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பலாபபழத்தில் மதிபபுக் கூட்டுதல்

ச�ாளத்தில் சதன் ஒழுகல் 
ச�ாயும் சமலாண்ம 
மு்ைகளும்

ந�றபயிரில் பு்கயா்ைக் கட்டுபபடுத்த 
ஒருங்கி்ைநத கட்டுபபாட்டு மு்ைகள்
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அன்று ஆடம்ஸ்மித் வகுத்்தளித்்த 
ஒரு சு்தந்திர வணிகத்தில் (Free 

Trade) இறக்குமதி வரி இல்்லை; 
ஏற்றுமதி வரி இல்்லை. உலைகப்போர் 
கோரணமோக அது ஆடடம் கோண்வ, 
உலைக ஏகோதிபத்திய நலை்ை கோபபோற்ற 
ஜோன் ்மைோர்டு கீன்ஸ் என்ற 
பபோருளோ்தோர வல்லுநரின் சு்தந்திர 
வணிகக் பகோள்க்ய பமரு்கற்றி 
உருவோை கடடுபபோடோை பபோருளோ்தோரம் 
உலைகப ்போக்குபபின் ஆடடம் கணட 
உலைகபபபோருளோ்தோரத்்்த மீடபடடுத்்த 
பபரு்ம்ய பபற்றோர். ஆைோல், 
அவர்திடடம் ஏகோதிபத்திய மு்தலைோளித்துவ 
நோடடுக்கு ஆ்தோரவோக அ்மந்்த்்த 
்தவிர, ஏ்ை நோடுகளுக்கு ஆ்தரவோக 
இல்்லை. இந்தியோ ்போன்ற வளரும் 
நோடுகளில் கீன்ஸ் வகுத்்த போ்்த்ய 
்மற்பகோணடைர். நமது ஆணட, ஆளும் 

அரசுகள கீன்ஸ் பபோருளோ்தோர 
்தத்துவத்தில் அலைோதி அபிமோைம் 
பகோணடவர்கள. ஆக்வ்தோன், இந்திய 
அரசோஙகத்தின் ்நோக்கபமல்லைோம் 
நகர்மயமோ்த்லை ் நோக்கி்ய பசல்கிறது. 
பணவீக்கம் கோரணமோக விவசோயம் 
வீழ்ச்சியுற்றது. ஒரு கோலைகடடம் வ்ர 
இந்்த கடடுபபோடடு பபோருளோ்தோர மு்ற 
நன்கு இயஙகிைோலும் மீணடும் உலைக 
வணிகம் போதிபபுற்றது. அரசு 
வணிகத்திலும் லைோபம் இல்்லை. ் சோவியத் 
வீழ்ச்சிக்குபபின் உலைக அரஙகில் 
மிகபபபரும் ஒ்ர வல்லைரசு நோடோக 
அபமரிக்கோ உயர்ந்்தது. மீணடும் ்தனியோர் 
்மயம் உயர்வுபபற்று பபோது உ்ட்மத் 
்தத்துவஙகளும் அரசு மூலை்தைமும் 
்களவிக்குறியோகி விடட சூழ்நி்லையில், 
டஙகல் திடடம் பவற்றி பபற்று 
உலைகமயமோ்தல் என்ற ்தோரகமந்திரம் 

�ந்த 

(பகுதி-1)

விழித்நதழுங்கள் உழவரகசள! 
உருவாக்குசவாம் புதிய �ந்த உைவு மு்ை்ய...!!
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உரத்்த குரலில் இன்று ஒலிக்கிறது.

ஆடம்ஸ்மித்தின் கடடுபபோடற்ற 
உலைக வணிகக் பகோள்க்ய விட 
உலைகமயமோ்தல் ்மோசமோக உளளது. 
அன்று பன்ைோடடு நிறுவைஙகளுக்கு 
உலைக நோடுகளில் ஒன்று அல்லைது இரணடு 
கி்ளகள இருக்கும். ஆைோல் இன்று 
ஒவபவோரு நோடடிலும் ஒவபவோரு கி்ள 
உளளது.  அபமரிக்க நிறுவைம் 
ஹோஙகோஙகில் உற்பத்தி பசய்து 
இந்தியோவுக்கு அனுபபும். 

ஜபபோன் நிறுவைம் அபமரிக்கோவில் 
உற்பத்தி பசய்து சிஙகபபூருக்கு அனுபபும். 
அவரவர் நோடுகளில் ்தரநிர்ணயம் 
்வறுபடும். சீைோவில் உற்பத்தி 
பசய்யபபடும் ஒரு பபோருள சீைோவில் 
சிறபபோயிருக்கும். 

அ்்த பபோருள இந்தியோவில் 
உற்பத்தி பசய்யும்்போது இரணடோவது 
்தரமோயிருக்கும். எது எபபடி ் போைோலும் 
இந்தியோவில் விவசோயம் அழிந்துவருவ்்த 
யோரோலும் மறக்க முடியோது.

ையக்்கம் ைாறுமைா:
 இந்திய நோன்கு வழி - ஆறு வழி 

்்தசியபநடுஞசோ்லையில் பயணிக்கும் 
்போது நோம் வோழ்வது இந்தியோ்தோைோ? 
என்ற எணணத் ்்தோன்றும். ஏறத்்தோை 
அபமரிக்கோவில் சிகோ்கோவிலிருந்து 
மினி்சோடடோ பசல்வது எபபடி இருக்கு்மோ 
அபபடித்்தோன் உளளது. இந்தியோவில் 
உளள மோல்களும், கோர்பப்ரட 
மருத்துவம்ைகளும் அபபடி்ய 
அபமரிக்க, ஜ்ரோபபிய மோதிரியில் 
உருவோகியுளளது. இருபபினும் ஒரு ஏ்ை 
விவசோயிக்கு விடிவு வந்்த்தோ? மணிக்கு 
120 கி.மீ ்வகத்தில் ்்தசிய 
பநடுஞசோ்லைகளில் பறபபது்தோன் 
வளர்ச்சியோ? பமதுவோகச் பசல்லும் 
மிதிவணடி, போரம் ஏற்றிச் பசல்லும் 
டயர்வணடி, கட்டவணடி, குதி்ரவணடி 
பசல்வ்தற்க்கு வழித்்தடஙகள 
அ்மக்கபபடுமோ? நீ ்வகமோகச் 
பசன்றோலும், பமதுவோக பசன்றோலும் 
்போய்ச்்சரும் இடம் ஒன்று்தோன். 
இ்டநில்லைோ ் பருந்தில் நடத்துைருடனும், 
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ஒடடுநருடனும் பனிந்து பகஞசும் ஏ்ை 
விவசோயி இன்றளவும் ் கடடப்தல்லைோம் 
ஒ்ர ் வணடு்தல் ்தோன். ்தன் கிரோமத்தின் 
பபய்ரச் பசோல்லி பகோஞசம் எஙக 
ஊர்லை நிறுத்துஙக சோர். 
புணணியமோ்போகும் என்ற 
கவனிக்கபபடோ்த ஒற்்ற ்வணடு்தல் 
்தோன். ஆைோல் அந்்த விவசோயின் 
பகஞச்லை, கோது பகோடுத்துக் ் கடகோ்தது 
ஒடடுநர், நடத்துைர் மடடும்்தோைோ? 
்பருந்தில் இருக்கும் பபரும்போன்்ம 
பயணிகளின் மைதில் ்்தோன்றும் ஒரு 
விஷயம் எல்லைோ கிரோமஙகளிலும் 
எபபடிபபோ பஸ்்ஸை நிறுத்்த முடியும். 
அதுக்குத்்தோன் டவுன் பஸ் இருக்கு்்த!

 இபபடி புளிமரத்துக்கு ஒரு 
ஸ்டோபபிங ்போடடோ நோஙக எபப 
்நரத்துக்கு ஊர் ் போய் ் சர்வது? என்ற 
உணர்வற்ற ்தன்ைலைம் மடடு்ம 
்ம்லைோஙகும். ஆைோல் இன்று கோதில் 
பஹட ்போனுடன் பசல்்போனில் 
பயனிக்கும் பயணிக்குத் ப்தரியுமோ இந்்த 
்்தசிய பநடுஞசோ்லை எத்்த்ை 
எத்்த்ை்யோ ஏ்ை விவசோயிகளின் 
நிலைபமன்று. போவம்! இங்க நம்நோடடில் 
மனி்தன் என்ைவோக ் வணடுமோைோலும் 
பிறக்கலைோம். விவசோயியோக மடடு்ம 
பிறக்க்வ கூடோது. விவசோயி என்பது 
நம் நோடடில் சோபம், ் கயோலைோக்தவர்கள, 
்தரித்திரநோயகர்கள, பவறும் சமூக 
வ்லை்தளஙகளிலும், சினிமோவிலும் 
மடடு்ம ்பசபபடும் ஓர் ஜீவன். 
அவவள்வ! உைவனின் பபரு்ம்ய 
மடடு்ம ்பசியது ்போதும்! வோை வழி 
இன்றி ்தவிக்கும் ்கோடோை்கோடி 
விவசோயிகளின் வோழ்வோ்தோரத்்்த கோக்க 
என்ை வழி என்று களம் கோண்வணடிய 

்தருைம் இது. பவறும் வோடஸ் அப, 
்பஸ்புக், இன்ஸ்டோகிரோமில் பபோஙகிைோல் 
மடடு்ம ்போ்தோது, களத்தில் 
இறஙக்வணடும். 

இரோணுவத்தில் எதிரிக்ளோடு 
்போரிடடு இன்னுயிர் தியோகம் பசய்யும் 
ஒவபவோரு ரோணுவ வீரரின் உயிரிைபபு 
எவவளவு பபரிய இைப்போ அ்்த அளவு 
தியோகம் ்தோன் விவசோயியின் வோழ்வும். 
இன்றளவும் இயற்்க்யோடு ்போரோடி, 
பபோருளோ்தோர சூைலில் ்போரோடி, 
உத்திரவோ்தமில்லைோ்த சந்்்தயில் ் போரோடி 
க்டசியில் நஷடத்்்த மடடு்ம 
அறுவ்ட பசய்யும் விவசோயிகளின் 
குடும்ப சூை்லை எணணிபபோர்க்க 
்வணடும். ப்தோடர் ்்தோல்விகளோல், 
பபோருளோ்தோர ் போரோடடஙகளோல், திைசரி 
அன்றோட வோழ்வின் நுகர்வு கலைோச்சோர 
்போர்க்கள ்்தோல்விகளோல் உயிர் 
இருந்தும் ந்டபிணமோக வோழும் 
விவசோயிகளும் தியோகிகள்தோன்.  ஆைோல் 
நோம் அவர்களுக்கு பகோடுக்கும் மதிபபீடு 
என்ை? என்ை பசய்்்தோம்? பசய்யப 
்போகி்றோம்? சுமோர் 60, 70 
ஆணடுகளுக்கு முன்பு கர்ண்ைப்போல் 
வோழ்ந்்த விவசோயிகள இன்று 
கு்சலைர்களோகி விடடோர்கள. ஊருக்்க 
படி அளந்்த விவசோயிகள இன்று இலைவச 
அரிசி எதிர்போர்க்கும் துர்போக்கியத்துக்கு 
வந்து விடடோர்கள. ‘்நற்று ்போலை்வ 
இன்றும்’ ’இன்று ்போலை்வ நோ்ளயும்’ 
என்று வோழும் நி்லைக்கு ்தளளுவது்தோன் 
சமத்துவமோ? ஒருஙகி்ணந்்த 
வளர்ச்சியோ? விவசோயிகள 
பிச்்சக்கோரர்கள இல்்லை.

-வதாடரும்.

