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ரப்பர் த�ொழிலில் த�வைப்படும் 
த�ொளவ� மொற்றங�ள

�ொல்்நவை�வைத் �ொக்கும் 
த்பரியம்வம த்நொய் - ஒரு ்பொர்வை

த்நற்பயிரில் துத்�்நொ� சத்துப ்பற்றொக்குவ்றயும் 
 அ�ன் தமலொணவம முவ்ற�ளும்
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யார் இந்த ஜவகர் அலி? 
பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள 

சர்வத்தச நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 
மு்தன்்மை விஞ்ானியாக பைணியாற்றும் 
இவர் சிவகங்க மைாவட்டத்தில் பைரமைக்குடி 
அருதக உள்ள இ்்ளயாஙகுடியில் 
பிறந்தவர். அபபைா, ஈ.ஏ. சித்திக், 
பைார்தத்தின் ்த்ைசிறந்த நெல் 
ஆராய்ச்சியா்ளர், இநதிய தவ்ளாண் 
ஆராய்ச்சி குழுமைத்தின் து்ைப நபைாது 
இயக்குனராக பைணியாற்றியவர். குறிபபைாக 
ெவீன உயர் வி்்ளச்சல் ்தரும் பைாசுமைதி 
நெல் இரகஙக்்ள உருவாக்கியவர். 
அம்மைா, எஸ். இ. பைாத்திமுத்து ்தமிழ் 
கவி்ர் மைற்றும் எழுத்்தா்ளர்.

்தன் பைளளிபபைடிப்பை ந்டல்லியில் 
முடித்்த ஜவகர் அலி கல்லூரிப பைடிபபைாகத் 
த்தர்நந்தடுத்்தது இ்ளமைறிவியல் 
விவசாயத்்்த. பைஞசாப 
பைல்க்ைக்கழகத்தில் உ்தவித் 
ந்தா்கயு்டன் 1988-ல் இ்ளமைறிவியல் 
முடித்து பைட்டதமைற்பைடிபபுக்கு மைரபியல் 
து்ற்ய த்தர்நந்தடுத்்தார் ஜவகர் அலி. 
புதுதில்லியில் உள்ள ஐ.ஏ.ஆர்.ஐ எனும் 
இநதிய தவ்ளாண் ஆராய்ச்சி 
நிறுவனத்தில் ஊக்கத்ந்தா்கயு்டன் 
1990-ல் பைடித்து பின் நெல்லில் ஆண் 
மைைடடுத்்தன்்மை குறித்்த ்தன் மு்னவர் 
பைட்ட ஆய்விற்காக மைதிபபு மிக்க பைண்டி்த 

ஜவகர்ைால் தெரு விருது, ்கதயாடு 
ராக்நபைல்ைர் பைவுண்த்டஷனின் திட்டத்தில் 
இ்ை ஆய்வா்ளராக பைணியாற்றி பின் 
பி.டி.எப எனும் மு்னவர்பைட்ட பிந்்தய 
ஆய்்வயும் முடித்து ்தமிழக தவ்ளாண் 
பைல்க்ையின் உறுபபுக் கல்லூரியான 
திருச்சியில் உள்ள அன்பில் ்தர்மைலிஙகம் 
தவ்ளாண் கல்லூரியில் உ்தவிப 
தபைராசிரியராக பைணியில் தசர்நது ்தமிழக 
உபபு-உவர் நிைஙகளுக்கு ஏற்ற நெல் 
கைபபின ஆய்்வயும், ஆண் 
மைைடடுத்்தன்்மை ஆய்்வயும் சிறபபைாக 
முடித்்தார்.

1995 ஜவகர் அலி அவர்களுக்கு 

முக்கிய வரு்டம். மைருந்தாளுெரான ெசீமைா 

�மிழ� விைசொயி�ளுக்கு வ�த�ொடுக்கும் 
சொ�வைத் �மிழர்! ஜை�ர் அலி

ைொழக்வ� ைரலொறு

ஜெ்கர அலி அெர்கள் வெல் 
ஆய்வு ெயலில்
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பைானு்வ கரம்பிடித்்தார். காசதொய் 
எதிர்பபு குறித்்த முதுநி்ை ஆய்்வ 
தமைற்நகாண்்ட ெசீமைா கைவரின் 
ஆய்விற்கு முழு ஒத்து்ழப்பை ெல்க 
பின் எல்ைாதமை ஏறுமுகம் ்தான்!.

இரண்்டாயிரம் ஆண்டில் சர்வத்தச 
நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் திட்ட 
விஞ்ானியாக இ்ைந்த ஜவகர், 
ஈரானிய நெல் ஆய்வு நிறுவனத்து்டன் 
இ்ைநது கைபபின நெல் மைற்றும் 
மைரபைணு ஆய்வுக்்ள தமைற்நகாண்டு 
ஆறு உயர்வி்்ளச்சல் வீரிய ஒடடு 
இரகஙக்்ள கண்்டறிந்தார்.

2009-ல், ஆபபிரிக்க-ஆசிய 
ொடுகளின் ஏ்ழ விவசாயிகள வாழ்வு 
தமைம்பை்ட, சீன விவசாய அறிவியல் 
அகாந்டமியும், பில்-நமைலின்்டா தகடஸ் 
பைவுண்த்டஷனும் இ்ைநது தமைற்நகாண்்ட 
“கிரீன் சூபபைர் ்ரஸ்” ஆய்வின் 
ஒருஙகி்ைபபைா்ளராக நபைாறுபதபைற்று 
ஒன்பைத்த ஆண்டுகளில் 27 அதி-
வி்்ளச்சல் நெல் இரகஙக்்ள 
நவளியிடடு சா்த்ன பை்்டத்்தார்.

பிலிப்பைன்ஸ் ொடடில் மைடடும் 
ஏறக்கு்றய 10 ைடசம் நெக்த்டரில் 
பையிரி்டபபைடும் “ஜி.எஸ்.ஆர் 8” இரகமைானது 
பைன்னாடடு விவசாயிகளின் வாழ்வில் 
மைறுமைைர்ச்சி ஏற்பைடுத்தியுள்ளது என்பைது 
மி்கக் கூற்றல்ை. ்தற்காை சூழலியல் 
மைாறுபைாடடின் வி்்ளவுக்ளான வறடசி, 
நவள்ளம், உபபுத்்தன்்மை்ய ்தாஙகி 
மைற்றும் இ்ைக்கருகல் தொய்களுக்கு 
எதிர்பபுத் திறன் நகாண்டு நெக்த்டருக்கு 
8.5 ்டன் வி்்ளச்ச்ை 108 ொடகளில் 
அளளித்்தரும் ெடுத்்தர சன்ன இரகமைாகும்.

 ஜவகர் அலியின் சீரிய வழிகாட்டலில் 

தமைலும் 106 ஜி.எஸ்.ஆர். நெல் 
இரகஙக்்ள உருவாக்கியுள்ளது இவரது 
குழு. இதில் 55 நெல் இரகஙகள பைல்தவறு 
ஆசிய, ஆபபிரிக்க ொடுகளில் 
பைல்ைாயிரக்கைக்கான விவசாயிகள 
வாழ்வில் ஒளிதயற்றி ் வத்திருக்கின்றன.

உைகின் சிறந்த அறிவியல் இ்தழான 
“தெச்சர்“ இ்தழில் நவளியான 3000 
நெல் ஜீதனாம் புராநஜக்டில் ஜவகரும் 
ஒருவர் என்பைது ்தமிழன்்னயின் 
மைகு்டத்தில் தமைலும் ஒரு ்வரமைாகும்.

இவரது நவற்றிப பைடடியலில் தமைலும் 
195 அதி உன்ன்த நெல் இரகஙகளும் 
சாரும். சமீபைத்தில் சீன தவ்ளாண் 
அறிவியல் அகா்டமி, இவரது இமைாைய 
சா்த்ன்யப பைாராடடி “சிறந்த ்த்ை்மைப 
பைண்பைா்ளர்“ விருது அளித்து 
மைகிழ்நதுள்ளது குறிபபி்டத்்தக்கது.

நூற்றுக்கைக்கான ஆய்வுக் 
கடடு்ரகளும், முபபைதிற்கும் தமைற்பைட்ட 
ஆய்வர்க்்ளயும், அறி்ர்களுக்கு 
மைரபைணு ஆய்வில் திறன் பையிற்சி அளித்து 
சர்வத்தச தவ்ளாண் ஆய்வில் ்த்டம் 

அண்ாைமைப் 
பல்்கமைக்்கழ்க பபராசிரியர்கள் 

ஜெ்கர அலி அெர்களுடன்
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பைதித்்த சா்த்னயா்ளரான ஜவகர் அலி 
்தற்தபைாது ்தன் ்தாய் மைண் மீது கண் 
பைதித்திருபபைது வீரிய ஒடடு ரக நெல் 
ஆய்வின் மூைம் பைைதகாடி ஏ்ழ எளிய 
விவசாயிகள வாழ்வில் மைறுமைைர்ச்சி 
அளித்து, வ்ளஙகுன்றாவழியில் 
நபைாரு்ளா்தார முன்தனற்றத்திற்கு 
வழிதகாலும்.

