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வ்கரைா மாநிலத்தின் புதிய முலளலப் பூ 
கிராமம் வைர்ச்சி முயற்சி்கள்

 பசுளமக்குடில மலர் உற்பத்தி

மருத்துவ குணங்கள் நிளறந்த 
பிரணளட சாகுபடி குறிப்பு்கள்
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க�ொர�ொனொ ஊ�டங்கு துவங்கிய நொட�ளில் எங்�ளுக்கு 
அலைரேசி அலைப்பு மற்றும் புைனம் வொயிைொ� ேயிர் சொர்்நத 
கதொழில்நுடே உதவி�ள் ர�டட விவசொயி�ளின் ரதலவலய 
�ருத்தில் க�ொணரட அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் லவ�ொசி மொதத்தில் 
துவங்கிரனொம். ஏற்�னரவ விவசொயம் சொர்்நத இதழ் ஆ�ம்பிக்கும் 
எண்ணம் இரு்நதொலும் அவசியத் ரதலவலய உ்ணர்்நது 
உடனடியொ� கவளியிடரடொம். வொ�ொ வொ�ம் கவள்ளிக்கிைலம 
�ொலை 6 மணிக்கு கதொடர்்நது கவளியிடடு வருகிர�ொம். 
இரதொ ஆ�ொவது மொதம் துவங்கிவிடடது. ரேொலி வொக்குறுதி�லை 
அளிக்�ொமல் விவசொயி�ளுக்கு ரதலவயொன குறிப்பு�ள் மற்றும் 
�டடுல��லை கதொடர்்நது வைங்கி வருவதொல் நொங்�ள் 
எதிர்ேொர்த்தலத விட விவசொயி�ள், ரவைொண மொ்ணவர்�ள், 
ரே�ொசிரியர்�ள் என அலனவரிடமும் நல்ை வ�ரவற்லே 
கேற்றுள்ைது. 

இப்ரேொது வொ�ம் 7 ைடசம் ரேர் வல� த�வி�க்�ம் 
கசய்கி�ொர்�ள். வில�வில் தமிை�த்தில் அலனவரிடமும் 
க�ொணடு ரேொய் ரசர்க்கும் திடடத்தில் உள்ரைொம். அச்சு 
இதைொ� க�ொணடு வருவதற்�ொன ஆ�ம்ே�டட ேணி�ள் 
நலடகேற்று வருகி�து. விைம்ே�தொ�ர்�ளும், முதலீடடொைர்�ளும் 
கிலடத்தொல் அக்ரிசக்தி மொதகமொரு முல� இதைொ� அச்சில் 
கவளிவரும். துவங்கிய நொள் முதல் கதொடர்்நது இயங்கி 
வரும் எங்�ள் ஆசிரியர் குழுவினருக்கும், �டடுல�யொைர்�ளுக்கும், 
எங்�ளுக்கு ே�ப்புல� கசய்யும் ஓம் தமிழ் �ொைணடர் கசயலி 
நிறுவனத்தொருக்கும் நன்றி. கதொடர்்நது உங்�ைது ஆத�லவ 
வைங்கி எங்�லை ரமம்ேடுத்திக்க�ொள்ை உதவுமொறு 
ர�டடுக்க�ொள்கிர�ொம்.

அன்பு மிகுந்த வாசகரகளுக்கு

மு. வெயராஜ்
நிரொக ஆசிரியர

வெலெமுரளி
நிறுெனர ைற்றும் சிறப்பாசிரியர
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கடந்த சில ஆண்டுகளாக ககரளா 
மாநிலத்தின் கேளாண் மற்றும் 

க்தாடடககலல துலைகள் உணவு மற்றும் 
க்தாடடப் பயிரகள் சாகுபடியில் ககரளா 
மாநிலம் ்தன்னிலைவு பபற்ை மாநிலமாக 
உருமாை பல ஆககப்பூரேமான 
முயற்சிகலள ப்தாடரச்சியாக 
கமற்பகாண்டு ேருகிைது. சுபிஷிகா 
ககரளா என்ை திடடத்தின் பகுதியாக 
கமற்பகாள்ளப்படும் இப்புதிய ேளரச்சி 
முயற்சிகள் கேளாண் மற்றும் 
க்தாடடககலலப் பயிரகளில் உற்பத்தி 
பபருககம் மற்றும் கிராமப்புை பகுதிகளில் 
அதிகளவு கேலல ோய்ப்புகலளயும் 
உருோககி ேருகிைது. பகாகரானா 
ப்தாற்றுக காலத்தில் கூட கிராமப்புை 
பபண்களுககு கேலல ோய்ப்புகள் 
மற்றும் ேருமானத்ல்தப் பபற்றுத் ்தர 
துேஙகப்படட முல்லலப்பூ கிராமம் திடடம் 
ககரளா மாநிலத்தின் மலர க்தலேகலள 
நிலைவு பசய்ேதுடன், பல புதிய 

கிராமப்புை கேலல ோய்ப்புகலளயும் 
உருோககித்்தருகிைது.

முலமலைப்பூ கிராைஙகள் 
ெளரச்சித் திட்டம்

பகாகரானா க�ாய் பரேல் 
காலஙகளில் கூட �ாடு முழுேதும் 
கேளாண் மற்றும் க்தாடடககலல பயிரகள் 
சாகுபடி பணிகள் அனுமதிககப்படடாலும், 
பபாது கபாககுேரத்து மற்றும் மாநிலஙகள் 
இலடயிலான கபாககுேரத்துகளுககு 
பல கடடுப்பாடுகள் இருந்த காரணத்்தால் 
மலர ேரத்்தகம் பேகுோக 
பாதிககப்படடது. பல மலர விேசாயிகளால் 
சாகுபடி பசய்யப்படட மலரகலள 
விற்பலன பசய்ய முடியா்த சூழல் 
நிலவியது. மறுபுைம் ்தன்னுலடய மலர 
க்தலேகளுககு ்தமிழகம் கபான்ை பிை 
மாநிலஙகலள �ம்பிய ககரளா இ்தனால் 
அதிகளவில் பாதிககப்படடது. பல 

விழாககள், திருமணஙகள் கபான்ைேற்றின் 

புதிய யுக்தி்கள்

வ்கரைா மாநிலத்தின் புதிய முலளலப் பூ 
கிராமம் வைர்ச்சி முயற்சி்கள்
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கபாது மலரகள் ேருலக குலைவு 
காரணமாகவும், அதிகப்படியான 
க்தலேகள் காரணமாகவும் அதிகளவு 
மலர விலல உயரவுகலளச் சநதித்்தது.

இத்்தலகய �லடமுலை சூழலில் 
ககரளா மாநிலத்தின் ஆலப்புழா 
மாேடடத்தின் ஆரய கிராமம் 
பஞசாயத்தின் கீழ் பபண் விேசாயிகள் 
குழுககள் உருோககப்படடு ‘சமன்ேயா’ 
என்ை பபயரில் அலழககப்படடு மலர 
சாகுபடியில் ஈடுபட ஊககுவிககப்படடனர. 
இத்்தலகய �லடமுலைச்சூழலில் சுமார 
106 பபண்கள் விேசாயக குழுககளுககு 
10,000 மல்லிலகக கன்றுகள் 
இலேசமாக மு்தல் ்தேலணயாக 
ேழஙகப்படடது. ஒவபோரு விேசாய 
பபண்கள் குழுவுககு 100 மல்லிலக 
கன்றுகள் ேழஙகப்படடு, மலர சாகுபடி 
பணிகள் துேஙகப்படடது. சுமார 800 
கிராமப்புை பபண்களுககு கேலல 
ோய்ப்புககலள 18 ோரடுகளில் பபற்று 
்தரும் இப்புதிய மலர சாகுபடி 
திடடத்தின்கீழ் பஞசாயத்து சாரபில் 
உரஙகளும் இலேசமாக ேழஙகப்படடு 
பபண் விேசாயக குழுககளுககு 
அதிகளவு ஊககம் ்தரப்படடது. சுமார 
ஆறு மா்த காலத்தில் அறுேலடககு 
ேரும் இம்மல்லிலக மலரகள் ்தற்கபாது 
பஞசாயத்துகளில் உள்ள மலர கசகரிப்பு 

லமயஙகளில் பபண் விேசாயிகளிடம் 
சநல்த விலலயில் கசகரிககப்படடு, 
விற்பலன பசய்யப்படுகிைது. இப்புதிய 
மலர சாகுபடி மற்றும் ேணிக திடடத்திற்கு 
என சுமார 50 லடசம் ரூபாய் பஞசாயத்தில் 
ஒதுககீடு பசய்யப்படடுள்ளது.

இவோறு பகாகரானா 
காலகடடத்தில் கூட ககரளா மாநிலத்தில் 
்தஙகளின் மலர க்தலேகலள 
சநதிப்பதிலும், கிராமப்புை பபண்களிடம் 
கபாதிய அளவு கேலல ோய்ப்புகலள 
உருோககுேதிலும் “முல்லலப்பூ கிராமம்” 
ேளரச்சித் திடடம் பபரிதும் உ்தவியுள்ளது. 
கமலும் பகாகரானா காலகடடத்தில் 
கிராமப்புை பபண்கள் இலடகய 
காணப்படட மனச்கசாரவுகலள நீககி 
மகிழ்ச்சியுடன் மலர சாகுபடியில் ஈடுபடடு 
அதிகளவு ேருமானம் பபைவும் பபரிதும் 
உ்தவியுள்ளது.

