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மண்ணில்லா விவசலாயம்

வளம் தரும் விதத வங்கிகள்

கழனியும் சசயலியும்
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இலங்கை, பர்மா, தமாயலமாந்து, இந்தியமா 
பபமான்ற நமாடுகைளில் இந்பநமாய 

அதிகை்மாகைக் கைமாணபபடுகி்றது. 
இந்தியமாவில் துவ்ை அதிகை்மாகைப 
பயிரிடபபடும் தமிழநமாடு, ் கைமாைமாஷ்டிைமா, 
குஜைமாத், பஞ்மாப பபமான்ற ் மாநிலஙகைளில் 
இந்பநமாய பைவலமாகைக் கைமாணபபடுகி்றது. 
வி்தத்த 45 நமாடகைளுக்குள் பநமாயத் 
தமாக்கினமால் அந்தச் ச்டிகைளில் 
பிஞசுகைப�மா, கைமாயகைப�மா பதமான்றமா்ல் 
பூக்கைள் எல்லமாப் ் லடமாகை ் மாறிவிடும். 
துவ்ையில் ்லடடுத் பத்ல் பநமாயும் 
அதன ப்லமாண்் மு்்றகைள் பற்றியும் 
கைமாணபபமாம்.

ந�ாயக்்ாரணி

இந்பநமாய துவ்ை ் லடடுத் பத்ல் 
நச்சுயிரியினமால் பதமாற்றுவிக்கைப படுகி்றது.

ந�ாயின் அறிகுறி்ள்

பநமாய தமாக்கிய ச்டிகைளிலுள்� 
இ்லகைள் சிறுத்தும் உரு்மாறியும் 
சுருக்கைஙகைளுடனும் சதனபடும். இ்லகைள் 
சநருக்கை்மாகைவும் ச்மாடடுகைள் 
ஊக்குவிக்கைபபடடு வ�ரந்து ஒபை 
இ்லக்சகைமாத்துப பபமான்ற பதமாற்்றத்்த 
அளிக்கும். ச்டியின வ�ரச்சிக் 
குனறியும் கைணுவி்டபபகுதிக் 
குட்டயமாகைவும் கைமாணபபடும். 

இ்லகைளின நைம்புகை்�ச் சுற்றி சவளிரி, 
்ஞ்�மாகைத் சதனபடும். இ்லகைள் 
அடரபபச்்் ்ற்றும் ்ஞ்ள் நி்ற்மாகை 
்மாறி்மாறித் பதமானறி பத்ல் பபமான்ற 
அறிகுறித் சதனபடும். பநமாயத் தமாக்கியச் 
ச்டிகைள் எல்லமாப  ்் லடடுத் தன்்யுடன 
கைமாணபபடும்.

ந�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
்ாலநிமல்ளும்

இந்த நச்சுயிரி பநமாயமானது அ்ரியமா 

கைஜமானி எனபபடும் இரிபயமாஃ்பட பயிரச் 

சிலந்தியமால் பைபபபபடுகி்றது. சில 

நூற்புழுக்கைளும் இந்த நச்சுயிரி்யப 

பைபபக் கூடிய்வ. பயிரச் சிலந்திகைள் 

ந�லாய் நம்லாண்தம

துவதையில ம்ட்டுத் நதமல ந�லாயும் 
அதன் நம்லாண்தம முதைகளும்

 அசரியா ்ஜானி - 
இரிநயாஃமபட் பயிர்ச் சிலந்தி
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இ்லகைளின அடிபபைபபில் கூடடம் 
கூடட்மாகைக் கைமாணபபடும். அ்வ மிகைவும் 
நுணணிய்வகை�மாகைவும், இ�ம் சிவபபு 
அல்லது ஆைஞசு நி்றத்திலும் கைமாணபபடும். 
இ�ம் பூச்சிகைளும் வ�ரந்த பூச்சிகைளும், 
நச்சுயிரி்யப பைபபக் கூடிய்வ. கைமாற்றின 
மூலமும் பவறு பூச்சிகைளின மூலமும் ஒரு 
ச்டிகைளிலிருந்து, பவறு ச்டிகைளுக்கு 
எடுத்துச் ச்ல்லபபடும் சிலந்திப பூச்சிகைள், 
நச்சுயிரி்யயும், பைபபிப புதிதமாகை 
பநமா்யத் பதமாற்றுவிக்கி்றது.

ந�ாயக்்ட்டுப்பாடு
உழவியல் மும்ற்ள்  : 
(i) பயிரச் சிலந்திகைள் வமாழக்கூடிய 

அடடிபலமாசியமா இனச் ச்டிகை்�யும், 
தமானமாகைபவக் கீபழ விழுந்த 
வி்தகைளிலிருந்து மு்�க்கைக்கூடியத் 
துவ்ைச் ச்டிகை்�யும் அபபு்றபபடுத்தி 
அழிக்கை பவணடும். (ii) அதிகை்மாகை பநமாய 
தமாக்கிய துவ்ைச் ச்டிகை்� 

அபபு்றபபடுத்தி அழிக்கை பவணடும். (iii) 
பயிரச் சிலந்திகைள் நிைந்தை்மாகை 
வமாழக்கூடியப பல ஆணடுகைள் 
இருக்கைகூடியத் துவ்ைச் ச்டிகை்� 
அபபு்றபபடுத்தி அழிக்கை பவணடும்.

ைருந்து சிகிச்மச :

(i) கைந்தகைத் தூ்� ஏக்கைருக்கு 
10 கிபலமா வீதம் தூவ பவணடும் அல்லது 
ந்னயும் கைந்தகைத் தூ்� ஒரு லிடடர 
தணணீருக்கு 4 கிைமாம் ்ருந்து என்ற 
விகிதத்தில் கைலந்து இ்லகைளின 
அடிபபைபபு நனகு ந்னயு்மாறுத் சதளிக்கை 
பவணடும்.

(ii) ் டக்பகைமாஃபமால் ் ருந்்த ஒரு 
லிடடர தணணீருக்கு 2 மில்லி ் ருந்து 
என்ற விகிதத்தில் கைலந்துத் சதளிக்கை 
பவணடும்.

(iii) கைமாரபபமாஃபியூைமான - 3 ்த 
குரு்ண்ய ஏக்கைருக்கு 12 கிபலமா 

 இமல்ள் சிறுத்தும் ைஞசள் நி்றைா்வும் வதன்படல் 
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ஃபபமாபைட - 10 ்த குரு்ண்ய 
ஏக்கைருக்கு 4 கிபலமா வீதம் 25 கிபலமா 
்ணலுடன கைலந்து ச்டிகைளின தணடுப 
பமாகைத்்தச் சுற்றித் தூவிப பினனர நீர 
பமாயச்் பவணடும். ்ருந்து சிகிச்்் 
மூலம், பநமாயப பைபபக் கூடிய பயிரச் 
சிலந்திகை்�க் கைடடுபபடுத்தி பநமாயப 
பைவுவ்தத் தடுக்கைலமாம்.

ந�ாய எதிர்ப்புத் தி்றன் 
வ்ாணட இர்ங்ள்

ஐ.சி.பி.7035 , வி.ஆர.3 , புரபபல 
1 , டி.ஏ.11 , டி.ஏ.32 , ஐ.சி.பி.7198, பி. 
ஆர. 5149, பவமானி்மாகைர 1, பஹமார 
பபமான்ற இைகைஙகை்� இந்பநமாய அதிகைம் 
தமாக்குவதில்்ல.

கட்டுரையாளர்

கு.விக்னேஷ்,
முதுநி்ல பவ�மாண ்மாணவர - தமாவை பநமாயியல் து்்ற,

அணணமா்்லப பல்கை்லக்கைழகைம்,

அணணமா்்ல நகைர - 608002

 சதமாடரபு எண: 8248833079

மினனஞ்ல் : lakshmikumar5472@gmail.com
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வ�ரந்து வருகின்ற சதமாழில்நுடப 
உலகில் ஒவசவமாரு ச்யல்கைளும், 

சதமாழில்கைளும், சபமாருடகைளும் 
்மாற்்றத்தி்ன ்ந்தித்துக் 
சகைமாணடிருக்கின்றன. அந்த வ்கையில் 
விவ்மாயம் ்மாரந்த ச்யல்கைளும் 
ப்ம்படுத்தப படுகின்றன. அவற்றில் 
ஒனப்ற பவ�மாண ச்யலிகைள். பவ�மாண 
ச்யலிகைள் பவ்லகை்� 
எளி்்பபடுத்துவபதமாடு பநைம், 
இடுசபமாருடகைள், உ்ழபபு என 
அ்னத்தி்னயும் ் ரியமாகை கைணக்கிடடு 
தீர்மானிக்கை உதவி ச்யகின்றன. ச்ன்ற 
கைடடு்ையின சதமாடரச்சியமாகை ப்லும் 
சில பவ�மாண ச்யலிகைளும் அவற்றின 
பயனகைளும்....  

Amma e-service of 
land records:

நிலம் ் மாரந்த ஆவணஙகைளுக்கைமாகை 
அறிமுகைபபத்தபபடடபத இந்த ச்யலி. 
AMMA (Access and manage 
through mobile from anywhere 
e-service of land records) அதமாவது 
இருந்த இடத்திலிருந்பத ் கைபபசி மூலம் 
நில ஆவணஙகைள் குறித்த இ்ணயவழி 
ப்்வகை்� சபற்றிடலமாம். வி்ைவமான 
்றுச்மாழி குறியீடு (QR code) மூலம் 
படடமா ் ற்றும் சிடடமாகை்� தைவி்றக்கைம் 
ச்யது அவற்றின நம்பகைத்தன்்யி்ன 
்ரிபமாரத்துக்சகைமாள்�லமாம். ப்லும் தஙகைள் 
நிலம் குறித்த தகைவல்கை்� பதிபவற்்றம் 
ச்யயும் வ்தியும் உள்�து. இவற்ப்றமாடு 
அைசு ்ற்றும் தனியமார நிலஙகை்� 

அ்டயமா�ம் கைணடு சகைமாள்ளும் 
ப்்வயும் உள்�து. இச்ச்யலி மூலம் 
பவ�மாண வருவமாய, சிறு ்ற்றும் குறு 
விவ்மாயிகைள், இடம் சபயரவு, குடியிருபபு 
பபமான்ற ்மானறிதழகைளுக்கும் 
ப்்வகை�மானது ச்யயபபடுகி்றது. இ்வ 
குறித்த தகைவல்கை்� பதிவு ச்யதுள்� 

அ்லபபசி எணணிற்கு குறுஞச்யதியமாகை 
அனுபபபபடும். இச்ச்யலியமானது நிலம் 
குறித்த ஆவணஙகைள் ப்லும் இதை பி்ற 
ஆவணஙகைள் குறித்த ப்்வகை்� 
்க்கைள் வி்ைவமாகை சபற்றிட வழிவ்கை 
ச்யகி்றது.

