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பயறு ெமைைள் அறிமுைம்:
மனிதர்களுக்கும் விலங்கு்களுக்கும் 

சிறநத புரதச்சத்துக்கு முக்கிய 
உதாரணமா்க விளங்குவது பயிரவக்க்கள். 
இதில் அமின�ா அமிலம் 
்காரனபாகைடனரட மற்றும் கவட்டமின் 
்சத்துக்்கள் னபான்றகவயும் அமின�ா 
அமிலங்்களும் குறிபபா்க “கலசின்” 
அதி்கமா்க ்காணபபடுகிறது. னமலும் 
கவட்டமின் பி ்காம்ப்ளக்ஸ் 
“ரினபாபினளவின்” அதி்கம் உள்ளது. பயிர 
வக்க ்சாகுபடி ்்சய்யும் நிலங்்களில் 
னவர முடிசசு்களால் நுண்ணுயிரி்கள் 
்பருகி ்காற்றிலுள்ள தகைச்சத்கத 
மண்ணில் நிகல நிறுத்த பபடுத்துவதால் 
மண் வளம் அதி்கரிக்கிறது. பயிறு 
வக்க்களுக்கு வறடசிகய தாங்்கக் கூடிய 
்சக்தி உள்ளது. இகவ்ககள 
ஊடுபயிரா்கவும், தனிப பயிரா்கவும் 
னமலும் ்கலபபு பயிரா்கவும் சுைற்சி 
பயிரா்கவும் பயிரி்டலாம். இதில் பயிறு 
வக்க என்று பாரக்கும்னபாது உளுநது, 
பாசிபபயிறு, ்்காண்்டக்்க்டகல, 
பனிபயிறு, ்்காத்தவகர, தட்டபயிறு 
மற்றும் ்மாசக்ச பயிர்கள் உள்ளது. 
இதனுக்டய ்சாகுபடி ்காலம் குறுகிய 
்காலம்தான், னமலும் இதில் குகறநத 
படியா�  விகத அளவு, குகறநத நீர 
அளவு னமலும் குகறநத உர அளவு  
னபாதுமா�து. இயநதிரமாக்குதல் மூலம் 
்சாகுபடி இயல்பா்க நம் பயிர வக்க்ககள 

்சாகுபடி ் ்சய்யும்னபாது னவகலயாட்கள் 
அதி்கமா்க னதகவபபடுகிறது. ஆ�ால் 
குகறநத அளவு விகளச்சல் கிக்டக்கிறது, 
அதி்கபபடியா�  வருமா�ம் வருவதில்கல.

 இயந்திரைாக்குதல் அறிமுைம்:
இயநதிரமாக்குதல் மூலம் அக�த்து 

வக்கயா� னவகல்ககளயும் 
இயநதிரத்தின் மூலமா்கனவ ்சாகுபடி 
்்சய்தல் எடுத்துக்்காட்டா்க  னமடடு 
பாத்தி அகமத்தல், விகத விகதத்தல், 
மருநது ்தளித்தல், ்ககள எடுத்தல், 
மற்றும் அறுவக்ட ் ்சய்தல் இதுனபான்ற 
இயநதிரம் மூலமா்க ்சாகுபடி ்்சய்தல் 
இதன் மூலம் னவகலயாட்கள் குகறவு 
னமலும் குறுகிய ்காலத்தில் னவகல 
முடிநதுவிடும். பயிர ந்டவு னநரத்தில் 
னவகல ஆட்கள் அதி்கபபடியா்க 
இருக்்கமாட்டார்கள். அறுவக்ட மற்றும் 
பிரித்்தடுக்கும் னநரத்தில் முக்கிய 
குகறபா்டா்க ஆட்கள் குகறவா்க 
இருபபர. அதக� ்சமாளிக்கும் விதமா்க 
இயநதிரம் மூலமா்க ்சாகுபடி ் ்சய்தால் 

இயந்தி�ங்கள  மூலம் பயறு 
ேட்க்கள சாகுபடி தசய்யும் முடை

வே்ளாண் இயந்தி�  உல்கம்

டிராக்்டர்                                                       
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னமலும் ்்சலவு குகறயும்.

 ைாலநிமல ைற்றும் பருெம் :
பயிர வக்க்கள் ்சாகுபடி ் ்சய்வதற்கு 

்சம்பா, குறுகவ, மற்றும் நவகர பருவங்்கள் 
ஏற்றகவ.  குறுகவ பயிர்களில் 
குளிர்காலத்தில் ்காலத்தில் ந்டவு கவத்து  
்வயில் ்காலத்தில் அறுவக்டயாகும். 
பயிர வக்க்களில் 25-35 டிகிரி 
்்சல்சியஸ் ் வபபநிகல னபாதுமா�து. 
பயிர முதிரசசி அக்டயும் ்காலம் வகர 
்வயிலா்க இருநதாலும்  அதி்கபபடியா� 
ம்கசூல் தரக்கூடியது. 

விமத ததர்ந்வதடுதல்:
 விகத்கள் என்று பாரக்கும்னபாது 

சிறநத முகளக்்கக் கூடிய வீரியம் உள்ள 
விகத்ககள னதரந்தடுக்்க னவண்டும். 
னமலும் 80 ்சதவீத முகளபபுத்திறன் 
உள்ள விகத்ககள னதரந்தடுக்்க 
னவண்டும்.

 நிலதமத சரிவசயதல்:
 நிலத்கத ஐநது ்கலபகப ் ்காண்டு 

இரண்டு முகற நன்கு உை னவண்டும். 
பின் னராட்டனவட்டர ் ்காண்டு ஒருமுகற 
உை னவண்டும். னமலும் நிலத்கத 
்சமன்படுத்த னவண்டும்.

டிராக்்டர்தராடதெட்டர் தைடடு 
பாததி அமைததல்

 டிராக்்டர ் ்காண்டு மூன்று ்கலபபு 
னமடடுபபாத்தி அகமக்கும் ்கருவியின் 
மூலம் னமடடுபபாத்தி அகமக்்கலாம் 
அல்லது இரண்டு ்கலபகப ்்காண்டு 
னமடடுபபாத்தி அகமக்்கலாம். 

விமத தேர்ததி
ஒரு கினலா விகதக்கு 4 கிராம் 

டிகரக்ன்கா்்டரமா விரிடி  உயிர உரத்கத 
(அல்லது) சூன்டானமா�ஸ் 10 கிராம் 
்்காண்டு விகத னநரத்தி ்்சய்யலாம். 
அல்லது ்காரபண்்டசிம் அல்லது திரம் 
2 கிராம் ஒரு கினலா விகதயு்டன் ்கலநது 
24 மணி னநரம் ்கழித்து விகதக்்கலாம் 
மற்றும் தாவர வளரசசி ஊக்கியா்கம் 
பயன்படும் பாக்டீரியாக்்கள் 3 பாக்்்கட 
(600 கிராம்) + அரிசி ்கஞ்சி ்கலநது 
விகத னநரத்தி ்்சய்ய னவண்டும்.

 விமதததல்
விகத விகதபபு இயநதிரம் மூலமா்க 

விகதத்தல்  இதன் மூலமா்க உரம் மற்றும் 
விகதயும் விகதக்்கலாம். இரண்டு 
வக்கயா� பினளடு்கள் உதவியு்டன் 
விகத விகதக்கும் ்கருவி ்்காண்டு 
விகதக்்க னவண்டும். 

தராட்டதெட்டர்

ைமை நிர்ொைம்
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ைமை நிர்ொைம்
 முன் ்ககள மருநது ்தளித்தல் 

நடடு மூன்றாம் நாளில் ்ககள்கள் வராமல் 
தடுக்்க ்பன்டி்மத்தலின் 3.3 லிட்டர 
ஒரு எக்்டருக்கு நீரபபா்ச� நிகலயிலும் 
மா�ாவாரி ்சாகுபடி 2.5 லிட்டர 
தண்ணீரு்டன் ்கலநது பயன்படுத்தலாம். 
னமலும் மின்�ணு மூலம் ்ககள எடுக்கும் 
முகற உள்ளது. னமலும் 45 நாளில் 
பல்வக்க ்தாழில்நுடப ்தளிபபான் 
மூலம் ்ககளக்்்கால்லிகய ் தளிக்்கலாம்.

ஊட்டச்சதது ைற்றும் 
நுண்ணுயிர் தைலாண்மை

 தமிழநாடு னவளாண்கமப 
பல்்ககலக்்கை்கத்தின் மூலம் 
உருவாக்்கபபட்ட பயிர ்வாண்்டர 
ஊட்டச்சத்து மற்றும் நுண்ணூட்டச ்சத்து 
வளரசசி ஊக்கியா்கவும் ் ்சயல்படுகிறது. 
இகத இரண்டு முகற பூக்கும் ்சமயத்தில் 
15 நாட்கள் ்கழித்து ஏக்்கருக்கு 2 கினலா 
200 லிட்டர தண்ணீரு்டன் ன்சரத்து 
்தளிக்்கவும் இகத பயன்படுத்துவதால் 
வறடசி தாங்கி வளரும் பூ உதிரவகத 
தடுக்கும் 10 ்சதவீத ம்கசூல் கூடுகிறது.

 னமலும் டிஏபி 2% மருநது 

்தளிபபான் மூலம் பூக்கும் னநரத்தில் 

்தளித்தால் ம்கசூல் அதி்கரிக்கும்

பூச்சி தைலாண்மை

குனளாரகபரிபாஸ் 20EC  1250 
ml/ எக்்டர. னமலும் ஊடுபயிரா்கவும், 
எல்கல பயிரா்கவும் பூசசி 
்கடடுபபடுத்தலாம். இயற்க்க முகறயில் 
னவபப எண்்ணய் ் தளிபபதன் மூலம் 
2% பூசசி ்கடடுபபடுத்தலாம்.

நீர் நிர்ொைம்

விகத நட்ட உ்டன� உயிர நீர 
பாய்ச்ச னவண்டும். பின் மூன்று நாட்களில் 
நீர பாச்ச னவண்டும். பின் ்காலநிகல 
மற்றும் மண்ணின் தன்கமக்ன்கற்ப 10 
முதல் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முகற 
தண்ணீர ்கட்ட னவண்டும்.

அறுெம்ட

 கூடடு அறுவக்ட இயநதிரம் 
மூலமா்க நன்றா்க ்காய்நத நிகலயில் 
உள்ள ்்சடி்ககள பிடுங்கி அறுவக்ட 
்்சய்யலாம்.

