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இமாச்சல பிரதே்ச பெண்களின் வாழ்வில் 
முன்தனேற்றத்ே ஏறெடுததிய ெக்ார்ன் ெழ ்சாகுெடி 

இயற்்க  மு்்றயில்  ேக்காளி ்சாகுெடி  ப்சய்யும்  மு்்ற!!

்கதேரியில் 
நாற்றழு்கல் 

தநாயும் அேன் 
தமலாண்ம 
மு்்ற்களும்
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என் தேவைக்கு இநே உலகில் எல்லலாம் 
உண்டு என் தேரலாவைக்குத் ேலான் 

இநே உலகம் தேலாேவில்வல என்ேலார் 
அண்்ணல் கலாநதியடிகள். அபேடி நம் 
தேரலாவையினலால் அதிகம் இருநதும் 
தேலாேலாமல் தேலானவை ஏரலாளம். அேன் 
ைரிவையில் ஒன்றுேலான் சிரபபுஞ்சி. 1974 
ஆம் ஆண்டு உலகிதலதய அதிகமலான 
மவை பேலாழிைலான 24555 மில்லி மீட்டர் 
மவை ேதிைலானது சிரபுஞ்சியில் எபேடி, 
ஒவபைலாரு முவையும் ேன் ைலாேவனகவள 
ேலாதன முறியடிபேலாதரலா ைச்சின். 
அபேடித்ேலான் 1861 ம் ஆண்டு பேயே 
22987 மில்லி மீட்டர் மவைவய வி்ட 
அதிகமலாக அன்று பேயேது. சிரபபுஞ்சி  
இருக்கும்  மலாநிலத்தின் பேயர் தமகலாலயலா. 
இநதியில் தமகஙகளின் வீடு என்ேது 
இேன் பேலாருளலாகும். இபேடிபேட்ட நீர் 
ஆேலாரம் அதிகம் இருக்கும் இ்டத்தில்ேலான் 
குளிர்கலாலத்தில் குறிபேலாய நைம்ேர், 
மலார்ச் தேலான்ை மலாேஙகளில் ேண்ணீர் 
ேஞ்ைம் அஙதக நிலவுகிைது என்ைலால் 
நம்மலால் நிச்ையம் நம்ேத்ேலான் முடியலாது 
ஆனலால் அதுேலான் உண்வம.

  1974இல் பேலாழிநே 24555 
மில்லிமீட்டர், அவைளவு மவை பேலாழிநே 
இ்டத்தின் ேறபேலாழுது ைரலாைரி எவைளவு 
பேரியுமலா பைறும் 8000 மில்லி மீட்டர் 
முேல் 9000 மில்லி மீட்டர் ேலான் இது 
1970 மவைப பேலாழிவில் மூன்றில் ஒரு 
ேஙகலாகும். அதிகேடை மவை அளைலாக  
11430 மில்லிமீட்டர் ேலான். இது 1974 
மவைபபேலாழிவில் ேலாதிக்கும் குவைவு. 
இேனலால் உலகில் முேல் அதிக மவை 
பேலாழியும் இ்டம் என்ை சிைபவேப பேறை 
சிரபபுஞ்சி இரண்்டலாம் இ்டத்திறகு நகர்நது 
விட்டது. முேலி்டத்தில் சிரபபுஞ்சியில் 
இருநது ஆறு கிதலலா மீட்டர் பேலாவலவில் 
உள்ள மவுஸின்ரலாம் எனும் ேகுதி ேலான் 
இருக்கிைது. ஆனலால் அேனுவ்டய மவைப 
பேலாழிவும் 11787 மில்லிமீட்டர். இதுவும் 
இேறகு முன்பு சிரபபுஞ்சியில் பேயே 
மவையின் ேலாதி அளவுேலான் என்ேது 
ைருத்ேத்திறகுரியது .

இபேடி மவைபேயே அதிக நீரலாேலாரம் 
பகலாண்்ட சிரபபுஞ்சியில் ஏன் இன்று 
நீருக்கு பேரும்ேலாடு ேடுகிைது. 
இபேடிபேட்ட நிவலக்கு என்னேலான் 

சிலிர்க்காே சிரப்புஞ்சி
ோன் அமிழ்ேம் என்றுணரற ொறறு...

நீர் (ெகுதி-10)
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கலார்ணம்? சிரபபுஞ்சி மவலகள் அதிகம் 
சூழநே கலாடடுப ேகுதி. எனதை இது 
ஒரு சுறறுலலாத் ேலமலாக உருைலானது. 
இேறகலான கடடுமலானம் குடிதயறைம் என 
அஙகிருநே கலாடடுபேகுதி பேரிதும் 
சூவரயலா்டபேடடிருக்கிைது. அது 
மடடுமின்றி தேலாரலாயமலாக 640 மில்லியன் 
்டன் நிலக்கரியும் 5000 மில்லியன் ்டன் 
சுண்்ணலாம்பு கல்லும் இபேகுதியில் 
இருபேேலால் அவை சிபமண்ட 
பேலாழிறைலாவலகள் பேலா்டஙக ஏதுைலாக 
இருநேன.  இேனலாலும் குடிதயறைம் 
அதிகரித்திருக்கின்ைன எவைலாறு என்ைலால் 
1961இல் பைறும் ஏைலாயிரம் ஆக இருநே 
இநே கிரலாமத்தின் மக்கள் பேலாவக 
பைறும் 60 ைரு்டத்தில் ேத்து ம்டஙகிறகும் 
தமலலாக கூடிவிட்டது. ஆனலால் கலாடுகள் 
அழிக்கப ேட்டேலாலும், நீர் தேக்கத்திறகலான 
அவமபபுகளலாகிய குளம், ஏரி இல்லலாேேலால் 
பேயும் மவை நீரும் அருகில் உள்ள 
ைஙகலாளதேைத்தின் ைமபைளிகளுக்குச் 
பைன்று விடுகின்ைது.

இஙகு இருக்கும் பேலாது சுகலாேலாரத் 
துவையும் பைறும் 15 லிருநது 20 ஆயிரம் 
தேருக்குத் ேலான் தினமும் ேண்ணீர் 
ைைஙக முடியும் என்று வககவளப 
பிவைகின்ைது. மீேமுள்ள மக்கள் 10 
கிதலலா மீட்டருக்கு அடுத்துள்ள 
ைமபைளிகளில் இருக்கும் ஓவ்டகளில் 

ேலான் ேண்ணீர் எடுத்து 
ேயன்ேடுத்துகின்ைனர். ஓர் அறிக்வகயில் 
"அம்மக்கள்  ேன் ைலாழநலாளில் பேரும் 
தநரத்வே ேண்ணீருக்கலாக பைலவு 
பையகின்ைனர்" என்று குறிபபிடுகின்ைன. 
அபேடி இல்வல எனில் ஆயிரம் லிட்டர் 
நீருக்கு 300 ரூேலாய அைர்கள் பைலவு 
பையயதைண்டியிருக்கும். இேனலால் 
துவைபேேறகும் குளிபேேறகும் இன்ன 
பிை தேவைகளுக்கும் மக்கள் அஙதகதய 
பைன்று அநே பையல்கவள பையது 
விடுகின்ைனர். மீேம் அைர்கள் பகலாண்டு 
ைரும் அத்ேவன நீரும் குடிநீருக்கலாக 
மடடுதம ேயன்ேடுத்திக் பகலாள்கின்ைனர். 
அதிலும் ஒருைர் கூறுகிைலார் "மவைநீர் 
தைகரிபபு ேறறி நலாஙகள் இதுைவர 
அறிநேதே இல்வல, ஏபனனில் 
எஙகளுக்கு தேவை இல்வல என்று 
நிவனத்திருநதேலாம். ஆனலால் இனி 
அதுேலான் எஙகளுக்கு ேயனளிக்கும் 
தேலாலும்" என்று கூறுகிைலார். இது மடடும் 
இன்றி ேடேபைடே சூைல் கலார்ணமலாக 
அவவி்டத்தின் பைபே நிவலயும் 1இல் 
இருநது 20c உயர்நதுள்ளேலாக 
கூறுகின்ைனர். இபேடி உலகின் அதிக 
மவை பேலாழியும் இ்டத்திறதக இநே நிவல 
என்ைலால் நமக்பகல்லலாம்.......... 

-வதாடரும்...

அன்பன செ. விக்னேஷ், 
இளநிவல தைளலாண்வம ேட்டேலாரி, குளித்ேவல, 

பேலா்டர்பு எண்: 8344848960,  
மின்னஞ்ைல்: vickysvicky42@gmail.com

கடடுவரயலாளர்
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பசுவமப புரடசியின் ேலாக்கத்வே 
இநதிய தைளலாண்வமயில் 

பைளிபேவ்டயலாகதை ேலார்க்க முடிநேது. 
அேறகலான ஆேலாரஙகளலாக இருபேது 
புள்ளிவிைரஙகள். எனதை சில 
புள்ளிவிைரத் ேரவுகவளப ேலார்பதேலாம்.

மூன்ைலாைது ஐநேலாண்டு திட்டத்தின் 
கலாலகட்டத்தில் இநதியலாவின் ேலானிய 
உறேத்தி 81 மில்லியன் ்டன்களலாக 
இருநேது. அதுதை ேசுவமப புரடசிக்கு 
பின்பு ேலானிய உறேத்தி அேரிமிேமலாக 
இருநேது. அேலாைது, ஒன்ேேலாைது 
ஐநேலாண்டு திட்டத்தில் 203 மில்லியன் 
்டன்னும், ேத்ேலாைது ஐநேலாண்டு 
திட்டத்தில் 212 மில்லியன் ்டன்களலாக 
இருநேது.

இதில் தகலாதுவமயின் உறேத்திேலான் 
மிக அதிகம். மூன்ைலாைது ஐநேலாண்டு 
திட்டத்தில் 11.1 மில்லியன் ்டன்னலாக 
இருநே தகலாதுவம உறேத்தி, ஒன்ேது 
மறறும் ேத்ேலாைது ஐநேலாண்டு திட்டத்தில் 
72 மில்லியன் ்டன்களலாக உயர்நேது. 
அேலாைது இநதியலாவின் பமலாத்ே ேலானிய 

உறேத்தியில் தகலாதுவம 34% ைகித்ேது. 
இதே பநல் உறேத்திவய ேலார்த்ேலால் அது 
மூன்ைலாைது ஐநேலாண்டு திட்டத்தில் 35.1 
மில்லியன் ்டன்னில் இருநது ஒன்ேேலாைது 
ஐநேலாண்டு திட்டத்தில் 87.3 மில்லியன் 
்டன்கள் உயர்நதுள்ளது.

ேசுவமப புரடசிக்குப பின் 
விைைலாயிகள் பேரும்ேலாலும், அதிக 
உறேத்தி ேரும் விவேகவளதய 
ைலாஙகுகிைலார்கள். அேலாைது 1967ஆம் 
ஆண்டு இநதியலாவில் அநே விவேகள் 
1.66 மில்லியன் பெக்ப்டர் நிலத்தில் 
ேலான் ந்டபேடடிருநேது. அேன்பின்னர் 
அது 78.4 மில்லியன் பெக்்டர்களலாக 
உயர்நேது. ேசுவமப புரடசி நிலத்தினுள் 
பகலாண்டுைநே மலாறைஙகவள வி்ட 
நிலத்திறகு பைளிதய பகலாண்டு ைநே 
மலாறைஙகள் ஏரலாளம். தைளலாண்வமவய 
அடிபேவ்டயலாகக் பகலாண்்ட 
பேலாழிறைலாவலகள், இயநதிர உறேத்தி 
நிறுைனஙகள், ரைலாயன பூச்சிக்பகலால்லி 
மறறும் உர நிறுைனஙகள் பேருமளவு 
முவளக்க ஆரம்பித்ேது. இதுதை நிவையத் 
பேலாழில்ைளத்வேயும் தைவல 

வரலாறறுப் ெக்கங்கள்

ெசு்மப் புரட்சி - வரமா? ்சாெமா?
ெகுதி-4
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ைலாயபபுகவளயும் பேருக்கியது.

