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காயகறிப் பயிரகளில் வைரஸ் மேலாணவே

சிப்பிக் காளான் 
  சாகுபடி முதல் 
சநவதப்படுததல் 

ைவர

சமபங்கி சாகுபடி ததாழில்நுடபங்கள்
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அன்பார்ந்தவர்களே!!

வணக்கம்

அகரிசகதி வழியபா்க விவசபாயம் சபார்ந்த ்ல ்ணி்களே நபாங்கள் முன்னெடுத்து 
வருகினளறபாம் என்ள்த நீங்கள் அறிவீர்கள்.

அ்ந்த வரிளசயில் இள்தபா புதிய திட்டம் ஒனளற வடிவளைத்துள்ளேபாம் 
இளணய உலகில் SAAS , PAAS எனற ்ல திட்டங்கள் ்ைன்்பாருள் சபார்நது 
இயஙகிவருகினறனெ. உலகின SAAS ந்கரைபா்க ்சனளனெ்தபான விேஙகிவருவ்தபா்கவும் 
்சய்தி்கள் ் ்தரிவிககினறனெ. அவர்களுககும் உ்தவும் வள்கயிலும்  இள்தபா உங்களுக்கபா்க 
OAAS எனற திட்டத்திளனெ ்சயல்்டுத்தி்ட உள்ளேபாம் OAAS என்து Oil As A 
Service என்ள்த இ்தன ளநபாக்கம் ்தமிழ்கத்தில் உள்ே அளனெத்து ைரச்சககு எண்ணய் 
உற்த்தியபாேர்களேயும் ஒருஙகிளணத்து இளணயம் வழியபா்க வீடடு சளையலுககுத் 
ள்தளவயபானெ ள்தங்கபாய் எண்ணய், ்க்டளல எண்ணய், எள் எண்ணய் ைறறும் 
விேக்்கண்ணய், ்லைன கிரபாஸ் உட்்ட  எண்ணய்்கள் அத்்தளனெயும் இஙள்க 
கிள்டககும்.

இது ைடடுைல்ல.. விளரவில் ைறறளவயும் வரும்....

நீங்கள் எங்களுககு ்சய்யளவணடியது எல்லபாம் இது்தபான.. உங்களூரில் யபாரும் 
ைரச்சககு எண்ணய் ஆடடிக்்கபாணடிரு்ந்தபால் அவர்களே எங்கள் ்தேத்தில் 
இளணயச்சபால்லுங்கள்.

்தரசசபானறு்களு்டன ் சயல்்டும் ஒடடு்ைபாத்்த ைரச்சககு எண்ணய் நிறுவனெங்களே 
ஒளர இ்டத்தில் ்்கபாணடு வருகிளறபாம்.

யபாருகள்கனும் எண்ணய் ள்தளவயபா்க இரு்ந்தபால் இ்ந்த ்தேத்திலளய வபாஙகுங்கள். 
உங்களுக்கபா்க ஒடடு்ைபாத்்த எண்ணய் நிறுவனெங்களேளய ஒளர இ்டத்தில் ்்கபாணடு 
வருகினளறபாம்.

நனறி!
அனபு்டன

்சல்வமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

ளைலும் வி்ரங்களுககு :
http://oil.agrisakthi.com/
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ராபிங்

ராபிங (robbing) என்து ்தமிழில் 
‘திருடடு’ என்ள்த குறிககும் 

ஆஙகில ்சபால்லபாகும். ஒரு ள்தன 
கூடடில் உள்ே ள்தனீக்கள் ைறற 
கூடு்களிலிரு்நது ள்தன ைறறும் ை்கர்ந்த 
உணவிளனெ  திருடுகிறது.  இ்தற்கபானெ 
்கபாரணங்கள்? 

• ள்தன கூடடிளனெ ளைற ப்ாரளவயிடும் 
ள்பாது அதி்க ளநரம் திற்நது ளவப்து.

• சரக்களர ்களரசளல திற்நது 
ளவப்து அல்லது ள்தன கூடு்களுககு 
அருகில் சி்நதுவது.

• ் லவீனெைபானெ ள்தன கூடு்களே  
்கவனெககுளறவபா்க ள்கயபாள்வது.

• வயலில் ை்கர்ந்தம் ைறறும் ள்தனின 
இருபபு குளறவபா்க இருத்்தல் ஆகிய 
்கபாரணங்கேபால் ஏற்டுகிறது.

திருடடில் ஈடு்டும் ள்தனீக்கள் 

்்பாதுவபா்க ைறற கூடடிலுள்ே ்கபாவல் 

ள்தனீக்களின ்்தபா்டரசசியபானெ 

்தபாககு்தலபால் ்ைனளையபானெ, 

்ே்ேப்பானெ ைறறும் அ்டர நிறத்தில் 

்கபாணப்டுகினறனெ. இத்்தள்கய 

ள்தனீக்கள் ்்பாதுவபா்க கூடடின 

நுளழவபாயிலில் ள்தரியைபா்க 

நுளழவதில்ளல. ைபாறபா்க  கூடடிலுள்ே 

விரிசல் ைறறும் பிேவு்கள் மூலம் 
கூடடினுள் நுளழய முயறசிககினறனெ..

ராபிங் தடுப்பு:

ள்தனீ வேரப்வர ்கவனெமு்டன 
இருப்பாரபாயின ரபாபிங ஒரு பிரசசிளனெ 
அல்ல. ளைறகூறிய திருடுவ்தற்கபானெ 
்கபாரணங்களே சரி ்சய்வ்தன மூலம் 
ள்தன கூடு ் ்கபாள்ளேயடிக்கப்டுவள்தத் 
்தவிரக்கலபாம். இரு்நதும் பினவரும் 
முன்னெசசரிகள்க ந்டவடிகள்க்களே 
ளைற்்கபாள்வது அவசியம் ஆகும்:

- திரு்டப்ட்ட ள்தன கூடடின 
நுளழவபாயிலுககு முனனெபால் 
ஈரைபானெ புல்ளல ளவக்கவும்.

- ்கபாரள்பாலிக அமிலம் அல்லது 

மதனீக்களுக்கு தசயறவக உணைளிததல் 
பூச்சியியல் பகுதி-10மதனீ ைளரப்பு



5இதழ் - 18, ஆவணி

ைண்ணண்ணய் ள்பானற பூசசி 
விரடடி்களே கூடடின 
நுளழவபாயிலில் ்்தளிக்கலபாம்.

- மி்க ளைபாசைபா்க திரு்டப்ட்ட ள்தன 
கூடு்களின நுளழவபாயிளலக 
குளறத்து, கூடடின நுளழவபாயிலில் 
்சளச புல் ளவத்்தபபின, ள்தனீ 
வேரபபில் புதிய ்தேத்திறகு 
ைபாறறப்்டலபாம். ள்தன கூடடின 
நுளழவபாயிளலக குளறத்து, ைறற 
அளனெத்து விரிசல்்களேயும் 
பிேவு்களேயும் மூ்டலபாம்.

- ள்தன பிரித்்்தடுத்்த பிறகு ள்தன 
அள்ட்களே மூடி ளவத்துப, பினனெர 
ைபாளலயில் ள்தனீக்களின 
ந்டைபாட்டம் அ்டஙகிய பிறகு 
மீணடும் கூடு்களுககு வழங்கலபாம்.

வெயற்மகை / துமை உைவு 
(Artificial diet)

ள்தன கூடடினுள் மி்க குளறவபானெ 
உணவு இருபபு இருககும்ள்பாது 

ள்தனீக்களுககு ்சயறள்க உணவு 
வ ழ ங ்க ப ் டு கி ற து .  
ள்தன கூடு்களுககு இயறள்க உணவு 
கிள்டக்கபா்த ்கபாலங்களில் சரக்களர ் பாகு 
ைறறும் ை்கர்ந்தம் / ்சயறள்க புர்தம் 
வழஙகுவது ் சயறள்க / துளண உணவு 
எனறு அளழக்கப்டுகிறது. 

ததனீக்கைளுக்கு எப்தபாது 
வெயற்மகை உைவு ததமெ?

• குளிர்கபாலத்தில் அல்லது 
இளலயுதிர்கபாலத்திறகுப பிறகு ைறறும் 
ள்தன கூடு்களில் ள்பாதுைபானெ உணவு 
இல்லபா்தள்பாது.

• ள்தன கூடடின அள்ட்கபாககும் 
திறளனெ தூணடுவ்தறகு.

• புதிய ள்தன கூடு்கள் அல்லது புதிய 
ரபாணி்கள் உருவபாக்கப்டும் ள்பாது.

• வறடசி ்கபாலம், ள்தன கூடு்கள் 
மி்கவும் வலுவறறு இருககும்ள்பாது 
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ைறறும் ள்தன இருபபு இல்லபா்த 

ள்பாது.

ைகைரநதம் / வெயற்மகை புரதம்

 ள்தளனெத் ்தவிர, ள்தனீக்களுககு 

அவறறின புர்தத் ள்தளவ்களேயும், 

அள்ட்கபாககும் வபாய்பள்யும் அதி்க்டுத்்த 

ை்கர்ந்தம் ள்தளவ. ை்கர்ந்தம் இருபபு 

ள்பாதுைபானெ்தபா்க இல்லபாவிட்டபால், புதிய 

ை்கர்ந்தம் கிள்டக்கவில்ளல எனறபால், 

ள்தன கூடு்களுககு ை்கர்ந்தம் / 

்சயறள்க புர்தம் ்்கபாடுக்கலபாம். இது 

2 ்வவளவறு முளறயில் ்வவளவறு 

உட்்பாருட்களு்டன ்தயபாரிக்கப்டுகிறது.

முமை 1 : வெய்முமை (Pollen 
substitute)

• இது இயறள்க ை்கர்ந்தம் 

ளசரக்கப்்டபா்த உணவு.

• ்்கபாழுபபு நீக்கப்ட்ட ளசபாயபா ைபாவு 

(Defatted soy flour) 150கிரபாம், 

ஈஸ்ட 50கிரபாம் ைறறும் 400 மில்லி 

சரக்களர ்பாகிளனெ (1:1) சூ்டபானெ 

நீரில் ்கல்நது இரவு முழுவதும் 

ளவக்கவும். இப்்பாழுது சரக்களர 

நனகு ஊடுருவி ள்தனீயின 

உணணும் திறளனெ அதி்கரிககிறது.

• இ்ந்த உணவிளனெ 400 கிரபாம் 

எடுத்து அ்தளனெ சட்டத்தில் நிரபபி 

அல்லது ்வண்ணய் ்கபாகி்தத்தில் 

ள்பாரத்தி,  ்வண்ணய் 

்கபாகி்தத்தில் சில துளே்களே 

இட்டபின, சட்டத்தின ளைல் 

ளவப்்தன மூலம் உணவளிக்கலபாம்.

முமை 2 : ைகைரநத துமை 
உைவு (Pollen 
supplement)

ை்கர்ந்த சபளி்ைணட ைறற 

்்பாருட்களு்டன கூடு்தலபா்க 

ை்கர்ந்தத்ள்தயும் ் ்கபாணடுள்ேது. இது 

ள்தனீக்கேபால் உ்டனெடியபா்க 

ஏறறுக்்கபாள்ேப்டுகிறது. ை்கர்ந்த 

துளண உணவு ்தயபாரிக்க ்்கபாழுபபு 

இல்லபா்த ளசபாயபா ைபாவு  150கிரபாம், 

சரக்களர ்பாகு 400மிலி ைறறும் 

ை்கர்ந்தத்தூள் 100கிரபாம் ளசரத்து 

ள்தனீக்களுககு ்்கபாடுக்க்கலபாம்.

