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சங்க இைககியங்களில் தவளைாண்ம!
இைககியம

(்குதி-1)

வேளாண்மை இன்றா ்ேற்றா 
ேம்மு்ைய வாழ்க்கையில் 

கைலந்தது கி்ையாது. ஆதி மைனி்தன 
சுமைார் பத்தாயிரம் வருைஙகைளு்ககு 
முன்ன்ர அவனு்ககு ்்த்வயா்ன 
உண்வ அவ்்ன வி்ளவிதது 
அறுவ்ை செயய ஆரம்பிதது விடைான. 
உலகைததின எந்த ோகைரீகைஙகை்ளயும் 
இல்ககியஙகை்ளயும் புரடடி பார்த்தாலும் 
அவறறில் ்வளாண்மை மை்ககைள் 
வாழவிய்லாடு ஒனறி இரு்ககிறது. 
ஆதிசெேல்லூர் அகைழவாயவுகைளில் 
முதுமை்ககைள்்தாழியில் சேல், வரகு 
பயிர்கைளின உமி கி்ைததிரு்ககிறது. 
ேம்மு்ைய ்தமிழ இல்ககியஙகைளிலும் 
்வளாண்மை அதிகைமைாகை ் பாறறபபடடும் 
எழு்தபபடடும் உள்ள்ன. சொல்லப்பா்னால் 
்வளாண்மை்ககு ச்தாைர்பு இல்லா்த 
்தமிழ இல்ககியஙகை்ள கி்ையாது. 
அவவளவு இறு்ககைமைாகை ்வளாண்மை 
்தமிழர் வாழவிய்லாடு கைலநது 

இரு்ககிறது.

நிலப்பாகுபாடு:
்தமிழின மிகைபபழ்மையா்ன நூலா்ன 

ச்தால்கைாபபியம் நிலத்்த ஐநதி்ண 
கைளாகை பிரிததுள்ளது.

மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி
காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முலலை
வயலும் வயல சார்ந்த இடமும் மரு்தம்
கடலும் கடல சார்ந்த இடமும் நெய்தல
மணலும் மணல சார்ந்த இடமும் பாலை.

இந்த பகுத்தல்கை்ளாடு அந்தந்த 
பகுதியில் வாழும் மை்ககைளின வாழ்க்கை 
மு்ற, உணவு பழ்ககை வழ்ககைஙகைள், 
அஙகு வாழும் செடி சகைாடிகைள், 
விலஙகுகைள், கைைவுள்கைள் எ்ன 
அ்்னத்்தயும் விவரிததுள்ள்னர். வி்ள 
நிலஙகை்ள அ்தன ்தன்மை்ககு ஏறப 
பிரிததுள்ள்னர். அ்வ வனபுலம், 
சமைனபுலம், புனபுலம், கைளர்நிலம் ஆகும்.
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குறிஞ்சி, முல்்ல பகுதிகைளில் 
உள்ள நிலம் கைரடுமுரைாகைவும் நீர் 
கு்றநது இருபப்தாலும் அவற்ற 
வனபுலம் எனற்னர்.

"வன்புைக் காட்டுொட் டதுவவ" (ேறறி்்ன-
59)

நீர்வளம் அதிகைமைாகை இருபப்தாலும், 
்வளாண்மை செயய ஏறறி நிலமைாகை 
இரு்ககும் மைரு்த நிலதது மைண்ண 
சமைனபுலம் எனறு அ்ழத்த்னர்.

"நமன்புை லவப்பின் ென் ொட்டுப் நபாருெ" 
(புறம், 42-15)

இயற்கையாகை நீர்பாெ்ன 
வெதியில்லாமைல், செயற்கையாகை 
மைனி்த்னால் பாெ்ன வெதி ஏறபடுத்தபபடை 
நிலததி்்ன புனபுலம் எனறு அ்ழத்த்னர்.

"புன்புைம் வித்தும் வன்லக விலைஞர" 
(பதிறறுபபதது, 58-15)

இ்்தத்தவிர, எந்தவி்த 
்வளாண்மை பயனபாடடிறகும் உ்தவா்த 
நிலததி்்ன கைளர்நிலம் நிலம் எனற்னர். 
உபபு அதிகைமைாகை இருந்த நிலததி்்னயும் 
கைளர்நிலம் எனற்னர். புறோனூறு இ்்த 
புறஙகைாடு எனறு குறிபபிடுகிறது.

களரபடு கூவல வ்தாண்டி, ொளும்
புலைத்தி கழீஇய தூநவள் அறுலவ" 
(புறோனூறு, 311-11,12)

நிலத்்த ப்தபபடுத்தபபடுதது்தல்:

நிலத்்த ப்தபபடுததி அ்்த 
விவொயததிறகு ்தயார் செயவதில் 
்தமிழர்கைள் ்கைத்்தர்ந்தவர்கைளாகை 

இருந்த்னர். நிலததின ்தன்மை்ய 
அறிநது அ்தறகு ஏறப செயல்கைள் 
புரிந்த்னர். நிலத்்த ஏரி்னால் உழுவதின 
மூலம், மைணணில் கைாற்றாடைம் 
அதிகைமைாகை கி்ைதது, பயிர் மு்ளபப்்த 
அதிகைபபடுததுகிறது.

உழு்த வயலின ் மைடு பள்ளஙகை்ள 
ெரிசெயய ்தளம்பு எனற கைருவி்ய 
பயனபடுததிய்தாகை இந்த புறோனூறறு 
வரி சுடடுகிறது,

"மைங்குமிளிர நசறுவின் ்தளம்பு்தடி்ந திட்ட" 
(புறம், 61-3)

உழு்த நிலஙகைளில் கைால்ே்ைகைளின 
ொணத்்தயும் இ்ல்த்ழகை்ளயும் 
எருவாகை பயனபடுததி்னர்.

"காஞ்சித் ்தாது உக்கன்ை ்தாது எருமன்்றத்துத்" 
(கைலிதச்தா்கை,108-60)

வி்்த்ய ்்தர்வு செய்தல்:

்வளாண்மையில் வி்்தகை்ள 
்்தர்வு செயவதும் அவற்ற பூசசி 
்தா்ககைாமைல் பாதுகைாதது்க சகைாள்வதும் 
எவவளவு மு்ககியம் எனப்்த ்தமிழர்கைள் 
உணர்நதுள்ள்னர்.

"குறித்து மாறு எதிரப்லப நப்றா அலமயின்
குரல உணங்கு வில்தத்திலண" (புறம், 
333-11,12)

இந்த பாைலில், வி்்த்ய 
கைாய்வதது வி்்த்ககை பயனபடுததியது 
கூறபபடடுள்ளது.

-வதாடரும்...

கைடடு்ரயாளர்

ர.சிவக்குமார், 
இளமைறிவியல் ்வளாண்மை இறுதியாணடு மைாணவர், 

அணணாமை்லப பல்கை்ல்ககைழகைம், 
மின்னஞ்ெல்: aamorsk3210@gmail.com



4இதழ் - 05, வைகாசி

ைாப்பிள்மளைச் சம்பா 
முடக்கததான் கீமர ததாமச:

எனச்னன்ன ்்த்வ?
மைாபபிள்்ளச ெம்பா அரிசி - 1 கைப

உளுநது - கைால் கைப
சவந்தயம், சீரகைம், மிளகு - ்தலா கைால் 
டீஸ்பூன
முை்ககைத்தான கீ்ர - 1 கைப
உபபு, எணசணய - ் ்த்வயா்ன அளவு

எபபடிச செயவது?
மைாபபிள்்ளச ெம்பா அரிசி, 

உளுநது, சவந்தயம் மூன்றயும் சுத்தம் 

செயது மூனறு மைணி ்ேரம் 
ஊற்வ்ககைவும்.

அவறறுைன சீரகைம், மிளகு, சுத்தம் 
செய்த முை்ககைத்தான கீ்ர ்ெர்தது 
அ்ர்ககைவும். உபபு ்ெர்தது்க கைல்ககி 
இரணடு மைணி ்ேரம் அபபடி்ய 
்வ்ககைவும்.

பிறகு அந்த மைா்வ சூைா்ன 
்்தா்ெ்க கைல்லில் ஊறறவும். சுறறிலும் 
எணசணய விடடு இரணடு புறமும் 
ேனறாகை சவந்ததும் எடு்ககைவும்.

பூணடு கைார ெடனியுைன 
பரிமைாறி்னால் அரு்மையாகை இரு்ககும்.

உணவு
மாப்பிள்ளை சம்ா அரிசியில் உணவு தயாரிப்பு

(்குதி-2)

கைடடு்ரயாளர்: 

ச. கண்ணன், 
்வளாண்மை அலுவலர் மைறறும் இயற்கை ஆர்வலர், மையிலாடுது்ற.  

அ்ல்பசி எண: 99655 63563.
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“மாட்ை ் வதது உழவு செய்த ேம் 
மு ன ் ்ன ா ர் கை ளி ன 

ச்தாழில்நுடபத்்த அடுத்த ்த்ல 
மு்ற்ககு சகைாணடு செல்ல ் வணடும் 
எனறு ்தான இந்த உழவு்க கைருவி்ய 
உருவா்ககி்்னன”.

  இன்றய கைாலகைடைததில் 
விவொயததில் பல ேவீ்ன கைருவிகைள் 
ோள்்்தாறும் வந்த வணணம் உள்ள்ன. 
அந்த வ்கையில்்தான இந்த உழவு 
செயயும் கைலப்பயும். இந்த உழவு 
கைலப்பயா்னது சிறு குறு விவொயி 
கைளு்ககு ஒரு வரபபிரொ்தம் என்ற 
கூறலாம். இந்த உழவு கைலப்பயின 
சிறபபம்ெம் இ்்த ஒருவர் உடகைார்நது 
சகைாண்ை உழவு செயயலாம். ஒரு 
டிரா்கைரின சிறிய அ்மைப்ப இந்த உழவு 
கைலப்ப. சிறிய வ்கை டிரா்கைர் எனறும் 
கூை இ்த்்ன்க கூறலாம்.

