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அங்க்க  வேளாண்மையில்  தரச்ான்று

நன்்மை ச்ய்யும் பூசசி்கள்

வ்லம் மைாேட்டத்தில் ் பவபாட்டா ் ாகுபடி மு்ை்கள்
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ஆெண பராைரிப்பு:

அங்க்க வேளாண் சான்றளிப்பில் 
ஆேண பராமரிப்பு மி்க முக்கிய 

பஙகு ேகிக்கி்றது. பண்்ண சாகுபடி 
மற்றும் பதப்படுத்தும் மு்்ற்கள், 
இடுபபாருள், வி்ளபபாருள் குறித்த 
த்கேல்்க்ளப் பதிவு பசய்து தர 
வேண்டும். அங்க்க விேசாய 
பண்்ண்களில் கீழக்்கண்்ட 
ஆேணங்க்ள, பதிவேடு்க்ளப் 
பராமரிக்்க வேண்டும்.

1. பண்்ண ே்ரப்டம்.
2. பண்்ண வி்ளநிலங்க்ளக் 

குறித்த ்க்டநத மூனறு 
ஆண்டு்களின விபரங்கள்.

3. பண்்ணயில் வமற்ப்காள்ளப்படும் 
பசய்மு்்ற்கள்.

4. இடு பபாருட்கள் பதிவேடு.
5. வி்ள பபாருட்கள் பதிவேடு.
6. அறுே்்டப் பதிவேடு.
7. வசமிப்புப் பதிவேடு.
8. விற்ப்ைப் பதிவேடு.

9. குறியீடடு அட்்ட குறித்த பதிவேடு.

    இநத ஆேண பராமரிப்பு மூலம் 
சானறிதழ பபற்்ற வதாட்டங்களின 
வி்ளபபாருள்்களில் ஏதாேது தேறு 
வேரநதால் அத்ைக் ்கண்டுபிடித்து 
நிேரத்தி பசய்ய முடியும்.

சான்றளிப்பு  நிறுெனம்:
மத்திய ேரத்த்க அ்மசச்க 

விதிமு்்ற்களினபடி ேம் ோடடில் அங்க்க 
வேளாண் சான்றளிப்பு ேழஙகி ேருகின்ற 
அல்லது ேழங்க விரும்புகின்ற எநத ஒரு 
உள்ோடடு அல்லது பேளிோடடு 
நிறுேைமும் மத்திய ேரத்த்க 
அ்மசச்கத்தில்  அஙகீ்காரத்்தப் 
பப்றவேண்டும்.

சானறிதழ்  வபறும்  மும்றகள்:
சானறிதழ பப்ற விரும்பும் அங்க்க 

வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் மத்திய 
ேரத்த்க  அ்மசச்கத்தால் 
அஙகீ்கரிக்்கப்பட்ட சான்றளிப்பு 
நிறுேைத்்த பதா்டரபு ப்காள்ள 

அங்க்க  வேளாண்மையில்  தரச்ான்று

்ான்று  (பகுதி-2)
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வேண்டும். உ்டவை சான்றளிப்பு நிறுேைம் 
விண்ணப்ப படிேம், ்கட்டண மு்்ற்கள், 
உற்பத்தி மு்்ற்கள், ஆய்வு மற்றும் 
சான்றளிப்பு ேழிமு்்ற்கள், தண்்ட்ை்கள் 
மற்றும் வமல்மு்்றயீடு குறித்த 
த்கேல்்க்ள அனுப்பி ்ேக்கும். 
உற்பத்தியாளர்கள் விண்ணப்பப் 
படிேத்்த பூரத்தி பசய்து அதனு்டன 
்க்டநத மூனறு ேரு்டங்களா்க 
பண்்ணயில் ்க்்டபிடித்த மண், நீர, 
பூசசி, வோய் மற்றும் வி்ளபபாருட்க்ளப் 
பதிவு பசய்யும் மு்்ற்கள் வபான்ற்ே 
குறித்த த்கேல்்க்ளயும் அனுப்ப 
வேண்டும். அதன பின சான்றளிப்பு 
நிறுேைத்திற்கும், உற்பத்தியாளருக்கும் 
இ்்டவய சான்றளிப்பு ஒப்பநதம் 
்்கபயழுத்தி்டப்படுகி்றது.

பினைர சான்றளிப்பு நிறுேைம் 
தைது ஆய்ோள ர் அனுப்பி பண்்ண்ய 
ஆய்வு பசய்யும் ஆய்ோளர தைது 
சிபாரிசு்டன கூடிய ஆய்வு அறிக்்்க்ய 
சான்றளிப்பு நிறுேைத்திற்கு அனுப்பி 
்ேப்பார. பண்்ண ஆய்வின வபாது 
வத்ேப்பட்டால் மண், இ்ல, த்ழ 
மற்றும் வி்ள பபாருள்்கள் 
இடுபபாருள்்கள், பூசசிக் ப்கால்லி்கள் 
்கலநதுள்ளைோ எனறு 
்கண்்டறியப்படுகி்றது. அதனபின 
சான்றளிப்பு நிறுேைம் ஆய்வு 
அறிக்்்க்ய மதிப்பீடு பசய்து 
அதைடிப்ப்்டயில் சானறிதழ 
ேழஙகுகின்றது. இசசானறிதழ 
ஓராண்டுக்கு மடடுவம பசல்லுபடியாகும். 
ஆண்டுவதாறும் ஆய்வு வமற்ப்காள்ளப்படடு 
சானறிதழ ேழங்கப்படுகின்றது.

சான்றளிப்பு நிறுேைம் அங்க்க 
வேளாண் சானறித்ழ தனி ேபருக்வ்கா 

அல்லது குழுக்்களுக்வ்கா (உழேர 
குழுக்்கள் உழேர சங்கங்கள், தனைாரேத் 
பதாண்டு நிறுேைங்கள், அரசு சாரா 
நிறுேைங்கள்) ேழஙகி ேருகின்றது.

தனிநபர் சான்றளிப்பு:
சானறிதழ பப்ற விரும்பும் தனிேபர 

உற்பத்தியாளர்கள் வேரடியா்க சான்றளிப்பு 
நிறுேைத்்த அணுகி சான்றளிப்பு 
ஒப்பநதம் பசய்து ப்காள்ளலாம். 
சான்றளிப்பு நிறுேை ஆய்வுக்குப் பின 
சானறித்ழ தனிேபர பபயரில் 
ேழங்கப்படுகி்றது. தனிேபர உற்பத்தியாளர 
சிறு விேசாயியா்க இருக்கும் படசத்தில் 
அங்க்க வேளாண் வி்ள பபாருட்களின 
அளவும் கு்்றோ்கவும் இருக்கும். 
ஆதலால் வி்ளபபாருட்க்ள விற்ப்ை 
பசய்ேதில் பிரசச்ை ஏற்படுகி்றது.

குழு சான்றளிப்பு:
விேசாய குழுக்்கள், விேசாய 

சங்கங்கள், தனைாரே பதாண்டு 
நிறுேைங்கள் மற்றும் அரசு சாரா 
நிறுேைங்கள் வபான்ற்ே குழு 
சான்றளிப்பின கீழ ேருகி்றது. குழுவில் 
உள்ள அங்க்க விேசாயி்களின சாரபில் 
குழுோைது சான்றளிக்கும் நிறுேைத்்த 
அணுகி சான்றளிப்பு ஒப்பநதம் பசய்து 
ப்காள்கி்றது. சான்றளிப்பு நிறுேைம் 
ஆய்விற்கு பின சானறித்ழ குழுவின 
பபயரில் ேழஙகுகி்றது.

குழு சான்றளிப்பில் உள்்கடடுப்பாடடு 
அ்மப்பு மி்கவும் சி்றப்பா்க பசயல்ப்ட 
வேண்டும். அதாேது குழுவில் உள்ள 
ஒவபோரு உறுப்பிைர விேசாயியின 
வதாட்டத்்தயும் வமற்கூறிய தனைாரேத் 
பதாண்டு நிறுேைங்கள் சங்கங்கள் 
தமக்குள்வள ஆய்வு பசய்து 
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கட்டுரையாளரகள்

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

ஜ்சல்வி. ்ச.கறேகம் ்மறறும் திரு. ே. இைா்மமூரத்தி. 
வேளாண்்மக் ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி நி்லயம், 

தமிழோடு வேளாண்்மப் பல்்க்லக்்கழ்கம், மது்ர-625104. 

மினைஞசல்: chrismary21041969@gmail.com 

ஆய்ேறிக்்்க்ய பாரமரிக்்க வேண்டும். 
சான்றளிப்பு நிறுேைம் குழுவில் உள்ள 
வதாட்டங்க்ள அஙப்கானறும் 
இஙப்கானறுமா்க வதரவு பசய்தும் ஆய்வு 
பசய்தும் ஆேணங்க்ளச சரிபாரத்தும் 
சானறித்ழ ேழஙகுகி்றது. குழுவில் 
உள்ள அ்ைத்து உறுப்பிைர்களும் 
உண்்மயு்டனும், பரஸபர 
ேம்பிக்்்கயு்டனும் பசயல்ப்ட வேண்டும். 
குழுவில் யாவரனும் ஒருேர அங்க்க 
விேசாய விதிமு்்ற்க்ளக் ்க்்டபிடிக்்கத் 

தேறிைால் குழுவின சான்றளிப்பு 
பாதிக்்கப்படும்.

குழு சான்றளிப்பில் 
சானறுக்்கட்டணம் மி்கவும் கு்்றவு 
குழுக்்களில் அதி்க அளவில் அங்க்க 
வேளாண் வி்ள பபாருட்கள் கி்்டக்கும் 
எனபதாலும் குழுவின பபயரில் சானறிதழ 
ேழங்கப்படுேதாலும் குழுோைது வேரடி 
விற்ப்ை அல்லது ஏற்றுமதி பசய்ய 
இயலும். - முற்றும்...

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=chrismary21041969@gmail.com
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மஞசள் ேமது உணவுப் பபாருட்களில் 

நி்றம், சு்ேக் கூடடியா்கவும், 

மருநதுப் பபாருளா்கவும் 

பயனபடுத்தப்படும் பயிராகும். இது 60 

- 90 பச.மீ உயரம் ேளரும் ஒரு பூண்டு 

ே்்கசபசடி. இதன இ்ல்கள் ப்காத்தா்க 

இருக்கும். மஞசளில் குரகுமின எனனும் 

வேதிப்பபாருள் உண்டு. இது மஞசளுக்கு 

நி்றத்்தத் தருேது்டன மஞசளால் 

அ்்டயக்கூடியப் பல்வேறுபட்ட 

பயன்க்ளத் தரும் பபாருளா்க உள்ளது. 