கட்டுரையாளர்

பா. பத்மபிரியா, 
முதுநிமை தெளாண் ைாைவி, பூச்சியியல் துமை, 
அண்ைாைமைப் பல்கைமைக்கைழகைம், சிதம்பரம்.  
மின்னஞெல்: priyabaluagri@gmail.com
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தெனளனெளயத் ்தபாககும் பூசசி ைறறும் 
ளநபாய்்கள் ்ளனெளயயும் 

்தபாககுகினறனெ. ் ளனெ ் ைதுவபா்க வேரும் 
்தனளைளயப ் ்றறுள்ே்தபால் ் ்தளிககும் 
ளவதிப்்பாருள் நீரைத்தின அேவும் 
குளறவபா்களவ இருககும். ்ளனெ 
வேருகினற ்்பாழுது ள்தளவப்டும் 
்களரசலின அேவு அதி்கரிககும் 
என்்தபால் ்யிர ்பாது்கபாபபுககு ஆகும் 
்சலவும் கூடும். ்ளனெயின வயள்தப 
்்பாருத்து பூசசிக ்்கபால்லி்களே 
்்தளிப்்தற்கபானெ ்சலவு ைபாறு்டும்.

பம்னமயத் தாக்கும் பூச்சிகைள்

விள்த முளேத்்தலின ள்பாது 
்கபாண்டபாமிரு்க வணடின இேம்புழுக்கள் 

ைறறும் ்களரயபான்கேபால் ் ்ரும் ் பாதிபபு 
ஏற்டுகிறது. கீளழ விழும் ்ளனெ்களே 
உணணும் பூசசி்கேபா்க ்கபாண்டபாமிரு்க 
வணடு்களும் சிவபபுக கூன வணடு்களும் 
உள்ேனெ. இபபூசசி்கள் ்டிப்டியபா்க 
வேரநிளலயில் உள்ே ்ளனெ்களேயும் 
்தபாககி அழிககினறனெ. பூசசி்களின 
எணணிகள்க அதி்கைபாகும் ்்பாழுது 
்ளனெளயபாளல்களே உணடு அவறறிளலளய 
முடள்ட்களே இடுகினறனெ. கீளழ விழு்ந்த 
்ளனெ்களே அழு்க வி்டபாைல் ்தடுத்து 
உ்டளனெ அபபுறப்டுத்தி விடுவது நல்லது.

திரு்நல்ளவலி, தூத்துககுடி, 

விருதுந்கர ைறறும் இரபாைநபா்தபுரம் 

ைபாவட்டங்களில் ளைற்்கபாள்ேப்ட்ட ்கே 

ஆய்வு்களில் இரு்நது ்கபாண்டபா மிரு்க 

வணடு்கள் (ஒளரசி்டஸ் ளரளனெபாசரஸ்) 

ைறறும் இளல உணணும் ்கம்்ளிப 

புழுக்கள் (ஒபிசினெபா அரிளனெபா்சல்லபா) 

ஆகிய பூசசியினெங்கள் ்ளனெளயத் 

்தபாககிய்தபா்கக ்கண்டறியப்டடுள்ேது. 

்கபாண்டபாமிரு்க வணடு்களின ்தபாககு்தல் 

பூச்சி மேலாணவே

பவை ேரப் பயிர பாதுகாப்பு



8இதழ் - 18, ஆவணி

5.0-16.5 விழுக்கபா்டபா்கவும் ஓளல 
தினனும் ்கம்்ளிப புழுக்களின ்தபாககு்தல் 
3.3-27.1 விழுக்கபா்டபா்கவும் ்கபாணப்ட்டது.

கைாண்்ாமிருகை ெண்டு 
(ஒமரசி்ஸ் மரத்னாெரஸ்)

ஓளலயின அடிபபுறம், நுனி ஓளல, 
இேம் ஓளல ைறறும் ஓளலத் ்தணடு 
ள்பானறவறளற முதிர்ந்த வணடு்கள் 
்தபாககும். ்பாளே ைறறும் ைஞசரி்களும் 
்பாதிக்கப்டுகினறனெ. ஓளல அசசுககும் 
்தணடுககும் இள்டப்ட்ட ் குதியில் 250 
கிரபாம் ைபாலத்தியபான 4 விழுக்கபாடு தூள் 
ைறறும் ைணல் ஆகியவறளற சை அேவில் 
்கல்நது பூச ளவணடும். முதிர்ந்த 
வணடு்களே ் ்கபாககி ள்பாடடு இழுத்தும் 
்கடடுப்டுத்்தலபாம். இேம் ்ளனெ்களில் 
ஓளல அசசு்களில் மூனறு ்பாசிைணி 
உருணள்ட்களே 45 நபாட்களுககு ஒரு 
முளற ளவத்தும் ்கடடுப்டுத்்தலபாம். 
ஆைணககு பிணணபாககிளனெ 
்பாளனெ்களில் ஊற ளவத்து ஆங்கபாஙகு 

ளவப்்தன மூலம் முதிர்ந்த வணடு்களே 
்கவர்நது அழிக்கலபாம். ்ளனெ ஓளலத் 
்தணடு்களே இரண்டபா்கப பிே்நது 
அவறளற ்்தநீரில் நளனெத்து நசசு 
உணளவ ளவப்்தன மூலம் வணடு்களே 
அழிக்கலபாம். ்்பாதுவபா்க ்ளனெ்களே 
சுத்்தம் ்சய்யும்்்பாழுது பூசசிக 
்்கபால்லி்களே ்்தளிக்க ளவணடும்.

 சிெப்புக் கூன ெண்டு 
(மரனதகைாதபாரஸ் 

வபர்ருஜீ்னஸ்)

இேம் புழுக்கள் ்தணடின ் ைல்லிய 
்குதிளயயும் ஓளலத் ்தணடின 
அடிப்குதிளயயும் உண்்தபால் ் ளனெ்கள் 
்கபாய்்நதுவிடுகினறனெ. கூன வணடு 
்தபாககிய ் குதியில் இரு்நது ் ளச ள்பானற 
நீரைம் ் வளியபாகும். ஓளல ைறறும் ஓளல 
்கபாம்்டி்களே அ்கறறும் ்்பாழுது 
்தணடுககு எவவி்த ்பாதிபபும் 
ஏற்்டபா்தவபாறு ்பாரத்துக ்்கபாள்ே 
ளவணடும். வபாடிய ைறறும் ் பாதிக்கப்ட்ட 
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்ளனெ்களே அ்கறறி எரிப்்தன மூலம் 
வணடு்களின ்்ருக்கத்ள்தத் 
்தடுக்கலபாம். ்தணடில் ்கபாயங்கள் ஏள்தனும் 
இருபபின ைபாலத்தியபான 50 விழுக்கபாடு 
நளனெயும் தூள் ைறறும் ்தபார ஆகியவறளற 
்கல்நது பூச ளவணடும். ்்தநீர ைறறும் 
்ழ விளேசசல் இல்லபா்த ்கபாலங்களில் 
10 மிலி ளைபாளனெபா குளரபாட்டபா்பாஸ் பூசசிக 
்்கபால்லிளய 30 மிலி நீரில் ்கல்நது 
்பாலித்தீன ள்்களில் நிரபபி ளவர்களே 
அ்தனுள் ்சலுத்தி ளவரவழிளய 
அளிக்கலபாம். நு்கரளவபார நலம் ்கருதி 
்்தநீர எடுப்்தறகு 45 நபாட்களுககு 
முனள் பூசசிக ் ்கபால்லிளய ளவர வழி 
்சலுத்துவள்த நிறுத்தி வி்ட ளவணடும்.

 கைருநதமை கைம்பளிப் புழு 
(ஒபிசி்னா அரித்னாவெல்ைா)

இேம் ்ளனெ்களே ்கரு்ந்தளல 

்கம்்ளிபபுழு ்வகுவபா்கப ்பாதிககும் 

புழுக்கள் ஓளல்களின ்சளசயத்ள்தச 

சுரணடி உண்்தபால் ஓளல நரம்பு ைடடுளை 

மிஞசும். ஓளல்களின அடிபபுறத்தில் 

அளற்களே அளைத்து அவறறில் 

புழுக்கள் வபாழும். ்கடுளையபானெ 

்பாதிபபு்களுககு ஆேபானெ ஓளல்களே 

்வடடி அபபுறப்டுத்தி வி்ட ளவணடும். 

புழு ஒடடுணணி்களேயும் 

(பிரபாள்கபானிடு்கள், ்்த்திலிடு்கள்) 

கூடடுபபுழு ஒடடுணணி்களேயும் 

(யூளலபாபிடு்கள்) இளர விழுஙகி்களேயும் 

உரிய ்கபால இள்ட்வளி்களில் விடுவ்தன 

மூலம் இத்்தபாககு்தளலக 

்கடடுப்டுத்்தலபாம். புழு ஒடடுணணி்கேபானெ 

பிரபாள்கபானிடு்கள் ைறறும் ் ்திலிடு்கள் 

ஆகியவறளற ் ளனெ்யபானறுககு 5 எனற 

வீ்தத்திலும் கூடடுபபுழு ஓடடுணணியபானெ 

யூளலபாபிடு ஒடடுணணிளய 

்ளனெ்யபானறுககு 10 எனற வீ்தத்திலும் 

அளிக்க ளவணடும். 

பூசசி ்தபாககு்தலின தீவிரத்ள்தப 
்்பாருத்து 20 நபாட்கள் இள்ட்வளியில் 
இரணடு மு்தல் மூனறு முளற்கள் 
ஒடடுணணி்களே வி்டலபாம். இேம் 
நபாறறு்களில் இபபூசசி்களேக 
்கடடுப்டுத்்த ைபாலத்தியபான அல்லது 
ளைபாளனெபாகுளரபாட்டபா்பாஸ் பூசசிக 
்்கபால்லிளய லிட்டருககு 1 மிலி எனனும் 
வீ்தத்தில் ்கல்ந்த ்்தளிக்க ளவணடும்.

கா. அருண்கு்மார், 
ஆரபாய்சசி ைபாணவர (வபாசளனெ ைறறும் ைளல 

ள்தபாட்டப்யிர்கள் துளற), ்தமிழநபாடு ளவேபாணளை 
்ல்்களலக்கழ்கம், ள்கபாளவ.  

மினனெஞசல்: arunkru9791402135@gmail.com 

கட்டுரையாளர்
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நைது அனறபா்ட வபாழவில் ்கபாய்்கறி்கள் 
மி்க முககியைபானெ இ்டத்ள்த 

வகிககினறனெ. அளவ நம் உ்டலுககு 
ள்தளவயபானெ அத்தியபாவசிய சத்துக்களே 
நைககு அளிககினறனெ. இ்நதியபாவபானெது 
்லவள்கயபானெ நிலத்ள்தபாறறம் ைறறும் 
்கபாலநிளலளய ்்கபாணடுள்ே ஒரு 
்ல்லுயிர ைண்டலைபா்க விேஙகுகிறது. 
எனெளவ ்ல்தரப்ட்ட ்கபாய்்கறி்கள் 
விளேவ்தறகு இ்நதியபாவில் ஏறற ்கபால 
நிளல நிலவுகிறது.

இ்நதியபாவபானெது ்கபாய்்கறி 
உற்த்தியில் உல்க அேவில் இரண்டபாவது 
இ்டத்தில் சீனெபாவுககு அடுத்்த்டியபா்க 
உள்ேது. ளைலும் இ்நதியபாவபானெது ்கபாய்்கறி 
்யிர்களே அதி்கேவில் ஏறறுைதி 
்சய்யககூடிய நபாடு்களின இ்டத்தில் 
உள்ேது.

