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இந்தியாவில் அந்நிய பூச்சி 
இனங்களின் ஆதிக்கம்

்கழனியும் செயலியும்

மானாவாரிப் பருத்தியில் 
ம்கசூல் சபருககும் வழி்கள்
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பயிர் சார்ந்து மேற்கொள்ள மேண்டிய 
பாதுகொப்பு நடேடிக்கெகெள குறித்தும் 

நில ேறறும் கெ்ள மேறுபாட்டினால் 
தஙகெ்ளது குறிப்பிட்ட ேறறும் தனிப்பட்ட 
மத்ேகெளுககொகெ விேசாயிகெளுககு 
பல்மேறு தகெேல்கெள மத்ேப்படுகின்றன. 
இத்ன சாத்தியோககும் ஒருே்கெ 
கொரணிகெம்ள மே்ளாண் ்சயலிகெள. 
்சன்ற கெட்டு்ரயின ்தாடர்ச்சியாகெ 
மேலும் சில மே்ளாண் ்சயலிகெளும் 
அேறறின பயனகெளும்....

 e-NAM
இச்்சயலி சிறு விேசாயிகெள 

மே்ளாண்ேணிகெ கூட்ட்ேப்பு, மே்ளாண் 
ேறறும் விேசாய நலத்து்்றயினரால் 
அறிமுகெம் ்சயயப்பட்டது. NAM 
(National Agricultural Market) 
அதாேது மதசிய மே்ளாண் சந்்த. 
இச்்சயலியின மநாககெோனது 
விேசாயிகெள வி்ல நிலேரஙகெ்்ள 
அறிந்து ் கொண்டு தஙகெள ் பாருட்கெ்்ள 
விறப்ன ் சயயவும், வியாபாரிகெள ஏலம் 
மகெட்கெவும் ேழிே்கெ ்சயேமத. 
்பாருட்கெளின ேரத்து ேறறும் வி்ல, 

ோஙகெ ேறறும் விறகெ ஏதுோகெ 
தகெேல்கெ்்ளயும் உள்ளடககி உள்ளது. 
இச்்சயலியானது நாடு முழுேதும் 
ஒற்்ற சா்ளரோய திகெழ்ந்து ் பாருட்கெளின 
மநரடி ்கொளமுதல் வி்லயி்ன 
விேசாயிகெம்ள தீர்ோனிககெ ேழி 
்சயகி்றது. ஒவ்ோரு ேண்டியிலும் 
மே்ளாண் ்பாருட்கெளின தர நிர்்ணய 
ஆயவுகெள மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

விெசடாயிகளுக்கு :
• இ்டத்தரகெர்கெள இனறி தாஙகெள 

வி்்ளவித்த ்பாருட்கெளுககு 
தாஙகெம்ள மநரடியாகெ வி்ல 
நிர்்ணயம் ்சயது விறப்ன 
்சயயலாம். இதனால் அேர்கெளின 
முதலீட்டிறகு ஏற்ற இலாபத்தி்ன 
்ப்ற இயலும்.

• விறப்ன கூடத்தில் மே்ளாண் 
்பாருட்கெளின ேரத்தி்ன அறிந்து 
்கொள்ளலாம்.

• ்பாருட்கெளுககொன கு்்றந்தபட்ச 
ேறறும் அதிகெபட்ச வி்லயி்ன 
்தரிந்து ்கொள்ளலாம்.

• விேசாயிகெள தாஙகெள நிர்்ணயித்த 
வி்லயில் ்பாருட்கெ்்ள 
விறப்னயாகும் ே்ர அேற்்ற 
கு்்றந்த ோட்கெயில் அந்த 

வவளாண் செயலி்கள்

்கழனியும் செயலியும்
(பகுதி -2)
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மசமிப்பு கிடஙகிமலமய 
்ேத்துக்கொள்ளலாம்.
    வியடாபடாரிகளுக்கு :

• விறப்னககு உள்ள மே்ளாண் 
்பாருட்கெ்்ள ஏலம் மகெட்கெலாம்.

• ஏலம் மகெட்ட ் தா்கெயி்ன ோற்றம் 
்சயது ்கொள்ளலாம்.

• தி்றந்தநி்ல ஏலத்தில் அதிகெபட்ச 
ேறறும் கு்்றந்தபட்ச 
ஏலத்்தா்கெயி்ன அறிந்து 
்கொள்ளலாம்.

• ஏலம் ்ேன்றேர், ஏலத்தின 
விபரஙகெ்்ள ்தரிந்து ்கொண்டு 
தஙகெள கெருத்துகெ்்ள 
்தரிவிககெலாம்.

விற்பமையடாளரகள்
• விறப்னயா்ளர்கெள, ஏறறுேதி 

யா்ளர்கெள, சிறு ேறறும் குறு 
ேணிகெர்கெள, ேதிப்பு கூட்டுமோர் 
மபானம்றாரும் ்பாருட்கெ்்ள எந்த 
சந்்தயிலிருந்தும் ்பறறுக 
்கொள்ள இயலும்.

• அேர்கெ்ளது இருப்மபா அல்லது 
அேர்கெள சார்ந்த இ்டத்தரகெர்கெள 
இருப்மபா அேசியமில்்ல.

• வியாபாரிகெள அதிகெோகும் 
பட்சத்தில், சரியான வி்லககொன 
மபாட்டியும் அதிகெோகும். இதனால் 
சரியான வி்லயி்ன 
்பாருட்கெளுககு நிர்்ணயம் 

்சயதிடலாம்.
 வபடாதுப்பயனகள்

• ்ேளிப்ப்டயான ேர்த்தகெம்
• ்பாருட்கெளுககு சரியான வி்ல 

ேழஙகுதல்
• தர நிர்்ணயம், மசமிப்பு ேசதி
• நி்லத்த வி்ல, நுகெர்மோர் 

பயனபாடு
•  சீரான ப்ணபரிேர்த்த்னகெள
• சந்்தகெளுககொன மேம்படுத்தப்பட்ட 

அணுகுமு்்ற
-வதடா்ரும்...

கட்டுரையாளர்

ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநி்ல மே்ளாண் ோ்ணவி, 

உழவியல் து்்ற,  அண்்ணாே்லப் பல்கெ்லககெழகெம். 
மினனஞசல்: agriharini@gmail.com 

கட்டுரையாளர்

ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநி்ல மே்ளாண் ோ்ணவி, 

உழவியல் து்்ற,  அண்்ணாே்லப் பல்கெ்லககெழகெம். 
மினனஞசல்: agriharini@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agriharini@gmail.com
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தென்ன ஒரு முககிய எண்்்ணய 
வித்துப்பயிராகும். ் தன்ன்ய 

பல ே்கெப் பூச்சிகெள தாககி மசதம் 
வி்லவிப்பதால் மதஙகொய உறபத்தி 
கு்்றய ோயப்புள்ளது. இந்த கெட்டு்ரயில் 
்சம்பான சிலந்தி தாககுதலால் 
்தன்னயில் ஏறபடும் பாதிப்பு ேறறும் 
மேலாண்்ே ேழிமு்்றகெ்்ள பறறி இந்த 
கெட்டு்ரயில் கொ்ணலாம். இந்த ் சம்பான 
சிலந்தியின தாககுதல் முதனமுதலாகெ 
்ேகசிகமகொவின குமரமரா ோநிலத்தில் 
கீப்பர் எனபேரால் 1965 ஆம் ஆண்டு 
்தனனத்மதாப்புகெளில் கெண்டறியப்பட்டது. 
இந்தியாவில், ்சம்பான சிலந்தியின 
தாககுதல் ்தன்னயில் 1998 ஆம் 
ஆண்டு மகெர்ளாவின எர்்ணாகு்ளம் 
ோேட்டத்தில் உள்ள அம்பலூர் சுறறு 
ேட்டாரப்பகுதியிலும், அண்்ட 
ோநிலோன தமிழ்நாட்டில் 1999 ஆம் 
ஆண்டு இதன தாககுதல் ்தனனந் 
மதாப்புகெளில் கெண்டறியப்பட்டது. 

தறமபாது இந்தியாவில் ்தன்ன 
சாகுபடி ்சயயப்படும் அ்னத்து 
பகுதியிலும் இதன தாககுதல் 
கெண்டறியபட்டுள்ளது. எனமே 
இககெட்டு்ரயில் இேறறின மசதம் ேறறும் 
மேலாண்்ே மு்்றகெ்்ள பறறி 
கொண்மபாம்.

ெளரச்சி பருெம்
சிலந்தியானது 200-250 

்ேககெரான அடர்த்தி உ்டயது உடலின 
முனபு்றம் இரண்டு பககெமும் இரண்டு 
கொல்கெ்ளாகெ ்ோத்தம் 4 கொல்கெள 
உள்ளன. ்பண் சிலந்தியானது 20-
100 முட்்டகெ்்ள அதன ்ோத்த 
ோழ்நா்ளான 7-10 நாட்கெளில் இடுகி்றது. 
சிலந்தியானது, மகொ்ட கொலத்தில் அதிகெ 
இனப்்பருககெ தி்றன ேறறும் குறுகிய 
ோழ்க்கெ சுழறசி ஆகிய கொர்ணஙகெ்ளால் 
சிலந்தியின எண்ணிக்கெ ேறறும் 
தாககுதல்  அதிகெோகெ கொ்ணப்படுகி்றது. 
இந்த சிலந்தி பூச்சியானது கொறறு 
ேழியாகெ பரவுகி்றது. சராசரியாகெ 11-12 

பூச்சி வமலாண்்ம

சென்்ன்யத் ொககும் செம்பான் சிலந்தியின் 
பாதிப்பும் அவற்றின் வமலாண்்ம  மு்ை்களும்
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நாட்கெளில் ஒரு த்லமு்்ற 
முடிந்துவிடுகி்றது.

வசம்படான சிலந்தியின ஒருங்கிமைந்த 
மைலடாணமை முமைகள்

்சம்பான சிலந்தி ேகெரந்த 
மசர்க்கெககு பி்றகு ே்ளரும் குரும்்பகெள 
ேறறும் இ்ளஙகொயகெளின ்தாட்டுககு 
அடியில் இருந்து ் கொண்டு மிருதுோன 
திசுககெ்்ளத் தாககி அதன சாறறி்ன 
உறிஞசி ோழ்கி்றது. அவோறு 
உறிஞசப்பட்ட பகுதி உலர்ந்தும், பழுப்பு 
நி்றோகெவும் ோற்றம் அ்டகி்றது. 
தாககெப்பட்ட குரும்்பகெள ே்ளர்ச்சி 
அ்டந்து இ்ளஙகொயகெ்ளாகெ ோறும்மபாது 
பழுப்பு நிரப்பகுதியின அ்ளவு 
அதிகெோேதுடன பல சிறிய ் ேடிப்புகெளும் 
மதானறுகின்றன. ்சம்பான சிலந்தி 
பாதிககெப்பட்ட மதஙகொயகெள சிறுத்து 
விடுேதுடன, அதன உளம்ள இருககும் 
பருப்பின கென அ்ளவும் மிகெவு கு்்றந்து 
விடுகி்றது. ஒனறிலிருந்து ஆறு ோதக 
குரும்்பகெள ேறறும் இ்ளஙகொயகெள 
இவே்கெயான தாககுதலுககு 
ஆ்ளாகின்றன.

• ்சம்பான சிலந்தியினால் அதிகெம் 
தாககெப்பட்டு உதிர்கின்ற 

குரும்்பகெ்்ள ேண்ணில் 
பு்தத்மதா அல்லது எரித்மதா 
அழிககெ மேண்டும்.

• ஊடுபயிர் ச்ணப்்ப - ஆண்டிறகு 
4 பயிர்கெள ேறறும் தடுப்பு ேரப்பு 
பயிராகெ சவுககு ேரஙகெ்்ள 
ே்ளர்ப்பதன மூலம் இச்சிலந்தி 
மேலும் பல ேரஙகெ்்ள தாககொேல் 
தடுககெலாம்.

• மத்ேயான அ்ளவு நீர் பாயச்சுதல் 
அேசியம்.