இத்்தலகய ஆககப்பூரேமான புதிய 

மலர சாகுபடி முயற்சிகள் “பபண் 

விேசாயிகலள உள்ளடககி 
பபருககுே்தன் ோயிலாக �ம்மால் 
கிராமஙகளில் துேஙகி, மாேடடஙகள், 
மாநில எல்லலகலள ்தாண்டி க்தசிய 
அளவில் உள்ளடககிய ேளரச்சிலய 

(Inclusive growth) உருோககச் 

பசய்ய முடியும் என்பதில் சநக்தகமில்லல.

�டடுல�யொைர்
முலனவர் தி. �ொஜ் பி�வின், 
இலணப் கபராசிரியர, கேளாண் விரிோககத்துலை, 

அண்ணாமலலப் பல்கலலககழகம். 

மின்னஞசல்: trajpravin@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=trajpravin@gmail.com
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ச�ோளத்ல்தத் ்தாககக 
கூடியக�ாய்களில் கரிப்பூடலட  

க�ாய்்தான் அதிக கச்தம் 
விலளவிககககூடியது. இது மூடியக 
கரிப்பூடலட க�ாய் அல்லது குடலடக 
கரிப்பூடலட என்றும் அலழககப் 
படுகிைது. அபமரிககா, ஆப்ரிககா, 
இலஙலக, பரமா, இத்்தாலி கபான்ை பல 
�ாடுகளில் இநக�ாய் அதிகமாக 
காணப்படுகிைது. இநதியாவில் ்தமிழ்�ாடு, 
கர�ாடகா, ஆநதிரா, மகாராஷ்டிரா, 
குஜராத் கபான்ை மாநிலஙகளில் இது 
அதிகம் காணப்படுகிைது. பயிர 
பசய்யப்படும் எல்லா இரகஙகலளயும் 
்தாககக கூடியது. க�ாயின் தீவிரம் 
அதிகமாக இருககும்கபாது, மகசூல் 
இழப்பு 25 ச்தம் ேலரயிலும் 
காணப்படுகிைது.

ந�ாயக்காரணி
இநக�ாய் ஸகபசகலாத்தீககா 

பசாரகி  என்ை பூசணத்்தால் உண்டாககப் 
படுகிைது. இது ஒரு முழு ஒடடுண்ணி. 
இப்பூசணம் பூககலளத் ்தாககி, 
கரிப்பூடலட வித்துக கூடுகளாக மாற்றி 
விடுகிைது. இ்தனால் விலளச்சல் 
பபருமளவுப் பாதிககப் படுகிைது. 

ந�ாயின் அறிகுறிகள்
கதிரில் மணிகள் க்தான்றும் 

பருேத்தில் ்தான், க�ாய்த் ்தாககிய்தற்கான 
அறிகுறிகள் பேளித்ப்தரியும். 
மணிகளுககுப் பதிலாகக கரிப்பூடலட 
வித்துககூடுகள் பரேலாகத் ப்தன்படும். 

பபரும்பாலும் இந்த வித்துககூடுகள் 
சா்தாரண மணிகலள விடப் 
பபரிய்தாகவும், முடலட அல்லது நீள் 
ேடட ேடிவிலும், 5-15 × 3-5 மி.மீ 
அளவிலும், அழுககுச் சாம்பல் நிைத்திலும் 
ப்தன்படும். கதிரிலுள்ள எல்லா 
மணிகளும் சில கேலளகளில் கரிப்பூடலட 
வித்துககூடுகளாக மாைககூடும் அல்லது 
கதிரிலுள்ள சில மணிகள் மாத்திரம் 
கரிப்பூடலட வித்துககூடுகளாக மாறும்.

 ந�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ற 
காலைநிமலைகளும்

இநக�ாயானது பபரும்பாலும் 
வில்தகள் மூலம் பரேககூடியது. பயிர 
அறுேலடயின் கபாதும் கதிரடிககும் 
கபாதும் வித்துககூடுகள் உலடநது 
உள்ளிருககும் கரிப்பூடலட வித்துககள் 
பேளிேநது, கசாளம் வில்தகளின் கமல் 
ஒடடிகபகாண்டிருககும். அடுத்்தப் 

வ�ாய் வமலாணளம

வசாைத்தில மணிக்்கரிப்பூடளட வ�ாயும் 
அ்தன் வமலாணளம முளற்களும்

 கதிரிலுள்ள ைணிகள் கரிப்பூடம்ட 
வித்துக்கூடுகளாக ைாறி வி்டல 
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பருேத்தில் இந்த வில்தகலள 
வில்தககும்கபாது, வில்தகளின் 
கமற்ப்பரப்பில் உைஙகும் நிலலயில் 
இருககும் கரிப்பூடலட வித்துககள் 
முலளத்து, வில்தகளிலிருநது பேளிேரும் 
இளம் �ாற்றுககலளத் ்தாககுகின்ைன. 
வில்தகள் முலளத்து இளம் �ாற்றுககள் 
நிலப்பரப்பிற்கு கமல் ேரும் முன்னகர 
க�ாய்த் ்தாககிவிடும். க�ாய் 
�ாற்றுககலளத் ்தாககுே்தற்கு ஏற்ை 
மண்ணின் பேப்பநிலல 20-300 பச.கி.

ந�ாயக்கடடுப்பாடு
உழவியல் முலைகள்  : (i) 

க�ாயினால் ்தாககப்படடக கதிரகலள 
அவேப்கபாது அகற்றி எரித்து 
விடகேண்டும். (ii) க�ாய்த் ்தாககா்தப் 
பயிரிலிருநது வில்தகலளத் 
க்தரநப்தடுகக கேண்டும்.

விமத சிகிச்மெ
சூரிய பேப்ப சிகிச்லச : வில்தகலள 

மு்தலில் 4 மணி க�ரம் குளிரந்த நீரில் 
ஊைலேகக கேண்டும். பின்னர அேற்லை 
பேளிகய எடுத்து, �ன்கு பரப்பி, 
க�ரடியாக �ல்ல சூரிய பேப்பத்தில் 4 
மணி க�ரம் உலரலேத்துப் பின்னர 
வில்தககப் பயன்படுத்்த  கேண்டும்.

ைருந்து சிகிச்மெ :
ஒரு கிகலா வில்தககு கந்தகத்தூள் 

- 4 கிராம் அல்லது திரம் - 4 கிராம் 
அல்லது காப்டான் -  4 கிராம் வீ்தம், 
வில்தப்ப்தற்கு குலைந்தது 24 மணி 
க�ரத்திற்கு முன்ன்தாககே �ன்குக 
கலநது லேத்திருநதுப் பின்னர வில்தகக 
கேண்டும்.

�டடுல�யொைர்

கு.விக்ரனஷ்,
முதுநிலல கேளாண் மாணேர - ்தாேர க�ாயியல் துலை,

அண்ணாமலலப் பல்கலலககழகம்,

அண்ணாமலல �கர - 608002

 ப்தாடரபு எண்: 8248833079

மின்னஞசல் : lakshmikumar5472@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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பிரண்லட ஒரு படரகககூடிய பகாடி 
மற்றும் சல்தப்பற்றுள்ள மருத்துே 

ேலகப் பயிராகும். இப்பயிர விடகடசிகய 
(Vitaceae) குடும்பத்ல்தச் சாரந்த்தாகும். 
இ்தன் ்தாேரவியல்  பபயர சிசஸ 
குோடராஙகுளாரிஸ (Cissus 
quadrangularis) பிரண்லட இநதிய 
�ாடலட ்தாயகமாக பகாண்டது.

பயன்கள்
• இதில் கால்சியம் சத்து அதிகம் 

உள்ள்தால் எலும்பு ேளரச்சிககு 
முககிய மருந்தாகும். எலும்பு 
முறிவிற்ககு இ்தன் எண்பணய் 
பயன்படுத்்தப்படுகிைது.

• வீடடின் பின்புைத்தில் ேளரககப்படடு 
�ாம் இ்தலன அன்ைாட உணவில் 
துலேயல், ஊறுககாய், ப்தாககு, 
குழம்பு பசய்து பயன்படுத்்தலாம்.

• பகாழுப்பபுச்சத்து அதிகம் 
உள்ளரகள் எடுத்துக பகாண்டால் 
பகாழுப்லப குலைககவும், 
உடற்பருமலன குலைககவும் 
ஆயுரகே்தத்தில் பயன்படுத்்தப் 

படுகிைது.
• கமலும், இரத்்தத்தில் சரககலர 

அளலே குலைகக உ்தவுகிைது.
• கீலரயில் லேடடமின் சி இருப்ப்தால் 

க்தால்வியாதிகலள குணப்படுத்்த 
பயன்படுகிைது.

பிரண்லட சாகுபடி ேழிமுலைகள்

ைணெமக:
கேகமாக ேளரககூடிய 

்தண்டுபகாடிேலக மூலிலகயாகும். இது 
ேடிகால் ேசதியுலடய மணல்,  பழுப்பு 
மற்றும் களிமண் ேலககளில் 
ேளரககூடிய்தாகும். மண்ணின் கார 
அமிலத் ்தன்லம நிடுநிலலயாக இருப்பது 
�ல்லது.

�்டவுமுமற
• பிரண்லட ்தண்டுக குச்சி மூலம் 

பகாடி உற்பத்திச் பசய்யப்படுகிைது.
• இரண்டு கணுககளுககு இலடகய 

30பச.மீ. நீளத்தில் பிரண்லட 
்தண்லட பேடட கேண்டும்.

• பின்பு பேடடிய குச்சிலன மாடடு 

சாகுபடி
மருத்துவ குணங்கள் நிளறந்த 
பிரணளட சாகுபடி குறிப்பு்கள்
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சாணத்ல்த குழம்பாககலரத்து 
அதில் �லனகக கேண்டும்.

