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பெருகி வரும் மக்கள்தொக்ககைப் 
பற்றி அறிவுப்பூரவமொ்க நொன் 

அதி்கம் படித்திருககிறேன். ஆனொல் 
உணரவுப்பூரவமொ்க நொன் அகத 
நொற்ேமும் ்வப்பமும் ்்கொண்ட ஒரு 
இரவில் தில்லியில் அனுபவித்திருககிறேன். 
நொன், என் மகனவி, ்பண மூவரும் 
நொங்கள தஙகியிருநத விடுதியின் 
அகேககுத் திரும்பிக்்கொணடிருக 
கிறேொம். மூன்ேொவது கிைரில் மி்க 
்மதுவொ்க ஊரநது வநத எங்கள 
்டொகஸியின் ஜன்னல்்ககைக குப்பத்து 
மக்களும் பிசகசைக்கொரர்களின் க்க்களும் 
சூழ்நது்்கொணடிருநதன. “எங்களி்டம் 
பிசகசை எடுத்தொர்கள", இநத வரி்கள 
1960்களில் இநதிைொகவப் பொரகவயி்ட 
வநத அ்மரிக்க உயிரிைல் அறிஞர 
பொல்.ஆர. எரலிச கூறிைது.

எரலிச அ்மரிக்கொவின் 
ஸ்டொன்ஃறபொரடு பல்்ககைக்கழ்கத்தில் 
படித்திருககிேொர. மக்கள்தொக்க 
்பருக்கமும் அதனொல் ஏற்ப்டப்றபொகும் 
உணவுத் தட்டுப்பொடு குறித்தும் பை 
ஆய்வு்ககையும் புத்த்கங்ககையும் 
எழுதியுளைொர. அவர எழுதிை 'The 

Population Bomb' என்னும் புத்த்கம் 
மி்கப் பிரபைமொனது, அறத றநரத்தில் 
பை விமரசைனங்ககையும் உளை்டககிைது. 
அப்படி்ைன்ன அதில் கூறியிருககிேொர?

அநதப் புத்த்கத்தில் அவர 
உை்கத்தில் ்பருகிக்்கொணடிருககும் 
மக்கள ் தொக்கயும் ் பொய்த்துப்றபொய்க 
்்கொணடிருககிே றவைொணகமயும் 
மக்ககைப் பசி பட்டினியில் வொட்டி, அதி்க 
மக்கள இேக்க றநரிடும் என்கிேொர. 
அதிலும் இஙகிைொநது மற்றும் இநதிைொ 
றபொன்ே நொடு்ககை அவர குறிப்பிடுகிேொர.

இநதிைொவின் மக்கள்தொக்ககை 
கவத்துப் பொரககும்றபொது 1970்களில் 
இநதிைொவில் மி்கப்்பரிை பஞசைம் 
உருவொகி மக்கள உணவில்ைொமல் 
இேப்பொர்கள என்றும் மக்களி்டம் மனிதம் 
இல்ைொமல் றபொகும் என்றும் 
குறிப்பிடுகிேொர. அறதொடு இல்ைொமல் 
இநதப் பிரசசைகனயில் இருநது இநதிைொ 
மீணடு வர எரலிச ஒரு வழி ் சைொல்கிேொர. 
இநதிை அரசு, மூன்று அல்ைது அதற்கு 
றமல் குழநகத ்பற்ே ஆண்ககைக 
்கட்்டொைமொ்கக குடும்பக ்கட்டுப்பொடு 
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்சைய்ை றவணடும் என்றும், 
மைட்டுத்தன்கமகை உருவொககும் 
மருநது்ககை மக்கள பைன்படுத்தும் 
குடிநீரிலும் உணவு்களிலும் ்கைநதுவி்ட 
றவணடும் என்று றைொசைகனக கூறுகிேொர. 
இது்வல்ைொம் ஒருபுேமிருக்க 
இநதிைொவில் அநதக ்கொை்கட்்டத்தில் 
என்ன ந்டநது ்்கொணடிருநதது?

ஆம், உணகமயில் இநதிைொவில் 
1960்கள ்கொை்கட்்டத்தில் ஒரு ்பரும் 
உணவு தட்டுப்பொடு வைர ஆரம்பித்தது. 
பீ்கொர மற்ேம் பஞசைொப் மொநிைங்கள 
்்கொஞசைம் ்்கொஞசைமொ்கப் பஞசைத்தின் 
பிடியில் சிககிக்்கொளை ஆரம்பித்த 
்கொை்கட்்டம் அது. இது எநத அைவிற்குப் 
்பரிை பிரசசைகன என்ேொல், அப்றபொகதை 
இநதிை பிரதமர ைொல்ப்கதூர சைொஸதிரி 
ற�ொட்்டல்்களில் உணவு்களுககுத் தக்ட 
விதித்தொர. மக்கள ஒருநொள இரவு 
உணணொமல் இருககுமொறு றவணடுற்கொள 
விடுத்தொர. "Miss A Meal Campaign" 
என்று ்சைய்தித்தொள்களில் முழுபக்க 
அைவிற்குச ் சைய்தி்கள வநதது. இநதப் 
பிரசசைகனகை முழுமூசசைொ்க 
எடுத்துக்்கொணடு உகழத்த ைொல்ப்கதூர 
சைொஸதிரி, இதற்குத் தீரவு இநதிைொவிற்குள 
இல்கை என்றும் ஒரு அணக்ட நொட்டின் 
உதவி நமககுத் றதகவ என்பகதயும் 
உணரநது அ்மரிக்கொவி்டம் உதவிகை 
நொடினொர.

அ்மரிக்கொவும் இநதிைொவில் 
நிைவும் உணவுத்தட்டுப்பொட்க்டக 
்கருத்தில்்்கொணடு உதவுவதற்கு 
ஒப்புக்்கொண்டது. 1966ஆம் ஆணடு 

6.5 மில்லிைன் ்டன் ற்கொதுகம 
அ்மரிக்கொவில் இருநது ்கப்பல்்கள 
மூைம் அனுப்பிகவக்கப்பட்்டது. ஒரு 
நொகைககு 20,000 ்டன் ற்கொதுகம 
இநதிை துகேமு்கங்களில் வநதன. 
அதொவது ஐநது நிமி்டத்திற்கு ஒரு ்கப்பல் 
துகேமு்கத்திற்கு வருமைவிற்கு 
இநதிைொவின் உணவுத் றதகவயிருநதது.

இத்தகனயும் றநரத்திைொ்கக 
க்கைொணடு வநத ைொல்ப்கதூர சைொஸதிரி 
1966ஆம் இேக்க, இநதிரொ ்கொநதி 
பிரதமரொகிேொர. அப்றபொது 
அ்மரிக்கொவு்டன் PL-480 ஒப்பநதம் 
றபொ்டப்பட்டுக ற்கொதுகம ் பரிை அைவில் 
இேககுமதி ்சைய்ைப்படுகிேது. 

ஆனொல் இது ் வகு நொட்்களுககு 
நீடிக்கவில்கை. விைட்னொம் மீது 
அ்மரிக்கக குணடு வீசிைதற்கு இநதிைொ 
்கண்டனம் ் தரிவித்ததொல், அ்மரிக்கொ 
இநதிைொவிற்்கொன ஏற்றுமதிகை குகேத்து, 
ஒரு ்கட்்டத்தில் நிறுத்திவிட்்டது. 
அப்றபொதுதொன் இநதிரொ்கொநதிககு 
்வளிநொடு்ககை நம்பி இருப்பது எநத 
றநரத்திலும் ்கொகை வொரிவிட்டுவிடும் 
என்று புரிநதது. மீணடும் இநதிைொவில் 
பஞசைம் தகைதூக்க ஆரம்பித்திருநதது. 
இநதிைொகவப் பற்றி எரலிச ்கணித்தது 
ந்டநதுவிடும் றபொை இருநதது.

அறத றநரத்தில் ் மகசிகற்கொவில் 
ஒரு அதிசைைம் நி்கழ்நது ் ்கொணடிருநதது. 
இநதிைொவின் ்கவனத்கத ஈரத்தது...

     வதாடரும்...

்கட்டுகரைொைர: 

ர.சிவக்குமார், 
இைமறிவிைல் றவைொணகம இறுதிைொணடு மொணவர,

அணணொமகைப்பல்்ககைக்கழ்கம், 

மின்னஞசைல்: aamorsk3210@gmail.com
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சமூக பழக்கெழக்கஙகள்

ெை நன்கம ்சைய்யும் பூசசி்களில் 
றதனீக்கள மி்க முககிைொனகவ, 

இகவ பை தகைமுகே்ககை ஒன்று்டன் 
ஒன்று றசைரத்து ஒறர கூட்டில் வொழும் 
தன்கம உக்டைதொகும். இகவ தமது 
த்கவல்்ககை பல்றவறு வக்கைொன 
ந்டனங்கள மற்றும் ட்றரொபல்ைொகஸிஸ 
மூைம் பகிரநது்்கொளகின்ேன.

          ட்றரொபல்ைொகஸிஸ என்பது 
உணவு பரிமொற்ேம் ஆகும். இது 
றவகைக்கொரத் றதனீ முதல் ரொணி மற்றும் 
ஆண றதனீக்கள வகர ் பொதுவொனதொகும். 
இது உணவு மற்றும் நீர கிக்டப்பது 
்தொ்டரபொன த்கவல் மற்றும் ஈரப்பு 
திரவத்கத (ஃ்பரறமொன்) 
மொற்றுவதற்்கொன ஒரு ஊ்ட்கம் ஆகும். 

றதனீக்களின் ந்டனங்கள

          1788 ஆம் ஆணடில் 
ஃபொதர ஸபிட்ஸனர (Father Spitzner) 
தொன் முதல் முகேைொ்க றதனீ 
ந்டனங்ககை, உறுப்பினர்களிக்டறை 
றதன் ஓட்்டத்தின் அைவு மற்றும் றதன் 
மூைத்தின் இ்டம் பற்றி ்தொ்டரபு 
்்கொளளும் முகே என்று விவரித்தொர. 
ஃபிரிஷ் (Frisch) (1920) தனது 
பதிப்கப ் வளியிடும் வகர றதனீக்களின் 
இநத பழக்கங்கள ்கவனிக்கப்ப்டொமல் 
இருநதன. 1973 ஆம் ஆணடில் 
்வளிைொன அவரது பக்டப்பின் 
அடிப்பக்டயில் இக்கணடுபிடிற்்கொ்க 
்கொரல் வொன் ஃபிரிஷ் (Karl von Frisch) 
1973 ஆம் ஆணடில் உன்னதமொன 

றநொபல் பரிகசைப் (Noble prize) 
்பற்ேொர.

ந்டனங்களின் வக்க்கள:

          ்மொத்த றதனீக்களின் 
எணணிகக்கயில் 5-35% றதனீக்கள 
வழி்கொட்டும் றதனீக்கைொ்க 
்சைைல்படுகின்ேன. இநத றதனீக்கள 
விவசைொைப் பகுதி்களில் 100 மீட்்டர மற்றும் 
வனப்பகுதி்களில் சுமொர 2 கிறைொமீட்்டர  
வகர பைணம் ்சைய்து தமக்கொன 
உணகவ றதடிப் ்பறுகின்ேன. 
வழி்கொட்டும் றதனீக்களின் பல்றவறு 
வக்கைொன ந்டனங்கள மூைம் மைர்களின் 
தூரம், திகசை மற்றும் தரம் ஆகிைவற்கே 
மற்ே றதனீக்கள அறிநது ் ்கொளகின்ேன; 
இதன் விகைவொ்க மற்ே றவகைக்கொர 
றதனீக்கள சிேநத ஆதொரங்களிலிருநது 
சிேநத உணகவப் ்பறுகின்ேன. 
வழி்கொட்டும் றதனீக்கள ஆடும் ந்டனம் 
இரணடு வக்கப்படும்.                                    

பூச்சியிைல்

்ேனீ ேளர்பபு
்பகுதி - 4

்ேனீககளின் சமூக ்பழககேழககஙகள்  ைற்றும் �்டனம்



6இதழ் - 12, ஆடி

i) சுற்று அல்ைது வட்்ட ந்டனம்

ii) உ்டம்கப வகைத்து ஆடும் 
வொககிள ந்டனம்

சுற்று அலலது ெடட நடனம் 
(Round dance):

          உணவு ஆதொரம் 
அருகிறைறை இருநதொல் இநத வக்க 
ந்டனம் நி்கழ்த்தப்படுகிேது (ஏ. 
்மல்லிஃ்பரொ - 100 மீட்்டருககுள 
மற்றும் ஏ.்சைரனொவில் - 10 மீட்்டர). 
முதலில் வழி்கொட்டும் றதனீ தொன் 

றசை்கரித்து வநத றதனிகன கூட்டில் 
உளை மற்ே றதனிக்களுககு ஊட்டுகிேது. 
பின்பு, கூட்டின் உளறை வட்்டமொ்க 
ந்டனமொ்ட ஆரம்பிககிேது; ஒருமுகே 
வைப்புேம் பின்னர இ்டதுபுேம் பின்னர 
வைப்புேம் என பை  விநொடி்கள மீணடும் 
மீணடும் இநத ந்டனம் 
அரஙற்கற்ேப்படுகிேது. இநத ந்டனம் 
றதனீக்ககை உற்சைொ்கப்படுத்துகிேது, 
றமலும் அகவ தங்கள ்கசகசை்கைொல் 
வழி்கொட்டும் றதனீகைத் ் தொட்டு, பின்னர 
உணவு மூைத்கதத் றதடி கூட்க்ட விட்டு 
்சைல்லும். இநத ந்டனத்தில் உணவின் 
திகசைப் பற்றிை எநதக குறிப்பும் இல்கை, 
அதனொல் அகவ எல்ைொ திகசை்களிலும் 
100 மீட்்டருககுள றதடும். வழி்கொட்டும் 
றதனீ ஊட்டிை றதன் மற்றும் அதன் 

உ்டலில் ஒட்டிக்்கொணடிருககும் 
ம்கரநத்த்கதப் பைன்படுத்தி மைர 
இருககும் திகசைகை அறிகின்ேன.