ேசுவமப புரடசிக்கு அடிபேவ்ட 
தேவையலாக இருநேது நீர்ேலாைனமும் 
இயநதிரஙகளும். இது இரண்டும் 
மக்களுக்குச் பைன்று தைரும் ைவகயில் 
அரசு ேலார்த்துக்பகலாண்்டது. 1951ல் 
22.56 மில்லியன் பெக்்டர்களலாக 
இருநே நீர்ேலாைன ேகுதிகள், 2000ஆம் 
ஆண்டு ைவரயில் 94.7 பெக்்டர்களலாக 
உயர்த்ேபேட்டன. விைைலாயிகள் மவைவய 
மடடுதம இருக்கலாமல் நிலத்ேடிநீவரயும் 
ேயன்ேடுத்துைேறகு ைவகச் 
பையயபேட்டது. அதே தேலால, 30,000மலாக 
இருநே இநதியலாவின் டிரலாக்்டர் 
எண்ணிக்வக 20 லடைமலாக 
உயர்த்ேபேடடுள்ளது.

இேன்மூலம் இநதியலாவின் உ்ணவுத் 
தேவையில் ேன்னிவைவு அவ்டநேதேலாடு 
பைளிநலாடுகளுக்கும் ஏறறுமதி 
பையயபேடடு அதிலும் லலாேம் கிடடியது. 
பேலாதுைலாக எநே ஒரு ைளமலாக 
இருநேலாலும் அேன் விவல அேன் 
இருபவேயும் தேவைவயயும் பேலாருத்தே 
அவமயும். எடுத்துக்கலாட்டலாக, 
இநதியலாவில் பநல் உறேத்தி குவைைலாக 
இருக்கிைது என்று எடுத்துக் பகலாள்தைலாம். 
அபதேலாது பைளிநலாடுகளில் இருநது 
இைக்குமதி பையயபேடும். அபேடிச் 
பையயும் ேடைத்தில், அது 
பைளிநலாடடிலிருநது கபேலில் 
பகலாண்டுைரும் பைலவில் ஆரம்பித்து 

உள்நலாடடு ைரிகள் ைவர அவனத்தும் 
அவே ைலாஙகும் ைலாடிக்வகயலாளர்களலான 
நம் ேவலயிதல விழும். பைஙகலாய விவல 
உயர்வை நலாம் கண்கூ்டலாகப ேலார்த்ேைர்கள் 
ேலான். இதுதை ஒரு அடிபேவ்ட உ்ணைலான, 
அவனத்து மக்களலாலும் 
உண்்ணபே்டக்கூடிய அரிசி, தகலாதுவமக்கு 
இநே நிலவம ைநேலால் என்ன ஆகும்? 
இதுேலான் 1943ஆம் ஆண்டு ைஙகலாள 
ேஞ்ைத்தில் ந்டநேது.

ைஙகலாள ேஞ்ைத்தின்தேலாது 
சுத்ேமலாக உ்ணவு இல்லலாமல் இல்வல. 
தேலாதுமலான அளவிறகு உ்ணவு 
இருநதுள்ளது என்ேதே உண்வம. 
ஆனலால் அது குவைைலாக இருநே 
கலார்ணத்தினலால் அேன் விவல உயர்நது, 
அடித்ேடடு மக்களலால் அவே ைலாஙக 
முடியவில்வல. இநே ைவகயில் 
ேலார்க்கும்தேலாது ேசுவமப புரடசி 
ைலாதித்துவிட்டது என்று பைலால்லலலாம். 
அேனலால் ேலான் இன்று அவனத்து 
மக்களுக்கும் கிவ்டக்கும் ைவகயில் 
நியலாய விவலக் கவ்டகளில் இலைைமலாக 
அரிசி கிவ்டக்கிைது.

புள்ளிவிைரஙகவளப ேலார்த்து 
விடத்டலாம். இனி சில மன விைரஙகவளயும் 
ேலார்க்கலலாம். ஒரு பநல் ரகத்தின் பேயவர 
ேன் மகனுக்குச் சூடடிய ஒரு விைைலாயின் 
கவே...

-வதாடரும்...

ர.சிவககுமார், 
இளைறிவியல் வெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர்,

அண்்ணலாமவலப ேல்கவலக்கைகம்,  
மின்னஞ்ைல்: aamorsk3210@gmail.com

கடடுவரயலாளர்
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தேனீக்களுக்கு தேன் மறறும் 
மகரநேம் ஆண்டு முழுைதும் 

கிவ்டக்கலாது. இருபபினும், ஆண்டின் 
சில ேகுதிகளில் உேரி உ்ணவு (surplus 
food) கிவ்டக்கிைது, மறை கலாலஙகளில் 
சிறிய மறறும் ைலாழைலாேலார உ்ணவு 
கிவ்டக்கிைது, அதேைமயம் தேனீக்கள் 
ஆண்டின் சில ேகுதிகளில் உ்ணவு 
ேறைலாக்குவை கலாலத்வே ைநதிக்க 
தநரிடும். ஒரு ைரு்டத்தில் பைவதைறு 
ேருைஙகள் உள்ளன, அவை மிகவும் 
மலாறுேட்ட ைலானிவலவய பகலாண்டுள்ளன, 
சில தநரஙகளில் ைலானிவல ஆனது 
தேனீக்களுக்கு மிகவும் கடினமலாக 
இருக்கலலாம். ஒரு தேனீ ைளர்பேைர் 
ேனது தேனீக்கவள (அ) தேனீ 
பேடடிகவள ைரவிருக்கும் தேன் மிகுநே 
கலாலத்திறகு (honey flow period) 
நன்கு ேயலார் பையேல், தேனீக்களின் 
ேஞ்ை கலாலத்வே (dearth period) 
பைறறிகரமலாக சுருக்குேல், மறறும் 
கடுவமயலான ைலானிவல இ்டர்ேலாடுகளின் 
விவளவைக் குவைபேது ஆகியைறறில் 
திைவமயலாக பையல்ே்ட தைண்டும். தேன் 
அளவு மறறும் ைலானிவல நிவலவமகள் 
இ்டத்திறகு இ்டம் மலாறுேடுைேலால், 
தமலலாண்வம நவ்டமுவைகள் எல்லலா 
இ்டஙகளிலும் ஒதர மலாதிரியலாக இருக்க 
முடியலாது. இருபபினும், அடிபேவ்டக் 
பகலாள்வககள் ஒதர மலாதிரியலானவை.  

அைறவை தேனீ ைளர்பேைர் இ்டத்திறகு 
ேகுநேைலாறு மலாறை தைண்டும். 
இநதியலாவில் ேருைகலால தமலலாண்வம 
குறித்ே பேலாதுைலான கருத்துக்கள் 
மடடுதம பைளியி்டபேடுகின்ைன.

வதன் மிகுநத காலத்தில் 
(honey flow) வைலாணமை

     தேன் மிகுநே கலாலம் 
ேமிழநலாடடில் முக்கியமலாக ஜனைரி முேல் 
தம  ைவர நீடிக்கும். இநே கலாலகட்டத்தில் 
தேனீ பேடடிகள் ைலாரத்திறகு ஒரு முவை 
ஆயவு பையயபேட்ட தைண்டும்.

 தேனீக்களின் எண்ணிக்வக 
அதிகமலாக இல்லலாே ேலவீனமலான 
பேடடிகள் ைலுைலானவையு்டன் தைர்க்க 
(அ) ைலுைலான பேடடிகள் இரண்டு 
மூண்ைலாக பிரிக்கபே்ட தைண்டும்.

   இநே கலாலகட்டத்தில், தேனீக்கள் 
தேவன உேரி அளவு அேலாைது தேவைக்கு 

தேனீ வளர்ப்புபூசசியியல்  ெகுதி-7

வதனீ நிர்ொகத்தின் வகாள்மககள்

 தேனீக்களின் ெருவ்கால தமலாண்ம
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அதிகமலாக தைகரித்து, பமழுகிவனக் 
பகலாண்டு மூடி ேலாதுகலாத்து தேன் 
அவையில் தைமித்து வைக்கின்ைன. இநே 
தேனலானது,  அவைபதேலாது தேன் 
பிரித்பேடுபேலான் (Honey extractor) 
மூலம் பமழுகு அடுக்கிவன (Wax 
layer) நீக்கிய பின் 

பிரித்பேடுக்கபேடுகின்ைன. தேனீக்களின் 

எண்ணிக்வகக்கு ஏறே தேலாதுமலான (சீல் 

பையயபேட்ட பிதரம்களில் மூன்றில் ஒரு 

ேஙகு) அளவு தேன் அறுைவ்ட 

பையயபே்டலாமல்  பேடடியில் 

வி்டபேடுகின்ைன.

வதனீக்களின் கடடமைப்பு 
காலம்

  சிைநே, தீவிரமலான மறறும் அதிக 

உறேத்தி திைன் பகலாண்்ட  ரலாணி 

இருபேவே உறுதி பையய தைண்டும். 

பேலாதுைலாக ஒரு ரலாணியலானது, அதிகமலாக 

மறறும் பேலா்டர்நது முடவ்டயிடும் திைன் 

பகலாண்டிருத்ேல் தைண்டும். இேன் மூலம் 

தேனீக்களின் எண்ணிக்வக உயரும்.

    குவைைலான மக்கள்பேலாவக 
(adult) மறறும் குவைைலான இளம் 
ேருைம் (brood) உள்ள பேடடிகளில் 
உள்ள ரலாணிக்கவள மலாறறுைேன் மூலம் 
தேலால்விவயத் ேவிர்க்கலலாம். இவை 
ரலாணி தேனீயின் இயலலாவமவயக் 
குறிக்கிைது.

   தேனீக்கவள தநலாய மறறும் பிை 
பூச்சிகளின் ேலாக்குேலில் இருநது 
ேலாதுகலாக்க தைண்டும்.

  பேடடிகளில் குவைநே தேன் 
தைகரிபபு இருநேலால், அைறறிறகு 
பையறவக உ்ணவிவன ைைஙக 
தைண்டும். பையறவக உ்ணைலானது, 
ஒரு ேகுதி பகலாதிக்கும் நீரில் 2 ேகுதி 
ைர்க்கவர கலநது ேயலாரிக்கபேடுகிைது. 
இதில் ேடிகமலாைவேத் ேவிர்பேேறகலாக, 
50 கிதலலா ைர்க்கவரக்கு 1 த்டபிள் ஸ்பூன் 
்டலார்்டலாரிக் அமிலம் தைர்க்கபேடுகிைது. 
ேயலாரிக்கபேடும் இநே கனமலான கவரைல் 
தேனீக்களுக்குப ேரிமலாைபேடுகிைது.