  இந்த ேவீ்ன உழவு செயயும் 
கைலப்பயின சிறபபுகை்ளப பறறி இ்்த 
்தயாரித்த திரு .ஏ.பி.ெசிகுமைார் அவர்கைள் 
ேம்மிைம் பகிர்நது சகைாணைது: 

 அ்கரி ெ்கதி மின  இ்தழ வாெகைர்கைள் 
எல்்லாரு்ககும் வண்ககைமுஙகை என ்பரு 
ஏ.பி. ெசிகுமைார் ்கைா்வ மைாவடைமுஙகை. 
சபாறியியல் படை்தாரினனு  சொல்லுவ்்த  

விை வருஙகைால இயற்கை விவொயினனு 
சொல்லும் ்பாது இனனும் சபரு்மையாகை 
இரு்ககு. சபாறியியல் படிசசிடடு ஐடி து்றல 
பதது வருஷமைா ்வ்ல செஞ்சு்ககிடடு  
இருந்்தன. என்ன்தான ஐடியில் ்வ்ல 
எனறாலும் விவொயததின மீது எப்பாது்மை 
ஒரு தீரா்த கைா்தல் உணடு. விவொயிகைளு்ககு 
ஏ்தாவது உ்தவனும்னு மை்னசு்ககுள்ள  எபபவும் 
்்தானறி்கசகைாண்ை இரு்ககும்.

ேம் ோடடில்  சிறு குறு விவொயிகைள் 
்தான அதிகைமைா இரு்ககைாஙகை அவஙகை 
எல்லாரும் மைாட்ை ் வததுத்தான உழுதுகிடடு 
இரு்ககைாஙகை. இச்தல்லாம் ்தான இந்த ேவீ்ன 
ஏர்கைலப்ப உருவாகை அடிபப்ை கைாரணமைா 
இருநதுசசு. இந்த  உழவு கைலப்ப்ய 
்தயாரி்ககை ஒரு வருைம் ஆசசு. ் மைலும் இந்த 
கைலப்பயில் ஐநது சகைாழு்ககைள் உள்ள்ன. 
இந்த கைலப்பயின சமைாத்த எ்ை 130 கி்லா 
ஆகும். ேமை்ககு ்வணடிய அளவு்ககு 
ஆழமைாகை்வா அல்லது ்மைலாகை்வா உழவு 
செயவ்தறகு ஏறறவாறு மைாறறிய்மைதது்க 
சகைாள்ளலாம்.

ஒரு ஏ்ககைர் நிலத்்த ொ்தாரணமைா  ஏர் 
கைலப்ப சகைாணடு உழுவ்தறகு 5 - 6 மைணி 
்ேரம் ஆகுது. ஆ்னா இந்த கைலப்ப்ய்க 
சகைாணடு ஒனறு மு்தல் ஒனற்ர மைணி 
்ேரததில் ஒரு ஏ்ககைர் நிலத்்த உழுது 

நவீன உழவு ்கைப்்் 
்்்டப்்ாளியு்டன் ஒரு உ்ரயா்டல்!

கண்டுபிடிப்பு
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கைடடு்ரயாளர்: 

ப. பிரவீன்குமார், 
முதுநி்ல ்வளாண மைாணவர், ்தமிழோடு ்வளாண்மைப பல்கை்ல்ககைழகைம், ்கைா்வ. 

மின்னஞ்ெல்: pkmagriculture@gmail.com

விைலாம். சீ்ககிரமைா உழுதுைறார்தால 
மைாடுகைளு்ககும் கை்ளபபு ஏறபடுவதில்்ல. 
உழவு்ககு மைடடுமைல்லாமைல் பார் அ்மை்ககைவும் 
இ்்த பயனபடுத்தலாம். ேமை்ககு ் ்த்வயா்ன 
அகைலதது்ககு ஏறப 2-3 அடி அகைல மைஞ்ெள், 
சவஙகைாய பார்கை்ள அ்மை்ககைலாம். ேமை்ககு 
்தகுந்தபடி ஆழஙகை்ள மைாறறி 
அ்மைதது்கசகைாள்ளலாம்.

அதுமைடடுமில்லாமை 500 கி்லா எ்ை 
வ்ர்ககும் ்தாஙகை வல்ல சிறிய இழு்வ 
வணடியும் (Trailer) ்தயாரிததிரு்க்கைாம். 
இதுல உர மூட்ைகைள்,  அல்லது ் ்தஙகைாயகைள் 
சகைாணடு செல்ல பயனபடுத்தலாம். ் ெறறு 
உழவு்ககைாகை பயனபடுத்தபபடும் கைருவி 
்தயாரிதது்க சகைாணடு இரு்க்கைாம் சீ்ககிரமைா 
அ்்தயும் விவொயிகைளின  பயனபாடடு்ககு 
சகைாணடு வரு்வாம். இன்றய கைாலகைடை 
இ்ளஞர்கைளு்ககு விவொயததில் சபரிய்தாகை 
ஆர்வமில்்ல. இ்ளஞர்கைள் விவொயத்்த 
சு்மையாகை நி்்ன்ககை்க கூைாது.   இ்ளஞர்கைள் 
அ்்னவரும் விவொயம் செயய முனவர 
்வணடும். அதுவும் இயற்கை விவொயம் 
செய்தால் இனனும் மிகைச சிறபபாகை இரு்ககும்.

ஒரு விவொயி்ககு மைாடு்தான மிகைபசபரிய 
சொதது. ஒவசவாரு மைணணு்ககும் ஏறறவாறு 

ோடடு மைாடுகைள் ்தமிழோடடில் இரு்ககுது. 
அந்த வ்கையா்ன மைாடுகைள் எல்லாம் இப்பா 
சுத்தமைா அழிநது ்பாயிடுசசு, மீதியிரு்ககை 
ோடடுமைாடுகை்ளயாவது இன்றய 
இ்ளஞர்கைள் கைாபபாறறி மீடடு்க சகைாணடு 
வர ் வணடும். என்்னாை ேணபர் ெணமுகைம் 
மைா்தம்படடியில் சகைாஙகு படடீஸ்வரர் 
்கைாவணம் அ்மைதது  ோடடு மைாடுகை்ளப 
பராமைரிதது வருகிறார். இந்த பண்ணயில 
்தான ோஙகை இயற்கை விவொயம் ொர்ந்த 
பயிறசிகை்ள ேைததி வருகின்றாம்.்மைலும் 

கைைந்த ஒரு வருைமைாகை இந்த உழவு கைருவிகை்ள 
விவொயிகைளு்ககு செயது சகைாடுதது 
வருகின்றாம்.

ேம் முன்்னார்கைள் எல்லாரும் மைாட்ை 
்வததுத்தான விவொயம் செஞ்ொஙகை எந்த 
பூசசி்கசகைால்லியும் பயனபடுத்தவில்்ல.  
ஆ்னால் இன்ற்ககு நி்ல்மை அபபடியில்்ல 
சராம்ப்வ மைாறிடுசசு. இ ன ் ற ய 
இ்ளஞர்கைள் ோடடு மைாடுகை்ள மீடசைடுதது 
இயற்கை வழி விவொயத்்த பினபறறி 
்தறொர்பு வாழ்க்கை மு்ற்ககு மைாற்வணடும்னு 
இ்ளஞர்கைளு்ககு ஒரு ்வணடு்கைாளாகை 
்வ்ககி்றன.  விவொயிகைள் யாரு்க்கைனும் 
்்த்வபபடின 9916651433 எனற 
ச்தா்ல்பசி எணணில் ச்தாைர்பு 
சகைாள்ளலாம்.
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வ�ா்வயில் உள்ள ்தமிழோடு 
்வளாண பல்கை்ல்ககைழகைமைா்னது 

ஒவசவாரு ஆணடும் விவொயிகைளு்ககு 
சபாஙகைல் பரிொகை புதிய பயிர் ரகைஙகை்ள 
சவளியிடுகிறது. அந்த வ்கையில் இந்த 
ஆணடு சவளியிைபபடடுள்ள 
்்தாடை்ககை்லப பயிர் ரகைஙகை்ளயும், 
அ்தன சிறபபம்ெஙகை்ளயும் இந்த்க 
கைடடு்ரயில் கைாண்பாம். 

ொமழ CO2

இந்த ரகைமைா்னது கைறபூரவள்ளி மைறறும் 
பிொஙலிளின ஆகிய ரகைஙகைளின 
இ்ன்ககைலபபின மூலம் ் ்தர்வு செயயபபடைது. 
்மைலும் இது சேய பூவன ரகைத்்த ஒத்த 
பணபுகை்ள  உ்ையது. இது நூறபுழு, 
சி்ககைா்ைா்கைா இ்லபபுள்ளி மைறறும் பி்ெரியம் 
வாைல் ்ோயகை்ளத ்தாஙகி வளரும் 
்தன்மையு்ையது. ெராெரியாகை 12 மு்தல் 13 
கி்லா ்தார் எ்ையும் ஒரு ்தாரு்ககு 12 மு்தல் 

14 சீபபும், 150 மு்தல் 160 கைாயகை்ளயும் 
உ்ையது. ெராெரியாகை ஒரு எ்கைரு்ககு 32 
ைன மைகைசூல் கி்ை்ககும். 12 மு்தல் 13 
மைா்தஙகைளில் அறுவ்ை செயயலாம். 
அ்க்ைாபர் மு்தல் ஜ்னவரி மைா்தஙகைளில் ேைவு 
செயய ஏறறது.

