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நெற்பயிரைத் தாக்கும் தண்டுத்துரைப்பான் பூச்சிக் கட்டுப்பாடு

தக்காளி ்பயிரைத் தாக்கும் ஃபுசேரியம் வாடல் 
சொயும் அதரைக் கட்டுப்படுத்தும் முரைகளும்

நகாசைாைா நதாறறுசொயும் 
இந்திய விவோயமும்! 
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ேஙக இலக்கியஙகளில் சவைாண்ரமை!
இலக்கியம்

நீர் ்பாேைம்

(்பகுதி-2)

“நீர் இன்றி அமையாது உலகம் ப�ாலத்” 
என்்ற நற்றிமை வரிகளிபல தமிழன் 

நீமை எவவண்ணம் ப�ாற்றிைான் என்று 
அறிய முடிகி்றது. நீர்�ாசைம் �ண்மடைய 
தமிழகத்தில் மிகவும் முக்கியைாக 
கருதப�டடைது. குளஙகள், ஏரிகள், 
அமணகள் மூலம் நீமை பசமித்தைர். 
நீர்பதக்கஙகளில் பசமிக்கப�டும் நீர், 
�ாசை வசதிக்காக கால்வாயகள் மூலம் 
விவசாய நிலஙகளுக்கு ககாண்டு 
வைப�டடைை. பைலும் அநத காலத்தில் 
கிணறு கவடடி நிலத்தடி நீமை 
�யன்�டுத்தவும் ைக்கள் கற்றுக் 
ககாண்டிருநதைர். ைாடுகமளயும் 
எருமைகமளயும் மவத்து நீமை 
இம்றத்தைர். அமைத்து ைக்களுக்கும் 
நீர் கிமடைப�தற்கு அதிகாரிகள் �ணி 

கசயவது கடைமையாக இருநதது.

“அம்றயும் க�ாம்றயும் ைணநத 
தமலமய

எண்நாள் திஙகள் அமணய 
ககாடுஙகமைத்

கதண்ணீர் சிறுகுளம் கீள்வது 
ைாபதா” (பு்றம் 118-1-3)

இநத பு்றநானூற்று �ாடைலில் ஒரு 
ஏரி எப�டி இருக்க பவண்டும் என்று 
விவரிக்கப�டுகி்றது. ஏரிகள் நீளம் 
கும்றவாகவும், நிம்றய நீர் பசமிக்கும் 
வமகயிலும், பிம்றவடிவில் இருக்க 
பவண்டும் என்கி்றது.

பயிர்கள்:
�ண்மடைய தமிழகத்தில் கநல், 
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கடடுமையாளர்

கரும்பு, சிறுதானியஙகள், �ருபபு 
வமககள், கதன்மை, அவமை, �ருத்தி, 
வாமழ, புளி, சநதைம் முதலியை 
�யிரிடைப�டடுள்ளை. கநல் முக்கியைாை 
�யிைாக இருநதுவநதுள்ளது. வீடுகளில் 
�லா, கதன்மை, �ாக்கு ப�ான்்ற 
ைைஙகள் இருநதை. வீடடின் முன் பு்றம் 
ைஞசளும் பின்பு்றம் பூநபதாடடைமும் 
மவத்து �ைாைரித்து வநதைர். ஒவகவாரு 
கிைாைமும் தன்னிம்றவு அமடைநது, 
உ�ரி உற்�த்தி அதிகைாக இருநதது. 
�மடைவீைர்கள் ைற்றும் 
கதாழிலாளர்களுக்கு தானியஙகபள 
ஊதியைாக வழஙகப�டடைது.

்கருவி்களும் உத்தி்களும்:
கநற்கழனிகள் காமளகளின் 

உதவியுடைன் உழப�டடைை. கழனியில் 
தமழகமள விவசாயிகள் தஙகள் 
கால்கமள மவத்து மிதித்து 
மூழகடித்தைர். நாற்றுகள் வளர்நதபின் 
அவற்ம்ற இடைம் ைாற்றி நடைப�டடைை. 

கமளகயடுப�மத �ற்றி திருக்கு்றளில் 
�ைவலாக விவரிக்கப�டுகி்றது. 
கமளகயடுப�மத ஒரு அைசன் நாடமடை 
�ைாைரிப�துடைன் ஒபபிடைப�டுகி்றது. �யிர் 
சுழற்சி மும்ற பின்�ற்்றப�டடைது. ஒபை 
�ருவத்தில் �ருத்தியும் 
சிறுதானியஙகளும் �யிரிடைப�டடைது.

விவசாயத்தின் அடிப�மடை 
கருவியாை ஏமை - கைலி, நாஞசில், 
கலபம� என்றும் அமழத்தைர். 
�யிரிடும் நிலத்மத சைப�டுத்த �ைம்பு 
கருவி �யன்�டுத்தப�டடைது. 
�ள்ளியாடுதல் என்�து கமள எடுக்கவும் 
�யிர்களுக்கு உள்ள கநருக்கத்மத 
கும்றக்கவும் �யன்�டுத்தப�டடைது. 
கிணறுகளில் இருநது நீர் எடுக்க 
கபிமல என்று கதாழில்நுட�த்மத 
�யன்�டுத்திைர். ஏற்்றம் என்்ற 
கருவியில் ைாடுகமள சடடைத்தில் பூடடி 
நீமை இம்றத்தைர். �்றமவகள் 
விலஙகுகள் �யிர்கமள 
பசதப�டுத்தாைல் இருக்க, கவண் 
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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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ைற்றும் கவண்வில்மலக்ககாண்டு 
அவற்ம்ற விைடடிைர். அறுவமடை 
அரிவாள் ககாண்டு நடைத்தப�டடைது.

இயற்ம்க உரங்கள்:
இயற்மக உைஙகள் ைடடுபை 

சஙககாலத்தில் �யன்�டுத்தப�டடைது. 
உழவிற்கு முன்னும் பின்னும் வயல்களில் 
இயற்மக உைஙகள் �யன்�டுத்திைர். 
கால்நமடைகளின் கழிவுகள், �சுநதாள் 
உைஙகள் இன்றுவமை �யன்�ாடடில்தான் 
இருக்கி்றது. �சுநதாள் உைப�யிைாை 
தக்மகபபூண்டு, அகத்தி, சணபம�, 
பில்லி, அவுரி முதலியை 
�யன்�டுத்தப�டடைை.

பயிரபாது்காப்பு:
“செல்லான் கிழவ நிருப்பின் நி்பு்ந்து
  இல்லாளின் ஊடி விடும்” 

      (கு்றள் 1039)

கணவன் தன்னிடைத்து வநது 
தைக்கு பவண்டிய கமடைமைமயச் 
கசயயாைல் ப�ாைால், ைமைவி எப�டி 
ஊடுவாபளா அமதபப�ால நாள்பதாறும் 
நிலத்திற்கு கசன்று �யிர்�ாதுகாபபு 
கசயயாதவமை நிலமும் ஊடும் 
என்கி்றார் வள்ளுவர். பூச்சிகளும் 
கால்நமடைகளும் தாக்காத வண்ணம் 
�யிமை காத்தல் பவண்டும் என்கி்றார்.

பலபயிர சாகுபடி:
ஒபை �குதியில் ஒபை பநைத்தில் 

�ல்பவறு �யிர்கமள சாகு�டி கசயயும் 
மும்ற இருநதுள்ளது.

’’கதிர்�டு வயலின் உள்ள கடிைழ 
க�ாழிலின் உள்ள முதிர்�லம் ைைத்தின் 
உள்ள முதிமைகள் பு்றவின் உள்ள 
�தி�டு ககாடியின் உள்ள �டிவளர் 
குழியின் உள்ள ைதுவளம் ைலரில் 
ககாள்ளும்வண்கடைை ைள்ளர் 
ககாள்வார் ‘’

என்்ற கம்�ைாைாயண �ாடைலில், 
கநல்மல விமளவிக்கும் அபத 
பநைத்தில் பகாசலநாடடு உழவர்கள் 
�ல்பவறு �யிர்கமள �யிரிடடைைர் 
என்கி்றது.

முடிவுமர:
எநத ஒரு தும்றயும் அழிகி்றது 

என்்றால் அதாவது அடுத்த 
தமலமும்றக்கு அது கடைத்தப�டைாைல் 
ப�ாகி்றது என்்றால், அதன் �ழமையும் 
வைலாறும் க�ருமையும் உணைப�டைாைல் 
ப�ாவபத காைணம். பவளாண்மையும் 
அப�டித்தான். இநத கடடுமையில் 
குறிபபிடடைமவ எல்லாம் கவறும் 
பைபலாடடைைாை �ார்மவதான். இன்னும் 
எவவளபவா பவளாண் நுணுக்கஙகமள 
நம் இலக்கியஙகள் தாஙகி நிற்கி்றது. 
அவற்ம்ற அடுத்த தமலமும்றக்கு 
எடுத்துச் கசல்லும் கடைமை நைக்குத்தான் 
உள்ளது. அவவழிபய நாம் விளிம்பில் 
நிற்கும் இநத பவளாண்மைமய 
தூக்கிவிடை முடியும். 

வைலாம்றப ப�ாற்றி   
வருஙகாலத்மத தீடடுபவாம்!!!

கடடுமையாளர்

ர.சிவக்குமார், 
இளைறிவியல் பவளாண்மை இறுதியாண்டு ைாணவர், 

அண்ணாைமலப �ல்கமலக்கழகம், 
மின்ைஞசல்: aamorsk3210@gmail.com
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்

9இதழ் - 03, வைகாசி

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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தக்காளி ஒரு கவப� ைண்டைலப 
�யிைாகும், இது ஆண்டு முழுவதும் 

�யிர் கசயவதற்கு ஏற்்றதாகும். ஜூன் 
- ஜூமல, நவம்�ர் - டிசம்�ர், பிபைவரி 
- ைார்ச் ஆகிய ைாதஙகள் தக்காளி 
�யிர் நடைவு கசயய உகநத காலம் ஆகும். 
நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள வண்டைல் 
ைண் ககான்டை நிலம் தக்காளி சாகு�டிக்கு 
ஏற்்றது ஆகும். தக்காளிப �ழத்தில் 
மவடடைமின் ‘ஏ’ ‘சி’ ப�ான்்ற 
உயிர்ச்சத்துக்கள் அதிகம் உள்ளை. 
தக்காளிப �யிைாைது பூஞமச, �ாக்டீரியா 
ைற்றும் மவைஸகள் ஏற்�டும் �ல்பவறு 
பநாயகளால் �ாதிக்கப�டுகி்றது. அதிலும், 
ஃபுசாரியம் ஆக்சிஸப�ாைம் f. sp. 
மலபகாக�ர்சிசி என்்ற பூஞமச அதிக 
�ாதிபம� ஏற்�டுத்துகின்்றது.

ஃபுசசரியம் ொடல  
ச�ாயின் அறிகுறி்கள்

 பவர்களில் உள்ள காயஙகள் 
மூலைாக, இநத பநாயக்காைணி 
தாவைஙகளுக்குள் நுமழகி்றது. பநாயின் 
முதல் அறிகுறியாக கிமள நைம்புகள் 
கவளிர் நி்றைாக ைாறி, இமலகளில் 
�சுமை பசாமக ஏற்�டும். விமள 
நிலஙகளில் கீழ இமலகள் முதலில் 
ைஞசள் நி்றைாக ைாறும் ைற்றும் 
சிற்றிமலகள் கருகி காயநதுவிடும். 
அறிகுறியாைது கதாடைர்ச்சியாக ைற்்ற 
இமலகளுக்கும் �ைவ கதாடைஙகும். 
இநத பூஞமச, மசலம் கவசல்களின் 
வாஸகுலார் திசுக்கமள ஆக்கிைமிப�தன் 

மூலம் தாவைஙகளில் நீரின் 
இயக்கத்மதக் கும்றக்கி்றது. அதைால் 
கசடிகள் வாடிவிடும். கமடைசி நிமலயில் 
வாஸகுலர் திசு �ழுபபு நி்றைாக ைாறி, 
தாவை வளர்ச்சி குன்றி பின்பு கசடிகள் 

இ்றநதுவிடும்.