உடம்மப ெமைத்து ஆடும்  
ொக்கிள் நடனம்  

(Wag-tail dance):
          கூட்டிலிருநது 100 

மீட்்டருககு றமல் உணவு மூைத்தின் 
தூரம் இருககும்றபொது இநத ந்டனத்கத 
ஆடுகின்ேன. இநத ந்டனத்தில் றதனீ, 
அக்டயின் ஒரு பக்கத்திற்கு அகர 
வட்்டம் ஒன்கே உருவொககும், பின்னர 
திரும்பி ஒரு றநர ற்கொட்டில் பைணித்து 
்தொ்டக்க புளளிகை றநொககி ஓடுகிேது. 
அதன் பிேகு ஒரு முழு வட்்டத்கத 
முடிக்க எதிர திகசையில், மற்்ேொரு அகர 
வட்்டத்தில் ஓடுகிேது. மீணடும் றதனீ 
்தொ்டக்க புளளிகை வநது அக்டகிேது. 
றநரொ்க ஓடுக்கயில், ந்டனமொடும் றதனீ 
தனது முழு உ்டகையும் அகசைத்து 
ஆடுகிேது; அதனொல்தொன் இநத ந்டனம் 
வொக-்்டயில் ந்டனம் என்று 
அகழக்கப்படுகிேது. றமலும் இதன் மூைம் 
உணவு கிக்டககும் இ்டத்கதயும் அஙகு 
்சைல்வதற்கு றவணடிை ஆற்ேல் குறித்தும் 
மற்ே றதனீக்களுககு உணரத்துகிேது. 
அதொவது, ஆற்ேல் என்பது ஒரு சுற்று 
சுற்றி வருவதற்கு எடுத்துக ் ்கொளளும் 
றநரத்கதக குறிககும். றநர ற்கொட்டில் 
ஓடும் திகசைைொல் உணவின் இ்டம் 
குறிக்கப்படுகிேது. 

உணவின் திகசை சூரிைனு்டன் 
ஒத்துப்றபொகிேது என்ேொல், றதனீ வொக-
வொல்்கள றமல்றநொககியும், 
சூரிைனி்டமிருநது விைகி இருநதொல், 
அது கீழ்றநொககியும் ்சைைல்படுகிேது. 
உணவு மூைமொனது சூரிைனின் 
இ்டதுபுேத்தில் இருநதொல், றதனீக்கள 
றநரகற்கொட்டுககு இ்டதுபுேத்தில், 
அறதசைமைம் அது சூரிைனின் 
வைதுபுேத்தில் இருநதொல் றதனீக்கள 
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கூட்டிலிருநது உணவின் தூரம் 
(மீட்்டர)

றநரொன ஓட்்டங்களின் எணணிகக்க 
/ 15 ்நொடி.

100 9-10
600 7
1000 4
6000 2

றநரகற்கொட்டின் வைதுபுேத்திலும் 
ந்டனமொடுகின்ேன.

உணவின் தூரமொனது, றதனீ 15 

வினொடி்களுககு எத்தகன றநர ஓட்்டம் 
றமற்்்கொளகின்ேன என்பகத அடிப் 
பக்டைொ்க கவத்து ்கணககி்டப்படுகிேது.

்கட்டுகரைொைர: 

பா. பதமபிரியா, 
முதுநிகை றவைொண மொணவி, பூசசியிைல் துகே, 
அணணொமகைப் பல்்ககைக்கழ்கம், சிதம்பரம்.  
மின்னஞசைல்: priyabaluagri@gmail.com

வதாடரும்...
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உைகில் பை ்தொழில்்கள இைஙகி 
்்கொணடியிருநதொலும், ஏரத் 

்தொழிலின் பின்றனதொன் அகனவரும் 
சுற்ே றவணடிருககிேது. இநத ்கருத்திற்கு 
இணங்க தமிழ்நொட்டில் பிேநது, 
அ்மரிக்கொவில் விஞஞொனிைொ்க 
பணிபுரிநது, அப்பணிகை விடுத்து 
மீணடும் தொை்கம் திரும்பி இைற்கக்க 
விவசைொைம் ்சைங்கல்பட்டில் உளை 
்கலிவநதுபட்டு கிரொமத்தில் ்சைய்து 
வருகிேொர, முகனவர. �ரி நொத் 
்கொசி்கறணசைன் அ்மரிக்கொவில் றநொய் 
தீரககும் மருநது்ககை ்கணடுபிடிககும் 
ஆய்வ்கத்தில் ஆரொய்சசிைொைரொ்க 
பணிபுரிநது வநதவர முகனவர  �ரிநொத். 
நமது தமிழ்நொட்டில் மி்கவும் றபொற்ேககூடிை 
இைற்க்கைொன முகே உழவுத் ் தொழிகைத் 
றதரந்தடுத்து மி்கவும் ஆறரொககிைமொ்க 
்சைய்து வருகிேொர. 

இது குறித்து அவர 
பகிரநது்்கொண்டகவ: எனது ்சைொநத 
கிரொமம் ்பன்னொ்கரம். அடிப்பக்டயில் 
நொன்  விவசைொை குடும்பத்கதச 

றசைரநதவன். அப்பொகவ சிறு வைதில் 
இழநறதன். அம்மொதொன் தனிைொ்க  
என்கன வைரத்தொர. ்சைன்கனயில் 
முதுநிகை மனித உ்டையிைல் படிப்கப 
முடித்துவிட்டு, றவலூர  சிஎம்சியில் 
றபரொசிரிைரொ்க பணி புரிநறதன். பிேகு 
1993- ஆணடு மத்திை அரசின் DRDO 
நிறுவனத்தில் முதுநிகை 
ஆரொய்சசிைொைரொ்க பணியில் றசைரநறதன். 
அநத நிறுவனத்தின் ஆணி றவரொ்க 
இருநத ்டொக்டர அப்துல்்கைொம் அய்ைொகவ 
நன்ேொ்க எனககு ் தரியும், உகழப்பிற்ககு 
இைக்கணம் அவரதொன் என ்கருதுகிறேன். 
அவரி்டம் இருநது நொன் ்கற்ேகவ அதி்கம். 
அவர எனது வொழ்கக்க பைணத்தில் 
்பரிை மொற்ேத்கத விகதத்துளைொர. 
பின் 2005-இல் அ்மரிக்கொ ் சைன்றேன். 
அஙற்க சைொர்ைஸ்டன், ்தற்ககு 
்கலிறபொரனிைொ மருத்துவ 
பல்்ககைக்கழத்தில் இகணநது 
பணிைொற்றிறனன். ்தொ்டரநது பத்து 
ஆணடு்களில் இருதைத் துகேயில் 
மருத்துவ பயிற்சிைொைரொ்க 
்பொறுப்றபற்றேன். 

விஞ்ானி டூ விெசாயி
ஹரி நாத் காசிகணேசன்

இைற்யக
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ஊரில் அம்மொவின் உ்டல்நிகை 
சைரியில்ைொத ்கொரணத்தொல் தமிழ்கம் 
திரும்பிறனன். அம்மொ முழங்கொல் வலி 
மற்றும் இடுப்பு வலிைொல் அவதிப்பட்்டொர. 
மூட்டு மற்றும் ்கழுத்து வலி்ககை 
குகேக்கவும், வலிகை உணரொமல் 
்சைய்ைவும், வீரிைமுளை வலி றபொககி 
மருநது்கள ்சைலுத்தப்பட்்டன. இதன் 
விகைவொ்க அம்மொவின் கு்டலில் புண்கள 
ஏற்பட்்டன. கூ்டறவ வலியும். அம்மொவின் 
உ்டல்நிகையில் முன்றனற்ேத்திற்்கொன 
படிநிகை ஏதுவும் ்தன்ப்டவில்கை. 
நொட்்கள றபொ்க றபொ்க அம்மொவின் 
உ்டல்நிகை மி்கவும் றமொசைமொன நிகை 
எட்டிைது. அநத றநரத்தில் என் 
எணணத்தில் உதித்தது, அ்மரிக்கொவில் 
மருநது்ககை ்கணடுபிடிககும் ் தொழிலில் 
பணிபுரிநத என்னொல் அம்மொவின் 
உ்டல்நிகைகை சைரி ் சைய்ை முடிைவில்கை 
என்று றவதகன மனதில் குடி்்கொண்டது. 
அம்மொவின் வலிககு மருநது தர 
முடிைவில்கைறை என்று எணணம் 
நொளுககு நொள மனவலி அதி்கரித்தது. 

ஒரு ்கட்்டத்தில் பொரம்பரிை மருநது 
முகே எனது நிகனவில் வநது ் சைன்ேது. 
முருஙக்க இகைகை ்்கொத்தொ்க 
தணணீரில் றபொட்டு ் ்கொதிக்க கவத்து 
அநத வடிநீகர அம்மொவுககு தினமும் 
்்கொடுத்து வநறதன். அதன்பிேகு வலி 
சிறிது சிறிதொ்க குகேைத் ் தொ்டஙகிைது. 
சிை மொதங்களில் அம்மொ முழுகமைொ்க 
குணம் அக்டநதொர, மூட்டு மற்றும் 
்கழுத்து வலி மொைமொ்க மகேநதது. இநத 

திருப்பம் என்னுள ஒரு தீகை மூட்டிைது. 
பொரம்பரிை கவத்திைம், இைற்கக்க 
விவசைொைம் றநொககி    எனது ்கவனம் 
திரும்பிைது.

்சைங்கல்பட்டில் உளை ்கலிவநதுபட்டு 
கிரொமத்தில் 2015-இல்  நிைம் 
வொஙகிறனன். இைற்க்க  விவசைொை 
முகேயில் ்கொய்்கறி்கக்கயும், மூலிக்க 
்சைடி்ககையும் பயிரிட்ற்டன். தமிழ்கத்தில் 
பை பகுதியில் பைணித்து மொப்பிகை 
சைம்பொ, கிசசிலி சைம்பொ, ்கருஙகுருகவ, 
வொசைகன சீரொ்க சைம்பொ, ்கருப்பு ்கவுனி 
றபொன்ே மருத்துவகுணம் மிக்க ்நல் 
வக்க்ககை குறித்து ற்கட்டு ்தரிநது 
்்கொணற்டன். தமிழ்நொட்டின் பொரம்பரிை 
மருத்துவ முகேைொன சித்தர பொ்டல்்களில் 
மருத்துவ குணங்கள உளை உணவுப் 
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்பொருட்்கள பற்றி ் சைொல்ைப்பட்டுளைன. 
அவற்கே பயிரி்டவும் ்சைய்றதன். 
முருஙக்க, ்கறிறவப்பிகை, ்நல்லி 
மரங்ககையும் வைரத்றதன்.

சிறிை ்கொை இக்டறவகையில் 
முருஙக்க கவத்திைத்கத 
்தொ்டஙகிறனன். மூட்டுவலி, சைரக்ககர 
றநொய், ரத்தறசைொக்க, உைர ரத்த அழுத்தம் 
றபொன்ே பிரசசைகன்களுககு இநத 
முருஙக்கயின் மருத்துவ மூைஙகுளு்டன், 
சிை மூலிக்க்ககையும் றசைரத்து மருநதொ்க 
்்கொடுக்க ்தொ்டஙகிறனன். அதில் 
்வற்றி ்கணடு கூடுதல் ஆரொய்சசிக்கொ்க 
சிை நிறுவனங்ககையும் அணுகியுளறைன். 
விவசைொைமும் ஒரு விஞஞொனம் தொன். 
பொரம்பரிை முகேயில் அகரத்து எடுக்க 
படும் எண்ணய் வக்க்கள பொரக்க 
்பொன்நிேமொ்க இருக்க்கொது. ஆனொல்  
்பொணணொ்க மின்னச ் சைய்யும் என்கிேொர 
விஞஞொனியும், விவசைொயியுமொன 
முகனவர. �ரி நொத் தற்றபொது அவர 
மூலிக்கத் தொவரங்ககையும், 
்்கொடி்ககையும் ்கண்டறியும் ்கைப்பணியில் 
அவர மட்டுமின்றி ்பன்னொ்கரம் 
சுற்றுவட்்டொர பகுதியில் பட்்டப் படிப்பு 
படித்த மொணவர்ககையும் இதில் 
இகணத்துக ் ்கொணடு ் பரும்பணிகை 
்தொ்டஙகியுளைொர. 

