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இந்நோய் குலை ்நோய் என்றும் 
அலைக்கப்படுகிறது. ம்ைசியோ, 

உ்கோண்ோ ்்போன்ற நோடு்களில் 
அதி்கமோ்கக ்கோணப்படும் இந்நோய் 
இநதியோவில் ்கரநோ்்கோ, தமிழநோடு, 
்போணடிச்சேரி ்்போன்ற மோநிைங்களில் 
வரு்ோ வரு்ம் ் தோன்றி அதி்க ் சேதம் 
விலைவிககிறது.

 ந�ாயக்காரணி

 இந்நோய் ல்பரிகு்ைரியோ கிரீசி்ய  
என்ற ஒரு வல்கப பூஞலசேயோல் 
ஏற்படுகிறது. இபபூசேணத்தின் இலை்கள் 
குறுககுச சுவர்கலைக க்கோணடும், 
முதலில் நிறமறறும் பின்்னர இைம் ஆலிவ் 
்பழுபபு நிறத்திலும் கதன்்படும்.

ந�ாயின் அறிகுறிகள்

்பயிரின் எல்ைோ வைரசசிப 

்பருவத்திலும் இந்நோய் தோக்கக கூடியது. 
நோறறங்கோலிலும், ந்வு கசேய்த 
வயலிலுள்ை இைம் கசேடி்கலை, இந்நோய்த் 
தோககும் ்்போது, எல்ைோ இலை்களும் 
்கரிநது, நோறறுக்கள் மடிநது விடும். 
வைரநத கசேடி்களில் முதல் அறிகுறி 
இலை்களில் ்பரவைோ்க, நீண்க ்கண 
வடிவப புள்ளி்கள் ் தோன்றும். புள்ளி்களின் 
விளிம்பு, மஞசேள் ்கைநதப ்பழுபபு 
நிறமோ்கவும், நடுப்பகுதி சேோம்்பல் ்கைநதப 
்பசலசே நிறமோ்கவும் கதன்்படும். 
நோைல்வில் புள்ளி்கள் விரிவல்நது, 
நடுப்போ்கம் கவளிறிய சேோம்்பல் நிறமோ்க 
மோறிவிடும். ஈரப்பதம் அதி்கமோ்க உள்ை 
்்போது, புள்ளி்களின் நடுப்பகுதியில் 
சேோம்்பல் நிறத்தில் பூசேணத்தின் வித்துத் 
தணடு்களும், க்கோனிடியோ வித்துக்களும் 
கவளிவநதிருப்பது நன்குத் கதரியும். 
புள்ளி்கள் நடு நரம்புப ்பகுதியில் 
்தோன்றும் ் ்போது அநத இ்த்திலிருநது 

ரகழவ�கில் தகொள்ள ர�ொயும் 
அ�ன் ரமலொண்ம மு்ைகளும்

ர�ொய் ரமலொண்ம
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இலை்கள் முறிநது கதோஙகி விடும்.

கசேடி்களில் தணடுப ்பகுதியிலுள்ை 
்கணுக்கள் தோக்கப்படும்்்போது 
்கணுப்பகுதியின் ் மலும், கீழுமோ்க 5-10 
மி.மீ நீைத்திறகு அ்ர ்கருபபு நிறமோ்க 
மோறிவிடும். தோக்கப்பட் ்கணுக்கள், 
சுருஙகியும், வலுவிைநதும் எளிதில் 
முறிநதுவி்க கூடியலவ்கைோ்கவும் 
கதன்்படும்.

இது  ் ்போன்று, ்கதிர ்கணுக்களும், 

்கதிரிலுள்ை விரல் ்கோம்பு்களும் கூ்த்  

தோக்கப்படும். ்கதிர ்கணுக்கள் 

தோக்கப்படும் ்்போது, ்கதிரிலுள்ைப  

க்பரும்்போைோ்ன மணி்கள் ்பதரோகி விடும். 

அது ் ்போை விரல்்களிலுள்ை அடிக்கோம்புப 

்பகுதித் தோக்கப்படும் ்்போது, அநத 

விரல்்களிலுள்ை மணி்கள் எல்ைோ்ம 

்பதரோகி விடும். மணி்கள் ் தோன்றி்னோலும் 

அலவ சேரிவர முறறோமல், சுருஙகியும், 

நிறம் க்கடடும் கதன்்படும். ்நோய்த் 

தோககும் ்பயிர வைரசசிப ்பருவம் மறறும் 

்கோை நிலை்கலைப க்போறுத்து ம்கசூல் 

இைபபு 90 சேதவிகிதத்லதயும் 

மிஞசேககூடும்.

ந�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
காலநிமலகளும்

இந்நோய் க்பரும்்போலும் ்கோறறின் 
மூைம் ்பரவுகிறது. ் ்கழவரல்கத் தவிர, 
்கம்பு, ் ்கோதுலம, திலண, ்போரலி, ஓடஸ், 
மக்கோச்சேோைம் ்்போன்ற ்பை தோனியப 
்பயிர்கலையும், மநதோஙகிபபுல், அரிசிபபுல் 
்்போன்ற புற்கலையும் தோககுகிறது. இது 
்்போன்ற இலண ஊணவைஙகி்களிலிருநது 
உற்பத்தியோகும், க்கோனிடியோ வித்துக்கள், 
்்கழவரகில் முதலில் ்நோலயத் 
்தோறறுவிககின்ற்ன.

்பயிர அறுவல்ககுப பின்்னர 
வயலில் ்கோணப்படும் தடல்்களிலும், 
தோக்கப ்பட் ்கதிர்களிலுள்ை 
மணி்களிலும் கூ், பூசேண இலை்கள் 
உயிரு்ன் இருநது ்நோலயத் 
்தோறறுவிக்கககூடும்.
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்நோய் அதி்கைவில் ்பரவ 250- 300 
கசே.கி. கவப்ப நிலையும் 90 
சேதவிகிதத்திறகு அதி்கமோ்ன ஈரப்பதமும், 
அடிக்கடி க்பய்யும் மலைத்தூறலும் ஏறறது. 
ஜூன் - ஜூலை மோதங்களில் 
விலதக்கப்படும் ்பயிர இந்நோயி்னோல் 
அதி்கம் ்போதிக்கப்படுகிறது. ் தலவககு 
அதி்கமோ்க தலைசசேத்து இடுவதோல் 
இந்நோயின் தீவிரம் அதி்கரிககிறது. 

ந�ாயக்கட்டுப்பாடு

உழவியல் மும்றகள்  :

 ் நோய்த் தோக்கோத வயலிலிருநது, 
விலதப்பதறகு விலத்கலைத் ்தரந 
கதடுக்க ் வணடும். இந்நோய்க்கோரணி 
தோக்கக கூடிய மறறப ்பயிர்கலை, 
்்கழவரகுப ்பயிரிடும் வயலில் அடுத்துப 
்பயிரி்ககூ்ோது. ்மலும் 
இந்நோய்க்கோரணி தோக்கக கூடிய புல், 
பூணடு்கள், வயல் கவளி்களிலும், சுறறுப 
புறங்களிலும் இல்ைோதவோறு சுத்தமோ்கவும் 
்பரோமரிக்க ்வணடும். ்தலவககு 

அதி்கமோ்கத் தலைசசேத்து இடுவலதத் 
தவிரக்க ்வணடும்.

 விமதச் சிகிச்மசை :

ஒரு கி்ைோ விலதககு அகரசேோன் 
தூள் - 2 கிரோம் அல்ைது ்கோர்பன்்ோசிம் 
- 2 கிரோம் வீதம் விலதப்பதறகு 
குலறநதது 24 மணி ்நரத்திறகு 
முன்்ன்ர நன்குக ்கைநது லவத்திருநது, 
பின்்னர விலதக்க ்வணடும்.

ைருந்து சிகிச்மசை:  
 வயலில் ்கதிர கவளி வரும் 

முன்்ன்ர ்கோர்பன்்ோசிம் - 200 கிரோம் 
அல்ைது தோமிர ஆகஸி கு்ைோலரட - 
500 கிரோம் வீதம் 200 லிட்ர தணணீரில் 
்கைநது கதளிக்க ்வணடும்.

ந�ாய எதிர்ப்புத் தி்றன் 
வகாண்ட இரகஙகள்      

்்க.3 , கமோசேோம்பிக 359 ் ்போன்ற 
இர்கங்களுககு ் நோய் எதிரபபுத் திறன் 
்கோணப்படுகிறது.

கட்டுரையாளரகள்:

செ.மீனாட்சி, 
முதுநிலை ் வைோண மோணவி -  நுணணியல் துலற,
அணணோமலைப ்பல்்கலைக்கை்கம்,
அணணோமலை ந்கர - 608002
மின்்னஞசேல் : tamilmeena6151@gmail.com

கு.விக்னஷ்,
முதுநிலை ்வைோண மோணவர -தோவர ்நோயியல் துலற, 
அணணோமலைப ்பல்்கலைக்கை்கம்,
அணணோமலை ந்கர - 608002
கதோ்ரபு எண: 8248833079
மின்்னஞசேல் : lakshmikumar5472@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=tamilmeena6151@gmail.com
tel:+8248833079
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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உைகில் மக்கள் கதோல்கப 
க்பருக்கத்தோலும், கதோழிறசேோலை 

க்பருக்கம் மறறும் ்பருவநிலை 
மோறறத்தோலும் மக்கள் ந்கரங்கலை 
்நோககி தங்கள் வோழவோதோரத்திற்கோ்க 
வருகின்ற்னர. ஆதைோல் ந்கரங்கள் 
விரிவல்கிறது. இதன் ்கோரணமோ்க 
வோ்க்னப ்்போககுவரத்து அதி்கரிபபு 
மறறும் மக்கள் கநருக்கமோ்க வோை 
்வணடிய சூைலுககுத் 
தள்ைப்படுகின்ற்னர.

