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ஆரம்ப காலத்திலல அஙகக 
லேளாண்மை வி்ள 

ப்பாருடகளிலும இயற்கயான 
ப்பாருளகள என்ற ப்பாயயான 
விளம்பரத்துடன சந்தைக்கு ேர 
ஆரமபித்தைது. அக்கால கடடத்தில் 
ஐலராப்பிய நாடுகள அஙகக லேளாண 
வி்ள ப்பாருடகள இ்றக்குமைதி பசயது 
ேநதைது.  ல்பாலியான அஙகக லேளாண 
வி்ளப்பாருடக்ள தைடுக்க ஐலராப்பிய 
நாடுகளின கூடட்மைப்பு ஆரகானிக் 
பரகுலலச்ன (Organic Regulation 
ECC No. 2092/91) 1991-ம ஆணடு 
அஙகக விேசாயம ்பறறிய சடடத்்தைப் 
பி்றப்பித்தைது.

நமமு்டய  நாடடிலும அஙகக 
லேளாண உற்பத்தி ்பறறிய லதைசிய திடடம 
2000 ஆம ஆணடு மைாரச் மைாதைத்தில் 
ே்ரயறுக்கப்்படடுளளது. இத்திடடத்தில் 

அஙகக லேளாண உற்பத்தி மைறறும 
சான்றளிப்பு மு்்றகள ்பறறி விளக்கி 
கூ்றப்்படடுளளது.  லமைலும சரேலதைச 
சந்தையில் இநதிய அஙகக லேளான 
ப்பாருடக்ளப் பிர்பலப்்படுத்தை இநதிய 
ஆரகானிக் என்ற முத்தி்ர்யயும 
பேளியிடடுளளது.

சான்றளிப்பு:

அஙகக லேளாண வி்ளப்பாருடகள 
உளநாடடு மைறறுமை சரேலதைச சந்தைகளில் 
விற்ப்ன பசயயப்்படுகி்றது. 
நுகரலோரகள, குறிப்்பாக ேளரச்சிய்டநதை 
மைறறும ேளரும நாடுகளில் உளளேரகள 
லேளாண வி்ளப்பாருடகள அஙகக 

விேசாய மு்்றயிலல உற்பத்தி 

பசயயப்்படட்ே எனறு 

திருப்திய்டநதைால்தைான ப்பாருளக்ள 

ோஙகுேர.          நமநாடடில் 

்ான்று

அஙகக  மவளாணறேயில்  ைரச்ான்று

 (்பகுதி-1)
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உணவுப் ப்பாருளகளுக்கு அக்மைாரக் 
தைர சான்றளிப்பும, நல்ல உயரரக 
வி்தைகளுக்கு வி்தைச்சான்றளிப்பும 
ந்டமு்்றயில் உளளது  யாேரும 
அறிநதைலதை.   இ்தைல்பால் தைான தைரமைான 
அஙகக லேளாண வி்ளப் ப்பாருடக்ள 
விற்ப்ன பசயய சான்றளிப்பு 
லதை்ேப்்படுகி்றது. 

அங்க்க வெளாண் 
சான்றளிப்புக்்கான 

கும்றநதபடச வதமெ்கள்:

அஙக லேளாண சான்றளிப்பு 
ப்பாருடக்ள மைடடும ஆயவு பசயது 
ேழஙகப்்படுேதில்்ல. மைா்றாக சாகு்படி 
மு்்றக்ள ஆயவு பசயதை 
லதைாடடத்திறகுதைான சான்றளிப்பு 
ேழஙகப்டுகி்றது. லதைசிய அஙகக 
லேளாண ப்பாருடகள உற்பத்தி 
திடடத்தில் விேரிக்கப்்படடுளள 
கு்்றநதை்படச லதை்ேக்ளப் ்பறறி கீலழ 
காணல்பாம

1.  ்பண்ண முழுே்தையும குறிப்பிடட 
ேருடத்திறகுள அஙகக 
விேசாயத்திறகு மைாறறுேலதை 
சாலச்சி்றநதைது. அதுே்ர அஙகக 
விேசாயம பசயயும ்பகுதிக்ளயும, 
அஙகக விேசாயம அல்லாதை 
்பகுதிக்ளயும தைனித்தைனிலய 
்பராமைரித்து ேரலேணடும.

2. வி்தைகள மைறறும நடவுப் 
ப்பாருடக்ள அஙகக விேசாயப் 
்பண்ணகளிலிருநலதை ோஙகுேது 
சி்றநதைது. அஙகக விேசாய 
வி்தைகள கி்டக்காவிடடால் 
இரசாயனப் ப்பாருடக்ளக் 

பகாணடு லநரத்தி பசயயாதை 
வி்தைக்ள ஒரு மு்்ற 
்பயன்படுத்தைலாம.

3.  மைர்பணு பதைாழில் நுட்பத்தின மூலம 
உருோக்கப்்படட வி்தைக்ளயும, 
பசடிக்ளயும ்பயன்படுத்தைக் 
கூடாது.

4.  ்பண்ணயில்  கால்ந்ட ேளரப்பு, 
்பயிர சுழறசி மூடாக்குப் ்பயிரகள 
ேளரப்பு,  ்பசுநதைாள மைறறும 
தீேனப்்பயிரகள ேளரப்பு, ஊடு்பயிர 
மைறறும கலப்பு ்பயிர ேளரப்பு, காடு 
ேளரப்பு ல்பான்றேற்்றக் 
க்டபிடிக்க லேணடும. இதைனால்  
லேறு்பாட்ட ்பராமைரிக்க முடியும

5.  தைமைது ்பகுதிக்கு ஏற்ற பூச்சி மைறறும 
லநாய தைாக்குதைலுக்கு எதிரப்பு 
சக்தியுளள  இரகஙக்ளப்  
்பயன்படுத்தை லேணடும.

6. இரசாயன உரஙகள, 
பூச்சிக்பகால்லிகள, பூசணக் 
பகால்லிகள, க்ளக்பகால்லிகள 
மைறறும இரசாயனப் ்பயிர ேளரச்சி 
ஊக்கிக்ளப் ்பயன்படுத்தைக் 
கூடாது.

7. தைாேரஙகள விலஙகுகள மைறறும 
நுணணுயிரக்ள ஆதைாரமைாகக் 
பகாணடுளள லேளாண 
இடுப்பாருடக்ளப் ்பயன்படுத்தி 
மைண ேளத்்தைப் ப்பருக்க 
லேணடும. பூச்சி மைறறும லநாய 
நிரோகத்்தை லமைறபகாளள 
லேணடும

8.  ்பண்ணயின அஙகக 

கழிவுக்ளத் தீயிடடு பகாளுத்தைக் 
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கட்டுரையாளரகள்

முரைவர பே. கிறிஸ்டி நிர்மலா ப்மரி, 
முரைவர இைா. முருகைாகவன், 

முரைவர ஜெ. இைா்மச்சந்திைன், 
ஜ்சல்வி. ்ச.கறேகம் ்மறறும் திரு. ே. இைா்மமூரத்தி. 

லேளாண்மைக் கல்லூரி மைறறும ஆராயச்சி நி்லயம, 
தைமிழநாடு லேளாண்மைப் ்பல்க்லக்கழகம, மைது்ர-625104. 

மினனஞசல்: chrismary21041969@gmail.com 

கூடாது. அதை்ன  மைறுசுழறசி  
பசயது மைணேளத்்தை ப்பருக்க 
லேணடும.

9. மைணேளப் ்பாதுகாப்பு உத்திக்ள 
க்டபிடித்து மைண அரிப்்்ப தைடுக்க 
லேணடும. தைகுநதை நீரநிரோக 
மு்்றக்ளக் க்டபிடித்து நீரேள 
ஆதைாரஙக்ளப் ்பாதுகாக்க 
லேணடும.

10. விேசாயத்திறகாகக் காடுக்ள 
அழிப்்பது  தை்ட பசயயப்்படடுளளது

11. அண்டய லதைாடடஙகள அஙகக  
லதைாடடஙகளாக இருப்பின 
அத்லதைாடடஙகளில் இடப்்படும 
இரசாயனஉரம மைறறும 
பூச்சிபகால்லி மூலம மைாசு 
ஏற்படுே்தைத் தைடுக்க 
காப்புமைணடலத்்தை உருோக்கிட 
லேணடும.

12. நாறறுகள ேளரக்கலோ, 
நாற்றஙகால் அ்மைக்கலோ 
்பாலித்தீன ப்பாருளக்ள 
உ்பலயாகப்்படுத்தை லநரிடடால் 
அேறறின உ்பலயாகத்திறகுப் பி்றகு 

அேற்்ற மைணணில் தீயிடடு 
பகாளுத்தைக்கூடாது. அேற்்ற 
தைனிலய அப்பு்றப்்படுத்தை லேணடும.

13. பதைாழிலாளரகளுக்கான சமூக 
நீதி்யப் ்பாதுகாக்க லேணடும.

14.  வி்ள ப்பாருடக்ள 
கூடுமைானே்ர இ்டத்தைரகரகள 
இனறி லநரடி விற்ப்ன பசயய 
லேணடும.

15. ஓராணடு ்பயிர பசயயும 
லதைாடடஙகளுக்கு அஙகக 
விேசாயம பதைாடஙகிய 
லதைதியிலிருநது கு்்றநதை்படசம 
இரணடு ேருடஙகள கழித்து 
சான்றளிப்பு ேழஙகப்்படும. ்பல 
ஆணடுகளாக அஙகக விேசாயம 
பசயது ேரும லதைாடடஙகளில் 
இதை்ன தைகுநதை ஆதைாரஙகளுடன 
நிரூபிக்க முடியுமைானால் சான்றளிப்பு 
நிறுேனம இநதை மைாறும காலத்்தை 
கு்்றக்கலோ அல்லது தைளளு்படி 
பசயயலோ முடியும.

-வதாடரும்...

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=chrismary21041969@gmail.com
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அபமைரிக்கா, பேனிசுலா, சீனா, 

ரஷயா ல்பான்ற நாடுகளில் 

அதிகமைாகக் காணப்்படும இநலநாய 

1971- ம ஆணடு இநதியாவில் 

லதைானறியது. ்பஞசாப், ஆநதிரப் பிரலதைசம, 

லமைறகு ேஙகாளம, தைமிழநாடு ல்பான்ற 

மைாநிலஙகளில் அதிகமைாகக் 

காணப்்படுகி்றது. சமீ்பக் காலமைாகக் 

லகாயமபுத்தூர, லசலம, திருச்சி, 

புதுக்லகாட்ட, மைது்ரப் ல்பான்ற 

மைாேடடஙகளில் மிகுதியாகத் லதைானறி 

அதிக லசதைத்்தை வி்ளவிக்கி்றது.

வ�ாயக்்காரணி

இநலநாய ்பச்சினியா அராக்கிடிஸ்  

என்ற ஒரு ே்கப் பூஞ்சயால் 

ஏற்படுகி்றது. இப்பூசணம ப்பரும்பாலும 

யூரிலடா வித்துக்க்ள மைாத்திரலமை 

லதைாறறுவிக்கி்றது. ்பஞசாப் மைாநிலத்தில் 

இப்பூசணம டீலிலயா வித்துக் 

கூடுக்ளயும, டீலிலயா வித்துக்க்ளயும 

லதைாறறுவிக்கி்றது எனறுக் 

கணடறியப்்படடுளளது.