முன்பனச்ைரிக்வக: பிை பூச்சிகளலால் 
உ்ணவு பகலாள்வளயடிபேவேத் ேவிர்க்க, 
மலாவலயில் மடடுதம உ்ணைளிக்க 
தைண்டும்.

கடடுவரயலாளர்: 

்பா. ்பதமபிரியா, 
முதுநிவல தைளலாண் மலா்ணவி, பூச்சியியல் துவை, 

அண்்ணலாமவலப ேல்கவலக்கைகம், சிேம்ேரம்.  

மின்னஞ்ைல்: priyabaluagri@gmail.com

-வதாடரும்...
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க்டநே சில ஆண்டுகளலாக மத்திய 
அரசின் சுறறுச்சூைல் துவை மறறும் 

நமது நலாடடின் ேலாதுகலாபபு ஆரலாயச்சி 
மறறும் தமம்ேலாடு அவமபபு (Defence 
Research and Development 
Organisation) இவ்ணநது இமலாச்ைல 
பிரதேை பேண்கள் ைலாழவில் ஒரு 
மிகபபேரிய அளவிலலான பேலாருளலாேலார 
முன்தனறைத்வே ஏறேடுத்ேக்கூடிய 
மதிபபுக்கூடடு முவைகவள பைறறிகரமலாக 
அறிமுகம் பையதுள்ளது. இபபுதிய 
மதிபபுக்கூடடு முவை ைலாயிலலாக அஙகு 
ைலாகுேடி பையயபேடும் க்டல் ேக்ெலார்ன் 
ைலாகுேடி ைலாயிலலாக ைரு்டம் முழுைதும் 
ைருமலானம் பேறும் ைவகயில் 
மதிபபுக்கூடடிய பேலாழில்நுடேம் 
உருைலாக்கபேடடு அஙகு மிகவும் 
பிரேலமலான குளிர்ேலானம் உறேத்தி 
பையயபேடடு விறேவன பையயபேடுகிைது.

ேறதேலாவேய இபபுதிய மதிபபுக்கூடடு 
முவை கலார்ணமலாக ஆண்டு முழுைேம் 
க்டல் ேக்ெலார்ன் ைலாகுேடி பையயபேடடு 
விறேவன பையயபேடுகிைது. முன்பு 
ைரு்டத்திறகு ஆறு மலாே கலாலம் மடடுதம 
ைலாகுேடி என்ை நிவல மலாறி, ேறதேலாது 
ைரு்டம் முழுைதும் விறேவன 
பையயபேடுைேலால் பேண்களுக்கு ஒரு 
புதிய ைளஙகுன்ைலா ைலாழவுரிவமக்கலான 

தைவலைலாயபபுகள் கிவ்டத்துள்ளது. 
இமலாச்ைல பிரதேை மலாநிலத்தில் உள்ள 
ஸ்டிடடி ேள்ளத்ேலாக்கு ேகுதிகளில் கலாடடு 
புேர்கள் தேலான்று ைளர்நே க்டல் 
ேக்ெலார்ன் இன்று இமலாச்ைல பிரதேை 
பேண்களின் ைலாழவிறகலான உலக 
ைலாைவல திைநது விடடுள்ளது. முன்பு 
க்டல் ேக்ெலார்ன் ேலாரம்ேரிய 
மருத்துைர்களலால் மூலிவககளலாக 
ேயன்ேடுத்தும் ைைக்கம் கலா்ணபேட்டலாலும் 
அதில் உள்ள மருத்துை கு்ணஙகள் 
மறறும் ேயன்ேலாடுகள் ைக்கவர தநலாய 
மறறும் உயர் ரத்ே அழுத்ேம் தநலாயகவள 
கடடுபேடுத்துைேலால் உள்ளூர் மறறும் 
பைளிநலாடடு ைநவேகளில் அதிகளவு 
விறேவன ைலாயபபுகவள பேறறுள்ளது. 
நமது நலாடடின் மத்திய ேலாதுகலாபபு 
ஆரலாயச்சி மறறும் தமம்ேலாடு அவமபபின் 
பிரிைலான அதிக உயர ஆரலாயச்சிக்கலான 
ேலாதுகலாபபு  ஆரலாயச்சி (Defence 
Institute of High Attitude 
Research) ைலாயிலலாக தமறபகலாள்ளபேடடு 
விஞ்்லான புதுவமகள் மறறும் ைர்ைதேை 
ஆரலாயச்சிகளின் ேயனலாக 
உருைலாக்கபேட்ட ைர்க்கவர மறறும் உயர் 
அழுத்ே தநலாயகளுக்கலான 
பேலாழில்நுடேஙகள் இமலாச்ைல பிரதேை 
பேண்கள் ைலாழவில் பேலாருளலாேலார 

இமாச்சல பிரதே்ச பெண்களின் வாழ்வில் 
முன்தனேற்றத்ே ஏறெடுததிய ெக்ார்ன் ெழ ்சாகுெடி 

புதிய யுகதி்கள்
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வடிவமைப்பு

ஸ்ார் வீரா, சேலம்
மு.பெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரி்சகதி மின் ஊ்்கக குழு
ப்சல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரி்சகதி இேழுககு விளம்ெரம் ப்காடுக்க 99407 64680
என்்ற வாட்ஸஅப் எணணிறகு போ்ர்பு ப்காள்ளலாம்.

அதிகலாரம் பேை ைழிைவக பையதுள்ளது.

க்டநே ேத்து ைரு்டஙகளில் க்டல் 
ேக்ெலார்ன் ேைஙகள் அறுைவ்ட இரண்டு 
ம்டஙகலாகவும் அைறறின் மூலம் பேறும் 
ைருமலானம் நலான்கு ம்டஙகும் 
உயர்நதுள்ளது. தமலும் இைறறின் கலாயநே 
இவலகள் கூ்ட ைநவேயில் ரூ.300க்கு 
விறேவன பையயபேடுகிைது. இவைலாறு 
இமலாச்ைல பிரதேை பேண்கள் க்டல் 
ேக்ெலார்ன் ேைஙகள் விறேவன, 
குளிர்ேலான விறேவன, கலாயநே இவலகள் 
விறேவன ைலாயிலலாக ைரு்டம் முழுைதும் 
பேலா்டர்ச்சியலான ைருமலானத்வே பேைவும் 
இயறவக சீதேலாஷ்ண சூைவல ைமலாளித்து 

அதிக லலாேம் பேைவும் மத்திய அரசின் 
சுறறுச்சூைல் துவை மறறும் 
ேலாதுகலாபபுத்துவையின் உயர் ஆரலாயச்சி 
அவமபபுகள் பேரிதும் உேவியுள்ளதே 
கலார்ணம்.

இேன் ைலாயிலலாக கிரலாமபபுைஙகளில் 
உள்ள ைளஙகவளக் பகலாண்டு ஆயவுகள் 
ைலாயிலலாக புதிய ைலாயபபுகவள உருைலாக்கி 
ேருைேன் மூலமலாக நம்மலால் நம்முவ்டய 
இயறவக ைளஙகவள ேலாதுகலாபேது்டன் 
நமது கிரலாமபபுை ைமுேலாய மக்களின் 
ைலாழவுரிவம நலன்கவளயும் ேலாதுகலாக்க 
முடியும் என்ேதில் ைநதேகமில்வல.

முனனேவர் தி. ராஜ் பிரவின, 
இமணப் வபராசிரியர், வெளாண விரிொக்கத்துமை, 

அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம்.  
மின்்னஞ்சல்: trajpravin@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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இநதியலாவைத் ேலாயகமலாகக் பகலாண்்ட 
கத்ேரி இநதியலா மடடுமல்லலாமல் 

ேல்தைறு உலக நலாடுகளில் பேருமளவில் 
ேயிரி்டபேடும் கலாயகறியலாகும். கத்ேரி 
உறேத்தியில் இநதியலா நலான்கலாைது 
இ்டத்தில் உள்ளது.இநதியலாவில் 
ஆண்டுக்குத் தேலாரலாயமலாக 128.13 
லடைம் ்டன்கள் கத்ேரி உறேத்தி 
பையயபேடுகிைது. கத்ேரியில் ேல்தைறு 
ைவகயலான தநலாயகள் தேலான்றினலாலும் 
நலாறைழுகல் தநலாய மிக முக்கியமலான 
ஒன்ைலாகும். இநதநலாயலானது ேலைவக 
கலாயகறிப ேயிர்கள், தேலாட்டப ேயிர்கள், 
அலஙகலாரச் பைடிகள், கலாடடுைவக 
மரஙகள் தேலான்ைைறறின் 
நலாறைலாஙகலால்களில், இளம் நலாறறுகவளத் 
ேலாக்கி, அதிக தைேம் 
விவளவிக்கக்கூடியது. கத்ேரியில் 
நலாறைழுகல் தநலாயும் அேவனக் 
கடடுபேடுத்தும் முவைகள் ேறறியும் 
இக்கடடுவரயில் ேலார்பதேலாம்.

  வ�ாயக்காரணி

  இநதநலாயயலானது பித்தியம் 
டிேலாரிதயனம் மறறும் பித்தியம் 
அஃேனிப்டர்தமட்டம்  என்ை பூை்ணத்ேலால் 
உண்்டலாகிைது.

இேன் பூை்ண இவைகள் 
பமன்வமயலாகவும், நன்கு கிவளத்தும், 
நிைமறறும், குறுக்குச் சுைர்கள் 
இல்லலாமலும், திசுைவைகளின் உள்தளயும் 
கலா்ணபேடும்.

 வ�ாயின் அறிகுறிகள்

இநதநலாயக்கலாரணி இரண்டு 
விேமலான நலாறைழுகல் அறிகுறிகவளத் 
தேலாறறுவிக்கக் கூடும்.

(i) விவேகள் முவளத்து, நலாறறுக்கள் 
நிலபேரபபிறகு தமல் ைரும் 
முன்னதர அழுகி விடுேல்: 
விவேகள் முவளத்து, விவே 
இவலகள் தேலான்றுைேறகு 

்கதேரியில் நாற்றழு்கல் தநாயும் 
அேன் தமலாண்ம மு்்ற்களும்

தநாய் தமலாண்ம
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முன்னதர தநலாயக்கலாரணிகளலால் 
ேலாக்கப ேடுைேலால், முவளக்குருத்து 
மறறும் முவள தைர் ஆகியவை 
பைளிைரும் தேலாதே முழுைதும் 
அழுகிவிடும். ஆகதை நலாறறுக்கள் 
நிலபேரபபிறகுதமல் ைரும் முன்னதர 
அழுகி மடிநது விடும். ஆகதை 
இநே அறிகுறியலானது பேரும்ேலாலும் 
பைளிதயத் பேரிைதில்வல.

(ii) நலாறறுக்கள்   நிலபேரபபிறகு தமல் 
ைநேப பின்னர் அழுகுைது : இநே 
அறிகுறிேலான் பைளிபேவ்டயலாகத் 
பேரியக்கூடியது. விவேகள் 
முவளத்து, இளஞ்பைடிகள் 
நிலபேரபபிறகு தமல் ைநதுப பின்னர் 
அழுகி, ஒடிநது விழுநது, மடிநது 
விடும். நலாறறுக்களின் ேண்டுபேலாகம் 
கடினமலாகும் முன்னதர இநே 
அறிகுறிகள் பேன்ேடும். 
நலாறறுக்களின், நிலபேரபவே 
அடுத்துள்ள, அல்லது நிலத்தின் 
அடியிலுள்ள ேண்டுபேலாகம் 
தநலாயக்கலாரணிகளலால் ேலாக்கப 
ேடடு, அநேப ேகுதியிலுள்ள 

திசுக்கள் நீர்க்கசிவு்டனும், 
பமன்வமயலாகவும், கரும்ேழுபபு 
நிைமலாக மலாறியும், அநேப 
ேகுதியிலிருநது, ஒடிநது விழுநது, 
பின்னர் நலாறறு முழுைதும் அழுகி, 
மடிநது விடும். ஒன்று அல்லது 
இரண்டு நலாடகளில் குத்து குத்ேலாக 
நலாறறுக்கள் அழுகி, மடிநது விடும்.