• பரிந்து்ரககெப்பட்ட அ்ள்ே விட 
யூரியா 1.3 கி.கி, சூப்பர் பாஸமபட் 
2.0 கி.கி. ேறறும் மியூமரட்  ஆஃப் 
்பாட்டாஷ்  3.5 கி.கி/ 
ேர்ோனறிறகு/ ஆண்டிறகு 
அதிகெோகெ உரமிடுேதன மூலம் 
சிலந்தித் தாககுதலின எதிர்ப்பு 
சகதி்ய ்தன்னயில் 
அதிகெரிககெலாம்.

• டி்ரஅமசாபாஸ  5 மி.லி/லி 
அல்லது மோமனாகுமராட்மடாபாஸ 
2 மி.லி/ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 
கெலந்து ்தளிககெலாம். ்தனனம் 
பா்லகெள, குரும்்பகெள ேறறும் 
இ்ளஙகொயகெளின மீது நனகு 
படும்படி ஒரு ோத இ்ட்ேளியில் 

பூச்சி தடாக்குதலின மசதம் ைற்றும் அறிகுறிகள்
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கட்டுரையாளர்

2 மு்்ற ்தளிககெவும். தாேரச் 
சிலந்தி ்கொல்லிகெ்்ள 45 நாட்கெள 
இ்ட்ேளியில் 1-6 ோதம் 
குரும்்பகெளின மேல் நனகு 
படும்படி ்தளிககெ மேண்டும். 
அசாடிராகட்டின அ்ர சதம், 5 
மி.லி/லி தண்ணீரில் கெலந்து முதல் 
மு்்றயாகெவும், மேப்்பண்்்ண 3 
சதம், 30 மி.லி ்ய 1 லிட்டர் 
தண்ணீர் கெலந்து இரண்டாேது 
மு்்றயாகெவும் ராககெர் 

்கெத்்தளிப்பான மூலம் 
்தளிககெலாம்.

• மோமனாகுமராட்மடாபாஸ அல்லது 
கொர்மபாசல்பான 2.0 மி.லி ேருந்்த 
1 லிட்டர் தண்ணீரில் கெலந்து மேர் 
மூலம் ்சலுத்தி கெட்டுப்படுத்தலாம். 
அவோறு ்சயேதறகு முனபு 
முதிர்ச்சிய்டந்த கொயகெ்்ள 
பறித்து விடமேண்டும் அல்லது 
ேருந்து ்சலுத்தி  45 நாட்கெள 
கெழித்து கொயகெ்்ள பறிககெமேண்டும்.

சீ.சின்னதுரை, கி.இலக்கியா மற்றும் 

மு.ம.மமௌதம்
முதுநி்ல மே்ளாண் பட்டதாரிகெள, பூச்சியியல் து்்ற. 
தமிழ்நாடு மே்ளாண்்ேப் பல்கெ்லககெழகெம், மகொ்ே. 

மினனஞசல்: durai0850@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=durai0850@gmail.com
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அனபார்ந்தேர்கெம்ள!!

ே்ணககெம்

அகரிசகதி ேழியாகெ விேசாயம் சார்ந்த பல பணிகெ்்ள நாஙகெள முன்னடுத்து 
ேருகினம்றாம் எனப்த நீஙகெள அறிவீர்கெள.

அந்த ேரி்சயில் இமதா புதிய திட்டம் ஒன்்ற ேடிே்ேத்துளம்ளாம் 
இ்்ணய உலகில் SAAS , PAAS என்ற பல திட்டஙகெள ்ேன்பாருள சார்ந்து 
இயஙகிேருகின்றன. உலகின SAAS நகெரோகெ ்சன்னதான வி்ளஙகிேருேதாகெவும் 
்சயதிகெள ் தரிவிககின்றன. அேர்கெளுககும் உதவும் ே்கெயிலும்  இமதா உஙகெளுககொகெ 
OAAS என்ற திட்டத்தி்ன ்சயல்படுத்திட உளம்ளாம் OAAS எனபது Oil As A 
Service எனபமத இதன மநாககெம் தமிழகெத்தில் உள்ள அ்னத்து ேரச்்சககு எண்்்ணய 
உறபத்தியா்ளர்கெ்்ளயும் ஒருஙகி்்ணத்து இ்்ணயம் ேழியாகெ வீட்டு ச்ேயலுககுத் 
மத்ேயான மதஙகொய எண்்்ணய, கெட்ல எண்்்ணய, எள எண்்்ணய ேறறும் 
வி்ளக்கெண்்்ணய, ் லேன கிராஸ உட்பட  எண்்்ணயகெள அ்னத்தும் இஙமகெ கி்டககும்.

இது ேட்டுேல்ல.. வி்ரவில் ேற்ற்ேயும் ேரும்....

நீஙகெள எஙகெளுககு ்சயயமேண்டியது எல்லாம் இதுதான.. உஙகெளூரில் யாரும் 
ேரச்்சககு எண்்்ணய ஆட்டிக்கொண்டிருந்தால் அேர்கெ்்ள எஙகெள த்ளத்தில் 
இ்்ணயச்்சால்லுஙகெள.

தரச்சானறுகெளுடன ் சயல்படும் ஒட்டு்ோத்த ேரச்்சககு எண்்்ணய நிறுேனஙகெ்்ள 
ஒமர இடத்தில் ்கொண்டு ேருகிம்றாம்.

யாருகமகெனும் எண்்்ணய மத்ேயாகெ இருந்தால் இந்த த்ளத்திலமய ோஙகுஙகெள. 
உஙகெளுககொகெ ஒட்டு்ோத்த எண்்்ணய நிறுேனஙகெ்்ளமய ஒமர இடத்தில் ்கொண்டு 
ேருகினம்றாம்.

நனறி!
அனபுடன

்சல்ேமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

மேலும் விபரஙகெளுககு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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தெமலாசியா  கிரிஸமடட்டா என்ற 
தாேரவியல் ்பயர் ்கொண்ட 

இத்தாேரம் தமிழில் “மகொழிக்கொண்்ட” 
எனறு அ்ழககெபடுகி்றது. இத்தாேரம் 
அழகு ்சடிகெ்ளாகெவும் ேறறும் 
ோ்லகெளில் அழகு மசர்ககெ 
ோ்லகெளுககு  இ்டமய ்ேத்து 
கெட்டவும் பயனபடுகி்றது. மேலும் 
இத்தாேரத்தின எல்லா பாகெஙகெளும் 
ேருத்துே கு்ணஙகெ்்ள ் கொண்டுள்ளது. 
இது ஆப்பிரிககொ, ்தன அ்ேரிககொ, 
இந்தியா ேறறும் ஆசியாவின சில 
பகுதிகெளில் ்பாதுோகெ 
ே்ளர்ககெப்படுகி்றது. இ்லகெள 2-4 
அஙகுல நீ்ளம் ேறறும் பச்்ச கெலந்த 
ஊதா அல்லது சிேப்பு நி்றத்தில் 
இருககும். ேலர்கெள அடர் இ்ளஞசிேப்பு 
ேறறும் ஆரஞசு நி்றத்தில் கொ்ணப்படும். 
இத்த்ன சி்றப்பு்டய இத்தாேரத்தின  
சாகுபடி ்தாழில்நுட்பஙகெ்்ளப் 
இககெட்டு்ரயில் விரிோகெக கொண்மபாம்.

ைருத்துெ பயனகள்
மகொழிக்கொண்்ட்சடியின 

பாகெஙகெள உடல் மசார்வு, இதயம் 
சம்பந்தோன மநாயகெள, ் ேள்்ளப்படுதல் 
ேறறும் எலும்பு ் தாடர்பான வியாதிகெ்்ள 
கு்ணப்படுத்தும் ேருந்தாகெ பயனபடுகி்றது. 
அதன வி்தகெள “கெல்லீரல்-்ேப்பத்்த” 
அகெற்றவும், கெண்பார்்ே்ய  
மேம்படுத்தவும் பயனபடுத்தப்படுகின்றன. 

மகொழிக்கொண்்ட ்சடியின பூககெள 
மூச்சுத்தி்ண்றல், இரத்தககெ்ளரி ேலம், 
ரத்தககெசிவு, இரத்தப்மபாககு ேறறும் 
ேயிறறுப்மபாககு ஆகியேற்்ற 
கு்ணப்படுத்தும் ேருந்தாகெ பயனபடுகி்றது.

மகொழிக்கொண்்ட ்சடியின 

இ்லகெள ேயிறறுப்மபாககு, ோதவிடாய 

இரத்தப்மபாககு ேறறும் வீககெம் மபான்ற 

வியாதிகெளுககு சிகிச்்சயளிககெ 

ேருத்துேத்தில் பயனபடுத்தப்படுகின்றன.

மருத்துவம் மற்றும் அழகு ொவரமா்க பயன்படும் 
வ்காழிகச்காண்்டை ொகுபடி சொழில்நுடபங்கள்

ொகுபடி
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ைண ைற்றும் தடபவெப்பநிமல
நல்ல ேடிகொல் ேசதி உள்ள 

கெளிேண் ேறறும் ் சம்ேண் நிலப்பகுதிகெள 
மகொழிக்கொண்்ட பயிரிட உகெந்தது. 
ேண்ணின கொர அமில தன்ே 6.5ககும்  
அதிகெோகெ இருககெ கூடாது. நல்ல சூரிய 
்ேளிச்சம் உள்ள இடஙகெளில் நன்றாகெ 
ே்ளரும் தன்ேயு்டயது. 
மகொழிக்கொண்்ட ே்ளரும் பருேத்தில் 
அதிகெ ் ேளிச்சமும் பூ பூககும் சேயத்தில் 
கு்்றந்த அ்ளவு ் ேளிச்சம் இருந்தால் 
அதிகெ ேகெசூல் கி்டககும்.

இைப்வபருக்கம்
மகொழிக்கொண்்ட தாேரத்்த 

வி்தகெள மூலம் இனப்்பருககெம் 
்சயயலாம். வி்தகெள சிறிய அ்ளவில் 
கொ்ணப்படுேதால் 1 கிராம் வி்தகெளில் 
இருந்து 500 கும் மேறபட்ட ் சடிகெ்்ள 
உருோககெலாம்.

விமத அளவு ைற்றும் 
நடாற்ைங்கடால் மைலடாணமை
மகொழிக்கொண்்ட்ய ஒரு ஏககெர் 

நடவு ்சயய 400கிராம் வி்தகெள 
மபாதுோனது. எனமே ஒரு ஏககெர்  நடவு 
்சயய 4 ் சனட் பரப்ப்ளவு உள்ள இடம் 
நாற்றஙகொலுககு மத்ேப்படும். மேட்டு  
பாத்தி நாற்றஙகொல் அ்ேத்து வி்தகெ்்ள 
ே்ணலுடன கெலந்து மேறபரப்பில் வி்தத்து 
விடமேண்டும், ்பாதுோகெ 
மகொழிக்கொண்்ட வி்தகெள 7-14 
நாட்கெளிலில் மு்்ளககும், எனமே 
வி்தகெள மு்்ளககும் ே்ரயில் 
நாற்றஙகொல் பாத்தியில் மூடாககு 
அ்ேத்து பூோளி ் கொண்டு நீர் பாயச்ச  
மேண்டும். நாறறு விட்டதிலுருந்து 30ம் 
நாள நாறறுகெள ேயலில் நடுேதறகு 

தயாராகி விடும்.

நிலம் தயடாரித்தல் ைற்றும் ந்வு 
முமை

நிலத்்த நனகு உழுது தயார் 
்சயய மேண்டும், கெ்டசி உழவின 
மபாது நனகு ேககிய ்தாழு உரத்்த 
20 டன என்ற அ்ளவில் இட  மேண்டும். 
்பாதுோகெ ஜு் ல ோதம் முதல் ோரத்தில் 
பார்கெள  அ்ேத்து 20 X 20 அல்லது 
25 X 25 ்ச.மீ இ்ட்ேளியில் 
்சடிகெ்்ள நடவு ்சயதால் அதிகெ 
ேகெசூ்ல ்ப்றலாம்.

நீர மைலடாணமை
்சடிகெ்்ள நடவு ் சயயும் முனனர் 

நடவு பாத்திகெளில் நீர்பாயச்சி பினனர் 
நடவு ் சயய மேண்டும். ் சடிகெ்்ள நட்ட 
மூன்றாேது நாள உயிர் பாசனமும், 
பினனர் ேண்ணின தட்ப ்ேட்ப 
நி்லகெ்்ள ்பாறுத்து 4 முதல் 5 
நாட்கெளுககு ஒரு மு்்ற நீர் பாயச்ச 
மேண்டும்.