கூடடு அறுெம்ட இயந்திரம் 

கட்டுரையாளர்

திரு.ப கீர்்த்தனன்.
முதுநிகல ஆராய்சசியாளர, னவளாண் அறிவியல் நிகலயம், 
திண்டிவ�ம், விழுபபுரம் மாவட்டம்-604002
மின்�ஞ்்சல் : pkeerthanang@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=pkeerthanang@gmail.com
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சாகுபடிக்கு ஏற்ற தரிசு நிலங்்களில் 
பயிர ்சாகுபடிகய ஊக்குவிக்கும் 

வக்கயில், ந்டபபு ஆண்டில் னதசிய 
னவளாண் வளரசசித்  திட்டத்தின் கீழ 
்தா்டரநது ஐநது ஆண்டு்களுக்கு னமல் 
தரி்சா்க உள்ள நிலங்்ககள னமம்படுத்தி 
பயிர ்சாகுபடி னமற்்்காள்வதற்க்கு 
விவ்சாயி்களுக்கு 50% ்சதவீதம் 
மானியம் வைங்கும் திட்டம் ் ்சயல்ப்டடடு 
வருகிறது னமலும் இத்திட்டத்தில் 
்ைக்ன்டருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வகர 
விவ்சாயி்களுக்கு மானியம் 
வைங்்கபபடுகிறது. ஆ்கனவ, தரிசு 
நிலங்்ககள கவத்திருக்கும் விவ்சாயி்கள் 
இத்திட்டத்திக� பயன்படுத்தி 
விகளநிலங்்களா்க மாற்றி பயன்்பறுமாறு 
அன்பு்டன்அகைக்கினறாம்.இத்திட்டத்தில் 
பயன்்பற விரும்பும் விவ்சாயி்கள் 
தங்்கள் பகுதியில் உள்ள னவளாண் 
உதவி இயக்கு�ர்ககளத் ்தா்டாரபு 
்்காள்ளலாம்.

இததிட்டததின் முக்கிய 
தோக்ைம்:

ஒவ்வாரு வட்டாரத்திலும் ஒரு 
்தாகுபபுக்கு ஒரு கிராமத்தில் 
குகறநதபட்சமா்க 10 ்ைக்்டர தரிசு 
நிலங்்ககளத் னதரவு ்்சய்து விகள 
நிலங்்களா்க மாற்ற திட்டமி்டபபடடுள்ளது.

ததமெப்படும் சான்றிதல்ைள்:
•  இத்திட்டத்தில் பயன்்பற 

விவ்சாயி்கள் தங்்கள் நிலத்தின் 
சிட்டா அ்டங்்கள் மற்றும் ஐநது 
ஆண்டுக்கு னமல் தரிசு நிலங்்களா்க 
இருநததற்்கா� ்சான்றிதல் கிராம 
நிரவா்க அலுவலர்களி்டம் ்பற்று 
வட்டார னவளாண்கம உதவி 
இயக்கு�ர அலுவலக்தில் வைங்கி 
பயன்்பறலாம்.

•  இநத திட்டத்தின் கீழ புதர்ககள 
அ்கற்றுதல், நிலத்கத ்சமன்்்சய்தல் 
உைவு மற்றும் விகதபபு ்்சய்தல் 
பயிர பாது்காபபு னபான்ற 
பணி்களுக்கு பின்ன�ற்பு மானியம் 

நடைமுடையில் உள்ள வே்ளாண் 
மானிய-திடைங்கள பற்றிய ஓர் அலசல்

விேசாய மானியங்கள
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வைங்்கபப்ட உள்ளது. னமலும் 
விகத்கள் உயிர உரங்்கள் 
நுண்ணூட்ட ்சத்துக்்கள் 
வைங்்கபபடடு வருகிறது 
னதகவபபடும் விவ்சாயி்கள் தங்்கள் 
பகுதியில் உள்ள னவளாண் 
விரிவாக்்க கமயம் மூலத்கத 
அணுகி ்பற்று்்காளுங்்கள். 

• இத்திட்டத்தில் ஒரு விவ்சாயிக்கு 
அதி்கபடியா்க 2 ்ைக்்டர வகர 
மானியம் வைங்்கபபடும்.

பயிர் சாகுபடியிலும் ைானியம் 
வபறலாம்

• இநத திட்டத்தில் தரிசு நிலங்்ககள 
விகளநிலங்்களா்க மாற்றிய பிறகு 
பயிர ்சாகுபடி ்்சய்வதற்க்கு 
எண்கண வித்து பயிர்களா�  
நிலக்்க்டகல - ரூபாய் 18000/ 
ஒரு்ைக்்டருக்கு,  எள்- ரூபாய் 
10000 / ஒரு்ைக்்டருக்கு, 
சிறுதானிய பயிர- ரூபாய் 9250/ 
ஒரு்ைக்்டருக்கு

• என்ற வீதம் மானியம் வைங்்கபப்ட 
உள்ளது.   விவ்சாயி்கள் உரிய 
ஆவணங்்களு்டன் னவளாண் 
விரிவாக்்க கமயத்கத அணு்கலாம்.
னமலும் இதக� னபான்னற 
விவ்சாயி்கள் பயன்்பறும் 
வக்கயில் மத்திய மற்றும் மாநில 
அரசு்களின் பல ்்சயல்பாடு்கள் 
திட்டங்்கள் மூலம் மானியம் 
வைங்்கபபடடுவருகிறது அதக�யும் 
விரிவா்க பாபனபாம்.

 ் ்சாடடு நீர பா்ச� ்கருவி்கள், ் தளிபபு 
நீர பா்ச� ்கருவி்கள், மகை 
தூவான்்கள்

• னதாட்டக்்ககலத்துகற மூலம் 

பிரதம மநதிரி நுண்ணீர 
பா்ச�த்திட்டம் மற்றும் துகண நீர 
னமலாண்கம திட்டம் 
்்சயல்படுத்தபபடுகிறது.

•          சிறு, குறு 
விவ்சாயி்களுக்கு 100 ்சதவீத 
மானியத்திலும், இதர 
விவ்சாயி்களுக்கு 75 ்சதவீத 
மானியத்திலும் நுண்ணீர பா்ச� 
்கருவி்கள் தமிழநாடு னதாட்டக்்ககல 
வளரசசி மு்ககமயால் 
அங்கீ்கரிக்்கபபட்ட நுண்ணீர 
பா்ச� நிறுவ�ங்்களின் மூலம் 
விவ்சாயி்களின் வயல்்களில் 
அகமத்து தரபபடுகிறது. 

• இநத திட்டத்தின் கீழ ்்சாடடு நீர 
பா்ச� ்கருவி்கள், ்தளிபபு நீர 
பா்ச� ்கருவி்கள், மகை தூவான்்கள் 
னபான்ற உப்கரணங்்கள் 
வைங்்கபபடுகிறது. னதாட்டக் 
்ககலபபயிர்களா� மரவள்ளி, 
மஞ்்சள், வாகை, ்காய்்கறி்கள், 
தரபூ்சணி, அக�த்து வக்க 
பைமரங்்கள், மலர்கள் ஆகிய 
பயிர்ககள ்சாகுபடி ்்சய்யும் 
விவ்சாயி்கள் தங்்கள் நிலங்்களில் 
நுண்ணீரபா்ச� ்கருவி்ககள 
அகமத்து ்்காள்ளலாம். இநத 
திட்டம் மத்திய அரசு மற்றும் தமிை்க 
அரசின் நிதி உதவியு்டன் 
்்சயல்படுத்தபபடுகிறது.

 ஆழதுகள கிணறு, மின் னமாட்டார, 
பா்ச�க்குைாய்்கள், தண்ணீர 
்தாடடி்கள் மானியம் பிரதமரின் 
விவ்சாய பா்ச� திட்டத்தின் கீழ, 
துகண நிகல நீர ்்சயல்பாடு்கள் 
திட்டம் மூலம் மானியம் 
வைங்்கபபடுகிறது. ஆழதுகள 
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கிணறு அகமக்்க ரூ.25,000 
அல்லது 50 ்சதவீத மானியம் 
வைங்்கபபடும்.

• டீ்சல் பம்பு ்்சட அல்லது மின் 
னமாட்டார பம்பு்்சட ஒன்றுக்கு 15 
ஆயிரம் ரூபாய் அல்லது 50 ்சதவீத  
மானியம் வைங்்கபபடும்.

• ஆழகுைாய் கிணற்றில் இருநது 
நீகர எடுத்து வருவதற்கு உதவும் 
பா்ச�க்குைாய்்கள் ்பாருத்த, ஒரு 
விவ்சாயிக்கு, பத்தாயிரம் ரூபாய் 
அல்லது 50 ்சதவீத  மானியம் 
வைங்்கபபடும்.

• நீகர னதக்குவதற்்கா்க தகரநிகல 
தண்ணீர ்தாடடி்கள் அகமக்்க 
ஒரு ்தாடடிக்கு, 40 ஆயிரம் 
அல்லது 50 ்சதவீத  மானியம் 
வைங்்கபபடும்.

• இநத மானியம் பின்ன�ற்பு 
மானியமா்க அவர்களது வங்கிக் 
்கணக்கில் ்்சலுத்தபபடும். 
குகறநதபட்சம் ஒரு ஏக்்கர பரபபில் 
்்சாநத நிலம் இருக்்க னவண்டும். 
முதலில் விவ்சாயி்கள் நுண்நீர 
பா்ச�த் திட்டத்தின் கீழ ்தளிபபு 
நீர ்கருவினயா, மகைத் தூவான் 
்கருவினயா வாங்கி்ட பதிவு ்்சய்ய 
னவண்டும். அவவாறு நுண்நீர 
பா்ச�த் திட்டத்தின் கீழ பதிவு 
்்சய்யும் னபானத ஆழதுகளக் 
கிணறு அகமக்்கவும், மின்  
னமாட்டார நிறுவவும் ன்சரத்து பதிவு 
்்சய்யலாம்.

