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ந�ோய்க்ோரணி:
இந்நோய் ்�ோலி்�ோஸ்�ோரியம் 

ப�னிசில்லேரி்ய என்ற ஒரு வகைப் 
பூஞகசையோல ஏற�டுகி்றது. ைரிப்பூடக� 
வித்துப் �நதுைள்  40 – 150 கைக்ோன 
விட�த்தில ைோணப்�டும். அகவ நீரில 
நகையும் ்�ோது கூ� தனித்தனியோைப் 
பிரியோைல, �நதோை்வ இருககும். ஒரு தனிக  
ைரிப்பூடக� வித்தோைது, ்ைோள வடிவிலும், 
8 – 12 கைக்ோன விட�த்கதக பைோண்டும், 
இளம்�ழுப்பு நி்றத்திலும், பசைோ்பசைோ்ப்�ோை 
்ைற�்ப்க� பைோண்டும் ைோணப்�டும்.  

ந�ோயின் அறிகுறி்ள் :
இந்நோயோைது ்வறு சிலே ைரிப்பூடக� 

்நோய்ைகளப் ்�ோலே ைதிரிலுள்ள எலலேோ 
ைணிைகளயும் தோகைோைல, �்வலேோை சிலே 
ைணிைகள ைோத்தி்ம் தோகைக கூடியது. 
தோகைப் �ட� ைணிைள், ைதிரில �்வலேோைத் 
தனி த்தனியோை்வோ அலலேது கூட�ம் 
கூட�ைோை்வோ ைோணப்�டும். ப�ரும்�ோலும் 

ைதிரின அடிப்�ோைத்தில அதிை ைணிைள் 
த ோ க ை ப் �டடிருககும் .  த ோ க ை ப் �ட� 
பூகைளிலிருநது, ைணிைளுககுப் �திலேோை, 
ைரிப்பூடக� வித்துககூடுைள் ்தோனறும். 
ைரிப்பூடக� வித்துககூ�ோைது, முடக� 
அலலேது ்�ரிகைோய் வடிவில, உமியின 
பவளி்ய நீடடிக பைோண்டிருககும். அகவ 
சைோதோ்ண ைணிைகள வி� 0.5 – 2.0 ை�ங்கு 
ப�ரியதோைவும், 3 – 4 × 2 – 3 மி.மீ அளவிலும், 
முதலில �ழுப்பு நி்றத்திலும், பினைர் ைரும் 
நி்றத்திலும் பதன�டும். வித்துககூடுைள், 
ஊண்வழங்கியின திசுகைளிைோலே ோை 
பைடடியோை, ஜவ்வுப் ்�ோன்ற, ்தோலிைோல 
ஆைது. வித்துக கூடடினுள், ைரிப்ப�ோடி 
்�ோனறு, ைரிப்பூடக� வித்துகைள் ஏ்ோளைோை 
எண்ணிககையில ைோணப்�டும். வித்துகைள் 
தனித்தனியோை இலலேோைல, �லே வித்துகைள் 
ஒனறு ்சைர்நது, வித்துப் �நதுைளோைத் 
பதன�டும்.்நோய்த் தோகைப்�ட� ைணிைள் 
ைருகை நி்றத்தில ைோடசியளித்தல 

கம்பு பயிரில் கரிப்பூட்டை ந�ோயும் 
அதன் நேலோண்ே மு்ைகளும்

இந்நோய் �ோகிஸதோன, ஆப்பிரிகைோ, இநதியோ ்�ோன்ற நோடுைளில 
அதிைம் ைோணப்�டுகி்றது. இநதியோவில ஆநதி்ோ, ைைோ்ோஷ்டி்ோ, தமிழநோடு 
்�ோன்ற ைோநிலேங்ைளில �்வலேோைத் ்தோனறுகி்றது. இந்நோயிைோல 10 
சைதவீதம் வக் ைைசூல இழப்பு ஏற�டுகி்றது. 

இதழ் - 37 | 23-04-2021 | சித்திரை 1 3



ந�ோயப் பரவும் விதமும் பரவுவதற்கு 
ஏற்்ற ் ோலநிலல்ளும்

இந்நோயோைது ப�ரும்�ோலும் ைண்ணின 
மூலேம் �்வக கூடியது. ஒ்் �ருவத்தில, முன 
�ட�த்துப் �யிரிலிருநது ் தோனறும் �ோசிடிய 
வித்துகைள், ைோறறிைோல அடித்துச் பசைலலேப்�டடு, 
அ்த �ருவத்திலுள்ள பின �ட�த்துப் �யிரின 
பூகைகளத் தோகைககூடியகவ. அறுவக�யின 
்�ோதும், ைதி்டிககும் ் �ோதும் விகதைளு�ன 
ைலேநதிருககும், ைரிப்பூடக� வித்துப்�நதுைள் 
மூலேமும், ் நோய்ப் �்வக கூடியது. வ்றடசியோை 
ைோலேங்ைகள வி� பூககும் �ருவத்தில, ைோறறில 
நலலே ஈ்ப்�தமும், பதோ�ர்நது ைகழத்தூ்றலும் 
இருககும்்�ோது, ்நோய் அதிை அளவில 
�்வக கூடியது. ஒ்் நிலேத்தில பதோ�ர்நது 
ைம்பு �யிரிடும் ்�ோது, ்நோயின தீவி்மும் 
அதிைைோைக ைோணப்�டும்.  

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு :
இந்நோய்க ைோ்ணியின வித்துகைள், 

நிலேத்தில நீண்� ைோலேம், முகளப்புத் தி்றன  
ைோ்றோைல இருநது, பினைர் ைோறறின மூலேம், 
�்வுவதோல இந்நோகயக ைடடுப்�டுத்துவது 
ைடிைம்.

உழவியல் முல்ற்ள் :    (i)  ் நோய்த் 
த ோககியக ைதிர்ைகள உ�னுககு�ன 
அப்பு்றப்�டுத்தி எரித்து வி� ்வண்டும்.  . 
(ii) ்நோய்த் தோகைோதப் �யிரிலிருநது, நலலே 
விகதைகள ் தர்நபதடுத்து விகதப்�தறகுப் 
�யன�டுத்த ்வண்டும்.  (iii) ்ைோக� 
உழவு பசைய்து ,  விகதப் �நதுைகள 
பவளிகபைோணர்நது அழிகை ் வண்டும். (iv) 
்நோய்த் தோகைோதப் �யிர்ைகளக பைோண்டுப் 
�யிர் சுழறசி பசைய்ய ் வண்டும்.

விலத சிகிச்லசை
பவப்� சிகிச்கசை : விகதைகள முதலில 

கு.விக்னேஷ்,
முனைவர் பட்டப் படிப்பு மாணவர் - 
தாவர ந�ாயியல் துனை, அணணாமனைப் 
பல்்கனைக்கழ்கம், அணணாமனை �்கர் – 608002
ததா்டர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல் – lakshmikumar5472@gmail.com

முனைவர். T.சுதின் ராஜ்,
உதவிப் நபராசிரியர் - தாவர 
ந�ாயியல் துனை, அணணாமனைப் 
பல்்கனைக்கழ்கம்,
அணணாமனை �்கர் – 608002
 ததா்டர்பு எண: 9442029913

4 ைணி ்ந்ம் குளிர்நத நீரில ஊ்றகவகை 
்வண்டும். பினைர் அவறக்ற பவளி்ய 
எடுத்து, நனகு �்ப்பி, ் ந்டியோை நலலே சூரிய 
பவப்�த்தில 4 ைணி ்ந்ம் உலே்கவத்து 
பினைர் விகதகை �யன�டுத்த  ் வண்டும்.