• �டவுககு ்தயார பசய்்த 
்தண்டுககுச்சிகள் உலரந்த பின் 
15X15x15 பச.மீ. நீளம், ஆழம் 
மற்றும் அகலம் பகாண்ட குழிகளில் 
1.50 மீ X 1.50 மீ இலடபேளியில் 
�டவு பசய்யலாம்.

• �டவு பசய்யும் முன் குழிகளில் 
சரிவிகி்தத்தில் மண்புழு உரம், 
மாடடுசாணம்,  மணல் �ன்கு 
கலநது இட கேண்டும் .
பின்குச்சியிலன �டவு பசய்ய 
கேண்டும். பின் நீர பாய்ச்ச 
கேண்டும்.

நீரப்பாயச்சுதல
�டவு பசய்்த  மு்தல் 15 �ாடகளுககு 

ஒரு முலை  நீர பாய்ச்சல் கேண்டும். 
பின்பு �ான்கு �ாடகள் இலடபேளியில் 
நீரப்பாய்ச்ச கேண்டும். பகாடி 
அழுகிவிடாமல் இருகக நீர க்தஙகாமல் 
பாரத்துக பகாள்ேது அேசியம்.

சிறப்புநைலைாணமை
பகாடிகள் படரவும் சாயாமல் 

இருககவும் குறுககக கயிறு கடட 
கேண்டும். பசடியின் 5 அல்லது 6 அடி 
உயரத்திற்கு கமல் நீண்ட கயிற்றிலன 
குறுககும் ப�டுககுமாக 5 சதுர 
அடிேருமாறு கடட கேண்டும்.

கொத்துவெயதல
க்தலேயற்ை பககோடடில் ேளரத்்த 

்தண்டுகலள கிள்ளி விட கேண்டும். 
காய்ந்த மற்றும் க�ாய்த் ்தாககிய 
குச்சிகலள நீககி விட கேண்டும்.

உரநைலைாணமை
பிரண்லடயின் ேளரச்சிககு 

ஊடடச்சத்தின் க்தலே 
இன்றிலமயா்த்தாகிைது. �டவு பசய்்த 
30 �ாடகள் கழித்து ்தலழச்சத்து 
அதிகமாக அளித்்தல், இலல மற்றும் 
்தண்டு ேளரச்சிககு சிைந்த்தாகும்.

 அறுெம்ட
முதிரந்த ்தண்டிலன இரண்டு 

கணுககளின் இலடயில் பேடட 
கேண்டும்.

பின்பு நிழலில் உலரத்்த கேண்டும். 
உலரந்த ்தண்டுகளில் இருநது மருநதுகள் 
பசய்ே்தற்கு க�ரத்தி முலைகள் 
பசயப்படுகின்ைன.

ே. அமிர்தொ மற்றும் சி. ஆன்நதி ,
      இளநிலல கேளாண் இறுதியாண்டு மாணவிகள்,
       அண்ணாமலலப் பல்கலலககழகம், சி்தம்பரம்.

மின்னஞசல் : amirtha.cdm99@gmail.com 

�டடுல�யொைர்�ள்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=amirtha.cdm99@gmail.com
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"அக்ரிசக்தி" மின்னிதழின் 25 வது ேதிப்பு கவளியிடப்ேடுகி�து. 
வொ�்நரதொறும் கவள்ளிக்கிைலம �ொலை சுமொர் 6 மணியைவில் 
ேதிப்பிக்�ப்ேடும் இம்மின்னிதழுக்�ொ� ஒரு ரதர்்நத குழு அய�ொது  
உலைத்து வருகி�து.                            

கதொடர்்நது இைவசமொ�ரவ "அக்ரிசக்தி" மின்னிதலைத் தயொரித்து 
வைங்குவது எவவைவு நொள் சொத்தியம் என்று �ணித்துச் கசொல்வது 
�டினம். விைம்ே�ங்�ள் வ்நதொல் சற்ர� தொக்குப்ேடிக்�ைொம். சிறு 
சிறு வணி� நிறுவனங்�ளிடம் விைம்ே�ங்�ளுக்�ொ�ப் ரேசி வருகிர�ொம். 
 
நீணட �ொைம், கதொடர்்நது இைவசமொ�ரவ எல்ைொருக்கும் "அக்ரிசக்தி" 
அளிக்� ரவணடும் என்ேது ஆவல். அதற்�ொ�, தொ�ொை மனம் 
ேலடத்தவர்�ளும், வசதியும் உள்ைவர்�ளும் இ�ணடு வழி�ளில்  
"அக்ரிசக்தி"க்கு உதவைொம்.

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

A/c No. : 20005937823 

Branch : Krishnagiri, 

Name : M.S. Murali 

IFSC : SBIN0000862 

Gpay: 9943094945

சமூ� நைன் �ருதிரய சலிக்�ொமல் "அக்ரிசக்தி"லயத் கதொடர்்நது 
முன்கனடுத்துச் கசன்று க�ொணடிருக்கிர�ொம். 
"அக்ரிசக்தி" கசழித்து வை� நீங்�ளும் தளிர்க்��ம் நீடடைொம். 
"அக்ரிசக்தி"யின் சொர்பில் அலனவருக்கும் வ்ணக்�மும் வொழ்த்தும்.

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 அன்பு்டன் 
 

வெலெமுரளி

நன்்காடை (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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நம் எல்கலாருககும் ப்தரிந்த கல்த 
்தான்  பபான்முடலடயிடும் ோத்தின் 

கல்த அதில் ேரும் முடடாள் எஜமாலனப் 
கபால பல நிகழ்வுகள் ேரலாற்றில் 
�டநதுள்ளன. அப்படிப்படட ஒரு நிகழ்வு 
்தான் பபரும் பழலம ோய்ந்த ஏரிலய 
பேறும் ே்தநதிலய �ம்பி ோரி  அழித்்தது. 
துருககி க்தசத்தின் கம்கஷேன் எனும் 
பகுதியில் டுமாலி என்னும் கிராமத்தில் 
உள்ள டிபிஸ ஏரி பபரும் பழலம ோய்ந்த 
பனி கடடி சூழ்  �ன்னீர ஏரி இது 
மலலககுள் உள்ள ஒரு சிறு 
பள்ளத்்தாககில் அலமநதுள்ளது. இது 
12000 ேருடம் பழலம ோய்ந்தது என்று 
ப்தால்பபாருள் ஆராய்ச்சியாளரகளால் 
கணிககபடுகிைது. அப்படி படட இயற்லக 
எழில் சூழ்ந்த ஏரி.

 ஆனால் பேறும் ஒரு ே்தநதிலய 
�ம்பி இன்று அல்த பலி பகாடுத்து 
விடடனர. துருககியில் அலமந்த கராம 
சாம்ராஜயத்தின் 15 ஆேது பலட பிரிவு 
அந்த ஏரிககு கீழ் ்தான் பபரும் புல்தயல் 
இருககிைது என்று சிலர �ம்பிய்தால் 
ஏற்படட விலளவு. இது பின் 5 �ாள் 
அகழ்ோய்வு பசய்தும் ஏதும் 
கிலடககா்த்தால் அல்த ்தற்பபாழுது 
மீண்டும் பலழய நிலலககு பகாண்டு 

ேர கேண்டும் என்று கபாராடுகின்ைனர 
சமூக ஆரேலரகளும் சூழலியலாளரகள்.   

துருககி கபான்ை க்தசஙகளில் 
ஏரிகளில் பபரும் பபரும் ராஜஜியஙகளின் 
மாளிலககள், கபராலய ேளாகஙகள் 
எல்லாம் கிலடப்பல்த படித்திருப்கபாம். 

ஆனால் புல்தயல் உள்ள்தாக எந்த வி்த 

அறிவியல் ஆய்வும் இன்றி பேறும் 5 

�ாடகளில் 12000 ஆண்டுகால 

சூழலியலல �ாம் சில்தத்து விடகடாம். 

அது மடடும் அல்ல. துருககி க்தசத்தில் 

பாதுகாககப்படட இடம் ்தவிர மற்ை 

நீர்

்தான் அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று... 
பபாக்கிஷத்தில புள்தந்த ஏரி

 (பகுதி-15)



12இதழ் - 25, ஐப்பசி
th

Issue

இடஙகளில் எவவி்த புல்தயல் க்தடலும் 
பசய்யலாம் அ்தற்கு எவவி்த ்தலடயும் 
இல்லல என்பது கபான்ை சடடஙகளும் 
்தான் காரணம் என்கின்ைனர.

சரி �ம் இநதியாவிலும் இப்படி ஒரு 
ஏரி அழிகிைது என்ைால் �ம்ப முடிகிை்தா? 
ஆம்...

ஜம்முவில் இருநது 60கி.மீ 
தூரத்தில் சம்பா மாேடடத்தில் இருநது 
100 மீடடர உயரத்தில் அலமந்த ஏரி 
்தான் மன்சார ஏரி இதுவும் பனிககடடிகள் 
சூழ் �ன்னீர ஏரி ்தான். ஆனால் இன்று 
அ்தன் நிலல? மனி்த �டமாடடத்்தாலும் 
பருே நிலல மாற்ைத்்தாலும் அவகேரிலய 
�ாம் பேகுோக இழநது ேருகிகைாம். 
அஙகு ோழும் மீன்களும், ஆலமகளும் 
மனி்தரகள் கபாடட குப்லபகலள 
குறிப்பாய் ப�கிழி குப்லபகலள உண்டு 
ோழ்கின்ைன. அருகில் இருககும் 
விேசாய பகுதிகளில் பயன்படுத்்தப்படும் 
பூச்சி பகால்லிகள் சுத்்தப்படுத்்த படா்த 
கழிவு நீர என அந்த ஏரிகய பாழ்படடு 
நிற்கிைது.