அம்மொணவர்கள ்ப. ்சைநதில் 
இைநிகை றவைொணகம மற்றும் சை.
சைபரிநொதன் இைநிகை றவதியிைல், 
தற்றபொது இவரின் வழி்கொட்டுதலின்படி 
மித்ரொ ப்றரொ கபறைொட்டிக  ்�ல்த் 
மிகஸ ற்கர என்ே ்பைரில் இைற்க்க 

சைொரநத மூலிக்க மருநது ்பொருள்கள 
மற்றும் சிறுதொனிைக ்கைகவ தைொர்சைய்து 
விநிறைொகித்து வருகிேொர. தமிழ்நொட்டில் 
உளை ஓற்கனக்கல் நீரவீழ்சசிகை 
அறிைொறதொர ைொரும் இருக்கமொட்்டொர்கள, 
ஓற்கனக்கல் சுற்றியுளை வனப்பகுதியில் 
தொன் முகனவர. �ரி நொத் ்கைப்பணியில் 
ஈடுபட்டுளைொர. அவரின் றத்டலில் 
விகைத்த அபூரவ மருத்துவ குணம் 
வொய்நத மூலிக்க்கள தணணீரவிட்்டொன் 
கிழஙகு, ்கடுக்கொய், ்கொட்டு ர்க கீகர்கள, 
்களளி முளளிைொன், அபூக்்கொடி (ற்கொவச 
்சைடி) றபொன்ே முன்றனொர்கள அறிநத 
அரிைவக்க மூலிக்க்ககை மக்கள 
அறிநது பைன்படும் வக்கயில் இநதத் 
தகைமுகே மட்டுமல்ைொது வருங்கொை 
தகைமுகே அறியும் வக்கயில் 
விழிப்புணரவு ் சைய்து வருகிேொர.. தொன்  
்பற்ே  இன்பத்கத இநத கவை்கமும் 
்பேட்டும் என்ே நல்ை எணணத்றதொடு 
இவர முருஙக்கயில் “MORINGA 
BULLET” என்கிே மருநகத தைொரித்து 
அகத 80%  மருநகத மக்களுககு 
விற்பகன ்சைய்கிேொர, மீதம் 20% 
மருநகத சைமூ்க சிநதகனறைொடு 
இைவசைமொ்க  ஏகழ, எளிை மக்களுககு  
தருகின்ேொர. அவர றசைகவ றமன்றமலும் 
்தொ்டர வொழ்த்துக்கள கூறி விக்ட 
்பற்றேன். 

முமனெர்.  
ஹரி நாத் காசிகணேசன் 
அெர்கமைத் வதாடர்பு 

வகாள்ை: 8056170742.
்கட்டுகரைொைர:

திரு. து. சததியராஜ்,  
முமனெர் படடப்படிப்பு ைாேெர், 

பயிர் சூலாக்கவியல ைற்றும் ைரபியல துமை, 
அணோைமலப் பலகமலக்கழகம். 

 மின்னஞசல: sathyarajagri17@gmail.com 
வதாமலணபசி எண: 8667072033.



11இதழ் - 12, ஆடி

நல்றைொர ஒருவரயிருக்க அது ் பொருட்டு 
எல்றைொருககும் ்பய்யும் மகழ" 

என்பது நம் சைங்கத் தமிழ் நூல் நமககு 
அளித்த அறிவுகரைொகும். ஆனொல் இதில் 
வழிநது வருவது இைககிை நைமும் ஒரு 
அழகிை இைககிை உவகமயும் ஆகும். 
ஆனொல் எல்ைொ இ்டங்களிலும் மகழ 
ஒறர அைவொய் என்றுறம ் பொழிவதில்கை. 
இவற்கே அறிை பை விதமொன 
வழிமுகே்கள இருககின்ேன. அவற்றில் 
ஒன்றுதொன் தொவரங்கள, தொவரங்களின் 
வக்க்கள, இைல்பு்ககை கவத்து 
அவ்வி்டத்தில் மகழப்்பொழிகவ நொம் 
எளிதில் வக்கப்படுத்தைொம்.

உதொரணமொய் கபன் மரங்கள 
வைரும் பகுதி்கள பனி மண்டைங்கைொ்க 
இருககும். ்களளி ்சைடி்கள வைரும் 
இ்டங்கள வேண்ட பகுதி்கைொ்க இருககும். 
இகவ நமககுத் ் தரிநத சிை வக்க்கள 
ஆகும். எனினும் இதில் திருநதிை 
்தளிவொன பைன்பொடுதொன் விைொதிமீர 
ற்கொப்பன் வழஙகிை வக்கபொ்டொகும். 
இவர ருசிை ் ஜரமொனிை புவியிைைொைர 
மற்றும் தொவரவிைைொைர ஆவொர. 

  ருசிை றபரரசி இரண்டொம் 
ற்கத்தரின் அவர்கைொல் ் ஜரமனியிலிருநது 
அகழக்கப்பட்்ட பை மருத்துவர்களில் 
ற்கொப்பனின் தொத்தொவும் ஒருவரொவொர. 
அன்று குடி்பைரநத ற்கொப்பண  குடும்பம் 
அஙற்க தஙகி தன் வொழ்கவத் 

துவஙகிைது. பின்பு   ற்கொப்பன் அஙற்க 
தன் படிப்பு்ககை முடித்து ்ஜரமனி 
்சைன்று அறிவிைைொைர ஆனொர. இவர 
அறிவிைல் உைகிற்கு தநத மி்கச சிேநத 
்்கொக்ட்களில் ஒன்று தொன் ற்கொப்பன் 
வக்கபொடு. இவகர தற்்கொை 
்கொைநிகையின் நிறுவனர என்று 
அகழககின்ேனர. 1850 இல் இருநது 
10 ஆணடு்கள அட்ைொணடிக, பசிபிக 
மற்றும் இநதிைப் ்பருங்க்டலில் 
பைணிககும் க்கறைட்க்ட உருவொககித் 
தநது ்்கொணடிருநதொர.

பின்பு ரஷிை வொனிகை ஆய்வு 
கமைத்தில் பணிபுரிநதொர. அஙகிருநது 
்ஜரமனி திரும்பிை ற்கொப்பன் சிை்கொைம் 
்ஜரமொனிை வொனிகைத் துகேயில் 
பணிபுரிநதொர. பின்பு அவர அப்பணி்ககை 
எல்ைொம் துேநது தன் ஆய்கவ 
்தொ்டஙகினொர. பலூகன  பைன்படுத்தி 
வளிமண்டைத்தின் அடுககு்ககை 
்கணடுபிடிக்க முைன்ே ற்கொப்பன் 
1884இல் பருவநிகைப் பகுதி்கள பற்றிை 
முதல் வகரப்டத்கத ்வளியிடுகிேொர. 
அஙகிருநது அவருக்டை ஆய்வு துவஙகி 
1900இல் ்வளிவருகிேது. இகத 
ற்கொப்பன் ்கொை நிகை வக்கப்பொடு 
என்கின்ேனர. இகவ றமலும் 
்மருற்கற்ேப்பட்டு றமலும் பை 
மொறுதல்்களுககு உட்பட்டு 1936 இல் 
முழுதொய் நிகேவு்பறுகிேது. இன்று 

ோன் அமிழேம் என்றுண்ற் ்பாற்று...

நீர் (்பகுதி-7)

ககாட்டும் ையழயும்- ் காப்பன் ேயகப்பாடும்
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்கொை நிகை பகுதி்ககை ்கணககிடுவதற்கு 
ற்கொப்பனின் வக்கப்பொடு தொன் மூைமொ்க 
விைஙகுகிேது. டீ்கொண்டல் 
என்ேகழக்கப்படும் தொவரவிைைொைர 
இன் 5 முககிை தொவர பிரறதசைங்ககை 
ற்கொப்பன் ஏற்கிேொர.

1) மி்க ்வப்பநிகைககுரிைகவ

2) வேட்சிககுரிைகவ

3) இக்ட ் வப்பநிகைககு உரிைகவ

4) நுன் ் வப்பநிகைககு உரிைகவ

5) மி்கத் தொழ்்வப்பநிகைககுரிைகவ 
என்று பிரிககிேொர டீ ்கொண்டல் 

 இகவ அப்பகுதியில் வொழும் 
தொவரங்ககை ்கணித்து அதன்்பொருட்டு 
மகழயின் அைகவ பிரிககும் ஓர 
வக்கப்பொ்டொகும். இவற்கே பைன்படுத்திை 
ற்கொப்பன் ்கொைநிகைகையும் இதனடிப் 
பக்டயிறைறை ்பறுகின்ேொர. முதலில் 
உைக்க ஐநது ்பரும் ்கொைநிகைைொ்க 
பிரிககிேொர.  அகவ

1) அைனமண்டை மகழக்கொைநிகை 

2) உைரநத ்கொைநிகை

3) இைஞசூடு மகழக்கொைநிகை 

4) நுனி குளிர மகழ ்கொைநிகை

5) முகனவு ்கொைநிகை என்று 

்பரும் பிரிவு்கைொ்க பிரிககிேொர

 றமலும் இவற்கே இரண்டொம் 
்கட்்டமொ்க (f,m,w,S,W,s,T,F) என்றும் 
பிரிககிேொர.

  சிை தனித்த இைல்பு்ககைக 
்்கொண்ட சிை பகுதி்ககை 
(a,b,c,d,h,K,H) என்று றமலும் 
சிைவற்கே பிரிககிேொர. உதொரணமொ்க 
தமிழ்நொடு ஆநதிர ்க்டல் பகுதி்ககை 
ற்கொப்பன் (75 லிருநது 100 
்சைன்டிமீட்்டர வரு்டொநதிர மகழப் 
்பொழியும் இ்டம்) வக்கப்பொட்டில் As 
என்று பிரிககிேொர. ்கஙக்க சைம்வளி 
பகுதி்களில் (100 ்சைன்டிமீட்்டர 
வரு்டொநதிர மகழ ்பொழியும் இ்டம்) 
Cwg என்று பிரிககிேொர. பின்பு 
ரொஜஸதொனின் றமற்கு பகுதி்ககை 
(12 ்சைன்டி மீட்்டருககும் குகேவொன 
வரு்டொநதிர மகழ ்பொழியும் இ்டம்) 
BWhw என்று பிரிககிேொர.  

 இப்படித்தொன் உைகின் பை 
இ்டங்ககை மகழப்்பொழிகவ ்கொரணமொய் 
கவத்து ற்கொப்பன் வக்கப்பொட்டில் 
பிரிக்கப்படுகிேது.

 சைரி மகழயின் வக்க்கள என்ன 
பருவ நிகைககும் புைல் மகழககும் 
றவறுபொடு்கள இருககின்ேனவொ?

 அடுத்த இதழ்களில 
பார்ப்ணபாம்.......

அனபன சச. விக்்னேஷ், 
இைநிமல ணெைாணமை படடதாரி, குளித்தமல,  

வதாடர்பு எண: 8344848960,  
மின்னஞசல:  

vickysvicky42@gmail.com

கட்டுரரயாளர்:
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மிை்கொய், நம் அன்ேொ்ட உணவில் 
தவிரக்க முடிைொத நொன்்கொவது மி்க 

முககிைமொன பயிரொகும். இது உைகின் 
மி்க ்வப்பமண்டை மற்றும் 
துகண்வப்பமண்டை பகுதி்களில் 
பயிரி்டப்பட்டு வருகின்ேனது. இநத 
மிை்கொய் பசகசை மற்றும் பழுத்த 
வரமிை்கொைொ்கவும் தினமும் உணவில் 
றசைரத்துக்்கொளைப்படுகிேது. இது சிவப்பு 
நிேமொ்க மொறுவதற்கு ்கொரணம் 
“ற்கப்சிசின்" என்ே நிேமிைொகும். 
அதுமட்டுமின்றி மிை்கொயிலிருநது 
அல்்கைொய்டு்கள பிரித்்தடுக்கப்பட்டு 
அகவ மருதத்துவ றதகவ்களுக்கொ்க 
பைன்படுத்தப்படுகிேது.

அநத மிை்கொயிகன பூஞகசை, 
பொகடீரிைொ, கவரஸ மற்றும் நூற்புழுக்கள 
றபொன்ேகவ அதி்கைவில் தொககி 
பயிர்களின் வைரசசிகை பொதிப்பு 
அக்டைச ்சைய்து ம்கசூல் இழப்கப 
ஏற்படுத்துகிேது. அதில் ஆநத்ரொகறனொஸ 
என்னும் றநொய் இநதிைொவில் ்பரும் 
அைவில் பரவி மிை்கொய் பயிர்ககை 
அழித்து வருகிேது.

