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பசுறம கூடாரங்்ளில் 
குறடமிள்ாய் ொகுபடி 
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அக்ரிசக்தியின் மின்னிதழ் வாசகரகளுக்கு வணக்கம்

அக்ரிசக்தி 11வது இதழை நாஙகள் வவளியிட்டுள்்ளாம். வகா்�ானா 
சூழ்நிழையில் எஙகளுக்கு வநத அழைப்புகழள பார்ததபின்னர நிழைய சந்தகஙகள் 
மக்களுக்கு ஏறபடுகிைது அவரகளுக்கு உதவ்வண்டும் என்ை ் நாக்கில் நாஙகள் 
இநத மின்னிதழை வவளியிட்டுவருகி்ைாம். எஙகளுக்கு ஓம் தமிழ் ஆன்டி�ாய்டு 
வசயலியும் அவரகள் வசயலி வழி்ய இநத மின்னிதழை மக்களிழை்ய வகாண்டு 
்சரக்கின்ைனர.

இதுவழ� வவளியிட்டுள்ள பதிப்புகள் வமா்ததமாக 75,000 ் பர த�விைக்கி 
பயன்படு்ததி வருகின்ைனர என்பது மிக சிைப்பான வதாரு வளரச்சிழய காட்டுகிைது.

ஆனாலும் நாஙகள் வதாைரநது வசயல்பை விளம்ப�தா�ரகளின் ஒ்ததிழசவும் 
எஙகளுக்கு ்தழவப்படுகிைது. ஏவனனில் இது ஒரு குழுவின் பணி. வதாைரநது 
இயஙகிை ் வண்டும். அ்த சமயம் விளம்ப�ஙகளால் நாஙகள் எஙகள் மின்னிதழை 
நி�ப்பிைவும் மாட்்ைாம். குழைநத பட்சம் 30 பக்க்ததிறகு 5 பக்க விளம்ப�ஙக்ளாடு 
நாஙகள் வசயல்பை தீரமானி்ததுள்்ளாம்.

என்வ விவசாயம் சாரநத வதாழில்முழன்வார எஙகளுக்கு விளம்ப�ம் 
வகாடு்தது உஙகள் வதாழிழையும் எஙகள் அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் வழி்ய மக்களுக்கு 
வகாண்டு ்சரக்கைாம். என்வ உஙகள் நிறுவன்ததிறகு விளம்ப�ம் வகாடுக்க 
விரும்பினால் அக்ரிசக்தி மின்னிதழையும் நீஙகள் மனதில் ழவ்ததுக்வகாள்ளைாம்.

வதாைரநது எஙகளுக்கு உஙகள் ஆ்ைாசழனகழள வைஙகிைவும் அன்புைன் 
அழைக்கி்ைன்.

உஙக்ளாடு நாஙகளும், எஙக்ளாடு நீஙகளும் வளர்வாம்.

உங்்ள் சபான்்ா் 
நநரத்தில் 

இறையும் ச்ாஞெம் 
படிங்் வாெ்ர்நள!

என்றும் அன்புடன்

செல்வமுரளி
நிறுெனர்அக்ரிசக்தி.
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இைவம் பஞ்சில் துயில்! என்ை 
முதுவமாழி  பை நூறைாண்டுகளாக 

நம்மிழை்ய பைக்க்ததில் உள்ளது.

நாம் வபாதுவாக வம்தழத்யா 
அல்ைது தழையழண்யா வாஙக 
கழைக்கு வசன்ைால் அஙகு உள்ள 
விறபழனயாளர விழை அதிகமாக உள்ள 
வம்தழதழய இைவம் பஞ்சால் வசஞ்ச 
வம்தழதஙக... படு்ததா பூ ் மை படுக்குை 
மாதிரி இருக்குஙக அப்படினுைான் 
வசால்லி அநத வம்தழதழய நம்ம 
தழையில் கட்ைப் பாரப்பார. ஆனால் 
அநத வம்தழத முழுழமயாக இைவம் 
பஞ்ழசப் பயன்படு்ததி தான் 
வசய்துள்ளாரகள் என்பழத ஏறகுமளவிறகு 
நம்ப ழவப்பாரகள். உண்ழமயி்ை்ய 
இைவம் பஞ்சால் தான் வசய்து விறபழன 
வசய்கிைாரகளா? என்ைல் பாதிக்குபாதி 
விறபழனக்காக வபாய் வசால்வது தான் 
நைக்கிைது. அநத இைவம் பஞ்சு எப்படி 
உருவாகுது, அதனாை என்வனன்ன 
நன்ழமகள் உள்ளன என்பது குறி்தது 
இநதக் கட்டுழ�யில் காண்்பாம்.  

இைவம் ம�ம் நவம்பர, டிசம்பரில் 

பூக்க ஆ�ம்பி்தது அைர மஞ்சள் 
நிை்ததிலிருக்கும் அதன் மைரகள் காயாகி 
பழுக்காமல் நார ் பான்று மாறி, பஞ்சாகி 
பின் வவடிக்கிைது. நுனி முதல் அடி 
வழ�, விழத முதல் ம�ம் வழ� என் 
அ்ததழன பாகஙகளும் நமக்கு பயன் 
தரும்.

"இைவம்  பஞ்சிறகுப் பூழள, என்ை 
வபயருமுண்டு. அதன் காய் வவடிக்கும் 
்பாது அதன் முதுகுப்புை்ததில் ் தான்றும் 
்காடு அணிலின் புை்ததில் ்தான்றும் 
்காடுகழள ஒ்ததிருக்குமாம்,

 "பூழளயம் பசுஙகாய் புழை 
விரிநதன்ன வரிப்புை அணில்; என்கிைது 
வபரும்பாணாறறுப்பழை (84-85)

பாம்்பக்ஸ் சீபா என்ை அறிவியல் 
வபயழ�க் வகாண்ை ம�்தழத தான் நாம் 
இைவம் பஞ்சு ம�ம் என்கின்்ைாம். 
ஆஙகிை்ததில் பட்டுப் பஞ்சு ம�ம் (Silk 
Cotton Tree) என்கிைாரகள்.  
தாவ�வியல் வபயர வசய்பாவபைண்ட்�ா 
என்பதாகும். மால்்வசி்ய குடும்ப்தழதச் 
்சரநதது. இநத ம�்ததின் தாயகம் 
ஆப்பிரிக்கா ஆகும். நன்ைாக வைட்சிழய்த 

இலவம் மரத்தின் மகிறம
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தாஙகி வள�க் கூடிய தன்ழம வாய்நதது. 
நவம்பர, டிசம்பர மாதஙகளில் அைர 
மஞ்சள் நிை்ததில் பூ பூக்கும். பின்பு 
காயாகி நார ்பான்று மாறி, பஞ்சாகிப் 
பின்பு வவடிக்கிைது. இநதப் பஞ்சு 
திைமானது இல்ழை என்பதால் நூல் 
நூறக பயன்படு்ததப் படுவதில்ழை. 
தழையழணகள், வம்தழத, உயிரகாக்கும் 
உழைகள் ஆகியழவ தயாரிக்கப் 
பயன்படுகின்ைன. சரியாக தூக்கம் வ�ாத 
பி�ச்சழன உள்ளவரகள் “இைவம் பஞ்சில் 
துயில்” என்ை பைவமாழிக்்கறப இைவம் 
பஞ்சு வம்தழத, தழையழணயில் 
உைஙகினால் தூக்கம் நன்ைாக வரும். 
இதுமட்டுமின்றி இைவம் ம�்ததின் 
இழைகள் சிறுநீ�க எரிச்சழை குணமாக்க 
பயன்படுகிைது. இைவம் ம�்ததின் பூ, 
காய், இழை என அழன்தது்ம மரு்ததுவ 
குணம் நிழைநதழவ, ஆழகயால் 
இவறழை சரியான முழையில் பயன்படு்ததி 
நல்ை பைன்கழளப் வபைைாம்.

இலெம் பஞமச சநமதப்படுத்துதல்  
பற்றி இலெம் பஞசில் 20 ஆண்டிற்கும் 
மைலாக வைத்மத விற்கும்  வைாத்த 
விற்பமனயாளரான திரு.மெங்கிடபதி, நித்யா 
டிமரடர்ஸ், அெரிடம் மகடடமபாது

ஒரு விவசாயியின் வவறறி அவ�து 
வபாருழள  சநழதப்படு்ததும் ்பாது 
தான் கிழைக்கும். இைவம் காய் அல்ைது 
இைவம் பஞ்சாக ஆக எளிழமயாக 
சநழதப்படு்தத வாய்ப்புண்டு ஏைக்குழைய 
தமிைகம் முழுவதும் வியாபாரிகள் 

இருப்பதால் இைவம் பஞ்ழச 
சநழதப்படு்ததுதல் எளிது .பை மாதஙகள் 
இருப்பு ழவ்ததாலும் த�ம் குழையாது 
என்பதால் இருப்பு ழவ்தது நல்ை விழை 
வரும் வழ� கா்ததிருநதும் விறகைாம்.

வருசநாடு, ் பாடி, வபரியகுளம்,் பாடி, 
கு�ஙகனி, வபரியகுளம், வருசநாடு, 
வபாள்ளாச்சி, பைனி, பட்டிவீ�ன்பட்டி, 
ச்ததியமஙகைம், ஆண்டிப்பட்டி, 
வகாழைக்கானல் மழைச்சா�ல், சிறுமழை 
என இைவ ம�ஙகள் சூழ்நத ஊரகளில் 
்பாடிதான் பஞ்சு ஸ்வபஷலிஸ்ட்!.   
ஏறகன்வ ஏைம் மணக்கும் நக�ாக 
விளஙகும் ்பாடி, பஞ்சு விஷய்ததிலும் 
பதினாைடி பாய்கிைது.  

இஙகுள்ள முநதல், பிச்சாஙகழ�, 
வைழச, வகாட்ைகுடி, மு்தது்காம்ழப, 
ஊ்ததாம்பாழை, உைக்குருட்டி, �ாசிமழை 
உள்ளிட்ை பகுதியில் பயிரிைப்படும் 
இைவம் பஞ்சுதான் ஆண்டிப்பட்டி முதல் 
அவமரிக்கா வழ� பைரின் சுகமான 
தூக்க்ததுக்கு கியா�ன்டி தருகிைது. 
ஆண்டிறகு ஒருமுழை மகசூல் தரும் 
இைவ ம�ஙகள் ்தாட்ைஙகளில் வ�ப்பு 
ஓ�மாகவும் ஊடு பயிர ்பான்றும் 
வளரக்கப்படுகின்ைது. வமா்தத்த 
்தாட்ை்தழதயும் இைவ  ம�ம் ழவக்கைாம் 
,விழத மூைமாகவும் கட்ழை நடுதல் 
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மூைமாகவும் இைவம�ம் உருவாக்க 
முடியும். ் தழவப்படும் தண்ணீர அளவு 
குழைவான்த. பூச்சி மருநது 
கழளக்வகால்லி எதுவும் உப்யாகப்படு்தத 
்தழவ இல்ழை. காய் பறிக்கும் ் பாது 
தழ� சு்ததம் வசய்தால் ் பாதும். மூன்று 
ஆண்டுகளில் பைன் வகாடுக்க 
ஆ�ம்பிக்கும். சி்ததிழ� மாதம் முதல் 
ஆடி மாதம்வழ� மகசூல் கிழைக்கும். 
ழத மாதம் பூ பூக்க ஆ�ம்பி்தது சி்ததிழ� 
மாதம் முழு காயாக மாறி விடும்

நாஙகள் த�மான இைவம் 
பஞ்சில்வசய்த வம்தழதகழள 
வபரும்பாலும் ்நாயுறைவரகளுக்கும், 
பிைருக்கும் சரியான விழையில் 
வகாடு்ததுவருகி்ைாம் என்ைார.

வதாைரபுக்கு

வ்வங்கிடபதி கிருஷ்ணமூர்த்தி,
நி்தயா டி்�ைரஸ், ்பாடிநாயக்கனூர

+91 98949 25234
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மதன் கூடடின் அமைப்பு ைற்றும் 
மதனீக்களின் ெமககள்

சாதா�ணமாக ஒரு ்தனீ கூட்டில், 
3 வழகயான ் தனீக்கள் உள்ளன. 

ஒரு �ாணி, ஆயி�க்கணக்கான 
்வழைக்கா� ் தனீக்கள் (10000 முதல் 
30000 அல்ைது அதறகு 
்மறபட்ைவரகள்) மறறும் சிை 
நூறறுக்கணக்கான ஆண் ் தனீக்கள் 
உள்ளன.  இழவ ஒரு சிை உருவ 
்வறறுழமகளிலும் அளவுகளிலும் 
்வறுபடுகின்ைன. ஒவவவாரு கூட்டிலும் 
வவவ்வறு வளரச்சி நிழைகள் உள்ளன. 
அழவ முட்ழை, புழுக்கள், கூட்டுப்புழு 
மறறும் வளரநத ்தனீ ஆகிய நான்கு 
நிழைகள் ஆகும்.

ராணியின் பணிகள்:
 ஒரு கூட்டில் ஒரு �ாணி ்தனீ 

மட்டு்ம காணப்படும். அது மட்டு்ம 
கூட்டில் முழுழமயான வபண் ்தனீ 
ஆகும். அதன் முதறகண் வசயல்பாடு 
முட்ழையிடுவது. ஒரு நல்ை வளமான 
�ாணியானது ஒரு நாழளக்கு 1500-
2000 முட்ழைகழள இடும். 

�ாணி கருவுறை மறறும் கருவுைாத 
முட்ழைகழள இடுகிைது. கருவுறை 
முட்ழைகள் ் வழைக்கா� ் தனீக்கழளயும் 
கருவுைாத முட்ழைகள் ஆண் 
்தனீக்கழளயும்  உருவாக்குகின்ைன.

ஒரு நல்ை வளமான �ாணி 2 

அல்ைது அதறகு ் மறபட்ை ஆண்டுகள் 
திருப்திக�மாக ்வழை வசய்யும். 
இருப்பினும், வணிக ரீதியிைான ்தனீ 
வளரப்பில், அதிக மகசூல் வபறுவதறகாக 
ஒவவவாரு ஆண்டும் �ாணி ்தனீ 
மாறைப்படுகின்ைது.

�ாணி வவளியிடும் வப்�ா்மான் 
(queen pheromone), ்வழைக்கா� 
்தனீக்கழள ஒறறுழமயாக வசயல்பை 
ழவக்கிைது. ்மலும், ்வழைக்கா� 
்தனீக்களில் கருப்ழப வளரச்சிழய்த 
தடுக்கிைது. �ாணி ்தனீ சு�க்கும் 
வப்�ா்மான் ஒரு கூட்டில் அழைகா்ததல், 
அழை கட்டுதல் மறறும் உணவு 
்சகரி்ததல் ஆகிய வசயல்பாடுகழள்த 
தூண்டுகிைது.

 ஒரு கன்னி �ாணியானது 
முட்ழையிலிருநது வவளிவநத 5 - 10 
நாட்களுக்குள், பை (5-7) ஆண் 
்தனீக்களுைன் காறறில் (வபட்டியின் 
உள்்ள அல்ை) ் சரநது விநதுப் ழபயில் 
விநதணுக்கழள ்சமிக்கின்ைன. 
்சமிக்கப்பட்ை விநதணுக்கள் 
தீரநது்பாகும் வழ� அதன் வாழ்நாள் 
முழுவதும் கருவுறை முட்ழைகழள 
இடுகின்ைன.

