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அ்சோலோ என்ோல் என்ன?? அதத ஏன வளேரக்்க ் வண்டும்?? 
எதற்கு வளேரக்்க ்வண்டும்?? எபபடி வளேரக்்க ்வண்டும்?? 
வளேரபபதோல் என்ன பயன ?? எனறு நித்னபபவர்களுக்கு இ்தோ 
உங்கள ் ்களவி்களுக்்கோ்ன பதில்.

தீவனம்

அவசநாலநா எனும் 
அற்புதம்

அச�ோலோ என்ோல் என்ன?
அச�ோலோ என்பது நீரில் மிதக்கும் ப்பரணி 

வகைகைச் �ோர்நதது. அச�ோலோ ப்பரும்்போலும் 
பெல் வைலில் வளரக்ைப்படும் தோவரம் ஆகும், 
அவவோறு வளரப்பதன மூலம் ைோற்றில் உளள 
கெடரஜகை (தகைச்�த்திகை) ச�ைரித்து 

பெற்்பயிரைளுக்கு அளிக்கும். அச�ோலோகவ 
உயிர உரமோைவும் ்பைன்படுத்துகிறோரைள 
விவ�ோயிைள. அச�ோலோவில் புரதச்�த்துக்ைள 
அதிைமோை இருப்பதோல் ை ோல்ெகைத் 
தீவைமோைவும் ்பைன்படுத்தலோம்.
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அச�ோலோவை ைளர்க்கும் முவ்கள்:
அச�ோலோகவ இரண்டு முகறயில் 

வளரக்ைலோம்.

1. பதோடடி முகற 

2. பெல் வைல் முகற

த�ோட்டி முவ்
்ததவபபடும் பபோருட்்கள :

 ்பசுஞ�ோணம் 

 சூப்பர ்போஸச்பட 

 அச�ோலோ (தோய் வித்து)

பசய்முத்

  ்பகுதிைோை நிைல் ்படும் இைத்தில் 
ஒரு ப�ண்ட நிலத்கத சதர்நபதடுக்ை 
சவண்டும்.

 அதில் 20 அடி நீளமும் 2 அடி அைல 
்போத்தி ைடை சவண்டும்.

  அதில் 2 இனச் ப�ம்மண்கண ்பரபபி, 
10 கிசலோ �ோணத்கத 20 லிடைர 
தண்ணீரில் ைல்நது பதளிக்ை சவண்டும்.

 பதளித்த பினைர 100 கிரோம் சூப்பர 
்போஸச்படகை ச்போை சவண்டும் .

 அதன பிறகு அகர அடி அளவிற்கு 
தண்ணீகர விை சவண்டும்.

 நீரின சமல் மறு்படியும் 100 கிரோம் சூப்பர 
்போஸச்படகை பதளிக்ை சவண்டும்.

 ைகைசியில் 8 கிசலோ அச�ோலோ தோய் 
வித்கத ்பரபபி விை சவண்டும்.

 ைோகல, மோகல இருசவகளயிலும் ெனகு 
ைலக்கி விை சவண்டும். அவவோறு 
ைலக்குவதன மூலம் பதோடடியில் உளள 
�த்துக்ைள அச�ோலோவிற்கு எளிதோை 
கிகைத்து சவைமோை வளர உதவும்.

 9 முதல் 12 ெோடைளுக்குள அச�ோலோ ்போத்தி 
முழுவதும் ்பைர்நது வளர்நதிருக்கும்.

 பூச்சி தோக்குதல் ஏசதனும் பதன்படைோல் 
5 மில்லி சவப்ப எண்பணய் 1 லிடைர 
தண்ணீரில் ைல்நது பதளிக்ைலோம்.

 ஒரு ெோளுக்கு 50 கிசலோ வகர அறுவகை 
ப�ய்ைலோம்.
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கட்டுரையாளர்:

ச.புனித்குமார், இளமறிவியல் வேளாண்ம மாணேர்,  
த�ான் வ�ாஸவகா வேளாண்மக் கல்லூரி, சகாயதவ�ாட்டம் – 631151. 

மின்்னஞசல் : punithkumars2018@gmail.com

தெல் ையல் ைளர்ப்பு முவ் :
பெல் ெோற்று ெைவு ப�ய்து முடித்த 7 

ெோடைளுக்குப பின அச�ோலோகவ வைலில் 
தூவி விை சவண்டும். தூவிை பின மூனறு 
வோரஙைளிசல அச�ோலோ ெனகு ்பைர்நது 
வளர்நதிருக்கும்.

பயன்கள :

 அச�ோலோ பெல் வைலில் வளரப்பதன 
மூலம் 2.5 ஏக்ைருக்கு 40-60 கிசலோ 
கெடரஜன தருகிறது.

 அச�ோலோ ைோல்ெகைைளுக்குத் தீவைமோைப 
்பைன்படுகிறது.

 அச�ோலோகவ உலர தீவைமோைசவோ 
்பசு்நதீவைமோைசவோ ைோல்ெகைைளுக்குப 
்பைன்படுத்தலோம்.

 இகத ைோல்ெகைைளுக்குத் தருவதோல் ்போல் 
உற்்பத்தி அதிைமோகிறது , ்போலில் உளள 
பைோழுபபுத் தனகமயும் அதிைரிக்கிறது, 
தீவைச்ப�லவும் குகறயும்.

 சைோழிைளுக்குத் தருவதோல் முடகையின 
அளவும் ,  ச ை ோ ழியின எகையும் 
அதிைரிக்கிறது.

 மீனைள மற்ற நீரத்தோவரஙைகள விை 
அச�ோலோகவ விரும்பி உண்ணும்.
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பசுபிக் வட ்ேற்கு ேற்றும் சில பகுதி்களில் உளளே ்போம் 
பழ வத்க்கதளே தக்்க கூடிய பூஞதச்களுள முக்கியேோ்ன ஒனறு 
மியூக்்கர (Mucor) பூஞதசயோகும். அதவ ்கோற்று, நிலம், நீர 
்போனறு நேது சுற்றுபபு்த்தில் அத்னத்து பகுதி்களிலும் பரவி 
்கோணபபடுகி்து. இநத வத்கயோ்ன பூஞதசயோ்னது ஸ்போர 
(Spore) எ்னபபடும் வித்துக்்கதளே ் தோற்றுவித்து ்கோற்றின மூலம் 
பரவுகி்து. இநத ்நோயோ்னது ஆபபிள, ்பரிக்்கோய், ஆரஞசு 
ேற்றும் சிட்ரஸ பழ வத்க்கதளே அதி்க அளேவு தோக்கி ்சதம் 
விதளேவிக்கின்து. அறுவதடக்கு பிநததய ் சமிபபின பபோழுது 
இநத ் நோயின தோக்்கம் மி்க அதி்க அளேவு பதனபடும்.

ந�ோய் நேலோண்ே

பழப்பயிர்களில் ஏற்படும் 
மியூக்கர (Mucor) 

அழு்கல் வ்நாயும் அதனை 
்கட்டுப்படுத்தும் முனற்களும்
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செோயக்கோரணி 
இ்நசெோய் மியூக்ைர க்பரி்போரமிஸ (Mu-

cor Pyriformis) எனற க�சைோகமசீடஸ 
வகுபக்ப �ோர்நத பூஞக�ைோல் உண்ைோகிறது. 
இ்நத பூஞக� சதோற்றுவிக்கும் பூ�ண 
இகைைள ்பைர்நது பமலிதோைவும் குறுக்கு 
சுவர இல்லோமலும் ைோணப்படும் .

அறிகுறிகள் 
 ச ெ ோ ய்  த ோ க் கி ை  ்ப ை ங ைளில் 

பவடடுக்ைோை  சதோற்றஙைள பதன்படும் 

 பவளகள அல்லது �ோம்்பல் நிற 
பூஞக� வளரச்சி பதன்படும் 

 அழுகிை நிகலயில் ்பைஙைள 
ைோணப்படும்.

 அழுகிை ஒரு ்பகுதியில் இரு்நது மற்ற 
்பகுதிக்கும் அழுைல் ்பரவக்கூடும்.

செோய பரை உகந� கோல நிவல 
 அறுவகையின ச்போது ஏற்்படும் 

ைோைஙைள இ்நத பூஞக�யின நுகைவிற்கு 
மிகு்நத வழிவகை ப�ய்கினறது.

 பவப்பநிகல  20 °C  மற்றும் அதிை 

புகைப்பை ஆதோரம் :  
(Achour Amiri et al., 2020)

ைோற்றின ஈரப்பதத்தின ச்போது மிை சிறப்போை 
முகறயில் தோக்ைத்கத உண்ைோக்கும்.