ொடல ச�ாயின்  
்கட்டுப்பாட்டு முமை்கள்:

உழவியல முமை
 பகாமடை காலத்தில் நிலத்மத 

ஆழைாக உழுவதன்மூலம் ைண்ணில் 
உள்ள பநாயக்காைணிமய அழிக்க 
முடியும். பநாய இல்லாத, நல்ல தைைாை 
விமதகமளப �யன்�டுத்த பவண்டும். 
�ாதிக்கப�டடை தாவைஙகமள அகற்றி 
அழிக்க பவண்டும். தானியஙகள் 

தக்காளி ்பயிரைத் தாக்கும் ஃபுசேரியம் வாடல் 
சொயும் அதரைக் கட்டுப்படுத்தும் முரைகளும்

ச�ாய் சைலாணமை

அறிமு்கம்
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ப�ான்்ற வாடைல் பநாய தாக்காத 

�யிருடைன் �யிர் சுழற்சி கசயவதன் 

மூலம் இநத பநாயிமை 

கடடுப�டுத்தலாம்.

உயிரியல முமை 

 நுண்ணுயிர் ககால்லிகளாை 

சூபடைாபைாைாஸ ஃபபளாைகசன்ஸ 

(பி. எஃப 1) (Pseudomonas 

fluorescens) அல்லது 

டமைக்பகாகடைர்ைா விரிடி 

(Trichoderma viride) ககாண்டு 

1 கிபலா விமதக்கு 4 கிைாம் என்்ற 

விகிததில் விமதபநர்த்தி கசயயவதன் 

மூலம் இநபநாய விமத மூலம் 

�ைவுவமதத் தடுக்க முடியும்.

இரசாயன முமை்கள் : 

பூஞமசக் வ்காலலி்கள்

 1 கிபலா விமதக்கு 2 கிைாம் 

கார்க�ன்டைாசிம் பூஞமசக் ககால்லிமய 

விமதபநர்த்தி கசயவதன் மூலமும், 

கார்க�ன்டைாசிம் 0.1% (1 கிைாம்/ லிடடைர் 

நீருக்கு) அல்லது காப�ர் மைடைாக்ஸி 

குபளாமைடு / காப�ர் ஆக்ஸி 

குபளாமைடு 0.2% (2 கிைாம்/ லிடடைர் 

நீருக்கு) என்்ற அளவில் கதளிப�பதாடு 

�ாதிக்கப�டடை கசடிகளின் பவர்ப 

�குதிமயச் சுற்றி ஊற்றுவதன் மூலமும் 

வாடைல் பநாயிமைக் கடடுப�டுதலாம்.

கடடுமையாளர்: 

கு. முருகவவல், 
உதவிப ப�ைாசிரியர் (தாவை பநாயியல் தும்ற),  

பஜ.பக.பக முனிைாஜா பவளாண் அறிவியல் கல்லூரி,  
தூக்கநாயக்கன்�ாமளயம்.

மின்ைஞசல்: mvelpatho@gmail.com , கதாடைர்பு எண்: 98433 80137.

பழுப்பு நிைைா்க ைாறிய ொஸ்குலரஅமைப்பு
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நடைநதுககாண்டிருக்கும் ககாபைாைா 
முடைக்கம் ைபி அறுவமடை �ருவத்துடைன் 

ஒத்துபப�ாவதால், நாடு முழுவதும் உள்ள 
விவசாயிகள் �யிர்கமள தமடையின்றி 
அறுவமடை கசயவமதயும், கைன்மையாை 
ககாள்முதல் நடைவடிக்மககமளயும் உறுதி 
கசயய அைசாஙகத்மத பநாக்குகின்்றைர். 
விவசாயிகள் / கதாழிலாளர்களின் 
இமடை ைற்றும் ைாநில நகர்வுகள், 
அறுவமடை ைற்றும் கதாடைர்புமடைய 
�ண்மண இயநதிைஙகள் மீதாை ைத்திய 
உள்தும்ற அமைச்சகத்தின் வடடி 
தள்ளு�டி கடடுப�ாடுகள் உண்மையில் 
விவசாய கதாழிலாளர்களின் 
நன்மைக்காக இநத ககாபைாைா பதாற்று  
�ைவும் அவசை காலத்தில் அைசாஙகம் 
சரியாை திமசயில் கசயல் �டுகி்றது 
என்�தற்கு சான்்றாகும்.

�ால் க�ாருடகள், மீன், பகாழி 
விற்�மை ப�ான்்றமவ முடைக்குதல் 
காலத்தில் �ாதிக்கப�டடுள்ளை, 
ஏகைனில் கதாழிலாளர் �ற்்றாக்கும்ற 
ைற்றும் ப�ாக்குவைத்து பிைச்சிமைகள் 
காைணைாக �ாதிக்கப�டடுள்ளது. 
கடைநத சில ைாதஙகளாக �ல �குதிகளில் 
வானிமல மிகவும் ஒழுஙகற்்ற நிமலயில் 
இருப�தால், அறுவமடை கசயயப�டடை 
க�ாருடகளும் �ாதுகாக்கப�டை 
பவண்டும்.

தணிக்கும் �டெடிக்ம்க்கள்
சமூகத்தில் பவளாண் கதாழில் 

கசயயும் ைக்கள் எநதகவாரு ப�ைழிவு 
அல்லது கதாற்றுபநாயகள் எபப�ாது 
வநதாலும் கடுமையாக 
�ாதிக்கப�டுகின்்றைர். இநதிய 
�ண்மண குடும்�ஙகளில் சுைார் 85 

ச்பரிடர்
நகாசைாைா நதாறறுசொயும் 

இந்திய விவோயமும்!  (்பகுதி-2)
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சதவீதம் சிறு ைற்றும் குறு 
விவசாயிகளாகவும், ைக்கள்கதாமகயில் 
கணிசைாை �குதியிைர் நிலைற்்ற 
�ண்மணத் கதாழிலாளர்களாகவும் 
இருப�தால், ககாபைாைாவால்  வரும் 
பசதத்மத சநதிக்கும் விவசாயிகளுக்கு 
அைசின் நலன்புரி நடைவடிக்மககள் 
நிச்சயைாக அவர்களின் 
கசயலாக்கத்திற்கு உதவும். எைபவ 
அைசாஙகத்தின் கவைம் ஒவகவாரு 
குடிைகனின் உயிமையும் �ாதுகாப�தாக 
இருக்க பவண்டும். எவவா்றாயினும், 
பவளாண்மை ைற்றும் அதனுடைன் 
கதாடைர்புமடைய நடைவடிக்மககளில் 
வாழும் ைக்கள், க�ரும்�ாலும் இநத 
ஊைடைஙகு காலத்தில் மும்றசாைா 
பவமலவாயபபிலிருநது வருைாைத்மத 
இழநதவர்களுக்கு, க�ாருளாதாைம் 
மீண்டும் முன்பைறும் வமை (இநத 
சுகாதாை கநருக்கடி கவற்றிகைைாக 
சைாளிக்கப�டும் ப�ாது) ைாற்று வழிகள் 
விவசாயிகளுக்கு (�ணப 
�ரிைாற்்றஙகள்) வழஙகப�டை பவண்டும்.

விவசாய க�ாருடகளுக்காை 
பதமவமயத் தக்கமவக்க, முக்கிய 
தளவாடைஙகளில் முதலீடுகள் 
பைம்�டுத்தப�டை பவண்டும். பைலும், 
ஈ-காைர்ஸ விநிபயாக நிறுவைஙகள் 
ைற்றும் கதாடைக்க நிறுவைஙகள் 
க�ாருத்தைாை ககாள்மககள் ைற்றும் 
சலுமககளுடைன் ஊக்குவிக்கப�டை 
பவண்டும்.

இதைால் கிைாைபபு்ற 
க�ாருளாதாைம் வீழச்சியமடையாது. 
�ண்மணத் கதாழிலாளர் �ற்்றாக்கும்ற 
குறித்த உடைைடி கவமலகமளத் 
தணிக்க ககாள்மககள் வகுத்து, ைாநில 

நிறுவைஙகள், உழவர் உற்�த்தியாளர் 
அமைபபுகள் (எஃப.பி.ஓக்கள்) அல்லது 
க�ாருத்தைாை ஊக்கத்கதாமககளுடைன் 
தனிப�யன் �ணியைர்த்தல் மையஙகள் 
(சி.எச்.சி) மூலம் இயநதிைஙகமள 
விவசாயிகளுக்கு எளிதில் கிமடைக்கச் 
கசயய பவண்டும். நிலைற்்ற 
கதாழிலாளர்கள் ைற்றும் 
கதாழிலாளர்களுக்கு ஊதிய 
பவமலவாயபம� உறுதி கசயயும் அபத 
பவமளயில், விவசாயியின் மீதாை 
�ணச் சுமைமயக் கும்றப�தற்காக 
விவசாயத் கதாழிலாளர்களின் ஒரு 
�குதிமய (விவசாயிகள் மீதமுள்ள 
ஊதியத் கதாமகமய கசலுத்துவதன் 
மூலம்) கசலுத்த NREGS நிதிமய 
பைம்�டுத்துவமதயும் ஆைாய அைசுக்கு 
�ரிநதுமைக்கப�டுகி்றது.

இநதியாவில் விவசாயம் என்�து 
ஒவகவாரு ைாநிலத்திற்கும் பவறு�டும். 
கடைநத ஆண்டுகளில் காணப�டடை�டி, 
ககாள்மககள் ைற்றும் திடடைஙகள் ஒரு 
ைாநிலத்திலிருநது ைற்க்றான்றுக்கு 
பவறு�டுகின்்றை. இருபபினும், விவசாய 
நடைவடிக்மககள், அண்மடை 
பிைாநதியஙகளில் ஒன்ப்றாகடைான்று 
இமணநதிருப�து, பவளாண் 
க�ாருடகள் அல்லது சநமத 
சூழநிமலமய சிமதக்கக்கூடைாது. 
�ண்மணக் கடைன்கமள தள்ளு�டி 
கசயவது, சிறு ைற்றும் குறு 
விவசாயிகளுக்கு க�ரும்�ான்மை 
�யைளிக்கவில்மல என்�தற்காை 
சான்றுகள் கதரிவிக்கின்்றை. ைா்றாக, 
இது கடைன் வாஙகு�வர்களின் எதிர்கால 
கடைன் நடைத்மதமய �ாதிக்கி்றது, 
இதைால் விவசாய கடைன் கலாச்சாைத்மத 
ஒடடுகைாத்தைாக �ாதிக்கி்றது. காரஃப 
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(ைமழ / ஈைைாை) �ருவம் பவகைாக 
கநருஙகி வருவதால், �யிர் கடைன்களின் 
நிறுவை கடைன் விரிவாக்கப�டடு, கடைன் 
வாஙகும் விவசாயிகளுக்கு சுமூகைாை 
(ைற்றும் ப�ாதுைாை) கடைன் வழஙகும் 
வசதி கசயய பவண்டும். பவளாண் 
உள்ளீடுகள் - விமதகள், உைஙகள், 
பவளாண் இைசாயைஙகள் ப�ான்்றமவ 
- எளிதில் கிமடைப�து முன் 
நிமலநிறுத்தப�டை பவண்டும். 
பதமவயாை ககாள்மக ஆதைவுடைன் 
தனியார் தும்ற குறிபபிடைத்தக்க �ஙமக 
வகிக்க பவண்டும்.