மெமலக்கார  
மதனீக்களின் பணிகள்:
 ்வழைக்கா� ்தனீ ஒரு 

முழுழமயறை வபண் ஆகும். இருப்பினும், 

பூச்சியியல்

நைனீ  
வளரப்பு

பகுதி - 3
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ஒரு கூடு நீண்ை காைமாக 
�ாணி இல்ைாமல் இருநதால், 
இழவ முட்ழையிடுவழத்த 
வதாைஙகைாம். ் வழைக்கா� 
்தனீக்கள், கூட்டில் 
அழன்தது ் வழைகழளயும் 
வசய்கின்ைன.

 ்வழைக்கா� 
்தனீக்களின் கைழமகளில் 
பின்வருவன அைஙகும்: 

கூட்டிழன சு்ததம் 
வசய்தல், �ாணி மறறும் 
இளம் புழுக்களுக்கு 
உணவளி்ததல், கூட்டின் நுழைவாயிழை 
கா்ததல், வமழுகு சு�்ததல், அழைகழள 
அழம்ததல், மக�நதம் ் சகரி்தது ் தனாக 
மாறறுவது, அமிழ்தம் மறறும் நீர ் சகரிப்பு, 
அ�ச கூழ் தயாரிப்பது மறறும் புதிய 
வாழ்விை்தழத ்தடுவது ஆகியழவ. 

ஒரு ் வழைக்கா� ் தனீயின் ச�ாசரி 
ஆயுள் 40-50 நாட்கள் மட்டு்ம (உணவு 
்சகரிக்கும் காைம்) ஆனால் வாழ்க்ழக 
விடுமுழை காை்ததில் 6 மாதஙகள் வழ� 
நீடிக்கைாம்.

முட்ழையிடும் ்வழைக்கா� 
்தனீக்கள்: நீண்ை காைமாக �ாணி 
இல்ைாத சூழ்நிழையில், சிை ் வழைக்கா� 
்தனீக்களின் கருப்ழபகள் உருவாக்த 
வதாைஙகுகின்ைன, ்மலும் அழவ 
முட்ழைகள் கூை இடுகின்ைன, ஆனால் 
இழவ கரு்ததரிக்கப்பைாததால், 
ட்்�ான்கள் (ஆண் ்தனீ) மட்டு்ம 
உருவாகின்ைன. முட்ழையிடும் 
வதாழிைாளரகளால் ்பாைப்பட்ை 

முட்ழைகள் இழையூறு வடிவ்தழதக் 
வகாண்டுள்ளன மறறும் அழையின் 
ஒவவவாரு கை்ததிலும் பை முட்ழைகள் 
இைப்படுகின்ைன. இறுதியில் முட்ழையிடும் 
வதாழிைாளரகளுைன் கூடு 
அழிநதுவிடுகிைது.

ஆண் ்தனீக்களின் பணிகள்:

 ஒரு ஆண் ்தனீயின் ஒ்� 
வசயல்பாடு, ஒரு முழை துழணயுைன் 
( �ாணி ்தனீ ) ்சரவது. ஒவவவாரு 
ஆண் ் தனீக்கும் 3 முதல் 4 ் வழைக்கா� 
்தனீக்கள் உணவு வைஙகுகின்ைன. 
புதிய �ாணிகள் உருவாக்கப்படும் 
இனப்வபருக்க காை்ததில் மட்டு்ம ஆண் 
்தனீக்கழள ஒரு காைனி வளரக்கிைது. 
பின்னர அழவ காைனியில் இருநது 
வவளி்யறைப்பட்டு பட்டினியால் 
இைநதுவிடும். ்காழையில் ஆண் 
்தனீயின் அதிகபட்ச ஆயுள் 59 நாட்கள் 
ஆகும்.

- வதாடரும்...

கட்டுழ�யாளர: 

பா. பத்்மபிரியா, 
முதுநிழை ்வளாண் மாணவி, பூச்சியியல் துழை, 
அண்ணாமழைப் பல்கழைக்கைகம், சிதம்ப�ம்.  
மின்னஞ்சல்: priyabaluagri@gmail.com
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பாதுகாக்கப்பட்ை சாகுபடி என்பது 
ஒரு உயர வதாழில் நுட்ப  

முழையாகும். இது பயிரிைப்படும் 
தாவ�ஙகளுக்கு சாதகமான தட்ப வவப்ப 
சூைழை உருவாக்குகிைது. பல்்வறு 
முழைகளில் இநதியாவில் 
பாதுகாக்கப்பட்ை சாகுபடி முழைகளான 
பசுழமக்கூை அழமப்பு (விசிறி மறறும் 
திண்டு அழமப்பு), இயறழகயான 
காற்ைாட்ைம், நிைறகூைம், பாலி்ததீன் 
சு�ஙகம் மறறும் சு�ஙகப்பாழதயில் 
நைப்பது ஆகியழவ பயன்பாட்டில் 
உள்ளது. சரவ்தச அளவில் வநதரைாநது, 
ஜப்பான், பி�ான்ஸ், வஜரமனி மறறும் 
அவமரிக்கா ஆகிய நாடுகள் 
பாதுகாக்கப்பட்ை சாகுபடியின் ப�ப்பளவில் 
முன்னணியாக திகழ்கின்ைன. 
இநதியாவில் பசுழம கூைா�ஙகளில் 
பாதுகாக்கப்பட்ை வதாழில்நுட்ப சாகுபடி 
முழை 1990ம் ஆண்டில் ் தான்ைப்பட்ைது. 
இநதிய அ�சு பாதுகாக்கப்பட்ை 
சாகுபடியின் வளரச்சிக்காக பை 
திட்ைஙகழள துவக்கியுள்ளது. அதாவது 
்தசிய ்தாட்ைக்கழை திட்ைம் (என்.
எச்.எம்), ் தசிய ் தாட்ைக்கழை வாரியம் 
(என்.எச்.பி), ்தசிய ்வளாண்ழம 
முற்பாக்கு திட்ைம் (ஆர.்க.வி.ஒய்) 
மறறும் வைகிைக்கு மறறும் இமயமழை 
மாநிைஙகளுக்கான ்தாட்ைக்கழை 
திட்ைம் (எச்.எம்.என்.இ.எச்). 
பசுழமக்கூைம்/ நிைறகூைம் அழமப்பதறகு 
்தசிய ்தாட்ைக்கழை திட்ைம் 50% 
மானிய்தழதயும் மறறும் பூக்கள் மறறும் 
காய்கறிகளின் நைவு வபாருட்கழள 
வாஙகுவதறகு 50% மானிய்தழத 
வைஙகுகிைது. இநத திட்ை்ததின் மூைம், 

2005-06 முதல் 2017-18 வழ� 
இநதியாவில் பாதுகாக்கப்பட்ை 
சாகுபடியின் கீழ் (பசுழமக்கூை அழமப்பு 
(விசிறி மறறும் திண்டு அழமப்பு), 
இயறழகயான காற்ைாட்ைம், நிைறகூைம், 
பாலி்ததீன் சு�ஙகம் மறறும் 
சு�ஙகப்பாழதயில் நைப்பது) அைஙகிய 
வமா்தத ப�ப்பளவு சுமார 14136 
வெக்்ைர ஆகும். பாதுகாக்கப்பட்ை 
சாகுபடியின் அதிக ப�ப்பளழவ 
வகாண்டுள்ள மாநிைமாக ச்ததீஸ்கர, 
ஒடிசா, ஆநதி�ா, குஜ�ா்த, ம்ததியப் 
பி�்தசம், மகா�ாஷ்டி�ா மறறும் தமிழ்நாடு 
திகழ்கின்ைன. பாதுகாக்கப்பட்ை 
சாகுபடியில் தமிழ்நாடும் ஒரு முன்னணி 
மாநிைஙகளில் ஒன்ைாகும். தமிழ்நாட்டில் 
்தசிய ்தாட்ைக்கழை திட்ை்தழத 
வசயல்படு்ததுவதறகான முதன்ழம 
நிறுவனம் தமிைக ்தாட்ைக்கழை 
்மம்பாட்டு நிறுவனம் (TANHODA) 
ஆகும். இது 60% ம்ததிய அ�சு மறறும் 
40% மாநிை அ�சாஙக பஙகளிப்ழபக் 
வகாண்ை ம்ததிய நிதியுதவி்த திட்ைமாகும். 
தற்பாது, இநத திட்ைம் தமிைக்ததில் 
22 மாவட்ைஙகளில் வசயல்பட்டு 
வருகிைது. 

தமிழ்நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட்ை 
சாகுபடிழய ்மம்படு்ததுவதறகான 
மானியம் ்தசிய ்தாட்ைக்கழை 
திட்ை்ததின் கீழ் ஒரு பயனாளிக்கு 
அதிகபட்சமாக 4000 சது� மீட்ைர 
ப�ப்பளவுக்கு (ஒரு ஏக்கர) இநத 
வதாழில்நுட்ப்தழத வசயல் படு்ததுவதறகு 
கீ்ை வகாடுக்கப்பட்டுள்ள வமா்தத 
வசைவில் 50% மானிய்தழத இநதிய 
அ�சு வைஙகுகிைது.

பசுறம கூடாரங்்ளில் குறடமிள்ாய் ொகுபடி 
சைாழில்நுடபம்
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விவரங்கள் மதிப்ிடப்டட 
செலவு உதவி முறை

1. ்சுறமக்கூடம் (இயறற்கயான 
்காற்ைாடட அறமபபு)

a) 500 முதல் 1008 வறர

b) 1008 முதல் 2080 வறர

c) 2080 முதல் 4000 வறர

 
935/ ெதுர மீடடர் 

890/ ெதுர மீடடர்

844/ ெதுர மீடடர் 

 
50 ெதவீத மானியம் (உசெ 
வரம்பு: 4000 ெதுர மீடடர்)

2. நிழறகூடம் (குழாய் அறமபபு)

தடறடயான வற்க 3.25 மீ 
உயரம்

710/ ெதுர மீடடர் 

456/ ெதுர மீடடர் 

50 ெதவீத மானியம் (உசெ 
வரம்பு: 4000 ெதுர மீடடர்)

3. ்ைறவ விரடடும் வறல 35/ ெதுர மீடடர் 50 ெதவீத மானியம் (உசெ 
வரம்பு: 4000 ெதுர மீடடர்)

4. ்ாலிததீன் மூடாக்கு 32000/ செக்்டர்

36800/ செக்்டர் 
(மறலப்குதி 
்களுக்கு) 

50 ெதவீத மானியம் (உசெ 
வரம்பு: 2 செக்்டர்) 

ைானியம் வபறுெதற்கான 
தகுதிகள்

• வசாநத நிைஙகழள ழவ்ததிருக்கும் 
விவசாயிகள் தகுதியானவரகள் 
மறறும் கு்ததழகக்கு நிைம் 
இருநதால், கு்ததழக காைம் 
குழைநதபட்சம் 10 ஆண்டுகள் 
இருக்க ்வண்டும்

• நீரப்பாசன வசதிகள் கட்ைாயமாக 
இருக்க ்வண்டும்.

• விவசாயிகள் அழன்தது 
்தழவயான ஆவணஙகழளயும் 
விண்ணப்ப்ததுைன் இழணக்க 
்வண்டும்.

• ஆவணஙகள் நைப்பு காை்ததிறகு 
மட்டு்ம வசல்லுபடியாகும்.

ைானியம் வபற சைர்ப்பிக்க 
மெண்டிய ஆெணங்கள்

• விண்ணப்ப படிவம்
• HORTINET (www.hortinet.gov.

in) என்ை இழணயதள்ததில் பதிவு 
வசய்ய ்வண்டும்

• நிைப்பதிவுகள் (சிட்ைா மறறும் 
அைஙகல்)

• நிைவழ�பைம்
• கு்ததழக நிை்ததிறகான பதிவு 

வசய்யப்பட்ை கு்ததழக ஒப்பநதம்
• மண் மறறும் நீர ்சாதழன 

அறிக்ழககள்
• பாஸ்்பாரட் அளவு மூன்று 

புழகப்பைஙகள் 
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• குடும்ப அட்ழை / ஆதார 
அட்ழையின் நகல்

• வஙகி பாஸ் பு்ததக்ததின் நகல்கள்
• மானியம் 50,000-க்கு ்மல் 

இருநதால் அதறகான பி�மாண 
ப்ததி�ம் 

• பயனாளி வசயல்படு்ததும் பல்்வறு 
கட்ைஙகளின் கள புழகப்பைஙகள்

• பசுழமக்கூைம் முடிநததும் என்.எச்.
எம் ் ைா்காவுைன் நிைவழ� பைழக
ப சு ழ ம க் கூ ை ா � ங க ளி ல் 

குழைமிளகாய் சாகுபடியின் வவறறிக் 
கழத குழைமிளகாய் (்கப்சிகம் ஏனம்) 
நாடு முழுவதும் வளரக்கப்படும் மிகவும் 
பி�பைமான காய்கறி ஆகும். இது 
வபாதுவாக இனிப்பு மிளகு, வபல் வபப்பர 
அல்ைது சிம்ைா மிரச் என்று 
அழைக்கப்படுகிைது. மிளகாய் அதன் 
வடிவ்ததிலும் மறறும் அளவிலும் வபரிதும் 
மாறுபடும். பச்ழச, மஞ்சள் மறறும் சிவப்பு 
்பான்ை நிை்ததில் மிளகாய் காணப்படும். 

பசுழமக்கூை சாகுபடியில் 
மிளகாயின் வயது ஒரு வருை காைமாகும். 
தரமபுரி மாவட்ை்ததில் தட்பவவப்பநிழை 
்காழை காை்ததில் மிகவும் வவப்பமாகவும் 

(அதிகபட்சமாக 36 டிகிரி வசல்சியஸ்) 
மறறும் வைண்ைதாகவும் இருக்கும். 
பசுழமக்கூை்ததில் மிளகாய் சாகுபடி 
வசய்யும் மூன்று முன்்னாடி 
விவசாயிகளின் வவறறி அனுபவஙகழள 
(பைம் 1, 2, 3 & 4) தமிழ்நாட்டில் உள்ள 
தரமபுரி மாவட்ைம் காரிமஙகைம் 
வதாகுதியில் ் சகரிக்கப்பட்ை விவ�ஙகள் 
கீ்ை வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

படம் 1: குமடமிளகாய் 
சாகுபடிக்கான பசுமைக்கூட 

அமைப்பு 

படம் 2: பசுமைக்கூட திடட விெரங்கள்
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படம் 3: பசுமைக்கூட 
வதாழில்நுடப சாகுபடியில் 
குமடமிளகாயின் ெளர்ச்சி 

ைற்றும் ைகசூல்
படம் 4: குமடமிளகாயின் 
வெவமெறு ெண்ணங்கள் 

குழைமிளகாய் சாகுபடி வசய்ய 
கூைா�ஙகழள நிறுவுவதறகான வசைவு 
கூைா�ஙகழள நிறுவுவதறகான வமா்தத  
வசைவு 37.46 ைட்சம், இதில் 17.24 
ைட்சம் (கூைா�ம் அழம்ததல் + 
நீரப்பாசனம் மறறும் வசாட்டுநீரப்பாசன 
முழை + நைவு வபாருட்கள்) மானியமாக 
வபைப்பட்ைது (பைம் 5). வமா்தத 

நிறுவுவதறகான வசைவில், கூைா�ம் 
கட்ைழமப்ழப அழமப்பதறகு 32.47 
ைட்சம் (86.69%) மறறும் நீரப்பாசன 
முழை மறறும் உபக�ணஙகளுக்கு 3.67 
ைட்சம் (9.80%) ஆகும். நிை 
்மம்பாட்டுக்கான வசைவு 1.32 ைட்சம் 
(3.51%) ஆகும்.