வ�ாய பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ை காலநிமலகளும்
• நல்ல கலாறதைலாட்டமும், தேலாதிய 

ைடிகலால் ைைதியும் இல்லலாே, 
பகடடியலான களிபபு நிலத்தில் 
இநதநலாய அதிகமலாகக் கலா்ணபேடும். 
மண்ணில் அதிகளவு ஈரபேேமும் 
25 - 300  பை.கி. ைவரயிலலான 
மிேமலான பைபே நிவலயும், தநலாய 
ேரவுைேறகு ஏறைவை.

•  நலாறறுக்கள் அதிக பநருக்கமலாகவும், 
நிலத்தில் அதிகளவு அழுகிய 
கரிமப பேலாருடகளும் கலா்ணபேடும் 
தேலாது தநலாயின் தீவிரமும் 
அதிகமலாகும்.

விமதகள் முமளத்து, �ாற்றுக்கள் நிலப்பரப்பிற்கு 
வைல் ெரும் முன்்னவர அழுகி விடுதல்
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• ஊஸ்தேலார் என்னும் கடின உவை 
வித்து உறுபபு, நீண்்ட கலாலம் 
மண்ணில் முவளபபுத் திைன் 
மலாைலாமல் இருநது மறுேடியும் 
புதிேலாக தநலாவயத் தேலாறறுவிக்கக் 
கூடியது. இநதநலாயக்கலாரணி 
மண்ணில் இயறவகயலாகதை 
கலா்ணபே்டக் கூடிய ஒரு ேகுதி 
இைநே திசுைலாழ உயிரி. புவகயிவல, 
ேக்கலாளி, மிளகலாய, கத்ேரி தேலான்ை 
ேல முக்கியமலானப ேயிர்களில் 
இநதநலாயக்கலாரணிகள் நலாறைழுகல் 
தநலாவயத் தேலாறறுவிக்கின்ைன.

வ�ாயக்கடடுப்பாடு உழவியல் முமைகள் 
(i) தமடடுபேலாஙகலான, களிபபுத் 

ேன்வமயில்லலாே, நல்ல ைடிகலால் 
ைைதியுள்ள நிலத்தில் தமடடுப 
ேலாத்திகளலாக நலாறைலாஙகலால்கவள 
அவமக்க தைண்டும். 

(ii) ைரியலான அளவு விவேகவள 
உேதயலாகபேடுத்தி , நலாறைஙகலாலில் 
நலாறறுக்கள் அதிக பநருக்கம் 
இல்லலாேைலாறு ேரலாமரிக்க தைண்டும். 

(iii) தேவைக்தகறைேடி குவைநே அளவு 
நீர் ேலாயச்ை தைண்டும்.

விமத வ�ர்த்தி
 ஒரு கிதலலா விவேக்கு திரம் - 4 

கிரலாம் அல்லது கலாப்டலான்  - 4 
கிரலாம் வீேம், விவேபேேறகு 
குவைநேது 24 மணி தநரத்திறகு 
முன்னதர கலநது வைத்திருநது, 
பின்னர் விவேக்க தைண்டும். 
டவரக்தகலாப்டர்ம்மலா விரித்ட என்ை 
உயிரி உரத்வே ஒரு கிதலலா 
விவேக்கு 4 கிரலாம் வீேம் 

 விவேபேேறகு குவைநேது 24 
மணி தநரத்திறகு முன்னதர கலநது 
வைத்திருநது, பின்னர் விவேக்க 
தைண்டும்.

கடடுப்படுத்தும் முமைகள்
(i) நலாறைலாஙகலால் அவமக்கும் நிலத்தில் 

ஃேலார்மலின் மருநவே 1:50 என்ை 
விகிேத்தில் நீரில் கலநது சுமலார் 10 
பை.மீ. ஆைம் ைவர மண் நன்கு 
நவனயுமலாறு ஊறை தைண்டும். 
இநே சிகிச்வைவய விவேபேேறகு 
2 ைலாரஙகளுக்கு முன்னேலாகதை 
பையய தைண்டும். விவேபேேறகு  
சில நலாடகளுக்கு முன்னர், 

 மண்வ்ண நன்கு கிளறி விடடு, 

 மருநதின்  நச்சுத்ேன்வம மண்ணில் 
இல்லலாேைலாறு பையது , பின்னர் 
விவேக்க தைண்டும். மருநதின் 
நச்சு மண்ணில் கலா்ணபேட்டலால், 
விவே முவளபபு திைன் 

�ாற்றுக்கள்   நிலப்பரப்பிற்கு 
வைல் ெநதப் பின்்னர் அழுகுெது
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ேலாதிக்கபேடும். 

(ii)  நலாறைலாஙகலாலில் தநலாய 
பேன்ேட்டலால், ஒரு ைேவீே தேலார்த்டலா 
கலவை அல்லது ேலாமிர 
ஆக்சிகுதளலாவரட பூை்ணக் 
பகலால்லிவய ஒரு லிட்டர் 
ேண்ணீருக்கு 2.5 கிரலாம் மருநது 
அல்லது கலாப்டலான் பூை்ணக் 
பகலால்லிவய ஒரு லிட்டர் 
ேண்ணீருக்கு 1.25 கிரலாம் என்ை 

விகிேத்தில் கலநது நலாறறுக்களின் 
ேண்டு மறறும் தைவரச் சுறறியுள்ள 
மண் நன்கு நவனயுமலாறு ஊறை 
தைண்டும்.

வ�ாய எதிர்ப்புத் திைன் 
வகாணட இரகஙகள்

 பளலாக் பியூடடி, பிரிஞ்ஜலால் ரவுண்டு, 
சுரதி தேலான்ை இரகஙகள் 
இநதநலாவயத் ேலாஙகி ைளரும் திைன் 
பகலாண்்டவை.

�ாற்ைாஙகாலில் அழுகியப் பயிரின் வதாற்ைம் 

கு.விக்னேஷ்,
தாெர வ�ாயியல் துமை ைாணெர்,

அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம்,

அணணாைமல �கர்-608002

வதாடர்பு எண: 8248833079

மின்்னஞ்சல் : lakshmikumar5472@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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உலகின் ைைண்்ட மறறும் மலானலாைலாரி 
ைலாகுேடியில் தகழைரகு, குறிபேலாக 

சிறுேலானியஙகளில் முேல் நிவல 
ைகிக்கிைது. ஏபனனில் ேறதேலாது 
கலா்ணபேடும் தமலாைமலான கலாலநிவல 
மலாறைஙகள், சுறறுச்சுைல் மறறும் 
தைறுேட்ட கலலாச்ைலார நிவலக்கு ேகுநே 
ேன்வமவய இபேயிர் அடிபேவ்டயலாகதை 
பேறறிருக்கின்ைன. அேனலால் இபேகுதி 
மக்களின் உ்டல், ஆதரலாக்கியம் மறறும் 
அைர்களின் பேலாருளலாேலார ைளர்ச்சியும் 
இேவன ைலார்நதே அவமகின்ைன. 
குறிபேலாக ஏவை, எளிய மக்களின் 
ைலாழவில் தகழைரகு மிகவும் முக்கிய 
ேஙகு ைகிக்கின்ைது.

இபேயிர் மிகவும் கடுவமயலான 
ைைடசி, பைபேம், உைர், களர் மறறும் 
ைளமறை நிலபேரபபிலும் ைலாகுேடி 
பையயகூடியேலாகவும் உ்ணவு மறறும் 
கலால்நவ்ட தீைனப ேயிரலாகவும் 
கலா்ணபேடுகிைது, அதுமடடும் இன்றி 
மவலபேகுதியில் ைலாழும் மக்களின் 
அன்ைலா்ட உ்ணவு தேவைவய பூர்த்தி 
பையைது மடடுமின்றி, உ்டலுக்கு 
தேவையலான ஊட்டச் ைத்துக்கவளயும், 
நலார்ச் ைத்துக்கவளயும் ைைஙகுகிைது 
மறறும் மருத்துை கு்ணமிக்க உ்ணைலாகவும் 
தகழைரகு திகழகிைது.

ேமிழநலாடடில் ேர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, 
தைலம், ஈதரலாடு, தகலாவை, 
திருைண்்ணலாமவல, தைலூர்  மறறும் 
மதுவர மலாைட்டஙகளில் அதிகமலாக 
ேயிரி்டபேடுகிைது. குறிபேலாக கிருஷ்ணகிரி 
மலாைட்டம், அஞ்பைடடிவய ஒடடியுள்ள 
தமலாடரலாகி, குநதுக்தகலாடவ்ட, துர்கம் 

தேலான்ை மவலகுக்கிரலாம ேகுதியில் 
மலானலாைலாரி தகழைரகு ைலாகுேடியில் 
ேைஙகலால விவே விவேபபு முவைவய 
பிரத்திதயகமலாக பையது ைருகின்ைலார்கள். 
பேலாதுைலாக இன்வைய கலாலகட்டத்தில் 
நலாம் அறிநேது மலானலாைரியில் தநரடி 
விவேபபு முவை ஒன்று ேலான் ஆனலால் 
அேறக்கு மலாறைலாக “கூர்க்கி” முவைவய 
பேரும்ேலாலலாதனலார்  இன்று ைவரயிலும் 
ேயன்ேடுத்துகின்ைனர்.

கூர்க்கி என்ைலால் ைமமலான 
இவ்டபைளியில் விவே  விவேபபு. என 
பேலாருள். இநே விவேபபு முவை முழுைதும் 
ேலுக்கு கவலபவேயின்  அடிபேவ்ட 
ேலாகத்தேலாடு இவ்ணநேதே.

வதமெப்படும் பாகஙகள்:
1. மூஙகில் குச்சி (2)

2. நுகத்ேடி

3. (3-5) துவளயு்டன் கூடிய 
மரச்ைட்டம்

4. 2 ேலுக்கு சிறிய கலபவே

ொராம்ெரியம்
மானோவாரி த்கழ்வரகும்  

ெழங்கால வி்ே வி்ேப்புமு்்றயும் 
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5. வகபபிடி

6. மூஙகில் அல்லது இரும்பு 
விவேக் குைலாய (4-6)

  

பயன்படுத்தும் முமை:
விவேக்கும் கருவியில் ஒரு 

மரச்ைட்டத்தில் 3 முேல் 6 பகலாழு 
முவனகள் இவ்ணக்கபேடடிருக்கும். 
இக்பகலாழுமுவனகள் விவேபேேறகு 
ஏறைைலாறு ைலால்கவள அவமக்கின்ைன. 
பகலாழுமுவனகளுக்கு அருகில் துவளகள் 
இருக்கும். இத்துவளகளில், மூஙகில் 
அல்லது இரும்ேலாலலான சிறு விவேக் 
குைலாயகள் இவ்ணக்கபேடடிருக்கும். 
இச்சிறு விவேக் குைலாயகள் தமல் 
ேகுதியில் ஒரு மரத்ேலாலலான விவேக் 
கலனு்டன் இவ்ணக்கபேடடிருக்கும். 
விவேக்குஙகருவிக்கு பின் ந்டநது ைரும், 
திைவம பேறை பேலாழிலலாளி, ஒதர சீரலாக 
விவேவயயும்  அடியுரத்வே  தைர்த்து, 
விவேக் கலனுள் தேலாடடுக் பகலாண்த்ட 
ைருைலார்.