இநதிய தவ்ளாண் ஆராய்ச்சி 
குழுமைத்தின் ்தர நிர்ைய அஙகீகாரம் 
நபைற்ற ்தமிழகத்தின் இரண்்டாம் தவ்ளாண் 
கல்லூரியான அண்ைாமை்ைப 
பைல்க்ைக்கழகத்தின் தவ்ளாண் புைமும், 
பிலிப்பைன்ஸின் சர்வத்தச நெல் 
ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் புரிநதுைர்வு 
ஒபபைந்தம் ்கநயழுத்திடடு இருபபைது 
்தமிழக தவ்ளாண் வரைாற்றில் ஒரு ் மைல் 
கல்ைாகும். ் வர விழா கண்்ட தவ்ளாண் 
புைத்திற்கும் 90-வது ஆண்்்டக் 
நகாண்்டாடும் சிறபபு மிக்க 
அண்ைாமை்ைப பைல்க்ைக் 
கழகத்திற்கும் இது தமைலும் ஒரு 
மைகு்டமைாகும். இந்த புரிநதுைர்வு 
ஒபபைந்தத்தின் மூைம் ்தமிழகத்தின் க்ளர், 
உவர், வறடசி மைற்றும் அதிக 
நவள்ளத்்்தயும் ்தாஙகி வ்ளரக்கூடிய 
இரகஙகள குறித்்த ஆய்வு 
தமைற்நகாள்ளபபைடடு விவசாயிகள சாகுபைடி 

நசய்ய ஏற்ற நெல் இரகஙகள 
நவளியி்டபபைடும். இதுமைடடுமைல்ைாமைல் 
ஆராய்ச்சிக்காக மைாைவர் பைரிமைாற்றம், 
ஆசிரியர் பைரிமைாற்றம் மைற்றும் 
விஞ்ானிகள இஙகு வநது ஆய்வு 
தமைற்நகாளவ்தற்கும் வாய்பபைாக 
அ்மைநதுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் 
ஒருஙகி்ைபபைா்ளராக மு்னவர். நர. 
பைார்த்்தசாரதி அவர்களும் மைற்ற து்ற 
சார்ந்த வல்லுெர்கள 12 தபைராசிரியர்களும் 
இந்த திட்டத்தில் ஆய்வுக்்ள 
தமைற்நகாண்டு வருகின்றனர். இதில் 
மு்தற்கட்டமைாக ஏயு 1 ஜிஎஸ்ஆர் (AU 
1 GSR) என்ற நெல் இரகத்்்த க்டந்த 
வாரம் தவ்ளாண்்மை மைற்றும் உயர்கல்வித் 
து்ற அ்மைச்சர் உயர்திரு, தக.பி. 
அன்பைழகன் அவர்கள நவளியிட்டார். 
ந்தா்டர்நது தமைற்நகாள்ளபபைடும் 
ஆய்வுகளிலிருநது ்தமிழகத்துக்கு ஏற்ற 
புதிய இரகஙகள நவளியி்டபபை்ட 
இருக்கிறது.  இ்தன் மூைம் ்தமிழக 
விவசாயிகள வாழ்வில் ஒளி்யயும், 
அவர்கள முகத்தில் மைைரும் 
புன்ன்க்யயும் வரும் காைத்தில் 
பைார்க்கைாம் என்பைது திண்ைம்.
ஜெ்கர அலி அெர்கமைத் 
வதாடரபு வ்காள்ை:  
j.ali@irri.org

கட்டுரையாளர்

மு. ஜெயைாஜ், 
உ்தவிப தபைராசிரியர் (உழவியல்), ந்தான் தபைாஸ்தகா 
தவ்ளாண்்மைக் கல்லூரி, சகாயத்த்தாட்டம். 
ந்தா்டர்பு எண்: 8220851572. 
மின்னஞசல்: jayarajm96@gmail.com 

j.ali@irri.org
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=jayarajm96@gmail.com
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சூரியகாநதி மைத்திய அநமைரிக்க 
ொடுக்்ளத் ்தாயகமைாகக் 

நகாண்்டது. இது கி.மு.2600 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருநத்த இஙகுப 
பையிர் நசய்யபபைடும் ஒரு ஆண்டுத் 
்தாவரமைாகும். இதில் பூ என 
அ்ழக்கபபைடுவது உண்்மையில் நபைரும் 
எண்ணிக்்கயில் சிறுபூக்கள 
ஒன்றாக்கபபைட்ட நகாத்்தாகும். 
வி்்தகளிலிருநது பிரித்ந்தடுக்கபபைடும் 
சூரியகாநதி எண்நைய் ச்மையல் மைற்றும் 
பைதயா-டீசல் ்தயாரிபபுக்குப 
பையன்பைடுத்்தபபைடுகிறது. சூரியகாநதியில் 
த்தான்றும் இ்ைபபுளளி தொய் பைற்றியும் 
அ்த்னக் கடடுபபைடுத்தும் மு்றகள 
பைற்றியும் காண்தபைாம்.

பொய்க்்காரணி
இநதொய் ஆல்்டர்தனரியா 

ஹீலியான்்்த என்ற ஒரு வ்கப 
பூஞ்சயால் ஏற்பைடுகிறது. இ்தன் பூசை 
இ்ழகள ென்கு கி்்ளத்தும், பை்டர்நதும், 
திசுவ்றகளின் இ்்டதயயும், 
திசுவ்றகளின் ஊத்டயும் வ்ளரும். 
இ்ழகள குறுக்குச் சுவர்க்்ளக் 
நகாண்டும், இ்ளம் பைழுபபு நிறத்திலும் 
காைபபைடும்.

பொயின் அறிகுறி்கள்
இநதொய் நபைரும்பைாலும் 

இ்ைக்்ளத் ்தாக்கி இ்ைப 
புளளிக்்ளத் த்தாற்றுவிக்கிறது.  
இ்ைக்்ளத் ்தவிர, இ்ளம் ்தண்டுபபைாகம்,  

அல்லிகள தபைான்ற பைாகஙகளிலும் 
புளளிகள த்தான்றக் கூடும். புளளிகள 
மு்தலில் சிறிய்வக்ளாகவும், கரும்பைழுபபு 
நிறத்திலும், ஆஙகாஙதக பைரவைாகத் 
ந்தன்பைடும். ொ்ள்்டவில் புளளிகள 
விரிவ்்டநது 2-3  நச.மீ விட்டம் 
வ்ரயிலும் காைபபைடும். புளளிகள 
கரும்பைழுபபு நிறமைாகவும், விளிம்புகள 
இ்ளம்பைழுபபு நிறத்திலும், புளளிக்்ளச் 
சுற்றி மைஞசள நிற வ்ையத்து்டனும், 
ஒழுஙகற்ற வட்ட வடிவிலும் ந்தன்பைடும்.

பொய்ப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற ்காைநிமை்களும்

இநதொய் நபைரும்பைாலும் காற்றின் 
மூைம் பைரவுகிறது. தகானிடியா வித்துக்கள, 
நிைத்தில் விழுநது கி்டக்கும் தொய்த் 

சூரிய�ொந்தியில் இவலபபுளளி த்நொயும் 
அ�வைக் �ட்டுப்படுத்தும் முவ்ற�ளும் 

த்நொய் தமலொணவம

  இமை்களில் ்கரும்பழுப்பு நி்றப் 
புள்ளி்கள் பதான்்றல் 
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்தாக்கிய இ்ைகள மைற்றும் பையிர்ப 
பைாகஙகளில்  பைைமைா்தஙகள வ்ரயிலும், 
மு்்ளபபுத்திறன் மைாறாமைல் இருநது, 
தொ்யத் த்தாற்றுவிக்கக் கூடிய்வ. 
இநதொய் குளிர் காைஙகளில் அதிகமைாகத் 
த்தான்றக் கூடியது.  மை்ழக் காைஙகளில் 
தொய் தவகமைாகப பைரவும். பையிர் 
நசய்யபபைடும் எல்ைா இரகஙக்்ளயும் 
இநதொய்த் ்தாக்கக் கூடியது.

பொய்க்்கட்டுப்பாடு
உழவியல் மும்ற்கள்  :
நிைத்தில் விழுநதுக் கி்டக்கும் 

தொய்த் ்தாக்கிய இ்ைகள மைற்றும் பையிர்ப 
பைாகஙக்்ள அபபுறபபைடுத்தி அழித்து 
வி்ட தவண்டும். ஒதர நிைத்தில் ந்தா்டர்நது 
சூரியகாநதிப  பையிரி்டாமைல், பையிர்ச் சுழற்சி 
நசய்ய தவண்டும்.

ைருந்து சிகிச்மசை
ஏக்கருக்கு தமைன்தகாநசப - 600 

கிராம் அல்ைது ெ்னயும் கந்தகம் – 
1200 கிராம் அல்ைது ்தாமிர 
ஆக்ஸிகுத்ளா்ரட - 750 கிராம் வீ்தம், 
300 லிட்டர் ்தண்ணீரில் கைநதுத் 
ந்தளிக்க தவண்டும்.

  பொய்த் தாக்்கப்பட்ட ெயலின் பதாற்்றம்  

கட்டுரையாளர்கள்:

ஜெ.மீனாட்சி, 
முதுநி்ை தவ்ளாண் மைாைவி -  நுண்ணியல் து்ற,
அண்ைாமை்ைப பைல்க்ைக்கழகம்,
அண்ைாமை்ை ெகர் - 608002
மின்னஞசல் : tamilmeena6151@gmail.com

கு.விக்னஷ்,
முதுநி்ை தவ்ளாண் மைாைவர் -்தாவர தொயியல் து்ற, 
அண்ைாமை்ைப பைல்க்ைக்கழகம்,
அண்ைாமை்ை ெகர் - 608002
ந்தா்டர்பு எண்: 8248833079
மின்னஞசல் : 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


7இதழ் - 30, மார்கழி

க்டந்த சிை ஆண்டுக்ளாக ரபபைர் 
சக்கரம் (Rubber Tyre) உற்பைத்தி 

நசய்யும் பைை நிறுவனஙகள வ்டகிழக்கு 
மைாநிைஙகளில் அதிக்ளவில் ரபபைர் 
மைரஙக்்ள சாகுபைடி நசய்வதில் ஆர்வம் 
காடடி வருகின்றனர். ்தற்தபைாது மைத்திய 
மைற்றும் வ்டகிழக்கு மைாநிைஙகளில் 
வழஙகபபைடும் ந்தாழில் மைற்றும் மு்தலீடடு 
சலு்ககள, ந்தற்கு ஆசிய ொடுகளுக்கு 
எளி்தாக ஏற்றுமைதி நசய்யும் வர்த்்தக 
வாய்பபுகள தபைான்ற்வ பைை ரபபைர் சக்கர 

உற்பைத்தியா்ளர்க்்ள இபபுதிய தவ்ளாண் 
முயற்சிகளில் மு்தலீடுக்்ள நசய்ய 
வழிவ்க நசய்துள்ளது. மைறுபுறம் ெமைது 
மைத்திய வர்த்்தகத்து்ற (Department 
of Union Commerce) வழஙகியுள்ள 
ரபபைர் ஏற்றுமைதி மைற்றும் இறக்குமைதி புளளி 
விபைரஙகள ெமைக்கு ரபபைர் ந்தாழில் 
உற்பைத்தியில் தமைற்நகாள்ள தவண்டிய 
புதிய நகாள்க மைாற்றஙகள பைற்றிய 
புரி்த்ை ெமைக்கு ஏற்பை்டச் நசய்ய நபைரிதும் 
உ்தவுகிறது.

