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பசுமை காக்கும் மியாவாக்கி காடுகள்

தெனமனையில் 
குருதெழுகல்

 ந�ாயும் அெமனைக் 
கட்டுபபடுததும் 
முமைகளும்

கணவலிக்கிழங்கு சாகுபடி தொழில்நுட்பம்
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"அக்ரிசக்தி" மின்னிதழின் 23 வது பதிப்பு வவளியிடப்படுகிறது. 
வாரந்தாறும் வவள்ளிக்கிழமை காமை சுைார் 6 ைணியளவில் 
பதிப்பிக்கப்படும் இம்மின்னிதழுக்காக ஒரு ்தர்நத குழு அயராது  
உமழத்து வருகிறது.                            

வதாடர்நது இைவசைாக்வ "அக்ரிசக்தி" மின்னிதமழத் தயாரித்து 
வழங்குவது எவவளவு நாள் சாத்தியம் என்று கணித்துச் வசால்வது 
கடினம். விளம்பரங்கள் வநதால் சற்ற தாக்குப்படிக்கைாம். சிறு 
சிறு வணிக நிறுவனங்களிடம் விளம்பரங்களுக்காகப் ் பசி வருகி்றாம். 
 
நீணட காைம், வதாடர்நது இைவசைாக்வ எல்ைாருக்கும் "அக்ரிசக்தி" 
அளிக்க ்வணடும் என்பது ஆவல். அதறகாக, தாராள ைனம் 
பமடத்தவர்களும், வசதியும் உள்ளவர்களும் இரணடு வழிகளில்  
"அக்ரிசக்தி"க்கு உதவைாம்.

மண்ணையும், மக்க்ையும் நேசிககும் 
உங்கள் ப�ொனமனதுககு"சு்கவன" வணைக்கம்.

A/c No. : 20005937823 

Branch : Krishnagiri, 

Name : M.S. Murali 

IFSC : SBIN0000862 

Gpay: 9943094945

சமூக நைன் கருதி்ய சலிக்காைல் "அக்ரிசக்தி"மயத் வதாடர்நது 
முன்வனடுத்துச் வசன்று வகாணடிருக்கி்றாம். 
"அக்ரிசக்தி" வசழித்து வளர நீங்களும் தளிர்க்கரம் நீடடைாம். 
"அக்ரிசக்தி"யின் சார்பில் அமனவருக்கும் வணக்கமும் வாழ்த்தும்.

1. வருடொந்திரொ சந்்ொ 
 
2. ேனப்கொ்ட

க�ொர�ொனொ கிருமிப்ப�வல் �ொலத்தில் விவசொயி�ளுக்கு 
உதவும் ம�த்தொன எங�ள் சொர்பொ� சில லடசம்

 முதலீடு கசய்திருக்கிர�ொம்

ஒரு வருடச் சந்தா 

ரூ.1000

என்றும் அன்பு்ன் 
 

வெலெமுரளி

நன்கொடை (உஙகள் விருப்பப்படி) 

https://www.google.com/maps/place/Krishnagiri,+Tamil+Nadu+635001/@12.5265657,78.2062027,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3bac34936b787041:0x8447c907029835db!8m2!3d12.5265661!4d78.2149575
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உலகிலலலே அதிகம் பயிரிடபபடும் 
நார்ப பயிராக பருத்தி விளங்குகிறது. 

நார்ப பயிர்களின் இராணி எனவும் 
வெள்ளத் தங்கம் எனவும் வபரு்ைோக 
அ்ைககபபடுகிறது. வதாழிற்ா்ல 
ெளர்ச்சியிலும் லெ்லொய்பபு 
தருெதிலும் நாட்டின் ெருைானத்திலும் 
பருத்தியின் பங்கானது இன்றிே்ைோதது. 
பருத்தி உறபத்தியில் உலக அளவில் 
இந்திோதான் முதலிடம் ெகிககின்றது. 
எனினும், உறபத்தித்திறனானது மிகவும் 
கு்றந்த அளவிலலலே காணபபடுகிறது. 
கு்றொன உறபத்திககு எணணறற 
காரணிகள இருந்தாலும் ்ப்பகள 
உதிர்ெதும், பூககள வகாட்டுெதும் 
முககிே காரணிகளாய் உளளன. 
ைணணில் இடும் உரங்களில் இருந்து 
்த்துககள சில ் ைேங்களில் பயிர்களால் 
முழு்ைோக எடுத்துக வகாளள 
முடிெதில்்ல. சில லநரங்களில் 
நுணணூட்டச் ்த்துககளும், ெளர்ச்சி 
ஊககிகளும், பயிர் ஹார்லைான்களும் 
பயிரின் ெளர்ச்சி ைறறும் ைகசூ்ல 
அதிகரிகக லத்ெபபடுகின்றன.

பருத்தி பயிரிடுதலில் முககிேைான 

உைவிேல் லைலாண்ை ரீதிோன 
்ொல்கள: 1. பா்ன நீர் பறறாககு்ற 
2. நீணடகாலப பயிர் 3. உர லைலாண்ை. 
இத்ன கருத்தில் வகாணடு வநல் தரிசு 
நிலத்தில் இ்லெழி ஊட்டச்்த்து ைறறும் 
ஹார்லைான் பேன்பாடு மூலம் 
உறபத்தித்திற்ன அதிகரித்தல் குறித்த 
ஆய்வுகள லைறவகாளளபபட்டன. 
ஆய்விறகாக வநல் தரிசில் பயிரிடககூடிே 
MCU-7 ரகம் பயிரிடபபட்டது. 
ஆராய்ச்சிோனது பிபரெரி - ஜூ்ல 
2019 ல் நடத்தபபட்டது. சீரறற வதாகுதி 

ெடிெ்ைபபில் (Randomized block 

design) மூன்று பிரதிகளுடன் 

(Replications) பதிவனாரு 

சிகிச்்்க்ள (Treatments) 

ஆய்வுக் கட்டுமை

த�ல் ெரிசு பருததியில் இமைவழி ஊட்்டசசதது 
ைற்றும் ஹாரநைான பயனபாடு மூைம் 
உற்பததிததிைமனை அதிகரிதெல் குறிதெ ஆய்வு
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உளளடககி ல்ாத்ன வ்ய்ேபபட்டது. 
லபரூட்டச்்த்துககளான த்ைச்்த்து, 
ைணிச்்த்து, ் ாம்பல்்த்து ஆகிேன அடி 
ைறறும் லைல் உரங்களாக 60:30:30 
கிலலா/வஹகலடர் என்ற அளவில் 
அளிககபபட்டன. இந்த ஆய்வில் த.
லெ.ப. பருத்தி பிளஸ் 5 கிலலா/
வஹகலடர் (பூககும் ைறறும் காய்ககும் 
பருெத்தில்), நாபதலின் அசிட்டிக 
அமிலம்(NAA) 40 பிபிஎம் (பூககும் 
ைறறும் காய்ககும் பருெத்தில்), 
ஃபாணடாக பிளஸ் 1மிலி/லிட்டர் 
(பூககும் ைறறும் காய்ககும் பருெத்தில்) 
ைறறும் வைபிகாட் குலளா்ரடு 100 
பிபிஎம் (காய்ககும் பருெத்தில்) ஆகிேன 
தனித்தும் ல்ர்க்ககளாகவும் 
இ்லெழிோக அளிககபபட்டன. 
பரில்ாத்ன காலத்தில் ெளர்ச்சி ைறறும் 
ைகசூல் கணககிடபபட்டது. அெறறுள 
முககிேைான உறபத்திக கூறுகள 
பின்ெருைாறு: பககொட்டுக கி்ளகளின் 
எணணிக்க, ்ப்பகளின் 
எணணிக்க, காய்களின் எணணிக்க 
ைறறும் காய் எ்ட ஆகும்.

 இ்லெழி ஊட்டைாக, பூககும் 
தருணத்தில் நாபதலின் அசிட்டிக 
அமிலம்(NAA) 40 பிபிஎம் ைறறும் 
காய்ககும் பருெத்தில் ஃபாணடாக பிளஸ் 
1மிலி/லிட்டர் இ்ணோனது கணி்ைான 
உறபத்திககூறுக்ள பதிவு வகாடுத் 
துளளது ஆய்வு முடிவுகளின்படி 
அதிகைான பககொட்டுக கி்ளகளின் 
எணணிக்க (13.67), ்ப்பகளின் 
எணணிக்க (48.16), காய்களின் 
எணணிக்க (19.41) ைறறும் காய் 

எ்ட (3.25 கிராம்) லைலும் அதன் 
வதாடர்ச்சிோக அதிக வி்த பருத்தி 
ைகசூ்ல (1504.81 கிலலா/வஹகலடர்) 
பதிவு வ்ய்துளளது. இந்த ெளர்ச்சி 
ஊககிகளின் இ்லெழி வதளிபபின் 
மூலம் பககொட்டுக கி்ளகள  
35.19% அதிகரித்தும், ்ப்பகள 
30.01% அதிகரித்தும், காய்களின் 
எணணிக்கயில் 17.88% அதிகரித்தும் 
ைறறும் காய் எ்டயில் 11% அதிகரித்தும் 
கட்டுபபாட்டு சிகிச்்்லோடு ஒபபிடும் 
லபாது பதிவு வ்ய்துளளது. ்ப்பகள 
ைறறும் காய்க்ளத் தகக்ெத்துக 
வகாளெதில் NAA மிகவும் திற்ைோனது 
என்பதால், ைறற சிகிச்்்க்ள விட 
்ப்பகள ைறறும் காய்களின் 
எணணிக்க அதிகைாக இருந்தது. 
கட்டுபபாட்்ட விட அறுெ்ட 
வ்ய்ேபபட்ட காய்களின் எணணிக்க 
ஒரு வ்டிககு (17.88%) அதிகரித்ததறகு 
இதுலெ முககிே காரணம். ஃபான்டாக 
பிளஸ் லபான்ற இ்லெழி 
ஊட்டச்்த்துககளின் பேன்பாடானது 
காய்கள உதிர்த்லக கு்றகக உதவிேது 
ைறறும் நார் வ்ல்கள துெககத்்தயும் 
ெளர்ச்சி்ேயும் ஊககுவிககிறது. 