வோ்க்னபக்பருக்கத்தோல் ்கோறறு 
மோசு்போடு ஓர முதன்லம பிரசசேல்னயோ்க 
எழுநதுள்ைது. 2019-ம் ஆணடு 
்கணககின் ்படி இநதியோவில் 16.7 ைடசேம் 
மக்கள் ்கோறறு மோசுப்போட்ோல் 
இறநதுள்ை்னர. இப்படிப்பட் சூைலில் 
்கோறறு மோலசே ்கடடுப்படுத்த ்பை 
சேட்ங்கள் விதி்கள் இயறறப்பட்ோலும். 
100 சேதவீதம் தடுக்க முடியோத சூை்ை 
உள்ைது. ஆதைோல் மரங்க்ை ஓர நிரநதர 
தீரவோ்க உள்ை்ன. ந்கரமயமோதைோல் 
தி்க்கழிவும் க்பரும் பிரசசேல்னயோ்க 
உள்ைது. தி்க்கழிவு ்மைோணலம 
முதன்லமயோ்க ் தலவப்படுகிறது. எ்ன்வ 
தி்க்கழிவு ்மைோணலம, ்கோறறு மோசு 
குலறக்க, நிைத்தடி நீர மட்த்லத 
உயரத்த ஓர சிறநத வழியோ்க மியோவோககி 
எனும் குறுங்கோடு மர வைரபபு முலற 
உள்ைது.

மியோவோககி எனும் குறுங்கோடு மர 
வைரபபு முலறயில் ஒரு சேதுர 
அடிப்பரப்பைவில் 8 முதல் 10 மர / 
தோவர வல்க்கள் ந்வு கசேய்து 
வைரக்கப்படுகிறது. குறிப்போ்க உள்நோடடு 
மர வல்க்கள்  ( Native Tree Species)  
மடடும் ந்வு கசேய்யப்படுகிறது. இநத 
மியோவோககி முலற குறுங்கோடு வைரபபு 
ந்கரங்களுககு மி்கவும் ஏறறதோகும். 
தற்்போலதய சூைலில் குலறநத இ்த்தில் 
அதி்க மரங்கலை ந்வு கசேய்து ்பரோமரிக்க 
ஏறறமுலற. இநத முலறயில் ்பரப்பைவு 
அதி்கம் ்தலவயில்லை. குலறநத 
இ்த்தில் அதி்க மரங்கள் ந்வு 
கசேய்யப்படுகிறது. இநத முலறயில் மரம் 
ந்வுகசேய்ய நிைத்தில் உள்ை 
்மற்பகுதியில் 2 முதல் 3 அடி உயரம் 
வலர உள்ை மணலண அ்கறறிவிடடு 
எளிதில் மட்கககூடிய இலை்கள், மர 
துணடு்கள், மரத்தூள் மறறும் எளிதில் 
மட்கககூடிய க்போருட்கைோல் 75% 

மியொவொக்கியும் �க�மயமொக்கலும்
சுற்றுச்சூழல்
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குழிலய நிரபபிவிடடு மீதமுள்ை 25% 
குழிலய மரத்தூள் அல்ைது இலை 
தலை்கள் ்கைநத ் மல் மண க்கோணடு 
நிரப்ப ்வணடும். முழுலமயோ்க 
நிரபபிவிடடு ஒரு சேதுர அடி ்பரப்பைவில் 
8 முதல் 10 மர/ கசேடி நோறறுக்கள் 
ந்வு கசேய்ய ் வணடும். இதில் உயரமோ்க 
வைரககூடிய மரங்கள், மூலில்க கசேடி்கள், 
புதர கசேடி்கள்,  உயரம் குலறவோ்க 
வைரும் மர வல்க்கள் எ்ன அல்னத்தும் 
்கைநது ந்வுசகசேய்ய ்வணடும். 
மியோவோககி முலறயில் அல்னத்து 
மரங்களும் ்கைநது ந்வுசகசேய்ய 
்வணடும். மியோவோககி முலறயில் 
அல்னத்து மரங்களும் ்கைநது 
ந்வுசகசேய்தோல் 2 முதல் 3 
ஆணடு்களி்ை்ய மனிதர்கள் நுலைய 
முடியோத அைவுககு அ்ரநத ்கோடு ் ்போல் 
வைரநதுவிடும். மூன்றோணடுககு ் மல் 
்பரோமரிபபு ் தலவயில்லை. 10 ஆணடு்கள் 
வைரசசிலய இநத முலற ந்வு மூைம் 
2 முதல் 3 ஆணடு்களில் ்பைல்ன 
்கணகூ்ோ்க ்கோணைோம்.

மியோவோககி என்னும் குறுங்கோடு 
மர ந்வு முலறயில் மரங்களின் வைரசசி 
அ்பரிவிதமோ்க உள்ைது. மண வைம் 
மறறும் மணணில் நுணணுயிர க்பருக்கம் 
அதி்கமோ்க உள்ைது. அ்த சேமயம் 
மணபுழுக்கள் வைர ஏதுவோ்க உள்ைது. 
மியோவோககி எனும் குறுங்கோடு மர ந்வு 
முலற ஓர ஆகசிஜன் பூங்கோவோ்க ் வலை 
கசேய்கிறது.

 பூ வல்க மரங்கள் மறறும் மூலில்க 
தோவரங்கள் ்கைநது ந்ப்படும் ்்போது 
மக்கள் நல்ப்பயிறசிககு மி்கவும் 
உதவி்கரமோ்க இருககும். மனித உ்லுககு 
்தலவயோ்ன சுத்தமோ்ன ஆகஸிஜன் 
கில்ககும். மியோவோககி என்னும் 
குறுங்கோடு மர ந்வு முலறயோ்னது 
்பட்ோம்பூசசி மறறும் ்பை வல்க 
்பறலவ்கலை அதி்கம் ஈரகின்றது. இநத 
முலறககு மண தயோர்படுத்துதல் 
மலைக்கோைங்களில் மலைநீர பூமிககுள் 
கசேலுத்த ஓர அருலமயோ்ன முலறயோ்க 
மியோவோககி முலற கசேயல்்படுகிறது.

மியாொக்கி குறுஙகாடு ெளர்ப்பில் 3 ஆணடு ஒப்பீடு
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ந்கரப்பகுதி்களில் ்பசுலமப ்பரபல்ப 
்பரோமரிக்க மியோவோககி முலற ஓர சிறநத 
மரம் ந்வு முலறயோகும். அ்த்்போல் 
்பசுலமப ்பரபல்ப அதி்கரிக்க மறறும் 
்கோறறு மோலசே ்கடடுப்படுத்த புங்கன், 
பூவரசு, அரசு, நீைத்திருவத்தி, 
தோந்தோன்றி, நீரமருது ஆகியலவ ்கைநத 

மியோவோககி முலறயிைோ்ன மர ந்வு 
முலற ந்கரபபுறப ்பகுதி்களில் மி்கவும் 
க்போருத்தமோ்க இருககும் மரம் நடும் 
முலற. ந்கரபபுறப ்பகுதி்களில் மி்கவும் 
நல்ை முலறயில் ்பைன் தரும். ஒளி மோசு 
குலறக்க ஒரு சிறநத ந்வு முலறயோ்க 
இநத மியோவோககி முலற அலமநதுள்ைது.

கட்டுரையாளரகள்:

முரனவர  அ.ெ.்கா்வந்தன்,
சுறறுசசூைல் அறிவியல் துலற,
தமிழநோடு ்வைோணலமப ்பல்்கலைக்கை்கம்.
்்கோலவ- 641 003

திரு . ஆ. ை்ேஷ்,
முதுநிலை ஆரோய்சசியோைர,
சுறறுசசூைல் அறிவியல் துலற,
தமிழநோடு ்வைோணலமப ்பல்்கலைக்கை்கம்.
்்கோலவ- 641 003
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இயறல்க ் வைோணலமயில் முககிய 
அம்சேங்களில் ஒன்று மணணின் 

வைத்லத க்பருககுவதோகும். இதற்கோ்க 
்பஞசே்கவ்யம், அமிரதக ்கலரசேல், 
மீன்அமிைம் ்்போன்ற ்பைவல்கயோ்ன 
இடுக்போருட்கள் ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. 
ஆ்னோல் இவறலற தயோர கசேய்யத் 
்தலவயோ்ன மூைபக்போருட்கலை 
்சே்கரிக்க அதி்க்நரம் கசேைவோகிறது. 
ஆ்க்வ மி்ககுலறநத கசேைவில் 
எளிலமயோ்ன முலறயில் இடுக்போருலைத் 
தயோரகசேய்ய ் வஸ்ட டீ்கம்்்போசேர என்ற 
க்போருலை ் வைோண ஆரோய்சசியோைர்கள் 
அறிமு்கம் கசேய்துள்ை்னர.

இந்த நெஸ்ட் டீகம்நபாசைர் 
என்்றால் என்்ன?

நோடடு மோடடின் சேோணம் மறறும் 
்்கோமியத்தில் உள்ை நன்லம கசேய்யும் 
நுணணுயிர்கலை பிரித்கதடுத்து 
விஞ்ோனி  கிருஷணன்சேத்யோ அவறலற 
ஆய்வ்கத்தில் ்பைம்ங்கோ்க க்பருககி 
்பல்்வறு ஆரோய்சசி்கலை ் மறக்கோணடு 
12  ஆணடு்கள் ்பல்்வறு ்பணலண்களில் 
்பரி்சேோதல்ன்களுககு பிறகு 2015ம் 
ஆணடு கவளியி்ப்பட்து.

 எஙகு கணடுபிடிக்கப்பட்்டது?