நவளலாண் சசயலிகள்

கழனியும் சசயலியும்
(பகுதி -4)
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இ - அடங்ல் (e-Adangal):

விவ்மாய நிலஙகைள் ் ற்றும் அவற்றில் 
பயிரிடபபடும் பயிரகைள் குறித்த 
தகைவல்கை்� சகைமாணடிருபபபத அடஙகைல். 
விவ்மாய கைடன, ்மானியஙகைள், பயிர 
கைமாபபீடு பபமான்ற பல்பவறு ப்்வகை்� 
சபறுவதற்கு அடஙகைல் முக்கிய்மான 
்மான்றமாகும். இந்த ச்யலி நிலம் ் மாரந்த 
ஆவணஙகைளுக்கைமாகை அறிமுகைப 
பத்தபபடடது. இந்த ச்யலி மூலம் 
அடஙகைலுக்கு பத்வபடும் தகைவல்கை�மான 
பயிரகைள், ்கைசூல் பபமான்றவற்்்ற 
அவற்றின பு்கைபபடத்துடன 
விவ்மாயிகைப� பதிபவற்்றம் ச்யதிடலமாம். 
இதுவ்ை கிைமா் நிரவமாகை அலுவலர 

்வத்திருக்கும் பயிரகைள், ் கைசூல் குறித்த 
தகைவல்கைளின அடிபப்டயிபலபய 
அடஙகைல் அளிக்கைபபடடது. இனி 
விவ்மாயிகைள் தமாஙகை�மாகைபவ தமாஙகைள் 
பயிரிடும் பயிரகைள் ்ற்றும் ்கைசூ்ல 
இச்ச்யலியில்  பதிவு ச்யயலமாம். கிைமா் 
நிரவமாகை அலுவலர ் ற்றும் விவ்மாயிகைள் 

அளித்த தகைவல்கைளில் ஏபதனும் பவறுபமாடு 
இருபபின அ்வ ப்லதிகைமாரியின 
பமார்வக்கு சகைமாணடு ச்ல்லபபடும். 
இ்வ சதமாடரபமான கு்்றகை்� 
விவ்மாயிகைள் வருவமாய பகைமாடடமாடசியர 
்ற்றும் தமாசில்தமாருக்கு 
சதரியபபடுத்தலமாம். இ-அடஙகைல் மூலம் 
சப்றபபடட பவ�மாண தகைவல்கை�மானது 
வ்றடசி பபமான்ற பபரிடர கைமாலஙகைளில் 
சபரிதும் உறுது்ண ச்யகின்றன. அந்த 
தகைவல்கை்� பயனபடுத்தி விவ்மாயிகைள் 
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அவரகைளுக்கு பத்வயமான 
ப்்வகை்�யும் வி்ைவில் சபற்றிடலமாம். 
விவ்மாயிகைள் தஙகைள் பயிரகைள் குறித்த 
தகைவல்கை்� முபபருவ கைமாலஙகைளிலும் 
பதிவு ச்யயலமாம். ்றுவி்தபபு 
ப்ற்சகைமாணடிருந்தமால் அந்த 
தகைவல்கை்�யும் பதிவிடலமாம். இ்ணய 
ப்்வயமானது விவ்மாயிகைள் ்ற்றும் 
பஙகுதமாைரகைளுக்கு பயனபடுவபதமாடு 
்டடுமினறி பவ�மாண ்ம்பந்தபபடட 
முடிவுகைள் எடுபபதற்கும் உபபயமாகை்மாகை 
உள்�து.

நை்துாத் (Meghdoot):

வமானி்ல எனும் அச்்மாணியில் 
சுழல்வபத பவ�மாண்் எனும் ் க்கைைம். 
வமானி்ல தகைவல்கை்� சபமாறுத்பத 
சபரும்பமாலமான உழவு ச்யல்கைள் 
ப்ற்சகைமாள்�பபடுகின்றன. வமானி்ல 
குறித்த தகைவல்கைளுக்கைமாகை, இந்திய 
வமானி்ல ஆயவு நிறுவனம் (IMD) 
்ற்றும் இந்திய பவ�மாண 
ஆைமாயச்சிக்கைழகைம் (ICAR) ஆகியவற்றின 
கூடடு முயற்சியில் உருவமாக்கைபபடடபத 
ப்கைதுமாத் ச்யலி. இதன மூலம் வமானி்ல 
்மாரந்த பவ�மாண ்ற்றும் கைமால்ந்ட 
பைமா்ரிபபு குறித்த முடிவுகை்� 
ப்ற்சகைமாள்வது சுலப்மாகி்றது. அடுத்த 
5 நமாடகைளுக்கைமான வமானி்ல 

முனனறிவிபபுகைள், ்்ழ கைமாைணிகைள், 
சவபபநி்ல, கைமாற்றின தி்் ்ற்றும் 
பவகைம், ஈைபபதம் பபமான்ற பல்பவறு 
தகைவல்கை்� உள்ளூர ச்மாழிகைளில் 
சதரிந்து சகைமாள்�லமாம். இச்ச்யலியமானது 
வமாடஸ் அப ்ற்றும் முகைநுமால் மூலம் 
இ்ணக்கைபசபற்்றதமால், விவ்மாயிகைள் 
தஙகைளுக்குள் தகைவல்கை்� பரி்மாறிக் 
சகைமாள்�லமாம். ஒவசவமாறு ச்வவமாய 
்ற்றும் சவள்ளிக்கிழ்்கைளில் 
தகைவல்கை�மானது புதுபபிக்கைபபடும்.

- வதாடரும்...

கட்டுரையாளர்

ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநி்ல பவ�மாண ்மாணவி, 

உழவியல் து்்ற,  அணணமா்்லப பல்கை்லக்கைழகைம். 
மினனஞ்ல்: agriharini@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agriharini@gmail.com
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"அகரிசகதி" மின்னிதழின் 24 வது பதிப்பு வவளியிடப்படுகிறது. 
வாைந்தாறும் வவள்ளிககிழரை காரை சுைார் 6 ைணியளவில் 
பதிப்பிககப்படும் இம்மின்னிதழுககாக ஒரு ்தர்நத குழு அயைாது  
உரழத்து வருகிறது.                            

வதாடர்நது இைவசைாக்வ "அகரிசகதி" மின்னிதரழத் தயாரித்து 
வழங்குவது எவவளவு நாள் சாத்தியம் என்று கணித்துச் வசால்வது 
கடினேம். விளம்பைங்கள் வநதால் சற்ற தாககுப்படிககைாம். சிறு 
சிறு வணிக நிறுவனேங்களிடம் விளம்பைங்களுககாகப் ் பசி வருகி்றாம். 
 
நீணட காைம், வதாடர்நது இைவசைாக்வ எல்ைாருககும் "அகரிசகதி" 
அளிகக ்வணடும் என்பது ஆவல். அதறகாக, தாைாள ைனேம் 
பரடத்தவர்களும், வசதியும் உள்ளவர்களும் இைணடு வழிகளில்  
"அகரிசகதி"ககு 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 சலிககாைல் "அகரிசகதி"ரயத் வதாடர்நது 
முன்வனேடுத்துச் வசன்று வகாணடிருககி்றாம். 
"அகரிசகதி" வசழித்து வளை நீங்களும் தளிர்ககைம் நீட்டைாம். 
"அகரிசகதி"யின் சார்பில் அரனேவருககும் வணககமும் 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 அன்புடன் 
 

வசல்ெமுரளி

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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ைாவின் முக்கியத்துெம்
"பழஙகைளின ைமாஜமா" எனறு 

அ்ழக்கைபபடும் ் மா ் மாகுபடியில் இந்தியமா 
முதலிடத்தில் உள்�து. ் மா, பலமா, வமா்ழ 
பபமான்ற முக்கைனிகைளில் ஒன்றமான ்மா 
எபபபமாதும் தன தனித்தன்்யுடன 
வி�ஙகுகி்றது. உலகின ச்மாத்த 

உற்பத்தியில் 65 ் தவீதம் இந்தியமாவில் 
தமான வி்�கி்றது. தமிழகைத்தில் தர்புரி, 
கிருஷ்ணகிரி, ப்லம், ்து்ை, பதனீ, 
திணடுக்கைல் ்ற்றும்  ச்ஙகைல்படடு 
்மாவடடஙகைளில் அதிகை்மாகை வி்�கி்றது. 
"்மாதமா ஊடடமாத ப்மாத்்த ்மாஙகைமாய 
ஊடடும்" எனறு கிைமா்ஙகைளில் 
சபரு்்யமாகை கூறுவமாரகைள். இத்த்கைய 
்கைத்துவம் வமாயந்த ் மா, கைமாயமாகை பழ்மாகை  
்மாபபிடுவது ்டடுமினறி 
்திபபுக்கூடடபபடடு ஊறுகைமாய, பழச்்மாறு, 
ஜமாம் என பல பரி்மாணஙகைளில் 
பயனபடுத்துவதமால் இதன ்வுசு 

எபபபமாதும் கு்்றவபத இல்்ல. ஆனமால், 
்மா ்மாகுபடியில் பூச்சி ப்லமாண்் 
எனபது கைவனிக்கை பவணடிய அம்்ம். 
்மா - வின இ்ல, தணடு, பூ, கைமாய, 
பழம் என அ்னத்து பகுதிகை்�யும் 
பூச்சிகைள் பதம் பமாரத்து விடுகின்றன. 
இதனமால் அதன ்கைசூல் கு்்றந்து, 
விவ்மாயிகைளுக்கு மிகுந்த வரு்மான 
இழப்ப ஏற்படுத்துகி்றது.