ஜம்மு பல்கலலககழகத்தின் 
புவியியல் துலை கபராசிரியர காஙகஜா 
இவோறு குறிப்பிடுகிைார, மலழப் 

பபாழிவு குலை்தல், மாசு இலே இரண்டும் 
்தான் இந்த இடத்தின் முககியமான 
ேருந்தத்்தகக பசய்திகள் ஆகும். இலே 
இப்படிகய ப்தாடரந்தால் ஜம்மு மற்றும் 
காஷ்மீரின் ஏரிகலள காப்பது எளி்தல்ல 
கமலும் சில மககள் இல்த கடவுளின் 
சாபமாக கருது கின்ைனர. ஆனால் 

என்லன பபாறுத்்தேலர ்தன் குடடிலய  

்தாகன தின்று அழிககும் மீன் கபால் 

மனி்தன் ்தன் அழிவுககு க்தடி பகாண்ட 

பசயல் அன்றி கேபைன்ன?

-வதா்டரும்...

�டடுல�யொைர்

அன்ேன் கச. விக்ரனஷ், 
இளநிலல கேளாண்லம படட்தாரி, குளித்்தலல, 

ப்தாடரபு எண்: 8344848960, 
மின்னஞசல்: vickysvicky42@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=vickysvicky42@gmail.com
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வெள்லள ஈ பிைப்பிடம் 
அபமரிககாவில் உள்ள 

புகளாரிடா மாகாணம் ஆகும். 2016 
-ம் ஆண்டு ககரளாவிலிருநது 
்தமிழ்�ாடடில் பபாள்ளாச்சி மற்றும் 
அ்தலன சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 
மு்தன்மு்தலில் ்தாககு்தல் அறியப்படடது. 
மூன்று வி்தமான பேள்லள பூச்சி 
ரகஙகள் பாதிப்லப ஏற்படுத்துகின்ைன.

பூச்சி அமைப்பு :
முதிரந்த பேள்லள ஈ 2மி.மீ  நீளம் 

உலடயது. பேள்லள நிைமுலடயது. 
ோழ்�ாள் காலம் 40-50 �ாடகள். 
மிகவும் கேகமாக பபருககம் அலடயும். 
பூச்சியின் முடலட நிலல 10 �ாடகளும், 
மு்தல் இன்ஸடார  5 �ாடகளும், 
இரண்டாம் இன்ஸடார 4 �ாடகளும், 
மூன்ைாம் இன்ஸடார 4 �ாடகளும், 4 
ம் இன்ஸடார 4 �ாடகளும், பமாத்்த 
பருே காலத்தில் எடுத்து பகாள்கின்ைன.

ொதகைான சூழல :
பேள்லள ஈ ்தாககு்தலுககு ேைண்ட 

சூழல் சா்தகமாகும்.

இப்பூச்சி இலலயின் 
அடிப்பாகத்திலிருநது ்தாககு்தலல 
ஆரம்பிககிைது. பயிரிடமிருநது க�ரடியாக 
சாற்றிலன உறிஞசுகிைது. பின்னர 
்தாககப்படட இடத்தில் க்தன் கபான்ை 
பலச திரேத்ல்த சுரககச் பசய்கிைது. 
இத்திரேம் கருலம நிை பூஞலச 
ேளரேல்த ஊககுவிககின்ைன. இது 
பேள்லள  ஈ ப்தாற்ைால் ஏற்படும் 

இரண்டாம் நிலல ப்தாற்று ஆகும். 
இத்்தலகய பூஞலசகள் கரும் படலம் 
கபால் இலல பரப்பு முழுேதும் படரகின்ைன.
இது ஒளிச்கசரகலகலயத் ்தடுககும். 
இலே பயிரிடமிருநது சத்துககள் மற்றும் 
நீரிலன நீககுகிைது. இப்பூச்சி இலலயின் 
அடிப்பகுதியில் பேள்லள நிை சுருள் 
ேடிே படலஙகலள உருோககுகிைது.

  மிகவும் குறுகிய காலத்தில் 
பேள்லள ஈ ்தாககு்தல் ப்தன்லன, 
பகாய்யா, ோலழ ஆகியேற்றில் பரவியது. 
ப்தன்லனயில் 40% அதிகமான பாதிப்பு 
இருககும் படசத்தில் கடடுப்பாடடு 
உத்திகள் பரிநதுலரககப்படுகிைது.

கடடுப்பாடடு முமறகள்:
• கரும்பூசணம் பாதிககப்படட 

மரஙகளில் 1% ஸடாரச் 
ப்தளிககலாம்.

• ்தாககு்தல் அதிகம் இருககும் 
படசத்தில் 0.5% கேப்ப எண்பணய் 
ப்தளிப்ப்தன் மூலம் 
கடடுப்படுத்்தலாம்.

• பலச ்தடவிய மஞசள் 

பூச்சி வமலாணளம

 ப்தன்ளனையில பவள்ளை ஈ 
வமலாணளம முளற்கள்
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வடிவமைப்பு

ஸடார் வீரா, சேலம்
மு.பெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின் ஊட்கக் குழு
பசலவமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இ்தழுக்கு விைம்பரம் ப்காடுக்்க 99407 64680
என்ற வாடஸஅப் எணணிற்கு ப்தாடர்பு ப்காள்ைலாம்.

ஒடடுப்பபாறிகலள மரஙகளில் 
அல்லது மரஙகளுககு ஊடாக 
நிறுத்தி லேப்ப்தன் மூலம் முதிரந்த 
பேள்லள ஈககலள 
கடடுப்படுத்்தலாம். (10 மஞசள் நிை 
ஒடடுப் பபாறி /ஏககர)

• உயிரியல் தீரவு முலையில் 
என்காரசியா  (Encarsia sp)1-5 
காரடு / பாதிககப்படட மரம், 
ஒடடுண்ணிகலள பேள்லள ஈ 
இருககும் இடத்தில் விட கேண்டும். 
இந்த ஒடடுண்ணிகள் ்தனது 
முடலடகலள  பேள்லள ஈ லாரேல் 
நிலலயில் அேற்றின் கமல் 
இடுே்தால் பேள்லள ஈ 
கடடுப்படுத்்தப்படும்.

• கிலரகசாபபரலா (1000  
முடலடகள்/பெககடர) விடுே்தன் 
மூலம் கடடுப்படுத்்தலாம்.

•  காராமணி மற்றும் ்தடலடப்பயறு 
ஆகியேற்லை ஊடு பயிராக 
ேளரப்ப்தன் மூலம் 
கடடுப்படுத்்தலாம்.

•   ்தண்ணீர பகாண்டு கழுவு்தல் 
மற்றும் பீச்சி அடிப்ப்தன் மூலம் 
கரும் படலம் மற்றும் பேள்லள நிை 
சுருள் படலத்ல்த நீககலாம்.

•  காரபன்டசிம் (2 கிராம் /லிடடர 
+ஒடடும் பலச) ப்தளிப்ப்தன் மூலம் 
கடடுப்படுத்்தலாம்

•  கசாப்பு எண்பணய் (soap oil), 
நிகககாடடினாய்டு ப்தளிப்ப்தன் 
மூலம் கடடுப்படுத்்தலாம்.

•   ோலழ , கன்னா இன்டிகா கபான்ை 
்தாேரஙகள் என்காரசியா 
ஒடடுண்ணிகள் ேளரேல்த 
ஊககுவிககின்ைன.

சி. அமிழ்தினி, 
இளநிலல கேளாண் இறுதி ஆண்டு, 

அண்ணாமலலப் பல்கலலககழகம், சி்தம்பரம். 
மின்னஞசல்: amizhthini7639@gmail.com  

�டடுல�யொைர்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=amizhthini7639@gmail.com
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தஞசாவூர மாேடடம் ஒரத்்த�ாடு 
ேடடம் ககானூர�ாடு ேடககூர 

ப்தற்கு கருப்படடிபடடியில் க�ற்று 
(29.10.2020) கவுனி பாரம்பரிய ப�ல் 
ரக �டவு சிைப்பாக �லடபபற்ைது. �டவு 
விழாவில் ககானூர�ாடு பகுதியில் உள்ள 
பள்ளி மாணேரகள் கலநது பகாண்டு 
�ம் முன்கனாரகளின் மரபு வில்தகள் 
மற்றும் விேசாயத்ல்த மீடபடடுகக உறுதி 
பமாழி எடுத்துகபகாண்டக்தாடு சுமார 
ஒரு ஏககர அளவில் கவுனி ப�ல் 
�ாற்றிலன �டவு பசய்்தனர. 
இவவிழாவிற்கு சிைப்பு அலழப்பாளராக  
்தஞசாவூர முன்னாள் கேளாண்லம 
துலண இயககுனர   திரு.முரளி 
அேரகள் கலநதுபகாண்டு 
சிைப்பித்்தாரகள். �டவு விழாலே 
வில்தயால் ஆயு்தம் பசய் விேசாய 
அலமப்பின் ஒருஙகிலணப்பாளர திரு. 
க. ்தேச்பசல்ேன் அேரகள் ஏற்பாடு 
பசய்திருந்தார. பள்ளிப் பருேத்தில் 
மாணேரகளுககு கேளாண்லமலய 
பாரம்பரிய ப�ல் ரகஙகலள பற்றி 

ப்தரிநது பகாள்ேதும், விழப்புணரலே 
ஏற்படுத்துேதும் ்தற்கால சந்ததியினருககு 
கண்டிப்பாக க்தலேயான ஒன்று! 

விழா ஏற்பாட்டாளரகளுக்கு 
ொழ்த்துகள்...