இநதிைொவில் சைொத்கமொன 
சுற்றுசசூழல் நிகை இருப்பதொல், இநத 
றநொய் எளிதொ்க பரவி பயிர்களில் 84 
சைதவீதம் வகர இழப்பு ஏற்படுத்தி, 
பயிர்களின் சைகதிகையும், ்கொய்்களின் 
எக்டகையும் குகேத்து வருகின்ேது. 
இதனொல் விவசைொயி்களுககு மி்கவும் 
்பரிை பின்னக்டவு ஏற்படுகிேது.

தற்றபொது ஒருஙகிகணநத றநொய் 
றமைொணகம முகே்கைொன உழவிைல், 
உயிரிைல் மற்றும் றவதியிைல் றநொய் 

்கட்டுப்பொட்டு முகே்ககைப் பின்பற்றி 
எவ்வொறு இநறநொகை ்கட்டுப்படுத்தைொம் 
என்பது குறித்து கீறழ ்கொணறபொம்.

றநொயின் அறிகுறி்கள:-

றநொய் ஏற்பட்்ட பயிர்களில் உளை 
பூவொனது உதிரநதுவிடும். பின்னர 
இநறநொய் தணடு வழிைொ்கப் பரவி 
கிகை்களின் மூைம் பூகவ ்சைன்று 
அக்டயும்.

பழத்்தொற்று தொககு்களின் 
அறிகுறி்கள:

• இநத றநொய் ஏற்படும் பகுதி்கள 
இகை, தணடு மற்றும் பழம் ஆகும்.

• சிவப்பு நிேமொ்க உளை பழுத்த 
மிை்கொய் பழங்கள அதி்கம் 
பொதிக்கப்படுகின்ேன.

• சிறிை ்கருப்பு வட்்டப் புளளி்கள 
பழத்றதொலில் ்கொணப்படும்.

• றமொசைமொன றநொயுற்ே பழங்கள 
கவகற்கொல் நிேம் (அ) ்வளிர 
்வளகை நிேமொ்க மொறி ்கொரமூட்டும் 
தன்கமகை இழககிேது.

• றநொயுற்ே, பழங்ககை ்வட்டினொல் 
விகத துரு நிேத்தில் பூஞசைொண 
மூைம் பொய்றபொல் மூ்டப்பட்டிருககும். 

ணநாய் ணைலாணமை
மிளகாயில் ஆந்த்ாக்னாஸ் 

்�ாயை கட்டுப்படு்ததும் முயைகள்
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• மிை்கொய் ்சைடி்கள ஆரம்ப 
்கட்்டத்கத வி்ட ஆநத்ரொகறனொஸ 
(அ) பழ அழு்கல் ் தொற்று முதிரநத 
பயிர்களில் அதி்கமொ்க இருப்பகத 
்கொண முடியும். 

• இநத றநொய் ்கொற்றில் மற்றும் விகத 
மூைம் பரவுகிேது. இநத றநொய் 
விகத முகைப்பு மற்றும் வீரிைத்கத 
அதி்க அைவில் பொதிககிேது.

      ணநாய்க்கு சாதகைான சூழ்நிமலகள்:
• மிை்கொய் சைொகுபடிககு மி்கவும் 

சிேநத ்கொைநிகைைொன 20 - 250C 
்வப்பநிகையும் மற்றும் ஆணடு 
சைரொசைரி பருவமகழ சுமொர 850 - 
1200 மி.மீ றதகவ.

• இநத ்வப்ப நிகை (280C) மற்றும் 
ஈரப்பதம் (95 சைதவீதம்) றநொய் 
பரவுவதற்கு சைொத்கமொன நிகை 
ஆகும். 

•  பயிர சுழற்சி முகேகை பின்பற்ேொமல் 
ஒறர ர்கத்கத ்தொ்டரநது 
பயிரிடுவதும் இநறநொய் பரவுவதற்கு 
சைொத்கமொ்க உளைது.
உழவியல ணைலாணமை

• றநொய்த் ்தொற்று இல்ைொமல் 
ஆறரொககிைமொன பழங்களிலிருநது 
மட்டுறம விகத்ககை றசை்கரிக்க 
றவணடும்.

• றநொய் ஏற்பட்்ட இகை, தணடு 
மற்றும் மிை்கொய்ப் பழம் 
றசை்கரிக்கப்பட்டு அழிக்கப்ப்ட 
றவணடும்.

• நிைத்தில் விகதப்பதற்கு தரசசைொன்று 
்பற்ே விகத்ககை மட்டுறம 

பைன்படுத்த றவணடும்.
• றதகவைற்ே ்ககை்கள மற்றும் 

தொவரங்ககை அ்கற்ே றவணடும்.
உயிரியல ணைலாணமை

• ஒரு ஏக்கருககு றதகவைொன 
விகதககு 10 கிரொம்  
சூற்டொறமொனொஸ ்கைநது விகத  
றநரத்தி ்சைய்ை றவணடும். பயிர 
ந்டவு ்சைய்தபின் சூற்டொறமொனொஸ 
2.0 சைதவீத ்ககரசைகை 60 வது 
மற்றும் 75 வது நொளில் ்தளிககும் 
றபொது இநறநொகை ்கட்டுப்படுத்த 
முடியும்.
ணெதியியல ணைலாணமை

• விகத றநரத்தி ் சைய்ை ்கொரபன்்டசிம் 
2 கிரொம் / கிறைொ (Carbendazim 
2g / Kg) பைன்படுத்த றவணடும்.

• 0.1 சைதவீத ்கொரபன்்டசிம் (1 கிரொம்/
லிட்்டர) ்ககரசைகை மூன்று முகே 
்தளிக்க றவணடும். 

• முதல் முகே பூ பூககும் முன்பும், 
இரண்டொவது முகே பழம் 
உருவொகும் றபொது மற்றும் 
மூன்ேொவது முகே இரண்டொவது 
்தளிபுககு பிேகு 14 நொட்்களுககு 
ஒரு முகே ்தளிக்க றவணடும். 

• விகத றநரத்திககு 
அறசைொகஸிஸட்றரொபின் 23 சைதவீதம் 
எஸசி (Azoxystrobin 23% SC)  
3 மி/லி மற்றும் 
அறசைொகஸிஸட்றரொபின் @0.1% 
்கைநது பயிர்களுககு ்தளிப்பதன் 
மூைமும் இநத றநொகை 
்கட்்டப்படுத்தைொம்.

்கட்டுகரைொைர: 

ஞா. அக்்ஷயா, 
உதவிப் றபரொசிரிைர (பயிர றநொயிைல் துகே) அதிைமொன் 

றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் ஆரொய்சசி நிறுவனம், ஓசூர. 
மின்னஞசைல் : akshayasri0196@gmail.com
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தாவரங்கள உட்ப்ட ஒவ்்வொரு 
உயிரினத்தின் குறிகற்கொள அடுத்த 

தகைமுகே சைநததி்ககை 
உருவொககுவதொகும். விகத்ககை 
உருவொககுவதன் மூைம் தொவரங்கள 
சைநததி்ககை விரிவொக்கம் ்சைய்கிேது. 
தொவரங்கள அவற்றின் விகத்ககை 
உருவொக்க பைன்படுத்தும் ்கருவி்கள 
மைர்கள. ஒறர இனத்தின் பூக்களுககு 
இக்டயில் ம்கரநதம் மொற்ேப்படும்றபொது 
மட்டுறம விகத்ககை உற்பத்தி ் சைய்ை 
முடியும். ம்கரநதச றசைரகக்க என்பது 
ஒரு பூவின் ம்கரநதங்களிலிருநது வரும் 
ம்கரநதம் சூல் தணடிற்குள ்சைன்று 
விகதைொ்க உருப்்பறுகிேது. 
ம்கரநதங்களின் சைகதிகைப் ் பொறுத்றத, 
பூவில் விகத்கள மற்றும் பழங்களின் 
வைரசசி அகமகிேது. அவ்வொறு 
ம்கரநதங்கள  இல்ைொமற்றபொனொல் 
விகத்கள அல்ைது பழம் முழுகமைொ்க 
உருவொ்கொது, றமலும் இனப்்பருக்கம் 
நக்ட்பேொமல் றபொ்கைொம்.

ஒரு தொவரத்தின் வைரசசிைொனது, 
அதன் ஜீனுக்டை ்சைைல்பொடு மற்றும் 

சூழ்நிகை ்கொரணி்கைொல் 
ஒழுஙகுபடுத்தப்படுகிேது. தொவரங்களில் 
உருவொக்கப்படும் சிை ்பொருட்்கள 
தொவரங்களின் வைரசசி, வொழ்விைல் 
மற்றும் உயிரறவதிச ்சைைல்்ககை 
ஒழுஙகுபடுத்துகின்ேன. தொவர 
வைரசசிகை ஒழுஙகுபடுத்தும் 
்சைைல்்ககைப் ் பொறுத்து இகவ வைரசசி 
ஒழுஙகுபடுத்தி்கள, தொவர �ொரறமொன்்கள 
மற்றும் தொவர வைரசசி ஊககி்கள என்று 
வக்கப்படுத்தப்படுகின்ேன. இநத 
வைரசசி ஊககி்களில் முககிைமொனகவ, 
மூன்ேொம் தகைமுகே �ொரறமொன்்கைொன 
பிரொசிறனொகைடு்கள. இகவ தொவர 
தணடு நீட்சி, இகை வைரசசி, சூல்தணடு 
வைரசசி, வொஸகுைொர றவறுபொடு, விகத 
முகைப்பு, பசகசைைம் மற்றும் சைொத்கமற்ே 
சூழ்நிகை ்கொரணி்ககை தொஙகுதல் 
ஆகிைவற்றிற்கு மி்க முககிை ்கொரணிைொ்க 
்சைைல்படுகிேது. 

பி ர ொ சி ற ன ொ க ை டு ்க க ை 
அடிப்பக்டைொ்கக ்்கொண்ட வைரசசி 
ஊககி்கள, முககிை உ்டலிைல் 

ெைர்ச்சி ஊக்கி

்பயிர் ேளர்ச்சியில் முககிைப 
்பஙகாற்றும் பி்ாசி்னாயைடுகள்
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் சை ை ல் ப ொ டு ்க க ை 
தூணடுவதன் மூைம் 
சைொத்கமற்ே சூழ்நிகைகைத் 
தொணடி பயிர ம்கசூகை 
அ தி ்க ரி க கி ே து . 
பிரொசிறனொகைடு்ககை 
பயிர்களின் மீது ் தளிககும் 
றபொது உ்டனடிைொ்க 
உறிஞசி அகனத்து 
பகுதி்களுககும் துரிதமொ்க 
எடுத்துச ்சைல்கிேது. 

வணி்கரீதியில் 0.03 - 0.05 % (3-5 
மி.லி / 10 லிட்்டர நீருககு) என்ே 
அைவு்களில் பைன்படுத்தப்படுகிேது. 

 பரிநதுகரக்கப்படும் அைவு: 
ஏக்கருககு 100 மி.லி. என்ே அைவில் 
்மொட்டுக்கள உருவொகும் தருவொயில் 
பரிநதுகரக்கப்படுகிேது. முதல் 
்தளிப்பிற்கு பின் 10-15 நொட்்களில், 
ஏக்கருககு 50 மி.லி. என்ே அைவில் 
பரிநதுகரக்கப்படுகிேது.

பரிந்துமரக்கப்படும் பயிர்கள்:
 தொனிைங்கள, பைறு வக்க்கள, 

பழங்கள மற்றும் ்கொய்்கறி்கள. இகவ 
தவிர அகனத்து பூ பூத்து ்கொய்ககும் 
தொவரங்கள. 

நன்மைகள்: 
1. இகவ தொவரங்களின் சீரொன 

வைரசசி, ம்கசூல் அதி்கரிப்பு மற்றும் 
பழங்கள, ்கொய்்கறி்கள மற்றும் 
தொனிைங்களின்  தரத்கத 
அதி்கரிக்க உதவுகிேது. 

2. பூக்கள உதிரவகத குகேத்து, ்கொய் 
பிடிப்பகத அதி்கரிககிேது. இதன் 
மூைம் ்கொய், பழங்களின் எக்ட 
மற்றும் தரம் கூடுகிேது. 

3. தொவரங்களில் குளிர மற்றும் வேட்சி 
றபொன்ே அசைொதொரண சூழல்்ககை 
தொஙகும் திேகன அதி்கரிககிேது. 

4. றநொய் எதிரப்பு சைகதியிகன 
தூணடுகிேது. 

5. அறுவக்டககு 10 லிருநது 15 
நொட்்களுககு முன்பு 
பைன்படுத்தும்றபொது ்கொய்்கறி்கள 
மற்றும் பழங்களின் மினுமினுப்பு, 
றசைமிககும் திேன் கூடுகிேது.

முரனேவர். ஆ. குழநரதை்வல் பிளரள, 
்தொழில்நுட்ப வல்லுநர, 
ற்கொத்றரஜ் அகறரொ்வட் லிட், திருசசி. 
மின்னஞசைல்: kuzhandhai635@gmail.com 

்க.பி. பிர்மாதகுமார், 
்மலாளர் (சதைாழில்நுட்பம்), 
்காத்ரஜ் அக்்ராசவட் லிட், 
ரைதைராபாத.

