
நவீன நநல் நாற்றங்ால் 
ந�ாழில்நுட்பமும் விவசாயி்ளுக்கு 

சுயந�ாழில்  வாய்ப்பும் !

சின்ன வெங்காயம் 
சகாகுபடியும் அதன 
விதத மேலகாணதே 

முதை்ளும்

்காப்பியில்  
இதலத்துரு ம�காயும்  
அதன மேலகாணதே 

முதை்ளும்

காப்பியில் இலைத்துரு ந�ாயும் 
அதன் நேைாணலே முலைகளும்

அக்ரிசக்தி 
பரிசுப்போட்டி 

விவரம் 
உள்ளே...

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சோர் ் ேளோண்மை இதழ்
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கட ந ்த  சி ல  ஆ ண் டு க ள ா க 
விவசாயிகளுக்கு வவளாண் சாரந்த 

்தகவலகள், வவளாண் சந்்தயின் விற்ப்ை 
நிலவரஙகள் மறறும் வானி்ல மாற்றஙகள் 
வ்பான்்ற ்பல வ்க ்தகவலகள் விவசாயிகளுக்கு 
்கபவ்பசி த்தாழிலநுட்பஙகள் (Mobile 
technologies) வாயிலாக திைநவ்தாறும் 
த்தரிவிக்கப்படுகி்றது. முன்பு ஆஙகிலத்தில 
மடடுவம வழஙகப்படட ்பல வவளாண் 
்தகவலகள் ்தறவ்பாது வடடார தமாழிகள் மறறும் 
மாநில தமாழிகளிலும் வழஙகப்படுகி்றது. 
இ்தைால ்பல லடசம் விவசாயிகள், ்பண்்ணை 
மகளிர, சுய உ்தவிக்குழு உறுபபிைரகள், 
வவளாண் உற்பத்தியாளர சஙக உறுபபிைரகள் 
(Agricultural Producer Company 
Members) அதிகளவில ்பயன் த்பறறு 
வருகின்்றைர .  குறுஞதசய்திகளாக 
(SMS) முன்பு வந்த வவளாண் ்தகவலகள் 
்தறவ்பாது அதிகளவு தி்றன் ்கபவ்பசிகள் 
( S m a r t p h o n e s )  ச ந ் ்த க ளி ல 
்பயன்்பாடடிறகு வந்த நி்லயில ்பல்தரப்படட 

வீடிவயா ்படஙகள், வ்ளதயாலி ்பக்கஙகள் 
(You tube), புலை ்தகவலகள் (WhatsApp 
Informations) வாயிலாக உலகம் முழுவதும் 
வவளாண் சாரந்த ்தகவலகள் மிகவும் 
துரி்தமாகவும், குறுகிய காலத்திலும் தகாண்டு 
வசரக்க த்பரிதும் து்ணை புரிகி்றது. மத்திய 
மறறும் மாநில அரசுகளின் ்பல வளரச்சித் 
திடடஙகள், ்பல வளரச்சி து்்றகளின் 
நலத்திடடஙகள், ்பல ்பண்்ணைக் கருவிகளின் 
தசயல்பாடுகள் மறறும் ்பல வவளாண் 
பிரச்சி்ைகளுக்கு ந்டமு்்றத் தீரவுகள் 
வ்பான்்ற்வயும் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் 
எளி்தாக தகாண்டு வசரக்கப்படுகி்றது. 
இத்்த்கய ந்டமு்்ற சூழலில நமது 
விவசாயிகளின் நலன்க்ள ்பாதுகாக்கவும், 
உற்பத்தி இழபபுக்ள தவகுவாக கு்்றக்கவும் 
விவசாயிகளுக்கு உ்தவும் வநாக்கில ஒரு 
தி்றன் ்கபவ்பசி தசயலி (Smartphone 
App)  உருவாக்கப்படடு ்பயிரகளில 
ஏற்படும் வநாய்க்ள கண்டுபிடிக்கும் புதிய 
த்தாழிலநுட்பம் அறிமுகம் தசய்யப்படடுள்ளது.

புதிய யுக்திகள்
திைன் லகப்நபேசி வாயிைாக பேயிரகளில் 
ந�ாயகலை கணடுபிடிக்கும்  

புதிய ததாழில்நுடபேம்
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திறன் கைப்பேசி செயலி 
மூலம் பேயிரைளில் ் �ோயைகளே 
ைண்டுபிடிக்கும் புதிய முகற:

 ்தறவ்பாது ் ை்தரா்பாத்தில 
உ ள் ள  இ ந தி ய  ்த க வ ல 
த்தாழிலநுட்ப நிறுவைம் சாரபில 
உருவாக்கப்படடுள்ள புதிய 
்கபவ்பசி தசயலி ்பருத்தி சாகு்படி 
தசய்யும் விவசாயிகளுக்கு 
்தஙகள் ்பயி்ரத் ்தாக்கும் 
வநா்ய எளி்தாக கண்டறிய த்பரிதும் து்ணை 
தசய்கி்றது. ்பருத்தி விவசாயிகள் ்தஙகளின் 
தி்றன் ்கபவ்பசிகள் வாயிலாக கூகுள் 
பிவலஸவடாரில உள்ள கிராப டர்பான் (Crop 
darpan) தசயலி்ய ்பதிவி்றக்கம் தசய்து 
தகாள்ள வவண்டும். இவவாறு ்பதிவி்றக்கம் 
தசய்யும் வ்பாது வகடகப்படும் வகள்விகளுக்கு 
உரிய ்பதி்லயும் த்தரிவிக்க வவண்டியது 
அவசியம். ்தறவ்பாது இநதிய அறிவியல 
மறறும் த்தாழிலநுட்பத் து்்ற மறறும் ஜப்பான் 
அறிவியல மறறும் த்தாழிலநுட்ப நிறுவை 
நிதி உ்தவியுடன் உருவாக்கப்படடுள்ள 
இபபுதிய தசயலி ்தரவு சுரஙக அறிவியல 
(Data Mining Science) அடிப்ப்டயாக 
தகாண்டு தசயல்படுகி்றது. ்தறவ்பாது 
ஆஙகிலம் மறறும் த்தலுஙகு தமாழிகளில 
்பருத்தி்ய ்தாக்கும் பூச்சிகள் மறறும் வநாய் 

்தாக்கு்தலுக்கு உரிய த்தாழிலநுட்ப 
தீ ர வு க ் ள  வ ழ ங கு கி ்ற து . 
வருஙகாலஙகளில தநல சாகு்படி 
தசய்யும்  விவச ாயிகளுக்கு 
உ்தவும் வண்ணைம் வடிவ்மபபில 
மாற்றம் தசய்யும் முயறசிகளும் 
வமறதகாள்ளப்படடு வருகி்றது. 
இ்தன் வாயிலாக ்பல ்பயிரகளின் 
ஊடடச்சத்து பிரச்சி்ைகளுக்கும் 
உரிய தீரவுக்ள காணை முடியும். 
வமலும் இந்த தசயலி வாயிலாக 

இ்ணையவழித் த்தாடரபு மூலம் விவசாயிகள் 
மறறும் வவளாண் வலலுநரகள் இ்ணைக்கப்படடு 
்பல வவளாண் ந்டமு்்ற பிரச்சி்ைகளுக்கு 
உரிய தீரவுகள் மறறும் ஆவலாச்ையும் 
வழஙகப்படுகி்றது. இவவாறு விவசாயிகளிடம் 
வகள்விகள் வாயிலாக ்தகவலகள் த்பறறு 
அவரகளின் ந்டமு்்ற பிரச்சி்ைகளுக்கு 
தீரவு வகாரும் மு்்றயாைது வமலும் நமது 
நாடடின் அ்ைத்து ்பகுதிகளுக்கும் 
விரிவாக்கம் தசய்யப்படடு ்பல ்பயிரகள் 
மறறும் தமாழிகளில வழஙகப்படடால நம்மால 
குறுகிய காலத்தில நமது வவளாண் மறறும் 
வ்தாடடக்க்லத் து்்றகளில மிகபத்பரிய 
அளவிலாை உற்பத்தி த்பருக்கத்்்த ஏற்படுத்்த 
முடியும். வமலும் பூச்சி மறறும் வநாய் ்தாக்கு்தல 
இழபபுக்ள தவகுவாக கு்்றக்க முடியும் 
என்்பதில சநவ்தகம் இல்ல.

கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இனைப் பேராசிரியர், பவளாண் விரிவாக்கத் 
துனை, பவளாண் புலம், அண்ைாமனலப் 
ேல்கனலக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல: trajpravin@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 9486385423

சீ.கதிரரசன், ஆராய்ச்சி மாைவர், 
பவளாண் விரிவாக்கத் துனை,  
பவளாண் புலம், அண்ைாமனலப் 
ேல்கனலக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல: kathiresankathir66@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 8760305077
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ஒரு ்பயி்ர சாகு்படி தசய்து அந்த 
நிலத்திவலவய மடக்கி உழுது 

விடடால அ்தறகு ்பசுந்தாள் எரு என்று 
த்பயர. ்பசுந்தாள் எருவாக ்பயன்்படும் 
்தாவரஙகள் ்தக்்கபபூண்டு, தகாளுஞசி, 
சணைபபு மறறும் நரிப்பயிர ஆகியைவாகும். 
்பசுந்தாள் உரஙக்ள ்பயிருக்கு இடும் வ்பாது 
மண் வளம் காக்கப்படுகி்றது. ரசாயை உரத் 
வ்த்வ்யக் கு்்றத்து சாகு்படி தசல்வக் 
கு்்றக்கி்றது. ்பசுந்த்ழ உரஙகள் என்்பது 
புஙகம், கி்ளரிசிடியா, எருக்கு, வவம்பு, 
பூவரசு மறறும் ்பலவவறு மரஙகளிலிருநது 
்த்ழக்ள வசகரித்துக் தகாண்டு வநது 
வயலில இடடு மடக ் வப்பது ஆகும்.

 ்பசுந்தாள் உரஙகளின் ்த்ழகள் 
மண்ணில ்பலவவறு நுண்ணுயிரகள் மூலம் 
மடகப்படுவ்தால ்த்ழகளில உள்ள வ்பரூடட, 
நுண்ணூடட சத்துகள் தவளியாகி மண்ணில 
உள்ள ஊடடச்சத்தின் அள்வ கூடடி 
்பயி்ரச் தசழிக்க தசய்கின்்றை. அதில உள்ள 
அமிலஙகள், வளரச்சி ஊக்கிகள், தநாதிகள் 
மறறும் மாவு த்பாருடகளும் தவளியாகி 

மண்்ணை வளமாக்குகின்்றை .

 வகா்ட ம்ழ த்பய்யும் வ்பாதும், ்பாசை 
நிலஙகளில வ்பாதுமாை ஈரப்ப்தம் நிலத்தில 
இருக்கும் வ்பாதும் ்தக்்கபபூண்டு வி்்தபபு 
தசய்யலாம். எந்த ்பருவத்திலும் வி்்தபபு 
தசய்யலாம். வகா்டயில வளரக்கப்படும் 
்பசுந்தாள் அதிகமாை ்தாள் ்பாகத்்்தயும் 
்த்ழசத்்்தயும் ்தரவலலது. ்பசுந்தாள் 
உரஙகள் வி்்தக்கும் வ்பாது ஏக்கருக்கு 20 
கிவலா என்்ற அளவில வி்்தத்து 50 ச்தவீ்தம் 
பூக்கும் ்தருணைத்தில மடக்கி உழவவண்டும். 
்பசுந்த்ழ உரஙகள் எனில ஏக்கருக்கு 2 
டன் அளவில ்த்ழக்ள வசகரித்து மடக 
்வக்கலாம்.

 ்பசுந்தாள் ்பயிரகள் வளிமண்டல 
்த ் ழ ச் ச த் ் ்த  வ வ ர  மு டி ச் சு க ளி ல 
்பாக்டீரியாக்களின் உ்தவியால நி்லப்படுத்தி 
நிலத்்்த வளமாக்கும். மண்ணில ்த்ழச்சத்து 
அதிகரித்து அடுத்து வளரும் ்பயிருக்கு 
்த்ழச்சத்து எளிதில கி்டக்கும். ஒரு 
ஏக்கருக்கு ஒன்்பது டன் என்்ற அளவில ்தாள் 

உரஙகள்

கைர, உவர நிைஙகலை சீராக்கும் 
பேசுநதாள் உரஙகள்
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்பாகம் கி்டப்ப்தால தநற்பயிரின் 30 ச்தவீ்த 
்த்ழச்சத்து வ்த்வ்ய பூரத்தி தசய்கி்றது. 
்பசுந்தாள் மடகும் வ்பாது தவளிப்படும் கந்தக 
அமிலம் மணிச்சத்து உரத்்்த க்ரத்து 
்பயிருக்கு கி்டக்க தசய்கி்றது. களர மறறும் 
உவர நிலஙகளில நன்கு வளரநது நிலத்்்த 
சீராக்கும்.

 அடுத்்த ்பயிர சாகு்படி தசய்வ்தறகு 
முன் நிலத்்்த ்தரிசாக விடாமல ்பசுந்தாள் 
்பயிரக்ள வி்்தப்ப்தால மூடு்பயிராக வளரநது 
மண்ணின் ஈரம் ்பாதுகாக்கப்படுகி்றது. 
சத்துக்கள் நீரில க்ரநது நிலத்்்த விடடு 
தசலலாமல கிரகித்து ்வத்துதகாள்ளும். 
க்ளகள் வளரவது ்தடுக்கப்படுகி்றது. 
நிலத்தில உள்ள அஙககப த்பாருடகளின் 
அளவு அதிகரிக்கி்றது. அடுத்து வளரும் 
்பயிரின் வி்ளச்ச்ல அதிகரிக்கும். 
்பசுந்தாள் உரப்பயிரகளின் வவரகள் மண்ணில 
ஊடுருவி ம்ழ, காற்றால ஏற்படும் மண் 
அரிப்்ப கடடுப்படுத்தும். ்பசுந்தாள் உரமிடட 
நிலஙகளில நுண்ணுயிரிகள் எண்ணிக்்க 
த்பருகும். இ்தைால கார்பானிக் அமிலம் 
மண் துகள்களில த்பாதிநதிருக்கும் சத்துப 
த்பாருடக்ள க்ரத்து ்பயிருக்கு கி்டக்க 
தசய்யும்.

 ்தக்்கபூண்டு எவவ்க நிலத்திலும் 
்பயிராகும். வடிகால வசதியற்ற நிலஙகள், 
வ்றண்ட நிலஙகளில நன்கு வளரும். 

ஏக்கருக்கு 20 கிவலா வி்்த தூவ வவண்டும். 
40 - 45 நாடகளில பூக்க ஆரம்பிக்கும் வ்பாது 
சுழறகலப்்ப அலலது வகஜ்வீல தகாண்டு 
மடக்கி உழலாம். சணைப்்ப வடிகால வசதி 
உள்ள இடஙகளில நன்கு வளரும். வி்்தத்்த 
ஏழு வாரஙகளில ்பயி்ர நிலத்தில மடக்கி 
உழலாம்.