முனைவர் அக்ரி ச. பாபு, 
இ்ணப ்பரோசிரியர், உைவியல்து்ற,  

அணணோம்லைப பல்க்லைக்கைகம், சி்தம்பரம். 
மின்ைஞசல்: agribabu74@gmail.com அ்லை்பசி எண : 9486836801.

கடடு்ரயோளர் 
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பலாச்சுமை ெறுெல் (சிப்ஸ்)
நன்கு முற்றிய, நன்கு பழுக்கோ்த 

பலைோ பைத்்்த பயன்படுத்்த ்வணடும். 
பலைோச்சு்ளக்ள எடுத்து அதிலுளள 
பகோட்டக்ள அகற்றவும். 
பலைோச்சு்ளக்ள 0.5 - 0.6 பச.மீ 
அகலை கீற்றுகளோக பவடடவும். 
இக்கீற்றுக்ள உபபு ்சர்க்கபபடட 
பகோதிக்கும் நீரில் நிறம் பவண்மயோக 
மோறும் வ்ர இரணடு நிமிடஙகளுக்கு 
சூடு படுத்்தவும். பின்பு ்தணணீ்ர 
வடித்து விடடு உலைர ் வக்கவும். கடோயில் 
எணபண்ய சூடு படுத்தி இந்்த சிப்ஸை 
வறுக்கவும். பபோரிக்கும் ்போ்்த 1-2 
்்தக்கரணடி உபபு ்சர்க்கவும்.

பலாப்பழ மிடடாய்
ஒரு ்தடடில் சர்க்க்ர்ய ் போடடு 

ஒரு ்கோப்பத் ்தணணீர் ஊற்றவும். 
சர்க்க்ர முழுவதும் க்ரந்்த பிறகு 
பிரவுன் நிற ்பஸ்ட / ப்ச ்போலை 
மோறுகிறது. இத்துடன் 250 மி.லி. 
பலைோச்சு்ள கூ்ை ்சர்த்து நன்கு 
கலைக்கவும். பகோஞசம் ்்தஙகோய் 

எண்ண்ய ்சர்க்கவும். ப்தோடர்ந்து 
கிளறிக்பகோண்ட இருக்கவும். ்தடடுடன் 
ஒடடோ்த நி்லை வரும் வ்ர ப்தோடர்ந்து 
கிளறவும். ்மலும் சிறிது எணபணய் 
்சர்த்து கிளறவும். முடிவில் உளரவிடவும்.

 பலாப்பழ ஒயின்
நன்கு பழுத்்த பலைோச்சு்ளக்ள 

நறுக்கி எடுத்துக்பகோளளவும். சு்ளக்ள 
சிறுசிறு துணடுகளோக்கி வோச்ை 
பபோருடகளோை ஏலைக்கோய்(2-3), 
கிரோம்பு(1-3), ஸ்டோர் அனிஸ் (1) 
ஆகியவற்்ற ஒரு மஸ்லின் துணியில் 
கடடி ்தனி்ய ்வக்கவும். மூடியுடன் 
கூடிய போத்திரத்தில் பகோதிக்க ் வத்்த 
்தணணீ்ர ஆற ்வத்து 

மதிபபுக் கூட்்டல்

 (பகுதி-2)
பலாபபழத்தில் மதிபபுக் கூட்டுதல்
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எடுத்துக்பகோளளவும். பலைோச்சு்ள 
துணடுகள, சர்க்க்ர, துணியில் கடடி 
்வக்கபபடட வோச்ை பபோருடகள 
ஆகியவற்்ற ஆறிய ்தணணீர் 
போத்திரத்தில் ் சர்க்கவும். பநோதித்்தலுக்கு 
வசதியோக ஈஸ்டடு ்சர்க்கவும். கோற்று 
புகோமல் மூடி ் வக்கவும். 20 நோடகளுக்கு 
அவவப்போது கிளறிவிடவும். 20 
நோடகளுக்கு பிறகு வடிகடடி சுத்்தமோை 
கணணோடி போடடிலில் அ்டத்து 
்வக்கவும்.

 பலாப்பழவலதர் 
ந ன் கு 

பழுத்்த பலைோ 
சு ் ள க ் ள த் 
துணடுகள ோ க 
பவடடி பகோளள 
வும். துணடுக்ள 
கூைோக்கி ப்ச 
யோக மோற்றவும். 
அந்்த ப்ச்ய 
சமமோை அளவு 
டி்ரயில் பரபபி 
்வக்கவும். சூரிய 
ஒளியில் அல்லைது 
மின்உளர்த்தியில் 
கோய்வக்கவும். 
டி ் ர க் க ் ள 
பவளிச்சத்தில் 
்நரடியோக உலைர ்வத்து உலைர்ந்்த 
படலைஙகளோக எடுக்கலைோம். ்மலும் 
உலைரவிடடோல் உ்டந்து விடும் என்ற 
நி்லையில் எடுத்து விடலைோம். உலைர்ந்்த 
பிறகு பலைோபபை பிஸ்கட (பரோடடி) 
விரும்பிய அளவில், வடிவில் பவடடி 
எடுத்து கோற்றுபபுகோ்த டபபோக்களில் 
்சமித்து ்வக்க ்வணடும்.

பலைோபபை கூ்ை ஒரு கிணணத்தில் 
எடுத்துக்பகோணடு ் கோது்ம மோ்வயும் 
(சோக்்லைட) சர்க்க்ர்யயும், 
ஏலைக்கோ்யயும், உப்பயும் ்சர்த்து 

கலைக்கவும். இத்துடன் பமன்்மயோை 
பவண்ண மற்றும் பவணணிலைோ 
எக்ஸ்டிரோக்ட ் சர்த்து நன்கு கலைக்கவும். 
நன்கு கலைந்்த பிறகு கிணணத்தில் 
இருந்து எடுத்து மரக்கட்ட ்போலை 
உருடடவும். இ்த்ை ஒரு பிளோஸ்டிக் 
கவரோல் மூடி 15 மு்தல் 20 நிமிடம் 
வ்ர பிரிடஜ்ல் ்வக்கவும். அடுத்து 
பிரிசரில் இருந்து இந்்த மோவி்ை எடுத்து 
½ இன்ச் இ்டபவளி விடடு ஓவனில் 
்வத்து 325˚F பவபபநி்லையில் 20 
நிமிடம் ்வத்திருக்கவும் (அல்லைது) 
கோபபி வணணம் ப்தரியும் வ்ர ஓவனில் 
்வத்து, பிறகு இந்்த பிஸ்கடடுக்ள 
எடுத்து குக்கி ்தோளில் ் வக்கவும். குளிர 
பசய்து இந்்த பிஸ்கடடுக்ள கோற்றுபுகோ்த 
கண்டைர்களில் அ்டக்கவும்.

  பலாப்பழ அல்ொ 
அடித்்தடடு கைமோை, அகலைமோை 

போத்திரத்தில் சர்க்க்ர, ்தணணீர், 
பலைோபபைக்கூழ் ஆகியவற்்ற ்சர்த்து 
கலைக்கவும். பிறகு நன்கு சூடு படுத்்த 
்வணடும். நன்கு பகோதிக்கும் ்போது 
ஏலைக்கோய், வறுத்்த முந்திரி மற்றும் பநய் 
்சர்க்கவும். அல்வோ ப்தம் வரும் வ்ர 
கிளறிக் பகோணடிருக்க ் வணடும். டி்ர 
்தடடில் பநய் ்தடவி இந்்த பகோதிக்க 
்வக்கபபடட அல்வோவி்ை பரபபி 
்வக்கவும். ஆறியவுடன் துணடுகளோக 
பவடடிப பரிமோறலைோம்.
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முனைவர் தி. உமா மகேஸவரி, 
உ்தவிப ்பரோசிரியர், ்்தோடடக்க்லைத் து்ற, ்வளோணபுலைம், 

அணணோம்லைப பல்க்லைக்கைகம், சி்தம்பரம்.
மின்ைஞசல்: umahorti2003@gmail.com

முடிவுமர:
பலைோபைம் மிகவும் பயன் ்தரும் ஒரு 

பைம். நம்நோடடில் கி்டக்கும் பைஙகளில் 
அதிகம் பயன்படுத்்தக்கூடிய ஒன்றோக 
இபபைம் உளளது. ப்தன்னிந்தியோவில் 
எல்லைோ இடஙகளிலும் இது கி்டக்கிறது. 
பருவகோலைஙகளில் அதிகளவு 
கி்டபப்தோல் இ்த்ை பயன்படுத்தி 

மதிபபு கூடடு்தல் பசய்து பபோருள 
ஈடடலைோம். கு்றவோை இடஙகளி்லை்ய 
அ்தோவது பரோமரிக்கபபடோ்த இடஙகள, 
வீடடுத்்்தோடடஙகள ் போன்ற இடஙகளில் 
இ்வ கோணபபடுகின்றை. ஆைோல் 
இந்்த பைமரஙகளின் உற்பத்தி வணிக 
அளவில் அதிகரிபபதின் மூலைம் 
பலைோபபைத்தில் மதிபபு கூடடு்தல் 
ப்தோழி்லை பசம்்ம படுத்்த முடியும்.

கடடு்ரயோளர்
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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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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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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.
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மிக சி்ற்நதைது.
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ஒவபவோரு மு்ற என் ஊரில் இருந்து 
திருச்சி பசல்லும் பபோழுது 

முத்்தரசநல்லூர் எனும் ஊரில் ரோமநோ்தபுரம் 
கூடடுக் குடிநீர் திடடம் என்ற பபயர் 
இருக்கும். அப்போது எைக்குத் ் ்தோன்றும் 
எணணம், மனி்தர்களோகிய நோம் ்தோன் 
எவவளவு வளர்ந்துவிட்டோம். கரிமம் 
(carbon) பற்றி எவரும் அறியோமல் 
இல்்லை. உலைகில் எந்்தப பபோரு்ள 
எடுத்்தோலும் அ்தன் மூலைம் கரிமம் ்தோன் 
அபபடித்்தோன் நீரும், இன்று உலைகில் 
நோம் போர்க்கும் அத்்த்ை பபோருடகளிலும் 
நீர் இருக்கிறது. இல்்லைபயனில் நீரிைோல் 
அபபபோருள உருவோக்கபபடடு 
இருக்கிறது. இ்்த ஒடடி்ய வளளுவன் 
"நீரின்றி அ்மயோது உலைகு" என்று 
உலைகுக்கு உ்ரத்்தோன். இன்்றய 
உலைகம் ம்றநீர் பற்றிபயல்லைோம் ் பசிக் 
பகோணடிருக்கும் பபோழுது அன்்ற 
அ்தன் ்்த்வ்ய உணர்ந்து ்தமிழ் 
ம்றயில் ்தந்்தோன் வளளுவன். 
அ்தைோல்்தோன் இன்றும் ்தமிழ் சமூகம் 
அவ்ர ்த்லையில் தூக்கி ்வத்துக் 

பகோணடோடுகிறது.

இன்்றல்லைோம் நோம் வோழும் பகுதிக்கு 
நோம் நமக்கு ் ்த்வயோை நீ்ர பகோணடு 
பசல்கி்றோம். ஒரு பநோடிக்கு 230 
கியூபிக் மீடடர் அளவு நீ்ர உறிஞசி 
பகோடடும் நி்லைக்கு வளர்ந்து இருந்தும் 
நோம் நீ்ர ்தவிர்த்து வோை இன்றளவும் 
முடியவில்்லை. மனி்தன் ் வட்ட சமூகம் 
என்ற நி்லையிலிருந்து ்வளோண 
சமூகமோக மோறும் கோலைத்தில் அவன் 
மு்தல் ்்த்வ ்தணணீர் ஆகத்்தோன் 
இருந்்தது. குடிக்க, குளிக்க, ச்மக்க, 
பகோணடோட, கும்பிட எை  
எல்லைோவற்்றயும் நீ்ரக் பகோண்ட 
அவன் நி்ற்வற்ற ் வணடி இருந்்தது. 
அ்தைோல் இடம்பபயர்ந்து பகோணடு 
்வளோண்ம பசய்து பகோணடிருந்்த 
மனி்தன், நதிக் க்ரயில் ்தஙகி ்தன் 
்தணணீர் ் ்த்வக்ள பூர்த்தி பசய்து 
பகோணடோன். மனி்தன் ்தஙகத் 
துவஙகியதும் கூடடமோக ஒரு சமூகமோக 
வோை ஆரம்பித்்தோன். சமூகம் என்று 
ஆைபிறகு ்்த்வயும் அதிகமோைது. 