ைா தத்துப்பூச்சி - ொழ்க்ம் சுழற்சி
்மா பயி்ை தமாக்கும் பூச்சிகைளில் 

மிகுந்த இழப்ப ஏற்படுத்தும் பூச்சிகைளில் 
ஒனறு ்மா தத்துபபூச்சி. இந்த ்மா 
தத்துபபூச்சியில் மூனறு வ்கையமான 
இனஙகைள் உள்�ன. அ்வ 
இடிபயமாஸ்பகைமாபபஸ் கி்�பபியலிஸ், 
இடிபயமாஸ்பகைமாபபஸ் நிவிபயமாஸ்பமார்ஸ், 
அம்ரிபடமாடஸ் அடகின்ஸனி. 
முட்டயிடும் கைமாலம் 2 முதல் 3 நமாடகைள்  
ஆகும்.

பூச்சி நம்லாண்தம

"மலா"வில தத்துப்பூச்சி பலாதிப்பும் 
அதன் நம்லாண்தம முதைகளும்

இளம் குஞசு்ள்

முதிர்ந்த பூச்சி்ள் 
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இளம் குஞசு்ள்
 இ�ம் குஞசுகைள் பச்்் கைலந்த 

கைரு்் நி்றம் அல்லது பழுபபுநி்ற 
அ்டயமா�ஙகைளுடன கைமாணபபடும். 
அ்வகை�மால் ப்றக்கைபவமா அல்லது 
பவகை்மாகைபவமா நகைைபவமா முடியமாது. பூ 
பூக்கும் பருவம் ் ற்றும் பிஞசு உருவமாகும் 
பருவஙகைளில் இ�ம்குஞசுகைள் அதிகை்மாகை 
வ�ரச்சிய்டகின்றன. பகைமா்ட 
கைமாலஙகைளில் இ�ம்குஞசுகைளின ச்மாத்த 
வமாழநமாள் 2 முதல் 3 வமாைஙகைள் ஆகும்.

முதிர்ந்த பூச்சி்ள்
முதிரந்த பூச்சிகைள் ஆபபு வடிவில் 

கைமாணபபடும். அ்த சதமாடும்பபமாது 
'கிளிக்' என்ற ஒலி எழுபபிக் சகைமாணடு 
ஒரு ச்டியிலிருந்து ் ற்ச்றமாரு ச்டிக்கு 
தமாவும்.

இடிநயாஸந்ாப்பஸ 
கிமளப்பியலிஸ

இந்த இனம் தத்துபபூச்சிகைள் 
அடரபழுபபு நி்றத்தில் கைமாணபபடும். இதன  
த்லபபகுதி அகைனறும் உடற்பகுதி 
சிறுத்தும் கைமாணபபடும். முதுகு பட்டயில் 
இைணடு புள்ளிகைளும் த்லபபகுதியில் 
இைணடு புள்ளிகைளும் கைமாணபபடும். இதன 
நீ�ம் 3.5 மிமீ.

இடிநயாஸந்ாப்பஸ 
நிவிநயாஸபார்சஸ

நடுத்தை பரு்னு்டயது. இதன 
நீ�ம் 4.2 முதல் 4.8 மிமீ ஆகும். முதுகு 
பகுதியில் மூனறு கைரும்புள்ளிகைளும், 
த்லபபகுதியில் சவணணி்ற 
பட்டக்பகைமாடு கைமாணபபடும்.

அம்ரிநடாடஸ அட்கின்்ஸனி
இதன நீ�ம் 4.2 முதல் 5 மிமீ 

ஆகும். இந்த மூனறு இனஙகைளில், இது 
்ற்ப்ற சபரியது. த்ல்ய அடுத்துள்� 
்மாரபு பகுதியில் இைணடு கைரும்புள்ளிகைள் 
கைமாணபபடும்.

எப்படி ்ணடறிெது?
 இ்லகைள், பூஙசகைமாத்துகைளில் 

திைவம் சவளிபயறுவது பபமால் 
பிசுபிசுபபுடன கைமாணபபடும். அந்த 
திைவத்தினமால் பூஞ்் பமாதிபபு ஏற்படடு 
இ்லகைள் ்ற்றும் பூஙசகைமாத்துகைள் 
கைரு்் நி்றத்துடன கைமாணபபடும்.

தாக்்ம் எப்நபாது அதி்ைா் 
இருக்கும்?

தத்துபபூச்சிகைளின  பமாதிபபு   வருடம் 
முழுவதும் கைமாணபபடும். பிபைவரி - ஏபைல் 
்ற்றும் ஜூன - ஆகைஸ்ட ஆகிய 
்மாதஙகைளில் இதனு்டய பமாதிபபு    
மிகுதியமாகை கைமாணபபடும். சபண 
தத்துபபூச்சிகைள்  பிபைவரி - ்மாரச் 
்மாதஙகைளில் முட்டயிடுகின்றன. நிழல் 
்ற்றும் அதிகை  ஈைபபதம் இதன 
இனபசபருக்கைத்திற்கு ்மாதகை்மானது. 
சநருக்கை ம்ாகை நடபபடட ் மாந்பதமாடடஙகைளில் 
தத்துபபூச்சி பமாதிபபு அதிகை்மாகை இருக்கும்.

நசத அறிகுறி்ள் :

 தத்துபபூச்சிகைள் ்மாறு உறிஞசும் 
தன்்யு்டய்வ. அ்வகைள் 
து்�கை்� உருவமாக்கி இ்லகைள், 
பூக்கைள், ்ஞ்ரிகைள், பழஙகைள் ்ற்றும் 
புதிய கி்�கைளின ச்ன்்யமான 
திசுக்கைளில் இருந்து ஊடடச்்த்துக்கை்� 
உறிஞசும்.
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தத்துபபூச்சிகைளின வயிறு பகுதியில் 
இருந்து ஒரு வித்மான இனிபபு திைவம் 
சவளிபயறும் அந்த இனிபபு திைவம் 
இ்ல ் ற்றும் பூக்கைளில் அதிகை நமாடகைள் 
ஒனறு ப்ரவதமால் கைருபபு நி்ற பூஞ்் 
படல்மாகை ்மாறுகி்றது.

இந்த கைரும்படலம் ஒளிச்ப ர்க்்கை்ய 
பமாதிக்கி்றது. இதனமால் தமாவைத்தின 
வலி்் கு்்றந்து கைடு்்யமாகை 
பமாதிக்கைபபடட பகுதிகைள் சுருணடு, 
உலரந்து விழுந்து விடுகின்றன. இ�ம் 

்ைஙகைள் தத்துபபூச்சிகை�மால் 
பமாதிக்கைபபடடமால், அதன வ�ரச்சி குனறி 
ப்த்மாகி்றது. முதிரந்த ்ைஙகைள் 
பமாதிக்கைபபடடமால், ்கைசூல் இழபபு 
மிகுதியமாகி்றது.

தத்துபபூச்சிகைள் ்ைத்தின 
பட்டகைளில் விரிச்்ல் ் ற்றும் பி�வுகைளில் 
தஙகுகின்றன.     தத்துபபூச்சிகை�மால் 
பமாதிக்கைபபடட பழஙகைள் முதிரச்சிய்டயும் 
முனபப விழுந்து விடுகின்றன. 
பூவிலிருந்து கைமாயமாகை ்மாறுதல் மிகைவும் 
கு்்றகி்றது. இதன மூலம் 60 ்தவீத 
்கைசூல் இழபபு ஏற்படுகி்றது.

நைலாணமை :
• சநருக்கை்மாகை நடவு மு்்றகை்� 

தவிரக்கை பவணடும்.

• ச்டிகைளுக்கு நல்ல சவளிச்்ம் 
்ற்றும் கைமாற்ப்றமாடடம் கி்டக்கும் 
வ்கையில், அடரந்த கி்�கை்� 
கைவமாத்து ச்யது விட பவணடும். 
கைவமாத்து ஆணடுக்கு இருமு்்ற 
ச்யய பவணடும். அதமாவது 
ச்படம்பர ்மாதத்தில் பழம் 
அறுவ்ட ச்யத பினபும் ் ற்றும் பூ 
பூக்கும் பருவம் சதமாடஙகும்முன 
டி்ம்பர - ஜனவரி ்மாதம் ச்யய 
பவணடும்.

• ்மாந்பதமாடடத்்த நல்ல உழவு 
ச்யது கை்�கை்� அகைற்றி 
சுத்த்மாகை ்வத்திருக்கை பவணடும்.
ஒரு தமாவைத்தின கி்�கைள் 
்ற்ச்றமாரு தமாவைத்தின கி்�யில் 
ஒடடமா்ல் பமாரத்து சகைமாள்� 
பவணடும்.

• பவபப எணசணய மூனறு ்தவீதம் 
சதளிபபதன மூலம் தமாக்கைத்்த 
கைடடுபபடுத்தலமாம்.

• அதனு்டய தமாக்கைம் அதிகை்மாகை 
இருக்கும் நி்லயில் பூச்சிக்சகைமால்லி 
்ருந்துகை்� பயனபடுத்தலமாம். 
்ஞ்ரி உருவமாகும் பருவத்தில் ஒரு 
லிடடர தணணீரில் 1 மி.லி 
இமிடமாக்ப�மாபரிட ்ருந்து கைலந்து 
சதளிக்கைவும்.

ந�ாயத்தக்்ப்பட்ட ைஞசரி

்ரும்படலம்
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கட்டுரையாளர்கள்

ைா.முத்து, ை.திவயா,  
்க. இைககியா ைறறும் கா. பாைாஜி. 
மு்னவர படடபபடிபபு ்மாணவவரகைள் (பூச்சியியல் து்்ற), 

தமிழநமாடு பவ�மான்்ப பல்கை்லக்கைழகைம், பகைமாயம்புத்தூர. 

சதமாடரபு எண : 9786970200

மினனஞ்ல்: muthucatagri@gmail.com 

• இைணடமாவது சதளிபபு, 
பழத்சதமாகுபபு உருவமாகும் 
பருவத்தில் சதளிக்கை பவணடும்.
ஒரு லிடடர தணணீருடன 2 கிைமாம் 
தமாபயமாமீபதமாக்்ம் அல்லது 1.5 
கிைமாம் அசிபபபட கைலந்து 

சதளிக்கைவும் (பூச்சிக்சகைமால்லி 
்ருந்துகைள் கைமா்ல ்ற்றும் ்மா்ல 
பநைஙகைளில் ்டடுப் சதளிக்கை 
பவணடும். சதளிக்கும்பபமாது 
்கையு்்ற, முகைவு்்ற அணிந்து 
சகைமாள்� பவணடும்).