 இவவிவேபபு முவையில் ஏறேடும் 
ைைலால்கள் மறறும் ைரிபையயும் 
ைழிமுவைகள்:

 1. இவவிவேபபு முவைவய 
பேரும்ேலாலும் அனுேைம் ைலாயநே 
நேர்கள் மடடுதம ேயன்ேடுத்தி 
ைருகின்ைனர். விவே தேலாடும் நேர் 
சீரலாக விவேவய தேலா்டலாவிடில், 
விவே முவளபபு பகலாத்து 
பகலாத்ேலாக ஒதர இ்டத்தில் 
ைநதுவிடும்.

2. அேன் பின்னர் ேயிர் கவளேல் 
மிகவும் சிரமமலான விஷயம்

3.  விவே விவேத்ேது மடடும் 
இல்லலாமல் இரண்டு முவை ேலுக்கு 
குறுக்கும் பநடுக்குமலாக ஓட்ட 
தைண்டும் இல்வலபயனில் ேயிர் 

ைளர்ச்சி அவ்டயலாது. ேயிர் அ்டர்த்தி 
அதிகமலாக இருபபின் ைளர்ச்சி 
குன்றிவிடும்.

4. ேலுக்கு 15 நலாடகளுக்குள் ஒடடி 
வி்டதைண்டும்.

5. இவைலாைலாக அனுேைம் ைலாயநே 
பேலாழிலலாளிவய வைத்து தநர்ே்ட 
ைரியலான தநரத்தில் பையேலால், 
ஏறேடும் ைைலாவல பைல்லலலாம்.

விமதப்பு முமையின் 
�ன்மைகள்:

1. விவே: விவேயளவு ஏக்கருக்கு 
2-3 கிதலலா மடடும் 
தேவைபேடுகிைது. மறை விவேபபு 
முவை கலாடடிலும் 10 கிதலலா 
தைமிக்கிைது .

2. உர நிர்ைலாகம்: முேலில் விவேதயலாடு 
கலநது விவேத்ே அடியுரம் மடடுதம 
தேலாதுமலானது.

3.  கவள நிர்ைலாகம்: விவேத்ே 15, 30 
ஆம் நலாடகளில் ஒரு முவை மடடும் 
எடுத்ேலால் தேலாதுமலானது.

4. தைவல ேளு மிக குவைவு 
5. மகசூல்: ேலாைனமுவை மறறும் 

மவைக்கு ேகுநேலாற தேலால் 
ஏக்கருக்கு 15-20 மூடவ்ட 
கிவ்டக்கிைது.
  விைைலாயத்தில் நலாள்தேலாறும் ேல 

புதியபேலாழில்நுடேஙகள் அறிமுகப 
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ேடுத்ேபேடுகின்ைன. புதிய பேலாழில் 
நுடேஙகவள ேயன்ேடுதினலால் மடடும் 
ைளர்ச்சிவய எடடி வி்ட முடியலாது. அநே 
பேலாழில்நுடேஙகவள சிைபேலாக 
ேயன்ேடுத்துேைர்கள் மடடுதம 
விைைலாயத்தில் சிைபேலான ைளர்ச்சிவய 
அவ்டகிைலார்கள். ைளர்நது ைரும் 
இன்வைய சூழநிவலயில் இதுதேலான்ை 
ேைஙகலால விவேபபு முவைவய 
அவனைரும் ேயன்ேடுத்தினலால், 
மலானலாைலாரி ைலாகுேடியில் ஒரு புரடசி 

கண்டிபேலாக ஏறேடுத்ே முடியும். மலாறிைரும் 
இநே சூழநிவலயில், சிறு ேலானியஙகளின் 
ேயன்ேலாடு அதிகரிக்கும் தைவலயில், 
ேண்ணீர் ேறைலாக்குவை கலா்ணக்கூடிய 
நிவலயில், விைைலாயிகள் ைறறு சிநதித்ேலால் 
கண்டிபேலாக ேலாைலானைைதி வைத்தேலார் 
மடடுமின்றி அவனைரும் இநே 
மலானலாைலாரி உைவு முவையில் அதிக 
மகசூல் பேைலலாம் என்ேதில் ஐயமில்வல. 
ேைஙகலால உைவுமுவைக்கும்  
உயிரூடடுதைலாம்.

திரு. து. ெததியராஜ், 
மும்னெர் படடப்படிப்பு ைாணெர்,  

பயிர் சூலாக்கவியல் ைற்றும் ைரபியல் துமை,  
அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம்.  

மின்்னஞ்சல்: sathyarajagri17@gmail.com  
வதாமலவபசி எண: 8667072033.

கட்டுனரயாளர்:
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ேமிழநலாடடில் பநல் 2.04 மில்லியன் 

பெக்த்டர் ேரபேளவில் 9.98 

மில்லியன் ்டன் உறேத்தி பையயபேடுகிைது. 

ேமிைகத்தில் பநல் ஒரு முக்கிய உ்ணவுப 

ேயிரலாக ேயிரி்டபேடுகிைது. தமலும் அரிசி 

ேமிழ நலாடடின் ஒரு பிரேலான உ்ணவு. 

பநல் ைளர்பபிறகு மவைபேலாழிதை  

முக்கியமலான நீர் ஆேலாரமலாக 

விளஙகுகிைது நலாளுக்கு நலாள் குவைநது 

பகலாண்த்ட பைல்லும் மவைபேலாழிைலால் 

அவ்ணகளுக்கு நீர்ைரத்து குவைநதே 

உள்ளது. தமலும் ேயிருக்கு பிநவேய 

ைைடசி கலார்ணமலாக ேயிர் ேலாதியிதலதய 

கருகும் சூழநிவல ஏறேடுகிைது. தமலும் 

ேருை நிவல மலாறைம் கலார்ணமலாக 

குவைநே அளவு மவை பேலாழிவு 

ஏறேடுகிைது. இேனலால் நீர் தேவைவய 

குவைத்து ேயிர் பையைது இன்றி 

அவமயலாேது ஆகிைது. பேலாதுைலாக 

பநல்லுக்கு தேவைபேடும் ேண்ணீரில் 

20 ைேவீேம் ேண்ணீர் தைறு அடிபேேறகு 

தேவைேடுகிைது. தமலும் தைறு 

அடிபேேறகு குவைநேேடைம் 10 

நலாடகளுக்கலாைது ேண்ணீவர ையலில் 

தேக்கி வைக்க தைண்டும், இேனலால் 

ேண்ணீர் அதிக அளவில் வீ்ணலாகிைது. 

தமலும் இது கலாலவிரயத்வேயும் 

ஏறேடுத்துகிைது அதுமடடும் இல்லலாமல்  

தைறு அடிபேேலால் மண்ணின் அவமபபு 

சிவேநது மண்ணின் ைத்துக்கள் 

வீ்ணலாகின்ைன.

வ்சறு இல்லாத வ�ல் �டவுக்கு 
நிலத்மத தயார் வ்சயயும் 

வதாழில்நுடபஙகள்

முேலில் கிவளதேலாதைட 

கவளக்பகலால்லிவய ஒரு எக்்டருக்கு 2 

லிட்டர் என்ை அளவில் பேளித்து 

கவளகவள கடடுபேடுத்ே தைண்டும். 

பிைகு புழுதி உைவு பையய தைண்டும் 

அதில் பகலாக்கி கலபவே 

ேயன்ேடுத்ேதைண்டும். அேன் பிைகு 

தலைர் பலதைபலர் பகலாண்டு நிலத்வே 

ைமன் பையய தைண்டும்.

போழில்நுட்ெம்

த்சறு இல்லாே பநல் ந்வு - பநல் 
்சாகுெடியில் ஒரு புதிய முன்தனேற்றம்
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அேன் பிைகு மண்வ்ண, ந்டவுக்கு 

24 மணிதநரம் முன்பு ஈரபேடுத்தி ந்டவு 

பையய தைண்டும். வக ந்டவு பையைேறகு 

ைறறு கடினமலாக இருக்கும். இேனலால் 

பநல் ந்டவு பையயும் இயநதிரத்வே 

ேயன்ேடுத்ேலலாம். இயநதிரத்தின் மூலம் 

பநல் ந்டவு பையயும்தேலாது ஒரு பைன்டி 

மீட்டர் அளவிறகு ேண்ணீர் ையலில் 

இருக்குமலாறு ேலார்த்துக்பகலாள்ள தைண்டும் 

இது ைரியலான ஆைத்தில் பநல்வல ந்டவு 

பையைது்டன் ேயிர்களுக்கு இவ்டதய 

சீரலான இவ்டபைளிவய ஏறேடுத்துகிைது. 

இேனலால் கவள எடுபேேறகு 

இயநதிரஙகவள ேயன்ேடுத்துைது 

எளிேலாகிைது. தமலும் இது ேயிர்களுக்கு 

இவ்டதயயலான தேலாடடிவயக் குவைத்து 

சூரிய ஒளிவய அதிக அளவில் 

எடுத்துக்பகலாள்ைவே உறுதிபேடுத் 

துகிைது. 

விமத அளவு

ஒரு பெக்ட்டருக்கு 

·   குறுகிய கலால ( Short duration) 

ேயிரலாக இருநேலால் 30 கிதலலாவும்

· நடுத்ேர கலால (Medium 

duration) ேயிரலாக இருநேலால் 40 

கிதலலாவும்

· அதிக நலாள் (Long duration) 

ேயிரலாக இருநேலால் 60 கிதலலாவும்

·  ஒடடு ரகமலாக இருநேலால் 10 

கிதலலாவும் தேவைபேடும்.

   விமதக்கும் முன்பு விமத 
வ�ர்த்தி வ்சயதல்

·    விவேகவள விவேபேேறகு 

முன்பு அேவன ஒரு ைலாக்கில் தேலாடடு, 

ஊைவைத்து அேன் பிைகு ஒரு 

இருட்டவையில் 24 மணி தநரத்திறகு 

முவளக்க வைக்க தைண்டும். அேன் 

பிைகு அநே விவேகவள நலாறைஙகலால் 

ேயலாரிபபுக்கு ேயன்ேடுத்ேலலாம்.

· தமலும் தநலாயகள் ேலாக்கலாமல் 

இருக்க சூத்டலாதமலானஸ் புதளலாரைன்ஸ் 

ஒரு கிதலலா விவேக்கு 10 கிரலாம் வீேம் 

கலநது அேவன ஒரு லிட்டர் ேண்ணீரில் 

ஒரு இரவு முழுைதும் ஊைவைத்து 

அேன்பிைகு ேண்ணீவர ைடித்ே பின் 

24 மணி தநரத்திறகு இருட்டவையில் 

வைத்து முவளக்க வைத்ே பிைகு 

விவேகவள நலாறைஙகலால் ேயலாரிபபுக்கு 

ேயன்ேடுத்ேலலாம்.