தான் அமிழதம்  
என்றுைரற பாறறு... 

நீர (பகுதி-3)

அ்மயாது உலகு!
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ம்ை, பவயில், விலைஙகுகளிடம் இருந்து 
்தன்்ை ்தற்கோத்துக்பகோளள வீபடோன்று 
அவனுக்குத் ் ்த்வபபடடது பின்பு உ்ட 
அணிய ஆரம்பித்்தோன்.

இந்்த கூடடம் பபருகியது, பிரிந்்தது, 
ஒரு வீடு, இரணடோைது, பின் நோன்கோைது, 
பின்பு அது பபரும் சமூகம் ஆைது, 
அந்்த சமூகம் ஊரோைது, ஊர்கள 
நகரஙகளோக மோறிை, நகரஙகள 
நோகரிகஙகளோக உருமோறிை. இன்று 
நோம் பகோணடோடும் வியந்து ்போற்றும் 
நோகரிகஙகள எல்லைோம் நீ்ர ் மயபபடுத்தி 
வந்்த்்த. ் நல் நதிக்க்ரயில் எகிபதிய 
நோகரீகம், ்டகரிஸ்/யு்பரடடஸ் 
நதிக்க்ரயில் பமசப்டோமிய நோகரீகம், 
சிந்து நதியில் சிந்து சமபவளி நோகரிகமும், 
மஞசள நதியில் சீை நோகரிகம் எை 
எல்லைோ நோகரிகஙகளும் நதி்ய 
்மயபபடுத்தித் ்்தோன்றிை.

இபபடி ்்தோன்றிய நோகரிகஙகள 
பின்ைோடகளில் அரசுகளோக உருமோறியது. 
இ்வ நீ்ர ் மயபபடுத்தி உருவோை்தோல் 
இ்்த நீரியல் அரசு (HYDRALIC 
EMPIRE) என்று பபயர் இடடைர். 
இபபபய்ர வடிவ்மத்்தவர் "கோர்ல் 
ஆகஸ்ட விட்போகல்"  என்பவர். 1957ல் 
்தோன் எழுதிய புத்்தகத்தில் இபபபய்ர 
குறிபபிடுகிறோர். ஒரு அரசு ்தணணீர் 
மீது ஆதிக்கம் பசலுத்தும் வ்கயில் 

இருந்்தோல் அந்்த அரசு நீரியல்அரசு 
என்று கரு்தபபடுகிற ஆதிக்கம் என்பது 
யோர் யோர் ்தணணீ்ர பயன்படுத்்த 
்வணடும் என்பது ப்தோடஙகி, 
நீர்பபோசைம், குடிநீர், பவளள நிர்வோகம் 
என்று இவற்றுக்கோை வ்ரய்ற 
நீளகிறது. பண்டய நோகரீகம் ப்தோடடு 
அ்தற்குப பிறகு உருவோை அரசுகளும் 
குறிபபோய் இந்தியோவில் பமௌரியப ் பரரசு, 
ஆபபிரிக்கோவில் அஜூரன் அரசும் நீரியல் 
சோர்ந்்த்வ்ய என்கிறோர் விட்போகள.

பகௌடில்யர் எழுதிய அர்த்்த 
சோஸ்திரத்தில் இ்்த பற்றிய குறிபபுகள 
இருக்கின்றை. எகிபதிய நோகரீகத்துக்கு 
பிறகு உருவோை்்த அஜூரன் அரசு 
இ்வ 13 ஆம் நூற்றோணடு துவஙகியது 
என்கின்றைர். ஜூபப ்ஷபபல்்லை 
நதியில் இ்தன் அரசு அ்மந்்தது. 
இவற்றில் இருந்து கி்டத்்த நீ்ரக் 
பகோணடு அ்மக்க படட வழித்்தடம் 
மற்றும் சுணணோம்பு கிணறுகள 
இன்றளவும் பயன்போடடில் உளளது.

 சரி அரசோடசி பசய்்த ்தணணீர் 
அபபடி்ய நில்லைோமல் பலைவற்்ற அழித்்த 
வரலைோறு நோம் அறி்வோமோ....???

 அடுத்்தடுத்்த வோரஙகளில் அ்்தப 
பற்றி போர்ப்போம்.

வதாடரும்...

கடடு்ரயோளர்: 

அனபன சச. விக்கைஷ், 
இளநி்லை ்வளோண்ம படட்தோரி, குளித்்த்லை. 

ப்தோடர்பு எண: 8344848960,  
மின்ைஞசல்: vickysvicky42@gmail.com
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ஏ்ைகளின் குஙகுமபபூ எை 
அ்ைக்கபபடும் மஞசள இந்தியோவின் 

மிகபபை்மயோை நறுமணப பயிரோகும். 
இ்த்ை ்தமிைர்கள புனி்தப பபோருளோக 
பயன்படுத்துகின்றைர். மஞசளில் 
குர்குமின் என்னும் ்வதிபபபோருள 
நிறத்்்தத் ்தருவதுடன் பல்்வறு 
பயன்க்ளயும் ்தருகிறது. இது 
்தமிைர்களின் வோழ்விலும், உணவிலும் 
மற்றும் மருத்துவத்திலும் போரம்பரியமோக 
நீஙகோ்த இடத்்்த பபற்றுளளது. மஞசள 
பபோதுவோக ்தோய் கிைஙகு மற்றும் விரலி 
கிைஙகுக்ள பகோணடு பயிர் பபருக்கம் 
பசய்யபபடுகிறது. பபோதுவோக ஒரு 
எக்டருக்கு 2000 மு்தல் 2500 கி்லைோ 
வி்்த கிைஙகுகள ் ்த்வபபடுகின்றை. 
மஞசள சோகுபடியில் அதிக பசலை்வ 
்தரக்கூடிய இடுபபோருளகளில் வி்்த 
மஞசள வோஙகுவது மு்தன்்மயோை 
ஒன்றோகும். இந்்த பசலை்வ கு்றக்க 
குழித்்தடடு நோற்றஙகோல் மு்ற பபரிதும் 
உ்தவுகிறது. 

ைஞ்சளில் விமத கிழங்கு மதர்வு 
அதிக மகசூல் ்தரக்கூடிய ரகஙகள, 

பூச்சி மற்றும் ்நோய் ்தோக்கோ்த ்தரமோை 
வி்்தக் கிைஙகுக்ள ்்தர்வு பசய்ய 
்வணடும். ்்தர்வு பசய்்த மஞச்ள 
அறுவ்ட பசய்்தவுடன் பசதில் பூச்சி 
மற்றும் பூஞசோணம் ்தோக்கோ்தவோறு வி்்த 
்நர்த்தி பசய்ய ்வணடும்.

விமத மேர்த்தி
மஞச்ள நடுவ்தற்கு முன்பு வி்்த 

்நர்த்தி பசய்ய ்வணடும். வி்்தக் 
கிைஙகுக்ள வி்்த ்நர்த்தி பசய்ய 
ஒரு லிடடர் ்தணணீருக்கு 2 மில்லி 
லிடடர் போச்லைோன் அல்லைது 0.3 ச்தம் 
கோபபர் ஆக்சி கு்ளோ்ரடு அல்லைது 0.3 
ச்தம் ்மன்்கோபசப அல்லைது 2 கிரோம் 
கோர்பன்படசிம் அல்லைது 1 கிரோம் எமிசோன் 
கலைந்்த நீரில் 30 நிமிடம் ஊற்வத்து 
பின் நடவு பசய்ய ் வணடும். உயிரியல் 
மு்றயில் ஒரு கி்லைோ வி்்தக்கு 
சூ்டோ்மோைோஸ் பு்ளோரசன்ஸ் 10 கிரோம் 

மஞ�ளில் குழித்தட்டு �ாறறு பயிர நபருக்க மு்ை
நதாழில்நுட்பம்

ைஞ்சளில் குழித்தடடு ோற்று பயிர் வபருக்்க முமை
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மற்றும் டி்ரக்்கோபடர்மோ விரிடி 4 கிரோம் 
பகோணடு வி்்த ்நர்த்தி பசய்யலைோம். 
வி்்த ் நர்த்தி பசய்வ்தோல் கிைஙகுக்ள 
்தோக்கும் பசதில் பூச்சி மற்றும் கிைஙகு 
அழுகல் ் நோய் ஏற்படுத்்தக்கூடிய பூஞ்ச 
கள கடடுபபடுத்்தபபடுகிறது. ்மலும் 
வி்்த ் நர்த்தி பசய்வ்தோல் வி்்த கிைங 
கின் மு்ளபபுத்திறன் அதிகரிக்கிறது.

குழித்தடடு ோற்று உற்பத்தி முமை
்தமிழ்நோடு ்வளோண்மப 

பல்க்லைக்கைகம் குழித்்தடடு நோற்று 
உற்பத்தி மு்ற்ய மஞசளில் 
அறிமுகபபடுத்தியுளளது. மஞசள 
நடவிற்கு ஒரு மோ்தத்திற்கு முன் வி்்த 
்நர்த்தி பசய்்த வி்்த கிைஙகுக்ள 
மு்தலில் இரணடு வ்ளயம் மற்றும் ஒரு 
கணு உளளவோறு சிறு சிறு துணடுகளோக 
பவடட ்வணடும். இவவோறு நறுக்கப 
படட மஞசள துணடுகளின் எ்ட 
்்தோரோயமோக 5 மு்தல் 7 கிரோம் என்ற 
அளவில் இருக்கும். இ்்த ் மன்்கோபசப 
0.3 ச்த க்ரசலில் 30 நிமிடம் 
வி்்த்நர்த்தி பசய்து கோய்கறி மற்றும் 
கரும்பு பயி்ரப ்போலை 98 குழிகள 
பகோணட குழித்்தடடுக்ள பயன்படுத்தி 
நோற்று உற்பத்தி பசய்து நடவு பசய்யலைோம். 
இ்தற்கு நன்கு மக்கிய ப்தன்்ை நோர் 
கழிவு மற்றும் மணபுழு உரம் (75:25) 
இவற்றுடன் டி்ரக்்கோபடர்மோ விரிடி 
மற்றும் சூ்டோ்மோைோஸ் பு்ளோரசன்ஸ் 
என்ற உயிரியல் கடடுபபோடடு பபோரு்ள 
எக்டருக்கு இரணடு கி்லைோ என்ற 
அளவில் கலைந்து குழித்்தடடுகளில் உளள 
குழிகளில் போதி அளவு நிரபபி அதில் 
நறுக்கபபடட மஞசள துணடுக்ள கணு 

பகுதி ் மல்்நோக்கி உளளவோறு ் வக்க 
்வணடும். பிறகு ப்தன்்ைநோர் கலை்வ 
பகோணடு நிரபபி ஒன்றன் மீது ஒன்றோக 
அடுக்கி 50% நிைல் வ்லை கூடோரத்தில் 
்வத்து பரோமரிக்க ் வணடும். கணுவில் 
இருந்து மு்ளபபு பவளிவரும் சமயத்தில் 
(7 நோடகள) குழித்்தடடுக்ள பிரித்து 
நிைல் வ்லையில் அடுக்க ்வணடும். 
பூவோளி பகோண்டோ அல்லைது 
்கத்ப்தளிபபோன் பயன்படுத்தி்யோ 
்்த்வக்கு ஏற்ப நீர் ப்தளிக்க ் வணடும். 
0.5 ச்த 19:19:19 உரக் க்ரச்லை 20 
நோடகளில் ப்தளிக்கலைோம். 30 மு்தல் 35 
நோடகளில் மஞசள நோற்றோைது நடவிற்கு 
்தயோரோக இருக்கும்.