தகாளிஞசி வ்றடசி்யத் ்தாஙகி வளரும். 
மாடுகள் வமயாது. நான்கு மா்தஙகளில 
300 மு்தல 4000 கிவலா வ்ர ்த்ழ உரம் 
கி்டக்கும். மணிலா அகத்தி ்தண்டு ்பாகத்தில 
்த்ழச்சத்்்த கிரகிக்கும் முடிச்சுக்க்ள 
தகாண்டுள்ளது. நீர வ்தஙகும் இடஙகளில 
நன்கு வளரக் கூடியது. வகா்டகாலத்தில 
வளரச்சி வவகம் அதிகம். நரிப்பயிர ்தானிய 
்பயிராகவும் மாடடு தீவைமாகவும் எருவாகவும் 
்பயன்்படுத்்தலாம். ்பயிர நன்கு வளரநது ஓரிரு 
மு்்ற தவடடி தீவைமாக ்பயன்்படுத்திய பின் 
்த்ழ உரமாக ்பயன்்படுத்்தலாம்.

 கி்ளரிசிடியா்வ வரபபு ஓரஙகளிலும் 
காலி இடஙகளிலும் ்பயிர தசய்யலாம். மரமாக  
வளரும், ஆண்டுக்கு இரு மு்்ற இதிலிருநது  
்த்ழ காம்புக்ள தவடட உரமாக ்பயன் 
்படுத்்தலாம். புஙகம் மரத்தின் ்பசுஙகி்ளக்ள 
ஆடி ஆவணி மா்தஙகளில நிலத்திறகு 
உரமாக உ்பவயாகிக்கலாம். வவம்பு, எருக்கு, 
பூவரசு மு்தலிய மரஙகளின் ்த்ழக்ளயும் 
்பசுந்த்ழ உரமாக ்பயன்்படுத்்தலாம்.

கட்டுரையாளர:

அ.கந்தசாமி, உதவிப் பேராசிரியர்,  
உழவியல துனை, பி ஜி பி பவளாண்னம அறிவியல ்கலலூரி, நாமக்கல-637405. 
மிைைஞ்சல: agrikandasamynkl@gmail.com. ததாடர்பு எண்: 7904557731 
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வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடித்து editor@agrisakthi.com-க்கு  

சீக்கிரம் அனுப்பி பரிளச வெல்லுங்க.

தென்ை இதழில்... பேடஙகலை ெரியாக தபோருத்தியவர

ஆர்.பூஜோ, 
பதரா ேந்த் தெயின தமட்ரிகுபல்சன ேள்ளி, ேட்டாளம், த்சனனை.
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முன்னுகர

அரி சி  எ ன் ்ற ா வ ல  அ து 
தவள்்ளயாகத் ்தான் இருக்கும் 

என்று ்பலர அப்பாவியாக நம்பிக்தகாண்டு 
இருக்கி்றாரகள். ஆைால அது முறறிலும் 
உண்்ம அலல. நம் சாப்பாடு ்தடடுக்கு 
வருவ்தறகு முன்பு அரிசி ்பலவ்கயில ்பட்ட 
தீடடப்படடு தவறும் சக்்கயாகத்்தான் நாம் 
உணைவாகத் தின்று தகாண்டிருக்கிவ்றாம். நாம் 
சாபபிடும் இந்த சக்்கயிைால சாக்க்ரவநாய் 
வந்தது்தான் மிச்சம். அந்த காலத்திலும் நம் 
மக்கள் அரிசி்யத் ்தான் சாபபிடடாரகள். 
அவரகளுக்கு இன்று வரும் வநாதயலலாம் 
அபவ்பாது வரவில்ல. காரணைம் அவரகள் 
அரிசியின் வமவல இயற்க ஒடடி ்வத் 
திருக்கும் சத்்்ததயலலாம் உதிரக்காமல, 
்பட்ட தீடடாமல சாபபிடடாரகள்.

இயற்க  வவளாண் விஞ்ானி 

நம்மாழவார கூறிய்படி அந்தக் காலத்தில 
2000க்கும் வமற்படட அரிசி வ்ககள் 
நம்மிடம் இருந்தது. அ்வதயலலாம் நம் 
ஆவராக்கியதிறகு அரணைாக இருந்தை. 
மிகவும் முக்கியமாை ரகஙகளாை கருபபு 
கவுணி, மாபபி்ள சம்்பா, கருஙகுரு்வ, 
காடடுயாணைம் அரிசி இ்வகள் எலலாம் 
்தனித்்ததுவமாை்வ. நி்றஙகளில ஒன்வ்றாடு 
ஒன்று வவறு்படட்வ. நம் முன்வைாரகள் 
அந்த அரிசி வ்கக்ள ்பட்ட தீடடாமல 
சாபபிடடு ஆவராக்கியமாக வாழந்தாரகள், 
அந்த ்பாரம்்பரிய தநல வ்ககள் எலலாம் 
நம் ்க்யவிடடுப வ்பாை்தறகு ்தமிழன் 
்தன் ்பாரம்்பரிய விவசாயத்தின் மீது காடடிய 
அலடசியம் ்தான் காரணைம்.

ைருபபு ைவுனி
கருபபு கவுனி அரிசி்ய அரசரகள் மடடுவம 

்பயன்்படுத்திைாரகள். புறறுவநாய் வராது, 

பாரமபரியம

கவுனி அரிசியின்  
ேருத்துவப் பேயன்கள்
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இன்சுலின் சுரக்கும். இந்த ்பாரம்்பரிய அரிசி 
எதுவும் உரவமா, பூச்சிக்தகாலலி மருநவ்தா 
இலலாமவலவய வளரக்கூடியது. வமறகூறும் 
அரிசி வ்ககள் ்தாைாக வளரக்கூடியது. 
்தாவை எதிரபபுத் தி்றனுடன் வளரவ்தால 
இந்த அரிசி்ய உண்ணு்பவரகளுக்கும் 
அதிக எதிரபபு சக்தி்யக் தகாடுக்கும் 
வலல்ம தகாண்டது. ்பாரம்்பரிய அரிசி 
உண்டு; ஆவராக்கியத்்்தப வ்பணி, ஆயு்ள 
அதிகரிபவ்பாம் என்்பதில உறுதிதகாள்ள 
வவண்டும்.

முக்கிய ெத்துக்ைள
கருபபு அரிசி என்்றால ்தமிழகத்தில 

இன்தைாரு த்பயர உள்ளது. அது்தான் 
“கவுனி கருபபு அரிசி” என்றும் அ்ழப்பர. 
இந்த கருபபு அரிசியின் முக்கியத்துவம் 
சமீ்பகாலமாக அ்ைத்து மக்களிடமும் 
தசன்்ற்டநதிருக்கின்்றது. இந்த கருபபு 
கவுனி அரிசி்ய இநதியாவில வடக்கு 
மறறும் த்தறகு ்பகுதிகளில ்தான் அதிகமாக 
சாகு்படி தசய்கின்்றைர. கவுனி அரிசியில 
ஏராளமாை சத்துகள் நி்்றநதுள்ளை. 
அ்தாவது அ்ைத்து வ்க அரிசிக்ளவிட, 
கருபபு அரிசியில அதிக அளவு சத்துக்கள் 
மறறும் ஆண்டிஆக்சிதடண்ட நி்்றநதுள்ளது. 
கருபபு அரிசியில ஆநவ்தா்சனின் எனும் 
ஆண்டிஆச்சிடண்ட நி்்றநதுள்ளது. எைவவ 
இ்தய வநா்யத் ்தடுக்கவும், மூ்ளயின் 
தசயல்பாட்ட வமம்்படுத்்தவும், வீக்கத்்்தக் 
கு்்றக்கவும் ்பயன்்படுகி்றது. 