வ�ாயின அறிகுறி்கள்

லநாயின அறிகுறிகள ்பயிர 

வி்தைத்தை சுமைார 6 ோரஙகளுக்குப் 

பினனலரத் லதைானறும. இ்லகளின 

அடிப்்பரப்பில் சிறிய ேடட ேடிே, ்பழுப்பு 

அல்லது கரும்பழுப்பு நி்றத்தில் யூரிலடா 

வித்துக்கூடுகள, ்பருக்க்ளப் ல்பால் 

லதைானறும. இ்லகளின பு்றத்லதைா்லப் 

ம்நாய் மேலாணறே

நிலககைறலயில் துரு ம்நாயும் 
மேலாணறே முறைகளும்

இமை்களின அடிப்பரப்பில் 
துருமெத் தூவியமதப் வபால் 

வதாற்்றம் ஏற்படல்  

வ�ாயத் தாக்்கப்படட ெயலின 
வதாற்்றம்  
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ப்பயரத்துக் பகாணடு ்பழுப்பு நி்ற யூரிலடா 

வித்துக்கள பேளிேரும. அதிகளவில் 

வித்துக் கூடுகள லதைானறி, அதிகளவில் 

வித்துக்கள பேளிேரும ல்பாது, 

இ்லப்்பரப்பின லமைல் ்பழுப்பு நி்றத்தில் 

ப்பாடித் தூவியது ல்பான்றத் லதைாற்றத்்தை 

அளிக்கும யூரிலடா வித்துக் கூடுகளுக்கு 

லநர எதிரான இ்லயின லமைறப்்பரப்பில் 

சிறியப் ்பழுப்பு நி்றப் புளளிகள 

காணப்்படும.

 லநாயின தீவிரம அதிகமைாகக் 

காணப்்படும ல்பாது, இ்லப்்பரப்பு 

முழுேதும துருக் கூடுகளால் நிரப்்பப் 

்படுேதைால், இ்லகள கரிநது மைடிநது 

விடும. இளம இ்லக்ள விட, முதிரநதை 

இ்லகள அதிகமைாகத் தைாக்கப்்படும. 

லநாயத் தைாக்கியச் பசடிகளிலிருநது 

உணடாகும காயகள சிறுத்தும, 

சுருஙகியும காணப்்படுேலதைாடு, ்பருப்பும 

சரிேர முற்றாமைல், சிறுத்தும, சுருஙகியும 

காணப்்படுேதைால், எ்டயும எண்ணச் 

சத்தும கு்்றோகக் காணப்்படும.

 வ�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
்காைநிமை்களும்

இநதை லநாயக் காரணியின 

ோழக்்கச் சுழல் யூரிலடா வித்துக்களின 

மூலம மைாத்திரலமை பதைாடருகி்றது. 

இநலநாய காறறின மூலம ்பரேக்கூடியது.

வ�ாயக்்கடடுப்பாடு

ைருநது சிகிச்மச

ஏக்கருக்கு 10 கிலலா கநதைகத் 

தூ்ளக் கா்ல லே்ளயில் 

்பனிப்்பதைத்தில் தூே லேணடும அல்லது 

ஏக்கருக்கு ந்னயும கநதைகம - 1000 

கிராம அல்லது மைானலகாபசப் - 500 

கிராம வீதைம 250 லிடடர தைணணீரில் 

கலநதுத் பதைளிக்க லேணடும. லநாயின 

அறிகுறி பதைன்படடவுடன ஒரு மு்்றயும, 

அ்தைத் பதைாடரநது 10 - 15 நாள 

இ்டபேளியில் மைறு்படியும ஒருமு்்ற 

உ்பலயாகிக்க லேணடும.

கட்டுரையாளர

கு.விகபைஷ்,
முதுநி்ல லேளாண மைாணேர - தைாேர லநாயியல் து்்ற,

அணணாமை்லப் ்பல்க்லக்கழகம,

அணணாமை்ல நகர - 608002

பதைாடரபு எண: 8248833079

மினனஞசல் : lakshmikumar5472@gmail.com

tel:+8248833079
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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"அகரி்சகதி" மின்னிதழின் 27 வது ேதிப்பு ஜவளியிடப்ேடுகிறது. 
வாைந்பதாறும் ஜவள்ளிககிழர்ம காரல சு்மார 6 ்மணியளவில் 
ேதிப்பிககப்ேடும் இம்மின்னிதழுககாக ஒரு பதரந்த குழு அயைாது  
உரழத்து வருகிறது.                            

ஜதாடரந்து இலவ்ச்மாகபவ "அகரி்சகதி" மின்னிதரழத் தயாரித்து 
வழங்குவது எவவளவு நாள் ்சாத்தியம் என்று கணித்துச ஜ்சால்வது 
கடிைம். விளம்ேைங்கள் வந்தால் ்சறபற தாககுப்ேடிககலாம். சிறு 
சிறு வணிக நிறுவைங்களிடம் விளம்ேைங்களுககாகப் பேசி வருகிபறாம். 
 
நீணட காலம், ஜதாடரந்து இலவ்ச்மாகபவ எல்லாருககும் "அகரி்சகதி" 
அளிகக பவணடும் என்ேது ஆவல். அதறகாக, தாைாள ்மைம் 
ேரடத்தவரகளும், வ்சதியும் உள்ளவரகளும் இைணடு வழிகளில்  
"அகரி்சகதி"ககு உதவலாம்.

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

A/c No. : 20005937823 

Branch : Krishnagiri, 

Name : M.S. Murali 

IFSC : SBIN0000862 

Gpay: 9943094945

்சமூக நலன் கருதிபய ்சலிககா்மல் "அகரி்சகதி"ரயத் ஜதாடரந்து 
முன்ஜைடுத்துச ஜ்சன்று ஜகாணடிருககிபறாம். 
"அகரி்சகதி" ஜ்சழித்து வளை நீங்களும் தளிரககைம் நீட்டலாம். 
"அகரி்சகதி"யின் ்சாரபில் அரைவருககும் 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

எனறும் அனபுடன 
 

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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பல பசயலிகள லேளாண்மைக்காக 

அறிமுகம பசயயப்்படுகின்றன. 

எனினும அ்ே புது்மை, பசயதி 

பதைாகுப்பு, எளிய பமைாழி ஆளு்மை, 

்பயன்படுத்தும மு்்ற, 

புதுப்பித்துக்பகாளளுதைல் ல்பான்றேறறில் 

பின தைஙகி விடுகின்றன. அவேப்ல்பாது 

புதுப்பித்துக்பகாளளுதைலும பசயதிக்ள 

எளி்மையாக பசால்ேலதைாடு 

விேசாயிகளின லகளவிகளுக்கு ்பதில் 

அளித்தைல் ல்பான்ற ்பல்லேறு பசயல்களின 

கூடடு முயறசிலய ஒரு பசயிலியின 

பேறறி்ய தீரமைானிக்கும. கழனியும 

பசயலியும பதைாடரில் இநதை ோர 

பசயலிகளானது......

விெசாயம் இன தமிழ்

விரல் நுனியில் விேசாயத் 

தைகேல்கள ்பல்லேறு தை்லப்புகளின கீழ 

பதைாகுத்து ேழஙகப்்படடுளளது. இயற்க 

உரம, இயற்க விேசாயம, காயகறி 

ே்ககள, கீ ர் ே்ககள, காபணாளிகள, 

கருத்துக்களம, கால்ந்டகள என 

்பல்லேறு தை்லப்புகளில் லேளாண 

தைகேல்களானது பதைாகுக்கப்ப்பறறு எளிய 

ந்டயில் அ்னேருக்கும புரியுமைாறு 

அ்மையப் ப்பறறுளளது. இநதிய அளவில் 

சந்தை வி்ல நிலேரஙக்ள பதைரிநது 

பகாளளவும ேசதிகள உளளன. 

அதுமைடடுமினறி நாம தினமும உணணும 

உணவுகளின சத்துப் ்படடியலி்ன 

பதைாகுத்து பகாடுத்திருக்கி்றாரகள. 

லமைலும புதிய எழுத்தைாளரகளுக்கு ோயப்பு 

பகாடுக்கும ேணணம நீஙகளும 

எழுதைலாம என்ற ்பகுதி உளளது. 

விேசாயிகள சநலதைகஙக்ளக் லகடடு 

பதைளிவு ப்ப்ற அ்லல்பசி எண 

பகாடுக்கப்்படடுளளது. முதைனமுதைலாக 

தைமிழ பமைாழியில் லேளாண பதைாழில் 

லமைம்பாடடுக்காக துேஙகப்்படட பசயலி 

இதுதைான. இதைறகாக இதைன நிறுேனர 

திரு. பசல்ேமுரளி அேரகள 2015ம 

ஆணடிறகான தைமிழக அரசின 

கணினித்தைமிழ விருதி்ன தைமிழக 

முதைல்ேரிடம ப்பற்றார. லமைலும 

மவளாண ச்யலிகள்

கழனியும் ச்யலியும்
(்பகுதி - 7)
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முக்கியமைான தைகேல் எனனபேனில் 

நமைது அக்ரி சக்தி மினனிதை்ழ இநதை 

பசயலியில் ்படிக்கும ேசதி 

உளளபதைன்பதுதைான.

 விேசாயம இன தைமிழ பசயலி்ய 

்பதிவி்றக்கம பசயய:

https://play.google.com/

store/apps/details?id=com.Aapp.

vivasayamintamil 

நித்ரா விெசாயம்

்பல்லேறு விேசாய மு்்றகள, 

லேளாண நுட்பஙகள என ்பல்லேறு 

தை க ே ல் க ் ள 

ப க ா ண டு 

பசயல்்படுகி்றது 

இ ச் ப ச ய லி . 

லேளாண சாரநதை 

பு த் தை க ங க ள , 

பசயதிகள, மைாடித்லதைாடடம குறித்தை 

தைகேல்கள, ோனி்ல அறிக்்க, 

அ்ணகளில் உளள நீர நிலேரம, 

உரஙகள, கால்ந்டகள, லேளாண 

இயநதிரஙகள, வி்தைகள, லேளாண 

அறிவியல் நி்லயஙகளின முகேரிகள, 

மைானியம மைறறும கடன, லகளவி ்பதில்கள, 

பதைா்லக்காடசி மைறறும ோபனாளிகளில் 

ேநதை லேளாண தைகேல்கள, வி்ல 

நிலேரஙகள என ்பல்லேறு ே்ககளில் 

பசயதிக்ள உளளடக்கி 

பசயல்்படடுேருகி்றது.

தைறல்பாது கீலழ குறிப்பிடப்்படடுளள 

லச்ேகளும இ்ணக்கப்ப்பறறுளளன,

• ்பயனாளரகள லேளாண 

பசயதிக்ள ்பதிவிடும ்பகுதி,
• ஊடு்பயிர ்பகுதி 

லசரக்கப்்படடுளளது.