படம் 5: குமடமிளகாய் சாகுபடிக்கான கூடாரங்கமள 
நிறுவுெதற்கான வசலவு
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கூடாரங்களில் குமடமிளகாய் 
சாகுபடி வசய்ெதற்கான வசலவு

மிளகாய் சாகுபடிக்கான வமா்தத 
வருைாநதி� வசைவு 12.22 ைட்சம், இதில் 
வமா்தத முதலீட்டு வசைவு 5.22 ைட்சம் 
(42.7%) மறறும் வமா்தத நழைமுழை 
வசைவு 7.0 ைட்சம் (57.3%). முதலீட்டு 
வசைவுகளில் நிை்ததின் வாைழக, நிை 
வருவாய், நிழையான மூைதன்ததின் 
வட்டி, பயிர ஸ்தாபன்ததிறகான 
கைனளிப்பு வசைவு மறறும் ் தய்மானம் 
ஆகியழவ அைஙகும். முதலீட்டு 
வசைவுகளில், நிழையான மூைதன்ததின் 
வட்டி ஒரு வபரிய பஙகிறகும் (19.9%), 

பின்னர ் தய்மானம் (19%) ஆகியழவ 
அைஙகும் (பைம் 6). 

இயநதி� வாைழக, நைவு வபாருள், 
பயிர பாதுகாப்பு, இயறழக உ�ஙகள், 
இ�சாயன உ�ஙகள், மனித உழைப்பு, 
நீரப்பாசன கட்ைணஙகள், வபாதிகட்டுதல் 
மறறும் ்பாக்குவ�்தது, இத� மறறும் 
வதாழிறபாடு மூைதன்ததின் வட்டி 
ஆகியழவ நழைமுழை வசைவுகள். 
நழைமுழை வசைவுகளில், 
உழைப்பிறக்கான வசைவுகள் மிக 
உயரநதழவ (25.8%), அழத்த 
வதாைரநது வபாதிகட்டுதல் & 
்பாக்குவ�்தது (11.5%) மறறும் நைவு 
வபாருட்கள் (7.9%). 

படம் 6: கூடாரங்களில் குமடமிளகாய் சாகுபடி  
வசய்ெதற்கான வசலவு (%)

குழைமிளகாய் சாகுபடியின் மகசூல் 
மறறும் வருமானம் 

மிளகாய் விழளச்சலிருநது ஒரு 
ஏக்கரில் ஆண்டுக்கு 48 ைன் வழ� 

கிழைக்கின்ைன் (அட்ைவழண 1). ஒரு 
கி்ைா மிளகாயின் ச�ாசரி விழை  36 
ஆகும். மிளகாய் சாகுபடியிலிருநது 
வமா்தத மறறும் நிக� வருமானம் 17.28 
ைட்சம் மறறும் 5.06 ைட்சம்.
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ஒரு ஏக்்கருக்கு செடி்களின் எண்ிக்ற்க 12000
ஒரு செடியின் ம்கசூல் (்கி்லா) 4
சமாதத ம்கசூல் (டன் / ஏக்்கர்) 48
ஒரு ்கி்லா  விற்றன விறல 36
சமாதத வருமானம் (லடெம்) 17.28
சமாதத செலவு்கள் (லடெம்) 12.22
நி்கர வருமானம் ( லடெம்) 5.06

பசுமை கூடாரங்களில் 
குமடமிளகாய் சாகுபடியின் 

நன்மைகள்
• அதிக உறப்ததி்ததிைன் மறறும் 

இைாபம்
• உறப்ததியில் சிைநத த�ம்
• நீர மறறும் உ�ஙகளின் திைழமயான 

பயன்பாடு
• பூச்சிகள் மறறும் ்நாய்களின் 

்மைாண்ழம
• வருை முழுவதும் சாகுபடி
• கூடுதல் ்வழைவாய்ப்பு 

உருவாக்கம்

பசுமை கூடாரங்களில் 
குமடமிளகாய் சாகுபடியில் 

உள்ள சொல்கள்
• அதிக மூைதன முதலீடு: 

கூைா�ஙகளில் மிளகாய் 
சாகுபடியின் கட்ைழமப்புகழள 
உருவாக்குவதறகு ஆ�ம்ப்ததில் 
அதிக முதலீடு ்தழவப்பட்ைாலும், 
இது விவசாயிகளுக்கு அதிக 
வருமான்தழத அளிக்கிைது. 
என்வ, பல்்வறு ்வளாண் 
காைநிழை மண்ைைஙகளுக்கு ஏறை 
குழைநத விழையில் கூைா�ஙகளின் 
வடிவழமப்புகழள உருவாக்க 
்வண்டிய அவசியம் உள்ளது.

• நைவுப் வபாருட்களின் அதிக 
விழை: மிளகாயின் விழதகள் 

மறறும் நைவுப் வபாருட்களின் 
விழை மிக அதிகம். இருப்பினும், 
நைவுப் வபாருட்கழள 
வாஙகுவதறகும், கூைா�ஙகளில் 
மிளகாய் பயிரிடுவதறகும் ஆ�ம்ப 
ஆண்டில் அ�சாஙகம் 50% 
மானிய்தழத வைஙகுகிைது. இது 
நிழையான வருமான்தழத ஈட்ை 
்பாதுமானதாக இல்ழை. என்வ, 
நைவுப் வபாருட்களுக்கான 
மானிய்த திட்ைம் ஒவவவாரு 
ஆண்டும் வதாை�்வண்டும்.

• சரியான சநழத வசதிகள் இல்ழை: 
காரிமஙகைம் பகுதியில் 
உறப்ததிக்கான சநழத 
இல்ைாழமயால் ஓசூரிலிருநது 
வரும் வியாபாரிகளுக்கு தஙகள் 
விழளவபாருட்கழள விறக 
்வண்டிய கட்ைாய்ததில் உள்ளனர. 
என்வ, விவசாயிகள் 
உறப்ததியாளர அழமப்ழப 
உருவாக்குவதறகும், உறுதியான 
மறறும் நிழையான 
வருமான்ததிறகாக விவசாயிகழள 
பல் வபாருள் அஙகாடி மறறும் 
சநழதகளுைன் இழணக்கும் 
்தழவ உள்ளது.

• பூச்சி மறறும் ்நாய்களின் தாக்கம்: 
கூைா�ஙகளில் மிளகாய் 
சாகுபடியில் கட்டுப்படு்ததப்பட்ை 
சூைலில் வளரக்கப்படுவதால் 
பூச்சிகள் மறறும் ்நாய்கள் 
ஏறபடுவது ஒரு பி�ச்சிழனயாகும். 



14இதழ் - 11, ஆடி

என்வ, விவசாயிகளுக்கு 
வதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்கழள 
வைஙகுவதறகாக ்தாட்ைக்கழை்த 
துழை மறறும் இத�்த துழைகள் 
மூைம் பூச்சிகள் மறறும் ் நாய்கழள 
நிரவகிப்பது குறி்தது 
விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணரவு 
ஏறபடு்தத ்வண்டும்.

விெசாயிகளின் வதாடர்புக்கு:
• திரு. ்க.�ாஜா த/வப கண்ணன், 

்மாட்டூர கி�ாமம், பநத�ெள்ளி, 
காரிமஙகைம் வதாகுதி, தரமபுரி 

மாவட்ைம், தமிழ்நாடு - 635123 
(வதாழை்பசி: 7708534029; 
9025263866).

• திரு வி.சிவகுரு த/வப வ�த�ாஜன், 
்மாட்டூர கி�ாமம், பநத�ெள்ளி, 
காரிமஙகைம் வதாகுதி, தரமபுரி 
மாவட்ைம், தமிழ்நாடு - 635123 
(வதாழை்பசி: 8870355738).

• திருமதி டி. �ாஜம்மாள் க/வப 
திம்ம�ாஜ், ்மாட்டூர கி�ாமம், 
பநத�ெள்ளி, காரிமஙகைம் 
வதாகுதி, தரமபுரி மாவட்ைம், 
தமிழ்நாடு - 635123.

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

கட்டுழ�யாளரகள்:

முனை்வர்்கள் பி. பிர்காஷ 1, து. செ்கநாதன் 1,  
்க. பிரவ்மாத் கு்மார் 2,  மு. செந்திலகு்மார் 1,  

்மற்றும் ஷீலா இம்்மானுவ்வல 1 

1 ஐ. சி. ஏ. ஆர - ம்ததிய கிைஙகு பயிரகள் ஆ�ாய்ச்சி நிழையம், ஸ்ரீகாரியம், 
திருவனநதபு�ம் 695017, ்க�ளா 2 ஐ. சி. ஏ. ஆர - இநதிய ்வளாண் 

ஆ�ாய்ச்சி நிழையம், புது தில்லி 110012.

மின்னஞ்சல்: prakashiari@yahoo.com 
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கைநத சிை ஆண்டுகளாக நீரநிழை 
்மைாண்ழமயில் மழைநீர ் சகரிப்பு 

முக்கிய்ததுவம் வபறறு வருகிைது. 
குறிப்பாக வீடுகளில், வணிக 
வளாகஙகள், வதாழில் சாழைகளில் 
அதிகளவு மழைநீர ்சகரிப்பு 
கட்ைழமப்புகள் உருவாக்கும் 
வழிமுழைகளும் உருவாக்கப்பட்டு, 
நழைமுழையில் வசயல்பாட்டில் நாடு 
முழுவதும் உள்ளது. இ்ததழகய 
நழைமுழை சூைலில் ்க�ளா மாநிை 
்வளாண் துழை "காசர்காடு" 
மாவட்ை்ததில் உள்ள 50,000 வெக்ைர 
நிை்ததில் சாகுபடி வசய்யப்பட்டுள்ள 10 
ைட்சம் வதன்ழன ம�ஙகள் மழைநீழ� 
்சகரிக்கும் கட்ைழமப்ழப உருவாக்கி 
நிை்ததடி நீழ� பாதுகாக்கும் முயறசியில் 

ஈடுபட்டு வருகிைது. ஒரு வதன்ழன 
ம�ம் வாயிைாக 1.75 ைட்சம் லிட்ைர 
தண்ணீழ� ் சகரி்தது, ் சமிக்க முடியும். 
இதழன அடிப்பழையாகக் வகாண்டு 
சுமார 5 ைட்சம் வதன்ழன ம�ஙகளில் 
இ்ததிட்ைம் நழைமுழைப்படு்ததப்பட்டு 
வருகிைது. இ்ததிட்ை்ததின் வாயிைாக 
இயறழக உ�ஙகள் வகாண்டு தற்பாது 
உள்ள 28 பஞ்சாய்ததுக்கள் ்தரவு 
வசய்யப்பட்டு தற்பாது நழைமுழையில் 
உள்ள மகா்தமா காநதி ஊ�க ்வழை 
வாய்ப்பு திட்ை்ததின் வாயிைாக வதன்ழன 
ம�ஙகளுக்கு அருகில் 1 அடி ஆைம் 
மறறும் ஒரு அடி இழைவவளியில் சுறறி 
்தாண்ைப்பட்டு இதில் இயறழக உ�ஙகள் 
மறறும் சுண்ணாம்பு ்பாைப்படுகிைது. 
இப்பணிகள் ஜூழை மாத்ததிறகு 

ந்ரளா மாநிலத்தில் சைன்ற் ொகுபடியில் 
புதிய மறழநீர நெ்ரிப்பு முயறசி்ள்

ொகுபடி
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வடிவமைப்பு

ஸடார வீரா, சேலம்
மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிெக்தி மின் ஊட்க் குழு
செல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிெக்தி இைழுக்கு விளம்பரம் ச்ாடுக்் 99407 64680
என்்ற வாடஸஅப் எண்ணிறகு சைாடரபு ச்ாள்ளலாம்.

கட்டுழ�யாளர:

முனை்வர். தி. ராஜ் பிரவின், 
இழணப் ்ப�ாசிரியர, ்வளாண் விரிவாக்க்ததுழை, 

அண்ணாமழைப் பல்கழைக்கைகம்.  
மின்னஞ்சல்: trajpravin@gmail.com

முன்பாக குறிப்பாக பருவமழை 
துவஙகுவதறகு முன்பாக 
துவஙகப்பட்டுள்ளது. இப்பா�ம்பரிய 
்வளாண் முழையில் மாநிை ் வளாண் 
துழை வாயிைாக வதன்ழன ம�ஙகளுக்கு 
இழை்ய வதன்ழன நார கழிவுகழள 
புழத்தது அதிகப்படியான மழைநீழ� 
்சகரிக்கவும் ஆ்ைாசழன 
வைஙகப்பட்டுள்ளது.

தற்பாது இப்புதிய திட்ை்ததின் 
வசயல்முழை விளக்கம் மாவட்ை ஆட்சியர 
அவரகளின் பண்ழண வளாக்ததில் 
்வளாண் துழை வாயிைாக 
வசயல்படு்ததப்படுகிைது. வதன்கிைக்கு 
பருவமழை வாயிைாக சுமார 3000 

மில்லிமீட்ைர மழை வபய்யும் என்று 
கணக்கிைப்பட்டு உள்ள நிழையில் 
வதன்ழன ம�ஙகழள வகாண்டு 
மழைநீழ� ்சகரிக்கும் முழை நமது 
நாட்டிற்க மழைநீர ்சகரிப்பில் முன் 
உதா�ணமாக உள்ளது என்பதும், இதில் 
தற்பாது உள்ள நூறு நாள் ்வழை 
திட்ை பணியாளரகழள இழண்ததும் 
விவசாயிகளுக்கு ஒரு வதன்ழன 
ம�்ததிறகு ரூ.40 வழ� வைஙகி ஊக்கம் 
தருவதால் நம்மால் சிைநத முழையில் 
மழைநீழ� ்சகரிக்கப் வசய்து நமது 
எதிரகாை தண்ணீர ்தழவழய 
சநதிக்கச் வசய்ய முடியும் என்பதில் 
சந்தகமில்ழை.
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தமிைக்ததில் அதிக அளவு 
பயிரிைக்கூடிய பயி�ாக ம�வள்ளி 

திகழ்கிைது. இதன் கிைஙகானது 
கார்பாழெட்்�ட் மறறும் ழவட்ைமின்-
சி நிழைநது காணப்படுகிைது. வளரும் 
நாடுகளுக்கு ம�வள்ளியானது ஒரு 
பி�தான பயி�ாக கருதப்படுகிைது. ் மலும் 
இதன் கிைஙகானது சழமயலுக்கும் மறறும் 
பை வணிக முக்கிய்ததுவம் வாய்நத 
வபாருட்களான �வா, ஜவவரிசி,  ழமதா 
மறறும் மதுபான உறப்ததியில் 
பயன்படுகிைது. ் மலும் காகிதம் மறறும் 
ஜவுளி உறப்ததியிலும் வபரும் 
பஙகளிக்கிைது. இ்ததழகய வணிக 
முக்கிய்ததுவம் வாய்நத ம�வள்ளியிழன 
நாறைஙகால் முழையில் த�மான 
நாறறுக்கழள உறப்ததி வசய்து நிை்ததில் 
நைவு வசய்து விழளச்சழை அதிகரிக்கைாம்.