கருபபு அரிசியில அதிகளவு நாரச்சத்து 
நி்்றநதுள்ளது. ஒவதவாரு அ்ர கப அரிசி 
யிலும் 3 கிராம் நாரச்சத்து நி்்றநதுள்ளது. 
இந்த நாரச்சத்துகள் குடல அ்சவுக்ள 
சரி தசய்கின்்றது; தசரிக்கப ்பயன்்படுகி்றது. 
மலச்சிக்கல பிரச்ச்ை்யக் குணைப்படுத்்த 
உ்தவுகி்றது. வயிறறுபவ்பாக்கு மறறும் குடல 
வீக்கம் வ்பான்்ற பிரச்சி்ைக்ளச் சரி 
தசய்யவும் ்பயன்்படுகி்றது. நீஙகள் உடல 
்பரும்ை எதிரதகாள்ளும் ந்பராக இருந்தால 
கருபபு அரிசி ்தஙகளுக்கு ஒரு சி்றந்த 
உணைவாக அ்மயும். உடல எ்ட்யக் 
கு்்றக்க நி்ைப்பவரகள், கவுனி அரிசியில 
தசய்்த உணைவுக்ள உடதகாள்வதிைால மிக 
எளிதில உடல எ்ட கு்்றய ஆரம்பிக்கும்.

நீரக்ைட்டி பிரச்சிகை
கருபபு கவுனி அரிசி, இயற்கயாகவவ 

அ தி க  அ ள வி ல  உ ட லி ல  உ ள் ள 
நச்சுக்க்ள நீக்கும் ்தன்்ம தகாண்ட ஒரு 
உணைவுபத்பாருளாகும். கருபபு அரிசியில 
உள்ள சத்துக்கள் உடலில உள்ள கழிவுக்ள 
நீக்கி, கலலீரலுக்குத் தீஙகு வி்ளவிக்கும் 
நச்சுக்க்ளப வ்பாக்க உ்தவுகி்றது. கருபபு 
கவுனி அரிசியில நாரச்சத்து அதிகமாக 
உள்ளது. இ்தைால குளுக்வகாஸ அதிகவநரம் 
உஙகள் உடலில உறிஞசப்படுவ்தறகு 
உ்தவுகி்றது .  கருபபு  அரிசி வ்பான்்ற 
முழு ்தானியஙக்ள உடதகாள்வ்தால 
உஙகள் உடலில ்டப-2 நீரிழிவு அ்பாயம் 
கு்்றக்கப்படுகின்்றது. உஙகள் உடல எ்ட 
கு்்றய ஆரம்பிக்கும். இ்தைால உஙகள் 
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உடலின் ஆற்றல அதிகரிக்கி்றது என்று 
ஆராய்ச்சிகள் மூலம் நிரூபிக்கப்படடுள்ளது.

நீரிழிவு ் �ோயக்கு மருந்து
 உஙகளுக்கு நீரிழிவு ்பாதிபபு இருந்தால, 

தவள்்ள அரிசி்ய உண்்ப்தறகு மாற்றாக, 
கருபபு கவுனி அரிசி்ய திைசரி உணைவில 
எடுத்துக்தகாள்ளவ்தால உஙகள் உடல 
நீரிழி்வ எதிரத்து வ்பாராட உ்தவுகி்றது. கருபபு 
கவுனி அரிசியில உயிரச்சத்து, ் வடடமின் “ஈ” 
அதிகளவு நி்்றநதுள்ளது. இந்த சத்துக்கள் 
வ்தால ்பாதுகாபபுக்கு நலலது, ்த்சப பிடிபபுக்கு 
மறறும் நரம்புகளுக்குச் சி்றந்தது. கருபபு 
அரிசியில, இனிபபு த்பாஙகல, ்பாயாசம், சா்தம், 
கஞசி, இடலி மறறும் வ்தா்ச எை வாரத்திறகு 
மூன்று மு்்ற உணைவுக்ளச் ச்மக்கலாம். 
இவவரிசி்யப ்பயன்்படுத்துவ்தால, உடலுக்கு 
நலல வநாதயதிரபபு சக்தி கி்டக்கி்றது.

இதய ் �ோகயத் தடுக்கும்
ஆநவ்தாசயனின் என்னும் ஆண்டி 

ஆக்ஸிடண்ட கருபபு அரிசியில உள்ள்தால, 
இ்தய வநாய் வராமல ்தடுக்கக்கூடியது. 
இரும்புச்சத்து அதிகளவில உள்ள்தால, 
இரத்்ததிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் உடலின் 

்பல ்பாகஙகளுக்கு எடுத்துச்தசலவதில 
்பஙகாறறுகி்றது. மற்ற அரிசி ரகஙக்ளவிட 
கருபபு அரிசியில புர்தச்சத்து அதிகம் 
உள்ளது. இதிலுள்ள ஆண்டி ஆக்சிடண்ட 
மூலக்கூறுகள், நமது தசலகளின் ஆக்ஸிஜன் 
அழுத்்தத்்்தக் கு்்றத்து, இ்தைால ஏற்படும் 
இ்தய வநாய்க்ளக் கு்்றக்கி்றது. 

 முடிவுகர
புர்தம், ்வடடமின், இரும்புச்சத்து, 

பிளாவைாய்டுகள் வ்பான்்ற முக்கிய சத்துக்கள் 
கருபபு அரிசியில உள்ள்தால வகாலஸடரால 
கு்்றபபு, உடல ்பருமன் கு்்றபபு, இ்தய 
வநாய்கள் ்தடுத்்தால, நீரிழிவு வநா்யச் 
சரிதசய்வது, வ்தால வநாய்கள், வகன்சர 
வநாய்க்கு மருந்தாகவும் கருபபு அரிசி 
்பயன்்படுகி்றது. எைவவ சா்தாரணை அரிசி 
வ்கக்ளப ்பயன்்படுத்துவ்்த விடடு, 
கருபபுகவுனி வ்பான்்ற ்பாரம்்பரிய அரிசி்யச் 
ச்மயலுக்குப ்பயன்்படுத்தும்த்பாழுது, 
நமது உடலுக்கு சத்துக்கள் வசருவது 
மடடுமலலாமல, வநாயின்றி வாழலாம். வநாய் 
எதிரபபு சக்தியி்ையும் த்ப்றலாம், வநாயற்ற 
்தமிழகத்்்த உருவாக்குவவாம். 

கட்டுரையாளரகள்:

மு.சிதரா, ப.சிவக்குமார் மற்றும் அ.ரவலாயு்தம், 
பவளாண்னமக ்கலலூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நினலயம், தமிழநாடு பவளாண்னமப் ேல்கனலக்கழ்கம், 

தஞ்சாவூர். மினைஞ்சல: mchitrabiochem@gmail.com 
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சின் ை  த வ ங க ா ய ம்  கு று கி ய 
க ாலத்தில அதிக மகசூலும் , 

லா்பமும் ்தரக்கூடிய ்பயிரகளில ஒன்்றாகும். 
்தமிழநாடடில திண்டுக்கல, த்பரம்்பலூர, 
திருச்சி, நாமக்கல, வகாயம்புத்தூர மறறும் 
திருதநலதவலி மாவடடஙகளில அதிக 
அளவில ்பயிரிடப்படுகி்றது. அவ்தவ்பான்று 
சின்ை தவஙகாயம் சந்்தகள் திண்டுக்கல, 
ஒடடன்சத்திரம், வகாயம்புத்தூர, ்த்லவாசல 
மறறும் தசன்்ை ஆகிய இடஙகளில 
தசயல்படுகின்்றை. ்தமிழகத்தில அதிக 
அளவில ்பயிரிடப்படும் C0-5 இரகம் 
நலல மகசூல ்தருவவ்தாடு மடடுமலலாமல 
அதிகமாை சந்்த வாய்ப்்பயும் த்பறறுள்ளது. 
வமலும், வி்்த தவஙகாயம் கிவலா 50 மு்தல 
80 ரூ்பாய் வ்ர விறகப்படுகி்றது.

பயிரிடும பருவஙகள்
  சின்ை தவஙகாய சாகு்படியில 

மி்தமாை ்தட்பதவப்ப நி்லயும், கு்்றந்த 
ம்ழபத்பாழிவும் அதிக மகசூல த்பறறு 
்தரக்கூடிய காரணிகள் ஆகும். வழக்கமாக 
்வகாசி, ஆவணி, புரடடாசி மறறும் மாசி 
்படடஙகளில ்பயிரிடப்படுகி்றது.