• மைதிப்புக்கூடடு ப்பாருள ்பகுதி 

புதுப்பிக்கப்்படடுளளது.

நித்ரா விெசாயம் வசயலிமய 
பதிவி்றக்்கம் வசயய:

https://play.google.com/

store/apps/details?id=nithra.tamil.

vivasayam.agriculture.market 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.vivasayam.agriculture.market
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.vivasayam.agriculture.market
https://play.google.com/store/apps/details?id=nithra.tamil.vivasayam.agriculture.market
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கட்டுரையாளர

்ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநி்ல லேளாண மைாணவி, 

உழவியல் து்்ற,  அணணாமை்லப் ்பல்க்லக்கழகம. 
மினனஞசல்: agriharini@gmail.com 

இன்்றய தினத்தில் விேசாயம 

சாரநதை எணணற்ற பசயலிகள 

இ்ணயத்தில் கி்டக்கின்றன. 

அேறறின உண்மைத்தைன்மை, அ்ே 

குறித்தை ்பரிநது்ரகள மைறறும 

மைதிப்பு்ரகள, அ்ே லகடகும அ்லல்பசி 

சாரநதை அனுமைதிகள குறித்து நனகு 

ஆலலாசித்து பின ்பதிவி்றக்கம பசயயவும.

- முற்றும்.     

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agriharini@gmail.com
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ெயிறு உப்புசம் (Bloat)

அ்சல்பாடும கால்ந்டகளில் 
அதிக அளவு ோயுக்கள உருோதைதைாலும 
அல்லது ோயுக்கள பேளிலய்ற இயலாமைல் 
ேயிறறு ்பகுதியிலலலய தைஙகி விடுேதைாலும 
இநலநாய உணடாகி்றது. ப்பாதுோக 
தீேனஙகள பசரிமைானம ஆகுமல்பாது 
பநாதித்தைல் மூலம உருோகும ோயுக்கள 
தைாமைாகலே பேளிலயறிவிடும. ஆனால் 
பினேரும சில காரணஙகளால் ோயுக்கள 
பேளிலயறுேது தைடுக்கப்்படும ல்பாது 
ேயிறு உப்புசம உணடாகி்றது. 
கால்ந்டகளில் ேயிறு உப்புசம இரணடு 
ே்கயாகக் காணப்்படும.

முதல்ெம்க

கால்ந்டகளில் மிகப் ப்பாதுோக 

ேரக்கூடிய இவே்கயானது, 

கால்ந்டகள புரதைச்சத்து பசறிநதை, சாறு 

நி்்றநதை ்பசுநதீேனஙக்ள அதிக அளவு 

உணணும ப்பாழுதும, வி்ரவில் 
பநாதிக்கக்கூடிய ்பயறுே்க தீேனஙகள, 
மைாவுச்சத்து நி்்றநதை தீேனஙகள மைறறும 
நாரச்சத்து கு்்றநதை தீேனஙக்ள அதிக 
அளவில் உணணும ப்பாழுதும ோயுக்கள 
அதிக அளவில் உருோகி நு்ரயுடன 
கூடிய ேயிறு உப்புசம ஏற்படுகி்றது. 
ோயுக்கள மிக வி ர்வில் உருோேதைாலும, 
தீேனஙகளுடன கலநது நு்ரயுடன 
இருப்்பதைாலும பேளிலய்ற முடியாமைல் 
தைஙகிவிடுகி்றது.

இரண்டாெது ெம்க

கால்ந்டகளில் மிக அரிதைாக 
ேரக்கூடிய இவே்க, உணவுக்குழாயில் 
ஏற்படும அ்டப்பினால் ஏற்படக்கூடியது. 
கால்ந்டகள, உரு்ளக்கிழஙகு அல்லது 
முட்டலகாஸ் ல்பான்றேற்்ற அப்்படிலய 
விழுஙகும ல்பாது உணவு குழாயில் 
அ்டத்து பகாளளும. இதைனால் 
ோயுக்கள பேளிலய்ற முடியாமைல் 

கால்்நறை ்பராேரிப்பு

முறையறை தீவன மேலாணறேயினால் கால்்நறைகளில் 
ஏற்படும்  உ்பாறைகளும் அைன் தீர்வுகளும்

 (்பகுதி -2)
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ேயிறறிலலலய தைஙகிவிடும.

அறிகுறி்கள்
• திடீபரனறு தீேனம உடபகாளளாது.

• இடது ேயிறறுப்பு்றம உப்பிக் 
காணப்்படும.

• தை்ல மைறறும கழுத்து நீணடும, 
நாக்கு பேளித்தைளளியும, ்பறக்ள 
கடித்துக் பகாணடும காணப்்படும.

• மைாடுகள ேயிறறுப் ்பகுதி்ய 
உ்தைத்தைல் மைறறும தை்ரயில் 
உருளுதைல் ல்பான்றேற்றால் ேலி 
மிகுதி்ய பேளிப்்படுத்தும.

• இடது ேயிறறுப் ்பகுதி்ய தைடடும 
ப்பாழுது ’மைத்தைளச் சத்தைம’ ல்பான்ற 
ஒலி எழுப்பும.

• மூச்சுவிடுேதில் சிரமைம, ோய மூலம 
சுோசம மைறறும அதிக உமிழநீர 
பேளிலயறுதைல் ல்பான்ற்ே 
காணப்்படும.

• சிகிச்்ச அளிக்காதை நி்லயில் 15 
- 20 நிமிடஙகளில் கால்ந்டகள 
இ்றக்க லநரிடலாம.

சிகிச்்ச மு்்ற

உடனடியாக ோயுக்க்ள 
பேளிலயறறுேதும லமைலும அதிக 
அளவில் ோயுக்கள உருோகாமைல் 
தைடுப்்பதுலமை சிகிச்்சயின லநாக்கமைாகும.

முதலுதவி சிகிச்மச
• மைாடுகளின ோயில் ஒரு குச்சி்ய 

்ேத்து விட லேணடும. இதைனால் 
அதிகப்்படியான உமிழநீர 
உற்பத்தியாகி ேயிறறுக்குள 

பசனறு ோயுவின உற்பத்தி்ய 
கு்்றக்கும.

• ்பாதிக்கப்்படட கால்ந்ட்ய அதைன 
முன்பகுதி பின ்பகுதி்ய விட 
சறறு லமைடாக இருக்குமைாறு 
பசயேதைால் உதைரவிதைானத்தில் 
உளள அழுத்தைம கு்்றக்கப்்படடு 
மூச்சுவிட ஏதுோகும.

ைருத்துெ சிகிச்மச
• உடனடியாக கால்ந்ட மைருத்துே்ர 

அணுகி சிகிச்்ச அளிக்க 
லேணடும.

• கால்ந்ட மைருத்துேரின 
உதைவியுடன உணவு குழாயில் 
உளள அ்டப்்்ப நீக்க லேணடும.

• தைாேர எணபணய 500 மி.லி முதைல் 
1.0 லி ே்ர ோயேழியாக 
மைாடுகளுக்கு பகாடுப்்பதைன மூலம 
நு்ரத்தை நி்லயில் உளள 
ோயுக்கள தைனியாகப் பிரிநது 
பேளிலய்ற ஏதுோகும.

தீென உத்தி்கள்
• கால்ந்டக்ள ேசநதை 

காலஙகளிலும, இ்லயுதிர 
காலஙகளிலும அதிக லநரம 
லமையச்சலுக்கு அனுமைதிக் 
கக்கூடாது. மைாடுக்ள 
லமையச்சலுக்கு விடுேதைறகு முன 
்ேக்லகா்ல தீேனமைாக அளிக்க 
லேணடும.

• கால்ந்டகளுக்கு அளிக்கப்்படும 

பமைாத்தை தீேனத்தில் மூனறில் ஒரு 

்பஙகு (1/3) அடர தீேனமைாகவும, 
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மூனறில் இரணடு ்பகுதி (2/3) 
தைாேர கூளமைத் தீேனமைாகவும 
பகாடுக்க லேணடும. லமைலும 
இேறறில் ஒரு ்பகுதி உலர 
தீேனமைாகவும இரணடு ்பகுதி 
்பசுநதீேனமைாகவும இருக்க 
லேணடும.

• உலர தீேனஙக்ள அளிக்கும 
ல்பாது அதிக அளவு உமிழநீர 
சுரக்கப்்படும. இதைறகு ோயுக்கள 
நு்ரக்கும தைன்மை்ய தைடுக்கும 
ஆற்றல் உளளது. ஆகலே 
்பசுநதீேனஙக்ள தைனிலய 
அல்லாமைல் உலர தீேனஙகளுடன 
லசரத்லதை பகாடுக்கலேணடும.

• ்பசுநதீேனஙகளில் நானகில் ஒரு 
்பகுதி மைடடுலமை ்பயறுே்க 
தீேனமைாகவும மீதைமுளள 3 ்பகுதி 
புல்ே்க தைாேரமைாகவும 
இருக்கலேணடும.

• ்பயறுே்க தீேனஙக்ள சிலமைணி 
லநரம நிழலில் உலரத்திய பினபு 
கால்ந்டகளுக்கு அளிக்கலாம.

• முட்டக்லகாஸ், உரு்ளக்கிழஙகு, 
பீடரூட ல்பான்ற காயகறிக்ள 
முழுேதுமைாக அப்்படிலய 
பகாடுக்காமைல் சில சிறிய 
துணடுகளாக நறுக்கிக் 
பகாடுக்கலாம.

இமரப்மப அமிை வ�ாய 
(Acidosis)

இநலநாய அ்சல்பாடும 

கால்ந்டகளான ்பசு, எரு்மை, பேளளாடு 

மைறறும பசமமைறி ஆடுகளில் ப்பாதுோக 
ஏற்படும.

வ�ாய ்காரணங்கள்

கால்ந்டகளுக்கு, வி்ரவில் 
பசரிக்கக்கூடிய மைாவுச்சத்து நி்்றநதை 
தீேனஙகள, மைாோக அ்ரக்கப்்படட 
தைானியஙகள, ்ப்ழய சாதைம, மீதைமைான 
்பலாப்்பழம, ோ்ழப்்பழம, 
உரு்ளக்கிழஙகு ல்பான்ற்ேக்ள 
அதிக அளவில் பகாடுக்கும ல்பாது 
இ்ரப்்்பயில் அமிலத்தைன்மை 
உணடாகி்றது. இ்ரப்்்பயின 
அமிலத்தைன்மை தீேன பசரிமைானத்தி்ன 
தைடுப்்பதுடன நச்்ச உருோக்கி லமைலும 
்பாதிப்பி்ன ஏற்படுத்துகி்றது.

வ�ாயின அறிகுறி்கள்

தீேனம உடபகாளளா்மை, மூச்சு 
விடுேதில் சிரமைம, துரநாற்றத்துடன 
கூடிய கழிச்சல், ்பறக்ளக் கடித்தைல், 
நீரச்சத்து கு்்றேதைால் ே்றணட மூக்கு 
ல்பான்ற அறிகுறிகள பதைன்படும. ்பாதிப்பு 
அதிகமைாகும ப்பாழுது, கால்ந்டகள 
நடக்க முடியாமைல் தை்ரயில் ்படுத்து 
விடும.