• நுண்நீரப பா்ச�த்தின் கீழ பதிவு 
்்சய்தி்ட, விவ்சாயி்கள் தங்்களின் 
புக்கபப்டம், குடும்ப அடக்ட ந்கல், 
சிட்டா ந்கல், அ்டங்்கல் ந்கல், நில 
வகரப்டம், கிணறு ஆவணம், 

ஆதார அடக்ட ந்கல், சிறு குறு 
விவ்சாயி ்சான்று ஆகிய ஏழு 
ஆவணங்்ககளக் ்்காண்டு 
வரனவண்டும். ்்சாநதக் கிணறு 
இல்கல்யனில் அருகில் உள்ள 
உரிகமயாளரி்டமிருநது தண்ணீர 
பயன்படுத்த ஒபபுதல் ்கடிதம் 
்பற்றும் விண்ணபபிக்்கலாம்.

• ஆழதுகளக் கிணறு மற்றும் மின் 
னமாட்டார  நிறுவ பதிவு ்்சய்யும் 
னபாது விவ்சாயி்கள் தங்்கள் வங்கி 
்கணக்கு புத்த்கத்தின் முதல் பக்்க 
ந்ககலச ன்சரத்து வைங்்க னவண்டும். 
ஒரு விவ்சாயி ஆழதுகளக் கிணறு 
மடடும் னதகவபபடும் பட்சத்தில் 
மின் னமாட்டார நிறுவுவதற்கும் 
ன்சரத்னதா விண்ணபபிக்்கலாம். 
மானியம் னதகவபபடும் 
விவ்சாயி்கள் உரிய 
ஆவணங்்களு்டன் தங்்கள் பகுதி 
உதவி னவளாண்கம 
அலுவலகரனயா, னவளாண்கம 
உதவி இயக்குநர                 
அலுவல்கத்கதனயா ்தா்டரபு 
்்காண்டு பதிவு ்்சய்து 
பயன்்பறலாம்.

• தமிழநாடு பிற்படுத்தபபடன்டார 
்பாருளாதார னமம்பாடடு ்கை்கம் 
மூலம் ் பாருளாதாரத்தில் பின்தங்கி 
உள்ள பிற்படுத்தபபடன்டார, மி்க 
பிற்படுத்தபபடன்டார மற்றும் 
சீரமரபி�ர வகுபபிக�  ன்சரநத 
சிறு, குறு விவ்சாயி்களுக்கு புதிய 
ஆழதுகள கிணறு அகமக்்க 5 
்சதவீத மானியத்து்டன் ்க்டன் 
வைங்கும் திட்டம் ்்சயல் 
படுத்தபபடடு வருகிறது. அதன்படி 
புதிய ஆழதுகள கிணறு அகமத்து, 
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பா்ச� வ்சதி ஏற்படுத்தி ்்காள்ள 
அதி்கபட்சம் ரூ.1 லட்சம் வங்கிக் 
்க்டன் மற்றும் அதற்கு இகணயா� 
50 ்சதவீத அரசு மானியம் அதி்க 
பட்சம் ரூ.50 ஆயிரம் வகர 
வைங்்கபபடுகிறது.

• விண்ணபபத்து்டன் ்சாதிச்சான்று, 
வருமா� ்சான்று மற்றும் இருபபி்ட 
்சான்று இகணக்்கபப்ட னவண்டும். 
விண்ணபபதாரர சிறு, குறு 
விவ்சாயி என்பதற்்கா� ்சான்றிக� 
தாசில்தாரி்டமிருநது ்பற 
னவண்டும். நில உ்டகமக்கு 
ஆதாரமா்க ்கணினி வழி பட்டா 
மற்றும் அ்டங்்கல் ந்கல் இருக்்க 
னவண்டும். தகுதிஉக்டய 
விவ்சாயி்கள் மாவட்ட பிற் 
படுத்தபபடன்டார மற்றும் 
சிறுபான்கமயி�ர நல 
அலுவல்கத்கத அணுகி 
இத்திட்டத்தின் கீழ பயன்்பறலாம்.

சூரிய ஒளி மின் தெலி
• விவ்சாயி்கள் சூரிய ஒளியில் 

இயங்கும் மின்னவலி அகமத்தி்ட 
தமிை்க அரசு னவளாண் ் பாறியியல் 
துகற மூலம் 50 ்சதவீதம் மானியம் 
வைங்குகிறது. சூரிய ஒளி மின்னவலி 
அகமபபத�ால் விவ்சாய விகள 
்பாருள்்ககள விலங்கு 
்களி்டமிருநது பாது்காத்தி்டவும், 
விவ்சாய உற்பத்தியில் நஷ்டம் 
ஏற்படுவகதத் தவிரத்து 
வருமா�த்கத அதி்கபபடுத்தவும் 
உதவியா்க இருக்கும்.

• தனி நபருக்கு 2 ் ைக்ன்டரஅல்லது 
அதி்கபட்சம் 1,245 மீட்டர நீளம் 
மின்னவலி அகமக்்க மானியம் 
வைங்்கபபடும். விவ்சாயி்கள் தங்்கள் 

பகுதிக்கு ஏற்றவாறு மின்னவலிகய 
5 வரிக்ச (மீட்டருக்கு ரூ.250), 7 
வரிக்ச ( மீட்டருக்கு ரூ.350) , 10 
வரிக்ச (மீட்டருக்கு ரூ. 450) 
அகமபகப ்தரிவு 
்்சய்து்்காள்ளலாம். சூரிய ஒளி 
மின்னவலி அகமத்தி்ட ்்சலவாகும் 
்தாக்கயில் 50 ்சதவீத ்தாக்க 
அல்லது அதி்கபட்சமா்க ரூ.2.18 
லட்சம் மானியமா்க வைங்கி்ட 
பரிநதுகரக்்கபபடடுள்ளது.

• இதற்்கா்க அக�த்து 
வி வ ்ச ா யி ்க ளி ்ட மி ரு ந து ம் 
விண்ணபபங்்கள் வரனவற்்கப 
படுகின்ற�. எ�னவ 
ஆரமுள்ளவர்கள் ்சம்பநதபபட்ட 
ன்காட்டத்துக்்கா� னவளாண்கம 
்பாறியியல் துகறயின் உதவி 
் ்ச ய ற் ் ப ா றி ய ா ள ர ்க க ள 
அணு்கலாம்.

சூரிய சக்தி மின் தைாட்டார்  
•  னவளாண்கமயில் நீரபபா்ச�த்துக்கு 

னதகவயா� எரி்சக்திகய உறுதி 
்்சய்யும் னநாக்்கத்தில் 2013-
2014-ம் ஆண்டு முதல் 
சூரிய்சக்தியால் இயங்கும் 
னமாட்டார பம்பு ் ்சடடு்ககள தமிை்க 
அரசு விவ்சாயி்களுக்கு 
மானியத்தில் அகமத்து ்்காடுத்து 
வருகிறது.

•  சூரிய்சக்தி பம்பு ்்சடடு்கள் மூலம் 
மின் இகணபபு னதகவயின்றி 
ப்கலில் சுமார 8 மணி னநரம் 
பா்ச�த்துக்கு தக்டயில்லா 
மின்்சாரம் ்பற முடியும். பிரதம 
மநதிரியின் விவ்சாயி்களுக்்கா� 
எரி்சக்தி பாது்காபபு மற்றும் 
வாழவாதாரத்கத னமம்படுத்தும் 
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திட்டத்தின் கீழ தமிை்கத்திற்கு 
மின்்கட்டகமபபு ்சாராத, தனித்து 
சூரிய ்சக்தியால் இயங்கும் 17 
ஆயிரத்து 500 பம்பு ்்சடடு்ககள 
னவளாண்கம ்பாறியியல் 
துகறயின் மூலம் வைங்கி்ட ஒபபுதல் 
வைங்கி உள்ளது.

•  மத்திய அரசு 30 விழுக்்காடும் 
மாநில அரசு 40 விழுக்்காடும் 
மானியமா்க வைங்்க, மீதமுள்ள 30 
விழுக்்காடு மடடுனம விவ்சாயி 
்்சலுத்த னவண்டும்.

•  மின்்சாரம் ் பற முடியாத பகுதி்கள், 

ஆற்றுப பா்ச�த்துக்கு 
்சாத்தியமில்லாத பகுதி்களில் சூரிய 
்சக்தி மூலம் இயங்கும் இநத 
னபார்வல் பம்பு்கள் 
விவ்சாயி்களுக்கு ்வகுவா்க 
க்க்்காடுத்து வருகின்ற�.

•  இநதத் திட்டத்தில் பயன்்பற 
விரும்பும் விவ்சாயி்கள், 
னவளாண்கமப ்பாறியியல் துகற 
அலுவல்கங்்ககள அணுகி, 
்்சயற்்பாறியாளர, உதவி 
்்சயற்்பாறியாளர ஆகினயாரி்டம் 
விண்ணபபிக்்கலாம்.

கட்டுரையாளர்

கி.பார்்ததிபன்
னவளாண் வணி்க னமலாண்கம.
தமிழநாடு னவளாண்கமப பல்்ககலக்்கை்கம் , ன்காயம்புத்தூர
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சினிமா என்பது மி்கப்பரும் ஊ்ட்கம், 

இநதிய சுதநதிரத்துக்ன்க வித்திட்டது  

அன்கறய சினிமாவா� நா்ட்கங்்கள். 

ஆ�ால் இன்று பல ப்டங்்கள் தமிழ 

நாடடில் ்வளியி்டபபட்டாலும் 

வரு்டத்திற்கு ஒரு முகற விவ்சாயம் 

்சாரநத ப்டங்்கள் தமிழில் வரத்்தா்டங்கி 

உள்ள�. ஆ�ால் இத�ால் என்� 

பயன்  என்றால் விவ்சாயத்கதத்னதடி 

மக்்கள் பயணிக்்கத் ் தா்டங்்கவிட்ட�ர. 

ஆ�ால் உண்கமயில் விவ்சாயத்திற்கு 

குகறவா� விவ்சாயி்கனள னபாதும். 

ஆ�ால் விவ்சாயம் ்்சய்யும்னபாது 

ஏற்படும் சிக்்கல்்களுக்்கா� தீரவு்கனள 

அதி்கமா்க னதகவபபடுகிறது. 