விதை நேர்த்தி
ஒரு ஏக்கருக்கு வி்்த தவஙகாயம் 

500-600 கிவலா வ்ர வ்த்வப்படுகி்றது. 
நடும் முன் தவஙகாயத்்்த டி்ரக்வகாதடரமா 
தகாண்டு வி்்த வநரத்தி தசய்யும் த்பாழுது 
வி்்த மூலம் ்பரவும் வநாய் ்தவிரக்கப்படுகி்றது.

பேயிர பேோதுைோபபு முகற

நவர் அழுகல் அல்்லது திருகல் நோய்
 ம்ழ த்பய்யும் மா்தஙகளாை ஆவணி 

மறறும் புரடடாசி ்பருவத்தில அதிக அளவு 
ம்ழப த்பாழிவ்தால, இந்த வநாயின் ்தாக்கம் 
அதிகமாக காணைப்படுகி்றது. ்வகாசி 

விதைத் தைாழில்நுடபம

சின்்ன தவஙகாயம் ொகுபேடியும் அதன் 
விலத நேைாணலே முலைகளும்
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மறறும் மாசிப்படடஙகளில இநவநாய் ்பாதிபபு 
கு்்றவாகவவ காணைப்படுகி்றது.

இந்த வநாய் ்தாக்கப்படட வயல ஆரம்்பத்தில 
வயலின் சில ்பகுதிகளில சுழிவுகளாக 
்பயிரகள் ்பாதிக்கப்படடு காணைப்படும். பின் 
வயலின் மற்ற ்பகுதிகளுக்கும் வநாய் ்பரவும் 
்தன்்ம உ்டயது. வமலும், 40-50 நாடகள் 
வயது்டய ்பயிரக்ளவய அதிகம் ்தாக்கும்.

இநவநாயால ்பாதிக்கப்படட ்பயிரகள் 
நி்றம்மாறி, சுருஙகி, ்தாள்கள் உதிரநது 
விடும். வமலும், வநாய் ்தாக்கு்தாலுக்குள்ளாை 
்பயிரக்ள பிடுஙகி விட வவண்டும். பின் 
ஏக்கருக்கு 4 கிவலா சுவடாவமாைாஸ த்தளிக்க 
வவண்டும் அலலது ஏவ்தனும் ஒரு ஊடுருவி 
தசயல்படும் பூஞசாணைக்தகாலலி்ய த்தளிக்க 
வவண்டும்.

அறுவதை
சின்ை தவஙகாயத்்்த த்பாறுத்்த வ்ர 

70-80 வயது நாடகளில தவஙகாயம் 
இளஞசிவபபு நி்றத்தில தவஙகாயம் பிரிநது 
திடமாக இருத்்தல வவண்டும். அறுவ்டக்கு 
ஒரு வாரத்திறகு முன் ்தண்ணீர ்பாய்ச்சுவ்தன் 
மூலம் சுல்பமாக அறுவ்ட தசய்யமுடியும். 
ஏக்கருக்கு 6-7 டன்கள் மகசூல கி்டக்கும். 
வமலும், ்பயிர சாகு்படி தசலவு ஒரு ஏக்கருக்கு 
ரூ.50,000 வ்ர ஆகி்றது.

தவஙகாயம நேமிப்பு
த வ ங க ா ய ம்  வ ச மி ப பு  எ ன் ்ப து 

த்தன் மாவடடஙகளில “்பந்தாடல” எை 

அ்ழக்கப்படுகி்றது. இவவ்க 
யாை வசமிபபு மு்்ற வி்ல இலலா்த 
வநரஙகளில ்பந்தாடல அ்மத்து 
வசமித்து ் வக்கப்படுகி்றது. வமலும், 
இப்படி வசமித்து ்வக்கப்படட 
தவஙக ாயத்தி்ை அடுத்்த 
்படடத்திறகு வி்்த தவஙகாயமாக 
்பயன்்படுத்திக் தகாள்ளலாம். 
இ்வ அதிக்படசமாக 70 நாடகள் 
வ்ர வசமித்து ்வக்கப்படுகி்றது. 
அறுவ்ட  தசய்யும்  வ ்ப ாது 

கி்டக்கும் தவஙகாயத்தின் எ்ட, வசமித்து 
்வத்து விறகும் வ்பாது 30% எ்ட இழபபு 
ஏற்படுகி்றது.

தவஙகாயம் அறுவ்ட தசய்்த உடவை 
வசமித்்தல கூடாது. தவஙகாயத்தில ஈரப்ப்தம் 
இருப்ப்தால தவஙகாயம் அழுகிவிடும். எைவவ, 
அறுவ்ட தசய்து 3 நாடகள் காயவிடடு பின் 
தவஙகாய ்பந்தா்டயில வசமிக்க வவண்டும்.

தவஙகாய ்பந்தா்ட கிழக்கு வமறகாக 
அ்மக்க வவண்டும். தவயிலிைால ஏற்படும் 
தவப்பத்்தால தவஙகாயம் அழுகிவிட வாய்பபு 
உள்ளது. எைவவ தவகஙகாயத்திறகு 
காறத்றாடடம் வ்த்வ என்்ப்தால மர நிழலில 
அ்மத்்தல நலலது. ்த்ரயில இருநது ஓர 
அடி உயரத்திறகு தசஙகல ் வத்து அடுக்கி 
அ்தன்வமல இரண்ட்ர அடி அகலத்தில, 
கம்புக்ள குறுக்கும் தநடுக்குமாக அடுக்க 
வவண்டும். அ்தன் மீது காய்ந்த த்தன்ைஙகீறறு 
வ்பாட வவண்டும். ரயில த்படடி வ்பான்று மூஙகில 
்தடடிக்ள நீள வாக்கில அ்மத்து அ்தனுள் 
தவஙகாயத்்்த தகாடடி, த்தன்ைஙகீற்்ற 
தகாண்டு வீடடுக்கூ்ர வ்பால ம்ழநீர 
உள்நு்ழயா்தவாறு கூ்ர வமய வவண்டும்.

 இப்படி வசமிக்கப்படட தவஙகாயம் சந்்த 
வி்ல ஏற்றத்தின் வ்பாது ்பந்தாடல பிரிக்கப்படடு 
சந்்தக்கு தகாண்டு தசலலப்படுகி்றது. 
அதிகமாை தவப்பநி்லயிைால வசமிக்கப்படட 
தவஙகாயம் அழுகிப வ்பாகவும் வாய்பபு 
உள்ளது.

கட்டுரையாளரகள்:

சச. சீமான் ரசதுபதி, 
பவளாண்னம முனைவர் மாைவர், வினத அறிவியல மற்றும் 
ததாழிலநுட்ேம் துனை, அண்ைாமனலப் ேல்கனலக்கழ்கம், 
சிதம்ேரம். மினைஞ்சல: seemansethupathi2@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 9487639602

முனைவர். A. காமராஜ், 
உதவிப் பேராசிரியர், வினத அறிவியல மற்றும்  
ததாழிலநுட்ேம் துனை, அண்ைாமனலப் ேல்கனலக்கழ்கம், 
சிதம்ேரம். மினைஞ்சல: a.kamaraj@yahoo.co.in  
ததாடர்பு எண்: 9486912450
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1. இந்தியோவில் ைோபபி இகலத்துரு ் �ோய எந்த ஆண்டில் ைண்்டறியபபேட்்டது?

2. சவண்க்டகய தோக்கும் சைோபபுளே வண்டுைள 2 முதல் 2.5 செ.மீ வகர நீளேமோை 
இருக்கும். (ெரி/தவறு)

3. ஒரு வீக்்ரோ ச�ல் �ோற்றுபபேோயின் எக்ட என்ை?

4. இந்திய தைவல் சதோழில்நுட்பே நிறுவைம் உருவோக்கியுளளே பேருத்தி 
விவெோயிைளுக்ைோை செயலி எது?