மஞசளில் இ்லப்புள்ளி வோயும் 

அத்ைக் ்கடடுப்படுத்தும் மு்்ற்கள் 

பற்றியும் ்காண்வபாம்.

 நநாயக்காரணி

  இநவோய் ்டாஃப்ரிைா மாக்குலனஸ  

என்ற ஒரு ே்்கப் பூஞ்சயால் 

ஏற்படுகி்றது. இப்பூசணம் ஒரு முழு 

ஒடடுண்ணி ஆகும். இதன பூசண 

இ்ழ்கள் ஊண்ேழஙகியின 

பு்றத்வதாலுக்கும், பு்றத்வதால் உ்்றக்கும் 

இ்்டயிலாை பகுதியில் அல்லது 

பு்றத்வதால் திசுே்்ற்களுக்குள்ளும் 

்காணப்படும்.

நநாயின அறிகுறிகள்

இ்ல்களின இருப் பரப்பிலும் 
புள்ளி்கள் ஏராளமாை எண்ணிக்்்கயில் 
வதானறும், புள்ளி்கள் ேட்ட ேடிவிலும், 
சிறியதா்கவும், 1 - 2 மி.மீ விட்டத்்தக் 
ப்காண்டும், பழுப்பு நி்றத்திலும் 
பதனபடும். இ்ல்கள் இயல்பாை பச்ச 
நி்றத்்த இழநது, சி்கப்பு ்கலநதப் பழுப்பு 
நி்றமா்க மாறி, பினைர மஞசள் நி்றமா்க 
மாறிவிடும். வோயின தீவிரம் அதி்கமாகும் 
வபாது, புள்ளி்கள் விரிே்்டநது, 
ஒனவ்றாப்டானறு இ்ணநது, ஒழுங்கற்்ற 
ேடிேமுள்ள புள்ளி்களா்க மாறும். 
ஆைாலும் இ்ல்களில் சுருக்்கங்கவளா, 
பேளிவு்கவளா ்காணப்படுேதில்்ல. 
தாக்்கப்பட்டச பசடி்கள் மடிநதுப் 
வபாேதில்்ல. புள்ளி்கள் அதி்களவில் 

மைஞ்ளில் இ்லபபுள்ளி வநாயும் 
அத்ைக் ்கடடுபபடுத்தும் மு்ை்களும்

வநாய் வமைலாண்மை
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வதானறி, இ்ல்களின பபரும்பகுதி 
தாக்்கப் படும்வபாது, இ்ல்களின 
ஒளிசவசரக்்்கத்தி்றன மிகுதியா்கப் 
பாதிக்்கப் படுேதால், ம்கசூல் அதி்கம் 
பாதிக்்கப்படும்.  

நநாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
காலநிமலகளும்

நிலத்தில் விழுநதுக் கி்டக்கும் 
வோய்த் தாக்கிய இ்ல்களிலிருநது 
வதானறும் வித்துக்்கள்தான முதலில் 
வோ்யத் வதாற்றுவிக்்கக் கூடியது. 
இரண்்டாம் படசமா்க ்காற்று மூலம் வோய் 
வே்கமா்கப் பரவுகி்றது.

நநாயக்கட்டுப்பாடு

உழவியல் மு்்ற்கள்  : நிலத்தில் 
விழுநதுக் கி்டக்கும் வோய்த் தாக்கிய 
இ்ல்கள் மற்றும் பசடியின பா்கங்க்ள 
அப்பு்றப்படுத்தி, அழித்து வி்ட வேண்டும்.

ைருந்து சிகிச்மச

வபாரவ்டாக் ்கல்ே -  1 சதம் 
அல்லது தாமிர ஆக்ஸி குவளா்ரட 
பூசணக் ப்கால்லி்ய, 1 லிட்டர 
தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் மருநது என்ற 
விகிதத்தில் ்கலநது, முதனமு்்ற ேட்ட 
ஒரு மாதத்திற்குப் பினைரும், அ்தத் 
பதா்டரநது, 2 - 3 மு்்ற, 15 ோள் 
இ்்டபேளியிலும் பதளிக்்க வேண்டும். 

 இமலப் பரப்பில் சிகப்பு கலந்த பழுப்பு நி்றப் புள்ளிகள் ஏற்படல்  

கட்டுரையாளர

கு.விகபைஷ்,
முதுநி்ல வேளாண் மாணேர - தாேர வோயியல் து்்ற,

அண்ணாம்லப் பல்்க்லக்்கழ்கம்,

அண்ணாம்ல ே்கர - 608002

பதா்டரபு எண்: 8248833079

மினைஞசல் : lakshmikumar5472@gmail.com

tel:+8248833079
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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மண்புழுக்்கள் மடடும் உழேனின 
ேண்பர்கள் அல்ல பூசசி்களும் 

உழேனின ேண்பர்கள்தான. உலகில் 
உள்ள உயிரிைங்களில் பூசசி்கவள 
மி்கவும் அதி்க எண்ணிக்்்கயில்  
உள்ளை. பூசசி்கள் எல்லா ே்்கயாை 
சூழல்்களிலும் ோழேது்டன சூழலுக்கு 
ஏற்்றோறு தங்க்ள 
மாற்றிக்ப்காள்கின்றை. பூசசி்கள் 
இருநதால் மடடும்தான மனிதன 
உள்ளிட்ட பி்ற உயிரிைங்கள் உயிர 
ோழேதற்கு வத்ேயாை உணவுப் 
பபாருட்கள் கி்்டக்கும். மனித இைம் 
ம்்றநதாலும்கூ்ட தன்ை 
தக்்க்ேத்துக்ப்காள்ளும் ஆற்்றல் 
பபற்்ற்ே இநதப் பூசசி்கள்.

பூசசி்களில் இரண்டு ே்்க உண்டு. 
அ்ே ேன்ம பசய்யும் பூசசி்கள் மற்றும் 
தீ்ம பசய்யும் பூசசி்கள்.  இநத ேன்ம 
பயக்கும் பூசசி்கள் மூலம் மனித 
்கலாசசாரங்களும் ோ்கரி்கங்களும் 
எண்ணற்்ற ேழி்களில் 

பராமரிக்்கப்படுகின்றை, அ்ே பல தீஙகு 
வி்ளவிக்கும் பூசசி இைங்களின பூசசி 
எண்ணிக்்்க்ய ஒழுஙகுபடுத்துகின்றை, 
இயற்்்க பபாருட்க்ள உற்பத்தி 
பசய்கின்றை, தாேரங்களின 
ம்கரநதசவசரக்்்கக்கு உதவுகின்றை, 
வமலும் அ்ே ்கழிவு்க்ள அப்பு்றப்படுத்தி 
்கரிம ஊட்டசசத்துக்்க்ள மறுசுழற்சி 
பசய்கின்றை.  

தாேரங்களில் பபரும்பாலாை்ே 
இைப்பபருக்்கம் பசய்ேது பூசசி்களின 
ம்கரநதவசரக்்்க மூலமா்கத்தான. 
பபாதுோ்க வதனீக்்கள், ேண்டு்கள் 
மற்றும் பட்டாம் பூசசி்கள் எை பல்வேறு 
ே்்கயாை பூசசி்கள் தாேரங்களின 
ம்கரநதச வசரக்்்கக்கு உதவுகின்றை. 
உல்க ோடு்களின உணவுத் வத்ே்ய 
பூரத்தி பசய்யும் நூறு சதவீத தாேரங்களில் 
எழுபத்திபயாரு சதவீத தாேரங்கள் 
பூசசி்களிைால் ம்கரநதச வசரக்்்க 
பசய்யும் தாேரங்கள். பூசசிக்ப்கால்லி 
மருநது்க்ள சாரநது ே்்டபபறும் 

நன்்மை ச்ய்யும் பூசசி்கள்

பூசசியியல்
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கட்டுரையாளர

இன்்றய்கால விேசாயத்தால் ம்கரநத 
வசரக்்்கக்கு உதவும் பூசசியிைங்களும் 
அழிநது ேருகின்றை. உலகின 40 
சதவீதப் பூசசியிைங்கள் அழிநதுவிட்டை 
எனறு முனவப ஐக்கிய ோடு்கள் ச்ப 
எசசரித்துள்ளது.  இவோறு 
பூசசியிைங்கள் அழிநதால் உணவு 
உற்பத்தி உல்க அளவில் பாதிக்்கப்படும்.

உலகின பல்வேறு ோடு்கள் 
பூசசி்களின எண்ணிக்்்கயில் ஏற்பட்ட 
மாற்்றங்க்ள உணரநது அேற்்்ற 
பாது்காப்பதற்்கா்க சில அ்மப்பு்க்ள 
உருோக்கி உள்ளை. எடுத்துக்்காட்டா்க 
பேதரலாநது “ம்கரநதச வசரக்்்கக்கு 
உதவும் அ்ைத்துப் பூசசி்க்ளக் ்காக்்க 
விருப்பம் உள்ளேர்களின கூட்டணி”, 
பெரமனி “ம்கரநதவசரக்்்கயாளர்களின 
பாது்காப்பு அ்மப்பு” வபான்ற 
அ்மப்பி்ை உருோக்கி ம்கரநதச 
வசரக்்்கக்கு உதவும் பூசசி்க்ள 
பாது்காக்கின்றை. இநத அ்மப்பு்கள் 
ஆராய்சியாளர்களு்டன ஒனறி்ணநது 
ஆய்்ே வமற்ப்காண்டு முடி்ே 
பேளியிட்டது. இநத ஆராய்சசியின 
முடிவில் i) ஒற்்்றப்பயிர மு்்ற பூசசி்கள் 
ோழேதற்கு ஏற்்றதல்ல. ஒற்்்றப் பயிர 
மு்்றயால் பூசசி்களின இயற்்்க 
ோழவி்டங்கள் அழிக்்கப்படும்வபாது 
பூசசியிைங்களுக்கு உணவு தடடுப்பாடு 

ஏற்படுேது்டன பூசசி்கள் இ்டம் பபயரநது 
விடுகின்றை. இதைால் உணவு உற்பத்தி 
மி்கவும் பாதிக்்கப்படுகின்றை.   ii). 
பூசசிக்ப்கால்லி்களின அள்ேக் 
கு்்றக்்க வேண்டும். சில 
பூசசிக்ப்கால்லி்களில் உள்ள ரசாயைங்கள் 
முதலில் வதனீக்்களின ேரம்பு 
மண்்டலத்்த தாக்கி மூ்ளயின 
பசயல்பாடு்கள் மற்றும் நி்ைோற்்ற்ல 
பசயலிழக்்கச பசய்ேது்டன 
இைப்பபருக்்கத்்தயும் பாதிக்கின்றை. 
இவோறு பூசசிக்ப்கால்லி்க்ள 
பயனபடுத்துேதால் தீஙகு வி்ளவிக்கும் 
பூசசி்க்ள வி்ட ேன்ம பசய்யும் 
பூசசி்கவள அதி்கம் பாதிக்்கப்படுகின்றை.