உத்திரபிர்தசேம் மோநிைம், 
்கோஸியோ்போத்தில் உள்ை மத்திய ் வைோண 
மறறும் விவசேோயி்கள் நைவோழவு 

அலமசசே்கத்தின் கீழகசேயல்்படும் ் தசிய 
இயறல்க விவசேோய லமயத்தில் 
்கணடுபிடிக்கப்பட்து. 30g என்ற 
அைவில் சிறிய ்போடடிலில் 
விவசேோயி்களுககு விநி்யோகிக்கப 
்படுகிறது. இதன் விலை ்ம்ை 
குறிபபிட்து ்்போை்வ 20 ரூ்போய் 
மடடு்ம.

கதன்னிநதிய விவசேோயி்களி்ம் 
இதல்ன க்கோணடு ் சேரககும் ் வலையில் 
க்பங்களூரில் உள்ை மண்ை இயறல்க 
விவசேோய லமயம் ஈடு்படடுள்ைது.

எப்படி வபறுெது?

க்பங்களூரில் உள்ை லமயத்தின் 
கீழ்கண் மு்கவரிககு வலர்யோலை 
அல்ைது மணியோர்ர அனுபபிலவத்தோல் 
அவர்கள் ்போரசேல் மூைம் ்போடடில்்கலை 
அனுபபிலவப்போர்கள். அஞசேல்்சேலவககு 
தனி்ய ்கட்ணம் 
வசூலிக்கப்படுவதில்லை.

கழிவு சி்�ப்்பொன் (ரவஸ்ட் டீகம்ர்பொசர்) ்பயன்்பொடு
இடுத்பொருள
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      மையத்தின் முகெரி:
Deputy director, 
Regional centre of organic 
farming, Kannamangala cross, 
Whitefield-Hosekote road, 
Kadugodi post,  
Bangalore - 560067 
Mobile : +91 95455 20037

்வஸ்டடீ்கம்்்போசேர. இநத 
க்பயரி்ை்ய உங்களுககுத் 
கதரிநதிருககும் இது எதறகு 
்பயன்்படுகிறது என்று. ்பணலணக 
்கழிவு்கைோ்ன இலை தலை மறறும் 
்கோய்்கறிக ்கழிவு்கலையும் எளிதோ்க மக்க 
லவப்பதற்கோ்க ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.  
அதுமடடுமில்ைோமல் இதில் நன்லம 
கசேய்யும் நுணணுயிர்கள் அதி்க அைவில் 
இருப்பத்னோல் வைரசசிஊககியோ்கவும் 
்பயன்்படுகிறது. மோடடின் ் ்கோமியத்தில் 
உள்ை நுணணுயிர்களும் இதில் 
்சேரக்கப்படடிருப்பதோல் இது 
பூசசிவிரடடியோ்கவும் ்பயன்்படுகிறது.

 எப்படி தயார் வசையெது?
இலத தயோர கசேய்வது மி்கவும் 

சுை்பமோ்னது. 200லிட்ர க்கோள்ைைவு 
க்கோண் ஒரு பிைோஸ்டிக டிரம்மில் 2  
கி்ைோ அைவு நோடடுசசேரக்கலர அல்ைது 
கவல்ைம் ்சேரத்து நன்கு ்கைநது 

க்கோள்ைவும். அதில் நோம் ்வைோண 
ஆய்வ்கத்தில் இருநது வோஙகிய 
்வஸ்டடீ்கம்்்போசேலர ்சேரத்து நன்கு 
்கைககிவி் ்வணடும்.

ஈக்கள் அதில் கசேன்று முடல் 
இ்ோதவோறு ஒரு துணியோல் இருக்கமோ்க 
்கடடிவி் ் வணடும். தி்னமும் இரணடு 
்வலை அதோவது ்கோலையும் மோலையும் 
இநத ்கலரசேலை நன்கு ்கைககி வி் 
்வணடும். இவ்வோறு கசேய்தோல் 7 
நோட்களில் இநத ்வஸ்டடீ்கம்்்போசேர 
்கலரசேல் தயோரோகிவிடும்.

எப்படி பயன்படுத்துெது?

இவ்வோறு தயோர கசேய்யப்பட் 
்கலரசேலை இலை வழித்கதளிப்போ்கவும் 
அல்ைது ் நரடியோ்க ்போசே்ன நீரிலும் ்கைநது 
்பயன்்படுத்தைோம். ஒரு ஏக்கருககு 200 
லிட்ர என்ற அைவில் இநத ்கலரசேலை 
்போசே்ன நீரில் ்கைநது ்பயன்்படுத்துவதோல் 
மணணில் உள்ை நன்லம கசேய்யும் 
நுணணுயிர்களின் அைவு அதி்கரித்து 
மணணின் வைம் க்பருகும். மோதம் 
இருமுலற இவ்வோறு இநத ்கலரசேலை 
்பயன்்படுத்தைோம். ஒருமுலற இநத 
்கலரசேலை தயோரகசேய்து  க்கோண்ோல் 
வோழநோள் முழுவதும் அலதப ்பயன்்படுத்தி 
மீணடும் மீணடும் ்கலரசேலை தயோர 
கசேய்து க்கோள்ைைோம்.

ோ. ோ்்தஸவைன் மினிசொமி,
இைங்கலை ்வைோணலம இறுதியோணடு மோணவர,

அணணோமலைப ்பல்்கலைக்கை்கம்.
மின்்னஞசேல்: mmatheswaran2000@gmail.com

கட்டுரையாளர

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=mmatheswaran2000@gmail.com
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குதிலரவோலி (Barnyard Millet) 
உைகின் எல்ைோ இ்ங்களிலும் 

்பயிரி்ப்படும் ஒரு சிறுதோனியம். இது 
மனிதர்கள் மறறும் விைஙகு்களுககு 
உணவோ்க ்பயன்்படுகிறது. 
குதிலரவோலியோ்னது வறடசி, கவப்பம் 
மறறும் சேோத்கமறற நிலைலய எதிரககும் 
தன்லம க்கோண்லவ. குதிலரவோலி 
்பை மருத்துவ ்பயன்்கலை 
க்கோணடுள்ைதோல், ஆயுர்வதத்திலும் 
மருநதோ்க ்பயன்்படுத்தப்படடு வருகிறது. 
குதிலரவோலியோ்னது இரும்புசசேத்து, 
புரதம், மறறும் நோரசசேத்துக்கள் 

ஆகியவறறின் சிறநத ஆதோரமோ்க 
விைஙகுகிறது. இநதியைவில் 
மத்தியபிர்தசேம், உத்திரபிர்தசேம் 
தமிழநோடு, ஆநதிரபிர்தசேம், ்கரநோ்ோ்க, 
ம்கோரோஷடிரம் மறறும் பீ்கோர ்்போன்ற 
மோநிைங்களில் ்பயிரி்ப்படுகிறது. தமிழ 
நோடடில் ்சேைம், நோமக்கல், தரமபுரி, 
கிருஷணகிரி, ் ்கோயம்்பத்தூர, திருசசி, 
க்பரம்்பலூர,்கரூர, புதுக்்கோடல், 
மதுலர, திணடுக்கல், ் தனீ, ரோமநோதபுரம், 
திருகநல்்வலி, விருதுந்கர, மறறும் 
தூத்துககுடி ஆகிய மோவட்ங்களில் 
அதி்க அைவு சேோகு்படி கசேய்யப்படுகிறது

குதிமரொலியில் உள்ள ஊட்்டச்சைத்துக்கள்

வ.எண் ஊட்டச்சத்து
அளவு

(100 கிராம்)

1 கல�ாாிகள் 300 kcal

2 ககாழுப்பு 3.6 கிராம்

3 நாரச்சத்து 13.6 கிராம்

4 புரதம் 11 கிராம்

5 காரலபாஹைடலரட 55 கிராம்

6 கால்சியம் 22 மி.கி

7 ஹவட்டமின் பி 1 0.33 மி.கி

8 இரும்புச்சத்து 18.6 மி.கி

9 ஹவட்டமின் பி 2 0.10 மி.கி

10 ஹவட்டமின் பி 3 4.2 மி.கி

மருத்துவ குணம் குன்ைொ�  
குதி்�வொலி சொகு்படி த�ொழில்நுட்்பங்கள

சிறு�ொனியம்
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ைருத்துெ �ன்மைகள்
குதிலரவோலியில் நோரசசேத்து மறறும் 

புரதசசேத்து அதி்கம் உள்ைது. எ்ன்வ, 
்்கோதுலம மறறும் பிற தோனியங்கலை 
வி் இது சேரக்கலர ்நோய்ககு அதி்க 
்பைன் தரும். குதிலரவோலியோ்னது 41.7 
என்ற குலறநத கிலைகசேமிக குறியீடல்க 
க்கோணடுள்ைது என்று ஆரோய்சசி்கள் 
்கோடடுகின்ற்ன. எ்ன்வ, இது இரத்த 
சேரக்கலர அைலவ விலரவோ்க உயரத்தோது. 
குதிலரவோலியில் ்போலிிஃபீ்னோல்்கள் 
்்போன்ற ஆன்டி-ஆகஸி்ணட்கள்  
நிலறய உள்ை்ன இலவ உ்லில் உள்ை 
நசசுத்தன்லமலய அ்கறறும் ்பணபு்கலை 
க்கோணடுள்ை்ன. ்மலும்,  இநத 
ஆன்டிஆகஸி்ன்ட்கள் இதய ் நோய்்கள், 
நீரிழிவு ்நோய், மறறும் புறறு்நோய் 
உள்ளிட் ்பை ் நோய்்களிலிருநது நம்லமப 
்போது்கோககின்ற்ன.

