரை வ�றான்வற்ர் வ்ளரப்�்தறால் 
அவற்றின மூ்லம் நமக்கு மைசூலும், 
அறுவர்டக்கு பினபு அ்தன ைழிவுைள் 
மணணிற்கும் உைமறாகி்து. 
எடுத்துக்ைறாட்்டறாை �ருத்தியில் 
ஊடு�யிைறாை எனன எனன �யிர 
வ�றா்ட்லறாம் என்றால் ைணடிப்�றாை �யறு 
வரையறான உளுநது /�றாசிப்�யறு 
்தட்ர்டப்�யறு, கவணர்ட 
கைறாத்்தவைஙைறாய, அவரை வ�றான் 80 
மு்தல் 85 நறாட்ைள் வயது உர்டய �யிரை 
�யிரி்ட்லறாம். வைப்பு �யிைறாை �ருத்தி 
வயர்லச் சுற்றி சூரியைறாநதி �யிர 
கெயய்லறாம். 

இந்த சூரியைறாநதி �யிர �ருத்திக்கு 
�றாதுைறாப்பு அைணறாை வி்ளஙகும். அவ்த 
ெமயம் சூரியைறாநதி வயர்லச் சுற்றி 
வெறா்ளம், ைம்பு வ�றான்வற்ர் வைப்புப் 
�யிைறாைவும் ஊடு�யிைறாைவும் ெறாகு�டி 
கெயய்லறாம். க்தனரனயில் ஊடு�யிைறாை 
இஞ்சி, வறாரை, வைறாக்வைறா, முருஙரை, 
�யறு வரைைள், ைறாயைறிைள் 
வ�றான்வற்ர் ெறாகு�டி கெயது அ்தன 
மூ்லம் நறாம் அதிை ்லறா�ம் க�்்லறாம்.

வதனறனைவகற்ை ஊடுபயிர்
க�றாள்்ளறாச்சி விவெறாயிைள் 

க்தனரன மைத்தில் மி்ளகு கைறாடிைர்ள 
ஏற்றி விடுகி்றாரைள். இ்தன மூ்லம் 
க்தனரனயில் வரும் வருமறானத்ர்த 
வி்ட மி்ளகில் அதிை ்லறா�த்ர்த க�ற்று 
விடுகி்றாரைள்.  க்தனரனயில் 
புத்திெறாலித்்தனமறாை ்லறா�ம் ்தரும் 
மி்ளகிரன ஊடு�யிர கெயவ்தறால் நல்்ல 

்லறா�ம் க�ற்று வருகின்னர. க்தனரனயில் 
வறாரை ஊடு�யிர ெறாகு�டிக்கு ஆடிப்�ட்்டம் 
மிைச்சி்ந்த்தறாகும். க்தனவமற்கு 
�ருவமரை க்தறா்டஙை இருப்�்தறால், 
்தற்வ�றாது ந்டவு கெயயும் �யிரின வ்ளரச்சி 
சி்ப்�றாை இருக்கும். 

க�றாதுவறாை க்தனரனயில் ஏவ்தறா 
ஒரு ஊடு�யிர இருக்ை வவணடும். அது 
க்தனரன வ்ளரநது மைசூல் கைறாடுக்கும் 
வரை உ்தவியறாை இருக்கும். இர்லவறாரை, 
மஞ்ெள், இஞ்சி, ஏ்லக்ைறாய, ஜறாதிக்ைறாய, 
ைருரணக்கிைஙகு, அணணறாச்சி, �றாக்கு 
மற்றும் ைறிப்�்லறா வ�றான்ரவ 
க்தனரனயின சி்ந்த ஊடு�யிரை்ளறாகும். 
இர்லவறாரை �யிரிடும் வ�றாது 
வ்தறாப்புைளுக்கு இயற்ரையறாைவவ 
குளிரந்த சூழநிர்ல கிர்டக்கி்து. 

இர்லவறாரைக்கு, பூவன, 
ைற்பூைவள்ளி, கமறாந்தன வறாரை ைைஙைள் 
சி்ந்த்தறாகும். திசு வறாரை அல்்லது 
கிைஙகு மூ்லம் ந்டவு �யிரி்ட்லறாம். ஒரு 
ஏக்ைர வ்தறாப்பில், 4.5 அடிக்கு, 4.5 
அடி இர்டகவளியில் 2150 
வறாரைக்ைனறுைள் வரை ந்டவு 
கெயய்லறாம். ்தறாரவறாரைரய வி்ட, 
இர்லவறாரை ெறாகு�டி எளி்தறாகும். 
இவற்றில் மைத்துக்கு  
முட்டுக்கைறாடுக்கும் வவர்ல மற்றும் 
திருட்டு �யம் இருக்ைறாது. ைறாற்று, 
மரையறால் ஏற்�டும் �றாதிப்புைளும் மிை 
குர்வு.

-க்தறா்டரும்...
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பயிர் உற்பததியில ைண வெப்பநிற் 
ைற்றும் அதன முக்கியததுெம்:

v �யிர வ்ளரச்சிக்கு மணணின 
கவப்�நிர்ல ஒரு முக்கிய 
ைறாைணியறாகும்.

v மணணின கவப்�நிர்ல மறாற்்ஙைள் 
அ்தன ்தனரமரய அதிை அ்ளவில் 
�றாதிக்கின்ன. 

மணணின கவப்�நிர்லயும் �யிரும்:
v மணணிண கவப்�நிர்லயறானது 

விர்தயின முர்ளப்புத்தி்ன மற்றும் 
வவரின கெயல்ைளில் மிகுந்த 
�றாதிப்ர� ஏற்�டுத்துகின்ன.  
(கநல் -10oC , வைறாதுரம – 3OC )

v அதிை கவப்�நிர்ல வவரின 
வ்ளரச்சிரயத் ்தர்டப் 
�டுத்துவவ்தறாடு , ்தணடில் சிறு சிறு 

்தடிப்புைர்ளத் வ்தறாற்றுவிக்கும்.

v மிை குர்ந்த கவப்�நிர்ல ஊட்்டச் 
ெத்துைள் உறிஞ்சுவர்தத் 
்தர்டகெயகின்ன.

v மணணின கவப்�நிர்ல 1OC 
குர்வறாைச் கெல்லும் வ�றாது 
�யிரைள் மணணிலிருநது 
ஈைப்�்தத்ர்த உறிஞ்சுவர்த 
நிறுத்திக் கைறாள்கின்ன.

v �ைலில் �யிரைளில் நீர ஆவியறா்தல் 
அதிைம் நர்டக�றுவ்தறால் அ்தன 
உள்கவப்�நிர்லரயச் ெரியறான 
அ்ளவு �ைறாமரிக்ை மணணின  
கவப்�நிர்ல அவசியம்.

v உருர்ளக்கிைஙகு வ�றான் சி்ல 
�யிரைளுக்கு அதிை மண 
கவப்�நிர்ல, பூச்சிைள் அதிைமறாைப் 

பயிர் உற்பத்திக�ோன �ோலநிடல 
�ோலநிடல
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�ைவ வழி வகுக்கி்து. இப்�யிருக்கு 
ஏற்் கவப்�நிர்ல 170C. கவப்�நிர்ல 
290C அதிைமறாகும் வ�றாது கிைஙகு 
உருவறாவது ்தர்ட�டுகி்து.

v வெறா்ளத்தில் கவப்�நிர்ல 150 
கெல்சியஸிலிருநது 270 
கெல்சியஸ்ஸிற்கு உயரும்வ�றாது 
உற்�த்தி அதிைரிக்கின்து.

v மிை அதிைம் / குர்ந்த கவப்�நிர்ல 
மணணில் உள்்ள நுணணுயிரைளின 
எணணிக்ரைரயயும் மக்கும் 
அ்ளரவயும் �றாதிக்கும்.

v மணணில் கவப்�நிர்ல 
அதிைரிக்கும் வ�றாது அஙைைப் 
க�றாருட்ைர்ள சிர்தவு்ச்கெயயும் 
்தனரம அதிைரிக்கும்.

v  மண கவப்�நிர்லரயப் க�றாருத்வ்த 
மணணில் உள்்ள ஊட்்டச்ெத்துக்ைள்  
அ்ளவும் அரமயும்.