தக்காளி வீரிய ஒட்டு CO4

இந்த ஒடடு ரகைம் LE 1226 x LE1249 
ன இ்ணபபின மூலம் ் ்தர்வு செயயபபடைது. 
ொ்தாரண சவபபநி்லயில் பதது ோடகைள் 
்ெமிதது ்வ்ககைலாம். பழம் முதிர்சசி 
அ்ையும் ் ேரததில் ் மைறபரபபு பச்ெயாகைவும் 
பழு்ககும் ெமையததில் சிவபபு நிறமைாகை மைாறும். 
ஐநது மு்தல் ஆறு பழஙகை்ள உ்ைய 
சகைாத்தாகை இரு்ககும். ெராெரியாகை ஒரு 
பழததின எ்ை 75 கிராம் ஆகை இரு்ககும். 
ஒரு செடி்ககு ெராெரியாகை மூனறு கி்லா 
எ்ையுள்ள பழஙகை்ள அறுவ்ை செயயலாம். 
150 ோடகைளில் 20 மு்தல் 22 அறுவ்ை 

புதிய ர்கங்கள
ததாட்டக்க்ைப் ் யிர்களின் புதிய ர்கங்கள
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செயய முடியும். ெராெரியாகை ஒரு எ்கைரு்ககு 
92.3 ைன மைகைசூ்ல சகைாடு்ககைவல்லது. இந்த 
ரகைம் இ்ல சுருள் ் வரஸ் ் ோய்ககு எதிர்பபுத 
்தன்மை உ்ையது.

சின்்ன வெஙகாயம் CO6

இந்த ரகைததி்்ன வி்்தகைள் மூலம் 
பயிர்பசபரு்ககைம் செயது ேைவு செயயலாம். 
ெராெரியாகை ஒரு எ்கைரு்ககு 19.1 ைனகைள் 
மைகைசூல் ்தர்ககூடியது. ஒரு சகைாததில் 5 
மு்தல் 7 குமிழகை்ள உ்ையது. ஒரு குததின 
ெராெரி எ்ை 90 மு்தல் 100 கிராம் ஆகை 
இரு்ககும். வி்்தத்ததில் இருநது 130 
ோடகைளில் அறுவ்ை்ககுத ்தயாராகை இரு்ககும்.

ைரெள்ளி YTP2

இந்த ரகைமைா்னது ச்தாணைாமுததூர் 1 
ல் இருநது ் ்தர்வு செயயபபடைது. கி்ளகைள் 
அறறு ்ேராகை வளரும் ்தன்மை உ்ையது. 
கு்றவா்ன கைணு இ்ைபபகுதி மைறறும் அதிகை 
இ்ல பரப்ப சகைாணைது. கிழஙகு நீளமைாகை 
உரு்ள ் பானறு சவண்மை நிறமு்ையது. 
ெராெரியாகை ஒரு செடி்ககு 6.28 கி்லா மைறறும் 

எ்கைரு்ககு 46.20  ைன மைகைசூ்ல 
சகைாடு்ககைவல்லது. 29.62 ெ்தம் மைாவுசெதது 
சகைாணை ரகைமைாகும். இந்த ரகைம் உணப்தறகும் 
ச்தாழிறொ்லகைளு்ககும் ஏறறது. இந்த ரகைம் 
்்தமைல் ் ோய்ககு எதிர்பபுத ்தன்மை உ்ையது.

வகாடுக்காப்புளி PKM 2

இந்த ரகைமைா்னது அந்்தாெயனின  
மைறறும் ஆனடடி ஆ்கசிைனட அதிகைம் உள்ள 
ரகைமைாகும். ஒரு கி்லாவு்ககு ெராெரியாகை 
ரூபாய 150 லிருநது 200 வ்ர வி்ல 
கி்ை்ககும். இந்த ரகைமைா்னது ெந்்தகைளில் 
அதிகை மு்ககியததுவமும் வறடசி்யத ்தாஙகி 
வளர்ககூடிய சிவபபு நிற ெ்்தபபறறு உ்ைய 
ரகைமைாகும்.

ைணததக்காளி CO1

இந்த்க கீ்ரயா்னது ் ொல்னம் ் ேகிரம் 
எனற ்தாவர சபயர் சகைாணை அதிகை மைருததுவ 
பணபுகை்ள உ்ைய கீ்ர ஆகும். இந்த 
ரகைமைா்னது அதிகை ் வடைமின பி கைாம்பள்கஸ் 
மைறறும் உ்தடு சவடிபபுகை்ள ெரி செயயும் 
மைருததுவ பணபுகை்ள சகைாணைது.

கைடடு்ரயாளர்: 

முனைவர் அ. பழனிசாமி, 
ச்தாழில் நுடப வல்லுேர் (்்தாடை்ககை்ல) ்தமிழ ோடு கைால்ே்ை மைருததுவ அறிவியல் 

பல்கை்ல்ககைழகைம், ்வளாண அறிவியல் நி்லயம், சின்ன்ெலம்.  
மின்னஞ்ெல்: palanihort@gmail.com அ்ல்பசி எண: 9842046218.
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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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உணவு 

உணவு ஒவசவாரு மைனி்தனின 
அததியாவசியத ்்த்வயாகும் 

உயிர் வாழவ்தறகு. அவஉண்வ 
உறபததி செயய உலகின சமைாத்த 
நிலபபரபபில் 37 ெ்தவீ்த நிலபபரபபு 
மைடடு்மை விவொயததிறகு 
பயனபடுத்தபபடுகிறது. ஐ்ககிய ோடுகைள் 
ெ்பயின உணவு மைறறும் 
்வளாண்மை(FAO)அ்மைபபின ஓர் 
அறி்க்கையில், வரும் 2050 ஆம் 
ஆணடில் உலகை மை்ககைள் ச்தா்கை 9.1 
பில்லிய்்ன எடடும் எனறும், அது 
இன்றய மை்ககைள் ச்தா்கை்ய விை 
34 ெ்தவீ்தம் அதிகைம் எனறும் 
குறிபபிைபபடடுள்ளது. இந்த 
எதிர்பார்்ககைபபடை மை்ககைள் ச்தா்கை 
வளர்சசியின கைாரணமைாகை உலசகைஙகிலும் 
உணவு பறறா்ககு்ற ஏறபை வாயபபு 
அதிகைமைாகை இரு்ககிறது. குறிபபாகை 
வளரும் ோடுகைள் விவொயததில் 
்தனனி்றவு சபறுவது எனபது மிகைவும் 
அவசியமைாகிறது இல்்ல்யல் அஙகு 

உணவுப பறறா்ககு்ற ஏறபடும். 
விவொயததில் ேமைது செயல் திற்்ன 
பராமைரிபபது, ்மைம்படுததுவது மைறறும் 
்தனனி்றவு சபறுவது எனபது 
வரவிரு்ககும் கைாலஙகைளில் மைனி்த குலம் 
எதிர்சகைாள்ளவிரு்ககும் கைவனி்ககைபபைா்த 
மிகைபசபரிய ெவால்கைளில் ஒனறாகும். 

ச்தா்ல உணர்வு (Remote 
Sensing) ச்தாழில் நுடபம்:

விவொயததில் ்தனனி்றவு 
சபறுவ்தறகு புது ச்தாழில் நுடபஙகை்ளயும், 
வழிமு்றகை்ளயும் பினபறறுவது 
அவசியமைாகிறது. புதுபபுது 
ச்தாழில்நுடபஙகைள் மூலம் ோம் 
விவொயததில் உள்ளீடுகை்ள (inputs) 
கு்ற்ககைவும், சவளியீடுகை்ள(outputs) 
அதிகைரி்ககைவும் முடியும். இ்தன மூலம் 
ேம் வருவாய அதிகைரிபப்்தாடு உணவு 
உறபததியும் சபருகும்.  இவவாறு 
்மைம்படுத்தபபடை ச்தாழில் நுடபஙகைளில் 
ஒனறு்தான ச்தா்ல உணர்வு (Remote 

சதாழில்நுட்ம

விவசாயத்தில் 
சசயற்்ககத்காள 
சதாழில் நுட்ம
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Sensing) ச்தாழில் நுடபம். இந்த 
ச்தா்ல உணர்வு ச்தாழில் நுடபமைா்னது 
ஒரு இைததின அல்லது சபாருளின 
்தகைவல்கை்ள அ்தனுைன ச்தாைர்பில் 
இல்லாமை்ல ்ெகைரிபப்தாகும்.

வசயற்மகக்தகாள்கள்
இ்தறகு செயற்கை்க்கைாள், 

ச்தா்லநி்ல செனொர்கைள், மைறறும் 
யுஏவி அல்லது ட்ரான எ்னபபடும் 
ஆளில்லா வானவழி வாகை்னஙகைள் 
பயனபடுத்தபபடுகிறது. இ்தன மூலம் 
24 மைணி ் ேரமும் ேம்மைால் ்தகைவல்கை்ள 
்ெகைரி்ககை முடியும். ்தற்பாது 
செயற்கை்க்கைாள்கைள் விவொயததிறகு 
பலவழிகைளில் பயனபடுத்தப படுகினறது. 
ஆரம்பததில் செயற்கை்க்கைாள்கைள் பயிர் 
வி்ளசெ்ல மைதிபபிடுவ்தறகைா்ன 
வழிமு்றயாகை மைடடு்மை 
பயனபடுத்தபபடை்ன. ஆ்னால் ்தற்பாது 
ஆபடிகைல் மைறறும் ் ரைார் செனொர்கைளின 
மூலம் பயிரிைபபடை நிலபபரபபின 
துல்லியமைா்ன வ்ரபைத்்த வழஙகை 
முடியும், அ்்த ்ேரததில் பயிர் 
வ்கைகைளு்ககு இ்ையில் உள்ள 
்வறுபடுகைள் மைறறும் அவறறின 
ஆ்ரா்ககியத்்தயும், முதிர்சசி்யயும் 
தீர்மைானி்ககை முடியும்.