குதிலரவோலியில் ்கோர்்போலைடகரட  
மறறும் க்கோழுபபு குலறவோ்க்வ உள்ை்ன. 
100 கிரோம் குதிலரவோலியில் கவறும் 
3.6 கிரோம் க்கோழுபபு மடடு்ம உள்ைது. 
இத்னோல், அன்றோ் வோழகல்கயில் 
குதிலரவோலி கதோ்ரநது உணடு 
வருவதோல் ஆ்ரோககியமோ்க இதயத்லத 
லவத்துக க்கோள்ைைோம்.்மலும், இது 
உ்லில் உள்ை கமோத்த க்கோைஸ்டரோல் 
அைலவ குலறக்கவும் உதவுகிறது. 
எ்ன்வ, குதிலரவோலி உ்ல் எல்லயக 
குலறப்பதறகும், வைரசிலத 
மோறறத்திறகும் உதவுகிறது. 
குதிலரவோலியில் ்கலரயககூடிய மறறும் 
்கலரயோத நோரசசேத்துக்கள் மி்க அதி்கமோ்க 
உள்ை்ன. இநத நோரசசேத்துக்கள் நம் 
உ்லில் கசேரிமோ்னம் ஆ்கோமல் 
முழுவதுமோ்க அப்படி்ய 
கவளி்யறறப்படுகின்ற்ன. இதன் 

விலைவோ்க, ்கழிவுபக்போருட்களின் 
கசேரிமோ்னம் மறறும் கவளி்யறறத்திறகு 
அலவ உதவுகின்ற்ன. எ்ன்வ, 
குதிலரவோலிலய கசேரிமோ்னத்லத 
்மம்்படுத்தி மைசசிக்கலில் இருநது 
விடு்ப் உதவும்.

குதிலரவோலியில் இரும்புசசேத்து 
மறறும் துத்தநோ்கம் மி்க அதி்கமோ்க 
உள்ை்ன. துத்தநோ்கம் மறறும் இரும்பு 
இலவ இரணடும் நமது ்நோகயதிரபபு 
மண்ைத்திறகு அவசியம். எ்ன்வ, 
குதிலரவோலி உணடு வருவத்னோல் நமது 
்நோய் எதிரபபு சேகதிலய ்மம்்படுத்தி 
கதோறறு ்நோய்்களிலிருநது விலரவோ்க 
விடு்ப்முடியும். குளூட்ன் என்கிற 
்பலசேயம் என்்பது ் ்கோதுலம மறறும் ்போரலி 
ஆகியவறறில் ்கோணப்ப்க கூடிய 
ஒருவல்க புரதம் ஆகும். குளூட்ன் 
ஒவ்வோலம ் நோய் க்கோண்வர்களுககு 
இநத குளூட்ன் நல்ைது அல்ை.
குதிலரவோலி உட்ப் அல்னத்து 
சிறுதோனியங்களிலும் குளூட்ன் 
இல்லை. எ்ன்வ, குளூட்ன் ஒவ்வோலம 
உள்ைவர்களுககு குதிலரவோலி ஒரு 
தகுநத உணவோகும்.

சைாகுபடி வதாழில்நுட்பஙகள்
்கோைநிலை்கள்: குதிலரவோலியோ்னது 

வறடசி, கவப்பம் மறறும் சேோத்கமறற 
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நிலைலய எதிரத்து வைரும் தன்லம 
க்கோண்தோல் மோ்னவோரி ்பயிரோ்க 
்பயிரி்ப்படுகிறது. இது ்க்ல் 
மட்த்திலிருநது 2000 மீட்ர வலர 
்பயிரி்ப்படுகிறது. குதிலரவோலி கவப்பம் 
மறறும் கவப்பம் சேோரநத ்கோைநிலை்களில் 
நன்கு வைரககூடியது. குதிலரவோலி 
மறற ்பயிர்கலை ்கோடடிலும் மோறு்பட் 
சீ்தோஷண நிலை்கலை தோஙகி 
வைரககூடியது.

இரகஙகள்: நகா 1, நக 1, நக 
2, நகா நக வி 2, எம்.டி.யு 1

நிைம் தயோரித்தல்: குதிலரவோலி  
தணணீர ் தஙகிய ஆறறுப ்படுகல்கயில் 
ஒரைவிறகு வைரககூடியது. இது மணல் 
்கைநத ்களிமணநிைங்களில் நன்கு 
வைரககூடியது. ்கற்கள் நிலறநத மண 
மறறும் குலறநத சேத்துக்கள் உல்ய 
மண சேோகு்படிககு ஏறறதல்ை. நிைத்லத 
இரணடு முலற ்கைபல்ப க்கோணடு 
உழுது சேமப்படுத்தி விலதப்படுகல்கலய 
தயோர்படுத்துதல் ்வணடும்.

பருெம் : 
மோ்னோவோரி (கசேப்ம்்பர -அக்்ோ்பர)  

மறறும் இறலவ (பிபரவரி -மோரச)

விமத அளவு ைற்றும்  
விமதப்பு வசையதல்:

 குதிலரவோலி ஒரு கைக்்ருககு 
வரிலசே விலதபபுககு 8-10 கி்ைோ விலத 
்தலவப்படும், ல்க விலதபபுககு 12.5 
கி்ைோ எக்்ருககு ்தலவப்படும். 
விலத்கலை கதளித்தல் (அ) வரிலசேககு 
வரிலசே 25 கசே.மீ கசேடிககு கசேடி 10 
கசே.மீ இல்கவளி விடடு விலதக்கைோம்.

விமத ந�ர்த்தி:
ஒரு கி்ைோ விலதககு 2 கிரோம் 

்கோர்பன்்ோசிம் ்கைநது விலத ்நரத்தி 
கசேய்து விலதக்க ்வணடும்.

உர நைலாணமை: 
ஒரு  கைக்்ருககு 5-10 ் ன்்கள் 

கதோழு உரம் இ்ைோம். தலை, மணி 
மறறும் சேோம்்பல் சேத்தில்ன 40:30:50 
கி்ைோ ஒரு  கைக்்ருககு என்ற 
விகிதத்தில் இ்்வணடும். உரம் 
முழுவலதயும் விலத விலதபபின்்்போது 
அளிக்க ்வணடும். நீர்போசே்னப 
்பகுதி்களில் ்போதியைவு தலைசசேத்லத 
விலதத்த 25-30 நோட்களுககு பிறகு 
இ்ைோம்.

நீர் நைலாணமை:
க்போதுவோ்க குதிலரவோலிககு 

நீர்போசே்னம் ்தலவயில்லை வறன்் 
சூழநிலை நிைவி்னோல் ஒருமுலற 
நீர்போசே்னம் பூஙக்கோத்து வரும் தரு்னத்தில் 
அளிக்க்வணடும். அதி்கப்படியோ்ன மலை 
க்போழியும் ்கோைங்களில் வடி்கோல் வசேதி 
ஏற்படுத்தி நீலர கவளி்யறற்வணடும்.

கமள நைலாணமை: 
குதிலரவோலி வயலில் விலதத்த 

25-30 நோட்கள் வலர்கலை இல்ைோமல் 
்போரத்து க்கோள்ை ்வணடும் இரணடு 
முலற ்கலை எடுத்தல் ்்போதுமோ்னது. 
ல்கக்கோத்து அல்ைது சேக்கர க்கோத்தி 
மூைம் ்கலை எடுக்கைோம்.

பூச்சி ைற்றும் ந�ாய 
நைலாணமை: 

குதிலரவோலியில் பூசசி மறறும்  
்நோய் தோக்கம் குலறவோ்க்வ உள்ைது. 
கீழ்கண் முலற்கலை ்கல்பிடிப்பதன் 
மூைம் அவறலற  ்கடடுப்படுத்தைோம் 

பூஞசைாண காளாண ந�ாய: 
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இது ஓரு பூஞசேோண ்கோைோண 
்நோயோகும். ்போதிக்கப்பட் கசேடியில்ன 
பிடுஙகி எறிவதன் முைம் 
்கடடுப்படுத்தைோம். விலத்கலை 
ஆ்ரோககியமோ்ன கசேடி்களில் இருநது 
்தரநகதடுக்க ்வணடும்.

கரிப்பூட்ம்ட ந�ாய: 
இதுவும் ஓரு வல்க பூஞசேோண 

்கோைோண ்நோயோகும். இதல்ன விலத 
்நரத்தி மூைம் அக்ரோசேன் 2.5 கிரோம் 
ஒரு கி்ைோ விலதககு என்ற விகிதத்தில் 
விலத ்நரத்தி கசேய்ய ்வணடும். 
சுடுதணணீரில் நல்னத்தும் (55 
கசேல்சியஸ் 7 - 12 நிமி்ங்களில்) 
விலதக்கைோம்.

துரு ந�ாய :
இதுவும் ஓரு வல்க பூஞசேோண 

்கோைோண ்நோயோகும். ல்த்்தன் எம்-
45 2 கி்ைோலவ 1000 லிட்ர 
தணணீரில் ்கைநது கதளிப்பதன் மூைம் 
்நோலயக ்கடடுப்படுத்தைோம்.

தணடு துமளப்பான் : 
திகமட குருலண 15 கி்ைோ  ஒரு 

கைக்ருககு என்ற விகிதத்தில் 
இடுவதன் மூைம் ்கடடுப்படுத்தைோம்.

அறுெம்ட ைற்றும் ைகசூல்:
 வயல் அறுவல்ககு தயோரோ்னவு்ன் 

அரிவோள் க்கோணடு அறுத்து வயலில் 
அடுககி லவக்கப்ப் ்வணடும். 
்கதிர்கலை ்கோலை்களின் ்கோல்்களில் 
்்போடடு நசுககி தோனியங்கலைப 
பிரித்கதடுக்கைோம்.