பவளாண் உற்�த்தி சநமதக் 
குழுக்கள் (ஏபிஎம்சி) விதிமும்றகமள 
தளர்த்துவது, விவசாயிகள் தஙகள் 
விமளக�ாருடகமள நியமிக்கப�டடை 
ைண்டைலஙகளுக்கு அப�ால் விற்க 
அனுைதிப�து நிச்சயைாக 
விவசாயிகளின் சுமைகமள 
எளிதாக்கும். எம்.எஸ.பி (கும்றநத�டச 
ஆதைவு விமல) அல்லது பி்ற விமல 
ஆதைவு திடடைஙகள் மூலம் 
விவசாயிகளின் சநமதப�டுத்தக்கூடிய 
உ�ரிகமள சீைாக ககாள்முதல் 
கசயவதற்கு ைாநில அைசுகள் தஙகள் 
இயநதிைஙகமள தயாரிக்க பவண்டும்.

இறுதியில் நல்ல கசயதி 
என்ைகவன்்றால், இநதிய அைசு 
இபப�ாது ஊடடைச்சத்து (உணவு தவிை) 
- �ாதுகாபபு ைற்றும் விவசாயிகளின் 
வருைாைத்மத உயர்த்துவமத 

(�ண்மண உற்�த்தித்தி்றமை 
அதிகரிப�மத விடை) அதிகரித்துள்ளது. 
இமவ அமைத்தும் நடைக்க, பகாதுமை 
ைற்றும் அரிசியின் இைண்டு க�ரிய 
உணவு வமககளுக்கு சாதகைாை 
ககாள்மக சலுமககளின் நிலப�ைபபு 
ைா்ற பவண்டும். பவளாண் 
ககாள்மககமள வடிவமைத்தல், 
ககாபைாைாவிற்கு  பிநமதய சூழநிமல, 
இநதியாவில் உணவு மும்றகள் 
ைாற்்றத்திற்காை பைல் கூறிய 
கடடைாயஙகமள உள்ளடைக்கியிருக்க 
பவண்டும். 

ககாபைாைாவால் பவளாண் 
கதாழிலிற்கு ஏற்�டடை இநத இக்கடடைாை 
நிமலமைமய சரி கசயய அைசு 
நடைவடிக்மக எடுத்து வநதாலும், 
விவசாயிகள் ஆர்வத்பதாடு முன்வநது 
அைசு அறிவித்த சலுமககமள 
�யன்�டுத்தி ககாபைாைாவிலிருநது 
�ாதுகாத்துக்ககாள்ளும் உ�காைணங 
கபளாடு முழு முயற்சிபயாடு ஒற்றுமை 
யாக விவசாயத்தில் ஈடு�டடைால் 
ககாபைாைாமவ கவல்வபதாடு நம் 
இநதிய ைக்களுக்கு ஊடடைச்சத்தாை 
உணவு க�ாருடகமள தஙகுதமடையின்றி 
வழஙகமுடியும் என்�து எவவித ஐயமும் 
இல்மல. அைசுடைன் ஒத்துமழத்து 
ககாபைாைாமவ கவன்று 
ஆபைாக்கியைாை இநதியாமவ 
உருவாக்கிடை உமழபப�ாம்!!!

-முற்றும்....

கடடுமையாளர்: 

முனைவர் மு.உமாமவகஸவரி, 
உதவி ஆசிரியர்

பதாடடைக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆைாயச்சி நிமலயம், க�ரியகுளம்.
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ைாப்பிள்மளை சம்பா அரிசி 
பிரியாணி:

சதமெயான வபாருட்்கள்
• ஒரு கப ைாபபிள்மள சம்�ா அரிசி
• �டமடை, லவஙகம், ஏலக்காய ைற்றும் 

பிரிஞசி இமல
• ஒரு �ச்மச மிளகாய
• ஒரு கவஙகாயம்
• ஒரு தக்காளி
• அமை ஸபூன் இஞசிப பூண்டு விழுது
• ஒரு பகைட
• ஒரு கப �ச்மச �டடைாணி
• ஒரு உருமளக்கிழஙகு
• 10 சிறிய துண்டுகள் �ன்னீர்
• புதிைா
• ஒரு டீஸபூன் தயிர்
• ஒரு டீஸபூன் பிரியாணிைசாலா தூள்
• சிறிது சிவபபு மிளகாயத்தூள்
• ைஞசள் தூள்
• உபபு

வசய்முமை
• ைாபபிள்மள சம்�ா அரிசிமய நன்கு 

கழுவி அமை பவக்காடு பவக 
மவத்துக் ககாள்ளவும் 

• காயகறிகமள சிறிதாக 
நறுக்கிக்ககாள்ளவும். 

• கடைாயில் கநய ஊற்றி �டமடை, 
லவஙகம், பிரிஞசி இமல, ஏலக்காய 
தாளித்து �ச்மசமிளகாய, 
கவஙகாயம், தக்காளி வதக்கி 
ைஞசள் தூள், உபபு, பிரியாணி 
ைசாலா சிறிது சிவபபு மிளகாயத்தூள் 
பசர்த்து நன்கு வதக்கவும்.

• புதிைா ைற்றும் நறுக்கிய 
காயகறிகமள பசர்த்து வதக்கவும்.  

• நன்கு வதக்கியதும் ஒரு ஸபூன் 
தயிர் பசர்த்து வதக்கவும். 

• அமத தடடில் ைாற்றி அநதக் 
கடைாயில் அமைப �தம் கவநத 
ைாபபிள்மள சம்�ா அரிசிமயப 
ப�ாடடு சிறிது தண்ணீர் பசர்த்து 
பைபல வதக்கிய காயகறிகமள 
�ைபபி கைைாை �ாத்திைம் அல்லது 
மூடி மவத்து 20 நிமிடைம் மிதைாை 
தீயில் பவக விடைவும்.

• சுமவயாை சத்தாை ைாபபிள்மள 
சம்�ா பிரியாணி கைடி.

உணவு
மைாபபிளரை ேம்்பா அரிசியில் உணவு தயாரிபபு

(்பகுதி-3)

கடடுமையாளர்: 

ச. கண்ணன், 
பவளாண்மை அலுவலர் ைற்றும் இயற்மக ஆர்வலர், ையிலாடுதும்ற.  

அமலப�சி எண்: 99655 63563.
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க�லாலியஸ �யிைாைது இைண்டு 
அல்லது இைண்டைமை அடி உயைம் 

வமை வளைக்கூடிய சிறு மூலிமகச் 
கசடியாகும் ஆகும். இதன் அறிவியல் 
க�யர் பகாலியஸ ப�ார்ஸபகாலி 
(Coleus forskohlii) ைற்றும் 
லில்லிபயசிபய (Liliaceae) குடும்�த்மதச் 
சார்நதது ஆகும். பைலும் கூர்க்கன் 
கிழஙகு, ைருநது கிழஙகு, ைருநது 
கூர்க்கன் எை �ல்பவறு க�யர்களில் 
அமழக்கப�டுகி்றது. இதன் இமல 
ைற்றும் பவர் கிழஙகுகளிலிருநது 
ப�ார்ஸபகாலின் (Forskolin) என்்ற 
ைருத்துவ மூலபக�ாருள் நிம்றநதுள்ளது. 
இது இைத்த அழுத்தத்மத சீர் 
கசயயக்கூடிய வல்லமை ககாண்டைது. 
பைலும் ஆஸதுைா, கிமளக்பகாைா 
ப�ான்்ற பநாயகளுக்கு ைருநதாகவும் 
�யன்�டுகி்றது. 

இநதியாவில் ைகாைாஷ்டிைா, 
தமிழநாடு, கர்நாடைகா, ஆநதிைப 
பிைபதசம், குஜைாத் ஆகிய ைாநிலஙகளில் 
சாகு�டி கசயயப�டுகின்்றது. 
தமிழகத்தில் பசலம், திருவண்ணாைமல, 
ஈபைாடு, நாைக்கல், திண்டுக்கல், 

விழுபபுைம் ஆகிய ைாவடடைஙகளில் 
4179 ஏக்டைர் �ைப�ளவில் பகாலியஸ 
கிழஙகு சாகு�டி கசயயப�டுகி்றது. 
ைற்்ற �யிர்கமள சாகு�டி கசயவமதக் 
காடடிலும் இதில் பூச்சி ைற்றும் பநாய 
தாக்குதல் கும்றவு. காடடு 
விலஙகுகளாை முயல், குைஙகு, 
காடடுப�ன்றி, ைான் இவற்றுக்கு 
பகாலியஸ சுத்தைாக பிடிக்காது. 
பநைடியாக நாம் �யன்�டுத்த 
முடியாகதன்�தால் திருடடு �யமும் 
கிமடையாது.

ைண்: கசம்ைண், வண்டைல் ைண், 
சைமள ைண் வமககள் பகாலியஸ 
சாகு�டிக்கு மிகவும் உகநதது. பைலும் 
களர்நிலம், களிைண் ப�ான்்ற  தண்ணீர் 
பதஙக கூடிய நிலஙகள் பகாலியஸ 
�யிரிடுவதற்கு ஏற்்றது அல்ல. பகாலியஸ 
சாகு�டிக்கு வடிகால் வசதின் கூடிய 
காை அமிலத்தன்மை (pH) 7 - 8 
ககாண்டை ைண் வமககள்  இருநதால் 
சி்றபபு.

 �ருவம்: ஜூன் - ஜூமல ைற்றும் 
ஆகஸட கசபடைம்�ர் ஆகிய ைாதஙகள் 
நடைவு கசயவதற்கு உகநததாகும்.

சகாலியஸ் ோகு்படி நதாழில்நுட்்பஙகள
ோகு்படி
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 நிலம் தயாரித்தல் ைற்றும் �ார் 
அமைத்தல்
• 12 முதல் 15 டைன் நன்கு ைக்கிய 

கதாழு உைம் ைற்றும் 200 கிபலா 
பவப�ம் புண்ணாக்கு இடடு நன்கு 
க�ாலக�ாலபபுத் தன்மையுடைன், 
கடடிகள் இல்லாதவாறு நிலத்மத 
�ண்�டுத்தல் பவண்டும். 

• 2 அடி அகலம் ககாண்டை �ார்கள் 
அமைக்க பவண்டும் .

• கசாடடுநீர் �ாசைம் மூலம் சாகு�டி 
கசயயும்ப�ாது  அடி �ார் அமைத்தல் 
பவண்டும்.

 �டவு வசய்தல ைற்றும் பயிர 
இமடவெளி

• நுனி ககாழுநது அல்லது நுனித் 
தண்டுகள் மூலம் �யிர் க�ருக்கம் 
கசயயப�டுகி்றது.

• 90 முதல் 120 நாடகள் வயதுமடைய 
நுனி ககாழுநதுகள் நடைவுக்கு 
பதர்வு கசயயப�டுகின்்றை.

• 3 முதல் 4 கணுக்கள் ககாண்டை 8 
முதல் 10 கசன்டி மீடடைர் நீளமுமடைய 
நுனி ககாழுநதுகள் நடைவுக்கு 
ஏற்்றதாக பதர்நகதடுக்கப 
�டுகின்்றை.

• நடைவுக்கு முன் �ார் அமைக்கப�டடை  
நிலத்தில் நீர் �ாயச்சுதல் பவண்டும் 
.

• பின்பு �ார்களின் �க்கவாடடில் 40 
முதல் 45 கசன்டிமீடடைர் இமடைகவளி 
உடைன் நடைவு கசயதல் பவண்டும்.

 நீர சைலாணமை
• நடைவுக்கு முன் நீர் �ாயச்சுதல் 

பவண்டும் அமத கதாடைர்நது 
மூன்்றாவது நாடகளில் அவசியம்.

• வாைத்திற்கு ஒரு மும்ற அல்லது 10 
நாடகளுக்கு ஒருமும்ற நீர் 
�ாயச்சிைால் ப�ாதுைாைது.