கமள மைலடாணமை
நடவு ் சயத 15ம் நாளில் ஒரு ் கெ 

கெ்்ளயும் பினனர் 40ம் நாளில் ஒரு 
்கெ கெ்்ளயும் எடுககெ மேண்டும்.

உர மைலடாணமை
மகொழிக்கொண்்ட ்சடிகெளில் 

அதிகெ வி்்ளச்சல் ் ப்ற 10:20:10 கிராம் 
த்ழ, ேணி  ேறறும் சாம்பல் சத்துககெ்்ள 
ஒரு சதுர மீட்டருககு இட மேண்டும். 
பினனர் ஒரு ஏககெருககு 40 கிமலா 
17:17:17 கெலப்பு உரத்்த ்சடிகெ்்ள 
நட்ட 15ேது நாள  ்சடிகெளின மேர் 
பகுதியில் இட்டு  ேண் அ்்ணத்து நீர் 
பாயச்ச மேண்டும். இரண்டாம் கெ்்ள 
எடுத்த பினனர் ஒரு ஏககெருககு 60 
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கிமலா ் பாட்டாஷ் உரத்்த ் சடிகெளுககு 
இட்டு நன்றாகெ ேண் அ்்ணககெ 
மேண்டும்.

அறுெம் ைற்றும் ைகசூல்
நடவு ் சயத 60ம் நாளில் இருந்து 

்ோட்டு  விட ஆரம்பித்து விடும். பினனர் 
பூககெள இ்ளஞசிேப்பு நி்றோகெ ோ்ற 

ஆரம்பிககும்.

75ேது நாளில் இருந்து பூககெ்்ள 
அறுே்ட ் சயய ஆரம்பித்து விடலாம். 
கு்்றந்த பட்சம் ஒரு ்சடியில் நானகு 
மு்்ற அறுே்ட ்சயயலாம். ஒரு 
ஏககெருககு 1500 முதல் 2000 கிமலா 
ே்ர பூககெள ேகெசூலாகெ கி்டககும்.

1 முர்னவர். மு.வ. கருணா மெபா மமரி மற்றும்  
2 முர்னவர்.ப.மவணுமதவன

1 ஆராயச்சியா்ளர், மே்ளாண்்ே விரிோககெவியல்
1 மே்ளாண்்ே அறிவியல் நி்லயம், அருப்புகமகொட்்ட, விருதுநகெர்.

மினனஞசல்: jebamaryextn@gmail.com

கட்டுரையாளர்கள்

வடிவமைப்பு

ஸடைார் வீரா, சேலம்
மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிெகதி மின் ஊடை்கக குழு
செல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிெகதி இெழுககு விளம்பரம் ச்காடுக்க 99407 64680
என்ை வாடஸஅப் எண்ணிற்கு சொடைர்பு ச்காள்ளலாம்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=jebamaryextn@gmail.com
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அந்நிய பூச்சி இனஙகெள 
தற்சயலாகெமோ, ேனிதன 

மூலோகெமோ அல்லது மேறு கொரணிகெள 
மூலோகெமோ நேது நாட்டில் அ்ழயா 
விருந்தாளிகெ்ளாகெ நு்ழகின்றன. 
இவோறு ேரு்கெ தரும் பூச்சிகெள 5-20 
விழுககொடு ேட்டுமே பயிர்கெ்்ள 
தாககுகின்றன. இதன வி்்ளவுகெள மீ்ள 
முடியாததாகெவும் பல்லுயிர் 
்பருககெத்திறகு தீஙகு 
வி்்ளவிப்பதாகெவும் அ்ேகி்றது. 
இப்பூச்சிகெளின ேரு்கெ கொர்ணோகெ 
நம் நாட்டில் உள்ள மேறு பூச்சிகெளின 
எண்ணிக்கெ கு்்றேதறகும் 
அழிேதறகும் ேழிேகுககின்றன.

International Union For 
Conservation Of Nature (IUCN) 
ஆயவின படி சிகெப்பு பட்டியலில் இ்ே 
ேற்ற பூச்சி இனஙகெள அழிேதறகு 
இரண்டாேது அசச்சுறுத்தும் 

கொரணிகெ்ளாகெ திகெழ்கின்றன. இப்பூச்சிகெள 
பல்மேறு பயிர்கெ்்ள தாககுகின்ற 
கொர்ணத்தினால் இேற்்ற கெட்டுப்படுத்த 
அதிகெ கெேனம் ் சலுத்தப்பட மேண்டிய 
நி்லயில் இருககிம்றாம். எதிர் பாராேல் 
நு்ழயும் பூச்சிகெ்ளால் தாககுதலுககு 
உள்ளாகும் பயிர்கெள ேறறும் தாககுதல் 
மு்்றகெள அறியப்படாததால் இேற்்ற 
கெட்டுப்படுத்துதல் எனபது சறம்ற 
கெடினோனது. இத்ன கெட்டுப்படுத்தும் 
முதல் தீர்ோகெ மே்ளாண் அ்ேச்சகெத்தின 
கீழ் இயஙகும் பயிர் பாதுகொப்பு 
தனி்ேப்படுத்துதல் ேறறும் மசமிப்பு 
இயககுனரகெம் ்சயல்பட்டு ேருகி்றது. 
இதன கெண்கொணிப்பின கீழ் இ்றககுேதி 
்சயயப்படும் மே்ளாண் ்பாருட்கெளில் 
உள்ள கெ்்ள வித்துககெள, பயிர் தாககும் 
பூச்சிகெள ேறறும் மநாய தாககும் 
நுண்ணுயிர்கெ்்ள ஆயவு ்சயது 

பரவுே்தத் தடுககி்றது. (DIP Act, 

1914).

பூச்சியியல்

இந்தியாவில் அந்நிய பூச்சி 
இனங்களின் ஆதிக்கம்
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வ. 
எண் ப�ொது ப�யர் தொக்கும் �யிர்்கள் பூர்வீ்க நொடு

அறிமு்கப�டுததப�ட்ட 

வரு்டம்

1 ஆப�ிள் அசுவினி ஆப�ிள், ப�ொிக்்கொய் பதன்கிழக்கு 
அபெொிக்்கொ 1889

2 சொன ப�ொஸ் பசதில் 
பூசசி ஆப�ிள் சீனொ 1911

3 வவர முதுகுப 
அந்துபபூசசி

முடவ்டப்கொஸ், 
்கொளி�ிளவர்,  

முள்ளங்கி

ஐபரொப�ொ, 
பதற்கு ஆசியொ 

/ ்கிழக்கு 
ஆசியொ

1914

4 லன்டனொ நொவொய்பபூசசி ்கததிொிக்்கொய், ்கொப�ி , 
உண்்ிசபசடி ்கயொனொ 1915

5 �ஞ்சு பசதில் பூசசி எலுெிசவச ப்கொய்யொ 
துவவர சவுக்கு ஆஸ்திபரலியொ 1921

6 உருவளக்்கிழஙகு 
துவளப�ொன

உருவள, தக்்கொளி, 
்கததிொி புவ்கயிவல

வ்ட / பதன 
அபெொிக்்கொ 1937

7 வ�ன அசுவினி வ�னனியஸ் �ினி ்கிழக்கு ஆசியொ 1970

8 சூ�ொபுல் சொறு உறிஞ்சும் 
அசுவினி சூ�ொ புல் ெததிய 

அபெொிக்்கொ 1988

9 ்கொஃ�ி �ழம் 
துவளப�ொன ்கொப�ி வ்ட ்கிழக்கு 

அபெொிக்்கொ 1990

10 இவல துவளப�ொன தக்்கொளி ஆெ்க்கு வ்ட 
அபெொிக்்கொ 1991

11 �ருததி  ெொவுபபூசசி
�ருததி தக்்கொளி 

ெொதுவள பசம்�ருததி 
பவண்வ்டக்்கொய்

அபெொிக்்கொ 2005

12
்கழவல

குளவி
யூ்கலிபடஸ் ஆஸ்திபரலியொ 2006

13 �ப�ொளி ெொவுபபூசசி �ப�ொளி, ெல்ப�ொி
பெக்ஸிப்கொ /

ெததிய 
அபெொிக்்கொ

2007

14
பசொலனம்

ெொவுபபூசசி
�ருததி, தக்்கொளி பதன்கிழக்கு 

ஆசியொ 2012

15
தக்்கொளி 

ஊசிததுவளப�ொன
தக்்கொளி,

பதன

அபெொிக்்கொ
2014

16 ருப்கொஸ் பவள்வள ஈ பதனவன, ெொ, 
வொவழ, ப்கொய்யொ

ெததிய 
அபெொிக்்கொ 2016

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%AA%E0%AE%BE_%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D
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17 �வ்டபபுழு
ெக்்கொசபசொளம், 
்கரும்பு, பசொளம், 
பநல், �ருததி ,

ஆபொிக்்கொ 2018

18 ப�ொனப்டர்ஸ் பநஸ்டிங 
பவள்வள ஈ

எலுெிசவச, வொவழ, 
ப்கொய்யொ

ெததிய 
அபெொிக்்கொ 2018

ைக்கடாச்மசடாள பம்ப்புழு 
தடாயகம் ைற்றும் பரவியுள்ள 

பகுதிகள்:

ேககொச்மசா்ள ப்டப்புழுோனது 
அதன தாயகெேயான அ்ேரிககொ்ேத் 
தாண்டி ் நஜீரியாவில் ஜனேரி ோதம் 
2016 ஆம் ஆண்டு ோககொச்மசா்ளத்தில் 
தாககுேது கெண்டறியப்பட்டது. இதன 
தாககெோனது பல்மேறு நாடுகெளில் பரவி 
ேரும் நி்லயில் இந்தியாவில் 
முதல்முதலாகெ கெர்நாடகெ ோநிலம் 
சிேமோகொ வில் மே ோதம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு கெண்டறியப்பட்டது. மேலும், 
இத்ன சுறறியுள்ள ோநிலஙகெ்ளான 
தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, ்தலுஙகொனா 
ேகொராஷ்டிரா ேறறும் ஒடிஷாவிலும் 
பரவியுள்ளது எனபது குறிப்பிடத்தககெது.

படாதிப்பிற்கு உள்ளடாகும் 

பயிரகள்:

இதன ேககொச்மசா்ளத்தில் 

ேட்டுமில்லாேல் கெரும்பு, மசா்ளம், ் நல், 

பருத்தி, மகொது்ே, நிலககெட்ல 

்ேஙகொயம், தககொளி ேறறும் சிறுதானியப் 

பயிர்கெள உளளிட்ட 80 ே்கெயான 

பயிர்கெ்்ளத் தாககுகின்றது.

ெடாழ்க்மகச் சுழற்சி:

இரவு மநரஙகெளில் ்பண் அந்துப் 
பூச்சியானது 100 - 200 முட்்டகெ்்ள 
குவியலாகெ இடுேது ேட்டுமில்லாேல் 
பாதுகொப்பிறகொகெ மராேஙகெ்ளால் மூடி 
்ேககி்றது. முட்்டயானது 2-3 
நாட்கெளில் ் பாரிந்து ப்டப்புழுோனது 
்ேளிமயறும். முட்்டயிலிருந்து 
்ேளிேந்த புதிய புழுோனது பச்்ச 
நி்ற உடலுடனும் கெருப்பு நி்ற த்லயுடனும் 
கொ்ணப்படும். ே்ளர்ந்த புழுோனது 
பழுப்புக கெலந்த சிேப்பு நி்றத்தில் 
கொ்ணப்படும். இதன முகெத்தில் ஆஙகில 
எழுத்தான ‘Y’ ்ய திருப்பிப்மபாட்டது 
மபானறு ேஞசள நி்றத்தில் கொ்ணப்படும் 
.