விவ்சாயத்திற்குப பின்�ா� சிக்்கல்்கள் 

மி்க அதி்கமா்க உள்ளது. உற்பத்திக்குப 

பின்�ர விகளவித்த ்பாருட்ககள 

்சநகதக்கு ்்காண்டு ்்சல்வதற்குள் 

வீணாகும் ்பாருட்களின் மதிபபு 

ஆண்டிற்கு 92,651ன்காடி விரயம் 

ஆகிறது. இகத்யல்லாம் ் ்சால்லாமல்  

ப்டங்்களில் விவ்சாயப பிரசக�்கள் 

என்பகத விகத தரமில்கல, உரம் 

னபாடுகிறார்கள் என்பது மடடுனம 

னப்சபபடுகிறது. ஆ�ால் உண்கமயில் 

மாறிவரும் பருவநிகலயில் எவவாறு 

விவ்சாயத்கத ்்சய்வது என்பதும் 

அனபுள்ள சினிமா துடையினருக்கு
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என்றும் னப்சபப்டனவண்டும். 

ஒரு சினிமா ப்டத்திற்கு குகறநத 

பட்சம் 10 ன்காடி ரூபாய் ்்சலவாகிறது 

என்று கவத்துக்்்காள்ளலாம். 

அநதபபணத்தில் 10 % ஒவ்வாரு 

மாவட்டத்திலும் விவ்சாய நவீ� 

உப்கரணங்்ககள வாங்்க 

விவ்சாயி்களுக்கும், விவ்சாய 

அகமபபு்களுக்கும் ்்சய்தால் 

அக�வருனம மகிழவார்கள். அபனபாது 

உண்கமயா்கனவ விவ்சாயி்களுக்கு 

நீங்்கள் திகரயில் மடடும் உதவாமல் 

நிஜத்திலும் உதவ வாய்பபிருக்கிறது.

இது ஒரு ஆனலா்சக� மடடுனம, 

ஆ�ால் விவ்சாயபப்டங்்ககள எடுபபதுற்கு 

முன்�ர நிச்சயம் ்களபபணி ் ்சய்யுங்்கள் 

. அபனபாதுதான் எல்லா பிரசக�்களும் 

புரியும். சும்மா பயிர விகளயவில்கல, 

அத�ால் தற்்்காகல ் ்சய்து்்காள்ளும் 

்காடசிகய பாரத்தால் நிச்சயம் எவனும் 

விவ்சாயம் ்்சய்ய வரமாட்டான். 

ஏ்�னில் நீங்்கள் விகதபபது அங்ன்க 

எதிரமகறயா்கனவ புரிநது 

்்காள்ளபபடுகிறது.

மாறா்க ஒவ்வாரு மாவட்டத்திலும் 

விவ்சாயத்தித்க�  ்்சய்தவர்களின்  

அனுபவத்கதக்்்காண்டு  அதிலிருநது 

்ககத்ககள உருவாக்்க முடியுமா என்று 

பாருங்்கனளன். அது இன்�மும் ் பரிய 

பலக� ்்காடுக்கும். ஏ்�னில் 

ஒவ்வாரு மாவட்டத்தில் பருவநிகல, 

மண் வளம், நீர வளம் மாறும். எ�னவ 

ஒனர ப்டத்தில் எல்லா விவ்சாயி்களுக்குத் 

னதகவயா� த்கவல்்ககளயும் ஒனர 

இ்டத்தில் ்்காடுத்துவி்ட முடியாது.

எனதெ சினிைாத துமற 
ேண்பர்ைதை

நிச்சயமா்க நீங்்கள் விவ்சாயத்திற்கு 

உதவி ்்சய்ய னவண்டு்மன்று 

நிக�த்தால் விவ்சாயி்களுக்கு 

னதகவபபடும் உப்கரணங்்ககள நீங்்கள் 

ஒவ்வாரு மாவட்டத்திலும் வாங்கி ஒரு 

அகமபபி்டனமா அல்லது நீங்்கனள ஒரு 

அகமபகப உருவாக்கினயா அதிலிருநது  

்்சயல்படுத்துங்்கள். இபபடி ்்சய்தால் 

உண்கமயில் நீங்்கள் விவ்சாயத்கத 

ஆதரிபபவர்கள் என்று ் ்சால்லாம். இது 

ஒரு னவண்டுன்காள் அவவளனவ...

-வசல்ெ முரளி
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இநனநாய் அ்மரிக்்கா, ்க�்டா, 
ஐனராபபிய நாடு்கள், ்தன் 

அ்மரிக்்கா, ரஷயா, ஜபபான், சீ�ா, 
இநதியா னபான்ற அனந்க நாடு்களில் 
்காணபபடுகிறது. இநதியாவில் 1929 
-ம் ஆண்டுத் னதான்றிய இநனநாய் 
முடக்டக்ன்காஸ் பயிராகும் எல்லா 
மாநிலங்்களிலும் ்காணபபடுகிறது. 
முடக்டக்ன்காஸில் ்கரி அழு்கல் னநாயும் 
அதக�க் ்கடடுபபடுத்தும் முகற்கள் 

பற்றியும் இங்குக் ்காண்னபாம்.

 தோயக்ைாரணி

 இநனநாய் ்சான்னதானமா�ஸ் 
்காம்பஸ்டிரிஸ் என்னும் ஒரு வக்க 
பாக்டீரியாவால் னதாற்றுவிக்்கபபடுகிறது. 
இது நீண்்ட உருகள வடிவிலும், 0.7 
- 3.0 - 0.4 - 0.5  கமக்ரான் அளவிலும், 

ஒரு நுனியில் ஒற்கற ந்கரிகைகயக் 
்்காண்டும் ்தன்படும்.

தோயின் அறிகுறிைள்

இநனநாயின் அறிகுறியா�து, 
இகல்களின் விளிம்புப பகுதி முதலில் 
மஞ்்சள் நிறமா்க மாறிப பின்�ர 
இகல்களின் நடுபபகுதிகய னநாக்கி ‘ 
V ‘ வடிவிலா� மஞ்்சள் நிறபபடக்ட்களா்கத் 
்தன்படும். தாக்்கபபட்ட பகுதி்களிலுள்ள 
நரம்பு்களும், கிகள நரம்பு்களும் பழுபபு 
நிறமாகிப பின்�ர ்கருகம நிறமா்க 
மாறும். இவவாறு நரம்புப பகுதியிலுள்ள 
்சாற்றுக்குைாய்த் ்தாகுதி்களின் 
நிறமாற்றம், பின்�ர பரவி, இகலக்்காம்பு, 
தண்டு ஆகியப பா்கங்்ககளயும் தாக்கும். 
னநாயின் தீவிரம் அதி்கமா்கக் ்காணபபடும் 
னபாது, ்சாற்றுக்குைாய்த் ் தாகுதி்களின் 
நிறமாற்றம், னவரபபகுதி வகரயில் 

பரவக்கூடும். தாக்்கபபட்டச ் ்சடி்களின் 

தண்டுப பா்கத்கத நீளவாக்கில் பிளநதுப 

முடடைக்வ்காஸில் ்கரி அழு்கல் வநாயும் 
அெடனக் ்கடடுபபடுத்தும் முடை்களும்

வநாய்  வமலாண்டம
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பாரத்தால், ்சாற்றுக்குைாய்த் ் தாகுதி்கள் 
முழுவதும் ்கருகம நிறமா்க மாறியிருபபது 
்தன்படும். தாக்்கபபட்டப  பகுதி்களின் 
னமற்பரபபிலும், குறிபபா்க ் வட்டபபட்டத் 
தண்டுப பகுதியின் ்சாற்றுக்குைாய்த் 
்தாகுதி்களிலிருநதும் பாக்டீரியாக் 
்கசிவுத் ்தன்படும். இளம் பருவத்துச 
்்சடி்கள் தாக்்கப படும்னபாது அவற்றில் 
்மன்கம அழு்கல் அறிகுறித் னதான்றிப 
பின்�ர மடிநது விடும். வயலில் முதலில் 
பரவலா்க, சில பகுதி்களிலுள்ள ் ்சடி்கள் 
தாக்்கபபடடு மடியும். பின்�ர னநாய் 
னவ்கமா்க எல்லாப பகுதி்களுக்கும் பரவும். 
னநாய் அதி்கம் தாக்கிய வயல்்களில், 
50 ்சதம் வகரயில் ் ்சடி்கள் மடியக்கூடும்.

தோயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ற 
ைாலநிமலைளும்

னநாய்க்்காரணி நிலத்தில் கி்டக்கும், 
தாக்்கபபட்ட பயிரப பா்கங்்களில் நீண்்ட 
்காலம் உயிரு்டன் இருக்்கக் கூடியகவ. 
விகத மூலமும் இநனநாய் பரவக்கூடியது. 

னநாய்த் தாக்கிய விகத்ககள விகதக்கும் 
னபாது பாக்டீரியா விகத இகல்களிலுள்ள 
இகலத்துகள வழியா்க நாற்றின் 
உட்்சல்கின்ற�. பின்�ர அகவத் 
திசுவகற்களின் இக்டனய 
்பருக்்கமக்டநது, ்சாற்றுக்குைாய்த் 
்தாகுதிக்குள் ்்சல்கின்ற�. பின்�ர 
அகவ ்சாற்றுக்குைாய்்களின் வழியா்கச 
்்சடியின் எல்லாப பா்கங்்களுக்கும் 
பரவுகின்ற�.

பாக்டீரியா இகல்களிலுள்ள நீரச 
சுரபபி்கள், இகலத்துகள்கள் மற்றும் 
்்சடியில் ஏற்படும் சிறு சிறுக்  ்காயங்்கள் 
வழியா்கவும், ஊன்வைங்கியினுள் 
்்சல்லக்கூடியகவ.

இரண்்டாம் பட்சமா்க, னநாயா�து 
பா்ச� நீர, மகை, ்காற்று, பூசசி்கள் மற்றும் 
உைவியல் பணி்களின் னபாதும் 
பரபபபபடுகிறது.

னநாய்த் தாக்கிய வயலில் பல 
வரு்டங்்கள் வகரயிலும் கூ்டப  பாக்டீரியா 
உயிரு்டன் வாைக்கூடியகவ.