மருந்து சிகிச்லசை :
ஒரு கி்லேோ விகதககு ைநதைத்தூள் – 4 

கி்ோம் அலலேது தி்ம் – 4 கி்ோம் அலலேது 
ைோப்�ோன -  4 கி்ோம் வீதம், விகதப்�தறகு 
குக்றநதது 24 ைணி ் ந்த்திறகு முனைதோை்வ 
நனகு ைலேநது கவத்திருநது பினைர் விகதகை 
்வண்டும்.

கட்டுரையாளரகள்:
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எ ண்பணய்  வி த் து ப் 
�யிர்ைளில சூரியைோநதி ஒரு 
முககிய �யி்ோகும். இதன  
ைணிைளில அதிை அளவு 
பை ோழுப்புசைத்து நிக்றநது 
ைோணப்�டும். தற்�ோகதய 
ைோலேைட�த்தில ்தனீகைளின 
எ ண் ணி க கை  கு க ்ற ந து 
வருவதோல சூரியைோநதியில 
ைைசூல �ோதிகைப்�டு்றது . 
எை்வ இதன ைைசூகலே 
அ தி ை ரி ப் � தி ற ை ோ ை 
பதோழிலநுட�ங்ைகள விரிவோை 
ைோண்்�ோம். 

 சைோகுபடி ததோழில் நுட்பம்
இ ர ் ங ் ள் :  சூ ரி ய 

ை ோநதி சை ோகு�டிககு கீ்ழ 
பைோடுகைப்�டடுள்ள இ்ைங்ைள் 
ைறறும்  வீரிய ஒடடு இ்ைங்ைகள 
�யன�டுத்திைோல அதிை 
ைைசூகலே ப�்றலேோம். ைோர்�ன, 
்ைோ 4, டி.சி.எஸ.எச்.1.்ை.பி.எஸ.

சூரியகோந்தியின் ேகசூ்ல 
அதிகரிக்கும் கதோழில் நுடபஙகள்
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எச்1, ் ை.பி.எஸ.எச்.44, பி.ஏ.பி.1091, எம்.எஸ.
எப்.எச்.17

பருவம்: ைோைோவோரியில சூரிய ைோநதி 
சைோகு�டி பசைய்ய ஆடிப்�ட�ம் (ஜீன-ஜீகலே) 
ைறறும் ைோர்த்திகைப்�ட�ம் (அக்�ோ�ர்-
நவம்�ர்) ஏற்ற �ருவம் ஆகும்.

மணவல்: நலலே வடிைோல வசைதியுள்ள 
எலலேோ ைண் வகையும் சூரியைோநதி சைோகு�டிககு 
ஏற்றது. ைரிசைல பூமியில நன்றோை வளர்நது 
அதிை ைைசூல பைோடுககி்றது. தமிழநோடடில 
உள்ள எலலேோ ைண் வகையிலும், எலலேோ 
ைோவட�ங்ைளிலும் சைோகு�டி பசைய்யலேோம்.

விலத ந�ர்த்தி :  ை ோைோவோரியில 
விகதககும் முன விகதகய சிங்க சைல்�ட 
2 % ைக்சைலில 12 ைணி்ந்ம் ஊ்றகவத்து 
நிழலில உலேர்த்திய பினைர் விகதப்பு 
பசைய்யலேோம். ைோர்ப�ன�ோசிம் 2 கி்ோம்/ 
கி்லேோ விகதயு�ன ைலேநது 24 ைணி 

்ந்ம், ைழித்து விகதப்பு பசைய்ய ்வண்டும் 
அலலேது டிக்்ைோ�ர்ைோ 4 கி்ோம்/ கி்லேோ 
என்ற அளவில விகத ்நர்த்தி பசைய்யலேோம். 
அ்சைோஸக�ரிலலேம் 3 �ோகபைட (600 கி்ோம்/ 
பெ) ைறறும் 3 �ோகபைட (600 கி்ோம்/ பெ) 
�ோஸ்�ோ�ோகடீரியோ அலலேது 6 �ோகபைட 
அ்சைோ�ோஸ ைஞசியு�ன ைலேநது விகத 
்நர்த்தி பசைய்ய ்வண்டும். விகத்நர்த்தி 
பசைய்யப்�ட� விகதைகள 15 நிமி�ம் 
உலேர்த்தி, உ�ைடியோை விகதகை ் வண்டும்.

நிலம் தயோரித்தல் மற்றும் விலதப்பு: 
நிலேத்தில 12.5 �ன ைககிய பதோழு உ்ம் 
அலலேது பதனகை நோர்க ைழிவு இடடு 
நன்றோை உழுது �ண்�டுத்தி ைண்கண 
நன்றோைப் புழுதியோகை ் வண்டும். ைோைோவோரி 
சைோகு�டிககு இ்ைங்ைளோை இருநதோல 7 கி்லேோ 
/எக்�ர் ைறறும் வீரிய ஒட�ை இருப்பின 
6 கி்லேோ/எக்�ர் விகத ்�ோதுைோைது. ஒரு 
குழிககு இ்ண்டு விகத என்ற அளவில 
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�ோரின �கைவோடடில 3 பசை.மீ. ஆழத்தில 
விகதகைவும், ந�வு பசைய்த 10-15வது நோளில 
வளர்ச்சி இலலேோத பசைடிைகள ைகளநது 
குழிககு ஒர் நலலே பசைடி இருககும்�டி 
�்ோைரிகை ்வண்டும். இ்ைங்ைகள 45 x 
30 பசை.மீ ைறறும் ஒடடு இ்ைங்ைகள 60 x 
30 பசை.மீ �யிர் இக�பவளியிலும் விகதகை 
்வண்டும்.

மணி்ள் அதி்ம் பிடி்க் நமற்த்ோள்்ள 
நவணடிய ததோழில்நுட்பம்

நபோரோன் ததளிப்பு
பூகபைோண்க�ைளில பவளிவட� 

ைஞசைள் பூகைள் ைலே் ஆ்ம்பிககும் சைையத்தில 
பவண்ைோ்த்கத (்�ோ்ோன) 0.2 (2  கி.லிட.
தண்ணீர்) ைலேநது பூகபைோண்க�ைள் 
நகையுைோறு பதளிகைவும், இது ைணிைள் 
நன்றோை பிடிகை உதவும்.

பூ்கத்ோணலடை உரசுதல்
ைை்நதச் ் சைர்ககை ஏற�டும் தருணைோை 

ைோகலே 9 ைணி முதல 11 ைணிககுள் பைலலிய 
துணி பைோண்டு பூவின ்ைல�ோைத்கத 
இ்ண்டு நோடைளுககு ஒரு முக்ற பைதுவோை 
ஒவ்பவோரு பூகபைோண்க�கயயும் ்தய்கை 
்வண்டும். எடடிலிருநது �த்து நோடைளுககு 
5 முக்ற இப்�டி ஒவ்பவோரு பூவிலும் 
பசைய்ய ்வண்டும். அருைரு்ை உள்ள 
பூகபைோண்க�யிகை ஒன்்றோப�ோனறு 
முைம் ் சைர்நது இ்லேசைோைத் ் தய்த்துவிட�ோலும் 
சி்றநத �லேன தரும்.