வடிவமைப்பு

ஸ்லார் வீைலா, சேலம்
மு.செயைலாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்கக் குழு
சசலவமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பைம் சகலாடுக்க 99407 64680
என்ை வலாட்ஸஅப் எண்ணிற்கு சதலா்ர்பு சகலாள்ள்லாம்.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%3C%2B91+9786970200%3E&text&app_absent=0
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=muthucatagri@gmail.com
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நாம் எல்பலமாரும் ஒரு கிபைக்கை கை்த 
படித்திருபபபமாம் ஒரு யமா்னயின 

எ்ட்ய கைமாண விரும்பும் அை்னின 
கை்த இது. ஒரு முழு யமா்ன எவவ�வு 
எ்ட இருக்கும் எனறு ்ந்பதகைம் 
அை்னுக்கு. இ்த தன அை்்வயில் 
எல்பலமாரிடமும் பகைடடமான எல்லமா அறிஞர 
சபரு்க்கைளும் யமா்ன்ய எவவமாறு 
எ்டபபமாடுவது எனறு முழித்தனர. 
அபசபமாழுது ஒருவர ்டடும் நமான 
யமா்னயின எ்ட்ய கைச்சித்மாகை 
ச்மால்கிப்றன எனறு கூறி யமா்ன்ய 
ஒரு படகில் ஏற்றி வந்து படகு எவவ�வு 
பகுதி தணணீரில் மூழகியது எனப்த 
கைணக்சகைடுத்தமார. பினபு அபத படகில் 
அபத  அ�வு மூழகும் வ்ை சிறு சிறு 
கைற்கை்� அதன மீது ்வத்தமார. 
இபசபமாழுது இந்த சிறிய கைற்கைளில் 
எ்டயும் யமா்னயின எ்டயும் ் ்்மாகை 
இருக்கி்றது. இதன மூலம் யமா்னயின 
எ்ட்ய கைச்சித்மாகை அந்த அறிஞர 
கூறினமார. ்ற்்றவர எல்பலமாரும் 
யமா்ன்ய ஒரு சபரும் சபமாரு�மாகை 
பமாரக்கும் சபமாழுது அவர யமா்னயின 
சிறு சிறு பகுதிகை�மாகை பிரித்துப பமாரத்தமார 

சவன்றமார. 

சிறிது கைமாலத்திற்கு முனபு நம் 
தமிழகைத்திலும் அ்ணகைள் பற்றிய ஒரு 
சபரும் விவமாதம் எழுந்தது. அ்ணகைள் 
தமான நம் நீர பத்வக்கைமான ஒபை ஆதமாைம் 
எனறும் அ்ணகைள்  தமான தமிழநமாடடின 
தணணீர தடடுபபமாட்ட கு்்றக்கும் 
எனறும் பலபபர பலவித்மான 
கைருத்துக்கை்� கூறிக்சகைமாணடிருந்தனர. 
ஆனமால் உண்்யில் அ்ணகை்�த் 
தமாணடி தமிழநமாடடுக்கு ் டடு்ல்ல ஒடடு 
ச்மாத்த உலகிற்கும் நனனீ்ை பகிரந்து 
சகைமாணடிருபபது ஆறுகைளும் ஏரி கு�ம் 
குட்ட பபமான்ற நீர நி்லகைளிலும் தமான. 
இது நம்மில் பலரும் அறியமாத ச்யதி 
அ்ணகை்�த் தமாணடி நமாம் சபரிதும் 
கைவனத்தில் சகைமாள்� பவணடியது 
ஏரிகை்�யும் கு�ஙகை்�யும் தமான.

உலகில் ஒடடுச்மாத்த்மாகை 5 
லட்த்திற்கும் ப்ற்படட ஏரிகைள் 
இருக்கின்றன. இவற்றில் இருந்து ந்க்கு 
93100 கைன மீடடர அ�வு நனனீர 
கி்டக்கின்றது. உலகை அ�வில் 
்க்கைளுக்கு அதிகை்மான நீ்ை சகைமாணடு 

நீர்

தலான் அமிழதம் என்றுணைற் பலாற்று... 
ஏரி எனும் �ன்னீர் ஊற்று

 (பகுதி-14)
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ப்ரபபது இபபடி படட ஏரியும் கு�ஙகைளும் 
தமான.

அ்ணகைள் கைடட சபரிய நில பைபபு 
பத்வபபடும். ஒரு அ்ண கு்்றந்தது 
50 க்கு ப்ற்படட கிைமா்ஙகை்� விழுஙகி 
தமான கைடடபடடிருக்கும். ஏன தற்பபமாது 
கைடடபபடட ் ரதமார ் பைமாவர அ்ணயமால் 
178 கிைமா்ஙகைள் பமாதிபப்டயும் என்ற 
ச்யதிகை்� நமாம் பமாரக்கைவில்்லயமா.

ஆனமால் ஏரிகைள், கு�ஙகைள் அபபடி 
அல்ல அது ்டடும் இனறி குறிபபிடட 
பகுதியின சூழ்ல அது கைடடுக்குள் 
்வக்கி்றது (micro environment). 
அத்பதமாடு மீன வ�ரபபு சில நீர 
நி்லகைளில் பூ வ�ரபபு எனறு சில 
்க்கைளின வமாழவமாதமாைத்்த ஈடு 
ச்யகி்றது.

1912ல் பிைமானபகைமாயிஸ் அல்பபமானஸ் 
பபமால் எனபவர சஜனிவமா ஏரி்ய படித்து 
ஏரிகைள் ்ற்றும் நீர நி்லகைள் பற்றி 
படிபபதற்கைமான ஒரு படிப்ப லிமிபனமாலஜி 
எனனும் சபயரில் உருவமாக்கினமார. 
பினனமாடகைளில் 1922இல் ஆகைஸ்ட 
திபன்ன எனனும் சஜர்ன 
விலஙகியலமா�ரும் ஐநமார ்ந்ன 
எனனும் ஸ்வீடன நமாடடு 
தமாவைவியலமா�ரும் ஒன்றமாகை ப்ரந்து 
உலகை அ�வில் ஏரிகைள் பற்றிய 
படிபபிற்கைமான ஒரு அ்்ப்ப 
(International soceity of 
liminology) உருவமாக்கினர. இதற்கு 
அவரகைள் சகைமாடுத்த வி�க்கைம் கைடல் 
பபமால் படரந்து இருக்கும் ஏரிகை்� பற்றி 

படிபபதமாகும். limnology எனபது 
உள்நமாடடு நீரத்பதக்கைஙகை்� பற்றி 
படிக்கை கூடியது. இவற்றில் சில இடஙகைளில் 
அ்ணகைளும் அடஙகும். ஏரிகை்� 
்ற்றும் உள்நமாடடு நீர பதக்கைஙகை்� 
மூனறு வ்கையமாகை பிரிக்கின்றனர. ஒனறு 
ப்லடுக்கு நி்ல (littoral zone), 
இது ப்ற்பு்றம் நிலத்பதமாடு அதீத 
சதமாடரபு உ்டய பகுதி. இைணடமாவது 
தி்றந்த நீர சவளி பகுதி ( photic or 
open water zone), இ்வ சூரிய 
ஒளி படக் கூடிய ஒன்றமாகை இருக்கும். 
மூன்றமாவது ஆழபபகுதியில் (benthetic 
or deep water profundal), அஙகு 
சூரிய ஒளி மிகைவும் கு்்றவமாகை இருக்கும். 
அது ் டடு்னறி ஒரு ஏரியின தன்் 
அந்த நீரில் உள்� ஊடடச்்த்து 
சபமாருத்தும் அ்்யும். இது பபமால் 
இனனும் ஏரிகை்� பற்றிய பல்பவறு 
விஷயஙகை்� இந்த படிபபு குறிக்கின்றது. 
உலகின ஒடடுச்மாத்த நனனீரின 
்தவீதம் சவறும் 3.5தமான. அதில் 
பனிக்கைடடியமாகைவும், நிலத்தடி நீைமாகைவும் 
்டடும் 98 ்தவிகிதம் இருக்கி்றது. 
மீதமுள்� 2 ்தவீதத்தில் நிலத்திற்கு 
ப்ல் உள்� நனனீரில் ஏரிகைளின பஙகு 
மிகை சபரியது சில இடஙகைளில் ்க்கைள் 
சவறும் ஏரி்ய ்டடும் கூட நம்பி 
வமாழவமாரகைள். டிடிகைமா ஏரி்ய நம்பி 
உபைமாஸ் ் க்கைள் வமாழகி்றமாரகைள் அபபடி.

அது ்ரி தஙகை பு்தய்ல நம்பி 
ஒரு ஏரி அழிந்த கை்த சதரியு்மா?

அடுத்த ொரம் பார்ப்நபாம்...

கட்டுரையாளர்

அன்பன் வச. விக்னேஷ், 
இ�நி்ல பவ�மாண்் படடதமாரி, குளித்த்ல, 

சதமாடரபு எண: 8344848960, 
மினனஞ்ல்: vickysvicky42@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=vickysvicky42@gmail.com
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அனபமாரந்தவரகைப�!!

வணக்கைம்

அக்ரி்க்தி வழியமாகை விவ்மாயம் ்மாரந்த பல பணிகை்� நமாஙகைள் முனசனடுத்து 
வருகினப்றமாம் எனப்த நீஙகைள் அறிவீரகைள்.

அந்த வரி்்யில் இபதமா புதிய திடடம் ஒன்்ற வடிவ்்த்துள்ப�மாம் 
இ்ணய உலகில் SAAS , PAAS என்ற பல திடடஙகைள் ச்னசபமாருள் ்மாரந்து 
இயஙகிவருகின்றன. உலகின SAAS நகைை்மாகை ச்ன்னதமான வி�ஙகிவருவதமாகைவும் 
ச்யதிகைள் சதரிவிக்கின்றன. அவரகைளுக்கும் உதவும் வ்கையிலும்  இபதமா உஙகைளுக்கைமாகை 
OAAS என்ற திடடத்தி்ன ச்யல்படுத்திட உள்ப�மாம் OAAS எனபது Oil As A 
Service எனபபத இதன பநமாக்கைம் தமிழகைத்தில் உள்� அ்னத்து ் ைச்ச்க்கு எணசணய 
உற்பத்தியமா�ரகை்�யும் ஒருஙகி்ணத்து இ்ணயம் வழியமாகை வீடடு ்்்யலுக்குத் 
பத்வயமான பதஙகைமாய எணசணய, கைட்ல எணசணய, எள் எணசணய ்ற்றும் 
வி�க்சகைணசணய, சல்ன கிைமாஸ் உடபட  எணசணயகைள் அ்னத்தும் இஙபகை கி்டக்கும்.