ைண வெப்பநிற்றயப் 
பலாதிக்கும் கலாரணிகள்

சரிவு:
v குளிர மி்தகவப்�ப் �குதிைளில் 

ெரிவு ஒரு முக்கியக் ைறாைணி.
v வ்டக்குப் �குதிைளில் க்தன �க்ைம் 

வநறாக்கிய ெரிவுைள் வ்ட திரெ 
வநறாக்கிய ெரிவுைர்ள வி்ட கவப்�ம் 
மிகுந்தரவ.

உழவு:
v வமவ்லறாட்்டமறான அதிை ஆைமற்் 

உைவு தூசிப் வ�றாரரவரய 
உருவறாக்குவ்தறால் வமற்பு் 
மணணின கவப்�நிர்லரயக் 

குர்க்கி்து(Dust mulch).
v �யிரி்டப்�்டறா்த ை்ளர நி்லஙைர்ள 

வி்ட �யிர கெயயும் நி்லஙைளில் 
கவப்�ம் அதிைமறாை இருக்கும்.

v �ைல் வநைஙைளில் �யிரி்டப்�டும் 
நி்லஙைளில் மணணிலிருநது 1 
அஙகு்ல உயைம் வரை உள்்ள 
ைறாற்றின கவப்�நிர்ல �யிரி்டப்�்டறா்த 
ைறாற்றின கவப்�நிர்லரய வி்ட  
50-100 கெல்சியஸ் வரை அதிைமறாை 
இருக்கும்.

ைணணின தனறை:
v மணற்�றாஙைறான நி்லம் 

ைளிமணரண வி்ட அதிை 
கவப்�த்ர்தக் கைறாணடிருக்கும்.

v குளிர ைறா்லஙைளிலும் மணணின 
கவப்�நிர்ல அதிைமறாைவவ இருக்கும்.

ைணணின ஈரப்பதம்:
மணணில் வ்தரவயறான அ்ளவு 

ஈைப்�்தம் இருந்தறால்்தறான  கவப்� 
நிர்லரய ெரியறாை �ைறாமரிக்ை இயலும்.

அஙககப்வபலாருட்கள்:
v மணணில் உள்்ள அஙைைப்

க�றாருட்ைள் அ்தன கவப்� 
நிர்லரயக் குர்க்ைக் கூடியரவ. 
வமலும் மணணின ை்டத்துதி்ன 
மற்றும் ெத்துக்ைர்ள உறிஞ்சும் 
்தனரமரய அதிைரிக்கும்.

v வைறார்டக் ைறா்லஙைளில் அஙைைப் 
க�றாருட்ைள் நிர்ந்த நி்லம் 
்தறாதுக்ைள் நிர்ந்த மணரணவி்ட 
எளிதில் கவப்�மர்டநது எளிதில் 
குளிரகின்ன.

ைட்டுரையறா்ளரைள்: 

ைோ. சுவிதோ   மைற்றும்   க�ோ.சீனிவோசன
முரனவர �ட்்டப் �டிப்பு மறாணவரைள்(உைவியல் துர்),  

்தமிழநறாடு வவ்ளறாணரமப் �ல்ைர்லக்ைைைம், வைறாயம்புத்தூர.
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இவவு்லகில் வ்தரன விரும்�றா்தவரைள் 
எனறு எவரும் இருக்ை முடியறாது, 

விதிவி்லக்ைறாை ஒருசி்லருக்கு வ்தரனப் 
பிடிக்ைறாமல் இருக்ை்லறாம். பி் எந்த 
கெயற்ரை அல்்லது இயற்ரை 
இனிப்புைர்ளயும் உணவுைளில் 
�யன�டுத்தினறால்  இர்த வி்ட அதிைமறான 
சுரவ ்தை இய்லறாது. வ்தரன ஆஙகி்லத்தில் 
“honey” என�றாரைள். வ்தன என�து 
80% ெக்ைரையும் மற்றும் 20% நீரை 
கைறாண்டது. ஒரு வ்தக்ைைணடி வ்தனில் 
64% ைவ்லறாரி உள்்ளன என�து ஆயவு 
மூ்லம் க்தரியப்�ட்்ட ஒரு கெயதியறாகும். 
வ்தன �்லவி்தமறான மருத்துவச் சி்ப்புைர்ள 
கைறாணடுள்்ளது. இ்தன க�ருரமரயக் 
ைருதிவய ெஙைைறா்ல  இ்லக்கியஙைளில் 
�்ல இ்டஙைளில் வ்தனைளின சி்ப்ர�ப் 
�ற்றியும் அ்தன �ணபுைர்ளப் �ற்றியும் 
கூ்ப்�ட்டுள்்ளது.

  �்தப்�டுத்்தப்�ட்்ட வ்தனில் 14% 
மு்தல் 18% வரை ஈைத் ்தனரம உள்்ளது 
. 18% கீவை ஈைத்்தனரம உள்்ளவரை 
வ்தனில் நுணணுயிரைள் கிருமிைள் வ்ளை 
இய்லறாது. இ்தனறால்்தறான நம் நறாட்டில் 
வ்தரன உணவில் மற்றும் மருத்துவத்தில் 
க�ருவறாரியறாை �யன�டுத்துகின்னர. 
வ்தனீ மூ்லம் நமக்கு வ்தன கிர்டக்கி்து, 
பூவ்லறாைத்தில் வ்தனுக்கு வ்தவறாமிர்தம் 
என் க�யரும் உணடு.

வ்தன �ற்றி ெஙை இ்லக்கியஙைளில் 
கூ்ப்�ட்்ட கெயதிைள்:

“வாதமமாடு பிததம் மாற்றும்
 மாநதமமனும்  ந�ாயை விரட்டும்
ஆறுதமென  அரும்பசி ருசியூட்டும்
ஆதலினால் இது ம�ாம்புத நதநன”

- புலிப்�றாணி சித்்தர.

வவப்�மைம், மறாமைம் ஆகிய 
மைஙைளில் உச்ெறாணிக்கைறாம்பில் 
ைட்்டப்�டும் வ்தனகூட்டில் இருநது பிழிநது 
எடுக்ைப்�டும் வ்தன அருநதினறால் 
வறா்தவநறாய குணமறாகும். இந்தத் வ்தன 
குைநர்தைளுக்கு ஏற்�டும் மந்தத்ர்தப்  
வ�றாக்கும் வ�றாக்கும் �சிரயயும் ருசிரயயும் 
அதிைப்�டுத்தும் என�து க�றாருள்.

திருக்கு்ளில் கூறியது:

பாமொடு நதன�ெந தற்நறே பணிமமாழி
வாமெயிறு ஊறிை நீர்.

- திருவள்ளுவர (கு்ள் -1121)

கமனரமயறான கமறாழிைர்ளப் 
வ�சுகின் இவளுர்டய தூய �ற்ைளில் 
ஊறிய நீர �றாலு்டன வ்தரனக் ை்லந்தறாற் 
வ�றான்்தறாகும். ்தன ைறா்தலி வ�சும் 
கமறாழியறானது வ்தரன வ�றால் இருக்கி்து 
எனறு  திருவள்ளுவர இயற்றிய 
திருக்கு்ளில் உவமிக்ைப்�ட்டுள்்ளது.

பூச்சியியல்

கதன 
மைற்றும் அதன 
சிைப்பு�ள்
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வதனீ ெ்ர்ப்பின பயனகள்:
• வ்தன கிர்டக்கி்து.

• கூடுைளில் உள்்ள அர்டைர்ள உருக்கி 
வ்தன கமழுைறாை வெரக்ை்லறாம்.

• வ்தன க�ட்டியின வறாயிலில் மைைந்தப் 
க�றாறிரய ரவத்து மைைந்தம் 
எடுக்ை்லறாம், அ்தறாவது ஒரு க�ட்டிக்கு 
ஆணடு ஒனறுக்கு 100 மு்தல் 300 
கிைறாம் வரை கிர்டக்கும்.

• அைெப்�ரெ எனும் ைறாயல் கஜல்லி 
ஆணடு ஒனறுக்கு 500 கிைறாம் வரை 
கிர்டக்கி்து.

• வ்தனீ வ்ளரப்பிற்கு குர்ந்த வநைம் 
மற்றும் ைட்்டரமப்பு மூ்ல்தனவம 
வ்தரவப்�டும்.

