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மெக்சிக்்கோவில் 1930களில் 
இருந்தே உணவுததேட்டுப்ோட்டின் 

அடையோளஙகள் ததேரிய 
ஆரம்பிததுவிட்ைன. மக்கள்ததேோடகயின் 
்தேடைக்குப ்ோதி அளவு உணவு 
மட்டு்ம உற்ததி தெயய முடிநதேது. 
முதேலில் மண்ணின் ைளம் குடைைோக 
இருப்துதேோன் கோரணம் என்று 
கருதினோரகள். ஆனோல் ்்ோகப 
்்ோகததேோன் ததேரிநதேது கோரணம் 
துரு்�ோய என்று. இஙகு தேோன் �ோரமன் 
்்ோர்ோக்கின் கடதே ஆரம்பிக்கிைது.

்்ோர்ோக் அதமரிக்கோடை ் ெரநதே 
்ைளோண் விஞ்ோனி. இளம் ையதில் 
�ோர்ையில் இருநது அகதிகளோக ைநதே 
்்ோர்ோக்கின் குடும்்ம் அதமரிக்கோவில் 
தேஞெமடைநதேது. தேனது கல்லூரி 
தெ்வுகடளச் ெரிகட்ை, சிறிது கோ்ம் 
்டிபட் நிறுததி தகோஞெம் ெம்்ோதிதது 
மீண்டும் ்டிபட் ததேோைரைது இைரின் 
ைோடிக்டகயோக இருநதேது. அநதே 
அளவிறகு ைறுடமயில் இருநதேோர. 

ஒருைழியோகத தேோைர ் �ோயியல் மறறும் 
மரபியலில் முடனைர ்ட்ைம் த்றறு 
கல்லூரி ்டிபட் முடிததே ்்ோர்ோக், 
1942ஆம் ஆண்டு அதமரிக்க 
ரோணுைததில் ் ெர முற்ட்டு முடியோமல் 
்்ோக, ரோணுைததிறகு உதேவும் விதேமோகத 
தேனது ஆயவுகூைததில் ரோணுைததிறகோக 
ஆயவுகள் ்மறதகோண்டிருநதேோர. 
அப்்ோதுதேோன் அைருக்கு 
தமக்சிக்்கோவில் நி்வும் பிரச்சிடனடய 
ஆயவு தெயயும் குழுவில் இைம் 
கிடைக்கிைது. முதேலில் அைர அநதே 
ைோயபட் மறுததேோலும் பின்னர 
தமக்சிக்்கோ தெல்கிைோர.

ஆனோல் தமக்சிக்்கோவில் அைரது 
்ணி அவைளவு எளிதேோக இருக்கவில்ட .் 
தினமும் ்் கி்்ோமீட்ைரகள் 
�ைநதுச்தென்று துரு ் ோதிததே ் கோதுடமச் 
தெடிகடள ஆரோய ் ைண்டும். துருடை 
தேோஙகும் ் கோதுடம ரகஙகடள உருைோக்க 
ஒவதைோரு தெடியின் மகரநதேஙகடளயும் 
நீக்கி சுய மகரநதே்ெரக்டக �ைக்கோதே 
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ைண்ணம் தேடுதது புதிய ரகஙகடள 
உருைோக்க ் ைண்டும். அப்டி ் ்ோர்ோக் 
உருைோக்கிய ்கோதுடம தெடிகளின் 
தேண்டு சூரிய ஒளிடய எளிதேோகப த்றும் 
ைண்ணம் உயரமோக இருநதேோலும் அது 
எளிதில் ெோயநதுவிைக் கூடியதேோய 
இருநதேது. அதேனோல் ்்ோர்ோக் தேோன் 
உருைோக்கிய துரு்�ோய எதிரபபு 
ரகஙகடளக் குட்டையோன ரகஙகளுைன் 
க்பபுச் தெயதேோர.

1956ஆம் ஆண்டு தமக்சிக்்கோவின் 
்கோதுடம உற்ததி இரட்டிப்ோனது. 
1963ஆம் ஆண்டு அதேன் முன் இருநதே 
உற்ததிடயவிை ஆறுமைஙகோனது 
தமக்சிக்்கோவின் ் கோதுடம உற்ததி. 
உள்�ோட்டு உணவுத ்தேடையில் 
தேன்னிடைவு அடைநதேதுைன் 
தைளி�ோட்டிறகும் ் கோதுடமடய ஏறறுமதி 
தெயயும் �ோைோக தமக்சிக்்கோ மோறியது.

்்ோர்ோக்கின் இநதேச் ெோதேடனகள் 
உ்கம் முழுைதும் ்ரவியது. 
அதமரிக்கோடை �ம்பி இனி இருக்க 
முடியோது என்று நிடனததே இநதிய 
அரெோஙகம் ்்ோர்ோக்கின் உதேவிடய 
�ோடியது. 1963ஆம் ஆண்டு இநதிய 
அரசின் ்ைண்டு்கோளுக்கு இணஙக 
்்ோர்ோக் இநதியோ ைநதேோர. அைர 
தகோண்டு ைநதிருநதே �ோன்கு ரகஙகளின் 
விடதேகடள ைை இநதிய ்குதிகளில் 
�ைப்ட்டுச் ்ெோதேடனகள் �ைநதேது. 
அதேன் தைறறிகளின் அடிப்டையில் 
1966ஆம் ஆண்டு, இநதியோ 18,000 
ைன் விடதே ்கோதுடமடய �ைவுக்கோக 
இைக்குமதி தெயதேது. முதேலில் ் ஞெோப 

மறறும் ஹரியோனோ ் குதிகளில் உற்ததி 
ததேோைஙகப்ட்ைது. அதேன்பின் அ்மோக 
விடளச்ெல்தேோன். 1965ஆம் ஆண்டு 
இநதியோ 12 மில்லியன் ைன் ் கோதுடமடய 
உற்ததி தெயதேது. உற்ததியின் அளவு 
எநதே அளவிறகு இருநதேது என்ைோல் 
்கோதுடமடயச் ்ெமிதது டைக்க 
இைமில்்ோமல் ்ள்ளி அடைகள் 
்யன்்டுததேப்ட்ைன. இநதியோ தேோனிய 
உற்ததியில் தேன்னிடைவு த்றைது.

உணவு மறறும் ்ைளோண் கழகம் 
ஒரு ஆயடை தைளியிட்ைது. அதேோைது 
1961ஆம் ஆண்டையும் 2001ஆம் 
ஆண்டையும் ஒபபிட்டு ஒரு ஆயடை 
தைளியிட்ைது. அதில், 1961டய 
ஒபபிடுடகயில் 2001ஆம் ஆண்டு 
இநதியோவின் மக்கள்ததேோடக இரண்டு 
மைஙகு உயரநதுள்ளது. அ்தே ் �ரததில் 
உணவு உற்ததி முன்று மைஙகோக 
அதிகரிததுள்ளது என்று கூறியுள்ளது. 
அநதே இக்கட்ைோன சூழ்நிட்யில் 
ெரிநதுக்தகோண்டிருநதே இநதியோவின் 
உணவு உற்ததிடய தூக்கி நிறுததிய 
்்ோர்ோக் உ்கததின் ்சுடமப புரட்சி 
தேநடதே என்று அடழக்கப்டுகிைோர.

ஆனோல் இநதியோவின் 
தேன்னிடைவுக்குக் கோரணம் ்்ோர்ோக் 
மட்டும் கோரணம் இல்ட். அதேறகுக் 
கோரணம் ஒரு இநதிய ்ைளோண் 
விஞ்ோனி. இநதியோவின் ்சுடமப 
புரட்சியின் தேநடதே என்று அடழக்கப்டும் 
அைர ஒரு தேமிழர.

வதாடரும்...

கட்டுடரயோளர:

ர.சிவக்குமார், 
இளமறிவியல் ்ைளோண்டம இறுதியோண்டு மோணைர,

அண்ணோமட்ப்ல்கட்க்கழகம்,
மின்னஞெல்: aamorsk3210@gmail.com 
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தேனீ கூடுகடளக டகயாளுேல் 
மற்றும பராமரித்ேல்

பூச்சியியல் பகுதி - 5தேனீ வளர்ப்பு

தேனீ ைளரபபின் தைறறியோனது 
பின்ைரும் மூன்று முக்கியமோன 

விஷயஙகளில் உள்ளது:

1. நல்ல தேனீ வளர்ப்புத் ேளம்.
2. நல்ல தேனீ. 
3. சரியான தே்லாண்ே.

அ. நல்ல ததனீ ெளர்ப்பு 
தளத்தின் ததர்வு:

• ்தேனீ ைளரபபுத தேளமோனது 
த்ரும்்ோலும் நிடைய பூ பூக்கும் 
தேோைரஙகள் நிடைநதேதேோக இருக்க 
்ைண்டும், இது ஆண்டு முழுைதும் 
்தேடையோன உணவிடன 
ைழஙகக்கூடிய ்குதியோக இருக்க 
்ைண்டும். 20 கி்்ோ ்தேன் 
்ெகரிக்க, ஒரு கூடுக்கு 100 
பூக்கும் மரஙகள் அல்்து 2-4 
ஏக்கர ் யிரிைப்ட்ை பூக்கும் தேோைரம் 
்தேடை.

• ்தேனீ ைளரபபுத தேளதடதே எளிதில் 
அடையும்்டி மறறும் ஓடும் நீர 
ஆதேோரம் நிடைநததேோகவும் இருததேல் 
்ைண்டும்.

• ்தேனீக்கடள ைலுைோன மறறும் 
குளிரநதே கோறறிலிருநது ் ோதுகோக்க 
தேளதடதே சுறறி இயறடக அல்்து 
தெயறடக கோறறு ்ைலிகள் 
அடமததேல் ்ைண்டும்.

• தேளமோனது கோட் மறறும் பிற்கல் 
சூரிய ஒளிடயப த்றும் ைடகயில் 
இருததேல் ்ைண்டும். 
்கோடைகோ்ஙகளில் தெயறடக 
கட்ைடமபபுகள் அல்்து மரஙகளின் 
மூ்ம் நிழட்ப த்றும்்டி அடமக்க 
்ைண்டும்.

ஆ. நல்ல ததனீயின் ததர்வு:
�ோட்டின் கோ் நிட்களுக்கு 

ஏறைைோறு தெயறடகத ்தேனீ 
ைளரக்கப்ோனது முக்கியமோன இரண்டு 
்தேனீ இனஙகளில் ் மறதகோள்ள்டுகிைது. 
இருபபினும், குளிரநதே ் குதிகளில் எ.கோ. 
உயரநதே மட்களில், ஏ. தெரோனோ (A. 
cerana indica) ஆனது   ஏ. 
தமல்லிிஃத்ரோடை (A. mellifera) 
விை சிைப்ோக தெயல்்டுகிைது. ் மலும் 
இநதே ்தேனீ, ்தேனீ மூ்ம் அதிகம் 
இல்்ோதே ்குதிகளில் கூை �ன்ைோக 
தெயல்்டுகிைது. ்தேனீ ைளரபபில் 
விைெோயிகள் ஏ. தெரனோடை 
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்யன்்டுததுகிைோரகள், ஏதனனில் 
இதேறகு குடைநதே முதேலீடு 
்தேடைப்டுகிைது.

்தேனீ ைளரபபின் தைறறி என்்து 
்தேனீக்களின் ் ழக்கைழக்கஙகள் ் றறிய 
ெரியோன புரிதேட்யும் அதேற்கற் 
கூடுகடள டகயோளுைடதேயும் த ோ்றுததேது 
ஆகும். 

இ. ததனீ கூடுகமளக் 
மகயாளுதல: 

்தேனீகூடுகடள ஆயவு தெயைது 
என்்து �வீன ்தேனீ ைளரபபில், ஒரு 
முக்கிய அம்ெமோகும். ஆனோல், ்தேனீ 
கூடுகடளப ்ரி்ெோதிப்து ்றறி �ோம் 
்்சும்்்ோததேல்்ோம், ்தேனீக்களின் 
தகோட்டுப ்றறிய ்யம் த்ோதுைோக 
இருக்கிைது. ்தேனீக்களின் 
்ழக்கைழக்கஙகள் ்றறி �ோம் 
அறிநதிருநதேோல், தகோட்டுைடதேத தேடுக்க 
முடியும் என்்டதே இங்க ததேளிவு்டுததே 
்ைண்டும். ் தேனீக்கள் தேஙகள் தெோநதே 
ோ்துகோபபிறகோக மட்டு்ம தகோட்டுகின்ைன 

மறறும் தகோட்டிய பின்பு அடை 
இைநதுவிடுகின்ைன. கூடுகடள ஆயவு 
தெயைதேறகு முன்னர அடனதது 
முன்தனச்ெரிக்டக �ைைடிக்டககளும் 
எடுக்கப்ட்ைோல், ்தேனீக்கள் 
தகோட்டுைடதேத தேவிரக்க்ோம்.