மேலும் இதன ோல் பகுதியில் 
நானகு புளளிகெள உள்ளதால் பார்ப்பதறகு 
சதுரம் மபானறு மதாற்றேளிககி்றது. 
நனகு ே்ளர்ந்த புழுோனது 3-4 ் ச.மீ 
நீ்ளத்தில் இருககும். முதிர்ந்த புழுோனது 
ேண்ணிறகுள 2-8 ் ச.மீ ஆழம் ே்ர 
்சனறு கூட்டுப்புழுோகெ ோறி விடும். 
கூட்டுப்புழுவிலிருந்து ்ேளிேரும் 
அந்துப்பூச்சிகெள இரவு மநரஙகெளில் நனகு 
இயஙகெககூடிய்ே. முன இ்றக்கெகெள 
சாம்பல் கெலந்த பழுப்பு நி்றத்திலும் 
இ்றக்கெயின நுனி ேறறும் ேத்திய 
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கட்டுரையாளர்கள்

பகுதிகெளில் ் ேள்்ள நி்ற முகமகொ்ண 
அ்ேப்பிலும் கொட்சியளிககும். பின 
இ்றக்கெகெள ்ேள்்ள நி்றத்துடன 
ஓரஙகெளில் அடர் பழுப்பு நி்ற மகொடுகெள 
கொ்ணப்படும்.

அறிகுறிகள் :

இ்ளம் புழுககெள கூட்டோகெ 
இ்லயின அடிப்பு்றத்்தச்  சுரண்டித் 
தினறு மசதத்்த வி்்ளவிககும். 3-6 
ஆம் நி்ல புழுககெள இ்லயு்்றயினுள 
்சனறு கெடித்துண்டு பாதிப்்ப 
உண்டாகும்.  இதனால் இ்ல விரியும் 
மே்்ளயில் து்்ளகெள ேரி்சயாகெ 
கொ்ணப்படும் இதன கொர்ணோகெ பயிரின 
ே்ளர்ச்சி முறறிலும் பாதிப்ப்டகி்றது.

மைலடாணமை முமைகள் :
1.   ேய்ல நன்றாகெ உழுது அடி 

உரோகெ 250 கிமலா மேப்பம் 
புண்்ணாககு இடுேதனால் 
கூட்டுப்புழுவிலிருந்து அந்து 
ப்பூச்சிகெள ்ேளிேருேது 
கெட்டுப்படுத்தப்படும். வி்ளககுப் 
்பாறிகெள ்ெகடருககு ஒனறு 
என்ற அடிப்ப்டயில் ்ேத்து 
அந்துப்பூச்சியின நடோட்டத்்தக 

கெண்கொணிககெ மேண்டும்.

2. 50 கிராம் அ்ரத்த மி்ளகொய 
்பாடி்யயும் 2 கிமலா 
ேரத்தூ்்ளயும் கெலந்து முழஙகொல் 
அ்ளவுள்ள பாதித்த பயிரின 
இ்லயு்்றயினுள  இடமேண்டும்

3. பூச்சிகெ்்ளத் தாககும் 
பூஞசாண்கெ்ளான ்ேட்டா்ரசியம் 
ேறறும் நாமு்ரரா மபான்றேற்்றப் 
பயனபடுத்தி இப்பூச்சிகெ்்ளக 
கெட்டுப்படுத்தலாம்.

4. முட்்ட ஒட்டுனனிகெ்ளான 
டி்ரமகொகிரோ ேறறும் 
்டலிமனாேஸ மபான்றேற்்றப் 
பயனபடுத்தி இப்பூச்சியின 
முட்்டப் பருேத்்தக 
கெட்டுப்படுத்தலாம்.

5. ஸ்பனட்மடாரம் ேருந்தி்ன 10 
மி.லி. ஒரு மடஙககிறகு என்ற 
அ்ளவிலும் அல்லது இோ்ேகடின 
்பனமசாமயட் 5 எஸ.ஜி ேருந்தி்ன 
பத்து லிட்டர் தண்ணீருககு 5 
கிராம் என்ற அ்ளவிலும் ஒரு 
ஏககெருககு 200 லிட்டர் தண்ணீரில் 
கெலந்து குருத்துகெளில் ்தளிககெ 
மேண்டும்.

ந. மபானனுசாமி, ைா. ஈ. கார்த்திக். 
சி. இைவிவர்மன மற்றும் சீ. அபிநயா, 

பூச்சியியல் து்்ற, 
டாகடர் இராமஜந்திர பிரசாத் ேத்திய மே்ளாண்்ேப் பல்கெ்லக கெழகெம், 

சேஸத்திபூர், பீகொர், இந்தியா-848125.
மினனஞசல்: ponzhortz043@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ponzhortz043@gmail.com
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விவசாய 
கருவிகளை 

உருவாக்குபவரா 
நீஙகள்?

எனவே  விேசாயக்கருவி்கள் உருோககும் 
நிறுேனங்கள், ப�ாறியாளர்கள் அேர்கள் 

உருோககிய ்கருவி்களின் �டம், �யன்�ாடு 
மற்றும் உருோககியேர்களின் 

புக்கப�டத்துடன் நீங்கள் எங்களுககு  
editor@agrisakthi.com என்்ற 
மின்னஞசல் மூலம் அனுப�லாம்.

அன்பு நண்பர்களே! வணக்கம் அகரிசகதி மின்னிதழை 
ததொடரந்து ்படித்து வந்திருப்பீர்கள், அகரிசகதி விழைவில் 

விவசொயி்களுககுப் ்பயன்்படும் வழ்கயில் விவசொயக ்கருவி்கள் 
என்்ற ததொகுப்பிழை தவளியிட உள்ேது.

களைசி தேதி: 
அக்தைாபர் 30, 

2020.

editor@agrisakthi.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=editor@agrisakthi.com
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கரும்்பத் தாககும் மநாயகெளில் 
கெரிப்பூட்்ட மநாயும் மிகெவும் 

முககியத்துேம் ோயந்தது. இது ஜாோ, 
பார்மோசா, பிலிப்்பனஸ, ்தன 
ஆப்ரிககொ, ் ோரிசியஸ, ஆஸதிமரலியா, 
இத்தாலி, இந்தியா மபான்ற கெரும்பு 
அதிகெம் பயிரிடப்படும் நாடுகெளில் 
கொ்ணப்படுகி்றது. இந்தியாவில் இந்மநாய 
1906 - ம் ஆண்டில் மதானறியது. 
இந்மநாய எல்லாக கெரும்பு இரகெஙகெ்்ளயும் 
தாககெக கூடியது. கெரும்்பத் தவிர 
கொனஸ புல் மபான்ற சில புறகெ்்ளயும் 
தாககெக கூடியது.

 மநடாயக்கடாரணி
இந்மநாயானது யுஸடிலாமகொ 

சிகெடாமினிமய என்ற பூஞ்சயால் 
உண்டாககெப்படுகி்றது. இப்பூச்ணத்தின 
இ்ழகெள ஊண்ேழஙகியின 
திசுககெளுககு இ்டமயக கொ்ணப்படும் 
இ்ழகெளிலிருந்து மதானறும், உறிஞசும் 
உறுப்புகெள திசுே்்றகெளுககுள ் சனறு 

பூச்ணத்திறகு மேண்டிய உ்ணவுப் 
்பாருட்கெ்்ளக கிரகித்துக 
்கொளகின்றன.

மநடாயின அறிகுறிகள்
இந்மநாயானது கெருஞசாட்்ட மநாய 

எனறும் அ்ழககெப்படுகி்றது. இந்மநாயின 
முககியோன அறிகுறி மநாயுற்றக 
கெரும்பின நுனியில் கெரு்ே நி்றச்சாட்்ட 
மபான்ற அ்ேப்புத் மதானறும். இந்த 
கெருப்பு நி்றச் சாட்்டயானது 1.5 - 2.0 
மீட்டர் நீ்ளம் ே்ரயிலும் கொ்ணப்படும். 
அது ே்்ளந்தும், சுருண்டும் ் தனபடும். 
்பாதுோகெ இச்சாட்்ட முதன்ேத் 
தூரிலிருந்து ்ேளிேரும். சாட்்ட 
ே்ளர்ச்சிய்டயும் மபாது, சவவு கிழிந்து 
சாட்்டயின மேறப்பரப்்பச் 
சுறறிலுமிருந்து ஏரா்ளோன பூச்ண 
வித்துககெள, கெரிப்்பாடி மபால் 
்ேளிேரும். இந்த வித்துககெள 
கொறறினால் அடித்துச் ்சல்லப்பட்டு 
மநா்யப் பரப்பக கூடிய்ே.

வ�ாய் வமலாண்்ம

்கரும்பில் ்கரிப்பூட்டை வ�ாயும் 
அென் வமலாண்்ம மு்ை்களும்
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வி்தக கெர்்ணகெளில் கொ்ணப்படும் 
பூச்ண இ்ழகெள, ்ோட்டுககெள 
மு்்ளத்துத் மதானறும் இ்ளஞ்சடிகெ்்ளத் 
தாககி மநா்யத் மதாறறுவிககும். 
இ்ளஞ்சடியின தண்டிலுள்ள 
்ோட்டுககெளின ே்ளர்ச்சி 
ஊககுவிககெப்பட்டு, பககெக கி்்ளகெள 
மதானறி, அேறறிலிருந்தும் சாட்்டகெள 
்ேளிேரும். முதன்ேத்தூரின 
நுனிப்பகுதி ் ேட்டப்பட்டாமலா அல்லது 
பூச்சி, புழுககெளின தாககுதலினால் 
அழிககெப்பட்டு விட்டாமலா, அந்தச் 
்சடிகெளிலிருந்தும் பககெக கி்்ளகெள 
மதானறி அேறறிலிருந்தும் சாட்்டகெள 
்ேளிேரும். தாககெப்பட்டச் ் சடிகெளின 
தண்டுப்பாகெம் சிறுத்தும், நலிந்தும் 
கொ்ணப்படும். கெரிப்பூட்்ட வித்துககெள 
சாட்்டயின மேறப்பரப்பில் ோத்திரம் 
கொ்ணப்படும். உட்பு்றத்திலுள்ள திசுககெள, 
சாதார்ணோன தண்டுப்பாகெத்திலுள்ள 
திசுககெ்்ளப் மபால் கொ்ணப்படும்.

மநடாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ை கடாலநிமலகளும்

இப்பூச்ணத்தின டீலிமயா வித்துககெள 
மு்்ளப்பதறகு ஏற்ற ்ேப்பநி்ல 25-
300 ்ச.கி - ம், ஈரப்பதம் 100 
சதமுோகும். ஈரப்பதம் 90 சதத்திறகுக 
கு்்றோகெ இருககும் மபாது வித்துககெள 
மு்்ளப்பதில்்ல. ஆனால் ஈரப்பதம் 
அதிகெம் உள்ள கொலஙகெளில் 3 ோரத்திறகு 
மேல் வித்துககெள உயிருடன 
இருப்பதில்்ல. மநாயத் மதானறுேதறகு 
முககியக கொர்ணம் மநாயத் தாககியப் 
பயிரில் இருந்துத் மதர்வு ்சயது 
நடவுககுப் பயனபடுத்தப்படும் கெர்்ணகெள. 
கெர்்ணகெளிலுள்ள ்ோட்டுககெளில் 
கொ்ணப்படும் பூச்ண இ்ழகெள ேறறும் 
பூச்ண வித்துககெள மூலோகெவும் மநாயப் 
பரேககூடும். கொறறின மூலம் எளிதில் 
அடித்துச் ்சல்லப்படும் வித்துககெள, 
ேயலில் நிறகும் பயிரிலுள்ள 

மநடாயுற்ைப் பயிரின நுனியில் கருஞசடாடம்ப் மபடானை அமைப்புத் மதடானைல்    
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்ோட்டுககெளின மீது விழுந்தும், மநா்ய 
உண்டாககும். மநாயத் தாககியப் பயி்ர 
ேறுதாம்புப் பயிருககொகெ விடும்மபாது, 
மநாய அதிகெ்ளவில் மதான்றவும், பரேவும் 
்சயயும்.

மநடாயக்கடடுப்படாடு

உழவியல் மு்்றகெள  : (i) மநாயத் 
தாககியப் பயிரின சாட்்டகெளிளிருந்து 
மதானறும் மகொடிககெ்ணககொன டீலிமயா 
வித்துககெள, மநாய உண்டாகெக 
கொர்ணோகெ இருப்பதால், சாட்்டகெ்்ள 
வித்துககெள சித்றாேல் ்ேட்டி எடுத்து 
எரித்து விட மேண்டும். இதறகு 
சாட்்டயின மேல் ஒட்டியிருககும் சவவு 
கிழியுமுனனமர, ஒரு கொகிதப் ் பயால் 
மூடி, பினனர் ்ேட்டி எடுத்து எரித்து 
விட மேண்டும். (ii) இந்மநாய வி்தக 
கெர்்ணகெளின மூலோகெப் ் பரும்பாலும் 
பரவுேதால், மநாயுற்ற கெரும்பிலிருந்து 
கெர்்ணகெ்்ள வி்தககொகெத் 
மதர்ந்்தடுககெககூடாது. (iii) மநாயத் 
தாககியப் பயிர்கெ்்ள ேறுதாம்புப்பயிருககு 
விடககூடாது. (iv) மநாயத் தாககியப் 
பயி்ர அறுே்டச் ்சயதப் பினனர், 

ேறுபடியும் அமத நிலத்தில் கெரும்புப் 
பயிரிடாேல், பயிர்ச் சுழறசி ்சயய 
மேண்டும்.