• வ்தனீக்ைர்ள வ்ளரப்�்தறால் க்தனரன 
�றாக்கு வ்தறாப்புைளில் 30% 
விர்ளச்ெலும், பி் �யிரைளில் 20% 
விர்ளச்ெலும் அதிைமறாகி்து.
வெ்லாணறை துறையில 
வதனீக்களின சிைப்பு:

இவவு்லகில் வ்தனீக்ைள் என�ரவ 
ஒரு சிறிய பூச்சி இனம். ஆனறால் அரவ 
இயற்ரைக்கும் மனி்தரைளுக்கும் கெயயும் 
உ்தவியறானது அதிெயமறானது. வ்தனீக்ைள் 
பூக்ைளுக்கு பூக்ைள் �்நது கெனறு 
வ்தரன எடுக்கின்ன அப்வ�றாது 
்தறாவைஙைளில் மைைந்த வெரக்ரைக்கும் 
உ்தவுகி்து. அ்தறாவது ஆண பூக்ைளில் 
அமரும் வ்தனீக்ைளின ைறால்ைளில் அந்த 

பூக்ைளில் உள்்ள ஆண மைைந்தத் தூள் 
ஒட்டிக் கைறாள்கி்து. இந்தத் வ்தனீ க�ண 
பூக்ைளில் கெனறு வ்தகனடுக்ை அமரும் 
வ�றாது அ்தன ைறால்ைளில் உள்்ள மைைந்தம் 
க�ண பூவில் கெனறு வெரகி்து. இந்த 
மைைந்தச் வெரக்ரையறால் பூக்ைள் ைறாயறாை 
ைனியறாை மறாறுகின்ன. ்தற்க�றாழுது 
மனி்தரைளுக்கு கிர்டத்துவரும் 95  
வரையறான �யிரைளின உற்�த்திக்கு 
வ்தனீக்ை்ளறால் நர்டக�றும் இந்த மைைந்த 
வெரக்ரை ்தறான அடிப்�ர்ட.

வ்தனீக்ைள் கூடுைர்ள மைஙைளில் 
மர்லைளில் ைட்டி்டஙைளில் எனறு 
உயைமறான இ்டத்ர்த வ்தரவு கெயது 
ைட்டுகி்து. வ்தன என�து வ்தனீக்ைளின 
உணவு அரவ ்தஙைளுக்கு உணவறான 
வ்தன கிர்டக்ைறாமல் வ�றாகும் ைறா்லத்தில் 
வ்தரவப்�டும் என�்தற்ைறாை பூக்ைர்ளத் 
வ்தடி அர்லநது வ்தரன வெைரித்து 
வெமித்து ரவக்கும் முயற்சியில் 
ஈடு�டுகின்ன. அ்தனறால் உருவறாவது 
்தறான வ்தனகூடு. வ்தனின �்லனைள் 
அறிந்த மனி்தரைள் வ்தனுக்ைறாை அ்தன 
கூடுைர்ள வ்தடி அர்லநது வெைரித்து 
உணடு வந்தனர. ஆனறால் ஒருைட்்டத்தில் 
சி்லவரை வ்தனீக்ைள் வீடுைளில் மற்றும் 
வ்தறாட்்டஙைளில் எளி்தறாை வ்ளரத்து 
வ்தரன க�் முடியும் என் சூைல் 
்தற்வ�றாது உள்்ளது. அ்தனடிப்�ர்டயில் 
வ்தன க�ட்டிைள் மூ்லம் வ்தன வெைரிக்கும் 
முயற்சிவய வ்தனீக்ைள் வ்ளரப்பு க்தறாழில் 
என பிை�்லம் அர்டநதுள்்ளது. 

ைட்டுரையறா்ளரைள்

ச.பாலமுருகன். உ்தவிப்வ�ைறாசிரியர (பூச்சியியல் துர்), 
பிரிஸ்ட் �ல்ைர்லக்ைைைம், ்தஞ்ரெ. 
மினனஞ்ெல்: sbala512945@gmail.com.
 

சி.சக்திவேல், இ்ளநிர்ல வவ்ளறாண மறாணவர, பிரிஸ்ட் 
�ல்ைர்லக்ைைைம், ்தஞ்ரெ. 
மினனஞ்ெல்: duraisakthivel999@gmail.com.
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மணணிற்கு நனரம கெயயும் 
நுணணுயிரிைளின ை்லரவவய 

தி்னமிக்ை நுணணுயிரிைள் (Effective 
Microorganism) என்ரைக்ைப்�டுகி்து 
. இ்தரன சுருக்ைமறாை ஈ.எம் (EM) 
எனவும் கெறால்கி்றாரைள். நனரம ்தரும் 
நுணணுயிரிைளின ை்லரவ ்தறான இந்த 
ஈ.எம். 1982 இல் ஜப்�றான ஒகினறாவறா 
ரியுக்யஸ் �ல்ைர்லக்ைைைத்ர்தச் வெரந்த 

நுண்ணுயிரி�ள்

திைனமிக� நுண்ணுயிரி�ள்

்டறாக்்டர. க்டருவவறா ஹிைறா என�வர 
இ்தரன ைணடுபிடித்்தறார. 
இக்ை்லரவயறானது விவெறாயம், ைறால்நர்ட, 
சுற்றுச்சூைல், மருத்துவம், நீர நிர்லச் 
சுத்திைரிப்பு வ�றான் அரனத்து 
துர்ைளிலும் �யன�டுத்்த�டுகி்து. 

இ்தரன வணிைமுத்திரையிட்்ட 
்தயறாரிப்�றாை  ஈ.எம்-1 நுணணுயிரி 
உருைற்மிரைப்பி (EM-1 Microbial 
Inoculant) என மு்தலில் 
ெநர்தப்�டுத்்தப்�ட்்டது.

ஈ.எம். ை்லரவயில் உள்்ள 
நுணணுயிரிைள்:

 வ்லக்டிக் ஆசிட் வ�க்டீரியறா 

 ஈஸ்ட் 

 ஒளிச்வெரரைக்ைறான வ�க்டீரியறா 

 அவெறாஸ்ர�ரில்்லம் 

 ட்ரைவைறா்டரமறா 

 சூவ்டறாவமறானறாஸ் 
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 அெட்வ்டறாவ�க்்டர 

 அசிட்வ்டறாவ�க்்டர 

வமப்பிள் ஈ.எம். என�து ஒரு 
மூ்லக்ைரைெல்.அதில் நுணணுயிரைள் 
க�ரும்�றாலும் கெயல்�்டறாமல் உ்ஙகும் 
நிர்லயில் ஓைறாணடுவரை இருக்கும். 
உ்க்ை நிர்லயில் இருக்கும் இந்த 
மூ்லக்ைரைெர்ல உயிருள்்ள திைவமறாை 
்தயறாரிக்ை வவணடும் . இ்தரன 
ஆக்டிவவட்்டட் ஈ.எம் (Activated E.M) 
எனறு கூறுகினவ்றாம். 

ஆக்டிவெட்்ட் ஈ.எம். தயலாரிக்கும் முறை:
வதறெயலானை வபலாருட்கள்:

• ஈ.எம்.-1லிட்்டர 

• குவ்ளறாரின ை்லக்ைறா்த ்தணணீர (வ�றார 
்தணணீர நல்்லது) -20லிட்்டர 

• கவல்்லம்-1கிவ்லறா

கெயமுர்: 

ஒரு பி்ளறாஸ்டிக் �றாத்திைத்தில் 
கவல்்லத்ர்த ்தணணீரில் ைரைத்து, 
அதில் ஈ.எம். திைவத்ர்த வெரத்து ைறாற்று 
புை முடியறா்த அ்ளவிற்கு ஒரு வறாைம் மூடி 
ரவக்ை வவணடும்.அப்வ�றாது உ்ஙகும் 
நிர்லயில் உள்்ள நுணணுயிரைள் உயிர 
க�ற்று வ்ளைத் துவஙகும். இவவறாறு மூடி 
ரவப்�்தறால் பி்ளறாஸ்டிக் �றாத்திைத்தில் 
வறாயு உருவறாகும். தினெரி அ்தன மூடிரய 
தி்நது அந்த வறாயுரவ கவளிவயற்் 
வவணடும். ஒரு வறாைத்தில், இக்ை்லரவ 
இனிய மணம், புளிப்புச் சுரவயு்டன 
கவணநுரையு்டன ைறாணப்�டும். இந்த 
அறிகுறிைள் இருந்தறால் மட்டுவம ஈ.எம். 
ெரியறான முர்யில் ்தயறாைறாகியுள்்ளது 
எனறு அரத்்தம். இப்�டி ்தயறாரிக்ைப்�ட்்ட  
ை்லரவரய 4 மு்தல் 5 வறாைஙைளுக்குள் 

�யன�டுத்்த வவணடும்.