பள்ளி மாணவர்்களின் �டவு!
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வவைாண பசயலி்கள்

்கழனியும் பசயலியும்
(பகுதி - 5)

கேளாண் சாரந்த ்தகேல்கலளயும் 
ப்தாழில்நுடபஙகலளயும் விேசாயிகளிடம் 
எளிய �லடயில் பகாண்டு கசரப்பதில் 
கேளாண் பசயலிகள் பபறும் பஙகு 
ேகிககின்ைன. புதுலமயான 
கண்டுபிடிப்புகள் துேஙகி பண்லடய 
பண்லணயம் ேலர பல்கேறு ்தகேல்கலள 
பகாண்ட இலேகள் விேசாயிகளுககு 
்தகேல் அமு்தசுரபியாய் விளஙகுகின்ைன. 
பசன்ை கடடுலரயின் ப்தாடரச்சியாக 
கமலும் சில பசயலிகள் இஙகக....

கிொன் 
சுவிதா
கேளாண்லம 

கு றி த் ்த 
்த க ே ல் க ல ள 
வி ல ர வி ல் 
கிலடகக ேழி 

பசய்கிைது கிசான் சுவி்தா. குறிப்பிடட 
மாேடடம்/இடத்தின் அன்லைய 
ோனிலல மற்றும் அடுத்்த 5 
�ாடகளுககுமான ோனிலல, சநல்த 
நிலேரஙகள், கேளாண் ஆகலாசலனகள், 
பயிர பாதுகாப்பு என பல்கேறு ்தகேல்கள் 
கிலடககப்பபறுகின்ைன. ்தமிழ், ஆஙகிலம் 
என 9 பமாழிகளில் இச்பசயலியிலன 
பயன்படுத்்தலாம். 

முககிமானலேயாக பயிர குறித்்த 
ோனிலல எச்சரிகலககள், விலல 
நிலேரஙகள் (அருகிலிருககும் 
சநல்தயில்), மாநிலத்தில் அேற்றின் 
அதிகபடச விலல என எண்ணற்ை 
்தகேல்கள் இலணககப்படடுள்ளன.

• வில்த, கேளாண் இடுபபாருடகள், 
இயநதிரஙகலள விற்பலன பசய்யும் 

வியாபாரிகளின் பபயர, முகேரி, 
ப்தாடரபு எண்லண பபைலாம்.

• பயிரகளின் புலகப்படத்திலன 
கேளான் ேல்லு�ரகளுககு அனுப்பி 
பயிர பாதுகாப்பு குறித்்த 
்தகேல்களில் ப்தளிேலடயலாம்.

• பயிர வில்தப்பு மு்தல் அறுேலட 
ேலர பசய்யககூடிய 
முன்பனச்சரிகலக �டேடிகலககள் 
குறித்்த ்தகேல்கலள மாேடட 
கேளாண் ேல்லு�ரகள் மூலம் 
பபைலாம்.

• மாேடடத்திலுள்ள கசமிப்பு 
கிடஙகுகளின் முகேரகள், 
பகாள்ளளவு, ப்தாடரபு எண்களும் 
குறிப்பிடப்படடுள்ளன.

IFFCO 
கிொன்
பதிபன ாரு 

ப ம ா ழி க ளி ல் 
பயன்படுத்்தககூடிய 
IFFCO கிசான் 
பசயலியானது , 
விேசாயிகளுககுத் 

க்தலேயான ்தகேல்கலள அளித்து 
அேரகள் முககியமான கள முடிவுகலள 



17இதழ் - 25, ஐப்பசி
th

Issue

கமற்பகாள்ேதில் உ்தவி புரிகின்ைது.

 • ஈரப்ப்தம், பேப்பநிலல, காற்றின் 
கேகம் மற்றும் திலச கபான்ை 
ோனிலல காரணிகலள ப்தரிநது 
பகாள்ளலாம்.

• சநல்தயில் இருககும் பபாருடகள், 
அேற்றின் விலல நிலேரம் மற்றும் 
அளவுகள் ஆகியேற்லை அறிநது 
பகாண்டு அ்தற்ககற்ைார கபால் 
விேசாயிகள் ்தஙகளது 
பபாருடகலள விற்பது குறித்து 
ஆகலாசிககலாம். கமலும் 
கலடசியாக �லடபபற்ை 3 ேரத்்தக 
்தகேல்கலளயும் பபை முடியும். 

• கேளாண்மண்டலஙகளில் நிலவும் 
ோனிலலககு ஏற்ப பயிர சாரந்த 
ஆகலாசலனகள், முன்பனச் 

சரிகலககள் கபான்ை 
ேற்றிலன ப்தரிநது பகாள்ளலாம். 
இ்தனால் உற்பத்திககான பசலவு 
குலைேக்தாடு, பபாருடகளின் ்தரம் 
உயரகிைது, ேருமானம் மற்றும் 
ோழ்ோ்தாரம் கமம்படுகிைது.

• கேளாண் உ்தவி லமயஙகளுககு 
அலழககும் ேசதியும் உள்ளது. 
கேளாண் உ்தவி லமயத்தின் 
இலேச எண் - 18001801551.
 இன்லைய தினத்தில் விேசாயம் 

சாரந்த எண்ணற்ை பசயலிகள் 
இலணயத்தில் கிலடககின்ைன. 
அேற்றின் உண்லமத்்தன்லம, அலே 
குறித்்த பரிநதுலரகள் மற்றும் 
மதிப்புலரகள், அலே ககடகும் அலலகபசி 
சாரந்த அனுமதிகள் குறித்து �ன்கு 
ஆகலாசித்து பின் பதிவிைககம் பசய்யவும்.     

�டடுல�யொைர்

ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநிலல கேளாண் மாணவி, 

உழவியல் துலை,  அண்ணாமலலப் பல்கலலககழகம். 
மின்னஞசல்: agriharini@gmail.com 

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

ேணககம்

அகரிசகதி ேழியாக விேசாயம் சாரந்த பல பணிகலள �ாஙகள் முன்பனடுத்து 
ேருகின்கைாம் என்பல்த நீஙகள் அறிவீரகள்.

அந்த ேரிலசயில் இக்தா புதிய திடடம் ஒன்லை ேடிேலமத்துள்களாம் 
இலணய உலகில் SAAS , PAAS என்ை பல திடடஙகள் பமன்பபாருள் சாரநது 
இயஙகிேருகின்ைன. உலகின் SAAS �கரமாக பசன்லன்தான் விளஙகிேருே்தாகவும் 
பசய்திகள் ப்தரிவிககின்ைன. அேரகளுககும் உ்தவும் ேலகயிலும்  இக்தா உஙகளுககாக 
OAAS என்ை திடடத்திலன பசயல்படுத்திட உள்களாம் OAAS என்பது Oil As A 
Service என்பக்த இ்தன் க�ாககம் ்தமிழகத்தில் உள்ள அலனத்து மரச்பசககு எண்பணய் 
உற்பத்தியாளரகலளயும் ஒருஙகிலணத்து இலணயம் ேழியாக வீடடு சலமயலுககுத் 
க்தலேயான க்தஙகாய் எண்பணய், கடலல எண்பணய், எள் எண்பணய் மற்றும் 
விளகபகண்பணய், பலமன் கிராஸ உடபட  எண்பணய்கள் அலனத்தும் இஙகக கிலடககும்.

இது மடடுமல்ல.. விலரவில் மற்ைலேயும் ேரும்....

நீஙகள் எஙகளுககு பசய்யகேண்டியது எல்லாம் இது்தான்.. உஙகளூரில் யாரும் 
மரச்பசககு எண்பணய் ஆடடிகபகாண்டிருந்தால் அேரகலள எஙகள் ்தளத்தில் 
இலணயச்பசால்லுஙகள்.

்தரச்சான்றுகளுடன் பசயல்படும் ஒடடுபமாத்்த மரச்பசககு எண்பணய் நிறுேனஙகலள 
ஒகர இடத்தில் பகாண்டு ேருகிகைாம்.

யாருகககனும் எண்பணய் க்தலேயாக இருந்தால் இந்த ்தளத்திலகய ோஙகுஙகள். 
உஙகளுககாக ஒடடுபமாத்்த எண்பணய் நிறுேனஙகலளகய ஒகர இடத்தில் பகாண்டு 
ேருகின்கைாம்.

�ன்றி!
அன்புடன்

பசல்ேமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

கமலும் விபரஙகளுககு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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முன்னுமர
ேணிக ரீதியாக உயர லாபம் 

்தரககூடிய மலர ேலககலள உற்பத்தி 
பசய்ேதில் இந்த நூற்ைாண்டில் 
பசுலமககுடில்கள் அல்லது பசுலம 
இல்லஙகள் முககிய பஙகு ேகிககின்ைன. 
திைந்தபேளி க்தாடடஙகளில் பயிரிடும் 
கபாது பயிர ேளரச்சிககு உகந்த 
காலநிலல காரணிகளான பேப்பநிலல, 
காற்றின் ஈரப்ப்தம், சூரிய பேளிச்சம், 
நீர கபான்ைேற்லை மலரகளுககு 
க்தலேயான ேலகயில் அேற்லை 
கடடுப்படுத்்த முடியாது. ஒவபோரு ேலக 
மலர பயிருககும் க்தலேயான குறிப்பிடட 
காலநிலல காரணிகலள பசுலம 
இல்லத்தில் குறிப்பிடட அளவுககு 
கடடுப்படுத்்த இயலுமாலகயால் பசுலம 
இல்லஙகளில் பல மடஙகு அதிக 
மகசூலலயும் பபைலாம். கமலும் திடீபரன 
மாறும் காலநிலல பகுதிகளிலும் பசுலம 
இல்லஙகளில் மலரகலள ேளரப்ப்தால்  
இயற்லக காரணிகளால் ஏற்படும் 
பாதிப்லப ்தவிரத்து ்தரமான மலரகலள 

ஆண்டு முழுேதும் உற்பத்தி பசய்யலாம்.