5. பேசுந்தோள உரபபேயிரைகளே பேயன்பேடுத்திைோல் மண்ணில் அஙைைத்தைகம 
குகறயும். (ெரி/தவறு)

6. ஓவசவோரு ½ ைப ைவுணி அரிசியிலும் எத்தகை கிரோம் �ோரச்ெத்து நிகறந்துளளேது?

7. ஒரு ஏக்ைர சின்ை சவஙைோயம் விகதக்ை ் தகவபபேடும் விகதயின் அளேவு?

8. ‘பேந்தோ்டல்’ என்பேதன் சபேோருள?

9. ைோபபியில் இகலத்துரு ் �ோகய உண்்டோக்கும் பூஞெோணம் எது?

10. அக்ரிெக்தி மின்னிதழ் ஒவவோசரு முகறயும் எந்த கிழகமயில் மற்றும் எந்த 
செயலியில் சவளியோகிறது?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அக்ரிெக்தியின் பேரிசுப ் பேோட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

எஸ். பிரியஙைோ,  
ஆத்தூர், ப்சலம் மாவட்டம்.
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உலகில காபபி ்பயிரிடும் நாடுகளில 
காபபி உற்பத்தியில 1867-ம்  

ஆண்டு வ்ர இலங்க மு்தலிடம் வகித்்தது. 
இந்த ஆண்டில ்தான் இலங்கயில உள்ளக் 
காபபித் வ்தாடடஙகளில இ்லத்துரு 
வநாய் மு்தன்மு்தலாகத் வ்தான்றியது. 
இநதியாவில இநவநாய் 1870-ம் ஆண்டில 
கண்டறியப்படடது. இநதியாவில காபபிப 
்பயிரிடப்படும் எலலா மாநிலஙகளிலும் 
்பரவலாகக் காணைப்படும் இநவநாய் கரநாடகா, 
வகரளா, மத்தியபபிரவ்தசம், ்தமிழநாடுப வ்பான்்ற 
மாநிலஙகளில அதிகளவில காணைப்படுகி்ற்த. 
1893 - ம் ஆண்டில இநவநாயிைால ஏற்படட 
இழபபு அதிகமாகி, இலங்கயிலிருநது 
காபபி ஏறறுமதி 95 ச்தவீ்தம் வ்ரக் 
கு்்றநதுவிடடது. இ்தைால ஏற்படடப 
த்பாருளா்தார வச்தத்்்தச் சமாளிக்க, காபபித் 
வ்தாடடஙக்ள எலலாம் அழித்து விடடு, 
வ்தயி்லப ்பயிரிடும் சூழநி்ல ஏற்படடது. 

இநவநாய் வருடா வருடம் அதிகளவில 
வ்தான்றி மிகுந்த வச்தம் வி்ளவித்து இன்று 
வ்ர காபபித் வ்தாடடக்காரரகளுக்கு 
ஒரு த்பரும் பிரச்ச்ையாகவவ உள்ளது. 
காபபியில இ்லத்துரு வநாய்ப ்பறறியும் அ்தன் 
வமலாண்்ம மு்்றகள் ்பறறியும் காண்வ்பாம். 

்�ோயக்ைோரணி
இநவநாய் வாரடியா வாஸடாடரிக்ஸ 

என்்ற ஒரு வ்கப பூஞ்சயால ஏற்படுகி்றது. 
இ்தன் பூசணை இ்ழகள் ஊண்வழஙகியின் 
திசுவ்்றகளுக்கு இ்டவயக் காணைப்படும். 
இ்ழகளிலிருநதுத் வ்தான்றும் வகாள வடிவ 
உறிஞசும் உறுபபுகள், திசுவ்்றகளுக்குட 
தசன்று, பூசணைத்திறகு வவண்டிய உணைவுப 
த்பாருடக்ளக் கிரகித்துக் தகாள்கின்்றை. 

்�ோயின் அறிகுறிைள
இநவநாய்ப த்பரும்்பாலும் இ்லக்ள 

நோய் நே்லாணதே

காப்பியில் இலைத்துரு ந�ாயும் 
அதன் நேைாணலே முலைகளும்
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மடடுவம ்தாக்குகி்றது. ்தளிர இ்லகள் 
அதிகளவில ்தாக்கப ்படுகின்்றை. வமலும் 
இ்லக் குருத்துக்க்ளயும் காய்க்ளயும் 
்தாக்கக் கூடியது. இ்லகளின் அடிப்பாகத்தில 
மு்தலில துருக்கூடுகள், 1 - 2 மி.மீ விடடமுள்ள 
சிறியப புள்ளிகளாகத் வ்தான்றும். புள்ளிகள் 
மு்தலில மஞசள் நி்றமாகத் வ்தான்றி, 
நாள்டவில விரிவ்டநது, ஆரஞசு நி்றப 
புள்ளிகளாக மாறும். இந்தப புள்ளிகளுக்கு 
வநர எதிராக உள்ள இ்லகளின் வமற்பரபபுப 
்பழுபபு நி்றமாக மாறிக் காணைப்படும். வநாயின் 
தீவிர நி்லயில அதிக எண்ணிக்்கயில 
புள்ளிகள் வ்தான்றி, இ்லகள் கரிநது மடிநது 
உதிரநது விடும். காய்கள் சிறுத்தும், முதிரச்சி 
அ்டயாமலும், ்பழுக்காமலும் உதிரநது விடும். 

்�ோயப பேரவும் விதமும், பேரவுவதற்கு 
ஏற்ற ைோலநிகலைளும்

யூரிவடா வித்துக்கள் மூலவம வநாய்த் 
வ்தான்றி ்பரவக் கூடியது. ம்ழ, காறறு, 
பூச்சிகள் வ்பான்்றவற்றால இநவநாய்க் காரணி 
்பரப்பப்படுகி்றது. 

அதிக ஈரப்ப்தம், அதிக தவப்பநி்ல, விடடு 
விடடு ம்ழத் தூறு்தல, ்பனி த்பய்்தல, நலல 
தவளிச்சம், மரஙகளின் நிழல, காறறிலிருநது 
்பாதுகாபபுப வ்பான்்ற காலநி்லகள் வநாய் 
அதிகளவில வ்தான்றிப ்பரவ ஏற்றது. 

வரா்பஸடா வ்கக் காபபிச் தசடிக்ள விட 

அராபிக்கா வ்கக் காபபிச் தசடிகள் இநவநாயால 
அதிகளவில ்தாக்கப ்படக்கூடிய்வ.

நோய்க்கடடுப்பாடு 
உழவியல் முகறைள :
காபபித் வ்தாடடஙகளில கீவழ விழுநதுக் 

கிடக்கும் வநாய்த் ்தாக்கிய இ்லகள், 
காய்கள் வ்பான்்றச் தசடிகளின் ்பாகஙக்ள 
அபபு்றப்படுத்தி எரித்து விட வவண்டும்.

தவரடிசிலியம் வைமிலிவய வ்பான்்ற உயிரி 
- எதிரக் காரணிக்ளப ்பயன்்படுத்்தலாம். 

மருந்து சிகிச்கெ 
வ்பாரவடா கல்வ - 0.75 ச்தம் அலலது 

்தாமிர ஆக்ஸிகுவளா்ரட பூசணைக் தகாலலி 
மருந்்த 1 லிடடர ்தண்ணீருக்கு 2.5 
கிராம் அலலது மான்வகாதசப 1 லிடடர 
்தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்்ற விகி்தத்தில 
கலநதுத் த்தளிக்க வவண்டும். மருநதுத் 
த்தளிக்கும் வ்பாது இ்லப்பகுதிகளின் 
அடிப்பரபபு நன்குப ்படுமாறுத் த்தளிக்க 
வவண்டும். காலநி்லக்குத் ்தகுந்தவாறு 4 - 
5 மு்்ற மருநதுத் த்தளிக்க வவண்டும். 