ள்தசிய ள்தபாட்டக்களல துளறயின 
்தரவு்களின ்டி 2015 ைறறும் 16 ஆம் 
ஆணடு்களில் ் ைபாத்்த ்கபாய்்கறி உற்த்தி 
ஆனெது 169.1மில்லியன ்ைடரிக 
்டனனெபா்க இ்நதியபாவில் உள்ேது. ளைலும் 
இ்நதியபாவில் ்கபாய்்கறி ்யிரபானெது 10.1 
மில்லியன எகள்டர அேவில் 
்யிரி்டப்டுவ்தபா்க ்கணககி்டப்டடுள்ேது. 
இ்ந்த ்கடடுளரயில் ்தக்கபாளி, ் வணள்ட 
ைறறும் ்கத்திரி ்யிரில் ளவரஸ் 

்தபாக்கத்ள்த ஏற்டுத்்தககூடிய 
நசசுயிரி்கள் ளைலபாணளை ்றறி 
்கபாணள்பாம்.

தக்கைாளியில் இமைச்சுருட்டு 
நச்சுயிரி தநாய் (Tomato 

leaf curl virus)
• ்தக்கபாளிப ் யிளரத் ்தபாக்க கூடிய மி்க 

முககியைபானெ ளநபாய்்களில் ஒனறபா்க 
இ்ந்த ளநபாயபானெது ்கரு்தப்டுகிறது.

• இ்ந்த ளநபாய் ்தபாக்கப்ட்ட 
்தபாவரைபானெது வேரசசி குனறி 
்கபாணப்டும். ளைலும் இளல்களின 
அேவபானெது குளற்நது ்கபாணப்டும்.

• ளநபாய் ்தபாக்கப்ட்ட ்சடியின 
இளல்கள் ைஞசள் நிறத்திலும் 
சுருணடும் ்கபாணப்டும். இது  மி்க 
முககியைபானெ அறிகுறியபாகும்.

• இ்ந்த நசசுயிரி ளநபாயபானெது 
்வள்ளே ஈக்கள் மூலைபா்க 
்ரவககூடியது.

தைைாண்மை
• இ்ந்த ளநபாயபானெது ஆரம்் நிளலயில் 

இருககும் ்்பாழுது ளநபாய் 
்தபாக்கப்ட்ட ் சடி்களே நீககுவ்தன 
மூலம் ஆரம்் நிளலயிளலளய 

ம�ாய மேலாணவே

காயகறிப் பயிரகளில் வைரஸ் மேலாணவே
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்கடடுப்டுத்்தலபாம்.
• ள்கபாள்ட்கபாலங்களில் ்வள்ளே 

ஈக்களின ்்ருக்கம் அதி்கைபா்க 
இருககும் எனெளவ ள்கபாள்ட 
்கபாலங்களில் ்வள்ளே ஈக்களே 
்கடடுப்டுத்துவ்தன மூலைபா்க 
இ்நளநபாயிலிரு்நது சிறப்பானெ 
ளைலபாணளை ்்றலபாம்.

• இ்தளனெக ்கடடுப்டுத்்த  ்ைத்தில் 
்்டைட்டபான அல்லது 
ள்ட்ைள்தபாயபாட 500 மில்லிளய  
500  லிட்டர ்தணணீரில் ்கல்நது  
்்தளிக்க ளவணடும்.

தக்கைாளியில் புள்ளி ொ்ல் 
தநாய் ( Tomatto spotted 

wilt virus )
• ்தக்கபாளியில் புள்ளி வபா்டல் ளநபாய் 

ஆனெது அதி்க அேவிலபானெ 
்தபாக்கத்ள்த ஏற்டுத்துகிறது. இ்ந்த 
ளநபாய் ்தபாக்கப்ட்ட  ்தபாவரைபானெது 
அதி்க அேவு ை்கசூல் இழபள் 
ஏற்டுத்தும்.

• இ்ந்த ளநபாய் ்தபாக்கப்ட்ட ் யிரபானெது 
வபாடிய நிளலயில் ைஞசள் நிறத்தில் 
ைபாறி ்கபாணப்டும். ளைலும் 
்ழங்களில் ைஞசள் நிற புள்ளி்கள் 
்கபாணப்டும். இ்ந்த புள்ளி்கள் 
ஆனெது வளேயங்கேபா்க ைபாறும்.

• சில சையங்களில் இ்ந்த ளநபாய் 
்தபாக்கப்ட்ட இளல்கள் ஆனெது 
கீழளநபாககி வளே்நது ்கபாணப்டும்.                                                                       

தைைாண்மை
• இ்ந்த ளநபாயபானெது 

இளலபள்ன்களின மூலைபா்க 
்ரவககூடியது. இ்ந்த ளநபாய் 
்தபாக்கப்ட்ட ் சடி்களே நீககுவ்தன 
மூலமும் ைறறும் பூசசி்களே 
்கடடுப்டுத்துவ்தன மூலமும் 

இ்நளநபாயிளனெ ்கடடுப்டுத்்தலபாம்.
• இ்ந்த பூசசி்களே ்கடடுப்டுத்்த 

எக்டருககு 7 கிளலபா பியூர்டபான 
குருளண  ந்டவு ்சய்்த பிறகு 
இ்டளவணடும்.

• ளைலும் வீரிய ஒடடு ர்கங்களே 
்யன்டுத்துவ்தன மூலம் 
ளநபாயிலிரு்நது ்பாது்கபாபபு ்்றலபாம்.

வெண்ம்யில் ைஞெள் நரம்பு 
ததைல் தநாய் (Bhendi yellow 

vein clearing virus)
· ்வணள்ட ்தபாவரத்ள்த 

்தபாக்கககூடிய நசசுயிரி ளநபாய்்களில் 
ைஞசள் ள்தைல் ளநபாய் மி்க முககிய 
ஒனறபா்க ்கரு்தப்டுகிறது. இது அதி்க 
அேவில் ளச்தத்ள்த ஏற்டுத்்தக கூடிய 
ஒரு ளநபாயபாகும்.

அறிகுறிகைள்
       ைஞசள் ள்தைல் ளநபாய் ்பாதித்்த 
்தபாவரைபானெது வேரசசி குனறி ்கபாணப்டும் 
.  இ்ந்த ்தபாவரத்தின நரம்பு்களில் ைஞசள் 
நிற ள்தம்்ல் ்கபாணப்டும். இ்ந்த ளநபாய் 
்பாதித்்த ்வணள்டக்கபாய் ஆனெது 
விளரவிளலளய முறறிவிடும். எனெளவ 
அ்தன ை்கசூல் ைறறும் ஏறறுைதியில் 
்பாதிபள் ஏற்டுத்தும்.

தைைாண்மை
• இ்ந்த ளநபாயபானெது ்வள்ளே 

ஈக்களின மூலம் ் ரவுகிறது. எனெளவ 
அ்ந்த பூசசி்களே 
்கடடுப்டுத்துவ்தன மூலம் இ்ந்த 
ளநபாயிலிரு்நது ்தபாவரங்களே 
்பாது்கபாக்கலபாம்.

• இரணடு மில்லி ளவப் எண்ணய் 
ஒரு லிட்டர ்தணணீரு்டன ்கல்நது 
்்தளிப்்தன மூலம் இ்ந்த 
பூசசி்களிலிரு்நது ்தபாவரங்களே 
்பாது்கபாக்கலபாம்.  ள்கபாள்ட 
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்கபாலங்களில் இ்ந்த பூசசி்களின 
்்ருக்கம் மி்க அதி்கைபா்க இருககும் 
எனெளவ அ்ந்த ்கபாலங்களில் 
எக்டருககு ்ைத்தில் ்்டைட்டபான 
அல்லது ள்ட்ைள்தபாயபாட 500 
மில்லி + 500 லிட்டர ்தணணீர 
எனற அேவில் ்கல்நது ்்தளிக்க 
ளவணடும்.

• ளைலும் இ்ந்த ளநபாயிளனெ ்தபாஙகி 
வேரககூடிய ர்கங்கேபானெ ்ர்பானி 
கிரபா்நதி, அர்கபா அனெபாமி்கபா ள்பானற 
ர்கங்களே சபாகு்டி ்சய்வ்தன 
மூலம் இ்ந்த ளநபாளய 
்கடடுப்டுத்்தலபாம்.

• ைஞசள் நிற இனெக்கவரசசிப 
்்பாறி்களே ்யன்டுத்துவ்தன 
மூலம் இ்ந்த பூசசி்களே 
்கடடுப்டுத்்தலபாம்.

கைத்திரியில் ததம்பல் தநாய் 
(Brinjal mosaic virus)

       ள்தம்்ல் ளநபாயபானெது ் ்பாதுவபா்க 
அளனெத்து வள்கயபானெ ்கபாய்்கறி ் யிளரயும் 
்தபாக்கக கூடிய மி்க முககியைபானெ 
ளநபாயபாகும்.

அறிகுறிகைள்
 ள்தம்்ல் ளநபாய் ஏற்ட்ட ் யிரபானெது 

வேரசசி குனறி ்கபாணப்டும். ளைலும் 
அ்ந்த இளல்களில் ைஞசள் நிற திடடுக்கள் 
ைறறும் புள்ளி்கள் ்கபாணப்டும் அளவ 
்தபாவரம் முழுவதும் ்ரவி அ்ந்தப 

்யிரபானெது விளரவில் அழி்நதுவிடும்.

தைைாண்மை
• இ்ந்த ளநபாயிளனெ ்ரப்ககூடிய மி்க 

முககியைபானெ ்கபாரணி ஆனெது 
அசுவினிப பூசசி்கள் ஆகும். 

• இளவ ஒரு ்தபாவரத்திலிரு்நது 
இன்னெபாரு ்தபாவரத்திறகு ளநபாளயப 
்ரபபுகினறனெ. ளைலும் இ்ந்த 
நசசுயிரி ஆனெது ஏற்கனெளவ 
்தபாக்கப்ட்ட ்தபாவரத்தின 
விள்த்களின மூலமும் ்ரவும் எனெ 
்கண்டறியப்டடுள்ேது. எனெளவ 
்தரைபானெ விள்த்களே ைறறும் வீரிய 
விள்த்களே ்யன்டுத்துவ்தன 
மூலம் இ்நளநபாயிளனெ 
்கடடுப்டுத்்தலபாம்.

• ளநடரஜன உரங்களே ள்தளவயபானெ 
அேவு ்யன்டுத்துவ்தன மூலமும் 
இ்ந்தப பூசசி்களேக 
்கடடுப்டுத்்தலபாம். அதி்க அேவு 
ளநடரஜன இ்ந்த பூசசி்களின 
்்ருக்கத்திறகு வழி வகுககும்.

• பிரதி்லிக்கககூடிய ்பாலிதீன 
மூ்டபாககு்களே ்யன்டுத்துவ்தன 
மூலைபா்கவும் இ்ந்த பூசசி்களின 
்தபாக்கத்தில் இரு்நது ்யிர்களேக 
்கபாப்பாறறலபாம்.

• ளைலும் மீத்ள்தல் ்்டைட்டபான 
ள்பானற பூசசிக்்கபால்லி்கள் 
இ்தறகு எதிரபா்க சிறப்பா்க 
்சயல்்டுகினறனெ.

மு. கிருஷ்ணமூர்ததி, 
முதுநிமை ைாைெர், பயிர் தநாயியல் துமை, தமிழ்நாடு 

தெளாண்மை பல்கைமைக்கைழகைம், தகைாயம்புத்தூர்.  
மின்னஞெல்: krishnaagrocin84@gmail.com.  

வதா்ர்பு எண்: 8189970321.