• அறுவமடைக்கு �த்து நாடகளுக்கு 
முன்பு நீர் �ாயச்சுவமத நிறுத்தல் 

பவண்டும்.
 ்கமளை சைலாணமை: 

நடைவு கசயத பததியிலிருநது 15 
ைற்றும் 45வது நாடகளில் கமள 
எடுத்து ைண் அமணத்தல் 
இன்றியமையாதது.

 உர சைலாணமை: 
தமழச்சத்து 30 கிபலா, 

ைணிச்சத்து 60 கிபலா, சாம்�ல் சத்து 
50 கிபலா, சைைாக பிரித்து 30 ைற்றும் 
45வது நாளில் இடடு ைண் அமணத்தல் 
பவண்டும். 10 கிபலா துத்தநாக 
சல்ப�டமடை அடியுைைாக இடைபவண்டும்.

பூச்சி ைற்றும் ச�ாய் 
சைலாணமை:

 பகாலியஸ சாகு�டியில் 
நூற்புழுக்கள், பவர் அழுகல் பநாய 
ைற்றும் �ாக்டீரியா வாடைல் பநாய ைகசூல் 
இழபபிமை ஏற்�டுத்தக்கூடிய முக்கிய 
காைணிகளாகும்.

நூற்புழு:
பநாய தாக்கப�டடை கசடிகள் 

வளர்ச்சி குன்றி கவளிறிய ைஞசள் 
நி்றத்துடைன் காணப�டும். �ாதிக்கப�டடை 
கசடிகளின் பவர்களில் வீஙகி பவர் 
முடிச்சுகள் காணப�டும். இதைால் 50 
முதல் 60 சதவீதம் வமை ைகசூல் 
இழபபு ஏற்�டுகி்றது 

்கட்டுப்படுத்தும் முமை்கள் 
• ைக்காச்பசாளம், பசாளம் 

ப�ான்்றவற்ம்ற �யிர் சுழற்சி 
மும்றயில் �யிரிடைல் பவண்டும். 

• கசண்டுைல்லி பூச்கசடிகமள 
வயலின் வைபபு வைபபு ஓைஙகள், 
�ாத்தியின் இமடைகவளிகள் ைற்றும் 
நீர் �ாயச்சும் வாயக்கால்கள் ஆகிய 
இடைஙகளில் ஊடு�யிைாக 
�யிரிடைலாம்.

• பநாய தாக்குதல் ஏற்�டடை பின்பு 
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கார்ப�ாபியூைான் குருமணயிமை 
15 முதல் 20 கிபலா/ எக்டைர் என்்ற 
அளவில் ைணலுடைன் கலநது தூவ 
பவண்டும். 

 செர அழு்கல ச�ாய்: இநத பநாய 
தாக்கிய கசடிகள் �ழுபபு அல்லது 
ைஞசள் நி்றத்துடைன் காணப�டும். 
தமிழகத்தில் இநத பநாய தாக்கம் 
நவம்�ர் - டிசம்�ர் ைாதஙகளில் 
அதிகைாக காணப�டுகி்றது. பநாய 
தாக்கப�டடை கசடியின் உட�குதி கருபபு 
நி்றத்தில் காணப�டும்.

 ்கட்டுப்படுத்தும் முமை்கள்
• வயலில் வடிகால் வசதிமய 

ஏற்�டுத்தி நீர் பதஙகாத வண்ணம் 
�ார்த்துக் ககாள்ள பவண்டும் 

• கார்�ன்டைசிம் 1 கிைாம்/லிடடைர் 
அல்லது காப�ர் ஆக்சி குபளாமைடு 
2 கிைாம்/லிடடைர் என்்ற அளவில் 
விமத பநர்த்தி கசயயலாம் அல்லது 
இமலயின் மீது கதளிக்க 
கதளிக்கலாம்.

பாக்டீரியா ொடல ச�ாய் : இநபநாய 
தாக்கப�டடை பவர்களின் உடபு்றத்தில் 
�ழுபபு அல்லது கவள்மள 
நி்றக்பகாடுகள் கதன்�டும். இமலகள் 
�ழுபபு நி்றத்துடைனும் காணப�டும். 

்கட்டுப்படுத்தும் முமை
5 கிபலா/ எக்டைர் சூபடைாபைாைாஸ 

புபளாைஸன்ஸ என்்ற �ாக்டீரியா 
உயர்ககால்லி ைருநதிமை 250 
கிபலா/ எக்டைர் கதாழு எருவுடைன் 
கலநது ஒவகவாரு கசடிகளுக்கும்  
இடுவதால் பநாமயக் 

கடடுப�டுத்தலாம். ஸடடிைபபடைாமச 
க்ளின் 300 பிபிஎம் என்்ற அளவில் 
ைண்ணில் கசடிகளின் பவர்கமளச் 
சுற்றி இடைபவண்டும். 

அறுெமட 
• நடைவு கசயத ஆறு ைாதம் கழித்து 

அறுவமடை கசயயப�டுகி்றது. நன்கு 
முதிர்ச்சி க�ற்்ற கிழஙகுகள் �ழுபபு 
அல்லது ைஞசள் நி்றம் ககாண்டைமவ. 
கிழஙகுகள் 30 கசன்டி மீடடைர் 
நீளம் வமை வளரும்  
தன்மையுமடையது.

• ஒரு எக்டைருக்கு 15 - 20 டைன் 
கிழஙகுகள் கிமடைக்கின்்றை. 

• அறுவமடை கசயயப�டடை கிழஙகுகள்  
சிறு சிறு துண்டுகளாக கவடடி 
சூரிய ஒளியில்   8 % ஈைப�தம் 
இருக்குைாறு உலை 
மவக்கப�டுகின்்றை.

• பின்ைர் இமவ ஒப�நத 
பவளாண்மை நிறுவைஙகள் 
பநைடியாக க�ற்றுக் ககாள்கின்்றை. 
க�ரும்�ாலும் தமிழகத்தின் ஒப�நத 
பவளாண்மை மூலைாக பகாலியஸ 
கிழஙகு சாகு�டி 
கசயயப�டுகின்்றை. 
• கும்றவாை சாகு�டி கசலவில் 

அதிக லா�ம் ககாடுக்கும் இநத 
பகாலியஸ �யிரிமை சாகு�டி 
கசயவதில் தமிழக விவசாயிகள் அதிக 
ஆர்வம் காடடி வருகின்்றைர். 

பைலும் பகாலியஸ சாகு�டி 
குறித்த கூடுதல் தகவல்களுக்கு 
வடடைாை பதாடடைக்கமலத் தும்ற 
அலுவலமை கதாடைர்பு ககாள்ளலாம்.

கடடுமையாளர்: 

ப. பிரவீன்குமார்
முதுநிமல பவளாண் ைாணவர், தமிழநாடு பவளாண்மைப �ல்கமலக்கழகம், பகாமவ.

மின்ைஞசல்: pkmagriculture@gmail.com
கதாடைர்பு எண்: 8489203839.
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“தண்ணீரில் பி்றநத உபபு தண்ணீரில் 
கமையும்” என்�து �ழகைாழி. 

எல்லாம் தண்ணீரில் துவஙகி அஙபக 
முடிகின்்றை என்�பத இநத வாசகம் 
கூறும் உண்மை. இப�டி தான் க�ரும் 
அறிவியல் கண்டுபிடிபபுகள் நீமை ஒடடி 
பின்  நீரில் இருநது இன்று நீருக்காக 
என்று நீமை சுற்றிபய நீள்கி்றது. யாமை, 
நிலா, கடைல் இமவ எல்லா வயதிைருக்கும் 
களியாடடைம் ப�ாடை மவக்கும் இயற்மக 
அற்புதம் ஆகும் இதில் கடைல் நீருக்காை 
மூலம்!

நாம் எப�டி நம் தாய தநமதயரின் 
ககாமடைபயா அப�டி தான் நாம் �ருகும் 
நீர் கடைலின் ககாமடை. உலகம் 
தடமடையாைது என்று கருதப�டடை 
காலஙகளில் கடைல் ஒரு கடடைத்தில் 
முடிவுற்று க�ரும் �ள்ளத்தில் நீமை 
ககாடடும் என்க்றல்லாம் நம்�ப�டடைது, 
அதுப�ால் கடைல் உள்பள ைாடசச 
உயிரிைஙகள் வாழுவதாகவும் அமவ 
கடைல் �யணம் பைற்ககாள்பவாமை 
விழுஙகும் என்றும் கடைல்வாழ பூதஙகள் 
க�ரும் இமைச்சமல ஏற்�டுத்தி 
கப�ல்கமள கவிழத்து விடும் என்று 
�ல மூடை நம்பிக்மககள் முமளத்தை. 
இமவ எல்லாம் 15 ஆம் நூற்்றாண்டு 
வமை கதாடைர்நதது பின் ஸக�யின் 
நாடடைவர்கள் தான் கடைமல கடைநது 

�யணப�டை பவண்டும் என்று விரும்பிைர். 

அமத நடைத்தியும் காடடிைர், 
மவன் கச�ாஸடின் எல்காபைா என்னும் 
ஸக�யின் நாடடைவர் தான் முதல் உலகப 
�யணம் கடைல் வழியில் கசயதார். அதன் 
பின் ஐபைாபபியர்கள் குறிப�ாய கடைல் 
ககாள்ளியர்களாை மவகிஙகுகள் 
அவற்ம்ற க�ரிதும் வளர்த்கதடுத்தைர். 
கடைல் �யணத்மத அவர்கள் கசயதாலும் 
கப�மல கண்டுபிடித்தவர்கள் எகிபதியர் 
தான் என்று நம்�ப�டுகின்்றது. பிைமிடு 
உட�டை �ல கடடிடைஙகளுக்கு ைைஙகமள 
கவடடி மநல் நதி வழியாக மிதக்க 
விடடு அனுபபியதாக குறிபபுகள் 
இருக்கின்்றை. இமவபய கப�லின் 
மூலம் என்கின்்றைர். நீமை ஒடடி 
கண்டுபிடிக்கப�டடை கண்டுபிடிபபுகளில் 
மிக முக்கிய �ஙகு வகிப�து கப�ல் 
தான். கப�லின் கண்டுபிடிபபு தான் 
உலக வணிகத்தின் க�ரும் கதமவ 
தி்றநதுவிடடைது. அகைரிக்கா உட�டை 
�ல நாடுகளுக்கு �ல �யிர்கள் கசன்று 
பசர்நதது கப�ல் �யணத்தின் மூலம் 
தான். �ல காலனி நாடுகள் 
ஐபைாபபியர்கள் மகயில் சிக்கியதும் 
கப�லின் மூலம் தான் இன்்றளவும் 
60% வாணி�ம் நடைப�து கடைல்வழியில் 
தான். இவவாறு நீமை ஒடடி க�ாருள் 
பசர்த்த ைனிதன் அடுத்து தான் 

தான்அமிழதம் என்றுணைற ்பாறறு
(பகுதி-2)நீரை ஒட்டி, நீரில் இருந்து நீருக்காக...
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நிமைத்த இடைத்தில் நீமைக் ககாண்டு 
பசர்க்க முயன்்றான். அமத அழகாய 
சாதித்துக்காடடியவர் உலகின் க�ரும் 
கணிதவியலாளர் ஆர்க்கிமிடீஸ தான். 
இன்்றளவும் அவர் கண்டுபிடித்த திருவு 
எக்கி (archimedes screw pump) 
கசயல்�ாடடில் உள்ளது �ாபிபலானில் 
அமைக்கப�டடை கதாஙகும் 
பதாடடைத்திற்கு தண்ணீர் �ாயச்ச இமத 
அவர் வடிவமைத்து இருக்கலாம் 
என்கின்்றைர் அறிஞர்கள். இப�டி நீரின் 
பதமவ ககாண்டு வநத கண்டுபிடிபபு 
ப�ால நீரின் தன்மை ககாண்டு 
கண்டுபிடிபபுகள் அதிகரித்தை. 
அவற்றில் நீமைக் ககாண்டு மின்சாைம் 
தயாரிக்கும் உத்திபக�ரிதும் 
ப�ாற்றுதலுக்கு உரியது. கதாழில்புைடசி 
க�ரிதாய நடைநதுககாண்டிருக்கும் பநைம் 
அது. அவற்றின் விமளவாய மின்சாைத் 
பதமவயும் க�ருகுகி்றது. அப�டிப�டடை 
சையத்தில் தான் கடைன்படைள் என்னும் 
இடைத்தில் டீ நதிக்கமையில் மீன்பிடித்துக் 
ககாண்டிருநத விஞஞானி வில்லியம் 
ஆர்ைஸடைாங அஙகு நீர் சக்கைம் மூலம் 
தண்ணீர் �ாயச்சுவது கண்டு தன் 
காடசி கூடடைத்தில் ஆர்க்கு விளக்கு 
அமைக்க நீரின் மூலம் மின்சாைம் 
தயாரிக்கி்றார். அவபை பின் நீமை 
�யன்�டுத்தி நீரியல் ஏற்றி (hydrolic 
crane) உருவாக்குகி்றார். இவருக்கு 
முன்ப� �லரும் நீரில் இருநது மின்சாைம் 
உற்�த்தியாகும் மும்றமய 
கைாழிநதாலும் இவபை அமத சீைாய 
வடிவமைத்தார். இன்்றளவும் 
மீடடுருவாக்கம் கசயயும் மின்சாைத்தில் 

கும்றநத கசலவு உமடையது நீரியல் 
மின்சாைம் தான்.