்�ோய எதிரபபுத் திறன் சைோண்்ட 
இரைஙைள

சநதிரகிரி என்்ற இரகம் இநவநாய்க்கு 
ஓரளவு எதிரபபுத் தி்ற்ைக் தகாண்டுள்ளது. 

இகலைளின் அடிபபேரபபில்  
துருக்கூடுைள சதன்பே்டல்

இகலைளின் ் மற்பபேரபபு  
பேழுபபு நிறத்தில் சதன்பே்டல் 

கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர். T.சுதின் ராஜ்,
உதவிப் பேராசிரியர் - தாவர பநாயியல 
துனை, அண்ைாமனலப் ேல்கனலக்கழ்கம்,
அண்ைாமனல ந்கர் – 608002
 ததாடர்பு எண்: 9442029913

கு.விக்ரனேஷ்,
முனைவர் ேட்டப் ேடிப்பு மாைவர் - தாவர 
பநாயியல துனை, அண்ைாமனலப் 
ேல்கனலக்கழ்கம், அண்ைாமனல ந்கர் – 
608002. ததாடர்பு எண்: 8248833079 
மினைஞ்சல – lakshmikumar5472@gmail.com
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நுட்பியல் சோர் ் ேளோண்மை இதழ்
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வெண் ் ட  ச ா கு ்ப டி யி ல 
மகசூல இழபபிறகு மிக 

முக்கியமாை்வ காய்புழுக்கள் மறறும் 
பூ்வ உண்ணும் தகாபபுள வண்டுகள் 
ஆகும். இவவிரு பூச்சிகளின் வாழக்்க 
மு்்ற, வச்த அறிகுறிகள், ஒருஙகி்ணைந்த 
நிரவாக மு்்றகள் ்பறறி த்தரிநது தகாண்டால 
பூச்சிகளின் ்தாக்கு்தலில இருநது ்தபபித்து 
நலல மகசூல த்ப்றலாம்.

1. பூ வண்டு அல்லது சைோபபுளே 
வண்டு 

முன்பு கு்்றந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
இவவண்டு, சமீ்ப காலமாக தவண்்ட்ய 
அதிகளவில ்தாக்கி வச்தம் உண்டாக்குகி்றது. 
இந்த வண்டின் முன் இ்றக்்கயில த்பரிய 
சிவபபு மறறும் கருபபு நி்ற வகாடுகள் மாறி மாறி 
இருக்கும். முழு வளரச்சிய்டந்த வண்டு 2.0-
2.5 தச.மீ. நீளமு்டய்வ. இவவண்டுகள் 

பூச்சி நே்லாணதே

தவணலடயில் தகாப்புை வணடு, காயப்புழுக்கள் 
தாக்குதல் ேற்றும் நிரவாக முலைகள்

18பதிப்பு-2 | இதழ் - 4 | 14-07-2021 | ஆனி 3



தமாடடுகள், பூக்க்ளக் கடித்து உண்டு 
வச்தப்படுத்தும். வண்டுக்களின் எண்ணிக்்க 
அதிகமாகும் வ்பாது தவண்்ட வயலில உள்ள 
அ்ைத்து பூக்களுவம வச்தம்டநது மகசூல 
இழபபு ஏற்படும். ்தாக்கப்படட பூக்களின் மீது 
கழிவுபத்பாருடகள் காணைப்படும்.

தகாப்புள வணடு நிர்வாக முதைகள் 
 வளரந்த வண்டுக்ள பூச்சி பிடிக்கும் 

வ்லயின் மூலம் அலலது ் கயு்்ற அணிநது 
்ககளால வசகரித்து அழிக்கவவண்டும்.

 தகாபபுள வண்்டக் கடடுப்படுத்்த 
ஒரு லிடடர ்தண்ணீருக்கு ் ்தவயாடிகாரப 75 
டபிள்யு.பி. 2 கிராம் அலலது குயிைால்பாஸ 
25 இ. சி. 1.5 மிலலி ஆகியவறறில ஏவ்தனும் 
ஒன்்்றக் கலநது த்தளிக்கவும்.  

2. ைோயபபுழுக்ைள 
தவண்்ட்ய இரு வ்கயாை காய்ப 

புழுக்கள் ்தாக்கி வச்தம் உண்டாக்குகின்்றை. 

(i) புள்ளிக்காய்ப்புழு
இபபுழுக்கள் தவண்்டயில பூக்கள், 

காய்கள் வ்தான்றுவ்தறகு முன்வ்ப இளம் 
்தண்டுப்பகுதி்யத் து்ளத்து உண்்ப்தால புழு 
்தாக்கிய ்பகுதிக்கு வமல உள்ள ்தண்டுப்பகுதி 
வாடி பின்பு காய்நது விடும். பூக்கள் மறறும் 
காய்கள் வ்தான்றிய பி்றகு புழுக்கள் இ்வ 
இரண்்டயும் ்தாக்கி வச்தப்படுத்துகி்றது. 
புழுவிைால ்தாக்கப்படட பூ தமாடடுகள், 
பூக்கள் மறறும் சிறிய காய்கள் காய்நது 
உதிரநது விடும். வளரந்த காய்களில புழுக்கள் 
கு்டநது உள்வள தசன்று வி்்தகள், உள்ச்்த 
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்பகுதிக்ள தின்று அ்தனு்டய எச்சத்்்தயும் 
காயின் உள்வளவய இடுவ்தால காய்கள் நாம் 
உண்ணும் ்தகுதி்ய இழநது விடுகின்்றை. 
வமலும் புழு ்தாக்கிய காய்கள் சுருண்டு, 
வ்ளநது உருமாற்றம் அ்டநதுவிடும். இளம் 
்பயிரகளில இபபுழுக்கள் குருத்துப்பகுதி்ய 
்தாக்கி வச்தப்படுத்துவ்தால தசடிகளின் 
வளரச்சி ்பாதிக்கப்படடு, மடிநது விடவும் 
வாய்பபுள்ளது.

(ii) பச்தேக் காய்ப்புழு 
இளம் புழுக்கள் குருத்துப ்பகுதி்யயும், 

இ்லக்ளயும் உண்டு வச்தப்படுத்தும். 
பூ தமாடடுகள், பூக்கள் மறறும் காய்கள் 
வ்தான்றிய பி்றகு அவற்்றயும் ்தாக்கி 
வச்தமுண்டாக்கும். புழுக்கள் ்தன் உடலின் 
முன்்பகுதி்ய மடடும் காயினுள் து்ளத்து 
்தாக்கும்.

 ைோயபபுழுக்ைளுக்ைோை ் மலோண்கம 
முகறைள 

 ஆழமாை வகா்ட உழவு கூடடுப 
புழுக்க்ள அழிக்க உ்தவும்.

 மாறறு உணைவு ்பயிரகள் மறறும் 
க்ளச்தசடிகள் இலலாமல வய்லப 
்பாதுகாக்க வவண்டும்.

 ்பயிர சுழறசி மு்்ற்ய ்கயாள 
வவண்டும்.

 புழுக்களால ்தாக்கப்படட காய்க்ள 
வசகரித்து அழிக்கவவண்டும்.

 ்ப்ற்வகள் புழுக்க்ள பிடித்து 
உண்ணும் வ்கயில, ்ப்ற்வ ்தாஙகிக்ள 
ஏக்கருக்கு ஐநது என்்ற எண்ணிக்்கயில 
அ்மக்கலாம். 

 புள்ளிக்காய்பபுழு மறறும் ்பச்்சக் 
காய்பபுழுக்களின் அநது பூச்சிக்ள 
கவரநதிழுக்க ்தனித்்தனியாக ஒரு ஏக்கருக்கு 
ஐநது என்்ற வீ்தத்தில இைக்கவரச்சி த்பாறி 
்வக்க வவண்டும். 