  நதனீ தபட்டி லவத்தல்
அத்து�ன பூகைள் ைலேரும் தருணத்தில 

எக�ருககு ஐநது ப�டடி வீதம் ்தனீ 
வளர்த்தல நலலே �லேன தரும். 

முனைவர் ப.்ேணு்ேேன், முனைவர் ஜெ.ராம்குமார், முனைவர். ப.அருண்குமார்
நவளாணனம அறிவியல் நினையம், அருப்புகந்காடன்ட

மற்றும் முனைவர்.மு.வ. ்கருணா தெபா நமரி, ஆராய்ச்சியாளர் (நவளாணனம விரிவாக்கம்)

கட்டுரையாளரகள்:
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நீங்கள் இ-்காமர்ஸ், உணவு 
சார்்நே ஜபாருட்களை விறபளனே 

ஜசய்கிறிர்்கைா?

உங்கள் ஜபாருட்கள் ் சோரமா்காமல் ஜ்காண்டு 
ஜசல்்ல  அடளடைபஜபடடி்கள் ் ேளேயா ? 
உங்கள் பிராண்டின் ஜபயரி்ல்ய அடளடைபஜபடடி்களை 

உருோககிதேருகி்�ாம். உங்கள் ்ேளேககு ஏறப
்மலும் விபரங்களுககு

 Cell :  98400 33515 / 98400 67515
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தமிழநோடு ்வளோண்கை ைலலூரியின கீழ 
இயங்கும், உசிலேம்�டடி கிருஷ்ணோ ் வளோண் ைறறும் 
பதோழிலநுட�க ைலலூரியில �யிலும் ் வளோண்கைப் 
�ட�ப்�டிப்பு இறுதி ஆண்டு ைோணவிைள் 6 ்�ர் 
(சைங்கீதோ, புவ்ைஸவரி, பைலவின, ஆைநதி, 
அனுபி்ைோஷ், ைனி அமுது) கி்ோை ்வளோண் 
விரிவோகை  திட�த்தினகீழ, ்தனி ைோவட�ம், 
ஆண்டிப்�டடி வட�ம் ைண்�ைனூர் அரு்ையுள்ள 
்தகைம்�டடி கி்ோைத்கதச் ்சைர்நத விவசைோயிைகள 
ஒருங்கிகைத்து சிப்பிகைோளோன வளர்ப்பு முக்ற 
�றறி பசையல விளகைம் பசைய்து ைோண்பித்தைர், 
சிப்பிகைோளோன சி்றப்புைள் எனை, அதகை வளர்ககும் 
முக்றைள் குறித்து இகைடடுக்யில ைோண்்�ோம்.

சிப்பிக்காளகான் 
வளர்ப்பு முறை!
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சிப்பிககாளான் வளரப்பு முரை
்ோ்ளோன் :
ைோளோன என�து ைண்ணில வளரும் ஒரு 

பூஞகசைத் தோவ்ம் ஆகும். �லே நோட�வ்ோல 
விரும்பி உண்ணப்�டும் உணவோை ைோளோன, 
இயறகையோை வளர்வ்தோடு, �லே த்ப்�ட� 
சூழ நிகலேைளில, �லே வளர்ச்சி ஊ�ைங்ைளிலும் 
வளர்த்துவதறகு ஏற்றது.

சைோகு�டிககு ஏற்ற ைோளோன வகைைள் :

சிப்பிகைோளோன - பிளி்் ோட�ஸ 
ஆஸடிரி்யட�ஸ

�ோல ைோளோன - ் ை்லேோகைப் இனடிைோ

ப�ோத்தோன ைோளோன – அைோரிைஸ 
க�ஸ்�ோ்ஸ

ப நல  கவ க ்ை ோ ல  ை ோ ள ோன  – 
வோலவோரிபயலலேோ வோல்வசியோ

சிப்பி்க்ோ்ளோன் சி்றப்பு்ள் :
 இவ்வகை ைோளோனைள் ை�லிலுள்ள 

முத்துச்சிப்பியின அகைப்க�ப் ப�ற்றதோல, 
சிப்பிகைோளோன எைப்ப�யர் ப�ற்றது.

 சிப்பிகைோளோன இநதியோ ைறறும் 
தமிழை சூழ நிகலேைளில வளர்கை மிைவும் 
ஏற்றது.

 இகவ 20 டிகிரி  முதல 30 

டிகிரி பசைலசியஸ பவப்�நிகலேயில 75%  
ஈ்ப்�தம் உள்ள இ�ங்ைளில நனகு வளரும் 
தனகையுக�யது.

	 சிப்பிக்காளகான்	வக்	மற்ற	உணவு	
்காளகான்	வக்கை	் காட்டிலும்	அதி்	உற்பத்தி	
தி்றன்	க்காண்டது	மமலும்,	அதி்	புரதச்சத்து	
நிக்றநதது.

 அ்தோடு இதகைச் சைோகு�டி பசைய்ய 
்தகவப்�டும் பசைலேவும் குக்றவோைது.

்ோ்ளோன் வ்ளர்ப்பு அல்ற:
சுைோர் 16 சைது் அடி அளவில ஓகலே 

்வய்நத பைோட�கை அகைகை ்வண்டும், 
தக்யில ைணகலே �்ப்� ்வண்டும், 
தண்ணீர்  பதளித்து தக்கய குளிர்ச்சியோை 
கவத்திருகை ் வண்டும்.

சதுைப் படுகரக முரை :
நதலவயோனப் தபோருட்்ள் :
 ைோளோன வித்துகைள் (்வளோனகைப் 

�லைகலேகைழைங்ைளில  300 கி்ோம் 50 
ரூ�ோய்ககு கிக�ககும்)

 பநல கவக்ைோல

  60×30 பசை. மீ அளவிலேோை �ோலீத்தீன 
க�

 எத்தைோல (Ethanol)
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சீ.ே. சஙகீோ, ே. புே்னேஷ்ேரி
இளநினை நவளாண பட்டபடிப்பு இறுதியாணடு மாணவி்கள்,

கிருஷணா நவளாணனம மற்றும் ததாழில்நுடபக்கல்லூரி, உசிைம்படடி.
மினைஞ்சல்: sangeethasv1999@gmail.com

கட்டுரையாளரகள்:

 பதோய்வுப் �டக� (Rubber band)                                    

பயிர் தசையயும் முல்ற்ள் :
 முதலில  ைோய்நத பநலகவக்ைோல 

சுைோர் 1.5 கி்லேோ எடுத்து,சிறு துண்டுைளோை 
(5cm) பவட� ்வண்டும்,பினைர் இதகை 
பைோதிககும் நீரில 15 நிமி�ம் ்வைகவத்து 
பினபு, தண்ணீக் நீககி, ஈ்ப்�தம் உள்ளவோரு 
உலேர்த்த்வண்டும்.

 1.5 கி்லேோ கவக்ைோலுககு 300 கி்ோம் 
வித்து ் தகவப்�டும்.

 பினை ர்  � ோலித்தீன க�யின 
் ை ல பு ் த் கத  எ த் த ்ை ோ ல  மூலே ம் 
சுத்திைரிகை்வண்டும்,பினபு க�யின ஒரு 
முகையில முடிச்சு ் �ோடடு சுத்திைரிகைப்�ட� 
�குதிகய உடபு்றைோைத் திருப்பிக பைோள்ள 
்வண்டும்.