“பூசசி்களின அழிவு 
பபாருளாதாரத்தின அழிவு” எைவே 
பூசசி்க்ளக் ்காப்வபாம் 
பபாருளாதாரத்்தப் பபருக்குவோம். 
ேன்ம பசய்யும் பூசசி்களின 
எண்ணிக்்்க்ய அதி்கரிக்்க இயற்்்க 
ோழவி்டங்க்ள பாது்காக்்க வேண்டும், 
தரிசு நிலங்க்ள பூசசி்களின 
ோழவி்டங்களா்க மாற்்றவேண்டும், 
ரசாயை பூசசிக்ப்கால்லி்களின 
பயனபாட்்ட கு்்றக்்க வேண்டும் மற்றும் 
பூ பூக்கும் தாேரங்களின 
எண்ணிக்்்க்ய அதி்கரிக்்க வேண்டும்.

ை.திவயா, 
மு்ைேர பட்டப்படிப்பு மாணவி (பூசசியியல் து்்ற), 

தமிழோடு வேளாண்்மப் பல்்க்ல்கழ்கம், வ்காயம்புத்தூர.

மினைஞசல்: divyadivi579@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=divyadivi579@gmail.com
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"அகரி்சகதி" மின்னிதழின் 28 வது ேதிப்பு ஜவளியிடப்ேடுகிறது. 
்மாதந்பதாறும் இைணடாம் ்மறறும் நான்காம் 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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பெரு பேற்றி்ல ேள்ளி 
(்டவயாஸவ்காரியா அவலட்டா) 

ஒரு ேணி்கப்பயிரா்க சுமார 27,000 
பெக்வ்டர பரப்பளவில் பயிரி்டப்படடு, 
சுமார 7.5 லடசம் ்டன உற்பத்திவயாடு, 
சராசரியா்க ஒரு பெக்வ்டருக்கு 28 
்டன ம்கசூல் பப்றப்படுகி்றது.  இது 
இநதியாவில் ஆநதிரா, ஒடிசா, வ்கரளா, 
அசாம், குெராத், மத்தியப்பிரவதசம், 
ம்காராஷ்டிரா, தமிழோடு, மணிப்பூர, 
வம்காலயா, மிவசாரம், ோ்காலாநது மற்றும் 
திரிபுரா வபான்ற 13 மாநிலங்களில், 
பரேலா்க பயிரி்டப்படுகி்றது.

பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி பல 
ஊட்டசசத்து மற்றும் சு்காதார 
ேன்ம்க்ளக் ப்காண்்ட பயிராகும். 
இது மாவுசசத்து நி்்றநததா்கவும், 
பபாட்டாசியம், ்ேட்டமின பி6, 
மாங்கனீசு, தியாமின, ோரசசத்து மற்றும் 
்ேட்டமின சி ஆகியேற்றின மதிப்புமிக்்க 
ஊட்டசசத்து உள்ள்டக்்கங்க்ளக் 
ப்காண்டுள்ளது. உலகின 10 முக்கிய 
உணவு ே்்க்களில் பபரு பேற்றி்ல 
ேள்ளி மி்க உயரநத பபாட்டாசியம் 
அள்ேக் ப்காண்டுள்ளது.

சதாழில்நுடபம்

ஊட்டச்த்து நி்ைநத சபரு சேற்றி்ல 
ேள்ளிக் கிழஙகு ் ாகுபடி சதாழில்நுடபங்கள்

ஊட்டச்சத்து அளவு
உலர் ப�ொருள் (% FW) 20-35

மொவுச்சத்து (% FW) 18-25
பமொத்்த ்சர்்க்கரை (% FW) 0.5-1.0

புை்தம் (% FW) 2.5
நொர்ச ்சத்து (% FW) 0.6
லிப�பிடு்கள் (% FW) 0.2

ரைட்டமபின் ஏ (மபில்லி ்கபிைொம் /100 ்கபிைொம்) 0-0.18
ரைட்டமபின் ்சபி (மபில்லி ்கபிைொம் /100 ்கபிைொம்) 5-27.6

வபரு வெற்றிமல ெள்ளி கிழங்கின ஊட்டச்சத்து விெரம்
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அறிவியல் சாகுபடி 
நமடமும்றகள்

நைம்படுத்தப்பட்ட இரகங்கள்:

ேம் ோடடில் விேசாயி்களால் பல 
ே்்கயாை பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி 
கிழஙகு்கள் பயிரி்டப்பட்டாலும், வ்கரள 
விேசாயி்களி்்டவய பபரு பேற்றி்ல 
ேள்ளி கிழஙகு மி்கவும் பிரபலமாைது.  

ஐ. சி. ஏ. ஆர- மத்திய கிழஙகு பயிர்கள் 
ஆராய்சசி நி்லயம், திருேைநதபுரம், 
வ்கரளா, பத்து பேவவேறு ே்்கயாை 

பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி இர்கங்க்ள 

பேளியிடடுள்ளது, சமீபத்தில் பேளியாை 

பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி இர்கங்களாை, 

ஸ்ரீ நீலிமா, பூ ஸேர மற்றும் ஸ்ரீ நிதி 

விேசாயி்களி்்டவய பபரும் ேரவேற்்பப் 

பபற்றுள்ளது.

ஸ்ரீ நீலிமொ

பைளபியொன ஆண்டு:  
2015

�யபிொபின் ையது:  
9 மொ்தங்கள்

ம்கசூல்:  
35 ்டன்/பெ்க்்டர்

 மொவுச்சத்து (%):  
18.1

அ்தபி்க ஆந்்தொ்சயபினபின் 
அளவு

பூ ஸைர்

பைளபியொன ஆண்டு: 
 2017

 �யபிொபின் ையது:  
6-7 மொ்தங்கள்

ம்கசூல்:  
20-25 ்டன்/பெ்க்்டர்

மொவுச்சத்து (%):  
18-20

நல்ல ்சரமயல் ்தைம், 
குறு்கபிய்கொல இை்கம்

ஸ்ரீ நபி்தபி

பைளபியொன ஆண்டு:  
2018

�யபிொபின் ையது:  
8-9 மொ்தங்கள்

ம்கசூல்:  
35 ்டன்/பெ்க்்டர்

மொவுச்சத்து (%):  
23.2

நல்ல ்சரமயல் ்தைம், இரல 
்கரு்கல் ்நொய்்ககு ்ச்கபிபபு-்

த்்தன்ரம

வ்கரளாவில், மாரச-ஏப்ரல் 
மாதங்களில் பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி 
ே்டப்படுகி்றது, இது பபரும்பாலும் 
மாைாோரி பயிரா்க பயிரி்டப்படுகி்றது. 
பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி சாகுபடிக்கு 
பினபற்்ற வேண்டிய பரிநது்ரக்்கப்பட்ட 
வேளாண் பதாழில்நுடபங்கள் கீவழ 
ப்காடுக்்கப்படடுள்ளை. இது வபாதுமாை 

சூரிய ஒளி்யக் ப்காண்்ட பதன்ை 

வதாட்டங்களில் ஒரு சி்றநத ஊடுபயிர 

ஆகும்.  மஞசள், மக்்காசவசாளம், துேரம் 

பருப்பு வபான்றேற்று்டன இது ஒரு 

ஊடுபயிரா்க ேளரக்்கப்படுேதால் இது 

பல்பயிர சாகுபடி மு்்ற்களில் ேன்றா்க 

பயிரி்டப்படுகி்றது.
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நடும் �ருைம் மொர்ச- ஏபைல்

ைபிர்தபப�ொருள் ப்சன்ட: 250-300 ்கபிைொம்

நபிலம் ்தயொொபி்ககும் 
முரை

மற்றும் ந்டவு
குழபி எடுத்்தல் மற்றும் மண் குைபியல்

இர்டபைளபி (ப்ச.மீ) 90 x 90 
ப்தொழுவுைம் (்டன்/

பெ்க்்டர்) 10

்தரல:மணபி:்சொம்�ல் 
்சத்து (்கபி்லொ/
பெ்க்்டர்) 

80:60:80

�பின்ப்சய் ்நர்த்்தபி

முரளத்்த 15 நொட்களு்ககுப �பிைகு ்தொைைங்கரள ப்தன்ரன-
யபி்லொ அல்லது குச்சபியபி்லொ ஏற்ைபி ைபிடு்தல்; முரளத்்த ஒரு 

ைொைத்்தபிற்குள் மற்றும் ஒரு மொ்தத்்தபிற்குப �பிைகு 
்கரளபயடுத்்தல் மற்றும் மண் அரணத்்தல்

�யபிொபின் ையது 8-10 மொ்தங்கள்
்சைொ்சொபி ம்கசூல் (்டன்/

பெ்க்்டர்) 25-30

உரங்கள் சார்ந்த சி்றந்த 
நைலாணமை நமடமும்றகள்

ஐ. சி. ஏ. ஆர- மத்திய கிழஙகு 

பயிர்கள் ஆராய்சசி நி்லயம் ோடடின 

முக்கிய பபரு பேற்றி்ல ேள்ளி 

ேளரநது ேரும் பகுதி்களுக்கு 

பிரத்திவய்கமா்க சி்றப்பு உர ்கல்ே்க்ள 

உருோக்கியுள்ளது.  பபரு பேற்றி்ல 

ேள்ளி மற்றும் பி்ற ே்்க கிழஙகு 

பயிர்களுக்்காை ்மக்வராஃபுட 

(்மக்வராவைால்) எனனும் நுண்ணூட்டக் 

வபரு வெற்றிமல 
ெள்ளிக்கான 

தனிப்பயனாக்கப்பட்ட 
உர கலமெ

வபரு வெற்றிமல 
ெள்ளியில் இமல 
கருகல் நநாய

வபரு வெற்றிமல 
ெள்ளிக்கான 

மைக்நராநனால் 
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்கல்ே்ய மது்ரயில் உள்ள M/s 

லிங்கா ப்கமிக்்கல்ஸ (பதா்லவபசி 

எண் 9994093178) நிறுேைத்திற்கு 

ேணி்கமயமாக்்கப்படடுள்ளது. இதன 

பயனபாட்்ட அதி்கப்படுத்துேதற்்கா்க 

சந்தயில் பபரிய அளவில் விற்ப்ை 

பசய்யப்படுகி்றது. கிழஙகு பயிர 

விேசாயி்கள் நுண்ணூட்டசசத்து 

கு்்றபாடு்க்ள நிேரத்தி பசய்ேதற்கும், 

மண்/பயிர ஆவராக்கியத்்த 

வமம்படுத்துேதற்கும் பயிர வி்ளசச்ல 

10-15% ே்ர அதி்கரிக்்கவும் பசய்கி்றது. 