த�ோற்று மற்றும் செோய சுழற்சி 
    மியூக்ைர மண்ணின மூலம் ்பரவும் செோய் 

கிருமிைோகும் . இது ப்போதுவோை ்பைத்சதோடை 
மண்ணின சமல் அடுக்கில் விழு்நத ்பைஙைள 
மற்றும் குபக்பைளில் உயிரவோழ்கிறது. 
சமலும் ்பை சதோடைஙைளில் உளள பூச்சிைள, 
்பறகவைள மற்றும் எலிைளின மீதும் பதோற்று 
ஏற்்படுத்தி உயிரவோழும் தனகம உகைைது.

செோய கட்டுப்போடு 
 ்பைத்சதோடைஙைளில் உளள செோய் 

தோக்கிை இகலைள மற்றும் குபக்பைகள 
அைற்றுவதன மூலம் செோய்க்கிருமி ்பரவகல 
தடுக்ைலோம்.

 குசளோரின நீரில் செரத்தி ப�ய்வதன 
மூலம் செோயிகை ைடடுப்படுத்தலோம்.

 ்பைஙைளில் ைோைஙைள ஏற்்படுவகத 
தவிரப்பதன மூலம் இ்நசெோயிகை ்பைஙைளில் 
ைடடுப்படுத்தலோம்.

மனி�ர்கவளத் �ோக்கும் கருப்பு 
பூஞவ� மியூக்கரிலிருநது போதுகோக்க 
முனத்னச�ரிக்வக ெடைடிக்வக 

 மண்ணின மூலம் ்பரவும் இ்நத 
செோைோைது தற்ச்போது எதிரபபு �க்தி குகற்நத 
மக்ைகளசை ப்பரும்்போலும்  தோக்கி வருகினறது. 

 தூசு நிகற்நத ்பகுதிைளில் சவகல 
ப�ய்வகத தவிரத்தல் அல்லது முைக்ைவ�ம் 
அணிதல். 

 சதோடை சவகலைளின ச்போது 
முழுக்கை �டகைைள, கையுகறைள மற்றும் 
ைோலுகறைகள அணிவதன மூலம் இ்நத 
செோயில் இரு்நது தற்ைோத்துக் பைோளள முடியும். 

 சமலும் உைகல தூய்கமைோை ்போரத்துக் 
பைோளள சவண்டும்.

 சதோடை ைழிவுைகள முகறைோை 
அைற்ற சவண்டும் அல்லது மக்ைச்ப�ய்ை 
சவண்டும்.

கட்டுரையாளர்:

மு.கிருஷ்ணமூர்த்தி, உ�விப்  வ�ராசிரியர்,   
�யிர் வ�ாயியல் து்ை, பி.ஜி.பி வேளாண்ம மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,  

�ாமக்கல் 637 405. மின்்னஞசல் krishnaagrocin84@gmail.com
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வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடித்து  
editor@agrisakthi.com-க்கு  
சீக்கிரம் அனுப்பி பரிளச வெல்லுங்க.

சென்ற இதழில்... 
படங்களை ெரியா்க சபாருத்தியவர் 
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ேணவளம்

வேளேோண்தேக்கு மி்கவும் அடிபபதடக் ்கோரணியோ்க அதேவது ேண் ஆகும். 
்கோலத்திக்்்கற்ப பதோழில்நுட்பங்கள பல வளேரநதோலும் ேண் ேற்றும் அதத்னச் 
சோரநத பண்பு்களின அடிபபதடயி்ல்ய பயிர்கள வளேரக்்கபபடுகின்்ன. 
மூலபபபோருட்்கள (முதனதேபபோத்்கள), நிலஅதேபபு, ்கோலம், ்கோலநிதல 
ேற்றும் உயிரி்னங்கள ஆகியதவ ேண் உருவோவதற்கு முக்கிய ்கோரணி்களேோ்க 
அதேகி்து. ேனிதர்கள வளேரவதற்கு ஊட்டச்சத்துக்்கள எவவளேவு முக்கியே்னதோ்க  
்கருதபபடுகி்்தோ, அததப ் போல்வ பயிர்கள வளேரவதற்கும் ேண்ணிலுளளே 
ஊட்டச்சத்துக்்கள பபரும்பங்கோ்க ்கருதபபடுகி்து. பபோதுவோ்க ேண்ணிலுளளே 
்பரூட்டச்சத்துக்்களேோ்ன தநட்ரஜன, போஸபரஸ, பபோட்டோசியம், ்கோல்சியம், 
பேக்னீசியம், ்கநத்கம் ேற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்்களேோ்ன துத்தநோ்கம், இரும்பு, 

தமிழ்நாட்டின் மண் வளங்கள் 
மற்றும் அதனைச் சநார்நத 
வவளநாண் பயிர்கள் பற்றிய 

சிறப்பு பநாரனவ
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தோமிரம், ேோங்கனீசு, ்போரோன, ேோலிபடி்னம் 
ஆகியதவ்களின அளேதவப பபோறுத்து 
பயிர்களின வளேரச்சி தீரேோனிக்்கபபடுகி்து. 
ேண் பரி்சோதத்னக்கு ஏற்்வோறு இவவத்க  
ஊட்டச்சத்துக்்கள, இயற்த்க ேற்றும் பசயற்த்க  
உரங்கள மூலேோ்க ேண்ணிற்கு இடபபடுகி்து. 
ேண்ணோ்னது அதன உருவோக்்கம், நி்ம் ேற்றும் 
ேண் து்கள்களின அளேவு ஆகியதவயின 
அடிபபதடயில் பல வத்க்களேோ்கப பிரிக்்கலோம். 
தமிழ்கத்தில் உளளே முக்கியேோ்ன ேண்வத்க்கள 
பற்றியும் அதில் வளேரக்்கபபடும் பயிர்கள 
பற்றியும் ்கோண்்போம்.

�மிழெோட்டிலுள்ள மண் ைவககள் 
1. வண்ைல் மண் 

2. ப�ம்மண்

3. ைரி�ல் மண் 

4. ப�ம்ப்போகற  மண் (அ) �ரகள மண்.

1. ைண்டல் மண் (Alluvial soil)
மண் துைளைளோைது நீரின மூலமோை 

அடித்துச் ப�ல்லப்படடு ்படிவதன  
ைோரணமோை உருவோகிறது. அதிை மைசூல் 
தரக்கூடிை வளமோை மண். ப்போதுவோை 
இவவகை மண்ணில் ப்போடைோசிைம், 
பமக்னீசிைம் ஊடைச்�த்துக்ைள அதிை 
அளவிலும் ்போஸ்பரஸ �த்து குகறவோைவும் 
உளளது.  வண்ைல் மண்ணோைது 
த மி ழ் ெ ோ ட டி ன  ஆ ற்று ப ்ப டுக ை 
்பகுதிைளோை தஞ�ோவூர, திருவோரூர, 
ெோைப்படடிைம், திருச்சி, ைரூர, விழுபபுரம், 
ைைலூர, சிவைஙகை, இரோமெோதபுரம், 
திருபெல்சவலி மற்றும் ைனனிைோகுமரி 
ம ோவடைஙைளில் அதிை அளவில் 
ைோணப்படுகிறது.     

உை்நத ்பயிரைள: பெல், ைரும்பு, ்பருத்தி, 
வோகை, ்பைறு வகைைள, மக்ைோச்ச�ோளம், 
்பைஙைள மற்றும் ைோய்ைறிைள. 

ேண்டல் மைண

ட்டல்்டா பகுதிகளில் ேண்டல் மைண
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2. த�ம்மண் (Red soil)            
ப�ம்மண்ணோது அதிை மற்றும் மிதமோை 

பவப்பநிகல உளள ்பகுதிைளிலும் குகறவோை 
மகைபப்போழிவு உளள ்பகுதிைளிலும் 
ப்பரும்்போனகமைோை ைோணப்படுகிறது. குகற்நத 
அளவிலோை நீகரசை தக்ை கவத்துக் பைோளளும். 
ஆைோல் சவைமோை நீகர உறிஞசிக்பைோளளும் 
தனகமயுகைைது. இரும்புச்�த்து ்பரவல் 
அதிைமோை இருப்பதோல் சிவபபு மற்றும் 
்பழுபபு நிறஙைளில் சதோற்றமளிக்கிறது. 
சமலும் ப்போடைோசிைம் அதிைமோைவும், 
கெடரஜன மற்றும் ்போஸ்பரஸ �த்துக்ைகள 
குகற்நத அளவிலும்  பைோண்டுளளது. இது 
இரு ப்போகற ப�ம்மண், மணற்்போஙைோை 

ப�ம்மண், வளம் குகற்நத ப�ம்மண், ஆைம் 
குகற்நத ப�ம்மண், ஆைமோை இருப்போகற 
ப�ம்மண் எை வகைப்படுத்தப்படுகிறது. 
தமிைைத்தில் ப்பரும்்போனகம ்பகுதிைளில் 
ப�ம்மண்சண அதிைமோை (62 �தவீதம்) 
உளளது.  தமிழ்ெோடடில் ஈசரோடு, ெோமக்ைல், 
ச�லம், திண்டுக்ைல், சைோைம்புத்தூர, திருபபூர, 
மதுகர, திருவண்ணோமகல, சவலூர, 
சிவைஙகை மோவடைஙைளில் அதிை அளவில் 
ைோணப்படுகிறது.  