 இப்்�ோது, சிறு துண்டுைளோை பவடடி 
்வைகவத்து உளர்த்தப்�ட� கவக்ைோலிகை 
�ோலீத்தீன க�யின அடிப்�குதியின 5 cm  
உய்ம் வக் ஒரு அடுககு நி்ப்� ் வண்டும்.

 இதன ்ைல, சுறறி ைோளோன வித்கத 
தூவ ் வண்டும்.

 அதன பி்றகு மீண்டும் 5 cm உய்ம் 
வக் கவக்ைோல நி்ப்� ் வண்டும்.

 இ்த்�ோல 5 அடுககுைள் பசைய்ய 
்வண்டும் இறுதியில கவக்ைோல கவத்து 
நி்ப்பி க�யின ைறப்றோரு முகையிகை 
நீர் புைோவண்ணம் இருகை முடித்து ்�ோ� 
்வண்டும்.

 ைோளோன �யிர் பசைய்யப்�ட� க�ககுள் 
ைோற்்றோட�ம் புகுைோறு ஆங்ைோங்்ை துகளயி� 
்வண்டும்.

 முதல 15 நோடைள் இருடடில 
கவத்திருகை ்வண்டும்,ஈ்ப்�தத்கத 
தகைகவகை, ை்ப் �லேகையின ்ைல சைோககு 
விரித்து க�ைளுககுள் நீர் புைோவண்ணம் 
தண்ணீர் பதளிகை ் வண்டும்.

 16 ஆம் நோள் க�ைகள பவளிச்சைத்திறகு 
பைோண்டுவரும் முன பூச்சி தோககுதகளத் 
தவிர்கை ்வப்ப�ண்கணகய தண்ணீரில 
ைலேநது பதளிகை ் வண்டும்.

 20 முதல 25 நோடைளுககுள் முகளகை 
பதோ�ங்கி விடும், அடுத்த ஒரு வோ்த்தில 
அறுவக�ககு தயோ்ோகி விடும்.

 ஒரு �டுககையில இருநது 3 அலலேது 
4 முக்ற அறுவக� பசைய்வதன மூலேம் 1½ - 
2 கி்லேோ வக் ைைசூல ப�்றலேோம்.      
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தமிழநோடடில பதனகை சைோகு�டி 
பசைய்யப்�டும் ைோவட�ங்ைளில சைமீ� 
ைோலேைோை ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள ஈயின 
தோககுதல பதனகை ை்ங்ைளில அதிை 
அளவு ைோணப்�டுகி்றது. அலீ்்ோடிகைஸ 
ரூஜி்யோப�ர்கு்ளட�ஸ என்ற அறிவியல 
ப�யர் பைோண்� இநத ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள 
ஈ  2 0 0 4 - ம்  ஆண்டில 
ைத்திய அபைரிகைோவில 
உள்ள ப�களஸ எனனும் 
இ�த்தில முதன முதலேோை 
ை ண் � றி ய ப் � ட � து . 
இ ந தி ய ோவில  2 0 1 6 -
ம் ஆண்டு தமிழநோடடில 
ப� ோள்ள ோ ச் சி ,  ் ை ்ள ோ 
ைோநிலேத்தில சைங்ைைோச்்சைரி, 
் ை ோ ட � ய ம்  ஆ கி ய 
ைோவட�ங்ைளில பதனகை 
ை்ங்ைளில மிை அதிை அளவு 
தோககுதல பதன�ட�து. 

தென்னை ரூக�ோஸ் சுருள் தெள்்ளை  
ஈ ெோக்குெல் மற்றும் நிரெோ� மு்ை�ள்

தோ்ககுதல் மற்றும் அறிகுறி்ள்
ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள ஈயின 

வளர்நத ைறறும் இளம் குஞசுைள் பதனகை 
இகலேைளின அடிப்பு்றத்தில இருநது தைது 
கூர்கையோை வோய்�குதிகயக பைோண்டு சைோக்ற 
உறிஞசு உண்ணும். இவ்வோறு பதோ�ர்ச்சியோை 
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உண்ணும் ்�ோது இனிப்பு சுகவயுக�ய 
தி்வத்கத எச்சைைோை பவளியிடும். இநத 
தி்வம் கீழைட� இகலே அடுககுைளின 
்ைறபு்றத்தில விழுநது �்வி, அதன ்ைல 
ைருகைநி்ற பூஞசைோணம் வளர்நதுவிடும். 
இதைோல ை்த்தின ஒளிச்்சைர்ககை தக��டடு 
வீரியம் குக்றநது விடும். ்ைலும் சுருள் 
பவள்கள ஈ தோககுதல உள்ள ை்ங்ைளில 
எறும்புைள் ந�ைோட�த்கதக ைோணலேோம். 
எறும்புைள் பவள்கள ஈ பவளியிடும் இனிப்பு 
தி்வத்கத உண்�தறகு இம்ை்ங்ைளில 
ைோணப்�டும். 

வோழ்கல் சைரிதம் 
முதிர்நத சுருள் பவள்கள ஈ சிறிய 

அநதுப்பூச்சி ்�ோனறு 2 மிலலி மீட�ர் 
அளவில பவள்கள நி்ற இ்றககைைளு�ன 
ைோணப்�டும். முன இ்றககைைளில ைருகை 

நி்ற திடடு ைோணப்�டும். சைோம்�ல நி்ற 
ைண்ைகளக பைோண்�கவ. ஆண் பூச்சிைள் 
ப�ண் பூச்சிைகள வி� உருவத்தில சிறியதோை 
இருககும். முடக�ைள் நீள் வட� வடிவில 
0.3 மிலலி மீட�ர் அளவில பவண்கை 
ைலேநத ைஞசைள் நி்றைோை இருககும். முடக�ைள் 
சுருள் ்�ோன்ற அகைப்பில இகலேைளின 
கீழப்பு்றத்தில இ�ப்�டடிருககும். அதன்ைல 
பைழுகு பூச்சு ைோணப்�டும். முடக�ப்�ருவம் 
6-7 நோடைகளக பைோண்�து. குஞசுப்�ருவம்  
நோனகு வளர்நிகலேைகளக பைோண்�து. இதில 
முதல �ருவ குஞசுைள் ைடடு்ை நை்ககூடியது. 
இத் �ருவநிகலேக குஞசுைள் ஒ்் இ�த்தில 
அைர்நது பைோண்டு உண்ணும். பைோத்த 
குஞசுப்�ருவம் 27-28 நோடைகளக பைோண்�து. 
நோனைோம் �ருவ குஞசிறகு சூ்�ோ பியூ்�ரியம்  
எனறு ப�யர். இவறறிலிருநது முதிர்நத 
பூச்சிைள் பவளிவரும். வளர்நத பூச்சிைள் 20-
21 நோடைள் வக் உயி்்ோடிருககும். ரூ்ைோஸ 
சுருள் பவள்கள ஈயின பைோத்த வோழநோள் 55 

நோடைள் ஆகும்.