சிகிச்மச மும்ற
• கால்ந்ட மைருத்துே்ர அணுகி 

இ்ரப்்்பயின அமிலத் 
தைன்மை்யக் கு்்றத்து சீரான 
நி்ல்ய ஏற்படுத்தை சிகிச்்ச 
அளிக்க லேணடும.

• ஆலராக்கியமைான மைாடுகளின 
அ்சயூண ேயிறறின திரேத்தி்ன 
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கட்டுரையாளர

வடிவமைப்பு

ஸைார் வீரா, சேலம்
மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரி்கதி மின் ஊைகக குழு
ச்ல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரி்கதி இைழுககு விளம்்பரம் சகாடுகக 99407 64680
என்ை வாட்ஸஅப் எணணிறகு சைாைர்பு சகாள்ளலாம்.

்மருத்துவர. ஆ . சுமித்ைா, 
உதைவிப் ல்பராசிரியர, லேளாண்மை அறிவியல் நி்லயம, 

லகாவிலாஙகுளம, அருப்புக்லகாட்ட. 

மினனஞசல்: sumi.pathol@gmail.com 

்பாதிக்கப்்படட மைாடுகளுக்கு 
மைாறறியளிக்கலாம.

• 100 கிராம ச்மையல் லசாடா்ே 
500 மி.லி தைணணீரில் க்ரத்து 
2-3 மு்்ற ோய ேழியாக 
பகாடுக்கலாம.

தீென உத்தி்கள்
• மைாவுச்சத்துளள, வி்ரவில் 

பசரிக்கக்கூடிய தீேனஙக்ள 
அதிக அளவு பகாடுப்்ப்தை 
தைவிரக்க லேணடும.

• தைானியஙக்ள மைாோக 
அ்ரக்காமைல் குரு்ணயாக 
உ்டத்து கு்்றநதை அளவில் 
பகாடுக்கலாம.

• தீேனம அளிக்கும மு்்ற, அளவு 
ஆகியேற்்ற அடிக்கடி மைாற்றக் 
கூடாது.

• உணேகஙகள மைறறும வீடுகளில் 
மீதைமைாகி வீணாகும அரிசி சாதைம, 
்பழஙகள, காயகறிகள 
ல்பான்றேற்்ற கால்ந்டகளுக்கு 
தீேனமைாக அளிக்க கூடாது.

• 2 %  ச்மையல் லசாடா உப்்்ப 
தீேனத்துடன கலநது 
அளிக்கலாம.  

• கால்ந்டகளுக்கு தினமும எளிய 
உடற்பயிறசிகள பகாடுக்க 
லேணடும.

-முற்றும்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=sumi.pathol@gmail.com
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வ�ல் சாகுபடியில் ்கமள 
எடுப்பதில் உள்ள சிரைங்கள்:

 பநல் சாகு்படியில் க்ளக் 
கடடுப்்பாடு என்பது முக்கியமைான 
பதைாழில்நுட்பம. ஆனால் தைறல்பாது 
்பண்ணத் பதைாழலாளரகளின 
எணணிக்்கக் கு்்றோக இருப்்பதைால் 
க்ளக் கடடுப்்பாடு பிரச்ச்னயாக 
உளளது. ்பல இலடசம ஏக்கர பநல் 
சாகு்படி பசயேதைால் குறிப்பிடட காலத்தில் 
க்ள எடுக்க லேணடும. பநல் 
உற்பத்தியில் எல்லா லே்லக்ளயும 
எளிதைாக விேசாயிகள இயநதிரஙக்ளக் 
பகாணடு பசயகின்றனர ஆனால் க்ள 
எடுப்்பது மைடடும ப்பண பதைாழிலாலரகள 
மூலமைாகலே ந்டப்பறுகி்றது. ப்பண 
பதைாழிலாளரகள ் கக்க்ள எடுப்்பதில் 
முழு்மையாக ்பயிரின லேருக்கு 
லதை்ேயான காறல்றாடடம மைறறும 
நுணணூடடச்சத்துக்கள கி்டப்்பதில்்ல. 
ஏபனனில் க்ளகள மைடடுலமை 
அகற்றப்்படுேதைால் மைண 
கிளறிவிடப்்படுேதில்்ல. 

 பநற்பயிரின லேர ்பக்கத்திலுளள 
மைண, க்ள எடுத்தை பினபும 
இறுக்கமைாகலே இருக்கும. லமைலும 
மைனிதைனால் ் க க்ள எடுத்தைல் என்பது 
மிகவும கடினமைான லே்லயாகவும, 
அதிக லநரம ஆகக் கூடியதுமைாக 
உளளது. பமைாத்தை சாகு்படி பசலவில் 
45-50% க்ள எடுக்க மைடடுலமை 
பசலோகி்றது. ேழக்கமைாக குனிநது 
பகாணலட க்ளபயடுப்்பதைால் ப்பணகள 
வி்ரவில் க்ளப்்ப்டநது விடுகி்றாரகள. 
இதை்ன கருத்தில் பகாணடு க்ள 
எடுத்தை்ல துரிதைப்்படுத்தும 
லநாக்கத்துடனும ்பல்லேறு விதைமைான 
க்ளக்கருவிகள ேடிே்மைக்கப் 
்படடுளளன. பநல் சாகு்படியில் 
க்ளக்கருவியின ்பயன்பாடு இயநதிர 
மையமைாக்குதைலின ஒரு அஙகமைாகும. 
ஏபனனில் கு்்றநதை லநரத்தில், கு்்றநதை 
பசலவில் க்ள கடடுப்்படுத்தைப்்படடு 
மைகசூல் அதிகாமைாக்கப்்படுகி்றது. 
மைணணின தைன்மைக்லகற்ப பேவலேறு 

கருவிகள்

ச்ம்றே ச்நல் ் ாகு்படியில் கறள எடுப்்பதில் 
உள்ள சிரேஙகறள எளிைாககும் கருவிகள்

�டசத்திர ெடிெ உருளும் 
்கமளக்்கருவி

சாயவு உருமள ்கமளக் ்கருவி
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ே்கயான க்ளக்கருவிகள ்பறறி கீலழ 
காணல்பாம.

பசம்மை பநல் சாகு்படியில் 
க்ளக்கருவி ்பயன்படுத்துேதைால் 
கி்டக்கும நன்மைகள:

• அதிகத் தூரகள
• லே்ல ஆடகள கு்்றவு
• சத்துக்கள சரியாக ்பயிருக்கு 

கி்டக்கி்றது.
• க்ளகள கடடுப்்ப 

டுத்தைப்்படுேதுடன அ்ே அநதை 
ேயலுக்லக இயற்க உரமைாகவும 
மைாற்றப்்படுகின்றன.

• உருளும க்ளக்கருவி மைண்ணப் 
பிரடடி விடுேதைால் காறல்றாடடம 
கி்டக்கி்றது.

• லமைலுரம இடும சமையத்தில் 
உரமிடடபின க்ளக்கருவி்ய 
உ்பலயாகிக்க ோயப்புளளதைால் 
உரஙகள மைணணில் கலநது 
உ்பலயாகத்தி்றன அதிகரிக்கி்றது.

்கமளக்்கருவியின ெம்க்கள்
1. நடசத்திர ேடிே உருளும 

க்ளக்கருவி

• ஒரு ேரி்ச நடசத்திர ேடிே 
உருளும க்ளக்கருவி

• இரணடு ேரி்ச நடசத்திர ேடிே 
உருளும க்ளக்கருவி

2. சாயவு உரு்ள க்ளக்கருவி

3. வி்சக் க்ளபயடுப்்பான

1. �டசத்திர ெடிெ உருளும் 
்கமளக்்கருவி

 நடசத்திர ேடிே உருளும க்ளக் 
கருவியானது க்ள எடுக்கும உரு்ள, 
்கப்பிடி, நடசத்திர ேடிே உரு்ள, 
மிதை்ே, உரு்ள்ய தைாஙகும சடடம 
ஆகியேற்்றக் பகாணடது. க்ள 

எடுக்கும உரு்ளயானது  6 நடசத்திர 
ேடிே பேடடும அ்மைப்பினாலும 
ஒவபோரு அ்மைப்பிலும 4 விரல் ல்பான்ற 
முக்லகாண ேடிே அ்மைப்்பாக இருக்கும. 
இநதை நடசத்திர உரு்ளயானது, இருமபு 
அச்சின லமைல் ப்பாருத்தைப்்படடு, அநதை 
அச்சானது முதைன்மைச்  சடடத்தின 
மூலம இ்ணக்கப்்படுகி்றது. 
மிதை்ேயானது க்ள எடுக்கும 
உரு்ளக்கு முனனால் ப்பாருத்தைப்்படடு, 
க்ள எடுத்தை்ல துரிதைப்்படுத்துகி்றது. 
க்ள எடுக்கும உரு்ளயும மிதை்ேயும 
பிரதைான சடடத்துடன ப்பாருத்தைப்்படடு 
முதைன்மைக் ்கப்பிடியுடன 
இ்ணக்கப்்படடுளளது.

 2. சாயவு உருமள ்கமளக் 
்கருவி - வ்காவனா வீடர்
 நனபசய பநற்பயிரில் 

க்ளபயடுக்க இதுே்ர சி்றநதை கருவி 
எதுவும உருோக்கப்்படவில்்ல.  
பிலிப்்்பனஸ் நாடடில் இருக்கும உலக 
பநல் ஆராயச்சி நிறுேனத்தைால் அறிமுகப் 
்படுத்தைப்்படடுளள இநதை க்ளபயடுக்கும 
கருவிக்ள ்பயன்படுத்துேதைன மூலம 
அதிகப் ்பரப்்பளவில் கு்்றநதை பசலவில் 
க்ளபயடுக்க இயலும. ஆனால் 
இக்கருவிக்ள ேரி்சயில் நடவு 
பசயயப்்படட ேயல்களில் மைடடுலமை இயக்க 
முடியும. ஆகலே நடவு பசயயும ல்பாது 
ஒலர ேரி்சயில் தைகுநதை இ்டபேளி 
விடடு நட லேணடும.

 இக்கருவியானது எளிதில் சுழலும 

விமசக் ்கமளவயடுப்பான
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ேணணம ப்பாருத்தைப்்படடுளள ஒனறு 
அல்லது இரணடு உரு்ளப்்பகுதிக்ளயும 
லசறறில் எளிதைாகத் தைளளிச் 
பசல்ேதைறலகற்ற மிதைப்்பான ல்பான்ற 
அ்மைப்்்பயும லமைலும இயக்கு்பேர 
நடநதைோல்ற தைளளிச் பசல்ல நீணட 
்கப்பிடிபயான்்றயும பகாணடது. ஒரு 
உரு்ள்யக் பகாணட கருவியால் ஒரு 
ேரி்சயிலும அலதைல்பால் இரணடு 
உரு்ளப் ்பகுதி்யக் பகாணட 
கருவியில் ஒலர சமையத்தில் இரணடு 
ேரி்சகளிலும எளிதில் 
க்ளபயடுக்கலாம. கருவி்ய முனனும 
பினனுமைாக அ்சத்து இயக்கும ல்பாது 
உரு்ளப் ்பகுதியில் உளள ே்ளநதை 
கத்தி ல்பான்ற ்பகுதி க்ள்ய லேருடன 
பிடுஙகிப் ல்பாடுகி்றது. கருவி்ய 
இயக்கிச் பசல்்பேர அேறறின மீது 
நடநது பசல்லுமல்பாது க்ளகள 
மைணணுக்குள மிதிக்கப்்படடு மைடகி 
அழுகுேதைறகு ஏதுோகி்றது.