பசுமை இலலைத்தின் 
முக்கியத்துெம்

1. ஒரு ேருடத்தில் ஒரு குறிப்பிடட 
குறுகிய காலத்தில் மடடுகம 
பயிரிடுே்தற்கு ஏதுோன 
கடுலமயான பகுதிகளில் பசுலம 
இல்லஙகளில் சாகுபடி பசய்து 
முழுேதும் ்தரமான மலரகலளப் 
பபைலாம்.

2. பசுலம இல்லத்தில் சாகுபடி 
பசய்ே்தன் மூலம் மலரகளின் 
பூககும் பருேத்ல்த அதிகரித்து 
அதிகமான மகசூலல பபைலாம்.

3. பசுலம இல்லத்தில் சாகுபடி 
பசய்யப்படும் மலரகள் உயர 
பேப்பம் கடும் குளிர மற்றும் உலர 
காற்று கபான்ை பா்தகமான 
்தடபபேப்ப நிலலகளினின்று 
பாதுகாககப்படுே்தால் பசுலம 
இல்லத்தின் மூலம் அதிக மகசூலும் 
உயர ்தரமும் உலடய மலரகலள 
பபைலாம்.

4. காலநிலல காரணிகலள 

ப்தாழிலநுடபம்

 பசுளமக்குடில மலர் உற்பத்தி

(பகுதி -1)
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க்தலேகககற்ப கடடுப்படுத்தும் 
பசுலம இல்லஙகளில் குறிப்பிடட 
பயிரின் ேளரச்சிககு க்தலேப்படும் 
்தடப  பேப்ப நிலல 
பராமரிககபடுே்தால் குறிப்பிடட 
மலர ேலகயிலிருநது உச்சகடட 
மகசூல் பபறுேது சாத்தியமாகிைது.

5. பருேத்தில் சாகுபடி பசய்ே்தற்கு 
ஒவோ்த காலநிலல நிலவும் 
பகுதிகளில் பசுலம இல்லஙகளில் 
�ாற்றுகலள உற்பத்தி பசய்து 
சா்தகமான பருேஙகள் திைந்த 
பேளி க்தாடடஙகளில் ேந்ததும் 
�ாற்றுகலள �டுே்தால் பருேத்ல்த 
்தேைவிடாமல் உயர மகசூல் 
பபைலாம்.

பசுமை இலலைத்தின் 
அமைப்புகள்

முற்காலஙகளில் பபரும்பாலும் 
பசுலம இல்லஙகள் கண்ணாடியால் 
அலமககப்படடு இருந்த்தால் அேற்லை 
கண்ணாடி பசுலம இல்லஙகள் அல்லது 
கண்ணாடி மாளிலககள் என்று 
அலழத்்தனர. ஆனால் ்தற்கபாது பாலிதீன் 
மற்றும் பிளாஸடிக பபாருடகள் பசுலம 
இல்லஙகள் அலமப்ப்தற்கு ஏற்ப 
குணாதிசியஙகள் பகாண்டிருப்பக்தாடு 
குலைந்த விலலயில் கிலடப்ப்தால் 
இத்்தலகய பபாருடகள் பபருமளவில் 
்தற்கபாது பசுலம மாளிலக அலமப்ப்தற்கு 
பயன்படுகின்ைன. �ம் �ாடடில் 
பபரும்பாலான பகுதிகளில் பேப்ப 
மண்டல காலநிலல நிலவுே்தால் 
பேப்பத்்தால் பாதிககப்படா்த ேலகயில் 
கலத் துணியால் அலமககப்படட பசுலம 
இல்லஙககள பபருமளவில் 
கடடப்படுகின்ைன. கமலல�ாடுகளில் 
பசுலம இல்லஙகள் கண்ணாடி அல்லது 
பாலித்தீனால் அலமககப்படுகின்ைன. 
இத்்தலகய பசுலம இல்லஙகள் 
க்தலேகககற்ப ்தாற்காலிகமாக ஒரு 

பருே குளிர பாதுகாப்பு ஊடகஙகளாககோ 
(cold frames) அல்லது சிபமண்ட 
்தலர இடப்படட நிரந்தர கண்ணாடி 
பசுலம இல்லஙகளாககோ 
அலமககப்படுகின்ைன. பபாதுோக 
டன்னல்கள் (tunnels) ்தலர பசுலம 
இல்லஙகள் (ground green house) 
ககபிள் ேலக பசுலம இல்லஙகள் (cable 
type green house) குோன்பசட 
ேலக பசுலம இல்லஙகள் (Quonset  
type green house) ஆகிய 4 ேலக 
பசுலம இல்லஙகள் ்தான் மலரகள் 
சாகுபடிககு மிக உகந்தலேயாக 
கரு்தப்படுகிைது.

பசுமை இலலைத்தில காலை 
நிமலைமய கடடுப்படுத்துதல 

குளிரவித்தல
பபாதுோக பசுலம இல்லஙகளில் 

உள் பேப்பநிலல பேளிப்புை பேப்பநிலல  
விட 100  மு்தல்  300  பசல்சியஸ 
ேலர அதிகமாக இருககும். பேப்ப 
மண்டல பகுதிகளில் பசுலம இல்லஙகளில் 
குளிர பிரக்தச பயிரகலள ேளரககும் 
கபாது உள்பகுதி பேப்ப நிலலலய 
குளிரச்சியாக பராமரிகக கேண்டியது  
மிகவும் அேசியம் ஆகும். ஆவியாககி 
குளிரவித்்தல் (Evaporative cooling) 
குளிரப்கபடுகள் (cooling Pads) மற்றும் 
டிராப்ட காற்ைாடிகள் (Draft Fans) 
ஆகியேற்லை பகாண்டு பசுலம 
இல்லத்ல்த குளிரவிககலாம். கமலும் 
கூலர பகுதிகளில் பேப்பத்ல்த 
உடகிரகிககாமல் எதிபராலிககும் 
பபயிண்ட ேலககலள பூசியும் 
பேப்பநிலலலய குலைககலாம்.

வெப்பப்படுத்துதல
மலலப்பகுதிகளிலும் கடுஙகுளிர 

நிலவும் பகுதிகளிலும் பேப்பநிலல 300 
பசல்சியஸ குலைோக இருககும் கபாது 
பேப்பப்படுத்துே்தன் மூலம் 
பேப்பநிலலலய பராமரித்து ேரலாம். 
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மலரப்பயிரகளின் ்தன்லமகககற்ப 
பேப்பத்தின் அளவு பயிருககு பயிர 
மாறுபடும். மககிய எரு, பேப்பமான நீர 
மற்றும்  நீராவி என்லனககலன்கள், 
புகரப்கபன் ோயு கபான்ைேற்லை 
பயன்படுத்தி பசுலம இல்லஙகலள 
பேப்பப்படுத்்தலாம்.

ஈரப்பதத்மத அதிகரித்தல
பபரும்பாலான மலர பயிரகளின் 

ேளரச்சிககு 80 மு்தல் 95 ச்தவீ்தம்  
ேலர ஈரப்ப்தம் க்தலேப்படும். நிழல் 
பகாடிகலள கூலரயின் மீது படரவிடுே்தன் 
மூலமும் பசுலம இல்லத்தின் மத்தியப் 
பகுதியில் சிறிய நீர குடலட அலமப்ப்தன் 
மூலமும் ்தண்ணீலர பமன்லமயாக 
பசடிகளின் இலலப்பரப்பில் ப்தளிப்ப்தன் 
மூலமும் பசுலம இல்லத்தின் ஈரப்ப்தத்ல்த 
அதிகரிககலாம்.

நிழல ஏற்படுத்துதல
சில மலர பயிரகள் அளவுககதிகமான 

சூரிய பேளிச்சத்்தால் பாதிககப் 
படுகின்ைன. இத்்தலகய பயிரகளுககு 
கலத் துணி அல்லது அலுமினியத்்தால் 
பூசிய துணிலய  பகாண்டு பசுலம 
இல்லத்தின் கூலரகலள அலமப்ப்தன் 

முலம் க்தலேகபகற்ப 25 மு்தல் 80 
ச்தவீ்தம் அளவிற்கு நிழலல 
ஏற்படுத்்தலாம். பசுலம இல்லஙகளில் 
நிழலல ஏற்படுத்துே்தற்கு ்தற்பபாது 
�வீன மயமாககப்படட இயநதிரஙகள் 
பயன்படுகின்ைன.

ஒளிக்காலைத்மத 
ஒழுஙகுபடுத்துதல  
(Photo period)

ஒவபோரு  ேலக மலர பயிரும் 
ஒரு குறிப்பிடட ஒளி காலத்தில் மிக 
�ன்ைாக மலரநது �ன்ைாக மகசூல்  
பகாடுககும். பயிரின் ்தன்லமககு ஏற்ப 
பசுலம இல்லஙகளில் ஒளிக காலத்ல்த 
அதிகப்படுத்திகயா  அல்லது குலைத்க்தா 
பராமரிப்பது முககியமானது ஆகும். 
ஒளிககால அளலே அதிகப்படுத்்த இரவு 
க�ரஙகளில் ஒளி விளககுகலள பசுலம 
இல்லத்தில் பபாருத்்த பேண்டும். 
குலைந்த ஒளிக காலத்ல்த பபறுே்தற்கு 
கருப்புப் பாலித்தீன் படலடகலளக 
பகாண்டு பசுலம இல்லத்தினுள் நுலழயும் 
ஒளிலய மலைகக கேண்டும்.