�டவு வ்சயயும் முமை

·  இயநதிர ந்டவு பையைேறகு ஒரு 

ஏக்கருக்கு 70 முேல் 80 ேடடு 

நலாறைஙகலால்  தேவைபேடுகின்ைன. இவை 

ேதிபனடடு நலாள் ையதுவ்டய நலாறறுகளலாக 

இருக்கதைண்டும். இயநதிர ந்டவின் 

மூலம் ைரிவைக்கு இவ்டதயயலான 

இவ்டபைளி 30 பைன்டி மீட்டரலாகவும் 

ேயிருக்கு இவ்டதயயலான இவ்டபைளி 

15 முேல் 22 பைன்டிமீட்டர் ஆகவும் 

இருக்கும் .
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கமள வைலாணமை

·   பேன்ைல்புயூரலான் பமத்தில் 

0.6% + பிரிடடிலகுதலலார் 6% கவளக் 

பகலால்லிவய ஏக்கருக்கு 4 கிதலலா 

எடுத்துக் பகலாண்டு அேவன 10 முேல் 

15 கிதலலா ம்ணல் கலநது ந்டவு பையே 

1 முேல் மூன்ைலாைது நலாளுக்குள் ையலில் 

இ்டதைண்டும். 

வகாவ்னாவீடர் பயன்படுத்துதல்
·   10 நலாள் இவ்டபைளியில் தகலாதனலா-

வீ்டர் மூலம் நலான்கு முவை கவளபயடுத்ேல் 

தைண்டும்.  ந்டவு பையே 29 நலாடகளுக்குப 

பிைகு முேல் கவளபயடுத்ேல் அைசியம். 

வகக்கவளபயடுபதேலாடு ஒபபிடும்தேலாது 

ேலாைரஙகளுக்கு கூடுேல் தைர்கள்  

உறேத்தி பையய இது உேவுகிைது.

உர வைலாணமை

·   மண் ேரிதைலாேவன முடிவுகள் 

இருநேலால் அேறகு ஏறைைலாறு 

உரதமலலாண்வம பையயலலாம். 

இல்வலபயனில் 150:50:50 என்ை 

விகிேத்தில் ேவைச்ைத்து, மணிச்ைத்து, 

ைலாம்ேல்ைத்வே உர தமலலாண்வமவய 

பையயலலாம்.

அறுெமட

· 80 ைேவிகிே பநல்மணிகள் 

மஞ்ைள் நிைத்தில் இருக்கும் பேலாழுது 

அறுைவ்ட பையயலலாம்.

 ெ . செலவகுமார்
மும்னெர் படடப்படிப்பு ைாணெர் 

தமிழ்�ாடு வெளாணமைப்  
பல்கமலக்கழகம் வகாயம்புத்தூர்  

மின்்னஞ்சல்: selva4647@gmail.com

வதாமலவபசி எண: 7373464740

ெ .்வ. வர்ஷினி
மும்னெர் படடப்படிப்பு ைாணெர் 

தமிழ்�ாடு வெளாணமைப் பல்கமலக்கழகம் 
வகாயம்புத்தூர்

மின்்னஞ்சல்: varshuagri08@gmail.com 
வதாமலவபசி எண: 9994481295

கட்டுனரயாளர்கள்
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கரும்பு, இநதியலாவின் மிக முக்கியமலான 
ே்ண பேயிரலாகும். கரும்பில் இளம் 

ேருைத்தில் (3 மலாேஙகளுக்குள்) ேலாக்க 
கூடிய பூச்சிகளில் இளஙகுருத்து புழு 
மிகவும் முக்கியமலான பூச்சியலாகும். 
கரும்பில், இளஙகுருத்துப புழுைலானது 
25 முேல் 30 விழுக்கலாடு அளவிறகு 
தைேம் விவளக்கும். 

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:
·  இபபூச்சியலானது 1-3 மலாே 

ையதுவ்டய இளம் ேயிர்கவள  
அதிகமலாகத் ேலாக்கும். 
நிலமட்டத்திறகு தமதல 
இளநேண்டுகளில் ேல சிறு 
துவளகள் குருத்தில் கலா்ணபேடும்.

·  புழுக்கள் நிலமட்டத்தின் அருகில் 
உள்ள இளநேண்டுகவள துவளத்து 
உள்தள பைன்று திண்ேேலால் 
நடுக்குருத்து கலாயநது அழுகி 
துர்நலாறைம் வீசும். இேவன 
இழுத்ேலால் எளிதில் ைநதுவிடும்.

ெளர்ச்சி பருெஙகள்:

·  முடவ்ட: முடவ்டகள் 

கூட்டமலாகக் தைலாவகயின் அடிபபுைத்தில் 

3-5 ைரிவைகளலாக 4-100 கலா்ணபேடும்.  

இக்கூட்டஙகள் வ்டல்ஸ்கள் 

தேலான்று ஒன்ைன் தமல் ஒன்ைலாக 

அவமநதிருக்கும். இது 4-6 
நலாடகளில் பேலாரித்து புழுக்கள் 
பைளிைரும்.

·  இளம்புழு:  இது ேழுபபு 
கலநே பைண்வம நிைத்தில் 5 ஊேலா 
நிைக் தகலாடுகளு்டன் கலா்ணபேடும். ேவல 
அ்டர் ேழுபபு நிைத்து்டனும் 16-30 
ைலாழநலாள்கவள பகலாண்்டது.

·         கூடடுபபுழு:  கூடடுக்குள் 
பைல்லும் முன் புழுைலானது ேயிரின் 
ேண்டில் ஒரு பேரிய துவளயிடடு 
அேவன ேடடு நுலால் பகலாண்டு மூடிவிடும். 
பின் நீண்்ட கூடடுக்குள் அவ்டநதிருக்கும்.

பூசசி தமலாண்ம

்கரும்பு ெயி்ரத ோககும் 
இளஙகுருததுப் புழுவின் தமலாண்ம

இளக்குருத்துப்  
புழுத் தாக்கப்படட வ்சடிகள்
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·        அநதுபபூச்சி:  பைளிர் 
ைலாம்ேல் ேழுபபு நிை பூச்சியில் கருபபு 
நிை புள்ளிகள் முன் இைக்வககளில் 
கலா்ணபேடும். பின் இைக்வககள் 
பைண்ணிைத்தில் இருக்கும்.

பேலாருளலாேலார தைே நிவல: 15% 
பைண்கதிர் அறிகுறிகள்

வைலாணமை முமைகள்
• இளக்குருத்துப புழுவின் எதிர்பபு 

இரகஙகலலான, தகலா 312, தகலா 421, 
தகலா 661, தகலா 917 மறறும் தகலா 
853 தேலான்ைைகவள ேயிரி்டலலாம்.

• ைலாகுேடிப ேருைத்தில், டிைம்ேர்–
ஜனைரி முன்ேட்டத்தில் ேயிர் 
பையேலால் இளக்குருத்துப புழுவின் 
ேலாக்குேவல குவைக்கலலாம்.

• புழு ேலாக்கபேட்ட நடுக்குருத்துகவள 
தைகரித்து அழித்து வி்டதைண்டும்.

• ந்டவு பையே 3 நலாடகள் கழித்து 
கலாயநே தைலாவகயிவன 10-15 
பை.மீ உயரத்திறகு ேரபபி நிலமட்ட 
மூ்டலாக்கு ( Mulching) அவமக்க 
தைண்டும்.

• மண்ணின் பைபேத்திவனக் 

குவைக்க தேலாதுமலான நீர் ேலாயச்சுேல் 
மறறும் ஈரபேேத்திவன அதிகரிப 
ேேன் மூலம் இளஙகுருத்துப 
புழுபபேருக்கத்திவன ேடுக்க 
இயலும்.

• மண் அவ்ணபேேலால் (45ைது 
நலாளில்) இளக்குருத்துப புழுவின் 
ேலாக்குேவல குவைக்கலலாம். 

• இன க்கைர்ச்சி பேலாறிவய 10 வீேம் 

 ஒரு ஏக்கருக்கு, 45 பை.மீ 
உயரத்தில் ையலில் பேலாருத்ே 
தைண்டும்.

• கிரலானுதலலாசிஸ் வைரஸ்கவள 
(GV) ந்டவு பையே 35 ைது மறறும் 
50 ைது நலாடகளில் பேளிக்க 
தைண்டும்.

இளக்குருத்துப் புழு

கூடடுப்புழு
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கட்டுனரயாளர்கள்

*முனனேவர்  செ. ் ெகர், 
*கு. திரு்வஙகடம் மற்றும் ** ெ. சூரியா

*உதவிப் வபராசிரியர்கள் (பூச்சியியல் துமை),  
RVS வெளாணமை கல்லூரி, தஞ்சாவூர்.

மின்்னஞ்சல்: sekar92s@gmail.com 

**முதுநிமல வெளாண ைாணெர்,  
(பூச்சியியல் துமை), வெளாண கல்லூரி ைற்றும் 
ஆராயச்சி நிமலயம் தமிழ் �ாடு வெளாணமை 
பல்கமல கழகம், கிள்ளிகுளம், தூத்துக்குடி.

• ஒடடுண்ணியலான, ஸ்்டர்மி 
தயலாபசிஸ் இன்பேரன்ஸ்ன் என்ை 
கிரலாவிட பேண் பூச்சிக வள 
ையலுனுள் (125 வீேம்/ஏக்கர்) 
வி்டலலாம்

• கலார்்டலாப வெடபரலாகுபளலாவரடு 
என்ை மருநதிவன (ai: 1 கிதலலா / 

பெக்்டர்) அடியுரமலாக இ்ட 
தைண்டும்.

• குபலலாரன்டரனலிபுபரலால் 18. 5 EC 
என்ை மருநதிவன - 150 மிலி /
பெக்்டர் என்ை அளவில் 500 
லிட்டர் ேண்ணீரில் கலநது 
பேளிக்கவும்.

அநதுப்பூச்சி 
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கழிவு சிவேபேலான் என்ேது உத்ேர 
பிரதேைம் மலாநிலத்தில் உள்ள கரிம 

தைளலாண்வம தேசிய வமயத்ேலால் 
(National Centre of Organic 
Farming) ேயலாரிக்கபேட்ட ஒரு 
நுண்ணுயிர் கூட்டவமபபு  ஆகும். இது 
ேலைவக  நறேயனுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் 
கூட்டவமபபு ஆகும்.  இவே 
முேன்முேலலாக 2004 ஆம் ஆண்டில் 
க்ரிஷன் ைநதிரலா என்ை அறிவியலலாளர், 
இநதியலாவை பூர்வீகமலாகக் பகலாண்்ட 
மலாடடின் ைலா்ணத்திலிருநது 
நுண்ணுயிரிகவளப பிரித்பேடுத்து 
உருைலாக்கினலார். கழிவு சிவேபேலான் ஒரு 
ேலாடடில் (30 கிரலாம்) ரூ. 20 என்ை 
அளவில் கரிம தைளலாண்வம தேசிய 
வமயம் மறறும் பிரலாநதிய கரிம விைைலாய 
வமயஙகளலால் விைைலாயிகளுக்கு 
ைைஙகபேடுகிைது; தமலும், அதமைலான் 
(Amazon) பையலி ைலாயிலலாகவும் 
பேறறுக்பகலாள்ளலலாம். ஒரு ேலாடடில் 
கழிவு சிவேபேலானுக்கு, 30 நலாடகளுக்குள் 
10,000 பமடரிக் ்டன்கள் உயிர் 
கழிவுகவள சிவேக்கும் ேன்வம உள்ளது. 
தமலும், இநதிய தைளலாண் ஆரலாயச்சி 
கவுன்சிலலால் (Indian Council of 
Agricultural Research) 
அஙகீகரிக்கபேட்டேலாகும்.