விமதச்  சிகிச்மச :

நடுேதறகு முனனர் கெர்்ணகெ்்ள 
கெரிேப் பாதரச ேருந்துகெ்ளான அரிட்டான 
- 0.25% ( 100 லிட்டர் தண்ணீரில், 
250 கிராம் ேருந்து ) அல்லது அகெல்லால் 
- 0.5% (100 லிட்டர் தண்ணீரில், 500 
கிராம் ேருந்து) என்ற அ்ளவில் கெலந்து 
ஒரு ஏககெர் நடவுககொன வி்தக 
கெர்்ணகெ்்ள 15 நிமிடஙகெள அமிழ்த்து 
்ேத்திருந்துப் பினனர் நடுேதன மூலம் 
கெர்்ணகெள, கெணுககெள, ்ோட்டுகெள 
ஆகியேறறின மேறபரப்பில் 
ஒட்டிக்கொண்டிருககும் பூச்ண 
வித்துககெ்்ள அழிககெலாம்.

 மநடாய எதிரப்புத் திைன 
வகடாண் இரகங்கள்

மகொ.கெ.671, மகொ.கெ.771, மகொ.கெ.772, 
மகொ.கு.773, மகொ.சி.86071, மகொ.62198,  
மகொ.கெ.91061  மபான்ற இரகெஙகெ்்ள 
இந்மநாயத் தாககுேதில்்ல.

கட்டுரையாளர்

கு.விக்ம்னஷ்,
முதுநி்ல மே்ளாண் ோ்ணேர் - தாேர மநாயியல் து்்ற,

அண்்ணாே்லப் பல்கெ்லககெழகெம்,

அண்்ணாே்ல நகெர் - 608002

 ்தாடர்பு எண்: 8248833079

மினனஞசல் : lakshmikumar5472@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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அக்ரிசக்தி அங்காடி
கி்டைககும் சபாருட்கள்
மிளகு 420/ கிமலா
மஞசள் 80/ கிமலா

நலமலணணய்(எள்+பர்னமவலலம்) 400 /லிட்்டர்

மதஙகாய் எணமணய் (மகாபபரை 
மதஙகாய்+ ஏலக்காய்) 250 /litter

க்டரல எணமணய் 
(க்டரல+தனியா) 200/litter

பாதாம் 850 /கிமலா

பிஸதா 1900 /கிமலா

முந்திரி 780 /கிமலா

கஸதூரிமஞசள் 200 / கிமலா

ஏலக்காய் 2400 கிமலா

கடுக்காய் 45 / கிமலா

மநலலி வற்்றல  35 / 50 g
அலமபானசா மகக்

மாதுரள சாக்மலட் பார்
மபரிசரச  சாக்மலட் பார்
பலாபபழம் சாக்மலட் பார்

கடுக்காய் 45 / கிமலா

உலர்ந்த மவணபூசணி 25/ 50g

பர்னமவலலம் 300/ கிமலா

மநய் 550 /லிட்்டர்

சுக்கு 400/கிமலா

சீைகம் 220/கிமலா
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கடந்த நாறபது ேருடஙகெ்ளாகெ 
நம்மு்டய மதசிய விேசாய 

்கொள்கெகெள, உத்திகெள, ் சயல்பாடுகெள 
ேறறும் திட்டஙகெள உ்ணவு உறபத்தியில் 
தனனி்்றவு கொண்பதிமலமய ் சயல்பட்டு 
்கொண்டு இருககி்றது.  இதில் நாம் 
ஓர்ளவு ்ேறறி ்பறறிருந்தாலும் கூட 
இயற்கெே்ள சீர்மகெடு, ்பருகிேரும் 
ேககெட்்தா்கெகமகெற்ற உ்ணவு உறபத்தி 
ேறறும் ேறு்ே ஒழிப்பு மபான்ற்ே 
்பரும் சோலாகெ வி்ளஙகுகின்றன. 
எனமே நம்மு்டய விேசாய உத்திகெள, 
்சயல்பாடுகெள ேறறும் திட்டஙகெள 
ஆகியேற்்ற புதிய தி்ச்ய மநாககி 
முன்னடுத்து ்சல்ல கூடிய கெட்டாய 
சூழலுககு ேந்து விட்டாதாகெமே நாம் 
உ்ணர்கிம்றாம்.  முன்னடுத்து 
்சல்லகூடிய சூழல் என்றால் 1960 
ஆம் ஆண்டு கொலஙகெளில் 
கெ்டப்பிடிககெபட்ட பசு்ே புரட்சி 
உத்திகெள மபால் அல்லாேல் புதிய 
மகொ்ணத்தில் நம்மு்டய விேசாயத்்த 
்சயல்படுத்த மேண்டும். 

நம் முனமன முககியோன இரண்டு 

பிரச்ச்னகெள இப்்பாழுது உள்ளன.  

ஒனறு உ்ணவு உறபத்தியி்ன கு்்றந்த 
பட்சம் மூனறு ேடஙகு ்பருககுதல், 
ேற்்றானறு இயற்கெ ே்ளஙகெ்்ள 
பாதுகொத்து நீடித்த நி்லயான 
விேசாயத்திறகு ேழி ேகுத்தல்.  
மேறகூறிய பிரச்ச்னகெளுககு தீர்வுகொ்ண 
பாதுகொப்பு மே்ளாண்்ேயின பஙகு 
இனறிய்ேயாததாகும். 

பாதுகொப்பு மே்ளாண்்ேயின  மூலம் 
ேண்ே்ளம் பாதுகொககெப்படுேமதாடு 
ேட்டுமினறி கு்்றந்த மே்லயாட்கெள 
மத்ே, கு்்றந்த ்சலவினத்்தக 
்கொண்டு அதிகெ வி்்ளச்சல் ்ப்ற 
முடியும். மேலும், பசு்ேக குடில் ோயு 
்ேளிப்படுத்துேதும் கு்்றயும். பாதுகொப்பு 
மே்ளாண்்ேயில் கீழ்கொணும் மூனறு 
முககிய மகொட்பாடுகெ்்ள கெ்டப்பிடிககெ 

உழவியல்
பருவநி்ல மாற்ைத்திற்வ்கற்ை 
பாது்காப்பு வவளாண்்ம

(Conservation agriculture)
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மேண்டியது அேசியோகும்.  

• கு்்றந்த உழவு

• பயிர்த்தாளகெள ேறறும் கெழிவுகெ்்ள 
்கொண்டு நிரந்தரோகெ ேண் 
மேறபரப்பில்  நிலப்மபார்்ே 
அ்ேத்தல்

• பயறு ே்கெப்பயிர்கெ்்ள பயிர்சுழறசி 
மு்்றயில் சாகுபடி ்சயதல்.

குமைந்த உழவு
• உழேற்ற நி்லமய பூஜய உழவு 

என அ்ழககெப்படுகி்றது. 
கு்்றோன உழவு மு்்றயின 
கு்்றந்தப்பட்ச நி்லமய பூஜய 
உழவு ஆகும். முதன்ே உழவு 
முழுேதுோகெ தடுககெப்படுகி்றது 
ேறறும் ேரி்சப்படுத்துதல் 
வி்தப்படுக்கெ தயார் ்சயயும் 
ே்ர ேட்டும், இரண்டாம் உழவு 
்சயயப்படுகி்றது.

• கு்்றந்த உழவின மூலம் மேல் 
ேண் ேறறும் அடி ேண் இறுககெம் 
தடுககெப்படுேமதாடு ேட்டுமினறி 
ேண்ணின கெட்ட்ேப்பும் 
மேம்படுத்தப்படுகி்றது.

• ேண்ணில் அஙகெகெ ்பாருட்கெளில் 
வீ்ணாேது ்பருே்ளவு 
கு்்றககெப்படுகி்றது.

• நீர் பிடிோனம் ேறறும் நீர்த்மதககி 
்ேககும் தன்ே அதிகெரித்து 
ேண்ணின ஈரப்பதம் 
பாதுகொககெப்படுகெ்றது.

• ேண்ணில் உ்றஙகும் நி்லயில் 
உள்ள கெ்்ள வி்தகெளின 

மு்்ளப்புத்தி்ற்ன கு்்றககெச் 
்சயது கெ்்ளகெளின தாககெத்்த 
்ேகுோகெ கு்்றககி்றது. 

நிலப்மபடாரமெ

பாத்திகெளில் பயிர் கெழிவுகெ்்ள 
நிலப்மபார்்ேயாகெ பயனபடுத்துேதால் 
நிலத்திலுள்ள நீர் ஆவியாகெ 
்ேளிமயறுேது தடுககெப்படுகின்றது. 
மசா்ளத்தட்்ட, கெம்புத்தட்்ட, 
சூரியகொந்தித் தட்்ட, 
நிலககெட்லத்மதால், ்தன்ன 
நார்ககெழிவு ஆகியன ேண் ஈரம் கொககெப் 
பயனபடும் ் பாருட்கெ்ளாகும். இதனால் 
ேண் ஈரம் கொககெப்படுேதுடன 
இககெழிவுகெள அஙகெகெ உரஙகெ்ளாகெ ோறி 
பயிருககுப் பயனபடுத்தியதில் பயிர் 
வி்்ளச்சல் 10 முதல் 15 விழுககொடு 
அதிகெரித்துள்ளது. மேலும், ேண் 
மூட்டமிடுேதால் ே்ழநீர் மநரடியாகெ 
ேண்்்ணத் தாககொேல் இருப்பதால் 
அண் அரிப்பு ஏறபடுேத்தத் தடுககெலாம்.

தறமபாது நிலவிேரும் கு்்றந்த 
பயிர் உறபத்திககு ேண்ணின அஙகெகெ 
்பாருளகெளின அ்ளவு, ேண்ணின ே்ளம் 
ேறறும் ேண்ணில் உள்ள சத்துககெள  
மிகெ்பரும் கொரணிகெ்ளாகெ 

வி்ளஙகுகின்றன. ஆனால் கு்்றந்து 

ேரும் கொல்ந்டகெளின எண்ணிக்கெ,  

இயற்கெ உரஙகெளின பற்றாககு்்ற 

ேறறும் மு்்றயற்ற பயிர்கெழிவு    

நிர்ோகெம்  ஆகிய்ே  இதறகு ் பரும் 

சோலாகெ வி்ளஙகுகின்றன. இச்சூழலில் 

அதிகெ சத்துககெ்்ள ்கொண்ட 
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பயிர்கெழிவுகெ்்ள நாம் பயனபடுத்துேது 
கொலத்தின கெட்டாயோகும். ் பாதுோகெ 
விேசாயிகெள பயிர் கெழிவுகெள ேறறும் 
பயிர்த்தாளகெ்்ள தீேனோகெவும், 

கொல்ந்ட ேறறும் மகொழியினஙகெளுககு 

படுக்கெகெ்ளாகெவும், கொ்ளாண் 

உறபத்திககும் சிலர் சா்ண எரிோயு 

உறபத்திககும் பயனபடுத்துகின்றனர்.  

சிலர் ேயல் ேரப்புகெளில்  அப்படிமய 

குவித்தும், ேண்ணில் ேடககி உழுதும், 

ேயல்கெளிமலமய எரித்தும் ேககிய 

குப்்பகெ்ளாகெ ோறறி பல்மேறு மு்்றகெளில் 

நிர்ேகிககின்றனர். ஆனால் பாதுகொப்பு 

மே்ளாண்்ேயில் ் பரும்பான்ேயான 

பயிர் கெழிவுகெ்்ள ேண் மூடாககு மூலம் 

திரும்ப பயனபடுத்துேதால் கீழ்கெண்ட 

பயனகெ்்ள அ்டயலாம்.