இது ்டடு்ல்ல.. வி்ைவில் ்ற்்ற்வயும் வரும்....

நீஙகைள் எஙகைளுக்கு ச்யயபவணடியது எல்லமாம் இதுதமான.. உஙகைளூரில் யமாரும் 
்ைச்ச்க்கு எணசணய ஆடடிக்சகைமாணடிருந்தமால் அவரகை்� எஙகைள் த�த்தில் 
இ்ணயச்ச்மால்லுஙகைள்.

தைச்்மானறுகைளுடன ச்யல்படும் ஒடடுச்மாத்த ் ைச்ச்க்கு எணசணய நிறுவனஙகை்� 
ஒபை இடத்தில் சகைமாணடு வருகிப்றமாம்.

யமாருக்பகைனும் எணசணய பத்வயமாகை இருந்தமால் இந்த த�த்திலபய வமாஙகுஙகைள். 
உஙகைளுக்கைமாகை ஒடடுச்மாத்த எணசணய நிறுவனஙகை்�பய ஒபை இடத்தில் சகைமாணடு 
வருகினப்றமாம்.

நனறி!
அனபுடன

ச்ல்வமுைளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

ப்லும் விபைஙகைளுக்கு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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ப�ாதுவமாகை தமிழநமாடடில் சநல் 
்மாகுபடி நமாற்று விடடு நடவு 

ச்யதல், பநைடி சநல் வி்தத்தல் என 
இரு ்மாறுபடட சூழநி்லகைளில் 
ச்யயபபடுகின்றது. தமிழநமாடடில் 
இைமா்நமாதபுைம், சிவகைங்கை, விருதுநகைர, 
தூத்துக்குடி, திருவமாரூர, நமாகைபபடடினம் 
(கிழக்கு கைடற்கை்ை ஒடடிய ் மாவடடஙகைள்) 
கைமாஞசிபுைம் ் ற்றும் திருவள்ளூர பபமான்ற 
்மாவடடஙகைளில் பநைடி வி்தபபு 
சபரு்�வில் ப்ற்சகைமாள்�பபடுகின்றது. 
பநைடி சநல் ்மாகுபடியில் அதிகை 
்கைசூலுக்கு சபரும் ் வமாலமாகை இருபபது 
கை்�கைள்.

கை்�கைளின எணணிக்்கை, 
கை்�கைளின வ்கைகைள் ் ற்றும் கைமாலத்்தப 
சபமாறுத்து, கை்� வி்தயும், 
சநல்வி்தயும் ப்ரந்து ஒபை ் ்யத்தில் 
வ�ரதல் ஆகிய்வ முக்கியம். 
கை்�கை�மானது, சநற்பயிருடன 
்த்துக்கைள், ஈைபபதம், சூரிய ஒளி ் ற்றும் 
இ்டசவளி ஆகியவற்றிற்கைமாகை 

கைடு்்யமானப பபமாடடி-பபமான்றவற்்றமால், 
பநைடி சநல் வி்தபபில் 30-55 ் தவீதம், 
்கைசூல் இழபபு ஏற்படுவபதமாடு ் டடுமினறி 
தமானியத்தின தைமும் பமாதிக்கைபபடுகின்றன.

நடவு வய்லப பபமாலினறி, பநைடி 
சநல் வி்தபபில், நிலத்்த 
பணபடுத்தமா்ல் வி்தகை்� அபபடிபய 
வி்தபபதமால் கை்�கைளின தமாக்கைம் மிகை 
அதிகை்மாகைபவ கைமாணபபடும். எனபவ 
பநைடி சநல் வி்தபபில் அதிகை ் கைசூலுக்கு 
வி்தத்த 15 நமாடகைள் முதல் 45 
நமாடகைளுக்குள் கை்�கைளினறி பயி்ைப 
பைமா்ரிபபது மிகைவும் 
இனறிய்்யமாததமாகும்.

ைருந்து (்மளக்வ்ால்லி) 
பயன்படுத்த நெணடிய அளவு

• ஏக்கைருக்கு 100 மி.லி. பிஸ்்பரிபபக் 
ப்மாடியம் 10% SC தனியமாகைபவமா 
அல்லது கை்�கைளின தன்் 
்ற்றும் பன்்யி்னப சபமாருத்து 
ஏக்கைருக்கு 8 கிைமாம் குப�மாரிமுைமான 

கதள நம்லாண்தம

ந�ைடி ச�ல விததப்பில கதளக்கட்டுப்பலாடு
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கட்டுரையாளர்கள்

+ ச்ட்ல்புைமான மீத்்தல் 
(அல்மிக்ஸ்) 15 % (அல்லது) 
ஏக்கைருக்கு 350 மி.லி. பினமாக்ப்மா 
புபைமாபபி ஈத்்தல் 6.9 % EC 
கை்�க்சகைமால்லி்ய சதளித்தும் 
கை்�கை்� கைடடுபபடுத்தலமாம்.

பயன்படுத்த நெணடிய ந�ரம்
• வி்தபபுக்கு பினபு 15-25 

நமாடகைளில்- (அல்லது) புதிதமாகை 
மு்�க்கின்ற ்ற்றும் 4-6 
இ்லகைள் சகைமாணட கை்�கைள்.

்மளக்வ்ால்லி வதளிக்கும் 
நபாது வசயய நெணடியமெ

• பரிந்து்ைக்கைபபடட அ�வில் 
உபபயமாகிக்கைவும், ஒரு ஏக்கைருக்கு 
பத்வயமான ்ருந்து ்ற்றும் 150-
200 லிடடர தணணீர.

• கை்�க்சகைமால்லி பயனபடுத்தும் 
பபமாது வயலில் ஈைம் இருந்தமால் 
கை்�கைள் நல்ல மு்்றயில் 
கைடடுபபடும்.

• வயலில் உள்� தணணீ்ை 
வடிகைடடிய பின கை்�க்சகைமால்லி 
சதளிக்கை பவணடும். இைணடு 

நமாடகைளுக்கு பினனர பபமாது்மான 
அ�வுக்கு நீரி்ன பைமா்ரிக்கைவும்.

• வி்தபபுக்கு பினபு 12-15 
நமாடகைளில் / 2-4 இ்லகைள் 
சகைமாணட கை்�கை்� கைடடுபபடுத்த 
கை்�க்சகைமால்லி ்டடும் தனியமாகை 
பயனபடுத்தவும்.

• ்ருந்து சதளித்த பினபு 2-3 ்ணி 
பநைம் ்்ழ இல்லமா்ல் இருபப்த 
உறுதி ச்யய பவணடும்.

வசயயக்கூடாதமெ
• பரிந்து்ைக்கைபபடட அ�்வ விடக் 

கு்்றந்த அ�விபலமா அல்லது 
அதிகை அ�விபலமா 
சதளிக்கைக்கூடமாது.

• வி்தபபுக்கு முனபப ்ருந்து 
சதளிக்கைக் கூடமாது.

• நன்றமாகை வ�ரந்த கை்�கைள் மீது 
சதளிபப்தத் தவிரக்கைவும்.

• எந்தவித ்ருந்்தயும், 
கை்�க்சகைமால்லியுடன கைலந்து 
சதளிக்கைக்கூடமாது.

• கைமாற்றில் (drift) அடித்துச் 
ச்ல்லபபடுவ்தத் தவிரக்கைவும்.

1. முரனேவர். ஆ. குழநரத்வல் பிள்ரள, 
சதமாழில்நுடப வல்லுநர, 

பகைமாத்பைஜ் அக்பைமாசவட லிட, - திருச்சி. 

மினனஞ்ல்: kuzhandhai635@gmail.com 

 2. வெ. சைவணன், 
விற்ப்ன பிைதிநிதி, 

பகைமாத்சைஜ் அக்பைமாசவட லிட, தஞ்மாவூர. 

மினனஞ்ல்: saravanan89@gmail.com

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=saravanan89@gmail.com
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வ�ரந்து வரும் உலகைத்தில் கு்்றந்த 
இடத்தில், அதிகை பயிரகை்� 

உற்பத்தி ச்யயும் பவ�மாண 
சதமாழில்நுடபத்்தபய அ்னவரும் 
விரும்புகின்றனர. அவரகைளின 
விருபபத்தி்னப பூரத்தி ச்யயும் 
வித்மாகை கைணடுபிடிக்கைபபடட மு்்றபய 
்ணணில்லமா விவ்மாயம் அல்லது நீரியல் 
பவ�மாண்் ஆகும். ் ண இல்லமா்ல் 
கைனி் ஊடடச்்த்துக்கை்�க் சகைமாணட  
நீர் கை்ை்ல்கை்� பயனபடுத்தி 
தமாவைஙகை்� வ�ரக்கும் மு்்றபய 
நீரியல் பவ�மாண்் எனபபடும். 1929-
இல் கைலிபபமாரனியமா பல்கை்லக்கைழகைத்்தச் 
ப்ரந்த வில்லியம் பபைசடரிக் சஜரிக் 
எனபவர பவ�மாண்் உற்பத்தியில் 
கை்ை்ல் வ�ரபபு மு்்ற்ய 
கைணடுபிடித்தமார. சஜரிக் தனது வயலில் 
25 அடி உயை்மான தக்கைமாளிச் ச்டிகை்� 
நீர கை்ை்லில் வ�ரத்து அதன மூலம் 
ஈடுபமாட்ட ஏற்படுத்தினமார. தமாவைஙகைள் 
்ண்ண உறிஞசி சகைமாணடு 
வ�ரவதில்்ல ்மா்றமாகை அதிலுள்� 
்த்துக்கை்� ் டடும் உறிஞசி சகைமாணடு 

வ�ரகி்றது. இவவமாறு அச்்த்துக்கை்� 
நீபைமாடு கைலந்து தமாவைத்தின வ�ரச்சி்ய 
சபருக்குவபத ்ஹடபைமாபபமானிக்ஸ் 
(Hydrophonics) மு்்றயமாகும். இந்த 
மு்்றயில் 70-90 ் தவீதம் வ்ை நீ்ை 
ப்மிக்கைலமாம். நிலத்தடி ச்டிகைளின 
பவரகை்� கைனி் ஊடகைத்தின 
மூல்மாகைபவமா அல்லது பவரகைளுக்கு 
பிடிபபு தன்்க்சகைன கூழமாஙகைற்கைள் 
மூல்மாகைபவமா வ�ரக்கைலமாம். மீன ் ற்றும் 
வமாத்து கைழிவுகை்� ஊடடச்்த்தமாகை 
தணணீரில் கைலந்து பயனபடுத்தலமாம். 
சதன்ன நமார, தவிடு பபமான்றவற்்்ற 
ஊடகைஙகை�மாகை பயனபடுத்தலமாம்.