ததனீ கூடுகமள ஆய்வு 
வெய்யும் தநாக்கம்:

ஒரு ்தேனீ கூட்டின் ைோழ்க்டக 
சுழறசி ஒரு ைருைததில் தைவ்ைறு 
கோ்ஙகளில் மோறு்டுைதேோல், ் தேனீயின் 
்ைட்டயச் ெரி்ோரக்கவும், அதேன் 
்தேடைகடள ஒரு குறிபபிட்ை ் �ரததில் 
தீரமோனிக்கவும் ்தேனீ கூடுகள் 
ஆரோயப்டுகின்ைன. ஒரு ்தேனீ கூடு 
திைக்கப்டும் ் ்ோது, பின்ைருைனைறடை 
கைனிக்க ்ைண்டும்.

• ஒரு ்தேனீ கூடுக்கு ்்ோதுமோன 
உணவு இருக்கிைதேோ அல்்து 
அதேறகு தெயறடக உணவு 
்தேடையோ என்்து. ஒவதைோரு 
கூடும், அதேன் ைலிடமடயப 
த்ோறுதது, எல்்ோ ்�ரததிலும் 
குடைநதேது 2-5 கி்்ோ உணவு 
இருபபுகடளக் தகோண்டிருக்க 
்ைண்டும்.

• ரோணி ்தேனீ இருக்கிைதேோ 
இல்ட்யோ? இருநதேோல் 
திருபதிகரமோக ் ைட் தெயகிைதேோ?  
ரோணி இல்்ோதே கூட்டுக்கு ஒரு 
புதிய ரோணித ் தேனீடய இைமோறைம் 
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தெயய ்ைண்டும்.
• ரோணியோல் முட்டையிடுைதேறகும், 

்தேன் ்ெமிதது டைப்தேறகும் 
்்ோதுமோன அடைகள் உள்ளதேோ 
இல்ட்யோ. இல்ட்தயனில் 
புதியனைறடை டைக்க ்ைண்டும்.

• கூட்டில் எதிரிகள் அல்்து 
்�ோயகள் ஏ்தேனும் உள்ளதேோ. ஆம் 
எனில், அதேற்கற் ்ோதுகோபபு 
�ைைடிக்டககடள ்மறதகோள்ைது 
அைசியம்.

த்ோதுைோக ்தேனீக்களுக்கு 
குறுக்கீடு அதிகம் பிடிக்கோது, ஏதனனில் 
அது ் தேனீக்களின் ெோதேோரண ் ைட்டய 
்ோதிக்கும் என்்தேோல். என்ை, கூடுகடள 
முடிநதேைடர ததேோநதேரவு தெயயோமல் 
இருததேல் ்ைண்டும். அடை கட்டும் 
கோ்கட்ைததில் ைோரததிறகு ஒரு முடை, 
அ்தே ெமயம் ் கோடைகோ்ஙகளில் மோதேம் 
இருமுடை மட்டு்ம ஆயவு தெயய 
்ைண்டும். 

தற்காப்பு நடெடிக்மககள்: 
• ்தேனீ கூடுகடளக் டகயோளும் 

முன் ்ோதுகோபபு உடை அணிைது 
�ல்்து. 

• ்தேனீக்கடள தகோட்டுைதேறகு 
தூண்டும் எநதே ைடகயோன 
ைோெடன திரவியஙகள் அல்்து 

ைலுைோன மணம் தகோண்ை முடி 
எண்தணயகள் அல்்து ்மோதிரம், 
ைோட்ச் ்்ோன்ை உ்்ோகஙகள் 
கருபபு அல்்து இருண்ை 
ஆடைகடள, ்தேனீக்கடளக் 
டகயோளும் ்்ோது தேவிரக்கப்ை 
்ைண்டும்.

• ்தேனீக்கடளக் டகயோளும் ்்ோது 
�டுக்கம், ்ைகம், உதேைல் மறறும் 
்தேனீக்கடள �சுக்கல்கடளத 
தேவிரக்க ்ைண்டும்.

• ஒரு ் தேனீ தகோட்டினோல் ் தேட்ைப்ை 
்ைண்ைோம். �கததேோல் தமதுைோக 
முள்ளிடன தைளி்ய இழுக்கவும் 
மறறும் அ்ோரம் த்்ரோ்மோனின் 
ைோெடனடய மடைக்க தகோட்டிய 
்குதியில் சி் புறகடளத 
்தேயக்கவும், இல்ட்தயனில் மறை 
்தேனீக்கள் அநதே ் குதியில் தகோட்ை 
்�ரிடும்.

• ரோணிடயப ்றறி கைனமோக 
இருஙகள், அடதே �சுக்குைடதேத 
தேவிரக்கவும்.

• கோறறு ்ைகமோக வீசும் ்்ோ்தேோ 
மறறும் குளிரநதே ்�ரஙகளில் 
அல்்து ்தேனீக்கள் கூட்டினுள் 
இருக்கும் கோ்கட்ைததில் கூடு 
திைக்கப்ைக்கூைோது. 

  வதாடரும்.....

கட்டுடரயோளர: 

பா. பதமபிரியா, 
முதுநிட் ்ைளோண் மோணவி, பூச்சியியல் துடை, 
அண்ணோமட்ப ்ல்கட்க்கழகம், சிதேம்்ரம்.  
மின்னஞெல்: priyabaluagri@gmail.com
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ோன் அமிழேம என்றுணரற் பாற்று...

நீர் (பகுதி-8)

பசுமபுல் ேடல காணபது அரிது....
"ெண்ணிறகு மடழ ஒன்்ை தேோயின் 

்ோ்ோம்" இது ஒரு கவி்னின் 
ைரி. இநதியோவில் உள்ள 
விடளநி்ஙகளில் மடழடய �ம்பி 
இருக்கும் புன்தெய நி்ம் தேோன் அதிகம். 
்ோெனததிறகோன ஆறு, குளம், குட்டை, 
ஏரி, கிணறு இைறறிறகோன மூ்மும் 
அ்தே மடழ தேோன். அதேனோ்்்ய 
மடழடயத தேோயப ் ோ்்ோடு �ம் தேமிழ் 
கவி்ரகள் ஒபபிடுகின்ைனர. 
அப்டிப்ட்ை மடழயும் மடழ 
த்ோழிவுக்கும் ்் ்ைறு்ோடுகள் ்் 
ைடககள் இருக்கின்ைன, அைறடை 
இதில் அறிய்ோம். 

ைமழ
ஆஙகி்ததில் ைோனில் இருநது 

ைரும் நீரின் எல்்ோ ைடிைஙகடளயும் 
த்ோதுைோக precipitation என்று 
அடழப்ர.  அதில் 0.5 மி.மீ அைரததி 
தகோண்ை மடழததுளிகடள மடழ என்று 
கருதேப்டுகின்ைன. இடை ததேோைரநது 
த்ோழிநதேோல் அடைமடழ என்றும்  
அதிகப்டியோன மடழததுளி த்ோழிநதேோல் 
கனமடழ என்றும் குறிபபிடுகின்ைனர.

பணி 
இது நீரின் திை ைடிைம் எனினும் 

மிகவும் திைமில்்ோமல் நுடரக்கு நிகரோய 
இருக்கும் உயரததில் இருக்கும். நீரோவி 
குளிரநதுs ் ணி திைட்கள் நி்ததில் 
விழும் இடதே்ய ஆஙகி்ததில் SNOW 
என்்ர. உ்கி்்்ய அதிக ் னிபத்ோழிவு 

�ைக்கும் இைம் அதமரிக்கோவில் உள்ள 
ைோஷிஙைன்  மோகோணம் ஆகும். இஙகு 
ஆண்டுக்கு  641 இன்ெஸ் ்னி 
த்ோழியும்.

 ஆ்லஙகட்டி ைமழ 
இதேடன ஆஙகி்ததில்  

இரண்ைோகப பிரிக்கின்ைனர. ்னிக் 
கட்டிகளோக இருநது மண்ணில் விழ 
விழ கடர்டை SLEET என்றும் 
்னிக்கட்டிகளோக இருநது  மண்ணில் 
்னிக்கட்டிகள் ஆக்ை விழுைடதே 
HAIL என்றும் அடழக்கின்ைனர. 
இன்னும் SLEET  ஆ்ஙகட்டி மடழடய 
விை HAIL  மடழயில் விழும் 
்னிக்கட்டியின் அைரததி அதிகமோகும். 
1986இல் ்ஙகளோ்தேஷில் ்கோகுல் 
கோன் என்னும் மோைட்ைததில் த்யதே 
ஆ்ஙகட்டி மடழ உ்கில் அதிக 
அைரததி தகோண்ை( ஒரு கி்்ோ ஆகும் 
!! ) ஆ்ஙகட்டிமடழயோகும்.

இடை மடழகளின் மடழயின் 
ைடககள் ஆகும். இடதே தேோண்டி �ம் 
அறி்ரகள் மடழ த்ோழிடையும் 
தைவ்ைைோக பிரிக்கின்ைனர. அடை, 

தகாமட ைமழ 
இயல்்ோய நீரோவியோகி ் மத்ழுநது 

அநதே நீரோவி குளிரநது மீண்டும் 
மண்ணில் மடழ த்ோழிைடதே ் கோடை 
மடழ என்கின்ைனர. இப்டிப்ட்ை மடழ 
்கோடை கோ்ததில் அதிகம் த்ோழிைதேோல் 
இபத்யர த்றறுள்ளது. ்கோடை 
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கோ்ததில் தைப்ம் அதிகம் இருப்தேோல் 
நி்ததிலிருநது நீரோவி அதிகம் 
உறிஞெப்டும் ஈக்கு்ைைோர ் குதிகளில் 
இநதேக் ் கோடை மடழ அதிகம் த்ோழியும் 
இடதே ஆஙகி்ததில் CONVENTIONAL 
RAINFALL என்கின்ைனர.

ைம்ல அமைப்புொர் ைமழ 
ஈரப்தேம் அதிகம் நிடைநதே கோறறு 

கிடைமட்ைமோக வீசும்த்ோழுது எதிரில் 
மட்கள் இருபபின் அைறறுைன் ் மோதி 
அடை ்மல்்�ோக்கி தெல்லும். இடை 
கட்ைோயம் ்மல் ்�ோக்கி தெல்லுதேல் 
என்்ர (forced upward movement.) 
இவைோறு தெல்்ப்டும் கோறறு  
குறிபபிட்ை  உயரவுக்கு ்மல் தேோன் 
தகோண்டிருக்கும் ஈரப்தேதடதே தேோஙகிக் 
தகோள்ளோது. என்ை அைறடை அது 
மடழயோக த்ோழிநதுவிடும். இதேடன  
மட் அடமபபு ெோர மடழ என்்ர 
ஆஙகி்ததில் OROGRAPHIC 
RAINFALL என்று குறிபபிடுகின்ைனர. 
இதேறகு உதேோரணம் ் மறகு ததேோைரச்சி 
மட்களில் மடழப த்ோழிவுகள். 

வெப்ப முன்னிம்ல ைமழ 
இடதே மிதேதைப் மண்ை் புயல் 

என்றும் குறிக்கின்ைனர. குளிரநதே 
கோறறும் சூைோன கோறறும் ஒன்்ைோடு 
ஒன்று ்மோதும். அவைோறு ்மோதும் 
இைதடதே முன்னிட்  (frontal) என்று 
கூறுகின்ைனர. இதில் குளிரநதே 
கோறறிறக்கு எடை அதிகம் என்்தேோல் 
அடை கீழ் ்�ோக்கி தெல்லும் 
தைப்க்கோறறு ் மல் ் �ோக்கிச் தெல்லும். 

இவைோறு கோறறு கட்ைோயததின் ் ்ரில் 
்மல் ் �ோக்கிச் தெல்ைதேோல் குறிபபிட்ை 
்குதிக்கு ்மல் ஈர ்தேதடதே 
தேோஙகிக்தகோள்ள இய்ோமல் மடழப 
த்ோழிகின்ைது இடை்ய தைப் 
முன்னிட் மடழ என்கின்ைனர 
ஆஙகி்ததில் FRONTAL RAINFALL.

பருெைமழ
 இநதியோ ்்ோன்ை ததேன்கிழக்கு 

ஆசிய �ோடுகளுக்கு ் ருைமடழ தேோன் 
ஒரு மிகச்சிைநதே ைரமோகும். சூரியனின் 
தைப்மும் பூமியின் சுழறசியும் பூமியில் 
கிழக்கு ்�ோக்கி ைை ததேன் 30 டிகிரி 
அச்ெ்ரடகயில் கோறடை வீெ டைக்கிைது. 
இடை எல்்ோ ைருைமும் வீசும் ஆனோல் 
்ருைததிறகு ்ருைம் இதேன் திடெ 
மோறு்டும். இதேனோல் உண்ைோகும் 
மடழடய்ய ் ருைமடழ என்கின்ைனர 
(MONSOONAL RAINFALL). 
இநதியோவிறகு ததேன்்மறகு ் ருைமடழ 
(SOUTHWEST MONSOON)  
அதிகப்டியோன மடழ த்ோழியும் 
தேமிழகததிறகு ைைகிழக்கு ் ருைமடழ  
(NORTH EAST MONSOON) 
்ருைமடழ அதிக மடழடயக் 
தகோடுக்கின்ைது. 