ரப்பர் த�ொழிலில் த�வைப்படும் 
த�ொளவ� மொற்றங�ள

புதிய யுக்தி�ள

வருடம்
ரப்பர் சக்கர
ஏற்றுமதி்கள்
(க்கோடி்களில்)

ரப்பர் சக்கர
இறககுமதி்கள்
(க்கோடி்களில்)

2015-2016 8,824 3,250
2016-2017 9,628 3,282
2017-2018 11,180 3,098
2018-2019 12,890 2,995
2019-2020 12,840 2,612
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தமைற்கண்்ட ரபபைர் சக்கர புளளி 
விபைரஙக்்ள பைார்க்கும் தபைாது அதிக்ளவு 
ஏற்றுமைதிகள மைற்றும் கு்றநது வரும் 
இறக்குமைதிக்்ள காை முடியும். ்தற்தபைாது 
மைத்திய அரசின் சார்பில் 40% வ்ர 
ரபபைர் சக்கர இறக்குமைதிகளுக்கு 
அனுமைதிக்கபபைடடுள்ள சூழலில் அடுத்்த 
மூன்று ஆண்டுகளில் நமைாத்்தமைாக 
இறக்குமைதிகள நசய்ய அனுமைதி 
மைறுக்கபபைடடுள்ளது. குறிபபைாக சீனா 
மைற்றும் ்தாய்ைாநது ொடுகளில் இருநது 
அல்ைது வழியாக தமைற்நகாள்ளபபைடும் 
ரபபைர் சக்கர இறக்குமைதிக்்ள ்தவிர்க்கதவ 
இபபுதிய நகாள்க மைாற்றஙகள 
ெ்்டமு்றபபைடுத்்தபபைடடுள்ளது.

இத்்த்கய ெ்்டமு்றச் சூழலில் 
உளொடடுச் சந்்த த்த்வக்்ள 
சநதிக்க ரபபைர் சக்கர நிறுவனஙகள 
சுமைார் 1100 தகாடிகள வ்ர வ்டகிழக்கு 
மைாநிைஙகளில் புதிய ரபபைர் த்தாட்டஙக்்ள 
உருவாக்க மு்தலீடுகள மைற்றும் தவ்ளாண் 
விரிவாக்க முயற்சிக்்ளயும் 
தமைற்நகாண்டு வருகிறது. இந்த புதிய 
த்தாட்டக்க்ை சாகுபைடி முயற்சியில் 
அதிக வி்்ளச்சல் ்தரும் ரபபைர் ரகஙகள 
த்தர்வு நசய்யபபைடடு, ெ்டவு நசய்யபபைடடு, 
சாகுபைடி பைணிகள தமைற்நகாள்ளபபைடடு 
வருகிறது. இ்தன் வாயிைாக ஒரு 
நெக்த்டர் நிைத்தில் நபைறபபைடும் சராசரி 
மைகசூைான 1200 கிதைா்வ வி்ட 
கூடு்தைாக 1500 கிதைா மைகசூல் நபைற 
வழிவ்க நசய்யபபைடடுள்ளது, ெமைது 
ொடு க்டந்த பைை ஆண்டுக்ளாக ரபபைர் 
உற்பைத்தியில் பைற்றாக்கு்ற நகாண்்ட 
ொ்டாக உள்ள சூழலில் ்தற்தபைாது க்டந்த 
2019-20 காைகட்டத்தில் 712,000 

மில்லியன் ்டன்கள என்ற அ்ளவில் ரபபைர் 
உற்பைத்தி காைபபைட்டாலும், ெமைது ொடடின் 
ரபபைர் த்த்வ சுமைார் 11,34,210 மில்லியன் 
்டன்கள என்ற அ்ளவில் காைபபைடுகிறது. 
்தற்தபைாது உற்பைத்தி நசய்யபபைடும் ரபபைர் 
70 ச்தவீ்தம் சக்கர ்தயாரிபபுக்கு 
பையன்பைடும் சூழலில் ்தற்தபைா்்தய 
பைற்றாக்கு்ற சூழல் எதிர்காை சந்்தயின் 
த்த்வ அடிபபை்்டயில் ெம்மு்்டய ரபபைர் 
உற்பைத்தியில் தமைற்நகாள்ள தவண்டிய 
நகாள்க மைாற்றஙகள முக்கியத்துவம் 
நபைறுகிறது.

ரபபைர் உற்பைத்தி மைற்றும் வர்த்்தக 
மு்றகளில் த்த்வபபைடும் மைாற்று 
நகாள்ககள

்தற்தபைாது ெமைது ொடடின் தமைற்கு 
ந்தா்டர்ச்சி மை்ைகளில் (Western 
ghats) அதிக்ளவு ரபபைர் த்தாட்டஙகளில் 
ரபபைர் மைரஙகள சாகுபைடி நசய்யபபைடடு 
வருகிறது. ொடடின் நமைாத்்த ரபபைர் 
உற்பைத்தியில் 90% தமைற்கு ந்தா்டர்ச்சி 
மை்ைகளில் இருநது்தான் நபைறபபைடுகிறது. 
்தற்தபைாது பைருவநி்ைமைாற்றுப 
பிரச்ச்னகள காரைமைாக பைல்தவறு 
கடடுபபைாடுகள விதிக்கபபைடடுள்ள 
சூழலில் ரபபைர் ந்தாழிலில் ஈடுபைடடுள்ள 
பைை ைடசம் விவசாயிகள மு்தலீடுகள, 
வாழ்வா்தாரஙகள நவகுவாக 
பைாதிக்கபபைடடுள்ளது. ரபபைர் சாகுபைடி 
பைரபபை்ளவும் கு்றநது வருகிறது. ்தற்தபைாது 
பைை த்தாட்டக்க்ை நிைஙகளில் 
வனத்து்றயினர் விதிக்கும் 
கடடுபபைாடுகள, விரிவாக்கம் நசய்ய 
தபைாதிய அனுமைதி இல்ைா்த 
ெ்்டமு்றச்சூழலும் மைற்றும் புதிய 
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மு்தலீடுக்்ள ரபபைர் த்தாட்டஙகளில் 
தமைற்நகாள்ள க்டன் மைற்றும் நிதி உ்தவிகள 
கி்்டக்கா்த சூழல் நிைவுகிறது. இ்தனால் 
தகர்ளா, ்தமிழகம், கர்ொ்டகா தபைான்ற 
அதிக்ளவு ரபபைர் சாகுபைடி நசய்யும் 
மைாநிைஙகள அதிக்ளவில் 
பைாதிக்கபபைடடுள்ளது. எனதவ, ெமைது 
சந்்தயின் உளொடடு மைற்றும் ஏற்றுமைதி 
த்த்வகள, ொடடின் நிகழ் மைற்றும் 
எதிர்காை வ்ளர்ச்சி மைற்றும் ரபபைர் 
விவசாயிகளின் ெைன்க்்ள கருத்தில் 
நகாண்டு ரபபைர் ந்தாழிலில் புதிய 
நகாள்க மைாற்றஙகள தமைற்நகாளவது 
அவசியம். ்தற்தபைாது ரபபைர் சந்்தகளில் 
கடு்மையான வி்ை சரிவுகத்ள, ரபபைர் 
ந்தாழிலில் விவசாயிகள புதிய மு்தலீடுகள 
நசய்வதிலும், ரபபைர் மைரஙக்்ள உரிய 
மு்றயில் பைராமைரிக்க முடியா்த சூழலும் 
இருக்க காரைம். இத்்த்கய சூழலில் 
சந்்தயில் ரபபைர் த்த்வ்ய அதிகரிக்க 
்தற்தபைாது ெமைது ொடு முழுவதும் 
தமைற்நகாள்ளபபைடும் நபைாரு்ளா்தார 
சரி்வக் கருத்தில் நகாண்டு கடடுமைானப 
பைணிகளில் அதிக்ளவு ரபபைர் பையன்பைடுத்தி, 
நீண்்ட ொள தச்தம் அ்்டயா்த ரபபைர் 
சா்ைக்்ள அ்மைக்க தவண்டிய 
அவசியம் இ்தன் வாயிைாக ெம்மைால் 
்தரமைான சா்ைக்்ள அ்மைக்கவும் 
முடியும், ரபபைர் த்த்வ்ய நபைருக்குவ்தன் 
வாயிைாக ரபபைர் வி்ை வீழ்ச்சிக்்ள 
்தடுக்கவும் முடியும்.

அடுத்்த்தாக ்தற்தபைாது கழிவு 
ரபபை்ர இடுநபைாரு்ளாகக் நகாண்டு 
மின்சாரம் மைற்றும் சிநமைண்ட ்தயாரிபபில் 
பையன்பைடுத்தும் ந்தாழில் நுடபைஙகள பைை 
ொடுகளில் ெ்்டமு்றயில் உள்ளது. 

இத்்த்கய புதிய முயற்சிகளுக்கு 
வஙகிகள மைற்றும் வ்ளர்ச்சி நிறுவனஙகள 
நீண்்டகாை க்டன்க்்ள வழஙகி உ்தவி 
நசய்வ்தன் வாயிைாக ெம்மைால் 
சுற்றுச்சூழல் மைாசுபைாடுக்்ள ்தடுபபைது்டன், 
ரபபைர் நபைாருடகளின் த்த்வ, நுகர்்வ 
நபைருக்கி ரபபைர் வி்ை வீழ்ச்சிக்்ள 
சந்்தயில் கடடுபபைடுத்்த நபைரிதும் உ்தவி 
புரியும்.

்தற்தபைாது சீனா ொடடிற்கு ஏற்றுமைதி 
நசய்யவுள்ள ்த்்டகளும், ரபபைர் 
உற்பைத்தியா்ளர்க்்ள கடு்மையாக 
பைாதிக்கச் நசய்துள்ளது. க்டந்த 2003 
மு்தல் 2011 வ்ர அதிக்ளவு கட்ட்மைபபு 
வ்ளர்ச்சியில் கவனம் நசலுத்திய சீனா, 
அதிக்ளவு இறக்குமைதிக்்ள நசய்்தது. 
இ்தனால் இநதியாவில் ரபபைர் ந்தாழில் 
வ்ளர வழிவ்க ஏற்பைட்டது. ்தற்தபைாது 
சீனாவும் அதிக்ளவில் ரபபைர் 
த்தாட்டஙக்்ள ்தனது ொடடில் அ்மைத்து 
்தனது ரபபைர் த்த்வயில் ்தன்னி்றவு 
அ்்டநது வருகிறது. ்தற்தபைாது சீனாவு்டன் 
ெமைது வர்த்்தக உறவுகளில் ஏற்பைடடுள்ள 
மைாற்றஙகள ெமைது ரபபைர் 
சாகுபைடியா்ளர்களுக்கு எதிர்மை்ற 
வி்்ளவுக்்ளதய ஏற்பைடுத்தி உள்ளது, 
இ்த்ன மைாற்ற தவண்டியது அவசியம்.