செயற்கை்க்கைாளின பயனகைள்

செயற்கை்க்கைாளின ச்தா்லநி்ல 
செனொர்கைள் மூலம் சபறபபடும் 
்தரவுகைளால் (Data) ோம் ்தாவர 
ஆ்ரா்ககியம், மைணணின நி்ல, 
சவபபநி்ல, ஈரபப்தம், பூசசி ்தா்ககு்தல் 
மைறறும் ்ோய ்தா்ககு்தல் ்பானற 
பலவற்ற ேம்மைால் கைணகைாணி்ககை 
இயலும். இவவாறு செயற்கை்க்கைாளின 
மூலம் சபறபபடும் ஸ்சப்கடரல் 

இனசை்கஸ் (Spectral index) ்தரவுகைள் 
மூலம் பயிர்கை்ள அ்ையாளம் கைாண 
முடியும். அததுைன, ொகுபடி பரபபள்வ 
மைதிபபிடு்தல், பருவகைால வ்ரபைத்்தத 
்தயாரித்தல் (்வளாண பருவஙகைளில் 
ச்தாை்ககை, முடிவு மைறறும் முன்்னறறத்்த்க 
கைணகைாணித்தல்), பி்்னாலஜி வ்ரபைம் 
(பயிரின பல்்வறு கைடைஙகைள்) மைறறும் 
மைகைசூல் வ்ரபைம் (வி்ளசெ்ல 
மைதிபபிடு்தல்) ்பானற ்தகைவல்கை்ள 
சபற முடியும். இபபடி சபறபபடை பைஙகைள் 
மைறறும் ்தரவுகைளின மூலம் மைாநில 
அரசுகைளு்ககு சகைாள்்கை ்தயாரி்ககைவும், 
அததுைன விவொயிகைளு்ககு உரிய 
்ேரததில் இடுசபாருடகை்ள வழஙகைவும் 
மைறறும் பயிர் கைாபபீட்ை வி்ரவாகை 
வழஙகுவ்தறகும் இது உ்தவும். பயிர் 
புள்ளிவிவரஙகைள் பறறிய ்தகைவல்கைள் 
திடைமிடு்தல் மைறறும் முடிசவடு்ககும் 
்ோ்ககைஙகைளு்ககைாகை ் ்த்வபபடுகினறது, 
அ்தாவது உணவு ்தானியஙகை்ள 
விநி்யாகித்தல் மைறறும் ்ெமித்தல், 
அரசுசகைாள்்கைகைள், வி்ல நிர்ணயம், 

சகைாள்மு்தல் மைறறும் உணவு 
பாதுகைாபபு மைறறும் பல. இது்பானற 
முடிசவடுபபதில் ் வளாண மைறறும் உழவர் 
ேல அ்மைசெகைம் செயற்கை்க்கைாள் 
மைறறும் ரி்மைாட செனசிஙகின 
ச்தாழில்நுடபஙகை்ள திறம்பை 
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பயனபடுததி வருகிறது.  இந்த 
ச்தாழில்நுடபமைா்னது பல ேன்மைகை்ள 
வழஙகுகிறது, குறிபபாகை ெரியா்ன 
்ேரததில் முடிசவடு்ககும் வழிமு்றகைள், 
இைம்ொர்ந்த சித்தரிபபு, பயிர் பரபபளவு 
மைதிபபீடு, பயிர் வி்ளசெல் மைறறும் 
உறபததி மைதிபபீடு, பயிர் நி்ல, அடிபப்ை 
மைண ்தகைவல்கை்ளப சபறு்தல், பயிர் 
மு்ற ஆயவுகைள், ்ொ்த்்ன பயிர் 
கைாபபீடு ் பானற பல மு்ககியபணிகைளு்ககு 
பயனபடுத்தபபடுகிறது.

 பருவமை்ழ அல்லது வறடசியின 
மூலம் பாதிபபு ஏறபடைால் 
செயற்கை்க்கைாளின பைஙகைள் மூலம் 
பாதிபபு அ்ைந்த இைஙகைள் மைறறும் 
்ெ்தததின அளவு ஆகியவற்ற அறிய 
உ்தவும். இது ்தாமை்தமினறி அரொஙகைம் 
முடிசவடுபப்தறகு உ்தவும். இந்த ்தகைவல் 

ெந்்த்ககு ச்தரிவி்ககை உ்தவுகிறது. 
்மைலும், பயிர் ் ்தால்வி அல்லது பஞ்ெம் 
குறித்த ஆரம்ப எசெரி்க்கை்ய 
வழஙகுகிறது. 

துல்லியமைா்ன ்வளாண்மையின 
மூலம் செயற்கை்க்கைாள்கைள் ஒரு 
்மைலாண்மை கைருவியாகைவும் 
பயனபடுத்தபபடுகினறது. அது ஒவசவாரு 
விவொயிகைளின வயல்கை்ள விரிவாகை 
வ்கைபபடுத்த உ்தவுகினறது, இது 
சபரும்பாலும் ஜி.ஐ.எஸ்(GIS) உைன 
இ்ணநது பயனபடுத்தபபடுகினறது. 
்மைலும் பயனுள்ள்தாகைவும், திற்மையாகைவும் 
ொகுபடி செயய வழிவ்கை செயகினறது. 
உ்தாரணமைாகை, சவவ்வறு 
நிலஙகைளு்ககுரிய பயிர்கைள், உரஙகைள் 
அ்தன அளவுகைள் ்பானற பலவற்ற 
பரிநது்ர்ககை பயனபடுத்தப படுகினறது.

சசா.மணிசஙகர் மற்றும் பா.சபரிநாதன்
முதுநி்ல ்வளாண மைாணவர்கைள்

(ச்தா்லயுணர்வு மைறறும் புவியியல் ்தகைவல் து்ற), 
்தமிழோடு ்வளாண்மை பல்கை்ல்ககைழகைம், ்கைாயம்புததூர். 

அ்ல்பசி எண: 8508203344, 9894815472. 
மின்னஞ்ெல்: shankarx002@gmail.com

கைடடு்ரயாளர்கைள்:



12இதழ் - 05, வைகாசி

க�ா்ரா்னாவால் ஏறபடை சுகைா்தார 
சேரு்ககைடி அ்்னதது 

்தரபபி்ன்ரயும் பாதிததுள்ளது. ் ோயால் 
பாதி்ககைபபடை மை்ககைளின வாழ்க்கை்ய 
பாதுகைாபபது அ்்னதது ோடுகைளின 
முனனுரி்மையாகும். சகைா்ரா்னா ் வரஸ் 
்தா்ககு்தல் யூகி்ககை முடியா்த சூழநி்ல்ய 
உருவா்ககியதிலிருநது அரொஙகைஙகைள் 
தீவிர   ேைவடி்க்கைகைளில் இறஙகியுள்ள்ன. 
ஆரம்ப கைடைததில் ஏபரல் ேடுபபகுதி 
வ்ர இநதியா மூனறு வார ோடு ்தழுவிய 
ஊரைங்கை அறிவித்தது, பின்னர் 
்வரஸ் பரவ்ல நி்்னத்தபடி கைடடு்ககுள் 
சகைாணடுவர இயலா்த கைாரணத்தால் 
்மை 17 வ்ர மீணடும் ஊரைஙகு  
நீடடி்ககைபபடைது.

இந்த ெவாலா்ன கைாலஙகைளில், 
இநதிய ்வளாண்மை சேரு்ககைடி்ககு 
எவவாறு அரொஙகைம் பதிலளிதது 
ேைவடி்க்கை எடு்ககிறது எனப்்த 

விவொயிகைள் ஆர்வத்்தாடு எதிர்பார்தது  
இருந்த்னர்.  ோடு முழுவதும் 140 
மில்லியன பண்ண குடும்பஙகைள் 
பாதிதது விடைது, அ்தன பின்னர் வளரும் 
ோடுகைளில் மிகை மு்ககியமைா்ன  பல 
ோடுகைளின  சபாருளா்தாரத்்தயும் 
பாதிததுவிடைது இந்த சகைா்ரா்னா. 
இநநி்லயில் சகைா்ரா்னா ்வரஸ் 
ச்தாறறு, விவொயத து்ற்ககு 
முன்வததுள்ள உை்னடி ெவால்கை்ள 
மைதிபபிடடு, சேரு்ககைடி்ககு பிந்்தய 
கைாலகைடைததில் ஒரு நி்லயா்ன உணவு 
மு்ற்ய உறுதி செயவ்தறகைா்ன பல்்வறு 
ஆ்ககைபபூர்வமைா்ன முனச்னசெரி்க்கை 
ேைவடி்க்கைகை்ள அரொஙகைம் 
்மைறசகைாணடு வருகிறது.

ோடு ்தழுவிய ஊரைங்கை 
அறிவி்ககைபபடை உை்்ன்ய, சபரும்பாலும் 
சகைா்ரா்னா ச்தாறறு்ோயால் 
பாதி்ககைபபை்ககூடிய பிரிவுகை்ள 

ச்காதரானா சதாறறுதநாயும  
இந்திய விவசாயமும! (்குதி-1)

த்ரி்டர
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(விவொயிகைள் உடபை அ்்னவ்ரயும்) 
பாதுகைா்ககை, இநதிய நிதி மைநதிரி 1.7 
டிரில்லியன ைாலர் நிதி்ய அறிவித்தார். 
இந்த அறிவிபபில், பல 
ேன்மைகைளு்ககி்ையில், PM-KISAN 
திடைததின கீழ வருமைா்ன ஆ்தரவாகை 
விவொயிகைளின வஙகி்க கைண்ககுகைளு்ககு 
2000 ரூபா்ய முனகூடடி்ய 
சவளியிடைது. உலகின மிகைபசபரிய 
ஊதிய உத்தரவா்த திடைமைா்ன NREGS 
இன கீழ ஈடுபடும் ச்தாழிலாளர்கைளு்ககைா்ன 
ஊதிய விகி்தத்்தயும் அரொஙகைம் 
உயர்ததியது. பாதி்ககைபபை்ககூடிய 
மை்ககை்ள்க (விவொயிகை்ளயும்) 
கைவனிதது்க சகைாள்வ்தறகைா்ன சிறபபுத 
திடைததின கீழ, பிர்தான மைநதிரி கைரிப 
கைல்யாண ்யாஜ்னா (ஏ்ழகைளின 
ேலனு்ககைா்ன பிர்தமைரின திடைம்) 
அறிவி்ககைபபடடுள்ளது. பதிவு செயயபபடை 
பய்னாளிகைளு்ககு கூடு்தல் ்தானிய 
ஒது்ககீடுகைளும் அடுத்த மூனறு 
மைா்தஙகைளு்ககு அறிவி்ககைபபடை்ன. 
மு்றொரா து்றயில் ஈடுபடும் 
ேபர்கைளு்ககு, சபரும்பாலும் புலம் சபயர்ந்த 
ச்தாழிலாளர்கைளு்ககு சரா்ககைம் மைறறும் 
உணவு உ்தவி அறிவி்ககைபபடடுள்ளது, 
இ்தறகைாகை ஒரு ்தனி PM-CARES 
(பிர்தமைர் குடிமைகைன உ்தவி மைறறும் 
அவெரகைால சூழநி்ல்ககைா்ன நிவாரணம்) 
நிதி உருவா்ககைபபடடுள்ளது.