ஈ.எம் ை்லரவயின �யனைள்:

• 50 மில்லி ஈ.எம். திைவத்ர்த 10 
லிட்்டர நீரில் ை்லநது �யிரைளின வமல் 
க்தளித்து வந்தறால் நல்்ல �்லரன 
ைறாண முடியும்.

• இ்தரன பூச்சி விைட்டியறாைவும், மண 
வ்ளம் ைறாக்ைவும் �யன�டுத்்த்லறாம். 

• இக்ை்லரவரய க்தளிப்�்தறால் 
மணணில் வறாழும் நுணணுயிரிைளின 
கெயல்�றாடுைள் அதிைரிக்கும் மற்றும் 
�றாக்டீரியறாக்ைளின எணணிக்ரையும் 
அதிைரிக்கும். 

• வவர வ்ளரச்சி அதிைரிக்ை உ்தவும் 
மற்றும் மணணில் உள்்ள ெத்துைர்ள 
சிர்தத்து �யிரைள் சு்ல�மறாை எடுத்துக் 
கைறாள்்ள வழிவரை கெயகி்து.

• இ்தரன ைறால்நர்ட தீவன �யிரைளில் 
க்தளித்்தறால் நல்்ல வ்ளரச்சி ஊக்கியறாை 
�யன�டும்.

• ஈ.எம் ைரைெர்ல கைறாணடு நீர நிர்ல 
ைர்ள சுத்திைரிக்ைவும், துரநறாற்்த்ர்த 
்தவிரக்ைவும் �யன�டுத்்த்லறாம். 

எஙகு கிர்டக்கும்: ஈ.எம். 
்தறாயக்ை்லரவயறானது வவ்ளறாண 
நுணணுயிரிைள் ஆயவைஙைளிலும், பூச்சி 
மருநதுக் ைர்டைளிலும் கிர்டக்கும்.

ைட்டுரையறா்ளர: 

பி.மமர்லின், 
முதுநிர்ல வவ்ளறாணரம, வவ்ளறாண 

நுணணுயிரியல் துர், 
அணணறாமர்லப் �ல்ைர்லக்ைைைம். 

மினனஞ்ெல்: 
merlinbrittoagri@gmail.com
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உ்லை்ளவில் கநல் உற்�த்தியில் 
இநதியறா இைண்டறாம் இ்டத்தில் 

உள்்ளது. 2018-19 �யிர ஆணடில் 
116.42 மில்லியன ்டனனறாை இருந்த 
கநல் உற்�த்தி 1.05 மில்லியன ்டன 
அதிைரித்து 2019-20 �யிர ஆணடில் 
117.47 மில்லியன ்டனனறாை உள்்ளது. 
்தமிைைத்ர்த க�றாருத்்தவரை ைறாவிரி 
க்டல்்டறா �குதிைளில் கநல் அதிைம் 

�யிரி்டப்�ட்டு வருகி்து. கநல்�யிரை 
க�றாறுத்்தவரை இர்லப்புள்ளி வநறாய, 
குர்ல வநறாய, இர்ல உர் அழுைல் 
வநறாய, �றாக்டீரிய வறா்டல் வநறாய வ�றான் 
வநறாயைள் மு்தனரமயறாை ஏற்�டுகின்ன. 
இவற்றுள் விவெறாயிைள் இத்்தரன 

நறாட்ை்ளறாை ைவனிக்ைத் ்தவறிய கநற்�ை 
வநறாயும் ெமீ� ைறா்லஙைளில் �றாதிப்�றால் 
முக்கியத்துவம் க�றுகி்து. இநவநறாயறானது 
உஸ்டிவ்லறாஜிவனறாடியறா ரவைனஸ் என் 
விர்த மற்றும் ைறாற்று மூ்லம் �ைவும் 
பூஞ்ெறாணத்்தறால் ஏற்�டுகி்து.

நம் விவெறாயிைர்ளப் க�றாறுத்்தவரை 
இநவநறாரய ஒரு அதிர்ஷ்டமறாைவவ 
�றாரக்கின்னர. இ்தற்கு ைறாைணம் 
இநவநறாய ஏற்�டின மைசூல் அதிைரிக்கும் 
என் ஒரு நம்பிக்ரைவய ஆகும். இந்த 
வநறாரய ஏற்�டுத்தும் பூஞ்ரெ வ்ளரவ்தற்கு 
(25-350C கவப்�நிர்ல & 90 ெ்தவீ்த 
ஈைப்�்தம்) வ்தரவயறான சீவ்தறா்ஷண 
நிர்லயும் கநற்�யிர(25-400 கவப்�நிர்ல 
& 80-90 ெ்தவீ்த ஈைப்�்தம்) வ்ளரவ்தற்கு 
வ்தரவயறான சீவ்தறா்ஷண நிர்லயும் 
ஏ்க்குர்ய ஒனறு்தறான. எனவவ இந்த 
வநறாய ஏற்�ட்்டறால் கநற்�யிருக்கு 
ெறா்தைமறான சீவ்தறா்ஷண நிர்ல உள்்ள்தறால் 
மைசூல் அதிைரிக்கும் என விவெறாயப் 
க�ருமக்ைள் நம்பி வந்தனர. இ்தனறால் 
இநவநறாய ்லட்சுமி (கெல்வம்) வநறாய 
எனறு �ைவ்லறாைப் �்லைறாலும் 
அரைக்ைப்�ட்்டது. 

  இநதியறாவில் ை்டந்த 25 
வரு்டஙை்ளறாை சிறிய அ்ளவில் ஏற்�ட்டு 
வந்த இந்த வநறாயின ்தறாக்ைம் சி்ல 
ஆணடுை்ளறாை இநதியறாவின �்ல 
�குதிைளில் முக்கிய வநறாயறாை மறாறி கநல் 
ெறாகு�டிரய �்தம் �றாரத்துவிட்்டது.  ை்டந்த 

கநோய் கமைலோண்டமை

ஜநற்பழ கநோய் 
விவசோயி�ளுககு

வைமைோ 
சோபமைோ?
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�யிரிடும் �ருவத்தில் ்தமிைைத்தின �்ல 
மறாவட்்டஙைளில் இநவநறாய ்தறாக்கு்தல் 
ஏற்�ட்டு விர்ளந்த கநற்ைதிரைள் எல்்லறாம் 
"கநல் �ைமறாை" மறாறிவிட்்டன. உ்லை்ளவில் 
25% மைசூல் இைப்பு ஏற்�டுத்துவ்தறாைவும், 
இநதியறாவில் 7% மு்தல் 75% வரை 
மைசூல் இைப்பு ஏற்�டுத்துவ்தறாைவும் 
ஆயவுைள் கூறுகின்ன. இது விர்தயின 
முர்ளப்பு தி்ரனயும் 35% வரை 
�றாதிக்கின்து. இப்பூஞ்ெறாணத்்தறால் 
உற்�த்தி கெயயப்�டும் உஸ்டிவ்லறா்டறாக்சின 
என் நச்சுப்க�றாருள் ைறால்நர்டைளுக்கு 
�றாதிப்ர� ஏற்�டுத்துகின்து. 

வநலாய்க்கலானை அறிகுறிகள்:
இந்த வநறாயறானது கநல் �யிரை 

பூக்கும் ்தருணஙைளில் ்தறாக்குகி்து 
ஆனறால் வநறாயக்ைறான அறிகுறிைள் ைதிர 
வந்த பி்வை க்தரிகி்து. எனவவ இது 
க�ரும்ளவில் மைசூல் இைப்ர� 
ஏற்�டுத்துகி்து. கநரைதிரைளில் உள்்ள 
கநல்மணிைளில் ஆஙைறாஙவை ஓரிரு 
கநல்மணிைள் மஞ்ெள் நி்த்தில் 1 
கெணடிமீட்்டர சுற்்்ளவு்டன மரு வ�றானறு 
அ்ளவில் க�ரி்தறான  வ்தறாற்்த்தில் 
ைறாணப்�டும். இரவ முற்றிய பி்கு �ச்ரெ 
ை்லந்த ைருப்பு நி்த்தில் மறாறுகி்து. இந்த 
க�ரிய மரு வ�றான் அரமப்பு முழுவதும்  
பூஞ்ெறாண வித்துக்ை்ளறால் நிைம்பி 
இருக்கும். அவவித்துக்ைள் கமல்லிய 
�்ட்லம் மூ்லம் மூ்டப்�ட்டிருக்கும். 
கநற்ைதிரைள் முதிரச்சியர்டயும் 
்தருவறாயில் இந்த �்ட்லம் உர்டநது 
பூஞ்ெறாண வித்துக்ைள் அரனத்து 
இ்டஙைளுக்கும் �ைவுகி்து. எனவவ 
விர்ளச்ெலின அ்ளவும், கநற்ைதிரைளின 
்தைமும் �றாதிக்ைப்�டுகி்து.