பயன்்கள்
1. வி்்த கிைஙகின் ்்த்வ 25% 

கு்றகிறது. ஒரு எக்டருக்கு 750 
கி்லைோ வி்்த கிைஙகுகள 
்்த்வபபடுகின்றை.

2. நடவு வயலில் இருக்கும் கோலைம் 
கு்றகிறது. இ்தைோல் நீர் மற்றும் 
மின்சோரம் ்சமிக்கபபடுகிறது, 
்மலும் ஒரு மு்ற க்ள 
எடுபப்தற்கோை பசலைவு கு்றகிறது. 

3. சரியோை எணணிக்்கயில் பயிர் 
க்ள பரோமரிக்க முடிகிறது. 

4. ்தரமோை நோற்றுக்ள உற்பத்தி 
பசய்ய முடிகிறது.

5. வி்்தக் கிைஙகின் அளவும் 
அ்தற்கோை பசலைவும் கு்றகிறது.

6. 25% மகசூல் அதிகரிக்கிறது.
7. 98 -100% பயிர்க்ள பரோமரிக்க 

முடிகிறது.

்கடடுமரயாைர்
முனைவர் அ. பழனிசாமி
ப்தோழில் நுடப வல்லுநர் (்்தோடடக்க்லை), 

்தமிழ் நோடு கோல்ந்ட மருத்துவ அறிவியல் பல்க்லைக்கைகம்,  
்வளோண அறிவியல் நி்லையம், சின்ை்சலைம், களளக்குறிச்சி 
மோவடடம்-606301. மிைன்ைஞசல்:palanihort@gmail.com
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கடடு்ரயோளர்கள:

 என்வனென்னெ 
மதமெ?

• வோ்ைபபூ (நறுக்கியது) 
- 1 கப

• குதி்ரவோலி அரிசி, 
மோபபிள்ளச் சம்போ 
புழுஙகல் அரிசி - ்தலைோ  
1 கப

• கட்லைப பருபபு - 1 கப
• உளுந்து, போசிப பருபபு 

- ்தலைோ அ்ர கப
• மிளகோய் வற்றல் - 10
• ்்தஙகோய்த் துருவல் - 

அ்ர கப
• பபருஙகோயம் - 2 

டீஸ்பூன்
• பவஙகோயம் - 2
• ்சோம்பு - 1 டீஸ்பூன்
• உபபு, ்்தஙகோய் எணபணய் - 

்்த்வயோை அளவு
• கறி்வபபி்லை - சிறிது

எப்படிச் வ்சய்ெது?
  பருப்பயும் மோபபிள்ளச் சம்போ 

அரிசி வ்கக்ளயும் ஊற்வத்து 
அவற்றுடன் உபபு, மிளகோய், ் ்தஙகோய்த் 
துருவல், ் சோம்பு ஆகியவற்்றச் ் சர்த்து 
பகோரபகோரபபோக அ்ரத்துக் 

பகோளளுஙகள.

   வோணலியில் சிறி்தளவு எணபணய் 
ஊற்றி, பபோடியோக நறுக்கிய பவஙகோயம், 
கறி்வபபி்லை, ் வக்வத்்த வோ்ைபபூ 
ஆகியவற்்றப ்போடடு வ்தக்குஙகள.

இவற்்ற மோவில் ் சர்த்துக் கலைக்கி, 
அ்டயோக ஊற்றுஙகள. சுற்றிலும் 
்்தஙகோய் எணபணய் ஊற்றித் திருபபிப 
்போடடு ்வக்வத்து எடுஙகள.

சுடச்சுட சு்வயோை வோ்ைபபூ 
மோபபிள்ள சம்போ அ்ட ்தயோர். இ்்த 
உணணும் ் போது உஙகள குடும்பத்்தோரின் 
உடல் நலைனும் ்மம்படும்.

மாபபிள்்ள �ம்பா அரிசியில் உைவு தயாரிபபு
உைவு (பகுதி-4)

ொமழப்பூ ைாப்பிள்மைச் ்சம்பா அமட

ச. ேண்ணன, 
்வளோண்ம அலுவலைர் மற்றும் இயற்்க ஆர்வலைர், மயிலைோடுது்ற. 

அ்லை்பசி எண-9965563563.
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உலைகளவில் முக்கிய உணவுப பயிரோக 
விளஙகும் பநற்பயிர், ்தமிழ்நோடடில் 

20 இலைடசம் எக்டரில் பயிரிடபபடுகிறது. 
குறு்வயில் 16%, சம்போ பருவத்தில் 
74 %, நவ்ரயில் 10% என்னுமளவில் 
சோகுபடி பசய்யபபடுகிறது. திருச்சி, 
்தஞசோவூர், திருவோரூர், நோகபபடடிைம், 
பபரம்பலூர், கரூர், புதுக்்கோட்ட ஆகிய 
மோவடடஙக்ள உளளடக்கிய கோவிரிப 
படு்கயில், சம்போவில் அதிகளவோக 
4.1 இலைடசம் எக்டரிலும், ்தோளடியில் 
1.2 இலைடசம் எக்டரிலும் பயிரிடபபடுகிறது.

1965 இல் ்தமிழ்நோடடில் எக்டருக்கு 
1400 கி்லைோவோக இருந்்த மகசூல், 
2000 இல் 3000 கி்லைோவோக உயர்ந்்தது. 
அ்த்ைத் ப்தோடர்ந்து உருவோக்கபபடட 
உயர் வி்ளச்சல் இரகஙகள மற்றும் 
சோகுபடி உத்திகளோல் ்தற்்போது 
்தமிைகத்தின் பநல் உற்பத்தித் திறன் 
எக்டருக்கு 3040 கி்லைோவோகவும், 
பபரும்போன்்மயோை இடஙகளில் 
எக்டருக்கு 5 டன்னுக்கு ்மலைோகவும் 
உளளது. ்தமிைகத்தின் சரோசரி பநல் 
உற்பத்தித் திறன் எக்டருக்கு 4100 
கி்லைோவோகும்.  ்தமிழ்நோடடில் 2013-14 
இல் 17.26 இலைடசம்  எக்டரில் 71.15 
இலைடசம் பமடரிக் டன் பநல் உற்பத்தி 
பசய்யபபடடது. 

சம்போ, ்தோளடிக்கு ஏற்ற பநல் 
வ்ககள

திருச்சி, ்தஞசோவூர், திருவோரூர், 
நோகபபடடிைம், பபரம்பலூர், கரூர், 
புதுக்்கோட்ட ஆகிய மோவடடஙகளில் 
சம்போ மற்றும் ்தோளடியில் பநல் 
பயிரிடபபடுகிறது. ஜூ்லை-ஆகஸ்ட 
மு்தல் ஜைவரி-பிபரவரி வ்ர முன்சம்போ 
படடமோகும். இபபடடத்துக்கு 150-160 
நோடகள வயதுளள நீணட கோலை பநல் 
இரகஙகள ஏற்ற்வ. பின்சம்போ மற்றும் 
்தோளடிப பருவம், பசபடம்பர்-அக்்டோபர் 
மு்தல் ஜைவரி-பிபரவரி 15ஆம் ்்ததி 
வ்ர உளளது. இ்தற்கு 125-140 
நோடகள வயதுளள மத்திய கோலை பநல் 
இரகஙகள ஏற்ற்வ.

மத்திய கோலை இரகஙகள (125-140 
நோடகள)

ம்கா 45: 
வயது 135-140 நோடகள. அரிசி 

நீணடு சன்ைமோக, பவள்ளயோக 
இருக்கும். எக்டருக்கு 5.5 டன் மகசூல் 
கி்டக்கும். துங்ரோ ் வரஸ் ் நோ்யத் 
்தோஙகி வளரும்.

ம்கா 48: 
இது 2007 இல் பவளியிடபபடடது. 

்கோ 43 மற்றும் ஏஎஸ்டி 19 இரகத்்்த 
ஆ்தோரமோகக் பகோணடது. வயது 130-
135 நோடகள. மிக உயரமோக வளரும். 
அரிசி மத்திமமோக, சன்ைமோக இருக்கும். 

(பகுதி-1)

தமிழ�ாட்டுக்கு ஏறை �ம்பா மறறும் 
தாளடிப பருவ ந�ல் இரகங்கள்

இர்கங்்கள்
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எக்டருக்கு 6 டன் மகசூல் கி்டக்கும். 
குருத்துபபூச்சி, கு்லை ் நோய், இ்லையு்றக் 
கருகல் ்நோய், இ்லையு்ற அழுகல் 
்நோய் மற்றும் துங்ரோ ் வரஸ் ் நோ்ய 
ஓரளவு ்தோஙகி வளரும். போக்டீரியோ 
கருகல் ்நோ்யத் ்தோஙகி வளரோது. 

ம்கா 49: 
இது 2007 இல் பவளியிடபபடடது. 

வயது 130-135 நோடகள. குட்டயோக 
இருக்கும். நன்கு தூர் கடடும். அரிசி 
மத்திமமோக, சன்ைமோக, நுனி சற்று 
வ்ளந்து இருக்கும். பச்்சத் ்தத்துபபூச்சி, 
்தணடுத் து்ளபபோன், கு்லை ்நோய் 
மற்றும் துங்ரோ ் நோ்ய ஓரளவு ்தோஙகி 
வளரும். எக்டருக்கு 6.3 டன் மகசூல் 
கி்டக்கும்.

ம்கா 50: 
இது 2010 இல் பவளியிடபபடடது. 

்கோ 43 மற்றும் ஏடிடீ 38 இரகத்்்த 
ஆ்தோரமோகக் பகோணடது. வயது 135-
140 நோடகள. சோயோ்த இரகம். நீணட 
கதிர்களில் மத்திமமோக, சன்ைமோக 
மணிகள இருக்கும். எக்டருக்கு 6.4 
டன் வி்ளச்ச்லைத் ்தரும். கு்லை ் நோய், 
இ்லையு்ற அழுகல், போக்டீரிய கருகல், 
துங்ரோ மற்றும் ்தத்துபபூச்சிக்கு மி்தமோை 
எதிர்பபுத் ்தன்்ம உ்டயது.

ஆடுதுமை 46: 
வயது 135 நோடகள. நன்கு தூர் 

பிடித்து வளரும். அரிசி நீணடு 
சன்ைமோகவும் பவள்ளயோகவும் 
இருக்கும். எக்டருக்கு 6.1 டன் 
வி்ளச்சல் கி்டக்கும். ஆயிரம் 
மணிகள 23.8 கிரோம் இருக்கும். முழு 
அரிசித் திறன் 63% ஆகும். இ்லை 
மடக்குபபுழு மற்றும் குருத்துப பூச்சி, 
கு்லை்நோய், இ்லைக்கருகல் மற்றும் 
துங்ரோ ்நோ்யத் ்தோஙகி வளரும்.

ஆடுதுமை 49: 
இது 2011 இல் பவளியிடபபடடது. 