ததன்லன இர்ங்ளில் ரூந்ோஸ் 
சுருள் தவள்ல்ள ஈயின் தோ்ககுதல் 

ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள ஈயின தோககுதல 
குடக� இ்ை பதனகை ை்ங்ைளில அதிை 
அளவில ைோணப்�டும். பசைௌைோட ஆ்ஞசு 
குடக�, ை்லேசியன ைஞசைள் குடக�, 
ை்லேசியன �ச்கசை குடக�, பசைௌைோட ஆ்ஞசு 
குடக� x ் ைறகு ை�றைக் பநடக� ஆகிய 
இ்ைங்ைள் மிை அதிை தோககுதலுககு உள்ளோகும். 
்ைலும், பைநதோலி குடக� ைறறும் ்ைறகு 
ை�றைக் பநடக�, அ்சைம்�டடி பநடக� 
ஆகிய இ்ைங்ைள் முக்ற்ய ைத்திய த் 
ைறறும் குக்றவோை தோககுதலுககு உள்ளோகும் 
இ்ைங்ைள் ஆகும். 

மோற்று உணவுப்பயிர்்ள்

ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள ஈ சுைோர் 118 
வகையோை தோவ்ங்ைகள உண்ணககூடியது. 
வோகழ, பைோய்யோ, முள்ளு சீதோ, ைோ, 
ைறி்வப்பிகலே, புளிச்சைைோய், �லேோ ்�ோன்ற 
�லே �யிர்ைள் ைோறறு உணவு �யிர்ைளோை 
விளங்குகின்றை.

ரூந்ோஸ் சுருள் தவள்ல்ள ஈயின் 
இயற்ல் எதிரி்ள் 

சுைோர் ஆறுவகையோை ப�ோறிவண்டு 
சிறறிைங்ைள், �ச்கசைக ைண்ணோடி இ்றககை 
பூச்சிைளோை கிக்்சைோப�ர்லேோ ஜோஸட்்ோவி, 
ைலலே�ோ ப�ஸஜோர்டினஸி ைறறும்  சிவப்பு 
எறும்பு ்�ோன்ற இயறகை எதிரிைள் சுருள் 
பவள்கள ஈகய தோககி அழிகைககூடியது.  
குளவி இைத்கத சைோர்நத எனைோர்சியோ 
கு�்லேோபி என்ற ஒடடுண்ணி ரூ்ைோஸ 
சுருள் பவள்கள ஈகய அழிப்�தில முககிய 
�ங்குவகிககி்றது.
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ஒருஙகிலணந்த நமலோணலம 
முல்ற்ள்

 ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள ஈகய 
ைடடுப்�டுத்த ஏகைருககு இ்ண்டு வீதம் 
ைஞசைள் வண்ண விளககுப்ப�ோறிகய இ்வில 
7.00 ைணி முதல 11.00 ைணி வக் கவத்து 
ைவர்நது அழிகைலேோம். 

 விளகபைண்பணய் அலலேது பவள்கள 
கிரீஸ த�வப்�ட� ைஞசைள் வண்ண ஓடடும் 
ப�ோறிைகள (3 அடி நீளம், 1.5 அடி  அைலேம்) 
ஏகைருககு 10 வீதம் 

5 அடி உய்த்தில கவகைவும் அலலேது  
பதனகை ை்த்தின தண்டுப்�குதிகய சுறறி 
(5 அடி உய்த்தில) இநத ைஞசைள் வண்ண 
ஓடடும் ப�ோறிைகள கவத்தும் பவள்கள 
ஈகைகள ைவர்நது அழிகைலேோம். 

 மிை அதிை அழுத்தத்தில தண்ணீக் 
இகலேைளின அடிப்பு்றத்தில �டுைோறு பீய்ச்சி 
அடிப்�தன மூலேம் ஈகைள் ை்த்திலிருநது கீ்ழ 
விழுநதுவிடும். 

 ்வப்ப�ண்பணகய  ஒரு லிட�ர் 
தண்ணீருககு 5 மிலலி வீதம் ஓடடும் தி்வம் 

ஜெ. ராம்குமார், ப. ் ேணு்ேேன் மற்றும் ப. அருண்குமார்
நவளாணனம அறிவியல் நினையம்,

தமிழ் �ாடு நவளாணனமப் பல்்கனைக்கழ்கம்,
அருப்புகந்காடன்ட - 626 107.

கட்டுரையாளரகள்:

(1 மிலலி) ைலேநதும் பதளிகைலேோம்.

 �ச்கசைக ைண்ணோடி இ்றககை பூச்சி 
கிக்்சைோப�ர்லேோ ஜோஸட்்ோவி ஏகைருககு 400 
வீதமும், எனைோர்சியோ கு�்லேோபி குளவியோல 
தோகைப்�ட� பவள்கள ஈயின கூடடுப்புழுகைள் 
பைோண்� இகலே துண்டுைள் 10 ை்த்திறகு 
ஒனறு வீதம் பவளியி�்வண்டும்.

 சுருள் பவள்கள ஈகைளின தோககுதலேோல 
ஏற�டும் ைரும் பூசைணத்கத நீகை  கைதோ 
ைோவு  �கசை ைக்சைகலே  ஒரு லிட�ர் 
தண்ணீருககு 25 கி்ோம்  வீதம் ைலேநது  
இகலேைளின ்ைறபு்றத்தில  �டிநதிருககும்  
ைரும் பூசைணங்ைளின ் ைல நன்றோை �டும்�டி 
பதளிகைவும். பதளித்து 3-5 நோடைளுககுள் 
கைதோ ைோவு ைக்சைல பவயிலில ைோய்நது 
உறியும் ் �ோது ைரும் பூசைணங்ைளும் கூ�்வ 
உதிர்நது விடும்.

 ் ை றகூறி ய  ஒ ருங் கிகணந த 
்ைலேோண்கை முக்றைகளப் பின�றறும் 
்�ோது ரூ்ைோஸ சுருள் பவள்கள ஈயின 
தோககுதகலேக குக்றத்து பதனகை ை்ங்ைகளக 
ைோப்�ோற்றலேோம்.
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இயற்க மு்ையில் �ோடடுக் 
ககோயயோ சோகுபடி

குக்றவோை தண்ணீர் ் தகவ, குக்றவோை �்ோைரிப்பு பசைலேவு அ்த 
்ந்த்தில ைணிசைைோை வருைோைம் கிக�ப்�து  பைோய்யோ சைோகு�டியில 
தோன எனறு பசைோலகி்றோர் விருதுநைக் ் சைர்நத விவசைோயி பவள்களச்சைோமி. 
விருதுநைர் ைோவட�ம் ைலலேோங்கிணறுவிலிருநது மூனறு கி்லேோ மீட�ர்  
பதோகலேவில உள்ள நநதிகுண்டு  கி்ோைத்தில உள்ளது  பவள்களச்சைோமியின 
பைோய்யோ ்தோட�ம். இவர் லேக்ைோ 49, கதவோன பிங்க, லேலித் ப்ட, 
அர்ைோ கி்ன ்�ோன்ற  ்ைங்ைகள  �யிரிடடு வருகி்றோர். இவர் ்சைோயை 
உ்ம் �யன�ோடக� தவிர்த்து இயறகை முக்றயில பைோய்யோ சைோகு�டி 
பசைய்து அசைத்தி வருகி்றோர் என�து கூடுதல சி்றப்பு.

விவசோயின் அனுபவ பகிர்வு

 சைோகுபடி
ஒரு ஏகைர் �்ப்�ளவில நோடடு பைோய்யோ 

சைோகு�டி பசைய்வது குறித்து பவள்களச்சைோமி 
கூறிய தைவலைள் �ோ�ைோை இங்்ை...