கட்டுரையாளர்
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வைர முதுகுப பூசசியபானெது 
புளூ்்டல்லிள்ட எனற 

குடும்்த்ள்தச சபார்ந்தது.  இ்ந்த 
பூசசியபானெது ்வளிநபாடடிலிரு்நது 
இ்நதியபாவிறககு வ்நது அதி்க ்தபாக்கத்ள்த 
ஏற்டுத்தி ்்கபாணடிருககினறது. 
இபபூசசியபானெது ஐளரப்பாளவ ்தபாய்கைபா்கக 
்்கபாண்டது. ளைலும் இது ்கபாலிிஃபிேவபா் 
ைறறும் முடள்ட ள்கபாஸ் ள்பானற 
குரூசி்்ரஸ் குடும்்த்ள்த சபார்ந்த 
அளனெத்து ்கபாய்்கறி்களேயும் உணணக 
கூடியது. இபபூசசியபானெது ஆசியபா, 
ஆபபிரிக்கபா, ஐளரபாப்பா, வ்ட அ்ைரிக்கபா 
ைறறும் ்்தன அ்ைரிக்கபா ள்பானற 
அளனெத்து ்குதி்களிலும் ்ரவி 
்தபாக்கத்ள்த ஏற்டுத்திக 
்்கபாணடிருககினறது. இ்ந்த பூசசியினெபால் 
50 ச்தவி்தம் வளர ை்கசூல் இழபபு 
ஏற்டுகினறது.

தாக்குதலினஅறிகுறிகைள்:-
• ளவர முதுகுப பூசசியின 

இேம்புழுவபானெது, இளலயில் உள்ே 
அளனெத்து ்சுளையபானெ 
்குதி்களேயும் சுரணடி சபாபபிடடு 
அதி்க ளச்தத்ள்த ஏற்டுத்தும். 
இ்தனெபால் இளலயபானெது வபாடிய 
நிளலயில் ைறறும் ்வள்ளே 
திடடு்களு்டனும் ்கபாணப்டும்.

• முதிர்ந்த புழுவின ்தபாக்கத்தினெபால் 
இளல முழுவதுைபா்க உணணப்ட்ட 
நிளலயில் சிறிய ஜனனெல்்கள் 
ள்பானற துளே்களு்டன 
்கபாணப்டும்.
வபாருளாதார தெதநிமை:-  

ஒரு ்சடிககு 2 புழுக்கள் 

ொழ்க்மகைசுழற்சி :-

பூச்சி மேலாணவே

காலிஃபிளைர ேறறும முடவடைக்மகாஸ் - ல் 
வைர முதுகுப் பூச்சி கடடுப்பாடு
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முட்ம் :- 
ைபாளல ளநரங்களில், இளலககு 

அடிப்குதியில் உள்ே இளல நரம்பு்களில், 
ைஞசள் ்கல்ந்த ்வள்ளே நிறத்து்டன, 
்சளச நிற சபாயல் பூசப்ட்ட முடள்ட்களே 
்தனித் ்தனியபா்க ்தபாய் அ்நது பூசசி 
ளவககும். முடள்டயின ்கபாலம் 3-6 
நபாட்கள் ஆகும்.

புழு:- 
புழுவபானெது ்வளிர ்சளச 

நிறத்து்டன சிறிய அேவில் ்கபாணப்டும். 
ளைலும் சிறிய ைருக்கள் ள்பானற 
அளைபபும் ்கபாணப்டும்.  புழுவின ்கபாலம் 
14-21 நபாட்கள் ஆகும்.

கூட்டுப்புழு:- 
கூடடுப புழுவபானெது ் ைல்லிய துணி 

ள்பானற கூடள்ட இளலப ்குதியில் 
்கடடும். கூடடுப புழுவின ்கபாலம் 10-13 
நபாட்கள் ஆகும்.

தாக்கைப்பட்் வெடிகைள்
புழு ைறறும் கூடடுபபுழு

 அநதுப்பூச்சி 
அ்நதுப பூசசியபானெது ் ழுபபு ்கல்ந்த 

்கபாவி நிறத்தில் சிறிய அேவில் 
்கபாணப்டும். குறுகிய இறகள்க்களு்டனும் 
அ்தன உட்குதி ைஞசள் நிறைபா்கவும் 
்கபாணப்டும். மூனறு ் வளிரிய ் வள்ளே 

நிற முகள்கபாண அள்டயபாேங்கள் பின 
இறகள்கயில் ்கபாணப்டும். ஓய்வு 
நிளலயில் அ்தன ளைறபுறத்தில்  3-ளவர 
வடிவ ைஞசள் ்கல்ந்த ்வணளை நிற 
திடடு்கள் ்கபாணப்டும். பின 
இறகள்கயபானெது விளிம்பு ள்பானற 
அளைபபு்டன ்கபாணப்டும்.

தைைாண்மை ெழிமுமைகைள்:-
• அறுவள்ட ்சய்்த பின வயலில் 

உள்ே ் யிர குபள்்களே ளச்கரித்து 
அழிக்க ளவணடும். பினனெர 
வயளல உழவு ்சய்ய ளவணடும்.

• ்கடுகுச ்சடிளய ஊடு ்யிரபா்க 
(1:20) எனற அேவில் ் யிரிடுவ்தன 
மூலம் ்தபாய் அ்நதுப பூசசிளய 
்கவர்நது அளிக்கலபாம்.

• ்தபாய் அ்நதுப பூசசியபானெது ைபாளல 
ளநரங்களில் முடள்ட்களே 
்சடியின ளைற புறத்தில் இடு 
கினறது. எனெளவ, ்்தளிப்பான 
முளற நீர ்பாசனெத்ள்த ைபாளல 
ளவளே்களில் ளைற ்்கபாண்டபால் 
முடள்ட இடுவள்த ்தவிரக்கலபாம்.

• இனெக ்கவரசசிப ்்பாறி்களே 5/ 
ஏக்கர எனற அேவில் வயலில் 
ளவத்து ்தபாய் அ்நதுப பூசசிளயக 
்கவர்நது அழிக்கலபாம்.

• புழு ஒடடுணணியபானெ ்்கபாடடீசியபா 
புளு்்டல்ளல எனற குேவி 
இனெத்ள்த 40,000/ ஏக்கர எனற 
அேவில் சை ்வளிப்குதி்களிலும், 
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ள்ட்்டகைபா ்சமிககேபாஸம் எனற 
குேவி இனெத்ள்த 8000/ 
ஏக்கரஎனற அேவில் 
ைளலப்குதி்களில் விடுவதினெபால், 
இபபூசசியின ்தபாக்கத்ள்த 
குளறக்கலபாம். இககுேவியினெத்ள்த 
்யிர ந்டவு ்சய்்த 20-ம் 
நபாளிலிரு்நது வயலில் விடுவது 
நல்லது.

• ்கபார்டபாபளஹைடளரபாகுளேபாளரடு 
எனற ைரு்நதிளனெ 1 கிரபாம் / லிடர 
(அ) ள்சில்லஸ் துரிஞசியனசிஸ் 2 
கிரபாம் / லிடர எனற உயிர பூசசிக 
்்கபால்லி ைரு்நதிளனெ ்்தளித்து 
இ்தன ்தபாக்கத்திளனெ குளறக்கலபாம்.

• பூசசியின தீவிரத்ள்த ்்பாறுத்து 
்கபார்டபாபளஹைடளரபாகுளேபாளரடு 
0.05% (அ) குயினெபால்்பாஸ் 
0.05% எனற அேவில் 
்கபாய்பிடிககும் ்தருணத்தில் 
்்தளிக்கலபாம்.

• பளு்்னள்டயளைய்டு (Flubendi 
amide) ைரு்நதிளனெ 7.5கி எனற 
அேவில் 10 லிட்டர ்தணணீரில் 
்கல்நது ்்தளிக்கவும்.

• கு்லபாரனடரனெலிபு்ரபால் 18. 5 EC 
- 150 மிலி/்ஹைக்டர எனற 
அேவில் 500 லிட்டர ்தணணீரில் 
்கல்நது ்்தளிக்கவும்.

சூரியா. ச,
முதுநிளல ளவேபாண ைபாணவர, (பூசசியியல் துளற), 
ளவேபாணளை ்கல்லூரி ைறறும் ஆரபாய்சசி நிளலயம், 
கிள்ளிகுேம், தூத்துககுடி.
மினனெஞசல் : suriyaento23@gmail.com 

்கடடுளரயபாேர்கள்

முரைவர் சச. சசகர், 
உ்தவிப ள்ரபாசிரியர (பூசசியியல் துளற), 
ஆர. வி. ஏஸ் ளவேபாணளை ்கல்லூரி, ்தஞசபாவூர.  
மினனெஞசல் : sekar92s@gmail.com 
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கைாளான ெளர்ப்பு அறிமுகைம்:
ைனி்தர்கள் ்கபாேபான வள்க்களே 

அதி்கம் விரும்பி உணணத் 
்்தபா்டஙகிவிட்டபார்கள். ்கபாரணம் அளசவ 
சுளவககு நி்கரபானெ சுளவளய இது 
்தருவ்தபால்்தபான. சிபபிக ்கபாேபான 20-
35% புர்தம், ளவட்டமின்கள், ்தபாதுக்கள், 
நபாரசசத்து ைறறும் ் சலினியம் ள்பானற 
பிற ஆகஸிஜளனெறறங்கள் நிளற்ந்த 
மூலைபாகும், இது நபாள்்ட்ட ளநபாய்்கேபால் 
ஏற்டும் ளச்தங்களிலிரு்நது, உ்டல் 
்சல்்களேப ்பாது்கபாககிறது ைறறும் 
ளநபா்யதிரபபு ைண்டலத்ள்த வலுப்டுத்்த 
உ்தவுகிறது. சிபபிக ்கபாேபான ்களலபாரி்களில் 
குளறவபா்கவும், ்்கபாழுபபு இல்லபா்த,  
்ளசயம் இல்லபா்த்தபா்கவும், ளசபாடியம் 
மி்கக குளறவபா்கவும் உள்ேது.

ளைலும் இதில் ்்பாட்டபாசியம், 
்பாஸ்்ரஸ், ்கபால்சியம், ிஃள்பாலிக அமிலம் 
ளவட்டமின்கள் B1, B3, B5 & B12 
ளவட்டமின C & ளவட்டமின D ைறறும் 
்கபாப்ர ள்பானற ்தபாதுச சத்துக்களும் 
நிளற்நதிருககினறனெ. உ்டலுககுத் 
ள்தளவயபானெ சத்துக்கள் அளனெத்தும் 
சரிவிகி்தத்தில் ்கல்நதிருப்்தபால் இது 
ஒரு சரிவிகி்த உணவபா்கவும் இருககிறது.  

இள்த ைருத்துவர்கள் சி்பாரிசு 
்சய்கிறபார்கள். ளைலும் இ்தன 
முககியைபானெ ைருத்துவ குணம் சரக்களர 
வியபாதி, புறறுளநபாய், இ்தய ளநபாய்்களே 
்கடடுககுள் ளவக்க உ்தவுகிறது ைறறும் 
உ்டலின ளநபாய் எதிரபபு சகதிளய 
அதி்கரிககும் குணமுள்டயது.

கைாளான ரகைங்கைள்
நம் ்கபாலநிளலககு உ்க்ந்த ர்கங்கள்: 

்வள்ளேசசிபபி (ள்கபா-1), சபாம்்ல் சிபபி 
(எம்-2), ஏ.பி.ள்க -1 ( சபாம்்ல் சிபபி), 
எம்.டி.யு -2 இேஞசிவபபு சிபபி, ஊடடி 
1 ஆகியனெ ்கபாேபான ்தமிழநபாடடிறகு 
ஏறறளவ ஆகும்.

கைாளான குடில் அமைப்பது:
16 சதுர மீட்டர ் ரப்ேவு ் ்கபாண்ட 

ஒரு ் ்கபாட்டள்க ள்தளவ. கூளரளவய்்ந்த 
சபா்தபாரண வீள்ட ள்பாதுைபானெது. இதில் 
இரணடு ் குதி்கேபா்க பிரித்துக்்கபாள்ே 
ளவணடும். ஒனறு வித்து ்ரபபும் 
அளறயபா்கவும், ைற்றபானறு ்கபாேபான 
வேரக்கவும் ள்தளவப்டும்.