விமதத்துண்டுகமள உற்பத்தி 
வசய்தல்

 நல்ை த�மான ழவ�ஸ் ்நாய் 
வதாறறு இல்ைாத வசடியிழன 
்தரநவதடு்தது அதன் குச்சிகழள 
விழதகளுக்காக பயன்படு்தத 
்வண்டும்.

 விழதக்குச்சிகழள ்சகரி்தத 
பிைகு அதழன சிறிது காைம் உை� 
ழவப்பதனால் முழளப்பு திைழன 
அதிகரிக்கைாம். 

  வைக்கமாக 15-20 வச.மீ நீளமுள்ள 
தண்டு குச்சிகழள 
பயன்படு்ததுவாரகள்.

 இப்்பாது ்மம்படு்ததப்பட்ை 
முழையில் குழைவான சிறு 
தண்டுக்குச்சிகழளப் பயன்படு்ததி 
அதிக விழளச்சழை வபைைாம். 
அவவாைானழவ,

சிறு துண்டுகள் (Mini setts)
• 4 கணு துண்டுகள் (4 Budded 

setts)
• 2 கணு துண்டுகள் (2 Budded 

setts)
• நுனி துண்டுகள் (Tip cuttings)
 இவவாைாக உறப்ததி வசய்யப்பட்ை 

விழத்த துண்டுகள் எவவித ்நாய் 
தாக்குதல் இல்ைாமலும், கணுக்கள் 
்சதமழையாமலும் மறறும் சம 
அளவுள்ள துண்டுகளாக இருக்க 
்வண்டும்.

சிறு துண்டுகள் (Mini Setts) 
வைக்கமான முழையில் 2 வச.மீ 

நீளமுள்ள, 10-12 கணுக்கள் உள்ள 
குச்சிகழள பயன்படு்ததுவாரகள் ஆனால் 
சிறு துண்டுகள் மூைம் குழைநத 
குச்சிகழள பயன்படு்ததி துண்டுகளின் 
வபருக்க விகித்தழத அதிகரிதிக்கைாம்.

மரவள்ளி கிழங்கின் நாற்றங்்ால் செய்முற்ற
நாறறு உறபத்தி

நுனி துண்டுகள்
(Tip Cuttings)

2 கணு துண்டுகள் 
(2 Budded Setts)

4 கணு துண்டுகள் 
(4 Budded Setts)
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வபருக்கத்திறன் ஒப்பீடு

 

ஒற்மற தண்டு 5 துண்டுகள் 
ைடடுமை

(5 Cuttings only)

60 சிறு துண்டுகள்      
(Mini Setts)
(5 Cuttings only)

விமத துண்டுகமள மநர்த்தி 
வசய்தல்

விழத துண்டுகழள தயார வசய்த 
பிைகு ்நாய் தாக்குதலில் இருநது 
காப்பதறகு பூஞ்சாண வகால்லிகள் 
்பான்ைவறழை பயன்படு்ததைாம். 
அவவாைாக 1 லிட்ைர தண்ணீரில் 1 
கி�ாம் காரவபன்ைாசிம் கழ�சழை 
தயாரி்தது அதில் துண்டுகழள 15 நிமிைம் 
வழ� ஊைழவக்க ்வண்டும்.

நாற்றங்கால் மைலாண்மை
 நாறைஙகாலிறகு 35% 

நிைறபாஙகான மறறும் நீர வசதி 

அருகில் உள்ள இை்தழத ்தரவு 
வசய்ய ்வண்டும்.

 1 மீட்ைர அகைமும், 20 வச.மீ 
உய�மும் மறறும் ்தழவயான 
அளவு நீளம் வகாண்ை 
்மட்டுப்பா்ததி அழம்தது அதில் 
சிறு துண்டுகழள நைவு  
வசய்யைாம். 

மூன்று முமறகளில் நடவு 
வசய்யலாம்

• வசஙகு்ததான நைவு (900)
• சாய்வான நைவு (450)
• கிழைமட்ை நைவு

வசங்குத்தான நடவு (900) சாய்ொன நடவு (450) கிமடைடட நடவு
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 துண்டுகழள 5×5 வச.மீ 
இழைவவளியில் ்மட்டுப்பா்ததியில் 
நைவு வசய்ய ்வண்டும்.

 துண்டுகள் 9 -15 நாட்களுக்குள் 
முழளக்க ஆ�ம்பி்ததுவிடும்.

 15-25 நாட்களுக்கு பிைகு முழள்தத 
நாறறுக்கழள நிை்ததில் நைவு 
வசய்யைாம். 

 முழளக்காத ்நாய் மறறும் பூச்சி 
தாக்குதலுக்கு உள்ளான 
நாறறுக்கழள நாறைஙகாலில் 
இருநது நீக்கிவிைைாம்.

 நல்ை த�மான நாறறுகழள மட்டு்ம 
நாறைஙகால் மூைமாக வபறறு 
விழளச்சழை அதிகரிக்கைாம்.

கட்டுழ�யாளர:  

ப. செயெங்்கரன்
இளநிழை ்வளாண்ழம,

இளநிழை ஆ�ாய்ச்சியாளர,
சுறறுச்சூைல் அறிவியல் துழை,

தமிழ்நாடு ்வளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம், 
்காழவ -3.

மின்னஞ்சல் : jayasankar.js03@gmail.com

மைடடுப் பாத்தியில் நடப்படடுள்ள ைரெள்ளியின் சிறு துண்டுகள்
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ைாைமழ மபாற்றுதும்!

நிை்ததிழன ஐநதிழனயாய் பிரி்ததான் 
தமிைன். இழவ நிை்ததின் பண்ழப 

ழவ்தது மட்டுமன்றி அதில் நீரின் பஙகும் 
ழவ்தது்ததான். குறிஞ்சி அதிக ஈ�ப்பதம் 
வகாண்ை குளிரநத பகுதி, முல்ழை 
நதிகள் பாயும் காடுழைய பகுதி, மருதம் 
வயல் சாரநத ் வளாண் பகுதி, வநய்தல் 
நீர நிழைநத கைலில் நீட்சி, பாழை நீர 
அறை நிை்ததின் வைட்சி இப்படி 
நிைஙகளும் நீ�ால் தான் பிரிக்கப்பட்ைன 
குளிரநத மழை ்மகஙகள் சூழ்நத 
குறிஞ்சி ் சாழையாகவும் உைக மழையில் 
ஒரு சதவீதம் கூை வபைாத நிைஙகள் 
பாழையாகவும் இருப்பது யா�ால் எல்ைாம் 
நீ�ால்.

  இவவுைகில் பை இைஙகளில் 
பச்ழச ் பாரழவ ் பார்ததியதரக்கும் பை 
இைஙகள் பாழை ஆனதறகும் ஒ்� 
கா�ணம் மழைதான். வவப்பமாகும் நீர 
ஆவியாகி ்மல் எழுநது மீண்டும் 
குளிரநது மழை வபாழிகிைது. இருநதும் 
எல்ைா மழை நீரும் பூமிழய அழைவதில்ழை 
சிை அப்படி்ய ஆவியாகி விடுகின்ைன. 
ஒவவவாரு வநாடியும் 16 மில்லியன் ைன் 
நீர ஆவியாகிைது. 

அ்த ்பால் உைகில் ஒவவவாரு 
வநாடியும் 16 மில்லியன் ைன் மழையும் 
வபாழிகிைது. இழத்ய நாம் நீர சுைறசி 
(water cycle) என்கி்ைாம்.   இது 
மழைக்கான, மழை உருவாக்க்ததிறகான 
ஒரு சுருஙகிய விளக்கம்.

ைான் அமிழைம் என்றுணரற பாறறு...
நீர (பகுதி-6)
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்வளாண்ழமக்கும் மழையின் பஙகு 
மிகவும் முக்கியமாகும். உைகின் 80% 
நிைம் மழைழய நம்பி்ய ் வளாண்ழம 
வசய்யும் வானம் பார்தத பூமிதான். 60 
சதவீத உணவு உறப்ததி மழைழய நம்பி 
நைக்கின்ைன. இநதியாவில் இருக்கும் 
விவசாய நிைஙகளில் 70% புஞ்ழச நிைம் 
ஆகும். வபரும் பகுதி விவசாயிகளும் 
இஙகு மழைழய நம்பி ்வளாண்ழம 
வசய்பவரகள் தான். இங்க வைகிைக்கு 
பருவமழை ஒருநாள் தவறுவது 24 
ஆயி�ம் ் காடி நஷ்ை்தழத ஏறபடு்ததுகிைது. 
இடி மின்னலுைன் வபாழியும் மழை 
காறறில் இருக்கும் ழநட்�ஜழன கி�கி்தது 
வருவதால் அழவ பயிரகளுக்கு கூடுதல் 
வளம் ்சரக்கின்ைன. 

இப்படி மழை ்வளாண்ழமயிலும் 
நம் அன்ைாை வாழ்க்ழகயிலும் பை 
வழககளில் நமக்கு உதவுகிைது உைகின் 
சு்ததமான நீரின் அளவு வவறும் ஒரு 
சதவீதம் தான். அதிலும் அதிகமானழவ 
பனிக்கட்டிகளாக்வ உள்ளன. என்வ 
மிச்ச நீரின் ் தழவழய நாம் மழைழயக் 
வகாண்டுதான் நிழைவு வசய்கி்ைாம். 
வருைா வருைம் இநத பூமியில் ஒரு 
மில்லியன் வமட்ரிக் ைன் மழை பூமியில் 
வகாட்டிதீரக்கிைது. இநதியாவில் வபய்யும் 
மழைழய மட்டும் ்சமி்ததால் 
நிை்ததிலிருநது முைஙகால் அளவு நீர 
மிச்சப்படுமாம். ஆனால் நமது நிழை்யா 
அதிகமான மழை வபாழியும் சி�புஞ்சியில்  
கூை சிை மாதஙகள் தண்ணீர பஞ்சம் 
தான். 

இநதியாவின் ச�ாசரி மழை அளவு 

1194 மில்லி மீட்ைர. தமிைக்ததின் வமா்தத 
மழை அளவு வருை்ததிறகு 950 மில்லி 
மீட்ைர இருநதும் ஒவவவாரு ் காழையிலும் 
நாம் நீருக்காக, குடிநீருக்காக 
அல்ைாடுகி்ைாம். கா�ணம் முழையான 
மழை நீர ்சமிப்பு அழமப்புக்ளா 
திட்ைஙக்ளா இல்ைாழம தான். 
உதா�ணம் வசன்ழனயில் ஒருநாளில் 
ஒரு மில்லிமீட்ைர மழை என்பது 17 .40 
்காடி லிட்ைர நீர ஆகும். இது 
வசன்ழனயின் குடிநீர ்தழவயில் 
பாதியாகும். இப்படி மழை எல்ைா 
பகுதிகழளயும் தன் கருழணயால் 
அனுதினமும் நிழனக்க்ததான் வசய்கிைது. 
2003 ஆம் ஆண்டு சதா�ாவில் ஏறபட்ை 
வபரு மழையில் அங்க தறகாலிக 
வவள்ளம் வநதழத நாம் மைப்பதறகில்ழை. 
இப்படி எல்ைா பக்கமும் வபய்யும் மழை 
வபய்யாத இைம் அண்ைாரடிகா தான். 
ஆமா உைகின் வைண்ை பகுதி (மழை 
இல்ைாத பகுதி) என்று அழததான் 
ஆய்வாளரகள் கருதுகின்ைனர. மழை 
தான் அருவிகளின் நதிகளின் 
உருவாக்கம். வபய்யும் மழை வாய்க்கால் 
வழி ஓடினாள் நதியாகிைது மழை 
இடுக்குகளில் ஓடினாள் அருவி ஆகிைது.

இப்படி மழை வசய்யும் 
அதிசயஙகளும் ஆச்சரியஙகளும் ஏ�ாளம் 
தான். சரி மழைழய எப்படி அளப்பது? 
உைகின் எல்ைா இைஙகளிலும் மழை 
ஒன்ைாக்ததான் வபய்கிைதா? 

-இமெவயல்லாம் அடுத்த 
இதழில்...

கட்டுழ�யாளர: 

அன்பன் செ. விகவைஷ, 
இளநிழை ்வளாண்ழம பட்ைதாரி, குளி்ததழை. 

வதாைரபு எண்: 8344848960,  
மின்னஞ்சல்: vickysvicky42@gmail.com
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ரூ்காஸ் சுருள் வவள்ழள ஈக்கள், 
வதன்ழனழய்த தாக்கி அதிக 

்சதமுண்ைாக்கும் ஒரு சாறு உறிஞ்சும் 
பூச்சியாகும். வதன்ழனயில் இதன் 
தாக்குதல் முதன் முதைாக 2004ம் 
ஆண்டில் ம்ததிய அவமரிக்காவின் 
கிைக்கு கைறகழ�்யா� நாைான வபலிஸ் 
நாட்டில் மாரட்டின் என்ை விஞ்்ானியால் 
கண்ைறியப்பட்ைது அதன் பின் 2009ம் 
ஆண்டில் அவமரிக்காவின் வதன் 
பி்ளாரிைா மாகாண்ததில் வதன்பட்ைது.

கைநத மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 
்மைாக நம் நாட்டில் இப்புதிய வழகப் 
பூச்சிகளின் பாதிப்பு வதன்ழனயில் 
வபாள்ளாச்சி மறறும் அதன் சுறறுவட்ைா�ப் 
பகுதிகளில் (குறிப்பாக தமிைக ் க�ளா 
எல்ழை்யா� பகுதிகளில்) அதிகப்படியாக 
காணப்படுகிைது. தமிைக்ததின் 
பிைபகுதிகளான ஈ்�ாடு, திருப்பூர, 
தஞ்சாவூர, புதுக்்காட்ழை மறறும் 
திருவாரூர ஆகிய மாவட்ைஙகளிலும் 
இப்பூச்சிகளின் தாக்குதல் வதன்படுகிைது.

ொழ்க்மக சுழற்சி 
இச்சுருள் வவள்ழள ஈக்களின் 

வாழ்க்ழக சுைறசி வமா்ததம் 30 நாட்கள் 
ஆகும் (வவட்பநிழை 27°C ல்). இழவ 
வமா்ததம் ஐநது வளரச்சி நிழைகழள 
வகாண்ைது. 

முடமடப் பருெம் 
வபண் வவள்ழள ஈக்கள் 

இழைகளின் கீழ்ப்ப�ப்பில், சுருள் 
சுருளான வடிவழமப்பில் முட்ழைகழள 
இட்டு வவண்ணிை வமழுகு ்பான்ை 
துகள்களால் அவறழை மூடி விடுகின்ைது. 
முட்ழைகள் நீள் வட்ை வடிவ்ததில் வவளிர 

(அ) அைர மஞ்சள் நிை்ததில் 
இருக்கின்ைன. இப்வபண் பூச்சிகள் தாவ� 
இழை ப�ப்புகள் மட்டுமின்றி, வாகனஙகள் 
மறறும் இத� வபாருள்களின் மீதும் 
முட்ழையிடும் தன்ழமயுழையது.