இன்று உலகத்தில் �ல நதிகளில் 
நீரியல் மின்சாைம் (hydro power) 
தயாரிக்கப �டுகி்றது. இப�டி நீமை 
ஒடடியும், நீமை ககாண்டும், 
உருவாக்கப�டடை கண்டுபிடிபபுகள் 
ப�ால நீருக்காக �ல கண்டுபிடிபபுகளும் 
கதாடைர்நது ககாண்டு தான் இருக்கி்றது. 
இநத நவீை உலகில் 10இல் ஒருவருக்கு 
தூய குடிநீர் கிமடைக்காைல் 
உயிரிழக்கின்்றைர். இது உலகளாவிய 
பிைச்சமை என்்றாலும் கைாைாக்பகா 
பதசத்தில் �னித்துளிமய நீைாக ைாற்றி 
�யன்�டுத்துகின்்றைர். 1225 மீடடைர் 
உயைத்தில் குறிபபிடை வமக வமல 
அமைத்து (mesh wire net) 
�னித்துளிமய நீைாக்குகின்்றைர்.  திைம் 
6300 லி எை கிமடைக்கும் நீமை 5கிைாை 
ைக்கள் �யன்�டுத்துகின்்றைர். 
1980இல் இநத மும்ற கதன் 
அகைரிக்காவில் துவஙகப�டடைது. இமத 
2017 இல் தார் சி ைைாத் என்�வைால் 
இஙகு �யன்�டுத்த�டுகி்றது. பைல் 
கசான்ை எல்லா �மடைபபும் கவறும் 
துளிகள் தான் ஆைாயநதால் கடைல் 
அவளுக்கு �மடைபபுகள் நீமை 
காைணைாக்கி �மடைக்கப�டடிருக்கி்றது. 

இமதயும் தாண்டி �ல �ண்�ாடமடை 
உருவாக்கவும் உருகுமலத்துப ப�ாடைவும் 
நீர் தயஙகவில்மல... 

இமதப �ற்றி அடுத்தடுத்து 
ப�சுபவாம்......... 

வதாடரும்...

கடடுமையாளர்

சச. விக்வைஷ், 
இளநிமல பவளாண்மை �டடைதாரி,  

குளித்தமல.
மின்ைஞசல்: vickysvicky42@gmail.com

கதாடைர்பு எண்: 8344848960
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இநதியாவில் வாழும் ைக்களின் 
உணவுத் பதமவமயப பூர்த்தி 

கசயவதில் கநல் முக்கிய �ஙகிமை 
வகிக்கி்றது. ஒரு ஆண்டில் இநதியாவில் 
சுைார் 106.7 மில்லியன் டைன் கநல் 
உற்�த்தி கசயது வருகின்ப்றாம். 
அயல்நாடடிற்கும் இநதியாவிலிருநது 
ஏற்றுைதி கசயயப�டுகி்றது. இநத 
கநல்லில் ஏ்றத்தாழ 10 க்கும் பைற்�டடை 
பூச்சிகள் தாக்குதல் ஏற்�டுகின்்றது. 
கநல்லின் உற்�த்தியும் இதைால் 
கும்றகின்்றது. அதில் மிக முக்கியைாை 
ஒன்று தண்டுத்துமளப�ான் ஆகும். 
அமதப�ற்றி பின்வரும் கதாகுபபில் 
காண்ப�ாம். இமவ முக்கியைாக கநல் 
�யிரின் தண்மடைக் தாக்குகி்றது. இது 
கநற்�யிர் ைற்றும் அதமைச் சார்நத 
காடடு இைகஙகமள ைடடுபை தாக்கும், 
பவறு எநத �யிமையும் இநத கநல் 
குருத்துப பூச்சி தாக்காது. இதில் 
தற்ப�ாது வமைக்கும் 8 சிற்றிைஙகள் 
கண்டைறியப�டடுள்ளது.

முட்மட :
தாய அநதுபபூச்சியாைது 

தடமடையாை கவளிர் ைஞசள் நி்றத்தில் 
60 முதல் 100 முடமடைகமளக் 
ககாண்டை குவியமல இமலயின்  
பைற்�்றபபில் நுனியில் இடடு, அதமை 
�ழுபபு கலநத ைஞசள் நி்றபைாைஙகமளக் 
ககாண்டு மூடி மவக்கும். இதன் 
முடமடையின் கால அளவாைது 5 முதல் 
8 நாடகளாகும். 

இளைம் புழுக்்கள் :
முடமடையில் இருநது 5 முதல் 8 

நாடகளில் கவளிறிய கவள்மள நி்றமும், 
அடைர்நத �ழுபபு நி்றமுமடைய தமலயும் 
ககாண்டை இளம் புழுக்கள் கவளிவரும். 
இநத இளம் புழுக்கள் தண்ணீரில் 
நீநதியும் �க்கத்துத் தூர்கமள அமடைநது 
அவற்ம்ற தாக்கும். புழுப �ருவைாைது 
28 முதல் 30 நாடகள் வமை நீடிக்கும். 
நன்கு வளர்ச்சியமடைநத புழுவாைது 

நெற்பயிரைத் தாக்கும் 
தண்டுத்துரைப்பான் பூச்சிக் கட்டுப்பாடு

பூச்சி சமைலாண்ரமை
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கவள்மள அல்லது ைஞசள் கலநத 
கவள்மள நி்றத்தில் இருக்கும்.

கூட்டுப்புழு : 
கூடடுபபுழுவாைது அடைர்நத �ழுபபு 

நி்றத்தில் இருக்கும். அமவ தண்டின் 
அடிப�குதியில் காணப�டும். கூடடுபபுழு 
�ருவைாைது 8 முதல் 10 நாடகள் 
வமை நீடிக்கும்.

அந்துப்பூச்சி:
க�ண் அநதுபபூச்சி �ழுபபு கலநத 

ைஞசள் நி்றமுமடையது. அவற்றின் 
முன்னி்றக்மககளின் ைத்தியில் ஒரு 
சிறிய கருபபுப புள்ளி காணப�டும். 
ஆண் அநதுபபூச்சியின் 
முன்னி்றக்மககளில் கருபபுப புள்ளி 
காணப�டைாது. ஒவகவாரு �யிர் 
காலத்திலும் இைண்டு தமலமும்றகள் 
உண்டைாகும்�டி இதன் சுழற்சி 
அமைநதுள்ளது. இமவ கநற்�யிரில் 
கும்றநத�டசைாக 5 முதல் 10% 
இழபம�யும், அதிகப�டசைாக 90% 
இழபம�யும் ஏற்�டுத்துவதாக 
கண்டைறியப�டடுள்ளது.

தாக்குதலுக்கு சாதகைாை 
தட�கவப�நிமல: குளிர்நத கால 
நிமலயுடைன் கூடிய அதிக ஈைப�தம் 

ைற்றும் கும்றநத கவப�நிமல இதன் 
தாக்குதலுக்கு சாதகைாக அமையும். 

சசதத்தின் அறிகுறி்கள்:
நாற்்றஙகால் ைற்றும் நடைவு வயலில் 

உள்ள இளம் �யிர்களின் தூர்கடடும் 
�ருவம் வமை தண்டுகளில் நுமளநது 
வளரும் தண்டுப �குதிகமள 
உண்�தால் “நடுக்குருத்து 
காயநதுவிடும்” அல்லது 
“இ்றநதகுருத்துகள்” உண்டைாகும். 
அதமை பிடித்து இழுத்தால் எளிதாக 
மகபயாடு வநதுவிடும். இளம் �யிரின் 
கீழப�குதியில் உள்ள இைண்டைாவது 
கணுவிலும் வளர்நத �யிரில் பைல் 
�குதியிலலுள்ள  கணுக்களிலும் புழு 
நுமழநத துவாைம் காணப�டும். 
தாக்கப�டடை தண்டின் உள்பள ஒபை 
ஒரு கவளிர் ைஞசள் நி்ற புழு ைடடுபை 
காணப�டும். துவாைஙகளில் புழுவின் 
கழிவிமணயும் காணலாம். �யிர் நன்கு 
வளர்நது �ால் பிடிக்கும் �ருவத்தில் 
தாக்குதல் காணப�டும் ப�ாது, 
கநற்கதிருக்கு கசல்லும் உணவு 
தமடைப�டடு,  கநல்ைணிகள் �ால் 
பிடிக்க முடியாைல் கவளிவரும் கதிர்கள் 
அமைத்தும்   கவண்கதிைாக அல்லது 
சாவியாக ைாறிவிடும்.
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வபாருளைாதார சசத நிமல:
இளம் �யிரில் ஒரு சதுை மீடடைருக்கு 

இைண்டு முடமடை குவியல்கள் இருக்க 
பவண்டும். ஒரு சதுை மீடடைருக்கு ஒன்று 
அல்லது அதற்கு பைற்�டடை 
குருத்துபபூச்சி காணப�டுதல். வளர்ச்சி 
�ருவத்தில் 10% நடுக்குருத்து காயநது 
விடுதல். 2 சதவீத கவண் கதிர்கள் 
காணப�டுதல்.

பூச்சி ்கட்டுப்பாடு முமை்கள்:
• பகாமடையில் ஆழைாக உழவு 

கசயதல் பவண்டும்.
• கநல் �யிமை அறுவமடை கசயயும் 

ப�ாது தமை �ைபபிமை ஒடடி 
அறுத்து பின்பு அடித்தாள்கமள 
நீக்கி விடை பவண்டும்.

• நாற்றுகமள வயலில் நடும்ப�ாது 
முடமடைக் குவியல்கள் உள்ள 
இமலகளின் நுனிகமளக் கிள்ளி 
விடடு நடைவு கசயய பவண்டும்.

• ஏக்கருக்கு 20 முதல் 25 வமை 
�்றமவகள் உடகாருைாறு 
குச்சிகமள நடை பவண்டும்.

• இைவில் விளக்குப க�ாறி மவத்து 
வளர்ச்சியமடைநத அநதுப 
பூச்சிகமள கவர்நது அழிக்கலாம்.

• டிமைக்பகாகிைம்ைா  ஜப�ானிக்கம்- 
முடமடை ஒடடுண்ணிமய ஒரு 

ஏக்கருக்கு 5சிசி என்்ற அளவில் 
இருமும்ற அதாவது நடைவு நடடை 35 
ைற்றும் 42 வது நாடகளில் வயலில் 
கவளியிடை பவண்டும்.