வேரபபு அளறயின ்வப்நிளல 
23-25oC இருக்க ளவணடும். வித்து 

காளான் ைளரப்பு

சிப்பிக் காளான்-   சாகுபடி முதல் சநவதப்படுததல் ைவர

(பகுதி-1)
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்ரபபும் அளறயின ்வப்நிளல 25-
30oC ்வப்ம் இருககுைபாறு 
்பாரத்துக்்கபாள்ே ளவணடும். அத்ள்தபாடு 
இ்ந்த இரு அளற்களிலும் இருடடு 
இல்லபாைல், நல்ல ்கபாறளறபாட்டத்ள்தபாடு 
இருககுைபாறு ் பாரத்துக்்கபாள்ேளவணடும். 
குடிலினுள் 75-80% ஈரப்்தமும் இருக்க 
ளவணடும். 

கைாளான வித்து உருொக்குெது 
எப்படி?

ைக்கபாசளசபாேம், ள்கபாதுளை, ளசபாேம் 
ஆகியளவ்கள் ்கபாேபான வித்து உருவபாக்க 
ஏறற ்தபானியங்கள் ஆகும். ்தபானியங்களே 
அளர ளவக்கபாடு ளவ்களவத்து ்கபாறறில் 
உலரத்்த ளவணடும். அ்தனு்டன (1 கிளலபா 
்தபானியத்திறகு) 20 கிரபாம் ்கபால்சியம் 
்கபார்ளனெடள்ட ்கலக்கவும். முழுளையபானெ 
்கலளவளய உறுதி ் சய்யுங்கள். ்கபாலியபா்க 
உள்ே குளுகள்கபாஸ் ்பாடடில்்களில் 
்தபானியங்களே முக்கபால்வபாசி உயரம் 
வளர நிரப் ளவணடும். அடுத்து ஒரு 
்தணணீர உறிஞசபா்தப ் ஞளச ் ்கபாணடு 
அள்டக்க ளவணடும்.

அடுத்து அதிலுள்ே நுணகிருமி்களே 
அழிக்க குக்கரில் அடுககி 2 ைணிளநரம் 

ளவ்களவக்க ளவணடும். ளவேபாண 
்ல்்களலக ்கழ்கம் அல்லது ளவேபாண 
துளற உற்த்தி ்சய்்த தூய்ளையபானெ 
்தபாய் ்கபாேபான வித்ள்த  (Mother 
spawn) ்தபானியம் நிரப்ப்ட்ட 
குளுகள்கபாஸ் ்பாடடிலில் ்கல்நது, 
சபா்தபாரண ் வப் நிளலயில் 15 நபாட்கள் 
்தனியபா்க ளவக்க ளவணடும். பிறகு 15-
18 நபாட்கள் வயதுள்டய ்கபாேபான வித்ள்த 
்கபாேபான ்தயபாரிபபுககு ்யன்டுத்்த 
ளவணடும். ஒரு ்தபாய் ஸ்்பான ் பாடடிலில் 
இரு்நது 30 ஸ் ப்ான ் பாடடில் ்தயபாரிக்கலபாம்.              

்தபாய் ஸ்்பானிலிரு்நது புதிய 
்பாடடில்்களுககு இரு ந்ர்கள் 
இனெபாககுலத்ள்த ைபாறற ளவணடும். ஒரு 
ந்ர ்தனெது இ்டது ள்கயில் ஸ்்பான 
்பாடடிளலப பிடித்து, வலது ள்கயபால் 
்ருத்தி பிேகள்கத் திறக்க ளவணடும்.

ஒரு 5 மிமீ இரும்பு ்கம்பியின 
உ்தவியு்டன, பூஞளச வேரசசியு்டன 
்தனிப்ட்ட ்தபானியங்களேப ்்ற 
ஸ்்பானளஸ அளசக்கவும். இரண்டபாவது 
ந்ர, இபள்பாது அள்த வழியில் ளசபாேம் 
்தபானியங்களேக ் ்கபாண்ட கிருமி நீக்கம் 
்சய்யப்ட்ட ் பாடடிளல திறக்க முடியும். 
சுைபார 20 -25 ்தபானிய ஸ்்பான 
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்பாடடிலுககு ைபாறறப்டுகிறது.

்பாடடில் உ்டனெடியபா்க ்ஞசு 
அள்டப்பான (Cotton plug) 
்சரு்கப்டடு பினனெர அளற 
்வப்நிளலயில் சுைபார 15 நபாட்கள் 
அள்ட்கபாக்கப்டடு, ளைசீலியம் வேர 
அனுைதிககிறது.

(குறிபபு: இத்்தளனெ சிரைங்களே 
்தவிரக்க இபள்பாது ்கபாேபான 
வித்துக்களேயும் விற்ளனெ 
்சய்கிறபார்கள். நல்ல்தரைபானெ ்கபாேபான 
வித்துக்களே வபாஙகி உ்ளயபாகிக்கலபாம்.)

-வதா்ரும்....

கட்டுரையாளர்

சசல்வி. சசௌந்தர்யா காசிைா்மன், 
முளனெவர ்ட்டப்டிபபு ஆரபாய்சசி ைபாணவி, 

்தபாவர ளநபாயியல் துளற, அணணபாைளலப 
்ல்்களலக்கழ்கம், 

மினனெஞசல் : soundaryakasiraman@gmail.com

வடிவமைப்பு

ஸ்டைார வீரா, சேலம்
மு.தெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின் ஊடைகக் குழு
தசல்ைமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளமபரம தகாடுக்க 99407 64680
என்்ற ைாடஸ்அப் எணணிறகு ததாடைரபு தகாள்ளலாம.
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க்ட்ந்த சில ைபா்தங்களுககு முன்பா்க 

பிர்ல "The Guardian" இ்தழில் 

இ்நதியபாவின ்லபாப ்ழம் குறித்்த 

்தவறபானெ ் சய்தி சரவள்தச அேவிலும் 

நைது நபாடடிலும் ்ல சரசளச்களே 

உருவபாககியது. ்தவறபானெ புரி்தல்்களு்டன 

எழு்தப்ட்ட இக்கடடுளரயின 

எதிரவிளனெயபா்க இ்நதிய ஊ்ட்க உலகில், 

சமூ்க ்தேங்களில் ்லபாப ்ழத்தின 

சிறபபு்கள் குறித்து ்ல்தரப்ட்ட 

்கடடுளர்கள் ்வளியி்டப்ட்டது. 

இத்்தள்கய சூழலில் அதி்கப்டியபானெ 

எதிரவிளனெ்கள் ள்கரேபா ைபாநிலத்தில் 

இரு்நது வ்ந்தது. ள்கரேபா ைபாநிலத்தின 

திரிசூர ைபாவட்டத்தில் உள்ே 

உள்ேபாடசி்களில் வீடு்களில் ஜூன 5ம் 

நபாள் உல்க சுறறுசசூழல் தினெத்ள்த 

(World Environment Day) 

முனனிடடு அளனெத்து வீடு்களிலும், 

்கபாலியபா்க உள்ே இ்டங்களில் ஊர ் ்பாது 

ைக்கள் ்்தனளனெ, ைபா ைறறும் ்லபா 

ைரங்கள் ந்ட ளவணடும் எனற 

அறிவுறுத்்தல் வழங்கப்ட்டது. இது ஒரு 

ைக்களின ்ங்களிபபு்டன கூடிய ஒரு 

சமு்தபாய இயக்கைபா்க உருைபாறி ் லபா  ைர 

சபாகு்டிளய விடடு ள்தபாட்டங்களில் 

்்ரு்க உ்தவியது.

ளை்கபாலயபா ைபாநிலத்தில் ்லபா 

சபாகு்டி ைறறும் புதிய விற்ளனெ 

முயறசி்கள்

வ்டகிழககு ைபாநிலங்களில் ஒனறபானெ 

ளை்கபாலயபாவில் ்க்ட்ந்த 2018ஆம் ஆணடு 

மு்தல் ் லபா சபாகு்டியின முககியத்துவத்ள்த 

்தனெது ் ்பாருேபா்தபாரத்தில் அறி்நது ைபாநில 

அரசு கிரபாைபபுற ைறறும் ந்கரபபுற 

புதிய யுக்திகள்

மேகாலயா ோநிலததில் தபண விைசாயிகள் 
அதிகாரம தப்ற உதவிய பலாப் பழ சாகுபடி
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ைக்களின வபாழவுரிளை வபாய்பபு்கள் 

்்ருகும் வணணம் ஒரு புதிய ைபாநில 

்்கபாள்ள்கயின அடிப்ள்டயில் ்லபா 

ைரத்தில் உள்ே ்லபாப ்ழங்களேக 

்்கபாணடு ்ல ைதிபபுக கூடடிய 

்்பாருட்களே ்்ண்கள் சுய 

உ்தவிககுழுக்கேபால் உருவபாக்கப்டடு, 

விற்ளனெ ்ணி்களேத் துவககியது.  

 இ்ந்த ைதிபபுக கூடடு ் ணி்களுககு 

ள்தளவப்டும் ்லபாப ்ழங்கள் 

கிரபாைபபுறங்கள் ைறறும் ந்கரபபுறங்களில் 

இரு்நது ்்கபாள்மு்தல் ்சய்யப்ட்டது. 

இவவபாறு ் ்றப்ட்ட ் லபாப ் ழங்களில் 

இரு்நது ் லபா சீவல்்கள் (Jack Chips), 

்லபா ஊறு்கபாய் (Jack Pickles),  ்லபா 

அப்ேம் (Jack Papads) ள்பானறளவ 

உருவபாக்கப்டடு உள்ளூர ச்நள்த்களில் 

விற்ளனெ ்சய்யப்ட்டது. பினனெர 

ைக்களி்டம் ்லபா ைதிபபுக கூடடிய 

்்பாருட்களுககு அதி்க வரளவறபு இரு்ந்த 

்கபாரணத்்தபால் ்தறள்பாது ் ல ச்நள்த்களில், 

வணி்க வேபா்கங்களில் ்லபா ைதிபபுக 

கூடடிய ்்பாருட்கள் அதி்கேவில் 

விற்ளனெ ்சய்யப்டுகிறது. இ்தன 

வபாயிலபா்க கிரபாைபபுற ் ல ் ்ண்களுககு 

ளவளல வபாய்பபு்கள், புதிய வணி்க 

வபாய்பபு்கள், அதி்க வருைபானெம் 

ள்பானறளவ கிள்டத்து வருகிறது.

 சமீ்த்தில் ளைற்்கபாள்ேப்ட்ட 

ஆய்வில் ் லபா ைதிபபுக கூடடும் ் ணியில் 

ஈடு்டும் சுய உ்தவிக குழு உறுபபினெர்கள் 

ைபா்த்நள்தபாறும் ரூ.8000 வளர வருைபானெம் 

்்றறு வருவ்தபா்கவும் இத்்தள்கய 

உயரவபானெ வருைபானெம் ்தங்கள் ்கல்வி 

்சலவு்கள் ைறறும் ஆக்கபபூரவைபானெ 

்சலவு்களுககு உ்தவுவ்தபா்க 

்்தரிவித்துள்ேனெர. 