இளம் பருெம்/கூடடுப்புழு பருெம் 
இப்பூச்சிகள் இளம்பருவம் இ�ண்டு 

நிழைகழள வகாண்ைது. முட்ழையிலிருநது 
வவளிவநத முதல் நிழை இளம்பருவப் 
பூச்சிகள் நகரும் தன்ழம வகாண்ைது. 
ஊசி ்பான்ை வாய் அழமப்ழபக் 
வகாண்ை இப்பூச்சிகள் இழைப் 
பகுதியிலிருநது சாழை உறிஞ்சி 
உயிரவாழ்கின்ைன. ஆ�ம்ப்ததில் நீள்வட்ை 
வடிவ்ததில் தட்ழையாக காணப்படும். 
இழவ அடு்தத நிழையில் சற்ை 
உருண்ழை வடிவில் உருமாறுகின்ைன. 
இநத இ�ண்ைாம் நிழை இளம்பருவ 
பூச்சிகள் 1.1- 1.5 மி.மீ நீள்ததில் 
தஙகநிை்ததில் காணப்படும் இழவ 
அைரநத பஞ்சு ்பான்ை வவண்ணிை 
இழைகழள உருவாக்குகின்ைன. 
இவறறின் அடு்தத நிழையான கூட்டுப்புழு 
பருவ்தழத வகாண்்ை இதன் 
சிறறின்தழத அழையாளம் காண 
இயலும். 

பூச்சி நமலாண்றம
சைன்ற்யில் சுருள் சவள்றள ஈ ைாக்குைலும்  
அைன் ஒருங்கிறணநை பயிர பாது்ாப்பு முற்ற்ளும்
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முதிர்நத பருெம் 
இைக்ழககழளக் வகாண்ை ரூ்காஸ் 

சுருள் வவள்ழள ஈக்களின் முதிரநத 
பருவம், சாதா�ண வவள்ழள ஈக்கழளவிை 
மூன்று மைஙகு அளவில் வபரியது (25 
மி.மீ). இழவ சுறுசுறுப்பறறு மநத 
நிழையில் காணப்படும். தாய்ப்பூச்சிகளின் 
இைக்ழககளில் ஒழுஙகறை (வடிவமறை) 
ஒரு ்ஜாடி பழுப்புப் பட்ழைகள் 
காணப்படும். ஆண் பூச்சிகளின் உைலின் 
பின் நுனியில் இடுக்கி ்பான்ை 
அழமப்பிழன காணைாம்.

தாக்குதலுக்கான அறிகுறிகள் 
இழைகளின் கீழ் ப�ப்பில் சுருள் 

சுருளாக இப்பூச்சிகளின் முட்ழைகள் 
காணப்படும். முட்ழைகள் அைரநத 
வவண்ணிை வமழுகு்பான்ை துகள்களால் 
மூைப்பட்டிருக்கும். இவறறின் 
உைலிலிருநது சு�க்கும் ஒரு வழக ் தன் 
்பான்ை இனிப்பு தி�வ்ததினால், 
கரும்பூஞ்சணம் வபருமளவில் அதன்்மல் 

வளரநது இழைப்ப�ப்பு முழுவதும் கருப்பு 
நிைமாக மாறிவிடும். இதனால் ஒளிச் 
்சரக்ழக தழைப்பட்டு வதன்ழனயின் 
காய்ப்பு்ததிைன் பாதிக்கப்படுகின்ைது. 
இவறைால் பாதிக்கப்பட்ை இழைகளில், 
இப்பூச்சிகள் சு�க்கும் இனிப்பு 
தி�வ்ததிறகாகக் கூடும் எறும்புகழளக் 
காணைாம். இப்பூச்சிகளினால் 
இழைகளின் சாறு உறிஞ்சப்பட்டு, 
வதன்ழன இழைகள் வபருமளவில் 
பாதிக்கப்பட்ைாலும், வதன்ழன 
முழுவதுமாக இைநதுவிடுவதில்ழை.

தாக்கப்படும் பிற பயிர்கள் 
ைற்றும் வசடிகள்

இப்பூச்சிகள் நூறறுக்கும் ் மறபட்ை 
தாவ�ஙகழள்த தாக்கி ்சத்தழத 
ஏறபடு்ததுகின்ைது.  இவறறுள் 
வதன்ழனழய்த தவி� மா, வாழை, 
வகாய்யா, சப்்பாட்ைா, வவண்ழை, 
ஜாதிக்காய், காட்ைாமணக்கு, சீதாப்பைம், 
எலுமிச்ழச, மறறும் வசம்பரு்ததி ் பான்ை 
வசடி வழககளில் தாக்க்தழத 
ஏறபடு்ததுகின்ைது.

ஒருங்கிமணநத மைலாண்மை 
முமறகள்

• ரூ்காஸ் வவள்ழள ஈ பூச்சிகளின் 
நைமாட்ைம் மறறும் ்சதா�்தழத 
வதாைரநது கண்காணிக்க 
்வண்டும். பூச்சி தாக்குதலின் 
ஆ�ம்ப நிழையி்ை்ய மஞ்சள் 
ஒட்டு வபாறிகள் ஏக்கருக்கு 7-10 
என்ை எண்ணிக்ழகயில் 
பயன்படு்ததி பூச்சிகளின் 
நைமாட்ை்தழத கண்காணி்ததும் 
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இவறழை அதிக எண்ணிக்ழகயில் 
பயன்படு்ததி பூச்சிகளின் 
எண்ணிக்ழகழயயும் வவகுவாகக் 
குழைக்கைாம். 

• இப்பூச்சிகளின் நைமாட்ைம் மாழை 
6 மணி முதல் இ�வு 8 மணி வழ� 
அதிகமாக இருப்பதால், விளக்குப் 
வபாறிகழள ஏக்கருக்கு இ�ண்டு 
என்ை அளவில் அழம்தது 
பூச்சிகழளக் கவரநது அழிக்கைாம். 

• இழைகளின் கீழ்ப்பகுதியில் 
காணப்படும் முட்ழைகள் இளம் 
பருவம் மறறும் முதிரநத பூச்சிகழள 
விழச்தவதளிப்பான் வகாண்டு 
தண்ணீழ� மிகுநத அழு்தத்ததுைன் 
பீய்ச்சி அடிப்பதன் மூைம் 
பூச்சிகளின் வபருக்க்தழதக் 
கட்டுப்படு்ததைாம். 

• இப்பூச்சி தாக்குதைால் ஏறபடும் 
கரும்பூஞ்சாண வளரச்சிழய 
அகறை லிட்ைருக்கு 10 கி�ாம் என்ை 
அளவில் ழமதா மாவுப் பழசழய 
தண்ணீரில் கழ�்தது வதன்ழன 
இழைகளின் ்மல் பகுதி நன்கு 
நழனயும்படி வதளிக்க ்வண்டும். 

• பூச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகமாகும் 
்பாது கீழ்க்கண்ை முழைகளில் 

ஏ்தனும் ஒன்ழை பயன்படு்ததி 
பூச்சிகழளக் கட்டுப்படு்ததைாம்.

• 5% ்வப்பஙவகாட்ழை கழ�சல் 
/10% ்வப்ப இழைக் கழ�சல்/ 
0.5% ்வப்ப எண்வணய் கழ�சல் 
/ 0.3% மீன் எண்வணய் வ�சின் 
்சாப்புக் கழ�சல்/ 3% தசகவய 
கழ�சல்/ 3% மூலிழக பூச்சி 
வி�ட்டி கழ�சல் அல்ைது ஒரு 
லிட்ைர தண்ணீரில் 3-5 கி�ாம்/
மில்லி அளவில் ஐ்சரியா 
ஃபியூ்மா்�ா்�ா்ச என்ை 
பூஞ்சண்தழத ஒட்டும் தி�வ்ததுைன் 
5 கி�ாம் /லிட்ைர நிரமா பவுைர 
அல்ைது காதி ்சாப் கைநது 
வதளிக்க ்வண்டும். 

• நன்ழம வசய்யும் பூச்சிகழள வயல் 
சூைலில் அதிகப்படு்தத உயிரியல் 
ஆய்வகஙகளிலிருநது நன்ழம 
வசய்யும் பூச்சிகளான பச்ழச 
கண்ணாடி இைக்ழக பூச்சிகளின் 
முட்ழைகள், இளம்பருவ பூச்சிகழள 
ஏக்கருக்கு 20,000 எண்ணிக்ழக 
என்ை அளவில் வயலில் விை 
்வண்டும்.

• இப்பூச்சிகளுக்கு எதி�ாக 
இயறழகயி்ை்ய காணப்படும் 
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கட்டுழ�யாளர: 

நன்ழம வசய்யும் பூச்சிகளான 
பச்ழச கண்ணாடி இைக்ழக 
பூச்சிகள், வபாறி வண்டுகள் மறறும் 
என்காரசியா குளவிகள் 
முதலியவறழைப் பாதுகாக்க 
்வண்டும்.  

• ரூ்காஸ் வவள்ழள ஈக்கழள்த 
தாக்கி அழிக்கும் என்காரசியா 
ஒட்டுண்ணி குளவிகளின் 
கூட்டுப்புழு பருவ்தழத ்சகரி்தது 
புதிதாக சுருள் வவள்ழள ஈ 
தாக்கப்பட்ை ்தாப்புகளில் 
விடுவதின் மூைம் இப்பூச்சி்த 
தாக்குதழை கட்டுப்படு்ததைாம்.

• ம்ததிய பூச்சிக்வகால்லி வாரியம் 
மறறும் பதிவு குழுவினால் 
(CIB&RC) பரிநதுழ�க்கப்பைாத 
�சாயன பூச்சிக்வகால்லிகழள 
பயன்படு்ததுவழத தவிரக்க 
்வண்டும். அவவாறு 
பயன்படு்ததினால் இயறழக 
சூைலில் காணப்படும் நன்ழம 
வசய்யும் பூச்சிகள் அழிநது சமநிழை 
பாதிக்கப்பட்டு சுருள் வவள்ழள 
பூச்சியின் எண்ணிக்ழக மறறும் 
்சதம் மிகப்வபரிய அளவில் 
அதிகரிக்கிைது.

• வழ�முழையின்றி �சாயன பூச்சிக் 
வகால்லிகழள பயன்படு்ததுவதால், 

ரூ்காஸ் வவள்ழள ஈக்களுக்கு 
பூச்சிக்வகால்லிகளுக்கு எதி�ான 
எதிரப்பு்ததிைன் (மறுஊக்ககுவிப்பு்த 
திைன்) மறறும் எஞ்சிய நஞ்சு 
்பான்ை பி�ச்சழனகள் ஏறபடும்.
வதன்ழன வயல் சூைலில் 

இயறழகயாக்வ அதிக அளவில் 
ரூ்காஸ் வவள்ழள ஈக்கழள தாக்கி 
அழிக்கும் நன்ழம வசய்யும் பூச்சிகள் 
ஒட்டுண்ணி குளவிகள் அதிகமாக 
காணப்படுகின்ைன. அழவ நாளழைவில் 
வபருகி ரூ்காஸ் சுருள் வவள்ழள 
ஈக்களின் தாக்க்தழத முழுவதுமாக 
கட்டுக்குள் வகாண்டுவரும் தன்ழம 
வகாண்ைழவ. இவவழக ஒட்டுண்ணி 
பூச்சிகழள �சாயன பூச்சிக்வகால்லிகள் 
வதளிக்காமல் பாதுகாப்பது 
விவசாயிகளின் முக்கிய கைழமயாகும்.

ம்ததிய ஒருஙகிழணநத பயிர 
பாதுகாப்பு ழமயம் , திருச்சி�ாப்பள்ளி 
தமிழ்நாடு மறறும் புதுச்்சரி வதன்ழன 
விவசாயிகளுக்கு நன்ழம வசய்யும் 
பூச்சியான பச்ழசக் கண்ணாடி இைக்ழகப் 
பூச்சிகழள அதிக அளவில் ஆய்வக்ததில் 
உறப்ததி வசய்து இைவசமாக வைஙகி 
வருகின்ைது. ் மலும், வதன்ழன ரூ்காஸ் 
வவள்ழள ஈக்கழளக் கட்டுப் 
படு்ததுவதறகான ஒருஙகிழணநத பயிரப் 
பாதுகாப்பு ஆ்ைாசழனகழளயும் 
இைவசமாக  வைஙகி வருகிைது.

முனை்வர். சி. ஞாைெம்பந்தன் (உதவி இயக்குனர), 

வ்கா.்காளீஸ்வரன்  (வதாழில் நுட்ப அலுவைர), 

்ம. அமுதா (உதவி பயிர பாதுகாப்பு அலுவைர)  மறறும்  

முனை்வர். ்ம. அயயம்சபரு்மாள் (வதாழில் நுட்ப அலுவைர);   
ம்ததிய ஒருஙகிழண்தத பயிர பாதுகாப்பு ழமயம், ம்ததிய ் வளாண் மறறும் 

உைவர நை அழமச்சகம், இநதிய அ�சு, திருச்சி�ாப்பள்ளி.  
வதாழை்பசி: 0431-2420190/ 2420970 மின்னஞ்சல்: ipmtn16@nic.in



26இதழ் - 11, ஆடி

இயறற் முற்ற பூச்சி மறறும் நநாய்க் ச்ால்லி : அக்னி அஸதிரம், 
நீம் அஸதிரா, சுக்கு அஸதிரா, பிரம்மாஸதிரம் மறறும் பீொமிரைம்

இடுசபாருட்ள்

அக்னி அஸ்திரம் 

இயற்மக முமற பூச்சி வகால்லி

மதமெயான வபாருடகள்: 

ககாமியம் 20 கி்ைா, புழகயிழை 
1 கி்ைா, பச்ழச மிளகாய் 2 

கி்ைா, வவள்ழளப்பூண்டு 1 கி்ைா 
மறறும் ்வப்பிழை 5 கி்ைா இழவ 
அழன்தழதயும் மண் பாழனயில் (்வறு 
பா்ததி�ஙகள் பயன்டு்தத கூைாது, 
்வதியியல் மாறைஙகள் ஏறபட்டு அக்னி 
அஸ்தி�ம் பைமிைக்கக்கூடும்) ழவ்தது 
நன்ைாக வகாதிக்க ழவக்க ் வண்டும். 
நன்ைாக 5 முழை மீண்டும் மீண்டும் 
வகாதிக்க ழவக்க ் வண்டும். இைக்கி 
ழவ்தது மண்பாழனயின் வாயில் 
துணிழய ் வடுகட்டி 2 நாட்கள் அப்படி்ய 
ழவ்தது விை்வண்டும். நீரின் ் மல் ஒரு 
ஏடு ் பால் ஆழை படியும். அழத நீக்கி 

விட்ைால் உள்்ள இருக்கும் வதளிநத 
நீரதான் அக்னி அஸ்தி�ம். ் மலும், 100 
லிட்ைர நீரில் இ�ண்ைழ� லிட்ைர அக்னி 
அஸ்தி�ம் மறறும் 3 லிட்ைர ்காமியம் 
கைநது பயிரகள் ்மல் வதளி்ததால் 
்பாதும் புழு பூச்சிகள் காணாமல் 
்பாய்விடும்.