இதனால் ைறற சிகிச்்்க்ள விட 

காய்களின் எ்ட கணி்ைாக 

அதிகரித்துளளது. ைறற சிகிச்்்க்ளக 

காட்டிலும் அதிகைான வி்த பருத்தி 

எ்டயி்ன பதிவு வ்ய்த்ைோல் நிகர 

இலாபம் அதிகரித்துளளது. இந்த 

சிகிச்்்யின் நிகர இலாப விகிதம் 2.02 

ஆக இருகக கட்டுபபாட்டின் நிகர இலாப 

விகிதைானது 1.44 ஆக பதிொகியுளளது.
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1. ச.ஹரிணிஸ்ரீ, 
முதுநிமை ஆராய்ச்சி ைாணவி ைறறும் 

2. முமனவர். த. கல்யாணசுநதரம், 
லபராசிரிேர், உைவிேல் து்ற

லெளாணபுலம், அணணாை்லப பல்க்லககைகம்,  சிதம்பரம். 
மின்னஞ்ல்: agriharini@gmail.com

கடடுமரயாளர்கள்

எனலெ வநல் அறுெ்டககுப பின் 
பருத்தி பயிரிடுெலதாடு விடாைல் 
அெறறிறகுத் லத்ெோன இ்லெழி 
ஊட்டச்்த்துகக்ளயும் ஹார் 

லைான்்களயும் பூ பூககும் ைறறும் காய் 
பிடிககும் தருணத்தில் அளிபபதால் வநல் 
தரிசு பருத்தியில் உறபத்தித்திற்ன 
அதிகரிககலாம்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agriharini@gmail.com
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கால்ந்டகளுககு பசுந்தீெனத்்த 
ஆணடு முழுெதும் வதாடர்ந்து 

அளிபபதன் மூலம் சீரான உறபத்தியி்ன 
வபறலாம். பசுந்தீெனத்தில் ஊட்டச் 
்த்துககள இேற்கோன 
தன்்ையிலலலே உளளதால் அெறறின் 
வ்ரிைானத் தன்்ை அதிகம். 
ை்ைககாலங்களில் லத்ெககு லைல் 
கி்டககும் பசுந்தீெனத்்த பதபபடுத்தி 
லகா்டயில் கால்ந்டகளுககு 
அளிபபதன் மூலம் பசுந்தீெனப 
பறறாககு்ற்ேயும் கால்ந்டகளின் 
உறபத்தி இைப்பயும் தவிர்ககலாம்.

பசுந்தீெனத்்த இரணடு 
மு்றகளில் பதபபடுத்தி ல்மித்துக 
வகாளளலாம்.

(i)  காய்ந்த புல் அல்லது  
 உலர் புல் 

(ii)  ் ்லலஜ் அல்லது ஊறுகாய்பபுல்

உலர் புல தயடாரிப்பு
பசுந்தீெனப பயி்ர அதன் பூ 

பூககும் தருணத்தில் அறுெ்ட வ்ய்து 
சூரிே ஒளியில் உலர ்ெத்து அதன் 
ஈரபபதத்்த 15 ்தவிகிதத்திறகு 
கு்றொக கு்றத்து ல்மித்து ் ெத்துக 
வகாளளலாம். கா்லயில் பனி 
விலகிேவுடன் தீெனப பயி்ர அறுெ்ட 
வ்ய்து அந்த நிலத்திலலலே சூரிே 
ஒளியில் உலர ்ெகக  லெணடும். 
சூரிே ஒளியின் தன்்ை்ேப வபாறுத்து 
3 முதல் 5 ைணி லநரத்திறகு ஒரு மு்ற 
தீெனப பயி்ர த்லகீழ்  திருபபி ் ெகக 
லெணடும். ைா்லயில்  அதன் ஈரபபதம் 
சுைார் 30  முதல் 40 ்தவிகிதைாக 
இருககும். அெற்ற சிறு கட்டுகளாக 
கட்டி அடுத்த நாள கா்லயில் மீணடும் 

பசுந்தீவனைம்  பெபபடுததும் முமைகள்

தீவனை நைைாணமை
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பிரித்து உலர ் ெகக லெணடும். நல்ல 
சூரிே ஒளியிருந்தால் ைா்லயில் அதன் 
ஈரபபதம் 20 ்தவிகிதைாக 
கு்றந்திருககும். மூன்றாெது நாள 
கா்லயில் கூம்பு ெடிெத்திலலா அல்லது 
குதிர் லபாட்டு ல்மித்து ்ெகக 
லெணடும். தரைான உலர்புல் வெளிறிே 
பச்்் நிறத்தில் பூஞ்் காளான் 
இல்லாைல் இருககும்.

மெலலஜ் தயடாரிப்பு
பசுந்தீெனங்க்ள அெறறின் 

பசு்ை ைாறாைல் மிகவும் கு்றந்த 
ஊட்டச்்த்து இைபபுடன் ்்லலா 
எனபபடும் காறறுப புகா குழியில் 
பதபபடுத்தி ல்மிககும் மு்றககு 
்்லலஜ் அல்லது ஊறுகாய்பபுல் 
தோரிககும் மு்ற என்பது வபேர்.

மெலலஜ் தயடாரிக்்க அறுெம் 
வெயய லெண்டிய தருணம்:

வீரிே புல் ெ்ககள - பூககும் 
தருணம்

பேறுெ்கத் தீெனங்கள - 25 
முதல் 30 ் தவிகிதம் பூககும் தருணம்.

ல்ாளம் கம்பு தானிேங்கள - பால் 
பிடிககும் தருணம்

ைககாச்ல்ாளம் தானிேங்கள - பால் 
பிடித்த பிறகு

மெலலடா
்்லலஜ் தோரிகக 

பசுந்தீெனங்க்ள காறறு புகாத இடத்தில் 
மூடி ் ெத்து ல்மிகக லெணடும். இதறகு 
பேன்படும் அ்ைபபுகள ்்லலா 
எனபபடுகின்றன. குழி ் ்லலா, லகாபுர 
்்லலா, ்ரிவு ்்லலா அல்லது 

காணகிரீட் ெ்ளேங்கள, குதிர் ைறறும் 
பாலிதீன் ்பகள ஆகிேெற்றயும் 
இதறகாகப பேன்படுத்தலாம். குழி 
்்லலா்ெ நீர் புகாத லைட்டுப பகுதியில் 
பகக ெட்டில் ைண ்ரிவு ஏறபடாைல் 
அ்ைகக லெணடும். குழியின் சூலம் 
விட்டத்்தப லபால் இரு ைடங்கு இருகக 
லெணடும்.

மெலலஜ் தயடாரிக்கும் முமை
பசுந்தீெனத்்த சுைார் 2 முதல் 3 

ைணி லநரம் சூரிே ஒளியில் உலர்த்தி 
ஈரபபத அள்ெ 75 முதல் 80 
்தவிகிதத்திலிருந்து 60 முதல் 65 
்தவிகிதம் கு்றத்து அெற்ற 2 - 3 
அங்குலம் வகாணட சிறு சிறு 
துணடுகளாக வெட்டி ் ்லலாவில் இட்டு 
அடுககடுககாக அடுககி ெர லெணடும்.

 சுைார் 20 முதல் 30 வ் மீ 
அடுககிே தீெனத்்த நன்கு அழுத்தி 
இ்டலே உளள காற்ற வெளிலேறறி 
பிறகு அதன் மீது 2 ் தவிகிதம் ் ர்கக்ர 
பாகு க்ர்்லயும் 1 ்தவிகிதம் 
்ாதாரண உபபுக க்ர்்லயும் வதளிகக 
லெணடும். பிறகு மீணடும் பசுந்தீெனத்்த 
அடுகக லெணடும். இவொறு வதாடர்ந்து 
அடுககி ் ்லலாவின்  லைல் ைட்டத்்த 
விட 1 முதல் 1 .5 மீ உேரம் ெ்ர நிரபப 
லெணடும். அதன் லைல் பகுதியில் 
்ெகலகால் அல்லது உபரிோகக 
கி்டகக கூடிே புல் லபான்றெற்றக 
வகாணடு மூடி அதன் லைல் ஈர ைண்ண 
பூசி காறறு ைறறும் நீர் புகாைல் வ்ய்ே 
லெணடும். பாலிதீன் ்பக்ளயும் 
பேன்படுத்தலாம். இதன் பிறகு 20 
நாட்களில் தரம் மிகக ் ்லலஜ் உருொகி 
விடும். ் ்லலா்ெ திறககும் முன்பாக 
லைறபகுதியில் உளள பேன்படாத பதம் 
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வெ.சுபாஷினி ைறறும் மவ.ஹரிஹரசுதன், 
உதவி பயிறறுநர்கள, லெளாண்ைக கல்வி நிறுெனம்,  

குமுளூர்,  திருச்சி.  
மின்னஞ்ல்: tnauhari@gmail.com 

கடடுமரயாளர்கள்

கு்றந்த தீெனத்்த அகறறி விட 
லெணடும்.

தரைான ் ்லலஜ் பை ொ்்னயுடன் 
கூடிே நறுைணம் உ்டேதாகவும் பசு்ை 
நிறத்துடனும் ் ாறு கலந்தும் இருககும். 
அமில தன்்ை 3.5 முதல் 4.2 ெ்ர 
இருககும்.