 இவவபாறு ் லபாப ் ழ சபாகு்டி ைறறும் 

ைதிபபுககூடடு்தல் வபாயிலபா்க சுய 

உ்தவிககுழு ்்ண்கள் அதி்கேவு 

வருைபானெம் ்்றுவ்தன வபாயிலபா்க 

ளை்கபாலயபா ைபாநிலத்தின ்்ண 

விவசபாயி்கள், ்்ண சுய உ்தவிககுழு 

உறுபபினெர்கள் வபாழவில் அதி்கபாரம் ் ்ற 

்்ரிதும் உ்தவியுது்டன, ளை்கபாலயபா 

ைபாநிலத்தின கிரபாைபபுற வேரசசிககும் 

்்ரிதும் உ்தவியபா்க உள்ேது என்தில் 

ச்நள்த்கம் இல்ளல.

்கடடுளரயபாேர

முரைவர் தி. ைாஜ் பிைவின், 
இமைப் தபராசிரியர், 

தெளாண் விரிொக்கைத்துமை, 
அண்ைாைமைப் பல்கைமைக்கைழகைம்.  

மின்னஞெல்: trajpravin@gmail.com
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மண என்து ் ல்லுயிரின அடிப்ள்ட. 
ஆறறல் உருவபாகும் இ்டம் எனறும் 

எடுத்துக்்கபாள்ேலபாம். எப்டி ஒரு ்கபாடடு 
அளைபபில் ைபான, புலி, சிங்கம் 
இருககிறள்தபா, ஒரு நீர அளைபபில் 
மீன்கள், ஆளை்கள் எல்லபாம் 
இருககிறள்தபா, அள்த ள்பால ைண 
என்தும் ்ல உயிர்களேத் ்தபாஙகிய 
அளைபபு. நம்முள்டய ்கணணுககு 
்வறும் ்கரடுமுர்டபானெ ்கல்லும் 
்பாளறயுைபா்கத் ் ்தரி்ந்தபாலும் ைண ஒரு 
வீடு. இ்ந்த வீடடில் ்பாகடீரியபா, 
பூஞளச்கள், ்பாசி்கள், 
ஆகடிளனெபாளைசீட்கள் எனற ்்ரிய 
கூடடுக குடும்்ம் இருககிறது. இதில் 
்ல உயிரினெங்கள் ்தபாவரத்தின 
ளவர்களு்டன இளண்நது ்தபாவரத்தின 
வேரசசிககு உ்தவி புரிகிறது.

இ்ந்த ்கள்த இரண்டபாம் 
உல்கபள்பாரின முடிவில் ஆரம்பிககிறது. 
உல்கபள்பாரின ள்பாது ள்பாரின 
ள்தளவக்கபா்க ் வடி்்பாருள் ்தயபாரிககும் 

்ல நிறுவனெங்கள் அ்ைரிக்கபா, ் ஜரைனி 
ள்பானற நபாடு்களின உருவபாக்கப்ட்டனெ. 
ஆனெபால் ள்பார முடி்ந்த பினனெர இ்ந்த 
்்தபாழிறசபாளல்களே மூ்ட ளவணடிய 
்கட்டபாயம் வ்ந்தது. இ்ந்தக ்கபாலத்தில் 
்தபான ் ஜரைனிய ஆரபாய்சசியபாேர லீபிக 
(Liebig) மிசசைபானெ ் வடி ் ்பாருள்்களில் 
அதி்க அேவில் ளநடரஜன சத்து உள்ேது 
எனறும் அள்தப ்யிர்களுககுக 
்்கபாடுப்தின மூலம் விளேசசல் 
அதி்கரிக்க முடியும் எனற நூறு 
வரு்டங்களுககு முன ந்டத்திய ஆய்வு்கள் 
பிர்லைபாகிறது. மூடும் நிளலககு ் சனற 
்வடி்்பாருள் ் ்தபாழிறசபாளல்கள் மீணடும் 
உரங்கள் ்தயபாரிககும் ் ்தபாழிறசபாளல்கேபா்க 
இயங்க ஆரம்பிககிறது. அ்தனபினனெர 
்தபான 'NPK Mentality' வ்ந்தது 
எனகினறனெர ஆரபாய்சசியபாேர்கள்.

இ்நதியபாவில் மு்தலில் ்சுளைப 
புரடசி அறிமு்கப்டுத்்தப்ட்ட ள்பாது 
ரசபாயனெ உரங்கள் இயறள்க உரங்களேபாடு 
சிறிய அேவில் ் யன்டுத்திக்்கபாள்ேலபாம் 

ைரலாறறுப் பக்கங்கள்

பசுவேப் புரடசி - ைரோ? சாபோ?

பகுதி-7
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எனற முடிவு ்தபான எடுக்கப்ட்டது. 
ஆனெபால் ்யிரின விளேசசலுககு 
இனனும் அதி்கம் ரசபாயபானெ உரங்கள் 
ள்தளவ என்்தபால் அடுத்்த ஐ்ந்தபாணடு 
திட்டத்திளலளய ரபாசபாயனெ உரங்களுககு 
முககியத்தும் ் ்கபாடுக்கப்ட்டது. இள்த 
'Seed-Fertilizer package' 
எனகினறனெர. அ்தபாவது விள்தயு்டன 
ளசரத்ள்த அ்ந்த விவசபாயிககு உரங்களேச 
ளசரத்து ்்கபாடுக்கப்டடு விடும். ்யிர 
விளேசசலுக்கபா்கக ்கட்டபாயைபாக்கப்ட்ட 
ரசபாயனெ உரங்கள் நபாேள்டவில் 
ளவேபாணளையின ஒரு அங்கைபா்க 
ஆகிறது.

சில புள்ளி விவரங்களே ளவத்து 
இள்தப ் பாரக்கலபாம். ் சுளைப புரடசிககு 
முனனெர ள்கபாதுளைககு அளிக்கப்டடு 
வ்ந்த NPK அேவு 45:23:23, ் சுளைப 
புரடசிககுப பின இ்ந்த அேவு 120:60:30 
எனறு அதி்கரிககிறது. இள்த ் நற்யிரில் 
முனனெர 45:23:23 எனறு இரு்ந்தது 
120:60:60 எனறு அதி்கரிககிறது. சரி, 
இ்ந்த அதி்கரிபபு்கள் அப்டி எனனெ 
்சய்து வி்டபள்பாகிறது?

மு்தலில் இது ைணணின ்கபார்ன-
ளநடரஜன விகி்தத்ள்தப ்்ருைேவு 
்பாதிககிறது. இ்ந்தப ் பாதிபபு ் யிர்களேப 
பூசசி ைறறும் ளநபாய் ்தபாககு்தலில் 
வலிவள்டயச ் சய்கிறது. இரண்டபாவது 
நுணணூட்ட உரங்கள் இ்ந்த NPKவில் 
வருவதில்ளல. ்யிருககு ள்தளவயபானெ 
Zinc, Iron, Copper, Manganese 
ள்பானற சத்துக்கள் அ்ந்த ைணணில் 
இல்லபாைல் ள்பாகிறது. ் ஞசபாப ைபாநிலத்தில் 

ஐம்்து ச்தவீ்த நிலங்களில் Zinc சத்து 
குளறப்பாடு ்கண்டறியப்டடு அ்தற்கபா்க 
ஜினக சல்ள்ட ்்கபாடுக்கப்டுகிறது. 
அ்தபாவது ் சுளைப புரடசிககு முன 1.98 
்டன்கேபா்க இரு்ந்த ஜினக சல்ள்ட 
்யன்பாடு, அ்தனபின 15,000 ்டன்கேபா்க 
அதி்கரித்துள்ேது. ்தமிழ்கத்திலும் ் நல் 
விளேயும் இ்டங்களில் இரும்பு சத்து 
குளறவபா்களவ இருககிறது. ளைலும் இ்ந்த 
ரசபாயனெ உரங்கள் ைணணின pH 
அேவு்களே ைபாறறுவதின மூலம் 
ைணணில் வேரககூடிய ்யனுள்ே 
நுணணுயிரி்கள் அழிகினறது.

விவசபாயி்களுககு இ்ந்த ரசபாயனெ 
உரங்களின அேவும் ் யன்பாடும் புதிது. 
அள்த எ்ந்த அேவில் ்யன்டுத்்த 
ளவணடும் எனற விழிபபுணரவு சரியபா்கச 
்சனறு ளசரபா்ததும், சில வியபா்பார 
ள்ரபாளச்களுக்கபா்கத் ்தவறபானெ உரங்கள் 
விவசபாயி்கள் ்தளலயில் ்கட்டப்ட்டள்த 
இ்ந்த நிளலககுக ்கபாரணம்.

நபாம் பிடிக்கபள்பாவது புலி வபால் 
எனறு ்்தரி்நதும் அள்தச சரியபா்கப 
பிடிக்கபா்தது நம்முள்டய ்தவறு்தபான. 
இனிளைல் அரசு ரசபாயபானெ உரங்களின 
்யன்பாடள்ட முளறப்டுத்துவதிலும், 
இயறள்க உரங்களின ்யன்பாடள்ட 
ஊககுவிப்திலும் ்தபான நம் வருங்கபால 
ளவேபாணளை இருககிறது.

்சுளை புரடசியினெபால் ஏற்ட்ட சில 
சமூ்கக ்கட்டளைபபின ஏறற ்தபாழவு்களேப 
்றறி அடுத்்தக ்கடடுளரயில் ் பாரபள்பாம்.

-வதா்ரும்...

ை.சிவக்கு்மார், 
இளைறிவியல் தெளாண்மை இறுதியாண்டு ைாைெர்,

அணணபாைளலப ்ல்்களலக்கழ்கம்,  
மினனெஞசல்: aamorsk3210@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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முனனுமர
்வப் ைறறும் மி்த ்வப் 

ைண்டலங்களில் சபாகு்டி ் சய்யப்டும் 
வணி்க ைலர்களில் சம்்ஙகி முககியைபானெ 
ைலரப்யிரபாகும். இம்ைலர்கள் 
்கவரசசியபானெ ் வணளை ைறறும் வணண 
நிறங்கேபாலும் ் ைல்லிய நறுைணத்து்டனும், 
்்கபாய்ைலர ைறறும் உதிரி ைலரபா்கவும், 
நறுைண எண்ணய்க்கபா்கவும் சபாகு்டி 
்சய்யப்டுகினறனெ.  ளைலும் 
ள்தபாட்டங்களில் அழகுக்கபா்க 
்்தபாடடி்களிலும், ்டுகள்க்களிலும், 
வரபபு்களிலும் வேரக்கப்டுகினறனெ. 
வ்ட ைபாநிலங்களில் இளவ ் ்ரும்்பாலும் 
்்கபாய்  ைலருக்கபா்கவும், ் ்தனனி்நதியபாவில் 
உதிரி ைலருக்கபா்கவும் சபாகு்டி 
்சய்யப்டுகினறது. இ்தன ைலர்கள் 
்ைனளையபா்க இருபபினும் ைலளர 
சுறறிலும் ்ைழுகு ள்பானற பூசசு 
இருப்்தபால் நீண்ட ்கபாலம் வபா்டபாைலும் 
புதிய ்்பாலிவு்டனும் ்்தபாளல தூர 
ச்நள்த்களுககு எடுத்து ்சல்ல 
ஏதுவபாகிறது. சம்்ஙகியில் ஓரடுககு 

ைலர, மூனறடுககு ைலர ைறறும் ்ல 
அடுககு ைலர எனெ மூனறு வள்க்கள் 
உள்ேனெ. ஓரடுககு ைலர்கள் ் ்ரும்்பாலும் 
ைபாளலக்கபா்கவும், திருைண 
அலங்கபாரங்களிலும், ைலர 
்சணடு்களிலும் ்யன்டுத்்தப 
்டுகினறனெ. ் ல அடுககு ைலர வள்க்கள் 
பூசசபாடி்கள், பூககூள்ட ைறறும் பூ 
கிணணம் ள்பானறவறறில் ளவக்கப்டடு 
அளறயில் ளைளஜ்களே அலங்கரிக்கவும் 
பூங்்கபாத்து்கள் ்தயபாரிக்கவும் 
்யன்டுகினறனெ. ்தமிழநபாடடில் ள்கபாளவ, 
ைதுளர, ளசலம் ைறறும் திருசசி 
ைபாவட்டங்களில் வணி்க ரீதியில் ்யிர 
்சய்யப்டுகிறது.