கடடுமரயாைர்கள்
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ப�ாறரொனொ ்தொற்று பரவிக 
்்கொணற்ட இருககும் இன்கேை 

நிகையில்,  அத்திைொவசிை உணவுப் 
்பொருட்்கைொன ்கொய்்கறி்கள, கீகர 
வக்க்கள மற்றும் பழங்ககை 
வொஙகுவதற்்கொ்க அசசைத்து்டன் வீட்க்ட 
விட்டு ்வளிறை ்சைல்கிறேொம். இநத 
்்கொறரொனொவின் அசசைத்கதத் தவிரக்க, 
சைத்தொன தரம் வொய்நத உணவுப் 
்பொருட்்ககை வீட்டிறை விகைவிப்பறத 
சிேநதது மற்றும் பொது்கொப்பொனது ஆகும். 
கிரொமங்களில் வைல்்வளி, வீட்டுத் 
றதொட்்டம் றபொன்ே வொய்ப்பு்கள உளைன. 
ஆனொல் ந்கரங்களிறைொ இ்ட 
்நருக்கடிைொல் மொடித் றதொட்்டறம சிேநத 
முகேைொகும். 

 மொடித் றதொட்்டப் பயிர்ககை 
குகேநத அைவில் எநத பருவத்திலும் 
வைரக்கைொம். எனினும் ்கொய்்கறி்களுககு 
ஜூன் - ஜூகை மற்றும் டிசைம்பர - 
ஜனவரி பருவங்கறை சிேநதகவ. 
கீகர்ககை ஆணடு முழுவதுவும் குளிர 

பருவ ்கொய்்கறி்கைொன ற்கரட், பீன்ஸ, 
பீட்ரூட் றபொன்ேவற்கே அகற்டொபர - 
ஜனவரி மொதங்களிலும் வைரக்கைொம். 
பயிருககு ஏற்ே வைரப்புத் ் தொட்டி்ககை 
அல்ைது கப்ககை றதரவு ்சைய்ை 
றவணடும். ் பரும்பொலும் ்கொய்்கறி்ககை 
10 - 20 லிட்்டர கப்களிலும் ்்கொடி 
வக்க ்கொய்்கறி்ககை 30 - 40 லிட்்டர 
கப்களிலும் மற்றும் மர வக்க்ககை 100 
- 200 லிட்்டர கப்களிலும் வைரக்கவும். 
கப்களில் வைர ஊ்ட்கமொ்க 1:1 விகித 
நிகையில் மணபுழு உரம் மற்றும் 
்தன்கன நொரக ்கழிகவ பைன்படுத்துவறத 
சிேநதது. இது எக்ட குகேவு மற்றும் 
நீண்ட நொட்்கள ஈரத்கத தொஙகும் தன்கம 
உக்டைது. அதனு்டன் உயிரி 
இடு்பொருட்்ககைச றசைரத்துக 
்்கொளவதொல் வைர ஊ்ட்கம் மூைம் பரவும் 
றநொய்்கள தடுக்கப் படுகிேது. கப்கள 
அல்ைது வைரப்புத் ் தொட்டி்களிள வடி்கொல் 
துகை்கள இட்டு அடியில் ஒரு அடுககு 
மணலும் அதன் றமல் வைர ஊ்ட்கத்கத 

ைாடித் ணதாடடம்

ைாடி்த ் ோட்்டமும் 
ககா்்ானாவும்
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்்கொணடு நிரப்பிக ்்கொளைவும். 

விகதப்பில் தக்கொளி, மிை்கொய், 
்கத்தரி, ்கொலிஃப்ைவர, முட்க்டக ற்கொஸ, 
ற்கப்சி்கம் றபொன்ேகவ நொற்று ந்டவுப் 
பயிர்கள, மற்ே ்கொய்்கறி்கள ் பரும்பொலும் 
றநரடி விகதப்பு பயிர்கள. நொற்று ந்டவுப் 
பயிர்களுககு குழித்தட்டு நொற்ேங்கொல் 
்்கொணடு நொற்று உற்பத்தி ் சைய்து 25-
30 நொள நொற்கே வைரப்புப் கபககு 
மொற்ேவும். றநரடி விகதப்பு பயிர 
விகத்ககை கப்களில் 1-2 அஙகுை 
ஆழத்தில் றபொட்டு வைர ஊ்ட்கம் 
்்கொணடு மூ்டவும். பின்னர பூவொளிகைப் 
பைன்படுத்தி நீரப்பொசைனம் ் ்கொடுக்கவும்.  
றமலும் றநொய் எதிரப்பு சைகதிகைத் தரக 
கூடிை துைசி, தூதுவகை, ்கற்பூரவளளி, 
இன்சுலின் ் சைடி, றசைொற்றுக ்கொற்ேொகை 
றபொன்ே மருத்துவச ் சைடி்ககை வீட்டில் 
வைரக்கைொம். 

 றநொய்்ககை இைற்க்க முகேயில் 
்கட்டுப்படுத்த நீரில் லிட்்டருககு 3 கிரொம் 
ட்கரகற்கொ்்டரமொ மற்றும் 
சூற்டொறமொனொஸ ்கைநது ்தளிப்பதன் 
மூைம் றவர அழு்கல் றபொன்ே பை 
றநொய்்ககைத் தவிரக்கைொம். பூசசி்ககை 

விரட்்ட வொரம் ஒரு முகே ஒரு லிட்்டர 
நீருககு 2 மில்லி வீதம் றவப்ப எண்ணய் 
்கைநது ்தளிக்கவும். இஞசி, பூணடு 
மற்றும் பசகசை மிை்கொய் முகேறை 25 
கிரொம் எடுத்து அகரத்து அநத சைொற்கத 
ஒரு லிட்்டர தணணீரில் ்கைநது 
்தளிப்பதொல் பூசசி்ககை இைற்க்க 
முகேயில் ்கட்டுப் படுத்தைொம். 
தொவரங்களின் எணணிகக்க குகேவு 
என்பதொல் புழுக்ககை எளிதில் றசை்கரித்து 
அளித்து வி்டைொம். வீட்டுப் பைன்பொட்டிற்கு 
என்பதொல் ் பரும்பொலும் இரசைொைண உரம் 
மற்றும் மருநது்ககை தவிரத்து இைற்க்க 
முகேகைறை பின்பற்ேவும். மொடித் 
றதொட்்டத்தில் ் ்கொறரொனொவொல் பொதிக்கப் 
பட்்டவர்ககைத் தனிகமப் படுத்துவகத 
றபொைறவ பூசசி மற்றும் றநொயினொல் 
பொதிக்கப்பட்்ட கப்ககைத் தனிகமப் 
படுத்தி மற்ேப் பயிர்களுககு பரவொமல் 
பொது்கொக்கொைம். இவ்வொறு தனிகமப் 
படுத்துவதன் மூைம் ்்கொறரொனொவில் 
மட்டுமின்றி மொடித் றதொட்்டத்திலும் றநொய் 
பரவுவகதத் தடுத்து ்வற்றி 
்கொணுவறதொடு நம் வீட்டுககு றதகவைொன 
்கொய்்கறி்கள மற்றும் பழங்ககை நொறம 
உற்பத்தி ்சைய்து தன் நிகேவு 

காய்கறிச் வசடிகள் ைருத்துெச் வசடிகள்
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வடிவமைப்பு

ஸ்்டார் வீ்ா, சேலம்
மு.கெை்ாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின் ஊ்டகக குழு
கசல்ேமு்ளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இேழுககு விளம்்ப்ம் ககாடுகக 99407 64680
என்ை ோட்ஸ்அப எண்ணிற்கு கோ்டர்பு ககாள்ளைாம்.

திரு. ஆ. அரவிநத,
வதாழிலநுடப திடட உதவியாைர் (ணெைாணமை), 

தமிழ் நாடு காலநமட ைருத்துெ அறிவியல பலகமலக்கழகம், 
ணெைாண அறிவியல நிமலயம், சின்னணசலம்,  

கள்ைக்குறிச்சி ைாெடடம்-606301.  
மினன்னஞசல: aravinth30attur@gmail.com

முரனேவர் அ. பழனிசாமி
வதாழில நுடப ெலலுநர் (ணதாடடக்கமல), தமிழ் நாடு 

காலநமட ைருத்துெ அறிவியல பலகமலக்கழகம், ணெைாண 
அறிவியல நிமலயம், சின்னணசலம்,  
கள்ைக்குறிச்சி ைாெடடம்-606301.  

மினன்னஞசல: palanihort@gmail.com

கடடுமரயாைர்கள்

அக்டவறதொடு வீட்டுச ்சைைகவயும் 
்வகுவொ்க குகேக்கைொம். றமலும் வீட்டில் 
இருககும் றநரத்கத பைனுளை வக்கயில் 

்பொழுது றபொககுவறதொடு மட்டுமல்ைொமல் 
உ்டல் ஆறரொககிைம் மற்றும் மன 
மகிழ்சசிகையும் ்பேைொம்.
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மீன் ்கழிவு்ககைப் பைன்படுத்தி  
தைொரிக்கப்படும் மீன் அமிைம் என்பது 

அமிறனொ அமிைங்ககையும், கநட்ரஜன் 
சைத்கதயும் ் ்கொண்ட ஒரு சிேநத பயிர 
வைரசசி ஊககிைொகும். மீனில் உளை 
புரதங்கள நுணணுயிர்கைொல் 
்சைரிக்கப்பட்டு அமிறனொ அமிைங்கைொ்க 
பிரிகின்ேன. இநத அமிறனொ 
அமிைங்களில் கநட்ரஜன் சைத்து 
(தகழசசைத்து) நிகேநதுளைது. மீன் 
்கழிவு்கள கிக்டக்கொத பட்சைத்தில் முழு 
மீன்்ககையும் பைன்படுத்தைொம். எனினும் 
முழுமீகன வி்ட மீன் ்கழிவு்களில் இருநது 
தைொரிககும் மீன் அமிைம் சிேப்பொனதொகும். 
மீன் அமிறனொ அமிைத்கத எளிதொ்க 
கிக்டககும் மீன் ்கழிவு்கள, 
நொட்டுசசைரக்ககர மற்றும் வொகழப்பழத்கத 
்்கொணடு இைற்க்க முகேயில் நொறம 
வீட்டில் தைொர ்சைய்ைைொம் .

ணதமெயான வபாருடகள் :
       மீன் ்கழிவு்கள - 1 கிறைொ    

பகன ் வல்ைம் (அ) நொட்டுசசைரக்ககர 
- 1 கிறைொ ்கனிநத வொகழப்பழம் - 5 

தயாரிக்கும் முமை :
• ஒரு பிைொஸடிக வொளியில் 

உணவுககு பைன்ப்டொத மீன் 
்கழிவு்களு்டன், சைம அைவு பகன 
்வல்ைம் மற்றும் அதனு்டன் நன்கு 
்கனிநத வொகழப்பழத்கத றசைரத்து 
நன்ேொ்க ்கைககி ்கொற்று பு்கொமல் 
மூடி கவக்கவும் .

• ்்கட்்ட வொயுக்கள 
்வளிறைறுவதற்்கொ்க தினமும் 
இதகனத் திேநது மூ்டறவணடும். 

• நொற்பது நொட்்கள ்கழித்து றதன் 
றபொன்ே நிேத்தில் ஒரு திரவம் 
வொளிககுள இருககும். இநத 
திரவத்திலிருநது பழவொக்ட வீசும். 
இப்படி பழவொக்ட வீசினொல் மீன் 
அமிறனொ அமிைம் தைொர என்பகத 
்தரிநது ்்கொளைைொம் .

பயன்படுத்தும் அைவு :
• இவ்வொறு தைொர ்சைய்ைப்படும் மீன் 

அமிறனொ அமிைத்கத 200 மில்லி 

மீன் அமி்னா அமிை்ததின் ்பைன்கள் 
ைற்றும் ேைாரிககும் முயைகள்

இடுவபாருள்
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எடுத்து 10 லிட்்டர தணணீரில் 
்கைநது பயிர்களின் றமல் 
்தளிக்கைொம்.

• ஒற்கே நொற்று ந்டவொ்க இருநதொல் 
40 ஆம் நொள ஏக்கருககு 1 லிட்்டர 
அமிைத்கத, 120 லிட்்டர 
தணணீரில் ்கைநது பயிர்களின் 
றமல் ்தளிக்கைொம். சைொதொரண 
ந்டவுககு 25 ஆம் நொளிலிருநது 
்தளிக்கைொம். இப்படித் ் தளிககும் 
றபொது தணடுப் பகுதி உறுதிைொ்க 
இருககும். 

• ்கரும்பு பயிருககு 250 மில்லி என்ே 
அைவில் 15 -20 லிட்்டர 
தணணீரு்டன் ்கைநது 
்தளிக்கைொம்.

• ்கம்பு , றசைொைம் ஆகிை பயிர்களுககு 
150 மில்லி என்ே அைவில் 15 
லிட்்டர தணணீர ்கைநது அடிக்கவும்.

• தீவனப்புல் வைரப்பவர்கள மீன் 
அமிைம் ்தளிப்பதன் மூைம் 
அதி்கமொன விகைசசைல் ்பே 
முடியும்.