பூக்கும் ்தருணத்தில் வமை மூட்்டம், 

க்தறா்டர மரை, ைறாற்றில் ஈைப்�்தம் 90% 
வமல் இருத்்தல், �ைல் வநைத்தில் 250 
கெல்சியஸ் மு்தல் 350 கெல்சியஸ் 
கவப்�நிர்ல இருத்்தல் ஆகியரவ 
இநவநறாய �ைவுவ்தற்கு உறுதுரணயறாை 
உள்்ள்தறால் இநவநறாய பின�ட்்ட ெம்�றா, 
்தறா்ளடி ைறா்லஙைளில் ந்டப்�டும் �யிரில் 
இநவநறாய ்தறாக்ைம் அதிைமறாைக் 
ைறாணப்�டுகி்து.  

வை்லாணறை முறைகள்:
 நி்லத்தில் க்தறா்டரநது கநற்�யிரை 

மட்டும் �யிரி்டறாமல் �யிர சுைற்சி 
முர்யிரனப் பின�ற்்வவணடும்.

 ைறாற்றில் உள்்ள ஈைப்�்தத்ர்தக் 
ைட்டுப்�டுத்துவ்தன மூ்லம் இந்தப் 
பூஞ்ரெயின ்தறாக்கு்தர்லக் குர்க்ை 
முடியும். எனவவ க்தறா்டரச்சியறாை 
வயல்ைளில் ்தணணீர வ்தக்குவர்தத் 
்தவிரத்து ைறாயச்ெலும் �றாச்ெலும் 
முர்ரயப் பின�ற்் வவணடும்.
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 �யிருக்கு அ்ளவுக்கு அதிைமறான 
்தரைச்ெத்து உைஙைள் 
�யன�டுத்துவர்த ்தவிரக்ை 
வவணடும். எப்க�றாழுதும் ்தரைச்ெத்து 
உைஙைர்ள 2/3 �றாைஙை்ளறாை பிரித்து 
�யிருக்கு கைறாடுக்ை வவணடும்.

 சூவ்டறாவமறானறாஸ் ஃபுவ்லறாைெனஸ், 
டிரைக்வைறாக்டரமறா விரிடி ஆகிய 
உயிரபூஞ்ெறானகைறால்லிை்ளறால் ஒரு 
கிவ்லறா விர்தக்கு முர்வய 10 கிைறாம், 
4கிைறாம் என் வி்தத்தில் விர்த 
வநரத்தி கெயது விர்தக்ை வவணடும். 
ைறார�ண்டசிம் என் பூஞ்ெறான 
கைறால்லிரயயும் ஒரு கிவ்லறா விர்தக்கு 

2 கிைறாம் என் வி்தத்தில் ை்லநது 
விர்த வநரத்தி கெயது விர்தக்ை்லறாம்.

	புவைறாப்பிவைறானவெறால் என் கெடிைளில் 
ஊடுருவி கெனறு �யனளிக்கும் 
பூஞ்ெறான கைறால்லிரய ஒரு 
கெக்வ்டருக்கு 500 மில்லி என் 
அ்ளவிலும் டிரைப்்ளறாக்சிஸ்டுவைறாபின 
உ்டன க்டபுவைறானவெறால் என் இரு 
பூஞ்ெறான கைறால்லிைர்ளயும் ஒரு 
கெக்வ்டருக்கு 200 மில்லி என் 
அ்ளவில் ை்லநது கநற்�யிர 
குர்லவிடும் ெமயத்தில் க்தளிப்�தின 
மூ்லம் இந்த வநறாரயக் 
ைட்டுப்�டுத்்த்லறாம்.

ைட்டுரையறா்ளரைள்

கா. சரணராஜ், 
முதுநிர்ல வவ்ளறாண மறாணவர, 
விஸ்வ�றாைதி �ல்ைர்லக்ைைைம்.

எ. மசந்தமிழ், 
முதுநிர்ல வவ்ளறாண மறாணவர, 

அணணறாமர்லப் �ல்ைர்லக்ைைைம்.
மினனஞ்ெல்: saranrajklsk1@gmail.com
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�யிரைளில் வநறாயறானது சி்லவரை  
நுணணுயிர வநறாயக் கிருமிைள் 

மூ்லம் ஏற்�டுகி்து. உ்லை அ்ளவில் 16 
ெ்தவீ்தம் மைசூல் இைப்பு வநறாயை்ளறால் 
ஏற்�டுகி்து. இதில் �யிரைர்ள ்தறாக்கும் 
வநறாயைளில் நறானகில் மூனறு �ஙகு 
வநறாயைள் பூஞ்ெறாணம் மூ்லம் ஏற்�டுகி்து. 
இது மிைவும் ஆ�த்்தறான கைறாடிய 
வநறாயைர்ள உண்டறாக்கும். இ்தன ஆ�த்து 
எந்த அ்ளவுக்கு இருக்கும் என்றால் 
1845-1849 ஆம் ஆணடு ைறா்லைட்்டத்தில் 
அயர்லறாநதில் �ஞ்ெத்ர்த உருவறாக்கி 
�த்து ்லட்ெம் வ�ரை �சியறால் இ்க்ைச் 
கெய்தது உருர்ளக்கிைஙரை ்தறாக்கிய 
பின இர்லக்ைருைல் எனனும் வநறாய. 
இ்தரனக் ைட்டுப்�டுத்்த ைெறாயன 

மருநதுைர்ள க்தளிப்�்தன மூ்லம் 
விர்ளயும் விர்ளக�றாருட்ைளில் இைெறாயன 
க�றாருட்ைளின எஞ்சிய நஞ்சு வ்தஙகுகி்து. 
உ்லகில் 65% மக்ைள் உ்டலில் ஏ்தறாவது 
ஒரு பூச்சி, பூெணக்கைறால்லி நச்சு 
உள்்ளது. 

இது நமது உ்டலுக்கு வைடுைர்ள 
விர்ளவிக்கும். அந்த அ்ளவுக்கு மிை 
வமறாெமறான விர்ளவுைர்ள ்தவிரக்ை 
இயற்ரைக்கு தீஙகு  விர்ளவிக்ைறா்த 
நுணணுயிரிைர்ளக் கைறாணடு ஓை்ளவுக்கு 
வநறாயக்கிருமிைர்ளக் ைட்டுப்�டுத்்த்லறாம். 
�்ல வரை நுணணியிரைள்  இருந்தறாலும் 
விவெறாயிைளுக்கு எளி்தறாை 
கிர்டக்ைக்கூடிய சூவ்டறாவமறானறாஸ் மற்றும் 
டிரைக்வைறாக்டரமறா விரிடி ஆகிய  இைணடு 

கநோய் கமைலோண்டமை

கநோடயக �ட்டுப்படுத்துவதில் 
நுண்ணுயிரி�ளின பஙகு
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எதிர நுணணுயிரிைர்ளப் �ற்றிக் 
ைறாணவ�றாம்.

1). சூவ்லாவைலானைஸ் 
புவ்லாவரலாசனஸ்:

சூவ்டறாவமறானஸ் புவ்ளறாவைறாெனஸ் 
என�து �யிரைளில் இர்லக்ைருைல் 
இர்லப்புள்ளி, குர்லவநறாய, துருவநறாய, 
வறா்டல் வநறாய வ�றான் வநறாயைர்ள 
ைட்டுப்�டுத்தும் உயிர பூஞ்ெறாணக் 
கைறால்லியறாகும். வமலும் �யிரைளின 
வவரைர்ளத் ்தறாக்கும் நூற்புழுக்ைர்ளயும் 
( கநமட்வ்டறாடு) ைட்டுப்�டுத்துகி்து.

சூவ்லாவைலானைறை பயனபடுததும் 
முறை:

விறத வநர்ததி:
ஒரு கிவ்லறா விர்தக்கு 10 கிைறாம் 

சூவ்டறாவமறானரை சிறிது நீர க்தளித்து 
ை்லநது அரைமணி வநைம் நிைலில் 
உ்லரத்தி பினபு ந்டவு கெயய்லறாம். 
இ்தனறால் விர்தயின மூ்லம்  �ைவும் 
வநறாயைள் ைட்டுப்�டுத்துகி்து. 