ொன்காவது, ்தற்தபைாது ரபபைர் 
ந்தாழிலில் ஏற்பைடடுள்ள வீழ்ச்சிக்்ள 
மைாற்றி வ்ளர்ச்சி பைா்்தயில் ரபபைர் 
விவசாயிக்்ள நகாண்டு நசல்ை மைத்திய 
மைற்றும் மைாநிை அரசுகள ்தற்தபைா்்தய 
ரபபைர் த்தாட்டஙகளில் விவசாயிகள 
மு்தலீடு நசய்ய நீண்்டகாை தவ்ளாண் 
க்டன்க்்ள வழஙக தவண்டியது 



10இதழ் - 30, மார்கழி

கட்டுரையாளர்

அவசியம். தமைலும் ரபபைர் த்தாட்டஙகளில் 
குத்்த்க காைஙக்்ள நீடடியும், ரபபைர் 
விவசாயிகளின் வாரிசுகளுக்கு நபையர் 
மைாற்றம் நசய்ய அனுமைதி வழஙக  
தவண்டும். தமைலும் தகர்ளாவில் ்தற்தபைாது 
த்தா்டக்க்ை நிை சீர்திருத்்த சட்டஙகளில் 
மைாற்றம் நசய்து ஊடு பையிர்களுக்கு 
குறிபபைாக பைழஙகள, காய்கறிகள இயற்்க 
மு்றயில் சாகுபைடி நசய்து விற்பை்ன 
நசய்யபபைடுகிறது. இதுதபைான்ற நகாள்க 
மைாற்றஙகள ரபபைர் ந்தாழில் வ்ளர்ச்சிக்கு 

உ்தவுவது்டன் பைை ைடசம் ரபபைர் 
விவசாயிகளின் வாழ்வுரி்மைக்்ள 
பைாதுகாக்க உ்தவுவ்தாகவும் அ்மையும். 
தமைலும் ்தற்தபைாது வருகின்ற மூன்று 
ஆண்டுகளில் ரபபைர் இறக்குமைதிகளுக்கு 
கடடுபபைாடுகள, ்த்்டகள உள்ள சூழலில் 
ெமைது எதிர்காை ரபபைர் த்த்வ்ய 
சநதிபபைது்டன். ெமைது ொடு ரபபைர் 
உற்பைத்தியில் ்தன்னி்றவு நபைறவும் 
நபைரிதும் உ்தவிகரமைாக இருக்கும் 
என்பைதில் சநத்தகமில்்ை.

முரனவர் தி. ைாஜ் பிைவின், 
இ்ைப தபைராசிரியர், தவ்ளாண் விரிவாக்கத்து்ற, 

அண்ைாமை்ைப பைல்க்ைக்கழகம். 

மின்னஞசல்: trajpravin@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=trajpravin@gmail.com
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உைகில் மைக்கள ந்தா்க நபைருகிக் 
நகாண்த்ட வருகிறது. வரும் 2050 

ஆண்டு உைக மைக்கள ந்தா்க சுமைார் 
1000 தகாடியாக இருக்கும் என 
கணிக்கபபைடுகிறது.

ஒரு நிமி்டம் தயாசித்து பைாருஙகள. 
1000 தகாடி மைக்களுக்கு மூன்று தவ்்ள 
உைவு நகாடுக்க தவண்டும். அதுவும் 
சத்துகள நி்றந்த சீரான உைவு 
நகாடுக்க தவண்டும். அபபைடிநயன்றால் 
எவவ்ளவு உைவு உற்பைத்தி நசய்ய 
தவண்டும்? நீஙகத்ள கைக்கி்டவும். 
அதுவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபைத்து 
வராமைல் உற்பைத்தி நசய்ய தவண்டும். 

உைவு உற்பைத்தி என்றால் ்தன் 
மூைபநபைாருள முழுக்க முழுக்க விவசாயம் 
சார்நது்தான் வரும். அ்தாவது 
வருஙகாைத்தில் விவசாய உற்பைத்தியின் 
த்த்வ இன்னும் அதிகரிக்கும்.

2020 ஆம் ஆண்டு உைக மைக்கள 
ந்தா்க 780 தகாடி. இது நமைல்ை 
வ்ளர்நது 2050 ல் சுமைார் ஆயிரம் 
தகாடியாகும். அது மைடடுமைல்ை 2050ல்  
ஏழ்்மை கணிசமைாக கு்றநதிருக்கும். 
மைக்களின் சராசரி வருமைானம் அதிகரிக்கும் 
என்று எதிர்பைார்க்கபபைடுகிறது. அபபைடி 
என்றால் 2020ல் நசய்யும் உைவு 
உற்பைத்தி்ய வி்ட 2050 ல் இரண்டு 

 டிஜிட்ைல் த�ொைர்  (்பகுதி - 2)

டிஜிட்ைல் விைசொயம் 
தனிஜயாருவனுககு உணவிலரலைஜயனில
ெகத்திரன அழித்திடு்வாம்....!!

- பாைதியார்
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மை்டஙகாகி விடும்.

உைவு என்றால் அரிசி, தகாது்மை, 
காய்கறிகள, பைழஙகள, வி்்தகள, பைருபபு 
வ்ககள, எண்நைய் வித்துக்கள, 
மைாமிசம் , மீன், வாச்ன நபைாருடகள, 
தபைான்றவற்்ற குறிக்கும். அ்னத்தும் 
நிைம் சார்நது கி்்டபபை்வ. பையிரி்ட 
வி்்ளச்சல் நிைம் தவண்டும், 
விைஙகுக்்ள வ்ளர்க்க தமைய்ச்சல் நிைம் 
தவண்டும். 2050 ல் இந்த உைவு 
நபைாருடகளின் த்த்வ இரடடிபபைாகும் 
என்றால், இ்த்ன வி்்ளவிக்க 
த்த்வயான நிைத்தின் த்த்வயும் 
அதிகரிக்கும்.

இஙகு ்தான் மு்தல் சிக்கல். 
நமைன்தமைலும் விவசாயம் நசய்ய நிைம் 
தவண்டும் என்றால் தமைலும் காடுக்்ள 
்தான் அழிக்க தவண்டும். ்தரிசு நிைஙகள, 
காடுக்்ள அழித்து வரும் புதிய 
நிைஙக்்ள அதிகரித்து விவசாயம் 
நசய்துவி்டைாம், ஆனால் சுற்றுச்சூழல் 
அ்மைபபில் நபைரும் மைாற்றம் ஏற்பைடும். 
இபதபைாது பையன்பைாடடில் உள்ள்்த வி்ட 
இரண்டு மை்டஙகு ்தண்ணீர் த்த்வ 
அதிகரிக்கும். மைனி்தர்கள, விைஙகுகள, 
விவசாயம் த்த்வக்கு ்தண்ணீர் 
இரடடிபபைாகி விடும்.

இ்வ நவறும் மு்தன்்மை சிக்கல், 
உண்்மையில் வருஙகாைத்தில் உைவுத் 
த்த்வ்யயும், உைவு உற்பைத்தி்யயும் 
சார்நது எழும் பைை சிக்கல்க்்ள இஙகு 
பைடடியலிடுதவாம்.

1. உைகில் உள்ள ஏ்ழ மைக்களுள 
சுமைார் 80% தபைர் மூன்றாம் உைக 
ொடுகளில் ்தான் வாழ்கிறார்கள. 

இவர்கள விவசாயம் சார்ந்த 
ந்தாழில்கள நசய்பைவர்கள.

2. இன்்றய காைத்தில் ொம் உற்பைத்தி 
நசய்யும் உைவு உைகில் உள்ள 
அ்னத்து மைக்களின் பைசியாற்றும் 
என்றாலும் சுமைார் 800 மில்லியன் 
மைக்களுக்கு த்த்வயான 
சத்துக்்ள நகாடுக்கும் உைவு 
கி்்டபபைதில்்ை.

3. சத்துகள கு்றந்த ஆதராக்கியமைற்ற 
உைவு உடநகாளவ்தால் இன்று 
உைகம் முழுவதும், மைக்கள பைைவி்த 
தொய்களுக்கு ஆ்ளாகுகிறார்கள. 
அதீ்த சத்்தற்ற உைவு உண்பை்தால் 
வரும் உ்டல் பைருமைன் சிக்கலும் 
நபைரிய தொய் ்தான்.

4. விவசாயத்தில் நபைரிதும் உ்ழப்பை 
நகாடுக்கும் நபைண்கள இருந்தாலும், 
அவர்களுக்கு சரியான கூலி 
கி்்டபபைதில்்ை.

5. இன்று உைவு உற்பைத்தி மைற்றும் 
கால்ெ்்ட வ்ளர்பபிற்கு சுமைார் 70% 
சுத்்தமைான ்தண்ணீர் 
த்த்வபபைடுகிறது. 30% இ்தர 
உற்பைத்தி மைற்றும் மைக்கள 
பையன்பைாடடிற்கு நசல்கிறது.

6. இன்்றய உைகில் 60% தபைர் 
விவசாயம் சார்ந்த ந்தாழில்கள 
மூைம் வாழ்பைவர்கள.

7. இன்னும் பைை ொடுகளில் 
விவசாயிகளுக்கு, விவசாயத்திற்கு 
த்த்வயான மின்சாரம் 
கி்்டபபைதில்்ை.

8. வரும் ஆண்டுகளில் விவசாயத் 

ந்தாழிலில் ஈடுபைடும் மைக்கள நபைரும் 
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ெகர வாழ்க்்கக்கு நசன்று 
விடுவார்கள. இ்தனால் 
விவசாயத்திற்கு ஆடகள த்த்வ 
அதிகரிக்கும்.

9. ்தற்தபைா்்தய சூழலில் சுற்றுச்சூழல் 
பைாதிப்பை உருவாக்கும் பைசு்மை-
குடில் ்தாக்கம்  காரைத்திற்க்கு 
விவசாய உற்பைத்தி காரைமைாக 
உள்ளது ( விவசாய நிைஙகளில் 
இருநது நவளிதயறும் ெச்சு 
வாயுக்கள). மைறுபைக்கம் சுற்றுச்சூழல் 
பைாதிபபு தெரடியாக விவசாய 
உற்பைத்தி்ய பைாதிக்கிறது.

10. 2016ன் கைக்கு பைடி சுமைார் 30 

மில்லியன் நெக்த்டர் காடுகள 
விவசாயத்திற்காக அழிக்கப 
பைடடுள்ளது.

11. மைற்ற து்றகள தபைான்று உைவு 
உற்பைத்தி து்றயில் நபைரும் 
மு்தலீடுகள வரவில்்ை. புதிய 
கண்டுபிடிபபுகளும் நிகழ்வதில்்ை.

வருஙகாை மைக்கள ந்தா்கயும், 
அ்னவருக்கும் உைவு என்பைதும் 
உைவு உற்பைத்தியில் இபபைடியான பைை 
சவால்க்்ள நகாடுத்திருக்கிறது. 
அடுத்து விவசாயிகளின் 
சிக்கல்க்்ளபபைற்றி விரிவாக பைார்பதபைாம்.

- வதாடரும்...