தோயத தாக்ைப்பட்ட பகுதிைள் ைஞசள் ைற்றும் பழுப்பு நிறைாை 
ததாற்றைளிததல்  
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கட்டுரையாளர்கள்:

செ.மீனாட்சி, 
முதுநிகல னவளாண் மாணவி -  நுண்ணியல் துகற,
அண்ணாமகலப பல்்ககலக்்கை்கம்,
அண்ணாமகல ந்கர - 608002
மின்�ஞ்்சல் : tamilmeena6151@gmail.com

கு.விக்னஷ்,
முதுநிகல னவளாண் மாணவர -தாவர னநாயியல் துகற, 
அண்ணாமகலப பல்்ககலக்்கை்கம்,
அண்ணாமகல ந்கர - 608002
்தா்டரபு எண்: 8248833079
மின்�ஞ்்சல் : lakshmikumar5472@gmail.com

உழவியல் முமறைள்  :
(i)     னநாய்த் தாக்்காத னவறு 

பயிர்ககளக் ்்காண்டு சுமார 3 
ஆண்டு ்காலமாவது பயிரச சுைற்சி 
்்சய்ய னவண்டும். நிலத்தில் 
கி்டக்்கக்கூடிய னநாய்த் தாக்கியப 
பயிரப பா்கங்்ககளச ன்ச்கரித்து 
அழித்து வி்ட னவண்டும். 

(ii)    ்சரியா� விகிதத்தில் 
உரங்்ககளக் ்கலநது இ்ட னவண்டும். 
குறிபபா்கச ்சாம்பல்  ்சத்துச  
்்சடி்களுக்கு னநாகய எதிரக்்கக் 
கூடியத் திறக� அளிக்கிறது.

விமத சிகிச்மச:  
(i)     ஒரு கிராம் பாதர்சக் 

குனளாகரட உபகப ஒரு லிட்டர 
தண்ணீரில் ்கலநது (1:1000) 
அநதக் ்கலகவயில் விகத்ககள 
30 நிமி்டங்்கள் அமிழத்து 
கவத்திருநதுப பின்�ர 
விகதபபதன் மூலம் விகத்களின் 

னமற்பரபபில் ்காணபபடும் னநாய்க் 
்காரணிகய அழிக்்கலாம்.

(ii)    விகத்ககள 50 ்்ச.கி 
்வபப நிகலயிலுள்ள தண்ணீரில் 
்தா்டரநது 30 நிமி்டங்்கள் 
அமிழத்து கவத்திருநதுப பின்�ர 
விகதபபதன் மூலம் விகத்களினுள் 
்காணபபடும் பாக்டீரியாகவயும் 
அழிக்்கலாம்.

ைருந்து சிகிச்மச

அக்ரிகமசின் - 100 என்னும் எதிர 

உயிரிப ் பாருகள 600 ppm (1 லிட்டர 

தண்ணீருக்கு 0. 6 கிராம் மருநது) 

என்ற விகிதத்தில் ்கலநது ்தளிக்்க 

னவண்டும். நாற்றங்்காலில் அக்ரிகமசின் 

- 100 என்ற எதிர உயிரிப ்பாருகள 

600 - 800 ppm (1 லிட்டர 

தண்ணீருக்கு 0. 6 - 0.8 கிராம் மருநது) 

என்ற விகிதத்தில் ்கலநது மண் நன்கு 

நக�யும் படி ஊற்ற னவண்டும்.

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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இநத ்கடடுகர, டினரான்்கள் என்றும் 
ஆளில்லா விமா�ம் என்றும் 
அகைக்்கபபடும் ் தாழில்நுடபம், விவ்சாய 
்தளிபபு பணி்களில் விரிவக்டதல் பற்றிய 
்தாகுபபாகும்.

பவர ஸ்பினரயர்கள், க்க 
்தளிபபான்்கள், டிராக்்டர ஸ்பினரயர்கள் 
முதலிய வக்க ் தளிபபு இயநதிரங்்கனள 
அதி்கம் பயன்பாடடில் உள்ளது. 
தற்்காலமா்க   னபட்டரி மூலம் இயங்கும் 
ஸ்பினரயர்கள், ன்சாலார ஸ்பினரயர்கள் 
வநத வண்ணம் உள்ள�. ஸ்பினரயர்கள் 
ஏன் னவண்டும்? ்ககள்கள், பூசசி்கள், 
னநாய்்கள் முதலியவற்கற க்கயாள 
னவதி்பாருள் ்தளிபபு முகறனய 
அக�த்கதயும் வி்ட எளிது. அத்தக்கய 
னவதி்தளிபபிற்கு ஸ்பினரயர்கனள 

சிறநதகவ. ்சமீப ்காலமா்க ஆர்கானிக் 

விவ்சாயம் ் ்சய்னவார அதி்கரிக்கின்ற�ர. 

அவர்களின் ஆர்கானிக் மருநது்ககள 

்தளிக்்கவும் ஸ்பினரயர்கனள சிறபபா்க 

்தரிகிறது. எ�னவ ஸ்பினரயர்களின் 
பங்கு விவ்சாயத்தில் அளபபரியது. 
மாற்றம் மடடுனம நிகலயா�து. புது புது 
்கண்டுபிடிபபு்கள் னதான்றும் னபாதும் 
னதான்றியகவ ்வற்றி்கரமா்க வளரும் 
னபாதும் பகைய னதான்றல்்கள் 
மகறயத்தான் ்்சய்கிறது. டினரான்்கள் 
பல ்காலமா்க பல னவகள்களில் 
ஈடுபடுத்தபபடடு வருவது பலருக்கும் 
்தரிநதிருக்கும். விவ்சாயத்திலும் 
டினரான்்கள் தமது னவகல்ககள 
விரிவிபடுத்தி ்்காண்டிருக்கிறது.
டினரான்்கள் விவ்சாயத்தில் ்தளிபபு 
பணி்கள், விகதக்கும் பணி்கள், 
்கண்்காணிபபு பணி்கள், புக்கபப்டம் 
பிடிபபின் மூலம் பூசசி்கள், னநாய்்கள், 
பா்ச� னமலாண்கம ஆகிய பணி்ககள 
்்சய்ய முற்படுகிறது. அநத வக்கயில் 
்தளிபபான்்களுக்கு மாற்றா்க 
டினரான்்ககள  பயன்படுத்த ஆராய்சசி்கள் 
ந்டத்தபபட்டது, ந்டநதும் வருகிறது. இநத 
ஆராய்சசி பணி்ககள முன்�ணி 

விட்ளசசடல அளளித் தெளிக்கும் டிவ�ான்கள

தொழில்நுடபம்
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னவளாண் நிறுவ�ங்்கள், ் தாழில்நுடப  
நிறுவ�ங்்கள், தனியார ்தாழில் 
நிறுவ�ங்்களும் ந்டத்துகின்ற�.

டினரான்்களின் பயன்பாடடிற்கு 
அர்சாங்்கமும் சில ்சட்ட திட்டங்்ககள 
வகுத்து  கவத்துள்ளது. டினரான்்ககள 
இயக்கும் நபருக்கும் ்சட்ட திட்டங்்கள் 
்பாருநதும். டினரான்்ககள இயக்கும் 
நபருக்கு தகுநத ்சான்றிதழ 
அவசியமா�து. டினரான்்ககள இயக்்க 
பயில்விக்கும் நிறுவ�ங்்கள் உண்டு. 
டினரான்்ககள  பயன்படுத்த வா்க� 
பதிவு னபான்ற சில பதிவு முகற்கள் 
உள்ள�. பதிவு ் ்சய்ய ஆன்கலன் வ்சதி 
இருபபதா்கவும் கூறபபடுகிறது.  அதிலும்,  
எக்டயிக�யும் பறக்கும் உயரத்கதயும் 
கவத்து ்சட்ட திட்டங்்கள் மாறுபடும். 
்கால் கினலாவிற்கு குகறவா� 
எக்டயுக்டய டினரான்்களுக்கு  எநத 
்கடடுபபாடு்களும் இல்கல. ஆ�ால் 
அத்தக்கய டினரான்்கள் புக்கபப்டம் 
எடுக்்கவும் ்கண்்காணிக்்கவும் அவற்றிலும் 
சிறிய அளவிலா� பயன்்ககளனய தரும்.

ன்காகவயில் விவ்சாய 
்தளிபபு்களுக்்கா்க டினரான்்களில் 
்தளிக்கும் முகறகய வா்டக்க  
அடிபபக்டயில் ஆரம்பித்துள்ளதா்க 
்்சய்தி்கள் வநதுள்ளது. விகரவில் இகவ 
பகைய ்தளிபபான்்ககள புறம் தள்ளி 
முக்கிய பங்கிக� ஆற்றும் எ� 
எதிரபாரக்்கபபடுகிறது. ்காரணம் இதன் 
நன்கம்கள் அதி்களவில் குறிக்்க 
்பறுகிறது. எதிர்கால விவ்சாயி்கள் 
ஸ்மாரட னபான்்ககள இயக்்க 
்தரிநதவர்களா்கனவ இருக்்க 

னபாகிறார்கள். அவர்களுக்கு 
டினரான்்ககள இயக்குவது  ்பரிய 
்சவாலா்க இருக்்க னபாவதில்கல. ஆ�ால் 
தவறா� இயக்குதல் ் பரும் நா்சங்்ககள 
விகளவிக்கும் என்பதில் என்பதில் ஐயம் 
இல்கல. டினரான்்களில் நான்கு 
முக�்களிலும் சுைலும் இறக்க்க்கள் 
இருக்கும். அகவ தனித்தனி னமாட்டார 
மூலம் சுைலும். ஒவ்வாரு னமாட்டாகரயும் 
்வவனவறு னவ்கத்தில் இயக்்க முடியும். 
நான்கும் ஒனர னவ்கத்தில் சுைலும் னபாது  
டினரான் னமனல ்்சல்லும். முன்பக்்கம், 
பின்பக்்கம் அல்லது இ்டம் வலம் எ� 
னவ்கத்கத தனித்தனி முக�்களுக்கு  
மாற்றும் னபாது, டினரான் முன்�ரும், 
பின்�ரும் அல்லது பக்்கவாடடிலும் 
்்சல்லும். அக�த்து முக�்களிலும் 
இறக்க்க னவ்கம் ஒரு சீரா்க குகறயும்  
னபாது டினரான் கீனை இறங்கும். இது 
டினராக� இயக்்க பயன்படும் 
அறிநது்்காள்ள னவண்டிய அடிபபக்ட.