• சாகுபடிககு முந்்தய பயிர் 

கெழிவுகெள ேறறும் பயிர்த்தாளகெ்்ள 

்கொண்டு நிலப்மபார்்ே 

அ்ேப்பதன மூலம் ேண்ணின 

ஈரப்பதம் கொககெப்படுேமதாடு 

ேட்டுமினறி ேண் அரிோனத்்த 

தடுத்து ேண்ணின ே்ளம் ேறறும் 

சத்துககெள விரயோேது 

தடுககெப்படுகி்றது.

• ேண்ணில் உள்ள சத்துககெள 

சுலபோகெவும், சீராகெவும் 

பயிர்கெளுககு கி்டககெ ேழி ே்கெ 

்சயகி்றது.

• ேண்ணில் பல்லுயிர் ் பருககெத்திறகு 

ஏற்ற சூழ்ல உருோககி ேண் 

ே்ளத்்த ்பருககுகின்றது.

• ே்ழ ேறறும் ்ேயில் கொலத்தில் 

ேண்ணின ே்ளத்்த 

பாதுகொககி்றது.

• கெ்்ளகெள கெட்டுப்படுத்தப்படுகி்றது.

பயறு ெமகப் பயிரகமள பயிர 
சுழற்சி முமையில் சடாகுபடி 

வசயதல்

சம்பா ்நல் அறுே்டககு பி்றகு 

மகொ்ட பருேத்தில் ் நல்்லமய சாகுபடி 

்சயகின்றனர். மேலும்; கு்்றந்த 

ேயது்டய கொயகெறிகெள, ேககொச்மசா்ளம், 

எள, நிலககெட்ல ேறறும் உளுந்து 

பயிர்கெள சாகுபடி ்சயயப்படுகின்றது.  

சம்பா ்நல்லுககு பி்றகு கு்்றந்த 

ேயது்டய பயறு ே்கெ பயிர்கெ்ளான 

உளுந்து, பச்்சப்பயறு, துே்ர, 

தட்்டப்பயறு, கெட்ல ேறறும் மசாயா 

ஆகியேற்்ற சாகுபடி ் சயயும்்பாழுது 

ேண்ணின ே்ளம், அஙகெகெப்்பாருளகெளின 

அ்ளவு ேறறும் சத்துககெள மேம்படுேது 

ேட்டுமினறி கெ்்ளகெளின தாககெத்்தயும் 

்ேகுோகெ கு்்றககின்றது. 

ஆழச்சடால் அகலப்படாத்தி

ோனாோரியில் ேண் ஈரம் கொககெ, 

ஆழச்சால் அகெலப்பாத்தி அ்ேப்பது 

நல்ல பல்ன அளிககி்றது. 1.5 முதல் 

மீட்டர் இ்ட்ேளியில் சரிவிறகுக 

குறுகமகெ 30 ்ச.மீ. ஆழச்சால் 
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அ்ேப்பதன மூலம், ே்ழநீர் சால்கெளில் 
மதககெப்பட்டு நிலத்தடியில் ஈரம் 
கொககெப்படுகி்றது. தறமபாது முன பருே 
வி்தப்்பயும் இந்த அகெலப்பாத்தியில் 
்சயய முடியும். ஆழச்சால் அகெலப்பாத்தி 
அ்ேககும் கெருவியும், நவீன பலமநாககு 

வி்தககும் கெருவியும்  தமிழ்நாடு 

மே்ளாண்்ேப் பல்கெ்லககெழகெத்தின 

மூலம் ேடிே்ேககெப்பட்டுள்ளது. இதனால் 

சாகுபடி ் சலவினஙகெ்்ளக கெணிசோகெ 

கு்்றககெ இயலும்.  இயந்திரஙகெ்்ள 

்கொண்டு ஆழச்சால் அகெல பாத்தி்ய 

ஒரு மீட்டர் அ்ளவு என்ற வீதத்தில் 

அ்ேத்து படுக்கெயில் பயிர்கெ்்ள 

வி்தககும் மு்்றயானது தறமபாது 

ே்ளர்ந்து ேரும் ஒரு ் தாழில்நுட்போகும்.

• கு்்றந்த மே்லயாட்கெ்்ள 
்கொண்டு மேட்டு பாத்தி ேறறும் 
ோயககொல்கெ்்ள அ்ேககெலாம்.

• படுக்கெயில் வி்தப்பு ்சயயும் 
்பாழுது; கு்்றந்த வி்தய்ளவு 
ேட்டுமே மத்ேப்படும்.

• படுக்கெ வி்தப்பில் 
கெ்்ளக்கொல்லிகெளின தி்றன 
அதிகெரிப்பமதாடு ேட்டுமினறி 
கெ்்ளகெ்்ள இயந்திரஙகெ்்ள 

்கொண்டு மிகெ சுலபோகெ 
கெட்டுப்படுத்திட ேழிேகுககி்றது.

• கெடு்ேயான ே்றட்சி கொலத்தில் 
பயிர்கெ்்ள கொப்பமதாடு 
ேட்டுமில்லாேல் ே்ழ கொலஙகெளில் 
அதிகெப்படியான நீரி்ன 
்ேளிமயற்ற ேழிே்கெ ்சயகி்றது.

• அடியுரம் ேறறும் மேல் உரத்்த 
சரியான அ்ளவில் சரியான 
இடத்தில் பயிர்கெளுககு இட 
ஏதுோகெ அ்ேகி்றது.

• அதிகெப்படியான சூரிய ஒளி்ய 
பயிர்கெளுககு கி்டககெச் ்சயது 
திரட்சியான பயிர் ே்ளர்ச்சிககு 
உறுது்்ணயாகெ அ்ேகி்றது.

• பயிர்கெளின மேர் பிடிோனம் 
அதிகெரித்து ே்ழககொலஙகெளில் 
பயிர்கெள சாயந்து விழும் தன்ே்ய 
கெட்டுப்படுத்துகி்றது. 

மேறகெண்ட பாதுகொப்பு மே்ளாண்்ே 

ேழிமு்்றகெ்்ள விேசாயிகெள 

கெ்டப்பிடிப்பதில் மூலம் ேண்ணின 

ே்ளத்்த கொத்து கொலநி்ல ோற்றத்தால் 

ஏறபடும் பயிர்சாகுபடி இழப்்ப தவிர்த்து 

உறபத்தியில் தனனி்்ற்ே அ்டயலாம்.

ரவ.ஹரிஹைசுதன, பூ.மு.சணமுகம் மற்றும் 

ஆ. விெயபிைபாகர். 
மே்ளாண்்ே கெல்வி நிறுேனம், குமுளூர், திருச்சி. 

மினனஞசல்: pms73@tnau.ac.in

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=pms73@tnau.ac.in
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இந்த உலகெம் 5மு்்ற அழிந்துள்ளது. 

இப்்பாழுது  மீண்டும் 6ஆேது 

மு்்றயாகெ அது ேனிதர்கெ்ளால் நடககுமோ 

என்ற அச்சம் உருோகெத் ்தாடஙகி 

இருககி்றது. இந்த த்லப்்ப படிககும் 

மபாமத ஒரு எண்்ணம் ேந்திருககும் 

கெடல் ேறறுோ ோயப்மப இல்்ல எனறு 

ஆனால் உண்்ேயில் ஒரு கெடல் ேறறி 

தான மபானது. ேனிதனின ் சயல்கெ்ளால் 

இயற்கெயின இயல்்ப ோற்ற 

நி்னககும் எல்லாருககும் இது ஒரு 

்பரிய உதார்ணம். உலகின மிகெ ் பரிய 

சுறறுச்சூழல் மபரழிவு எனறு ஐ.நா ேன்றம் 

இ்த அறிவிககி்றது அப்படி பட்ட கெடல் 

தான ஆரல் கெடல். 

ஆரல் உண்்ேயில் கெடல் இல்்ல 

ஏரி தான. ஆனால் கெடல் மபால் 

கொட்சியளிககும் மிகெப் ்பரிய ஏரி. 

உலகின நானகொம் ்பரிய ஏரி ஆரல். 

அந்தப் பகுதி ேககெள அ்த கெடல் எனறு 

தான அ்ழப்பர். ரஷ்யாவின 

உஸ்பகிஸதான ேறறும் கெஜகெஸதான 

இ்டயில் 68000 சதுர கிமலாமீட்டரில் 

அ்ேந்த ஏரி அது. கிட்டத்தட்ட 1050 

km3 அந்த ஏரியின நீர் ்கொள்ள்ளவு 

ஆகும். அந்த பகுதி ேககெளின 

்பாரு்ளாதாரத்தில் 50 சதவீதத்துககும் 

மேல் அந்த ஏரி்ய நம்பித்தான 

இருந்தனர். மீன பிடித்தல், சுறறுலா என 

அந்த ேககெளின ேருோயில் ்பரும் 

நீர்

ொன் அமிழெம் என்றுணரற் பாற்று... 
வற்றிய ்கடைல்...

 (பகுதி-13)
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பஙகு ஆர்ல சார்ந்மத இருந்தது. இதில் 

குறிப்பிட மேண்டியது ஆரல் கெடலில் 

மீன பிடிககெ அம்ேககெள பட்கெ மீறி 

கெப்பலில் ்சல்ோர்கெ்ளாம். இதுமே 

ஆரலின பிரம்ோண்டத்்த விேரிககும். 

இப்படிப்பட்ட இந்த ஏரிககு 

நீர்ோர்ககும் இரண்டு ்பரும் நதிகெள 

அமுடார்யா, சயர்டார்யா எனனும் நதிகெள 

தான அந்த ஏரி்ய தாண்டி ் பரும்பாலான 

இடஙகெள பா்ல ே்கெ நிலத்்த 

சார்ந்தது தான. அன்்றய அரசு 1950 

கெளில் ஒரு முடிவு எடுககி்றது அது தான 

இந்த மபரழிவின துேககெம். ஏரிககு 

மபாகும் நீ்ர தடுத்து அ்்ணகெட்டி ே்ட 

ோறறி ஏன விேசாயம் ் சயயக கூடாது 

எனபது தான அந்த எண்்ணம். அ்த 

நடத்தியும் கொட்டியது இரண்டு 

நதிகெளுககுமி்டயில் தன விருப்பம் 

மபால் அ்்ண்யக கெட்டி நீ்ர ே்ட 

ோறறுகி்றது.

ஆரல் கெடல் ேற்ற பகுதி மபால் 

அனறி அஙகு மேறு சில சிககெல் 

இருககி்றது. அஙமகெ ஆரலுககு உளம்ள 

ேரும் நீரின அ்ளவிறகு ஆவியாகுதலும் 

நடககும். இதன வி்்ளவு 1960கெளில் 

இருந்து தனனு்டய சுற்ற்ளவில், 

பரப்ப்ளவில் எனறு சுருஙகெத் துேஙகியது. 

ஆரல் அடுத்த 40 ேருடஙகெளுககுள 
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10% ஆரல் இல்லாேல் ஆனது. முதலில் 

ேருடத்திறகு 21 ் ச.மீ. கு்்றந்த ஆரல் 

பி்றகு அது 57 ்ச.மீ. ஆகெ உயர்ந்தது. 

1998இல் தனனு்டய ் கொள்ள்ளவில் 

210 km3 ஆகெ கு்்றந்தது. அதுமே 

2007இல் ்ேறும் 27 km3 தான. 

ஆனால் விேசாய மே்லககொகெவும் 

அஙமகெ துேஙகெ பட்ட சில 

்தாழிறசா்லககொகெவும் குடிமயறிய 

ேககெள எண்ணிக்கெ 13.8 மில்லியனில் 

இருந்து 33.2 மில்லியனாகெ உயர்ந்தது. 

இப்்பாழுது தான ்பரும் சிககெல் 

எழுந்தது அத்து்்ண ேககெளுககொன 

நீர் மத்ே கூட மசர்ந்து உயர்ந்தது 

ஆரல் ்தாடர்ந்து ேற்ற துேஙகியது. 

இதனால் ஏறபட்ட சூழலியல் ோற்றம் 

தான எத்த்ன...

அழிந்த மீனகள்

1960 கெளில் ஆரல் கெடலில் 

்ப்றப்பட்ட மீனின அ்ளவு 44000 டன 

ஆகும் எனகின்றனர். ஒரு ே்கெ மீன 

ஆரல் கெடலில் பிரத்மயகெோகெ ே்ளரும். 