சேரோசேரியோ்க ஒரு கைக்ருககு 
400-600 கி்ைோ தோனியமும் 1200 
கி்ைோ லவக்்கோலும் கில்ககும். 
்மம்்படுத்தப்பட் சேோகு்படி முலற்கைோல் 
10 - 12 குவிண்ோல் வலர தோனிய 
ம்கசூல் க்பறைோம்.

இரகம்
மகசூல

(கில�ா /எகல்டர )

லகா 1 1750

லக 1 1000

லக 2 1250

லகா லக வி 2 2100

எம்.டி.யு 1 1700

கட்டுரையாளரகள்

ப. ் வணு்்தவன் 1, மு.வ. கருணா  செபா ் ேரி 2, 
செ.ைாம்குோர 1 ேற்றும் ோ.ஞான்ெகைன் 3

்வைோணலம அறிவியல் நிலையம், அருபபுக்்கோடல், விருதுந்கர 1

ஆரோய்சசியைர, ்வைோணலம விரிவோக்கவியல் 2

மண்ை ஆரோய்சசி நிலையம், அருபபுக்்கோடல், விருதுந்கர 3

மின்்னஞசேல்: venudevan.b@tnau.ac.in

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=venudevan.b@tnau.ac.in
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முன்னுமர 

உள்ைங்கலை க்கோள்லை க்கோள்ளும் 
வசீ்கரமோ்ன அை்கோலும், நீண் 

மைரக ்கோம்பு்களில் ்கம்பீரமோ்க நிமிரநது 
நிறகும் வ்னப்போலும், 'மைர்களின் ரோணி' 
என்று சிறபபித்துக கூறப்படும் ்ரோஜோ 
மைரோ்னது, முககியமோ்ன ஒரு அைகு 
மைரப்பயிரோகும். க்பரிய பூங்கோக்களில் 
பூத்துககுலுஙகும் ் ரோஜோக்கள் வீடடுத் 
்தோட்ங்களிலும் அைகுக்கோ்க 
வைரக்கப்படுகின்ற்ன. வீடு்களில் 
கதோடடி்களில் வைரநது, மைரநத  
்ரோஜோக்கள், நல்்போலத்களின் இரு 
்பக்கங்களிலும், வரோண்ோ, ் ்போரடிக்்கோ, 
மோடிப்பகுதி எ்ன வீடடின் ்பல்்வறு 
்பகுதி்களில் ்பைவோறு லவக்கப்படடு 
அைகு ்சேரக்கப ்பயன்்படுகின்ற்ன. 
இத்தல்கய ்கவின்மிகு ்ரோஜோலவ 
கதோடடி்களில் வைரககும் நுட்பங்கலை 
இஙகுக ்கோண்்போம்.

வதாட்டி ெளர்ப்புக்கு உகந்த 
குணாதிசையஙகள்

மி்க உயரமோ்க வைரோததோ்கவும், 
ஒழுங்கோ்க எல்ைோப ்பக்கங்களிலும் 
கிலை்கலைப ்பரபபி அதி்கமோ்கப பூககும் 
தன்லமயுல்ய ர்கங்கலை்ய  
கதோடடி்களில் வைரக்கத் ் தரநகதடுக்க 
்வணடும். வைரநத ் ரோஜோச கசேடியோ்னது 
நடுத்தர உயரத்தில் ஒழுங்கோ்ன வட் 
வடிவமு்ன் இருக்க ்வணடும். 
கசேடி்கலை ந்வுச கசேய்வதறகு 10-14 
இன்ச அைவுள்ை கதோடடி்கலை ் தரவு 
கசேய்து ந் ்வணடும்.

வதாட்டி ெளர்ப்புக்கு உகந்த 
இரகஙகள்

மோர்ககரட, மோணடுசுமோ, ஜோன்.எப. 
க்கன்்னடி, க்ல்லி ரோணி, ரம்்போ, 
சேோரைஸ்்ன், கிமோஙகினி, குயின் 
எலிசேக்பத், சேம்பிரோ ஆகிய இர்கங்கள் 
்மறகுறிபபிட் கதோடடி்களில் 
வைருவதறகு உ்கநத குணோதிசியங்கலை 

த�ொட்டியில் ர�ொஜொ வளர்ப்பு

மலர் சொகு்படி
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க்கோணடுள்ைதோல் இலவ கதோடடி 
வைரபபுககு மி்கவும் உ்கநத 
இர்கங்கைோகும்.

வதாட்டிகளில் உரக்கலமெ 
நிரப்புதலும் �டுதலும்

மூன்று ்பஙகு மண, ஒரு ்பஙகு 
மககிய எரு, ஒரு ்பஙகு மககிய இலை 
உரம் ஆகியவறலற ்கைநது கதோடடி்களில் 
நிரப்ப ் வணடும். ் வரவிட் குசசி்கள் 
அல்ைது கமோடடுக்கடடிய ் ரோஜோ கசேடிக 
்கன்று்கலை கசேப்ம்்பர - அக்்ோ்பர 
மோதங்களில் கதோடடி்களில் ந்வு கசேய்ய 
்வணடும். ஒ்ர கதோடடியில் ்பை வணண 
மைர்கள் உற்பத்தி கசேய்யும் ் ரோஜோலவ 
உருவோககும் ்வரககுசசியில், ்பைநிற 
்ரோஜோ கமோடடு்கலை கமோடடுக்கடடிய 
்கன்று்கலைத் கதோடடியில் ந்வு கசேய்ய 
்வணடும்.

நீர் பராைரிப்பு
க்போதுவோ்க புதிதோ்க ந்ப்பட் 

்ரோஜோக்களுககு நன்கு ்வரபிடிககும் 
வலர அடிக்கடி நீர வி் கவணடும். 
வைரநத பின் ்தலவக்்கறற்படி நீர 
விட்ோல் ் ்போதுமோ்னது. ஆ்னோல் நீரோ்னது 
கதோடடி்களில் நீண  ்நோட்களுககு ் தஙகி 
நிற்கோமல் ்போரத்துக க்கோள்ை்வணடியது 
மி்கவும் முககியம்.

உரமி்டல்
ஒவ்கவோரு வரு்மும் மூன்று இன்ச 

அைவுககு கதோடடி்களில் உள்ை 
மணலண நீககிவிடடு, நன்கு மககிய 
எருலவ க்கோணடு அலத நிரப்ப 
்வணடும். ்கவோத்து கசேய்தபின், புதிய 
தளிர்கள் ்தோன்றியதும், ஒவ்கவோரு 
கசேடிககும் 10 கிரோம் ்கோல்சியம், 
அம்்மோனியம் லநட்ரட, 15 கிரோம் 

சூப்பர, 5 கிரோம் க்போட்ோஷ (எம்.ஒ.பி) 
ஆகியவறலற இ் ்வணடும்.

கொத்து வசையதல்
கசேப்ம்்பர இறுதியில், ஒவ்கவோரு 

ஆணடும் கதோடடி ்ரோஜோக்கலை 
்கவோத்து கசேய்ய ்வணடும். 6 முதல் 
9 இன்ச உயரத்தில் மூன்று அல்ைது 
நோன்கு முதிரநத குசசி்க்கலை 
விடடுவிடடு மறறவறலறக ்கவோத்து 
கசேய்து நீக்க ்வணடும். ்கவோத்து 
கசேய்தபின் ் ்போர்்ோ ்பலசேலய கவடடுப 
்பகுதி்களில் த்வி பூஞசேணத் 
தோககுதலைக தடுக்க ்வணடும்.

வதாட்டிகளில் ைாற்றி �டுதல்
மூன்று முதல் நோன்கு வரு்ங்கள் 

ஒ்ர கதோடடியில் வைரும் ்ரோஜோவின் 
்வர்கள் அைவுக்கதி்கமோ்க வைரநது, 
இறுகி, நீர உறிஞசுதல் மறறும் 
ஊட்சசேத்துக்கள் உறிஞசுதலைப 
்போதிககும். இத்னோல் கசேடி்கள் ் நோயி்னோல் 
வோடியலத ்்போன்ற ்தோறறத்லத 
கவளிப்படுத்தும். இத்தல்கய 
அைவுக்கதி்கமோ்க வைரநத 
கதோடடி்களிலுள்ை ் ரோஜோலவக ்கவோத்து 
கசேய்தபின் கதோடடி்களில் இருநது 
பிரித்து, பின்்னர மீணடும் கதோடடி்களில் 
புதிய மண உரக்கைலவலய நிரபபி அதில் 
திரும்்ப ந்வு கசேய்து நீர வி் ் வணடும். 
இநத கசேடி்கள் ்வர பிடிககும் வலர 
நிைலில் லவத்து விடடு பின்்னர 
வைக்கமோ்ன இ்ங்களில் சூரிய ஒளி 
்படும்்படி அவறலற லவக்கைோம்.

பூ உற்பத்தி
குளிர ்கோைங்களில் கதோடடி்கலை 

்கடடி்ச சுவ்ரோரம் வ்கிைககு திலசேலயப 
்போரத்து லவப்பதோல், ்்போதிய சூரிய 
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கவளிசசேம் கில்த்து கசேடி்கள் விலரவில் 
பூக்க ஆரம்பிககும். ்கவோத்து கசேய்து 
45 முதல் 50 நோட்களில் கசேடி்கள் 
துளிரத்து புதிதோ்க மைர்கலை உற்பத்தி 
கசேய்ய ஆரம்பிககும்.

பயிர் பாதுகாப்பு
க்போதுவோ்க முழு ்பயிர ்போது்கோபபுககு 

முன்க்னசசேரிகல்கயோ்க 0.2 சேதவீத 
க்பவிஸ்டின் மறறும் 0.2% நுவககிரன் 
்கலரசேலை மூன்று வோரங்களுககு       
ஒரு முலற கதளிப்பதோல் பூசசி மறறும் 

்நோய்த் கதோல்லை கசேடி்களில் இருக்கோது. 
சேோம்்பல் ்நோய், பின்்்னோககி ்கரு்கல் 
மறறும் இலைபபுள்ளி ்நோய்்கலைப 
பூஞசேோண மருநது கதளித்தும், அசுவினி, 
திரிபஸ் மறறும் கசேதில் பூசசி்கலை 0.2 
சேதவீத நுவககிரன் கதளித்தும் 
்கடடுப்படுத்தைோம்.