சி்றப்பியல்பு்கள்
• இக்கருவி்ய உ்பலயாகிக்க ஒரு 

லே்லயாள ல்பாதுமைானது.
• இக் கருவி்யக் பகாணடு 50 

பசனட ே்ரயிலும க்ளபயடுக்க 
முடியும.

• க்ள எடுப்்பதைறகு 5லிருநது 10 

ஆடகள லதை்ேயும கு்்றகின்றது.

3. விமசக் ்கமளவயடுப்பான
 வி்சக் க்ளபயடுப்்பான 

எனஜின, ்பறசக்கரப்ப்படடி, 
இருமபுச்சடடம, சுழல் உரு்ள, மிதை்ே, 
்கப்பிடில்பான்ற ்பாகஙக்ள 
உளளடக்கியது. பமைனதைகடடால் 
உருோக்கப்்படட இருமபுச்சடடத்தின 
லமைல் எனஜினும இதைர ்பாகஙகளும 
ப்பாருத்தைப்்படடுளளன. எனஜின 
லேகத்்தைக் கடடுப்்படுத்தை ் கப்பிடியின 
இடப்பு்றம லேகக்கடடுப்்பாடடு அ்மைப்பு 
உளளது. எனஜினின இருபு்றமும இரணடு 
ேரி்சகளில் க்ளபயடுக்கும 
உரு்ளகள ப்பாருத்தைப்்படடுளளது.  
க்ளபயடுக்கும உரு்ளக்ள 20 
முதைல் 28 பச.மீ ே்ர ேரி்ச 
இ்டபேளிக்கு ஏற்ப மைாறறி 
அ்மைக்கலாம. இதைன மூலம 
நாபளானறுக்கு ஒரு 2 ஏக்கர நிலத்தில் 
க்ளபயடுக்கலாம. இநதை இயநதிரத்தின 
வி்ல சுமைார ரூ.40,000 ஆகும.

சிறு விேசாயிகளுக்கான கு்்றநதை 
வி்லயுளள சிறிய க்ளபயடுக்கும 
கருவிக்ள ்பயன்படுத்தினால், பசம்மை 
பநல் சாகு்படியில் சி்றநதை மு்்றயில் 
க்ளக் கடடுப்்பாடு பசயது அதிக 
மைகசூல் ப்ப்றலாம.

முரைவர. ஜே. தைஞஜ்சழியன், 
முரைவர. அ.சுபைந்திைகு்மார ்மறறும் ோ. சுதாகர, 

்பண்ண இயநதிரவியல் மைறறும சக்தி ப்பாறியியல் து்்ற, 

தைமிழநாடு லேளாண்மைப் ்பல்க்லக் கழகம, லகாயமபுத்தூர - 641003.

மினனஞசல்: kpdhana@gmail.com 

அ்லல்பசி எண: 8220005297.

கட்டுரையாளரகள்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kpdhana@gmail.com
tel:+8220005297
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மணபுழு என்பது மைணணில் ோழும 
முதுகு நாணற்ற உயிரினமைாகும. 

சுமைார 80 சதைவீதைம மைணணில் 
காணப்்படுகி்றது. மைணபுழுோனது 
கரிமைக்கழிவுக்ள உணடு அதை்ன 
சத்தைான உரமைாக மைாறறி மைணணிறகு 
அளிக்கின்றது. எனலே, மைணபுழு 
உழேனின நண்பன என 
அ்ழக்கப்்படுகின்றது. இரசாயன 
உரஙகளின மூலம ஏற்படும மைாற்றத்தி்ன 
தைவிரக்க ்பயன்படுகின்றது. மைணபுழுவின 
பசயல்களினால் மைணணில் உளள 
காறறின அளவு 8-30% ே்ர 
அதிகரிப்்பதைாகவும மைறறும நீர ஊடுருவும 
தி்றன 4-10 மைடஙகு அதிகரிப்்பதைாகவும 
ஆராயச்சியாளரகள கூறுகின்றனர. 
மைணபுழுவின உடலில் 70% புரதைம 
இருப்்பதைால் இ்றநதை மைணபுழுவின உடல் 
மைடகும ல்பாது மைணணின தை்ழச்சத்்தை 
அதிகரிக்கின்றது. மைணபுழு, மைணணுக்கும 
அதைன மூலம மைக்களுக்கும ஓயவில்லாமைல் 
மைகத்தைான ்பணியாறறி ேருகின்றது. 
மைணபுழுவின ஓயவில்லாதை பதைாடர 
உ்ழப்பி்ன மைலனானமைணியம 
சுநதைரனார "நாஙகூழப் புழுலே உன 
்பாடு ஓோப்்பாடு" எனப் ்பாராடடுகின்றார.

ைண்புழு உரம் தயாரித்தல்:
கரிமைக்கழிவுக்ள மைணபுழுக்கள 

மூலம மைடக பசயது உரம தையாரிக்கும 
மு்்றலய பேரமிகமல்பாஸ்டிங 
(Vermicomposting). இநதை மைண புழு 
உரத்தி்ன ேருடம முழுேதும நம 
மைணணிலலலய உற்பத்தி பசயயலாம. 
குறுகிய காலத்தில் அதைாேது 40-60 
நாடகளிலல கழிவுகள மைடகி உரமைாக 
மைாறுகின்றது. தைறல்பாது 

பதைாழில்மு்னலோர அதிக

அளவில் உற்பத்தி பசயது 
ேருகின்றனர.

உரம் தயாரிக்கும் மும்ற:
• மைணபுழு உரத்தி்ன தையாரிக்க 

நிழலான இடத்்தை லதைரவு பசயய 
லேணடும.

• சிறிய அளவில் உரத்தி்ன 
தையாரிக்க வீடடின அருகில் 2மீ 
நீளம - 1 மீ அகலம - 1 மீ ஆழம 
அளவுக்கு குழி  லதைாணட 
லேணடும.

• குழியின அடிப்்பகுதியில்  8 பச.மீ 
உயரத்திறகு உ்டநதை 
பசஙகறக்ள நிரப்்ப லேணடும. 
அதைறகு லமைல் பதைன்ன நார 
அல்லது காயநதை புல்்ல ்பரப்்ப 
லேணடும.பதைன்ன நாரானது 
ஈரப்்பதைத்்தை லசமிக்க உதைவுகின்றது.

• பினனர 15 பச.மீ அளவிறகு 
அடுக்கு அடுக்காக கரிமைக்கழிவுகள 
மைறறும மைாடடு சாணத்்தை பகாணடு 
நிரப்்ப லேணடும.

உழவனின் ்நண்பன் ேணபுழு
ேணவளம்
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• குழி நிரப்்பப்்படடு அதைன லமைலல 
்ேக்லகால் இடடு தைணணீர 
பதைளித்தைல் லேணடும.

• தினநலதைாறும நீ்ரத் பதைளித்து 60 
சதைவீதைம ஈரப்்பதைத்தில் ்ேக்க 
லேணடும.

• 20-25 நாடகள கழித்து 2000-
2500 மைணபுழுக்க்ள இட 
லேணடும.

• 35 நாடகளுக்கு லமைல் குழியின 
லமைற்பகுதியில் குரு்ண ேடிவில் 
புறறும புற்றாக மைணபுழு உரம 
உருோகும. 50-60 நாடகளில் 
மைணபுழு உரம தையாராகிவிடும.

• மைணபுழு உரத்தி்ன அேரேர 
லதை்ேக்லகற்ப குழி, ப்படடி மைறறும 
குவிப்பு மு்்றகளிலும 
தையாரிக்கலாம.

ைண்புழு உரத்திமன 
வச்கரித்தல்:

• மைணபுழு உரத்தி்ன அறுே்ட 
பசயேதைறகு முன நீர பதைளிப்்ப்தை 
நிறுத்திவிட லேணடும. மைண 
புழுக்களானது கீலழ ஈரமைான 
்பகுதிக்கு பசனறுவிடும. தையாரான 
மைணபுழு உரத்தி்ன ஒரு 
குவியலாக குவிக்க லேணடும. 2 
அல்லது 3 மைணி லநரத்தில் 
புழுக்களானது கீலழ ல்பாயவிடும.

• பினபு உரத்தி்ன நிழலில் உலரத்தி 
சல்ல்டயால் சலிக்க லேணடும.

• சலித்தை உரத்்தை ்பயிரகளுக்கு 
உரமைாக ்பயன்படுத்தைலாம.

• சல்ல்டக்கு லமைல் தைஙகும 
புழுமுட்டக்ளயும, குடடி 
புழுக்க்ளயும புதிய உரத்தி்ன 
தையாரிக்க ்பயன்படுத்தைலாம. 

�னமை பயக்கும் ைண்புழு:
ஓரளவு மைடகிய கரிமைப்ப்பாருடக்ள 

மைணபுழுக்கள உணடு அதைனு்டய 
அ்ர்ே ் ்பயில் அ்ரக்கப்்படுேதைால் 
அதைன லமைற்பரப்பு அதிகரிக்கி்றது.இநதை 
அதிகரிக்கப்்படட ்பரப்பில் ்பலே்கயான 
நுணணுயிரிகளான ்பாக்டீரியா, 
பூஞசானகள ேளரகின்றன. இவோறு 
கரிமைப் ப்பாருடகளின மூலம 
நுணணுயிரகள ்பல்கி ப்பருகின்றன. 
இதைனமூலம சுரக்கின்ற பநாதிகளானது 
கரிமைப்ப்பாருடக்ள வி்ரவில் சி்தைத்து 
மைடக பசயகின்றன. எனலே மைணபுழுவின 
குரு்ணயில் அதிக அளவில் தை்ழ, 
மைணி, சாம்பல் சத்துக்களும மைறறும 
நுணணூடடச்சத்துக்களும தைாேர 
ேளரச்சி்ய அதிகரிக்க உதைவுகின்றது. 
மைணபுழுக்களானது தைன எ்ட்ய ல்பால்  
1-10 மைடஙகு கரிமைப்ப்பாருடக்ள 
உணணுகின்றன. ஆனால் மைணபுழுோனது 
10 சதைவீதைம மைடடும தைனனு்டய ேளரச்சி 
மைறறும இனப்ப்பருக்கத்திறகு 
்பயன்படுத்துகின்றது. மீதைமுளள 90 
சதைவீதைத்்தை கரிமைப்ப்பாருடக்ள மைடக 
பசயது மைணணிறகும மைறறும 
்பயிரகளுக்கும நன்மை்ய ்பயக்கின்றது.