டினரான்்களில் ன்டங்கு்கள் 
்பாருத்தப்பற்று அதில் னவதிக்்ககர்சல் 
நிரபபபபடடு எலக்டரானிக் 
்தாழில்நுடபங்்களின் மூலம் 
்தளிக்்கபபடுகிறது. இத�ால், குறித்த 
இ்டங்்களுக்கு குறித்த அளவில் 
்ககர்சகல ் தளிக்்க முடிகிறது. னமலும் 
்தளிக்கும் வழித்த்டங்்கள் ஜி.பி.எஸ் 
மூலமா்க குறிக்்கபபடடு, ்தளித்த-
்தளிக்்கபப்டாத இ்டங்்ககள எளிதா்க 
அறிநது ்்சயல்படுத்த முடிகிறது.

குகறவா� னவதிப்பாருள் 
பயன்பாடு, குகறவா� மாசுபடுதல், 
மனிதனுக்கு ஏற்படும் உ்டல் உபாகத்கள் 
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கட்டுரையாளர்

சபாறியாளர் சி.ை்ததின்ேல்
முது்ககல ்தாழில்நுடப மாணவர,  
(பண்கண இயநதிரவியல் மற்றும் ்சக்தி ்பாறியியல்) 
ன்கரள னவளாண் பல்்ககலக்்கை்கம்.

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.

முற்றிலும் குகறவு, மண் மாசுபாடு 
்கடடுபபடுதல், பயிரின் நலம், நல்ல 
விகளச்சல் மற்றும் ் பாருளாதார லாபம் 
ஆகியகவ னநரடியா்க விவ்சாயத்திற்கு 
டினரான்்களால் கிக்டக்கும் நன்கம்கள். 
மகறமு்கமா� பல நன்கம்களும் உண்டு, 
இளம் வயதி�கர விவ்சாயத்தின் பக்்கம் 
ஈரக்்க இது னபான்ற ் தாழில்நுடபங்்கள் 
மி்கவும் அவசியமா�தாகிறது. இளம் 
தகலமுகற்கள் பவர ஸ்பினரயரிக� 
னதாளில் சுமநது விவ்சாய பணி்ககள 
னமற்்்காள்ள விரும்புவதில்கல, 
மறுபபு்கள் இருபபினும் இதுனவ 
்பாதுபபக்டயா� உண்கம. பலத்த 
்காற்று முதலிய ்காலநிகல மாற்றங்்கள், 
டினரான்்களின் னபட்டரி நிற்கும் னநரம், 

விகல அல்லது வா்டக்க, தரமா� 
டினரான்்ககள ்கண்்டறிதல், னவகல 
வாய்பபின்கம, சிறு்தாழில்்கள் மு்டங்கும் 
அபாயம், விபத்து்கள், ன்சாம்னபறித்த�ம், 
அறியாகம உள்ளிட்டகவ டினரான்்களுக்கு 
எதிரக்்காரணி்களாகும். எதிலும் 
பின்விகளவு்கள் இருக்கும் என்பதால், 
இவற்கற ்க்டநது ் ்சல்ல என்� ் ்சய்ய 
னவண்டும் என்பகத னதடியறிய னவண்டும். 
அது குறித்த ஆய்வு்களும் ந்டநது 
்்காண்ன்ட தான் இருக்கின்றது. 
விவ்சாயத்கத ஊக்குவித்தால் மடடும் 
னபாதாது. இயற்க்கயிக� அழிக்்காது 
மனிதனின் வாழகவ னமம்படுத்தும் 
வக்கயிலும் டினரானின் வளரசசி அகமய 
னவண்டும்.
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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�ொ� அகரிெகதி 

்வழி்யொ� ெ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 31 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.

அன்பு்டன்

வசல்ெமுரளி

அனபுள்ள அக்ரிசக்தி ோச்கர்்களுக்கு... 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
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உமி நீக்கிய பின் ்சாகம தானியத்தில் 
உண்ணக்கூடிய பகுதி 80 ்சதவீதம் 
னதறும். நாரபபகுதி அதி்கமா்கவும் (7.6 
்சதவீதம்), புரதச்சத்து குகறவா்கவும் 
7.7 ்சதவீதம் உள்ள ்சாகம தானியம் 
மற்ற சிறுதானியங்்ககளப னபாலனவ 
கலசின் அமின�ா அமிலத்கதக் 
குகறவா்கப ் பற்றுள்ளது. ஆ�ால் பால், 
பருபபு முதலிய புரதச்சத்துக்்ககள 
உணவில் ன்சரத்துக் ் ்காள்ளும் னபாது 
இத்தானியத்தின் புரத்சத்தின் மதிபபு 
அதி்கரிக்கின்றது. னமலும் இரும்புச்சத்து 
்சாகமயில் அதி்கம். இத்தானியத்கத 
்சாதமா்கச ்சகமத்தும், மாவிலிருநது 
பனியாரங்்கள் ்்சய்தும் ்சாபபி்டலாம். 
்சாகம சிறுதானிய உணவு்களில் சுகவ 
மிக்்கதாகும். இதன் தானியத்தில் 

்்காழுபபுச்சத்து 4.7 ்சதவீதம் என்ற 
அளவில் மற்ற தானியங்்ககளவி்ட 
கூடுதலா்க உள்ளது. மற்ற ்சத்துக்்களும் 
்சம அளவில் இருபபதால் குைநகத்களுக்கு 
உணவு தயாரிக்்க ்சாகம அதி்க அளவில் 
பயன்படுத்தபபடுகிறது. உ்டல் ் மலிநது 
இருபபவர்கள் ்சாகமகய அதி்கமா்க 
உட்்காண்டு பலம் ்பறலாம்.

சாடம சாகுபடி தொழில்நுடபங்கள
பயிர் சாகுபடி

இரகங்களின் விவரம்

விபைம் ரபயூர் - 1 ரபயூர் - 2 ்கா - 3

சபற்றார் ்தனிேழி்த்்தர்வு ்தனிேழி்த்்தர்வு
மைபணுக 

கருவூல்ததில் இருந்து 
்்தர்வு

ேயது (நாட்கள்) 105 - 110 85 80 - 85
்தண்டின் நிறம் - பசரெ -

தூர்விடும் ்தன்ரம ஓைளவு - அதிகம்
கதிரின் 

கட்டுமானம் பாதிக கட்டுமானம் நீள, பைேலான 
கதிர் -

்தானிய நிறம் பழுப்பு பழுப்பு பழுப்பு
்தானிய மகசூல் (கி்லா / எக்டர்)

மானாோரி 870 850 1066

சிறப்பு குணஙகள் -

குரறந்்த ேயது,    
ொரம பயிரிடும் 
பகுதிகளுககு 

உகந்்தது.

சபரிய மணிகள் 
ொயா்த ்தன்ரம
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விபைம் ்கா (ொரம) 4
சபற்றார் ்கா - 2 /எம்.எஸ்.1684 ஆகியேறறிலிருந்து 

சபறப்பட்்டது.

ேயது (நாட்கள்) 75-80
தூர்விடும் ்தன்ரம அதிகம்

்தானிய நிறம் பழுப்பு
்தானிய மகசூல் (கி்லா / எக்டர்)

மானாோரி(கி்லா / 
எக்டர்) 1567

சிறப்பு குணஙகள்

ேறட்சிரய்த ்தாஙகி ேளரும்

குறுகிய கால இைகம்

மானாோரியில் இரு்பாக ொகுபடிககு ஏறறது 
(ொரம - சகாள்ளு)

அதிக மகசூல்  மறறும் ெ்ததுள்ள திைட்சியான 
மணிகள்

கால்நர்டகளுககு எளிதில் செரிககேல்ல 
்தட்ர்டகரளயுர்டயது

ெரியான பருே்ததில் விர்தககும் ்பாது  பூசசி, 
்நாய் ்தாககு்தலுககு உட்ப்டாது

நிலம் தயாரிததல் 
நிலத்கத இரும்பு / மர ்கலபகபக் 

்்காண்டு நன்கு உை னவண்டும் 

விமத ைற்றும் விமதப்பு  
வரிக்ச விகதபபிற்கு 10 கினலா 

/ எக்்டர 

்்காரரு மற்றும் விகதபபான் மூலம் 
விகதபபதற்கு 12.5 கினலா / எக்்டர 

விமத தேர்ததி 
ஒரு கினலா விகதக்கு 2 கிராம் 

திரம் / ்காரபன்்டாஸிம் ்கலக்்கவும் 

இக்ட்வளி : வரிக்ச ந்டவுக்கு 

25 x 10 ்்ச.மீ. 

பயிர் ைமைதல்
 முதல் ்ககள எடுத்தவு்டன் (அ) 

விகதத்த இருபதாம் நாளில் மா�ாவாரி 
பயிரில் வரிக்சக்கு வரிக்ச 25 ்்ச.மீ. 
்்சடிக்குச ் ்சடி 10 ் ்ச.மீ இக்ட்வளியில் 
பயிர்ககளக் ்ககளக்்க னவண்டும். 
்ககளத்த பயிர்ககளக் ் ்காண்டு பயிர 
இல்லாத இ்டங்்களில் ந்டவு ் ்சய்யலாம்.

ஒருங்கிமைந்த ஊட்டச்சதது 
தைலாண்மை உரமிடுதல் 

அடியுரம் : ்தாழு உரம் - 12.5 

்டன் / எக்்டர
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பயிர்
ஒரு எக்டருககு இ்ட்ேண்டிய ெ்ததுககள் (கி்லா)
்தரை மணி ொம்பல்

ொரம 44 22 0

ைமைக் ைடடுப்பாடு 
முதல் ்ககள 15 நாட்களுக்குள், 

இரண்்டாவது ்ககள 40 நாட்களுக்குள் 
எடுக்்கவும். அளவுக்கு அதி்கமா� 
்்சடி்ககள நீக்்க னவண்டும். 

ஊடுபயிர்
தமிை்கத்தில் ்பாதுவா்க ்சாகம 

தனிப பயிரா்கனவ பயிரி்டபபடுகிறது. 
மகலப பிரனத்சங்்களில் ்சாகம,  துவகர,  
அவகர,   னபயள்,   ன்சாளம்,   ்கடுகு  
இவற்று்டன்  ்கலக்்கபபடடு ்கலபபுப 
பயிரா்க விகதக்்கபபடுகின்றது. இநத 
வைக்்கம் ்பாதுவா்க மகலவாழ 
மக்்களி்டம் உள்ளது. இவவாறின்றி 
்சாகமகயத் துவகர அல்லது அவகர 
அல்லது னபயள் அல்லது ்கடுகு்டன் 8:2 
என்ற விகிதத்தில் ஊடுபயிரா்க 
விகதபபது அதி்கப பலக�த் தரும்.