உ்கநத பயிர்கள: சைழ்வரகு, ச�ோளம், 
ைரும்பு, ்பருத்தி, ்பைறுவகைைள, ைைகல, 
மு்நதிரி.

3. கரி�ல் மண் (Black soil)
ைரி�ல் மண்ணோைது அதிை அளவில் 

நீ ரிகை த க் ை  கவத்துக்பை ோ ளளும் 
்பண்புகைைது. அதிை்பட�மோை 85 �தவீதம் 
வகர ஈரப்பதத்கத தக்ை கவத்துக்பைோளளும். 
ைரிை நிறத்தில் ைோணப்படும் இம்மண் 
சைோகை ைோலத்தில் குகற்நத ஈரப்பதத்தின 
ைோரணமோை பவடிபபுைன இருக்கும் . 
இதில் சுண்ணோம்புச்�த்து, பமக்னீசிைம், 
ப்போடைோசிைம் உைர்நது ைோணப்படுகிறது. 
தமிைைத்தில் 12 �தவீதம் ைரி�ல் மண் ்பர்நது 
ைோணப்படுகிறது. தூத்துக்குடி, விருதுெைர, 
புதுக்சைோடகை, மதுகர, திண்டுக்ைல், 
சைோைம்புத்தூர, சதனி, ப்பரம்்பலூர, அரிைலூர 
மற்றும் இரோமெோதபுரம் ஆகிை மோவடைஙைளில் 
ப்பரும்்போனகமைோை ைோணப்படுகிறது. 

உ்கநத பயிர்கள: பெல், தோனிைப்பயிரைள, 

டசமமைண

கரிசல் மைண
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்பருத்தி, ைரும்பு, எண்பணய்ப ்பயிரைள,  
்பயிறுவகைைள, ஆமணக்கு, சிடரஸ வகை 
்பைஙைள, ைோய்ைறிைள.

4. �ரவள மண் (Laterite soil)
இம்மண் அதிை மகைபப்போழிவு மற்றும் 

அதிை பவப்பநிகல உளள ்பகுதிைளில் 
ைோணப்படுகிறது .  இரும்பு ஆக்க�டு 
அளவோைது அதிைமோை இருப்பதோல் ப�ஙைல் 
சிவபபு நிறமோை உளளது. இதில் இரும்பு, 
அலுமினிைம், மோஙைனீசு ஆகிை �த்துக்ைள 
மிகுதிைோைவும் கெடரஜன, ப்போடைோசிைம் 
ஆகிை �த்துக்ைள குகறவோைவும் உளளது. 
இகவ மிைவும் குகறவோை 3 �தவீதம் எனற 

டேடிப்பு்டன் காணப்படும கரிசல் மைண

அளவில் தமிைைத்தின சில ்பகுதிைளில் 
பதன்படுகிறது. குகறவோை வளம் பைோண்ை 
இவவகை மண் மகலப்பகுதிைளோை ஊடடி, 
பைோகைக்ைோைல் ்பகுதிைளிலும் ைோஞசிபுரம், 
தஞ�ோவூர , ெோைப்படடிைம், தரமபுரி, 
திருவளளூர மோவடைஙைளிலும் ப்பருமளவில் 
ைோணப்படுகிறது.

உ்கநத பயிர்கள:  மகல ்பகுதிைளில் 
சதயிகல, ைோபபி, ரப்பர, மிளகு, மு்நதிரி,  
சைோசைோ ஆகிை ்பயிரைளும் �மமோை ்பகுதிைளில் 
பெல், வோகை, பதனகை, ்போக்கு மரம் ஆகிை 
்பயிரைளும் ெனறோை வளரும்.
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உைர் மண்
இகதத்தவிர தமிைைத்தின ைைசலோரப 

்பகுதிைளிலும், உளமோவடைஙைளின சில 
்பகுதிைளிலும் உவர நீர ்போய்ச்சுவதன 
மூலம ோ ைவும் ,  ைைல்நீ ர  உடபுகுதல் 
ைோரணமோைவும் உவர மண் (Saline soil) 
உருவோகிறது. இம்மண்ணில் ச�ோடிைம், 
ைோல்சிைம், பமக்னீசிைம், �ல்ச்பட, குசளோகரடு 

அைனிைள அதிைமோை ைோணப்படும். இகவ 
்பயிரைளின வளரச்சிகை ைடடுப்படுத்தி 
மைசூல் குகறவதற்கு ைோரணமோை இருக்கிறது.   
இம்மண்ணில் உை்நத ்பயிரைளோை பதனகை, 
்பருத்தி மற்றும் உவரக்ப தோஙகி வளரக்கூடிை 
ரைஙைகளத் சதர்நபதடுத்து ்பயிரிைலோம்.   

கட்டுரையாளர்கள்:

த.க�ாகுல், 
மு்்னேர் �ட்டப்�டிப்பு மாணேர், மண அறிவியல் 
மற்றும் வேளாண வேதியியல் து்ை, அணணாம்ைப் 
�ல்க்ைக்கழகம், சி�ம்�ரம். 
த�ா்டர்பு எண : 9047753176. 
மின்்னஞசல் : gokuldharmalingam0@gmail.com 

மு்்னேர் பி. பூங்�ாடி, 
வ�ராசிரியர், மண அறிவியல் மற்றும் வேளாண வேதியியல் 
து்ை, அணணாம்ைப் �ல்க்ைக்கழகம், சி�ம்�ரம். 
மின்்னஞசல் : ppoonkodi68@gmail.com

உேர் மைண
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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புதிய யுக்திகள்

கடநத பல ஆண்டு்களேோ்க ் வளேோண் விதளேபபோருட்்கதளே தரம் பிரித்து 
விற்பத்ன பசய்வது, விதல நிரணயம் ேற்றும் ப்கோளமுதல் பசய்வதில் பல 
நதடமுத் பிரச்சித்ன்கள உளளேது. குறிபபோ்க அறுவதடக் ்கோலங்களில் 
அதி்கபபடியோ்ன அறுவதட பசய்யபபட்ட தோனியங்கதளே குறுகிய ்கோலத்தில் 
ப்கோளமுதல் பசய்ய ்வண்டியது அவசியம்.  தற்்போததய பல பருவேோற்று 
பிரச்சித்ன்கள (Climate Change Issues), விவசோயக் ப்கோளமுததல 
்கடுதேயோ்க போதித்து விவசோயி்களின வோழ்வுரிதே்கதளே போதிக்கும் நதடமுத் 
சூழல் நிலவுகி்து. எ்ன்வ ்வளேோண் விதளேபபோருட்்கள ப்கோளமுததல 
முத்பபடுத்துவதும், துரிதபபடுத்துவதும் ேற்றும் பணபபரிேோற்்ங்கதளே 
உட்னடியோ்க ் ேற்ப்கோளவதும் நதடமுத் ் ததவயோ்க உளளேது.  

வவளநாண் 
வினளபபநாருட்்கனள  

தரம் பிரிப்பதில் புதிய ் வீை 
பதநாழில்நுட்பம் அறிமு்கம்
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இத்தகைை சூைகல ைருத்தில் 
பைோண்டு தற்ச்போது சவளோண் 
ெ வீ ை  ப த ோ ழி ல் நு ட ்ப த் கத 
அடிப்பகைைோைக் பைோண்ை “Ag 
Next” எனற புதிை சவளோண் துவக்ை 
நிறுவைம் (Startup) ைணினிப 
்போரகவ (Computer Vis ion), 
நிறமோகல ்பகுப்போய்வு (Spectrum 
Analysis), ப�ைற்கை நுண்ணறிவு 
(Artificial Intelligence) ச்போனற 
ெவீை பத ோழில்நுட்பஙைகள 
அடிப்பகைைோைக் பைோண்ை ஒரு புதிை 
பதோழில்நுட்ப ைடைகமபக்பக் பைோண்டு 
சவளோண் ப்போருடைளின தரத்கத 30 
பெோடிைளில் நிரணைம் ப�ய்கிறது. தற்ச்போது 
மருத்துவ துகறயில் ்பைன்படுத்தப்படும் 
ஸ சைன  ை ருவி ைள  ச ்ப ோ ல்  இஙகு 
சவளோண் விகளப்போருடைள ஆய்விற்கு 
உட்படுத்தப்படடு, உைைடிைோை தர நிரணை 
�ோனறிதழ் வைஙைப்படுகிறது.  குறிப்போை 
்போலில் ப�ய்ைப்படும் ைலப்பைஙைள, திைமோை 

பைோழுபபு இல்லோதது ச்போனறகவ உைைடிைோை 
50 மில்லி ்போகல பைோண்டு ச�ோதிக்ைப்படடு 
ைண்டுபிடிக்ைப்படும்.