இநதிய ்வளாண ஆராயசசி 
கைவுனசில் (ஐ.சி.ஏ.ஆர்) ஊரைஙகு 
கைாலததில் விவொயிகைள் பினபறற 
்வணடிய மைாநில வாரியா்ன 
வழிகைாடடு்தல்கை்ள சவளியிடடுள்ளது. 
பல்்வறு ரபி (குளிர்கைாலததில் 
வி்்த்ககைபபடும்) பயிர்கை்ள அறுவ்ை 
செயவதிலும், அறுவ்ை்ககு பிந்்தய 
பாதுகைாபபு, பண்ண வி்ளசபாருடகைளின 
்ெமிபபு மைறறும் ெந்்தபபடுதது்தலின 
்பாதும் குறிபபிடை ே்ைமு்றகை்ள 
அரொஙகைம் வழஙகுகிறது.

சகைா்ரா்னா  ச்தாறறு ்ோயால் 
ஏறபடும் “்வளாண கைைன ் ெ்வயின 
சு்மை்ய” நிவர்ததி செயயும் குறிபபிடை 
ேைவடி்க்கைகை்ளயும் இநதிய ரிெர்வ 
வஙகி அறிவிததுள்ளது. ் வளாண கைால 
பயிர் கைைனகைளு்ககு மூனறு 
மைா்தஙகைளு்ககு (்மை 31 வ்ர) ்த்ை 
விதி்ககைபபடடுள்ளது. மு்றயாகை வஙகி 
கைைனகை்ள திருபபி செலுததும் 
விவொயிகைளு்ககு பயிர் கைைனகைளின 
வடடி விகி்தததில் 3 ெ்தவிகி்தம் வ்ர 
ெலு்கை வழஙகைபபடைது.

உட்னடி சொலகள்
இந்த ேைவடி்க்கைகைள் அ்்னத்்த 

யும் மீறி, மை்ககைள் ேைமைாடைம் மைறறும் 
வாகை்ன ் பா்ககுவரததிறகு ச்தாைர்சசியா்ன 
கைடடுபபாடுகை்ள்க கைருததில் சகைாணடு, 
விவொய சபாருளா்தாரததில் சகைா்ரா்னா  
ச்தாறறு்ோயின எதிர்மை்றயா்ன 
்தா்ககைஙகைள் குறிதது நி்ல்மை்ய 
வல்லுேர்கைள் ஆராயந்த்னர். இது 
இநதியாவில் ரபி பருவததின உசெம் 
எனப்தாலும், ்கைாது்மை, 
சகைாண்ை்ககைை்ல, பயறு, கைடுகு 
்பானற பயிர்கைள் (நீர்பபாெ்னப 
பா்்தகைளில் சேல் உடபை) அறுவ்ை 
செயய்ககூடிய கைடைததில் அல்லது 
கிடைத்தடை முதிர்சசி்ய 
அ்ைநதிரு்ககினற்ன. நியமி்ககைபபடை 
அரொஙகை நிறுவ்னஙகைளால் 
உறுதிபபடுத்தபபடை சகைாள்மு்தல் 
ேைவடி்க்கைகைளு்ககைாகை பண்ணயில் 
அறுவ்ை செயயபபடை சபாருள்கைள் 
மைணடிகை்ள வந்த்ையும் ்ேரம் இது. 
்மைலும், அழிநது்பாகை்ககூடிய பழஙகைள் 
மைறறும் கைாயகைறிகைள், பால் சபாருடகைள், 
மீன ்பானறவற்ற விறபதில் கைடும் 
சிரமைம் ஏறபடடுள்ளது. அ்்னதது மைாநில 
எல்்லகைள் மூைபபடடிருபப்தால், 
்வளாண சபாருடகைள் வர்த்தகைததில் 
அதிகை பாதிபபு ஏறபடடு இரு்ககிறது. 
சில பகுதிகைளிலிருநது ்வளாண 
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ச்தாழிலாளர்கைள் ்தஙகைள் சொந்த 
இைஙகைளு்ககு இைம்சபயர்வ்தால் 
்வளாண ் வ்லகைள் பாதி்ககைபபடுகிறது. 
ஏச்னனில் அவர்கைள், அறுவ்ை 
ேைவடி்க்கைகைள் மைறறும் அறுவ்ை்ககு 
பிந்்தய சபாருடகைள் ்ெமிபபு மைறறும் 
ெந்்தபபடுத்தல் ்மையஙகைளில் 
்கையாளு்தல் ஆகியவறறிறகு ் வளாண 
ச்தாழிலாளர்கைள் ் ்த்வபபடுகினற்னர். 
விவொயிகைள், பண்ணத ச்தாழிலாளர் 
கைள், அறுவ்ை மைறறும் வி்்தபபு 
ச்தாைர்பா்ன இயநதிரஙகைளு்ககைா்ன 
வாை்கை்ய வில்ககை மைததிய உள்து்ற 
அ்மைசெகைம் மிகை மு்ககியமைா்ன 
ேைவடி்க்கை்ய  அறிவிததுள்ளது.

முை்ககு்தல் கைாலததில் 
கிராமைபபுறஙகைளிலிருநது ேகைர்பபுறததிறகு 
உணவு ்தானியஙகைள், பழஙகைள் மைறறும் 
கைாயகைறிகைள் இனனும் பிற அததியாவசியப 

சபாருடகை்ள நுகைர்்வாரு்ககு்க 
கி்ை்ககைச செயவது அரொஙகைததிறகு 
மிகைவும் மு்ககியமைா்ன ெவாலாகும். 
ெம்பந்தபபடை மை்ககைளு்ககு ்பாதுமைா்ன 
பாதுகைாபபு ேைவடி்க்கைகைளுைன, 
விநி்யாகைச ெஙகிலியின சமைன்மையா்ன 
செயல்பாடு மிகை மு்ககியமைா்னது. சபாது 
விநி்யாகை மு்ற்மை (பி.டி.எஸ்) 
சபாருடகை்ள விநி்யாகை முகைவர்கைளு்ககு, 
ரயில் மைறறும் ொ்ல இரணடிலும் 
சகைாணடு செல்வது அந்தந்த அரசு 
நிறுவ்னஙகைளால் உறுதி செயயபபை 
்வணடும். பாதி்ககைபபை்ககூடிய 
மை்ககைளு்ககு சபாருடகைளின விநி்யாகைம், 
பரிநது்ர்ககைபபடை வழிகைாடடு்தல்கைள் 
மைறறும் சேறிமு்றகை்ள பராமைரி்ககும் 
்பாது,   குறிபபாகை ெமூகை ச்தா்லதூரத்்த 
திறம்பை கைணகைாணி்ககை ்வணடும்.

-வதாடரும்...

கைடடு்ரயாளர்: 

முனைவர் மு.உமாமசகஸவரி, 
உ்தவி ஆசிரியர்

்்தாடை்ககை்ல்க கைல்லூரி மைறறும் ஆராயசசி நி்லயம், சபரியகுளம்.
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நுனிக்குருததில கூட்டாக சாமர 
உறிஞ்சும் ைாவுப்பூச்சிகள்

மரவள்ளி்ககிழஙகு மைாவுபபூசசி 
(ஃசப்னகைாகைஸ் மைணி்�ாடடி) 

உலகில் மைரவள்ளி்ககிழஙகில் அதிகை 
அழிவி்்ன ஏறபடுததும் பூசசிகைளில் 
ஒனறாகும். இது ச்தன அசமைரி்ககைா்வ 
பூர்வீகைமைாகை்க சகைாணடுள்ளது, ஆ்னால் 
1970 கைளின முறபகுதியில் ஆபபிரி்ககை 
கைணைததில் ்தறசெயலாகை 
அறிமுகைபபடுத்தபபடைதிலிருநது ெ�ாரா 
கீழ்மை ஆபபிரி்ககைா முழுவதிலும் 
பரவதச்தாைஙகியது. இபபூசசியி்னால் 
84% வி்ளசெல் இழபபு ஏறபடைது 
மைறறும் சுமைார் 200 மில்லியன மை்ககைளின 
வாழவா்தாரததிறகும் ஆபதது ஏறபடைது. 
இந்த பூசசி 2008 ஆம் ஆணடு வ்ர 
ஆசியாவில் அறியபபைவில்்ல, அ்தன 
பின்ன்ர ்தாயலாநதில் மு்தனமு்தலில் 
கைணைறியபபடைது.

்தற்பாது பூசசியா்னது அசமைரி்ககை 
சவபப மைணைல பகுதி (அர்சஜனடி்னா, 
சபாலிவியா, பி்ரசில், சகைாலம்பியா, 
பராகு்வ); ஆஸ்தி்ரலிய-ஆசிய பகுதி 
(இந்்தா்்னசியா); ஆபபிரி்ககை மைணைலம் 
(அங்கைாலா, சபனின, புருணடி, 

கைாங்கைா, ் கைாட டி ஐ்வாயர், கைாம்பியா, 
கைா்னா, கினியா, கினியா-பிொவ, 
சகைனயா, மைலாவி, மைாலி, சமைாொம்பி்க, 
்ேஜீரியா, ருவாணைா, செ்னகைல், சியரா 
லி்யான, சூைான, ்தானொனியா, 
்ைா்கைா, உகைாணைா , ் ஜர், ொம்பியா, 
ொனசிபார்); மைறறும் கிழ்ககைததிய 
மைணைலம் (கைம்்பாடியா, மை்லசியா, 
்தாயலாநது மைறறும் வியடோம்) ஆகிய 
இைஙகைளில் பரவலாகை உள்ளது. இப்பாது 
இநதியாவிலும் பரவத ச்தாைஙகியுள்ளது.