ைணணில்லா விெசாயம் 
அமைக்கும் மும்ற:

• வீடடின பினபு்றம் இருக்கும் சிறிய 
இடத்திபலமா அல்லது ச்மாட்ட 
்மாடியிபலமா இத்ன அ்்க்கைலமாம்.

• பசு்்க் குடில் அ்்த்து அதில் 
தை்மான பி.வி.சி ்பப அல்லது 
வி்த தட்ட எடுத்து அதில் 
இ்டசவளி விடடு து்�கைள் 

சதலாழிலநுட்பம்

மண்ணில்லா விவசலாயம்
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இடடு பயிரிடலமாம்.
• வி்தகை்� து்� இடட 

பி�மாஸ்டிக் கைப மூலம் பநைடியமாகைவும் 
அல்லது நமாற்றுகை�மாகைவும் 
வ�ரக்கைலமாம்.

• பம்பு ச்டடு மூலம் ஊடடச்்த்து 
கைலந்துள்� நீ்ை பமாயச்்லமாம் 
அல்லது ச்மாடடுநீர பமா்னம் 
மூல்மாகைவும் வி்த தடடில் உள்� 
வி்தளின ப்ல் பமாயச்்லமாம்.

• பதரந்சதடுக்கைபபடட வி்தயின 
வ்கையி்னப சபமாறுத்பத நீ்ைப 
பமாயச்் பவணடும்.

• முக்கிய்மாகை நீரின கைமாை அமில 
தன்்்ய பரிப்மாதித்த பினனபை 
பமாயச்் பவணடும்.

ைணனில்லா விெசாயத்தின் 
மூலம் ெளர்க்்ப்படும் வசடி்ள்:
• கீ்ை வ்கைகைள்,பகைைட,தக்கைமாளி, 

பீடரூட,மி�கைமாய,இஞசி,பழஙகைள், 
மூலி்கைச் ச்டிகைள் பபமான்றவற்்்ற 
வ�ரக்கைலமாம். ப்லும் பசுந்தீவன 
பயிரகை�மான கைம்பு, ப்மா�ம் 
முதலியவற்்்ற வ�ரக்கைலமாம்.

• நீரியல் பவ�மாண்் மு்்றக்கு 
தமிழகை அைசு ் மானியம் தருகின்றது. 
ப்லும் இந்த மு்்ற்ய 
ச்யல்படுத்துவதற்கைமான பயிற்சி 
்யயும் அளிக்கின்றது.

ைணணில்லா விெசாயத்தின் 
பயன்்ள்:

• கு்்றந்த இடத்தில் அதிகை 
வி்�ச்்ல் சப்றலமாம்.

• எந்த வித்மான பூச்சி, கை்�, பநமாய 
தமாக்குதல் இல்லமா்ல் பயிரகைள் 
ச்ழிபபமாகை வ�ை உதவுகின்றது.

• நீரியல் பவ�மாண்்யில் 
பயனபடுத்தபபடும் நீர 
மீ�பபயனபடுத்தத்தக்கைது. ஆகைபவ 
நீரச் ச்லவு கு்்றவு.

• ்்ழ நீ்ைச் ப்மித்தும் 
பயனபடுத்தலமாம். இந்த மு்்றயில் 
்பப மூடியிருபபதமால் நீர 
ஆவியமாவ்த தவிரக்கை 
பயனபடுகி்றது.

• தீவனபபயிரகை்� ஒபை வமாைத்தில் 
உற்பத்தி ச்யயலமாம். 
ஊடடச்்த்துக்கைள் மூலம் 
பசுக்கைளின பமால் உற்பத்தி்ய 
அதிகைரிக்கைலமாம்.                 

• பல தனியமார நிறுவனஙகைள் இந்த 
மு்்ற்ய வீடடின ச்மாட்ட 
்மாடியில் அ்்த்து வருவமாய 
ஈடடுகின்றனர.

• இ்�ஞரகைளுக்கு புதுவித்மான 
பவ்லவமாயப்ப தரும் முயற்சியமாகை 
்ணணில்லமா விவ்மாயம் 
திகைழகின்றது.

பி.வைர்லின், 
முதுநி்ல பவ�மாண  ்மாணவி, 
பவ�மாண நுணணுயிரியல் து்்ற, 

அணணமா்்லப பல்கை்லக்கைழகைம், சிதம்பைம். 
மினனஞ்ல்: merlinbrittoagri@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=merlinbrittoagri@gmail.com
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கடந்த சில ஆணடுகை�மாகை உலகைம் 
முழுவதும் சகைமாபைமானமா சதமாற்று 

்ற்றும் பவ�மாண து்்றயில் ஏற்படடுள்� 
பருவ ் மாற்று பிைச்்்னகைள் (Climate 
Change issues) கைமாைண்மாகை 
பகைமாடிக்கைணக்கைமான சிறு ்ற்றும் குறு 
விவ்மாயிகைள், விவ்மாய சதமாழிலமா�ரகைள், 
பண்ண ்கைளிர கைடு்்யமான 
சபமாரு�மாதமாை இழபபுகை்� 
சதமாடரச்சியமாகை ் ந்தித்து வருகின்றனர. 
இத்த்கைய ந்டமு்்றச்சூழல் 
கைமாைண்மாகை ந்து நமாடடில் உள்� 
விபத்துகைள் ் ற்றும் தற்சகைமா்ல புள்ளி 
விபைஙகைள் (Accidental death and 
suicides in India) அறிக்்கையினபடி 
கைடந்த 2015ஆம் ஆணடில் 39% 
விவ ம்ாயிகைள் பவ�மாண கைடன கைமாைண ம்ாகை 
தற்சகைமா்லகைள் ச்யதுசகைமாணடுள்�னர 
எனறு சதரிவிக்கைபபடடுள்�து. சு்மார 
19% பபர இயற்்கைச் சீற்்றஙகைள் 
கைமாைண்மாகை தற்சகைமா்லகைள் ச்யது 
சகைமாணடதமாகைவும் சதரிவிக்கைபபடடுள்�து. 
ப்லும் ்ைமா்ரியமாகை பமாரக்கும்பபமாது 
தற்சகைமா்லகைள் ச்யதுசகைமாணட ஆண 

விவ்மாயிகைள், சபண விவ்மாயிகை்�விட 
அதிகைம் எனறு சதரிவிக்கைபபடடுள்�து.

இவவமாறு இயற்்கைச் சீற்்றஙகை�மால் 
ஏற்படும் பயிர இழபபுகைள் உருவமாக்கும் 
கிைமா்பபு்ற வறு்் ் ற்றும் சநருக்கைடிகைப� 
பல பவ�மாண தற்சகைமா்லகைளுக்கு 
கைமாைணம் எனறு சதரிவிக்கைபபடடுள்�து. 
இத்த்கைய ந்டமு்்ற சூழலில் 
பவ�மாண்்யில் உற்பத்தி ச்லவுகை்� 
கு்்றக்கைவும், பருவ ் மாற்றுச் சூழலுக்கு 
ஏற்ப ந்து பமாைம்பரிய பயிர ைகைஙகை்� 
பதரவு ச்யது ந்து சிறு ்ற்றும் குறு 
விவ்மாயிகைள், நடுத்தை விவ்மாயிகைள் 
பயிர ச்யது தஙகைளின பவ�மாண 
பணிகை்� சதமாடைவும் தற்பபமாது ந்து 
நமாடடின பல பகுதிகைளில், ் மாநிலஙகைளில் 
ச்யல்படடு வரும் பல வி்த வஙகிகைள் 
(seed banks) ந்து விவ்மாயிகைளுக்கு 
சபரிதும் து்ண புரிந்து வருகி்றது.

கைடந்த 1970 ஆணடுவ்ை சு்மார 
1,10,000 சநல் ைகைஙகைள் வ்ை சகைமாணட 
ந்து நமாடடில் தற்பபமாது சு்மார 6000 
சநல் ைகைஙகைப� உள்�து. இத்ன 

 புதிய யுக்திகள்

வளம் தரும் விதத வங்கிகள்
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பமாதுகைமாக்கைவும், ந்து பமாைம்பரிய 
பவ�மாண்்்ய சதமாடைவும் ந்து நமாடு 
முழுவதும் பல வி்த வஙகிகைள் 
துவஙகைபபடடு ச்யல்படடு வருகி்றது. 
இதற்கு பல பவ�மாண ்ற்றும் 
பதமாடடக்கை்ல விஞஞமானிகைள், பல்து்்ற 
வல்லுனரகைள், முனபனமாடி விவ்மாயிகைள், 
விவ்மாய ்ஙகைஙகைள் இ்ணந்து 
ச்யல்படடு வருகின்றனர. இத்த்கைய 
ச்யல்பமாடுகைள் வமாயிலமாகை அழியும் 
நி்லயில் உள்� பல பமாைம்பரிய ைகைஙகைள் 
மீடகைபபடடு, ்மாகுபடி பணிகைள் 
ச்யவதுடன, அவற்றின ்மாகுபடி 
பைபப�வும் சபருகி வருகி்றது.

தற்பபமாது ந்து நமாடடின 
பதமாடடக்கை்ல பயிரகைளின 99% ் தவீதம் 
ப்ழய பமாைம்பரிய ைகைஙகைள் அழிந்துவிடட 
சூழலில் இருக்கும் சில பதமாடடக்கை்ல 
ைகைஙகை்� பமாதுகைமாக்கை பவ�மாண 
விஞஞமானி மு்னவர பிைபமாகைர ைமாவ 
அவரகைள் துவஙகிய ஹரியமாலி 
(Hariyalee) வி்த வஙகி வமாயிலமாகை 
கைடந்த ஏழு ஆணடுகைளில் 540 ைகைஙகைள் 
பமாதுகைமாக்கைபபடடுள்�து. இது தவிை பிைபல 
சுற்றுச்சூழல் ஆரவலர திரு்தி. வந்தனமா 
சிவமா அவரகைள் துவக்கிய நவதமானயமா 
(Navdanya) வி்த வஙகி வமாயிலமாகை 
நமாடு முழுவதும் 124 ்முதமாய வி்த 
வஙகிகைள் வமாயிலமாகை ந்து நமாடடின 
பமாைம்பரிய ைகைஙகைள் ப்கைரிக்கைபபடடு, 
பமாதுகைமாக்கைபபடுகி்றது.