எல்்ோம் ெரி மடழ த்ோழிைதேறகு 
இப்டி ஒரு கோரணி இருநதும், 
மடழபத்ோழிவு இததேடன இருநதும்.. 
மடழ த்ோழிய ஒரு நுண்ணுயிரி தேோன் 
கோரணம் என்கின்ைனர. 
உண்டமயோ!!!!!!!!!

அடுத்த ொரம் பார்ப்தபாம்...

அனபன செ. விக்்னேஷ், 
இளநிம்ல தெளாணமை பட்டதாரி, குளித்தம்ல,  

வதாடர்பு எண: 8344848960,  
மின்்னஞெல: vickysvicky42@gmail.com

கட்டுரரயாளர்:
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முன்னுமர:

ெக்கோச்்ெோளப ்யிடரத தேோக்கும் 
்டைபபுழு (ஸ்த்ோைோபடிரோ 

புருஜித்ரைோ) அதமரிக்கக் கண்ைததின் 
தைப் மறறும் மிதேதைப் ்குதிகடள 
தேோயகமோக தகோண்ைது. இவைடக 
்டைபபுழுக்கள் 80 க்கும் ்மறப்ட்ை 
்யிரகடளததேோக்கி அழிப்து 
கண்ைறியப்ட்டுள்ளது. முக்கியமோக புல் 
ைடகப ்யிரகளோன மக்கோச்்ெோளம், 
த�ல், ் கோதுடம, ் ெோளம் மறறும் கரும்பு 
்யிரகடள த்ருமளவில் தேோக்கக் கூடியது. 
இநதியோவில் மக்கோச்்ெோளப 
்டைபபுழுவின் தேோக்குதேல்   முதேன்முதே்ோக 
கர�ோைக மோநி்ததில் சிை்மோகோ 
மோைட்ைததில் 2018 ஆண்டு ்ம 
மோதேததில் கண்ைறியப்ட்ைது. 

பின்னர தேமிழ்�ோடு, ஆநதிரோ, 
ததேலுஙகோனோ, மததிய பிர்தேெம், ் மறகு 
ைஙகம், ஒரிெோ, பீகோர, குஜரோத ெட்டிஸ்கர 
மறறும் ைைகிழக்கு மோநி்ஙகளில் இதேன் 
தேோக்குதேல் கோணப்ட்ைது. 
்டைபபுழுக்களின் முதிரநதே 
அநதுபபூச்சிகள் அதிக தூரம் ்ைக்க 
கூடியது, ஒ்ர இரவில் 100 கி்்ோ மீட்ைர 

ைடர கோறறின் ் ைகததிற்கற் ் ைநது 
உணவுப்யிரகடள ் தேடி அழிக்கக்கூடியது. 
்டைபபுழுக்களின் தேோய அநதுப 
பூச்சியோனது 200-800 முட்டை ைடர 
இை கூடியது. முட்டையிலிருநது 
தைளிைரும் புழுப ்ருைமோனது 14-22 
�ோள் ைோழ்�ோள் தகோண்ைது, இதில் ஆறு 
புழு ைளரச்சி ்ருைம் அைஙகும். 
்டைபபுழுைோனது ஒரு ைருைததிறகு 
6-12 தேட்முடைகளோகப த்ருகும் 
திைன் தகோண்ை இநதேப பூச்சிகள். 
மக்கோச்்ெோளததில் மிகுநதே த்ோருளோதேோர 
்ெதேதடதே ஏற்டுததேக்கூடியது. 

தாக்குதல அறிகுறிகள்:
முதேல் மறறும் இரண்ைோம் நிட்ப 

புழுக்கள் மக்கோச்்ெோள இட்களின் 
அடிப்ோகதடதே சுரண்டி உண்கின்ைது. 
அதேன் நீள் ைடிை தேோக்குதேலின் அறிகுறி 
இட்களில் கோணப்டும். மூன்ைோம் 
மறறும் மறை நிட்ப புழுக்கள் அதிக 
அளவில் இட்களின் ்மற்ோகதடதேக் 
கடிதது உண்்தேோல் நீளமோன துடளகள் 
கோணப்டுகிைது. குருதது ் குதிகளிலும் 
அதிக ்ெதேதடதே ஏறப்டுததுகிைது. 
புழுக்களின் எச்ெமும் குருததுப ் குதிகளில் 
கோணப்டும். 

மககாச்தசாளப் பயிரில் படைப்புழுத் ோககுேலும அேன் 
ஒருஙகிடணநே பயிர்ப் பாதுகாப்பு முடைகளும 

பூச்சி தமலாணடம
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ஒருஙகிமைநத பயிர் 
பாதுகாப்பு முமைகள் 
ஒருஙகிடணநதே ்யிர ்ோதுகோபபு 

முடைகடள பின்்றறுைதேன் மூ்ம் இநதே 
்டைபபுழுக்களின் ்ோதிபபிலிருநது 
மக்கோச்்ெோளப ்யிடர ்ோதுகோக்க 
முடியும்.

ெயல சூழல ஆய்வு     
• மக்கோச் ்ெோள ையல் சூழல் 

ஆயடை விடதே முடளபபுப 
்ருைததில்  இருந்தே தெயல்்டுததே 
்ைண்டும். 

• விடதே முடளபபு முதேல் 
்யிரைளரச்சிப ்ருைம் ைடர (3-4 
ைோரஙகள்) ்டைபபுழுவின் தேோக்கு 
தேல் 5% என்ை ்ெதேோர அளவில் 
இருநதேோல் ஒருஙகிடணநதே ்யிர 
்ோதுகோபபு �ைைடிக்டககடள 
்மறக்தகோள்ைது அைசியம். 

• ்டைபபுழுவின் தேோக்குதேல் �டுநிட் 
ைளரச்சிப ்ருைதில் (4-6 
ைோரஙகள்)10 % என்ை ் யிர ் ெதேோர 
நிட் மறறும் பின் ைளரச்சிப 
்ருைதில் (6-8 ைோரஙகள்) 20% 
என்ை ்யிர ்ெதேோரநிட் அளவில் 
இருநதேோல் ்யிர ்ோதுகோபபு 
�ைைடிக்டக எடுததேல் மிகவும் 
அைசியம்.

உழவியல முமைகள்
• ்கோடை உழவு: நி்தடதே �ன்கு 

ஆழ உழுதேல் அைசியம். இதேன் 
மூ்ம் மண்ணுக்கு அடியில் (2-3 

தெ.மீ ஆழம்) உள்ள மக்கோச்்ெோள 
்டைபபுழுக்களின் கூட்டுபபுழுக் 
கள் மண்ணின் ்மறப்ரபபில் 
ததேன்்டுைதேோல், ்ைடை ்்ோன்ை 
இடை உண்ணிகளுக்கு உணைோகி 
அழிக்கப்டுகின்ைன.

• உழைரகள் அடனைரும் ஒ்ர 
ெமயததில் மக்கோச்்ெோளதடதே 
விடதேக்க ்ைண்டும். இவைோறு 
தெயைதேோல், ்டைபபுழுக்களின் 
தீவிர ் ரைட்யும், இனபத்ருக்கத 
டதேயும் கட்டுப்டுத தே்ோம்.

• மக்கோச்்ெோள ையலில் ஊடு்யிரோக 
அநதேநதே ்குதிக்கு ஏறை ்யிறு 
ைடகப ்யிரகடள துைடர, 
உளுநது, ்ோசிப்யிறு ்்ோன்ை 
ைறறில் எதேோைது ஒரு ்யிடர  
விடதேக்க ்ைண்டும்.

• மக்கோச் ்ெோளப்யிரின் ஆரம்்த 
தில் (30 �ோட்கள் ைடர) 
ஏக்கருக்கு 10 என்ை எண்ணிக்டக 
யில் ்ைடை தேோஙகி குச்சிகள், 
அதேோைது T ைடிைக் குச்சிகடள 
ையலில் டைக்க ்ைண்டும்.

• ையட்ச் சுறறிலும் த்ோறிப்யிர 
கள், உதேோரணமோக ்�பபியர புல் 
�ைவு தெயதேோல் முதேலில் மக்கோச் 
்ெோள ்டைபபுழுைோனது 
த்ோறிப்யிடர தேோக்கும்.

மகவிம்ன முமைகள்
• மக்கோச் ்ெோள ்டைபபுழுவின் 

முட்டை குவியல் மறறும் முதேல், 
இரண்ைோம் நிட் இளம்புழுக்கடள 
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டகயோல் ்ெகரிதது �சுக்குதேல் 
அல்்து மண்தணண்தணயில் 
இட்டு அழிக்க்ோம்.

• தேோக்குதேல் அறிகுறி உள்ள மக்கோச் 
்ெோளப ்யிரின் நுனிக்குருததில் 
கோயநதே ையல் மண்டணப ் ்ோடுை 
தில் மூ்ம் ்டைபபுழுக்கடள 
அழிக்க்ோம். 

• ஏக்கருக்கு 15 என்ை எண்ணிக்டக 
யில் இனக்கைரச்சிப த்ோறிகடள 
டைதது  ையலில் உள்ள ்டைப 
புழுக்களின் அடனதது ஆண் 
அநதுப பூச்சிகடளக் கைரநது 
அழிக்க்ோம். 

உயிரியல முமைகள் 
1. விமத தநர்த்தி

• பியூதைரியோ ்ோசியோனோ- 10 
கிரோம்/ கி்்ோ விடதே என்ை 
அளவில் ்யன்்டுததி விடதே 
்�ரததி தெயய்ோம்.

2. இயற்மக எதிரிகமள 
பாதுகாத்தல

• ையலில் உள்ள �ன்டம தெயயும் 
பூச்சிகளின் எண்ணிக்டகடயப 
த்ருக்க ஊடு்யிரோக ்யறு 
ைடகப ் யிரகள் ் யிரிை ் ைண்டும். 

3. முட்மட ஒட்டுணணி விடுதல
• இனக் கைரச்சிப த்ோறியில் 3 

பூச்சி என்ை அளவில் விழும்்்ோது 
டிடரக்்கோகிரம்மோ பிரிடி்யோெம் 
அல்்து தைலினோம்ஸ் ரிமஸ் என்ை 
�ன்டம தெயயும் குழவிகடள 
ஏக்கருக்கு 50,000 என்ை 
எண்ணிக்டகயில் ஒரு ைோர 
இடைதைளியில் ையலில் விை 
்ைண்டும். 

4. உயிரியல பூச்சிக்வகாலலி 
வதளித்தல

• தமட்ைோடரசியம் அனி்ெோபி்் 
என்ை உயிரியல் பூஞெோணக் 
தகோல்லிடய மக்கோச்்ெோளம்  
விடதேதது 15-25ஆம் �ோட்களில் 
லிட்ைருக்கு 5 கிரோம் என்ை 
அளவில் 10  �ோட்கள் 
இடைதையளியில் நுனிக்குருததில் 
�டனயும்்டி டகதததேளிப்ோன் 
மூ்ம் ததேளிதது ்டைபபுழுக் 
கடளக்  கட்டுப்டுததே்ோம். 

• இ்தே ்்ோன்று உயிரியல் 
்ோக்ட்டீரிய பூச்சிக்தகோல்லி 
்்சில்்ஸ் துருஞசிதயன்சிஸ் 
குருஸ்ைகி லிட்ைருக்கு 2 கிரோம் 
அல்்து ஏக்கருக்கு 400 கிரோம் 
என்ை அளவில் ததேளிப்தேன் 
மூ்ம் ்டைபபுழுக்கடளக் 
கட்டுப்டுததே்ோம். 

இரொய்ன பூச்சிக்வகாலலி 
கட்டுப்பாடு 

1. விமத தநர்த்தி
• மக்கோ்ெோள விடதே ்�ரததிக்கு 

ெரியோன தேகுநதே இரெோயனக் 
தகோல்லிகடள மததிய பூச்சிக் 
தகோல்லி ைோரியம் மறறும் ்திவுக் 
குழுவின் ்ரிநதுடரயின் அடிப 
்டையில் ் தேரவு தெயய ் ைண்டும். 