தற்ச்போது இபபுதிை ெவீை பதோழில்நுட்பம் 
இ்நதிைோவில் உளள ்பல ப்பரிை ்போல் 
நிறுவைஙைளில் வருைத்திற்கு 320 
மில்லிைன லிடைர ்போகல ச�ோதகை 
ப�ய்ை ்பைன்படுத்தப்படுகிறது.  சமலும் 
அரிசி, சைோதுகம, ்பயிரவகைப ்பயிரைள, 
சதயிகல, வோ�கைப ப்போருடைள, எண்பணய் 
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வித்துக்ைள, மக்ைோச்ச�ோளம் மற்றும் ைோல்ெகை 
தீவைஙைளின தரத்கத ஆய்வு ப�ய்ை 
அதிைளவில் ்பைன்படுத்தப்படுகிறது.  இ்நத 
தர ச�ோதகை ச�கவைள ைோவும் ைடைண 
அடிப்பகையில் (Subscription Services) 
சமற்பைோளளப்படுவதோல் இபபுதிை துவக்ை 
நிறுவைம் மிைபப்பரிை அளவிலோை தரவுைகள 
(Data) ்பல்சவறு சவளோண் ப்போருடைளுக்கு 
பைோண்டுளளது.  ்போலில் மடடும் 35,000 ்போல் 
மோதிரிைள, ்பல லட�ம் சதயிகல மோதிரிைகளக் 
பைோண்ை மிைபப்பரிை தர ைடைகமபக்ப 
உருவோக்கி விவ�ோை விகளப்போருடைளின 
தரம், அவற்கற நிரவோைம் ப�ய்யும் அலகுைள 
மற்றும் இதகை அடிப்பகைைோைக் பைோண்டு 
உருவோக்ைப்படும் தர வகர்பைம் (Qual-
ity Maps) ச்போனறகவைகளக் பைோண்டு 
்பல மதிபபு கூடடும் பதோழில்ைள துவஙை 
சதகவப்படும் ப்பரிை அளவிலோை தரவுைகள 
பைோண்டுளளது.

உலக சைளோண் �நவ�வய 
செோக்கிய விரிைோக்க பயணத்தில்:

தற்ச்போது உலை �்நகதயில் சவளோண் 
விகளப்போருடைளுக்கு ெல்ல �்நகத 
வோய்பபுைள உளள சூைலில் இ்நதிை 
விகளப்போருடைளின தரம் குறித்த ெம்பிக்கை 
்பற்றோக்குகற (Trust Deficit) அதிை அளவில் 
ைோணப்படுகிறது.  இதைோல் ்பல விவ�ோை 
ப்போருடைளுக்கு அதிைப்படிைோை ஏற்றுமதி 
�்நகத வோய்பபுைள இரு்நத ச்போதும் இதகை 
ெோம் முகறசை ்பைன்படுத்தி அதிைளவு 
அ்நநிை ப�லோவணி (Foreign Exchange) 
மற்றும் சவகல வோய்பபுைகள உருவோக்ை 
முடிைவில்கல. தற்ச்போகதை இக்ைடைண 
அடிப்பகையிலோை புதிை ெவீை தரம் பிரிக்கும் 
பதோழில்நுட்பஙைகளப ்பைன்படுத்தி 
சவளோண் விகளப்போருடைகள எளிதோை 
தரம் பிரித்து, சமகல ெோடுைளுக்கு குறுகிை 

ைோலத்தில் எளிதோை ஏற்றுமதி ப�ய்ை முடியும். 
தற்ச்போது சதயிகல ஆரோய்ச்சி கமைத்துைன 
சமற்பைோளளப்படை 2018ஆம் ஆண்டு 
முதலோை பதோழில் கூடடு ைோரணமோை 
வைகிைக்கு மோநிலஙைளில் சுமோர 600 சதயிகல 
உற்்பத்திைோளரைளின சதயிகல தரம் நிரணைம் 
ப�ய்ைப்படடு அவரைளில் சிறு சதயிகல 
உற்்பத்திைோளரைள கூை அதிை விகலக்கு 
தஙைளின சதயிகலகை விற்்பகை ப�ய்ை 
வழிவகை ப�ய்ைப்படடுளளது.  இதைோல் 
மதிபபுக் கூடைல் �ஙகிலியில் இகணயும் 
அகைவரும் ்பைனப்பறும் ெகைமுகற 
ைோணப்படுகிறது.  தற்ச்போது இ்நதிை சவளோண் 
ஆரோய்ச்சி குழுமம் (Indian Council of 
Agricultural Research) தனனுகைை புதுகம 
வளரச்சி பதோழில் முகைசவோர ைடைகமபபு 
வோயிலோை நிதி ஆதோரஙைகள வைஙகி இபபுதிை 
சவளோண் விகளப்போருடைகள தரம் பிரிக்கும் 
பதோழில்நுட்பத்திற்கு உதவி வரும் சூைலில் 
எதிைோலத்தில் இபபுதிை பதோழில்நுட்பம் 
இ்நதிை சவளோண் விகளப்போருடைளின 
விற்்பகை, மதிபபுக் கூடைல் மற்றும் ஏற்றுமதி 
ப�ய்ை ப்பரிை அளவில் துகணபுரியும் 
என்பதில் �்நசதைம் இல்கல.

கட்டுரையாளர்கள்:

மு்்னேர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இ்ணப் வ�ராசிரியர், வேளாண விரிோக்கத 
து்ை, வேளாண புைம், அணணாம்ைப் 
�ல்க்ைக்கழகம், சி�ம்�ரம்.  
மின்்னஞசல்: trajpravin@gmail.com  
த�ா்டர்பு எண: 9486385423

சீ.�திகரசன், ஆராய்ச்சி மாணேர், 
வேளாண விரிோக்கத து்ை,  
வேளாண புைம், அணணாம்ைப் 
�ல்க்ைக்கழகம், சி�ம்�ரம்.  
மின்்னஞசல்: kathiresankathir66@gmail.com  
த�ா்டர்பு எண: 8760305077
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பூச்சி 
நேலோண்ே

தற்்போது இநதியோ  முழுவதும்  பபரும் அச்சுறுத்தலோ்க 
இநத ேோ தண்டு துதளேபபோன (ப்டோபசரோ ரூூஃ்போேகுலோட்டோ, 
பசரோம்தபசி்ட: ் ்கோலி்யோபபடரோ) உருேோறி வருகி்து. ்கடநத 
பத்து ஆண்டு்களில் பல ஆயிரம் ேோ ேரங்கள இதன தோக்குதலி்னோல் 
்கோவு வோங்கபபட்டுளளேது. வயதோ்ன ேரங்கதளே ேட்டும் தோக்கி 
வநத தண்டுபபுழு  தற்பபோழுது அத்னத்து ேரங்கதளேயும் தோக்்கத் 
பதோடஙகியளளேது. பபோதுவோ்க நவம்பர முதல் டிசம்பர ேோதங்களில் 
இதன போதிபபு அதி்கேோ்க இருக்கும். 

மோ �ண்டு துவளப்போனின அவமப்பு 
மற்றும் ைோழக்வக சுழற்சி

பூச்சியின வோழ்க்கைச் சுைற்சி �ரோ�ரிைோை 
ஒரு வருைம் ஆகும். ்பருவமகை பதோைக்ைத்தின 
ச்போது  முடகை இை பதோைஙகுகினறை.  
இதன  முடகைைள ்பள்பளப்போை பவளகள 
நிறத்தில், நீள வடை  வடிவில், 5-7 மி.மீ 
நீளத்தில் ைோணப்படுகினறை. ெனகு வளர்நத 

மநா மரத்தில்  தண்டு 
துனளப்பநானை 

்கட்டுப்படுத்தும் முனற்கள்

புழுக்ைள  9 - 10 ப�.மீ நீளத்தில்  சிறிது மஞ�ள 
ைல்நத பவளகள நிறத்தில், தகலப்பகுதி 
�ற்று அைனறு ்பழுபபு நிறத்தில் ைோணப்படும். 
சுமோர ஆறு மோதஙைள வகர புழுவோை 
இரு்நது தண்டு ்பகுதிகை துகளயிடடு 
்போதிபக்ப ஏற்்படுத்துகிறது. பிறகு 20-25 
ெோடைள கூடடுபபுழுவோை இரு்நது, வண்ைோை 
மோற்றமகைகிறது. ெனகு வளரச்சிைகை்நத 
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வண்டு ப்பரிைதோைவும் ைடிைமோை முன 
இறக்கைைகளயும் பைோண்டிருக்கும். சிைபபு 
நிற புளளிைள முன இறக்கையில் ைோணப்படும்.