புதிய உரக் ்கல்ே மற்றும் ் மக்வராஃபுட 

ஆகியேற்றின பசயல்தி்றன குறித்து 

விேசாயி்கள் மி்கவும் 

மகிழசசிய்்டகி்றார்கள். இது 

கிழஙகு்களின வி்ளசசல் மற்றும் 

தரத்்த அதி்கரிப்பவதாடு, பபரு 

பேற்றி்ல ேள்ளி கிழஙகு 

விேசாயி்களின ேருமாைத்்த 

்கணிசமா்க அதி்கரிக்கி்றது.   

பபரு பேற்றி்ல ேள்ளிக்்காை 

தனிப்பயைாக்்கப்பட்ட உர ்கல்ே 

பபரு பேற்றி்ல ேள்ளிக்்காை 

்மக்வராவைால் 

பயிர் பாதுகாப்பு:

இ்ல ்கரு்கல்: இநத வோய் 

ப்கால்லிடவ்டாடி்ரக்்கம் குவலாயிஸ 

வபாரியாய்்டஸ என்ற பூஞ்சயால் 

ஏற்படுகி்றது.  இநத வோய் இ்ல்கள் 

மற்றும் தண்டு்களில் புள்ளி்கள் வபான்ற 

பழுப்பு நி்ற புண்்கள் வபால வதானறுகி்றது.  

இ்ல்கள் முழு அள்ே பேருஙகுேதால் 

இநத புள்ளி்கள் பபரிதாகி அ்ே பேளிர 

மஞசள் விளிம்பு்க்ள உருோக்கி 

பினைர ஒழுங்கற்்ற ்க்்ற்களுக்கு 

ேழிேகுக்கும்.  பாதிக்்கப்பட்ட இ்ல்கள் 

பபாதுோ்க உதிரநது விடும். இது 

ஒளிசவசரக்்்க பசயல்தி்ற்ை 

பாதிப்பவதாடு மடடுமல்லாமல், இறுதியில் 

வி்ளசச்லக் கு்்றக்கி்றது.

நநாமய கட்டுப்படுத்தும் 
மும்றகள் கீநழ 

வகாடுக்கப்பட்டுள்்ளது

• வோய் இல்லாத மற்றும் தரமாை 
ே்டவுப் பபாரு்ளப் பயனபடுத்துதல்

• பாதிக்்கப்பட்ட தாேரங்க்ள 
அ்கற்றுதல்

• அறுே்்ட முடிநத உ்டவை உழுேது 
பூஞசாண உயிரி்ய கு்்றக்்க 
உதவுகி்றது

• சரியாை ேடி்கால் ேசதி்கள் மற்றும் 
வேப்பம் புண்ணாக்கு 
பயனபடுத்துதல்

• ே்டவு பசய்ேதற்கு முன 
ட்ரக்வ்காப்டரமா ்கலநத மாடடு 
சாணம் ்கல்ேயில் வி்த 
கிழஙகில் முலாம் பூசுதல்

• பூஞசாணக்ப்கால்லி ்கார 
பபன்டாசிம் பதளிப்பு @ 0.05%
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அறுெமட:

 ே்டவு பசய்த சுமார 9-10 

மாதங்களில் பயிர அறுே்்டக்கு 

தயாராகி்றது மற்றும் சராசரி ம்கசூல் 

ஒரு பெக்வ்டருக்கு 25-30 ்டன ஆகும்.  

அறுே்்டயின வபாது, கிழஙகு்களில் 

்காயம் ஏற்ப்டாமல் பாரத்துக் ப்காள்ள 

வேண்டும்.  எநதபோரு வசதமும் 

இல்லாத கிழஙகு்கள் சந்தப் 

படுத்துேதற்கு ஏற்்ற்ே.

நசமிப்பு மும்ற:

 முழு்மயா்க முதிரசசிய்்டநத, 

மற்றும் தரம்படுத்தப்பட்ட கிழஙகு்க்ள 

ே்டவுப்பபாருளா்க பயனபடுத்துேதற்கு 

அேற்்்ற வசமிக்்க வேண்டும்.  வசமிப்பு 

இ்டம் ேல்ல ்காற்வ்றாட்டமா்கவும் மற்றும் 

குளிரா்கவும் இருக்்க வேண்டும்.  

கிழஙகு்க்ள ஒற்்்ற அடுக்கில் 

வசமிப்பது ேல்லது, ஆைால் வசமிப்பு 

இ்டம் வபாதுமாைதா்க இல்லாவிட்டால், 

அேற்்்ற இரண்டு அடுக்கு்களில் 

வசமிக்்கலாம்.

சந்மதப்படுத்துதல்: 

கிழஙகு்கள் உள்ளூர இ்டங்களிலும், 

ோடடின பல்வேறு இ்டங்களாை பசன்ை, 

மும்்ப மற்றும் பபங்களூருவிலும் 

விற்ப்ை பசய்யப்படுகின்றை.  வமலும் 

சிறிய அளவில் ே்ளகு்டா மற்றும் 

ஐவராப்பிய ோடு்களுக்கும் ஏற்றுமதி 

பசய்யப்படடு ேருகின்றை.

கட்டுரையாளர

முரைவரகள் ஜி. ரேெு,  து. ஜெகநாதன், 
க. மு. ஜ்சந்தில்கு்மார, 

பி. பிைகாஷ் ்மறறும் ஏ. வி. வி. கவுணடின்யா. 
ஐ. சி. ஏ. ஆர- மத்திய கிழஙகு பயிர்கள் ஆராய்சசி நி்லயம், 

ஸ்ரீ்காரியம், திருேைநதபுரம் 695017, வ்கரளா. 
மினைஞசல்: byju.g@icar.gov.in

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=byju.g@icar.gov.in
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பெற்பயிர எனறு நி்ைக்கும்வபாவத 
ேம் எண்ணத்தில் வதானறுேது 

வசற்று நீர நி்்றநத நிலம்தான. ஆைால் 
பேற்பயி்ர வசற்றுப் படுக்்்கயில்லாமல் 
மற்்ற பயிர்க்ளப் வபால் பசாடடு நீர 
பாசைத்தில் ேளரக்கும் மு்்ற்ய பதன 
ப்காரியா்ே வசரநத விஞ்ானி சங 
ஜின வசா(Sungjin choe) எனபேர 
்கண்டுபிடித்துள்ளார. இதற்கு அேர 
்ேத்துள்ள பபயர ஸீட பிலிம் 
்கல்டிவேஷன(Seed Film Cultivation 
- SFC).

Seed Film Cultivation 
(SFC):

இநத மு்்றயில் கு்்றநத நீரில் 
இயற்்்க சாணத்்த உரமா்கக் ப்காண்டு 
மக்கும் தாள்்க்ளப் (Bio degradable 
sheets) பயனபடுத்தி நிலத்்த மூடி 
அதி்க பேல் ம்கசூல் எடுக்்கலாம்.

SFC அமைக்கும் மும்ற :
1.) உழவு பசய்த ேயலின வமற்பரப்பில் 

மக்கும் தா்ள ப்டரத்தி, அதன 
வமல் மண் ப்காண்டு மூ்டவேண்டும்.

2.) பேல் வி்த்க்ள மக்கும் தாளில் 
வத்ேயாை இ்டங்களில் 
து்ளயிடடு வி்த்க்ள தூவி 
இயற்்்க சாைத்்த உரமா்க 

ப்காண்டு மூ்ட வேண்டும்.

3.) வி்த்க்ள வி்தத்தவு்டன 
பசாடடு நீர பாசை மு்்றயில் நீர 
பாசைம் பசய்ய வேண்டும்.

SFC மும்றயில் உள்்ள 
வதாழில்நுட்பம்:

1.)  வி்த இ்ணப்பான (Seed-
attacher) எனனும் இயநதிரம் 
மக்கும் தாளில் வி்த்க்ள 
இ்ணக்்க பயனபடுகி்றது. இநத 
இயநதிரத்தின வி்த இ்ணப்பு 
தி்றன ஒரு ோ்ளக்கு 14 ha 
(எக்வ்டர) ஆகும்.

2.) மல்சசர (Mulcher) என்ற 
இயநதிரம் வி்த இ்ணக்்கப்பட்ட 
மக்கும் தா்ள மண்வமல் ப்டரத்தி 
அதன வமல் மண் ப்காண்டு மூடும்.

3.)  இநத மக்கும் தாள்்கள் 90 

வ்ற்று சநல்லுக்கு மைாற்று சநல்லா்க 
கு்ைநத நீரில் குன்ைாத வி்ளச்ல்!!!

நீர்



17இதழ் - 28, கார்த்திகக

கட்டுரையாளர

சதவீதம், 180 ோட்களில் மக்கி 
சி்தநது விடும்

4.) இநத மக்கும் தாள்்கள் 
சுற்றுசசூழலுக்கு தீஙகு 
வி்ளவிக்்காத பபாருட்களால் 
உருோக்்கப்படடுள்ளது.