2. முதல கட்ட நடெடிக்மக
• 5 % த்ோருளோதேோர ்ெதேநிட் 

மக்கோச்்ெோளப ்யிரில்  
ததேன்்டும்்்ோது மறறும் முட்டைக் 
குவியல்  த்ோறிக்கோமல் இருக்க 
5 % ்ைப்ங தகோட்டை கடரெல் 
(அல்்து) லிட்ைர தேண்ணீருக்கு 
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5 மில்லி வீதேம் அெோடிரோக்டின், 
1500 பிபிஎம் ் யிரின் நுனிக்குருத 
தில் டகத  ததேளிப்ோன் மூ்ம் 
ததேளிக்க ்ைண்டும் 

3. இரணடாம் கட்ட நடெடிக்மக
• ்டைபபுழு தேோக்குதேல் 10-20% 

என்ை த்ோருளோதேோர ்ெதேநிட் 
இருபபின், கீழ்கண்ை இரெோயன 
பூச்சிக்தகோல்லிகடள டகத 
ததேளிப்ோன் மூ்ம் ததேளிக்கவும் 

• ஸ்பி்னோெோட் ஒரு லிட்ைர 
தேண்ணீருக்கு 0.3 மில்லி என்ை 
அளவில் ததேளிக்கவும் (அல்்து) 
தியோதமத்தேோக்ெம் 12.6% + 
்்ம்ைோ டெக்த்ோததேரின் 9.5% 
ஆகிய இரண்டு இரெோயன 
பூச்சிக்தகோல்லிகடளயும் க்நது 
லிட்ைர தேண்ணீருக்கு 0.5 மி.லி 
என்ை அளவில் ததேளிக்கவும் (அல் 
்து) கு்ளோரன்டிரோனிலிபு்ரோல் 
லிட்ைர தேண்ணீருக்கு 0.4 மில்லி 
என்ை அளவில் ததேளிக்கவும். 

4. விஷ உைவு வபாறி மெத்தல
• ்மறகண்ை முடைகடள தேவிர 

விஷ உணவுப த்ோறியும் 
மக்கோச்்ெோள ்டைபபுழுவிறகு 
மிகுநதே ்்டன தேரும். இது 
குறிப்ோக முதிரநதே 5 மறறும் 6 ம் 
நிட் புழுக்களுக்கு ்ரிநதுடர 
தெயயப்டுகின்ைது.  

• அதேன்்டி 10 கி்்ோ அரிசி 
தேவிட்டுைன் 2 கி்்ோ தைல்்ம் 
்ெரதது 2 முதேல் 3 லிட்ைர தேண்ணீர 
உ்்யோகிதது �ன்கு க்க்க 
்ைண்டும். பின்பு மக்கோச்்ெோளப 
்யிரின் குருததில் இடுைதேறகு 
அடர மணி ்�ரததிறகு முன் 
இக்க்டையுைன் தி்யோடிகோரப 
100 கிரோம் என்ை அளவில் �ன்கு 
க்நது மக்கோச்்ெோள ்யிரின் 
குருததில் இை ்ைண்டும். 
்மறக்கூறிய ஒருஙகிடணநதே ் யிரப 

்ோதுகோபபு முடைகடள மக்கோச்்ெோளப 
்யிரில் விைெோயிகள் முடளபபுப ் ருைத 
திலிருந்தே ் யன்்டுததினோல் ் டைபபுழுத 
தேோக்குதேலிருநது மக்கோச்்ெோளப ் யிடரக் 
கோப்ோறறுைதுைன், மிகுநதே மகசூட்யும், 
்ோ்தடதேயும் ஈட்ை்ோம்.

மததிய ஒருஙகிடணநதே ்யிர 
்ோதுகோபபு டமயம், மக்கோச்்ெோள 
விைெோயிகளுக்கு முட்டை ஒட்டுண் 
ணியோன டிடர்கோகிரமோ பிரிட்டி்யோெம் 
மறறும் உயிரியல் பூச்சிக் தகோல்லிகளோன 
தமட்ைோடரசியம்  அனி்ெோபி்ள  மறறும் 
பி்ைரியோ ் ்சியோனோ  ் ்ோன்ைடைகடள 
இ்ைெமோக  ைழஙகிைருகிைது. 
்மலும் மக்கோச்்ெோளப ் டைபபுழுக்கடளக் 
கட்டுப்டுததுைதேறகோன ஒருஙகிடணநதே 
்யிரப ் ோதுகோபபு ஆ்்ோெடனகடளயும் 
இ்ைெமோக  ைழஙகிைருகிைது. 
விைெோயிகள் தேஙகள் ெந்தேகஙகடளக் 
்கட்டு தீரவுகடளப த்றறுக் தகோள்ள்ோம்.

கட்டுரரயாளர்கள்
முரனேவர். சி. ஞானேெமபந்தன,  
முரனேவர். ம. அயயமசபருமாள்,  

ம. அமு்தா மற்றும ் கா.காளீஸவரன. 
ைத்திய ஒருஙகிமைத்த பயிர் பாதுகாப்பு மையம், ைத்திய தெளாண 
ைற்றும் உழெர் ந்ல அமைச்ெகம்,  இநதிய அரசு, திருச்சிராப்பள்ளி. 

வதாம்லதபசி: 0431-2420190/ 2420970.  
மின்்னஞெல- ipmtn16@nic.in
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வடிவமைப்பு

ஸைார் வீரா, சேலம்
மு.ஜஜயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின் ஊைகக குழு
ஜசல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இேழுககு விளமபரம ஜகாடுகக 99407 64680
என்ை வாட்ஸஅப் எணணிற்கு ஜோைர்பு ஜகாள்ளலாம.
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கைநதே சி் ஆண்டுகளோக குஜரோத 

மோநி்ததில் விைெோயிகளிைம் 

இயறடக விைெோயம் த்ரும் ைர்ைறபு 

த்றறு ைருகிைது. இததேடகய 

�டைமுடைச்சூழலில் குஜரோத மோநி் 

அரசு இயறடக ்ைளோண் ்ணிகடள 

ததேோைரவும் ் ோரம்்ரிய �ோட்டு மோடுகடள 

ைளரக்க அதிகளவு நிதி உதேவிகடள 

ைழஙகி ஊக்கம் அளிதது ைருகிைது. 

இபபுதிய திட்ைததின் கீழ் குஜரோத மோநி் 

விைெோயிகளுக்கு �ோட்டு மோடுகடள 

ைளரக்க மோதேந்தேோறும் ஒரு மோட்டிறகு 

ரூ.900 விகிதேம் ைழஙகப்டுகிைது. 

இவைோறு ைளரக்கப்டும் �ோட்டு 

மோடுகளிைம் கிடைக்கும் இயறடக 

ெோணம், ் கோமியம் ் ்ோன்ைடை இயறடக 

்ைளோண் ெோகு்டி ்ணிகளுக்கு 

்யன்்டுததேப்டுகிைது. ஒரு ைருைததிறகு 

�ோட்டு மோடுகடள ைளரக்க ் திவு தெயதே 

விைெோயிகளுக்கு ரூ.10,800 ைடர ஒரு 

மோட்டிறகு நிதி உதேவி ைழஙகப்டுகிைது. 

குஜரோத மோநி் விைெோயிகள் தேஙகளின் 

மோடு ைளரபபு வி்ரஙகடள மோநி் 

அரசின் இடணயதேளமோன ikhedut 

portal க்குச் தென்று தேஙகளின் 

த்யரகடள ்திவு தெயய ்ைண்டும். 

இவைோறு ் திவு தெயதே விைெோயிகளுக்கு 

மூன்று மோதேஙகளுக்கு ஒருமுடை ரூ. 

2,700 விைெோயிகளின் ைஙகிக் 

கணக்குக்கு ்�ரடியோக ்ணம் 

அனுப்ப்டும். இததிட்ைம் தேற்்ோது 

விைெோயிகளின் ைருமோனதடதே இரட்டிபபு 

தெயயும் ்ோரதே பிரதேமரின் திட்ைததின் 

கீழ் �டைமுடைப்டுததேப ்டுகிைது. 

இவைோறு மோநி் அரசு ைழஙகியுள்ள 

நிதி உதேவி கோரணமோக குஜரோத 

மோநி்ததில் 5500 முதேல் 5700 

விைெோயிகள் ைடர இயறடக ் ைளோண் 

குஜராத் மாநிலத்தில் புதிய பாரமபரிய 
கால்்நடை வளர்ப்பு முயற்சிகள்

புதிய யுகதிகள்
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்ணிகடள ்மறதகோள்ளவும், �மது 

்ோரம்்ரிய �ோட்டு மோடுகள் ் ோதுகோக்கப்ை 

மறறும் த்ருக த்ரிதும் உதேவுகிைது.

தேற்்ோது சுமோர 50 ் கோடிகள் ைடர 

நிதி ஒதுக்கி தெயல்்டுததேப்டும் 

இததிட்ைததின் கீழ் விைெோயிகள் 

்யன்த்ை அைரகள் முடை்ய நியமனம் 

தெயயப்ட்ை ் யிறசியோளரகளிைம் ் யிறசி 

த்ை ்ைண்டியது அைசியம். கைநதே 

மூன்று ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமோர 

50,000 விைெோயிகள் இததிட்ைததின் 

கீழ் ்யிறசிகள் ைழஙகப்ட்டுள்ளது.

�ோட்டு கோல்�டைகள் தகோண்டு 

இயறடக ெோகு்டி தெயயும் முடை 

தேற்்ோது �ோட்டு மோடுகடள தகோண்டு 

த்ைப்டும் இயறடகயி்ோன கழிவுகடளக் 

தகோண்டு உரஙகள் தேயோரிக்கப்டுகிைது. 

இநதே இயறடக உர தேயோரிபபு முடையில் 

10 கி்்ோ ் சும் ெோணம், அதேறகு ெமமோன 

அளவில் மோட்டின் ்கோமியம் மறறும் 

200 லிட்ைர தேண்ணீர மறறும் தைல்்ம், 

்யிர த்ோடி (Pulses powder) 

்்ோன்ைடை முடை்ய க்க்கப்ட்டு 3 

முதேல் 4 �ோட்களுக்குத தேனியோக 

டைக்கப்டுகிைது. இதேடனக் தகோண்டு 

ெோகு்டி ்ணிகடள ்மறதகோள்ளும் 

்்ோது மண்ணில் நுண்ணுயிரகள் 

எண்ணிக்டகயும் மறறும் மண்ணின் 

ைளமும் த்ருகுகிைது. இதேடனக் 

தகோண்டு விைெோயிகளில் மிகவும் 

குடைநதே தெ்வில் ்ைளோண் மறறும் 

்தேோட்ைக்கட்ப ்யிரகடள ெோகு்டி 

தெயய முடிகிைது. இதேனோல் குடைநதே 

தெ்வில் ் ைளோண் உற்ததி ் ணிகடள 

்மறதகோள்ைதுைன், அதிகளவு ் ோ்மும் 

த்ை முடிகிைது. இவைோறு குஜரோத மோநி் 

அரசின் �ோட்டு மோடு ைளரபபு ஊக்க 

முயறசி இயறடக ெோகு்டி ்ணிகடள 

்மறதகோள்ள துடண புரிகிைது. குஜரோத 

மோநி்ததில் இயறடக முடை விைெோயம் 

த்ருகவும் ைழிைடக தெயகிைது. 

இது்்ோன்ை திட்ைததிடன தேமிழக அரசும் 

தெயல்்டுததினோல் �ம்முடைய 

மோநி்ததில் உள்ள கோல்�டை இனஙகளும் 

்ோதுகோக்கப்டும். 

விெொயமும் வெழிக்கும்...

முரனேவர் தி. ராஜ் பிரவின, 
இமைப் தபராசிரியர், தெளாண 

விரிொக்கத்துமை, அணைாைம்லப் 
பலகம்லக்கழகம்.  

மின்்னஞெல: trajpravin@gmail.com

கட்டுரரயாளர்:
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துைடர இநதியோவில் ்யிரிைப்டும் 
்யிறு ைடககளில் முக்கியமோன 

்யிரோகும். ் ைளோண் துடைப ் தி்ைட்டின் 
்டி கைநதே ஆண்டு இநதியோவில்  துைடர 
உற்ததி  42.27 ் ட்ெம் ைன்கள் ஆகும். 
துைடரயில் ்ல்்ைறு ்�ோயகள் 
ஏறப்ட்ைோலும் அைறறில் மிக 
முக்கியமோனது ைோைல் ்�ோயோகும். 
இந்�ோய ிஃபியூ்ெரியம் உைம் என்ைப 
பூஞடெயோல் ஏற்டுகிைது. இந்�ோயத 
தீவிர நிட்யில் 100 ெதேவீதே 
உற்ததிடயயும் முறறிலுமோகப 
்ோதிபபிறகுள்ளோக்கிவிடும். இநதியோவில் 
மகோரோஷ்டிரம், மததியபபிர்தேெம், பீகோர, 
தேமிழ்�ோடு ்்ோன்ை மோநி்ஙகளில் 
இந்�ோய  அதிகளவில் கோணப்டுகிைது. 
இந்�ோயோல் ஆண்டுக்கு 36 மில்லியன் 
அதமரிக்க ைோ்ரகள் இழபபு ஏற்டுகிைது. 
இந்�ோயக்கோனக் கோரணிகடளயும், 
அதேன் ் ம்ோண்டமப ் றறியும் விரிைோகக் 
கோண்்்ோம்.