்மறகூறிய நுட்பங்கலைக 
ல்கயோணடு கதோடடி்களில் பூத்து 
குலுஙகும் ் ரோஜோக்கலை அைகுக்கோ்கவும், 
்கண்கோடசிக்கோ்கவும் (Exhibition) 
வைரக்கைோம்.

கட்டுரையாளரகள்
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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.

அ. ெஙகரி, கி. திவயா ேற்றும் கா. கயல்விழி
இலணப ்்பரோசிரியர (்தோட்க்கலை), 

்கோய்்கறி ்பயிர்கள் துலற, தமிழநோடு ்வைோணலம ்பல்்கலைக்கை்கம், 
்்கோயம்புத்தூர - 641 003.

உதவிப ்்பரோசிரியர  (்வைோணலம மறறும் ஊர்க ்மைோணலம துலற),  
வ்னக ்கல்லூரி மறறும் ஆரோய்சசி நிலையம், ்மடடுப்போலையம் - 641 301

உதவி ்பயிறறு்னர (்தோட்க்கலை),  ்வைோண ்கல்வி நிறுவ்னம்,  
குமுளூர - 621 712.

ஆசிரியர மின்்னஞசேல்: sathatnau@yahoo.co.in

sathatnau@yahoo.co.insathatnau@yahoo.co.in
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உளுநது உற்பத்தியிலும் அலத 
்பயன்்படுத்துவதிலும் உை்க அைவில் 

இநதியோ முதலி்ம் வகிககிறது. ்பருபபு 
வல்க்களுள், உளுநது 10 முதல் 12 
சேதவீதம் ்பயிரப்படுகிறது. இதில் 
புரதசசேத்து அதி்க அைவில் இருப்பதோல் 
உணவின் முககிய அங்கமோ்க 
விைஙகுகிறது.  உளுநது குறுகிய்கோை 
்பயிரோ்க இருப்பதோலும், வளிமண்ை 
லநடரஜல்ன நிலைநிறுத்தி மணணின் 
வைத்லத ் மம்்படுத்துவதோலும், அடுத்த 
்பயிருககு ்தலவயோ்ன உரசகசேைலவ 
குலறப்ப்தோடு, அதி்க ம்கசூல் 
தருவதோலும் இன்லறய சூைலில் உளுநது 
்பயிரி் க்பரும்்போைோ்ன விவசேோய 
க்பருமக்கள் ஆரவம் ்கோடடி வருகின்ற்னர.

உளுநது ்பயிலர பூசசி, 
்நோய்க்கோரணி்கள் தோககுவலத ் ்போை 
நூறபுழுக்களும் தோககி ்சேதம் 
விலைவிககின்ற்ன. நூறபுழுக்கள் உருவ 
அைவில் மி்கவும் சிறியதோ்க இருப்பதோல் 
இவறலற  பூசசி்கள் ்்போை கவறும் 
்கண்கைோல் நம்மோல் ்போரக்கமுடியோது. 
லமக்ரோஸ்்்கோப என்றலைக்கப்படும் 
உருபக்பறுககியின் உதவியோல் மடடு்ம 
்கோணமுடியும்.  ஆ்னோல் நூறபுழுக்களி்னோல் 
்பயிரில் ஏற்ப்ககூடிய அறிகுறி்கலை 
நம்மோல் ்கோண முடியும். தஞசேோவூர 
மோவட்த்தில் ்வைோணலமக ்கல்லூரி 
மறறும் ஆரோய்சசி நிலையம், 

ஈசசேங்்கோடல் சேோர்போ்க பூசசி மறறும் 
்நோய் தோககுதலைக ்கண்றிவதற்கோ்ன 
வயல் ஆய்வு ் மறக்கோள்ைப்பட்து. இநத 
ஆய்வில் திரு்வோணம் வட்ோரத்தில் 
கவடடிக்கோடு கிரோமத்தில் உளுநது 
்பயிரில் ் வரமுடிசசு மறறும் முடல்ககூடு 
நூறபுழுக்களின் தோககுதல் 
்கண்றியப்பட்து. இநத 
நூறபுழுக்களி்னோல்  உளுநது ்பயிரில் 
17 முதல் 23 சேதவீதம் ம்கசூல் இைபபு 
ஏற்படுகிறது. 

நூறபுழுக்களி்னோல் ்போதிக்கப்பட் 
்பயிரின் ்வரப்பகுதியில் முடிசசு்கள் 
ஏற்படுவதோல் மணணிலுள்ை நீர மறறும் 
சேத்துக்கலை சேரிவர உறிஞசே முடியோததோல் 
ஒளிச்சேரகல்க நல்க்பறுவதில் த்ங்கல் 
ஏற்படடு இலை்கள் மஞசேள் நிறமோ்கவும், 
்பயிர குடல்யோ்கவும் ்கோணப்படும். 
்மலும் நூறபுழுக்களி்னோல் ்போதிக்கப்பட் 
கசேடி்களில் நன்லம கசேய்யககூடிய 
லர்சேோபியம் முடிசசு்களின் எணணிகல்க 

உளுந்து ்பயி்�த் �ொக்கக்கூடிய 
உழவனின் கணகொணொ எதிரி

்பயிர் ்பொதுகொப்பு

வவவவவவவவவவவவவவவவவவவவவ வவவவவவவவ 
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கவகுவோ்க குலறநதுவிடும். இத்னோல் 
ம்கசூல் இைபபு ஏற்படுகிறது. இலதத்தவிர, 
நூறபுழுக்கள் ் வரின் உள்்ை கசேல்வதோல் 
ஏற்படும் ்கோயங்களின் வழியோ்க தீலம 
கசேய்யககூடிய பூஞசேோணங்கள் உடபுகுநது 
கூடடு்நோலய உண்ோககும்.  இத்னோல் 
்பயிருககு ஏற்படும் ்போதிபபு இரணடு 
ம்ங்கோ்க அதி்கரிககிறது.

நெர் முடிச்சு நூற்புழுக்களின் 
தாக்குதல் அறிகுறிகள்
்வரமுடிசசு நூறபுழுக்களின் 

எணணிகல்க வயலில் அதி்கைவு 
்கோணப்படும்்்போது ்பயிர குடல்யோ்கவும், 
இலை்கள் மஞசேள் நிறத்திலும் 
்கோணப்படும். ் வரமுடிசசு நூறபுழுக்களின் 
எணணிகல்க குலறவோ்க 
்கோணப்படும்்்போது எநதகவோரு 
அறிகுறிலயயும் ஏற்படுத்துவதில்லை. 
அதோவது இலை்கள் சேோதோரணமோ்க 
்பசலசே நிறத்தி்ை்ய ்கோணப்படும். ் மலும் 
நூறபுழுக்களி்னோல் ்போதிக்கப்பட் ்பயிரின் 
்வரப்பகுதியில் முடிசசுக்கள் ்கோணப்படும். 
இநத முடிசசு்கள் க்போதுவோ்க ்பயறுவல்க 

தோவர ்வர்களில் லர்சேோபியம் 
்போகடீரியோவோல் ஏற்படுத்தப்படும் 
முடிசசு்கள் ் ்போை இல்ைோமல் ஒழுங்கறற 
வடிவத்து்ன் ்கோணப்படும். லர்சேோபியம் 
்போகடீரியோவோல் ஏற்படுத்தப்படும் 
முடிசசு்கள் சீரோ்க உருணல் வடிவத்தில், 
்வரின் ்பக்கவோடடில் ்கோணப்படும். 
நன்லம கசேய்யும் லர்சேோபியம் 
்போகடீரியோவோல் ஏற்படுத்தப்படும் 
உருணல் வடிவ முடிசசு்கலை ல்க 
விரலி்னோல் உருடடும்்்போது அலவ 
எளிதில் ் வரப்பகுதியில் இருநது பிரிநது 
விடும். இவ்்வறுப்போடடின் மூைம் 
விவசேோய க்பருமக்கள் ்வரமுடிசசு 
நூறபுழுக்களின் தோககுதலை எளிதில் 
்கண்றியைோம்.

முட்ம்டக்கூடு நூற்புழுக்களின் 
தாக்குதல் அறிகுறிகள்
இ ந நூ ற பு ழு க ்க ளி ்ன ோ ல் 

்போதிக்கப்பட் ்பயிர வைரசசி குன்றி 
்கோணப்படும். ் மலும் இலை்கள் மஞசேள் 
நிறத்து்னும், ்கோய்்கள் சிறுத்தும் 
்கோணப்படும். 30 முதல் 40 நோட்களுல்ய 
கசேடியின் ் வரப்பகுதியில் முத்து ் ்போன்ற 

நெர் பகுதியில் காணப்படும்  
இளம் வபண நூற்புழுக்கள்

முதிர்ந்த வபண
 முட்ம்டக்கூடு நூற்புழு
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கவணலம நிறமுல்ய எலுமிசலசே வடிவ 
க்பணநூறபுழுக்கள் ஒடடியிருககும். 
இநநூறபுழு முதிரசசியல்நதவு்ன் ் வர 
்பகுதியிலிருநது பிரிநது மணணில் 
விழுநதுவிடும். சேோத்கமோ்ன சூழநிலை 
வரும்்்போது மணணில் விழுநத 
நூறபுழுக்களின் உ்லிலுள்ை 
முடல்யிலிருநது இைம்நிலை புழுக்கள் 
கவளிவநது கசேடிலயத் தோககும். 
சேரோசேரியோ்க ஒரு முதிரநத க்பணநூறபுழு 
200 முதல் 350 முடல்்கலை இடும் 
திறன் க்கோண்லவ.