• இைக்கவர்ச்சிப க�ாறிகமள நடைவு 
கசயத 10 நாடகளுக்குப பி்றகு 
ஏக்கருக்கு 5 என்்ற அளவில் 
மவத்து ஆண் அநதுப பூச்சிகமள 
கவர்நது அழிக்க பவண்டும்.  
க�ாறியில் இைக்கவர்ச்சி குபபிமய 
15 நாடகளுக்கு ஒருமும்ற ைாற்்ற 
பவண்டும்.

• பவபக�ண்மண 3% அல்லது 5 
சதவீதம் பவப�ஙககாடமடை 
கமைசல் கதளிக்க பவண்டும்.

• வயலில் காணப�டும் நன்மை 
கசயயும் பூச்சிகளாை தமை 
வண்டுகள்,  ஒடடுண்ணிக் 
குளவிகள்,  தடடைான்கள்,  
நீர்தாண்டி, நீள்ககாம்பு  
கவடடுக்கிளிகள், நீர்மிதிபப�ான், 
இடுக்கிவால் பூச்சிகள் ைற்றும் 
பூச்சி இைம் அல்லாத சிலநதிகள் 
ப�ான்்றவற்ம்ற �ாதுகாத்து 
க�ருக்குதல் பவண்டும்.

• த ண் டு து ம ள ப � ா ை ா ல் 
அண்டைவிடுபம�க் கும்றக்க 
ப�சிலஸ துரிஙகஜன்சிஸ  
கைக்டைருக்கு 2.5 கிபலா 
�யன்�டுத்த பவண்டும்.

ச.பாலமுருகன். 
உதவிபப�ைாசிரியர் (பூச்சியியல் தும்ற), 
பிரிஸட �ல்கமலக்கழகம், தஞமச. 
மின்ைஞசல்: sbala512945@gmail.com.

சி.சக்திவவல் 
இளநிமல பவளாண் ைாணவர், 
பிரிஸட �ல்கமலக்கழகம், தஞமச. 
மின்ைஞசல்: duraisakthivel999@gmail.com.

கடடுமையாளர்கள்:
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ச�லாபைாைா எனும் ககாடிய மவைஸ 
பநாய இன்று உலகத்மதபய 

அச்சுறுத்திக் ககாண்டிருக்கி்றது. நம் 
இநதிய நாடும் இதற்கு தப�வில்மல. 
இநபநாய கதாற்றின் காைணைாக பதசிய 
ஊைடைஙகு அைல்�டுத்திய பநைத்தில் 
அத்தியாவசிய க�ாருடகளாை பவளாண் 
விமளபக�ாருடகளுக்கு தடடுப�ாடு 
ஏற்�டைா வண்ணமும் சுற்றுவடடைாை 
விவசாயிகளின் விமளபக�ாருடகமள 
சநமதப�டுத்தும் வண்ணமும் களத்தில் 
இ்றஙகியது பகாத்தகிரி உழவர் 
உற்�த்தியாளர் நிறுவைமும் பவளாண்மை 
விற்�மை ைற்றும் பவளாண் 
வணிகத்தும்றயும்.

நீலகிரி ைாவடடைம், பகாத்தகிரி 
வடடைத்தில் பகாத்தகிரி உழவர் 

உற்�த்தியாளர் நிறுவைம் 17.02.2020 
அன்று கதாழில்த்தும்ற �திவுசடடைத்தின் 
கீழ �திவுச்கசயயப�டடைது ஆகும். 
பதாடடைக்கமலத்தும்ற மூலம் 
ஆைம்பிக்கப�டடை 10 உழவர் 
உற்�த்தியாளர் குழுக்கமள 
ஒருஙகிமணத்து உழவர் உற்�த்தியாளர் 
நிறுவைத்திமை உருவாக்கியது 
பவளாண்மை விற்�மை ைற்றும் 
பவளாண் வணிகத்தும்ற. 
இநநிறுவைத்தில் 502 �ழஙகுடியிைர் 
விவசாயிகளும் 20 தாழத்தப�டடை 
விவசாயிகளும் 478 பி்றக�ாது 
விவசாயிகமளயும் உள்ளடைக்கியதாக 
இருப�து இதன் சி்றப�ம்சைாகும்.

27.03.2020 முதல் உள்ளுர் 
பதமவகமள பூர்த்தி கசயதிடை 

உதவி
நகாசைாைா காலத்தில் விவோயிகளுக்கு 
உதவும் உழவர் உற்பத்தியாைர் நிறுவைம்
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பகாத்தகிரி சுற்றுவடடைாை �குதி 
விவசாயிகளிடைமிருநதும், காைைமடை, 
கதாண்டைாமுத்தூர், சிறுமுமக 
விவசாயிகளிடைமிருநது பநைடி 
ககாள்முதல் கசயது உள்ளுர் சநமதயில் 
பநைடி விற்�மை கசயது வருகி்றது. 
பைலும் பகாயம்புத்தூர், க�ாள்ளாச்சி, 
உடுைமல, திருபபூர், உதமக, க�ஙகளுர் 
ைற்றும் பகைளா ஆகிய �குதிகளுக்கு 
கைாத்த வியா�ாைமும் கசயது வருகி்றது. 
ஆைம்பித்த 27.03.2020 முதல் 
10.06.2020 வமை சுைார் 420 டைன் 
பவளாண் விமளபக�ாருடகள் 
ககாள்முதல் கசயப�டடுள்ளது. 
இவற்றில் உள்ளுர் சநமதயில் ைடடும் 
சுைார் 90 டைன் விற்�மை 
கசயயப�டடுள்ளது. இதன் மூலம் 240 
விவசாயிகள் �யன்க�ற்றுள்ளைர்.

கள்ளாம்�ாமளயம் உழவர் 
உற்�த்தியாளர் குழுவிடைமிருநது மிகுநத 
சிைைத்திற்கு ைத்தியில் 3 டைன் 
ைக்காச்பசாளம் கால்நமடை 
தீவைத்திற்காக ககாள்முதல் 
கசயயப�டடு ஆவின் பூத் 
உறுபபிைர்களுக்கு விநிபயாகம் 
கசயயப�டடுள்ளது. பைலும் வாமழத்தார் 
2 டைன், �ப�ாளி 2 டைன் ைற்றும் கவள்மள 
பூசணி 1 டைன்னும் ககாள்முதல் 
கசயயப�டடு உழவர் சநமத ைற்றும் 
உள்ளுர் சநமதயில் விற்�மை 
கசயதுள்ளது.

ப�ரிடைர் காலத்தில் பவளாண் 
விமளபக�ாருடகமள சநமதப�டுத்திடை 
பவளாண்மை் விற்�மை ைற்றும் 
வணிகத்தும்றக்கு வைபக�ற்்ற 
கடடைணமில்லா கதாமலப�சி 
எண்ணிற்கு அமழத்த விவசாயிகளின் 
பதாடடைத்திற்கு கசன்று 
பநைடிககாள்முதல் கசயது 
சநமதப�டுத்தியுள்ளது.

இமவ அமைத்தும் பவளாண்மை 
விற்�மை ைற்றும் பவளாண் 

வணிகத்தும்றயின் விநிபயாக கதாடைர் 
பைலாண்மை திடடைத்தின் கீழ 
கடடைப�டடுள்ள சுள்ளிக்கூடு முதன்மை 
�தப�டுத்தும் மையத்தில் ககாள்முதல் 
கசயது �தப�டுத்தி குளிர்ப�தை 
கிடைஙகில் பசமித்து மவத்து 
விநிபயாகிக்கப�டுகி்றது. சுள்ளிக்கூடு 
முதன்மை �தப�டுத்தும் மையத்திமை 
அஹிம்சா உழவர் உற்�த்தியாளர் 
நிறுவைம் சி்றப�ாக 
நடைத்திக்ககாண்டிருநத பவமளயில் 
க�ாதுமுடைக்கம் காைணைாக பகாத்தகிரி 
உழவர் உற்�த்தியாளர் நிறுவைத்துடைன் 
புரிநதுணர்வு ஒப�நதம் மூலம் நடைத்த 
அனுைதிக் ககாடுத்துள்ளார். பவளாண் 
விமளபக�ாருடகமள சநமதப�டுத்த 
பவளாண்மை விற்�மை ைற்றும் 
வணிகத்தும்ற வாகை வசதியும் 
ஏற்�டுத்திக் ககாடுத்துள்ளது.

விமளபக�ாருடகளின் வைத்து 
அதிகைாைதால் அதமை 
பகாத்தகிரியில் அமைக்கப�டடுள்ள 
நீலகிரி கூடடு்றவு விற்�மைச்சஙகம் 
முதன்மை �தப�டுத்தும் மையத்தில் 
ககாள்முதல் கசயது �தப�டுத்தி 
குளிர்�தை கிடைஙகில் பசமித்து மவத்து 
விநிபயாகம் கசயப�டுகி்றது.

இநநிறுவைைாைது பி்ற உழவர் 
உற்�த்தியாளர் நிறுவைஙகளுடைன் 
�ண்டைைாற்று மும்றயில் பவளாண் 
விமளபக�ாருடகமள சநமதப�டுத்து 
கி்றது. ைகளிர் பைம்�ாடடு திடடைத்தின் 
மூலம் பவளாண் விமளபக�ாருடகமள 
சுள்ளிக்கூடு முதன்மை 
�தப�டுத்தப�டும் நிமலயத்தில் 
ககாள்முதல் கசயது �ழஙகுடியிை 
ைக்களுக்கு வழஙகியுள்ளைர்.

இநநிறுவைத்தின் மூலம் பவளாண் 
விமளபக�ாருடகமள விவசாய 
விமளநிலஙகளில் இருநது சாமலபயாைம் 
வரும் வமை ககாண்டுவைப�டும் 
வி ம ள ப க � ா ரு ட க ளு க் கு 
சுமைக்கூலியாக ரூ�ாய 60-ம் 
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விமளபக�ாருடகமள நிைப� சணல், 
வமல ம�யும் ககாடுக்கப�டுகி்றது. 
இத்திடடைைாைது விவசாயிகளின் 
ைத்தியில் மிகுநத வைபவற்ம� 
க�ற்றுள்ளது.

விவசாயிகளிடைமிருநது பநைடியாக 
விமளபக�ாருடகமள ககாள்முதல் 
கசயது உள்ளுர் ைற்றும் கவளியூர் 
சநமதகளுக்கு விற்�மை கசயய 
விநிபயாக கதாடைர் பைலாண்மை 
திடடைத்தின் மூலம் கடடைப�டடுள்ள 
குளிர்�தை வசதியுடைன் கூடிய 
முதன்மைப �தப�டுத்தும் மையத்தின் 
�யன்�ாடு இன்றியமையாததாகும். 
க�ாதுமுடைக்கம் காைணைாக 
விவசாயிகள் விமளபக�ாருடகமள 
உடைைடியாக சநமதப�டுத்த முடியாைல் 
இருநத காலக்கடடைத்தில் ைாவடடை 

ஆடசி தமலவர் அவர்களி்ன் 
அறிவுறுத்தலின் �டி முதன்மை 
�தப�டுத்தும் மையத்தில் 
விமளபக�ாருடகமள குளிர்ப�தை 
கிடைஙகில் பசமித்து மவத்து 
சநமதப�டுத்தியது விவசாயிகளுக்கு 
மிகவும் �யனுள்ளதாக இருநதுள்ளது.

வாழக்மகயின் க�ருமை வாழும் 
நாடகளில் இல்மல. கசயது முடிக்கும் 
கசயலில்தான் இருக்கி்றது என்னும் 
க�ான்ைாை வரிகளுக்கு ஏற்� குறுகிய 
நாடகளில் அளப�றியா �ணிகமள 
பகாத்தகிரி உழவர் உற்�த்தியாளர் 
நிறுவைத்தின் “நம் சநமத” உழவர் 
உற்�த்தியாளர் குழு கசயதுள்ளது 
என்்றால் அது மிமகயில்மல. 
கதாடைைடடும் அதன் கவற்றிப �ணிகள்.