�ோக்கு�லின அறிகுறிகள்
வண்டுபபுழுக்ைள மர ்படகைக்கு உள 

்பகுதிகை �ோபபிடடு மரத்தின உள்பதியில் 
ஒரு சுரஙைப்போகத(Tunne l) ச்போனற 
அகமபக்ப ஏற்்படுத்துகினறை. இ்நத 
நிகலயில் எ்நத வித அறிகுறியும் பவளியில் 
பதரிவதில்கல. சிறிது ெோடைளுக்குப 
பிறகு தோன துகளக்ைப்படை ்பகுதியின 
கீசை மரத்கதச்சுற்றிலும் மரத்தூளைளும் 
புழுவின ைழிவுைளும் ைோணப்படும். அதகைத் 
பதோைர்நது  இகலைள மஞ�ள நிறத்திலும், 
கிகளைள வோைத்பதோைஙகி இறுதியில்  மரம் 
முழுவதும் ைோய்்நது விடுகினறை.  

சமலோண்வம முவ்கள்
 ்பைத்சதோடைஙைகள சுத்தமோை 

கவத்திருக்ை  சவண்டும்.

 ச�தமகை்நத பூச்சிைோல் தோக்ைப்படை 
்பகுதிைகள நீக்கி விை சவண்டும் அல்லது 
எரித்து விடைோல் கூடுதல் சிறபபு .

 இரும்புக் ைம்பி / பைோக்கிைகள 
்பைன்படுத்தி ்போதிக்ை்படை தண்டுத் 
துகளைளிலிரு்நது  வண்டு அல்லது 
புழுக்ைகள  அழிக்ைலோம்.

 மகைக்ைோலத்தின துவக்ைத்தில்  
்பதிகை்நது ெோள  இகைபவளியில் 0.04% 
குசளோரக்பரி்போஸ 20 ஈ.சி (2 மில்லி / லிடைர 
தண்ணீர) பைோண்டு  தண்டு ்பகுதியில் 
பதளிக்ை சவண்டும்.

 20 கிரோம் ைோரப்பரில் ்பவுைகர 1 லி 
தண்ணீரில் ைல்நது மரத்தின அடியிலிரு்நது 
3 அடி உைரத்தில் வண்ணம் பூ� சவண்டும். 
இதைோல் ப்பண் வண்டின முடகையிடும் 
தனகம தடுக்ைப்படுகிறது.

 ்போதிக்ை்படை துகளைகள சுத்தம் 
ப�ய்து, 0 .5% கைக்சளோரசவோஸ 76 
ஈசி (5 மில்லி / லிடைர) ைகர�லில் 
ஊறகவத்த ்பஞக� கவத்து, ைளிமண்கை  
பைோண்டு துகளைகள மூை சவண்டும் (அ) 
ைோரச்போபியூரோன குருகண மரு்நகத ஒரு 
துகளக்கு 5 கிரோம் வீதம் ப�லுத்திை பினபு 
ைளிமண் கவத்த துகளகை அகைத்து விை 
சவண்டும்.

கட்டுரையாளர்:

ப. பிரவீன்குமார், 
முதுநி்ை வேளாண்ம �ட்ட�ாரி, ஊ்னததூர், வசைம் மாேட்டம். 

மின்்னஞசல்: pkmagriculture@gmail.com
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உணவும் 
உழவும்

“சுழன்றும்ஏர்ப் பின்்னது உலகம் அத்னால்
உழந்தும் உழவே தலல”
எனறு ஈரடியில் உல்க நியதிதய உணரத்திய வளளுவர, உல்கத்தோர 

அத்னவரும் பி் பதோழில்்கதளே பசய்தோலும், அவர்கள உணவுக்்கோ்க 
உழவதர்ய சோரநதிருக்்க ்வண்டும். ஆத்கயோல் எவவளேவு துனபம் 
்நரநதோலும் உழ்வ ததலயோய பதோழில் எனறு கூறியது எக்்கோலத்துக்கும் 
பபோருநதும் எனபது ேறுக்்க முடியோத உண்தே.

உண்டி ப்கநாடுத்வதநான்  
உயிர ப்கநாடுத்வதநாவை...

மனிதன ெோசைோடி வோழ்க்கையிலிரு்நது 
மீண்டு நிகலைோை வோழ்க்கைக்கு மோறிை 
ச்போது தன வோழ்வோதோரத்திற்ைோை விவ�ோைம் 
ப�ய்ை பதோைஙகிைோன. தன சதகவைகள 
பூரத்தி ப�ய்ை விவ�ோைம் ப�ய்ை பதோைஙகி 
தற்ச்போது விவ�ோைம் என்பது விகளப்போருள 

ஆக்ைப்படடு எதிரைோலத்தில் எவவோறு 
இருக்கும் என்பசத சைளவிக்குறிைோை 
நிகலயில் உளளது. முற்ைோல சூைலில், 
உற்்பத்தி ப�ய்ைப்படை உணவு தோனிைஙைள 
மக்ைளின சதகவகை நிகறவு ப�ய்வதோை 
இரு்நதது. ்போரம்்பரிை விகதைகள பைோண்டு 
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இைற்கை உரஙைகள ்பைன்படுத்தி உணவு 
தோனிைஙைகள உற்்பத்தி ப�ய்து செோய் 
பெோடியினறி வோழ்்நது வ்நதோன. ைோலம் ச்போை 
ச்போை மனிதன ஒவபவோனறோை ைண்ைறிை 
ஆரம்பித்தோன. மண்ணில் சிக்கி முக்கி ைற்ைகள 
உரசி பெருபக்ப ைண்டுபிடிப்பதில் பதோைஙகி, 
தற்ச்போது விண்ணில் விவ�ோைம் ப�ய்யும் 
சூைல் உளளதோ என்பகத ஆய்வு ப�ய்யும் 
அளவிற்கு விஞ்ோைமும் பமய்்ோைமும் 
வளரச்சி ப்பற்றுளளது. 

இருபபினும் இனகறை சூைலில் 
உணவுதோனிை ்பற்றோக்குகற ஏற்்படடுளளது 
இதற்கு மக்ைள பதோகை ப்பருக்ைமும் 
விவ�ோை நிலத்தின �ரிவும் தோன முதனகம 
ைோரணஙைளுள ஒனறோை ப�ோல்லப்படுகிறது. 
உலை மக்ைள பதோகையில் இ்நதிைோ சீைோவிற்கு 
பிறகு இரண்ைோமிைத்தில் உளளது. உணவு 
தோனிை உற்்பத்தியிலும் ெம்ெோடு உலை அளவில் 
இரண்ைோமிைம் இருபபினும், தற்ச்போகதை 
உணவுதோனிை உற்்பத்தி வருஙைோலஙைளில் 
ச்போதுமோ ? எனறோல் நிச்�ைமோை ச்போதோது.

விவ�ோயி ச�ற்றில் கை கவத்தோல் 
தோன ெோம் ச�ோற்றில் கை கவக்ை முடியும் 
எனற நிகலயிரு்நதும் ெோம் ச�ற்றில் கை 
கவக்ை ஆக�ப்படுவதில்கல ைோரணம் ஏசைோ 
?.. அனகறை மனிதன விவ�ோயி எனறு 
ப�ோல்வதில் ப்பருமிதம் பைோண்ைோன, இனசறோ 
?.. ெம் ெோடகை ஆண்ை மனைரைள கூை 
விவ�ோயி சீரகுகல்நதோல் அர�ன சீரகுகலவோன 
எை அறி்நது விவ�ோயிைகள சமனகமயுைன 
ெைத்திைோரைள. முற்ைோல ச�ோைர ைரிைோலன 
ைல்லகணகை ைடடி நீகர சதக்கிகவத்து 
்போ�ை வ�திைகள சமம்்படுத்திைோர. அ்நநிை 
்பகைபைடுபபின மூலம் ெம் ெோடு அ்நநிைர 
வ�ம் சிக்கிைோலும் அவரைள விவ�ோைத்திற்கு 
ப�ய்த ்பஙகு அளப்பறிைது. ெம் ெோடடின ப�ல்வ 
வளத்கத ைண்டு விை்நது மூலப்போருடைகள 
ெம்மிைமிரு்நது ஏற்றுமதி ப�ய்து �்நகதப 
ப்போருளோை மோற்றி மீண்டும் ெம்மிைசம 
விற்்பகை ப�ய்து ெம் ெோடகைசை �்நகதைோை 
ஆஙகிசலைரைள மோற்றிைோரைள. ஆஙகிசலை 

ஆடசியில் விவ�ோைம் விகளப்போருள 
ஆக்ைப்படடு நிலம் விற்்பகை ப்போருளோை 
மோற்றப்படைது. ஆஙகிசலைரைள தஙைள 
சதகவக்ைோை பைோண்டுவ்நத சில புதிை 
பதோழில் நுட்பஙைள எதிர்போரோத விதமோை 
ெம்ெோடடின வளரச்சிக்கும் ப்பரிதும் உதவிைது. 
இரு நூற்றோண்டு ஆஙகிசலை பிடியிலிரு்நது 
விடு்படடு சுத்நதிரம் ப்பற்று இனறு ெோம் 
மகிழ்ச்சிைோை வோழ்கிசறோம். 