பூஞ்் பாதித்த ்்லல்ஜ 
கால்ந்டகளுககு அளிகக கூடாது. 

அதிக புளிபபுச் சு்ெயுடனுளள 
்்லல்ஜ ஆடுகளுககு வகாடுககக 
கூடாது. நாள ஒன்றிறகு 
கால்ந்டகளுககுத் லத்ெபபடும் 
்்லலஜின் அளவு கற்ெ ைாடு - 15 
- 20 கிலலா, கிலடரி- 5 - 8 கிலலா, 
ெளர்ந்த ஆடு - 200 - 300 கிராம். 
பசுந்தீெனம் பறறாககு்ற ஏறபடும் 
லகா் ட காலத்தில் இவொறு பதபபடுத்திே 
தீெனத்்த அளிககலாம்.

வடிவமைப்பு

ஸ்டார வீைா, சேலம்
மு.தெயைாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின ஊ்டகக் குழு
தசல்வமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இெழுக்கு விளம்பைம் தகாடுக்க 99407 64680
எனை வாட்ஸஅப எணணிற்கு தொ்டரபு தகாள்ளைாம்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=tnauhari@gmail.com
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வி்த ல்மிபபு அடுத்த பருெத்திறகான 
வி்தத் லத்ெ்ே பூர்த்தி 

வ்ய்கிறது. இந்த மு்ற பைங்காலத்தில் 
இருந்து பேன்படுத்தபபடுகிறது. 
இதறகான லத்ெ வீரிேமுளள வி்த 
ைறறும் ல்மிககபபடும் மு்ற இரணலட 
ஆகும். இதன்மூலம் வி்தகளுககான 
வ்லவு கு்றகிறது. லைலும்  நம் நில 
வெட்பநி்லககு ஏறகனலெ 
பைககபபட்டிருககும் நல்ல வி்ளச்்ல் 
தரும் வி்தக்ள ல்மிபபதால் 
மு்ளபபுத்திறன் அதிகைாக இருககும்.

அறிவியல:
  வெபபத்தால் பூச்சிகளின் எல்லா 

ெளர்ச்சிநி்லகளும் பாதிககபபடுகின்றன. 
வி்தயில் உளள ஈரபபதத்்த 
உறிஞசுெதால் வி்த வீணாெ்த 
தடுககின்றது.

பயிர்:
 எல்லா ெ்கோன பயிர்களுககும் 

பேன்படுத்தலாம்.
ெடாம்பல பூசுெது:

 ைணபா்னயில் அளவிறகு 
ைர்ாம்பல் அல்லது ைாட்டின் எரு்ாம்ப்ல 
வகாணடு நிரபபுெர்.  6 ைாதங்களுககு 
லத்ெவேனில் ் ாம்பல் நிரபபிே பின்னும் 
வெயிலில் உலர்த்துெர்.

அறிவியல:

்ாம்பலில் உளள (silica) ்த்து 
பூச்சிகளுககு உணவு வெறுபபு வபாருளாக 

(antifeedant) வ்ேல்படுகிறது ைறறும் 
்ாம்பல் வி்தயின் ஈரபபதத்்த 
கு்றககிறது. ்ாம்பல் பூச்சியின் 
லைறபுறத்தில் ெறட்சி்ே ஏறபடுத்தி 
ல்தபபடுத்துகின்றது.

பயிர்: 
பேறு ெ்க வி்தகள.

வெம்ைண் பூசுதல:
 வ்ம்ைண்ன தணணீரில் 

கு்ைத்து வி்தயுடன் கலந்து பிறகு 
நிைலில் நன்றாக உலர்த்த லெணடும். 
காய்ந்த வி்தக்ள ்ாககுப்பயில் 
இறுககைாக கட்டி ் ெத்து பேன்படுத்துெர்.

அறிவியல:
பூச்சி வி்தயின் லைறபுறத்தில் 

முட்்டயிடுெ்த தவிர்ககிறது. லைலும் 
மு்ளபபுத்திற்ன அதிகரிககிறது.

பயிர்: 
பேறு ெ்க, ராகி, ல்ாளம்.

நவளாண நுட்பங்கள்

விமெ நசமிபபில் பைாம்பரிய 
தொழில் நுட்ப அறிவும் அறிவியலும்

வெயிலில உலர்த்துெது:
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்களிைண் பூசுதல:
 மூங்கிலில் வ்ய்ேபபட்ட கூ்டயில் 

வி்தக்ள ல்மிபபர். அெறறின் 
லைறபுறத்தில் களிைண அல்லது 
பசுஞ்ாணத்்த நன்றாக பூசுெர்.

அறிவியல:
களிைண அதிகைான ஈரபபதத்்த 

வி்தகளில்  இருந்து எடுத்துவிடும். 
பசுஞ்ாணம் பூச்சிவிரட்டிோகவும் 
வ்ேல்படுகிறது.

உப்பு லெர்த்தல:
  200கிராம் உபபு 1கிலலா பேறு 

வி்தகளுடன் கலந்து 6-8 ைாதங்களுககு 
்ெத்துகவகாளெர்.

அறிவியல: 
உபபு பூச்சிகளின் லதாலில் சிராய்பபு 

காேங்கள (abrasive action) 
உணடாககி அெறறின் ெளர்ச்சி்ே 
தடுககிறது.

பயிர்: 
பேறு ெ்க வி்தகள.

ைஞெள் பூசுதல:
 வி்தகள ைறறும் தானிேங்க்ள 

ைஞ்ள தூளுடன் கலந்து ் ாககு்பயில் 
அல்லது பாத்திரத்தில் லபாட்டு 6-8 
ைாதங்களுககு ல்மிபபர்.

அறிவியல: 

குர்குமின் லபான்ற  
லெதிபவபாருட்கள இருபபதால் ைஞ்ள 
பூச்சி விரட்டிோக பேன்படுகிறது.

பயிர்:
தானிேம் ைறறும் பேறுெ்ககள.

பூண்டு, கிரடாம்பு லெர்த்தல:
 வி்த ல்மிககும் பாத்திரத்தில் 

க்டசி அடுககாக பூணடு,கிராம்பு பரபபி 
விட லெணடும்.

அறிவியல:
்ட அல்்லல் ்ட்ல்்படு ்ட 

அல்ல்லல் டி்ர ் ல்்படு, ம்றறும் ் ட 
அல்்லல் ்ல்்படு எனும் 
லெதிபவபாருட்கள பூணடில் உளளது. 
எனலெ இது பூச்சிவிரட்டிோகவும் , 
பூஞ்ாணகவகால்லிோகவும் வ்ேல் 
படுகிறது.

 லெப்பஎண்வணய:
 வி்த லைல் லெபபஎணவணய் 

தடவுதல்.

அறிவியல: 
பூச்சிவிரட்டி தோரிகக பேன்படும் 

மூலபவபாருட்களான அ்ாடிராகடீன், 
நிம்பின், நிம்பிசிடின் லபான்ற்ெ உணவு 
வெறுபபுப வபாருளாகவும் (antifeedant) 
பேன்படுகிறது. இ்ெ பூச்சிகள 
முட்்டயிடுெ்த ைறறும் ெளர்ச்சி்ே 
தடுககும்.

பயிர்: 
பேறு ெ்க வி்தகள.

 ஆைணக்கு வபடாடி:
 துெரம்பருப்ப வகாஞ் லநரம் 

வெயிலில் காே ் ெககவும். ஆைணக்க 
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ெறுத்து வபாடிோகக லெணடும். 1 கிலலா 
வி்தககு 1/4 கிலலா கிலலா ஆைணககு 
வபாடி்ே கலந்து ைணபா்னயில் 
ல்மிககவும். இதன் மூடி்ே ் ாணத்்த 
வகாணடு இறுககைாக மூடலெணடும். 
இது பூச்சி தடுபபானாகவும், பூச்சி 
விரட்டிோக பேன்படுகிறது.

அறிவியல:  
இதில் உளள லெதிபவபாருளால் 

பூச்சிகள வி்த உணப்த (anti 
deterrent) தவிர்ககபபடுகிறது.

பயிர்: 
துெரம்பருபபு

பும்கயுடடி:
ல்மிபபு கிடங்கில் வி்த ல்மிககும் 

முன்பு லெம்பு, புங்கம் இ்லகளால் 
பு்கயூட்டுெர்.

அறிவியல:
 இ்ெ ல்மிபபு கிடங்கில் 

பூச்சிகளின் ெளர்ச்சி்ே தடுத்து 

தானிேத்்த பாதுகாககிறது.

சீதடாபழ விமத வபடாடி:
50 கிராம் வபாடிககு 1கிலலா 

வி்தக்ள  கலந்து ல்மிககும்லபாது 
பேறு ெணடின் ெளர்ச்சி தடுககபபடுகிறது.

அறிவிேல்: இதில் உளள 
அசிலடாவஜனின்ஸ் எனும் லெதிபவபாருள 
பூச்சிகவகால்லிோக பேன்படுகிறது.

பயிர்:
பேறு ெ்க வி்தகள.

துளசிவிமத வபடாடி: 
ல்ாள வி்தக்ள துளசி வி்த 

அல்லது துளசி இ்லகலளாடு கலந்து 
ல்மிககலாம்.

அறிவியல: 
பால்மிட்டிக அமிலம், லிலனாலினிக 

அமிலம், லிலனானிக அமிலம் ஆகிே 
லெதிபவபாருட்கள துளசி வி்தயில் 
இருபபதால் இ்ெ பூச்சிகவகால்லிோக 
வ்ேல்படுகிறது.