சிை்நரங்களில் முடல்ககூடு 
நூறபுழுக்கள் வோ்ல் ்நோலய 
உண்ோக்கககூடிய பியூ்சேோரியம் உ்ம் 
என்றலைக்கப்படும் பூஞசேோணத்து்ன் 
இலணநது கூடடு ்நோலய 
உருவோககுவதோல் கசேடி்கள் 
இைம்்பருவத்தி்ை்ய ்கோய்நது மடிநது 
விடுகிறது.

கட்டுப்படுத்தும் மும்றகள்
சூ்்ோ்மோ்னோஸ், டிலரக்்கோக்ரமோ 

்்போன்ற உயிரியல் நூறபுழுகக்கோல்லி்கலை 
ஒரு கி்ைோ விலதககு 10 கிரோம் என்ற 

அைவில் விலத ் நரத்தி கசேய்வதன் 
மூைமும், ்பயிரசுைறசி முலறயில் ்கோய்்கறி 
்பயிர்கலை ்பயிரிடுவதன் மூைமும் 
உளுநது ்பயிலரத் தோக்கககூடிய 
நூறபுழுக்கலை கவகுவோ்க 
்கடடுப்படுத்தைோம். ்மலும் 
சூ்்ோ்மோ்னோஸ், டிலரக்்கோக்ரமோ 
அல்ைது உயிரியல் ்கடடுப 
்போடடுக்கோரணி்கலை விலதத்த 25 - 
30 நோட்களில் ஏக்கருககு 1 கி்ைோ என்ற 
அைவில் 50 கி்ைோ கதோழுஉரத்து்ன் 
்கைநது மணணில் இடடும் நூறபுழுக்களின் 
தோககுதலைக குலறக்கைோம்.

முதிர்ந்த வபண முட்ம்டக்கூடு 
நூற்புழுவின் முட்ம்டகள் 

முரனவர ் ோ.ெண்முகப்பிரியா, 
தி.செஙகுட்டுவன், ேற்றும் செ. வி்னாதினி

1 ்வைோணலமக ்கல்லூரிமறறும்ஆரோய்சசிநிலையம்,  
ஈசசேங்்கோடல், தஞசேோவூர - 614902

2 ்வைோணலமக ்கல்லூரிமறறும்ஆரோய்சசிநிலையம்,  
குடுமியோன்மலை, புதுக்்கோடல்- 622104

3 ்வைோண அறிவியல் ்கல்லூரி, எஸ். ஆர. எம், அறிவியல் மறறும் 
கதோழில்நுட்பக்கல்வி நிறுவ்னம், ்கோட்ஙகுைத்தூர, தமிழ நோடு - 603203

மின்்னஞசேல்: shanmugapriyam@tnau.ac.in

கட்டுரையாளரகள்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=shanmugapriyam@tnau.ac.in
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த்கவல் மறறும் த்கவல்கதோ்ரபு 

கதோழில்நுட்பத்லத கதோழில் 

நுட்பங்களின் கூல் எ்ன 

வலரயறுக்கைோம். அலவ ்சேமித்தல், 

த்கவல்்கலை கசேயைோககுதல் அல்ைது 

த்கவல் ்பரபபுதல் / கதோ்ரபு க்கோள்ளுதல் 

ஆகியவறறில் துலணபுரிகின்ற்ன. 

க்போதுவோ்க ்வைோண வைரசசிககும், 

குறிப்போ்க விவசேோய விரிவோக்கத்திறகும் 

த்கவல் கதோழில்நுட்பங்களின் க்போருத்தம் 

இநதியோ ் ்போன்ற நோடடில் மி்க அதி்கம். 

விவசேோயத்தில் த்கவல் மறறும் கதோ்ரபு 

கதோழில்நுட்பத்தின் ்பயன்்போடு க்பருகிய 

முலறயில் அவசியம். மின்-்வைோணலம 

என்்பது ் மம்்பட் த்கவல் மறறும் த்கவல் 

கதோ்ரபு கசேயல்முலற மூைம் விவசேோய 

மறறும் கிரோமபபுற வைரசசிலய 

்மம்்படுத்துவலத லமயமோ்கக க்கோண் 

ஒரு வைரநது வரும் துலறயோகும்.

 மின் ்வைோணலம என்்பது 

கிரோமபபுற ்கைத்தில் ஐ.சி.டி.லயப 

்பயன்்படுத்துவதற்கோ்ன புதுலமயோ்ன 

வழி்களின் வடிவலமபபு, ்மம்்போடு, 

மதிபபீடு மறறும் ்பயன்்போடு ஆகியவறலற 

உள்ை்ககியது. விவசேோயத்தில் முதன்லம 

்கவ்னம் கசேலுத்துகிறது.

 புதிய அணுகுமுலற்களுக்கோ்ன 

்தலவ அதி்கரிப்பதறகு ஐ.சி.டி 

உதவுகிறது. இயறல்க வைங்கள், 

்மம்்பட் விவசேோய கதோழில்நுட்பங்கள், 

்பயனுள்ை உற்பத்தி உத்தி்கள், சேநலத்கள், 

வஙகி மறறும் நிதி ் சேலவ்களுககு சிறநத 

அணு்கலை வைஙகுவதன் மூைம் 

விவசொயத்தில் �கவல் மற்றும்  
�கவல் த�ொடர்பு  

த�ொழில்நுட்்பத்தின்  
(ஐ.சி.டி) ்பங்கு
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கட்டுரையாளர

கிரோமபபுற மக்கலை ் மம்்படுத்தவும் இது 

உதவுகிறது. 

ொனிமல முன்்னறிவிப்பில் 
ஐ.சி.டி

விவசேோய உற்பத்தியில் வோனிலை 

குறிபபி்த்தக்க ்பஙகு வகிககிறது. 

கிரோமபபுற ஏலை்கள் தீவிர வோனிலை 

மறறும் ் ்பரழிவு்களுககு எதிரமலறயோ்ன 

விலைவு்கைோல் ்போதிக்கப்படுகின்ற்னர. 

முன்கூடடி்ய எசசேரிகல்க மறறும் 

உள்ளூரமயமோக்கல் வலர ்கண்றிதல் 

முதல் முன்்கணிபபு வலர சேஙகிலியின் 

அல்னத்து இலணபபு்களிலும் ஐ.சி.டி 

ஒரு முககிய ்பஙல்கக க்கோணடுள்ைது. 

அைவீடடு ்கண்றிதல், ்பகுப்போய்வு 

மறறும் அறிகல்கயி்ல் முலறலய 

்மம்்படுத்துவதற்கோ்ன கசேைவு்கள் 

்கணிசேமோ்னலவ. 

ஆ்னோல் ் மம்்பட் முன்்கணிபபின் 

நன்லம்கள் மறறும் வலுவோ்ன தோக்கத்லத 

ஏற்படுத்துகின்ற்ன. கிரோமபபுற மக்களுககு 

ஐ.சி.டி.்களின் குறிபபி்த்தக்க 

நன்லம்கலை நிரூபிக்க இநதியோவில் 

்பை முயறசி்கள் உள்ை்ன. ஐ.சி.டி.்களின் 

்பரிணோமங்களும் கில்பபும் சேமீ்பத்திய 

ஆணடு்களில் மி்கபக்பரிய த்கவல் 

கதோ்ரபு புரடசியோகும். இதன் க்போருள் 

விவசேோயி்களுககு வைங்கப்படும் 

த்கவல்்களில் ்நரம், நம்்ப்கத்தன்லம, 

கதளிவு ்்போன்ற ்பணபு்கள் இருக்க 

்வணடும். சேமூ்க வோக்னோலி என்்பது 

ஐ.சி.டி யின் ்கருவி்களில் ஒன்றோகும், 

இது விவசேோயி்களுககும் மக்களுககும் 

அவர்களின் சேமூ்க வைரசசிககும் 

உதவுகிறது. கமோல்பல் ிஃ்்போன்்கள் 

வயது வித்தியோசேமின்றி  அல்னத்து 

வல்கயோ்ன ்பய்னர்களுககும் 

இன்றியலமயோத சேோத்னமோ்க மோறி 

வருகின்ற்ன.

அருண்குோர. இைா
முதுநிலை ்வைோண மோணவர- ்வைோண விரிவோக்கத் துலற

அணணோமலைப  ்பல்்கலைக்கை்கம்

மின்்னஞசேல்: arunkumarr698@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=arunkumarr698@gmail.com
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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/
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இது டிஜிட்ல் யு்கம். டிஜிட்ல் 
்கருவி்களும், கமன்க்போருட்களும், 

த்கவல் கதோ்ரபு துலறயும் இலணநது 
ஒரு புரடசிலய நி்கழத்திக 
க்கோணடிருகின்ற்ன. கசேல்்்போனும், 
இன்்ரகநடடும், இல்ைோமல் ல்க்கலை 
்போரப்பது ்கடி்னம்.

 ஒரு குடும்்பத்தில் உணவு எவ்வைவு 
அத்தியவசிய்மோ, அ்த அைவு 
அத்தியோவசியமோகிவிட்து கசேல்்்போனும், 
இன்்ரகநடடும். ஒரு ்கோைத்தில் இநத 
டிஜிட்ல் ்கருவி்கள் 
்பண்கோரர்களுககுறியது, ஆ்னோல் இன்று 
சேோதோரண உலைககும் மக்களி்ம் இநத 
்கருவி்கள் கசேன்று ் சேரநதுவிட்து. ஏ்தோ 
ஒன்றோ்க ் சேரநது வி்வில்லை, மோறோ்க 
அவர்கள் வோழலவயும் 
க்போருைோதோரத்லதயும் ்கணிசேமோ்க 
்மம்்படுத்தியுள்ைது.