இக்ைோலசூைலில் மோறும் மக்ைள பதோகைக்கு 
ஏற்ற்படி உணவுதோனிை ்பற்றோக்குகறகை 
ச்போக்ை அதிை விகளச்�ல் தரக்கூடிை விகத 
ரைஙைள, பூச்சி மற்றும் செோய் தோக்கிைோலும் 
தோஙகிக்பைோளளக்கூடிை தனகம, விகளச்�கல 
அதிைரிக்ைக்கூடிை நுண்ணூடை உரஙைள, 
அைரெைவு முகற, குகற்நத நீர சதகவ எை 
ெம் விஞ்ோை மூகளகை உ்பசைோகித்து 
்பல உணவு உற்்பத்தி புரடசிைகள ப�ய்து 
வருகிசறோம். சில �மைஙைளில் ெமக்ைோை 
செோய்ைகளயும் கூைசவ கூடடி வருகிசறோம்.

மனிதன தன அடிப்பகை சதகவயிலிரு்நது 
ஆக� ்படிப்படிைோய் பதோைஙகி ச்பரோக� எனற 
நிகலக்கு வ்நதோன. உண்ண நிகைக்கும் 
மனிதன, இ்நத உணவு உற்்பத்திக்கு ைோரணம் 
ைோர ? எை நிகைப்பதும் இல்கல, விவ�ோைம் 
ப�ய்ை நிகைப்பதும் இல்கல. இனறு சில 
்படித்த ்படைதோரிைள விவ�ோைம் ப�ய்வகத, 
சிலர அரிதோய் ்போரத்து, அகத �மூை 
ஊைைஙைளில் ப்பருகமைோய் இருக்கிறது 
எை ைருத்து கூறுவகதசை செோக்ைமோை 
பைோண்டிருக்கினறைர. விவ�ோைம் ெோம் 
ப�ய்தோல் எனை ? எை சி்நதிப்பது இல்கல. 
எவவளவு தோன விஞ்ோைமும் பமய்்ோைமும் 
வளர்நதோலும் உணவினறி வோை முடிைோது, 
உைவரினறி உணகவ ப்பற முடிைோது 
எனறு ெோம் உணரும் ைோலம் வரும். அனறு 
விவ�ோயி பைௌரவிக்ை்படுவோன, விவ�ோைம் 
சமனகமைோை பதோழிலோை உருமோறும். அனறு 
சதோனறும் உண்டி பைோடுத்த உைவன ெமக்கு 
உயிர பைோடுத்தவன தோன எனறு.

கட்டுரையாளர்:

கு.முத்துபாலா,  
இளநி்ை வேளாண்ம �ட்ட�ாரி, புதுக்வகாட்்ட மாேட்டம்.  

த�ா்டர்பு எண : 7639299249 மின்்னஞசல் : muthug131@gmail.com 
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ந�ோய் 
நேலோண்ே

குேரி ேோவட்டத்தில் ரபபர ேரம் வளேரபபு ஒரு பிரதோ்னத் பதோழிலோகும். 
இஙகுளளே ரபபர ேரங்களில் ஏற்படும் ்நோய்்களில் மி்க முக்கியேோ்னது 
இதல உதிரதல் ்நோயோகும். ரபபர ேரங்களில் ஏற்படும் இதல உதிரதல் 
்நோதயக் ்கட்டுபபடுத்தும் வழி முத்்கள குறித்து இஙகுக் ்கோண்்போம்.

செோய்க் ைோரணி :
இ்நசெோய் ஃக்பசைோபசதோரோ ்போல்மிசவோரோ 

எனறப பூ�ணத்தோல் சதோற்றுவிக்ைப 
்படுகிறது .  இதன பூ�ண இகைைள 
குறுக்குச் சுவரைள இல்லோமலும், நிறமற்றும், 
திசுவகறைளுக்கு இகைசையும் ைோணப்படும். 
இகைைளிலிரு்நது சதோனறும் உறிஞசும் 
உறுபபுைள திசுவகறைளுக்குடப�னறு 
பூ �ணத்திற்கு  சவண்டிை உணவுப 
ப்போருடைகளக் கிரகித்துக்பைோளளும். பூ�ண 
இகைைள ெனகுக் கிகளத்துப ்பைர்நது 
வளர்நது செோய்த் தோக்ைப்படை ்பகுதிைளின 
சமற்்பரபபில் பமல்லிை ்பஞசு இகைைள 
ச்போல் வளர்நதிருக்கும். 

செோயின அறிகுறிகள்:
 இ்நசெ ோயின முக்கிை அறிகுறி 

இகலைள ப்பருமளவில் உதிரதலோகும். 

இரப்பர மரங்களில் ஏற்படும் 
இனல உதிரதல் வ்நாய் 

வமலநாண்னம முனற்கள்

இகலைளில் முதலில் சிறிை வடை 
வடிவ �ோம்்பல் நிறபபுளளிைள சதோனறும். 
புளளிைள சில திைஙைளில் விரிவகை்நது, 
ஒழுஙைற்றப புளளிைளோை மோறும். ்பலப 
புளளிைள ஒனறோை இகண்நது இகலைளில் 
ப்பரிைப ்படகைைகளத் சதோற்றுவிப்பசதோடு 
மடடுமல்லோமல், இகலக் ைோம்பிலும் ்பரவும். 
செோய்த் தோக்ைப்படை இகலைள விகரவில் 
உதிர்நது விடும். சமலும் செோய்த் தோக்ைப்படை 
இகலைளிலிரு்நது அழுகிை துரெோற்றம் 
வீ�க்கூடும். செோயின தீவிரம் அதிைமோகும் ச்போது 
இளம் கிகளைளும் தோக்ைப்படும். இவவோறு 
செோய்த் தோக்ைப்படை ரப்பர சதோடைஙைளின 
நிலப்பரபபில் உதிர்நத இகலைள சிவபபுக் 
ைம்்பளம் விரித்தோற்ப ச்போனறத் சதோற்றத்கத 
ஏற்்படுத்தும். இ்நசெோய் ரப்பர மரஙைளில் 
ஜூன முதல் ஆைஸட மோதக் ைோலஙைளில் 
அதிதீவிரமோை இருக்கும். இதைோல் ரப்பர 
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மரஙைளிலிரு்நதுப ப்பறப்படும் ரப்பர ்போலின 
அளவும், தரமும் ்போதிக்ைப்படடுப ப்பருமளவு 
இைபபு ஏற்்படுகிறது.    

செோயப் பரவும் வி�மும் பரவுை�ற்கு 
ஏற்் கோலநிவலகளும்: 

செோயின தீவிரம் அதிைமோவதற்கு அதிை 
ஈரப்பதமும் அதிை நீரும் அவசிைம். ைோற்றில் 
ஈரப்பதம் 80 �தவீதத்திற்கு அதிைமோைவும், 
பவ ப ்பநிகல  2 8 . 9 0  ப �ல்சிைஸ ,  
ெோபளோனறுக்கு குகற்நதது 2.5 மி.மீ 
மகைபப்போழிவும், சூரிை பவளிச்�ம் 3 
மணி செரத்திற்கும் குகறவோை இருக்கும் 
ச்போது இ்நசெோய் எளிதில் ரப்பர மரஙைகளத் 
தோக்ைக்கூடும். செோய்க்ைோரணி ்படகைைளின 
அடிபபுறத்திலும் மண்ணிலும் நீண்ை ைோலம் 
தஙகியிரு்நது, மகைக் ைோலம் வ்நததும் 
ரப்பர மரஙைளில் செோகை உண்ைோக்கும். 
பூ�ணம் சதோற்றுவிக்கும் பூ�ண இகைைளும், 
்போலிைக் ைலகவயிைோல் சதோற்றுவிக்கும் 
ஊஸச்போர வித்து உறுபபுக்ைளும், செோய்ப 
புதிதோைத் சதோனறக் ைோரணமோகினறை. ைோற்று, 
மகைச்�ோரல், பூச்சிைள ச்போனறவற்றோல் 
ஸச்போர ோனஜிைோ வித்துபக்பைள ஒரு 
மரத்திலிரு்நது சவறு மரஙைளுக்கு எடுத்துச் 

ப�ல்லப்படடு, இரண்ைோம் ்பட�மோை செோய்ப 
்பரவுகிறது.