கடடுமரயாளர்கடடுமரயாளர்

வவ. பிரியதர்ஷினி, 
இளநி்ல லெளாண ைாணவி, 

அணணாை்லப பல்க்லககைகம், சிதம்பரம். 

மின்னஞ்ல்: vpriyajan2000@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=vpriyajan2000@gmail.com
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அன்பார்ந்தெர்கலள!!

ெணககம்

அகரி்கதி ெழிோக விெ்ாேம் ்ார்ந்த பல பணிக்ள நாங்கள முன்வனடுத்து 
ெருகின்லறாம் என்ப்த நீங்கள அறிவீர்கள.

அந்த ெரி்்யில் இலதா புதிே திட்டம் ஒன்்ற ெடிெ்ைத்துளலளாம் 
இ்ணே உலகில் SAAS , PAAS என்ற பல திட்டங்கள வைன்வபாருள ்ார்ந்து 
இேங்கிெருகின்றன. உலகின் SAAS நகரைாக வ்ன்்னதான் விளங்கிெருெதாகவும் 
வ்ய்திகள வதரிவிககின்றன. அெர்களுககும் உதவும் ெ்கயிலும்  இலதா உங்களுககாக 
OAAS என்ற திட்டத்தி்ன வ்ேல்படுத்திட உளலளாம் OAAS என்பது Oil As A 
Service என்பலத இதன் லநாககம் தமிைகத்தில் உளள அ்னத்து ைரச்வ்ககு எணவணய் 
உறபத்திோளர்க்ளயும் ஒருங்கி்ணத்து இ்ணேம் ெழிோக வீட்டு ்்ைேலுககுத் 
லத்ெோன லதங்காய் எணவணய், கட்ல எணவணய், எள எணவணய் ைறறும் 
விளகவகணவணய், வலைன் கிராஸ் உட்பட  எணவணய்கள அ்னத்தும் இங்லக கி்டககும்.

இது ைட்டுைல்ல.. வி்ரவில் ைறற்ெயும் ெரும்....

நீங்கள எங்களுககு வ்ய்ேலெணடிேது எல்லாம் இதுதான்.. உங்களூரில் ோரும் 
ைரச்வ்ககு எணவணய் ஆட்டிகவகாணடிருந்தால் அெர்க்ள எங்கள தளத்தில் 
இ்ணேச்வ்ால்லுங்கள.

தரச்்ான்றுகளுடன் வ்ேல்படும் ஒட்டுவைாத்த ைரச்வ்ககு எணவணய் நிறுெனங்க்ள 
ஒலர இடத்தில் வகாணடு ெருகிலறாம்.

ோருகலகனும் எணவணய் லத்ெோக இருந்தால் இந்த தளத்திலலே ொங்குங்கள. 
உங்களுககாக ஒட்டுவைாத்த எணவணய் நிறுெனங்க்ளலே ஒலர இடத்தில் வகாணடு 
ெருகின்லறாம்.

நன்றி!
அன்புடன்

வ்ல்ெமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

லைலும் விபரங்களுககு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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வளர்ந்து ெரும் நவீன உலகத்தில் 
காடுகள அழிககபபட்டு கான்கீரிட் 

கட்டடங்களாக ைாறும் நி்லககு 
தளளபபட்டுளலளாம். இந்த அெல 
நி்ல்ை்ே லபாககுெதறகாகவும், 
பசு்ை்ே லபணிக காபபதறகாகவும் 
கணடுபிடிககபபட்ட மு்றலே மிோொககி 
காடுகள. காலி இடத்தில் வநருககைாக 
ைரங்க்ள நட்டு காடு அ்ைககும் 
மு்றலே மிோொககி காடுகள 
எனபபடும். ஜபபான் நாட்்ட ல்ர்ந்த 
அகிரா மிோொககி என்ற தாெரவிேல் 
ெல்லுநரால் கணடுபிடிககபபட்டது. 
இ்டவெளி இல்லாைல் வநருககைாக 
ெளர்ெதால் ைரங்கள ஒன்லறாடு ஒன்று 
லபாட்டி லபாட்டு, 10 ஆணடுகளில் 
வபறும் ெளர்ச்சி்ே இரணலட 
ஆணடுகளில் வபறும் என ெல்லுநர்கள 

கூறுகின்றனர். இந்திோவில் கடந்த 30 
ஆணடுகளில் 14 ஆயிரம் ்துர கி.
மீட்டர் அளவில் காடுகள 
அழிககபபட்டுளளது. இத்ன ் ரிவ்ய்யும் 
ெ்கயில் அ்னத்து ைாநிலங்களிலும் 
இந்த மு்ற்ே வ்ேல்படுத்துகின்றனர். 
தமிழ்நாட்டில் வ்ன்்ன, லகா்ெ, 
ைது்ர, நாைககல், திருொரூர் லபான்ற 
ைாெட்டங்களில் ைாநகராட்சி ைறறும் 
தன்னார்ெ வதாணடு நிறுெனங்கள 
மூலைாக மிோொககி காடுகள 
அ்ைககபபட்டு ெருகிறது.

மியடாெடாக்கி ்கடாடு்கள் 
அமைக்கும் முமை:

• காலிோன இடத்்த லதர்வு வ்ய்து 

அதில் கு்றந்தது இரணட்ர 

அல்லது மூன்றடி ஆைத்துககு குழி 

காடு வளரபபு

பசுமை காக்கும் மியாவாக்கி காடுகள்
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லதாணட லெணடும்.

• அதில் ைரத்தூள, ைககும் 
குப்பக்ள வகாட்டி லைலல 
அல்ாஸ்்பரில்லம், பாஸ்லபா 
பாகடீரிோ லபான்ற உயிர் 
உரங்க்ள இட்டு ைரககன்றுக்ள 
வநருககைாக நட லெணடும்.

• உதாரணைாக 1000 ்துர அடி 
நிலத்தில் 300-400 ைரங்கள 
ெ்ர ெளர்ககலாம். ைரங்க்ள 
ை்ைக காலங்களில் நடவு வ்ய்தல் 
லெணடும்.

ைரக்்கன்று்கமள லதர்வு 
வெயயும் முமை:

• குட்்ட, வநட்்ட, கி்ள பரபபும் 
ைரங்கள என கலந்து 
எடுத்துகவகாளளலாம். நாட்டு ரக 
ைரங்க்ள லதர்வு வ்ய்ெது 
சுறறுச்சுைலுககு நல்லது.

• புங்கன், லெம்பு, பூெரசு, 
்ரகவகான்்ற, ப்ன, நுணா, 
பா்ல லபான்ற ைரங்க்ளயும் 
ெளர்ககலாம். அெரெர் 
லத்ெகலகறப பை ைரங்களான 
நாெல்,வகாய்ோ, இலந்்த லபான்ற 

ைரங்க்ளயும் ெளர்ககலாம்.

• தரைான ைரககன்றுக்ள 
அருகிலுளள ெனத்து்ற 
அலுெலகங்கள மூலைாகவும் 
அல்லது நர்்ரி மூலைாகவும் ொங்கி 
வகாளளலாம்.

மியடாெடாக்கி ்கடாடு்களின் 
பயன்்கள்:

• பருெநி்ல ைாறறத்தால் ஏறபடும் 
சுறறுசூைல் பாதிப்ப தவிர்கக 
பேன்படுகிறது.

• காடுகள மூலம் நிலத்தடி நீ்ர 
அதிகரிககவும், காறறு ைாசுபாட்்ட 
தவிர்ககவும், ெளி ைணடலத்தில் 
உளள ஓல்ான் படலத்்த 
பாதுகாககவும் பேன்படுகிறது.

• கு்றந்த இடத்தில் அதிக 
எணணிக்கயில் ைரங்க்ள நட்டு 
ெருைானம் ஈட்ட ெழிெகுககிறது.

• கடறக்ர பகுதிகளில் சுனாமி 
லபான்ற லபரிைப்ப தடுககவும் 
பேன்படுகிறது.

• பற்ெகள, பூச்சிகள, லதனீககள 
லபான்ற பல்லுயிர்களுககு 

ொழிடைாக பேன்படுகிறது.

பி.வைர்லின், 
முதுநி்ல லெளாண  ைாணவி, லெளாண நுணணுயிரிேல் து்ற, 

அணணாை்லப பல்க்லககைகம், சிதம்பரம். 
மின்னஞ்ல்: merlinbrittoagri@gmail.com 

கடடுமரயாளர்

பி.வைர்லின், 
முதுநி்ல லெளாண  ைாணவி, லெளாண நுணணுயிரிேல் து்ற, 

அணணாை்லப பல்க்லககைகம், சிதம்பரம்.  

மின்னஞ்ல்: merlinbrittoagri@gmail.com 

கடடுமரயாளர்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=merlinbrittoagri@gmail.com
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விெ்ாயிகள நல்ன கருத்தில் 
வகாணடு பல்லெறு வ்ேலிக்ள 

லெளாண தகெல்களுககாக இந்திே 
அர்ானது வெளியிட்டுளளது.  
இம்ைாதிரிோன வ்ேலிகளானது 
லெளாண நி்லேங்கள, தனிோர் 
நிறுெனங்கள, ைறறும் அரசு ்ாரா 
நிறுெனங்களால் உருொககபபடுகின்றன. 
இ்ெ லெளாண ஆராய்ச்சிகள, 
வ்ய்திகள நிகழ்வுகள, வி்ல 
நிலெரங்கள, லைலும் பல தகெல்க்ள 
விெ்ாயிகளுககும் பங்குதாரர்களுககும் 
வதரிவிககின்றன, அந்த ெரி்்யில் 
இந்த ொர வ்ேலிகள இலதா....