கழிவு சிவேபேலானின் தேவைகள்

ைளரும் நலாடுகளில், ேண்வ்ணக் 
கழிவு தமலலாண்வம மறறும் நகரலாடசி 
தி்டக்கழிவு தமலலாண்வம மிகவும் 
ைைலாலலானேலாகும்.  இநதியலாவில் 
ைரு்டத்திறகு 500 மில்லியன் ்டன் ேயிர் 
கழிவுகள் உறேத்தியலாகின்ைன. தமலும், 
2015 ஆம் ஆண்டின்ேடி, இநதியலா சுமலார் 
62 மில்லியன் ்டன் நகரலாடசி 
தி்டக்கழிவுகவள உருைலாக்கியது. இதில் 
தேலாரலாயமலாக 92 மில்லியன் ்டன் ேயிர் 
கழிவுகள் ஒவபைலாரு ஆண்டும் 
எரிக்கபேடுகின்ைன. இவைலாறு எரிபேேலால் 
சுறறுச்சூைல் மலாசுேலாடு, சுகலாேலாரப 
பிரச்ைவனகள் மடடுமல்லலாமல் புவி 
பைபேமவ்டைேவலயும் அதிகரிக்கிைது. 
எனதை, இநே கழிவுகளலால் ஏறேடும் 
பிரச்ைவனகவளத்  ேவிர்க்க உரமலாக்கல் 
(Composting) முவை ேயனுள்ள 
நிவலயலான பேலாழில்நுடேஙகளில் 
ஒன்ைலாகும். இக்கழிவுகள், கழிவு 
சிவேபேலான் மூலம் மரபு உரமலாக்குேல் 
(Conventional Composting) 
முவைவயவி்ட விவரைலாக உரமலாக 
மலாறைபேடுகிைது. 

இநேக்கழிவு சிவேபேலாவன 1000 
லிட்டர்/ஏக்கர் ேயன்ேடுத்துைேன் மூலம் 
21 நலாடகளுக்குள் அவனத்து மண் 
ைவககளின் (அமில மறறும் கலாரத்ேன்வம) 
உயிரியல் மறறும் இயறபியல் ேண்புகள் 

நுணணுயிரி்கள்

்கழிவு சி்ேப்ொன் (Waste Decomposer) - 
ஒரு ென்மு்க நுணணுயிர் கூட்்்மப்பு அறிமு்கம்
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மலாறும்; வியக்கத்ேக்க ைவகயில், ஆறு 
மலாேஙகளுக்குள் 1 ஏக்கர் மண்ணில் 
4 லடைம் ைவர மண்புழு உறேத்தியலாகவும் 
உேவுகிைது. தமலும், அவனத்து 
ைவகயலான விைைலாய மறறும் 
தேலாட்டக்கவல ேயிர்களுக்கு ஒரு 
உயிரியல்பு ைலாயநே பைலாடடு நீர்பேலாைனம் 
(Drip irrigation), உயிர் உரஙகள் 
(Biofertilizer), உயிரியல் கடடுபேலாடடு 
முகைர்கள் (Biocontrol agents), 
உயிரியல் பூச்சிக்பகலால்லி 
(Biopesticide), விவே தநர்த்தி (Seed 
treatment), மண்ைள புத்துயிர் (Soil 
Health Retriever), பேளித்ேல் (Foliar 
spray) தேலான்ை ேல்தைறு ைழிகளில் 
இவேப ேயன்ேடுத்ேலலாம்.

கழிவு சிவேபேலான் - பேருமளவில்  

பேருக்கும்  பநறிமுவை

கழிவு சிவேபேலான், விைைலாயிகளுக்கு 
நவ்டமுவையில் பேலாருநேக்கூடிய ஒரு 
எளிய நுடேத்ேலால் பேருமளவில் 
பேருக்கலலாம். இநே பநறிமுவை 2015 
ல் க்ரிஷன் ைநதிரலா மூலம் 
ேரபேடுத்ேபேட்டது.

• 200 லிட்டர் ேண்ணீவரக் 
பகலாண்்ட ஒரு பிளலாஸ்டிக் டிரம்மில் 2 
கிதலலா பைல்லம் எடுத்துக் பகலாள்ள 
தைண்டும்.

• பின்னர், ஒரு ேலாடடில் கழிவு 
சிவேபேலான் (30 கிரலாம்) எடுத்து, அேன் 
அவனத்து உள்ள்டக்கஙகவளயும், 
பைல்லம் கவரைல் பகலாண்்ட பிளலாஸ்டிக் 
டிரம்மில் ஊறை தைண்டும்.

படம் 1: கழிவு சிமதப்பான் - வபருைளவில்
  வபருக்கும்  வ�றிமுமை
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• டிரம்மில் கழிவு சிவேபேலானின் 
சீரலான ேரைலுக்கலாக ஒரு மர குச்சிவய 
வைத்துக் கலக்க தைண்டும். 

• கலாகிேம் அல்லது அடவ்ட மூலம் 
டிரம்வம மூடிவி்ட தைண்டும்.  ஒவபைலாரு 
நலாளும் ஒரு முவை அல்லது இரண்டு 
முவை கலக்கி வி்டதைண்டும்.

• 5 நலாடகளுக்கு பின், டிரம்மில் 
உள்ள கவரைல் பைண்வமயலாக மலாறும்.

விைைலாயிகள், தமதல உருைலான 
கழிவு சிவேபேலான் கவரைவலக்பகலாண்டு 
மீண்டும் கவரைல் ேயலாரிக்கலலாம். தமதல 
பையே  கவரைல் 20 லிட்டரு்டன், 2 
கிதலலா பைல்லம் மறறும் 200 லிட்டர் 
ேண்ணீரு்டன் ஒரு டிரம்மில் வைத்ேலால், 
அடுத்ே 7 நலாடகளில்  கழிவு சிவேபேலான் 

கவரைல் ேயலாரலாகிவிடும்.

விமரொ்ன உரைாக்கலில் 
கழிவு சிமதப்பானின் பஙகு

கழிவு சிவேபேலான் கவரைவலக் 
பகலாண்டு உயிர் கழிவுகவள விவரைலாக 
மக்க வைக்கலலாம்.

• விைைலாய கழிவுகள், ைவமயலவை 
கழிவுகள், மலாடடுச்  ைலா்ணம் தேலான்ை 1 
்டன் உயிர் கழிவுகவள, 18 முேல் 20 
பை. மீ. ேடிமனலான அளவில் ேவரயில் 
ேரபேதைண்டும்.

• கழிவு சிவேபேலானின் கவரைவலக் 
பகலாண்டு கழிவுகவள நவனக்க 
தைண்டும்.

• தமதல பையே 2 பையல்முவைவய 

படம் 2: கழிவு சிமதப்பான்
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மீண்டும் பின்ேறை தைண்டும். 30 முேல் 
45 பை. மீ. உயரம் ைவர தமதல உள்ள 
பையல்முவைகவள பையயலலாம்.

• ஒவபைலாரு 7 நலாடகளுக்கு ஒரு 
முவை குவியவல திருபபுேல் மடடுமின்றி 
கூடுேலலாக கவரைவலச் தைர்க்கவும்.

• உரம் ேயலாரிக்கும் முழு கலாலத்திலும் 
60% ஈரபேேத்வே ேரலாமரிக்கவும்; 
தேவைபேட்டலால் மீண்டும் கவரைவலச்  
தைர்க்கவும்.

• உரம் 30 முேல் 40 நலாடகளுக்குள் 
ேயன்ேடுத்ே ேயலாரலாகிவிடும்.

இநே ஆதரலாக்கியமலான உரமலாக்கல் 
பையல்முவைவயக் பகலாண்டு, உயர் கரிம 
கலார்ேன் மறறும் பிை ஊட்டச்ைத்துக்களும் 
பகலாண்்ட உயர் ேரமலான உரம் பேை 
முடியும்.

இநே ஆதரலாக்கியமலான உரமலாக்கல் 
பையல்முவைவயக் பகலாண்டு, உயர் கரிம 
கலார்ேன் மறறும் பிை ஊட்டச்ைத்துக்களும் 
பகலாண்்ட உயர் ேரமலான உரம் பேை 
முடியும்.

இறுதிச்சுருக்கம்

கழிவு சிவேபேலான், ேன்னுவ்டய 
ேல்தைறு ேயன்ேலாடுகள் கலார்ணமலாக  
கரிம கழிவு தமலலாண்வம, ேயிர் உறேத்தி 
மறறும் மண் ஆதரலாக்கியத்வே புத்துயிர் 
பேை ஒரு மகத்ேலான திைவனக் 
பகலாண்டுள்ளது. இது ஒரு 
சுறறுச்சூைலுக்கு உகநே, பைலவு 
குவைநே மறறும் நன்வம ேயக்கும் 
ேயலாரிபேலாகும். ஆகதை, இது தூயவம  
இநதியலா இயக்கத்தின் (Swachh 
Bharat Mission) ஒரு பேரிய அஙகமலாக 
பையல்ே்ட ைலாயபபுள்ளது.

த. ் காகுல கண்ணன, 
சுற்றுசூழல் அறிவியல் ைாணெர்,  
தமிழ்�ாடு வெளாணமைப் பல்கமலக்கழகம். 
மின்்னஞ்சல்: gokul.t.kannan@gmail.com 

கட்டுனரயாளர்கள்:

அ. ெ. ் கா்வநதன, 
ஆராயச்சி ைாணெர், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் துமை, 

தமிழ்�ாடு வெளாணமைப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்்னஞ்சல்: gveanthan@gmail.com 
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ேக்கலாளி ஒரு முக்கிய கலாயகறிப 
ேயிரலாக ேயிரி்டபேடுகிைது. ேக்கலாளி 

ஏவைகளின் ஆபபிள் என 
அவைக்கபேடுகிைது.  ேமிழநலாடடில் 
ேக்கலாளி ைலாகுேடி பையைதில் ஒரு 
முேன்வம ேயிரலாக உள்ளது. இயறவக 
ைழி தைளலாண் முவையில் ேக்கலாளி 
ைலாகுேடி பையைேன் மூலம் அதிக மகசூல் 
பேறறு லலாேம் பேைலலாம்.

பருெம் ைற்றும் விமத அளவு

ஜூன் - ஜூவல, நைம்ேர் - டிைம்ேர், 

பிபரைரி - மலார்ச், மலாேஙகள் ேக்கலாளி 

ைலாகுேடிக்கு ஏறை ேருைஙகள் ஆகும். 

ைண்்டல் மண்ணில் நல்ல மகசூவல 

ேரும். ஒரு பெக்்டரில் ேயிரி்ட 400 

கிரலாம் அளவுள்ள விவே தேலாதுமலானது.

நிலத்மத பணபடுத்துதல்   

நிலத்வே நன்ைலாக  உைவு பையது 
ைரபபு ஓரஙகவள மண்பைடடியலால் 
பைடடி நன்ைலாக கவளயில்லலாமல் 
வைக்கவும் பின்பு கவ்டசி உைவின் தேலாது 
ஒரு ஏக்கருக்கு மக்கிய பேலாழுவுரம் 10 
்டன் இ்டதைண்டும்.