சமலோண்வம முவ்கள்:
இ்நசெோய்த் தோக்குதலிலிரு்நது ரப்பர 

மரஙைகளக் ைோப்பற்றுவதற்கு, செோய் 
வருவதற்கு முனைசர மரு்நதுத் பதளிக்ைலோம். 
ச்போரசைோக் ைலகவ 1 �தம் அல்லது தோமிர 
ஆக்ஸிக் குசளோகரட பூ�ணக் பைோல்லி 
மரு்நகத, பதன - சமற்கு ்பருவ மகை 
ஆரம்பிக்கும் முனைர ஒரு முகறயும், ்பருவ 
மகை ஆரம்பித்தப பினைர புதிதோை தகைைள 
பதோைரும் ச்போது மறு்படியும் பதளிப்பதன 
மூலம் செோய் வரோமல் ைடடுப ்படுத்தலோம். 
சதோடைத்தில் விழு்நதுளள செோய்த் தோக்ைப்படை 
இகலைகள அவவபச்போது அைற்றி விை 
சவண்டும். சமலும் PB 217, GT 1, RR 
II – 105 ச்போனற செோய் எதிரபபுத் திறன 
பைோண்ை இரைஙைகள �ோகு்படி ப�ய்ைலோம். 
ரப்பர அதிைளவில் ்பயிரிைப்படும் ்பகுதிைளில் 
டிசரோனைள (குடடி விமோைம்) மூலம் மரு்நது 
பதளிக்ைப்படுகிறது. இதற்கு ஃக்பக்ைோல் 
எனற பூ�ணக் பைோல்லிகை ஏக்ைருக்கு 
2 லிடைர வீதம் ச�ோைோ எண்கணயுைன 
ைல்நதுத் பதளிக்ைப ்படுகிறது.

வ�ாய்த் தாககப்பட்்ட மைரஙகளில் இ்ைகள் உதிர்ந்துக காணப்ப்டல்    

கட்டுரையாளர்கள்:

மு்்னேர். T.சுதின் ராஜ்,
உ�விப் வ�ராசிரியர் - �ாேர வ�ாயியல் 
து்ை, அணணாம்ைப் �ல்க்ைக்கழகம்,
அணணாம்ை �கர் – 608002
 த�ா்டர்பு எண: 9442029913

கு.விககனேஷ,
மு்்னேர் �ட்டப் �டிப்பு மாணேர் - �ாேர 
வ�ாயியல் து்ை, அணணாம்ைப் 
�ல்க்ைக்கழகம், அணணாம்ை �கர் – 
608002. த�ா்டர்பு எண: 8248833079 
மின்்னஞசல் – lakshmikumar5472@gmail.com
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1. தமிழகத்தின் பெருமெபான்்மையபான ெகுதிகளில் உள்ள மைண் வ்க எது?

2. பவற்றி்ை இ்ை கருகல் ந�பாய்க்கு எதிர்ப்புத் திறன் பகபாண்்ட ரகம எது?

3. தபாக்கபாளியில் ெச்சை கபாய்ப்புழுக்கபான பெபாரு்ளபாதபார ஆரமெ நசைதநி்ை என்ன?

4. மைபாமைர தண்டு து்்ளப்ெபான் எநத குடுமெத்்த நசைர்நதது?

5. அநசைபாைபா பதபாட்டி தயபார் பசைய்யுமநெபாது அடி உரமைபாக ஜின்க் சைல்நெட் இ்ட நவண்டும. 

(சைரி / தவறு)

6. ப�ல் ெயிரி்ட ஏற்ற மைண் வ்ககள யபா்வ?

7. “உண்டி பகபாடுத்நதபான் உயிர் பகபாடுத்நதபாநன” என்று கூறியவர் யபார்?

8. இரப்ெர் மைரத்தில் ஏற்ெடும இ்ை உதிர்தல் ந�பா்ய உண்்டபாக்கும கபாரணி.  

(பூஞ்சை / ெபாக்டீரியபா / ் வரஸ்)

9. தக்கபாளியில் கபாய்ப்புழு்வ கட்டுப்ெடுத்த ஊடுெயிரபாக ெயிரி்ட நவண்டிய மைைர் எது?

10. இரப்ெர் இ்ை உதிர்தல் ந�பாய்க்கு ந�பாய் எதிர்ப்பு திறன் பகபாண்்ட ரகஙகள யபா்வ?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி
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கோய்ப்புழு 
நேலோண்ே

தக்்கோளி ஒரு முக்கிய ்கோய்்கறிப பயிரோகும். இதன அறிவியல் பபயர 
்சோலோ்னம் தல்்கோபபரசிக்்கம் ஆகும். இதன தோய்கம் பதன அபேரிக்்கோ ேற்றும் 
வட அபேரிக்்கோ ஆகும். இநதியோவிற்கு ஐ்ரோபபியர மூலேோ்க தக்்கோளி பரவி 
இருக்்கலோம் எ்ன வரலோறு உண்டு. தக்்கோளி உற்பத்தியில் சீ்னோ முதலிடமும், 
இநதியோ மூன்ோவது இடத்திலும் உளளேது. இதவ அதி்க அளேவில் தவட்டமின 
எ ேற்றும் சி ப்கோண்டுளளேது. தக்்கோளியில் உளளே பீட்டோ ்க்ரோட்டின போரதவ 
்்கோளேோறு்கதளேத் தடுக்கி்து. தமிழ்நோட்டில் திண்டுக்்கல், தருேபுரி ேற்றும் 
கிருஷணகிரி ேோவட்டங்களில் அதி்க அளேவு சோகுபடி பசய்யபட்டு ்கரநோட்கம் 
ேற்றும் ்்கரளேோவிற்கு ஏற்றுேதி பசய்யபபடுகி்து. ஆ்னோல் தற்்போது 
தக்்கோளியில் பச்தச ்கோய்புழுக்்கள தோக்்கம் அதி்கம் பதனபடுகி்து. ஆதலோல்  
்கோய்பபுழுக்்களின ்சத அறிகுறி்கள ேற்றும் ்கட்டுபபடுத்தும் முத்்கள பற்றி 
இக்்கட்டுதரயில் ்கோண்்போம். 

தக்கநாளியில்  
பச்னச ்கநாய்ப்புழுக்கனள 
்கட்டுப்படுத்தும் முனற்கள்
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ச�� அறிகுறிகள்:
 முடகையில் இரு்நது பவளிவரும் 
முதல்நிகலபபுழுக்ைள இகலைகள 
உண்ணும்.

 மூனறோம் நிகலபபுழுக்ைள ைோய்ைகள வடை 
வடிவில் துகளயிடடு உட்பகுதிைகள 
உண்ணும்.

 புழுவின  தகலப்பகுதி மடடும் ைோயினுள 
நுகை்நதும் மற்றும் மற்ற உைற்்பகுதி 
ைோய்க்கு பவளிசை ைோணப்படும்.

 ைழிவுைள பவளிசை தளளப்படடு ைோயின 
சமற்்பகுதியில் ைோணப்படும்.

 ஒரு புழுவைோது 2 முதல் 8 ைோய்ைகள 
ச�தப்படுத்துகிறது.

ைோழக்வக சுழற்சி:
 பூச்சிைள ்பழுபபு நிறத்திலும், முன 

இறக்கைைள ப�ம்்பழுப்போைவும் , 

பின இறக்கை பவண்கம நிறத்திலும் 
ைோணப்படும்.

 ப்பண் பூச்சிைள முடகைைகள இகலைள 
மற்றும் பூ பமோக்குைள ஆகிைவற்றின 
சமல் இடும்.

 2 முதல் 4 ெோடைள ைழித்து மஞ�ல் நிற 
இளம் புழுக்ைள பவளிசை வரும்.

 பினபு 15 முதல் 24 ெோடைள ைழித்து ெனகு 
வளர்நது ்பச்க� நிறமோை மோறிை பின 
மண்ணிற்குள ப�னறு கூடடுபபுழுவோை 
உருமோறும்.