CHC
இந்த வ்ேலிோனது உைெர்க்ளயும் 

இேந்திர ொட்க ்ைேங்க்ளயும் 
இ்ணககும் ஒரு பாலைாக திகழ்கிறது. 
50 கிலலா மீட்டர் சுறறளவில் உளள 

இேந்திர ொட்க ் ைேங்களிலிருந்து, 
தங்களுககுத் லத்ெோன 
உபகரணங்கள, இேந்திரங்க்ள 
உைெர்கள லதர்ந்வதடுத்து அெற்ற 
கு்றந்த ொட்கயில் பேன்படுத்திக 
வகாளளலாம். இதனால் சிறு ைறறும் 
குறு விெ்ாயிகள அதிக வி்ல 
ைதிபபுளள நுணணிே லெளாண 
உபகரணங்க்ள பேன்படுத்தி நல்ல 
இலாபம் ஈட்டலாம். இச்வ்ேலியி்ன 
உபலோகித்து கு்றந்த லநரத்தில் 
இேந்திரங்களின் உதவியுடன் உைொரப 
பணிக்ள எளிதில் வ்ய்ெலதாடு, 

நவளாண தசயலிகள்

கழனியும் தசயலியும்
(பகுதி -3)
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விெ்ாயிகளின் ெருைானத்்தயும் 
உேர்த்திடலாம்.

அதிக வி்லயுளள லெளாண 
இேந்திரங்க்ள ொங்க இேலாத சிறு 
ைறறும் குறு விெ்ாயிகள, லெளாண 
இேந்திர ெங்கி என வ்ால்லபபடும் 
லெளாண இேந்திர ொட்க 
்ைேங்களிலிருந்து கு்றந்த 
ொட்கயின் மூலம் லத்ெோன 
இேந்திரங்க்ள பேன்படுத்தி 
பேன்வபறறிடலாம். தங்கள 
இேந்திரங்க்ள ொட்கககு விட 
நி்னககும் விெ்ாயிகளும் இத்ன 
பேன்படுத்தி அெர்களது லெளாண 
ெருொயி்ன வபருககிகவகாளளலாம். 
பணவைாழிகளில் வ்ேல்படும் இச்வ்ேலி, 
ப்ைே லெளாண   உபகரணங்க்ள 
விறகவும், ொங்கவும் ெழிெ்க 
வ்ய்கிறது.

  KVK
இச்வ்ேலியினால் லெளாண 

அறிவிேல் ் ைேங்களின் ல்்ெக்ள 
உைெர்கள தங்கள இருபபிடங்களிலலலே 
வபறறிடலாம். லெளாண பயிர்கள, 

லதாட்டபபயிர்கள, மீன்ெளம் ைறறும் 
கால்ந்டகள குறித்த தகெல்கள 
கி்டககபவபறுகின்றன. லெளாண 
அறிவிேல் ்ைேங்களிலிருந்து 
வதா்லவில் இருககும் உைெர்கள 
இச்வ்ேலியின் மூலம் தங்களுககுத் 
லத்ெோன வபரும்பான்்ைோன 
முககிே வ்ய்திக்ள வபறறு 
பேன்வபறலாம்.

 த்கெல்கள்

1. அருகிலுள்ள லெளடாண் 
அறிவியல நிமலயம்

 ைாநிலம் ைறறும் ைாெட்டத்தி்ன 
உளளிடுெதன் மூலம் தங்கள 
ைாெட்டத்திலுளள வைாத்த 
லெளாண அறிவிேல் 
நி்லேங்களின் முகெரியி்னயும் 
வதரிந்துவகாளளலாம்.

2. லெமெ்கள்
 காளான், லதனி ெளர்பபு, ைணபுழு 

உரம் தோரித்தல், நாறறாங்கால் 
விடுதல், ைதிபபு கூட்டல் இன்னும் 
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பிற தகெல்கள முதறவகாணடு 
பல்லெறு ல்்ெகளும் அ்ெ 
குறித்த தகெல்கள, பு்கபபடங்கள 
ைறறும் காவணாலிகள 
அ்ைேபவபறறிருககும்.

3. பயிர் வதடாகுப்பு (Package 
of practices)

லெளாண பயிர்கள, லதாட்டகக்ல 
பயிர்கள, மீன் ெளர்பபு ைறறும் 
கால்ந்டகள குறித்த அ்னத்து 
தகெல்களும் இடம் வபறறிருககும். 
இத்ன பேன்படுத்தி உைெர்கள தங்கள 
்ந்லதகங்களுககு வி்ட வபறலாம்.

4. நி்கழ்வு்கள்

நடககவிருககும் நிகழ்வுகள: 
இதன்மூலம் ெரவிருககும் நிகழ்வுகள 
குறித்த தகெல்கள, நிகழ்வுகளின் 
வதாடககம் ைறறும் முடிவு, நடககும் இடம் 
லபான்ற தகெல்க்ள வதரிந்து 
வகாளளலாம்.

முன் நடந்த நிகழ்வுகள: இதன்மூலம் 
ஆராய்ச்சி ்ைேத்தால் நடத்தபபட்ட 
நிகழ்வுகள, நிகழ்வுகள நடந்த நாள, 
நடந்த இடம், நிகழ்ச்சியின் ் ாரம் லபான்ற 
தகெல்க்ள வதரிந்து வகாளளலாம்.

5. ெடானிமல நிலெரங்கள்
இந்திே லெளாண ொனி்ல 

அ்ைபபினால் ைாெட்ட ொரிோக 
வதரிவிககபபடும் ொனி்ல குறித்த 
தகெல்க்ள இச்வ்ேலிேன் ொயிலாக 
பதிவிறககம் வ்ய்து வகாளளலாம்.

6. ெநமத நிலெரங்கள்
e-NAM ல் குறிபபிடபபட்டிருககும் 

லெளாண வி்ல நிலெரங்க்ளயும் 
இச்வ்ேலி மூலம் அறிந்து உைெர்கள 
பேன்வபறலாம்.

7. ல்கள்வி்கள்
லெளாண்ை குறித்த 

்ந்லதகங்க்ள உைெர்கள லகளவிகளாக 
இச்வ்ேலியில் உளளிடலாம். 
லகளவிகளின் துல்லிேத்தி்ன 
வதளிவுபடுத்தும் ெ்கயில் 
பு்கபபடைாகலொ, ஒலிோகலொ, 
காவணாளிோகலொ பதிலெறறம் வ்ய்யும் 
ெ்கயில் ெடிெ்ைககபபட்டுளளது. 
அந்த லகளவிகளுககான தீர்வி்ன 
து்ற ்ார்ந்த ெல்லுனர்கள 
வதரிவிபபார்கள. அதறகு ஏறறார் லபால 
விெ்ாயிகள தங்களது கள முடிவுக்ள 
லைறவகாளளலாம்.       

-வதடா்ரும்...

கடடுமரயாளர்

ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநி்ல லெளாண ைாணவி, 

உைவிேல் து்ற,  அணணாை்லப பல்க்லககைகம். 
மின்னஞ்ல்: agriharini@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agriharini@gmail.com
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இந்லநாோனது பிலரசில், ஆபரிககா, 
கோனா, இலங்்க, வைகஸிலகா, 

பிலிப்பன்ஸ், இந்திோ லபான்ற 
வதன்்ன அதிகம் பயிராகும் நாடுகளில் 
காணபபடுகிறது. இந்திோவில் 
வதன்்னப பயிராகும் எல்லா 
ைாநிலங்களிலும் இந்லநாய் பரெலாகக 
காணபபடுகிறது. வதன்்ன்ேத் தவிர 
பாககு, ஈச்் ைரம், வகாகலகா, ரபபர் 
லபான்ற ைரங்க்ளயும் தாககக கூடிேது. 
வதன்்னயில் குருத்தழுகல் லநாயும் 
அத்னக கட்டுபபடுத்தும் மு்றகள 
பறறியும் காணலபாம்.

 ல�டாயக்்கடாரணி
இந்லநாோனது ஃ்பட்லடாபலதாரா 

பால்மிலொரா என்ற பூ்ணத்தால் 
லதாறறுவிககபபடுகிறது. இதன் பூ்ண 
இ்ைகள குறுககுச் சுெர்கள இல்லாைலும், 
நிறைறறும், திசுெ்றகளுககு இ்டலேயும் 
காணபபடும். இ்ைகளிலிருந்து 
லதான்றும் உறிஞசும் உறுபபுகள 

திசுெ்றகளுககுட்வ்ன்று பூ்ணத்திறகு 
லெணடிே உணவுப வபாருட்க்ளக 
கிரகித்துகவகாளளும். 

ல�டாயின் அறிகுறி்கள்
வதன்்னயின் எந்த ெேதிலும் 

இந்லநாய் தாககககூடும். லநாயின் 
அறிகுறி முதலில் இளங்குருத்தில் 
காணபபடும். லநாய்த் தாககிேக குருத்துப 
பச்்் நிறத்்த இைந்து, ைஞ்ள நிறைாக 
ைாறும். குருத்திலுளள திசுககள அழுகி 
ஓரிரு ொரங்களில் பழுபபு நிறைாக 
ைாறிவிடும். நடுககுருத்து அழுக்லத் 
வதாடர்ந்து, அ்தேடுத்து கீழுளள 
இ்லகளும் தாககபபடும். முழுெதும் 
விரிோத இ்லகளில் ஈரககசிவுடன் 
கூடிே உட்குழிந்த புளளிகள லதான்றி, 
லைலும் கீழுைாகப பரவி, இ்லபபகுதி 
முழுெதும் தாககபபடும். புளளிகள 
ஒழுங்கறற ெடிவிலும், ஈரககசிவுடன் 
வதன்படும். இதனால் நுனியிலிருந்து 
இ்லகளும், ைட்்டகளும் ொடி, 

ந�ாய் நைைாணமை

தெனமனையில் குருதெழுகல் ந�ாயும் 
அெமனைக் கட்டுபபடுததும் முமைகளும்
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காய்ந்துவிடும். குருத்்த விரித்துப 
பார்த்தால் இ்லகளில் ஒழுங்கறற 
ெடிெமுளள அழுகிேப பகுதிக்ளத் 
திட்டு திட்டாகக காண முடியும். லநாயின் 
தீவிரம் அதிகைாக இருககும் லபாது சில 
ைாதங்களில் ைரத்திலுளள ைட்்டகள 
எல்லாலை அழுகி, காய்ந்து விழுந்துப 
பின்னர் ைரலை ைடிந்து விடும்.