நீம் அஸ்திரா  
பூச்சி விரடடி 

்தழவயான வபாருட்கள்:
 நாட்டு மாட்டுச்சாணம் 2 கி்ைா, 

நாட்டு மாட்டுச்சிறுநீர 10 லிட்ைர, 
்வப்பஙகுச்சிகள் மறறும் ் வப்ப இழை 
10 கி்ைா இழவ அழன்தழதயும் வபரிய 
பா்ததி�்ததில் ்பாட்டு, 200 லிட்ைர 
நீழ�யும் ஊறறி 48 மணி ்ந�ம் ஊை 
ழவக்க்வண்டும். மூடி ்பாட்டு மூடி 
ழவக்க கூைாது. இக்கழ�சழை 
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கட்டுழ�யாளரகள்:

கடிகா�ச்சுறறுக்கு எதிரதிழசயில் மூன்று 
தைழவ கைக்கி விை்வண்டும். பின்பு 
வடிகட்டி வயலில் வதளிக்கைாம். பை 
வழக வகடுதல் வசய்யும் பூச்சிகளுக்கு 
இது ஒரு நல்ை பூச்சி வி�ட்டியாகும். 
இநத கழ�சழை அதிகபட்சம் அறுபது 
நாட்கள் ழவ்ததிருக்கைாம்.

சுக்கு அஸ்திரா  
பூஞசாணக் வகால்லி 

்தழவயான வபாருட்கள்: 
சுக்கு்ததூள் 200 கி�ாம், பசு 

அல்ைது எருழமப்பால் 5 லிட்ைர எடு்தது, 
2 லிட்ைர நீரில் கைநது பாதியாக சுண்டும் 
வழ� காய்ச்ச ்வண்டும். பின்பு குளி� 
ழவக்க ்வண்டும். பசு அல்ைது 
எருழமப்பால் 5 லிட்ைர எடு்தது, 
தாமி�மல்ைாத பா்ததி�ஙகளில் வகாதிக்க 
ழவக்க ் வண்டும். ் ம்ை படிநதிருக்கு 
ஆழைழய அகறறி விை்வண்டும். ஆறிய 
பிைகு இதனுைன் 200 லிட்ைர நீர மறறும் 
சுக்கு கைநத நீர ஆகியவறழை கைநது 
வயலில் வதளிக்கைாம். இது மிகச்சிைநத 
பூஞ்சாணக் வகால்லியாகும். இவறழை 
21 நாட்கள் வழ� ் சமி்தது ழவக்கைாம்.

பிரம்ைாஸ்திரம்  அசுெனி   
பூச்சி விரடடி 

்தழவயான வபாருட்கள்: 
வநாச்சி இழை 10 கி்ைா, ் வப்பம் 

இழை 3 கி்ைா, புளியம் இழை 2 கி்ைா, 

்காமியம்   10 லிட்ைர. இவறழை 10 
லிட்ைர ் காமிய்ததுைன் கைநது அக்னி 
அஸ்தி�ம் தயாரிப்பது ்பால் 
மண்பாழனயில் தயாரிக்க ்வண்டும். 
்மலும், 100 லிட்ைர நீரில் இ�ண்ைழ� 
லிட்ைர பி�ம்மாஸ்தி�ம் 3 லிட்ைர 
்காமிய்ததுைன் 1 ஏக்கருக்கு 
வதளிக்கைாம். மாதம் 2 அல்ைது 3 முழை 
வதளிக்கைாம். அசுவனி ் பான்ை பூச்சிகள் 
அண்ைாது.

பீஜாமிர்தம் 

மெர் அழுகல், மெர்க்கமரயான், 
மெர்ப்புழு மநாய்கமள தடுக்க 

்தழவயான வபாருட்கள்:
 பசு மாட்டு சாணி 5 கி்ைா, 

்காமியம் 5 லிட்ைர, சு்ததமான 
சுண்ணாம்பு 50 கி�ாம், மண் ஒரு 
ழகப்பிடி அளவு, தண்ணீர 20 லிட்ைர.  
இழவ அழன்தழதயும் ் சர்தது நன்ைாக 
கைக்க ் வண்டும். மாழை 6 மணி முதல் 
காழை 6 மணி வழ� நன்ைாக ஊை 
விை்வண்டும். 

விழத ் நர்ததி வசய்ய விழதகழள 
இநத கழ�சலில் 2 மணி ்ந�ம் ஊை 
ழவக்க ்வண்டும். நாறறுகளாக 
இருநதால் அதன் ்வரகழள நன்ைாக 
நழனயவிட்டு பிைகு நைவு வசய்ய 
்வண்டும். பயன்கள் : ்வர அழுகல், 
்வரக்கழ�யான், ் வரப்புழு  ் நாய்கள் 
தடுக்கப்படும்.

முனை்வர். சந. விவைாதினி, த. பூ்வரென் ்மற்றும்  
முனை்வர். வ்வ. ்மவைான்்மணி

தமிழ்நாடு ்வளாண்ழம பல்கழைக்கைகம், ்காழவ- 641003.

மின்னஞ்சல்: ns.vinothini93@gmail.com
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மதிப்புக் கூட்ைல் (value addition) 
என்ைால் என்ன அதன்  சிைப்பு 

அம்சம் என்ன  என்பது குறி்தது அறிய 
்வண்டியவறழை கீ்ை காண்்பாம்.
மதிப்புக்கூட்ைல்:

எநத  ஒரு ்வளாண் 
மூைப்வபருட்கழளயும்  வசயைாக்க்மா 
அல்ைது அதன் அடு்தத உறப்ததி 
நிழைக்்கா வகாண்டு வசல்வழத 
மதிப்புக்கூட்ைல் என்பாரகள்.

 எது மதிப்ழபச் ்சரக்கும்:
o த�ம் (quality)
o வசயல்பாடு(functionality)
o உருவம்(form)
o இைம்(place)

o ்ந�ம் (time)
o பயன்படு்ததும் வித்தழத சுைபம்  

ஆக்குதல் (ease of possession)
இழவ அழன்ததும்  வவவ்வறு 

விதஙகளில் ் வளாண் வபாருட்களுக்கு 
மதிப்பிழன கூட்டுகின்ைது.

மதிப்புக்கூடடலின் சி்றப்பும் 
மறறும் அைன் முக்கியத்துவமும்

மதிப்புகூடடல்
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ைதிப்புக்கூடடிய வபாருள்களின் 
தகுதிப்பாடுகள் :

o முதன்ழம ் வளாண் வபாருட்களின் 
வபாருளாதா� தகுதிழய சிை 
வசயைாக்க முழையால் மதிப்புக் 
கூட்ைல் அதிகப்படு்ததுகிைது. 

o ஊட்ைச்ச்தது பாதுகாப்பில் முக்கிய 
பஙகு ஆறறுகிைது.

o அதிக இைாபக� ்நாக்க்ததிறகு 
மதிப்புக்கூட்ைல் பஙகு அவசியம் 
ஆகிைது.

o விவசாயிகளுக்கு அதிக ைாப்தழத 
ஈட்டிதரும் வல்ைழம வபறைது.

o ்வளாண் வபாருட்களின் 
வாழ்நாழள அதிகரிக்கும்.

o ்வளாண் வபாருட்களின் 
இைக்குமதி மறறும் ஏறறுமதிழயயும்  
உள்நாட்டு ்தழவகழளயும் 
மதிப்புக்கூட்ைல் அதிகப்படு்ததும்.

ைதிப்புக்கூடடலில் அரசின் பங்கு:
தற்பாது  ம்ததிய மறறும் மாநிை 

அ�சுகள் மதிப்புக்கூட்ைலில் பை  
சலுழககழள வைஙகி வருகின்ைன. 
சமீப்ததில் ம்ததிய அ�சு 100% FDI 
(Foreign Direct Investment) 
வர்ததக்ததில் உணவு வபாருள்களுக்கு 
முன்னுரிழம அளி்ததுள்ளது. 42 உணவு 
பூஙகாக்கள் அழமக்க உள்ளது.

சீருவில் நைநத  ்தஙகாய் 
திருவிைாவில் சிைப்பு உழை ஆறறிய 
ஆர.வசௌதப், (இயக்குநர, இநதிய மழைப் 
பயிரகள் ஆ�ாய்ச்சி நிறுவனம்) தனது 
உழ�யில் ,ச�ாசரியாக விவசாயிகளின் 

ஆண்டு வருமானம் 1ைட்ச்ததிறகும் 
குழைவாக்வ உள்ளது என்றும் 2022-
குள்  நாஙகள் கிட்ை்ததட்ை 2.50 
ைட்சமாக உயரது்வாம். இது மதிப்புக் 
கூட்ைல் (value addition) வாயிைாக 
அழமயும் என்று கூறியுள்ளார.

ைதிப்புக்கூடடலின் 
குமறபாடுகள்:

அழன்தது வழிகளிலும் நல்ைது 
வகட்ைது இருக்கும் அவவாறு இதிலும் 
உண்டு. மதிப்பு ்சரகப்படுவதறகு 
அழனவருக்கும் வபாருநதும் எளிதான 
வழ�பைம் எதுவும் இல்ழை. 
மதிப்புக்கூட்டும் முழை பயிரகழள 
வபாரு்ததும் மாறுபடும். அதிக முதலீடும் 
்தழவப்பைைாம்.

தற்பாது உள்ள நிழையில் 
விவசாயிகளுக்கு தகுநத வருமானம் 
கிழைப்பது இல்ழை. விவசாய 
வபாருட்களுக்கும் தகுநத விழையும் 
நிரணயிக்கபைவில்ழை. இவவாறு 
இருக்கும் நிழையில் மதிப்புக்கூட்ைல் 
மிகுநத ைாப்தழதயும் அதிகா�்தழதயும் 
அழம்தது தரும்.

கட்டுழ�யாளர:

ஆ. அரு்ணாசெலம், 
இளநிழை மூன்ைாம் ஆண்டு ்வளாண் மாணவர, அண்ணாமழைப் 

பல்கழைக்கைகம், சிதம்ப�ம்.
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ஒரு தாவ�்ததின் வளரச்சி என்பது 
இ�ண்டு கா�ணிகளால் 

நிரவகிக்கப்படுகிைது. ஒன்று வளமான 
மண், இ�ண்டு ் தழவயான பருவநிழை. 
ஒரு விவசாயியின் பயிர சாகுபடி நல்ை 
மகசூழை தருமா? அல்ைது ் தால்வியில் 
முடியுமா? என்பதும் இழதச் சாரந்த 
அழமகிைது. பண்ழண சாரநத உ�ஙகள், 
பசுநதாள் உ�ஙகள், மண்புழு உ�ஙகள் 
மறறும் உயிர உ�ஙகள் ் பான்ைவறழை 
்தழவயான அளவு இட்டு சிைநத 
வடிகால் வசதியுைன் பாதுகா்ததா்ை 
்பாதும் மண்ணின் வள்தழத 
கூட்டிவிைைாம். ஆனால் பருவநிழை 
மாறை்தழத நம் ஒருவ�ால் மாறறிவிை 
முடியுமா? என்ைால் முடியாது. ஏவனனில் 
இது பை கா�ணிகழள உள்ளைக்கியது. 
ஆனால் மாறுகின்ை பருவநிழைக்கு 
ஏறப சாதுரியமாக பயிர ்தரவு மறறும் 
்மைாண்ழம முழைகழள 
வசயல்முழைப்படு்ததுவதன் மூைம் 
இதழன சரிவசய்யைாம். திடீர பருவநிழை 
மாறைம் ்நாய்கள் மறறும் ்நாய் 
உருவாக்கும்  கா�ணிகளின் 
எண்ணிக்ழகழய அதிகரிக்கின்ைது. 
்நாய்கள் மறறும் ்நாய் உருவாக்கும் 
கா�ணிகள் எண்ணிக்ழக அதிகரி்ததால், 
அது ்ந�டியாக மகசூழை பாதிக்கும். 
ஒரு விவசாயியின் வாழ்வாதா�ம் 
மகசூழை நம்பி உள்ளதால் மகசூழை 
பாதுகா்ததிை பூச்சிகள் மறறும் ் நாய்கழள 
கட்டுப்படு்ததுவது மிக முக்கியமான 
ஒன்ைாக பாரக்கப்படுகிைது. ்நாய்கள் 
மறறும் பூச்சிகளின் தாக்குதல் வநதபின்பு 
பயிரகழள பாதுகாக்க ஒரு விவசாயி 
அதிக பணம் மறறும் உழைப்ழப வசைவிை 
்வண்டியதாக இருக்கிைது. அதனால் 
்ம்ைாஙகிய ்நாய்களின் தீவி�்தழத 
முன்கூட்டி்ய கணிப்பது அவசியம். 

இதழனப் பை ஆண்டுகளுக்கு முன்்ப 
நமது அவழவயார "பருவ்த்த பயிர 
வசய்" என்றும், நம் அய்யன் திருவள்ளுவர 
தனது 483 வது திருக்குைளில் 

"அருவினை எனப உளக�ா கருவியான
 காலம் அறிந்து சசயின" 

குறள் விளக்கம், 
அதாவது ஒரு வசயழை வசய்து 

முடிப்பதறகு ஏறை திைழமகளுைனும், 
தநதி�ஙகளுைனும், உரிய காை்தழதக் 
கண்டு ஒரு வசயழைச் வசய்தால், 
வசய்வதறகு அரிய வசயல் என்று எதுவும் 
இல்ழை என குறிப்பிட்டுள்ளார.

தற்பாது தமிைக்ததில் வதன்்மறகு 
பருவமழை வபாழிநது வருவதால், 
தமிைக்ததின் வபரும்பாைான பகுதிகளில் 
நிைக்கைழை பயிர மானாவாரியாகவும் 
மறறும் இைழவப் பயி�ாகவும் பயிரிைப்பட்டு 
வருகின்ைன. தற்பாது காறறில் 
நிைவிவரும் அதிகப்படியான ஈ�ப்பதம் 
கா�ணமாக ் நாயின் தீவி�ம் அதிகரிக்க 
வாய்ப்புள்ளது. நிைக்கைழையின் 
மகசூழை பாதிக்கும் பை கா�ணிகளில் 
்நாய்களினால் ஏறபடும் ் சதம் முக்கிய 
பஙகு வகிக்கிைது. இவறறில் 
பூஞ்சாணஙகள் மறறும் நச்சு கிருமிகளால் 
ஏறபடும் ் நாய்கள் அதிகமான ் சத்தழத 
விழளவிக்கும்.

பருவநிறல மாற்றமும், நிலக்்டறல ொகுபடிறய சபரிதும் 
பாதிக்கும் நநாய்்ள் மறறும் நமலாண்றம முற்ற்ளும்

நநாய்நமலாண்றம
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நிைக்கைழை சாகுபடிழய வபரிதும் 
பாதிக்கும் ்நாய்கள் ஆவன, 

1.டிக்கா இழைப்புள்ளி ்நாய்

2.இழை துரு ்நாய் 

3.தண்டு மறறும் ்வர அழுகல் 
்நாய்.

 இநத ்நாய்களின் தீவி�்தழத 
கட்டுப்படு்ததிை சிை வழிமுழைகழளக் 
ழகயாள ்வண்டியது அவசியம். 

டிக்கா இமலப்புள்ளி மநாய் 
இதில் முன்பருவ இழைப்புள்ளி 

்நாய் மறறும் பின்பருவ இழைப்புள்ளி 
்நாய் என இ�ண்டு வழகப்படும். 