பி.ஜ்மரலின், 
முதுநி்ல லேளாண  மைாணவி, லேளாண நுணணுயிரியல் து்்ற, 

அணணாமை்லப் ்பல்க்லக்கழகம, சிதைம்பரம. 
மினனஞசல்: merlinbrittoagri@gmail.com

கட்டுரையாளர

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

ேணக்கம

அக்ரிசக்தி ேழியாக விேசாயம சாரநதை ்பல ்பணிக்ள நாஙகள முனபனடுத்து 
ேருகினல்றாம என்ப்தை நீஙகள அறிவீரகள.

அநதை ேரி்சயில் இலதைா புதிய திடடம ஒன்்ற ேடிே்மைத்துளலளாம 
இ்ணய உலகில் SAAS , PAAS என்ற ்பல திடடஙகள பமைனப்பாருள சாரநது 
இயஙகிேருகின்றன. உலகின SAAS நகரமைாக பசன்னதைான விளஙகிேருேதைாகவும 
பசயதிகள பதைரிவிக்கின்றன. அேரகளுக்கும உதைவும ே்கயிலும  இலதைா உஙகளுக்காக 
OAAS என்ற திடடத்தி்ன பசயல்்படுத்திட உளலளாம OAAS என்பது Oil As A 
Service என்பலதை இதைன லநாக்கம தைமிழகத்தில் உளள அ்னத்து மைரச்பசக்கு எணபணய 
உற்பத்தியாளரக்ளயும ஒருஙகி்ணத்து இ்ணயம ேழியாக வீடடு ச்மையலுக்குத் 
லதை்ேயான லதைஙகாய எணபணய, கட்ல எணபணய, எள எணபணய மைறறும 
விளக்பகணபணய, பலமைன கிராஸ் உட்பட  எணபணயகள அ்னத்தும இஙலக கி்டக்கும.

இது மைடடுமைல்ல.. வி்ரவில் மைற்ற்ேயும ேரும....

நீஙகள எஙகளுக்கு பசயயலேணடியது எல்லாம இதுதைான.. உஙகளூரில் யாரும 
மைரச்பசக்கு எணபணய ஆடடிக்பகாணடிருநதைால் அேரக்ள எஙகள தைளத்தில் 
இ்ணயச்பசால்லுஙகள.

தைரச்சானறுகளுடன பசயல்்படும ஒடடுபமைாத்தை மைரச்பசக்கு எணபணய நிறுேனஙக்ள 
ஒலர இடத்தில் பகாணடு ேருகில்றாம.

யாருக்லகனும எணபணய லதை்ேயாக இருநதைால் இநதை தைளத்திலலய ோஙகுஙகள. 
உஙகளுக்காக ஒடடுபமைாத்தை எணபணய நிறுேனஙக்ளலய ஒலர இடத்தில் பகாணடு 
ேருகினல்றாம.

நனறி!
அனபுடன

பசல்ேமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

லமைலும வி்பரஙகளுக்கு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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்கமரயும் உரங்களின பயன்கள்:
• திட ேடிே க்ரயும உரஙகள 

லசமிப்புக் கிடஙகுகளில் 
்ேப்்பதைறகும ோகனஙகளில் 
ஏறறிச் பசல்ேதைறகும ஏற்றதைாகும.

• சீரான அளவில் இடப்்படும உரஙகள 

வீணாகாமைல் பசடிகளுக்குப் 
்பயன்படுகி்றது.

• உரத்லதைாடு பூச்சி மைருநது மைறறும 
பூஞசாண மைருநதுக்ளயும கலநது 
அளிக்க முடியும.

• உரப்்பயன்பாடடு அளவு

்த்து மேலாணறே

நுணநீர்ப்்பா்னத்தில் கறரயும் உரஙகளும் 
ேறறும் ்பயன்்படுத்தும் முறைகளும்

(்பகுதி-2)

அ. சாதாரண உரங்கள் மூலம் 30.50 % 20 % 50 %
ஆ. ்கரரயும் திட உரங்கள் மூலம்    95 % 45 % 85 %

•  மைண்ணயும நிலத்தைடி நீ்ரயும மைாசு்படுத்தைாது.

்கமரதி்றன வ்காண்ட இரசாயன உரத்திற்கும் சாதாரண 
உரத்திற்கும் உள்ள வெறுபாடு்கள்

வ.எண ப�ொருள் ்க்ரயும் உரங்கள் சொ்ொரணை உரங்கள்

01. ்கரரயும்திறன் நீாில் உடனடியா்க 
்கரரயும் எளிதில் ்கரரயாது

02. அடர் திரவ ்கரரசல் 

10-17 சத ்கரரசல் வரர 
தயார் சசயயலாம். 

வடி்கடடத்  
ததரவயில்ரல

்கரரசல் தயார் சசயய அதி்க 
நாள் ததரவப்படும்.  
அடிக்கடி வடி்கடட 

தவண்டும்.
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03. சத்துத் து்கள்்களின் 
வி்கிதம்

சத்துத் து்கள்்கள்  
சீரா்கப்பரவி இருககும்

சத்துத் து்கள்்கள் சீரா்க ்பரவி 
இருக்காது மணிசசத்தானது, 
உரத்தின் ்கலரவயிலுள்ள 

மறற தவதிபச்பாருட்கதளா்க-
டு தசர்ந்து ஒன்றிவிடும். 

04. ்கரரய எடுத்துக 
ச்காள்ளும் தநரம்; 5-7 நிமிடங்கள் 

12-24 மணி்கள் (20.25) 
சசன்டி்கிதரடு சவப்பநிரலடு-

யில்)

05. வடித்தல் ததரவயில்ரல 3-4 முரற வடிக்க தவண்டும் 

06. 1 சத ்கரரசலின் ்கார 
அமிலத்தன்ரம 3.5-5.5 அமிலத்தன்ரம 5-8 சமநிரல ்காரத்தன்ரம

07. உபபுக குறியீடு 40-50
75-95 ச்பாடடாஷ் 

தன்ரமரயப ச்பாறுத்து 
மாறும் 

08. சத்து இழபபு மி்கச சசாற்பம் அதி்கம்

09. தவரலயாள் ததரவ குரறவு அதி்கம்

10. தவறு தநர்வதற்கான 
சாத்தியம் இல்ரல அதி்கம்

11. சதளிக்க 
ததரவயான சகதி குரறவு அதி்கம்

12.
உரமிடுதல் மறறும் 

சசடிககு உரம்  
சசன்றரடயும் தநரம்

குரறவு அதி்கம்

13.
சசடியின்  

்பருவத்திறத்கற்ப 
அளிக்க 

இயலும் இயலாது
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திரே உரஙக்ள பசாடடு 

நீரப்்பாசனம மூலம பசலுத்தை ்பயன்படும 

உ்பகரணஙகள

 நீரில் க்ரயும உரஙக்ள பசாடடு 

நீரப்்பாசனம மூலம பசலுத்துேதைறகு 

ப்பாதுோக மூனறு உ்பகரணஙகள 

்பயன்படுத்தைப்்படுகி்றது. அ்ேயாேன

உரத்வதாடடி

இதில் 60 லிடடர முதைல் 90 லிடடர 

ே்ர பகாளளளவு உளள பதைாடடிகள 

உணடு. ப்பாதுோக, பசாடடுநீர 

உரப்்பாசனத்தில் மிகவும அதிகமைாக 

உரத்பதைாடடி மூலம உரம 

பசலுத்தைப்்படுகி்றது. உரத்பதைாடடியானது 

பசாடடு நீரப்்பாசன அ்மைப்பின பிரதைான 

குழாயகளுக்கு முனபு ேடிகடடிக்கு, முன 

இ்ணக்கப்்படடிருக்கும. நீரப்்பாசன 

நீரின ஒரு ்பகுதி மைடடும 

உரத்பதைாடடியினுள பசனறு 

உரக்க்ரசலுடன பேளிலயறி பிரதைான 

குழாயகள மூலம பசடிகளுக்கு எடுத்துச் 

பசல்கி்றது. இமமு்்றயில் நீரில் க்ரயும 

திட உரஙக்ளக் க்ரக்க அதிகப்்படியான 

நீர ்பயன்படுத்தைப்்பட லேணடும. நீரின 

அழுத்தைம 1.00 கிலலா கிராம பச.மீ 

அளவு கு்்றநதைாலும சீராக உரத்தி்னக் 

கலநது அளிக்கேல்லது. திரே உரம 

பசல்லுமல்பாது சுமைார 0.2 கிலலா 

அழுத்தைத்்தைக் கு்்றக்கும.

வெனசுரி

்பாசன நீர பேனசுரி கருவி மூலம 

பசல்லும ல்பாது அழுத்தைக் கு்்றவு 

ஏற்படுேதைன மூலம உரக்க்ரச்ல 

உறிஞசி குழாய மூலம பசலுத்துகி்றது. 

இது மைற்ற உ்பகரணஙக்ளக் காடடிலும 

வி்ல கு்்றவு (சுமைார ரூ.1000). 

ஆனால், உரம பசலுத்தை ப்பாதுோக 

அதிக லநரம எடுத்துக் பகாளேதுடன 

அழுத்தைக் கு்்றவு (சுமைார 1 கிலலா, 

பச.மீ ே்ர) அதிகமைாகக் காணப்்படும.

உரம் வசலுத்தும் ்கருவி

உரம பசலுத்தும கருவி, 

உரக்க்ரச்ல பதைாடடியிலிருநது 

உறிஞசி பிரதைான குழாயினுள 

அழுத்தைத்துடன பசலுத்துகி்றது. 

உரக்க்ரச்ல பசலுத்தும அளவு ்பாசன 

நீரின விகிதைத்திறகு ஏற்றோறு 

அ்மைகின்றது. எனலே நீர மைறறும 

உரக்க்ரசலின விகிதைாச்சாரம எப்ல்பாதும 

ஒலர அளவில் இருக்கும. மைற்ற 

உ்பகரணஙக்ளக் காடடிலும வி்ல 

அதிகமைாக இருப்்பதுடன ்பயன்படுத்துேதும 

சறறு கடினம.

நீரேழி உரஙக்ள நீரில் 

க்ரக்குமல்பாது கேனிக்க லேணடிய்ே

• ்நடலரட உரஙக்ள தை்ழச்சத்தைாக 
்பயன்படுத்துமல்பாது லேர மூலம 
்நடலரட சத்து தைணடு மைறறும 
இ்லக்குச் பசல்கி்றது. அஙகு 
்நடலரட ரிடக்லடஸ் 
என்சமகளின உதைவியுடன 
்நடலரட சத்து அலமைானியாோக 
மைாறி பின பசடிக்கு ்பயன்படுகி்றது. 
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இளஞபசடிகள ஒரு மைாதைத்திறகு 
கு்்றோக இருக்குமல்பாது 
அேறறில் ்நடலரட ரிடக்லடஸ் 
என்சம இருக்காது. எனலே நடவு 
பசயதை ஒரு மைாதைம ே்ர உளள 
இளஞபசடிகளுக்கு தை்ழச் 
சத்தி்ன அலமைானியம ேடிவில் 
உளள உரமைாக இடலேணடும.