இது தவிை முனனமாள் தகைவல் 
சதமாழில்நுடப வல்லுனர திரு.்ஙகீத் 
்ர்மா அவரகைள் துவஙகிய அனனதமானயமா 

(Annadanya) வி்த வஙகி 
வமாயிலமாகைவும், சு்மார 800 ைகை பமாைம்பரிய 
ைகைஙகைள் பதரவு ச்யயபபடடு 
பமாதுகைமாக்கைபபடுகி்றது. ப்லும் கைடந்த 
1980கைளின முனபனமாடி விவ்மாயி விஜய 
ஜமாரதமாரி (vijay jardhari) அவரகைள் 
துவஙகிய பீச் பச்ப்மாவ அந்பதமாலன 
என்ற வி்த வஙகியும் சு்மார 350 
பமாைம்பரிய சநல் ைகைஙகை்�ப 
பமாதுகைமாபபதில் து்ண புரிந்துள்�து. 
ப்லும் சு்மார 200 பீனஸ் ைகைஙகை்� 
பமாதுகைமாக்கைவும் உதவி புரிந்துள்�து. 
அடுத்ததமாகை  பகைை�மா ்மாநிலத்தில் 
துவஙகைபபடடுள்� 'ந்து சநல் ைகைஙகை்� 
பமாதுகைமாபபபமாம்' என்ற பிைச்்மாை 
இயக்கைத்தின அடிபப்டயில் துவஙகைபபடட 
வி்த வஙகிகைளில் சு்மார 567 ந்து 
பமாைம்பரிய சநல் ைகைஙகைள் 
பமாதுகைமாக்கைபபடுகி்றது. இவவமாறு ந்து 
நமாடடின பல பகுதிகைளில் ச்யல்படடு 
வரும் வி்த வஙகிகைள் வமாயிலமாகை பல 
இடஙகைளில் வி்த திருவிழமாக்கைள் 
நடத்தபபடடு, விவ்மாயிகைளி்டபய 
பமாைம்பரிய வி்த ைகைஙகைள் பரி்மாற்்றம் 
ச்யயபபடடு, ந்து பமாைம்பரிய ைகைஙகைள் 
்மாகுபடி ஊக்குவிக்கைபபடுகி்றது.

இதன வமாயிலமாகை கு்்றந்த உற்பத்தி 
ச்லவில், தற்பபமாது பருவ ்மாற்று 
பிைச்்்னகை�மால் ஏற்படும் இயற்்கை 
சீற்்ற பமாதிபபுகை்� தமாஙகி ந்து சிறு 
்ற்றும் குறு விவ்மாயிகைள் தஙகைளின 
பவ�மாண பணிகை்� சதமாடை முடிவதுடன, 
ந்து நமாடடில் இயற்்கை சீற்்றஙகைள் 
வி்�வமாகை ஏற்படும் பவ�மாண 
தற்சகைமா்லகை்�த் தடுக்கைவும் முடிகி்றது.

முரனேவர் தி. ைாஜ் பிைவின், 
இ்ணப பபைமாசிரியர, பவ�மாண விரிவமாக்கைத்து்்ற, 

அணணமா்்லப பல்கை்லக்கைழகைம். 

மினனஞ்ல்: trajpravin@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=trajpravin@gmail.com
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உலகைம் உனனத்மான உயிபைமாடட்மான உருண்டயமானது

உயிபைமாடட்மான உலகில் உட்ல உழித்து, 

உயி்ை உருக்கி உழுபவன உழவன 

உழவன உழவில்்லசயனில் உணவில்்ல உலகில்

உணவில்லமா உலகில் உயிர உள்� உயிரகைச�ல்லமாம், 

உடலில் ஊற்ச்றன உதித்த உதிைம் உதிரத்து 

உணவு உடசகைமாள்ளும் உபத்திைம் உருவமாகும் உலகில்! 

உழவ்ன உயரத்தி உயிரகைளுக்கு உயிர ஊடடுபவமாம்

உலகில் உயரந்தது உழவனும் உழவுச்ன

உலகிற்கு உணரத்தி உயரத்துபவமாம்.

நவளலாண் கவிதத

உன்்னத உழவனும் உழவும்

வச. நநதகுைார், 
பவ�மாண படடதமாரி, ப்லம் ்டடூர. 

மினனஞ்ல்: nandhaselvam27762@gmail.com

கவிரதயாககம்: 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=nandhaselvam27762@gmail.com
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�ருத்தி ் மாகுபடியில் ் கைசூல் இழபபிற்கு 
்மாறு உறிஞசும் பூச்சிகைளின 

தமாக்குதல் மிகை முக்கிய கைமாைண்மாகும். 
இ்வ பருத்தியின இ�ம் பருவத்தில் 
பதமானறி கைமாய சவடித்து பஞசு எடுக்கும் 
வ்ை பல்பவறு ் ்யஙகைளில் ப்தத்்த 
ஏற்படுத்துகின்றன. அவற்றுள் 
முக்கிய்மான ் மாறு உறிஞசும் பூச்சிகைளும் 

அதன நிரவமாகை மு்்றகைளும் பினவரு ம்ாறு:

1. பச்மச தத்துபூச்சி : 
அம்ராஸ்ா டிொஸடன்ஸ

தாக்குதலின் அறிகுறி்ள்

  பச்்் நி்றத்தில் இருக்கும் சிறிய 
குஞசுகைளும், வ�ரந்த பூச்சிகைளும்  

இ்லகைளின அடிபபு்றத்திலிருந்து ் மா்்ற 
உறிஞசுவதமால் முதலில் இ்லகைள் 
்ஞ்ள் நி்ற்்டந்து பினபனமாக்கி 
வ்�ந்து சுருஙகிவிடும். இவவமா்றமாகை 
பச்்் தத்துபூச்சிகைள் ் மா்்ற உறிஞசும் 
சபமாழுது, நஞசு கைலந்த எச்சி்ல 
இ்லகைளின உடச்லுத்துவதமால் இ்ல 
ஓைஙகைள் முதலில் சிவபபு நி்ற்மாகை ் மாறி, 
பின இந்த நி்ற்மாற்்றம் இ்லகைளின 
நடுபபகுதி வ்ை பைவி விடும். 
நமா�்டவில் நி்றம் ்மாறிய இ்லகைள் 
கைருகி, ச்டியிலிருந்து உதிரந்துவிடும். 
இவவமா்றமாகை கைருகிய நி்லயில் இ்லகைள் 
கைமாணபபடும் பபமாது "கைமாபபர பரன" 
அறிகுறி எனறு அ்ழக்கைபபடுகி்றது.

 பூச்சியின் விபரம்
• இ�ம் பூச்சிகைள் பச்்் நி்றத்தில் 

இருக்கும். முதிர பூச்சிகைள் கூம்புப 

பூச்சி நம்லாண்தம
பருத்தியில சலாறு உறிஞ்சும் 
பூச்சிகளும், நிர்வலாக முதைகளும்
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பல்கை வடிவில் பச்்் நி்றத்தில் 
கைமாணபபடும்.

2. பருத்தி அசுவினி: ஏபிஸ 
்ாஸிப்பி

தாக்குதலின் அறிகுறி்ள்

  உருண்ட வடிவில் இருக்கும் 
அசுவினி பூச்சிகைளின  குஞசுகைளும், 
வ�ரந்த பூச்சிகைளும் ச்டிகைளின இ�ம் 
தணடு, சகைமாழுந்து, பூக்கைள் ்ற்றும் 
இ்லயின அடிபபகுதியில் கூடட்மாகை 
அ்ரந்து சகைமாணடு ்மா்்ற உறிஞசி 
குடிக்கும். தமாக்குதல் தீவிை நி்ல்ய 
அ்டயும் சபமாழுது இ்லகைள் ்ஞ்ள் 
நி்ற்மாகை ் மாறி, சுருஙகி வ�ரச்சி குனறி 
கைமாணபபடும். ப்லும் இபபூச்சிகைள் 
அ�வுக்கைதிகை்மான ்மா்்ற உறிஞசி 

குடித்த பின எஞசிய்த இனிபபு 
சு்வயு்டய பதன பபமான்ற கைழிவுகை�மாகை 
சவளியிடும். இக்கைழிவுகைள் கீழபு்றமுள்� 
இ்லகைளின ப்ற்பு்றத்தில் படரந்து, 
நமா�்டவில் இக்கைழிவுகைளின மீது  
கைரு்் நி்றபூ்ணம் வ�ரந்து 
ஒளிச்ப்ரக்்கை த்ட சபறுகி்றது.

 பூச்சியின் விபரம்

• அசுவினி பூச்சியின குஞசுகைள் 
்ஞ்ள் அல்லது பச்்் நி்றத்தில் 
இருக்கும். முதிரபபூச்சிகைள் பழுபபு 
நி்றத்தில் இருக்கும்.

3. இமலப்நபன்: திரிப்ஸ டநபசி

தாக்குதலின் அறிகுறி்ள்

  இ்லபபபன இ�ம் பருத்தி 
ச்டியில் இ்லகைளின அடிபபமாகைத்தில் 
சவளிர ் ஞ்ள் நி்றத்தில் கைமாணபபடும். 
குஞசுகைள் ்ற்றும் வ�ரந்த பூச்சிகைள் 
இ்லகைளிலிருந்து ் மா்்ற உறிஞசுவதமால் 
சிறிய சவண புள்ளிகைள் இ்லகைளின 
ப்ற்பு்றத்தில் பதமானறும். ப்லும் 
இ்லகைள் ப்ல் பநமாக்கி சுருஙகி, 
வ்�ந்து கிணணம் பபமானறு 
கைமாணபபடும். ப்தம் மிகை அதிகை்மாகை 
உள்�பபமாது இ்லகைள் ச்மாை 
ச்மாைபபமாகைவும், சவளிர பச்்் 
நி்ற்மாகைவும் ்மாறுகின்றன. தீவிை 
தமாக்குதலின பபமாது இ�ஞச்டிகைளின 
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வ�ரச்சிக் குனறும். பூக்கைள், ச்மாடடுகைள் 
உதிரந்து விடும். 