த்நாயின் அறிகுறிகள் :
 இந்�ோயோனது ்யிரின் எல்்ோ 

ைளரச்சிப ் ருைததிலும் ் தேோன்றினோலும் 
்�ோயின் தீவிரம் மடழக்குப பின்னர 

அதிகமோகத ததேன்்டும். ்�ோயின் 
முக்கிய அறிகுறியோனது, இளம் 
தெடிகளும் ைளரநதேச் தெடிகளும் 
திடீதரன்று ைோைத துைஙகும். நி்ததில் 
்்ோதிய அளவு ஈரப்தேம் இருநதும் கூை, 
நீரப்றைோக்குடையினோல்  ைோடுைடதேப 
்்ோன்ைத ்தேோறைதடதே அளிக்கும். 
இட்கள் திடீதரன்று மஞெள் நிைமோக 
மோறி, ைோடி, ததேோஙகி, பின்னர கோயநது 
விடும். இடதேத ததேோைரநதுச் தெடி 
முழுைதும் கோயநது மடிநதுவிடும். இது 
்்ோன்ை ைோடிய தெடிகள் முதேலில் ையலில் 
ஆஙகோங்க ்ரை்ோகத ்தேோன்றும். 
பின்னர ைோடியச் தெடிகடளச் சுறறியுள்ளச் 
தெடிகளும் ்�ோயோல் தேோக்கப்டும். 
ைோடியச் தெடிகளின் தேண்டு மறறும் 
்ைரின் தைளிப்ட்டைடய உரிததுப 
்ோரததேோல், உட்புைததில் ் ழுபபு அல்்து 
கரிய நிைததில் கீறறுக்கள் ததேன்்டும். 

 ்�ோய முறறிய நிட்யில் தேண்டின் 
அடிப்ோகததில், தைண்டம நிைததில், 
தமல்லிய ் ஞசு இடழகள் ் ்ோன்ை பூெண 
ைளரச்சியும், இளஞசிைபபு நிைததில் 
பூெண விததுக் குவியல்களும் ததேன்்டும்.

துவடரயில் வாைல் த்நாயும 
அேன் தமலாணடம முடைகளும

த்நாய் தமலாணடம
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 த்நாய்ககாரணி:
 இந்�ோயக் கோரணி, த்ரும்்ோலும் 

ெோறறுக் குழோயத திசுக்களினுள் 
கோணப்டும்.  பூெண இடழகள் 
நிைமறறும், குறுக்குச் சுைரகடளக் 
தகோண்டும், திசுைடைகளின் ஊ்ையும் 
கோணப்டும்.

 இந்�ோயத தேோக்குதேலினோல், 
நி்ததிலிருநது நீர மறறும் 
ஊட்ைச்ெததுக்கள் தெடிகளின் 
்மறபபுைததுக்குக் கைததேப்டும் உட்புைச் 
ெோறறுக் குழோயத ததேோகுதியிலுள்ளத 
திசுைடைகள், பூெண ைளரச்சியினோலும், 
பூெணம் ்தேோறறுவிக்கும் சி் பிசின் 
்்ோன்ை த்ோருட்களோலும் அடைக்கப்ட்டு 
விடும். இதேனோல் ் ைரப்குதியிலிருநது, 
தெடியின் ் மறப்ோகஙகளுக்கு, நீர மறறும் 
ஊட்ைச்ெததுக்களின் ஓட்ைம் 
தேடைப்டுைதேோல், தெடிகள் விடரவில் 
ைோடி, இைநது விடுகின்ைன. 

தநாய்ப் பரவும் விதமும், 
பரவுெதற்கு ஏற்ை கா்ல 

நிம்லகளும் :
 ்�ோயத தேோக்கப்ட்ைச் தெடிகளின் 

்ைர, தேண்டுப ்்ோன்ை ்ோகஙகளில் 
இைநதேத திசு ைோழ் உயிரியோக நீண்ை 
கோ்ம் ைோழக்கூடியது. ்�ோயக்கோரணி 
முதேலில் ெல்லி ்ைரகடளத 
துடளததுக்தகோண்டு, தெடிகளின் 
திசுக்களின் உட்தென்று, பின்னர த்ரிய 
்ைரகளுக்குப ் ரவுகிைது. ் ைரப்குதியில் 
நூறபபுழுக்கள் மறறும் ்ைரபபூச்சிகள் 
்தேோறறுவிக்கும் சிறுக் கோயஙகள் 
ைழியோகவும், ்�ோயக்கோரணி, ஊண் 
ைழஙகியின் உட்தெல்்க்கூடும்.  
இந்�ோய முதேன்டமயோக மண் மூ்ம் 
்ரைக்கூடியது. ்ல்்ைறு உழவியல் 
்ணிகளின் ் ்ோது, பூெணம் ையலிலுள்ள 

ேணடின் உட்புைத்தில் பழுப்பு 
நிைககீற்றுககள் ஜேன்பைல்

ஜசடி வாடிக காய்நதுப் தபாேல்  
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எல்்ோப்குதிகளுக்கும் ்ரவுகிைது. 
மண்ணின் தைப்நிட் 17-290 தெ.கி.-
ம், குடைநதே அளவு ஈரப்தேமும் இருக்கும் 
்்ோது ் �ோயின் தீவிரம் அதிகமோகிைது.

த்நாய்ககட்டுப்பாடு   
உழவியல முமைகள் : 

(i) இந்�ோயத தேோக்கோதே ்ைறுப 
்யிரகடளக் தகோண்டு 3-4 ஆண்டுகள் 
ததேோைரநது ்யிரச் சுழறசி முடையில் 
ெோகு்டி தெயய ்ைண்டும் (ii) 
துைடரயுைன்  ் ெோளப்யிடரயும் க்நதுப 
்யிரிடும்்்ோது, ்�ோயின் தீவிரம் 
தைகுைோகக் குடைக்கப்டுகிைது. (iii) 
அறுைடைக்குப பின்னர நி்ததில் 
கோணப்டும் தேண்டுகள், ் ைரப்குதிகடள 
அபபுைப்டுததி அழிக்க ் ைண்டும். (iv) 
்கோடை உழவு தெயது, பூெண 
விததுக்கடளயும், நி்ததின் 

்மறப்ரபபுக்குக் தகோண்டு ைநது, சூரிய 
தைப்ததினோல் அழிக்க்ோம். (v) ஒரு 
தஹக்ைருக்கு 150 கி்்ோ ்ைப்ம் 
பிண்ணோக்கும் இை்ோம்.

தவதியியல் முடைகள்
 ஒரு கி்்ோ விடதேக்கு 2 கிரோம் 

கோர்ன்ைோசிம் பூெணக் தகோல்லி 
மருநடதே, விடதேப்தேறகுக் குடைநதேது 
24 மணி ் �ரததிறகு முன்ன்ரக் க்நது 
டைததிருநதுப பின்னர விடதேப்தேன் 
மூ்ம் விடதேகளின் ்மல் ஒட்டிக் 
தகோண்டிருக்கும் பூெண விததுக்கடள 
அழிக்க்ோம். 

உயிரியல் முடைகள்
ஒரு தஹக்ைருக்கு உயிரி 

உரஙகளோன சூ்ைோ்மோனஸ் அல்்து 
ட்டரக்்கோதைரமோடை  2.5 கி்்ோ வீதேம் 
50 கி்்ோ மோட்டுச்ெோண உரததுைன்  
க்நது ையலில் இை்ோம்.

த்நாய் எதிர்ப்புத் திைன் ஜகாணை 
இரகஙகள் 

  மோருதி , TAI-92-2, TAT 3769, 
ICP 8859, ICP 8858, TS 3 ்்ோன்ை 
இரகஙகள் இந்�ோயக்கு எதிரபபுத திைன் 
தகோண்ைடையோகும் இைறடைப ் யிரிட்டு 
்யன்த்ை்ோம்.

கட்டுரரயாளர்:

வாைல் த்நாய்த் ோககிய வயலின் 
தோற்ைம  

கு.விக்்னேஷ்,
தாெர தநாயியல துமை ைாைெர்,
அணைாைம்லப் பலகம்லக்கழகம்,
அணைாைம்ல நகர் - 608 002
வதாடர்பு எண: 8248833079

மின்்னஞெல : 
lakshmikumar5472@gmail.com
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ேமிழ்�ோடு அளவில், ்ைளோண்டம 
்ட்ையப்டிபபு என்்து இரண்டு ைருை 

்டிபபு ஆகும். தேமிழ் �ோட்டில் ் ைளோண் 
்ட்ையப்டிபபுகளுக்கு, ்ைளோண்டம 
்ட்ைப்டிபட் ்்ோன்தை ்மோகம் 
அதிகரிதது ைருகிைது. தேமிழ்�ோடு 
அளவில், 2020 -21 ஆம் கல்வி 
ஆண்டுகோன ்ைளோண் ்ட்ையப்டிபபு 
்டிப்தேறகோன ெோததியக் கூறுகடள 
இதததேோகுபபில் விரிைோக கோண்ோம்.

தேமிழ்�ோட்டில் ்ல்்ைறு 
்ல்கட்கழகஙகள் ்ைளோண் 
்ட்ையப்டிபபுகடள ் யிறறுவிக்கின்ைன. 
இதில் ் கோயம்புததூரில் உள்ள தேமிழ்�ோடு 
்ைளோண்டமப ் ல்கட்க்கழகம் மறறும் 
சிதேம்்ரததில் உள்ள அண்ணோமட்ப 
்ல்கட்க்கழகம் மிக முக்கியமோன 
்ல்கட்கழகஙகள் ஆகும். 

இப்ட்ையப ்டிபபுகடளத 
்தேரநததேடுக்க, ் ன்னிரண்ைோம் ைகுபபில் 
உயிரியல் அல்்து தேோைரவியல், 

வி்ஙகியல் ஒரு முக்கிய ் ோைஙகளோக 
இருததேல் அைசியம்.  ்ன்னிரண்ைோம் 
ைகுபபில் ்ைளோண் ததேோழிறகல்வி 
(Vocational Group) ் டிததேைரகளுக்கு, 
உயிரியல் அல்்து தேோைரவியல், 
வி்ஙகியல் ஒரு முக்கிய ் ோைஙகளோக 
இருநதேோல், இப்ட்ையப ்டிபபுகடள 
்தேரநததேடுக்க முடியும். 

தமிழ்நாடு வேளநாண்மைப் 
பல்க்ைக்கழ்கம்:

இ ப ் ல் க ட ் க் க ழ க த தி ல் 
்ைளோண்டம ் ட்ையப்டிபபு (Diploma 
in Agriculture) மறறும் ் தேோட்ைக்கட் 
்ட்ையப்டிபபு (Diploma in 
Hortculture) ஆகிய இரண்டு  
்ட்ையப்டிபபுகள் அளிக்கப்டுகிைது.

 தேமிழ்�ோடு ்ைளோண்டமப 
்ல்கட்க்கழகததின் கீழ், ் ைளோண்டம 
்ட்ையப்டிபபிடன, அரசு நிறுைனமோன 

தவளாண பட்ையப்படிப்புகள் 
(Diploma in Agriculture)-ஒரு கணதணாட்ைம

வழிகாட்ைல்

தமிழ்நாடு வேளநாண்மைப் பல்க்ைக்கழ்கம்
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்ைளோண்டம நிட்யம் (250 இைஙகள்), 
்ைளோண் த்ோறியியல் கல்லூரி மறறும் 
ஆரோயச்சி நிட்யம், குமுலூர-ல் 
ஆஙகி் ைழியிலும், ்தேசிய ்யறுகள் 
ஆரோயச்சி டமயம் (40 இைஙகள்), 
ைம்்ன், புதுக்்கோட்டை-ல் தேமிழிலும் 
அளிக்கப்டுகிைது. இததே்்ோல், 
்தேோட்ைக்கட்்ட்ையப்டிபபிடன 
்தேோட்ைக்கட் நிறுைனம் (40 இைஙகள்), 
்தேோட்ைக்கட் ஆரோயச்சி நிட்யம், 
்்ச்சிப்ோடை-ல் ஆஙகி் ைழியிலும் 
அளிக்கப்டுகிைது. 