நலாற்றுகற் நறனைதது நடுதல:
சூவ்டறாவமறானஸ் ஒரு கிவ்லறா �வு்டரை 

வ்தரவயறான நீரில் ைரைத்து நறாற்றுைர்ள 
30 நிமி்டம் நரனத்து ந்ட்லறாம்.

வதளிப்பு முறை:
�யிரைளின இர்லைளில்  ஏற்�டும் 

வநறாயைர்ள ைட்டுப்�டுத்்த ஏக்ைருக்கு 
400 கிைறாம் வீ்தம் 200 லிட்்டர நீரில் 
ை்லநது க்தளிக்ை்லறாம். வமலும் கநற்�யிரில் 
கநல் முதிரச்சி அர்டயும் (�ழுக்கும்) 
்தருணத்தில் இர்த க்தளிப்�்தன மூ்லம் 
கநல்மணிைளின நி்ம் மஙைறாமல் 
�்ள�்ளப்�றாை இருக்கும்.

2). டிறரக்வகலாவ்ர்ைலா விரிடி:               

பூஞ்ரெ வரையறான 
டிரைக்வைறாக்டரமறா விரிடி அதிை்ளவில் 
உயிர எதிரக் கைறால்லியறாைப் 
�யன�டுகி்து. இது வநறாயக் 
ைறாைணிைர்ளச் சி்ப்�றாைக் 
ைட்டுப்�டுத்தும். அவ்த வநைம் நனரம 
கெயயும் உயிரிைளுக்குத் தீரமயும் 
கெயயறாது. வமலும் �யிரைளில் மண, நீர 
விர்தயின மூ்லம் �ைவும் அழுைல் மற்றும் 
வறா்டல் வநறாயைர்ள ைட்டுப்�டுத்தும் 
இயற்ரை பூஞ்ெறாணக் கைறால்லியறாகும்.

பயனபடுததும் முறை:
ஒரு கிவ்லறா விர்தக்கு 4 கிைறாம் 

டிரைக்வைறாக்டரமறா விரிடிரய  ை்லநது 
அரைமணிவநைம் நிைலில் உ்லரத்தி பி்கு 
ந்டவு கெயய்லறாம்.

பினகுறிப்பு: சூவ்டறாவமறானறாஸ் 
மற்றும் டிரைக்வைறாக்டரமறா விரிடிரயப் 
பூெணக் கைறால்லிைளு்டன ை்லநது 
�யன�டுத்்தக் கூ்டறாது.

எஙகு கிர்டக்கும்: சூவ்டறாவமறானறாஸ் 
மற்றும் டிரைக்வைறாக்டரமறா விரிடி 
ஆகியரவ ஒவகவறாரு  ஒனறியம் மற்றும் 
வட்்டத்தில் உள்்ள வவ்ளறாணரமத் துர் 
அலுவ்லைத்திலும், அருகில் உள்்ள 
வவ்ளறாண அறிவியல் நிர்லயத்திலும் 
மற்றும் பூச்சி மருநது ைர்டைளிலும் 
கிர்டக்கும்.

ைட்டுரையறா்ளர: 
இரா. கருணாகரன், 

வவ்ளறாண க்தறாழிற்ைல்வி �யிற்றுநர, 
அைசு க�ணைள் வமல்நிர்லப்�ள்ளி, 

அ்ந்தறாஙகி, புதுக்வைறாட்ர்ட மறாவட்்டம். 

அர்லவ�சி எண: 8489801224. 
மினனஞ்ெல்: 

karunaagri211@gmail.com
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வெண�னறி வ்ளரப்பு என�து 
்தற்வ�றாது பிை�்லமர்டநது வரு 

கி்து. அ்தற்கு ைறாைணம் நம் நறாட்டில் 
மறாமிெத் வ்தரவ அதிைமறாை உள்்ளது 
மற்றும் உணவுக் ைழிவுைர்ள �னறிைள் 
உட்கைறாள்வ்தறால் உணவுக் ைழிவுைள் 
வீணறாை கைறாட்்டப்�டுவது ்தடுக்ைப்�டு 
கி்து. �னறி வ்ளரப்புத் க்தறாழிலில் நறாம் 
எனன கெயயவவணடும்? எனன கெயயக் 
கூ்டறாது? என�ர்த க்தளிவறாை க்தரிநது 
கைறாள்்ள வவணடும். அப்வ�றாது ்தறான 
ந்ஷ்டமினறி க்தறாழிலில் முனவன் 
முடியும்.  �னறி வ்ளரப்புத் க்தறாழிலில் 
எனன கெயய்லறாம் என�ர்தப் �ற்றிக் 
கீவை �றாரப்வ�றாம்.
v மு்தலில் �னறிப் �ணரண 

ஆைம்பிக்கும் க�றாழுது நம்முர்டய 
சுய விருப்�த்தின வ�ரில் மட்டுவம 
ஆைம்பிக்ைவவணடும்.

v எத்்தரன �னறிைர்ளக் கைறாணடு 
�ணரண அரமக்ை்லறாம் என�து 
நம்மி்டம் உள்்ள �ணத்ர்தப் க�றாருத் 
தும் விற்�ரன வறாயப்ர�ப் க�றாருத்தும் 
அரமந்த்தறாை இருக்ைவவணடும்.

v �னறிப் �ணரண ஆைம்பிக்கும் முனபு 
அ்தரனப் �ற்றி முழுரமயறாை க்தரிநது 
கைறாணடு ஆைம்பிக்ை வவணடும்.

v நறாம் �னறி �ணரண ஆைம்பிக்கும் 
க�றாழுது ்தறாயப் �னறிக் குட்டிைர்ள 
நனகு க்தரிந்த இ்டத்தில் மட்டுவம 
கைறாள்மு்தல் கெயய வவணடும் 
அல்்லது அைசு �னறி �ணரணைளில் 
கைறாள்மு்தல் கெயய்லறாம்.

v நறாம் �னறிப் �ணரண ஆைம்பிக்கும் 
இ்டத்தில் எந்த �னறி இனம் நன்றாை 
வ்ளரகி்து எனறு �றாரத்து அந்த 
இனத்ர்த மட்டுவம கைறாள்மு்தல் 
கெயயவவணடும்.

v �னறிப் �ணரணைளில் இனவிருத் 
திக்கு �யன�டும் ஆண �னறி 
குட்டிைர்ள மிகுந்த ைவனத்து்டன 
வ்தரவு கெயய வவணடும். 

v �னறிப் �ணரணைளில் ைறார்ல 
வநைத்தில் அல்்லது மறார்ல வநைத்தில் 
மட்டுவம �னறிைர்ள இனவிருத்திக்குப் 
�யன�டுத்்த வவணடும்.

v �னறிப் �ணரண ஆைம்பிக்கும் இ்டம் 
ெற்று உயரவறாை இருக்ை வவணடும். 
வமலும் ்தரை சிகமணட் ்தரையறாை 
இருப்�து மிைவும் நல்்லது.

v �னறிப் �ணரண ஆைம்பிக்கும் 
க�றாழுது அருகில் குடியிருப்புைள் 
இருப்பின ஒரு கிவ்லறா மீட்்டர ்தள்ளி 
�னறி �ணரண ஆைம்பிப்�து மிைவும் 

பனறி வளர்ப்பில் 
லோபம் அடைய �வனிக� 
கவண்டிய விஷயங�ள்!
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நல்்லது.
v இனவிருத்திக்குப் �யன�டுத்்தப்�டும் 

�னறிைளுக்கு ெரிவிகி்த உணவு 
கைறாடுப்�து மிைவும் சி்ந்தது.

v இர்ச்சி உற்�த்திைளுக்கு ெரிவிகி்த 
உணவு அல்்லது உணவை 
மீ்தப்க�றாருட்ைள் அல்்லது ைறாயைறிக் 
ைழிவுைர்ள உணவறாைக் 
கைறாடுக்ை்லறாம்.

v உணவை மீ்தப்க�றாருட்ைள் (வெறாட்்டல் 
வவஸ்ட்) உணவறாை �யன�டுத்தும் 
க�றாழுது ்தறாதுஉப்பு ைணடிப்�றாை 
ை்லநது கைறாடுக்ை வவணடும்.

v ைறார்ல மறார்ல என இருவவர்ளயும்  
�னறிைளுக்கு தீவனஙைள் கைறாடுக்ை 
வவணடும்.