 பூச்சியின் விபரம்
• இ்லபபபனின குஞசுகைள் மிகைச் 

சிறியதமாகை, தட்டயமாகை, ்ஞ்ள் 
நி்றத்தில் கைமாணபபடும். வ�ரந்த 
பூச்சிகைள் சிறியதமாகை, தட்டயமாகை, 
்ஞ்ள் கைலந்த பழுபபு நி்றத்தில் 
பபன பபமானறு கைமாணபபடும்

4. வெள்மள ஈ: வபமிசியா 
டநபசி

தாக்குதலின் அறிகுறி்ள்
• குஞசுகைளும், வ�ரந்த பூச்சிகைளும் 

இ்லகைளுக்கு அடியில் கூடட்மாகை 
இருந்து ் மா்்ற உறிஞசி உணணும். 
இவவமாறு சதமாடரச்சியமாகை 
உறிஞசுவதமால் இ்லகைளின ப்ல் 
சவளிர நி்ற புள்ளிகைள் பதமானறி, 
பின இந்த புள்ளிகைள் ஒனறு ப்ரந்து 
இ்லயில் உள்� திசுக்கைள் ்ஞ்ள் 
நி்ற்மாகை ்மாறி பினபு பழுபபு 
நி்ற்்டந்து கைமாயந்து உதிரந்து 
விடுகின்றன. தீவிை தமாக்குதலமால், 
ச்மாடடுகைள் ்ற்றும் கைமாயகைள் 

உதிரந்து விடும். கைமாயகைள் ஒழுஙகைற்்ற 
மு்்றயில் சவடிக்கும். இபபூச்சிகைள் 
இ்லகைளின ப்ற்பைபபில் பதன 
பபமான்ற கைழிவு நீர திைவத்்த 
இடுவதமால், இவற்றின ப்ல் கைரு்் 
நி்றபூ்ணம் வ�ரந்து 
ஒளிச்ப்ரக்்கை த்ட சபறுகி்றது. 
சவள்்� ஈக்கைள் இ்ல சுருள் 
நச்சுயிரி பநமா்ய பைபபும் 
கைமாைணியமாகைவும் ச்யல்படுகி்றது.

 பூச்சியின் விபரம்
• இ�ம்பூச்சி பச்்் கைலந்த ்ஞ்ள் 

நி்றத்தில் சிவபபுக் கைணகைளுடன 
முட்ட வடிவத்தில் இருக்கும். 
கூடடுபபுழு முட்ட வடிவத்தில், 
இ்லயின அடிபபு்றத்தில் 
கைமாணபபடும். வ�ரந்த பூச்சி மிகைச் 
சிறியதமாகை ் ஞ்ள் நி்ற உடலுடனும், 
இ்றக்்கைகைள் சவள்்� நி்றத்துடன 
ச்ழுகு பூசியது பபமால் இருக்கும்.

சாறு உறிஞசும் பூச்சி்ளின் 
நிர்ொ் மும்ற்ள்

• சதமாடரந்து பருத்தி பயிர 
ச்யவ்தயும், ்றுதமாம்பு பருத்திப 
பயிர ச்யவ்தயும் தவிரக்கை 
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பவணடும். 

• பருத்தி வயலுக்கு அருகைமா்்யில் 
அபத குடும்பத்்த ்மாரந்த ்ற்்ற 
பயிரகைள் பயிருடுவ்த தவிரக்கைவும்

• பூச்சி தமாக்குத்ல தமாஙகி வ�ரும் 
இைகைஙகை்� பயிரிடலமாம்.

• வயல்கை்� கை்�கைள் இல்லமா்ல் 
்வத்திருக்கைபவணடும்.

• பரிந்து்ைக்கைபபடடப அ�பவ 
த்ழச்்த்து இடபவணடும்.

• பயறு வ்கைபபயிரகை்� வைபபு 
்ற்றும் ஊடுபயிைமாகை பயிரிடும் 
பபமாது சபமாறி வணடு பபமான்ற 
இயற்்கை எதிரிகைளின எணணிக்்கை 
சபருகி ் மாறு உறிஞசும் பூச்சிகைளின 
எணணிக்்கை கைடடுக்குளிருக்கும்.

• ஒரு கிபலமா வி்தக்கு 
இமிடமாகுப�மாபிரிட 70 WS 
்ருந்்த 7 கிைமாம் கைலந்து வி்த 
பநரத்தி ச்யது வி்தக்கை 
பவணடும்.

• ்மாறு உறிஞசும் பூச்சிகை்� கைவரந்து 
அழிக்கை ஏக்கைருக்கு 5 இடஙகைளில் 
்ஞ்ள் நி்ற ஒடடுபசபமாறி ்வத்து 

கைடடுபடுத்தலமாம்.

• பவபபஙசகைமாட்ட கை்ை்ல் 5 ்தம் 
(10 கிபலமா பவபபஙசகைமாட்டக்கு 
200 லிடடர தணணீர) சதளித்து 
அசுவினி, இ்லபபபன, பச்்் 
தத்துபபூச்சிகை்� கைடடுப 
படுத்தலமாம்.

• ஏக்கைருக்கு புபபைமாசபசின 25% SC 
400 மில்லி அல்லது  ் தயமாமீதமாக்்ம் 
25% WG 40 கிைமாம் அல்லது 
்தயமாகுப�மாபிரிட 21.7% SC 40-
60 மில்லி அல்லது பிபபைமானில் 
5%SC 600-800 மில்லி ஆகிய 
்ருந்துகைளில் ஏபதனும் ஒன்்ற 
சுழற்சி மு்்றயில் பயனபடுத்தி 
்மாறு உறிஞசும் பூச்சிகை்�க் 
கைடடுபபடுத்தலமாம்.

கட்டுரையாளர்கள்

வெ. இைாம்குைார் 1, ப. ் வணு்தவன்1, 
ப. அருணகுைார் 1, இைா. ைங்ரகயர்கைசி2

1 பவ�மாண்் அறிவியல் நி்லயம், 
அருபபுக்பகைமாட்ட, விருதுநகைர ்மாவடடம்

 2 முதுநி்ல ஆைமாயச்சியமா�ர, 
்லரியல் ்ற்றும் நிலசலழிலூடடும் கை்லத்து்்ற,

தமிழநமாடு பவ�மாண்் பல்கை்லக்கைழகைம், பகைமாயம்புத்தூர.
மினனஞ்ல்: jramtnau@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=jramtnau@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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க்நத மின்்னதழுக்கலா்ன வலாசகர்களின் 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!

அக்ரி்க்தி மினனதழ வடிவ்்பபு 
நன்றமாகை இருக்கி்றது. ்ண ப்ம்பமாடு 
குறித்தும் நில வ�ம் குறித்து இனனும் 
நி்்றய கைடடு்ைகைள் சவளிவந்தமால் 
விவ்மாயிகைளுக்கு உதவிகைை்மாகை 

இருக்கும். மீம்ஸ், கைமாரடடூன பகுதி 
நன்றமாகை இருக்கி்றது. கைமாரடடூனில் ் டடும் 
இனனும் வமாரத்்தகை்� கு்்றத்தமால் 
நன்றமாகை இருக்கும்.  

 -அனிதா, திட்டக்குடி.
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கலார்டூன் வழி நவளலாண்தம
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வசா. ஹரிஹரன்
இளநிமல நெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமலப் பல்்மலக்்ழ்ம். 

மின்்னஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=chokkalingamkkdi@gmail.com
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பரடப்பாளர்  
ை.மீனோ, உதவிப் நபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ் பத்ைாவதி 
நதாட்டக்்மலக் ் ல்லூரி, திணடுக்்ல்.  

மின்்னஞசல்: l.meena2795@gmail.com

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

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அக்ரி்க்தியின கைடந்த 
மினனிதழகைள் பல்பவறு 

தைபபடட வமா்கைரகைளிடம் ச்னறு 
ப்ரந்துள்�து. அக்ரி்க்தி 
மினனிதழ துவஙகி 23 இதழகை்� 
சவற்றிகைை்மாகை கைடந்துள்�து.

விவ்மாயம் இ்ணயத�ம் 
்ற்றும் விவ்மாயம் ச்யலி துவஙகி 
ஆறு ஆணடு கைமாலம் முடிந்து ஏழமாம் 
ஆணடில் அடி எடுத்து 
்வத்திருக்கிப்றமாம். சதமாடரந்து 
எஙகை்� ப்ம்படுத்திக் சகைமாள்� 
உறுது்ணயமாய உள்� வமா்கைரகைள் 
்ற்றும் பயனமா�ரகைளுக்கு நனறி. 
உஙகைளு்டய ்ந்பதகைஙகை்� 
எஙகைளின முகைபபக்கைம் அல்லது 
மினனஞ்ல் அல்லது அ்லபபசி 
வமாயிலமாகைவும் பகைடகைலமாம், 
்ந்பதகைஙகைளுக்கு பவ�மாண 
வல்லுநரகைளிடம் பதில் சபற்று 
தீரவுகை்� வழஙகுகிப்றமாம்.

ஒவசவமாரு வமாைமும் 
சவள்ளிகிழ்் கைமா்ல 6 ் ணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 
எஙகை�து இ்ணயத�த்திலும் 

்ற்றும் விவ்மாயம் ச்யலியிலும் 
மினனித்ழ சவளியிடுகினப்றமாம். 
எனபவ எஙகை�து ச்யலி்ய 
தைவி்றக்கைம் ச்யது ் வத்திருந்தமால் 
அதுபவ உஙகைளுக்கு இதழ 
சவளியமாவ்தயும் ்ற்்ற 
பவ�மாண்் ்மாரந்த 
ச்யதிகை்�யும் அறிவிபபில் 
கைமாடடும். இதனமூலம் நீஙகைள் 
எளிதில் எஙகை�து மினனித்ழ 
படிக்கை ்ற்றும் பினபற்்ற முடியும். 
விவ்மாயிகைளும், பவ�மாண 
்மாணவரகைளும், விஞஞமானிகைளும், 
பபைமாசிரியரகைளும், பவ�மாண 
சதமாழில் மு்னபவமாரகைளும் 
சதமாடரந்து அக்ரி ் க்தி இதழுக்கு 
தஙகைளு்டய கைருத்துக்கைள், 
கைடடு ை்கைள் ் ற்றும் வி�ம்பைஙகை்� 
வழஙகி எஙகை்� 
ப்ம்படுத்திக்சகைமாள்� உதவு்மாறு 
பகைடடுக்சகைமாள்கிப்றன.

ஆசிரியர் பக்கம்

- சி்றபபமாசிரியர, அக்ரி ்க்தி.
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