• பசடி ேளரும ல்பாது, ்நடலரட 
சத்து வி்ரவில் பசடி 
எடுத்துக்பகாளேதுடன பசடியின 
உளலளயும வி்ரவில் நகரும 
தைன்மை பகாணடது என்பதைால் 
லேர எளிதைாக உறிஞசுக் பகாளளும. 
எனலே தை்ழச்சத்தி்ன 
அலமைானியம மைறறும ்நடலரட 
ேடிவில் 40 மைறறும 60 சதைவீதைம 
என்ற அளவில் ்பயன்படுத்தைலாம. 
தை்ழச்சத்தி்ன யூரியாோக 
்பயன்படுத்தும ல்பாது யூரியா, 
அலமைானியம காரல்பாலனடடாக 
சில மைணி லநரஙகளிலலலய மைாறி 
அலமைானியம ேடிவில் பசடிக்கு 
கி்டக்கி்றது.

• உரஙக்ள பகாஞசம பகாஞசமைாக 
நீரில் விடடு க்ரக்க லேணடும. 
நீ்ர உரத்தில் ஊறறி க்ரக்கக் 
கூடாது. குறிப்்பாக அமில திரே 
உரஙக்ள நீரில் ஊறறிக் க்ரக்க 
லேணடும. எ.கா. ்பாஸ்்பாரிக் 
அமிலம.

• சல்ல்பட உளள நீரில் க்ரயும 
உரஙக்ள கால்சியம உளள 

உரஙகளுடன லசரத்து 
்பயன்படுத்தைக்கூடாது. அவோறு 
்பயன்படுத்தினால் கால்சியம 
சல்ல்பட எனப்்படும ஜிப்சம உருோகி 
அடியில் தைஙகிவிடும.

• கடினத் தைன்மையுளள நீ்ரப் 
்பாசனத்திறகு ்பயன்படுத்தும ல்பாது 
சல்ல்பட, ்பாஸ்ல்பட ல்பான்ற்ே 
உளள உரஙக்ள 
்பயன்படுத்துே்தை தைவிரக்க 
லேணடும. ஏபனனில் கடின நீரில் 
உளள கால்சியம மைறறும மைக்னீசியம 
ல்பான்ற்ே நீரிலுளள சல்ல்பட 
மைறறும மைக்னீசியம ல்பான்றேறறுடன 
இ்ணநது ஜிப்சம, மைறறும எப்சம 
ல்பான்ற உப்புக்களாக ்படிநது 
விடும.

• மைணிச்சத்து உரஙகளான லமைாலனா 
அலமைானியம ்பாஸ்ல்பட (12-61-0), 
்ட அலமைானியம ்பாஸ்ல்பட, 
லமைாலனால்பசிக் ப்பாடடாசியம 
்பாஸ்ல்பட (0-52-34), ்பாஸ்்பாரிக் 
அமிலம மைறறும ்பயன்படுத்தைலாம. 
ஆனால் அேற்்ற அதிகமைான 
அளவில் கடின நீரில் 
க்ரக்குமல்பாது நீரில் க்ரயாமைல் 
அடியில் தைஙகும ோயப்பு உணடு.

• ்பாசன நீரின அமில காரத்தைன்மை 
(pH) கு்்றோக இருக்குமல்பாது 
மைடடுலமை ்பாஸ்்பாரிக் அமிலத்்தை 
மைணிச் சத்துக்காக ்பயன்படுத்தை 
லேணடும. ஏபனனில் நீரின அமில 
காரத்தைன்மை (pH) அதிகமைாக 
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கட்டுரையாளரகள்

ரவ. ஹரிஹைசுதன், 
பூ. மு. ்சணமுகம், ்மறறும் ஆ. விெயபிைோகர,

லேளாண்மை கல்வி நிறுேனம, 

குமுளுர - 621 712, திருச்சி. 

மினனஞசல்: tnauhari@gmail.com

இருக்குமல்பாதும ஜிப்சம மைறறும 
எப்சம உப்புக்களாக மைாறி அடியில் 
தைஙகி விடும.

• ப்பாடடாசியம உரஙகள ப்பாதுோக 
நீரில் எளிதைாகக் க்ரயக் கூடிய்ே. 
ஆனால் ப்பாடடாசியம சல்ல்பட 
்பயன்படுத்துமல்பாது, நீரில் 
கால்சியம மைறறும மைக்னீசியம 
உப்புக்கள இல்லாதைோறு ்பாரத்துக் 
பகாளளலேணடும. ஏபனனில் 
ப்பாடடாசியம சல்ல்பட உரத்தின 
க்ரதி்றன மிகவும கு்்றவு. 
அதிலும கடின நீரின கால்சியம 
மைக்னீசியம ஆகியேறறுடன 
இ்ணநது க்ரயாமைல் அடியில் 
தைஙகி விடும.

 இமைெழி மூைம் தரப்படும் 
வதளிப்பு உரங்கள்

க்ரதி்றன பகாணட உரஙக்ள 

பசாடடு நீரப்்பாசனத்தின மூலம 

பகாடுக்கும ல்பாது சத்துக்கள 

வீணாகாமைல் பசடிக்குக் கி்டப்்பதுடன, 

பசடியும முழு்மையாக உறிஞச முடிகி்றது. 

ஆனால் மைணணின அமில காரத்தைன்மை 

(pH) அதிகமைாக இருநதைால் மைணணில் 

சத்துக்கள இருநதைாலும பசடியினால் 

சரியாக உறிஞச இயலாது. 

ப்பரும்பான்மையான விேசாய நிலஙகள 

கார மைணணாகலே இருப்்பதைனால் 

சத்துக்கள ்பற்றாக்கு்்றயானது பசடியில் 

அதிகமைாகக் காணப்்படும. குறிப்்பாக, 

நுணணூடடச் சத்துக்கள ல்பாரான, 

இருமபு, துத்தைநாகம, மைாஙகனீசு, காப்்பர 

மைறறும கால்சியம ல்பான்ற்ே 

காரமைணணில் இருநதைாலும, அேற்்ற 

பசடியால் உறிஞச முடியாது. இத்தை்கய 

நி்லயில், பசடியின நுணணூடடச் சத்து 

்பற்றாக் கு்்றயி்ன ல்பாக்க இ்லேழி 

மூலம பதைளிப்்பது அேசியமைாகி்றது. 

இவோறு பதைளிப்்பதைன மூலம ்பயிருக்குத் 

லதை்ேயான சத்துக்கள லநரடியாக 

இ்லகளின மூலம பசடிக்குக் 

கி்டக்கி்றது.      நு ண ணூ ட ட ச் 

சத்துக்கள மைடடுமினறி, முதைன்மை 

உரஙகளும கூட சில சமையஙகளில் 

இ்லேழி மூலம பதைளிப்்பதைனால் 

பசடியின சத்துக்களின லதை்ே 

சரிபசயயப்்படுகி்றது.

-முற்றும்...

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

இநதை தை்லப்பு புவி 

பேப்்பமையமைாேதைால் பூச்சிகளின 

இயக்கவியலில் ஏற்படும தைாக்கத்்தை 

விளக்குகி்றது. புவி பேப்்பமை்டதைலின 

வி்ளோக காலநி்ல மைாறு்பாடு, ே்றடசி, 

ேளிமைணடல பேப்்பநி்ல அதிகரிப்பு, 

மை்ழப்ப்பாழிவு மைாற்றஙகள, 

்பனிப்்பா்்றகள உருகுதைல், கடல் 

மைடடத்தில் உயரவு, கடல் பேப்்பம 

அதிகரிப்பு, காறறின ஈரப்்பதைத்தில் 

மைாற்றம, கரியமில ோயுக்களின அளவில் 

மைாற்றம ஆகிய்ே நிகழகி்றது. இநதை 

மைாற்றம பூச்சிகளின இயக்கவியல் மீது 

லநரமை்்றயான மைறறும எதிரமை்்றயான 

வி்ளவுக்ள ஏற்படுத்துேதைாகக் 

கணடறியப்்படடுளளது. இது ்பயிர 

்பாதுகாப்பு நடேடிக்்ககளின 

பசயல்தி்ற்னக் கு்்றக்கி்றது. லேளாண 

பூச்சியியலில் ஒரு முக்கியமைான 

அளவுலகாலாக எடுத்துக் பகாளள 

லேணடிய அேசியத்்தை இது 

உருோக்குகி்றது. 

பூச்சிகளின புவியியல் ேரமபில் 

விரிோக்கம, பூச்சி - புரேலன ்பயிர 

இ்டயிலான ஒத்தி்சவு மைாற்றஙகள, 

பூச்சி - தைாேர இ்டவி்ன மைாற்றஙகள, 

மைாறறு ்பயிரகள புரேலன ்பயிராக 

மைாறுதைல், பூச்சிகளின வி்ரோன 

ேளரச்சி மைறறும ேளரச்சி விகிதைஙகள, 

ேளரும ்பருேத்தில் நீடடிப்பு, 

லேட்டயாடும சாளரம கு்்றதைல் மைறறும 

பூச்சி இனஙகள மைத்தியில் 

்பனமுகத்தைன்மை ஆகிய்ே பூச்சிகள 

மீது காலநி்ல மைாற்றத்தின தைாக்கம 

ஆகும.

தளிர் படமட ெண்டு

ஒரு ேருடத்தில் ்பல தை்லமு்்றகள 

பகாணட பூச்சிகளின ோழக்்க சுழறசி 

காலநி்ல மைாற்றஙகளால் அதிகமைாக 

சுறறுசசூழல்

புவி சவப்்பேறைைலினால் பூசசிகள் மீது 
காலநிறல ோறைத்தின் ைாககம்

புவி வெப்பைமடதல்
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நிரணயிக்கப்்படுகி்றது. தைளிர ்பட்ட 

ேணடு ேருடத்திறகு ஒரு தை்லமு்்ற்ய 

மைடடுலமை பகாணடுளளது. ஆனால் 

இரணடாேது தை்லமு்்ற ஸ்வீடனின 

பதைறகு ்பகுதிகளில் பதைாடஙகப்்படடுளளது. 

காலநி்ல மைாற்றத்தின காரணமைாக 

பேப்்பநி்ல 2.4o C முதைல் 3.8oo C 

ே்ர அதிகரித்தைலதை இதைறகுக் காரணம. 

அதைன வி்ளோக ேளரச்சி மைறறும 

ேளரச்சி விகிதைம அதிகரிப்்பதைால் 

்பயிரகளுக்கு அதிக லசதைம ஏற்படுகி்றது. 

 தளிர் படமட ெண்டு

பூச்சிகள மீது ஏற்ற இ்றக்கமைான 

பேப்்பநி்லயின வி்ளவு

ஏற்ற இ்றக்கமைான பேப்்பநி்லயால் 

ேடக்கு லநாக்கி பூச்சிகளின இடமப்பயரவு, 

ஆக்கிரமிப்பு பூச்சிகளின அறிமுகம, 

ஒடடுணணித்தி்றன கு்்றதைல் ஆகிய்ே 

நிகழகி்றது.

ஏடிஸ் ஈஜிப்டி வ்காசு

ஏடிஸ் ஈஜிப்டி 

ப க ா சு க் க ளி ன 

தைாக்கம பதைறகு 

கனடா பேப்்பமைாக 

இருப்்பதைால் ேடக்கு 

கனடா்ே விட 

அ தி க மை ா க 

க ா ண ப் ்ப ட ட து . 