v �சுநதீவனஙைர்ள �னறிைளுக்கு 
கைறாடுக்கும்வ�றாது அ்தரன சிறிய 
சிறிய துணடுை்ளறாை கவட்டி  
கைறாடுக்ைறாமல்  அப்�டிவய கைறாடுப்�து 
மிைவும் சி்ந்தது.

v �னறிக் குட்டிப் பி்ந்தவு்டன வ்தரவ 
யறான க�றாழுது இரும்பு ெத்து ஊசி 
வ�றா்ட வவணடும்.

v ்தறாயப் �னறியி்டம் இருநது �னறிக் 
குட்டிைர்ள 6 மு்தல் 8 வறாைத்திற்குள் 
பிரிக்ைவவணடும்.

v ஆண �னறிக் குட்டிைர்ள ஒரு 
மறா்தத்திற்குள் விர்த நீக்ைம் கெயய 
வவணடும்.

v �னறிக் குட்டிைள் பி்ந்தவு்டன குளிர 
ைறா்லத்தில் ஒருவறாைத்திற்கு கெயற்ரை 
முர்யில்  கவப்�ம் கைறாடுக்ை 
வவணடும்.

v �னறிப் �ணரணைளில் முர்யறான 
்தடுப்பூசி மற்றும் கு்டற்புழு நீக்ைம் 
முர்ைர்ள பின�ற்் வவணடும்.

v ்தறாது உப்பு ை்லரவ முர்யறாை 
அரனத்து �னறிைளுக்கும் கிர்டக் 

கி்்தறா என�ர்த �றாரத்துக் கைறாள்்ள 
வவணடும்.

v �னறிப் �ணரணைளில் ்தடுப்பூசி 
மற்றும் கு்டற்புழு நீக்ைம் கெயயும் 
வ்ததிைர்ள முர்யறாை �திவவட்டில் 
�திவு கெயய வவணடும்.

v ஏ்தறாவது ஒரு �னறி வநறாயவறாய 
ஏற்�டின அந்த �னறிரய �னறிப் 
�ணரணயில் இருநது பிரித்து 
்தனிரமப்�டுத்தி ரவக்ை வவணடும்.

v �னறிப் �ணரணைர்ள  முர்யறாை 
கிருமிநறாசினி கைறாணடு  சுத்்தம் 
கெயய வவணடும்.

v �னறிப் �ணரணைளில் வயதிற்கு 
ஏற்்றார வ�றால்  பிரித்து  வ்ளரக்ை 
வவணடும்.

v �னறிைர்ள இனவிருத்திக்கு 
�யன�டுத்தும்க�றாழுது முர்யறாை 
�திவவட்டில் �திவு கெயய வவணடும்.

v �னறிைர்ள முர்யறாை ்தக்ை �ணடிரை 
ைறா்லத்தில் விற்�ரன கெயவ்தற்கு 
ஏதுவறாை வ்ளரக்ை வவணடும். இப்�டி 
வ்ளரக்கும் க�றாழுது ்லறா�ம் அதிைமறாை 
கிர்டக்கும்.

v �னறிைளுக்கு எந்த வநைமும் சுத்்தமறான 
குடிநீர இருக்கும்�டி �றாரத்துக் 
கைறாள்்ள வவணடும்.

வமவ்ல குறிப்பிட்டுள்்ள முர்ைர்ளச் 
ெரியறாை பின�ற்றும் வ�றாது �னறி 
வ்ளரப்புத் க்தறாழிலில் ஏற்�டும் 
வ்தரவயில்்லறா்த வருவறாய இைப்ர�த் 
்தவிரக்ை்லறாம்.

ைட்டுரையறா்ளர: 

மரு.து. வ்தசிங்குராஜா, 
ைறால்நர்ட உ்தவி மருத்துவர, 

ைறால்நர்ட மருந்தைம், ஆ்ைளூர.
 க்தறா்டரபுக்கு: 944378V0530

மினனஞ்ெல்:  
desinguraja@hotmail.com
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?
க�ள்வி பதில் பகுதி

வகள்வி: க�றாதுவறாை நறாம் �யிர 
ைளுக்கு அளிக்கும் குருரண வடிவி்லறான 
ைறாம்ப்்ளக்ஸ் உைஙைள். �யிரைளுக்கு 
இட்்டவு்டன ஆவியறாவ்தறாைவும் அ்தனறால் 
்தணணீர �றாயச்சுவ்தற்குள் �றாதி உைம் 
இைப்பு ஏற்�டுவ்தறாைவும் ஒரு ்தைவல் 
விவெறாயிைள் மத்தியில் உ்லவுகி்து.. 
இது எந்த அ்ளவுக்கு உணரம??

-தமிழ்ெணணன, வசனறனை

பதில: இதுகுறித்து அணணறாமர்லப் 
�ல்ைர்லக்ைைை உைவியல் துர  ்இரணப் 
வ�ைறாசிரியர முரனவர. ெ. �றாபு 
கூறிய்தறாவது, க�றாதுவறாைவவ ைறாம்ப்்ளக்ஸ் 
உைஙைளின ஒவகவறாரு இம்மியிலும் 
ெத்துக்ைள் நிர்நதிருக்கும் அது 
17:17:17 என்றாலும் ெரி, 19:19:19 
என்றாலும் ெரி, 20:20:0, டி.ஏ.பி என 
எல்்லறாவம அ்தன ஒவகவறாரு 
குருரணயிலும் ெத்துக்ைள் 
நிர்நதிருக்கும். ெத்துக்ைள் எல்்லறாவம 
உ்டவன ஆவியறாகிவி்டறாது. அரவ 
மணணில் எவவறாறு விரன புரிகி்து 
என�வ்த க�ரிய அறிவியல். இவ்த 

்தனியறாை யூரியறா என்றால் அது வநப்்தறா 
க�றாருள் சீக்கிைவம ஆவியறாகி் 
வறாயப்புைள் அதிைம். மணிச்ெத்து 
அவவ்ளவு சீக்கிைம் எந்த வி்தத்திலும் 
கவளிவயைறாது. க�றாட்்டறா்ஷ அதிைம் 
்தணணீர வ்தக்கி ரவக்கும் வ�றாது ்தறான 
ஆவியறா்தல் மூ்லமறாைவவறா அல்்லது வவறு 
முர்ைளிவ்ளறா வீணறாை வறாயப்பு 
இருக்கி்து. 

ஆனறால் ைறாம்ப்்ளக்ஸ் உைஙைளில் 
உள்்ள ்தரைச்ெத்து கூ்ட அம்வமறானியறா 
வடிவத்தில் ்தறான உள்்ளது. எனவவ 
உ்டவன வீணறாகிவிடும் எனறு கெறால்லிவி்ட 
முடியறாது. எப்�வுவம அடிப்�ர்ட விதி 
எனனகவன்றால் உைம் வ�றாடும் வ�றாது 
மணணில் ஈைம் இருக்ை வவணடும். 
அ்தனறால் ைறாம்ப்்ளக்ஸ் உைஙைர்ள 
�யன�டுத்தும் விவெறாயிைள் உைம் 
்தணணீரில் ைரைநது வீணறாைப் 
வ�றாயவிடுவம எனகின் வ்தரவயற்் 
அச்ெம் கைறாள்்ளத் வ்தரவயில்ர்ல.

மினனஞ்ெல்: 
agribabu74@gmail.com

விெசலாயியும் விஞ்லானியும்
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1. அதிை ஓட்டி  முதிை அறு: நம் வயர்ல 
ஏர உழும்க�றாழுது ைறால்நர்டைர்ள 
ரவத்து ஏர உைவவணடும். ைறால்நர்ட 
ைளின ைறால் கு்லம்பு �டும் மண 
இயற்ரை ரீதியறாை வ்ளமறாை அரம 
கி்து.  வைறார்டயில் சித்திரை 
மறா்தத்தில் ஏர உழுது �ண�டுத்திய 
வயலில் நனகு விர்ளயும்.

2. அைெமைத்து இர்ல, ஆ்லமைத்த்துஇர்ல, 
வவப்�மைத்து இர்ல, 
கநல்லிமைத்துஇர்ல, மறாமைத்துஇர்ல 
இரவ அரனத்ர்தயும், ைறாயது 
உதிரந்த ்தரைைர்ள வெைரித்து 
ெறாகு�டி கெயயும் நி்லத்தில் வ�றாட்டுரவ.  
மரையில் நரனநது ைறாயநது நி்லத்தில் 
இருநதுகைறாணடு நி்லத்ர்த �ண�டுத்தி 
நல்்ல விர்ளச்ெர்ல க�ருக்கும். எந்த 
பூச்சிைளும் நி்லத்தில் வ்ளைறாது.