கட்டுரையாளர்

வி்னாத் ஆறுமுகம்.
மின்னஞசல்: write2vinod11s@gmail.com

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=write2vinod11s@gmail.com


14இதழ் - 30, மார்கழி

பெரியம்்மை அல்ைது த்தால் கழ்ை 
தொயானது ்தற்நபைாழுது மிக 

முக்கியமைான மைற்றும் மிகுந்த இழப்பை 
ஏற்பைடுத்தும் ெச்சுயிரி தொய்களில் 
ஒன்றாகும். ஆபபிரிக்க ொடுகளில் 
அதிகமைாக காைபபைடும் இநதொயானது  
இநதியாவில் மு்தல் மு்றயாக 
தகர்ளாவில் கண்்டறியபபைட்டது. தமைலும் 
்தற்நபைாழுது ்தமிழ்ொடடில் அதிதவகமைாக 
பைரவி வருகிறது. இநதொய்க் கிருமியானது 
பைாக்ஸ்விரித்ட குடும்பைத்்்தச் சார்ந்தது. 
இநதொயானது எல்ைா வயது்்டய பைசு 
மைற்றும் எரு்மை மைாடுக்்ளத் ்தாக்குகிறது. 
மைற்ற கால்ெ்்டகளில் (நவள்ளாடுகள 
மைற்றும் நசம்மைறியாடுகள) இநதொய்த் 
ந்தாற்று காைபபைடுவதில்்ை.

பொய் பரவும் விதம்
• இநதொயானது நபைரும்பைாலும் நகாசு 

மைற்றும் ஈக்கள மூைம் 
பைரவக்கூடிய்தாக ெம்பைபபைடுகிறது.

• சிை சமையஙகளில் தொய் பைாதித்்த 
கால்ெ்்டகளின் கண்ணீர், 
உமிழ்நீர், பைால் மைற்றும் விநதுக்கள 
மூைமும் தொய்த் ந்தாற்று 
ஏற்பை்டைாம்.

• பைாதிக்கபபைட்ட கால்ெ்்டகளுக்கு 
்வக்கபபைட்ட குடிநீர் மைற்றும் 
தீவனத்்்த மைற்ற மைாடுகளுக்கு 
பையன்பைடுத்தும்தபைாது தொய்த் 
ந்தாற்று பைரவ வாய்பபுள்ளது.

• தமைற்கூறிய பைரவல் மு்ற 

அ்னத்தும் மு்றயாக 
நிரூபிக்கபபை்டவில்்ை.

பொய் அறிகுறி்கள்
• கண்ணில் நீர் வடி்தல், சளி, அதிக 

காய்ச்சல் (1040F) மைற்றும் தீவனம் 
உண்ைாமைல் தசார்நது காைபபைடும்.

• உ்டல் முழுவதும் த்தாலின் தமைல் 
வட்ட வடிவில் ்தடிபபு ஏற்பைடு்தல், 
உருண்்்டயாக உள்ள கடடிகள 
உ்்டநது அ்தன் மைத்தியில் புண்கள 
உருவாகும்.

• தொய்த் ந்தாற்றின் பைாதிப்பைப 
நபைாறுத்து கடடிகளின் 
எண்ணிக்்க மைாறுபைடும்.

• பைாதிக்கபபைட்ட கால்ெ்்டகளின் 
ஒன்று அல்ைது அ்தற்கு தமைற்பைட்ட 
கால்கள வீஙகி காைபபைடும்.

• நிைநீர் சுரபபிகள நபைரிய்தாக 
காைபபைடும்.

• தொய் பைாதித்்த கால்ெ்்டகளில் 
பைால் உற்பைத்தி கு்றவு, ்தாமை்த 
சி்னபிடிபபு மைற்றும் சிை மைாடுகளில் 
மைடி தொய் ஏற்பை்டவும் வாய்பபுண்டு.

�ொல்்நவை�வைத் �ொக்கும் 
த்பரியம்வம த்நொய் - ஒரு ்பொர்வை

�ொல்்நவைப ்பரொமரிபபு
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கட்டுரையாளர்கள்

• அதிக தொய்த் ந்தாற்று ஏற்பைடினும் 
இறபபு ச்தவிகி்தம் மிகக் கு்றவு.

ைருத்துெ சிகிச்மசை
இநதொய்க்கான ்தடுபபூசி 

இநதியாவில் ்தற்சமையம் இல்்ை. இந்த 
்வரஸ் தொய்க்கு அடுத்து வரும் 
பைாக்டீரியா நுண்ணுயிரிக்ளால் தொய்த் 
்தாக்கம் தீவிரமை்்டய வாய்பபுள்ளது. 
எனதவ, ந்டடரா்சக்ளின் (அ) 
‘நபைன்சிலின்”, நமைைாக்சிகம்  பைாராசிட்டமைல் 
மைற்றும் ‘பி” காம்ப்ளக்ஸ் மைருநதுக்்ள 
மூன்று ொடகளுக்கு நகாடுக்கபபை்ட 
தவண்டும். தமைலும் பைாதிக்கபபைட்ட 
கால்ெ்்டகளின் த்தால் பைகுதிகளில் 
கிருமி ொசினி களிம்பு மைருந்்த 
்த்டவைாம்.

ைரபுசைார மூலிம்க ைருத்துெம்
•   தசாற்றுக் கற்றா்ழ - 1 மை்டல்
•   குப்பை தமைனி   - 10 கிராம்
•   மைஞசளதூள  -  10 கிராம்
•   தவபபி்ை - 10 கிராம்
•   பூண்டு - 4 பைல்

இ்வ ஐந்்தயும் அ்ரத்து 
த்தஙகாய் எண்்ையில் கைநது 

காயஙகளில் பூசி வந்தால் தீவிர பைாதிப்பை 
்தவிர்க்கைாம்.

தடுப்பு மும்ற்கள்
• இநதொய் பைாதிக்கபபைட்ட மைாடுக்்ள 

்தனி்மைபபைடுத்து்தல் அவசியம்
• பைண்்ையின் சுற்றுபபுறஙக்்ள 

தூய்்மையாகவும், ்தண்ணீர் த்தஙக 
வி்டாமைலும் ்வத்துக் நகாள்ள 
தவண்டும். தமைலும் பு்தர்க்்ள 
முற்றிலும் அகற்ற தவண்டும்.

• அதிகா்ை மைற்றும் மைா்ை தெரத்தில் 
பைண்்ையில் தவபபி்ை அல்ைது 
தவபபைம் பிண்ைாக்கு பு்க மூட்டம் 
தபைா்ட தவண்டும்.

• பைாதிக்கபபைட்ட மைாடுக்்ள ந்தா்ட 
தெர்ந்தால் உ்டனடியாக ்கக்்ள 
சுத்்தம் நசய்ய தவண்டும்.

தமைற்கூறிய சிகிக்்ச மைற்றும் ்தடுபபு 
மு்றக்்ள பின்பைற்றி கால்ெ்்ட 
வ்ளர்பதபைார் ்கயாண்்டால் மிகுந்த 
நபைாரு்ளா்தார இழப்பை ஏற்பைடுத்தும் 
நபைரியம்்மை தொயிலிருநது 
கால்ெ்்டக்்ள காத்து அதிக இைாபைம் 
ஈட்டைாம்.

மரு. சு. விெயகுமார், 
எம்.வி.எஸ்.சி. கால்ெ்்ட உ்தவி மைருத்துவர், 

கால்ெ்்ட மைருந்தகம், அ. புதுபபைா்்ளயம், ஈதராடு மைாவட்டம்

மற்றும்
மருத்துவர். ஆ . சுமித்ைா, 

உ்தவிப தபைராசிரியர், 
தவ்ளாண்்மை அறிவியல் நி்ையம், 

தகாவிைாஙகு்ளம், அருபபுக்தகாட்்ட
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உைக்ளவில் நெல் உற்பைத்தியில் 
இநதியா இரண்்டாம் இ்டத்தில் 

உள்ளது. ெ்டபபு காரிபபைருவத்தில் க்டந்த 
16ஆம் த்ததி வ்ர 398.64 ைடசம் 
்டன் நெல் நகாளமு்தல் நசய்யபபைடடுள்ளது. 
க்டந்த ஆண்டின் இத்த காைக்கட்டத்தின் 
நெல் நகாளமு்த்ை ஒபபிடும்தபைாது 
இது 74.24 ைடசம் ்டன் அதிகமைாகும். 
்தமிழகத்்்த நபைாருத்்தவ்ர ்தற்தபைாது 
பைருவமை்ழ ென்கு நபைாழிநதுள்ள்தால்  
காவிரி ந்டல்்டா பைகுதிகள மைடடுமைல்ைாமைல் 
்தமிழகத்தின் பைல்தவறு பைகுதிகளிலும் 
நெல் அதிக்ளவில் பையிரி்டபபைடடுள்ளது. 
இந்த பையிர்களில்  துத்்தொக 
சத்துபபைற்றாக்கு்ற அதிக்ளவில் 
ந்தன்பைடுகின்றது. ஒரு ்தாவரம் 
வ்ளர்வ்தற்கு 17 வ்கயான சத்துக்கள 
த்த்வ. அதில் 8 வ்கயான நுண்ணுட்ட 
சத்துக்களும் அ்டஙகும். 
தபைரூட்டச்சத்துக்களுக்கு நகாடுக்கும் 
முக்கியத்துவத்்்த விவசாயிகள 
நுண்ணூட்ட சத்துக்களுக்கு 
நகாடுபபைதில்்ை. அ்தனால் மைண்ணில் 
அதிக்ளவு நுண்ணூட்ட சத்து 
பைற்றாக்கு்ற ஏற்பைடடு பையிர்களின் 
வ்ளர்ச்சி்ய பைாதிக்கின்றது. 

நெற்பையி்ர நபைாருத்்தவ்ர 
துத்்தொக சத்து பைற்றாக்கு்ற அதிக்ளவு 
பைாதிப்பை ஏற்பைடுத்துகிறது. இ்தனால் 
25% வ்ர மைகசூல் பைாதிக்கபபைடுகிறது. 
துத்்தொகசத்துப பைற்றாக்கு்றயானது 

மு்தன்மு்தலில் நீதன என்பைவரால் 
1966ஆம் ஆண்டு உத்திரபபிரத்தச 
மைாநிைத்தில் கண்்டறியபபைட்டது. இ்த்ன 
ஆஙகிைத்தில் 'Khaira disease' என்று 
கூறுகின்றனர்.

துத்தொ்க சைத்துப் பற்்றாக்கும்ற 
ஏற்படுெதற்்கான ்கார்ங்கள்:
• ந்தா்டர்நது  நெற்பையி்ர மைடடும் 

பையிரிடு்தல்.
• பையிர் ெடுவ்தற்கு முன்னால் 

நுண்ணூட்ட உரஙக்்ள 
நகாடுக்காமைல் இருபபைது.