தேமிழ்�ோடு ்ைளோண்டமப 
்ல்கட்க்கழகததின் கீழ் இயஙகும் 
ரோமகிருஷ்ணோ மிஷன் (50 இைஙகள் 
- ஆண்களுக்கு மட்டும்) 
(்மட்டு்ோடளயம், ்கோடை), 
ஆதி்ரோெக்தி ் ைளோண் கல்லூரி (100 
இைஙகள்) (க்டை, ்ைலூர), 
ெகோயத்தேோட்ைம் ் ைளோண்டம மறறும் 
கிரோம ்மம்்ோட்டு நிறுைனம் (70 
இைஙகள்) (ெகோயத்தேோட்ைம், 
ரோணி்்ட்டை),  ைோனைரோயர ் ைளோண் 
கல்லூரி (50 இைஙகள்) (த்ோள்ளோச்சி), 
PGP ் ைளோண் கல்லூரி (70 இைஙகள்) 
(�ோமக்கல்), அரவிநதேர ்ைளோண் 
ததேோழில்நுட்் கல்லூரி (70 இைஙகள்), 
(க்ெ்ோக்கம், திருைண்ணோமட்) 
மறறும் ரோகோ ் ைணோண் கல்லூரி (50 
இைஙகள்) (்கோவில்்ட்டி) ஆகிய 

தேனியோர இடணபபு கல்லூரிகளும் 
்ைளோண்டம ்ட்ையப்டிபபிடன 
அளிக்கிைது. இததே்்ோல், 
்தேோட்ைக்கட்்ட்ையப்டிபபிடன, 
ஆதி்ரோெக்தி ்ைளோண் கல்லூரி (70 
இைஙகள்) (க்டை, ்ைலூர) 
அளிக்கப்டுகிைது. இநதே ஆண்டு, MIT 
்ைளோண் ததேோழில்நுட்் கல்லூரி,முசிறி, 
திருச்சி-ல் ்ைளோண்டம 
்ட்ையப்டிபபிடனயும், ்தேோட்ைக்கட் 
்ட்ையப்டிபபிடனயும் ததேோைஙக்ோம் 
என்ை தேகைல் தைளியோகியுள்ளது.

  ் ைளோண் ்ட்ையப்டிபபுகோன 
மோணைர ்ெரக்டக  தேர ைரிடெயின் 
அடிப்டையில் கவுன்சிலிஙகின் மூ்ம் 
நிரப்ப்டும்.

்மலும் விைரஙகளுக்கு மறறும் 
விணபபிக்க https://tnau.ac.in/ 
என்ை இடணயதேளததிடன அணுகவும்.

அண்நாமை்ைப் 
பல்க்ை்கழ்கம்:

இ ப ் ல் க ட ் க் க ழ க த தி ல் , 
்ைளோண்டம  மறறும் ்தேோட்ைக்கட் 
்ட்ையப்டிபபுகள் என்ை இரண்டு  
்ட்ையப்டிபபுகள் அளிக்கப்டுகிைது.  
தமோததேம் உள்ள சீட்டில், 60 விழுக்கோடு, 
்ன்னிரண்ைோம் ைகுபபில் ்ைளோண் 

அணணாமடலப் பல்கடலகழகம



22இதழ் - 13, ஆடி

ததேோழிறகல்வி (Vocational Group) 
்டிததேைரகளுக்கோக நிரப்்டுகின்ைன, 
மீதேமுள்ள சீட்டுகள் பிை பிரிவுகளுக்கோக 
நிரப்்டுகின்ைன.

்மலும் விைரஙகளுக்கு மறறும் 
விணபபிக்க https://
annamalaiuniversity.ac.in/ என்ை 
இடணயதேளததிடன அணுகவும். 
விண்ணபிக்க மறறும் விண்ணபபிததே 
்டிைததிடன அனுப் 17.08.2020 
கடைசி �ோளோகும்.

தேமிழ் �ோடு அரசு - ் தேோட்ைக்கட் 
மறறும் மட்ப்யிரகள் துடை

தேமிழ் �ோடு அரசின் ்�ரடி 
கட்டு்ோட்டின் கீழ், ் தேோட்ைக்கட் மறறும் 
மட்ப்யிரகள் (Department of 
Horticulture and Plantation Crops) 
துடை ைழியோக பின்ைரும் மூன்று 
இைஙகளில் ்தேோட்ைக்கட் 
்ட்ையப்டிபபிடன மட்டும் அளிக்கிைது. 
1. தேமிழ் �ோடு ் தேோட்ைக்கட  ்் ம்ோண்டம 
நிட்யம், மோதேைரம், தென்டன 
2.்தேோட்ைக்கட் ஆரோயச்சி மறறும் 
்யிறச்சி டமயம், தேளி, கிரிஷ்ணகிரி 3. 
கோயகறி உயரதிைன்டமயம், தரடியோர 
ெததிரம்,திண்டுக்கல். இநதே மூன்று 
டமயஙகளில் அளிக்கப்டுகிை 
்தேோட்ைக்கட் ் ட்ையப்டிபபிடன கூடிய 
விடரவில் தேமிழ்�ோடு ்ைளோண்டமப 

்ல்கட்க்கழகததின் கீழ் தகோண்டு ைர 
முயறசிகள் எடுக்கப ்டுகிைது என 
தேகைல் தைளியோகி உள்ளது.

்மலும் விைரஙகளுக்கு மறறும் 
விணபபிக்க http://www.
tnhorticulture.tn.gov.in/ என்ை 
இடணயதேளததிடன அணுகவும்

மததிய அரசின் நிகரநிட்ப 
்ல்கட்க்கழகமோன, கோநதிகிரோம் 
்ல்கட்க்கழகமும் (திண்டுக்கல்) 
்ைளோண்டம ்ட்ையப்டிபபுகடள 
�ைததுகிைது. 

குறிப்பு: 
1. த்ோறியியல் டிபள்மோ ்்ோன்று, 

்ததேோம் ைகுபபு முடிததேவுைன் 
்ைளோண் டிபள்மோ ்டிபபில் ்ெர 
முடியோது. 

2. த்ோறியியல் டிபள்மோ ்்ோன்று, 
்ைளோண் டிபள்மோ ்டிததே பிைகு, 
இதேன் மதிபத்ண்டண டைதது 
்ைளோண் ்ட்ைப ்டிபபில் ்ெர 
முடியோது. ்ைளோண் டிபள்மோ 
்டிததே பிைகு, ்ைளோண் ்ட்ைப 
்டிபபிடன ்டிக்க விருபபினோல், 
மீண்டும் ்ன்னிரண்ைோம் 
மதிபத்ண் அடிப்டையி்் 
மட்டுதம விண்ணபிதது ்ெர 
முடியும்.

முரனேவர்  செ. ் ெகர், 
உதவி தபராசிரியர் (பூச்சியியல துமை),  

ஆர். வி. ஏஸ் தெளாணமை கலலூரி, தாஞொவூர். 
மின்்னஞெல: sekar92s@gmail.com

சூரியா. ெ, 
முதுநிம்ல தெளாண ைாைெர், (பூச்சியியல துமை), தெளாண 

கலலூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிம்லயம், கிள்ளிகுளம், 
தூத்துக்குடி.

கட்டுரரயாளர்கள்:
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த்நரடி ஜ்நல் விடேப்பு முடை (டி.எஸ.ஆர்)
ஜோழில்நுட்பம

நீர, ததேோழி்ோளர ் றைோக்குடை மறறும் 
கோ்நிட் மோறைஙகள் கோரணமோக 

ைழக்கமோன த�ல் உற்ததி கடுடமயோன 
தேடைகடள எதிரதகோள்கிைது. டி. எஸ். 
ஆர என்்து ததேோழி்ோளர ்தேடைடய 
குடைப்தேறகும், தேண்ணீடரச் 
்ெமிப்தேறகும், கோ்நிட் 
அ்ோயஙகளுக்கும் ஏற் மோறறுைதேறகும் 
ைழக்கமோன ்ோரம்்ரிய இைமோறைம் 
தெயயப்டும் (seedlings transplant) 
முடைக்கு ெோததியமோன மோறைமோகும். 
தேற்்ோது நி்வி ைரும் சுகோதேோர 
சூழ்நிட்க்்கற் இம்முடை ததேோழி்ோளர 
்தேடைடய குடைக்கிைது (Covid-19)  
டி. எஸ். ஆர – ன் �ன்டமகள்:
• ்சுடம இல்் ைோயுக்கள் (green 

House Gas) -மீத்தேன் உமிழ்டை 

தேணிக்க மிகச் சிைநதே மோறறு 
முடையோகும். 

• ்ோரம்்ரிய த�ல் ெோகு்டியில் 
இைமோறைம் தெயயப்டும் �ோறறுகள் 
தேஙகடள நிட்ப்டுததுைதேறகு 10 
�ோட்கள் ைடர எடுததுக் 
தகோள்கிைது. இதில் இந�ோட்கள் 
குடைக்கப்ட்டு ் யிரகள் விடரைோக 
முதிரச்சி கோ்தடதே அடைகின்ைன. 

• இதேனோல் ்யிரின் தமோததே 
்ருைகோ்ம் 7 �ோட்கள் ைடர 
குடைக்கப்டுகிைது. 

• தெ்வு 20% குடைக்கப்டுகிைது.
• டி.எஸ்.ஆர முடையில் ்�ரடி த�ல் 

விடதேக்கும் கருவிடயப (paddy 
seed drum) ்யன்்டுததினோல் 1 
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ஏக்கடர 45 நிமிைஙகளில் 
விடதேக்க முடியும். இதேறகு 2 
�்ரகள் மட்டு்ம ்தேடைப்டும். 

• டி. எஸ். ஆர முடை மண்ணின் 
கட்ைடமபட் ்மம்்டுததே 
உதேவுகிைது.  
டி.எஸ்.ஆர - முடையின் முக்கிய 

ெைோல்:  ் �ரடி த�ல் ெோகு்டியில்  முக்கிய 
ெைோல் கடளகளோகும். கடள விடதேகளும், 
த�ல் விடதேகளும் ஒ்ர ்�ரததில் 
ைளரகின்ைன. கடளகள் உர 
ஊட்ைச்ெததுக்கள், ஈரப்தேம், சூரிய 
ஒளிக்கோக கடுடமயோக த�ல்்்ோடு 
்்ோட்டியிடுகின்ைன. 

வி்த சிகிச்சை: 
விடதேகடள உயிர 

பூஞெோணக்தகோல்லி ஸ்தரப்ைோடெக்ளின் 
(streptocycline) 1கிரோம் + 
கோர்ன்ைசிம் 10கிரோம் / 10 கி.கி 
விடதேகளுைன் விடதே ் �ரததி தெயைதேோல் 
்�ோயகளிலிருநது ்ோதுகோக்க்ோம். 

வி்த அளவு: 
்�ரடியோக விடதே விடதேக்கும் 

கருவிடயப ் யன்்டுததினோல் 12.5 கி. 
கி / ஏக்கருக்கு ்தேடைப்டும். இது 

த�ல் விடதேக்கோன தெ்டை குடைக்கும்.

ஊட்டசசைத்து : 
்ோரம்்ரிய �ைவு முடைடயப 

்்ோன்ைது. 

நீர ் ோயச்ெல்: விடதேபபிறகு பிநடதேய 
நீர ் ோெனம் 7 -15 �ோட்கள் கோததிருநது 
அளிக்கவும். �ோறறு ்தேோறைம், தூர 
விடுதேல், பூக்கள் பூக்கும் சிக்க்ோன 
இநநிட்யில் நீர அழுததேதடதே குடைக்க 
நீர ்ோெனம் அளிக்கவும். 

்க்ள ்கடடுப்பநாடு: 
டி.எஸ்.ஆரக்கு ் யனுள்ள கடளக் 

கட்டுப்ோடு முக்கியமோனதேோகும்.1.)
த்ன்டிதமதேலின் (pendimethalin) 
0.75 கி.கி /தஹக்ைர விடதேபபிறகு 
முன் மணலுைன் க்நது இை்ோம். 2) 
பிைகு பிஸ்ட்ரி்ோக் ்ெோடியம் 
(Bispyribac sodium) 0.025 கி. கி 
/தஹக்்ைர 15-25 �ோட்கள் விடதேபபிறகு 
பின் ததேளிப்தேன் மூ்ம் ்ரநதே இட் 
மறறும் புல் இனதடதே ெோரநதே கடளகடளக் 
கட்டுப்டுததே்ோம். கூம்பு கடள கருவி 
(cono weeder) தகோண்டும் 
கடளதயடுக்க்ோம்.
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பாரமபரிய ஜ்நல் சாகுபடி முடை/ஏககர்:
விைரஙகள் ைழக்கமோன 

�ைவு
இயநதிர முடை ஒறடை �ோறறு �ைவு 

ெோகு்டி
்�ரம் 8 ம. ்�ரம் 2 ம. ்�ரம் 8 ம. ்�ரம்

விடதே வீதேம் 30 கி. கி 15 கி. கி 3 கி. கி
்தேடைப்டும் �்ர 16 2 12

தெ்வு (NR) 3000 3500 2100

தேற்்ோது நி்விைரும் இநதியோவின் 
நீரப ்றைோக்குடைக்கு ஒரு எளிய 
தீரைோகும். ெோகு்டி தெ்வு ஏக்கருக்கு 
10,500 என கணகிைப்ட்டுள்ளது. இது 
ெோதேோரண முடைடயக் கோட்டிலும் 25% 
குடைவு. டி.எஸ்.ஆர ததேோழில்நுட்் 
ரீதியோகவும், த்ோருளோதேோர ரீதியோகவும் 
சுறறுச்சூழல் �ட்பு மோறைமோகும். ்் 
ெரச்டெகளிருநதே்்ோதிலும் ்ோரம்்ரிய 
த�ல் விடதேபபுைன் ஒபபிடும்்்ோது டி. 