 பயனகள் :
• மக்கும் தாள்்கள் ்க்ள்களின 

ேளரசசி்ய ்கடடுப்படுத்துகி்றது.

•  அதி்க வே்லயாட்களின 
வத்ே்ய இம்மு்்றயாைது 
கு்்றக்கி்றது.

• நீர வமலாண்்ம, உர வமலாண்்ம 
அ்ைத்திற்கும் முக்கியத்துேம் 
தருகி்றது.

• நீர வீணா்காமல் அதி்க ம்கசூல் 
எடுக்்கலாம்.

•  6 முதல் 7 ்டன்கள் ே்ர கு்்றநத 
நீரில் ம்கசூல் எடுக்்கலாம் எனகி்றார 
சங ஜின வசா (Sungjin Choe).

கா.அருணகிரி, 
இளம் அறிவியல் வேளாண்்ம இறுதியாண்டு மாணேர, 

அண்ணாம்லப் பல்்க்லக்்கழ்கம். 
மினைஞசல் : arunagiri.k.tamizhan@gmail.com

வடிவமைப்பு

ஸ்டார் வீரா, சேலம்
மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரி்க்தி மின் ஊ்ட்கக் குழு
ச்ல்ேமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரி்க்தி இதழுக்கு விளம்பரம் ச்காடுக்்க 99407 64680
என்ை ோடஸஅப எணணிற்கு சதா்டர்பு ச்காள்ளலாம்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=arunagiri.k.tamizhan@gmail.com
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க்டநத ஐநத ஆண்டு்களில் குெராத் 
மாநிலத்தில் உள்ள தாகூர 

மாேட்டத்தின லிம்ப்க்டா ேட்டத்தில் 
உள்ள ்கம்வ்டாய் கிராமத்தில் துேஙகிய 
மலர மற்றும் வதாட்டக்்க்லப் பயிர்கள் 
சாகுபடி மி்கப்பபரிய அளவிலாை 
பபாருளாதார முனவைற்்றத்்த கிராமப்பு்ற 
பபண்்கள் அ்்டய பபரிதும் 
உதவியுள்ளது. முந்தய பேல் மற்றும் 
மக்்காசவசாள சாகுபடிக்கு மாற்்றா்க 
விேசாயி்கள் சாகுபடி பசய்யும் மலர்கள், 
வதாட்டக்்க்ல பயிர்கவள சுமார 650 
விேசாயி்கள் ோழக்்்க்ய பேகுோ்க 
முனவை்ற பசய்துள்ளது. இத்த்்கய 
பபாருளாதார முனவைற்்றம் ்காரணமா்க 
இஙகு விேசாயி்கள் பிள்்ள்கள் 
அதி்களவு ்கல்வி ்கட்டணங்க்ள 
பசலுத்தி தனியார பள்ளி்களில் பள்ளிக் 
்கல்வி பப்ற முடிகி்றது. பல விேசாயி்கள் 
இரு சக்்கர ோ்கைங்க்ள ோஙகி 
மி்கவும் வே்கமா்க தங்களின மலர மற்றும் 
வதாட்டக்்க்லப் பயிர்க்ள விற்ப்ை 
பசய்ய முடிகி்றது. இத்த்்கய புதிய 
முனவைற்்றம் மற்றும் மாற்்றத்திற்கு 
்காரணம் இஙகு விேசாயி்களி்டம் ்க்டநத 
1970 முதல் பசயல்படடு ேநத ேவீன 
சநதிரா மபடலால் சத்குரு அ்றக்்கட்ட்ள 
என்ற தனைாரே பதாண்டு நிறுேைம் 
ஆகும். குறிப்பா்க பழஙகுடியிை மக்்களின 
சமூ்க பபாருளாதார முைனவைற்்றத்திற்கு 
பசயல்படடு ேரும் இநத நிறுேைம் 
்க்டநத 2014ஆம் ேரு்டம் முதல் 
ஆக்ஸிஸ ேஙகி உதவியு்டன கிராமப்பு்ற 

மக்்களி்டம் புதிய வேளாண் 
பதாழில்நுடபங்கள் பற்றிய விழிப்புணரவு 
முயற்சி்கள், புதிய பயிர்கள் சாகுபடி 
பற்றிய விரிோக்்க முயற்சி்க்ள 
வமற்ப்காண்டு ேருகி்றது. இப்புதிய 
பதாழில்நுடப உதவி்கள் மற்றும் 
விரிோக்்க முயற்சி்கள் ்காரணமா்க 
கிராமமக்்கள் மக்்கள் நீரப்பாசை 
பகுதி்களில் பல தடுப்பு அ்ண்கள் 
(Check Dams) உருோக்்கப்படடு, 
நிலத்தடி தண்ணீர மற்றும் பாசை 
தண்ணீர பாது்காக்்கப்பட்டது. சுமார 
200 மில்லி மீட்டர ேரு்டத்திற்கு ம்ழ 
ப்காண்்ட இப்பகுதியில் வசமிக்்கப்பட்ட 
பாசை தண்ணீர ோயிலா்க ேரு்டம் 
முழுேதும் விேசாயி்களின உற்பத்தி 
தி்றன பபரு்க ேழிே்்க பசய்யப்பட்டது.

ேளம் தநத சாமநதி மலர சாகுபடி

புதிய தடுப்பு அ்ண்கள் ோயிலா்க 
நீரப்பாசை ேசதி பபற்்ற ்கம்வபாய் 
கிராமத்தில் உள்ள 58 விேசாயி்கள் 
நீண்்ட ்கால பலன்க்ள தரும் மலர்க்ள 

புதிய முயற்சி
குெராத் மைாநிலத்தில் மைலர் மைற்றும் வதாட்டக்்க்ல 
பயிர்்கள் ் ாகுபடியில் ் ாதித்து ்காடடிய கிராமைபபுை மை்களிர்
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சாகுபடி பசய்யும் பணி்க்ள துேஙகிைர. 
இதன ோயிலா்க சாமநதி மலர்கள் 
சாகுபடி துேங்கப்பட்டது. இநத வதாட்ட 
நிலங்களில் ்காற்றில் இருநது மலர்க்ள  
பாது்காக்்க வதக்குமரங்கள் வேளாண் 
நிலங்க்ள சுற்றி ேடுவு பசய்யப்பட்டது. 
சுமார 4000 முதல் 5000 வதக்கு 
மரங்கள் நீண்்ட ்கால முதலீடு்கள் என்ற 
அளவில் ே்டவு பசய்யப்படடு வதக்கு 
ேை ்காடு்கள் உருோக்்கப்பட்டது. இது 
தவிர வராொ மலர சாகுபடி பணி்களும் 
துேங்கப்பட்டது. இரண்டு ர்க வராொ 
மலர்கள் மற்றும் ஐநது ர்க சாமநதி 
மலர்கள் சாகுபடி பசய்யப்பட்டது. 
பதா்டரநது பல ேண்ணங்களில் மலர்கள் 
பூக்்கத் துேஙகியது. இதில் ஈடுபட்ட  
கிராமப்பு்ற பபண்்கள் மற்றும் விேசாயி்கள் 
ோள்வதாறும் ரூ.700 முதல் ரூ.1000/- 
ே்ர ேருமாைம் பப்றத் துேஙகிைர. 
இத்ை பாரத்த பல விேசாயி்கள், 
இப்புதிய மலர சாகுபடியில் ஈடுப்ட 
துேஙகிைர. இத்த்்கய லாப்கரமாை 
மலர சாகுபடி ோயிலா்க பபற்்ற ேருமாைம் 
ோயிலா்கவும் வமலும் நீரப்பாசை 
ேசதி்க்ளப் பப்றவும், மலர்கள் விற்ப்ை 
பசய்ய புதிய இருசக்்கர ோ்கைங்க்ள 
ோங்கவும், தங்கள் குழந்த்க்ள ேல்ல 
பள்ளி்களில் வசரத்து ேல்ல பள்ளிக் ்கல்வி 
பப்றவும் பபரிதும் உதவி புரிநதுள்ளது. 
முந்தய பேல் மற்றும் மக்்காசவசாள 
சாகுபடி்ய ்காடடிலும் அதி்கப்படியா்க 
ேருமாைத்்த விேசாயி்கள் பப்ற 

பபரிதும் உதவியுள்ளது. வமலும் 
இசவசமிப்பு்க்ள ப்காண்டு கிராம 
மக்்கள் புதிய பபரிய வீடு்க்ள 
்கடடியது்டன பி்ற வதாட்டக்்க்ல பயிர்கள் 
சாகுபடியிலும் ஈடுபடடு தங்களின 
ேருமாைத்்த பபருக்கி ேருகின்றைர. 
பலா, மா, ப்காய்யா, எலுமிச்ச பழ 
சாகுபடியிலும் ஈடுபடடு ேருமாைம் 
பபற்று ேருகின்றைர. வமலும் சுமார 
29,000 வதக்கு மரங்கள் ே்டவு 
பசய்யப்படடு, அ்ே கிராமத்தின பபாது 
ேளத்்த பபருக்குேதா்க உள்ளது. இது 
தவிர பேண்்்டக்்காய் சாகுபடி, 
முருங்்க, ்கத்தரிக்்காய் மற்றும் மிள்காய் 
சாகுபடி ோயிலா்கவும் அதி்க ேருமாைம் 
பபற்று ேருகின்றைர. வமலும் 
்கால்ே்்ட்கள் ேளரப்பு ோயிலா்கவும் 
குறிப்பா்க எரு்ம மாடு்கள் ேளரப்பு 
மற்றும் பால் மாடு்கள் ேளரப்பு ோயிலா்க 
ேரு்டத்திற்கு 1.37 வ்காடி்கள் ே்ர 
ேருமாைம் பபற்று ேருகின்றைர.

இவோறு குெராத் மாநிலத்தில் 
புதிய மலர மற்றும் வதாட்டக்்க்லப் 
பயிர்கள் சாகுபடி மற்றும் ்கால்ே்்ட்கள் 
ேளரப்பு ோயிலா்கவும் பல ஆயிரம் 
விேசாய குடும்பங்கள் பபாருளாதார 
முனவைற்்றம் பபற்றுள்ளது. இதன 
ோயிலா்க ஏற்படடுள்ள ோழவியல் மற்றும் 
பபாருளாதார முனவைற்்றங்கள் 
கிராமங்க்ளயும், கிராமப்பு்ற ேசதி 
ோய்ப்பு்க்ளயும் பபரு்க பசய்துள்ளது 
எனபதில் சநவத்கம் இல்்ல.