3. அைெமைத்து குச்சி, ஆ்லமைத்துகுச்சி, 
கநல்லிக்குச்சி, மறா குச்சி, �சுஞ்ெறானம், 
கநய இவற்ர் விட்டு எரித்்த ைரியு்டன 

�சுஙவைறாமியம் ை்லநது �யிருக்கு 
க்தளித்்தறால் �யிரில் எந்த பூச்சியும் 
வைறாதும்.

4. வைறார்டயில் கிர்டவ�றாடு என் 
�ைகமறாழிக்வைற்� வைறார்டயில் 
ைறால்நர்டைள் கிர்டவ�றா்டவவணடும்.  
கிர்டவ�றாடும்வ�றாது ைறால்நர்டயின 
சிறுநீர, ெறாணம், எச்சில், இரவ 
நி்லத்தில் உள்்ள ைரியமி்ல வறாயுரவ 
எடுத்துகைறாணடு நனகு விர்ளயும்.

5. விர்தகநல் வெமித்துரவக்கும் 
கி்டஙகியின வமலும் �க்ைத்திலும் 
கநறாச்சி இர்ல, வவப்� இர்ல வ�றாட்டு 
ரவத்்தறால், விர்தைர்ள எந்த பூச்சியும் 
்தறாக்ைறாது.

6. விர்த கநல், �யறு வரைைர்ள 
அமறாவறாரெயில் ைறாய ரவக்ை 
வவணடும்.

்தைவல்: 
வக. அமுதலா, ்தஞ்ெறாவூர.

சினன சினனத் த�வல்�ள்
வயடல ஏர் உழுது நைவு ஜசய்ய!
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அனபுள்்ள ஆசிரியருக்கு,

1. விவெறாயம் ெறாந்த விஷயஙைள் 
எளிரமயறாைவும், க்தளிவறாைவும் 
கூ்ப்�ட்டுள்்ளது. விவெறாயம் ெறாரந்த 
பிைச்ெரனை்ளறான க�றாருட்ைர்ள 
ெநர்த�டுத்்தல் முர், புதிய 
க்தறாழில்நுட்�ம் ெறாரந்த விழிப்புணரவு, 
வஙகிைளுக்கும் விவெறாயத்திற்கும் 
இர்டவயயறான க்தறா்டரபுைள் வ�றான் 
விஷயஙைர்ளயும் ைவனத்திற்கு 
கைறாள்்ள்லறாம் என�து இவவறாெைரின 
ைருத்து. - கனிவைலாழி.

2. ்தஙைள் மின�த்திரிக்ரைரய 
ஆவலு்டன �டிக்ை க்தறா்டஙகிவனன. 
அற்பு்தமறான ்தர்லப்புைளு்டன, அறிவியல் 
ஆயவு அறிக்ரைைளு்டன, ைறா்லத்தின 
வ்தரவ அறிநது எழு்தப்�ட்்ட ைட்டுரைைள் 
�்ல, மு்தல் �த்திரிக்ரைரய 

க�ருரமயு்டன வறாெைரைள் 
முனனிர்லயில் பிைதி�லிக்கின்து. 
அரனத்து வவ்ளறாண ெறாரந்த துர்ைளில் 
இருநதும் ைட்டுரைைள் இ்டம் க�் 
கெயவது என�து மிை ைடினமறான �ணி. 
அ்தரன ெறா்ல கெயதுள்்ளரமக்கு 
மனமறாரந்த வறாழத்துக்ைள். 

அரனத்து ைட்டுரைைளும் 
எளிரமயறான நர்டயில் வறாெைர நறாவில் 
அரெப்வ�றாடும் என�து ைவணிக்ை 
வவணடிய சி்ப்பு. வமலும் இப்�த்திரிக்ரை 
வவ்ளறாணரமக்கு வவ்ளறாண கெயயும் 
என் நம்பிக்ரை எனக்கு இருக்கின்து. 
மீணடும் எனது கநஞ்ெறாரந்த 
வறாழத்துக்ைள்!    

இ.மு.சிததலார்த, வவ்ளறாண ை்ள 
அதிைறாரி, ைனைறா வஙகி, �ணருட்டி.

�ைந்த மினனதழுக�ோன வோச�ர்�ளின �ருத்துக�ள்
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- ல.மீனோ
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�ோர்டூன வழி கவளோண்டமை
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வசலா. ஹரிஹரன
இ்நிற் வெ்லாணறை இறுதியலாணடு ைலாணெர், அணணலாைற்ப் பலகற்க்கழகம். 

மினனைஞசல: chokkalingamkkdi@gmail.com

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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எங�ளிைம் இயற்ட�யோன 
முடையில் சூரிய ஒளி உலர்த்தி  

மூலம் பதப்படுத்தப்பட்ை 
பழ வட��ள் கிடைககும்

 

கமைலும் ஜதோைர்புககு
ைவி

வோட்ஸ அப் மூலம் ஜதோைர்பு ஜ�ோள்ளவும்:
+91 97866 70077

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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அனபுள்்ள வறாெைரைளுக்கு 
வணக்ைம்,

 அக்ரிெக்தியின மு்தல் 
மினனி்தழ ை்டந்த வறாைம் 
கவள்ளியனறு கவளியறானது மு்தல் 
இனறு வரை �ல்வவறு ்தைப்�ட்்ட 
வறாெைரைளி்டம் இருநது இ்தழ 
குறித்்த ைருத்துக்ைள் வந்த 
வணணவம உள்்ளது. இனனும் �்ல 
பு்லனக் குழுக்ைளில் �கிைப்�ட்டு 
வருவர்தப் �றாரக்கும் வ�றாது 
எஙை்ளது வெரவரய வமனவமலும் 
வமம்�டுத்தி ்தஙைளுக்கு வைஙை 
வவணடும் எனகி் எணணம் 
எழுத்்தறா்ளரைளின மனதில் 
வமவ்லறாஙகியுள்்ளது. விவெறாயிைளின 
ெநவ்தைஙைளுக்குத் தீரவு ைறாண 
வைள்வி �தில் �குதி புதி்தறாை இந்த 
இ்தழில் துவஙைப்�ட்டுள்்ளது. 
க்தறா்டரநது உஙைளுர்டய 
ெநவ்தைஙைர்ள எஙைள் மினனஞ்ெல் 
மூ்லமறாைவும், அர்லவ�சி எண 
மற்றும் பு்லனத்தின வறாயி்லறாைவும் 
வைட்ை்லறாம். நீஙைள் வைட்கும் 
வைள்விைளுக்கு நிபுணரைளின 
�திர்லப் க�ற்று அடுத்்தடுத்்த 
இ்தழைளில் கவளியி்டத் ்தயறாைறாை 
உள்வ்ளறாம். ஒவகவறாரு வறாைமும் 
கவள்ளிகிைரம ைறார்ல 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என் 
எஙை்ளது இரணய்த்ளத்திலும் 
மற்றும் விவெறாயம் கெயலியிலும் 
மினனி்தரை கவளியிடுகினவ்றாம். 
எனவவ எஙை்ளது கெயலிரய 
்தைவி்க்ைம் கெயது ரவத்திருந்தறால் 
அதுவவ உஙைளுக்கு இ்தழ 
கவளியறாவர்தயும் மற்  ்வவ்ளறாணரம 
ெறாரந்த கெயதிைர்ளயும் அறிவிப்பில் 
ைறாட்டும். இ்தனமூ்லம் நீஙைள் 
எளிதில் எஙை்ளது மினனி்தரை 
�டிக்ை மற்றும் பின�ற்் முடியும். 
விவெறாயிைளும், வவ்ளறாண 
மறாணவரைளும், விஞ்்றானிைளும், 
வ�ைறாசிரியரைளும், வவ்ளறாண 
க்தறாழில் முரனவவறாரைளும் 
க்தறா்டரநது அக்ரி ெக்தி இ்தழுக்கு 
்தஙைளுர்டய ைருத்துக்ைள், 
ைட்டுரைைள் மற்றும் வி்ளம்�ைஙைர்ள 
வைஙகி எஙைர்ள 
வமம்�டுத்திக்கைறாள்்ள உ்தவுமறாறு 
வைட்டுக்கைறாள்கிவ்ன.

ஆசிரியர் பக�ம்

- நிரவறாை ஆசிரியர, அக்ரி ெக்தி.