எஸ். ஆர ஒழுஙகோக நிரைகிக்கப்ட்ைோல் 
ஒபபிைக்கூடிய தேோனிய விடளச்ெட் 
த்ை்ோம். உ்களோவிய நீர ் றைோக்குடை, 
ததேோழி்ோளர ஊதியம் அதிகரிக்கும் 
தேற்்ோடதேய சூழலில் அரிசி உற்ததியின் 
எதிரகோ்ம் ஆ்ததில் இருக்கும்்்ோது, 
கிடைக்ககூடிய இயறடக ைளஙகடள 
மிடகப்டுததேோமல் நிட்யோன 
விடளச்ெட் த்ை டி. எஸ். ஆர 
ெோததியமோன மோறறு ைழியோகும். 

கட்டுடரயோளர:

சி. அமிழ்தினி, 
்ைளோண் இளநிட் மோணவி (மூன்ைோம் ஆண்டு),  

அண்ணோமட்ப ்ல்கட்க்கழகம்,  

மின்னஞெல்: amizhthini7639@gmail.com

விெரஙகள் மக விமதப்பு
நாட்டு க்லப்மப 

வகாணடு 
விமதத்தல

விமத 
துமளப்பான் 

மூ்லம் விமதப்பு
்�ரம் 1 மணி்�ரம் 5 மணி ்�ரம் 45 நிமிைஙகள்

விடதே வீதேம் 35 கி. கி 35 கி. கி 12.5-15 கி. கி

ஆட்கள் ்தேடை 1 2 ½
தெ்வு (NR) 1000 1200 600

டி. எஸ. ஆர் மற்றும பாரமபரிய ஜ்நல் சாகுபடி ஓர் ஒப்பீடு:
டி. எஸ. ஆர் முடை /ஏககர்:
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டிரோகன் ் ழம் �ோம் அதிகமோக அறியோதே 
்ழ ைடககளில் ஒன்று. இப்்ோது 

்ரை்ோக ் ழச்ெநடதேகளில் கிடைக்கிைது. 
்ோரப்தேறகு ெப்ோததிக்கள்ளி ் ழதடதேப 
்்ோ்்ை கோணப்டும் இது, கறைோடழ 
குடும்்தடதேச் ெோரநதே தகோடி ்்ோன்ை 
ஒட்டுயிர தேோைரம். இளம் சிைபபு நிைததில் 
்ளிச்தென்று அழகோக இருக்கும். இதேன் 
தேோயகம்  ததேன் அதமரிக்கோ மறறும் 
மததிய அதமரிக்கோ ஆகும். டிரோகன் 
்ழம் தேமிழ்�ோட்டில் அவைளைோக பிர்்ம் 
அடையவில்ட். தேமிழகததில் தேற்்ோது 
ஒரு சி்்ர இநதே டிரோகன் ் ழம் ெோகு்டி 
ஆரம்பிததுள்ளனர.

டிரோகன் ்ழததில் 3 ைடககள் 
உள்ளன. அடை

1. சிைபபுத ்தேோலுைன் கூடிய சிைபபு 
ெடதே தகோண்ை ்ழம். 

2. சிைபபுத ்தேோலுைன் கூடிய 
தைள்டள ெடதே தகோண்ை ்ழம். 

3. மஞெள் ் தேோலுைன் கூடிய தைள்டள 
ெடதே தகோண்ை ்ழம். 
த்ோதுைோக இதேன் சுடை இனிபபு, 

புளிபபு சுடையில் இருக்கும். ெடதேயில் 
கருபபுப புள்ளிகளோக விடதேகள் 
இருக்கும். டிரோகன் ் ழம் தேமிழகததிறகு 
மிகவும் புதியதேோன ெோகு்டி ்ழ 
ைடககளில் ஒன்று. �ம் ஊரில் 
கோணப்டும் கள்ளிச்தெடி ் ்ோன்று இதேன் 
்தேோறைம் கோணப்டும். 

்தேனி மோைட்ைம் சீட்யம்்ட்டி 
்குதிடயச் ் ெரநதே ஓயவு த்றை ைஙகி 
அதிகோரியோன திரு சுநதேரரோஜன் அைரகள் 
இநதே டிரோகன் ்ழம் ெோகு்டி 
தெயதுைருகிைோர.

“ைஙகியில் இருநது ஓயவு த்றை 

பிைகு தெோநதே கிரோமததிறகு ைநது 
விைெோயம் தெயய ்ைண்டும் என்று 
முடிவு தெயது அதேன் முதேற்டியோக 
முதேலில் ்்ரிச்டெ ெோகு்டி தெயயத 
ததேோைஙகி்னன். ஆனோல் சிைபபு 
கூன்ைண்டு தேோக்குதே்ோல் தைறறிகரமோக 
்்ரிச்டெ ெோகு்டி தெயய இய்வில்ட .் 
ஆனோல், டிரோகன் ிஃபரூட், �ல்் 
விடளச்ெல், �ல்் ்ோ்ம்” என்று ்்ெ 
ஆரம்பிததேோர சுநதேரரோஜன். 

கைநதே ஆறு ைருைஙகளோக  ஒரு 
ஏக்கர ்ரப்ளவில் ெோகு்டி தெயது 
ைருகி்ைன். இதேறகோன கன்றுகள் 
குஜரோததிலிருநது ைோஙகி்னன். 
கள்ளிச்தெடி ்்ோன்று ைளரும், 
தகோடியோகப ் ைரும். அதேறகு ஏறைோற்்ோ் 
கல்தூண்கள் அல்்து சிதமன்ட் 
தூண்கள் மறறும் அதேன் உச்சியில் ைட்ை 
ைடிை சிதமன்ட் மூடி ்தேடை. 6×8 
அடி இடைதைளியில் கல்தூண்கள் 
�ை்ைண்டும். ஒரு கல் தூடணச் சுறறி 
�ோன்கு டிரோகன்  கன்றுகடள �ைவு 

சாகுபடி

டிராகன் பழம சாகுபடி - ஓர் அறிமுகம 



27இதழ் - 13, ஆடி

தெயய ்ைண்டும். �ைவு தெயதேதில் 
இருநது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப பிைகு 
அறுைடைக்குத தேயோரோகிவிடும். 
ைைட்சிடயத தேோஙகி ைளரும் குணம் 
இதேறகு உண்டு. ைோரததிறகு இரண்டு 
முடை நீர ்ோயச்சினோல் ்்ோதுமோனது.  
எஙகள் ் குதியில் த்ரும்்ோலும் ைோடழ, 
ததேன்டன, தைஙகோயம் ் ்ோன்ை ் யிரகள் 

கட்டுடரயோளர: 

ப. பிரவீனகுமார், 
முதுநிட் ்ைளோண் மோணைர, 

தேமிழ்�ோடு ்ைளோண்டமப ்ல்கட்க்கழகம், ்கோடை. 
மின்னஞெல்: pkmagriculture@gmail.com

சூப்பர் புரூட்
• டிரோகன் ்ழம் உைம்புக்கு �ல்் 

குளிரச்சிடயத தேரக் கூடியது.
• இப்ழததில் ஆன்டி ஆக்சிைன்டு 

கள் இருப்தேோல், புறறு்�ோய 
ைருைடதேத தேடுக்கிைது.

• டிரோகன் ் ழம் உயர ரததே அழுததேத 
டதேக் குடைக்கிைது. இதேயததில் 
உள்ள ரததே �ோளஙகடள 
�ன்ைோகச் தெயல்்ை டைக்கிைது.

 டைட்ைமின் பி 3 இருப்தேோல், 
உைலில் உள்ள ்தேடையறை 
தகோழுபபுகடளக் குடைதது, 
்ருமன் இல்்ோதே சீரோன உை 
்டமபட் உருைோக்குகிைது. 

• டிரோகன் ்ழததில் கோல்சியம், 
்ோஸ்்ரஸ் இருப்தேோல் எலும்பு 
கடள ைலிடமப்டுததுகிைது, 
்ோரடைத திைடனயும், ்றகளின் 
ஆ்ரோக்கியதடதேயும் ்மம்்டுதது 
கிைது.
இநதேப ் ழம் ் ் விதே ைளஙகடள 

உைலுக்கு தகோடுப்தேோல் இது சூப்ர 
புரூட் என்று அடழக்கப்டுகிைது.

தேோன் அதிகம் கைநதே �ோன்கு 
ைருைஙகளோக ைோடழக்கு ெரியோன 
விட் இல்ட். விடளவிக்கிை 
தெ்வுக்குக் கூை ைருமோனம் 
ைருைதில்ட் இைறறுைன் ஒபபிடும்்்ோது 
டிரோகன் ஒரு சிைநதே மோறறுப்யிர என்று 
கூை தெோல்்்ோம்.  ஆரம்்ததில் 
மட்டும் தெ்வு தகோஞெம் அதிகம் பின்பு 
தெ்வுகள் இல்ட் . இயறடக 
உரஙகளோன மண்புழு உரம், மக்கிய 
ததேோழு உரம், ்ஞெகோவியோ  
்யன்்டுததிதேோன் ெோகு்டி தெயகி்ைன். 
ைருைததிறகு ஆறு மோதேம் ்்ன் 
அளிக்கக்கூடியது. இப்்ோ இநதே 
தகோ்ரோனோ கோரணமோக ்ழஙகடள 
விற்டனக்கு அனுப் இய்வில்ட். 
பூச்சி மறறும் ் �ோய தேோக்குதேல் டிரோகனில் 
சுததேமோக இருப்தில்ட .் ஒரு தூணுக்கு 
ைருைததிறகு ெரோெரியோக 8 முதேல் 10 
கி்்ோ ் ழஙகள் கிடைக்கும். ஒரு ் ழம் 
200 முதேல் 750 கிரோம் ைடர இருக்கும். 
ஒவதைோரு ைருைமும் கைோதது (Pruning) 
தெயதேல் மிகவும் அைசியமோனதேோகும். 
அடுததேதேோக அை்கோைோ ெோகு்டி தெயய 
ஆரைமோக உள்்ளன் என்ைோர.

்மலும் டிரோகன் ்றறிய கூடுதேல் 
ெோகு்டி ததேோழில்நுட்்ஙகடள 

ததேரிநதுதகோள்ைதேறகு 
9791659077 என்ை ததேோட்்்சி 
எண்ணிலும், ssundararaj@gmail.

com என்ை மின்னஞெல் 
முகைரியிலும்  

திரு.சுநேரராஜன்  அைரகடள 
ததேோைரபு தகோள்ள்ோம்.
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விைெோயததில் ் யிரகளுக்கு உரமோகப 
்யன்்டும் யூரியோவில் 46 

ெதேவிகிதேம் தேடழச்ெதது உள்ளது. இநதே 
யூரியோ உரததிடன ்யிரகளுக்கு 
இடுைதுைன் கோல்�டைகளுக்கு 
ைழஙகப்டும் தீைனததில் க்நது 
்க்குைப்டுததிக் தகோடுக்கும் ்்ோது 
கோல்�டைகளுக்கு புரதேச்ெதது கூடுதே்ோக 
கிடைக்கிைது.

அடர்தீெ்னத்துடன் யூரியாமெ 
க்லநது வகாடுத்தல:

கோல்�டைகளுக்கு ைழஙகப்டும் 
அைரதீைனததுைன் 3 ெதேவிகிதேம் ைடர 
யூரியோடை க்நது தகோடுததேோல் 
புரதேச்ெதது அளவு கூடும். இநதேக் 
க்டைடய ஆறு மோதேததிறகு குடைைோன 
ையதுடைய  கன்றுகளுக்கு 
தகோடுக்கக்கூைோது. ஏதனன்ைோல், 
்ெோயோவில் உள்ள யூரி்யஸ் என்ை 
த�ோதியுைன் யூரியோ க்நதேோல் அடை 
அம்்மோனியோ மறறும் கோர்ன் டை 
ஆக்டஸைடு ைோயுடை உற்ததி தெயது 
கோல்�டைகளுக்கு தீஙகிடன 
விடளவிக்கும்.

வெல்லப்பாகுடன் யூரியாமெ 
க்லநது வகாடுத்தல:

 திரை தைல்்ப்ோகுைன் யூரியோ 
தேோதுக்கள் மறறும் டைட்ைமின்கடளயும்  
க்நது தகோடுக்க்ோம். இதேறகு 92 ் ஙகு 
தைல்்ப்ோகு கடரெல் தேயோர தெயது  
அதேனுைன் 2.5 ்ஙகு யூரியோ,  2.5 
்ஙகு தேண்ணீர, 2 ் ஙகு தேோதுக்க்டை 
மறறும்  1 ் ஙகு ெோதேோரண உபபு க்நது 
தகோள்ள ்ைண்டும். இவைோறு 
தைல்்ப்ோகுைன் யூரியோடை க்நது 
கோல்�டைகளுக்கு தகோடுக்கும் ்்ோது 
குடைநதேது 15 �ோட்களோைது அைகோெக் 
கோ்மோக எடுததுக் தகோள்ள ் ைண்டும். 
அதேோைது முதேல் மூன்று �ோட்களுக்கு 
1/4 ் ஙகு அைரதீைனததிறகு ் தி்ோக 
500 மி.லி யூரியோ தைல்்ப்ோகு க்டை 
தகோடுக்க ்ைண்டும்.   