அ்த உண்்ணமே பல சுறறுலா 

பயணிகெள அஙமகெ ேருோர்கெள. ஆனால் 

இனறு 24 ே்கெ மீன இனஙகெள அஙமகெ 

அழிந்மத விட்டன. 245 ே்கெ ேற்ற 

உயிரினஙகெளும் அழிந்து விட்டன. ஆரல் 

கெடல் ேறறியதால் மீன பிடித்தல் 

்தாழிலும் ் பரிதும் மசதம் அ்டந்தது. 

40000 மபருககு மேல் மே்ல ோயப்்ப 

்கொடுத்த ்தாழில் அது அத்மதாடு 

ஒட்டு ்ோத்த ரஷ்யாவின 6இல் ஒரு 

பஙகு மீன உறபத்தி இஙகு தான 

நிகெழ்ந்தது. 

ைைல் புயல் 

ஆரல் கெடல் இருந்த ே்ர அஙகு 

வீசும் கொறறு ் ேப்ப கொற்றாய இருந்தாலும் 

அ்த குளு்ே ் சயயும் ஆரல். ஆனால் 

இனம்றா அதன நி்ல மே்றானது ேருடம் 

கு்்றந்தது 10 ே்ணல் புயல் 

அவவிடஙகெளில் வீசுகி்றது. கொர்ணம், 
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ஆரல் அழிந்தது நீரின அழுத்தம் முனபு 

ே்ணல் புய்ல ் பரிதும் கெட்டுபடுத்தியது 

இனறு அது ் பரிதும் சாத்தியம் இல்லாேல் 

மபாகி்றது.

அதிகரிக்கும் உெரப்பு 

ஆர் ல கெடல் எனறு அ்ழப்பதாமலா 

எனனமோ அதன நீர் உேர் நீர் தான. 

ஆனால் அது ேற்றத் துேஙகியதும் 

அதன உேர் தன்ே அதிகெரிககெத் 

துேஙகியது. குறிப்பாய 1960 இல் 10g/

lit ஆகெ இருந்தது பின 100g/lit  ஆகெ 

ோறியது.  

உபடாமதகள்

அஙமகெ ோழும் ேற்ற உயிரினம் 

ேட்டுேனறி ேனிதர்கெளுககும் ்பரும் 

சுகொதார, உடலியல் பிரச்ச்னகெள 

உருோகெத் துேஙகி இருககி்றது. 

ஆயிரத்தில் 75குழந்்தகெள பி்றககும் 

்பாழுமத இ்றககின்றன. 10000இல் 

12 குழந்்தகெள கெருவிமலமய 

இ்றககின்றன. பலருககு கொசமநாய 

உட்பட பல மநாயகெள உரு்ேடுககி்றது 

கொர்ணம் சூழலியல் ோற்றம். இது 

ேட்டுமினறி அஙமகெ 5 மில்லியன ேககெள 

ஏமதனும் உடல் உபா்தகெள இல்லாே 

இருககெ ோட்டார்கெள எனகின்றது சில 

அறிக்கெகெள. ்ேறும் 2 நதியின 

மபாக்கெ ோறறியதறமகெ இப்படி பட்ட 

வி்்ள்ே ரஷ்யா சந்திககும் ் பாழுது 

நாம் இஙமகெ  நதி நீர் இ்்ணப்்ப பறறி 

மபசும் ்பாழுது ்பரிய உ்ரயாடல் 

கெருத்துககெள மத்ே எனபது வி்ளஙகும்.

இது எல்லாம் படித்து ்கொண்டு 

இருககும் இந்த மநரத்தில் தான அமேசன 

கொட்்ட ஒரு சில அரசுகெள அழிககெ 

எண்ணுகி்றது எனபது எப்படிப்பட்ட 

அறிேற்ற ்சயல் எனப்த புரிந்து 

்கொளளுஙகெள. இந்த உலகெம் ேனிதனால் 

ஆககெப்பட்டது இல்்ல ேனிதருககு 

ேட்டும் எனறும் ஆககெப்பட்டது இல்்ல. 

நாம் நேது ேசதிககொகெ நாடு எனறும் 

எல்்ல எனறும் பிரிந்து கிடககிம்றாம், 

இயற்கெ பிரியவில்்ல. அமேசான, 

ஆரல், ் நல், ் நயாகெரா ேட்டும் அல்ல 

ஒவ்ோரு நதியும், இந்த உலகின 

்சாத்து தான... உலகின பஙகு தான... 

-வதடா்ரும்....

அனபன மச. விக்ம்னஷ், 
இ்ளநி்ல மே்ளாண்்ே பட்டதாரி, குளித்த்ல, 

்தாடர்பு எண்: 8344848960, 
மினனஞசல்: vickysvicky42@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=vickysvicky42@gmail.com
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ெமிழ்நாட்டில் பருத்தி ஒரு முககிய 
ப்ணப்பயிராகெக கெருதப்படுகி்றது. 

தமிழகெத்தில் சராசரியாகெ 2.5 லட்சம் 
எகடர் பரப்ப்ளவில் சாகுபடி ் சயயப்பட்டு 
ேந்த பருத்தி தறமபாது 1.5 லட்சம் எகடர் 
பரப்ப்ளோகெ கு்்றந்துவிட்டது. 
தமிழகெத்தில் பருத்தி நானகு பருேஙகெளில் 
சாகுபடி ் சயயப்பட்டாலும் 60 சதவிகித 
பகுதிகெள ோனாோரியாகெமே சாகுபடி 
்சயயப்பட்டு ேந்தது. தறமபாது 
ேககொச்மசா்ளம் பயிரிடப்படும் பகுதி 
பருத்தி சாகுபடி ்சயயும் பகுதி்ய 
ஆககிரமித்து ேருேதால் ோனாோரி 
பருத்தி பகுதியானது மிகெவும் 
கு்்றந்துவிட்டது. அதாேது ்ோத்த 
தமிழ்நாட்டின பருத்தி சாகுபடி ் சயயும் 
பரப்ப்ளவில் 20 சதவிகிதமே உள்ளது 
(20,000 எகடர்). இதறகு முககிய 

கொர்ணம் நேது உறபத்தி ்சலவு 
அதிகெோனதும் உறபத்தி தி்றன 
ோனாோரியில் கு்்றந்ததுமே ஆகும். 
குறிப்பாகெ சரியான மநரத்தில் ே்ழ 
கி்டககொததாலும் உகெந்த இரகெஙகெ்்ள 
சாகுபடி ்சயயாததாலும் ேறறும் 
மு்்றயான பயிர்ப்பாதுகொப்பு மு்்றகெ்்ள 
்கெயா்ளாேல் இருப்பதாலும் 
ோனாோரியில் ேகெசூல் தி்றன கு்்றந்து 
விட்டது.

பருத்தி பயிரி்ப்படும் 
பகுதிகளும் - இரகங்களும்

தமிழகெத்தில் ேது்ர, விருதுநகெர், 

திரு்நல்மேலி, தூத்துககுடி ேறறும் 

்பரம்பலூர் ோேட்டஙகெளில் ோனாோரி 

பருத்தி அதிகெோகெ சாகுபடி 

்சயயப்படுகி்றது. இப்பகுதிகெளில் 

ம்கசூல்

மானாவாரிப் பருத்தியில் 
ம்கசூல் சபருககும் வழி்கள்
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ேடகிழககு பருேே்ழ ்சப்டம்பர் 
ோதத்தில் துேஙகும்மபாது ோனாோரி 
பருத்தி இரகெஙகெ்ளான எல்ஆர்ஏ 5166, 
மகெசி 2, மகெசி 3, எஸவிபிஆர் 2 ேறறும் 
எஸவிபிஆர் 4 இரகெஙகெள சாகுபடி 
்சயய ஏற்றது. ேடகிழககு பருேே்ழ 
பின தஙகி ் பயயககூடிய மகொவில்பட்டி 
ேறறும் வி்ளாத்திகு்ளம் பகுதிகெளில் 
அகமடாபர் ோதத்தில் கெருஙகெண்ணி 
பருத்தி இரகெஙகெ்ளான மகெ 10, மகெ 11, 
பிஏ 255  ேறறும் மகெ 12 சாகுபடி ் சயய 
ஏற்றது. 

ோனாோரியில் பருத்தி 
தனிப்பயிராகெமோ அல்லது கெலப்பு 
பயிராகெமோ (பயிறு, சூரியகொந்தி ேறறும் 
ேககொச்மசா்ளம்) சாகுபடி ் சயய ஏற்றது. 
தனிப்பயிராகெ சாகுபடி ்சயயப்படும் 
்பாழுது 60x30 ் ச.மீ இ்ட்ேளியிலும் 
ஊடுபயிராகெ சாகுபடி ்சயயப்படும் 
்பாழுது பருத்தி இ்்ணேரி்சயில் 30 
்சமீ இ்ட்ேளியிலும் ேரி்சககு 
ேரி்சயில் 60 ்சமீ இ்ட்ேளியில் 
வி்தககெப்பட மேண்டும். இதறகு 
பருத்திககு இரண்டு ஆட்கெளும், பயிறு 
ே்கெகெளுககு ஒரு ஆளும் ஆகெ மூனறு 
ஆட்கெள மத்ேப்படும்.

ோனாோரியில்  ்பரும்பாலும் 
முனபருே வி்தப்பு வி்தப்பது நல்லது. 
நனகு உழுத கெரிசல் ேயல்கெளில் அந்த 
இடத்தில் பருே ே்ழ ஆரம்பிப்பதறகு 
15 நாட்கெளுககு முன 5 ் ச.மீ ஆழத்தில் 
வி்தககெ மேண்டும். ஏ்னனில் 
பயிறுககு மத்ேயான கு்்றந்தபட்ச 
20 மி.மீ ே்ழ ் பயயும் ் பாழுது ேட்டுமே 
ஈரப்பதம் 5 ்ச.மீ ஆழத்திறகு ்சனறு 
வி்த்ய மு்்ளககெச் ் சயயும். கு்்றந்த 
அ்ளவு ே்ழ ்பயயும் ்பாழுது 
ஈரத்தன்ே வி்தககுச் ்சல்லாது.  
எனமே முனபருே வி்தப்்ப பருே 
ே்ழ்ய கெ்ணககிட்டு 15 நாட்கெளுககு 
முன வி்தககெ மேண்டும். 

விமத மநரத்தி: 

 ோனாோரியில் முனபருே 
வி்தப்பு ்சயேதறகு வி்த 
கெடினப்படுத்துதல் அேசியோகும். அமில 
வி்த மநர்த்தி ்சயது பஞசு நீககிய 
வி்த்ய சேஅ்ளவுள்ள 1 சத புஙகெம் 
இ்லககெ்ரசலுடன 8 ேணிமநரம் 
ஊ்ற்ேத்து பினபு நிழலில் உலர்த்த 
மேண்டும். இதனால் மு்்ளப்புத்தி்றன 
அதிகெரிப்பமதாடு நல்ல ் சடி ே்ளர்ச்சியும் 
கி்டககும்.

பயிர இம்வெளி:

இர்கம் இவ்டபவளி
எல்ஆர்ஏ 5166, ப்கசி 2 ெற்றும் ப்கசி 3 45 x 15 பச.ெீ
எஸ்வி�ிஆர் 2 ெற்றும் எஸ்வி�ிஆர் 4 60 x 30 பச.ெீ
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தறமபாது இ்ற்ேககு 
்ேளியிடப்பட்டுள்ள எஸவிபிஆர் 2, 
எஸவிபிஆர் 4, ேறறும் எஸவிபிஆர் 6  
இரகெஙகெளும், ோனாோரிககு 
்ேளியிடப்பட்டுள்ள மகெசி 3 ேறறும் 
மகெ 12 இரகெஙகெளும் ோனாோரியில் 
அதிகெ ேகெசூல் தருகின்றது. இது 
ேறுத்ழவிறகு ஏற்ற ரகெோகெ இருப்பதாலும் 
தத்துப்பூச்சி்ய தாஙகி ே்ளர்ேதாலும் 
ே்றட்சி்ய தாஙகி ே்ளர்ேதாலும் 
ோனாோரிககு உகெந்த ரகெஙகெ்ளாகெ 
உள்ளது.