• மைைற்பைாஙகான மைண்.
• சரியான வடிகால் வசதி இல்ைாமைல் 

இருபபைது.
• மைண்ணின் அஙககத்்தன்்மை 

கு்றநது, கார அமிைத்்தன்்மை 
அதிகரித்்தல்.

• மைண்ணில் மைணிச்சத்து மைற்றும் 
சிலிக்கா அதிகம் உள்ள நிைத்தில் 
இ்தன் பைற்றாக்கு்ற அதிக்ளவு 
ந்தன்பைடும். 

த்நற்பயிரில் துத்�்நொ� சத்துப ்பற்றொக்குவ்றயும் 
அ�ன் தமலொணவம முவ்ற�ளும்

சத்து தமலொணவம
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• விவசாயிகள நபைரும்பைாலும் 
நெற்பையிருக்கு அடியுரமைாக டி.ஏ.பி 
இடுவ்தால் அதில் உள்ள 
மைணிச்சத்து மைண்ணில் உள்ள 
துத்்தொக சத்து்டன் பி்ைபபு 
ஏற்பைடடு பையிர் எடுத்துக்நகாள்ள 
முடியா்த ஜிஙக் பைாஸ்தபைட்டாக 
மைாற்றம் அ்்டநதுவிடுகிறது. 
இ்தனால் பையிரில் துத்்தொக சத்துப 
பைற்றாக்கு்ற ஏற்பைடுகிறது.

துத்தொ்க சைத்துப் 
பற்்றாக்கும்றயின் அறிகுறி்கள்:

்தாவரஙகளில் மி்தமைான அ்ளதவ 
துத்்தொகம் க்டத்்தபபைடுவ்தால் இ்தன் 
பைற்றாக்கு்ற ெடுபபைகுதியில் உள்ள 
இ்ைகளில் அதிகமைாகத் ந்தன்பைடும். 
ொற்றஙகால் மைற்றும் ெ்டவு நசய்்த 
வயல்களிலும் இ்தன் பைற்றாக்கு்ற 
ந்தன்பைடும். இ்தன் பைற்றாக்கு்றயால் 
ெ்டவு நசய்்த பையிர்கள ந்தளியாமைல் 
காைபபைடும். இ்ைகளின் தமைற்புறத்தில் 
துரு தபைான்ற சிறு புளளிகள மு்தலில் 
உற்பைத்தியாகும். இ்ைகள நவளிரிய 
மைஞசள நிறத்தில் மைாற்றம் அ்்டயும். 
பிறகு அந்த புளளிகள ஒன்றி்ைநது 

இ்ை முழுவதும் கருகிவிடும். பையிர்கள 
வ்ளர்ச்சி குன்றி காைபபைடும்.

பைைாணமை மும்ற்கள்:
1.  பையிர் ெ்டவு நசய்வ்தற்கு முன்னால் 

ஒரு எக்்டருக்கு 12.5 ்டன் ந்தாழு 
உரம் இ்டதவண்டும். பைசுந்தாள 
பையிர்க்்ளயும் பைசுந்த்ழக்்ளயும் 
வயலில் உழுதுவி்ட தவண்டும். 

2.  தசற்றுழவு முடித்து பையிர் ெ்டவு 
நசய்யும் முன்னர் ஒரு எக்்டருக்கு 
25 கிதைா துத்்தொக சல்தபைட 
உரத்்்த இ்ட தவண்டும். 

3. ொற்றுக்்ள 2% துத்்தொக 
ஆக்்ஸைடு உரத்தில் 15 நிமி்டம் 
்வத்திருநது ெ்டவு நசய்யைாம்.

4.  அதிக மைணிச்சத்து 
நகாடுக்கக்கூடிய உரஙக்்ள 
இடுவ்்த ்தவிர்க்க தவண்டும்.

5. பையிர்களில் துத்்தொக சத்து 
பைற்றாக்கு்ற ந்தன்பைட்டால் 0.5% 
துத்்தொக சல்தபைட மைற்றும் 1% 
யூரியா கைநது இ்ைகள ென்கு 
ெ்னயும்பைடி 15 ொடகள 
இ்்டநவளியில் ந்தளிக்க 
தவண்டும்.

கட்டுரையாளர்கள்

1. எ. ஜெநதமிழ், (உழவியல துரை)
முதுநி்ை தவ்ளாண் மைாைவர், 
அண்ைாமை்ைப பைல்க்ைக்கழகம். 
மின்னஞசல்: elasisenthamil@gmail.com 

2. கா. ெைணைாஜ், (்�ாயியல துரை)
முதுநி்ை தவ்ளாண் மைாைவர், 
விஸ்வபைாரதி பைல்க்ைக்கழகம். 
மின்னஞசல்: saranraj.klsk.1998@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=elasisenthamil@gmail.com
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=saranraj.klsk.1998@gmail.com
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கழிவுப நபைாருடகளில் இருநது 
பையனுள்ள உரஙகள உற்பைத்தி நசய்து 

வி்்ள நிைஙகளுக்கு இடடு மைகசூ்ைப 
நபைருக்கு்தல் ந்தான்றுந்தாடடு ெம் 
ொடடில் நிைவி வருகிறது. கழிவுப 
நபைாருடகளிலிருநது கி்்டக்கும் 
உரஙகளில் ந்தன்்ன ொர்க்கழி்வயும் 
ஒரு மிகச் சிறந்த இயற்்க உரமைாகப 
பையன்பைடுத்்தைாம். ெம் இநதிய ந்தன்்ன 
ொர் ந்தாழிற்சா்ைகளிலிருநது 7.5 
மில்லியன் ்டன் அ்ளவிைான ொர்கழிவுகள 
ஆண்டுத்தாறும் கி்்டக்கபநபைறுகிறது. 
்தமிழ்ொடடில் மைடடும் 5 இைடசம் 
்டன்னுக்கு தமைைாக ந்தன்்ன 
ொர்க்கழிவுகள ஆண்டுத்தாறும் 150 
க்கும் தமைற்பைட்ட கயிறு 
ந்தாழிற்சா்ைகளிலிருநது கி்்டக்கி 
ன்றன. இக்கழிவுகள எளிதில் உ்்டயும் 
்தன்்மை நகாண்்ட்தால் இ்த்னக் 
நகாண்டு கயிறு திரிக்க முடியாது. 
இவவாறு கி்்டக்கும் ந்தன்்ன 
ொர்க்கழிவு சா்ை ஓரஙகளில் குவியல் 

குவியைாக குவிக்கபபைடடு 
எரிக்கபபைடுகின்றன.

அதிக விகி்தத்திைான கரிமைச்சத்து 
மைற்றும் ்த்ழச்சத்து மைற்றும் கு்றந்த 
அ்ளவிைான உயிர் சி்்தவு ஆகியவற்றால் 
ந்தன்்ன ொர்க் கழிவு இன்ற்ளவும் 
விவசாயத்திற்கு முக்கியமைான கரிமைச்சத்து 
மூைமைாக கரு்தபபை்டவில்்ை. எனதவ 
கரிமைச்சத்து, ்த்ழச்சத்து விகி்தத்்்த 
கு்றபபை்தற்கும், லிக்னின் மைற்றும் 
நசல்லுதைாஸ் அ்ள்வ கு்றபபை்தற்கும், 
ந்தன்்ன ொர்க்கழிவானது மைடக 
்வக்கபபைடுகிறது. இவவாறு மைக்கச் 
நசய்வ்தால் உரச்சத்து அதிகரித்து, அதிக 
அ்ளவிைான ொர்க்கழிவு கு்றநது 
அதிலுள்ள சத்துக்க்்ள ்தாவரஙகள 
எடுத்துக் நகாளளும் வ்கயில் 
மைாறுகிறது.

வதன்மன ொரக்்கழிமெ 
ைக்்கமெக்கும் மும்ற

பதமெயான வபாருட்்கள்
1. ந்தன்்ன ொர்க்கழிவு - 1 ்டன் 

(1000 கிதைா)

த�ன்வை ்நொர்க்�ழிவு மட்கு உரம் �யொரித்�ல்
 இயறவ� உரம்

புளுபராட்டஸ் புட்டி்கள்

வதன்மன ொரக்்கழிவு + 
யூரியா
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2. புளுதராட்டஸ் (300 கிராம்/புடடி)  
- 5 புடடிகள (1.5 கிதைா)

3.  யூரியா  - 5 கிதைா
4. புளுதராட்டஸ் புடடிகள ந்தன்்ன 

ொர்க்கழிவு + யூரியா
வசையல்மும்ற்கள்

நிழைடியில் 5 x 3 சதுர மீட்டர் 
சமை்த்ளபபைரபபில் 100 கிதைா ந்தன்்ன 
ொர்க்கழி்வச் சீராகப பைரபபி ென்கு நீர் 
ந்தளித்து, அ்தன் மீது ஒரு புடடி 
புளுதராட்டஸ் வித்்்த சீராகத் தூவவும் 
(மு்தல் அடுக்கு). அ்தன் தமைல்மீண்டும் 
100 கிதைா கழி்வ சமைமைாகப பைரபபி 
ென்றாக நீர் ந்தளித்து ஒரு கிதைா, 
யூரியா்வ சீராகத் தூவவும் (இரண்்டாம் 
அடுக்கு). இவவாறு ஒரு அடுக்கு கழிவு 
மைற்றும் ஒரு பைாடடில் புளுதராட்டஸ் வித்து, 
மைறு அடுக்கு கழிவு மைற்றும் ஒரு கிதைா 
யூரியா என்ற மு்றயில் சுமைார் ஒரு மீட்டர் 
உயரத்திற்கு அ்மைத்து கணிசமைாக 
ஈரத்்்தத் ந்தா்டர்நது பைராமைரித்து 
மைக்கவி்டவும். சுமைார் 30-45 ொடகளில் 
ென்கு மைக்கிய எரு ்தயாராகிவிடும்.

ைட்கிய வதன்மன 
ொரக்்கழிவின் சி்றப்பம்சைங்கள்

• ந்தன்்ன ொர்க்கழிவு அ்தன் 
எ்்ட்யக் காடடிலும் ஐநது மை்டஙகு 
அதிகமைாக நீ்ர ஈர்த்து ்வத்துக் 
நகாளளும் திறன் நகாண்்டது.

• மைானாவாரி நிைஙகளில் ஈரபபை்தம் 
காத்திடும் நிைப தபைார்்வயாகப 
பையன்பைடுத்்தைாம்.

• சிக்கனமைான நீர் நிர்வாகத்தில் 
எல்ைாவ்கப பையிர்களுக்கும் 
நபைரிதும் பையன்பைடுகிறது. இ்த்ன 
மைரப பையிர்களுக்கும் 
பையன்பைடுத்்தைாம்.