இரகைங்கைள்
ஓரடுககு இர்கங்கள்: ் ைகஸி்கன 

ஒறளற, ்கல்்கத்்தபா  ஒறளற, பஹைஹுளல 
ரஜனி, பரஜிவபால், ஷ்ரிங்கபார ைறறும் 
ரஜத் ளர்கபா

ஈரடுக்கு ரகைம் : மெபவ்
்ல அடுககு ர்கங்கள்: சுவரண 

சாகுபடி

சமபங்கி சாகுபடி ததாழில்நுடபங்கள்
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ளர்கபா, ளஹை்்தரபா்பாத் ்டபுள் ைறறும் 
சுவபாசினி.

ைண் ைற்றும் தட்பவெப்பநிமை
சம்்ஙகிளய எல்லபா வள்க 

ைணணிலும் ் யிர ் சய்யலபாம். எனினும் 
ைணல் ்கல்ந்த வண்டல் ைண இ்தன 
சபாகு்டிககு மி்கவும் உ்க்ந்தது. ைணணின 
்கபார அமிலத்்தனளை 6.5 மு்தல் 7.5 
வளர இருக்க ளவணடும். ைணணில் 
நல்ல ்கபாறளறபாட்டமும் வடி்கபால் வசதியும் 
இருக்க ளவணடும். ்சடியின 
ளவரப்குதியில் நீர ள்தங்கககூ்டபாது. 
இ்தறகு நல்ல சூரிய ் வளிசசம் ள்தளவ. 
மி்க குளற்ந்த ் வப்நிளலயும், ் னியும், 
்சடிளயயும் ைலர உற்த்திளயயும் 
்பாதிககும்.

இ்னப்வபருக்கைம்
நடுவ்தறகு ஒளர அேவில் உள்ே 

5 மு்தல் 10 கிரபாம் எள்டயுள்ே 
கிழஙகு்களே ள்தர்ந்்தடுத்து ந்டவு 
்சய்ய ளவணடும். கிழஙகு்களே மு்ந்தய 
்யிரின ைலர அறுவள்ட முடி்ந்ததும், 
்சடி்களில் உள்ே இளல்கள் ்கபாய 
ஆரம்பித்்தவு்டன ள்தபாணடி எடுத்து 
கிழஙகில் ஒடடி இருககும் ைண ைறறும் 
ளவர ள்பானறவறளற நீககி சுத்்தம் ் சய்து 
நிழலில் ஒனறு அல்லது இரணடு ைபா்தம் 
வளர உலரத்தி பினனெர ந்ட ளவணடும்.

நிைம் தயாரித்தல்
நிலத்ள்த இரணடு அல்லது மூனறு 

முளற ஆழைபா்க உழுது ்ககுவ்டுத்்த 
ளவணடும். ்கள்டசி உழவின ள்பாது 
நனகு ைககிய ்்தபாழுவுரம் அல்லது 
எருவிளனெ ஒரு எக்டருககு 25 ்டன 
எனளற அேவில் இ்ட ளவணடும். பினனெர 
45  ்ச. மீ. இள்ட்வளியில் ்பார்கள் 

அளைக்க ளவணடும்.

விமதக்கிழங்கு தநர்த்தி
விள்தக கிழஙகு்களே வேரசசி 

ஊககி்களில் நளனெத்து நடுவ்தபால் 
்சடி்களில் 15-20 நபாட்கள் முனனெ்தபா்க 
பூக்கள் ைலரவ்தபா்கவும், ைலர்களின 
எணணிகள்க ைறறும் ை்கசூலும் 
அதி்கரிப்்தபா்கவும் ஆரபாய்சசி்கள் 
கூறுகினறனெ. இ்தற்கபா்க ஜி்்ரலிக 
அமிலம் 1000 பி.பி.எம் அல்லது  
ளசள்கபா்சல் 200 பி.பி.எம் ்்கபாண்ட 
வேரசசி  ஊககி்களில் கிழஙகு்களே 
ஒரு ைணிளநரம் ஊரளவத்து பினனெர 
ந்டவு ்சய்ய ளவணடும்.

ந்வு வெய்தல்
ஜூன மு்தல் ஜூளல வளரயிலபானெ 

்ருவம் சம்்ஙகி சபாகு்டிககு மி்கவும் 
உ்க்ந்த ்ருவம் ஆகும். ைணணில் 
மி்தைபானெ ஈரப்ளச இருககும் ள்பாது 
்பார்களின ஒரு ்க்கத்தில் 30 ்ச. மீ.  
இள்ட்வளியில் சுைபார 2.5 ்ச. மீ. 
ஆழத்தில் கிழஙகு்களே ந்டவு ்சய்ய 
ளவணடும். ஒரு எக்டர ந்டவு ்சய்ய 
2,50,000 கிழஙகு்கள் ள்தளவப்டும். 

ஒருங்கிமைநத ஊட்்ச்ெத்து 
தைைாண்மை

கிழஙகு நடும் ள்பாது அடியுரைபா்க 
எக்டருககு 25 ்டன ்்தபாழுவுரத்து்டன 
55 கிளலபா யூரியபா, 375 கிளலபா சூப்ர 
்பாஸ்ள்ட  ைறறும் 100 கிளலபா மியுரிளயட 
ஆப ்்பாட்டபாஷ் ஆகிய உரங்களே 
இடடு ைணணு்டன நனகு ்கல்நது வி்ட 
ளவணடும். பினனெர ளைலுரைபா்க 55 கிளலபா 
யூரியபாளவ இரணடு ைபா்தத்திறகு பின 
ஒருமுளறயும் அ்தன பின ஓவ்வபாரு 
மூனறு ைபா்த இள்ட்வளியிலும் ் ்கபாடுக்க 
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்கடடுளரயபாேர்கள்

ளவணடும். உரங்களே ளவர்களின 
்க்கவபாடடில் ள்பாடடு  ்கல்நதுவிடடு 
உ்டனெடியபா்க நீர்பாய்சச ளவணடும்.

நீர் தைைாண்மை
ள்கபாள்டயில் வபாரம் ஒருமுளற நீர 

்பாசனெமும், குளிர ்கபாலங்களில் 10-15 
நபாட்களுககு ஒரு முளற நீரப்பாசனெமும் 
்்கபாடுத்்தபால் ள்பாதுைபானெது. மி்தைபானெ 
ஈரத்தில் கிழஙகு்களே ந்டவு ்சய்்த 
பின கிழஙகு்கள் முளேககும் வளர 
நீர்பாய்சசு்தல் கூ்டபாது.

கைமள நிர்ொகைம்
நிலத்தில் ள்தளவகள்கற் 

்களே்களே அ்கறறி வயளல சுத்்தைபா்க 
ளவக்க ளவணடும். சரபாசரியபா்க ைபா்தம் 
ஒரு முளறயபாவது ்களே எடுக்க 
ளவணடும். நடும் முனனெர அடரஸின 
எனனும் ்களே ் ்கபால்லிளய எக்டருககு 
3 கிளலபா எனற அேவில் ் யன்டுத்தியும் 
்களே்களே ்கடடுப்டுத்்தலபாம்.

ெளர்ச்சி ஊக்கிகைள் வதளித்தல்

 ஜிபரலிக அமிலம் எனனும் வேரசசி 

ஊககிளய 1000 பி.பி.எம் எனற அேவில் 

்்தளிப்்தன மூலம் பூங்்கபாத்து்களின 

நீேத்ள்தயும் ைலர்களின 
எணணிகள்களயயும் அதி்கரிக்கலபாம்.

அறுெம் ைற்றும் ைகைசூல்
• வபாசளனெ எண்ணய் ்தயபாரிக்கவும் 

உதிரிப பூக்கேபா்கப ் யன்டுத்்தவும் 
ைலர்களே அதி்கபாளலயில் சூரிய 
்வளிசசம் வரும் முனனெர 
அறுவள்ட ்சய்ய ளவணடும். 
அறுவள்ட ் சய்்த உ்டளனெ வபாசளனெ 
எணளணளய பிரித்து எடுக்க 
ளவணடும்.

• ்்கபாய்ைலரபா்க ்யன்டுத்்த 
பூங்்கபாத்து்களே ்்கபாத்தின அடி 
்பா்கத்திலுள்ே இரு ைலர்கள் விரிய 
ஆரம்பித்்தவு்டன ்வடடி எடுக்க 
ளவணடும்.

• சம்்ஙகி ைலரின உற்த்தி 
ைணணின வள்க, ்கபாலநிளல, 
ந்டவுககு ்யன்டுத்்தப்டும் 
கிழஙகு்கள் ைறறும் சபாகு்டி 
முளற்களே ்்பாறுத்து ளவறு்டும். 
மு்தல் வரு்டம் எக்டருககு 12-14 
்டன, இரண்டம் வரு்டம்  14-16 
்டன, மூனறபாம் வரு்டம் 4-6 ்டன 
உதிரி பூக்கள் ை்கசூலபா்கக 
கிள்டககும்.

 முரைவர் கா.கயல்விழி, 
உ்தவி ்யிறறுநர (ள்தபாட்டக்களல), 

ளவேபாண ்கல்வி நிறுவனெம், குமுளூர, திருசசி. 
மினனெஞசல் : kkayal.flori@gmail.com  

முரைவர் அ. சஙகரி. 
இளணப ள்ரபாசிரியர (ள்தபாட்டக்களல), 

்கபாய்்கறி்கள் துளற, ்தமிழ நபாடு ளவேபாணளை 
்ல்்களலக்கழ்கம், ள்கபாயம்்த்தூர.
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அளசபாலபா ஒரு அறபு்தைபானெ 
்சு்நதீவனெம் ைறறும் இது ஒரு  

மி்தககும் நீரவபாழ உயிரி  ஆகும். இது 
்தணணீரின ளைற்ரபபில் வேரககூடியது. 
்கபால்நள்ட தீவனெ ் றறபாககுளற ைறறும் 
விளலவபாசி உயரவு ்கபாரணைபா்க ்ல 
விவசபாயி்கள் ்கபால்நள்ட்களுககு 
ள்பாதுைபானெ தீவனெத்ள்த உற்த்தி ் சய்ய 
ள்பாரபாடி வருகினறனெர. அவர்களுககு 
அளசபாலபா  ஒரு சரியபானெ தீரவபாகும்.

 அளசபாலபா  ்கபால்நள்ட்கள், மீன, 
்னறி ைறறும் ள்கபாழி்களுககு ஏறற 
நிளலயபானெ தீவனெைபாகும், இது ்தவிர 
்ணளணயில் உயிர உரைபா்கவும் 
்யன்டுத்்தப்டுகிறது. எனெளவ ்ல 
விவசபாயி்கள் அளசபாலபா சபாகு்டிளய 
ளநபாககி ஈரக்கப்டுகிறபார்கள். சீனெபா, 
வியடநபாம் ைறறும் பிலிபள்னஸ் ள்பானற 
நபாடு்களில் அளசபாலபா வேரபபு மி்கவும் 
பிர்லைபானெது. அளசபாலபா  ்தளழசசத்ள்த 
வழங்கககூடிய சிற்ந்த மூலைபாகும். 
அளசபாலபா சபாகு்டிககு குளற்ந்த அேவு 
மு்தலீடு ள்பாதுைபானெது. இது நல்ல தீவனெம் 
ைறறும்  உயிர உரத்திற்கபானெ குளற்ந்த 
விளல ்்கபாண்ட ைபாறறு தீரவபாகும்.