இ்ரபடாடுகளும் அெற்மை 
தவிரக்கும் முமைகளும்:
இப்பருேத்தில் தட்ப்ேப்ப நி்ல 

சாதகெோகெ இருந்தாலும் உரிய கொலத்தில் 
ே்ழ ்பயயாேல் மபாேதால் ே்றட்சி 
நிலவுகின்றது. மேலும் சாறு உறிஞசும் 
பூச்சிகெளின தாககுதல் குறிப்பாகெ 
இ்லத்தத்துப்பூச்சி தாககுதல் வி்தத்த 
நாளிலிருந்து அறுே்ட ே்ர 
நிலவுகின்றது. எனமே பயிர் ே்ளர்ச்சி 
குனறி ேகெசூல் ்பரிதும் 
பாதிககெப்படுகின்றது. இேற்்ற நிேர்த்தி 
்சயய ே்றட்சி்ய தாஙகி ே்ளரக கூடிய 

ரகெஙகெள ஏற்ற்ே. இந்த சூழ்நி்லயிலும் 
உயர் வி்்ளச்சல், இரகெோன எஸ.வி.பி.
ஆர்.2, மகெசி 2, மகெசி 3 ேறறும் எஸ.
வி.பி.ஆர். 4 இரகெஙகெள தத்துப்பூச்சி்ய 
தாஙகி ே்ளர்ந்தமதாடு ே்றட்சி்ய நனகு 
தாஙகி ே்ளர்ந்து சராசரியாகெ எகமடருககு 
15 குவிண்டால் பருத்தி ேகெசூல் 
தருகின்றது. ஆனால் ேற்ற ரகெஙகெளில் 
எகடருககு 5 முதல் 10 குவிண்டால் 
ே்ரமய ேகெசூல் கி்டககெப் ் பறறுள்ளது. 

 நடப்பு சாகுபடியில் உள்ள எல்ஆர்ஏ 
5166 ேறறும் சில ஒட்டு ரகெஙகெளும் 
மேறகூறிய தத்துப்பூச்சி ேறறும் ே்றட்சி்ய 
தாஙகும் தன்ே இல்லாததால் ேகெசூல் 
்பரிதும் பாதிககின்றது. எனமே உரிய 
ஒருஙகி்்ணந்த பயிர் பாதுகொப்பு 
மு்்றகெ்்ள பினபறறி பூச்சி தாககுத்ல 
கெட்டுப்படுத்த மேண்டும்

• மேப்பம்புண்்ணாககு எகடருககு 
250 கிமலா கெ்டசி உழவுககு முன 
மபாடவும்.

• வி்த மநர்த்தி - அமில வி்த 
மநர்த்தி ேறறும் உயிரியல் வி்த 
மநர்த்தி மு்்றகெ்ளான 
டி்ரகமகொ்டர்ோ விரிடி ஒரு கிமலா 

உர அளவு:
இர்கம் உரஅளவு

எல்ஆர்ஏ 5166, ப்கசி 2, எஸ்வி�ிஆர் 2, 
எஸ்வி�ிஆர் 2  ெற்றும் ப்கசி 3 

40:20:40 ்கிபலொ/எக்்டர்

(தவழசசதது:ெ்ிசசதது:சொம்�ல்சதது)

யூொியொ(தவழசசதது): 87 ்கிபலொ/எக்்டர்

சூப�ர் �ொஸ்ப�ட(ெ்ிசசதது): 125 ்கிபலொ/
எக்்டர்

ப�ொட்டொஷ் (சொம்�ல்சதது): 66 ்கிபலொ/எக்்டர்

ப்க 10, ப்க 11, �ிஏ 255 ெற்றும் ப்க 11 
20:0:0 ்கிபலொ/எக்்டர்

 தவழசசதது:ெ்ிசசதது:சொம்�ல்சதது)

யூொியொ(தவழசசதது):43 ்கிபலொ/எக்்டர்
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கட்டுரையாளர்கள்

வி்தககு 4 கிராம் கெலந்து 
வி்தககெ மேண்டும். 

• ஊடுபயிராகெ குறுகிய கொல பயறு 
ே்கெ பயிர்கெள சாகுபடி ்சயது 
தத்துப்பூச்சி தாககுத்ல 
கு்்றககெலாம். உபரி ேருோனமும் 
்ப்றலாம்.

• ேரப்புபயிராகெ சூரியகொந்தி, 
ஆே்ணககு ேறறும் துே்ர சாகுபடி 
்சயது கொயப்புழுககெளின 
தாககுத்ல கெண்டறியலாம். உரிய 
நடேடிக்கெயாகெ முதலில் மேம்பு 
பூச்சி ேருந்துகெ்்ள ேரப்பு பயிரில் 
ேட்டும் ் தளித்து கெட்டுப்படுத்தலாம்.

• மத்ேகமகெறப சரியான அ்ளவில்  
சரியான பூச்சி ேருந்துகெ்்ள 
்பாரு்ளாதார மசத நி்ல்ய 
கெ்ணககிட்டு ்தளிககெ மேண்டும். 
பயிரித்திராயடு ேருந்துகெ்்ள 
கெட்டாயம் தவிர்ககெ மேண்டும்.

• தந்துலு கெலப்்ப்யக ்கொண்டு 
வி்தத்த 15 ம் நாள ஒருமு்்றயும் 
40 ம் நாள ஒரு மு்்றயும் இ்ட 
உழவு ் சயது நல்ல கொறம்றாட்டத்்த 
ஏறபடுத்த மேண்டும்.

• ோனாோரியில் பின பட்டத்தில் 
ே்ழ ்பாயககும் மபாதும் தந்துலு 
கெலப்்பக ்கொண்டு இ்ட உழவு 
்சயது ேண்ணின ஈரம் கொககெப்பட 

மேண்டும். 
• ே்றட்சி கொலஙகெளில் ் சடி ே்ளர்ச்சி 

குனறி கொ்ணப்படும் மபாது ஒரு சத 
யூரியா (10கிராம்/லி.தண்ணீர்) 
்தளித்து ே்ளர்ச்சி்ய 
அதிகெப்படுத்தலாம்.

• பூககும் கொலஙகெளில் ேண்ணில் 
ஈரப்பதம் இருககும் மபாது (75-90 
நாட்கெள) டிஏபி 2 சதக கெ்ரச்ல 
(20கிராம்/லி.தண்ணீர்) ்தளித்து 
ேகெசூ்ல அதிகெப்படுத்தலாம்.
ோனாோரிப்பகுதியில் ே்ழ அ்ளவு 

மிகெககு்்றோகெ இருப்பதாலும் (375 
மி.மீ) மிகெக கு்்றந்த நாட்கெளில் 
்பயேதாலும் (்சப்டம்பர், அகமடாபர் 
ேறறும் நேம்பர் ோதஙகெளில்) ஒட்டு 
இரகெஙகெள ஏற்றதல்ல. ேறுத்ழவிறகு 
ஏற்ற இரகெஙகெ்ளான எஸவிபிஆர் 2, 
எஸவிபிஆர் 4, மகெசி 2 ேறறும் மகெசி 
3 இரகெஙகெள குறுகிய கொலத்தில் ஒரு 
ேகெசூலும்; பின மகொ்ட ே்ழயில் 
ேறுத்ழவில் ேற்்றாரு ேகெசூலும் 
்கொடுககெேல்லது.

எனமே மே்ளாண் ்பருஙகுடி 
ேககெள மேறகூறியபடி எல்லா 
சூழ்நி்லகெளுககும் உகெந்த உயரிய 
பருத்தி ரகெஙகெ்்ள மதர்ந்்தடுத்து, 
உயரிய மத்ேயான ்தாழில் 
நுட்பஙகெ்்ளப் பினபறறினால் நல்ல 
ேகெசூல் ்ப்றலாம்.

முர்னவர்கள் மா. ஞா்னமசகைன 1 ,  
மெ. இைாம்குமார் 2 , ப. மவணுமதவன 2

மற்றும் ப. அருணகுமார் 2 .
1 ேண்டல ஆராயச்சி நி்லயம், அருப்புகமகொட்்ட, விருதுநகெர் ோேட்டம்

2 மே்ளாண்்ே அறிவியல் நி்லயம், அருப்புகமகொட்்ட,  
விருதுநகெர் ோேட்டம்.

மினனஞசல்: gnanasekaran79@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=gnanasekaran79@gmail.com
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்கடைந்ெ மின்னெழுக்கான வாெ்கர்்களின் ்கருத்துக்கள்

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!

அகரிசகதி மினனிதழ் ேடிே்ேப்பு 
ேண்்ணேயோகெ இருககி்றது. மே்ளாண் 
கெட்டு்ரகெள சி்றப்பாகெ இருககி்றது. 
மேலும் நி்்றய விேசாயிகெள சார்ந்த 
மபட்டிகெள, ்ேறறிககெ்தகெள 

்ேளியிட்டால் இனனும் இதழ் சி்றப்பாகெ 
இருககும். ்தாடர்ந்து சி்றககெ 
ோழ்த்துககெள.

-அனுமைடாகன, வபரம்பலூர.
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்கார்டூன் வழி வவளாண்்ம
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வசடா. ஹரிஹரன
இளநிமல மெளடாணமை இறுதியடாணடு ைடாைெர, அணைடாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மினைஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=chokkalingamkkdi@gmail.com
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பர்டபபாளர்  
ல.மீ்னா, உதவிப் மபரடாசிரியர (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ பத்மாவதி 
மதடாட்க்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

மினைஞசல்: l.meena2795@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீனா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அகரிசகதியின கெடந்த 

மினனிதழ்கெள பல்மேறு 

தரப்பட்ட ோசகெர்கெளிடம் ் சனறு 

மசர்ந்துள்ளது. அகரிசகதி 

மினனிதழ் துேஙகி 21  இதழ்கெ்்ள 

்ேறறிகெரோகெ கெடந்துள்ளது.

விேசாயம் இ்்ணயத்ளம் 

ேறறும் விேசாயம் ் சயலி துேஙகி 

ஆறு ஆண்டு கொலம் முடிந்து ஏழாம் 

ஆண்டில் அடி எடுத்து 

்ேத்திருககிம்றாம். ்தாடர்ந்து 

எஙகெ்்ள மேம்படுத்திக ் கொள்ள 

உறுது்்ணயாய உள்ள ோசகெர்கெள 

ேறறும் பயனா்ளர்கெளுககு நனறி. 

உஙகெளு்டய சந்மதகெஙகெ்்ள 

எஙகெளின முகெப்பககெம் அல்லது 

மினனஞசல் அல்லது அ்லமபசி 

ோயிலாகெவும் மகெட்கெலாம், 

சந்மதகெஙகெளுககு மே்ளாண் 

ேல்லுநர்கெளிடம் பதில் ்பறறு 

தீர்வுகெ்்ள ேழஙகுகிம்றாம்.

ஒவ்ோரு ோரமும் 

்ேளளிகிழ்ே கொ்ல 6 ேணிககு 

www.vivasayam.org என்ற 

எஙகெ்ளது இ்்ணயத்ளத்திலும் 

ேறறும் விேசாயம் ்சயலியிலும் 

மினனித்ழ ் ேளியிடுகினம்றாம். 

எனமே எஙகெ்ளது ்சயலி்ய 

தரவி்றககெம் ் சயது ் ேத்திருந்தால் 

அதுமே உஙகெளுககு இதழ் 

்ேளியாே்தயும் ேற்ற 

மே்ளாண்்ே சார்ந்த 

்சயதிகெ்்ளயும் அறிவிப்பில் 

கொட்டும். இதனமூலம் நீஙகெள 

எளிதில் எஙகெ்ளது மினனித்ழ 

படிககெ ேறறும் பினபற்ற முடியும். 

விேசாயிகெளும், மே்ளாண் 

ோ்ணேர்கெளும், விஞ்ானிகெளும், 

மபராசிரியர்கெளும், மே்ளாண் 

்தாழில் மு்னமோர்கெளும் 

்தாடர்ந்து அகரி சகதி இதழுககு 

தஙகெளு்டய கெருத்துககெள, 

கெட்டு ர்கெள ேறறும் வி்ளம்பரஙகெ்்ள 

ேழஙகி எஙகெ்்ள 

மேம்படுத்திக்கொள்ள உதவுோறு 

மகெட்டுக்கொளகிம்றன.

ஆசிரியர் பக்கம்

- சி்றப்பாசிரியர், அகரி சகதி.

http://www.vivasayam.org/
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