நீர் நிர்ொைம்

 ்சாகம பயிர நன்கு வளரவதற்கு 
300 முதல் 350 மி.மீ மகையளவு 
னதகவபபடுகின்றது. பயிர வளரசசிப 
பருவங்்களில் விகதபபு நீர, உயிரத் 
தண்ணீர, பூக்கும் பருவம், பால் பிடிக்கும் 
பருவம் னபான்ற பருவங்்களில் ்கட்டாயமா்க 
மண்ணில் ஈரபபதம் இருக்்க னவண்டும்.

 னதகவயா� அளவு ஈரபபதம் 
மண்ணில் இல்கல என்றானலா (அ) 
நல்ல பரவலா�,  னதகவயா� அளவு 
மகைப்பாழிவு இல்கல என்றானலா 
பண்கணக் குடக்ட்களில் ன்சமிக்்கபபட்ட்ட 
மகைநீகரப பயன்படுத்த னவண்டும். 
தண்ணீர ் தளிபபாக�ப  பயன்படுத்தி 
இநநீகர இரண்டு முகற பயிர்களுக்குப 
பாய்ச்ச னவண்டும்.

அறுெம்டயும், தசமிப்பும் 
 ்கதிர்கள் நன்கு ்காய்நது முற்றியப 

பிறகு அறுவக்ட ்்சய்ய ்வண்டும். 
பின் ்கதிர்ககளக் ்களத்தில் ்காயகவத்து 
அடித்து தானியங்்ககளப பிரித்்தடுக்்க 
னவண்டும். பிறகு இவற்கற நன்றா்க 
்காயகவத்து சுத்தம் ்்சய்து ன்சமித்து 
கவக்்க னவண்டும்.

 னமற்கூறிய முகற்களில் உயர 
விகளச்சல் இர்கங்்ககளப பயன் 
படுத்துவதாலும், சீரிய ்சாகுபடிக் 
குறிபபு்ககளக் ்கக்டபபிடிபபதாலும் 
னதாராயமா்க ஏக்்கருக்கு 600 முதல் 
800 கினலா தானியம்,  1600 முதல் 
2400 கினலா தடக்ட என்ற அளவில் 
விகளச்சல் ்பறலாம். தானியத்கதச 
்சாக்குப கப்கள் (அ) பல்னவறு வக்கயா� 
ன்சமிபபுக் ்கலன்்களில் கவத்து நீண்்ட 
நாட்களுக்குச ன்சமிக்்கலாம்.

முரனேர்கள் .செ.ைாதிகா மறறும் ்த.ை்மஷ்
அன்பில் தரமலிங்்கம் னவளாண்கமக் ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி நிகலயம், 

நவலூர குட்டபபடடு, திருசசி - 620 027.

கட்டுரையாளர்கள்:
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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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21ம் நூற்றாண்டின் மி்க ்பரிய 
பாய்்சலுக்கு முக்கிய ்காரணம் 

அக�த்து துகற்களும் 
டிஜிட்டல்கமயமா�த�ால் தான். அதுவும் 
21ம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் ்கணினி்கள் 
உருவாக்்கம் ் தா்டங்கிய னபாது டிஜிட்டல் 
முதன் முதலில் ்சாத்தியம் ஆ�து. அதன் 
பின் மி்க தூரத்தில் இருக்கும் 
்கணினி்ககள ஒன்றிகணக்கும் 
’இண்்டர்நட’ ்தாழில்நுடபமா்க 
அறிமு்கமா�து.

மறுபக்்கம் ்தாகல ்தா்டரபு 
துகறயில் நவீ� ்கண்டுபிடிபபு்கள் ் மல்ல 
கவயரலஸ் ் தா்டரபபு்கள் ் தாழில்நுடபம 
வளரநதுவநதது. 

1970்கள் வகர நாம் இபனபாது 
அனுபவிக்கும் நவீ� த்கவல்்தா்டரபு 
்தாழில்நுடபம் என்பது ்க�வு தான். 
அபனபாது தான் இண்்்டல் நிறுவ�ம் 
’்கணினி சிப’்ககள ்கண்டுபிடித்தது. 
இநத ‘சிப’்களின் வரவு த்கவல் ் தா்டரபு 
்தாழில்நுடபத்கத மி்கப்பரிய 
பாய்்சலுக்கு உநதியது. 

சிப்கள் முதலில் ்கணினி்களில் 
வநதது. பின் ஒவ்வாரு ்சாத�ாமா்க 
சிப்கள் நுகைய ்தா்டங்கி�. இன்று 
நம் வீடடில் இருக்கும், நாம் அன்றா்ட 
பயன்படுத்தும் பல ்சாத�ங்்கலில் சிப்கள் 
வநதுவிட்ட�.அதாவது டிஜிட்டல் 
கமயமாகிவிட்டது. எல்லாம் மாறும் னபாது 
விவ்சாயத்துகறயில் இநத டிஜிட்டல் 
்கருவி்கள் உதவாதா?

 ஆம் இநத சிநதக�யின் விகளவு 
தான் டிஜிட்டல் விவ்சாயம் பிறநத இ்டம்.

டிஜிட்டல் விவ்சாயம் ்சாத்தியமா்க 
மி்க முக்கிய ்காரணமா்க 3Aக்்ககள 
குறிபபிடுகிறார்கள். அகவ

1. Affordability - மலிவா� 
விகலயில் கிக்டபபது

2. Accessibility - அணு்க எளிதா்க 
இருபபது

3. Adaptability - 
தழுவிக்்்காள்ளுதல்

விவ்சாயி்ககள பற்றி நமக்கு 
முதலில் புரிய னவண்டும். 100 ஏக்்கரில் 

 டிஜிடைல் விேசாயம்  (பகுதி - 4)

விேசாயி்களுக்கு உெவும் 3 - Aக்்கள
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விவ்சாயம் ் ்சய்பவரும் விவ்சாயி தான், 
1 ஏக்்கரில் விவ்சாயம் ்்சய்பவரும் 
விவ்சாயி தான். விவ்சாயி என்றால் 
்்சாநத நிலம் கவத்திருபார எ� 
நிக�க்்க னவண்்டாம், குத்தக்கக்கு 
நிலம் எடுத்து விவ்சாயம் ்்சய்பவரும் 
உண்டு.

அடுத்த விவ்சாயி்கள் வருமா�ம் 
ஏற்ற தாழவ�து தான். நிரநதரமா�தும் 
இல்கல. பல னநரம் விவ்சாயி்கள் ்க்டன் 
வாங்கி தான் முதலீடு னபா்ட னவண்டிய 
நிகலயில் உள்ள�ர.

அடுத்து விவ்சாயி்களுக்கு 
அவவளவு எளிதில் பணம் 
கிக்டத்துவி்டாது. வங்கியில் ்க்டன் 
்பறுவதும், அரசு ்சலுக்க்ககள 
்பறுவதும் குதிகர ்்காம்பு. அத�ால் 
பல விவ்சாயி்கள் ்கநதுவடடிக்கு 
பலியாவகதயும் நாம் ன்கள்விபடுகினறாம். 

அத�ால் முதலில் ஒரு 
்தாழில்நுடபம விவ்சாயி்ககள ் ்சன்று 
ன்சர னவண்டுமா�ால் அகவ விகல 
குகறவா�தா்க இருக்்க னவண்டும்.
உதரணத்திற்கு டிஜிட்டல் விவ்சாயம் 
்்சய்ய ஒரு ்்சல்னபான்  50 ஆயிரம் 
ரூபாய் என்றால் நாடடில் உள்ள பல 
ஏகை விவ்சாயி்களாள் அகத நிக�த்து 
கூ்ட பாரக்்க முடியாது. அத�ால் டிஜிட்டல் 
விவ்சாயம் நாடு முழுவதும் 
்சாத்தியமில்லாமல் னபாகும். 

ஆ�ால் இன்று டிஜிட்டல் துகறகய 
்பாருத்தவகர ஒரு விவ்சாயி்டமும் ஒரு 
்்சல்னபான�ா அல்லது ஸ்மாரடனபான�ா 
இருநதால் னபாதும் பல விதமா� 
டிஜிட்டல் விவா்சாய ன்சகவ்ககள அவர 
மி்க எளிதா்க ்பற்றுவி்டலாம். இன்று 
்்சல்னபான், ஸ்மாரட னபான் மி்க 

மலிவா�தா்க கிக்டக்கிறது. பலர 
குகறநதபட்சம் ஒரு ்்சல்னபா�ாவது 
கவத்திருக்கிறார்கள். 

்்சல்னபாக� குகறநத விகலயில் 
கிக்டத்துவிட்டால் னபாதுமா? அதன் 
ன்சகவ ்கட்டணம் குகறவா்க 
இருக்்கனவண்டும் தான�?

இன்று இநதியாவில் ்்சல்னபான் 
ன்சகவ ்கட்டணமும் , ் ்சல்னபான் மூலம் 
்பரும் இண்்டர்நட ்கட்ட�மும் மி்க 
குகறநதவிகலயில் கிக்டக்கிறது. இது 
தான் டிஜிட்டல் விவ்சாயத்தின் 
்சாத்தியமாக்கிய ்ககத..

2.  Accessibility - அணுை 
எளிதாை இருப்பது

குகறநதவிகலயில் ்்சல்னபான் 
கிக்டத்துவிட்டால் எல்லாம் 
முடிநதுவி்டடதா? அநத ்்சல்னபான் 
ன்சகவகய தர ்தாகல்தா்டரபு 
’்டவர்கள்’ னவண்டும் தான�? சிக்�ல் 
இல்லாத ் ்சல்னபா�ால் என்� பயன்?

அடுத்து அநத சிக்�லும் எல்லா 
்காலமும் சீரா்க கிக்டக்்க 
னவண்டுமல்லாவா? விவ்சாயி்கலுக்கு 
புயல் மகை்காலம் மி்க முக்கிய ்காலம் 
அநத ்காலத்தில் சிக்�ல் கிக்டக்்காது 
என்றால் அநத ்தாழில்நுடபத்தி�ால் 
பயன் இருக்குமா?