பைோய்யோ சைோகு�டிககு பசைம்ைண் வண்�ல 
ைலேநத ைரிசைல ைண் ஏற்றது இது �ழப்�யிர் 
என�தோல எநத �ட�த்திலும்  ந�வு பசைய்யலேோம். 
இருநதோலும் ைகழ ைோலேைோை ஐப்�சியில ந�வு 
பசைய்வது சி்றநதது. ஓ்டி நீள அைலே ஆழத்தில 

குழி எடுகை ் வண்டும் ஒரு ஏகைர் நிலேத்தில 
170 குழிைள் வக் எடுகைலேோம் பு்ட�ோசி  
ைோதத்தில குழி எடுத்து 20 நோடைள் வக் 
ைோயவி� ்வண்டும். ந�வுககு ஒரு வரு�ம் 
வயதோை ைனறு ஏற்றது. ந�வுககு முநகதய 
நோள் ைோகலேயில குழிககுள் தண்ணீர்விடடு, 
ைறுநோள் ைனறுகவத்து ைண் அகணகை 
்வண்டும்.

ைனறிலிருநது நோனைடி சுற்றளவுககு 
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�ோத்தி்�ோலே எடுத்து, பிளோஸடிக தோளோல 
மூ�ோகைோை மூ�லேோம். இதைோல ைகளைள் 
வளர்வது தடுகைப்�டும். மூனறு ைோதங்ைள் 
வக் ஈ்ப்�தத்கதப் ப�ோறுத்து தண்ணீர் 
�ோய்ச்சிவநதோல ைடடும் ்�ோதும். நோனைோம் 
ைோதத்தில இ்ண்டு கூக� ைடகிய குப்க�, 
ஒரு சைடடி ்ைோழியு்ம் ஆகியவறக்ற 
அடியு்ைோைகவத்து, இ்ண்டு கை அளவு 
பதனகை நோர்கைழிகவயும் ்�ோடடு 
ைண் அகணகை ்வண்டும். மூன்றோம் 
ைோதத்திலிருநது 10 லிட�ர் தண்ணீரில 300 
மி.லி �ஞசைைவ்யோ, 10 லிட�ர் தண்ணீரில 
300 மி.லி ைலேகவக ைக்சைல ஆகியவறக்றக 
ைலேநது 15 நோள்ைளுககு ஒரு முக்ற சுழறசி 
முக்றயில கைத்பதளிப்� ோன மூலேம் 
பதளித்துவ் ் வண்டும்.

ஆ்றோம் ைோதம் பசைடியின தூரில 500 
கி்ோம் ைண்புழு உ்ம் கவகை ்வண்டும். 
அநத ைோதத்தில பூப்பூககும். அகதக 
கிள்ளிவி� ்வண்டும். 10-ம் ைோதத்தில 
பூககும் பூகவத்தோன ைோய்கைவி� ் வண்டும். 
ைோய் பிடிகைத் பதோ�ங்கியதும் ைோய்ப்பு 
அதிைரிகை, வோ்ம் ஒரு முக்ற 10 லிட�ர் 
தண்ணீரில 300 மி.லி மீன அமிலேம் ைலேநது 
கைத்பதளிப்�ோைோல பதளிகை ்வண்டும். 
அ�ர் �ச்கசை நி்றத்திலிருநது பவளிறிய 
அலலேது ைஞசைள் ைலேநத �ச்கசை நி்றைோை 
ைோறியதும் �ழுகைவி�ோைல பைோய்யோகவ 

அறுவக� பசைய்யலேோம். �ழுகைவிட�ோல �ழ 
ஈ, அணிலைள், �்றகவைளின தோககுதலேோல 
்சைதைக�யும்.

்வோத்து அவசியம்
ைவோத்து பசைய்வது அவசியம். ைவோத்து 

பசைய்தோல �கைக கிகளைள் அதிைைோகி, 
புதிதோைச் சிம்புவு�ன (தளிர்), பைோடடும் 
பூவுைோை ் வைைோை வரும். இதைோல ைோய்ப்பும் 
அதிைரிககும். அறுவக� முடிநதவு�ன 
ைவோத்துச் பசைய்ய ்வண்டும். ைவோத்து 
பசைய்த பி்றகு உ�்ை தண்ணீர்வி�ோைல 
ஐநது நோடைள் வக் வோ�விடடு தண்ணீர் 
�ோய்ச்சிைோல ் வைைோைத் தளிர்ககும்.

ைவோத்துககுப் பி்றகு, 10 லிட�ர் 
தண்ணீரில 300 மி.லி மூலிகைப்பூச்சிவி்டடி 
ைலேநது  கைத்பதளிப்� ோை ோல  ( ஏழு 
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நோள்ைள் இக�பவளியில மூனறு முக்ற) 
பதளிகை ்வண்டும். இதைோல, தளிர்ககும் 
புதுத்தளிர்ைளின பூ, பைோடடுைகளப் 
பூச்சித்தோககுதலிலிருநது ைோப்�ோற்றலேோம்.

்லலவ்க ் லரசைல்
200 லிட�ர் பைோள்ளவுள்ள பிளோஸடிக 

டி்ம்மில 10 கி்லேோ ைற்றோகழ, ஒரு கி்லேோ 
எலுமிச்கசை, ஐநது கி்லேோ பவள்களப் 
பூசைணி, இ்ண்டு கி்லேோ பசைம்�ருத்திப்பூ, 
500 கி்ோம் புதிைோ, ஒரு கி்லேோ பவறறிகலே 
ஆகியவறக்றச் சிறு துண்டுைளோை பவடடிப் 
்�ோ� ்வண்டும். அதனு�ன 10 கி்லேோ 
ைருப்�டடி அலலேது பவலலேத்கதத் தூளோககிப் 
்�ோடடு, 100 லிட�ர் தண்ணீர் ஊறறி, 

திைமும் ைோகலே, ைோகலே ்வப்�ங்குச்சியோல 
45 நோடைள் வக் கவத்திருநது ைலேககி 
வநதோல, ைலேகவக ைக்சைல தயோர். இகத 
வளர்ச்சியூககியோைப் �யன�டுத்தலேோம்.

இலல்க்ரு்லு்ககு இஞ்சி - 
பூணடு்க்லரசைல்

இகலே ைளில  த டி த் த  த னகை , 
இகலேகைருைல ஆகியகவ பதன�ட�ோல 
10 லிட�ர் தண்ணீரில 150 மி.லி இஞசி, 
பூண்டுகைக்சைல ைலேநது கைத்பதளிப்�ோைோல 
பதளிகை ்வண்டும். ஏழு நோடைளுககு ஒரு 
முக்ற எை இ்ண்டு த�கவ பதளித்தோ்லே 
்நோய் ைோறிவிடும். இஞசி, பூண்டு, �ச்கசை 
மிளைோய் ஆகியவறறில தலேோ 250 கி்ோம் 
எடுத்து உ்லில இடித்து, ஐநது லிட�ர் 
�சுைோடடுச் சிறுநீரில ஏழு நோடைள் ஊ்றகவத்து 
வடிைடடிைோல இஞசி-பூண்டுகைக்சைல தயோர்.