 கூடடுபபுழு ்பருவம் 10 முதல் 15 ெோடைள 
ஆகும்.

 முடகையிரு்நது அ்நதுபபூச்சி பவளிவர 
�ரோ�ரிைோை 30 முதல் 35 ெோடைள 
சதகவப்படுகிறது.

பச்தச ்கோய்பபுழு: பெலி்்கோ்வரபோ 
ஆரமிஜிரோ.
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இது தக்ைோளியில் அதிை ச�தத்கத 
விகளவிக்கும் பூச்சிைோகும். இகவ ்பருத்தி, 
மக்ைோச�ோளம், ்பறுவகைைள, சூரிைோை்நதி, 
பவண்கை மற்றும்  மிளைோய் ஆகிை   
்பலவகைைோை ்பயிரைகள தோக்குகிறது.                        

பபோருளேோதர ஆரம்ப ் சதநிதல: 10 சதம் 
்கோய்்கள போதிபபு.

கட்டுப்படுத்தும் முவ்கள்:
 சைோகை உைவு ப�ய்து கூடடுபபுழுக்ைகள 

அழிக்ைலோம்.

 எதிரபபு திறன பைோண்ை இரைஙைளோை 
ரூ்போலி, சரோமன மற்றும் பூ�ோ பரடபிளம் 
்பயிரிைலோம்.

 தோக்ைப்படை ைோய்ைள மற்றும் புழுக்ைகள 
ச�ைரித்து அழிக்ைலோம்.

 எக்ைருக்கு 12 இைக்ைவரச்சிப ப்போறிைகள 
அகமக்ைலோம்.

 டிகரக்சைோகிரம்மோ கைலோனிஸ எனற 
முடகை ஒடடுண்ணிகை எக்ைருக்கு 
50000 எனற அளவில் விைலோம்.

 கிகரச�ோபச்பரலோ ைோரனிைோ எனற இகற 
விழுஙகிகை எக்ைருக்கு 50000 எனற 
அளவில் ெைவு ப�ய்த 30ம் ெோள முதல் 
வோரம் ஒருமுகற விைசவண்டும்.

 எச்.எ. என.பி.வி எனகிற ்போலிஷிடசரோசிஸ 
கவரஸ@ 3.0மி.லி/லிடைர எனற 
அளவில் ைல்நது பதளிக்ைலோம்.

 ச்பசில்லஸ துரசிைோனசிஸ@2கி/லிடைர 
எனற அளவில் பதளிக்ைலோம்.

 ைவரச்சி ்பயிரோை 16 வரிக�  தக்ைோளி 
ப�டிக்கு 1 வரிக� ஆபபிரிக்ைன �ோம்நதி 
ப�டிைகள ்பயிரிைலோம்.

 சவப்பபைோடகை ைகர�ல் 5 �தம் 
அல்லது சவப்ப எண்பணய் 3 �தம் 
பதளிக்ைலோம். 

 ஐ்நதிகலக் ைகர�ல் எனற இைற்கை 
பூச்சி விரடடிகை 300 மி.லி/10 லிடைர  
தண்ணீரில் ைல்நது பதளிக்ைலோம்.

 எமோசமக்டின ப்பனச�ோசைட 1கிரோம் / 
1லிடைர ( அல்லது) ஸபிசைோடசைோரம் 
1 மி . லி  /  லி ட ை ர  ( அ ல்லது ) 
க்சளோரனடரோனலிபுசரோலி 1 மி.லி /
லிடைர பதளித்து ்பைன ப்பறலோம்.

கட்டுரையாளர்கள்:

இரா.்ெயசங�ர்மூர்த்தி 
(முதுநி்ை வேளாண்ம �ட்ட�ாரி) வகாழிப்�டடு, 
விழுப்புரம் மாேட்டம். 
்கவ�சி: 8940475344, 
மின்்னஞசல்: agrijay102@gmail.com 

இரா.்ெங�கேஷ
(இளநி்ை வேளாண்ம �ட்ட�ாரி) 
த�ாற்�்டாக்குறிச்சி, களளக்குறிச்சி மாேட்டம். 
்கவ�சி: 8667339761, 
மின்்னஞசல்: agrivenkatesh20@gmail.com 
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�ேநத மின்னேதழுக�ானே 
ொச�ர்�ளின் �ருத்துக�ள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவ்னர ேற்றும் சி்பபோசிரியர

்சல்ெமுரளி

வடிவதேபபு
சகதி டிசசன்ஸ், 
7299210855

நிரவோ்க ஆசிரியர
மு.்ெயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பைம ககாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதாடர்பு ககாள்ளலாம.

அனபுளளே ஆசிரியருக்கு,

அக்ரி சக்தி இதழ் இன்னும் வயல்வளி சார்நத மற்றும் விவசாயிகளின் 
அனுபவஙகளை ்வளியிட்ால மமலும் பலருக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். 
்தா்ர்நது விவசாயம் சார்நத பயிற்சிகளை வழஙகும் தஙகள் எண்ணத்திளை 
முதலாம் ஆணடு இள்ணய நிகழ்வின் வாயிலாகத் ்தரி்நது ்காணம்ன். 
அனுபவம் வாய்நதவரகைால ந்த்தபபடும் விவசாயப பயிற்சிகள் தற்மபாது புதிதாக 
விவசாயத்தின் பக்கம் கால பதிபபவரகளுக்கு அத்தியாவசியத் மதளவயாக 
இருக்கிறது.

- துரைசாமி, புதுக்கோட்டை.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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்சா.ஹரிஹரன்
இளநிலல வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலலப் பல்கலலககழகம். 

மின்்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்்பாளர்:
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ல.மீனோ 
உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டககலலக கல்லூரி, திணடுககல்  

மின்்னஞ்சல் : l.meena2795@gmail.com

்பரடப்்பாளர்:
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அன்புள்ள வபாசைகர்களுக்கு வணக்கம,
அக்ரிசைக்தியின் க்டநத மின்னிதழகள ெல்நவறு தரப்ெட்்ட வபாசைகர்களி்டம 

பசைன்று நசைர்நதுள்ளது. அக்ரிசைக்தி மின்னிதழ துவஙகி 39 இதழக்்ள 
பவற்றிகரமைபாக க்டநதுள்ளது. விவசைபாயம இ்ணயத்ளம மைற்றும விவசைபாயம 
பசையலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு கபாைம முடிநது ஏழபாம ஆண்டில் அடி 
எடுத்து ்வத்திருக்கிநறபாம. பதபா்டர்நது எஙக்்ள நமைமெடுத்திக் பகபாள்ள 
உறுது்ணயபாய் உள்ள வபாசைகர்கள மைற்றும ெயனபா்ளர்களுக்கு �ன்றி. 
உஙகளு்்டய சைநநதகஙக்்ள எஙகளின் முகப்ெக்கம அல்ைது மின்னஞசைல் 
அல்ைது அ்ைநெசி வபாயிைபாகவும நகட்கைபாம, சைநநதகஙகளுக்கு நவ்ளபாண் 
வல்லு�ர்களி்டம ெதில் பெற்று தீர்வுக்்ள வழஙகுகிநறபாம.

ஒவபவபாரு தமிழ மைபாதத்தின் இரண்்டபாம மைற்றும �பான்கபாம வபார 
பவளளிகிழ்மை கபா்ை 6 மைணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எஙக்ளது 
இ்ணயத்ளத்திலும மைற்றும விவசைபாயம பசையலியிலும மின்னித்ழ 
பவளியிடுகின்நறபாம. எனநவ எஙக்ளது பசையலி்ய தரவிறக்கம பசைய்து 
்வத்திருநதபால் அதுநவ உஙகளுக்கு இதழ பவளியபாவ்தயும மைற்ற 
நவ்ளபாண்்மை சைபார்நத பசைய்திக்்ளயும அறிவிப்பில் கபாட்டும. இதன்மூைம 
நீஙகள எளிதில் எஙக்ளது மின்னித்ழ ெடிக்க மைற்றும பின்ெற்ற முடியும. 
விவசைபாயிகளும, நவ்ளபாண் மைபாணவர்களும, விஞ்பானிகளும, நெரபாசிரியர்களும, 
நவ்ளபாண் பதபாழில் மு்னநவபார்களும பதபா்டர்நது அக்ரி சைக்தி இதழுக்கு 
தஙகளு்்டய கருத்துக்கள, கட்டு்ரகள மைற்றும வி்ளமெரஙக்்ள வழஙகி 
எஙக்்ள நமைமெடுத்திக்பகபாள்ள உதவுமைபாறு நகட்டுக்பகபாளகிநறன்.

- நிர்வபாக ஆசிரியர்,  
அக்ரிசைக்தி.
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