முரைவர தி. ைாஜ் பிைவின், 
இ்ணப் வபராசிரியர, வேளாண் விரிோக்்கத்து்்ற, 

அண்ணாம்லப் பல்்க்லக்்கழ்கம். 

மினைஞசல்: trajpravin@gmail.com

கட்டுரையாளர

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=trajpravin@gmail.com
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சப்வபாட்டா பபாதுோ்க பேப்பமண்்டல 
பழப் பயிராகும். இது ்க்டல் மட்டத்தில் 

இருநது 1200 மீட்டர உயரம் உள்ள 
பகுதி்களில் ேளரக்கூடியது, 10-38 
டிகிரி பசல்சியஸ ே்ர உ்கநத 
பேப்பநி்ல மற்றும் 70 % ஈரப்பதம் 
வத்ேப்படுகி்றது.

ைண

பபாதுோ்க அ்ைத்து ே்்கயாை 
மண்ணிலும் ேளரக்கூடியது. ேண்்டல் 
மற்றும் பசம்மண் ே்்க்கள் உ்கநத மண் 
ஆகும். 

ரகங்கள்

பாலா, கிரிக்ப்கட பால், வ்கா1, வ்கா2 
, PKM 1 வபான்ற ர்கங்கள் தமிழோடடில் 
அதி்கமா்க பயிர பசய்யும் ர்கங்கள் ஆகும் 

நிலம் தயார் வசயதல்

நிலத்்த சமனபசய்து இரண்டு 
அல்லது மூனறு மு்்ற ேனகு உழவு 
பசய்ய வேண்டும் . நிலத்்த சுற்றிலும் 
்காற்்்ற  தடுக்கும் மரங்களாை மா, 
ோேல், புளியமரம், வபான்ற மரங்க்ள 
1.5 முதல் 1.8  மீட்டர தள்ளி ேரப்பின 
ஓரங்களில் ்ேக்்க வேண்டும் .  

நடவுப் வபாருள்

சப்வபாட்டா்ேப் பபாறுத்தே்ர 
பபாதுோ்க ஒடடுசபசடி்கள் ே்டவு 

பசய்யப்படுகி்றது . விண் பதியம், 
பமாடடுக்்கடடுதல் மு்்றயில் உற்பத்தி 
பசய்யப்படுகி்றது .

பயிர் வசயயும் பருெம்

நீரப்பாசை ேசதி உள்ள நிலங்களில் 
அ்ைத்து பருேங்களிலும் பயிர 
பசய்யலாம். பபாதுோ்க 
ம்ழக்்காலங்களின இறுதியில் பயிர 
ே்டவு பசய்யப்படுகி்றது. அதி்க 
ம்ழபபய்யும் பகுதி்களில் பசப்்டம்பர 
மாதத்தின இறுதியிலும் பயிர ே்டவு 
பசய்யபடுகி்றது.

இமடவெளி

ஒரு எக்்டருக்கு 8 X 8 மீ 
இ்்டபேளியில் 156  பசடி / எக்்டர 
ே்டவு பசய்ய வேண்டும் . அ்டரே்டவு 
மு்்றயில் 8 X 4 மீ (312 பசடி்கள்) 
்கனறு ே்டவு பசய்ய 60 X 60 X 60 
cm அளவு இருக்குமாறு குழி எடுக்்க 

வ்லம் மைாேட்டத்தில்  
்பவபாட்டா ் ாகுபடி மு்ை்கள்
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வேண்டும். குழியில் ேனகு மக்கிய உரம் 
அல்லது பதாழுஉரம் 100 கிராம் 
இ்டவேண்டும். ே்டவு பசய்யும்வபாது 
ஒடடுக்்கடடிய பகுதி ம்்றயும் ே்ர 
மண் இ்ட வேண்டும். ே்டவு பசய்த பினபு 
பசடி ்காற்றிைால் சாயாதோறு பக்்கத்தில் 
குசசி ்ேத்து ்கட்ட வேண்டும். இளம் 
பசடி எனபதால் சூரியபேப்பத்தில் 
இருநது ்காக்்க பதனகிழக்கு தவிர 
மூனறு பக்்கமும் ்காய்நத புற்்க்ள 
ப்காண்டு நிழல் அ்மக்்க வேண்டும்.

உர நிர்ொகம்

ே்டவினவபாது ரசாயை உரம் 

வத்ேயில்்ல. ஒரு ேயது முடிநததும் 

பசடி ஒனறுக்கு 200 கிராம் த்ழ  

மற்றும் மணிசசத்து, 250 கிராம் சாம்பல் 

சத்து  என்ற அளவிலும் இவத உரத்்த 

ஒவபோரு ேரு்டமும் அதி்கரித்து பி்றகு 

5 ேரு்டங்களுக்கு பி்றகு 1 கிவலா த்ழ, 

மணிசசத்து, 1.5 கிவலா சாம்பல் சத்து 

என்ற அளவில் இ்டவேண்டும். 

மாைாோரிப் பயிரா்க இருநதால் 

பருேம்ழ பதா்டஙகும்வபாவத உரம் 

இ்ட வேண்டும். நீரப்பாசை ேசதி உள்ள 

நிலமா்க இருநதால் பருேம்ழ 

பதா்டக்்கத்திலும், பருேம்ழ இறுதியிலும் 

(பசப் - அக்) எை இரண்டு மு்்றயா்க 

பிரித்து இ்ட வேண்டும்

நுணணூட்ட சத்துக்கள்

ஜினக் மற்றும் இரும்புசசத்துக் 

கு்்றபாடு ஏற்பட்டால் ்கரிம உரங்கள், 

ஜினக் சல்வபட மற்றும் இரும்பு சல்வபட 

(0 .5 %) பதளிக்்க வேண்டும்.

நீர் பாயச்சுதல்

30 ோட்கள் இ்்டபேளியில் நீர 
பாய்சசுதல் வபாதுமாைது. ே்றண்்ட 
்காலமா்க இருநதால் 15 ோட்களுக்கு 
ஒருமு்்ற நீரப் பாய்சச வேண்டும்.

ஊடு பயிர்

பப்பாளி, ்கத்தரி, தக்்காளி, பேள்ளரி 
வபான்ற பயிர்க்ள ஊடுபயிரா்க ே்டவு 
பசய்யலாம்.

கிம்ள அகற்றுதல்

மரத்திற்கு மரம் கி்ள்கள் ஒனறு 
வசரும் தருோயில் கி்ள்க்ள 
கு்்றத்தல் வேண்டும். சூரிய ஒளி 
மண்ணில் படுமாறு கி்ள நிரோ்கம் 
பசய்தல் வேண்டும்.

பூச்சி நைலாணமை

இ்ல சுருடடு புழு, தண்டு 
து்ளப்பான, பசதில் பூசசி்கள் மற்றும் 
மாவுபூசசி ஆகியை சப்வபாட்டாவில் 
பபாதுோை பூசசி்கள் ஆகும். இ்த 
்கடடுப்படுத்த வபசலான 35 EC (2 மி.லி 
/ லிட்டர), குளூரி்பரிபாஸ 20 EC  
அல்லது ் ்டபமவதாட (2 மி.லி / லிட்டர) 
ஆகியேற்றில் ஏவதனும் ஒன்்ற 
பதளித்து ்கடடுப்படுத்தலாம்.

நநாய நைலாணமை

இ்லப்புள்ளி வோய், ்கரும்பூஞசாண 

வோய் ஆகியை சப்வபாட்டா்ே தாக்கும் 

வோய்்கள் ஆகும். இ்த ்கடடுப்படுத்த 

்்டத்வதன எம் - 45, ்காப்பர ஆக்ஸசி 
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குவளா்ரடு (3 கிராம் / லிட்டர) ஆகிய 
மருநதி்ை பதளித்து ்கடடுப்படுத்தலாம். 
்கரும்பூசண வோய்க்கு  1 கிவலா 
்மதா்ே 5 லி நீரில் ்க்ரத்து 20  
லிட்டராக்கி பதளித்து ்கடடுப்படுத்தலாம். 
(5 % ்மதா (அ) ஸ்டாரச ்க்ரசல்)

அறுெமட ைற்றும் ைகசூல்
மூன்றாம் ேரு்டத்திலிருநவத 

்காய்க்்க பதா்டஙகிவிடும். பபாருளாதார 
ரீதியாை ம்கசூல் எனறு பாரக்குவபாது 
ஐநதாேது ேரு்டத்திலிருநது அறுே்்ட 
பசய்யலாம். இரண்டு பருேங்களில் பூ 
்ேத்து அறுே்்ட பசய்யப்படுகி்றது. 
பூக்கும் மாதங்கள் அக் - ேேம் மற்றும் 
பிப் - மாரச ஆகும். அறுே்்ட மாதங்கள் 
ெைேரி - மாரச மற்றும் வம - ெூன 
ஆகும். அதாேது பூ பூத்ததில் இருநது 
அறுே்்ட பசய்ய ோனகு மாதங்கள் 
ஆகும். ேனகு முதிரநத ்காய்்க்ளவய 
அறுே்்ட பசய்ய வேண்டும். அதாேது 
(75-90 %) முதிரநத ்காய்்கள், 
பழத்வதாலில் உள்ள சிறிய சிறிய 
்கருநது்கள்்கள் ம்்றநது பழங்கள் 
பளபளபேை இருக்கும். ்காய்்களின 
வமலுள்ள து்கள்்க்ள ே்கத்தால் கீறி 
பாரக்கும்வபாது பேளிர மஞசள் (அ) 

தங்க நி்றத்தில் இருக்்க வேண்டும்.

பச்ச நி்றத்தில் இருநதால் 
முதிரசசிய்்டயாத ்காய் எனறு 
அறிநதுப்காள்ளலாம். பழத்வதாலின 
பசாரபசாரப்பு  மாறி மிருதுோகும். 
பறிக்கும்வபாது அதி்கபால் ேடியும் 
்காய்்கள் சு்ே கு்்றோ்கவும், 
தரமற்்றதா்கவும் இருக்கும். கு்்றோை 
பால் ேடியும் ்காய்்கவள ேனகு முதிரநத 
்காய்்கள் ஆகும். பறிக்கும் வபாது ்காய்்கள் 
கீவழ விழுநது அடிப்டாதோறு ்கேைமா்க 
அறுக்்க வேண்டும். மரத்தின கீழ 
பகுதியில் ே்ல ்கடடியும் அறுே்்ட 
பசய்யலாம். மரத்தின ேய்த பபாறுத்து 
1000 முதல் 1500 ்காய்்கள் ே்ர  ஒரு  
மரத்திலிருநது அறுே்்ட பசய்யலாம்.