ல�டாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ை 
்கடாலநிமல்களும்

ல ந ா ய் க க ா ர ா ணி ே ா ன து 
அழுகிபலபான இ்லகள ைறறும் 
குருத்துப பகுதிகளில் காணபபடும் பூ்ண 
இ்ைகள, இ்ை வித்துககள, 
ஊஸ்லபார்ஸ் என்னும் உறங்கும் 
வித்துககள லபான்றெறறின் மூலம் 

பரவுகிறது. காறறு, ை்ைச்்ாரல், பூச்சிகள 
லபான்றெறறால் ஸ்லபாரான்ஜிோ 
வித்துப்பகள ஒரு ைரத்திலிருந்து லெறு 
ைரங்களுககு எடுத்துச் வ்ல்லபபட்டு, 
இரணடாம் பட்்ைாக லநாய்ப பரவுகிறது. 
ைரலைறும் வதாழிலாளிகள, வதன்்னயின் 
குருத்்தத் தாககும் காணடாமிருக 

ெணடுகள, பூச்சிகளிலிருந்து லதன் 
ல்கரிகக ெரும் பலெ்கப பூச்சிகள 
மூலைாகவும் லநாய்ப பரெககூடிேது. 
பருெ ை்ைத் வதாடர்ந்துப வபய்யும் 
லபாதும், ஈரபபதம் மிக அதிகைாகக 
காணபபடும் லபாதும் வெபபநி்ல 
18-200 வ்.கி. இருககும் லபாதும் 
இந்லநாய் அதிகளவில் பரவுகிறது.

ல�டாயக்்கடடுப்படாடு
ைருநது சிகிச்மெ

         
 லநாய்த் தாககிே உடலனலே 
கட்டுபபாடு மு்றக்ளக 
க்டபபிடித்தால், இந்லநா்ே எளிதில் 
கட்டுபபடுத்தலாம். முதலில் லநாய்த் 
தாககிே குருத்து ைறறும் குருத்்தச் 
சுறறியுளள லநாய்த் தாககிே எல்லா 
ைட்்டக்ளயும், அடியிலிருந்து அறுத்து 
அகறறி அழித்து விட லெணடும். பின்னர் 
ஒரு ் த லபார்லடா கல்ெ்ே நன்குத் 
வதளிகக லெணடும். பின்னர் ஒரு ்த 
லபார்லடா ப்்த் தோரித்து அறுத்தப 
பாகங்களில் எல்லாம் நன்கு பூ் 
லெணடும். பின்னர் ஒரு அகலைான 
ொய்க வகாணட வபரிேப பா்ன்ேக 
வகாணடு, குருத்துபபாகத்தில் ை்ைநீர்ப 
படாதொறு மூடிவிடலெணடும். ைரத்தின் 
உட்குருத்து முழுெதும் லநாயினால் 
தாககபபட்டு, அழுகாைல் இருந்தால், 
சில ைாதங்களில் புதுககுருத்து ைறுபடியும் 
ெளரும்.

 லதங்கடாயில ல�டாயின் 
அறிகுறி்கள் வதன்ப்ல   

 மையக்குருத்து அழுகிய 
நிமலயில வதன்ப்ல  
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கடடுமரயாளர்

கு.விக்்னஷ்,
முதுநி்ல லெளாண ைாணெர் - தாெர லநாயிேல் து்ற,

அணணாை்லப பல்க்லககைகம்,

அணணாை்ல நகர் - 608002

 வதாடர்பு எண: 8248833079

மின்னஞ்ல் : lakshmikumar5472@gmail.com

 ஒலர ைரத்தில் லநாய்த் 
லதான்றியிருந்தாலும் கூட லதாபபிலுளள 
எல்லா ைரங்களுககும், குருத்து ைறறும் 
இ்லபபாகங்கள நன்கு ந்னயுைாறு 
ஒரு ் த லபார்லடா கல்ெ்ேத் வதளிகக 
லெணடும். ை்ைககாலம் ஆரம்பித்தவுடன் 
ஒரு மு்றயும், 15 - 30 நாட்களுககுப 
பின்னர் அடுத்து ஒரு மு்றயும் ைருந்துத் 
வதளிகக லெணடும். லபார்லடா 
கல்ெககுப பதில் தாமிர 

ஆகஸிகுலளா்ரட் பூ்ணக வகால்லி்ே 
ஒரு லிட்டர் தணணீருககு 2.5 கிராம் 
ைருந்து என்ற விகிதத்தில் கலந்தும் 
வதளிககலாம். ் டமிதிலோைார்ப 1 கிராம் 
1 லிட்டர் நீரில் கலந்தும் வதளிககலாம். 

உழவியல முமை்கள்  

மு்றோன ெடிகால் ெ்தி்ே 
லைறவகாளளுதல்.

ல�டாயத் தடாக்கிய ைடம்்கமள வெடடி வி்ல    

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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‘சுெர் இருந்தால் தான் சித்திரம் 
ெ்ரே முடியும்’ என்ற ொககிறகு 

ஏறப, ‘நல்ல ஆலராககிேைான தாெரங்கள 
இருந்தால் தான் அதிக ைகசூல் 
வபறமுடியும்’. ஒரு தாெரத்தின் 
ெளர்ச்சிோனது, அதன் ஜீனு்டே 
வ்ேல்பாடு ைறறும் சூழ்நி்ல 
காரணிகளால் ஒழுங்குபடுத்தபபடுகிறது. 
தாெரங்களில் உருொககபபடும் சில 
வபாருட்கள தாெரங்களின் ெளர்ச்சி, 
ொழ்விேல் ைறறும் உயிர்லெதிச் 
வ்ேல்க்ள ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. 
தாெர ெளர்ச்சி்ே ஒழுங்குபடுத்தும் 
வ்ேல்க்ளப வபாறுத்து இ்ெ ெளர்ச்சி 
ஒழுங்குபடுத்திகள, தாெர ஹார்லைான்கள 
ைறறும் தாெர ெளர்ச்சி ஊககிகள என்று 
ெ்கபபடுத்தபபடுகின்றன. இந்த 
ெளர்ச்சி ஊககிகளில் முககிேைான்ெ, 
ட்்ரகான்டனால், இ்ெ தாெர தணடு 
நீட்சி, இ்ல, லெர் ெளர்ச்சி, பச்்்ேம் 
ைறறும் ்ாதகைறற சூழ்நி்ல 
காரணிக்ளத் தாங்குதல் 
ஆகிேெறறிறகு மிக முககிேைான 
காரணிோக வ்ேல்படுகிறது.

ட்்ரகான்டனால் முதன் முதலில் 
1933-ஆம் ஆணடில் ஆல்பால்ஃபா 
வைழுகிலிருந்து பிரித்வதடுககபபட்டது. 
இது ஒரு நி்றவுறற லநரான ்ங்கிலி 
வகாணட முதன்்ை ஆல்கஹால் என 
அ்டோளம் காணபபட்டது. லைலும் 
இ்ெ பல்லெறு தாெரங்களின் 

ல ை ற ப கு தி யி ல் 
காணபபடும் வைழுகின் 
ஒரு சிறிே அங்கைாகும்.

    எவெடாறு 
வெயலபடுகிைது?

ஒளிச்ல்ர்க்க்ே 
அதிகரிபபதின் மூலம், 
தாெரங்கள அதிக 
் ர் க க ் ர க ் ள 
உ ரு ெ ா க கு கி ற து . 
தாெரங்கள அதன் 
்ர்கக்ரகளில் 60 % 
ககும் அதிகைானெற்ற அதன் லெர்கள 
ெழிோக வெளிலேறறுெதால், அதிகரித்த 
ஒளிச்ல்ர்க்க, அதிக ் ர்கக்ரக்ள 
்ரல்ாஸ்பிேருககு (லெர் பகுதி்ே 
சுறறியுளள ைண) அனுபபுகிறது. இந்த 
்ர்கக்ரகள, ஒளிச்ல்ர்க்கயிலிருந்து 
தாெரத்தின் அதிகரித்த சுொ்த்துடன் 
லெர் ைணடலத்தில் அதிக ைண 
நுணணுயிர் வ்ேல்பாட்்டத் 
தூணடுகிறது. நுணணுயிரிகள 
ஒளிச்ல்ர்க்கயிலிருந்து இந்த ் ர்கக்ர 
வெளிலேறறங்க்ளப வபறும்லபாது 
அ்ெ உங்கள பயிருககு லத்ெோன 
ஊட்டச்்த்து நி்றந்த உணவுக்ள 
அளிககும்.

பரிநதுமரக்்கப்படும் அளவு: 
• ெே்ல தோர் வ்ய்யும் லெ்ளயில், 

ெேலுககு உரமிடும் லபாது (அடியுரம் 

வளரசசி ஊக்கிகள்

பயிர வளரசசியில் ட்மைகான்டனைால் பங்கு
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அல்லது லைலுரம்) உரத்துடன் 
கலந்து அல்லது தனிோக ஒரு 
ஏககருககு 10 கிலலா 
கு ரு ் ன யி ் ன 
ட்்ரகான்டனால்0.05%) பேன் 
படுத்த லெணடும்.