கவறும் கசேல்்்போன், இன்்ரகநட 
உதவியு்னும், ஆப்களின் உதவியு்ன் 
தங்கள் ்வலைலய கசேய்து முடிப்பவர
்கள்அதி்கமோகிவிட்ோர்கள். 

ஒரு ்கோைத்தில் ்வலை ்தடி 
அலைநதவர்கள் உ்்னடி வருமோ்னத்துககு 
இநத ஆப்கள் க்பரிதும் உதவுகிறது.
ல்கயில் ஒரு ஸ்மோரட்்போன் இருநதோல் 
பிடித்துவி்ைோம். இன்்ரகநடடும் , 
ஸ்மோரட்்போனும், க்பண்களின் வோழவில் 
க்கோணடு வநதுள்ை மோறறங்கள் மி்கவும் 
மகிழசசிககுரியது.

அணலமய ்கோைமோ்க டிஜிட்ல் 
உைகில் ்பை புதிய கதோழில்நுட்ப மக்களும் 
வைரநத்படி்ய தோன் உள்ைது அலவ 
நோம் கசேய்யும் ் வலை கசேய்யும் முலறயில் 
இருநது உண்பது உறஙகுவது வலர 
அல்னத்லதயும் புரடடி ்்போடடுக 
க்கோணடிருககிறது.

 டிஜிட்டல் த�ொடர்  (்பகுதி - 1)

டிஜிட்டல் விவசொயம் 
(புதிய த�ொடர்)
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ஸ்மோரட்்போன், ஆப, இன்்ரகநட, 
ஜிபிஎஸ், ரி்மோட கசேன்ஸிங, கரவுட 
்சேோரசிங, ஆரடிபீஷியல் இன்்லிஜன்ஸ், 
பிக ்்ட்ோ,கமஷின் ்ைரனிங என்று 
நோகைோரு ்மனியும் க்போழுகதோரு 
வணணமுமோ்க கதோழில்நுட்பம் வைரநது 
வருகிறது.. 

உைகில் அல்னத்து துலற்களிலும் 
இநத கதோழில்நுட்பங்கள் நுலைநது, 
்கைநது ்பை புதிய கதோழில்நுட்பங்கலை 
உருவோககியுள்ைது. அ்த ்நரம் ்பை 
சிக்கல்்கலை தீரத்து உள்ைது. மனித 
குைம் தன் அடுத்த ்கட் ்பயணத்லத 
கதோ்ஙகி விட்து..

அ்த ் ்போல் மனிதர்களின் உணலவ 
உற்பத்தி கசேய்ய உதவும் விவசேோயத் 
துலறயில் இநத கதோழில்நுட்பங்கள் 
உதவுமோ?

ஆம்.
உைகில் என்்ன மோறறங்கள் 

வநதோலும், உணலவ ்தடும் மனிதன் 
மடடும் மோறறிவி் முடியோது. மனிதனின் 
உணவு என்்பது முழுக்க முழுக்க 
விவசேோயம் சேோரநதது தோன். அத்தல்கய 
விவசேோயமும், விவசேோயி்களும் ்பை 
பிரசசேல்ன்கலை எதிர்நோககி 
்கோத்திருககிறோர்கள். அநத சிக்கல்்களில் 
இருநது விடு்ப் டிஜிட்ல் கதோழில்நுட்பம் 
க்பரிதும் உதவும். விவசேோயி்களின் 
்மம்்போடடிறகும் அவர்களின் 
க்போருைோதோரம் கசேழிக்கவும், ்பை 

வல்க்களில் டிஜிட்ல் விவசேோயம் 
அவர்களுககு உறுதுலணயோ்க இருககும்.

எப்படி ?

என்்பலத தோன் நோம் இனி விரிவோ்க 
்போரக்க ்்போகி்றோம்.

முதலில் டிஜிட்ல் விவசேோயம் 
என்றோல் என்்ன என்்பலத கதரிநது 
க்கோள்்வோம்.

இன்று ஒரு விவசேோயி, தன் நிைத்தில் 
்பயிரிடடு, ்போது்கோத்து, அறுவல் கசேய்து, 
அலத க்போருைோககி சேநலதயில் 
விறகிறோர. இநத நல்முலறயில் 
்தலவயோ்ன டிஜிட்ல் ்கருவி்கள், 
கமன்க்போருள்்கள், மறறும் ்கருவி்கலை 
ஒன்றிலணப்பது தோன் டிஜிட்ல் 
விவசேோயம்.

சில எளிய உதாரணஙகள்.
1. விவசேோயி்களுககு அவர்கள் ஊர 

சேோரநத தட்பகவட்ப சூழநிலை 
த்கவல்்கலை SMS அனுபபுவது.

2. ஸ்மோரட்்போன் கசேயலி்கள் 
உதவியு்ன் விலை ஏறறம், மறறும் 
சேநலத நிைவரத்லத அறிய 
லவப்பது.

3. அவர்கள் க்போருட்கலை ்நரடியோ்க 
விற்பல்ன கசேய்ய வலைதைம் 
்பயன்்படுத்துவது.

-வதா்டரும்...

கட்டுரையாளர

வி்னாத் ஆறுமுகம்.
மின்்னஞசேல்: write2vinod11s@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=write2vinod11@gmail.com
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கடந்� மின்்ன�ழுக்கொ்ன வொசகர்களின் கருத்துக்கள

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!

தங்களுல்ய இன்லறய மின்இதழ 
்படித்்தன். மி்கவும் அருலம ்போரோடடுக்கள் 
நல்வோழத்துக்கள். மஞசேள் சேோகு்படி 
்கடடுலரயில் மஞசேளில் வரும் இலை 
்நோய் ்கலைநதி் தோங்கள் ரசேோய்ன 
மருநது்கலை குறிபபிடடுள்ளீர்கள். 
இயறல்க பூசசி விரடடி்கலை குறிபபிட ோ்ல் 
நன்றோ்க இருககும் என்்பது எ்னது 
்கருத்து..

்மலும் இயறல்க விவசேோயத்லத 
கசேய்து வரும் விவசேோயி்களின் 
அனு்பவங்கள் மறறும் ்போரம்்பரிய கநல் 
ர்கங்களின் சேோகு்படி சூடசேமங்கள் 
அல்னவரும் கதரிநது க்கோள்ை 
உதவியோ்க இருககும் 

அன்பு்டன் ஆ.ராஜா

ைருதம் ஆர்கானிக்ஸ் பணமண
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கொர்டூன் வழி ரவளொண்ம
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வசைா. ஹரிஹரன்
இளநிமல நெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்்னஞசைல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

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

ஆர.வி.எஸ பத்ோவதி 
நதாட்்டக்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

மின்்னஞசைல்: 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.மீ்னொ
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அகரிசேகதியின் ்க்நத 
மின்னிதழ்கள் ்பல்்வறு 

தரப்பட் வோசே்கர்களி்ம் கசேன்று 
்சேரநதுள்ைது. அகரிசேகதி 
மின்னிதழ துவஙகி 28 இதழ்கலை 
கவறறி்கரமோ்க ்க்நதுள்ைது. 
விவசேோயம் இலணயதைம் மறறும் 
விவசேோயம் கசேயலி துவஙகி ஆறு 
ஆணடு ்கோைம் முடிநது ஏைோம் 
ஆணடில் அடி எடுத்து 
லவத்திருககி்றோம். கதோ்ரநது 
எங்கலை ் மம்்படுத்திக க்கோள்ை 
உறுதுலணயோய் உள்ை வோசே்கர்கள் 
மறறும் ்பய்னோைர்களுககு நன்றி. 
உங்களுல்ய சேந்த்கங்கலை 
எங்களின் மு்கப்பக்கம் அல்ைது 
மின்்னஞசேல் அல்ைது அலை்்பசி 
வோயிைோ்கவும் ்்கட்கைோம், 
சேந்த்கங்களுககு ்வைோண 
வல்லுநர்களி்ம் ்பதில் க்பறறு 
தீரவு்கலை வைஙகுகி்றோம்.

ஒவ்கவோரு தமிழ மோதத்தின் 
இரண்ோம் மறறும் நோன்்கோம் வோர 
கவள்ளிகிைலம ்கோலை 6 மணிககு 
www.vivasayam.org என்ற 
எங்கைது இலணயதைத்திலும் 
மறறும் விவசேோயம் கசேயலியிலும் 

மின்னிதலை கவளியிடுகின்்றோம். 
எ்ன்வ எங்கைது கசேயலிலய 
தரவிறக்கம் கசேய்து லவத்திருநதோல் 
அது்வ உங்களுககு இதழ 
கவளியோவலதயும் மறற 
்வைோணலம சேோரநத 
கசேய்தி்கலையும் அறிவிபபில் 
்கோடடும். இதன்மூைம் நீங்கள் 
எளிதில் எங்கைது மின்னிதலை 
்படிக்க மறறும் பின்்பறற முடியும். 
விவசேோயி்களும், ்வைோண 
மோணவர்களும், விஞ்ோனி்களும், 
்்பரோசிரியர்களும், ்வைோண 
கதோழில் முல்ன்வோர்களும் 
கதோ்ரநது அகரி சேகதி இதழுககு 
தங்களுல்ய ்கருத்துக்கள், 
்கடடுலர்கள் மறறும் விைம்்பரங்கலை 
வைஙகி எங்கலை 
்மம்்படுத்திகக்கோள்ை உதவுமோறு 
்்கடடுகக்கோள்கி்றன்.

ஆசிரியர் ்பக்கம்

- சிறப்போசிரியர, அகரி சேகதி.

www.vivasayam.org
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