இந்த மைரவள்ளி்ககிழஙகு 
மைாவுபபூசசியா்னது 9 குடும்பஙகை்ளச 
்ெர்ந்த ்தாவரஙகை்ளத ்தா்ககுவ்தாகை 
அறியபபடுகிறது. இபபூசசி மைரவள்ளி 
்தவிர, சிடரஸ் (எலுமிச்ெ வ்கைகைள்), 
்ொல்னம் இ்னஙகைள் (்த்ககைாளி வ்கைகைள்) 
மைறறும் துளசி ்பானற பயிர்கை்ள 
்தா்ககுகினறது. மைறற ோடுகைளில் இந்த 
மைாவுபபூசசியி்்ன கைடடுபபடுததும் 
முபபதது மூனறு இயற்கை எதிரிகைள் 
பதிவு செயயபபடடுள்ள்ன.

இந்த மைாவுபபூசசியின முட்ை, 

இந்தியாவில் ் ரவிவரும 
மரவளளி மாவுப்பூச்சியின் தாக்கம

பூச்சி தைலாண்மை

அதபாஅ்னமகரஸ் தலாவபஸி
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இளஙகுஞ்சுகைள் மைறறும் முதிர்சசி சபறற 
மைாவுபபூசசி ஆகிய அ்்னதது 
நி்லகைளும், இ்லகைளின அடிபபகுதி 
உள்ளிடை அ்்னதது ்தாவர பாகைஙகைளிலும் 
கைாணபபடும். குறிபபாகை நுனி்ககுருததிறகு 
அருகிலுள்ள இ்லகைளில் இ்வ 
ொறறி்்ன உறிஞ்சுவ்தால், அவவி்லகைள் 
சுருணடு மூடி்கசகைாதது ்பால கைாடசி 
யளி்ககும், இ்ை்ககைணு்ககைளின நீளம் 
கு்றநதும், ்தணடுகைள் சி்்தவ்ைநதும் 
கைாணபபடும். இபபூசசியின ்தா்ககைம் 
அதிகைமைாகை இருபபின இ்லகைள் கைாயநது 
உதிர்நதுவிடும்.

இபசபாழுது இநதியாவில் ்தற 
்பா்்தய கைண்கசகைடுபபினபடி, இந்த 
பூசசி மைரவள்ளி செடி கி்ை்ககைா்த 
சபாழுது சபான்னாஙகைணணி, முடியின 
பச்ெ, கைாடடுமுள்ளஙகி ஆகிய மூனறு 
கை்ளகைளில் உயிர்வாழவ்தாகைவும், இ்னப 
சபரு்ககைம் செயவ்தாகைவும் கைணைறியப 
படடுள்ளது. கைார்டியாஸ்சை்தஸ் இ்னஙகைள், 
ஸ்பால்ஜிஸ் ஈபியஸ், ஸ்கிமைனஸ் கைா்கசி 
்வாரா ஆகிய பூசசிகைள் இநதியாவில் 
கைாணபபடும் மைரவள்ளி மைாவுபபூசசியின 
இயற்கை எதிரிகைளாகும்.

மைரவள்ளி்ககிழஙகு மைாவுபபூசசி 
பரவுவ்்தத ்தவிர்பப்தறகைா்ன உததிகைள்:

குறிபபிடை பகுதிகைளில் 
பாதி்ககைபபடை ்தாவரஙகை்ள முறறிலுமைாகை 
அழிபப்தன மூலம் இந்த மைாவுபபூசசி 
இநதியாவின பிற மைரவள்ளி வளரும் 
பகுதிகைளு்ககு ்மைலும் பரவுவ்்தத 
்தவிர்்ககைலாம்.

்மைலும் ேைவு செயவ்தறகு 
பாதி்ககைபபடை இைததிலிருநது கைர்ண 

குசசிகைளின பயனபாடு மைறறும் 
்பா்ககுவரத்்தத ்தவிர்்ககைவும்.

புதிய பகுதிகைளிலும், மைாறறு 
்தாவரஙகைள் மைறறும் கை்ளகைளிலும் 
மைரவள்ளி வளரும் பகுதிகைளில் 
ச்தாைர்சசியாகை கைணகைாணித்தல் 
்வணடும்.

இந்த அயறபணபு்ைய பூசசி்ககு 
எதிராகை உயிரியல் கைடடுபபாடு மிகைவும் 
பயனுள்ள்தாகை இரு்ககும்; 
கைார்டியாஸ்சை்தஸ் இ்னஙகைள், ஸ்பால்ஜிஸ் 
ஈபியஸ், ஸ்கிமைனஸ் கைா்கசி்வாரா ஆகிய 
பூசசிகைள் இநதியாவில் கைாணபபடும் 
மைரவள்ளி மைாவுபபூசசியின இயற்கை 
எதிரிகைளாகும். அ்பாஅ்ன்கைரஸ் 
்லாசபஸி  எனும் ஒடடுணணி ஏறகை்ன்வ 
்தாயலாநதிறகு அறிமுகைபபடுத்தப 
படடுள்ளது, அஙகு இது மைாவுபபூசசியி்்ன 
திற்மையாகை்க கைடடுபபடுததியுள்ளது, 
பின்னர் ்தாயலாநதிலிருநது இந்்தா 
்்னசியா மைறறும் லா்வாஸு்ககு அறி 
முகைபபடுத்தபபடைது.

அதிகை அளவில் பாதி்ககைபபடை 
இைஙகைளில் ்தயா்மை்தா்கெம் (Thiamethoxam 
25WG) 0.6 கிராம்/லிடைர் அல்லது 
ப்ராசப்்னா்பாஸ் (Profenophos 50 
EC) 2 மில்லி/லிடைர் ஆகிய 
பூசசி்கசகைால்லி்ள பயனபடுத்தலாம். 

கைடடு்ரயாளர்:

எம்.எஸ.ஆர்.ஹரன், 
 முதுநி்ல ்வளாண மைாணவர் (பூசசியல் து்ற),  

்வளாண்மை கைல்லூரி மைறறும் 
ஆராயசசி நிறுவ்னம், கிள்ளிகுளம்.

மின்னஞ்ெல்: haranmsr30@gmail.com
ச்தா்ல்பசி எண: 6005454746, 7708787388

மூடிக்வகாதது தபால காட்சியளிக்கும் 
நுனிக்குருதது

கணுக்களில கூட்டாக சாமர உறிஞ்சும் 
ைாவுப்பூச்சிகள்
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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தமிழகைததில் உள்ள அ்்னதது 
மைாவடைஙகைளிலும் சுமைார் 4 லடெம் 

ச�்க்ைர் பரபபளவில் பரவலாகை 
ச்தன்்ன ொகுபடி செயயபபடடு 
வருகிறது. இளநீர், எணசணய, கையிறு 
்தயாரித்தல், கீறறு ஓ்ல ்தயாரித்தல் 
எனறு பல்்வறு வ்கைகைளில் ச்தன்்ன 
உ்தவி வருகிறது. இத்த்கைய ச்தன்்ன 
ொகுபடி்ககு ெவாலாகை புயல், கைாறறு, 
்ோய கிருமிகைள், பூசசிகைள் உள்ளிடை 
பல்்வறு கைாரணிகைள் உள்ள்ன. அதில் 
மிகைவும் மு்ககியமைா்ன ்தஞ்ொவூர் வாைல் 
்ோய குறிததும் அ்தன ்மைலாண்மை 
குறிததும் கைாண்பாம். 

இந்ோயா்னது அடி்தணடு அழுகைல் 
்ோய எனறும் ்கை்்னாசைர்மைா வாைல் 
்ோய எனறும் மைறற சபயர்கைளால் 
அறியபபடுகிறது. படலர் எனபவரால் 
1913ம் ஆணடு கைர்ோைகை மைாநிலததில் 
அடி்தணடு அழுகைல் ் ோய்ககைா்ன கைாரணி 
்கை்்னாசைர்மைா லியூசிசிைம் எனற 
பூஞ்ொணம் எனறு கைணைறியபபடைது. 

்தமிழகைததில் 1952ம் ஆணடு ஏறபடை 
புயலு்ககுப பின்னர் ்தஞ்ொவூர் பகுதிகைளில் 
இந்ோய மு்தன மு்தலில் 
கைணைறியபபடைது. எ்ன்வ இது 
்தஞ்ொவூர் வாைல் ்ோய எனறும் 
அறியபபடுகிறது. ்தமிழகைததில் உள்ள 
ச்தன்்ன ொகுபடி செயயபபடும் 
மைாவடைஙகைள் மைடடுமைல்லாமைல் ் கைரளா, 
கைர்ோைகைா  உள்ளிடை பிற மைாநிலஙகைளிலும் 
மை்லசியா, இலங்கை, பிலிப்பனஸ் 
உள்ளிடை பல ோடுகைளிலும் இந்ோய 
கைாணபபடுகிறது. 

இந்ோய ்தா்ககு்தலு்ககைா்ன 
அறிகுறிகைள்:

இந்ோய ்தா்ககைபபடை ஆரம்ப 
நி்லயில் ச்தன்்ன ஓ்லகைள் மைஞ்ெள் 
நிறமை்ைநது சவளிசசுறறு இ்லகைள் 
கீ்ழ ச்தாஙகிவிடும். அ்்ததச்தாைர்நது 
்தணடின அடிபபாகைததின சவடிபபுகைள் 
ஏறபடடு அ்தன வழியாகை செஞ்சிவபபு 
நிற ொறு கைசியும், ் மைலும் அது ் மைல்்ோ்ககி 

சதன்்னயில் தஞசாவூர 
வா்டல் தநாய் ்கடடுப்்ாடு

த�ாய் தைலாண்மை
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பரவும்.  கைசியும் பகுதியின திசு்ககைள் 
சமைன்மையாகை இரு்ககும். ொறு கைசியும் 
பகுதியில் உள்ள திசு்ககைள் அழுகி, 
்தணடின அடிபபகுதி அழுகிவிடும். 
மைரபபட்ை எளிதில் உ்ைய்ககூடிய்தாகை 
மைாறி, அடி்ககைடி செதில்கைளாகை உரிநது 
திறந்தசவளி சவடிபபு மைறறும் பிளவுகைள் 
்்தானறும்.  மைரததின உடபகுதி திசு்ககைள் 
நிறமிழநது, சி்்தநது, துர்ோறறம் வீசும்.  
சமைாடடு்ககைள் மைறறும் இளம் பிஞ்சுகைள் 
உதிர்நது விடும். ்தணடின அடிபபகுதியில் 
அ்ரத்தடடு கைாளான ் ்தானறும்.   ்வர் 
பகுதிகைள் அழுகிவிடும். இறுதியாகை மைரம் 
மைடிநது விடும். 