மீன் அமிலம்  தயோரிப்பு
உணவுககு ப்  � யன �� ோ த  மீன 

ைழிவுைளு�ன சைை அளவு �கை பவலலேம் 
்சைர்த்து ைலேகை ்வண்டும். இதகை ஒரு 
பிளோஸடிக வோலியில அலலேது �ப்�ோவில 
்�ோடடு ைோறறு புைோைல மூடி கவகை ் வண்டும். 
நோற�து நோடைள் ைழித்து ்தன ்�ோன்ற 
நி்றத்தில ஒரு தி்வம் வோலிககுள் இருககும். 
மீன ைழிவுைள் அடியி்லே்ய தங்கியிருககும். 
இநத தி்வத்திலிருநது பைடக� வோக� 
வீசைோது. �ழவோக� வீசும். இப்�டி �ழவோக� 
வீசிைோல மீன அமி்ைோ அமிலேம் தயோர் 
என�கதத் பதரிநது பைோள்ளலேோம். இவ்வோறு 
தயோர் பசைய்யப்�டும் மீன அமி்ைோ அமிலேத்கத 

200 மிலலி எடுத்து 10 லிட�ர் 
தண்ணீரில ைலேநது �யிர்ைளின 
்ைல பதளிகைலேோம். ஒரு முக்ற 
தயோர் பசைய்யப்�டும் மீன அமி்ைோ 
அமிலேத்கத 6 ைோத ைோலேம் வக் 
கவத்திருநது �யன�டுத்தலேோம் 
எனறு பவள்களச்சைோமி இயறகை 
முக்ற பைோய்யோ சைோகு�டி தைவலைள் 
குறித்து �கிர்நது பைோண்�ோர்

இ வ ரு � ன  ை து க ் 
்வளோண்கை ைலலூரி ைோணவிைள்  
�ோர்ைவி ,சைநதியோ, சைரிைோ,  சைோருலேதோ, 
ஷோலினி, சி்ைைோ ஆகி்யோர்  
பைோய்யோ சைோகு�டி ைறறும் ைைசூல 
குறித்து ் ைட�றிநதைர்.
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போலக்நகோடு அருநக  
நதனீ வளர்ப்பு குறித்து பயிறசி

நவளோண விரிவோக்கம்

போலேக்ைோடு அரு்ை எர்்ைஅள்ளி 
கி்ோைத்தில ் ைோகவ தமிழநோடு ் வளோண்கைப் 
�லைகலேகைழைத்தின கீழ இயங்கும் அதியைோன 
்வளோண்கை ைலலூரி ைறறும்  ஆ்ோய்ச்சி , 
ஓசூர் ைோணவர்ைள் ஊ்ை ்வளோண்கை 
அனு�வ �யிறசியின கீழ ்தனீ வளர்ப்பு 
குறித்து �யிறசி அளித்தைர்.

அதியைோன ்வளோண்கை ைலலூரி 
உதவி ்�்ோசிரியர் முகைவர். ஏழுைகலே 
ைறறும் அதியைோன ்வளோண்கை ைலலூரி 
ைோணவர்ைள் ஆைோஷ், இகளய ் ோஜோ, நவின 
குைோர், �ோண்டித் துக், பி்்ம் குைோர், சைதீஷ், 
விக்ைஷ், ைோர்த்திக, ்லேோ்ைஷ் ஆகி்யோர்  
பதனகை ைறறும் ைோந்தோட�த்தில 
்தனீ வளர்ப்பு குறித்து விவசைோயிைளுககு 
�யிறசியளித்தைர்.

இப்�யிறசியில, ் தனீ வளர்கை ் தகவயோை 
முககிய பதோழிலநுட�ங்ைள், பூச்சி ைறறும் 
்நோய் ைடடுப்�டுத்துவதறைோை முக்றைள், 
ைோலேநிகலேக்ைற� ் தனீ �ோதுகைோகை வழிைள் 
ஆகியகவ குறித்து விளககிைர்.

பயிர் ம்சூலில் நதனீ்க்ளின் பஙகு:
 ்தனீகைளோல �யிறு வகைப் �யிர்ைள் 

எண்பணய் வித்துகைள், ைோய்ைறிப் �யிர்ைள் 
ைறறும் �ழ ை்ங்ைளில அயல ைை்நதச் 
்சைர்ககை கூடுதலேோை நக�ப�றுகின்றது. 
குறிப்�ோை ஆப்பிள், ்�ரிகைோய், தர்பூசைணி, 
முலேோம் �ழம், எலுமிச்கசை ் �ோன்ற �யிர்ைளின 
�ழ ைைசூலும், �ழங்ைளின த்மும் கூடுவதறகு 
்தனீகைளின வ்வு ் தகவப்�டுகின்றது

 ்தனீகைளோல பவள்ளரி ைைசூகலே 
இ்டடிப்�ோகை முடியும். ்ைலும் ்ை்ட, 
முடக�க்ைோஸ, பவங்ைோயம் ்�ோன்ற 
ைோய்ைறிப் �யிர்ைளில த்ைோை விகதைகளக 
கூடுதலேோை உற�த்தி பசைய்யத் ்தனீகைள் 
உதவுகின்றை

 சூரியைோநதி, எள், ்�ய் எள் ைறறும் 
ைடுகு ் �ோன்ற எண்பணய் வித்துப்�யிர்ைளில 
உயர் ைைசூல ப�்றத் ்தனீகைள் ப�ரிதும் 
உதவுகின்றை. ்தனீகைளோல சூரியைோநதிப் 
�யிரில விகத ைைசூல கூடுவது�ன 
எண்பணய் சைத்தும், பு்த அளவும், விகத 
எக�யும், விகதைளின முகளப்புத் தி்றனும் 
கூடுகின்றது

 பதனைந ்தோப்புைளில ்தனீப் 
ப�டடிைகள கவப்�தோல பநடக� ்ைத் 
பதனகையில குரும்க� உதிர்வது குக்றநது 
ைோய் ைைசூல 13 விழுகைோடு கூடுகின்றது

 ்தனுகைோை ைடடும் ்தனீ வளர்ப்பு 
என்ற நிகலே ைோறி, ் ைகலே நோடுகுளில உள்ளது 
்�ோலே �யிரில அயல ைை்நதச்்சைர்ககை 
ஏற�டுத்துவதறைோைவும் திட�மிடடுத் 
்தனீ வளர்ப்பு நக�ப�ற்றோல தோன நோம் 
�யிர் ைைசூகலேக கூட� இயலும். வீரியக 
ைோய்ைறி விகத உற�த்திககும் ் தனீகைகளக 
கூடுதலேோைப் �யன�டுத்த ்வண்டும். 
ஒருங்கிகணநத �ண்கணயத்திலும் , 
இயறகை விவசைோயத்திலும் ்தனீ வளர்ப்க� 
்ைறபைோள்ளுவதன மூலேைோைவும் இநத 
்நோககை எட� இயலும்.

இப்�யிறசியில விவசைோயிைள் ைறறும் 
கி்ோை ப�ோதுைகைள்  ைலேநது பைோண்�ைர்.
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வேளாண கல்லூரி 
மைாணேர்கள் 
பயறு ே்ககளில் 
்ைவசாபியம் வி்த 
வேர்த்தி குறித்த 
சசயல் விளககம்.