பழுக்க மெத்தல்
அறுே்்ட பசய்த ்காய்்க்ள நீரில் 

்கழுவும்வபாது அதன வமல் உள்ள மண் 
வபான்ற து்கள்்கள், பால், இதர தூசு்கள் 
நீஙகி சுத்தமா்க இருக்கும். பினபு நிழலில் 
உலரத்தி வ்காணி ்பயில் ்காற்று 
பு்காதோறு ்கடடி ்ேத்தால் இரண்வ்ட 
ோட்களில் பழுத்துவிடும். வேதி 
பபாருட்கள் பயனபடுத்த வேண்டிய 
அேசியம் இல்்ல.

கட்டுரையாளரகள்

ைா. ைாெபிைகா்சம்1, முரைவர பகா. ்மாலதி2 

்மறறும் முரைவர ்ம. விெயகு்மார3.  
1 இளநி்ல ஆராய்சசியாளர, 

2 உதவிப் வபராசிரியர (வதாட்டக்்க்ல), 3 திட்ட ஒருஙகி்ணப்பாளர, 

வேளாண்்ம அறிவியல் நி்லயம், சநதியூர, வசலம். 

பதா்டரபு எண்: 8190908315

tel:+8190908315


23இதழ் - 28, கார்த்திகக

அனபாரநதேர்கவள!!

ேணக்்கம்

அக்ரிசக்தி ேழியா்க விேசாயம் சாரநத பல பணி்க்ள ோங்கள் முனபைடுத்து 
ேருகினவ்றாம் எனப்த நீங்கள் அறிவீர்கள்.

அநத ேரி்சயில் இவதா புதிய திட்டம் ஒன்்ற ேடிே்மத்துள்வளாம் 
இ்ணய உலகில் SAAS , PAAS என்ற பல திட்டங்கள் பமனபபாருள் சாரநது 
இயஙகிேருகின்றை. உலகின SAAS ே்கரமா்க பசன்ைதான விளஙகிேருேதா்கவும் 
பசய்தி்கள் பதரிவிக்கின்றை. அேர்களுக்கும் உதவும் ே்்கயிலும்  இவதா உங்களுக்்கா்க 
OAAS என்ற திட்டத்தி்ை பசயல்படுத்தி்ட உள்வளாம் OAAS எனபது Oil As A 
Service எனபவத இதன வோக்்கம் தமிழ்கத்தில் உள்ள அ்ைத்து மரசபசக்கு எண்பணய் 
உற்பத்தியாளர்க்ளயும் ஒருஙகி்ணத்து இ்ணயம் ேழியா்க வீடடு ச்மயலுக்குத் 
வத்ேயாை வதங்காய் எண்பணய், ்க்ட்ல எண்பணய், எள் எண்பணய் மற்றும் 
விளக்ப்கண்பணய், பலமன கிராஸ உடப்ட  எண்பணய்்கள் அ்ைத்தும் இஙவ்க கி்்டக்கும்.

இது மடடுமல்ல.. வி்ரவில் மற்்ற்ேயும் ேரும்....

நீங்கள் எங்களுக்கு பசய்யவேண்டியது எல்லாம் இதுதான.. உங்களூரில் யாரும் 
மரசபசக்கு எண்பணய் ஆடடிக்ப்காண்டிருநதால் அேர்க்ள எங்கள் தளத்தில் 
இ்ணயசபசால்லுங்கள்.

தரசசானறு்களு்டன பசயல்படும் ஒடடுபமாத்த மரசபசக்கு எண்பணய் நிறுேைங்க்ள 
ஒவர இ்டத்தில் ப்காண்டு ேருகிவ்றாம்.

யாருக்வ்கனும் எண்பணய் வத்ேயா்க இருநதால் இநத தளத்திலவய ோஙகுங்கள். 
உங்களுக்்கா்க ஒடடுபமாத்த எண்பணய் நிறுேைங்க்ளவய ஒவர இ்டத்தில் ப்காண்டு 
ேருகினவ்றாம்.

ேனறி!
அனபு்டன

பசல்ேமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

வமலும் விபரங்களுக்கு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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இ்்றேைால் ப்்டக்்கப்பட்ட 

அதிசயங்களில் ஒனறு பதன்ை 

மரம். ஏபைனில் பதன்ை மரத்தின 

ஒவபோரு பகுதியும் ேமக்கு 

பயைளிக்்ககூடியது. இத்த்்கய சி்றப்பு 

ோய்நத பதன்ை மரத்்த ோம் 

்கற்ப்கதரு அல்லது ்கற்ப்கவிருடசம் 

எனறு அ்ழப்பதில் மி்்க ஒனறும் 

இல்்ல. பதன்ை சாகுபடியாைது 

தற்வபாதுள்ள சூழநி்லயில் 

இடுபபாருட்களின பசலவு அதி்கரிப்பு, 

கூலி உயரவு, வே்லயாட்களின 

பற்்றாக்கு்்ற, பூசசி தாக்குதல் வபான்ற 

பல ்காரணங்களால் ேலிே்்டநது 

இருநதாலும், பதன்ையின ம்கசூ்ல   

பாதிக்்ககூடிய ்காரணி்களில் 

குருத்தழு்கல், அடித்தண்்டழு்கல் வபான்ற 

வோய்்கள் முதன்மயாை்ே ஆகும். 

1. குருத்தழுகல் நநாய

தாக்குதலின அறிகுறிகள்

 குருத்தழு்கல் வோய் 

்படவ்டாப்வதாரா பால்மிவோரா என்ற 

பூசணத்தால் ஏற்படுகின்றது. 

இளங்கனறு்கள் முதல் பத்து ேயது 

மரங்கள் ே்ர இநவோயால் அதி்கம் 

பாதிக்்கப்படுகின்றை. ்காற்றில் ஈரப்பதமும், 

குளிரசசியாை சூழநி்லயும் அதி்கம் 

உள்ள மாதங்களில் (அக்வ்டாபர, ேேம்பர, 

டிசம்பர) இப்பூசணத்தின வித்துக்்கள் 

பதன்ையின இளம் குருத்துப்பகுதியில் 

மு்ளத்து மி்கவே்கமா்க பரவி பேண்்ம 

்கலநத சாம்பல் நி்றமா்க மாறி விடும். 

வநாய் வமைலாண்மை
சதன்்ை்ய தாக்கும் குருத்தழு்கல், அடித்தண்டழு்கல் 
வநாய்்களும் அதன் வமைலாண்மை மு்ை்களும்
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இதைால் முதலில் இளஙகுருத்து பச்ச 

நி்றத்்த இழநது மஞசள் நி்றமா்க மாறி, 

பினைர பழுப்பு நி்றம்்டநது 

பதாஙகிவிடும். ோள்்டவில் குருத்தின 

அடிப்பா்கத்தில் உள்ள பமனதிசுக்்கள் 

அழுகி, பலமிழநது துரோற்்றம் வீசும். 

அவோறு பாதிக்்கப்பட்ட இளம் குருத்்த 

வமல்வோக்கி இழுத்தால் ்்கவயாடு 

எளிதில் ேநது விடும். 

 குருத்து அழு்க்லத் பதா்டரநது, 

அ்தயடுத்துள்ள கீழுள்ள இ்ல்களும் 

தாக்்கப்படும். முழுேதும் விரியாத 

இ்ல்களில் ஈரக் ்கசிவு்டன கூடிய 

புள்ளி்கள் வதானறி அ்ே பரவி 

இ்லப்பகுதி முழுேதும் தாக்்கப்படும். 

அப்பகுதியிலிருநது அழுகிய ோற்்றம் 

அடிக்கும். வோயின தீவிரம் 

அதி்கமாைவு்டன மரத்திலுள்ள 

மட்்ட்கள், இ்ல்கள் ஒவபோன்றா்க 

்காய்நது விழுநது விடும். இநவோய் 

குட்்ட பதன்ை இர்கங்க்ள அதி்கம் 

தாக்கும். 

நைலாணமை மும்றகள்

• ம்ழக்்காலங்களில் வோயின 
தாக்்கம் தீவிரமா்க இருப்பதால் 
ேல்ல ேடி்கால் ேசதி ஏற்படுத்த 
வேண்டும்.

• வோயின அறிகுறி்கள் 
பதனபட்டவு்டன, வோய் தாக்கிய 
குருத்து மற்றும் அ்த சுற்றியுள்ள 
பாதிக்்கப்பட்ட பகுதி்க்ள 
அடியிலிருநது பேடடி அ்கற்றி 

எரித்துவி்ட வேண்டும். பினைர 
அப்பகுதி்களில் பத்து சதவீத 
வபாரவ்டா ப்ச்ய தயாரித்து பூசி 
விடடு, பாலித்தீன்ப அல்லது 
அ்கல ோய் ப்காண்்ட பா்ை்யக் 
ப்காண்டு குருத்து பகுதியில் 
ம்ழநீர ப்டாதோறு 
மூடிவி்டவேண்டும். மீதமுள்ள 
இ்லப்பரப்பு்களில் ஒரு சதம் 
வபாரவ்டா ்கல்ே்ய ேன்றா்க 
படும்படி பதளிப்பதன மூலம் 
இநவோய் வமலும் பரவுே்தத் 
தடுக்்கலாம். வதாப்பில் உள்ள 
எல்லா மரங்களுக்கும் இ்லப்பா்கம் 
ேனகு ே்ையும்படி பதளிக்்கவும். 
ம்ழக்்காலம் ஆரம்பிக்கும்வபாது 
ஒருமு்்றயும் பினைர 

 15 - 20 ோட்கள் ்கழித்து 
ஒருமு்்றயும் பதளிக்்கலாம். 

• ்காப்பர ஆக்ஸிகுவளா்ரடு 
மருந்த மூனறு கிராம் வீதம் ஒரு 
லிட்டர தண்ணீரில் ்கலநது 
குருத்துப்பகுதியில் ஊற்றுேது 
மூலமும் இநவோ்யக் 
்கடடுப்படுத்தலாம்.