தைலாண்மை முமைகள்:
்ோய வருமுன பாதுகைா்ககும் 

மு்றகைள்:

ச்தன்னஙகைனறு ேைவு செயயும் 
சபாழுது 1% ்பார்்ைா கைல்வ்ய 

குழியில் இை ்வணடும். பசுந்தாள் 
உரஙகை்ள வளர்தது ச்தன்்ன பூ்ககும் 
பருவததில் ்்தாபபி்ல்ய அவற்ற 
மைை்ககி உழுது விை ்வணடும். ச்தாழு 
உரததுைன ் வபபம்புணணா்ககு கைலநது 
6 மைா்தததிறகு ஒரு மு்ற இை ் வணடும்.  
சூ்ைா்மைா்னாஸ் ஃப்ளாரெனஸ் 
மைரததிறகு 200 கிராம் வீ்தம்,  200கிராம் 
டி்ர்கைாசைர்மைா விரிடி உைன ் ெர்தது 
இைலாம். 200 கிராம் பாஸ்்பாபா்கைா், 
200 கிராம் அ்ொட்ைாபா்கைர் 50 
கி்லா ச்தாழு உரததுைன கைலநது 
இைலாம். 

 ்ோய வந்த பின செயய ் வணடிய 
்மைலாண்மை மு்றகைள்:

்ோய பாதிபபு ஆரம்பகைடைததில் 
இருபபின ஆரி்யாபஙகின 2 கி மைறறும் 
கைாபபர் ெல்்பட 1 கி அல்லது 2 மில்லி 
டி்ரடிமைார்ஃப + 100 மில்லி ்தணணீர் 
கைலநது ் வர் மூலம் செலுத்தலாம். இ்தறகு 
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சபனசில் அளவு ்தடிமைனுள்ள ேனகு 
உறிஞ்சும் ்தன்மையுள்ள ் வ்ர ் ்தர்வு 
செயது ொயவாகை சவடை்வணடும்.  
மைருந்்த பாலிததீன ்ப அல்லது 
பாலிததீன பாடடிலில் எடுதது ்வர் 
அ்தனுள் ே்்னயும்படி ் வ்ககை ் வணடும்.

்ோய பாதிபபு அதிகை அளவில் 
இருபபின பாதி்ககைபபடை மைரஙகை்ள 
அகைறறி அழிதது விடுவது ேல்லது. 
இ்தன மூலம் இந்த ் ோயா்னது ் ்தாபபில் 
உள்ள மைறற மைரஙகைளு்ககு பரவுவ்்தத 

்தவிர்்ககை முடியும். இ்தறகு மைரத்்த 
சுறறி 4 அடி ்தள்ளி பள்ளம் ்்தாணடி 
மைரத்்த ்தனி்மைபபடுத்த ்வணடும். 
்தணடின ொறு கைசியும் பகுதிகை்ள 
செது்ககி  5% டி்ரடிமைார்ஃப இை 
்வணடும். மைரத்்த சுறறி 1.5 மீடைர் 
தூரததில் 1% ்பார்்ைா கைல்வ்ய  
ஊறறி மைண்ண ே்்ன்ககை 
்வணடும். ்மைறகூறிய மு்றகை்ளப 
பினபறறி ்தஞ்ொவூர் வாைல் ் ோயி்்ன்க 
கைடடுபபடுத்தலாம்.

கைடடு்ரயாளர்கைள்

வடிவமைப்பு

ஸ்டார வீரா, சேலம்

மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின் ஊ்ட்கக குழு
சசல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இதழுககு விளைம்ரம ச்காடுக்க 99407 64680
என்்ற வாடஸஅப் எணணிறகு சதா்டரபு ச்காளளைைாம.

கா. சரணராஜ், முதுநி்ல ்வளாண மைாணவர்,  
விஸ்வபாரதி பல்கை்ல்ககைழகைம்.  
மின்னஞ்ெல்: saranraj.klsk.1998@gmail.com

எ. சசநதமிழ், முதுநி்ல ்வளாண மைாணவர், 
அணணாமை்லப பல்கை்ல்ககைழகைம். 
மின்னஞ்ெல் :elasisenthamil@gmail.com 
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உலகின மூத்த உயிர் ்்தானறியது 
்தணணீரில்்தான இதிலிருந்்த 

புரிவது மைனி்தன ் ்தானறுமுன, பூசசிகைள், 
விலஙகுகைளு்ககு, முன செடி 
சகைாடிகைளு்ககும் முன ் ்தானறியது நீர் 
்தான. உலகில் எல்லா மை்தஙகைளும், 
இல்ககியஙகைளும் நீ்ர சபரிதும் 
்பாறறு்ககினற்ன. ்வ்தஙகைளில் 
்த்லயா்ன ் வ்தமைா்ன ரி்க ் வ்தம் அப  
எனனும் சொல்லில் நீ்ர 
ச்தயவமைா்ககுகிறது. இனனும் பல 
இைஙகைளில் நீ்ர சபணசணனறும் ்தாய 
எனறும் கைைவுள்கைளு்கசகைல்லாம் 
்த்லயா்ன கைைவுள் எனறும் ்பாறறு 
கினறது  கிறிஸ்்தவததில் ஒருவ்்ன 
கிறிஸ்்தவ்னாய அஙகீகைரிபப்தறகு நீ்ர 
சகைாணடு ்தான  ஞா்னஸ்ோ்னம் 
செயகினற்னர். இஸ்லாம் நீ்ர அறிவின 
கைருவாய கைருதுகிறது அதுமைடடுமைனறி 
அழகு ் ்தாடைம் அ்மை்ககும் (MUGAL 
GARDEN) இைஙகைளில் எல்லாம் மை்ககைள் 

நீ்ர ் மையததில் பயனபடுததுவார்கைள். 
இஸ்லாமியர்கை்ளப சபாருத்தவ்ர நீர் 
இரு்ககுமிைம் அவர்கைளு்ககு 
சொர்்ககைததிறகு  நிகைர். சபளத்தமும் 
நீ்ர ஞா்னம் அ்ைவ்தறகைா்ன பா்்த 
எனறும் உைல், மை்னம், உயிர் எ்ன 
அ்்னத்்தயும் தூய்மையா்ககும் 
சபாருள் எனறும் ்பாறறுகினறது  
இபபடிபபடை நீர் அறிவியல், உலகைளவிலும் 
இ்தன ்தன்மை்ய்க கைணடு விய்ககை 
்வ்ககிறது. 

ச�னறி ் கைசவணடிஷ் (HENDRY 
CAVENDISH) எனனும் அறிவியல் 
அறிஞர் ்தான மு்தனமு்தலில் நீர் 
்�டரஜன ஆ்கசிஜன ் ெர்ந்த கைல்வ 
எனப்்த கைணைறிகிறார் (ஆ்கசி 
்�டரஜன எசப்கட). அவரு்ககுபபின 
1811 அமைாடி்யா அவகைாட்ரா (Amadeo 
avagadro) எனபவர் நீரின மூல்ககூற்ற 
(H2O) உலகிறகு அறிவி்ககிறார். 

நீர - தவதம முதல் விஞ்ானம வ்ர 
(பகுதி-1)தான்அமிழதம என்றுணரற ் ாறறு
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எங்களி்டம இயற்்கயான  
மு்்றயில் சூரிய ஒளி உைரத்தி  

மூைம ்தப்்டுத்தப்்ட்ட 
்ழ வ்்க்கள கி்்டககும

 
தமலும சதா்டரபுககு

ரவி
வாடஸ அப் மூைம சதா்டரபு ச்காளளைவும:

+91 97866 70077

கைடடு்ரயாளர்

சச. விக்சைஷ், 
இளநி்ல ்வளாண்மை படை்தாரி,  

குளித்த்ல.
மின்னஞ்ெல்: vickysvicky42@gmail.com

ச்தாைர்பு எண: 8344848960

அதுவ்ர ஆராதி்ககும் சபாருளாய 
இருநது வந்த நீர் அ்தறகுபபிறகு்தான 
அறிவியல் சபாருளாய உருமைாறுகிறது.

இனறளவும் திைமைாகைவும் (solid), 
திறவமைாகைவும் (liquid), கைாறறாகைவும் 
(gas)  இரு்ககும் ஒற்ற சபாருள் நீர் 
இனறி ் வறு ஏதும் இல்்ல இவவுலகில். 
கைாற்றப ்பால 775 மைைஙகு அதிகை 
அைர்ததி சகைாணைது நீர். அ்த்னால் ்தான 
ேம்மைால் அதில் நீந்த  முடிகிறது. 
விணசவளிப பயணம் ் மைறசகைாள்்வாரின  
விணசவளி ே்ைபயிறசி துவஙகுவது  
நீரில்்தான. நீர் சேருப்ப கைைததுவது 
கு்றவு (BAD CONDUCTOR OF 
HEAT) அ்த்னால் ்தான இந்த உலகைம் 
்தகுந்த ்தடபசவபப சூழலில் நிலவுகிறது. 
நிறமைறற, மை்னமைறற, உருவமைறற, சு்வயறற 
இந்தப சபாருள்்தான உலகில் சபரும் 
கை்ரபபான (UNIVERSAL SOLVENT) 
ஆகை திகைழகிறது. உலகில் இ்்தப்பால் 

அதிகை சபாரு்ள்க கை்ர்ககும் கை்ரபபான 
எதுவு்மை இல்்ல ஏன கை்ரயும் 
சபாருடகை்ள்ய நீரில் கை்ரப்வ 
(water soluble) நீரில் 
கை்ரயா்த்வ(non-water soluble 
or acid soluble) எனறு இ்்த்க 
சகைாணடு்தான பிரி்ககினற்னர்.