சிஆர் 1009 மற்றும் சீரகச் சம்போ்வ 
ஆ்தோரமோகக் பகோணடது. வயது 130-
135 நோடகள. சோய்வதில்்லை. முத்துக்ளக் 
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்கோர்த்்த்்தப ் போல் மணிகள இருக்கும். 
அரிசி மத்திமமோக, சன்ைமோக, 
பவள்ளயோக இருக்கும். எக்டருக்கு 
6.2 டன் மகசூல் கி்டக்கும். ஆயிரம் 
மணிகள 14 கிரோம் இருக்கும். 
அறுவ்டயின்்போது மணிகள உதிரோது. 
முழு அரிசித்திறன் 71.3%. ்சோறு 
ஒன்றுக்பகோன்று ஒடடோமல் சு்வயோக 
இருக்கும். கு்லை ் நோய், இ்லையு்றக் 
கருகல் ்நோய், இ்லையு்ற அழுகல் 
மற்றும் துங்ரோ ் நோ்ய ஓரளவு ்தோஙகி 
வளரும். போக்டீரிய கருகல் ்நோ்யத் 
்தோஙகி வளரோது.

ம்கா 43: 

வயது 135-140 நோடகள. அரிசி 

மத்திமமோக, சன்ைமோக, பவள்ளயோக 

இருக்கும். எக்டருக்கு 5.2 டன் 

வி்ளச்சல் கி்டக்கும். ஆயிரம் 

மணிகள 20 கிரோம் இருக்கும். பநற்பை 

்நோய்த் ்தோக்கு்தலுக்கு உளளோகும்.

-வதாடரும்....

இரா.விகைாத், வ.பாஸேரன,
சீ.விஜய், கஜா.கமரி லிசா மற்றும் ே.அண்ணாதுனர, 

்வளோண கல்வி நிறுவைம், ்தமிழ்நோடு ்வளோண்ம 
பல்க்லைகைகம், குமுளூர், திருச்சிரோபபளளி மோவடடம்.

மின்ைஞசல் : rvinothagri@gmail.com

கடடு்ரயோளர்கள:

வடிவமைப்பு

ஸ்டார வீரா, சேலம்

மு.நெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரி�க்தி மின் ஊ்டகக் குழு
ந�ல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரி�க்தி இதழுக்கு விளம்பரம் நகாடுக்க 99407 64680
என்ை வாட்ஸஅப எணணிறகு நதா்டரபு நகாள்ளலாம்.
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ச�ோளம் ்தமிழ்நோடடில் முக்கியமோை 
தீவைபபயிர்களில் ஒன்றோகும். 

இது வறடசி்யத் ்தோஙகும் திற்ைப 
பபற்றிருபப்தோல் வறடசியோை 
மோவடடஙகளில் பபரும்போலும் 
மோைோவோரியோக பயிரிடபபடுகிறது. நீர் 
உளள இடஙகளில் போசை மு்றகளிலும் 
பயிரிடபபடுகிறது. தீவைபபயிரோக 
இருபப்தோல் இதில் வரும் ் நோய்களுக்கும் 
பூச்சிகளுக்கும் விவசோயிகள 
பபரும்போலும் எந்்த வி்த ்மலைோண்ம 
மு்றக்ளயும் க்டபிடிபபது இல்்லை. 
இ்தைோல் அதிகபபடியோை மகசூல் இைபபு 
ஏற்படுகிறது. அந்்த வ்கயில் 
முக்கியத்துவம் பபரும் ஒரு ் நோய்  ் ்தன் 
ஒழுகல் ்நோய் ஆகும். இந்்நோயோைது 
கிளோவிபசபஸ் பியூசிபோர்மிஸ் என்ற 
பூஞசோணத்தின் மூலைம் ஏற்படுகிறது. 
அ்தன் ்தோக்கத்்தோல் ஏற்படும் போதிபபுகள 
குறித்தும் ்மலைோண்ம மு்றகள 
குறித்தும் இக்கடடு்ரயில் கோண்போம்.

மோய் தாக்குதலுக்்கானெ 
்காரணங்்கள்:

கோற்றில் ஈரபப்தம் அதிகம் உளள 
கோலைஙகளில் வோைம் ்மகமூடடமோக 
கோணபபடும் ் போது இந்்நோய்த் ்தோக்கு்தல் 
ஏற்படுகிறது. குறிபபோக கோரிப பருவத்தில் 
மோைோவோரியோக வி்்தக்கும் பபோழுது 
பூக்கும் ்தருணத்தில் அதிக ம்ை வரும். 
அ்தைோல் இந்்நோய் அதிகம் 
்தோக்கபடுகிறது. ஸ்கிளி்ரோடியோ மற்றும் 
பகோனிடியோக்கள மூலைம் இந்்நோய் 

அதிகம் பரவுகிறது. இந்்நோய் பரவ 
ம்ைத்துளிகளும் இரணடோம் நி்லை 
கோரணியோக உளளது.

மோய்க்்கானெ அறிகுறி்கள்:
இந்்த ்நோயோைது பூக்கும் 

்தருணத்தில்்தோன் மு்தலில் ப்தரியும்.  
்நோய் ்தோக்கிய கதிர்களில் இருந்து ் ்தன் 
்போன்ற திரவம் வடிவது இ்தன் 
அறிகுறியோகும். இந்்த ்்தன் ்போன்ற 
திரவம் மற்ற ் நோயற்ற பசடிகளின் மீது 
படும்்போது இந்்த ்நோய் அ்தற்கும் 
பரவுகிறது. இந்்த ்நோய் ்தோக்கிய 
கதிர்களில் ்தோனியஙகள உருவோவது 

ச�ாளத்தில் சதன் ஒழுகல் ச�ாயும் 
சமலாண்ம மு்ைகளும்

மோய் மைலாணமை
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இல்்லை. இ்தற்கு மோறோக அடர் பழுபபு 
அல்லைது பவளிர் கருபபு நிறத்தில் 
பூஞசோண வித்துக்கள உருவோகிறது. 
பூஞசோண வித்துக்கள அறுவ்டயின் 
பபோழுது மணணிலும் ்தோனியஙகளிலும் 
கலைந்து அடுத்்த பருவத்தில் ் நோய் பரவ 
கோரணமோகிறது.

்நோய் ்தோக்கிய கதிர்களிலிருந்து 
வடியும் ்்தன் ்போன்ற திரவத்தில் 
எர்கோடட்மன், எர்கோட்டோபமடரின், 
எர்்கோடோக்சின் ்போன்ற நச்சுப 
பபோருடகள நி்றந்துளளது. இது 
விலைஙகுகளிலும், மனி்தர்களிலும் மத்திய 
நரம்பு மணடலைத்்்த ்தோக்கி போதிப்ப 
ஏற்படுத்்தக்கூடியது. இ்தைோல் 
மனி்தர்களில் எர்்கோடிசம் என்ற ் நோய் 
ஏற்படுகின்றது. விலைஙகுகளில் சிலை 
சமஙகளில் இறபபு கூட ஏற்பட வோய்பபுகள 
உளளது.

மைலாணமை முமை்கள்:
பூக்கும் ்தருணத்தில் ம்ை 

பபய்வ்தோலும் கோற்றில் ஈரபப்தம் அதிகம் 
இருபப்தோலும் இந்்நோய் ஏற்படுகிறது. 
எை்வ பூக்கும் ்தருணம் ம்ையுடன் 
்சரோ்தவோறு பயிரிட ்வணடும். 
வி்்தக்கும் பபோழுது 10% ்சோடியம் 
கு்ளோ்ரடு (NaCl) க்ரசலில் 
வி்்தக்ள பகோடடி நீர் ் மல் மி்தக்கும் 

வி்்தக்ள நீக்கிவிட ்வணடும். 
வி்்தபப்தற்கு முன் ஒரு கி்லைோ வி்்தக்கு  
4 கிரோம் டி்ரக்்கோபடர்மோ விரிடி 
அல்லைது 10 கிரோம் சூ்டோ்மோைஸ் 
பு்ளோரசன்ஸ் ் போன்ற உயிர் பூஞசோண 
பகோல்லிகள அல்லைது 2 கிரோம் 
கோர்பணடசிம் என்ற பூஞசோணக் 
பகோல்லிகளுடன் கலைந்து வி்்த ் நர்த்தி 
பசய்து வி்்தக்க ் வணடும். கதிர்களில் 
இந்்நோய் கோணபபடடோல் அந்்த கதி்ர 
அழித்து விட ் வணடும். துவ்ர ் போன்ற 
உயரமோக வளரும் பயிர்க்ள ஊடு 
பயிர்களோக பயிரிடுவ்தன் மூலைம் கோற்றின் 
மூலைம் பூஞசோண வித்துக்கள பரவுவ்்தத் 
்தடுக்கலைோம். இந்்நோய் ்தோக்கபபடட 
வயலில் நோம் நு்ையும் ்போது ்்தன் 
்போன்ற திரவம் நம் உடலில் 
ஒடடிக்பகோளளும். 

இ்தைோல் மற்ற வயல்களிலும் 
பரவிவிடும்.  எை்வ, இந்்நோய் 
்தோக்கபபடட வயலுக்குள நு்ைந்்த பிறகு 
மற்ற ் சோள வயல்களுள நு்ையக்கூடோது.  
பூக்கும் ்தருணத்தில் இந்்நோய் ப்தன் 
படடோல் ஒரு பஹக்்டருக்கு 500 கிரோம் 
கோர்பணடசிம் பூஞசோணக்பகோல்லி்ய 
ப்தளிக்க ்வணடும். கதிர்களில் 
இந்்நோய் ப்தன்படட பிறகு ் மலைோண்ம 
பசய்வது கடிைம். வருமுன் கோப்போம் 
வளம் பபரு்வோம்.

எ. சசந்தமிழ், 
முதுநி்லை ்வளோண மோணவர், அணணோம்லைப பல்க்லைக்கைகம். 
மின்ைஞசல்: elasisenthamil@gmail.com 

ோ. சரணராஜ், 
முதுநி்லை ்வளோண மோணவர், விஸ்வபோரதி பல்க்லைக்கைகம். 
மின்ைஞசல்: saranraj.klsk.1998@gmail.com

கடடு்ரயோளர்கள:
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கரும்புத் ்்தோ்க என்பது கரும்பு 
அறுவ்டயின் ்போது கி்டக்கும் 

உபபபபோருளோகும். இதில் கரும்பின் 
பச்்ச இ்லை, இ்லைக் கற்்ற, 
முதிர்ச்சிய்டயோ்த கரும்பும் அடஙகும். 
கரும்புத் ் ்தோ்கயில் பீைோல், அமி்ைோ 
அமிலைம் மற்றும் போலிசோக்க்ரடுகளும் 
உளளை. இது கரும்பு சர்க்க்ர 
படிகமோ்தலின் ்போது விரும்பத்்தகோ்த 
நிறத்தி்ை பகோடுக்கும். எை்வ மு்தல் 
உபபபபோருளோை கரும்புத் ்்தோ்க 
சர்க்க்ர உற்பத்தியின் ்போது 
நிலைத்தி்லை்ய விடபபடுகின்றை.்மலும் 
இது நிலைத்தி்லை்ய எரியூடடபபடடு 
உரமோக்கபபடுகின்றை. பமோத்்தம் 15 
ச்தவீ்த கரும்புத் ்்தோ்க மடடு்ம 
கோல்ந்டகளுக்கு உணவோக்கப 
படுகின்றை.

கரும்புத் ்்தோ்கயில் உளள 
ஊடடபபபோருடகள பின்வருமோறு: உலைர்ப 
பபோருடகள 85%, ஜீரணத்்தன்்ம 
27.5%, கச்சோப புர்தம் 5.5%, ஆற்றல் 
7.0 பமகோ ஜீல்/கிகி. கனிம 
ஊடடபபபோருடகளோவை, சோம்பல் 9.6, 
கோல்சியம் 0.43, மணிச் சத்து 0.15, 
்சோடியம் 0.05, பபோடடோசியம் 2.31. 
கோல்ந்டகளின் எதிர்க்கோலைத் ்்த்வ 
க்ளயும் வறடசியி்ையும் கருத்தில் 
பகோணடு வீணோக எரியூடடபபடும் 
கரும்புத் ்்தோ்ககளி்ை ப்தபபடுத்தி 
ஊறுகோய்ப புல் ்தயோரிக்கபபடுகின்றை. 
கரும்புத் ்்தோ்கயினுடன் பயறுவ்க 
தீவைபபயிர்க்ள 4:1 என்ற விகி்தத்தில் 
கலைந்து ஊறுகோய்ப புல் ்தயோரிக்கலைோம்.