  -வதா்டரும்....

1. அ. சங்�ரி, இல்ணப் ரே�ொசிரியர் 
(க்தாடடககலல), காய்கறி பயிரகள் துலை, 

்தமிழ்�ாடு கேளாண்லம பல்கலலககழகம்,  ககாயம்புத்தூர - 641 003.

2. கி. திவயொ, உதவிப் ரே�ொசிரியர் 
(கேளாண்லம மற்றும்  ஊரக கமலாண்லம துலை), ேன கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நிலலயம், கமடடுப்பாலளயம் - 641 301

மற்றும் 
3. �ொ. �யல்விழி உதவிப் ேயிற்றுநர்

(க்தாடடககலல), கேளாண் கல்வி நிறுேனம், குமுளூர - 621 712.
மின்னஞசல்: sathatnau@yahoo.co.in

�டடுல�யொைர்�ள்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=sathatnau@yahoo.co.in
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ஒரு மண்ணின் ேளம் என்பது, 
அ்தற்கான சூழ்நிலல மற்றும் 

பயன்பாடடு ேலரயலையில் நிலலத்்த 
உற்பத்தியுடன் சூழ்நிலலலய பாதுகாத்து 
்தாேரஙகள் மற்றும் அல்த சாரந்த 
விலஙகுகளின் �லலன பாதுகாகக 
கேண்டும். ஆனால் கடந்த இருபது 
ேருடஙகளாக விேசாயிகள் இரசாயன 
உரஙகலள அதிக அளவில் பயன்படுத்்த 
ப்தாடஙகிய்தன் விலளோல் மண்ணிற்கு 
அஙகக உரஙகலள இடுேல்த 
முற்றிலுமாக மைநதுவிடடனர. இ்தனால் 
மண்ணில் அஙகக ்தன்லம குலைநது 
ஊடடச்சத்துககலள க்தககி லேகக 
முடியாமல் ேளமற்ை மண்ணாக மாறி 
ேருகின்ைது. இ்தலன சரிபசய்து 
மண்ணின் ேளத்ல்த காத்து உற்பத்தியில் 
்தன்னிலைவு அலடய �வீன கேளாண்லம 
ப்தாழில்நுடபமான காப்பு கேளாண்லமலய 
கலடபிடிப்பது மிகவும் அேசியமாகும். 
எனகே இந்த கடடுலரயில் எவோறு 
காப்பு கேளாண்லமயின் மூலம் மண் 
ேளத்ல்த காப்பது என விரிோக 
பகாடுககப்படடுள்ளது.

ெளைான ைணணின் 
தன்மைகள் 

 மண்ணின் மி்தமான ப்தம், அதிக 
ஆழம், சீரான ஊடடம், குலைந்த 
எண்ணிகலகயில் தீலம பசய்யும் 
பூஞசாணம் மற்றும் பூச்சிகள், அதிக 
அளவிலான �ன்லம பசய்யும் 
நுண்ணுயிரிகள், குலைந்த 
கலளச்பசடிகள், மண்ணில் 
இரசாயனத்தின் பாதிப்பு குலைோக 
இருத்்தல், மண் அரிமாணத்திற்கு 

உடபடாமல் இருத்்தல் மற்றும் �ல்ல 
ேடிகால் ேசதியிலன பபற்றிருத்்தல் 
முலைகய ேளமான மண்ணின் ்தன்லமகள் 
ஆகும். இத்்தன்லமகள் அலனத்தும் 
மண்ணின் பபௌதீக ்தன்லம, கேதியல் 
்தன்லமகள் மற்றும் உரியல் ்தன்லமகளின் 
ஒருஙகிலணந்த பேளிப்பாடாகும். 
எனகே இ்தலன முலையாக கமலாண்லம 
பசய்ே்தன் மூலம் மண்ணின் ேளத்ல்த 
எளிதில் உயரத்்தலாம்.

ைண ெளத்தின் முக்கியத்துெம் 
 இநதியாவில் 1960 களில் 

ப்தாடஙகிய பசுலம புரடசியின் 
காரணமாக விேசாயிகள் அதிகப்படியான 
அளவில் இரசாயன உரஙகள் மற்றும் 
பூச்சிகபகால்லிகலள பயன்படுத்தினர. 
கமலும் அதி�வீன உழவு இயநதிரஙகலள 
பயன்படுத்்த ப்தாடஙகினர. அக்த சமயம் 
மண்ணிற்கு அளித்துேந்த அஙகக 
உரஙகலள அளிகக மைந்தனர. இ்தன் 
விலளோக மண்ணின் நுண்ணுயிரிகள் 
அழிநதும் மண் அரிமானத்தினாலும் 
மண்ணின் ஊடடம் குலைநது உற்பத்தியும் 
ப்தாடரநது குலையத்ப்தாடஙகியுள்ளது.

மணவைம்
மணளண ்காக்்க ்காப்பு வவைாணளம
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ைண ெளத்மத வபருக்கும் 
உத்திகள் 

 மண் ேளத்ல்த பபருககுேது 
என்பது மண்ணின் சூழ்நிலலலய 
மண்ணில் ோழும் உயிரினஙகளின் 
உணவு சஙகிலியிலன சீராககுே்தற்கு 
ஏதுோக பசய்ய கேண்டும். இ்தற்கு 
பின்ேரும் மூன்று அடிப்பலட உத்திகலள 
ேயலில் பசயல்படுத்துே்தன் மூலம் மண் 
ேளத்ல்த எளிதில் அதிகரிககச் 
பசய்யலாம்.

1. உழவுகளின் எண்ணிகலகலய 
குலைத்்தல் 

2. பல்ேலக பயிரகலள சாகுபடி 
பசய்்தல் 

3. ேயலில் எப்பபாழுதும் பயிர 
இருககுமாறு பசய்்தல் 
இந்த உத்திகள் அலனத்ல்தயும் 

்தனித்்தனியாக பசயல் படுத்துே்தற்கு 
மாைாக காப்பு கேளாண்லம உத்திகலள 
கலடப்பிடிப்பதில் மூலம் மண்லண 
எளி்தாக மண்லண ேளமான்தாக 
மாற்ைலாம்.

காப்பு நெளாணமை 
 காப்பு கேளாண்லம ேழிமுலைகள், 

சுற்றுசூழல் மாசுபடு்தலல குலைத்து 
அ்தலன காத்து, உயிரியல் சுழற்சிலயலய 
கமம்படுத்தி, குலைோன இடுபபாருடகலள 
மடடுகம பயன்படுத்தி உற்பத்திலயலய 
உயரத்தி நீடித்்த ்தன்னிலைோன 
கேளாண்லமககு ேழிேலக பசய்கிைது.

காப்பு நெளாணமை 
ெமரயமறகள் 

1. �வீன உழவியல் உத்திகள் (குலை 
உழவு)

2. பல்ேலக பயிரசாகுபடி
3. நிரந்தர பயிர மூடாககு 

  1. �வீன உழவியல உத்திகள் 

 கடந்த இருபது ேருடஙகளாக 
விேசாயிகள் அதி�வீன 
இயநதிரஙகலளயும், உழவு கருவிகலளயும் 
பயன்படுத்திய்தன் விலளவு மண்ணின் 
பபௌதீக ்தன்லம பாதிககப்படடு கேதியல் 
மற்றும் உயிரியல் ்தன்லமயும் 
பாதிககப்படடுள்ளது. ப்தாடர உழவுகளால் 
மண் எளிதில் அரிமாணத்திற்கு உள்ளாகி 
அ்தன் மககுத்்தன்லமகலளயும் இன்னபிை 
ஊடடஙகலளயும் இழநதுள்ளது. குறிப்பாக 
மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளின் 
எண்ணிகலக குலைநதுள்ளது. இந்த 
குலைகலள நிேரத்தி பசய்யும் பபாருடடு 
குலைந்த உழவு உத்திகலள பயன்படுத்்த 
கேளாண் விஞ்ானிகள் 
பரிநதுலரத்துள்ளனர. அலே முலைகய 
பின்ேருமாறு 

• மு்தன்லம உழவுகலள மடடும் 
பசய்்தல் 

• உழவுகளின் எண்ணிகலகலய 
குலைத்்தல் 

• வில்தககும் இடஙகளில் மடடுகம 
உழு்தல் 
 இ்தனால் மண்ணின் பபௌதீக 

்தன்லம பாதிப்பு குலைநது அஙகக 
கழிவுகள் அதிகமாக கசரநது 
நுண்ணுயிரிகளுககு �ல்ல உணோக 
அலமநது மண்ணின் கேதியல் மற்றும் 
உயிரியல் ்தன்லமகலள சீரபடுத்துகிைது.

2. பலெமக பயிரொகுபடி 
 ஒகர மாதிரியான பயிரகலள 

ப்தாடரநது சாகுபடி பசய்ே்தனால் 
மண்ணின் ஊடடம் குலைககப்படுேதுடன் 
மற்ை பயிர சூழலில் ோழககூடிய �ன்லம 
பசய்யும் நுண்ணுயிரினஙகள் மண்ணில் 
அழிநதுவிடும் அபாயம் உள்ளது. எ. கா. 
ப்தாடரநது ப�ல் சாகுபடி மடடுகம 
பசய்ே்தனால் மண்ணில் ்தலழச்சத்து 
அதிக அளவில் பயிரகளால் 
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�டடுல�யொைர்�ள்

எடுத்துகபகாள்ளப்படடு ்தலழச்சத்து 
குலைபாடு ஏற்படுகிைது. அக்தகபால், 
பயறுேலக பயிர சூழலில் ோழககூடிய 
்தலழச்சத்ல்த மண்ணில் 
நிலலநிறுத்்தககூடிய லரகசாபியம் 
கபான்ை நுண்ணுயிரிகளின் 
எண்ணிகலகலய அதிகமாக குலைககும். 
எனகே, விேசாயிகள் பயிர சாகுபடியில் 
்தானியப்பயிரகள், பயறுேலகப்பயிரகள், 
எண்பணய்வித்துப்பயிரகள் மற்றும் ்தலழ 
உரப்பயிரகள் கபான்ைேற்லை சுழற்சி 
முலையிலும், ஊடுபயிர முலைகளிலும் 
சாகுபடி பசய்யகேண்டும். 