இது தான் அணுகுதல் சிக்்கல். 
ஆ�ால் இன்று பல அரசு மற்றும் தனியார 
ன்சகவ்களின் உதவியு்டன் ் ்சல்னபான், 
மற்றும் அதக� ஒத்துள்ள இண்்டர்நட 
ன்சகவயும் மி்க அற்புதமா்க 
முன்ன�றியுள்ளது. டிஜிட்டல் விவ்சாயம் 
்சாத்தியமா்க இது இன்்�ாரு ்காரணம். 

அணுகுதல் என்பது ன்சகவகய 
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மடடுமல்ல, ்கருவி்களும் ன்சரத்து தான். 
னயாசித்து பாருங்்கள் மதுரகய அடுத்து 
ஒரு சிறு கிராமத்தில் இருக்கும் விவ்சாயி 
ஒரு ் ்சல்னபான் வாங்்க ் ்சன்க� வர 
னவண்டும் என்று கவத்துக்்்காள்ளுங்்கள் 
இது எவவளவு ்பரிய சிக்்கல். இங்கு 
நாம் அணுகுதல் என்று குறிபிடுவடது, 
ஒரு ்கருவிகய வாங்குவது, அதக� 
பழுது பாரத்தல் அகத ஒடடியுள்ள ன்சகவ 
எ� பலவும் அவருக்கு எளிதில் 
அணுகும்படியா்க இருக்்க னவண்டும்.

இன்று கிராமம் னதாறும் ரீ்சாரஜ் 
்்சய்யும் வ்சதியுள்ளது. அருகில் இருக்கும் 
்டவுனுக்கு ்்சன்றால் ்்சல்னபான் 
வாங்கிவி்டலாம் என்றால் டிஜிட்டல் 
ன்சகவகய ஒரு விவ்சாயி அணு்க 
எளிதா்கவிட்டது எ� ்பாருள் இது 
இன்்�ாரு ்சாத்தியம்.

3. Adaptability - 
தழுவிக்வைாள்ளுதல்

ஒருவருக்கு ்கடி்காரம் அவர 
ஊரினலனய கிக்டக்கிறது, அகத வாங்கும் 
பணமும் அவரி்டம் உள்ளது அவர வாங்கி 
க்கயில் ்கடடி்்காண்்டார, ஆ�ால் 
அவருக்கு மணி பாரக்்க ்தரியாது. 
இபனபாது ் ்சால்லுங்்கள் ்கடி்காரத்தின் 
பயன் அவருக்கு னபாய் ன்சருமா?

இனத ன்கள்விதான் டிஜிட்டலுக்கும், 
ஒரு விவ்சாயி டிஜிட்டல் ன்சகவகய ் பற 
அவருக்கு அகத புரிநதுக்்்காள்ளவும், 
பயன்படுத்தவும், அதற்கு அவர 

மாறிக்்்காள்ள னவண்டும். அவர புதிய 
விஷயத்திற்கு மாற னவண்டும் அதாவது 
தழுவிக்்்காள்ள னவண்டும் என்றால் 
அவருக்கு பகைய முகறகய வி்ட இநத 
புதிய முகற இன்னும் எளிதா்க இருக்்க 
னவண்டும். 

டிஜிட்டல் விவ்சாய ன்சகவகய தர 
முன் வரும் நிறுவ�ங்்கள் இகத 
்கணக்கில் ்்காள்ல னவண்டும். 
இநதியாவில் பல விவ்சாயி்கள் 
்கல்வியறிவில் பின்தங்கி தான் உள்ள�ர 
அவர்களால் உ்ட�டியா்க ் ்சல்னபான்ல் 
பல ன்சகவ்ககள பயன்படுத்த ்கல்வி 
தக்டயா்க இருக்கும், அபனபாது 
அவர்களும் இகத தழுவ சிரமபபடுவார்கள் 
இநத சிக்்ககல இன்று பல நிறுவ�ங்்கள் 
தீரத்துக்்்காண்டிருகின்ற�.

உதாரைம்:
டிஜிட்டல் விவ்சாயத்தின் ஒரு 

ன்சகவ ் ்சல்னபான் ் மன்சஜ்்கள் மூலம் 
பல விவ்சாய த்கவல்்ககள கூறுவது. 
ஒருனவகள விவ்சாயி்கள் 
்கல்வியறிவற்றவர்களா்க இருநதால்?

சிக்்கல் இல்கல. அனத த்கவல்்ககள 
பதிவு ் ்சய்த குரல் மூலம் அவர்களுக்கு 
ஒரு ’்கால்(Call)’ ் ்சய்து ் தரிவிபபது. 
இபபடியா்க விவ்சாயி்கள் டிஜிட்டல் 
்தாழில்நுடபங்்ககள ்கண்டு அஞ்்சாமல் 
அவர்ககள உள்ள்டக்கிய ன்சகவ்ககள 
உருவாக்குவது.

கட்டுரையாளர்

வி்னா்த ஆறுமுகம்.
மின்�ஞ்்சல்: write2vinod11s@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=write2vinod11s@gmail.com
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்கைந்ெ மினனெழுக்்கான ோச்கர்்களின ்கருத்துக்்கள

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!

அக்ரி ்சக்தி குழுவி�ர 
அக�வரக்கும் வணக்்கம் மற்றும் 
பாராடடுக்்கள். நான் தங்்களுக்டய 
அகணத்து இதழ்ககளயும் தவறாமல் 
வாசித்துவிடுனவன், னமலும்  ஒவ்வாரு  
்வள்ளி கிைகம ்காகல ்பாழுதும்   
தங்்களுக்டய  இதகை படித்தால்  தான் 
அநத ்காகல ்பாழுது   இனிகமயா்க 
்தா்டங்கும். ்க்டநத இதழில் ் வளிவநத 
அக�த்து ்கடடுகர்களும் அருகம, 
குறிபபா்க  “விவ்சாயி்களின் தற்்சாரபு 

்பாருளாதார வளரசசிக்கு 
ஒருங்கிகணநத பண்கணயம்” ்கடடுகர 
மி்க சிறபபு. னமலும் விவ்சாயி்களின் 
்சாதக� மற்றும் ்வற்றி ்கடடுகர்கள், 
விவ்சாய ்சநகத நிலவரங்்கள் குறித்து   
எழுதுமாறு தங்்களுக்கு  சிறு அன்பு 
னவண்டுன்காள். அக்ரி ்சக்தி இதழ ் மன் 
னமலும் சிறபபாய் வளரவதற்கு என்னுக்டய 
அ்கம்  மகிழநத  வாழத்துக்்கள்.

 - ப. சாமிதுமர,



32இதழ் - 32, தத

்கார்டூன ேழி வே்ளாண்டம



33இதழ் - 32, தத



34இதழ் - 32, தத

வசா. ஹரிஹரன்
இைநிமல தெைாண்மை இறுதியாண்டு ைாைெர், அண்ைாைமலப் பல்ைமலக்ைழைம். 

மின்னஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

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


35இதழ் - 32, தத

பர்டப்பாளர்: ல.மீனா, 
உதவிப னபராசிரியர (சுற்றுசசூைல் அறிவியல்), 

ஆர.வி.எஸ் பத்மாவதி னதாட்டக்்ககலக் ்கல்லூரி, திண்டுக்்கல். 
மின்�ஞ்்சல்: l.meena2795@gmail.com

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


36இதழ் - 32, தத

ல.மீனா



37இதழ் - 32, தத 34இதழ் - 28, கார்த்திகக



38இதழ் - 32, தத 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



39இதழ் - 32, தத

அக்ரி்சக்தியின் ்க்டநத 

மின்னிதழ்கள் பல்னவறு 

தரபபட்ட வா்ச்கர்களி்டம் ் ்சன்று 

ன்சரநதுள்ளது. அக்ரி்சக்தி 

மின்னிதழ துவங்கி 31 இதழ்ககள 

்வற்றி்கரமா்க ்க்டநதுள்ளது. 

விவ்சாயம் இகணயதளம் மற்றும் 

விவ்சாயம் ் ்சயலி துவங்கி ஆறு 

ஆண்டு ்காலம் முடிநது ஏைாம் 

ஆண்டில் அடி எடுத்து 

கவத்திருக்கினறாம். ்தா்டரநது 

எங்்ககள னமம்படுத்திக் ் ்காள்ள 

உறுதுகணயாய் உள்ள வா்ச்கர்கள் 

மற்றும் பய�ாளர்களுக்கு நன்றி. 

உங்்களுக்டய ்சநனத்கங்்ககள 

எங்்களின் மு்கபபக்்கம் அல்லது 

மின்�ஞ்்சல் அல்லது அகலனபசி 

வாயிலா்கவும் ன்கட்கலாம், 

்சநனத்கங்்களுக்கு னவளாண் 

வல்லுநர்களி்டம் பதில் ்பற்று 

தீரவு்ககள வைங்குகினறாம்.

ஒவ்வாரு தமிழ மாதத்தின் 

இரண்்டாம் மற்றும் நான்்காம் வார 

்வள்ளிகிைகம ்காகல 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 

எங்்களது இகணயதளத்திலும் 

மற்றும் விவ்சாயம் ்்சயலியிலும் 

மின்னிதகை ் வளியிடுகின்னறாம். 

எ�னவ எங்்களது ்்சயலிகய 

தரவிறக்்கம் ் ்சய்து கவத்திருநதால் 

அதுனவ உங்்களுக்கு இதழ 

்வளியாவகதயும் மற்ற 

னவளாண்கம ்சாரநத 

்்சய்தி்ககளயும் அறிவிபபில் 

்காடடும். இதன்மூலம் நீங்்கள் 

எளிதில் எங்்களது மின்னிதகை 

படிக்்க மற்றும் பின்பற்ற முடியும். 

விவ்சாயி்களும், னவளாண் 

மாணவர்களும், விஞ்்ானி்களும், 

னபராசிரியர்களும், னவளாண் 

்தாழில் முக�னவார்களும் 

்தா்டரநது அக்ரி ்சக்தி இதழுக்கு 

தங்்களுக்டய ்கருத்துக்்கள், 

்கடடுகர்கள் மற்றும் 

விளம்பரங்்ககள வைங்கி எங்்ககள 

னமம்படுத்திக்்்காள்ள உதவுமாறு 

ன்கடடுக்்்காள்கினறன்.

ஆசிரியர் பக்்கம்

- சிறபபாசிரியர, அக்ரி ்சக்தி.

http://www.vivasayam.org/http://www.vivasayam.org/
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