• ஒரு முகே தைொர ்சைய்த மீன் 
அமிறனொ அமிைத்கத ஆறு மொதம் 
வகர கவத்திருநது 
பைன்படுத்தைொம். 

• றதகவப்படும் றபொது  இதகன 
எடுத்துக்்கொணடு, அதன்பின் 
அநத பிைொஸடிக வொளிகை ்கொற்றுப் 
பு்கொமல் மூடிப் பொது்கொக்க 
றவணடும். 

பயன்கள் : 
• மீன் அமிறனொ அமிைம் வைரசசி 

ஊககிைொ்க ்சைைல்படும் தன்கம 
்்கொண்டது.

• பயிருககு தகழசசைத்துத் றதகவகை 
பூரத்தி ்சைய்ை யூரிைொகவ 
பைன்படுத்துவதற்கு பதிைொ்க 
இதகன பைன்படுத்தைொம்.

• இதகன பூககும் தருணத்தில் 
பைன்படுத்தும் றபொது பூக்கள 
நன்ேொ்க பூககும் றமலும் ம்கரநத 
றசைரகக்க நன்ேொ்க நக்ட்பற்று 
்கொய்ககும் திேன் அதி்கரிககும்.

• இநத அமிைம் சுற்றுசசுழலுககு 
எநத விதமொன பொதிப்பு்ககையும், 
பக்கவிகைவு்ககையும் ஏற்படுத் 
தொது.

• மீன் அமிைம் 75 சைதவீதம் வைரசசி 
ஊககிைொ்கவும், 25 சைதவீதம் பூசசி 
விரட்டிைொ்கவும் ்சைைல்ப்டக 
கூடிைது.

• மீன் அமிைம் ்தளிககும் றபொது 
பயிர்கள நன்கு பசகசைபிடித்து 
வைரும். 

• வரப்பு மற்றும் றவலி ஓரங்களில் 
்தளித்தொல் மயில், முைல் மற்றும் 
எலி ்தொநதரவு ்தளித்த ஐநது 
நொட்்கள வகர இருக்கொது, 
றதகவப்பட்்டொல் மீணடும் 
்தளிக்கைொம்.

வசய்யக்கூடாதமெ:

மீன் அமிைம் ் ்கொடுக்கப்பட்்ட அைவு 

மட்டுறம பைன்படுத்த றவணடும், அதற்கு 

றமல் பைன்படுத்தினொல் பயிர்கள 

வொடிவிடும்.

்கட்டுகரைொைர: 

ர.நி்வதைா,
 இைமறிவிைல் றவைொண மொணவி,  

அணணொமகைப் பல்்ககைக்கழ்கம், சிதம்பரம்.  
மின்னஞசைல்: nivethanishi2304@gmail.com 
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தமிழ்நொடு அைவில், றவைொணகம 
பட்்டப்படிப்பு என்பது மருத்துவம், 

்பொறியிைல் மற்றும் ்கொல்நக்ட 
அறிவியிைல் றபொன்று மி்க முககிைமொன 
பட்்டப்படிப்பு ஆகும். தமிழ்க அைவில், 
2020-21ம் ்கல்வி ஆணடு்கொன 
றவைொண இைநிை பட்்டப்படிப்பு 
படிப்பதற்்கொன சைொத்திைககூறு்ககை 
இத்்தொகுப்பில் விரிவொ்கக ்கொணைொம். 

தமிழ்நொட்டில் பல்றவறு 
பல்்ககை்கழ்கங்கள றவைொண இைநிகை 
பட்்டப்படிப்பு்ககை பயிற்றுவிககின்ேன. 
இதில் ற்கொைம்புத்தூரில் உளை தமிழ்நொடு 
றவைொணகமப் பல்்ககைக்கழ்கம் மற்றும் 
சிதம்பரத்தில் உளை அணணொமகை 
பல்்ககைக்கழ்கம் மி்க முககிைமொன 
பல்்ககை்கழ்கங்கள ஆகும்.  
பன்னிரண்டொம் வகுப்பு படித்த பிேகு, 
புதுதில்லில் உளை இநதிை றவைொண 
ஆரொய்சசி குழுமம் (ICAR - Indian 
council of Agriculture Research) 

ந்டத்தும் அகனத்து இநதிை நுகழவு 
றதரவின் மூைமொ்கவும் பிே மொநிைங்கள 
்சைன்று உதவி ்தொக்க ்பற்றும் 
படிக்கைொம்.

தமிழ்நாடு ணெைாணமைப் 
பலகமலக்கழகம்:

இப்பல்்ககைக்கழ்கத்தில் பின்வரும் 
பத்து இைநிகை பட்்டப்படிப்பு்கள 
அளிக்கப்படுகிேது.

1. இைம் அறிவிைல் (றமதகம) 
(றவைொணகம) 

2. இைம் அறிவிைல் (றமதகம) 
(றதொட்்டக்ககை) 

3. இைம் அறிவிைல் (றமதகம) 
(வனவிைல்) 

4.  இைம் அறிவிைல் (றமதகம) 
(உணவு, ஊட்்டசசைத்திைல், உணவு 
முகேயிைல்) 

5. இைம் அறிவிைல் (றமதகம) (பட்டு 
வைரப்பு)

இளநியை ் ேளாண் ்பட்்டப்படிபபுகள்:  
ஒரு கண்்ணாட்்டம்

ேழிகாட்்டல்
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6. இைம் ் தொழில்நுட்பம் (றவைொணகம 
்பொறியிைல்)

7. இைம் ்தொழில்நுட்பம் (உணவு 
்தொழில்நுட்பம்)

8. இைம் ்தொழில்நுட்பம் (உயிர 
்தொழில்நுட்பவிைல்) 

9. இைம் ்தொழில்நுட்பம் (ஆற்ேல் 
மற்றும் சுற்றுப்புேச சூழலிைல்)

10. இைம் அறிவிைல் (றவைொண 
வணி்க றமைொணகம) 

பட்டிைலில் 1,2,3,4,5,8 மற்றும் 10 
பொ்டப்பிரிவு்களுககு, பன்னிரண்டொம் 
வகுப்பில் உயிரிைல் அல்ைது தொவரவிைல், 
விைஙகிைல் ஒரு முககிை பொ்டங்கைொ்க 
இருத்தல் அவசிைம். பட்டிைலில் 6,7 
மற்றும் 9 பொ்டப்பிரிவு்களுககு, ்கணிதம் 
ஒரு முககிை பொ்டமொ்க இருத்தல் 
அவசிைம். பன்னிரண்டொம் வகுப்பில் 
றவைொண ் தொழிற்்கல்வி (Vocational 
Group) படித்தவர்கள, பட்டிைலில் 1,2,3 
மற்றும் 6 பொ்டப்பிரிவு்ககை மட்டும் 
றதரந்தடுக்க முடியும். 

மொற்றுத்திேனொளி, சிேநத 
விகைைொட்டு வீரர, முன்னொள பக்ட 
வீரர மற்றும் சுதநதிர றபொரொளி்களி்களின் 
வழித்றதொன்ேல்்கள, ்தொழில் 
நிறுவனத்தின் மூைமொன றசைரகக்க என 
சிேப்பு பிரிவினர்களுககும் தர வரிகசையின் 
அடிப்பக்டயில் தனி சீட்டு்கள 
்கவுன்சிலிஙகின் மூைம் நிரப்பப்படும். 
்தொழில் நிறுவனத்தின் மூைமொன 
றசைரகக்கககு, றவைொண வணி்க 
கூட்்டகமப்பில் உறுப்பினரொ்க உளை 
எநத றவைொண நிறுவனமும் தைொ ஒரு 
மொணவர்களுககு இைநிகை றவைொண 
பட்்டப்படிப்பு படிக்க ஆதரவு தர முடியும் 
(Sponsorship Quota).

பொ்டப்பிரிவு்களுககு ஏற்ப 14 அரசு 
உறுப்புக ்கல்லூரி்கள (1600 இ்டங்கள) 
பின்வருமொறு

இைம் அறிவியல (ணைதமை) 
(ணெைாணமை) 

1. றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், ற்கொகவ. 
(இைம் ்தொழில்நுட்பம், உயிர 
்தொழில்நுட்பவிைல் மற்றும் இைம் 
அறிவிைல் றவைொண வணி்க 
றமைொணகம) 

2. றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், மதுகர.

3.  அன்பில் தரமலிங்கம் 
றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், திருசசி.

4. றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், கிளளிககுைம், 
திரு்நல்றவலி.

5. றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், 
ஈசசைஙற்கொட்க்ட, தஞசைொவூர.

6. றவைொணகமக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், 
குடுமிைொன்மகை, புதுகற்கொட்க்ட.

7. றவைொணகமக்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், வொழவசசைனூர, 
திருவணணொமகை.

இைம் அறிவியல (ணைதமை) 
(ணதாடடக்கமல)

1. றதொட்்டக்ககைக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், ற்கொகவ

2. றதொட்்டக்ககைக ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், ்பரிைக 
குைம், றதனி.

3. ்பண்கள றதொட்்டக்ககைக ்கல்லூரி 
மற்றும் ஆரொய்சசி நிகைைம், திருசசி.
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இைம் அறிவியல (ணைதமை) 
(ெனவியல), இைம் அறிவியல 
(ணைதமை) (படடு ெைர்ப்பு)

1. வனவிைல் ்கல்லூரி மற்றும் ஆரொய்சசி 
நிகைைம், றமட்டுப்பொகைைம்.

இைம் அறிவியல (ணைதமை) 
(உேவு ைற்றும் 

ஊடடச்சத்தியல, உேவு 
முமையியல)

1.மகனயிைல் ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆரொய்சசி நிகைைம், மதுகர

இைம் வதாழிலநுடபம் 
(ணெைாணமை வபாறியியல)

1.றவைொணகமப் ்பொறியிைல் ்கல்லூரி 
மற்றும் ஆரொய்சசி நிகைைம்ம, 
குமுலூர,திருசசி.

இைம் வதாழிலநுடபம் (உேவு 
வதாழிலநுடபம்) ைற்றும் இைம் 

வதாழிலநுடபம் (ஆற்ைல 
ைற்றும் சுற்றுப்புைச் சூழலியல)

1.றவைொணகமப் ்பொறியிைல் ்கல்லூரி 
மற்றும் ஆரொய்சசி நிகைைம், 
ற்கொகவ.

இைம் அறிவிைல் றவைொணகம 
படிப்பு 26 தனிைொர ்கல்லூரி்களிலும், 
றதொட்்டக்ககைப் படிப்பு இரணடு தனிைொர 
்கல்லூரி்களிலும் தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கத்தின் ்கட்டுப்பொட்டில் 
ந்டத்தப்படுகிேது.

தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கத்தின்  கீழ் இைஙகும் 
அகனத்து உறுப்பு மற்றும் இகணப்பு 
்கல்லூரி்களிலும், றதரசசி அக்டைொமல் 
நிலுகவ கவத்திருநதொல் வரு்டமுறிவு 
முகே உளைது (அதொவது முதைொம் 
வரு்டத்தில் ஏறதனும் ஒரு பொ்டத்தில் 
றதரசசி அக்டைொமல் நிலுகவ 
கவத்திருநதொல் இரண்டொம் 
வரு்டத்திற்குள றதரசசி அக்டை 
றவணடும், இல்ைொவிடில் மூன்ேொம் 
வரு்டத்திற்கு ்சைல்ை முடிைொது). 

தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கத்தின்  கீழ் இைஙகும் 
தனிைொர இகணப்பு ்கல்லூரி்களில், 
றவைொண ்தொழிற்நுட்ப ்கல்லூரி 
(College of Agriculture), றதனி 
தவிர,  அகனத்து ்கல்லூரி்களும் இநதிை 
றவைொண ஆரொய்சசி குழுமம் (ICAR 
- Indian Council of Agriculture 
Research) கீழ் ஆஙகீ்கொரம் ் பேொதகவ 
ஆகும். இதனொல் அகனத்து இநதிை 
நுகழவுத் றதரவின் மூைம் முதுநிகை 
பட்்டப் படிப்பிகன படிக்க பை சிரமங்கள 
ஏற்படுகிேது. ஆனொலும் இகவ அகனத்து 
்கல்லூரி்களும் தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கத்தின் ஆஙகீ்கொரம் 
்பற்ேகவ என்பதொல் தமிழ்நொடு 
றவைொணகமப் பல்்ககைக்கழ்கத்தில் 
கீழ் றவைொண முதுநிகை பட்்டப் 
படிப்பிகன தொரொைமொ்க படிக்கைொம். 

ICAR 
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மீதமுளை அகனத்து தனிைொர இகணப்பு 
்கல்லூரி்களும், பின்வரும் ்கொைங்களில் 
இநதிை றவைொண ஆரொய்சசி குழுமம் 
(ICAR - Indian Council of 
Agriculture Research) ஆஙகீ்கொரம் 
்பேககூடும் என எதிரபொரக்கப்படுகிேது. 

றமலும் விவரங்களுககு மற்றும் 
விணப்பிக்க www.tnau.ac.in என்ே 
இகணைதைத்திகன அணு்கவும்.