• முதல் வதளிபபு வி்தத்த 20-25 
நாட்களுககு பின் (இ்லகள 
ந்னயும் படி) ஏககருககு 250 
மி.லி. (ட்்ரகான்டனால் 0.1%) 
வதளிகக லெணடும்

பரிந்து்ரககபபடும் பயிர்கள: 
தானிேங்கள (வநல், ைககாச்ல்ாளம்), 
பேறு ெ்ககள (உளுந்து, பச்்் பேறு, 
துெ்ர), பருத்தி, கரும்பு, அ்னத்து 
காய்கறிகள ைறறும் பைங்கள. 

�ன்மை்கள்: 
1. பச்்்ேத்்த அதிகரித்தல் மூலம் 

ஒளிச்ல்ர்க்க்ே அதிகரிககிறது.

2. கனிைச்்த்துகக்ள உட்கிரகித்தல் 
விகிதங்க்ள அதிகரிககிறது

3. வி்த மு்ளபபு ைறறும் தாெர 
லெர்க்ள ஊககுவித்தல்

4. அதிக எணணிக்கயிலான 
தூர்க்ள உருொககுகிறது

5.  தாெரங்களில் குளிர் ைறறும் ெறட்சி 
லபான்ற அ்ாதாரண சூைல்க்ள 
தாங்கும் திற்ன அதிகரிககிறது. 

6. இ்ெ தாெரங்களின் ஆறறல் 

ல்மிப்ப அதிகரிககவும், சீரான 

ெளர்ச்சி ைறறும் ைகசூல் அதிகரிகக 

உதவுகிறது.

1. முமனவர். ஆ. குழநமத்வல் பிள்மள, 
வதாழில்நுட்ப ெல்லுநர், லகாத்லரஜ் அகலராவெட் லிட், திருச்சி. 

மின்னஞ்ல்: kuzhandhai635@gmail.com

2. மு. அருணகுைார்,
உதவி விறப்ன லைலாளர், 

லகாத்லரஜ் அகலராவெட் லிட், திருச்சி. 

மின்னஞ்ல்: suriyaputhiran@gmail.com

கடடுமரயாளர்கள்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kuzhandhai635@gmail.com
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=suriyaputhiran@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
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கணெலிககிைங்கு என்னும் கிைங்கு 
ெ்க வ்ங்காந்தள ைலர்ச் 

வ்டியிலுருந்து வபறபபடுகிறது. 
இச்வ்டியின் லெர்பபகுதிலே 
கணெலிககிைங்கு ஆகும். இது 
கலப்பககிைங்கு, கார்த்தி்கககிைங்கு, 
வெணலதான்றிகிைங்கு என பல 
வபேர்களால் அ்ைககபபடுகிறது. இது 
இந்திே ைறறும் ஆபபிரிகக ைருத்துெத்தில் 
பேன்படுகின்றன. இதன் கிைங்குகள 
உைவுககலப்ப லபான்ற அ்ைப்பப 
வபறறிருபபதால் கலப்பககிைங்கு என்று 
அ்ைககபபடுகிறது. இது ஒரு வகாடி 
ெ்க ைருத்துெபபயிராகும். இெறறில் 
உளள லெதிபவபாருட்கள பயிர் 
லைம்பாட்டு ஆராய்ச்சியில் ்டுதி 
ைாறறத்திககாக பேன்படுகின்றன. 
ொதம், மூட்டுெலி, வதாழுலநாய் 
ஆகிேெற்ற குணபபடுத்த 
உதவுகின்றன. குடறபுழுககள, ெயிறறு 
உபா்தககும் விஷககடிகளுககும் 
ைருந்தாக பேன்படுகிறது. வ்ங்காந்தள 
ைலர் புறறுலநாய்ககும் ைருந்தாக 
பேன்படுத்தபபடுகிறது. வி்தகளில் 
அதிகளவு லகால்சிசின் காணபபடுெதால் 

மிகுந்த ஏறறுைதி ைதிபபி்னக 
வகாணடுளளது. வ்ங்காந்தள ைலர்  
தமிழ்நாட்டின்  ைாநில ைலராகப 
லபாறறபபடுகிறது. 

தடபவெப்பநிமல ைற்றும் 
ைண்ெளம்:

• ெறட்சிோன தட்பவெபபநி்லககு 
ஏறறது.

• காறறில் ஓரளவு ஈரபபதம் லத்ெ.
• ெருடத்திறகு 700 மிமீ ை்ைேளவு 

லத்ெ.
• கடல்ைட்டதிலிருந்து 600மீ 

உேரத்தில் ெளரககூடிேது.
• ெடிகால் ெ்தியி்னக வகாணட 

வ்ம்ைண ைறறும் வபா்றைண 
ஏறறது.

• ைணணின் கார அமிலத் தன்்ை 
6.0 - 7.0 இருத்தல் லெணடும்.

விமதயும் விமதப்பும்: 
• கணெலிககிைங்கானது கிைங்கு 

மூலம் பயிர்பவபருககம் 
வ்ய்ேபபடுகிறது.

கணவலிக்கிழங்கு சாகுபடி தொழில்நுட்பம்

சாகுபடி
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• 50 - 60 கிராம் எ்டயுளள 
கிைங்குகள வி்தபபதறகு 
ஏறற்ெ.

• எகடருககு 1000 கிலலா 
கிைங்குகள லத்ெ.

விமதப்பு பருெம்:
ஜூன் - ஜூ்ல (ை்ைககாலத்தின் 

வதாடககம்)

நிலம் தயடாரித்தல:
• நிலத்தி்ன 2 முதல் 3 மு்ற 

உழுதல் லெணடும்.
• க்டசி உைவிறகு முன்பாக 

எகடருககு 10 டன் வதாழு எரு 
இடுதல் லெணடும்.

�்வு:
 60 வ்மீ இ்டவெளியில், 15 

வ்மீ ஆைம் ைறறும் அகலம் உளள 
ொய்ககால் எடுத்து, அதில் ைண, வதாழு 
எரு ைறறும் ைணல் கலந்த ஊடகத்்த 
வகாணடு நிரபப லெணடும். கிைங்குக்ள 
30 - 45 வ்மீ இ்டவெளியில் ஊன்ற 
லெணடும்.

லெலி அமைத்தல:
• பார்களின் பககொட்டின் இருபுறமும் 

கிளு்ெ லெலி குச்சிக்ள நட்டு 
கணெலிககிைங்கின் வகாடிக்ள 
அெறறின் மீது படர விடலாம்.

• நீணட காலம் பராைரிகக 
லெணடுைானால், கம்பி லெலியி்ன 
அ்ைத்து வகாடிக்ளப படர 
விடலாம். 

உர நிர்ெடா்கம்:
எகடருககு 120கிலலா ் நட்ரஜன், 

50கிலலா பாஸ்லபட் ைறறும் 75கிலலா 
வபாட்டாசிேம் என்ற அளவில் உரமிடுதல் 
லெணடும்.

இதில் பாதிேளவு த்ைச்ச்்த்்தயும், 
முழு அளவு ைணிச்்த்து ைறறும் ் ாம்பல் 

்த்்தயும் அடியுரைாக இட லெணடும். 
மீதியுளள த்ைச்்த்்த இரு ்ை 
பாகங்களாக பிரித்து கிைங்குக்ள 
வி்தத்த 30 ைறறும் 60 நாட்களில் 
இட லெணடும்.

நீர் நிர்ெடா்கம்:
கிைங்கி்ன வி்தத்தவுடனும், 

பிறகு ஐந்து நாட்கள இ்டவெளியிலும் 
நீர் பாய்ச்்லெணடும். பூககும் பருெத்தில் 
ொரத்திறகு ஒரு மு்ற நீர் 
பாய்ச்்லெணடும். முதிர்ச்சி அ்டயும் 
தருணத்தில் பா்னம் அெசிேமில்்ல.

பின்வெய ல�ர்த்தி:
வகாடியின் நுனிபபகுதி 

ல்தை்டோத ெணணம் ்ாகுபடி 
மு்றக்ள ்கோள லெணடும்.

கிளு்ெ லெலி அ்ைககின்ற 
லபாது கிைங்கு பகுதிககு ல்தம் 
ஏறபபடாதொறு நட லெணடும். 
ஆணடுககு ஒருமு்ற அதிகைாக 
ெளர்ச்சி அ்டந்த கிளு்ெக குச்சிக்ள 
வெட்டி விடலெணடும்.
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ை்கரநதச்லெர்க்ம்க:
தினமும் கா்ல 8.00 ைணி முதல் 

11.00 ைணி ெ்ர, பூககள விரிந்து 
ைகரந்தம் வெளிபபடும் ்ைேத்தில் 
அெற்ற எடுத்து பூககளின் சூல் 
பகுதியின் மீது வதாட்டு அேல் 
ைகரந்தச்ல்ர்க்க்ே ஏறபபடுத்தலாம். 
ஒரு வகாடியில் 75 - 150 பூககள 
விரிகின்ற ்ைேத்தில் தன் 
ைகரந்தச்ல்ர்க்கேனது மிகவும் 
கு்றொக இருபபதால் அேல் 
ைகரந்தச்ல்ர்க்க வ்ய்து அதிக காய் 
ைகசூ்லப வபறலாம்.