• மைைற்பைாஙகான மைண்ணின் 
கடினத்்தன்்மை்ய அதிகப 
பைடுத்துகிறது மைற்றும் 
களிமைண்்ைக் காற்தறாட்டமுள்ள 
்தாக்குகின்றது.

• மைண்துகளக்்ள ஒன்று தசர்த்து 
மைண்ணிண் கட்ட்மைப்பை 
தமைம்பைடுத்துகிறது.

• பையிர் வ்ளர்ச்சிக்கு உ்தவும் ஊட்டச் 
சத்துக்க்்ளத் ்தரும் இயற்்க 
உரமைாகவும் பையன்பைடுகிறது.

• மைண்ணின் நபைௌதிகக் 
கு்றபைாடுக்்ள நீக்கும் மைண் 
திருத்தியாகவும் பையன்பைடுகிறது. 
க்ளர் உவர் நிைஙகளில் மைண் 
திருத்தியாகவும் பையன்பைடுகிறது.

• மைக்கிய ந்தன்்ன ொர்க்கழிவில்  
கரிமைச் சத்து அதிக அ்ளவில் (24.5 
(ச்தவிகி்தம்) உள்ள்தால் 
மைண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிர்களின் 
நசயல்திற்ன ஊக்குவிக்கும் 
நபைாரு்ளாகவும் நபைரிதும் 
பையன்பைடுகிறது.

வதன்மன ொரக்்கழிவு ைட்கு 

 உரம் தயாரிப்பு  வசையல்விைக்்கம்  
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ைட்்காத ைற்றும் ைட்கிய வதன்மன ொரக்்கழிவில் உள்ை 
சைத்துக்்களின் அைவு

வ.எண் விவரம்
மட்காத 

ததன்னை 
நகார்க்ழிவு

மடகிய ததன்னை 
நகார்க்ழிவு

1. லி்கனின (சதவிகிதம்) 30.00 4.80
2. தசல்லுல�காஸ் (சதவிகிதம்) 26.52 10.10
3. ்ரிமம் (சதவிகிதம்) 26.00 24.50
4. த்ைசசத்து (சதவிகிதம்) 0.26 1.06
5. மணிசசத்து (சதவிகிதம்) 0.01 0.06
6. சகாம்்பல் சத்து (சதவிகிதம்) 0.78 1.20
7. ்கால்சியம் (சதவிகிதம்) 0.40 0.50
8. ம்கனீசியம் (சதவிகிதம்) 0.36 0.48
9. ்ரிமம் : த்ைசசத்து விகிதம் 112:1 24:1

நுண்ணூட்ட நி்� (பி.பி.எம்)
10. இரும்பு 0.07 0.09
11. மகாங்னீசு 12.5 25.00
12. துத்தநகா்ம் 7.50 15.80

கட்டுரையாளர்கள்

முரனவர். ஜெ.ைாதிகா மற்றும் 

முரனவர். த.ை்மஷ்
அன்பில் ்தர்மைலிஙகம் தவ்ளாண்்மைக் கல்லூரி மைற்றும் ஆராய்ச்சி நி்ையம்,

ெவலூர் குட்டபபைடடு, திருச்சி - 620 027.

மின்னஞசல்: rathikaselvaraj@gmail.com

ைட்்காத வதன்மன 
ொரக்்கழிவு 

ைட்கிய வதன்மன 
ொரக்்கழிவு

பரிந்துமரக்்கப்படும் 
அைவு:
எக்்டருக்கு 5 ்டன் 
அ்ளவில் இடுவ்தால் 
பையிர்களுக்கு 
ெல்ை பையன் கி்்டக்கிறது.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=rathikaselvaraj@gmail.com
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காடு அ்னத்து உயிர்களுக்கும் 
ஆ்தாரமைானது. “காடடின் வ்ளதமை 

ொடடின் வ்ளம்” மைற்றும் யா்னகள 
காடடின் பைாதுகாபபு மைற்றும் வ்ளத்திற்கு 
மிக முக்கியமைான உயிரினம் ஆகும். 
காடடில் பைல்லுயிர் நபைருக்கத்திற்கும் 
வி்்த பைரவ்ை காடுகளில் 
தமைற்நகாளவ்தற்கும் யா்னயின் பைஙகு 
அ்ளபபைரியது.

யா்ன வை்சப பைா்்தகள 
யா்னகளின் டிஎன்ஏ விதைதய 
பைதிநதிருக்கும். அ்வ பைாரம்பைரியமைாக 
இருக்கக் கூடிய்வ. மைக்கள ந்தா்க 
நபைருக்கத்்தால் வனபபைரபபு 
ஆக்கிரமிக்கபபைடடு வருகிறது. 
தவ்ளாண்்மைக்காகதவ நபைரும்பைாலும் 
வனபபைகுதிகள ஆக்கிரமிக்கபபைட்டன. 
அத்ததபைால் யா்னயின் வை்சபபைா்்த 
தகளிக்்கப பூஙகாக்கள, குடியிருபபுகள, 
தவ்ளாண்்மை தபைான்றவற்றிற்காக 
ஆக்கிரமிக்கபபைடுகிறது. இ்தனால் 
யா்னயின் இ்டபநபையர்ச்சி மைற்றும் 
உைவுத் த்த்வ பூர்த்தி அ்்டயாது. 
இ்தனால் அ்வ வனபபைகுதி்ய விடடு 
உைவுக்காக நவளிதய வர 
தவண்டியுள்ளது. அதுமைடடுமில்ைாமைல் 
புவி நவபபைமையமைா்தல், பைருவ நி்ை 
மைாற்றம், வனத்தில் அநநிய ்தாவரப 
நபைருக்கமும் யா்னகளின் உைவு 
்தடடுபபைாடடுக்கு முக்கிய காரணியாக 
அ்மைநதுள்ளது. இந்த காரணிகத்ள 

மைனி்த விைஙகு தமைா்தலுக்கு முக்கிய 
காரணிக்ளாகின்றன. அரசு 
நவளியிடடுள்ள புளளிவிவரஙகள 
அடிபபை்்டயில் பைார்க்கும் நபைாழுது இந்தப 
பிரச்ச்ன பைல்லுயிர் நபைருக்கத்திற்கு 
எவவ்ளவு நபைரிய ஆபைத்து என்பை்்த ொம் 
உைர முடியும். இநதிய அ்ளவில் க்டந்த 
ஆண்டு மைடடும் 500 நபைாதுமைக்களும் 
100 யா்னகளும் மைனி்த விைஙகு 
தமைா்தைால் இறநதுள்ளனர். இந்தப 
புளளிவிவரம் இநதிய சுற்றுச்சூழல் வனம் 
மைற்றும் பைருவநி்ை மைாற்றத்திற்கான 
அ்மைச்சகத்்தால் நவளியி்டபபைட்டது. 
அத்தசமையம் 2013 ஆம் ஆண்டு 
வ்ரயிைான புளளிவிவரபபைடி 
்தமிழ்ொடடில் 185 மைனி்தர்கள 132 
யா்னகள மைற்றும் புலிகள இறநதுள்ளன. 
குறிபபைாக நகாதரானா காைகட்டத்தில் 
்தமிழகத்தில் ஆறு மைா்தஙகளில் 10 
யா்னகள தகா்வ மைாவட்டத்தின் 
வனபபைகுதிகளில் மைடடும் இறநதுள்ளது.

யா்னகளின் இறபபுக்கு 
்தற்தபைா்்தய சூழலில் உைவு 

மனி� - விலஙகு தமொ�வல 
�டுக்கும் மியொைொக்கி முவ்ற

�ொடு ைைர்பபு
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பைற்றாக்கு்றதய மு்தன்்மை காரணியாக 
உள்ளது. யா்னகளின் உைவுத் த்த்வ 
ஒரு ொளுக்கு 200 கிதைா வ்ர 
த்த்வபபைடுகிறது. யா்னயின் நீர்த் 
த்த்வ்யக் கூ்ட வனத்தில் 
நசயற்்கயாய் அ்மைத்்த ந்தாடடிகளில் 
நீ்ர நிரபபி பூர்த்தி நசய்ய முடியும். 
ஆனால் அ்தன் உைவு த்த்வ்ய 
பூர்த்தி நசய்ய முடியாது, பூர்த்தி நசய்ய 
முயல்வது கடினமைானது. அத்ததபைால் 
சூழலியலுக்கு எதிரான்தாக இருக்கிறது. 
எனதவ இ்தற்கான தீர்வு மியாவாக்கி 
குறுஙகாடு வ்ளர்பபு மு்ற மூைம் 
அறிவியல் பூர்வமைாக நிரூபிக்கபபைட்ட 
புர்தம் மைற்றும் ொர்ச்சத்து அதிகம் உள்ள 
்தாவரஙக்்ள வை்சப பைா்்தகளுக்கு 
அருகில் வ்ளர்பபைத்த சரியான்தாகும்.

வை்சப பைா்்தகளுக்கு அருகில் 
மைற்றும் வன நி்ைகளில் மியாவாக்கி 
மு்றயில் வா்க (அல்பீசியா நைநபைக்), 
பூவரசு (ந்தஸ்பீசியா பைாபுல்னியா), அரசு 
(ஃ்பைகஸ் ரிலீஜிதயாசா), பைா்தமி 
(ந்டர்மினலில் கட்டபபைா) தபைான்ற 
மைரஙக்்ள ெ்டவு நசய்து பைராமைரிக்கும் 

தபைாது யா்னகளின் உைவுத் த்த்வயும் 
பூர்த்தி அ்்டகிறது. மைனி்த விைஙகு 
தமைா்தலும் ்தடுக்கபபைடும். அத்ததபைாை 
எல்்ைகளில் அகழிகள அருதக பை்ன 
மைரஙக்்ள ெ்டவு நசய்து பைராமைரிக்கும் 
நபைாழுது யா்னகள வனத்்்த விடடு 
நவளிதயறும் நிகழ்வு கடடுபபைடுத்்தபபைடும். 
எல்்ைகளில் வை்சபபைா்்த அருகில் 
மியாவாக்கி என்னும் குறுஙகாடு வ்ளர்பபு 
மு்றயில் மைரஙக்்ள ெ்டவு நசய்யும்தபைாது 
மைண்ணில் நீர் மைற்றும் மை்ழநீர் எளிதில் 
பூமியின் ொன்கு அடி வ்ர வி்ரவில் 
நசல்லும். அத்ததபைால் மை்ழக்காைஙகளில் 
காடுகளில் நிைத்்தடி நீர் தசமிபபு என்பைது 
மைரஙகளின் வ்ளர்ச்சியில் முக்கிய பைஙகு 
வகிக்கக்கூடிய நசயைாகும்.           
 வனத்தில் யா்னகளின் பைஙகு 
என்பைது மிக முக்கியம். எனதவ அவற்றின் 
உைவுத் த்த்வ மைற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள 
அவற்றுக்கு கி்்டக்கும். அத்தசமையம் 
மைனி்த விைஙகு தமைா்தல் மைற்றும் யா்ன 
இறப்பை ்தடுக்க மியாவாக்கி என்னும் 
குறுஙகாடு மைரம் ெடும் மு்ற ஒரு 
வரபபிரசா்தம்.