அடுததே மூன்று �ோட்களுக்கு 1/2 
்ஙகு அைரதீைனததிறகு ் தி்ோக யூரியோ 
தைல்்ப்ோகு க்டை தகோடுக்க 
்ைண்டும். ஏழோைது �ோளிலிருநது 
அைரதீைனததிறகு ்தி்ோக யூரியோ 
தைல்்ப்ோகு க்டைடய மட்டும் 
தகோடுக்க்ோம். யூரியோ க்நதே தீைனதடதே 
கோல்�டைகளுக்கு தகோடுக்கும் ்்ோது 
�ல்் குடிநீடர அதிக அளவில் தகோடுக்க 
்ைண்டும்.

யூரியா ஊறுகாய்ப்புல க்லமெ:  

கால்்நடை தீவனத்தில் யூரியாவின் பயன்பாடு
கால்்நடை தமலாணடம
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்ோல் கைக்கும் ்சுக்களுக்கு 
ஊறுகோயபபுல் தகோடுக்கும் ்்ோது 
அததுைன் யூரியோடை க்நது 
தகோடுக்க்ோம். இதேறகு யூரியோடை 0.5 
ெதேவிகிதேம் அளவிறகு ்யன்்டுததே 
்ைண்டும். இதேனோல் ஊறுகோயபபுல்லின்  
புரதேச் ெதது அளவும் கூடுகிைது.

ஊட்டதைற்றிய மெக்தகால:
யூரியோடை டைக்்கோலுைன் க்நது 

ஊட்ை்மறறிய டைக்்கோ்ோக 
ைழஙகுைதேோல் கோல்�டைகளுக்கு 
்தேடையோன புரதேச்ெததிடன டைக்்கோல் 
மூ்ம் த்ை முடிகிைது. அதேோைது 100 
கி்்ோ டைக்்கோலுக்கு 50 லிட்ைர 
தேண்ணீரில் 4 கி்்ோ யூரியோடை கடரதது 
அதேடன டைக்்கோலின் ் மல் ததேளிதது 
தேோரப்ோய அல்்து ெோதேோரண டைக்்கோல் 
தகோண்டு தைளிக்கோறறு உள்்ள 
்்ோகோமல் 3 ைோரஙகளுக்கு மூடி டைக்க 
்ைண்டும். மூன்று ைோரததிறகுப பின்னர 
சிறு சிறு துண்டுகளோக �றுக்கி 
டைததுக்தகோள்ள ்ைண்டும். பின்னர 
்சுநதீைன க்டையுைன் ்தேடையோன 
அளவு ஊட்ை்மறறிய டைக்்கோல் 

துண்டுகடளயும் க்நது தகோடுததேோல் 
கைடை மோடுகள் விரும்பி ெோபபிடும், 
்ோல் உற்ததியும் அதிகரிக்கும்.

ஊட்டதைற்றிய மெக்தகால 
வகாடுக்க தெணடிய அளவு: 

்ோல் கைக்கும் ்சுக்களுக்கு 
்சுநதீைனததுைன் 4 முதேல் 5 கி்்ோ 
ஊட்ை்மறறிய டைக்்கோல் தகோடுக்க்ோம். 
இதேனோல் ் ோல் உற்ததி ஒரு �ோடளக்கு 
1 முதேல் 1.5 லிட்ைர கூடுதே்ோக 
கிடைக்கும்.

யூரியா க்லநத தீெ்னத்மத 
பயன்படுத்தும்  அளவு: 

1. ்ோல் கைக்கும் ்சுக்களுக்கு (20 
லிட்ைடர விை குடைைோன அளவு) 
்ோல் கைக்கும் ்்ோது அைரதீைனத 
தில் 2 ெதேவிகிதேம் ைடர யூரியோ 
்ெரததுக் தகோள்ள்ோம். 

2. 20 லிட்ைடர விை அதிகமோக ்ோல் 
கைக்கும் ்சுக்களுக்கு யூரியோ 
க்நது தகோடுக்கத ் தேடையில்ட்.
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யூரியாமெ தீெ்னத்துடன் 
க்லக்கும் தபாது கெனிக்க 

தெணடியமெ: 
1. யூரியோடை தீைனததுைன் �ன்கு 

க்நது தகோடுக்க ்ைண்டும்.
2. யூரியோடை ்டிப்டியோக ்ெரதது 

தகோள்ள ்ைண்டும்.
3. யூரியோவுைன் ்தேடையோன அளவு 

தேோதுக்கள் மறறும் ெோதேோரண உபபு 
ஆகியைறடையும் க்நது தகோடுக்க 
்ைண்டும். 

4. யூரியோ க்நதே தீைனதடதே 6 
மோதேததிறகு குடைைோன ையதுடைய 
இளஙகன்றுகளுக்கு தகோடுக்கக் 
கூைோது.

5. யூரியோ க்க்கும் ் ்ோது தமோததேமோக 
க்க்கோமல் ்டிப்டியோக க்க்க 
்ைண்டும்.

6. யூரியோ க்நதே தீைனதடதே ்ன்றி, 
குதிடர ்்ோன்ை ஒரு ையிறுள்ள 
கோல்�டைகளுக்குக் தகோடுக்கக் 
கூைோது.

யூரியா நச்சுத்தன்மை 
ஏற்படாைல தடுக்கும் ெழிகள்: 

1.  யூரியோடை தீைனததுைன் ெரியோன 
விகிதேததில் க்க்க ்ைண்டும். 

2.  யூரியோடை க்நதே பின்னர ்்ோதிய 
அைகோெ கோ்ம் தகோடுதது பின்னர 

தீைனமோக ்யன்்டுததே ்ைண்டும். 
3.  �ல்் குடிநீடர அதிகமோன அளவில் 

கோல்�டைகளுக்கு தகோடுக்க 
்ைண்டும். 

3.  �ல்் தேரமோன உ்ர தீைனஙகடள 
்யன்்டுததே ்ைண்டும்.

யூரியா நச்சுத்தன்மையின் 
அறிகுறிகள்:

அதிகப்டியோன உமிழ்நீர சுரததேல், 
தேள்ளோடுதேல், சுைோசிப்தில் சிரமம் 
ஏற்டுதேல், தேடெ ைலிபபு.

எளிய சிகிச்மெ முமை: 
யூரியோ �ச்சுததேன்டம அறிகுறி 

ததேன்்ட்ைோல் 20 முதேல் 40 லிட்ைர 
�ல்  ்குளிரநதே நீடர தகோடுக்க ் ைண்டும். 

யூரியாமெ தீெ்னத்துடன் 
க்லப்பதன் பயன்கள்:

யூரியோடை தீைனததுைன் 3 
ெதேவிகிதேம் ைடர க்நது தகோடுக்கும் 
்்ோது புரதேச்ெததின் அளவு 12 முதேல் 
14 ெதேவிகிதேம் ைடர கூடுதே்ோகி 
கோல்�டைகளுக்கு ்யன்்டுகிைது.

என்ை யூரியோடை ்ல்்ைறு 
முடைகளில் ்க்குைப்டுததி 
கோல்�டைகளுக்கு ைழஙகும் ்்ோது 
கோல்�டை தீைனததில் புரதேச்ெதது அளவு 
கூடுைதுைன் ்ோல் உற்ததியும் 
அதிகரிக்கும் ைோயபபும் உள்ளது. 

கட்டுடரயோளரகள்:

1 செ.சுபாஷினி, 2 செௌ.ெபி்தா, 
3 ரவ.ஹரிஹரசு்தன மற்றும 4 இரா.வி்னோத
1,3,4 உதேவிப ்யிறறுனர, ்ைளோண்டமக் கல்வி நிறுைனம்,  

தேமிழ் �ோடு ்ைளோண்டம ்ல்கட்க்கழகம், குமுளூர, திருச்சி. 
2கோல்�டை உதேவி மருததுைர, கோல்�டை மருநதேகம்,

ெததியமஙக்ம், புதுக்்கோட்டை.
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கைநே மின்னேழுககான வாசகர்களின் கருத்துககள்

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,

அக்ரிெக்தி இதேழ் ைடிைடமபபு 
�ன்ைோக இருக்கிைது. மீம்ஸ் மறறும் 
கோரட்டூன் �ன்ைோக இருக்கின்ைன. மீம்ஸ் 
மறறும் அட்டைஸ் ஆறுமுகம் 
்்ோன்ைைறடை முடிநதேளவு 2 

்க்கததிறகுள் தகோண்டு ைநதேோல் 
இன்னும் �ன்ைோக இருக்கும். நீர ததேோைர 
நீடரப ் றறிய அடிப்டை விெயஙகடளத 
ததேரிநது தகோள்ளும் ைடகயில் 
எளிடமயோக இருக்கிைது. ைோழ்ததுக்கள். 

-  ரா. கணமணி, சபரமபலூர்.
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கார்டூன் வழி தவளாணடம

வொ. ஹரிஹரன்
இளநிம்ல தெளாணமை இறுதியாணடு ைாைெர், அணைாைம்லப் பலகம்லக்கழகம். 

மின்்னஞெல: chokkalingamkkdi@gmail.com



33இதழ் - 13, ஆடி

பரைபபாளர்  
ல.மீனோ, உதவிப் தபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல),  

ஆர்.வி.எஸ பதமாவதி 
ததாட்டக்கம்லக் கலலூரி, திணடுக்கல.  

மின்்னஞெல: l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீனா



36இதழ் - 13, ஆடி



37இதழ் - 13, ஆடி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



38இதழ் - 13, ஆடி

அன்புள்ள ைோெகரகளுக்கு 
ைணக்கம்,

அக்ரிெக்தியின் கைநதே 
மின்னிதேழ்கள் ் ல்்ைறு தேரப்ட்ை 
ைோெகரகளிைம் தென்று 
்ெரநதுள்ளது. அக்ரிெக்தி 
மின்னிதேழ் துைஙகி 3 மோதேஙகடள 
தைறறிகரமோக கைநதுள்ளது.

விைெோயம் இடணயதேளம் 
மறறும் விைெோயம் தெயலி துைஙகி 
ஆறு ஆண்டு கோ்ம் முடிநது ஏழோம் 
ஆண்டில் அடி எடுதது 
டைததிருக்கி்ைோம். ததேோைரநது 
எஙகடள ் மம்்டுததிக் தகோள்ள 
உறுதுடணயோய உள்ள ைோெகரகள் 
மறறும் ்யனோளரகளுக்கு �ன்றி. 
உஙகளுடைய ெந்தேகஙகடள 
எஙகளின் முகப்க்கம் அல்்து 
மின்னஞெல் அல்்து அட்்்சி 
ைோயி்ோகவும் ்கட்க்ோம், 
ெந்தேகஙகளுக்கு ்ைளோண் 
ைல்லு�ரகளிைம் ்தில் த்றறு 
தீரவுகடள ைழஙகுகி்ைோம்.

ஒவதைோரு ைோரமும் 
தைள்ளிகிழடம கோட் 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ை 
எஙகளது இடணயதேளததிலும் 
மறறும் விைெோயம் தெயலியிலும் 

மின்னிதேடழ தைளியிடுகின்்ைோம். 
என்ை எஙகளது தெயலிடய 
தேரவிைக்கம் தெயது டைததிருநதேோல் 
அது்ை உஙகளுக்கு இதேழ் 
தைளியோைடதேயும் மறை 
்ைளோண்டம ெோரநதே 
தெயதிகடளயும் அறிவிபபில் 
கோட்டும். இதேன்மூ்ம் நீஙகள் 
எளிதில் எஙகளது மின்னிதேடழ 
்டிக்க மறறும் பின்்றை முடியும். 
விைெோயிகளும், ்ைளோண் 
மோணைரகளும், விஞ்ோனிகளும், 
்்ரோசிரியரகளும், ்ைளோண் 
ததேோழில் முடன்ைோரகளும் 
ததேோைரநது அக்ரி ெக்தி இதேழுக்கு 
தேஙகளுடைய கருததுக்கள், 
கட்டுடரகள் மறறும் விளம் ர்ஙகடள 
ைழஙகி எஙகடள 
்மம்்டுததிக்தகோள்ள உதேவுமோறு 
்கட்டுக்தகோள்கி்ைன்.

ஆசிரியர் பககம

- சிைப்ோசிரியர, அக்ரி ெக்தி.