தயாரிக்கும் முமை:
• பச்்ச கரும்புத் ்்தோ்கயி்ை 

பவயிலில் 2 மு்தல் 3 மணி ்நரம் 

உலைர்த்்த ்வணடும்.
• ஈரபப்த அளவி்ை 70% ஆக 

கு்றக்க ்வணடும்.
• தீவைபபயிர்க்ள சிறு சிறு 

துணடுகளோக பவடடி ப்தைக் 
குழியில் அடுக்க ்வணடும்.

• 20-30 பச.மீ வ்ர அடுக்கிய 
பிறகு தீவைத்தி்ை நன்கு 
அழுத்தி கோற்றி்ை பவளி்யற்ற 
்வணடும்.

• அ்தன் மீது 2% சர்க்க்ரக் க்ரசல் 
மற்றும் 1% உபபுக் க்ரச்லை 
ப்தளிக்க ்வணடும்.

• இவவோறு ்த்ரமடடத்திற்கு ்மல் 
1.0-1.5 மீ உயரம் வரும் வ்ர நிரபப 
்வணடும். அ்தன் ்மற்பகுதியில் 

கரும்புத் சதா்கயில் ஊறுகாய்ப புல் தயாரித்தல்
்கால்ேமடத் தீெனெம்
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்வக்்கோல் பகோணடு மூடி அ்தன் 
்மல் ஈரமண்ண பூசி கோற்று 
மற்றும் நீர் புகோமல் போர்த்துக் 
பகோளள்வணடும்.

• 30-45 நோடகளில் திறமிக்க, 
பசு்மயோை நறுமணம் பகோணட 
ஊறுகோய்ப புல் ்தயோரோகி விடும்.

• அமிலைத் ்தன்்ம 3.5-4.2 வ்ர 
இருக்கும்.

தரம் உயர்த்தும் முமை:
 பைக்கழிவு,கோய்கறி கழிவுக்ள 

பயன்படுத்தியும், லைோக்டிக் அமிலைம் 
மற்றும் 0.5-1.0% சுணணோம்பு 
்சர்த்தும் ்தரம் உயர்த்்தலைோம்.

 ஆலைம்சோத் மற்றும் ந்ரோசி 
ஆகி்யோரின் ஆய்வுபபடி கரும்புத் 
்்தோ்க ஊறுகோய்ப புல்லைோைது 
போல் மற்றும் கோல்ந்டகளுக்கு 
எவவி்த எதிர் வி்ளவுமின்றி 75% 

குதி்ர மசோல் தீவைத்தி்ை 
மிச்சபபடுத்்தலைோம்.

 இவவோறு வீணோக எரியூடடபபடும் 
கரும்புத் ்்தோ்க்ய கோல்ந்ட 
களுக்கு சு்வயோை உணவோக 
பயன்படுத்்தலைோம்.

ஊறு்காய்ப்புல்  
பயன்படுத்தும் முமை:

 கற்வ மோடு - 15 மு்தல் 20 கி்லைோ 
ஒரு நோளுக்கு

 கிடோ -  5 மு்தல் 8 கி்லைோ ஒரு 
நோளுக்கு

 வளர்ந்்த கன்று - 4 மு்தல் 5 கி்லைோ 
ஒரு நோளுக்கு

 வளர்ந்்த ஆடு  - 200 மு்தல் 300 
கிரோம் ஒரு நோளுக்கு என்ற அளவில் 
பகோடுக்கலைோம். ்்த்வயற்ற 
கோல்ந்டத் தீவை பசலைவுக்ளக் 
கு்றக்க முடியும்.

கடடு்ரயோளர்: 

ேண்ணன.கூ,
இளஙக்லை ்வளோண்ம நோன்கோம் ஆணடு,  

குமரகுரு ்வளோண்ம கல்வி நிறுவைம், சக்தி நகர், ஈ்ரோடு. 
மின்ைஞசல்: kannanslm2016@gmail.com
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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தோவரத்தின் நுணணூடடச் 
சத்துக்களில் ்போரோனின்  பஙகு 

இன்றிய்மயோ்த ஒன்றோகும். பயிரோைது 
்போரோ்ை மணணில் இருந்து ் போரிக் 
ஆசிட மற்றும் ் ட ் ஹடரஜன் ் போ்ரட 
(H3BO3 and H2BO3) என்ற 
வடிவத்தில் எடுத்துக் பகோளகிறது.  
இயற்்கயோக ்போரோன் ்டோர்ம்லைன் 
எைபபடும் ்தோதுவிலிருந்து 
கி்டக்கபபபறுகிறது. பவபப மற்றும் 
குளிர் பிர்்தசஙகளில் கோடடிலும் 
வறணட நிலைஙகளில் இத்்தோது அதிகமோக 
கோணபபடுகிறது. 33% இந்திய மணணில் 
்போரோன் கு்றபோடு உளளது. இந்திய 
்தோவரத்திற்க்கு கிடடக்கூடிய   மணணில் 
்போரோன் 0.04 - 7.40 பிபிஎம் என்ற 
அளவில் உளளது. 

்தோவரத்தில் ் போரோனின் பணிகள: 
்போரோன் ்தோவரத்தின் பசல்சுவர் உற்பத்தி, 
புதிய பசல்கள உருவோ்தல், பசல் 
சவவுகளின் கடட்மபபு மற்றும் 
அ்மப்ப பரோமரிக்கிறது. ்போரோன் 
மகரந்்தத்தூள உற்பத்தி,  மகரந்்த குைோய் 
வளர்ச்சி மற்றும் மகரந்்த ் சர்க்்கயிலும் 
முக்கியப பஙகோற்றுகிறது.  ்தோவரத்தின் 
சர்க்க்ர மற்றும் கோர்்போ்ஹட்ரடகள 
கடத்்தபபடுவது முக்கிய பஙகோற்றுகிறது. 

ஹோர்்மோன்களின் அள்வ 
கடடுபபடுத்துவதிலும் ்நடரஜன் 
வளர்ச்சி்்த மோற்றத்திலும் முக்கியப 
பஙகோற்றுகிறது. 

 ் போரோன் கு்றபோடு மற்றும் அ்தன் 
போதிபபு : ் போரோனின் அளவு பயிர்களில் 
25 பிபிஎம் என்ற அளவிற்கு கு்றந்்தோல் 
்போரோன் கு்றபோடு ஏற்படுகிறது. 
்போரோன் பசல் பிரி்தலில் முக்கிய பஙகு 
வகிபப்தோல் ் போரோன் கு்றபோடு புதி்தோக 
உருவோகும் ்தோவரத்தின் பகுதியில் 
போதிப்ப ஏற்படுத்துகிறது. இ்லையின் 
நுனி ்வரின்  நுனி ஆகிய இடஙகள 
போதிக்கபபடுகிறது. ்போரோன் அளவு 
கு்றவ்தோைோல் சர்க்க்ர மற்றும் 
கோர்்போ்ஹட்ரடகள சரியோக 
கடத்்தபபடடோமல் ்வர் திரவம் 
பவளி்யறுவ்தன் அளவு கு்றகிறது. 
இ்தைோல் நன்்ம பசய்யும் 
நுணணுயிர்களின் அளவு ்வரின் 
அருகில் கு்றகிறது. ்போரோன் 
கு்றபோடடிைோல் பூக்களின் 
எணணிக்்கயும் ்தோவரத்தின் ்வரின் 
வளர்ச்சியும் கு்றகிறது. ்போரோன் 
்தோவரத்திற்கு அளிக்கபபடும் ்போது 
சரியோை அள்வ பின்பற்ற ் வணடும். 
அளவுக்கு அதிகமோக அளித்்தோல் 

்சத்து மைலாணமை

பயிர மகசூலில் சபாரானின் முக்கியத்துவம்

வதன்மனெயில் மபாரான் குமைபாடு
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அதுவும் போதிப்ப ஏற்படுத்தும். மணணில் 
்போரோனின் அளவு (0.46 பிபிஎம் ) 
என்ற அளவிற்க்கு  கு்றவோக 
இருந்்தோ்லைோ அல்லைது பயிர் பற்றோக்கு்ற 
அறிகுறியின் அடிபப்டயில் அளிக்க 
்வணடும்.   

்தோவரத்தின் இைபபபருக்கத்தில் 
முக்கிய பஙகு வகிபப்தோல் ்போரோன் 
கு்றபோடு வி்ளச்சல் கடு்மயோக 
போதிக்கின்றது முக்கியமோக கோய்களில் 
்போரோன் போதிபபு அதிகமோக 
ப்தன்படுகிறது. ்போரோன் சத்து 
பற்றோக்கு்ற ஒவபவோரு பயிரிலும் 
ஒவபவோரு மோதிரியோக கோணபபடும் 
எடுத்துக்கோடடோக முட்டக்்கோஸில் 
்போரோன் கு்றபோடு ்தணடு பசஙகுத்்தோக 
பிளவுபடடு அந்்த இடம் பழுபபு நிறமோக 
கோணபபடும். கோலிிஃபிளவரிலும் இ்்த 
அறிகுறிகள ப்தன்படும் ்மலும் புதிய 
இ்லைகள கருகி கோணபபடும் 
பவண்டயில் கோய்கள வ்ளந்து 
சுருக்கமோகவும் இ்லையில் பழுபபு நிறம், 
நடுவில் சுத்தி பச்்ச பவள்ள நிறம் 
கோணபபடும். 

  சூரியகோந்தியில் ்போரோன் 
கு்றபோடடின் இ்லைகள வ்ளவோகவும் 
சுருஙகியும் சிறி்தோகவும் ்தணடின் நீளம் 
கு்றவோகவும் கோணபபடும். பூவோைது 
ஒழுஙகற்ற வடிவில் கோணபபடும் வி்்த 

பிடிக்கோது. 

  ்தக்கோளியில் இளம் இ்லைகள 
உருமோறி கோணபபடும். இ்லை ் மற்புறம் 
மஞசள நிறத்தில்  கோணபபடும் கோய் 
கடடுவதில் போதிபபு ஏற்படும். 

  வோ்ையில் இ்லைகள சுருணடு, 
ஒழுஙகற்ற வடிவில் உளளது பவள்ள 
்தழும்பு இ்லையின் நரம்பிற்க்கு இ்தற்கு 
இ்ணயோக கோணபபடும் கோய்கள 
பிளவுபடடு கோணபபடும். 

  ப்தன்்ைகள கோய்கள சுருஙகியும் 
இ்லையின் நுனி மடஙகியும் கோய்கள 
பிளவுபடடும் கோணபபடும். 

மபாரான் குமைவிற்்கானெ 
்காரணங்்கள் : 

்போரோன் சத்துக் கு்றபோடு 
கீழ்கணட கோரணஙகளோல் அதிகமோக 
ப்தன்படுகிறது. உவர்த்்தன்்ம, கு்றந்்த 
அஙககசத்து, அதிக ்நடரஜன், 
கோல்சியம், குளிர் ் நரஙகளிலும் அதிக 
வறடசி ் நரஙகளிலும் ் போரோன் சத்துக் 
கு்றபோடு கோணபபடுகிறது. நீர் இல்லைோ்த 
இடஙகளில் ்வரில் இருந்து ்போரோன் 
இ்லைக்கு கடத்்தபபடுவது கு்றகிறது. 
அதிகமோக இரும்பு ஆக்்சடு உளள 
பசம்மண வ்ககளில் ்போரோன் சத்து 
கு்றவோக கோணபபடுகிறது.