முதலில் ் தான்ைக் கூடிய முன்பருவ 
இழைப்புள்ளி ்நாய் வபரும்பாலும் 
விழத்தத 30 நாள்களில் ்தான்றும். 
முதலில் இழைகளில் கருழமநிை வட்ை 
வடிவப் புள்ளிகள் சிறியதாக்த ் தான்றும். 
நாளழைவில் இழவ விரிவழைநது 3-8 
மி.மீட்ைர விட்ைம் வழ�யிைான 
புள்ளிகளாக மாறும். ஒ்� இழையில் 
சிை புள்ளிகளிலிருநது பை புள்ளிகளாக 
வபருக்கமழையும். புள்ளிகள் ஒன்்ைாடு 
ஒன்று இழணநது , ஒழுஙகறை வடிவமாக 
மாறும். கரும் பழுப்புநிை புள்ளிகழளச் 
சுறறி பளிச்வசன்ை மஞ்சள் 
நிைவழளய்தழதக் வகாண்டும் அடிப்ப�ப்பு 
இளம் பழுப்பு நிைமாகவும் வதன்படும். 

பின்பருவ இழைப்புள்ளி ்நாயின் 
அறிகுறி பயிர விழத்தத சுமார 40-50 
நாள்களில் ்தான்றும். இநத ்நாய் 
கா�ணி ்தாறறுவிக்கும் புள்ளிகள் 
சிறியதாகவும், சுமார 1-6 மி. மீட்ைர 
வழ� விட்ை்தழத்த வகாண்டும் 
காணப்படும். புள்ளிகளின் ்மறப�ப்பு 
கரும்பழுப்பு அல்ைது கருழம நிை்ததிலும், 
அடிப்ப�ப்பு நல்ை கருழம நிை்ததிலும் 
வதன்படும். இப்புள்ளிகழளச் சுறறி 
மஞ்சள் நிை வழளப்பகுதி காணப்பைாது. 
புள்ளிகள் வபரும்பாலும் இழைகளில் 
காணப்பட்ைாலும், இழைக்காம்பு, தண்டு, 

பூக்காம்பு ்பான்ை பாகஙகளிலும் 
வதன்படும். பூக்கும்பருவ்ததிலிருநது 
அறுவழை வழ�யில் ்நாயின் தீவி�ம் 
அதிகமாகக் காணப்படும். இழையின் 
்மறப�ப்பு ்நாயினால் பாதிக்கப்படும் 
்பாது ஒளிச்்சரக்ழக தழைபடுகிைது, 
ஒளிச் ்சரக்ழக தழைபட்ைால் அது 
்ந�டியாக உணவு உறப்ததிழய 
பாதிக்கும். ் நாய் அதிகமாக்த தாக்கிய 
இழைகள் காய்நது உதிரநதுவிடும். 
பூக்காம்புகள் தாக்கப்படும் ் பாது காய் 
பிடிப்பதும் பாதிக்கும் . 

மைலாண்மை:
்நாயினால் தாக்கப்பட்டு நிை்ததில் 

உதிரநது கிைக்கும் இழைகள் , வசடியின் 
பாகஙகள் ்பான்ைவறழை ்சகரி்தது 
எரி்ததுவிை ் வண்டும் . அறுவழைக்கு 
பின்னர வகாடிகழள நிை்ததிலிருநது 
முழுழமயாக அப்புைப்படு்ததுதல் அல்ைது 
எரி்தது விடுதல் ்வண்டும் . ்நாய் 
தாக்காத பயிரிலிருநது 
்தரநவதடுக்கப்பட்ை விழதகழள 
சரியான பருவ்ததில் விழதப்பு வசய்தல் 
நல்ைது. இழைப்புள்ளி ்நாய்களினால் 
அதிகம் பாதிக்கப்பைாத �கஙகள் T-64, 
C-501, MH-4, TMV-6 மறறும் TMV-
10. நிைக்கைழை உைன் ஊடுபயி�ாக 
பச்ழசப்பயிறு 4:1 என்ை விகித்ததில் 
பயிரிடும்்பாது ்நாயின் தீவி�்தழத 
கட்டுப்படு்தத முடியும். ஒ்� நிை்ததில் 
வதாைரநது நிைக்கைழை பயிரிடுவழத்த 
தவிர்தது பயிர சுைறசி முழைழய ழகயாள 
்வண்டும்.

 ஒரு கி்ைா விழதக்கு, விழத 
்நர்ததியாக டிழ�க்்காவைரமா விரிடி 
4 கி�ாம் அல்ைது சூ்ைா்மானாஸ் 
ப்ளு்�ாசன்ஸ் 10 கி�ாம் என்ை அளவில் 
கைநது விழதக்கைாம். காறறு மூைம் 
்நாய் ப�வுவழதக் கட்டுப்படு்தத ் நாயின் 
அறிகுறி வதன்பட்ைவுைன், ஏக்கருக்கு 
காரபன்ைாசிம் 200 கி�ாம் அல்ைது 
கு்ளா்�ாத்ைானில் 400 கி�ாம் 
அல்ைது மான்்காவசப் 400 கி�ாம் 
அல்ைது வைபுனாவகான்சால் 200 
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மில்லி மருநழத 200 லிட்ைர நீரில் 
கைநது வதளிக்க ்வண்டும்.

இமல துரு மநாய் 
இழையில் சிறிய வட்ை வடிவ, 

ஆ�ஞ்சு மறறும் பழுப்பு நிைம் வகாண்ை 
துரு ் பான்ை வகாப்புளஙகள் இழையின் 
அடிப்புை்ததில் ்தான்றும். பின்னர 
இழையின் இரு புைஙகளிலும் ் தான்றி, 
மஞ்சள் நிைமாக மாறி இழை சுருஙகி 
உதிரநதுவிடும். 

மைலாண்மை:
்நாயினால் தாக்கப்பட்டு நிை்ததில் 

உதிரநது கிைக்கும் இழைகள், வசடியின் 
பாகஙகள் ்பான்ைவறழை ்சகரி்தது 
எரி்ததுவிை ்வண்டும். அறுவழைக்கு 
பின்னர வகாடிகழள நிை்ததிலிருநது 
முழுழமயாக அப்புைப்படு்ததுதல் அல்ைது 
எரி்தது விடுதல் ் வண்டும். வயல்களில் 
கழளகள் இல்ைாமல் பார்ததுக்வகாள்வது 
மிகவும் முக்கியமானது, ஏவனனில் 
அதிகப்படியான கழளகள் ்நாயின் 
தீவி�்தழத ஊக்குவிக்கும் 
வாய்ப்புள்ளதால் வயலிளும், வயழைச் 
சுறறிலும் கழளகள் இல்ைாமல் பார்ததுக் 
வகாள்ள ் வண்டியது மிகவும் அவசியம். 
நிைக்கைழையில் ஊடு பயிர வசய்வதன் 
மூைமும் ்நாயின் தீவி�்தழதக் 
குழைக்கைாம்.  பாஸ்ப�ஸ் சாரநத 
உ�ஙகழள இடுவதன் மூைமும் ் நாயின் 
தீவி�்தழதக் குழைக்கைாம். இழை துரு 
்நாய் வயலில் முழுவதும் ப�விய பின்பு 
அதழன கட்டுப்படு்ததுவது என்பது 
சா்ததியமானது அல்ை ஆனால் 
்தழவப்பட்ைால் மான்்காவசப், 
ப்்�ாபிவகானாவசால் அல்ைது 
கு்ளா்�ாத்ைானில் 3 கி�ாம் / 1 
லிட்ைர தண்ணீரில் கைநது வதளிக்கைாம். 
தண்டு ைற்றும் மெர் அழுகல் மநாய் 

 ் வர அழுகல் ் நாய்க்கு கா�ணமான 
பூஞ்சாணஙகள் மண்ணின் மூைம் ப�வும் 
தன்ழம வகாண்ைழவ. ஆனால் தண்டு 
அழுகல் ்நாய்க்கு கா�ணமான 
பூஞ்சாணஙகள் காறறின் மூைமாகவும், 
நீர பாசனம் மூைமும் ப�வும் தன்ழம 
வகாண்ைழவ. இநதியாவில் 
நிைக்கைழையின் விழளச்சல் இைப்பில் 
27 சதவீதம் இநத ்நாய்கள் மூைம் 
ஏறபடுகின்ைன.  நிைப்ப�ப்ழப ஒட்டியுள்ள 
தண்டு பகுதிகளில் சிவப்பு  மறறும் 
பழுப்பு நிை புண் ்பான்ை அறிகுறிகள் 
காணப்படும். மண்ணின் அதிகப்படியான 
ஈ�ப்பதம் ்நாயின் தீவி�்தழதக் 
அதிகரிக்கும். 

மைலாண்மை 
 ் காழை உைவு வசய்வதன் மூைம் 

மண்ணில் உள்ள ் நாயிழன உருவாக்கும் 
கா�ணிகழள அழிக்கைாம். 

வயலில் அதிகப்படியான தண்ணீர 
்தஙகாமல் இருக்க ்மட்டுப்பா்ததி 
அல்ைது சிைநத வடிகால் வசதிகழள 
அழமக்க ்வண்டும். பயிர சுைறசி 
முழைழய ழகயாள்வதும், பாதிக்கப்பட்ை 
வசடிகழள வயல்களில் இருநது 
அப்புைப்படு்ததி அதழன எரிப்பதும் 
அவசியமாகும். சாமநதி பூ சாறு மறறும் 
ஜிப்சம் ்தழவயான அளவு இடுவதன் 
மூைம் இந்நாயிழன கட்டுப்படு்ததைாம். 
நன்ழம த�க்கூடிய டிழ�க்்காவைரமா 
விரிடி ்பான்ை நுண்ணுயிரிகழள 
பயன்படு்ததி விழத்நர்ததி வசய்வதன் 
மூைமும் அல்ைது மக்கிய உ�ஙகளுைன் 
டிழ�க்்காவைரமா விரிடி உயிர 
நுண்ணுயிரிகழள கைநது வயலில் 
இடுவதன் மூைமும் இந்நாயிழன 
கட்டுப்படு்ததைாம். 

கட்டுழ�யாளர:

்க. வ்காகுல்கண்ணன்,
முழனவர பட்ை படிப்பு மாணவர, உைவியல் துழை, 

அண்ணாமழை பல்கழைக்கைகம், சிதம்ப�ம்.  
மின்னஞ்சல்: gokulakannan.agri@gmail.com
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இயறழகயில், பை பயனுள்ள மண் 
நுண்ணுயிரிகள் உள்ளன, அழவ 

தாவ�ஙகளுக்கு ஊட்ைச்ச்ததுக்கழள 
உறிஞ்ச உதவும். திைழமயான 
உயிரினஙகழள்த ்தரநவதடுப்பதன் 
மூைமும், அவறழை வளரப்பதன் மூைமும், 
்ந�டியாக்வா அல்ைது விழதகள் 
மூைமாக்வா அவறழை மண்ணில் 
்சரப்பதன் மூைம் பயிருக்கு ் தழவயான 
ச்தது கிழைப்பழத உறுதி வசய்யைாம். 
வளரக்கப்பட்ை நுண்உயிரகள் கை்தது 
வபாருளுைன் கைக்கப்பட்டு ழபகளில் 
அழைக்கப்பட்டு வயல் வவளிகளில் 
இடுவதறகு எறைதாக ழவக்கப்படு 
இருக்கும் உ�்ம உயிர உ�ம். ஆக்வ, 
உயிர உ�ஙகளில் முக்கியமான உள்ளீடு 
நுண்ணிய உயிரினஙகளாகும்.

உயிர் உரங்களின் நன்மைகள்
 உயிர உ�ஙகள் பாக்டீரியா, பூஞ்ழச 

மறறும் பாசி ்தாறைம் வகாண்ை 
நுண்ணுயிரிகளாகும். அவறறின் வசயல் 
முழை ்வறுபடுகிைது, தனியாக்வா  
அல்ைது இழண்த்தா  பயன்படு்ததைாம்.

• உயிர உ�ஙகள் மண்ணில் உள்ள 
வளிமண்ைை ழநட்�ஜழன 
மண்ணிலும் ்வரமுடுச்சுகளிலும் 
நிழைநிறு்ததி பயிருக்கு 
கிழைக்குமாறு வசய்கிைது.

• அழவ ட்ழ�கால்சியம், இரும்பு 
மறறும் அலுமினிய பாஸ்்பட்டுகள் 
்பான்ை பாஸ்்பட்டுகளின் கழ� 
யாத வடிவஙகழள பயிருக்கு 
கிழைக்கக்கூடிய வடிவஙகளுக்கு 
மாறறுகிைது.

• அழவ மண் அடுக்குகளிலிருநது 
பாஸ்்பட்ழை்த தாவ�ஙகளின் 

்வரகளுக்கு வகாண்டு ்பாய் 
்சரக்கிைது.

• அழவ ்வர வளரச்சிழய 
ஊக்குவிக்கும் ொர்மான்கள் 
மறறும் வளரசிழதமாறை்த 
தடுப்பிகழள உருவாக்குகின்ைன.

• அழவ கரிமப் வபாருள்கழள 
சிழத்தது தாவ�்ததிறகு எளிதில் 
கிழைக்க கூடிய கனிமமாக 
மாறறுகின்ைன.

• விழத அல்ைது மண்ணில் 
பயன்படு்ததும்்பாது, உயிர உ�ஙகள் 
ஊட்ைச்ச்ததுக்களின் கிழைப்பழத 
அதிகரிக்கின்ைன மறறும் 
மண்ழணயும் சுறறுச்சூைழையும் 
்மம்படு்ததி விழளச்சழை 10 முதல் 
25% வழ� ்மம்படு்ததுகின்ைன.

உயிர் உரங்களின் ெமககள் 
ைற்றும் அம்சங்கள்

 நுண்ணுயிரிகளின் வழகயின் 
அடிப்பழையில், உயிர உ�்தழதயும் 
பின்வருமாறு வழகப்படு்ததைாம்:

உயிர உரங்்ள்
நவளாண்றமக்கு உயிர ஊடடும் உயிர உரங்்ள்
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• பாக்டீரியா உயிர உ�ஙகள்: 
ழ�்சாபியம், அ்சாஸ்பிரிலியம், 
அ்சா்ைாபாக்ைர, பாஸ்்பா 
பாக்டீரியா.

• பூஞ்ழச உயிர உ�ஙகள்: 
ழமக்்காழ�சா

• அல்கல் உயிர உ�ஙகள்: நீை பச்ழச 
ஆல்கா (பிஜிஏ) மறறும் அ்சாைா.

• ஆக்டிழனழமசீட்ஸ் உயிர உ�ஙகள்: 
பி�ான்கியா.

* உயிர உ�ஙகள் வபரும்பாலும் 
ஆய்வகஙகளில் வளர்ததப்படுகிைது. 
இருப்பினும், நீை பச்ழச ஆல்கா 
மறறும் அ்சாைா ஆகியவறழை 
வயல் வவளிகளி்ை்ய 
வபருக்கைாம்.

வபாதுொன உயிர் உரங்களின் 
சிறப்பியல்புகள்

• ழ�்சாபியம்: ழ�்சாபியம் 
ஒப்பீட்ைளவில் மிகவும் பயனுள்ள 
மறறும் ப�வைாக பயன்படு்ததப்படும் 
உயிர உ�மாகும். ழ�்சாபியம், 
பருப்பு வழக பயிரகளுக்கு மிகவும் 
ஏறைது. பருப்பு வழககள் மறறும் 
ழ�்சாபியம் பாக்டீரிய்ததுைனான 
கூட்டுைவின் விழளவாக 
வளிமண்ைை தழைச்ச்தழத நிழை 
நிறு்ததும் ்வர முடிச்சுகள் உரு 
வாகின்ைன. பருப்பு வழக பயிரகள் 
இல்ைாத நிழையில் மண்ணில் 
ழ�்சாபிய்ததின் எண்ணிக்ழக 
குழைகிைது. பரிநதுழ�க்கப்பட்ை 
பயிரகள் பச்ழச பயறு, உளுநது 
தட்ழை பயறு, வகாள்ளு, நிைக்கைழை 
்சாயா பீன்ஸ். 