இப்ல்பாது ேடக்கு 

்பகுதிகளும பேப்்பமை்டகின்றன. 

இதைனால் ஏடிஸ் ஈஜிப்டியின இடமப்பயரவு 

ேடக்கு கனடா்ே லநாக்கி 

தளிர் படமட ெண்டு

ஏடிஸ் ஈஜிப்டி வபாறி ெண்டு        

்காயத் துமளப்பான
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அதிகரித்தைலதைாடு படஙகு, மைலலரியா 

ல்பான்ற பகாடிய லநாயக்ளயும 

பகாணடு பசல்கி்றது. இதிலிருநது, ஏற்ற 

இ்றக்கமைான பேப்்பநி்லயும பூச்சி 

இடமப்பயரவுக்கு ்பஙகளிக்கி்றது 

என்பதும பதைளிோகி்றது.

்காயத் துமளப்பான

உயரநதை கரியமில ோயுக்களால் 

பசடிகளில் உளள கரியமிலம: ் நடரஜன 

சதைவீதைம மைறறும ஊடடச்சத்து தைரம 

மைாறுகி்றது. இது காய து்ளப்்பான 

புழுக்களின அதிகரித்தை உணவு நுகரவு, 

புழுக்களின எ்டயில் அதிகரிப்பு, 

கூடடுப்புழு எ்டயில் அதிகரிப்பு, ேளரும 

்பருேத்தில் நீடடிப்பு ஆகியேறறிறகு 

ேழிேகுக்கி்றது. அதைன வி்ளோக 

ேளரச்சி மைறறும ேளரச்சி விகிதைம 

அதிகரிப்்பதைால் ்பயிரகளுக்கு அதிக 

லசதைம ஏற்படுகி்றது.

்காயத் துமளப்பான

�னமை்கள்

ப்பாறி ேணடுகளின லேட்டயாடும 

தி்றன அதிகரித்தைல், அசுவுனிகளால் 

அலாரம ப்பலராலமைானகள கு்்றோக 

சுரக்கப்்படுேதைால் ்பச்்ச கணணாடி 

இ்றக்்கப் பூச்சியின பசயல் தி்றன 

லமைம்படுதைல், பசடிகளில் கரியமிலம 

சாரநதை தைாேர ்பாதுகாப்பு தி்றனகள 

லமைம்படுதைல், ்நடரஜன சாரநதை தைாேர 

்பாதுகாப்பு தி்றனகள லமைம்படுதைல் மைறறும 

ல்பசிலஸ் துரிஙபஜனசிஸ் பசயல் தி்றன 

லமைம்படுதைல். 

பூச்சி இயக்்கவியல் மீது 
ெ்றடசியின விமளவு

ே்றடசியால் தைாேரத்தின 

ஊடடச்சத்து மைடடத்தில் ஏற்படும 

மைாற்றஙகள புழுக்களின அதிகரித்தை 

உணவு நுகரவு, புழுக்களின எ்டயில் 

அதிகரிப்பு, ேளரும ்பருேத்தில் நீடடிப்பு 

ஆகியேறறிறகு ேழிேகுக்கி்றது. தைாேர 

்பாதுகாப்பு மு்்றகளின பசயல் தி்றன 

கு்்றேதைால் பூச்சி தைாக்குதைலுக்கு மிகவும 

ஏதுோன நி்ல உருோகி்றது.

ஆைணக்கு ்காெடிப்புழு

அதிகரித்தை உணவு நுகரவு, 

புழுக்களின எ்ட அதிகரிப்பு, கூடடுப்புழு 

எ்ட அதிகரிப்பு, ேளரும ்பருேத்தில் 

பச்மச ்கண்ணாடி 
இ்றக்ம்கப் பூச்சி
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கட்டுரையாளரகள்

நீடடிப்பு ஆகியேறறிறகு ேழிேகுக்கி்றது. 

இது ஆமைணக்கு காேடிப்புழுவின 

ேளரச்சி அளவுருக்க்ள தூணடியுளளது. 

அதைன வி்ளோக ்பயிரகளுக்கு அதிக 

லசதைம ஏற்படுகி்றது.

பூச்சி்கள் மீது ைமழப்வபாழிவின 
தாக்்கம்

அதிக ஈரப்்பதைம மைறறும 

மை்ழப்ப்பாழிவு சில பூச்சிகளின 

இனப்ப்பருக்கத்்தை ஆதைரிக்கி்றது 

(அசுவுனி பூச்சிகள). ஆனால் 

இ்லப்ல்பன மைறறும பேள்ள ஈக்கள 

்பலத்தை மை்ழயால் அகற்றப்்படடு 

பகால்லப்்படுகின்றன. சிகப்புக் 

கம்பளிப்புழுவின தைாக்கம கனமைான 

மை்ழயுடன லநரமை்்ற பதைாடரபு்டயது 

என்பது கணடறியப்்படடுளளது.

பும்கயான

இயல்்்ப விட 10% மை்ழப்ப்பாழிவு 

அதிகரிப்்பதைன மூலம பு்கயான 

தைாக்குதைலும லநரமை்்றயாக அதிகரிக்கி்றது 

மைறறும 10% மை்ழப்ப்பாழிவுடன 1oC 

பேப்்பநி்ல அதிகரிப்்பதைால் பு்கயான 

ப்பருமைளவில் ப்பருகுேதைாக 

கணடறியப்்படடுளளது.

  முடிவுமர

புவி பேப்்பமை்டதைல் பூச்சி 

இயக்கவிய்ல லநரமை்்றயாகவும 

எதிரமை்்றயாகவும ்பாதிக்கி்றது. எனலே 

பூச்சி லமைலாண்மை தைநதிரஙகள 

ந்டமு்்றயில் உளள நி்லக்கு ஏற்ப 

லமைம்படுத்தைப்்பட லேணடும. ்பயன தைரும 

பூச்சிகள (்படடுப்புழு, லதைனீ) மைறறும 

இயற்க எதிரிகள (ஓடடுணணிகள 

மைறறும இ்ர விழுஙகிகள) அதிக 

அளவில் ்பாதிக்கப்்படுகின்றன. ்பயிர 

்பாதுகாப்பு ந்டமு்்றகளின 

பசயல்தி்ற்ன லமைம்படுத்துே்தை 

்மையமைாகக் பகாணடு வி்ளவுக்ள 

்கயாள கூடுதைல் ஆராயச்சி 

லமைறபகாளளப்்பட லேணடும.

்ச. பலகா பிரியங்கா  1, 
இைா.விபைாத்  2 ்மறறும் வா. இைா. ்சாமிநாதன்  3  

1 பூச்சியியல் து்்ற, தைமிழநாடு லேளாண்மைப் ்பல்க்லக்கழகம, 
லகா்ே - 641 003. 

2 லேளாண்மைக் கல்வி நிறுேனம,  
தைமிழ நாடு லேளாண்மை ்பல்க்லக்கழகம, திருச்சி

3 பூச்சியியல் து்்ற, 
லதைாடடக்க்ல கல்லுரி மைறறும ஆராயச்சி நி்லயம, திருச்சி.

மினனஞசல்:  rvinothagri@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=rvinothagri@gmail.com
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கைநை மின்னைழுககான வா்கர்களின் கருத்துககள்

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!

ேணக்கம! அக்ரிசக்தி மினனிதைழ 
பசம்மையாக லேளாண நுட்பஙக்ள 
பேளியிடடு ேருேது மைகிழச்சி. பதைாடரநது 
உழேரகளின பேறறிக்க்தைகள, 
லேளாண பிரச்ச்னகள குறித்தை 

கடடு ர்க்ள பேளியிட லேணடுகில்றன. 
பதைாடரநது சி்றப்்பாக இயஙக 
ோழத்துக்கள.

-்கண்ணன, ஆத்தூர்.
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கார்டூன் வழி மவளாணறே
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வசா. ஹரிஹரன
இளநிமை வெளாண்மை இறுதியாண்டு ைாணெர், அண்ணாைமைப் பல்்கமைக்்கழ்கம். 

மினனஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

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

ஆர.வி.எஸ் ேத்்மாவதி 
வதாடடக்்கமைக் ்கல்லூரி, திண்டுக்்கல்.  

மினனஞசல்: l.meena2795@gmail.com

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

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அக்ரிசக்தியின கடநதை 
மினனிதைழகள ்பல்லேறு 

தைரப்்படட ோசகரகளிடம பசனறு 
லசரநதுளளது. அக்ரிசக்தி 
மினனிதைழ துேஙகி 26 இதைழக்ள 
பேறறிகரமைாக கடநதுளளது. 
ேருகின்ற காரத்தி்க மைாதைத்தில் 
இருநது  மைாதைபமைாரு மு்்ற 
அச்சிதைழாக அக்ரிசக்தி பேளிேர 
இருக்கி்றது. விேசாயம 
இ்ணயதைளம மைறறும விேசாயம 
பசயலி துேஙகி ஆறு ஆணடு 
காலம முடிநது ஏழாம ஆணடில் 
அடி எடுத்து ் ேத்திருக்கில்றாம. 
பதைாடரநது எஙக்ள லமைம்படுத்திக் 
பகாளள உறுது்ணயாய உளள 
ோசகரகள மைறறும 
்பயனாளரகளுக்கு நனறி. 
உஙகளு்டய சநலதைகஙக்ள 
எஙகளின முகப்்பக்கம அல்லது 
மினனஞசல் அல்லது அ்லல்பசி 
ோயிலாகவும லகடகலாம, 
சநலதைகஙகளுக்கு லேளாண 
ேல்லுநரகளிடம ்பதில் ப்பறறு 
தீரவுக்ள ேழஙகுகில்றாம.

ஒவபோரு ோரமும 
பேளளிகிழ்மை கா்ல 6 மைணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ற 
எஙகளது இ்ணயதைளத்திலும 
மைறறும விேசாயம பசயலியிலும 

மினனிதை்ழ பேளியிடுகினல்றாம. 
எனலே எஙகளது பசயலி்ய 
தைரவி்றக்கம பசயது ் ேத்திருநதைால் 
அதுலே உஙகளுக்கு இதைழ 
பேளியாே்தையும மைற்ற 
லேளாண்மை சாரநதை 
பசயதிக்ளயும அறிவிப்பில் 
காடடும. இதைனமூலம நீஙகள 
எளிதில் எஙகளது மினனிதை்ழ 
்படிக்க மைறறும பின்பற்ற முடியும. 
விேசாயிகளும, லேளாண 
மைாணேரகளும, விஞ்ானிகளும, 
ல்பராசிரியரகளும, லேளாண 
பதைாழில் மு்னலோரகளும 
பதைாடரநது அக்ரி சக்தி இதைழுக்கு 
தைஙகளு்டய கருத்துக்கள, 
கடடு ர்கள மைறறும விளம்பரஙக்ள 
ேழஙகி எஙக்ள 
லமைம்படுத்திக்பகாளள உதைவுமைாறு 
லகடடுக்பகாளகில்றன.

ஆசிரியர் ்பககம்

- சி்றப்்பாசிரியர, அக்ரி சக்தி.

http://www.vivasayam.org/
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