தமிழ�ோடு 
நவ்ளோணலமப் 
பல்்லல்க்ழ்த்தின் 
கீழ இயஙகும் தஞ்சைோவூர் 
ஈச்சைஙந்ோட்லடை 
நவ்ளோணலம்க 
்ல்லூரி மற்றும் 
ஆரோயச்சி நிலலயத்தில் 
இறுதியோணடு பயிலும் 
மோணவர்்ள் தன்ஸ்ரோஜ், 
விஷ்ணு வியோஸ், 
விநவ்க, புவநனஸ்வரன், 
த்ௌதம்ரோஜ், 
கிருத்தி்க நரோஷன், 
கிருஷ்ணபிரசைோத், 
அஜித்குமோர், விஜயபோபு, 
சைோய ல்லோஷ் குமோர் 
ஆகிநயோர் கிரோமப்பு்ற 
விவசைோய பணி 
அனுபவத்திற்்ோ் திருச்சி 
அன்பில் தர்மலிங்ம் 
நவ்ளோணலம்க ் ல்லூரி 
மற்றும் ஆரோயச்சி 
நிலலயத்தில் தஙகி 
பூஙகுடி கிரோமத்தில் 
்்ளப்பணி நமற்த்ோணடு 
வருகின்்றனர். 
இந்நிலலயில் இவர்்ள் 
பூஙகுடி கிரோமத்தில் 
பயறு வல்்ளில் 
லரநசைோபியம்  உயிர் 
உர விலத ந�ர்த்தி 
குறித்த தசையல் வி்ள்க்ம் 
அளித்தனர்.

விதை நேர்த்தி செய்முதை

த மி ழ  ந ோ டு  ் வ ள ோ ண் கை 
�லைகழகைழைத்தோல உருவோகைப்�ட� 
க்்சைோபியம் சி ஆர்.யு -7, 3 �ோக்ைட 
(600 கி்ோம் / எக) ைறறும் தோவ் வளர்ச்சி 
ஊககிவிககும் �ோகடீரியோகைள் 3 �ோகபைட 
(600 கி்ோம் / எக) ைறறும் �ோஸ்�ோ�ோகடீரியோ 
3 �ோகபைட (600 கி்ோை / எக) உ�ன ைஞசி 
ைலேநது விகத ்நர்த்தி பசைய்ய்வண்டும் 
விகத்நர்த்தி பசைய்யோவிட�ோல, 10 �ோகபைட 
க்சை்சைோபியம் (2000 கி்ோம் / எக) ரூ.10 
�ோகபைட தோவ் வளர்ச்சி ஊககுவிககும் 
�ோகடீரியோகைள் (2000 கி்ோம் / எக) ைறறும் 
10 �ோகபைட �ோஸ்�ோ�ோகடீரியோ (2000 கி்ோம் 
/ எக) உ�ன 25 கி.கி பதோழு உ்ம் ைறறும் 
25 கி.கி.ைணலு�ன ைலேநது விகதப்�தறகு 
முனைோல இ�்வண்டும்.

�யனைள்:

இவ்வோறு உயிர் உ்ங்ைள் பைோண்டு 
விகத ் நர்த்தி பசைய்வதன மூலேம் ைண்ணில 
உள்ள தகழச்சைத்கத இநத நுண்ணுயிரிைள் 
�யரின ்வர்முடிச்சுைளுககு பைோண்டு 
்சைர்ககின்றை. ்ைலும்  ைற்ற சைத்துகைகள 
�யிருககு ் தகவயோை நிகலேயில கிக�கைச் 
பசைய்யும். இதன மூலேம் அதிை விகளச்சைகலே 
எட� இயலும்.

இதழ் - 37 | 23-04-2021 | சித்திரை 1 21



்கடை்நே மின்னேேழுக்கானே 
ோச்கர்்களின் ்கருததுக்கள்

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவனர் மற்றும் சி்றப்போசிரியர்

ஜசல்ேமுரளி,  Cell : 99407 64680

வடிவலமப்பு
சகதி டிளசன்ஸ், 
7299210855

நிர்வோ் ஆசிரியர்
மு.ஜெயராஜ்

அகரிசகதி இதழுககு விளமபைம ககாடுகக 99407 64680  
என்ை வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதாடரபு ககாள்ளலாம.

அன்புள்்ள ஆசிரியரு்ககு,

அகரி	்சகதி	இதழில்	கதகா்டர்நது	மவளகாணகம	்சகார்நத	அறிவிைல்பூர்வமகான	
த்வல்்கள	கவளியிட்டு	வருவது	மகிழ்சசி	அளிககி்றது.	்படிககும்	ம்பகாது	
ஆர்வத்கத	தூணடும்	வக்யில்	உளளது.	தங்ளுக்டை	்பணி	கமன்மமலும்	
சி்றக்	வகாழ்த்துகிம்றன்.

- ஜானகிராமன், மாம்பட்டி, அரூர்

	அகரி்சகதியில்	கதகா்டர்நது	உ்பமைகா்மகான	க்சய்தி்கள	க்காடுத்து	
வருகிறீர்்ள.	மகாடு	வளர்ப்பு	மறறும்	கதன்கன	்பரகாமரிப்பு	குறித்த	க்சய்தி்கள	
இன்னும்	அதி்ம்	எதிர்்பகார்ககிம்றன்.	கதகா்டர்நது	க்சைல்்ப்ட	வகாழ்த்து்ள.

- சந்திரசசகரன், ஆவத்துவாடி
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்ல.மீனோ 
உதவிப் நபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்), ஆர்.வி.எஸ். பதமாவதி நதாட்டக்கனைக ்கல்லூரி, திணடுக்கல்  

மினைஞ்சல் : l.meena2795@gmail.com

பரடப்பாளர:
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கார்டூன் ேழி வேளாண்மை
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vivasayam.org ல் கதாடரந்து 
கசய்திகரள படியுஙகள்.
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ஜசா.ஹரிஹரன்
இளநினை நவளாணனம இறுதியாணடு மாணவர், அணணாமனைப் பல்்கனைக்கழ்கம். 

மினைஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

பரடப்பாளர:
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள பல்வறு ்தரபபடட வாசகரகளிடம் 

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 36 இ்தழகள்ள 
சவற்றிகரமாக கடநதுள்ளது. விவசாயம் இளணய்த்ளம் மற்றும் விவசாயம் 
சசயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிநது ஏழாம் ஆண்டில அடி 
எடுத்து ளவத்திருக்கி்�ாம். ச்தாடரநது எங்கள்ள ்மம்படுத்திக் சகாள்ள 
உறுதுளணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் பயனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உங்களுளடய சந்்தகங்கள்ள எங்களின் முகபபக்கம் அலலது மின்னஞசல 
அலலது அளல்பசி வாயிலாகவும் ்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வ்ளாண் 
வலலுநரகளிடம் பதில சபற்று தீரவுகள்ள வழங்குகி்�ாம்.

ஒவசவாரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
சவளளிகிழளம காளல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்� எங்க்ளது 
இளணய்த்ளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் சசயலியிலும் மின்னி்தளழ 
சவளியிடுகின்்�ாம். என்வ எங்க்ளது சசயலிளய ்தரவி�க்கம் சசய்து 
ளவத்திருந்தால அது்வ உங்களுக்கு இ்தழ சவளியாவள்தயும் மற்� 
்வ்ளாண்ளம சாரந்த சசய்திகள்ளயும் அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் 
நீங்கள எளிதில எங்க்ளது மின்னி்தளழ படிக்க மற்றும் பின்பற்� முடியும். 
விவசாயிகளும், ் வ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரியரகளும், 
்வ்ளாண் ச்தாழில முளன்வாரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தங்களுளடய கருத்துக்கள, கடடுளரகள மற்றும் வி்ளம்பரங்கள்ள வழங்கி 
எங்கள்ள ் மம்படுத்திக்சகாள்ள உ்தவுமாறு ் கடடுக்சகாளகி்�ன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.

இதழ் - 37 | 23-04-2021 | சித்திரை 1 27