• மரம் ஒனறுக்கு பதாழுவுரம் 50 

கிவலா, வேப்பம்புண்ணாக்கு 5 

கிவலா, சூவ்டாவமாைாஸ 

புளுரசனஸ 200 கிராம் ்கலநது 

ஆண்டிற்கு ஒருமு்்ற இட்டால் 

மரம் வோய் எதிரப்பு ப்காண்்டதா்க 

இருக்கும். 
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2. அடித்தணடழுகல் நநாய 
அல்லது தஞசாவூர் ொடல் 

நநாய

தஞசாவூர மாேட்டத்தில் 1952 - ம் 
இநவோய் முதலில் ்கண்்டறியப்பட்டதால் 
தஞசாவூர ோ்டல் வோய் என்ற பபயர 
ேநதது. வ்கவைாப்டரமா லூசி்டம் எனனும் 
பூசணத்தால் இநவோய் ஏற்படுகி்றது. 
பபாதுோ்க இநவோய் 
்க்டற்்க்ரவயாரங்களில் மணற்பாங்காை 
பகுதியில் ேளரும் மரங்க்ள அதி்கம் 
தாக்குகின்றது. பேயில்்காலத்தில் 
மண்ணில் ஈரப்பதம் கு்்றேதும், 
ம்ழக்்காலங்களில் அதி்களவு தண்ணீர 
வதஙகியிருப்பதும், வோய் தாக்கிய 
மரங்க்ள வதாட்டங்களில் இருநது 
அ்கற்்றப்ப்டாமல் இருப்பதும் வோய் 
அதி்களவில் பரே ்காரணமாகின்றை. 
இப்பூசணம் மரத்தின இளம் வேர்க்ளத் 
தாக்கித் தூரினுள் நு்ழேதால் 
அப்பகுதி்கள் அழுகிவிடும். வமலும் 

பூசணம் பரவி மரத்தின அடித்தண்டுப் 
பகுதி்யத் தாக்கி உடதிசுக்்க்ள 
அழு்கச பசய்து பபருமளவில் பேற்றி்டம் 
ஏற்படுத்துகின்றது. பூசணம் 
தூரப்பகுதி்யக் ்க்டநது தண்டுப்பகுதியில் 
வமல்வோக்கி பரவும் வபாது 
அடித்தூரிலிருநது சுமார ஒரு மீட்டர 
ே்ர தண்டில் பேடிப்பு்கள் வதானறி 
பசம்பழுப்பு நி்ற நீர ேடிே்தக் ்காணலாம். 
தண்டின அடிப்பகுதியில் ்காளான்களும் 
வதானறும். வோயின தாக்்கம் 
அதி்கரிக்கும்வபாது தண்டுப்பகுதி 
முழுேதும் பாதிக்்கப்படடு, இ்ல்களிலும் 
ோ்டல் வோயின அறிகுறி்கள் பதனபடும். 
முதலில் அடிப்பா்கத்தில் உள்ள இ்ல்கள் 
மஞசளாகி, ோடி மரத்வதாடு ஒடடி 
பதாஙகி ்காணப்படும். வோய் முற்றும் 
வபாது குருத்து இ்ல்கள் தவிர மற்்ற 

இளம் இ்ல்களும் கூ்ட பதாஙகிக் 

ப்காண்டிருக்கும். குரும்்ப்கள், 

இளம்்காய்்கள் உதிரநதுவிடும். 
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கட்டுரையாளரகள்

ஜெ. இைாம்கு்மார 1, ே. அருணகு்மார 1, 
ே. பவணுபதவன் 1, இைா.்மங்ரகயரகைசி 2

1 வேளாண்்ம அறிவியல் நி்லயம், அருப்புக்வ்காட்்ட, விருதுே்கர மாேட்டம்

2 முதுநி்ல ஆராய்சசியாளர, மலரியல் மற்றும் நிலபலழிலூடடும் ்க்லத்து்்ற, 

தமிழ ோடு வேளாண்்ம பல்்க்லக்்கழ்கம், வ்காயம்புத்தூர. 

மினைஞசல்: jramtnau@gmail.com 

ோள்்டவில் ப்காண்்்ட சுருஙகி, தண்டு 

சிறுத்து பினைர குருத்து கீவழ விழுநது 

மரம் இ்றநதுவிடும். பாதிக்்கப்பட்ட 

மரத்தில் பபரும்பாலாை வேர்கள் அழுகி 

்கருப்பு நி்றத்தில் ்காணப்படும்.

 நைலாணமை மும்றகள்

• வோய் தாக்கிய மரங்க்ள 

உ்டனுக்கு்டன வேரு்டன வதாண்டி 

எரித்து விடுேதன மூலம் பூசணம் 

வமலும் பரோமல் தடுக்்கலாம்.

• வோய் ோய்ப்பட்ட மரத்்த சுற்றிலும் 

(தண்டின அடிப்பா்கத்திலிருநது 1.5 

மீட்டர தூரத்தில்) 1 மீட்டர ஆழம், 

30  பச.மீ. அ்கலத்தில் குழிபேடடி 

மற்்ற மரங்களிலிருநது 

தனி்மப்படுத்த வேண்டும். 

அக்குழி்களில் ஒரு சத வபாரவ்டா 

்கல்ே்ய ேனகு ே்ையும்படி 

சுற்றிலும் ஊற்்றவேண்டும். 

• வோய் ோய்ப்பட்ட பதன்ை 

மரங்களுக்கு தனியா்க ேட்டப்பாத்தி 

அ்மத்து நீர பாய்சச வேண்டும். 

• மரம் ஒனறுக்கு பதாழுவுரம் 50 

கிவலா, வேப்பம்புண்ணாக்கு 5 

கிவலா, சூவ்டாவமாைாஸ 

புளுரசனஸ 100 கிராம் மற்றும் 

டி்ரக்வ்காப்டரமா விரிடி 100 

கிராம் ்கலநது ஆண்டிற்கு ஒருமு்்ற 

இட்டால் மரம் வோய் எதிரப்பு 

ப்காண்்டதா்க இருக்கும்.

• வோயின அறிகுறி பதனபட்டவு்டன 

புவராப்பிவ்காைவ�ால் 1 மில்லி 

அல்லது பெக்�வ்காைவ�ால் 2 

மில்லி ஆகிய பூசைப்கால்லி்களில் 

ஏவதனும் ஒன்்ற 

 100 மில்லி நீரு்டன ்கலநது மூனறு 

மாத இ்்டபேளியில் வேரமூலம் 

பசலுத்தவேண்டும்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=jramtnau@gmail.com
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்க்டநத மின்ைதழுக்்காை ோ்்கர்்களின் ்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!

அனபுள்ள ஆசிரியருக்கு,

ேணக்்கம்! அக்ரிசக்தி மினனிதழில் 
பேளிேரும் பதாழில்நுடப ்கடடு்ர்கள் 
சி்றப்பா்க இருக்கி்றது. சாகுபடி 

அனுபேங்கள் சாரநத ்கடடு்ர்க்ள 

அதி்கமா்க பேளியிட்டால் இனனும் 

சி்றப்பா்க இருக்கும். பதா்டரநது சி்றப்பா்க 

இயங்க ோழத்துக்்கள்.

-கார்த்தி, அரியலூர்.
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்கார்டூன் ேழி வேளாண்மை
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வசா. ஹரிஹரன
இ்ளநிமல நெ்ளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

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 நபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர.வி.எஸ் ேத்்மாவதி 
நதாட்டக்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

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.மீைா- ல.மீைா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அக்ரிசக்தியின ்க்டநத 

மினனிதழ்கள் பல்வேறு 

தரப்பட்ட ோச்கர்களி்டம் பசனறு 

வசரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி 

மினனிதழ துேஙகி 27 இதழ்க்ள 

பேற்றி்கரமா்க ்க்டநதுள்ளது. 

விேசாயம் இ்ணயதளம் மற்றும் 

விேசாயம் பசயலி துேஙகி ஆறு 

ஆண்டு ்காலம் முடிநது ஏழாம் 

ஆண்டில் அடி எடுத்து 

்ேத்திருக்கிவ்றாம். பதா்டரநது 

எங்க்ள வமம்படுத்திக் ப்காள்ள 

உறுது்ணயாய் உள்ள ோச்கர்கள் 

மற்றும் பயைாளர்களுக்கு ேனறி. 

உங்களு்்டய சநவத்கங்க்ள 

எங்களின மு்கப்பக்்கம் அல்லது 

மினைஞசல் அல்லது அ்லவபசி 

ோயிலா்கவும் வ்கட்கலாம், 

சநவத்கங்களுக்கு வேளாண் 

ேல்லுேர்களி்டம் பதில் பபற்று 

தீரவு்க்ள ேழஙகுகிவ்றாம்.

ஒவபோரு தமிழ மாதத்தின 

இரண்்டாம் மற்றும் ோன்காம் ோர 

பேள்ளிகிழ்ம ்கா்ல 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 

எங்களது இ்ணயதளத்திலும் 

மற்றும் விேசாயம் பசயலியிலும் 

மினனித்ழ பேளியிடுகினவ்றாம். 

எைவே எங்களது பசயலி்ய 

தரவி்றக்்கம் பசய்து ் ேத்திருநதால் 

அதுவே உங்களுக்கு இதழ 

பேளியாே்தயும் மற்்ற 

வேளாண்்ம சாரநத 

பசய்தி்க்ளயும் அறிவிப்பில் 

்காடடும். இதனமூலம் நீங்கள் 

எளிதில் எங்களது மினனித்ழ 

படிக்்க மற்றும் பினபற்்ற முடியும். 

விேசாயி்களும், வேளாண் 

மாணேர்களும், விஞ்ானி்களும், 

வபராசிரியர்களும், வேளாண் 

பதாழில் மு்ைவோர்களும் 

பதா்டரநது அக்ரி சக்தி இதழுக்கு 

தங்களு்்டய ்கருத்துக்்கள், 

்கடடு ர்்கள் மற்றும் விளம்பரங்க்ள 

ேழஙகி எங்க்ள 

வமம்படுத்திக்ப்காள்ள உதவுமாறு 

வ்கடடுக்ப்காள்கிவ்றன.

ஆசிரியர் பக்்கம்

- சி்றப்பாசிரியர, அக்ரி சக்தி.

http://www.vivasayam.org/
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