  பி ச�ச (pH) எனும் கைார அமில 
கைண்ககீடடில் கூை நீர்்தான ேடுநி்ல. 
நீர் அமிலமைாகைவும் (ACID - PROTON 
DONOR) கைாரமைாகைவும் (BASE - 
PROTON ACCEPTOR)  
செயல்படுகினறது. இபபடி ஆனமீகை 
்தளததிலும் அறிவியல் ்தளததிலும் பல 
்தா்ககைத்்த ஏறபடுததிய ்தணணீர் பல 
கைணடுபிடிபபுகைளு்ககும், ஆராயசசி 
கைளு்ககும் எபபடி பயனபடைது எனப்்த 
வரும் வாரஙகைளில் பார்ப்பாம்.

-வதாடரும்...
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எஙகளிைம இயற்னகயொை 
முனறயில் சூரிய ஒளி உலர்த்தி  

மூலம ்பதப்்படுத்தப்்பட்ை 
்பழ ேனககள் கினைககும

 

பேலும ்தொைர்புககு
ரவி

ேொட்ஸ் அப் மூலம ்தொைர்பு ்கொள்்ளவும:
+91 97866 70077
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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!

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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அனபுள்ள ஆசிரியரு்ககு,
 பல்லுயிர் ் பணும் ் கைாவில் கைாடுகைள் 

குறிதது பிரவீன எழுதியிருந்த கைடடு்ரயும்  
உலகை சுறறுசசூழல் தி்னம் பறறி 
பிரிய்தர்ஷினி எழுதியிருந்த கைடடு்ரயும் 
்தற்பாது ்்த்வயா்ன வாசிபபாகை 
அ்மைத்தது. சரட ் லடி பபபாளி மைறறும் 
கைரும்பு ொகுபடி பறறி செயல்பாடடு 
மு்றகை்ள குறிபபிடடு எழுதியது 
பாராடடு்ககுரியது. 

கிொன அ்ழபபு ்மையம் ்பானற 
திடைஙகைளின ச்தாைர் பகுதிகைளின 
சவளியீடு வர்வறகைத்த்ககைது. இளநி்ல 
்வளாண மைாணவர் புனித குமைார் 
எழுதியிருந்த கைடடு்ரயா்னது உழவுவின 
சிறப்பயும் ்தமிழரின பணபாட்ையும் 
ப்றொறறியது. சில வருைஙகைளாகை 
பிரபலமைாகை இரு்ககும் சுருள்பாசி வளர்பபும் 
அ்தன மு்ககியததுவம் சொல்லியிருந்த 
சமைர்லின்ககு வாழதது்ககைள். 

்ோய்க கைடடுபபாடு ப்ககைததில் 

ச்தன்்ன குருத்தழுகைல் ் ோய, அ்த்்ன 
கைடடுபபடுததும் மு்ற மைறறும் பூசசி 
்மைலாண்மை ப்ககைததில் கைரும்பின 
்வ்ரத ்தா்ககும் சவள்்ள வணடி்னப 
புழு, அ்தன கைடடுபபடுததும் மு்ற பறறி 
கைடடு்ரயாளர்கைள் எழுயிருந்தது 
விவொயிகைளு்ககு சபரிதும் பயனுள்ள 
வாசிபபுகைள். 

மைாபபிள்்ள ெம்பா அவல் சபாஙகைல் 
்தயாரிபபு ்பானற ெதது மிகுந்த 
சு்வயா்ன உணவு ்தயாரிபபுகைள் ச்தாைர 
வாழதது்ககைள்.  ் வளாண இயநதிரஙகைள் 
பறறிய கைடடு்ரகைள் சவளிவந்தால் 
்மைலும் பயனுள்ள்தாகை அ்மையும். 

்க்டந்த மின்னதழுக்கான வாச்கர்களின் ்கருத்துக்கள

ச. கார்த்திகா, 
மு்்னவர் படைபபடிபபு மைாணவி, 

்த.்வ.ப, ்கைா்வ. 
மின்னஞ்ெல்: 

karthisangilidurai@gmail.com

இந்த விவொயியும் விஞ்ஞானியும் ் கைள்வி பதில் பகுதி்ககு ்தஙகைளு்ைய 
ெந்்தகைஙகை்ள பு்கைபபைமைாகை்வா அல்லது ் கைள்வியாகை்வா 9940764680 
எனற வாடெப எணணிறகு அனுபபலாம். ்தஙகைளு்ைய ்கைள்வி்ககைா்ன 
பதில்கைளுைன அடுத்த இ்தழில் பதிவிடுகி்றாம்.
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- ை.மீனா
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்காரடூன் வழி தவளைாண்ம
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வசா. ஹரிஹரன்
இளைநிமல தெளைாண்மை இறுதியாண்டு ைாணெர், அண்ணாைமலப் பலகமலக்கழகம். 

மின்்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com
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- ை.மீனா
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அனபுள்ள வாெகைர்கைளு்ககு 

வண்ககைம்,

இயற்கை மைறறும் செயற்கை 
விவொயம் எனறு இரு்வறு விவா்தங 
கைளில் இ்ணய(ெமூகை வ்ல்தள) 
விவொயிகைள் செயயும் விவா்தஙகை்ளப 
பார்்ககும் ் பாது எணணறற ் கைள்விகைள் 
மை்னதில் எழுகிறது. ஒவசவாரு மு்றயி 
லும் ஒரு ேன்மை இருந்தால் ஒரு தீ்மை 
கைணடிபபாகை இரு்ககிறது. அ்்த ் பால 
ச்தாழில்நுடபஙகைள், அறிவியல் எ்ன 
ஒவசவாரு விெயஙகை்ளயும் ஒருங 
கி்ண்ககும் ் பாது ்தான ்தற்பாதுள்ள 
மை்ககைள் ச்தா்கை்ககு உணவளி்ககும் 
சூழலும் உள்ளது. இப்பாது உலகைளவில் 
ஒருங கி்ணந்த ் மைலாண்மை மு்றகைள் 
பிரபலமை்ைநது வருவ்தறகைா்ன கைாரணம் 
இயற்கை, செயற்கை, ச்தாழில்நுடபம் 
எ்ன அ்்னத்்தயும் ஒருஙகி்ணதது 
விவொயி்ககு செல்வ கு்றதது 
மைகைசூ்ல சபரு்ககும் வழிமு்றயாகை 
இருபப்்த ஆகும். ்்த்வயறற வீண 
விவா்தஙகை்ள ்மைறசகைாள்ளும் 
சபரும்பாலா்ன இ்ணய விவொயிகைள் 
சபரும்பாலும் “ோன புடிசெ முயலு்ககு 
மூணு கைால்” எனற எணணத 
்்தாடு வீண ெவைால் ்பசுகிறார்கை்ள 
்தவிர விவொயிகைள் எ்்தப பினபறறும் 
்பாது என்ன பிரசெ்்னகை்ள ெநதி்க 
கிறார்கைள் எனறு யாரும் ் பெ முனவருவ 
தில்்ல. ஒரு சில புத்தகைஙகை்ளயும் 
பததிரி்க்கை கை்ளயும் படிததுவிடடு 
இனியும் எ்்தயும் ஆராயாமைல் ்பசி 
விவொயிகை்ளப பலியா்ககைாதீர்கைள் 
கைணணியவானகை்ள. மை்ககைாச்ொளத 

தில் வந்த புழு்வ்க கைடடுபபடுத்த ஒரு 
விவொயி என்ன பாடு படுகிறான 
எனபது விவொயி்ககும் அவன குடும் 
பதது்ககும் ்தான ச்தரியும்!  

விவொயம் குறித்த ெந்்தகைஙகை்ள 
எஙகைள் மின்னஞ்ெல் மூலமைாகைவும், அ்ல 
்பசி எண மைறறும் வாடெப வாயிலாகைவும் 
்கைடகைலாம். நீஙகைள் ்கைடகும் ்கைள்வி 
கைளு்ககு நிபுணர்கைளின பதி்லப சபறறு 
அடுத்தடுத்த இ்தழகைளில் சவளியிைத 
்தயாராகை உள்்ளாம். ஒவசவாரு வாரமும் 
சவள்ளிகிழ்மை கைா்ல 6 மைணி்ககு 
www.vivasayam.org எனற எஙகைளது 
இ்ணய்தளததிலும் மைறறும் விவொயம் 
செயலியிலும் மினனி்த்ழ சவளியிடு 
கின்றாம். எ்ன்வ எஙகைளது செயலி்ய 
்தரவிற்ககைம் செயது ்வததிருந்தால் 
அது்வ உஙகைளு்ககு இ்தழ சவளியாவ 
்்தயும் மைறற ்வளாண்மை ொர்ந்த 
செயதிகை்ளயும் அறிவிபபில் கைாடடும். 
இ்தனமூலம் நீஙகைள் எளிதில் எஙகைளது 
மினனி்த்ழ படி்ககை மைறறும் பினபறற 
முடியும். விவொயி  கைளும், ்வளாண 
மைாணவர் கைளும், விஞ்ஞானி கைளும், 
்பராசிரியர் கைளும், ் வளாண ச்தாழில் 
மு்்ன்வார்கைளும் ச்தாைர்நது அ்கரி 
ெ்கதி இ்தழு்ககு ்தஙகைளு்ைய 
கைருதது்ககைள், கைடடு்ரகைள் மைறறும் 
விளம்பரஙகை்ள வழஙகி எஙகை்ள 
் மை ம் ப டு த தி ்க ச கை ா ள் ள 
உ்தவுமைாறு ்கைடடு்க 
சகைாள்கி்றன.

- நிர்வாகை ஆசிரியர், அ்கரி ெ்கதி.

ஆசிரியர ்க்கம