எ. கா. 

சுழற்சிமுமற ொகுபடி 
• ப�ல் - உளுநது - பசுந்தாள் 

உரப்பயிர 
• கசாளம் - நிலககடலல - எள் 
• நிலககடலல - ப�ல் - பசுந்தாள் 

உரப்பயிர 

ஊடுபயிரமுமற 
1. கசாளம் + உளுநது 

2. துேலர + நிலககடலல 

3. ககழ்ேரகு + பச்லசப்பயிறு 

 இவோறு பயிரசாகுபடிலய மாற்றி 
அலமப்ப்தன் மூலம் மண்ணில் �ன்லம 
பசய்யும் உரினஙகள் பபருகி ்தலழச்சத்து 
நிலலநிறுத்்தப்படுேதுடன், அஙகக 

கழிவுகள் அதிக அளவில் கசரககப்படடு 
மண் ேளமான்தாக எளிதில் 
மாற்ைப்படுகிைது.

3. நிரந்தர பயிர மூ்டாக்கு 
 ேயலில் மு்தன்லமயான பயிரகலள 

(ப�ல், கரும்பு, கசாளம்) சாகுபடி 
பசய்்தபின்பு ்தரிசாக விடாமல் பிை 
சூழலுககு ஏற்ை பயிரகலளயும் 
பயிரிடகேண்டும். பாசன ேசதி இல்லா்த 
இடஙகளில் மானாோரி சாகுபடிககு 
ஏற்ை பயிரகலள வில்தத்து ேயலில் 
எப்கபாதும் பயிரகள் இருககுமாறு 
பசய்யகேண்டும். இ்தனால் மண்ணில் 
அதிக அளவில் அஙகக கழிவுகள் 
கசரககப்படடு நுண்ணுயிரகள் 
பல்கிப்பபருகி மண்லண ேளமான்தாக 
மாற்றும் கமலும் மண் அரிமாணஙகள் 
்தடுககப்படடு மண்ணில் ஊடடச்சத்துகள் 
குலையாமல் காகக ேழிேலக பசய்யும். 
க்தலேயற்ை கலள பசடிகள் ேளரேல்த 
்தலடபசய்ேக்தாடு அேற்றின் 
பபருககத்ல்தயும் குலைககிைது.

 எனகே, விேசாயிகள் கமற்கூறிய 
மூன்று உத்திகலள கருத்்தாக 
பசயல்படுத்தினால் மண்ேளம் 
காககப்படடு உயரத்்தப்படுேது உறுதி. 
இ்தன்மூலம் பயிர உற்பத்தி உயரேதுடன் 
மண் சூழலும் காககப்படடு நீடித்்த 

நிலலத்்த ்தன்னிலைோன 

கேளாண்லமககு ேழிேலக பசய்கிைது.

ஆ. விஜயபி�ேொ�ர், பூ.மு.சணமு�ம் 
மற்றும் லவ.ஹரிஹ�சுதன்

கேளாண்லம கல்வி நிறுேனம், குமுளூர,  திருச்சி - 621712

மின்னஞசல்: ffaghjhh24@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=ffaghjhh24@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

https://agrisakthi.com/
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்கடந்த மின்னை்தழுக்்கானை வாச்கர்்களின் ்கருத்துக்்கள்

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

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

்யன்்டுதத ைலல ்யிரின் 
ைளர்ச்சிநிவல:
v பயிர்களின முக்கியமோன ெைர்்சசி 

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

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

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

நன்வைகள்:
v விடத முடைப்புத்திறன மறறும் 

்நோறறின ெைர்்சசிடய கூட்டுகிறது.
v ப்சடசயம் உறபத்தி மறறும் இடலப் 

பைப்பிடனயும்  அதிகரிக்கிறது.
v ெறட்சிடய தோஙகும் திறடனப் 

பயிருக்கு ெழஙகுகிறது.
v பழஙகள்,  கோயகள் மறறும் விடதகளின 

தைத்திடனஉயர்த்துகிறது.
v பூக்கும் கோலம் மறறும் அறுெடை 

கோலத்டத குடறக்கிறது.
v மகசூடல10சதவீதம்அதிகரிக்கிறது.

கட்டுடையோைர்: 

ச்ப. ்பவித்ரன 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர்  

(உழவியல் துடற),  
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ் கோயம்புத்தூர்.

அனபோர்நத ெோசகர்க்ை!
விெசோயம் சோர்நத எஙகள் பணிகடை அக்ரிசக்தி எனற பிைதோன இல்சசிடனயில் 

கீழ் ்நோஙகள் இயஙகிெருகி்றோம்.

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

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

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

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

உஙகளுைன இடணைநது ்நோஙகளும், எஙகளுைன இடணைநது நீஙகளும் 
ெைருஙகள்

நீஙகளும் எழுததாைராகலாம்!

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,
ேணககம்! அகரிசகதி மின்னி்தழ் 

பசம்லமயாக கேளாண் நுடபஙகலள 
பேளியிடடு ேருேது மகிழ்ச்சி. மீம்ஸ, 
காரடடூன் சிைப்பாக உள்ளது. ப்தாடரநது 
உழேரகளின் பேற்றிககல்தகள், 

கேளாண் பிரச்சலனகள் குறித்்த 
கடடுலரகலள பேளியிட கேண்டுகிகைன். 
ப்தாடரநது சிைப்பாக இயஙக 
ோழ்த்துககள்.

 -விக்நனஷ், தருைபுரி.
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வொ. ஹரிஹரன்
இளநிமலை நெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர, அணணாைமலைப் பலகமலைக்கழகம். 

மின்னஞெல: chokkalingamkkdi@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=chokkalingamkkdi@gmail.com
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ேலடப்ேொைர்  
ை.மீனொ, உதவிப் நபராசிரியர (சுற்றுச்சூழல அறிவியல),  

ஆர்.வி.எஸ் ேத்மொவதி 
நதாட்டக்கமலைக் கலலூரி, திணடுக்கல.  

மின்னஞெல: l.meena2795@gmail.com

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


32இதழ் - 25, ஐப்பசி
th

Issue



33இதழ் - 25, ஐப்பசி
th

Issue



34இதழ் - 25, ஐப்பசி
th

Issue

- ல.மீனைா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அகரிசகதியின் கடந்த 
மின்னி்தழ்கள் பல்கேறு 

்தரப்படட ோசகரகளிடம் பசன்று 
கசரநதுள்ளது. அகரிசகதி 
மின்னி்தழ் துேஙகி 24 இ்தழ்கலள 
பேற்றிகரமாக கடநதுள்ளது.

விேசாயம் இலணய்தளம் 

மற்றும் விேசாயம் பசயலி துேஙகி 

ஆறு ஆண்டு காலம் முடிநது ஏழாம் 

ஆண்டில் அடி எடுத்து 

லேத்திருககிகைாம். ப்தாடரநது 

எஙகலள கமம்படுத்திக பகாள்ள 

உறுதுலணயாய் உள்ள ோசகரகள் 

மற்றும் பயனாளரகளுககு �ன்றி. 

உஙகளுலடய சநக்தகஙகலள 

எஙகளின் முகப்பககம் அல்லது 

மின்னஞசல் அல்லது அலலகபசி 

ோயிலாகவும் ககடகலாம், 

சநக்தகஙகளுககு கேளாண் 

ேல்லு�ரகளிடம் பதில் பபற்று 

தீரவுகலள ேழஙகுகிகைாம்.

ஒவபோரு ோரமும் 

பேள்ளிகிழலம காலல 6 மணிககு 

www.vivasayam.org என்ை 

எஙகளது இலணய்தளத்திலும் 

மற்றும் விேசாயம் பசயலியிலும் 

மின்னி்தலழ பேளியிடுகின்கைாம். 

எனகே எஙகளது பசயலிலய 

்தரவிைககம் பசய்து லேத்திருந்தால் 

அதுகே உஙகளுககு இ்தழ் 

பேளியாேல்தயும் மற்ை 

கேளாண்லம சாரந்த 

பசய்திகலளயும் அறிவிப்பில் 

காடடும். இ்தன்மூலம் நீஙகள் 

எளிதில் எஙகளது மின்னி்தலழ 

படிகக மற்றும் பின்பற்ை முடியும். 

விேசாயிகளும், கேளாண் 

மாணேரகளும், விஞ்ானிகளும், 

கபராசிரியரகளும், கேளாண் 

ப்தாழில் முலனகோரகளும் 

ப்தாடரநது அகரி சகதி இ்தழுககு 

்தஙகளுலடய கருத்துககள், 

கடடுலரகள் மற்றும் விளம்பரஙகலள 

ேழஙகி எஙகலள 

கமம்படுத்திகபகாள்ள உ்தவுமாறு 

ககடடுகபகாள்கிகைன்.

ஆசிரியர் பக்்கம்

- சிைப்பாசிரியர, அகரி சகதி.

http://www.vivasayam.org/
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