ொமழயில்  சூரிய ்காந்தியில் 
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அதி்க மபாரான் 
மதமெப்படும் 

பயிர்்கள் 

மிதைானெ மபாரான் 
மதமெப்படும் பயிர்்கள் 

குமைந்த மபாரான் 
மதமெப்படும் பயிர்்கள் 

முட்ட்கோஸ் 
பீடரூட 

கோலி பிளவர்
சூரிய கோந்தி  

பவண்ட 
கத்்தரி
்கரட 

பவஙகோயம் 
முளளஙகி 
்தக்கோளி 

உரு்ளக்கிைஙகு 
மக்கோச்்சோளம்   

பீன்ஸ் 
படடோணி 
பவளளரி

சர்க்க்ர வளளிக் கிைஙகு 

மபாரான் உரங்்கள்:
மபாரான் உரங்்கள் மபாரான் அைவு

்போரோக்ஸ்
பசோலுபோர்

்போரிக் ஆசிட
்போரோன் பிரிடஸ்

11 %
20 %
17 %
14 %

 
இதில் ்போரோக்ஸ் பபோதுவோக 

அ்ைத்து பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்்த 
படும் உரம் ஆகும். ்போரோன் பிரிடஸ் 
எைபபடும் உரமோைது பமதுவோக 
்போரோ்ை பவளியிடுவ்தோல் மணற் 
போஙகோை பகுதிக்கு ஏற்றது.    

	்தக்கோளியில் ் போரோக்ஸ்  2.5 கிரோம் 
/ லிடடர்  என்ற விகி்தத்தில் 3 
மு்ற 15 நோள இ்டபவளியில் 
பூக்கும் பருவத்திலிருந்து  அடிக்க 
்வணடும்.

	வோ்ையில் ்போரோக்ஸ் 0.1 %  
(1 கிரோம்/ லிடடர்) என்ற அளவில் 
3, 5 மற்றும் 7 வது மோ்தத்தில் 
அடிக்க ்வணடும். 

	சூரிய கோந்தியில் ்போரோக்ஸ் 2 
கிரோம் / லிடடர் என்ற அளவில் 
(65-85 நோடகளில்) பூக்கும் 
பருவத்திலிருந்து அடிக்க ் வணடும். 

	பருத்தியில் ் போரோக்ஸ் 0.1 % என்ற 
விகி்தத்தில் கோய்கடடும் பருவத்தில் 
7 - 10 நோள இ்டபவளியில் 2 
மு்ற அடிக்க ்வணடும். 

	ப்தன்்ையில் ்போரோன் கு்ற 
போடடின் அறிகுறி ப்தன்படடபிறகு 
ஒரு மரத்திற்க்கு ்போரோக்ஸ்  
50கிரோம் என்ற அளவில் 1 மோ்த 
இ்டபவளியில் 2 மு்ற ்வக்க 
்வணடும் . 

கடடு்ரயோளர்:

ோ. சுபாஷ் சநதிர கபாஸ,
மு்ைவர் படடபபடிபபு மோணவர்,

மணணியல் மற்றும் ்வளோண ்வதியியல் து்ற,
்தமிழ்நோடு ்வளோண்ம பல்க்லைகைகம்,்கோ்வ. 

மின்ைஞசல்: subashagri5@gmail.com
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உலைகி்லை்ய அதிகபடச உணவு 
உற்பத்தியில், பநல் “இரணடோவது”  

இடத்்்த பிடிக்கின்றது. பநல் மூலைமோக 
ஒருவருக்கு 50% க்லைோரி கி்டக்கிறது. 
்தோனிய வ்ககளின் உற்பத்தியிலும், 
பநல் இரணடோவது இடத்்்த 
பிடிக்கின்றது, எனினும் 10க்கும் ் மற்படட 
பூச்சிகளின் தீவிர ்தோக்கு்தலுக்கு 
உளளோகிறது. இதில் மிக முக்கியமோை 
்தோக்கு்தல்களில் ஒன்றோை பு்கயோன் 
பற்றி இத்ப்தோகுபபில் கோண்போம். இ்்த 
ஆஙகிலைத்தில் Brown plant hopper 
(BPH)  என்று அ்ைக்கி்றோம். இது 
“ஹீமிபடரோ” என்னும் குடும்பத்்்த 
்சர்ந்்தது. ்மலும் இது 60% பநல் 
உற்பத்தி்ய கு்றகின்றது.

முடமட:
பபண பூச்சியோைது பவண்மயோை 

நீணடு உருணட மற்றும் நுனியில் சிறிது 
பபருத்்த 9 மு்தல் 33 முட்டக்ள 
குவியலைோக இ்லையின் உ்ரயில் 
வரி்சயோக இடும். ஒரு பபண 

பூச்சியோைது 200 மு்தல் 300 முட்டகள 
வ்ர இடும்.

இைம் குஞசு்கள்:
முட்டயில் இருந்து ஐந்து மு்தல் 

ஒன்பது நோடகளில் இளம் குஞசுகள 
பவளிவரும். மு்தல் நி்லை குஞசுகள 
பவள்ள நிறமோகவும், பின்பு 
பழுபபுநிறமோகவும் மோறும். 5 வளர்ச்சி 
நி்லைக்ள உ்டய இ்வ 13 மு்தல் 
15 நோடகளில் முழு வளர்ச்சி அ்டந்து 
பூச்சிகளோக மோறும்.

பூச்சி :
பழுபபு நிறமு்டய முழு 

வளர்ச்சிய்டந்்த பு்கயோன்கள 
தூர்களின் அடி பகுதிகளில் 
கோணபபடும். ஒவபவோரு பயிர் 
கோலைத்திலும் மூன்று அல்லைது நோன்கு 
்த்லைமு்றகள ்்தோன்றும்படி இ்தன் 
வோழ்க்்க சுைற்சி அ்மந்துளளது. 
இ்தன் வளர்ச்சி பருவம் 10 மு்தல் 
20 நோடக்ளக் பகோணடது.

பூச்சி சமலாண்ம

ந�றபயிரில் பு்கயா்ைக் கட்டுபபடுத்த 
ஒருங்கி்ைநத கட்டுபபாட்டு மு்ைகள்
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தாக்குதலுக்கு ்சாத்கைானெ 
சூழ்நிமல:

• அதிகமோை ்த்ைச்சத்து உரஙகள 
இடட வயல்களில் இ்தன் ்தோக்கு்தல் 
கோணபபடும்.

• வயலில் ்தணணீர் ் ்தஙகியிருந்்தோல் 
இ்தன் ்தோக்கு்தலுக்கு வோய்பபுகள 
அதிகம்.

• பபோதுவோக பநருக்கமோக நடவு 
பசய்யபபடட வயல்களில் 
்போதுமோை சூரிய பவளிச்சமோைது 
தூர்களில் படோமல் ்போவ்தோல், 
்போதிய கோற்்றோடடம் இல்லைோ்த 
சூழ்நி்லையிலும் பு்கயோன் 
்தோக்கு்தல் கோணபபடும். 

ம்சதத்தின் அறிகுறி்கள்:
• இ்தன் ்தோக்கு்தல் பயிரின் ஆரம்பம் 

மு்தல் அறுவ்ட வ்ர நீடிக்கும். 
இளம் குஞசுகள மற்றும் வளர்ந்்த 
பூச்சிகள கூடடஙகூடடமோக 
தூர்களிலும், குத்துக்களின் 
அடிபபோகத்தில் கோணபபடும். தூர்  
போகத்்்தத் ்தடடிைோல் பு்கயோன் 
பூச்சிகள பக்கவோடடில் நகர்ந்து 
பசல்வ்்தக் கோணலைோம்.

• குஞசுகளும், ்தோய் பூச்சிகளும் 
்த்ரமடடத்தில் இருந்து சற்று 
்ம்லை பயிரின் ்தணடுப பகுதியில் 
இருந்துபகோணடு அடிபபோகத்்்த 
்தோக்கி சோற்்ற உறிஞசுவ்தோல் 
ிஃபு்ளோயம் பசல்கள மூலைம் 
சத்துக்கள பசல்வது ்த்டபடடு 
பநற்பயிர் முழுவதும் பழுபபு அல்லைது 
மஞசள நிறமோக மோறி கோய்ந்துவிடும். 
்தோக்கு்தல் அதிகமோக 
கோணபபடடோல் ்தணடுப 
பகுதியோைது பசயலிைந்து ஒடிந்து 
பயிரோைது வலுவிைந்து இறுதியோக 
மடிந்து சோய்ந்துவிடும் அபபபோழுது 

்தணடுப பகுதியில் துர்நோற்றம் 
வீசும்.

• ்மலும் அ்வ சோற்்ற உறிஞசும் 
பபோழுது அ்தன் நச்சு உமில் 
நீரோைது உடபசலுத்்தபடுவ்தைோல் 
இ்லைகள கோய்ந்துவிடும்.

• இ்தன் ்தோக்கு்தல் அதிகமோக 
இருக்கும் ் போது வயல்களில் அ்ர 
வடடவடிவமோக பயிர் பு்கந்்தது 
்போன்று ஆஙகோங்க திடடுத் 
திடடோக கோணபபடும்.

• இந்்தப பு்கயோன் பநற்பயிரில் புல் 
குட்ட, வோடல் குட்ட ஆகிய 
நச்சுயிரி ்வரஸ் ்நோய்க்ளப 
பரபபுகிறது.

• இ்தன் ்தோக்கு்தலைோல் 10 மு்தல் 70 
ச்தவீ்தம் வ்ர மகசூல் இைபபு 
ஏற்படுவ்தோக கணடறியப 
படடுளளது.

வபாருைாதார ம்சத நிமல:
• ஒரு தூருக்கு ஒரு பூச்சி அல்லைது 

ஒரு குத்துக்கு ஒரு சிலைந்தி 
கோணபபடும் இடஙகளில்  தூருக்கு 
இரணடு பூச்சிகள கோணபபடு்தல்.

பூச்சி ்கடடுப்பாடு:
• 8 அடிக்கு 1 அடி இ்டபவளி 
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கடடு்ரயோளர்கள

இடடு நடவு பசய்து பயிர்க்ள 
பிரித்து ்வக்க்வணடும்.

• ்தணணீர் ் ்தஙகி நிற்கோமல் வய்லை 
சீரோக சமபபடுத்து்தல் ்வணடும்.

• வயலில் கோணபபடும் நன்்ம 
பசய்யும் பூச்சிக்ளப போதுகோக்க 
்வணடும்.

• இ்தன் ்தோக்கு்தலின் அறிகுறிகள 
ப்தன்படட உட்ை வயலில் ்்தஙகி 
யுளள ்தணணீ்ர சுத்்தமோக வடித்து 
விட ்வணடும்.

• அதிகமோை ்த்ைச்சத்து உரஙகள 
இடுவ்்த ்தவிர்க்க ்வணடும். 
்மலும் ்த்ைச்சத்து உரஙக்ள 
்மலுரமோக 3 அல்லைது 4 மு்ற 
பிரித்து பயிருக்கு அளிக்க ் வணடும்.

• வயல்களில் க்ளகள இல்லைோமல் 
சுத்்தமோக ்வத்திருக்க ்வணடும்.

• பநற்பயிர் பூபப்தற்கு முன்போக 5 
ச்த ்வபபஙபகோட்டக் க்ரசல் 
ப்தளித்து கடடுபபடுத்்தலைோம்.