முரனவர்.அ.ெ.்கா்வநதன்,
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் து்ற,
்தமிழ்ொடு தவ்ளாண்்மைப பைல்க்ைக்கழகம்.
தகா்வ- 641 003.
மின்னஞசல்: gveanthan@gmail.com 

முரனவர்.்ம.ப.சுகுமாைன்,
இ்ைப தபைராசிரியர்,
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் து்ற,
்தமிழ்ொடு தவ்ளாண்்மைப பைல்க்ைக்கழகம்.
தகா்வ- 641 003.

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



24இதழ் - 30, மார்கழி 28இதழ் - 28, கார்த்திகக



25இதழ் - 30, மார்கழி

�ைந்� மின்ை�ழுக்�ொை ைொச�ர்�ளின் �ருத்துக்�ள

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!

்தஙகளு்்டய அக்ரிசக்தி 
மின்னி்த்ழத் ந்தா்டர்நது பைடித்து 
வருகிதறன். இந்த இ்தழில் வழஙகபபைடும் 
அ்னத்து குறிபபுகளும், புதிய தவ்ளாண் 
முயற்சிகளும் ெவீன மு்றயில் விவசாயம் 
நசய்யத் துவஙகும் தபைாது ஏற்பைடும் 
சநத்தகஙக்்ளத் தீர்க்கும் வ்கயில் 

உள்ளது. தமைலும் பைல்தவறு இயற்்க 
விவசாய மு்றக்்ள நசால்வ்தன் மூைம் 
ெஞசில்ை எதிர்காை உைவு உற்பைத்திக்கு 
வழிவகுக்கும். இ்தழ் நமைன்தமைலும் சிறக்க 
என்னு்்டய வாழ்த்துகள.   

- ெசுந்தரா, சிதம்பரம்.
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வசைா. ஹரிஹரன்
இைநிமை பெைாணமை இறுதியாணடு ைா்ெர, அண்ாைமைப் பல்்கமைக்்கழ்கம். 

மின்னஞசைல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

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

ஆர்.வி.எஸ் பத்மாவதி 
பதாட்டக்்கமைக் ்கல்லூரி, திணடுக்்கல்.  

மின்னஞசைல்: 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.மீைொ
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அக்ரிசக்தியின் க்டந்த 
மின்னி்தழ்கள பைல்தவறு 

்தரபபைட்ட வாசகர்களி்டம் நசன்று 
தசர்நதுள்ளது. அக்ரிசக்தி 
மின்னி்தழ் துவஙகி 29 இ்தழ்க்்ள 
நவற்றிகரமைாக க்டநதுள்ளது. 
விவசாயம் இ்ைய்த்ளம் மைற்றும் 
விவசாயம் நசயலி துவஙகி ஆறு 
ஆண்டு காைம் முடிநது ஏழாம் 
ஆண்டில் அடி எடுத்து 
்வத்திருக்கிதறாம். ந்தா்டர்நது 
எஙக்்ள தமைம்பைடுத்திக் நகாள்ள 
உறுது்ையாய் உள்ள வாசகர்கள 
மைற்றும் பையனா்ளர்களுக்கு ென்றி. 
உஙகளு்்டய சநத்தகஙக்்ள 
எஙகளின் முகபபைக்கம் அல்ைது 
மின்னஞசல் அல்ைது அ்ைதபைசி 
வாயிைாகவும் தகடகைாம், 
சநத்தகஙகளுக்கு தவ்ளாண் 
வல்லுெர்களி்டம் பைதில் நபைற்று 
தீர்வுக்்ள வழஙகுகிதறாம்.

ஒவநவாரு ்தமிழ் மைா்தத்தின் 
இரண்்டாம் மைற்றும் ொன்காம் வார 
நவளளிகிழ்மை கா்ை 6 மைணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ற 
எஙக்ளது இ்ைய்த்ளத்திலும் 
மைற்றும் விவசாயம் நசயலியிலும் 

மின்னி்த்ழ நவளியிடுகின்தறாம். 
எனதவ எஙக்ளது நசயலி்ய 
்தரவிறக்கம் நசய்து ் வத்திருந்தால் 
அதுதவ உஙகளுக்கு இ்தழ் 
நவளியாவ்்தயும் மைற்ற 
தவ்ளாண்்மை சார்ந்த 
நசய்திக்்ளயும் அறிவிபபில் 
காடடும். இ்தன்மூைம் நீஙகள 
எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்த்ழ 
பைடிக்க மைற்றும் பின்பைற்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், தவ்ளாண் 
மைாைவர்களும், விஞ்ானிகளும், 
தபைராசிரியர்களும், தவ்ளாண் 
ந்தாழில் மு்னதவார்களும் 
ந்தா்டர்நது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தஙகளு்்டய கருத்துக்கள, 
கடடு ர்கள மைற்றும் வி்ளம்பைரஙக்்ள 
வழஙகி எஙக்்ள 
தமைம்பைடுத்திக்நகாள்ள உ்தவுமைாறு 
தகடடுக்நகாளகிதறன்.

ஆசிரியர் ்பக்�ம்

- சிறபபைாசிரியர், அக்ரி சக்தி.

http://www.vivasayam.org/
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இவ்வருடம் க�ொர�ொனொ என்ற 
கெருநகதொற்று நம்்மை கதொடர்நது நம் 
ெணி�்ை கெய்யவிடொமைல் து�த்தி ்வருகி்றது. 
ஆனொல் அரத ெமை்யம் நம்்மையும், நம் 
குடும்ெத்தின்�யும் �ொபெொற்றிகக�ொள்வரதொடு  
கதொற்று நம்்மை கதொற்்றொமைல் இருக�வும் 
ரெொ�ொடர்வண்டியுளைது. எனர்வ மி�க�்வனமைொ� 
நொம் இருக�ர்வண்டி்யது மி� அ்வசி்யமைொகி்றது. 
அரத ெமை்யம் நம் உடலின ரநொய எதிர்பபுசெகதி்்ய 
அதி�ரிக�வும் ர்வண்டியுளைது. க�ொர�ொனொ 
கெருநகதொற்று ்யொருகக�ல்்ொம் விடடமின டி  
கு்்ற்வொ� உளைரதொ அ்வர்�ளுகக�ல்்ொம் 
எளிதில் கதொற்றிகக�ொள்வதொ� ஆயவு�ள 
கதரிவிககி்றது. விடடமின டி மி� எளிதொ� 
சூரி்ய  ஒளி ்வழிர்ய கி்டககி்றது. அரத ெமை்யம் 
உ்கில் பி்ற நொடு�ளில் இல்்ொத அைவு எல்்ொ 
�ொ்ங�ளிலும் நமைககு சூரி்ய ஒளி அதி�மைொ� 
கி்டககி்றது.  எனர்வ 11 மைணி முதல் 12.30 
மைணிககுள முடிநத அைவு 15 முதல் 30 நிமிடம் 
க்வயிலில் ்வ� விடடமின டி்்ய நம் உடலில் 
ரெ�ரிக�்ொம். இபெடி கதொடர்நது கெய்வதன 
மூ்ம் உங�ள உடல் ந்ம் ரமைலும் ரமைம்ெடும். 
ஒவக்வொரு ர்வ்ை ெசியின ரெொதும் வி்வெொ்யம் 
எனறும் மைக�ளின ரத்்வ,  வி்வெொ்யம் கெயயும் 
மைக�ளுககு நவீன �ொ் ்வைர்சசி�ள, குறிபபு�ள 
ரெொன்ற்வற்றின உதவி ரத்்வ. 
உ்�ரமை த�்வல்�ளின அடிபெ்டயில் தங�்ை 
�டட்மைத்துகக�ொண்டு ்வரும்ரெொது 
வி்வெொ்யத்து்்றயிலும் த�்வல்�ளின �டட்மைபபு 
வி்வெொயி�ளுககு மி�த் ரத்்வ்யொ� உளைது. 
எனர்வதொன  2012 ல் வி்வெொ்யம் ெொர்நத 
த�்வல்�்ை க�ொடுபெதற்�ொ� அகரிெகதி்வழி்யொ� 

ெல்ர்வறு கெ்யல்ெொடு�ளில் நொங�ள கதொடர்நது 
முதலீடு கெயது ்வருகினர்றொம், 2012ல் முதன 
முதலில் வி்வெொ்யத்திற்�ொ� நொங�ள உரு்வொககி்ய 
கெ்யலி்யொன google play store     ல் 
முதல் வி்வெொ்ய கெ்யலி 
https://nrj j8 .app.goo.gl/6SuK 
க�ொர�ொனொ �ொ்த்தில் ஆ�ம்பிக�பெடட 
அகரிெகதி மினனிதழ் 29 இத்ை 
க்வளியிடடுளைது, ஒவக்வொரு இதழ்�ளின 
அடிபெ்டயில்  எங�ளுககு அனுபபும் 
மைறுகமைொழி�ள மி�வும் ெ்யனுளை்்வ்யொ� 
இருககி்றது, இநத இதழ்�ளுக�ொன ெணி எனெது 
ெொத�ொணமைொனது அல் ,் அதில் ெ் குழுக�ளின 
ெணி இருககி்றது. ்வடி்வ்மைபபு குழு, அகரிெகதி 
ஆசிரி்யர் குழு, ெமூ� ெ�பபு்�ககுழு, இ்ண்ய 
தை ெ�ொமைரிபபுககுழு என ஒவக்வொரு்வரும் 
இதழின பினனணியில் 20 ரெரின உ்ைபபு 
பினபு்த்தில் இருககி்றது எனர்வ இனனமும் 
அதி� மைக�்ைச கென்ற்ட்ய  நொங�ள 
ெணி்யொற்றி ்வருகினர்றொம். 
நொங�ள  இனனமும் ஊக�த்துடன கெ்யல்ெட 
அகரிெகதி உங�ளுககு ஏன ர்வண்டும், 
உங�ளுககு எபெடிக்யல்்ொம் அகரிெகதி 
ெ்யனளிககி்றது, எனறு ஒரு ெதி்்வ அல்்து 
உங�ள உங�ள  �ருத்்த எங�ளுககு 
அனுபபுங�ள.

அன்புடன்

வசைல்ெமுரளி

அன்புளை அக்ரிசக்தி ைொச�ர்�ளுக்கு... 

்நலதம விவையட்டும் !

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
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