அணணொமகைப் பல்்ககை்கழ்கம்:

இப்பல்்ககைக்கழ்கத்தில், இைம் 
அறிவிைல் (றவைொணகம) (500 
இ்டங்கள) மற்றும் இைம் அறிவிைல் 
(றதொட்்டக்ககை) (100 இ்டங்கள) என்ே 
இரணடு இைநிகை பட்்டப்படிப்பு்கள 
அளிக்கப்படுகிேது.  ்மொத்தம் உளை 
சீட்டில், பொதி அரசு ஒதுககீடு முகேயிலும், 
மீதமுளை சீட்டு்கள சுை நிதி ஒதுககீடு 
முகேயிலும் நிரப்பப்படுகின்ேன. 
இப்பல்்ககைக்கழ்கமொனது, இநதிை 
றவைொண ஆரொய்சசி குழுமம் (ICAR 
- Indian Council of Agriculture 
Research) கீழ் ஆஙகீ்கொரம் ் பற்றுளைது. 

இதனொல் தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கத்திறைொ அல்ைது 
அகனத்து இநதிை நுகழவு றதரவின் 
மூைமொ்கறவொ றவைொண முதுநிகைப் 
பட்்ட படிப்பிகன படிக்கைொம். 

றமலும் விவரங்களுககு மற்றும் 
விணப்பிக்க www.
annamalaiuniversity.ac.in என்ே 
இகணைதைத்திகன அணு்கவும்

நி்கர நிகைப் பல்்ககை்கழ்கங்கள 
(Deemed University):

தமிழ் நொட்டில், வி ஐ டி (VIT) 
பல்்ககை்கழ்கம் (றவலுர), பொரத் 
பல்்ககை்கழ்கம் (்சைன்கன), எஸ ஆர 
எம்.(SRM) பல்்ககை்கழ்கம் (்கொஞசிபுரம்), 
பிரிஸட் பல்்ககை்கழ்கம் (தஞசைொவூர), 
்கைசைலிங்கம் பல்்ககை்கழ்கம் (மதுகர), 
ரொமகிருஷ்ணொ மிஷன் (ற்கொகவ), 
அமிரதொ விஷ்வ பீதம் (ற்கொகவ), 
்கொருணைொ (ற்கொகவ) மற்றும் ்கொநதிகிரொம் 
பல்்ககை்கழ்கம் (திணடுக்கல்) ஆகிை 
நி்கர நிகை பல்்ககை்கழ்கங்களும் 
றவைொண இைங்ககை பட்்டப்படிப்பு்ககை 

தமிழ்நாடு ணெைாணமைப் பலகமலக்கழகம்
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அளிக்கப்படுகிேது. ஆனொல் இகவ 
அகனத்தும் தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கம் (TNAU) கீழும் 
அல்ைது இநதிை றவைொண ஆரொய்சசி 
குழுமம் (ICAR - Indian Council of 
Agriculture Research) கீழும் 
ஆஙகீ்கொரம் ் பேொதகவ ஆகும். இதனொல் 
றவைொண முது்ககை படிப்பிறிககு, 
தமிழ்நொடு றவைொணகமப் 
பல்்ககைக்கழ்கத்திறைொ அல்ைது 
அகனத்து இநதிை நுகழவு றதரவின் 

மூைமொ்கறவொ நுகழை தகுதி இல்ைொமல் 
றபொகிேது. 

இதில் திணடுக்கல் ்கொநதிகிரொம் 
பல்்ககை்கழ்கம் மத்திை அரசின் றநரடிக 
்கட்டுப்பொட்டில் இைஙகும் நி்கரநிகைப் 
பல்்ககைக்கழ்கமொகும். இநத அகனத்து 
பல்்ககை்கழ்கங்களும், பின்வரும் 
்கொைங்களில் இநதிை றவைொண ஆரொய்சசி 
குழுமம் (ICAR - Indian Council of 
Agriculture Research) ஆஙகீ்கொரம் 
்பேககூடும் என எதிரபொரக்கப்படுகிேது.

அணோைமலப் பலகமலக்கழகம்

்கட்டுகரைொைர: 

முரனேவர்  சச. ் சகர், பூச்சியியல் துரை, 
தமிழ்நொடு றவைொணகமப் பல்்ககைக்கழ்கம். 
மின்னஞசைல்: ilikeagriculture@gmail.com 
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பநல் நமககு முககிைமொன 
உணவுப்பயிர ஆகும். உைகின் 

்மொத்த ்நல் உற்பத்தியில் இநதிைொ 
இரண்டொவது இ்டத்தில் உளைது. 
தற்றபொது 2018- 2019  இல் ் நல்சைொகுபடி 
116.42 மில்லிைன் ்டன்னொ்க இருநத 
்நல் 2019-2020ம் ஆணடில் 117.47 
மில்லிைன் ்டன்னொ்க உளைது. 
இநநிகையில் உற்பத்தித் திேகன 
அதி்கரிககும் வழிமுகே்ககை கூரநது 
ஆரொயும் றபொது உற்பத்திைொகும் 
சைமைத்தில் ஏற்ப்டக கூடிை இழப்பு ஒரு 
முககிை ்கொரணமொ்க அகமகிேது. அகவ 
்நல்கைத்தொககும் பூசசி்கள, றநொய்்கள, 
்ககை்கள, எலி்கள மூைமும் மற்றும் 
தொனிை றசைமிப்பில் ஏற்ப்டககூடிை 
இழப்பொகும். இநத இழப்பிகன 
ஏற்ப்படுத்தககூடிை  பை தீகமப்பூசசி்களில், 
ஒரு சிை முககிைமொன பூசசி்ககை 
பற்றியும் அவற்றிகன ்கட்டுப்படுத்தும் 
முகே்ககையும் கீறழ ்கொணறபொம்.

குருத்துப் புழு அலலது தணடுத் 
துமைப்பான்:

்நற்பயிர்ககை அதி்கமொ்க தொககும் 
பூசசி்களில் முககிைமொனது குருத்து 
பூசசி அல்ைது தணடுத் துகைப்பொன் 
ஆகும். இதன் தொககுதல் பயிர்களின் 
அகனத்து வைரசசி பருவங்களிலும் 
தணடுப் பகுதிகைத் தொககும்.

தாக்குதல அறிகுறிகள் : 
தொக்கப்பட்்ட தணடு்களில் சிறு 

துவொரம் ்கொணப்படும். தூர்கட்டும் பருவம் 

வகர தொககும் றபொது குருத்து்கள 
்கொய்நது இேநத குருத்து்கள நடுகுருத்துக 
்கொய்தல் அல்ைது தணடு ்கொய்தல் 
அறிகுறி்கள ்கொணப்படும். பொல் பிடிககும் 
பருவத்தில் தொககும் றபொது ் நல் மணி்கள 
பொல் பிடிக்கொமல் ்வண ்கதிர்கள 
அல்ைது சைொவிக ்கதிர்கள றதொன்றுகின்ேன. 
குருத்கத இழுத்தொல் எளிதில் வநதுவிடும். 
தொக்கப்பட்்ட குருத்கத பிைநது பொரத்தொல் 
நடுறவ மஞசைள நிே புழுக்ககைக 
்கொணைொம் மற்றும் தணடின் அடிப்பகுதியில் 
உளை துவொரத்தில் புழுக்களின் 
்கழிவு்ககைக ்கொணைொம். வைரநத பயிரில் 
்வண ்கதிர உருவொகி மணி்கள பொல் 
பிடிக்கொது.

கடடுபடுத்தும் முமைகள் : 
• ற்கொக்டயில் ஆழ உழவு ்சைய்தல் 
• சைரிைொன இக்ட்வளியில் நடுதல், 

ஒறர சைமைத்தில் ந்டவு ்சைய்தல் 
• முட்க்டக குவிைல்்கள புழுக்ககை 

க்கைொல் றசை்கரித்து அழித்தல் 

பூச்சி ணைலாணமை
க�ற்்பயிய்்த ோககும் பூச்சிகள் 
ைற்றும் கட்டு்படு்ததும் முயைகள்
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• விைககுப் ்பொறி , இனக்கவரசசி 
்பொறி அகமத்தல் 

• முட்க்ட ஒட்டுணணிைொன 
டிகரகற்கொகிரம்மொ ஜப்பொனிக்கம் 
ஒரு ஏக்கருககு 2CC  என்ே 
அைவில் 10-15 நொள்கள 
இக்ட்வளியில் 3-4 முகே்கள 
றதகவகற்கற்ேவொறு பைன் 
படுத்துதல் 

• 3% றவப்்பண்ணய் ஏக்கருககு 
4-6 லி றவப்்பண்ணகை 200 
லி தணணிரில் மற்றும் 5% 
றவப்பங்்கொட்க்டக ்ககரசைல் 
்தளித்தல்.

• இவற்றின் தொககுதல் ் பொருைொதொரச 
றசைத நிகைகைக ்க்டககும் றபொது 
பூசசிக ்்கொல்லி மருநது்கைொன 
்கொர்டப் க�ட்றரொகுறைொகரடு 50 
SP @ 400 கிரொம் (அ) 
குறைொறரொன்டிரிகபறரொல் 18.5 SP 
- 60 மிலி (அ) ப்ளு்பண்டகமடு 
30 மிலி இவற்றில் எதொவது 
ஒன்றிகன 200 லிட்்டர தணணிரில் 
்கைநது ஒரு ஏக்கருககு 
்தளிக்கைொம்.

இகை சுருட்டுப் புழு அல்ைது இகை 
ம்டககுப் புழு 

்நற்பயிகரத் தொக்கக கூடிை 
பூசசி்களில் இதுவும் முககிைமொன 
பூசசிைொகும். ந்டவு பயிர முதல் பூககும் 
பருவம் வகர தொககி இகை்கள 
சுருட்்டட்ப்பட்டு அல்ைது இகை 
ம்டக்கப்பட்டு பொதிப்கப ஏற்ப்படுத்தும்.

தாக்குதல அறிகுறிகள் : 
புழுக்கள இகைகை நீைவொககில் 

அல்ைது இரு இகை்ககை சுருட்டி 
அல்ைது இகைகை ம்டககி உட்புேத்தில் 
இருநது ் ்கொணடு பசசைைத்கத சுரணடும். 
இதனொல் இகை்கள ் வளகைைொகி பின் 
்கொய்நது விடும். மர நிழல்்கள மற்றும் 
வரப்பு ஓரங்களில் தொககுதல் முதலில் 
றதொன்றி பின் விகரவில் பரவும். ்கதிர 
வரும் சைமைத்தில் தொககுதல் அதி்கமொனொல் 
்நல்மணி்கள முற்றுவது பொதிககும்.

கடடுபடுத்தும் முமைகள் : 
• ற்கொக்டயில் ஆழ உழவு ்சைய்து , 

வைல் வரப்பு்ககைச ்சைதுககி 
சுத்தம் ்சைய்தல் 

• மொற்றுப் பயிர சைொகுபடி ்சைய்தல்
• இப்பூசசித் தொககும் மற்ே ்சைடி்கள, 

்ககை்ககை நீக்க றவணடும்
• ்கயிறு ்்கொணடு இழுத்து இகைச 

சுருட்டுப் புழுக்ககை கிறழ விழச 
்சைய்தல்

• றபசில்ைஸ துரிஞசிறைன்சிஸ 300 
மிலி / ஏக்கர ்தளித்தல் 

• விைககு ்பொறி கவத்து அநதுப் 
பூசசி்ககைக ்கவரதல் (5 ் பொறி்கள 
/ ஏக்கர ்தளிதல்)

• முட்க்ட ஒட்டுணணிைொன 
டிகரகற்கொகிரம்மொ க்கறைொனிஸ 
ஒரு ஏக்கருககு 2CC  என்ே 
அைவில் வைல்்களில் ் வ ளியிடுதல் 

• 3% றவப்்பண்ணய் ஏக்கருககு 
4-6 லி றவப்்பண்ணகை 200 
லி தணணிரில் மற்றும் 5% 
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றவப்பங்்கொட்க்டக ்ககரசைல் 
்தளித்தல்.

• இவற்றின் தொககுதல் ் பொருைொதொரச 
றசைத நிகைகைக ்க்டககும் றபொது 
பூசசிக ்்கொல்லி மருநது்கைொன 
்கொர்டப் க�ட்றரொகுறைொகரடு 50 
SP @ 400 கிரொம் (அ) 
ப்ளு்பண்டகமடு 30 மிலி (அ) 
பிப்றரொனில் 400 மிலி இவற்றில் 
எதொவது ஒன்றிகன 200 லிட்்டர 
தணணிரில் ்கைநது ஒரு ஏக்கருககு 
்தளிக்கவும்.