அறுெம்:
            கிைங்குகள மு்ளத்த 

160 - 180 நாட்களில் காய்க்ள 
அறுெ்ட வ்ய்ேலாம். காய்கள பழுபபு 
நிறைாக ைாறி லதால் சுருங்கி இருபபது 
பயிர் முதிர்ச்சியின் அறிகுறிோகும். 
காய்க்ள பறித்து 10 - 15 நாட்களுககு 
நிைலில் உலர்த்த லெணடும். காய்கள 

ைஞ்ள கலந்த சிெபபு நிறத்திறகு 
ைாறும்லபாது வி்தக்ள பிரித்வதடுகக 
லெணடும். 10 - 15 நாட்களுககு 
த்ரயில் பரபபி, உலர்த்தி, ைண ைறறும் 
கறக்ள அபபுறபபடுத்தி சுத்தம் வ்ய்து 
்ாககுப்பயில் அ்டத்து விறப்னககு 
அனுபப லெணடும்.

ை்கசூல (எக்்ர்/ ெரு்ம்):

விைதகள் 200 – 250 கில�ோ
கிழங்குகள் 300 கில�ோ
கோயகளின் லதோல் 150 – 200 கில�ோ

நீ. வவங்கடராஜ், 
முதுநி்ல லெளாண ைாணெர் - லதாட்டகக்லத் து்ற, 

அணணாை்ல பல்க்லககைகம், சிதம்பரம். 

வதாடர்பு எண: 9585672169

மின்னஞ்ல் : venkatrajelangovan@gmail.com

கடடுமரயாளர்

https://api.whatsapp.com/send?phone=+90 9585672169
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=venkatrajelangovan@gmail.com
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க்டந்ெ மினனைெழுக்கானை வாசகரகளின கருததுக்கள்

10இதழ் - 01, வைகாசி
2. இடலகளில் வதளித்தல்: இதடன 

1 சதவீதம் எனற அைவில் கோடல 
அல்லது மோடல ்்நைத்தில் இடலகள் 
்நனகு ்நடனயும்படி வதளிக்கவும்.

்யன்்டுதத ைலல ்யிரின் 
ைளர்ச்சிநிவல:
v பயிர்களின முக்கியமோன ெைர்்சசி 

கோலஙகளில் இதடன வதளிக்கவும் 
அல்லது 30 முதல் 45 ்நோட்களுக்கு 
ஒரு முடற பயனபடுத்தவும். 

v இதடன வதளிக்கும்்போது 
பூ்சசிக்வகோல்லி அல்லது பூஞசோன 
வகோல்லி உைன வதளிக்கக் கூைோது. 
பூ்சசிக்வகோல்லிமருநது வதளிப்பதறகு 
7 முதல் 10 ்நோட்களுக்கு முனபு 
அல்லது பினபு 
இநதநுணணுயிரிதிைெத்டத வதளிக்க 
்ெணடும்.

v பிபிஎப்எம் – 1000மி.லி. / ஏக்கர் 
இடலெழி பயனபோடு.

நன்வைகள்:
v விடத முடைப்புத்திறன மறறும் 

்நோறறின ெைர்்சசிடய கூட்டுகிறது.
v ப்சடசயம் உறபத்தி மறறும் இடலப் 

பைப்பிடனயும்  அதிகரிக்கிறது.
v ெறட்சிடய தோஙகும் திறடனப் 

பயிருக்கு ெழஙகுகிறது.
v பழஙகள்,  கோயகள் மறறும் விடதகளின 

தைத்திடனஉயர்த்துகிறது.
v பூக்கும் கோலம் மறறும் அறுெடை 

கோலத்டத குடறக்கிறது.
v மகசூடல10சதவீதம்அதிகரிக்கிறது.

கட்டுடையோைர்: 

ச்ப. ்பவித்ரன 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர்  

(உழவியல் துடற),  
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ் கோயம்புத்தூர்.

அனபோர்நத ெோசகர்க்ை!
விெசோயம் சோர்நத எஙகள் பணிகடை அக்ரிசக்தி எனற பிைதோன இல்சசிடனயில் 

கீழ் ்நோஙகள் இயஙகிெருகி்றோம்.

விெசோயத்திறகோக ்நோஙகள்  வெறும் வசயதிகடை மட்டும் வகோடுப்பது எஙகள் 
்்நோக்கமல்ல, விெசோயம் சோர்நத ஆைோய்சசிகடையும் முனவனடுப்ப்த எஙகள் 
்்நோக்கம்

அதனடிப்படையில் ஏறகன்ெ இநதிய மணணில் விடைநத உணைவுப்வபோருட்களின 
விபைஙகடை ்நோஙகள் ஒனறோக வதோகுத்து பல ெடகயோன ெசதிகளுைன 
உஙகளுக்கோக இடணைத்துள்்ைோம்

இநதியோ முழுதும் உள்ை விெசோய சநடதகளில் 150 சநடதகடை 
ஒருஙகிடணைத்து உள்்ைோம். விடைவில் 1000 சநடதகடை ஒருஙகிடணைக்க 
உள்்ைோம்

நீஙகள் உஙகள் விெசோய சந்தகஙகடை, உஙகளிைம் உள்ை 
விெசோயப்வபோருட்கடை ெோஙக்ெோ, விறக்ெோ மறறும் விெசோயம், கோல்்நடை 
சோர்நத வசயதிகடை வகோடுக்க விரும்பினோல் editor@agrisakthi.com எனற 
முகெரிக்்கோ அல்லது 9940764680 எனற ெோட்ஸ் அப்  எணணிற்கோ 
அனுப்பலோம்

உஙகளுைன இடணைநது ்நோஙகளும், எஙகளுைன இடணைநது நீஙகளும் 
ெைருஙகள்

நீஙகளும் எழுததாைராகலாம்!

அகரி்கதி மின்னிதழ் லெளாண 

வதாழில்நுட்ப கட்டு்ரகள சிறபபாக 

இருககிறது. இன்னும் வகாஞ்ம் சின்ன 

சின்ன லெளாண தகெல்க்ள வதாகுத்து 

ஒவவொரு இதழுககும் ெைங்கினால் 

விெ்ாயிகளுககு இன்னும் உதவிோக 

இருககும்.  நன்றி.

- சி. ்கண்ணன், �டாைக்்கல.
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காரடூன வழி நவளாணமை
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வெடா. ஹரிஹரன்
இளநிமல லெளடாண்மை இறுதியடாண்டு ைடாணெர், அண்ணடாைமலப் பல்கமலக்்கழ்கம். 

மின்்னஞெல: chokkalingamkkdi@gmail.com

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


33இதழ் - 23, புரட்டாசி

பமடப்பாளர்  
ை.மீனா, உதவிப் லபரடாசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல),  

ஆர்.வி.எஸ் பத்ைாவதி 
லதடாட்க்்கமலக் ்கலலூரி, திண்டுக்்கல.  

மின்்னஞெல: l.meena2795@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=l.meena2795@gmail.com


34இதழ் - 23, புரட்டாசி



35இதழ் - 23, புரட்டாசி



36இதழ் - 23, புரட்டாசி

- ை.மீனைா



37இதழ் - 23, புரட்டாசி



38இதழ் - 23, புரட்டாசி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



39இதழ் - 23, புரட்டாசி

அகரி்கதியின் கடந்த 

மின்னிதழ்கள பல்லெறு 

தரபபட்ட ொ்கர்களிடம் வ்ன்று 

ல்ர்ந்துளளது. அகரி்கதி 

மின்னிதழ் துெங்கி 22 இதழ்க்ள 

வெறறிகரைாக கடந்துளளது.

விெ்ாேம் இ்ணேதளம் 

ைறறும் விெ்ாேம் வ்ேலி துெங்கி 

ஆறு ஆணடு காலம் முடிந்து ஏைாம் 

ஆணடில் அடி எடுத்து 

்ெத்திருககிலறாம். வதாடர்ந்து 

எங்க்ள லைம்படுத்திக வகாளள 

உறுது்ணோய் உளள ொ்கர்கள 

ைறறும் பேனாளர்களுககு நன்றி. 

உங்களு்டே ்ந்லதகங்க்ள 

எங்களின் முகபபககம் அல்லது 

மின்னஞ்ல் அல்லது அ்லலபசி 

ொயிலாகவும் லகட்கலாம், 

்ந்லதகங்களுககு லெளாண 

ெல்லுநர்களிடம் பதில் வபறறு 

தீர்வுக்ள ெைங்குகிலறாம்.

ஒவவொரு ொரமும் 

வெளளிகிை்ை கா்ல 6 ைணிககு 

www.vivasayam.org என்ற 

எங்களது இ்ணேதளத்திலும் 

ைறறும் விெ்ாேம் வ்ேலியிலும் 

மின்னித்ை வெளியிடுகின்லறாம். 

எனலெ எங்களது வ்ேலி்ே 

தரவிறககம் வ்ய்து ் ெத்திருந்தால் 

அதுலெ உங்களுககு இதழ் 

வெளிோெ்தயும் ைறற 

லெளாண்ை ்ார்ந்த 

வ்ய்திக்ளயும் அறிவிபபில் 

காட்டும். இதன்மூலம் நீங்கள 

எளிதில் எங்களது மின்னித்ை 

படிகக ைறறும் பின்பறற முடியும். 

விெ்ாயிகளும், லெளாண 

ைாணெர்களும், விஞ்ானிகளும், 

லபராசிரிேர்களும், லெளாண 

வதாழில் மு்னலொர்களும் 

வதாடர்ந்து அகரி ் கதி இதழுககு 

தங்களு்டே கருத்துககள, 

கட்டு ர்கள ைறறும் விளம்பரங்க்ள 

ெைங்கி எங்க்ள 

லைம்படுத்திகவகாளள உதவுைாறு 

லகட்டுகவகாளகிலறன்.

ஆசிரியர பக்கம்

- சிறபபாசிரிேர், அகரி ்கதி.

http://www.vivasayam.org/
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