வடிவமைப்பு

ஸ்டார் வீைா, சேலம்

மு.நெயைாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிேக்தி மின் ஊடகக் குழு
நேல்வமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிேக்தி இதழுக்கு விைம்்பைம் நகாடுக்க 99407 64680
என்ை வாட்ஸ்அப எண்ணிறகு நதாடர்பு நகாளைலாம்.
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பலாப�ழம் (Atrocarpus 
heterophyllus) பைாபைசிபய 

குடும்�த்மதச் சார்நத மிகப க�ரிய 
�ழைாகும். முக்கனிகளாை ைா, �லா 
வாமழயில் இைண்டைாம் முக்கியத்துவத்மத 
க�ற்்றது. �லாப�ழத்தில் மவடடைமின் 
‘ஏ’ சத்து, நார்ச்சத்து, ஃபிபளவைாயடஸ 
ைற்றும் நி்றமிகள் கனிசைாை அளவில் 
உள்ளை. பைலும் மவடடைமின் ‘சி’ ைற்றும் 
மவடடைமின் ‘பி’ யும் இதில் 
அடைஙகியுள்ளை. இமவ சி்றநத ஆன்டி 
ஆக்ஸிடைன்டைாக கசயல்�டடு நம்மை 
பநாயிலிருநது காக்கின்்றை.

�ருவகாலஙகளில் அதிக அளவில் 
இப�ழஙகளின் உற்�த்தி உள்ளதால், 
இமவ க�ருைளவில் 
வீணடிக்கப�டுகின்்றை. இதமை 
தடுக்க இவற்ம்ற �தப�டுத்தி ைதிபபுக் 
கூடடுவதன் மூலம் இவற்றின் 
ஆயுடகாலத்மத நீடடிக்க முடியும். 
பைலும் இப�ழம் இனிய சுமவமயயும், 
கவர்நதிழுக்கும் ைணத்மதயும், 
அருமையாை வண்ணத்மதயும் 
ககாண்டுள்ளதால் இமவ ைதிபபு 
கூடடுதலுக்கும் மிகவும் 
உகநதப�ழைாகக் கருதப�டுகின்்றது.

டின்களில் அமடைக்கப�டடுள்ள 
�தப�டுத்தப�டடை �லாச்சுமளகள், 
�வுடைைாக டிைம்களில் அமடைக்கப�டடை 
�லாச்சுமளகள், காற்றில் 
உலைமவக்கப�டடை �லாச்சுமளகள், 
என்மசம் பசர்க்கப�டடை ஜீஸ வமகள், 
மிடடைாயகள், ஜாம், ஸகுவாஷ், 
உடைைடியாக �ரிைா்றக்கூடிய �ாைஙகள், 
சிைப, ஊறுகாயகள் ப�ான்்றவற்றில் 
�லாச்சுமளயின் �யன்�ாடு அதிகம் 
உள்ளது.

சிபஸ ைற்றும் அப�ளஙகள் �ழுத்த 

�ழஙகளிலிருநது தயாரிக்கப�டுகி்றது. 
ஓைளவு �ழுத்த சுமளகமள 
ைார்கமைனில் பசர்த்து உலைமவத்து 
சிபஸ ைற்றும் அப�ளஙகள் 
தயாரிக்கப�டுகின்்றை. �லாப�ழக் கூழ 
ஐஸகிரம் ைற்றும் குளிர்�ாைஙகளுக்கு 
ைணம் பசர்க்க உதவுகின்்றது. 
உலைமவத்து அமைத்த �லாப�ழ ைாவு 
(�வுடைர்) குளிர்�ாைஙகள் தயாரிக்க 
�யன்�டுகி்றது. இதன் விமதகள் 
பவகமவத்பதா, வறுத்பதா, 
உலைமவத்பதா அல்லது உபபு பசர்த்பதா 
உணவாகப �யன்�டுத்தப�டுகி்றது.

விமதகமள நன்கு அமைத்து 
ைாவாக்கி பகாதுமை ைாவுடைன் பசர்த்து 
உணவுக்கு �யன்�டுத்தலாம். இநத 
க�ாருள்கமள தவிை �லாச்சுமளயில் 
இருநது ஒயின் தயாரிக்கலாம். 
விமதகமள நீக்கி கிமடைக்கும் 
�லாச்சுமளகமள கநாதித்தல் மூலம் 
ஒயின் தயாரிக்க முடியும். இதனுமடைய 
சி்றபபு சுமவயும் ைணமும் 
�யன்�ாடடைாளர்கமள ஈர்க்கி்றது.

� ல ா ப � ழ த் தி லி ரு ந து 
தயாரிக்கப�டும் சில ைதிபபுக்கூடடைப�டடை 
க�ாருடகளின் தயாரிபபு மும்றகள்:

பலாப்பழ ஊறு்காய்
நன்கு �ழுக்காத ஒரு �ழத்மத 

பதர்வு கசயது பைல் பதால், விமதகள் 
ஆகியவற்ம்ற நீக்கி �லா சுமளகமள 
ைடடும் தனித்து எடுத்துக்ககாள்ளவும். 
சிறு துண்டுகளாக்கி தண்ணீரில் 
ப�ாடடு ககாதிக்கமவக்கவும். 
கைன்மையாை நிமல அமடையும் 
க�ாழுது தண்ணீமை வடித்து விடைவும். 
இதில் உபபு பசர்த்து உலைமவக்கவும். 
பி்றகு உலைமவத்த ஒரு தடடின் மீது 

்பலாப்பழத்தில் மைதிபபுக் கூட்டுதல்
மைதிபபுக் கூட்டல்
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மவத்து காற்றில் �டுைாறு 
காயமவக்கவும். இைண்டு மூன்று 
பதக்கைண்டி எண்கணமய சூடு 
�டுத்துவும். அதில் கடுகு, கவநதயம், 
சீைக விமதகமள இபலசாக 
சூடு�டுத்தவும். வறுக்கப�டடை இநத 
க�ாருடகமள �வுடைைாக அமைக்கவும். 
ஒரு தடடில் எண்கணமய எடுத்து 
ககாண்டு சூடு�டுத்தவும். அத்துடைன் 
ைஞசள் தூள், மிளகாய தூள், 
க�ருஙகாயம் இவற்ம்ற பசர்க்கவும்.

ஸடைவமவ அமணத்துவிடடு 
பைபல குறிபபிடடை கலமவமயயும் பைபல 
கசான்ை கடுகு தாளிக்கப�டடை 
கலமவமயயும் பசர்க்க பவண்டும். 
இபப�ாது உலர்நத �லாச்சுமள 
துண்டுகமள பசர்க்கவும். இதில் ஈைம் 
இருக்கக்கூடைாது. இவற்றுடைன், வினிகர் 
பசர்த்து நன்்றாக கலக்கவும். நன்்றாக 
குலுக்கி உலர்நத தூயமையாை 
சுத்திகரிக்கப�டடை �ாடடிலில் 
அமடைக்கவும்.

பலாப்பழ ஜாம்
விமதகமள அகற்றி விடடு 

சமதப�குதிமய துண்டுகளாக 

கவடடைவும். இத்துடைன் சர்க்கமைக் 
கமைசமல பசர்த்து குக்கரில் 6-8 
விசில்கள் வரும் வமை பவகவிடை 
பவண்டும். கைைாை அடித்தடடிமைக் 
ககாண்டை தடடில் இக்கமைசமல 
ஊற்்றவும். இத்தடடிமை கும்றவாை 
அளவில் தீமய மவத்து சூடு�டுத்தவும். 
தண்ணீர் முழுதும் ஆவியாகும் வமை 
இமத கதாடைைவும். மீதமுள்ள சர்க்கமைக் 
கமைசமல இத்தடடில் பசர்க்கவும். 
திடைப�தத்திற்கு ைற்றும் ஒடடும் 
�தத்திற்கு வரும் வமை கிளறிக்ககாண்டு 
இருக்கவும். இத்துடைன் 1/2 கப கநய 
பசர்த்து கிளைவும்.

�ாத்திைத்தில் ஒடடைாத அளவிற்கு 
கிளறிக்ககாண்டு இருக்கவும். அடைர்நத 
பிைவுன் நி்றத்தில் ஜாம் வரும் வமை 
சூடு �டுத்தவும். �ாத்திைத்தில் இது 
ஒடடிைால் பைலும் கநயபசர்க்கவும். 
கவப�ம் கும்றநது சரியாை �தத்திற்கு 
வநத பி்றகு காற்று புகாத �ாலித்தீன் 
டைப�ாக்களில் பசமித்து மவத்து 
�யன்�டுத்தலாம். 

-வதாடரும்...

முமனெர தி. உமா மவகஸவரி,
 உதவிப் சபராசிரியர, சதாட்டக்்கமலத் துமை, 

செளைாணபுலம், அண்ாைமலப்  
பல்கமலக்்கழ்கம், சிதம்பரம்.

மின்னஞசல: umahorti2003@gmail.com
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விமள நிலத்மதப �ாதுகாக்க ைைம், 
கசடி, ககாடி ப�ான்்றவற்்றால் 

அமைக்கும் பவலி உயிர் பவலி (Live 
Fencing) எைப�டுகி்றது. உயிருள்ள 
தாவைஙகளிைால் அமைக்கப 
�டுவதாலும், �ல உயிர்கள் இதில் 
வாழவதாலும் உயிர் பவலி 
என்்றமழக்கப�டுகி்றது. விமள நிலத்மத 
விலஙகுகளிடைமும், ைனிதர்களிடைமும் 
இருநது �ாதுகாக்கவும், சூ்றாவளி 
காற்றிலிருநது �யிமை �ாதுகாக்கவும் 
உயிர் பவலி அமைக்கப�டுகி்றது. �யிமை 
விமளவிக்க வரும் கசலமவ விடை 
அதமை �ாதுகாக்க அமைக்கும் 
கசயற்மக கம்பி பவலியின் கசலவு 
மிகுதியாைது. இயற்மக உயிர் பவலி 
அமைப�தைால் நிலத்மத �ாதுகாப�து 
ைடடுைல்லாைல், உயிர் பவலியிலும் 
விமளச்சமல க�்றலாம். ஒவகவாரு 
நிலப�குதிக்கும் உயிர்பவலிகள் 
ைாறு�டும். அநதநத ைண்ணுக்கும், 

சூழலுக்கும் ஏற்� தகுநத உயிர் பவலிமய 
அமைக்க பவண்டும். பவலியில் முள் 
பவலிபய முதன்மையாகப 
�யன்�டுத்தப�டுகி்றது. ஐநதடுக்கு உயிர் 
பவலி வமககளும் உண்டு. சரியாை 
ைமழக்காலஙகளில் உயிர் பவலி 
அமைப�தால் கதாடைக்கத்தில் ைமழ நீர் 
வழியாக உயிர் பிடித்து பின்ைர் 
வ்றடசிமயத் தாஙகி, நீண்டை �லன் தரும் 
அைணாக உயிர்பவலி அமைகி்றது.

உயிர செலியில 
பயன்படுத்தப்படும் ைரங்கள்:

• முள் ைைஙகளாை முள்கிழுமவ, 
�ைம்ம�, இலநமத, ஒத்தக்கள்ளி, 
ககாடுக்காப புளி, �மை ைைம் கவள் 
பவல், குமடை பவல் ப�ான்்றவற்ம்ற 
வளர்க்கலாம். 

• சவுண்டைல், ைமல பவம்பு, சவுக்கு, 

இயறரக

உயிர் சவலி என்னும் உன்ைதம்
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நுைா ப�ான்்ற நீள்குமடை ைைஙகமள 
வளர்க்கலாம்.

• கால்நமடை தீவைஙகளாை அகத்தி, 
முள்முருஙமக, ைமலக்கிழுமவ, 
ஆைணக்கு ஆகியவற்ம்ற 
வளர்க்கலாம்.