புமகயான்: 
இப்பூசசிைொனது ந்டவுப் பயிர முதல் 

அறுவக்டப் பருவம் வகர தொககி 
பொதிப்கப ஏற்படுத்தும் 

தாக்குதல அறிகுறிகள் : 
பயிர்களில் தொககுதல் ஆரம்பம் 

முதல் அறுவக்டப்பருவம் வகர நீடிககும். 
இகவ்கள சைொற்கே உறிஞசுவதொல் பயிர 
வலுவிழுநது சைொய்நதுவிடும். பயிர்கள 
முதலில் மஞசைள நிேமொகி பின்னர பழுப்பு 
நிேமொகி புக்கநதது றபொல் திட்டு 
திட்்டொ்கக ்கொணப்படும். இநத பூசசி்கள 
புற்குட்க்ட கவரஸ றநொகைப் பரப்புகிேது.

கடடுபடுத்தும் முமைகள் : 
• எதிரப்பு சைகதி இர்கங்கைொன ADT 

36, Co 42, Co 46, ASD 18, PHP 
71 ஐ பயிரி்டைொம் 

• அடிக்கடி நீகர வடிக்கட்டிப் 
பொய்சசிடுதல், நொற்ேங்களில் 
அடிதொள்ககை நீககிடுதல்

• குஞசு்கள, தொய்ப்பூசசி்ககை 
க்கைொல் றசை்கரித்து அழித்தல் 

• முட்க்ட, குஞசு, வைரநத நிகை 
உயிருணணி்கள மற்றும் முட்க்ட 

ஒட்டுணணி்ககைப் பொது்கொப்ப 
றதொடு ஊக்கப்படுத்தியும் ்கட்டுப் 
படுத்தைொம். பூஞசைொண உயிர 
எதிரி்ககையும் ்மட்்டகரசிைம் 
பைன்படுத்தைொம். 

• இைற்க்க எதிரி்கைொன மிரிட் 
நொவொய்ப் பூசசி, கமகறரொவிலிைொ 
றபொன்ேவற்கே ஊககுவித்தல்

• இவற்றின் தொககுதல் ் பொருைொதொரச 
றசைத நிகைகைக ்க்டககும் றபொது 
பூசசிக ்்கொல்லி மருநது்கைொன 
பியுபுறரொறபசின் 25 SC @ 400 
மிலி (அ) க்டநிட்ரிபூயூரொன் 20 
SG @ 200 கிரொம் (அ) 
இமி்டகறைொப்ரிட் 17.8 SL @ 200 

மிலி (அ) புரபறனொபொஸ 50 EC @ 
400 மிலி  இவற்றில் எதொவது 
ஒன்றிகன 200 லிட்்டர தணணிரில் 
்கைநது ஒரு ஏக்கருககு 
்தளிக்கவும்.

இமல சுருடடுப் புழு அலலது 
இமல ைடக்குப் புழு 

்நற்பயிகரத் தொக்கக கூடிை 
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பூசசி்களில் இதுவும் முககிைமொன 
பூசசிைொகும். ந்டவு பயிர முதல் பூககும் 

பருவம் வகர தொககி 
இ க ை ்க ள 
சு ரு ட் ்ட ட் ப் ப ட் டு 
அல்ைது இகை 
ம்டக்கப்பட்டு பொதிப்கப 
ஏற்ப்படுத்தும்.

தாக்குதல 
அறிகுறிகள் : 

பு ழு க ்க ள 
இகைகை நீைவொககில் 
அல்ைது இரு 
இகை்ககை சுருட்டி 
அல்ைது இகைகை 
ம்டககி உட்புேத்தில் 
இருநது ்்கொணடு 
பசசைைத்கத சுரணடும். 
இதனொல் இகை்கள 
்வளகைைொகி பின் 
்கொய்நது விடும். மர 
நிழல்்கள மற்றும் 
வரப்பு ஓரங்களில் 

தொககுதல் முதலில் றதொன்றி பின் 
விகரவில் பரவும். ்கதிர வரும் சைமைத்தில் 
தொககுதல் அதி்கமொனொல் ் நல்மணி்கள 
முற்றுவது பொதிககும்.

கடடுபடுத்தும் முமைகள் : 
• ற்கொக்டயில் ஆழ உழவு ்சைய்து, 

வைல் வரப்பு்ககைச ்சைதுககி 
சுத்தம் ்சைய்தல் 

• மொற்றுப் பயிர சைொகுபடி ்சைய்தல்
• இப்பூசசித் தொககும் மற்ே ்சைடி்கள, 

்ககை்ககை நீக்க றவணடும்
• ்கயிறு ்்கொணடு இழுத்து இகைச 

சுருட்டுப் புழுக்ககை கிறழ விழச 
்சைய்தல்

• றபசில்ைஸ துரிஞசிறைன்சிஸ 300 
மிலி / ஏக்கர ்தளித்தல் 

• விைககு ்பொறி கவத்து அநதுப் 
பூசசி்ககைக ்கவரதல் (5 ் பொறி்கள 
/ ஏக்கர ்தளிதல்)

• முட்க்ட ஒட்டுணணிைொன 
டிகரகற்கொகிரம்மொ க்கறைொனிஸ 
ஒரு ஏக்கருககு 2CC என்ே 
அைவில் வைல்்களில் ் வ ளியிடுதல் 

• 3% றவப்்பண்ணய் ஏக்கருககு 
4-6 லி றவப்்பண்ணகை 200 
லி தணணிரில் மற்றும் 5% 
றவப்பங்்கொட்க்டக ்ககரசைல் 
்தளித்தல்.

• இவற்றின் தொககுதல் ் பொருைொதொரச 
றசைத நிகைகைக ்க்டககும் றபொது 
பூசசிக ்்கொல்லி மருநது்கைொன 
்கொர்டப் க�ட்றரொகுறைொகரடு 50 
SP @ 400 கிரொம் (அ) 
ப்ளு்பண்டகமடு 30 மிலி (அ) 
பிப்றரொனில் 400 மிலி இவற்றில் 
எதொவது ஒன்றிகன 200 லிட்்டர 
தணணிரில் ்கைநது ஒரு ஏக்கருககு 
்தளிக்கவும்.

புமகயான்: 
இப்பூசசிைொனது ந்டவுப் பயிர முதல் 

அறுவக்டப் பருவம் வகர தொககி 
பொதிப்கப ஏற்படுத்தும் 

தாக்குதல அறிகுறிகள் : 
பயிர்களில் தொககுதல் ஆரம்பம் 

முதல் அறுவக்டப்பருவம் வகர நீடிககும். 
இகவ்கள சைொற்கே உறிஞசுவதொல் பயிர 
வலுவிழுநது சைொய்நதுவிடும். பயிர்கள 
முதலில் மஞசைள நிேமொகி பின்னர பழுப்பு 
நிேமொகி புக்கநதது றபொல் திட்டு 
திட்்டொ்கக ்கொணப்படும். இநத பூசசி்கள 
புற்குட்க்ட கவரஸ றநொகைப்  
பரப்புகிேது.
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்�ா. ் மரி லிசா, 
முதுநிகை ஆரொய்சசிைொைர (பூசசியிைல் துகே), றவைொண 

்கல்வி நிறுவனம், குமுளூர, திருசசி. 
 மின்னஞசைல்: lishajoseph28@gmail.com 

முரனேவர். சீ. வி�ய், 
உதவி பயிற்றுநர (பூசசியிைல் துகே),  

றவைொண ்கல்வி நிறுவனம், குமுளூர, திருசசி.  
மின்னஞசைல்: entovijay@gmail.com 

கடடுமரயாைர்கள்

கடடுபடுத்தும் முமைகள் : 
• எதிரப்பு சைகதி இர்கங்கைொன ADT 

36, Co 42, Co 46, ASD 18, PHP 
71 ஐ பயிரி்டைொம் 

• அடிக்கடி நீகர வடிக்கட்டிப் 
பொய்சசிடுதல், நொற்ேங்களில் 
அடிதொள்ககை நீககிடுதல்

• குஞசு்கள, தொய்ப்பூசசி்ககை 
க்கைொல் றசை்கரித்து அழித்தல் 

• முட்க்ட, குஞசு, வைரநத நிகை 
உயிருணணி்கள மற்றும் முட்க்ட 
ஒட்டுணணி்ககைப் பொது்கொப்ப 
றதொடு ஊக்கப்படுத்தியும் ்கட்டுப் 
படுத்தைொம். பூஞசைொண உயிர 
எதிரி்ககையும் ்மட்்டகரசிைம் 

பைன்படுத்தைொம். 
• இைற்க்க எதிரி்கைொன மிரிட் 

நொவொய்ப் பூசசி, கமகறரொவிலிைொ 
றபொன்ேவற்கே ஊககுவித்தல்

• இவற்றின் தொககுதல் ் பொருைொதொரச 
றசைத நிகைகைக ்க்டககும் றபொது 
பூசசிக ்்கொல்லி மருநது்கைொன 
பியுபுறரொறபசின் 25 SC @ 400 
மிலி (அ) க்டநிட்ரிபூயூரொன் 20 
SG @ 200 கிரொம் (அ) 
இமி்டகறைொப்ரிட் 17.8 SL @ 200 
மிலி (அ) புரபறனொபொஸ 50 EC @ 
400 மிலி  இவற்றில் எதொவது 
ஒன்றிகன 200 லிட்்டர தணணிரில் 
்கைநது ஒரு ஏக்கருககு 
்தளிக்கவும்.
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- ை.மீனா
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க்டநே மின்னேழுககான ோசகர்களின் கரு்ததுககள்

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!

அன்புளை ஆசிரிைருககு,

்சைன்ே இதழில் இ்டம்்பற்ே 
த்கவல்்களும் ்கட்டுகர்களும் நன்ேொ்க 
இருநதது. சிை ்கட்டுகர்களின் 
பக்கங்ககை சுருககி ் ்கொடுத்திருக்கைொம். 
இன்னும் ் நல் சைொகுபடி ் தொழில்நுட்பம் 

றபொன்ே முககிைப் பயிர்களுக்கொன 
சைொகுபடி நுட்பங்ககையும் 
நுணுக்கங்ககையும் ்வளியி்ட 
றவணடுகிறேன். நன்றி.

-  ச. ரா�ா, தைஞசாவூர்.



35இதழ் - 12, ஆடி

கார்டூன் ேழி ்ேளாண்யை
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வசா. ஹரிஹரன்
இைநிமல ணெைாணமை இறுதியாணடு ைாேெர், அணோைமலப் பலகமலக்கழகம். 

மின்னஞசல: chokkalingamkkdi@gmail.com
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பரைபபாளர்:  
ல.மீனோ 

உதவிப் ணபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல),  
ஆர்.வி.எஸ் பத்ைாெதி, ணதாடடக்கமலக் கலலூரி, திணடுக்கல.  

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

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அன்புளை வொசை்கர்களுககு 
வணக்கம்,

அகரிசைகதியின் ்க்டநத 
மின்னிதழ்்கள பல்றவறு தரப்பட்்ட 
வொசை்கர்களி்டம் ்சைன்று 
றசைரநதுளைது. அகரிசைகதி 
இகணைதைம் மற்றும் விவசைொைம் 
்சைைலி துவஙகி ஆறு ஆணடு 
்கொைம் முடிநது ஏழொம் ஆணடில் 
அடி எடுத்து கவத்திருககிறேொம். 
்தொ்டரநது எங்ககை றமம்படுத்திக 
்்கொளை உறுதுகணைொய் உளை 
வொசை்கர்கள மற்றும் 
பைனொைர்களுககு நன்றி. 
உங்களுக்டை சைநறத்கங்ககை 
எங்களின் மு்கப்பக்கம் அல்ைது 
மின்னஞசைல் அல்ைது அகைறபசி 
வொயிைொ்கவும் ற்கட்்கைொம், 
சைநறத்கங்களுககு றவைொண 
வல்லுநர்களி்டம் பதில் ்பற்று 
தீரவு்ககை வழஙகுகிறேொம்.

ஒவ்்வொரு வொரமும் 
்வளளிகிழகம ்கொகை 6 மணிககு 
www.vivasayam.org என்ே 
எங்கைது இகணைதைத்திலும் 
மற்றும் விவசைொைம் ்சைைலியிலும் 

மின்னிதகழ ் வளியிடுகின்றேொம். 
எனறவ எங்கைது ்சைைலிகை 
தரவிேக்கம் ் சைய்து கவத்திருநதொல் 
அதுறவ உங்களுககு இதழ் 
்வளிைொவகதயும் மற்ே 
றவைொணகம சைொரநத 
்சைய்தி்ககையும் அறிவிப்பில் 
்கொட்டும். இதன்மூைம் நீங்கள 
எளிதில் எங்கைது மின்னிதகழ 
படிக்க மற்றும் பின்பற்ே முடியும். 
விவசைொயி்களும், றவைொண 
மொணவர்களும், விஞஞொனி்களும், 
றபரொசிரிைர்களும், றவைொண 
்தொழில் முகனறவொர்களும் 
்தொ்டரநது அகரி சைகதி இதழுககு 
தங்களுக்டை ்கருத்துக்கள, 
்கட்டுகர்கள மற்றும் விைம்பரங்ககை 
வழஙகி எங்ககை 
றமம்படுத்திக்்கொளை உதவுமொறு 
ற்கட்டுக்்கொளகிறேன்.

ஆசிரிைர் ்பககம்

- சிேப்பொசிரிைர, அகரி சைகதி.