• அ்சாஸ்ழபரில்ைம்: அ்சாஸ்பிரி 
ைம் உயர தாவ� அழமப்புைன் 
வநருக்கமான துழண 
கூட்டுவாழ்ழவக் வகாண்டிருப் 

பதாக அறியப்படுகிைது. ்சாளம், 
மக்காச்்சாளம், கம்பு, வ�கு, சாழம, 
பிை சிறு திழனகள் மறறும் தீவன 
புல் ் பான்ை தானியஙகளுைன் இநத 
பாக்டீரியாக்கள் இழணநது 
தழைச்ச்தழத அப்பயிருக்கு 
வகாடுக்கிைது.

• அ்சா்ைாபாக்ைர: இது ஒரு 
வபாதுவான மண் பாக்டீரியம். 
இநதிய மண்ணில் ப�வைாக 
உள்ளது. இநத பாக்டீரியாவின் 
வளரச்சிழய தீரமானிக்கும் 
முக்கியமான கா�ணி மண் கரிமப் 
வபாருளாகும். பரிநதுழ�க்கப்பட்ை 
பயிரகள் ்காதுழம, ்சாளம், 
மக்காச்்சாளம், பரு்ததி, கடுகு, 
கரும்பு. இதுவும் மண்ணில் தழை 
ச்தழத நிழைநிறு்ததுகிைது.

• நீை பச்ழச ஆல்கா (பிஜிஏ): வநல் 
வயலில் ஏ�ாளமாக இருப்பதால் நீை 
பச்ழச ஆல்காக்கள் அரிசி 
உயிரினஙகள் என்று குறிப்பிைப்படு 
கின்ைன. ்ைாலி்பா்தரிக்ஸ், 
்நாஸ்டிக், ஸ்கி்சா்தரிக்ஸ், 
க்ைா்தரிக்ஸ், அ்னாவபா்னா 
்சாயிஸ் மறறும் பிவளக்்ைாவனமா 
வழககழளச் ் சரநத பை இனஙகள் 
வவப்பமண்ைை நிழைகளில் ஏ�ாள 
மாக உள்ளன. ழநட்�ஜன் நிழை 
நிறு்ததும் பி.ஜி.ஏ இன் வபரும் 
பாைானழவ ஃழப்ைவமன்ைரகள், 
அழவ தாவ� உயி�ணுக்களின் 
சஙகிலிழயக் வகாண்டிருக்கின்ைன, 
அ்சாைா @ 0.6-1.0 கி்ைா / மீ2 
(எக்ைருக்கு 6.25-10.0 ைன்) 
பயன்படு்ததப்படுகிைது மறறும் 
அரிசி நைவு வசய்வதறகு முன்பு 
இைப்படுகிைது.

• பாஸ்்பாபாக்டீரியா: (இநத குழுவில் 
2 பாக்டீரியா மறறும் 2 பூஞ்ழச 
இனஙகள் உள்ளன) அழன்தது 



35இதழ் - 11, ஆடி

பயிரகளுக்கும் மண் 
பயன்படு்ததைாம். 5-30% மகசூல் 
அதிகரிக்கிைது. இவறழை �ாக் 
பாஸ்்பட் உைன் கைநது உப்யாக 
படு்ததைாம்.

• ்வம் (VAM): இது ் வழ� சுறறிலும் 
மறறும் ்வருக்குள்ளும் வாழும் 
பூஞ்ழச. பூசணஇழைகள் மண்ணில் 
அதிக பகுதிகளில் வளரநது 
மிகவதாழைவில் உள்ள ச்ததுக்கழள 
்வருக்கு வகாண்டு வசன்று 
்சரக்கிைது. இதழன அழன்தது 
பயிரகளுக்கும் பயன்படு்ததைாம்.

 பமயா உரங்கள் பயிர்களுக்கு 
பரிநதுமரகள்

• விழத ்நர்ததி:  10 கி்ைா 
விழதகளுக்கு தைா 200 கி�ாம் 
என்ை அளவில் ழ�்சாபியம், 
அ்சாஸ்ழபரில்ைம் மறறும் 
அ்சா்ைாபாக்ைர ஆகியவறறில் 
வபாரு்ததமான உயிர உ�்தழத 
வகாண்டு விழத ்நர்ததி 
வசய்யைாம், விழத ்நர்ததிக்கு 
முன் அரிசி காஞ்சி உைன் உயிர 
உ�்தழத கைப்பதன் மூைம் விழத 
்நர்ததியின் வபாது ஓட்டும் 
தன்ழமழய அதிகரிக்கைாம். விழத 
்நர்ததிக்கு பின்னர நிைலில் 30 
நிமிைஙகள் உைர்ததி பின்னர 
விழதக்க ்வண்டும்.

• நைவு வசய்யப்படும் பயிரகளுக்கு 
உயிர உ�ஙகழளப் பயன்படு்ததுதல்: 
நைவு வசய்யப்பட்ை்பாகும் 
பயிரகளுக்கு இநத முழை 
பயன்படு்ததப்படுகிைது. ஒரு 
வெக்்ைருக்கு ஐநது 
பாக்வகட்டுகழள (1.0 கி்ைா) 40 
லிட்ைர தண்ணீரில் கைக்கிய பின் 
நாறறுகளின் ்வர பகுதிழய 5 
முதல் 10 நிமிைஙகள் கழ�சல்களில் 

நழன்தது பின்னர நைவு வசய்ய 
்வண்டும். அ்சாஸ்பிரிைம் நாறறு 
்வர ் நர்ததி  குறிப்பாக வநல்லுக்கு 
பயன்படு்ததப்படுகிைது.

• மண் சிகிச்ழச: பரிநதுழ�க்கப்பட்ை 
உயிர உ�ஙகள் 4 கி்ைாவானது 
200 கி்ைா இயறழக உ�்ததுைன் 
கைநது ஒரு இ�விறகு 
ழவக்க்வண்டும், இது கரிம 
உ�்ததில் உயிர உ�ஙகள் வள� 
உதவும். இநத கைழவ விழதப்பு 
அல்ைது நைவு ்ந�்ததில் மண்ணில் 
இைப்படுகிைது. 

• VAM உயிர உ�்ததின் பயன்பாடு: 
விழதக்கும் ்ந�்ததில் 
மண்ணிலிருநது 2-3 வச.மீ கீ்ை 
VAMஐ இை்வண்டும். VAM 
இ்னாகுைம்களுக்கு சறறு ்ம்ை 
விழதகள் விழதக்கப்படுகின்ைன 
அல்ைது நாறறுகள் நைப்படுகின்ைன. 
இதனால் ்வரகள் கீழ் ்நாக்கி 
வளரும் ் பாது இ்னாகுைம்களுைன் 
வதாைரபு வகாண்டு வதாைரழப 
ஏறபடு்தத முடியும். ஒரு மீட்ைர சது� 
ப�ப்பிறகு 100 கி�ாம் இன்குைம்கள் 
்பாதுமானது. பாலிதீன் ழபகளில் 
வளரக்கப்படும் நாறறுகளுக்கு 
ஒவவவாரு ழபயில் 5-10 கி�ாம் 
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இ்னாகுைம் ்பாதுமானது. 
ம�க்கன்றுகழள நடும் ்ந�்ததில், 
ஒவவவாரு இை்ததிலும் 20 கி�ாம் / 
நாறறு என்ை விகித்ததில் VAM 
இ்னாகுைம்கள் பயன்படு்ததப்பை 
்வண்டும். தற்பாதுள்ள ம�்ததில், 
ஒவவவாரு ம�்ததிறகும் 200 கி�ாம் 
இ்னாகுைம் ்தழவப்படுகிைது. 

• அ்சாைாவின் பயன்பாடு: உைர 
அ்சாைா @ 0.6-1.0 கி்ைா / மீ2 
(எக்ைருக்கு 6.25-10.0 ைன்) 
பயன்படு்ததப்படுகிைது மறறும் வநல் 
நைவு வசய்வதறகு முன்பு வயலில் 
இைப்படுகிைது.

• இ�ட்ழை பயிர: அரிசி நைவு வசய்த 
ஒன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்குப் 
பிைகு அ்சாைா 100 கி�ாம் / மீ2 
(வெக்்ைருக்கு 1.25 ைன்) என்ை 
அளவில் இைப்பட்டு 25-30 
நாட்களுக்கு வபருக 
அனுமதிக்கப்படுகிைது. முதல் 
கழளவயடுக்கும் ்ந�்ததில் 
அ்சாைா மண்ணில் 
அழு்ததப்படுகிைது.

உயிர் உரங்கமளப் பயன்படுத்தும் 
மபாது எடுக்க மெண்டிய 
முன்வனச்சரிக்மககள்

• உயிர உ� பாக்வகட்டுகழள ்ந�டி 
சூரிய ஒளி மறறும் வவப்ப்ததிலிருநது 
விைகி குளிரநத மறறும் வைண்ை 

இை்ததில் ்சமிக்க ்வண்டும்.
• உயிர உ�ஙகளின் சரியான ்சரக் 

ழககள் பயன்படு்ததப்பை ் வண்டும்.
• ழ�்சாபியம் பயிர சாரநததாக 

இருப்பதால், குறிப்பிட்ை பயிருக்கு 
மட்டு்ம பயன்படு்தத ்வண்டும்.

• மறை இ�சாயனஙகள் உயிர 
உ�ஙகளுைன் கைக்கப்பைக்கூைாது.

• வாஙகும் ்பாது ஒவவவாரு 
பாக்வகட்டிலும் உறப்ததியின் வபயர, 
பயிரின் வபயர, உறப்ததியாளரின் 
வபயர மறறும் முகவரி, உறப்ததி 
்ததி, காைாவதி ்ததி, வதாகுதி 
எண் மறறும் பயன்பாட்டுக்கான 
வழிமுழைகள் ்பான்ை ்தழவயான 
தகவல்கள் வைஙகப்படுவழத உறுதி 
வசய்ய ்வண்டும்.

• பாக்வகட் அதன் காைாவதிக்கு 
முன்னர பயன்படு்ததப்பை ் வண்டும், 

• உயிர உ�ஙகள் ்ந�டி தயாரிப்பு 
மறறும் ்சமிப்பில் கவனிப்பு ்தழவ

• சிைநத முடிவுகழளப் வபை ழநட்�ஜன் 
மறறும் பாஸ்்படிக் உயிர உ�ஙகழள 
கைநது பயன்படு்ததப்பை ்வண்டும்.

• �சாயன உ�ஙகள் மறறும் கரிம 
உ�ஙகளுைன் உயிர உ�ஙகழளப் 
பயன்படு்தத ் வண்டும். ஏன்வனனில் 
உயிர உ�ஙகள் உ�ஙகழள 
தாவ�்ததின் முழு உ� ் தழவழயயும் 
பூர்ததி வசய்யாது.

செல்வகு்மார். ெ முழனவர பட்ைப்படிப்பு மாணவர 
தமிழ்நாடு ்வளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம் ்காயம்பு்ததூர 
மின்னஞ்சல்: selva4647@gmail.com
வதாழை்பசி எண்: 7373464740

ெ. வ்வ. ்வர்ஷினி முழனவர பட்ைப்படிப்பு மாணவர 
தமிழ்நாடு ்வளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம் ்காயம்பு்ததூர
மின்னஞ்சல்: varshuagri08@gmail.com 
வதாழை்பசி எண்: +919994481295

கட்டுழ�யாளரகள்:
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- ல.மீ்ா
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்டநை மின்்ைழுக்்ா் வாெ்ர்ளின் ்ருத்துக்்ள்

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!

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,

தஙகளுழைய அக்ரிசக்தி  
மின்னிதழை வா�ம் தவைாமல் படி்தது 
வருகி்ைன். இைம்வபறும் தகவல்களும் 
கட்டுழ�களும் நன்ைாக இருக்கிைது.. 
இன்னும் தஙகளது பயணம் ் மன்்மலும் 

வதாை� இநத வாசகரின் வாழ்்ததுக்கள். 
கைநத இதழில் வநத அ்ததி சாகுபடி 
கட்டுழ� அருழமயாக இருநதது. நன்றி.

-  வ்வ. ்மணி்கணடன், 
தனியார நிறுவன ஊழியர, 

்காழவ.
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்ாரடூன் வழி நவளாண்றம



40இதழ் - 11, ஆடி

வசா. ஹரிஹரன்
இளநிமல மெளாண்மை இறுதியாண்டு ைாணெர், அண்ணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்னஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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பனடபபாளர்  
ல.மீைா, உதவிப் மபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ பத்்மா்வதி 
மதாடடக்கமலக் கல்லூரி, திண்டுக்கல்.  

மின்னஞசல்: l.meena2795@gmail.com
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு 
வணக்கம்,

அக்ரிசக்தியின் கைநத 
மின்னிதழ்கள் பல்்வறு த�ப்பட்ை 
வாசகரகளிைம் வசன்று 
்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி 
இழணயதளம் மறறும் விவசாயம் 
வசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு 
காைம் முடிநது ஏைாம் ஆண்டில் 
அடி எடு்தது ழவ்ததிருக்கி்ைாம். 
வதாைரநது எஙகழள ் மம்படு்ததிக் 
வகாள்ள உறுதுழணயாய் உள்ள 
வாசகரகள் மறறும் 
பயனாளரகளுக்கு நன்றி. 
உஙகளுழைய சந்தகஙகழள 
எஙகளின் முகப்பக்கம் அல்ைது 
மின்னஞ்சல் அல்ைது அழை்பசி 
வாயிைாகவும் ்கட்கைாம், 
சந்தகஙகளுக்கு ்வளாண் 
வல்லுநரகளிைம் பதில் வபறறு 
தீரவுகழள வைஙகுகி்ைாம்.

ஒவவவாரு வா�மும் 
வவள்ளிகிைழம காழை 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ை 
எஙகளது இழணயதள்ததிலும் 
மறறும் விவசாயம் வசயலியிலும் 
மின்னிதழை வவளியிடுகின்்ைாம். 

என்வ எஙகளது வசயலிழய 
த�விைக்கம் வசய்து ழவ்ததிருநதால் 
அது்வ உஙகளுக்கு இதழ் 
வவளியாவழதயும் மறை 
்வளாண்ழம சாரநத 
வசய்திகழளயும் அறிவிப்பில் 
காட்டும். இதன்மூைம் நீஙகள் 
எளிதில் எஙகளது மின்னிதழை 
படிக்க மறறும் பின்பறை முடியும். 
விவசாயிகளும், ்வளாண் 
மாணவரகளும், விஞ்்ானிகளும், 
்ப�ாசிரியரகளும், ்வளாண் 
வதாழில் முழன்வாரகளும் 
வதாைரநது அக்ரி சக்தி இதழுக்கு 
தஙகளுழைய கரு்ததுக்கள், 
கட்டுழ�கள் மறறும் விளம்ப�ஙகழள 
வைஙகி எஙகழள 
்மம்படு்ததிக்வகாள்ள உதவுமாறு 
்கட்டுக்வகாள்கி்ைன்.

ஆசிரியர பக்்ம்

- சிைப்பாசிரியர, அக்ரி சக்தி.