• மூலிமககளாை பிைண்மடை, 
முடைக்கத்தான், கநாச்சி, பகாவக் 
ககாடி அபதாடு சூமை, பீர்க்கஙகாய, 
�ாகற்காய எை விவசாயிகள் 
தஙகள் பதமவக்கு ஏற்� உயர் 
பவலிகள் அமைக்கலாம்.

உயிர்பவலியின் �யன்கள்:

• விமள நிலத்மத �ாதுகாக்கவும், 
ைண் அரிபம�த் தடுக்கவும் ைற்றும் 
சூ்றாவளி காற்்றால் �யிர்கள் 
பசதைமடைவமதத் தவிர்க்கவும் 
�யன்�டுகி்றது.

• ஆடு ைாடுகளுக்கு தீவைைாக, 
வயலுக்கு �சுநதாள் உைைாக 
�யன்�டுகி்றது.

• காயகனிகள், கீமைகள், மூலிமக 
கள் உற்�த்தி கசயய �யன்�டுகி்றது. 
இதன்மூலம் விவசாயிகளின் 
வருவாய பைம்�டும்.  

• �்றமவகளுக்கு உணவு, 
உம்றவிடைைாகவும் �யன்�டுகி்றது.

• பதன் கூடுகள் அதன் அருகில் 
அமைப�தின் மூலைாகவும் 
நன்மைகமளப க�்றலாம்.

• உயிர் பவலிகள் வி்றகுக்காகவும், 
ைைச்சாைான்களுக்காகவும் �யன்�டு 
கி்றது.

• இது ைடடுமின்றி காற்றின் மூலன் 
�ைவக்கூடிய பூஞசாண பநாயக் 
காைணிகள் ைற்்ற வயலிலிருநது 
�ைவுவமதத் தடுக்கும் அைணாக 
விளஙகுகி்றது.

எைபவ ஒவகவாரு விவசாயியும் 
தஙகளுமடைய நிலத்தில் உயிர்பவலி 
அமைப�தன் பைற்கூறியுள்ள நன்மை 
கமளப க�்ற முடியும்.

கடடுமையாளர்: 

பி.சமர்லின், 
முதுநிமல செளைாண ைா்வி, செளைாண நுணணுயிரியல துமை, 

அண்ாைமலப் பல்கமலக்்கழ்கம். மின்னஞசல: 
merlinbrittoagri@gmail.com



28இதழ் - 06, ஆனி
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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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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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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ச்கள்வி: 
என்னுமடைய வாமழத் பதாபபில் 

நிம்றய கன்றுகளில் இமலல இநத ைாதிரி 
வநது ஓடடை ஓடடைாய இருக்குஙக.. அமத 
ப�ாடபடைா எடுத்து அனுபபிருக்கன், இது 
என்ை பிைச்சமை? இமத எப�டி சரி 
�ண்ணலாம்னு கசால்லுஙக? - வாடசப 
வழியாக விவசாயி.

பதில:
 இதுகுறித்து கதான் ப�ாஸபகா 

பவளாண்மைக் கல்லூரியின் உழவி 
யல் தும்ற உதவிப ப�ைாசிரியர் மு. 

கஜயைாஜ் கூறியதாவது, 
இது வாமழப �யிரில் 
க � ா து வ ா க 
ஏ ற் � டை க் கூ டி ய 
கவடடுபபுழுத் தாக்குதல் 
ஆகும். வீடடுத் 
பதாடடைத்தில் இது 
ைாதிரியாை அறிகுறி 
கதன்�டும் ப�ாது அதில் 
உள்ள புழுமவயும் 
�ாதிக்கப�டடை வாமழ 

இமலமயயும் அகற்றிவிடடு 3 சதவீத 
(30 மி.லி ஒரு லிடடைர் நீருக்கு) 
பவபக�ண்கணயமய பசாபபுக் 
கலமவபயாடு பசர்நது கதளிக்கும் ப�ாது 
இநத புழுவின் தாக்குதல் கடடுப�டுத்தப 
�டும். ஆைால் ஏக்கர் கணக்கில் �யிரிடைப 
�டடுள்ள வாமழத் பதாபபில் புழுமவ 
எடுப�து ைற்றும் �ாதித்த �குதிமய 
நீக்குவகதன்�து கூலி ஆள் கசலமவ 
அதிகப�டுத்தும். விளக்குப க�ாறி 
ஏக்கருக்கு ஒன்று என்்ற அளவில் 
அமைத்தும் அநதுபபூச்சிமய கவர்நது 
அழிக்கலாம். 

அபதாடு தாக்குதல் அதிகைாக 
இருக்கும் �டசத்தில் பகைா�பநா�ாஸ 
+ மசபக�ர்பைத்ரின் அல்லது 
க்பலாரிம�ர்�ாஸ  + மசபக�ர்பைத்ரின் 
பூச்சிக்ககால்லி ைருநதிமை 2 மி.லி. 
ஒரு லிடடைர் நீருக்கு என்்ற அளவில் 
ஒடடுப�மசபயாடு கலநது கதளிக்கலாம். 

அல்லது தபயாடிகார்ப ைருநதிமை 
2.5 கிைாம் ஒரு லிடடைர் நீருக்கு என்்ற 
அளவில் ஒடடுப�மச 
பயாடு கலநது கதளிக்கலாம். இப�டி 
ஒடடுப�மச கலநது கதளிக்கும் ப�ாது 
தான் கடடைாயம் கவடடுப 
புழுவின் தாக்குதல் கடடுப�டும். அதற்கு 
காைணம் அதிகைாக நுனி இமலமயத் 
தான் கவடடுபபுழுவாைது தாக்கி 
இருக்கும். அபப�ாது ஒடடுப 
�மச கலநது கதளிக்கும் ப�ாது ைருநது 
உருண்படைாடி வீணாகாைல் இருக்கவும் 
இமல முழுவதும் �ைவவும் ஒடடுப�மச 
உதவி புரியும். இப�டி ஒடடுப�மச கலநது 
ைருநது கதளிக் 
கும் �டசத்தில் இைண்டு வாைஙகளுக்கு 
வாமழ இமலமய கவடடி விற்�மை 
கசயவமதபயா, வீடடில் உணவு 
உண்�தற்கு �யன்�டுத்துவமதபயா 
தவிர்க்க பவண்டும்.

கதாடைர்புக்கு: 8220851572 
மின்ைஞசல்:   

jayarajm96@gmail.com

விவோயியும் விஞ்ானியும் - சகளவி ்பதில் ்பகுதி

இநத விவசாயியும் விஞஞானியும் பகள்வி �தில் �குதிக்கு தஙகளுமடைய 
சநபதகஙகமள புமகப�டைைாகபவா அல்லது பகள்வியாகபவா 9940764680 
என்்ற வாடசப எண்ணிற்கு அனுப�லாம். தஙகளுமடைய பகள்விக்காை �தில்களுடைன் 
அடுத்த இதழில் �திவிடுகிப்றாம்.



31இதழ் - 06, ஆனி

கடந்த மின்ைதழுக்காை வாேகர்களின் கருத்துக்கள

எஙகளிடம் இயறரகயாை  
முரையில் சூரிய ஒளி உலர்த்தி  

மூலம் ்பதப்படுத்தப்பட்ட 
்பழ வரககள கிரடக்கும்

 
சமைலும் நதாடர்புக்கு

ைவி
வாட்ஸ் அப மூலம் நதாடர்பு நகாளைவும்:

+91 97866 70077

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,
அக்ரிசக்தி மின்னிதழ மிகவும் 

சக்தி வாயநததாக உள்ளது. இது 
அமைத்து தைபபிைருக்கும் சக்தியும் 
ஊடடைத்மதயும் ககாடுக்கும் என்�தில் 
ஐயமில்மல. கடைநத இதழில் வநத மீம் 
அருமை ைற்றும் சஙக இலக்கியஙகளில் 
பவளாண்மை �ற்றி சிவக்குைார் எழுதும் 

கதாடைர் கடடுமை சி்றப�ாக இருநதது. 
இனிவரும் காலஙகளில் கால்நமடை 
வளர்பபு, ஒருஙகிமணநத �ண்மணயம் 
குறித்த கடடுமைகமள கவளியிடடைால் 
உதவிகைைாக இருக்கும், நன்றி.

சி.சுந்தரம்,
விவசாயி, கநமிலி.
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- ல.மீைா
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�மடைப�ாளர்:

ல.மீைா, 
உதவிப ப�ைாசிரியர்  

(சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்), ஆர்.வி.எஸ �த்ைாவதி பதாடடைக்கமலக் 
கல்லூரி, திண்டுக்கல்.  

மின்ைஞசல்: l.meena2795@gmail.com
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வசா. ஹரிஹரன்
இளைநிமல செளைாணமை இறுதியாணடு ைா்ெர, அண்ாைமலப் பல்கமலக்்கழ்கம். 

மின்னஞசல: chokkalingamkkdi@gmail.com
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அன்புள்ள வாசகர்களுக்கு 
வணக்கம்,

அக்ரிசக்தியின் கடைநத 
மின்னிதழகள் �ல்பவறு தைப�டடை 
வாசகர்களிடைம் கசன்று பசர்நதுள்ளது. 
கடைநத கவள்ளிக்கிழமை ைாமல 7 
ைணிக்கு பவளாண்மை 2025 என்்ற 
தமலபபில் ைக்கள் கதாமக 
க�ருக்கத்தால் அதிகரிக்கும் உணவுத் 
பதமவயும், பவளாண் 
கதாழில்நுட�ஙகளின் இன்ம்றயத் 
பதமவ குறித்து ஜூம் கசயலி ைற்றும் 
யூடூபில் கலநதுமையாடைமல 
நடைத்திபைாம். விவசாயிகள் 
ைத்தியிலும், கதாழில் முமைபவார் 
ைற்றும் பவளாண் ைாணவர்கள் 
ைத்தியிலும் நல்ல வைபவற்ம� காண 
முடிநதது. நிம்றய ப�ர் கதாடைர்நது 
இது ப�ான்்ற நிகழமவ நடைத்த 
பவண்டும் என்று பகடடுக் 
ககாண்டைதற்கிணஙக ைாதம் ஒரு 
மும்ற ஒரு தமலபபில் கதாடைர்நது 
நடைத்த திடடைமிடடுள்பளாம். உஙகளது 
ப�ைாதைவிற்கு ைைைார்நத நன்றி. 

ஒவகவாரு வாைமும் 
கவள்ளிகிழமை காமல 6 ைணிக்கு 
www.vivasayam.org என்்ற 
எஙகளது இமணயதளத்திலும் ைற்றும் 

விவசாயம் கசயலியிலும் மின்னிதமழ 
கவளியிடுகின்ப்றாம். எைபவ 
எஙகளது கசயலிமய தைவி்றக்கம் 
கசயது மவத்திருநதால் அதுபவ 
உஙகளுக்கு இதழ கவளியாவமதயும் 
ைற்்ற பவளாண்மை சார்நத 
கசயதிகமளயும் அறிவிபபில் காடடும். 
இதன்மூலம் நீஙகள் எளிதில் எஙகளது 
மின்னிதமழ �டிக்க ைற்றும் பின்�ற்்ற 
முடியும். விவசாயிகளும், பவளாண் 
ைாணவர்களும், விஞஞானிகளும், 
ப�ைாசிரியர்களும், பவளாண் கதாழில் 
முமைபவார்களும் கதாடைர்நது அக்ரி 
சக்தி இதழுக்கு தஙகளுமடைய 
கருத்துக்கள், கடடுமைகள் ைற்றும் 
விளம்�ைஙகமள வழஙகி எஙகமள 
பைம்�டுத்திக்ககாள்ள உதவுைாறு 
பகடடுக்ககாள்கிப்றன்.

- நிர்வாக ஆசிரியர், அக்ரி சக்தி.

ஆசிரியர் ்பக்கம்