உயிர் உரம் இடுதல்

ஒரு ஏக்கருக்கு அதைலாஸ்வேரில்லம்2 
கிதலலா, ேலாஸ்தேலாேலாக்டீரியலா 2கிதலலா, 
டிவரக்தகலாப்டர்மலா விரிடி, 2 கிதலலா 
இைறவை 200 மக்கிய பேலாழுவுரம் 
அல்லது மண்புழு உரத்தில்  நன்ைலாக 
கலநது அைறறில் ஒரு கிதலலா நலாடடுச் 
ைர்க்கவரவயத் ேண்ணீரில் கவரத்து 
அநே ேண்ணீவர உயிர் உரக் கலவையில் 

்சாகுெடி

இயற்்க மு்்றயில் ேக்காளி 
்சாகுெடி ப்சய்யும் மு்்ற!!
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பேளித்து நன்குபிரடடி  நிைல்ேகுதியில் 
ஒருைலாரம் ைவர வைத்திருநது அேன்பிைகு 
ேலாத்தியில் உள்ள ேலார்களில் தேலாடடு 
நலாறறுக்கவள ந்டவு பையது ேண்ணீர் 
வி்ட தைண்டும்.

�டவு வ்சயயும் முமை

நன்கு ேரலாமரிக்கபேட்ட 
நலாறைஙகலாலில் இருநது எடுக்கபேட்ட 
வீரியமுள்ள   நலாறறுக்கவள 
அதைலாஸ்வேரில்லம், டிவரக்தகலாப்டர்மலா 
இைறவை ஒரு லிட்டர் ேண்ணீருக்கு 
10 கிரலாம் வீேம் ஒவபைலான்றிலும் எடுத்து 
ஆறிய அரிசி ைடிகஞ்சியில் கலநது 
நலாறறின் தைர்பேலாகத்வே இைறறில் 
நவனத்து அேன்பிைகு ேலாருக்கு ேலார் 3 
அடியும் பைடிக்கு பைடி 2அடியும் 
இவ்டபைளி விடடு ந்டவு பையய 
தைண்டும். 3 நலாடகள் கழித்து உயிர் 
ேண்ணீர்  ேலாயச்ை தைண்டும். பிைகு 
35 நலாடகளில்  கவள எடுக்க தைண்டும் 
திரும்ே எபதேலாபேல்லலாம் கவளகள் 
உள்ளதேலா அபதேலாபேல்லலாம் கவள 
எடுபேது அைசியம்.

பயிர் பாதுகாப்பு
• ஒரு பெக்த்டருக்கு 12 

எண்ணிக்வக என்ை அளவில் 
இனக் கைர்ச்சி பேதரலாதமலான்கவள 
அவமக்க தைண்டும்.

• தேசில்லஸ் துரின்ஷியன்சிஸ் 2 
கிதலலா என்ை அளவில் பேளிக்கவும்.

• பூஞ்ைலா்ணம் ேலாக்கபேட்ட ேைஙகவள 
அபபுைபேடுத்தி அழிக்கதைண்டும்.

• ேயிர் ந்டவு பையே 25 நலாடகளுக்கு 

தமல் பைடி ஆஙகலாஙதக ைலாடி 
கலாயநது விடும். இவே இயறவக 
முவையில் கடடுபேடுத்ே ந்டவு 
பையே ஒரு ைலாரத்திறகு பிைகு 50 
கிதலலா மக்கிய பேலாழு எரு தூவி 
வி்ட தைண்டும்.

• தைபபேண்ப்ணய 3 ைேவீேம், 
தைபே விவே ேருபபுச் ைலாறு 5 
ைேவீேம் என்ை அளவில் பேளித்து 
பூச்சி ேரவுேவலத் ேடுக்க 
தைண்டும்.

• புள்ளியிட்ட அழுகல் வைரவை 
ேடுக்க 10 ைேவீே தைலாள 
இவலச்ைலாறு, அல்லது பதரலாதைலாபிஸ் 

அல்லது தேஙகலாயச் ைலாறு 15 நலாள் 

இவ்டபைளியில் பேளிபேேன் 

மூலம் வைரஸ் ேலாக்குேலில் இருநது 

ேலாதுகலாக்க முடியும்.

• தகலாவ்ட உைவு பையது  

கூடடுபபுழுவின் முடவ்டப 

ேருைத்வேக் கடடுபேடுத்ேலலாம்.

• ஊடுேயிர் ைலாமநதிபபூ ைலாகுேடி 
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பையது ேலாய அநதுபபூச்சிகவள 
கைர்நது அழிக்கலலாம் 

• ஆம்ணக்கு ேயிவர ைரபபு 
ஓரஙகளில் ைளர்த்து கலாபபுழுக்கவள 
கைர்நது கடடுபேடுத்ேலலாம்

• ஒடடுண்ணி அடவ்ட ஒரு 
ஏக்கருக்கு 5 சி.சி கட்டலலாம்

• இனக்கைர்ச்சி பேலாறி ஒரு 
ஏக்கருக்கு 5 இ்டத்தில் வைத்து 
ஆண் அநதுபபூச்சிவய கைர்நது 
அழிக்கலலாம்

• விளக்குபபேலாறி ஒரு ஏக்கருக்கு 
ஒன்று வைத்து பூச்சிகவள கைர்நது 
அழிக்கலலாம்

• என்.பி.வி. கவரைல் ஒரு லிட்டர் 
ேண்ணீருக்கு 1 மில்லி  என்ை 
அளவில் கலநது பேளிக்கலலாம்

• இஞ்சிப பூண்டு ேச்வை மிளகலாய 
கவரைல் ஒரு லிட்டர் 
ேண்ணீருக்கு10 மில்லி அளவு 
கலநது பேளிக்கலலாம்

இஞ்சி பூண்டு ேச்வை மிளகலாய 

கவரைல் ேயலாரிபபு முவை

இஞ்சி 250 கிரலாம், பூண்டு 250 
கிரலாம், ேச்வை மிளகலாய 250 கிரலாம் 
மூன்வையும் தைர்த்து அவரத்து இரண்டு 
லிட்டர்  மலாடடுக் தகலாமியம் தைர்த்து 
இரண்டு நலாடகள் ஊைவைத்து இநே 
கவரைவல 300 மில்லி 10 லிட்டர் 
ேண்ணீருக்கு என்ை விகிேத்தில் கலநது 
அைறறு்டன் ஒடடும் திரைம் தைர்த்து 10 
நலாடகள் இவ்டபைளியில் தேவைக்தகறே 
பேளித்துக் கடடுபேடுத்ேலலாம்.

அறுெமட

முக்கலால் ேருை முதிர்ச்சியில் 

ேைஙகவள அறுைவ்ட பையயவும். அதிக 

அளவு ேழுக்க வி்டக்கூ்டலாது. பேலாதுைலாக 

1 பெக்த்டருக்கு 15 ்டன் ைவர மகசூல் 

பேை முடியும். தமறகண்்ட இயறவக 

தைளலாண் முவைகளின்ேடி ேக்கலாளி 

ைலாகுேடி பையேலால் பெக்த்டருக்கு 20 

முேல் 25 ்டன்கள் ைவர நிச்ையம் மகசூல் 

பையய முடியும்.

முனனேவர் மு .உமா ம்கஸவரி, 
உதவி ஆசிரியர், உழவியல், 

வதாடடக்கமல கல்லூரி ைற்றும் 

ஆராயச்சி நிமலயம், வபரியகுளம். 

மின்்னஞ்சல்: umavalarmathi987@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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்க்நே மின்னேேழுக்கானே வா்ச்கர்்களின் ்கருததுக்கள்

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,

அக்ரிைக்தி மின்னிேழ ைடிைவமபபு 
சிைபபு. இன்னும் பேலாழில்நுடேம் ைலார்நதும் 
ேறகலால தைளலாண்வம குறித்தும் நிவைய 
கடடுவரகவள பைளியி்ட தைண்டுகிதைன். 

விைைலாயிகளின் அனுேைப ேகிர்வுகவள 
பைளியிட்டலால் புதிேலாக விைைலாயம் பையய 
ைருேைர்களுக்கு உேவிகரமலாக இருக்கும். 
நன்றி.

-  செ. வி்னோத, ஈ்ராடு.
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்கார்டூன் வழி தவளாண்ம

்பனடப்பாளர்  
ல.மீனோ, உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ ்பதமாவதி 
வதாடடக்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

மின்்னஞ்சல்: l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீனோ
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அன்புள்ள ைலாைகர்களுக்கு 
ை்ணக்கம்,

அக்ரிைக்தியின் க்டநே 
மின்னிேழகள் ேல்தைறு ேரபேட்ட 
ைலாைகர்களி்டம் பைன்று 
தைர்நதுள்ளது. அக்ரிைக்தி 
மின்னிேழ துைஙகி 3 மலாேஙகவள 
பைறறிகரமலாக க்டநதுள்ளது.

விைைலாயம் இவ்ணயேளம் 
மறறும் விைைலாயம் பையலி துைஙகி 
ஆறு ஆண்டு கலாலம் முடிநது ஏைலாம் 
ஆண்டில் அடி எடுத்து 
வைத்திருக்கிதைலாம். பேலா்டர்நது 
எஙகவள தமம்ேடுத்திக் பகலாள்ள 
உறுதுவ்ணயலாய உள்ள ைலாைகர்கள் 
மறறும் ேயனலாளர்களுக்கு நன்றி. 
உஙகளுவ்டய ைநதேகஙகவள 
எஙகளின் முகபேக்கம் அல்லது 
மின்னஞ்ைல் அல்லது அவலதேசி 
ைலாயிலலாகவும் தகடகலலாம், 
ைநதேகஙகளுக்கு தைளலாண் 
ைல்லுநர்களி்டம் ேதில் பேறறு 
தீர்வுகவள ைைஙகுகிதைலாம்.

ஒவபைலாரு ைலாரமும் 
பைள்ளிகிைவம கலாவல 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ை 
எஙகளது இவ்ணயேளத்திலும் 
மறறும் விைைலாயம் பையலியிலும் 

மின்னிேவை பைளியிடுகின்தைலாம். 
எனதை எஙகளது பையலிவய 
ேரவிைக்கம் பையது வைத்திருநேலால் 
அதுதை உஙகளுக்கு இேழ 
பைளியலாைவேயும் மறை 
தைளலாண்வம ைலார்நே 
பையதிகவளயும் அறிவிபபில் 
கலாடடும். இேன்மூலம் நீஙகள் 
எளிதில் எஙகளது மின்னிேவை 
ேடிக்க மறறும் பின்ேறை முடியும். 
விைைலாயிகளும், தைளலாண் 
மலா்ணைர்களும், விஞ்்லானிகளும், 
தேரலாசிரியர்களும், தைளலாண் 
பேலாழில் முவனதைலார்களும் 
பேலா்டர்நது அக்ரி ைக்தி இேழுக்கு 
ேஙகளுவ்டய கருத்துக்கள், 
கடடுவரகள் மறறும் விளம்ேரஙகவள 
ைைஙகி எஙகவள 
தமம்ேடுத்திக்பகலாள்ள உேவுமலாறு 
தகடடுக்பகலாள்கிதைன்.

ஆசிரியர் ெக்கம்

- சிைபேலாசிரியர், அக்ரி ைக்தி.