அதொைா ெளர்ப்பு முமைகைள் :
அளசபாலபாளவ வேரப்்தற்கபானெ ஒரு 

குேத்ள்த உருவபாக்க ளவணடும்.

அளசபாலபா சபாகு்டி குேத்ள்த 
உருவபாககுவ்தறகு, ஓரேவு நிழலபானெ 
்குதிளயத் ள்தர்ந்்தடுத்்தபால் மி்கவும் 
சிறபபு, ஏ்னெனில் அளசபாலபாவுககு 30% 
சூரிய ஒளி ள்தளவப்டுகிறது. அதி்க 

சூரிய ஒளி வேரசசிளய ்பாதிககும். 
ைரத்தின அடியில் உள்ே ்குதி 
ஏறற்தபாகும்.

்்ரிய அேவில் அளசபாலபாளவ 
வேரக்க முடிவு ்சய்்தபால், சிறிய 
்கபானகிரீட ் ்தபாடடி்களே உருவபாக்கலபாம், 
இல்ளல்யனில் நீங்கள் விரும்பும் எ்ந்த 
அேவிலும் குேத்ள்த உருவபாக்கலபாம்.

குேத்திறகு ைணளணத் ள்தபாணடி, 
ைணளண சைன ் சய்்தபின, ்தணணீர 
இழபள்த் ்தடுக்க பிேபாஸ்டிக ்தபாளே 
்தளரயில் சுறறி ்ரப்வும். குேம் 
குளற்ந்தது 20 ் ச.மீ ஆழத்தில் இருக்க 
ளவணடும்.

குேத்தில் உள்ே பிேபாஸ்டிக ்தபாளில் 
ஒளர ைபாதிரியபா்க  ைணளண ்ரப்  
ளவணடும். 2 மீ x 2 மீ அேவுள்ே 
குேத்திறகு 10-15 கிளலபா ைண 
ளசரக்கவும்.

அளசபாலபாவுககு நனறபா்க வேர 
ைணிசசத்துத் ள்தளவ, இ்தறகு ைபாடடு 
சபாணம் + சூப்ர ்பாஸ்ள்ட 
்யன்டுத்்தலபாம். 

சாகுபடி
அமசாலா சாகுபடி ேறறும அதன் பயன்பாடுகள்
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அடுத்து, சுைபார 10 ் ச.மீ அேவிறகு 
குேத்தில் நீளர நிரப்வும். பினனெர 
குேத்ள்த 2 மு்தல் 3 நபாட்கள் வளர 
அப்டிளய விடடுவி்ட ளவணடும்.

2-3 நபாட்களுககுப பிறகு குேத்தில் 
அளசபாலபா வித்துக்களே ளசரக்க 
ளவணடும்.

2 வபாரத்திறகுப பிறகு அறுவள்ட 
்்தபா்டங்கலபாம். 2 மீ x 2 மீ அேவுள்ே 
குேத்திலிரு்நது, நீங்கள் ஒவ்வபாரு 
நபாளும் 1 கிளலபா அளசபாலபா அறுவள்ட 
்சய்யலபாம்.

 கைால்நம்கைளுக்கு தீெ்னம்
அளசபாலபாவில் மி்க அதி்கைபானெ 

புர்தங்கள், அமிளனெபா அமிலங்கள், 
ளவட்டமின்கள் (ளவட்டமின ஏ, 
ளவட்டமின பி12, பீட்டபா ்களரபாடடின) 
ைறறும் ்தபாதுக்கள் உள்ேனெ, எனெளவ 
இது ்கபால்நள்ட்களுககு மி்கசசிற்ந்த 
ஊட்டசசத்து உணவபாகும். ளைலும், 
அளசபாலபாவில் குளற்ந்த லிகனின 
உள்ேது. எனெளவ ்கபால்நள்ட்களுககு 
எளிதில் ஜீரணைபாகும்.

ள்கபாழி்களுககு அளசபாலபா 
அளிப்்தபால் எள்ட ைறறும் முடள்ட 
உற்த்திளய அதி்கரிக்கச ்சய்கிறது. 
1.5 - 2 கிளலபா அளசபாலபா வழக்கைபானெ 
தீவனெத்து்டன இளணத்து 
்கபால்நள்ட்களுககு ்்கபாடுககும் ள்பாது 
்பால் உற்த்தி 15-20% வளர 

அதி்கரிககும். ஆடு, ் னறி, முயல் ைறறும் 
மீன்களுககு அளசபாலபாளவ 
உணவளிக்கலபாம்.

உயிர் உரம்
 அளசபாலபா வளிைண்டல 

ளநடரஜளனெ கிரகித்து இளல்களில் 
ளசமிககிறது. ்நல் சபாகு்டி வயலில் 
இடடு வேரககும் ள்பாது  20% ை்கசூளல 
அதி்கரிக்கச ்சய்கிறது.

கைமள கைட்டுப்பாடு
 ்நல் வயல்்களில், அளசபாலபா ஒரு 

்தடிைனெபானெ அடுகள்க உருவபாககி, 
்களே்களே ்கடடுப்டுத்துகிறது. இது 
நீர ஆவியபா்தல் வீ்தத்ள்த குளறககிறது 
ைறறும் ைணணின ஈரப்்தத்ள்த நீண்ட 
நபாட்களுககு ்ரபாைரிககிறது.

வகைாசு கைட்டுப்பாடு
   அளசபாலபா ்்கபாசு வேரபபு 

்சயல்முளறளய ்கடடுப்டுத்தும் 
ைற்றபாரு திறளனெக ்்கபாணடுள்ேது.

அதொைா வித்துக்கைள் எங்தகை 
ொங்கைைாம்?

  அரசு ளவேபாணளைத் துளற, 
்கபால்நள்டத்துளற  அல்லது ளவேபாண 
ஆரபாய்சசி நிளலயங்களில்  அளசபாலபா 
வித்துக்களேப  ்்றலபாம். ளைலும் 
ஆனளலன வளலத்்தேங்களில் இரு்நதும் 
அளசபாலபாளவ வபாங்கலபாம்.

இ. ஸ்ரீச்தவி, 
முதுநிளல ைபாணவி, ளவேபாண நுணணுயிரியல் துளற, 

அணணபாைளலப ்ல்்களலக்கழ்கம். 

மினனெஞசல்: sridevi100297@gmail.com
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கடைநத மின்ைதழுக்காை ைாசகரகளின் கருததுக்கள்10இதழ் - 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!

அனபுள்ே ஆசிரியருககு,

வணக்கம்! உங்களின வபாச்கர 
கூட்டத்தில் நபானும் ஒருவன. மி்க எளிய 
்தமிழில் நல்ல ்கருத்தியல் ளநபாக்கத்ள்தபாடு 
ந்டத்தும் இ்ந்த இ்தழ ைக்களே 
்்ரும்்பானளையபா்க விளரவில் 
்சனறள்டய என வபாழத்துக்கள். 
விவசபாயத்துளற சபார்ந்த ்கல்லூரி 
ைபாணவர்கள் ைறறும் ஆசிரியர்களும் 
இ்ந்த மினனி்தழில் எழுதும் அளனெத்து 

்கடடுளர்களும் சமு்தபாயத்துககு 
அவசியைபானெ ் திவு்கள். ளவேபாண துளற 
சபார்ந்த அளனெவளரயும் ஒளர இ்டத்தில 
ஒருஙகிளணத்து அவர்களே 
்ள்டப்பாளியபா்க ைபாறறிய ்்ருளை 
அகரிசகதி மினனி்தளழளய ளசரும். 
உங்கேபால் நிளறய இேம் விவசபாயி்கள் 
வருங்கபாலத்தில்  உருவபானெபாலும் 
ஆசசரயம் இல்ளல.

-ஹரிஹரசுகைன, திருொரூர்.



29இதழ் - 18, ஆவணி

காரடூன் ைழி மைளாணவே



30இதழ் - 18, ஆவணி



31இதழ் - 18, ஆவணி

வொ. ஹரிஹரன
இளநிமை தெளாண்மை இறுதியாண்டு ைாைெர், அண்ைாைமைப் பல்கைமைக்கைழகைம். 

மின்னஞெல்: chokkalingamkkdi@gmail.com



32இதழ் - 18, ஆவணி

பரைபபாளர்  
ல.மீைா, உதவிப் தபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ் பத்மாவதி 
ததாட்்க்கைமைக் கைல்லூரி, திண்டுக்கைல்.  

மின்னஞெல்: l.meena2795@gmail.com



33இதழ் - 18, ஆவணி



34இதழ் - 18, ஆவணி



35இதழ் - 18, ஆவணி

- ல.மீைா



36இதழ் - 18, ஆவணி



37இதழ் - 18, ஆவணி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



38இதழ் - 18, ஆவணி

அனபுள்ே வபாச்கர்களுககு 
வணக்கம்,

அகரிசகதியின ்க்ட்ந்த 
மினனி்தழ்கள் ் ல்ளவறு ்தரப்ட்ட 
வபாச்கர்களி்டம் ்சனறு 
ளசர்நதுள்ேது. அகரிசகதி 
மினனி்தழ துவஙகி 17 இ்தழ்களே 
்வறறி்கரைபா்க ்க்ட்நதுள்ேது.

விவசபாயம் இளணய்தேம் 
ைறறும் விவசபாயம் ் சயலி துவஙகி 
ஆறு ஆணடு ்கபாலம் முடி்நது ஏழபாம் 
ஆணடில் அடி எடுத்து 
ளவத்திருககிளறபாம். ்்தபா்டர்நது 
எங்களே ளைம்்டுத்திக ் ்கபாள்ே 
உறுதுளணயபாய் உள்ே வபாச்கர்கள் 
ைறறும் ்யனெபாேர்களுககு நனறி. 
உங்களுள்டய ச்நள்த்கங்களே 
எங்களின மு்கப்க்கம் அல்லது 
மினனெஞசல் அல்லது அளலள்சி 
வபாயிலபா்கவும் ள்கட்கலபாம், 
ச்நள்த்கங்களுககு ளவேபாண 
வல்லுநர்களி்டம் ்தில் ்்றறு 
தீரவு்களே வழஙகுகிளறபாம்.

ஒவ்வபாரு வபாரமும் 
்வள்ளிகிழளை ்கபாளல 6 ைணிககு 
www.vivasayam.org எனற 
எங்கேது இளணய்தேத்திலும் 
ைறறும் விவசபாயம் ்சயலியிலும் 

மினனி்தளழ ் வளியிடுகினளறபாம். 
எனெளவ எங்கேது ்சயலிளய 
்தரவிறக்கம் ் சய்து ளவத்திரு்ந்தபால் 
அதுளவ உங்களுககு இ்தழ 
்வளியபாவள்தயும் ைறற 
ளவேபாணளை சபார்ந்த 
்சய்தி்களேயும் அறிவிபபில் 
்கபாடடும். இ்தனமூலம் நீங்கள் 
எளிதில் எங்கேது மினனி்தளழ 
்டிக்க ைறறும் பின்றற முடியும். 
விவசபாயி்களும், ளவேபாண 
ைபாணவர்களும், விஞ்பானி்களும், 
ள்ரபாசிரியர்களும், ளவேபாண 
்்தபாழில் முளனெளவபார்களும் 
்்தபா்டர்நது அகரி சகதி இ்தழுககு 
்தங்களுள்டய ்கருத்துக்கள், 
்கடடுளர்கள் ைறறும் விேம் ர்ங்களே 
வழஙகி எங்களே 
ளைம்்டுத்திக்்கபாள்ே உ்தவுைபாறு 
ள்கடடுக்்கபாள்கிளறன.

ஆசிரியர பக்கம

- சிறப்பாசிரியர, அகரி சகதி.