• பு்கயோனுக்கு எதிர்பபு சக்தி 
மற்றும் மறு உற்பத்தித்திற்ை 
உணடோக்கும் பூச்சிக்பகோல்லி 
மருந்துகளோை பசயற்்க ்பரீத்தி 
ரோய்டுகள, மீ்்தயல் போரத்தியோன், 
குயிைல்போஸ் ் போன்ற மருந்துக்ள 
பயன்படுத்துவ்்த ்தவிர்த்து விட  
்வணடும்.

• பூச்சிக்பகோல்லி மருந்துக்ள 
பயன்படுத்தும் ்போது அவற்்ற  

தூர்களின் அடிபபகுதியில் படுமோறு 
ப்தளிக்க ்வணடும் .

• IR 50 மற்றும் ASD 39 ்போன்ற 
இரகஙகள பயிரிடுவ்்தத் ்தவிர்க்க 
்வணடும்.

• எதிர்பபு சக்தி ்தன்்ம பகோணட 
இரகஙகள: PY3, PTB33, CO42, 
CO46, IR33, IR72, ADT33 
்போன்ற இரகஙக்ள பயிரிடலைோம்.

• சகிபபுத் ்தன்்ம பகோணட இரகங 
களோை ்ஜோதி, போரதி, விக்ரம், 
சு்ரகோ, அருணோ ்போன்ற இரகங 
க்ளயும் பயிரிடலைோம்.

• ்தோக்கு்தல் அதிகமோக இருக்கும் 
்போது இமிடோகு்லைோபிரிட 40 
மி.லி/ஏக்கர், பிப்ரோனில் 40 
மி.லி/ஏக்கர், கு்ளோரோன்ட்ரனி 
ப்ரோல் 60 மி.லி/ஏக்கர் என்ற 
அளவில் ப்தளித்து 
கடடுபபடுத்்தலைோம்.

ச.பாலமுருேன. 
உ்தவிப்பரோசிரியர் (பூச்சியியல் து்ற),  

பிரிஸ்ட பல்க்லைக்கைகம், ்தஞ்ச.  
மின்ைஞசல்: sbala512945@gmail.com

சி.சக்திகவல், 
இளநி்லை ்வளோண மோணவர், பிரிஸ்ட பல்க்லைக்கைகம், 
்தஞ்ச. மின்ைஞசல்: duraisakthivel999@gmail.com
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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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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

எங்களி்டம் இயற்கயாை  
மு்ையில் சூரிய ஒளி உலரத்தி  

மூலம் பதபபடுத்தபபட்்ட 
பழ வ்ககள் கி்்டக்கும்

 
சமலும் நதா்டரபுக்கு

ரவி
வாட்ஸ அப மூலம் நதா்டரபு நகாள்ளவும்:

+91 97866 70077
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அன்புளள ஆசிரியருக்கு,
   அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ் ்லைஅவுட 
அரு்மயோக உளளது. விவசோயிகளுக்கு 
்்த்வயோை நல்லை ்தகவல்க்ளோடு 
அ்்த சமயத்தில் படிக்க 
சுவோரஸ்யமோகவும் உளளது. 
ப்தோடர்ந்து சிறபபோக இயஙக 
வோழ்த்துக்கள.

-திரு. இரவிச்்சந்திரன், 
விெ்சாயி, ேன்னிலம்.

அக்ரிசக்தி படித்்்தன். இ்தழ் 
வணணமயமோக விவசோயிகளுக்கு 
உ்தவும் வணணம் நன்றோக 
அ்மந்துளளது. இன்னும் அச்சு 
வடிவத்தில் வந்்தோல் நி்றய 
விவசோயிக்ளச் பசன்ற்டயும் என்பது 
என் எணணம். நன்றி.

- வ்ச. விஜயகிருஷணா, 
்சர்க விற்பமனெ மைலாைர், 

இராசி விமத்கள் நிறுெனெம்.

க்டநத மின்ைதழுக்காை வா�கரகளின் கருத்துக்கள்

இந்்த விவசோயியும் விஞ்ோனியும் ் களவி பதில் பகுதிக்கு ்தஙகளு்டய 
சந்்்தகஙக்ள பு்கபபடமோக்வோ அல்லைது ் களவியோக்வோ 9940764680 
என்ற வோடசப எணணிற்கு அனுபபலைோம். ்தஙகளு்டய ்களவிக்கோை 
பதில்களுடன் அடுத்்த இ்தழில் பதிவிடுகி்றோம்.
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- ல.மீைா
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காரடூன் வழி சவளாண்ம
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வ்சா. ஹரிஹரன்
இைநிமல மெைாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமலப் பல்்கமலக்்கழ்கம். 

மின்னெஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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விெ்சாயியும் விஞ்ானியும் - ம்கள்வி பதில் பகுதி
கேள்வி: என்னு்டய பகோய்யோத் ்்தோபபில் நி்றய பசடிகளில் இ்லை 

மற்றும் கோய்களலை இந்்த மோதிரி சபபோத்தி பூச்சியோ வந்து இருக்குஙக.. அ்்த 

்போட்டோ எடுத்து அனுபபிருக்கன், இ்்த எபபடி சரி பணணலைோம்னு 

பசோல்லுஙக?         - வோடசப வழியோக விவசோயி.

பதில்: இதுகுறித்து ப்தோன் 
்போஸ்்கோ ் வளோண்மக் கல்லூரியின் 
உைவியல் து்ற உ்தவிப ்பரோசிரியர் 
மு. பஜயரோஜ் கூறிய்தோவது, இந்்த 
படத்தில் உளளது மோவுபபூச்சித் ்தோக்கு்தல் 
ஆகும். இ்்த சிலை பகுதிகளில் சபபோத்திப 
பூச்சி என்றும் கூறுகிறோர்கள. இந்்த 
மோவுபபூச்சியோைது பபரும்போன்்மயோக 
பருத்தி, பகோய்யோ, அைகுச் பசடிகள 
்போன்றவற்்ற பவகுவோக போதிக்கிறது. 
குறிபபோக பவயில் கோலைத்தில் இ்தன் 
்தோக்கம் அதிகமோக இருக்கும். 
ஆரம்பத்தில் எங்கோ ஒன்று இருக்கும் 

பின்பு இ்லைகள, பைஙகள மற்றும் கி்ள 
முழுவதும் பரவி சோறி்ை உறிஞசும், 
அ்்த ் போலை இ்தன் ்தோக்கு்தல் அதிகம் 
ஏற்பபடடுளள கி்ளகளில் நுனி இ்லை 
உருவோகோமல் பமோட்டயோக கோணபபடும்.  
இந்்த மோவுபபூச்சியோைது பயிர் இல்லைோ்த 
கோலைஙகளில் மணத்்தக்கோளி, சோர்ண, 
முக்குரட்ட ்போன்ற க்ளகளில் 
அதிகம் கோணபபடும். எை்வ வரபபு 
மற்றும் வயல்களில் உளள க்ளக்ள 
அவவப்போது அகற்ற ்வணடும். 
க்ளகளில் பூச்சித் ்தோக்கு்தல் இருபபின் 
அவற்்ற வயலில் பிடுஙகிப ் போடோமல் 
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பவளியில் எடுத்துச் பசன்று எரித்து 
விடலைோம். வீடடுத் ்்தோடடத்தில் 
மோவுபபூச்சித் ்தோக்கு்தல் இருபபின் 
்தணணீ்ர ் வகமோக பீய்ச்சி அடிக்கலைோம். 
அல்லைது ்தோக்கு்தல் அதிகமோக இருக்கும் 
்போது ் வபப எணபணய் 30 மி.லி ஒரு 
லிடடர் நீருக்கு என்ற அளவில் கலைந்து 
ப்தளிக்கலைோம். வயல்களில் பயிரிடடுளள 
பகோய்யோவிற்கும்  ்வபப எணபணய் 
க்ரச்லை்ய மு்தலில் ப்தளிக்கலைோம். 
ஒரு்வ்ள அபபடியும் பூச்சித் ்தோக்கு்தல் 

கடடுக்குள வரவில்்லை எனில் அசி்பட  
அல்லைது புப்ரோபிசின் + அசி்பட 
பூச்சிக்பகோல்லி மருந்தி்ை 2.5 கிரோம் 
ஒரு லிடடர் நீருக்கு என்ற அளவில் 
ஒடடுபப்ச்யோடு கலைந்து ப்தளித்துக் 
கடடுபபடுத்்தலைோம். இபபடி ஒடடுபப்ச 
கலைந்து மருந்து ப்தளிக்கும் படசத்தில் 
இரணடு வோரஙகளுக்கு பகோய்யோப 
பைத்தி்ை பறித்து விற்ப்ை 
பசய்வ்்த்யோ, வீடடில் இருபபவர்கள 
உணப்்த்யோ ்தவிர்க்க ்வணடும்.

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!

ப்தோடர்புக்கு: 
8220851572. 
மின்ைஞசல்: 

jayarajm96@gmail.com
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- அன்பன்
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அன்புளள வோசகர்களுக்கு 

வணக்கம்,

 அக்ரிசக்தியின் கடந்்த 

மின்னி்தழ்கள பல்்வறு ்தரபபடட 

வோசகர்களிடம் பசன்று ் சர்ந்துளளது. 

இந்்த பகோ்ரோைோ சூைலில் வோசகர்கள 

யோரும் ்்த்வயின்றி பவளி்ய 

உலைோவ ்வணடோம் என்று ்கடடுக் 

பகோளகி்றன். கோரணம் ்தற்்போது 

்தமிைகம் ஒவபவோரு நோளும் 

அதிகமோை புதிய பகோ்ரோைோ 

போதிபபுக்ள எதிர்பகோணடு 

வருகிறது. ்தமிைக அரசும் அ்தற்கு 

ஏற்றோற்்போல் பல்்வறு 

நடவடிக்்கக்ள எடுத்து வருகிறது. 

நம் உயிர் ்தோன் மு்தலில் முக்கியம். 

அ்தன்பிறகு, ்தோன் மற்ற்வ எல்லைோம். 

எை்வ இந்்த இக்கடடோை சூைலில் 

போதுகோப்போடு இருக்க ்வணடும். 

அவசர ்்த்வக்கோக பவளிய 

பசன்றோலும் முகக்கவசம் அணிந்து 

பசல்லைவும். ்்தோடடஙகளில் சமூக 

இ்டபவளிவிடடு வயல் ் வ்லை்ய 

்மற்பகோளளுஙகள; போதிபபுக்ளத் 

்தவிர்த்திடுஙகள.

ஒவபவோரு வோரமும் 

பவளளிகிை்ம கோ்லை 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 

எஙகளது இ்ணய்தளத்திலும் மற்றும் 

விவசோயம் பசயலியிலும் மின்னி்த்ை 

பவளியிடுகின்்றோம். எை்வ 

எஙகளது பசயலி்ய ்தரவிறக்கம் 

பசய்து ்வத்திருந்்தோல் அது்வ 

உஙகளுக்கு இ்தழ் பவளியோவ்்தயும் 

மற்ற ்வளோண்ம சோர்ந்்த 

பசய்திக்ளயும் அறிவிபபில் கோடடும். 

இ்தன்மூலைம் நீஙகள எளிதில் எஙகளது 

மின்னி்த்ை படிக்க மற்றும் பின்பற்ற 

முடியும். விவசோயிகளும், ்வளோண 

மோணவர்களும், விஞ்ோனிகளும், 

்பரோசிரியர்களும், ் வளோண ப்தோழில் 

மு்ை்வோர்களும் ப்தோடர்ந்து அக்ரி 

சக்தி இ்தழுக்கு ்தஙகளு்டய 

கருத்துக்கள, கடடு்ரகள மற்றும் 

விளம்பரஙக்ள வைஙகி எஙக்ள 

்மம்படுத்திக்பகோளள உ்தவுமோறு 

்கடடுக்பகோளகி்றன்.

- நிர்வோக ஆசிரியர், அக்ரி சக்தி.

ஆசிரியர பக்கம்