 அநதுபபூச்சிகளின் நடமாடடம் 
த்தன்்படட வுடன் டி்ரக்வகாகிரம்மா 

்கவலானிஸ முட்ட ஒடடுண்ணி்ய 
ஏக்கருக்கு 40,000 வீ்தம் ஒரு வார  
இ்டதவளிகளில 3-5 மு்்ற தவளியிட 
வவண்டும்.

 கி்ரவசாத்பரலா காரனியா என்்ற 
்பச்்ச கண்ணைாடி இ்றக்்க பூச்சியின் மு்தல 
்பருவபபுழுக்க்ள ஏக்கருக்கு 40,000 வீ்தம் 
தவளியிடலாம்.

 ஒடடுண்ணிகளாை தசவலாைஸ 
பிளாக்்பரனி, பிரக்கான் பிரிவிகாரனிஸ 
வ்பான்்ற குளவியிைஙக்ள ஏக்கருக்கு 
400 வீ்தம் பூக்கும் ்தருணைம் மு்தல 15 
நாடகள் இ்டதவளியில மூன்று மு்்ற 
தவளியிடவவண்டும். 

 பின்வரும்  இரச ாயை பூச்சிக் 
தகாலலிகளில ஏவ்தனும் ஒன்்்ற த்தளித்து 
காய்பபுழுக்க்ளக் கடடுப்படுத்்தலாம். 

 அசாடிராக்டின் 0.03% 50 மிலலி 
அலலது எமாதமக்டின் த்பன்வஸாவயட 5 
எஸ. ஜி. 3 கிராம் அலலது குயிைால்பாஸ 
எ.எஃப. 15 மிலலி ஆகியவறறில ஏவ்தனும் 
ஒன்்்ற ்பத்து லிடடர ்தண்ணீரில கலநது 
த்தளிக்கலாம் (குறிபபு: ்பத்து லிடடர ்தண்ணீர 
என்்பது ஒரு வடஙக் அளவாகும். வயலின் 
அளவு, வ்த்வப்படும் த்தளிபபு திரவத்திறகு 
்தகுந்தவாறு பூச்சிக்தகாலலியின் அள்வ 
நிரணையித்துக் தகாள்ளவும்).

கட்டுரையாளரகள்:

செ.இராம்குமார், ப.ரவணுர்தவன் மற்றும் ப. அருண்குமார்  
பவளாண்னம அறிவியல நினலயம், தமிழ நாடு பவளாண்னமப் ேல்கனலக்கழ்கம், 

அருப்புகப்காட்னட - 626 107. மினைஞ்சல: jramtnau@gmail.com 
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உலகம் வ்தான்றுவ்தறகு முன்வ்ப 
நுண்ணுயிரிகள் வ்தான்றியுள்ளது 

என்்ப்தறகு  ்பல சான்றுகள் உண்டு. 
நு ண் ணு யி ரி க ள்  பூ மி யி ன்  எ ல ல ா 
்பகுதிகளிலும் ்பரவி காணைப்படுகி்றது. 
்பலவ்க நுண்ணியிரிகள் இவவுலகில  
காணைப்படடாலும் மண்ணில அதிக அளவில 
காணைப்படும் முக்கிய நுண்ணுயிரி ்பாக்டிரியா 
ஆகும்.  சிலவ்க ்பாக்டிரியாக்கள் அதிக  
தவப்பமாை ்பகுதியாை எரிம்லயிலும் 
மறறும் காறறிலலா்த  ்பகுதியாை கடலுக்கும் 
அடியிலும் வாழகின்்றை.  இவற்்ற ஆரக்கி 
்பாக்டிரியஙகள் என்று அ்ழக்க்படுகி்றது. 
இவவ்க ்பாக்டிரியஙகள் நமது நாடடு 
மாடடு சாணைத்திலும் உள்ள்தாகவும் மறறும்  
காறறிலலா்த சூழலில  கழி்வ நன்கு மக்க 
தசய்து ்பயிரகளுக்கு வநரடியாக ்பயன்்படும் 
வ்கயில சத்துள்ள்தாக  மாறறுகி்றது  
எை நமது இயற்க வவளாண் விஞ்ானி 
வகா.நம்மாழவாரின் மூத்்த சவகா்தரர 
வகா.்பாலகிருஷணைன் அய்யா அவரகள் 

த்தாலலுயிர க்ரசல மூலமாக அன்வ்ற 
கண்டறிநதுள்ளார.

நாடடு மாடடுச்சாணைத்தில இருவ்க 
்பாக்டிரியாக்கள் உள்ளது.  சிலவ்க 
்பாக்டிரியாக்கள் காறறுள்ள சூழலிலும், மற்ற்வ 
காறறிலலா்த சூழலிலும் வாழக்கூடிய்வ. 
நாம் ்தயாரிக்கும் இந்த த்தாலலுயிர 
க்ரசலில காறறுள்ள சூழலில வாழும் 
்பாக்டிரியாக்க்ள தகான்று, காறறிலலா்த 
சூழலில வாழும் ்ப ாக்டிரியாக்களின் 
வளரச்சி்ய தசயற்க மு்்றயில  அதிகரித்து 
மண்ணில இடுவ்தன் மூலம் நுண்ணுயிரின் 
எண்ணிக்்க அதிகரிப்பவ்தாடு, மண்்ணை 
சத்துள்ள்தாகவும் மாறறும். அத்்த்கய சி்றபபு 
மிகுந்த த்தாலலுயிர க்ரச்ல ்தயாரிக்கும் 
மு்்ற்ய இக்கடடு்ரயில அறிவவாம்.

்தகவயோை சபேோருட்ைள:
 50 லிட்டர் பிளாஸ்டிக டிரம் -1,
 நாட்டு மாட்டின்சாைம்-5கிபலா,
 நாட்டுச்்சர்க்கனர அலலது தவலலம்-750 கிராம்,     

இடுதபாருள்

நதாடடத்திற்கு நதலவ, 
ததால்லுயிர கலரெல்
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 ்கடுக்காய்தோடி-25 கிராம்.
 அதிமதுரம்-2.5 கிராம்,
 தண்ணீர்-50 லிட்டர்.

தயோரிக்கும் முகற:
 50 லிடடர டிரமில புதிய நாடடு  

மாடடுச்சாணைத்்்த நீர விடடு நன்கு 
கலக்கி தகாள்ள வவண்டும். அ்தனுடன் 
நாடடுச்சரக்க்ர அலலது தவலலம் வசரக்கவும்.

 பின்பு கடுக்காய் த்பாடி மறறும் 
அதிமதுரம் த்பாடி  ஆகிய இரண்்டயும் வசரத்து 
நன்கு கலந்த பின் டிரம் வழியும் வ்ர நீ்ர 
ஊறறி மூடி்யக்தகாண்டு காறறுப புகா்தவாறு 
இறுக்கமாக மூடி்வக்க  வவண்டும்.

 10 நாடகள் கழித்து மூடி்ய தி்றநது 
வவத்றாரு டிரம்மில காறறு நன்கு ்படும்்படியாக 
தமதுவாக ஊற்ற வவண்டும். இபவ்பாது 
த்தாலலுயிர க்ரசல ்தயார.

குறிபபு: 
 க்ரசல ்தயாரித்்த இரண்டாம் நாள் 

டிரமில உள்ள மூடி்ய  தவளிவய உள்ள 
காறறு உள்வள  வ்பாக்தவாறு வலசாக  தி்றநது  
மீத்வ்தன் வாயு்வ  தவளிவயற்ற வவண்டும்

 மூடி்ய தி்றக்க விடடால டிரம்மில 

மீத்வ்தன் வாயு அதிக அளவில வசரநது டிரம் 
தவடித்து விடும்.

பேயன்பேோடுைள:
  த்தாலலுயிர க்ரச்ல ஏக்கருக்கு 

50 லிடடர என்்ற அளவில அ்ைத்து 
்பயிரகளுக்கும் ்பாசைநீரில கலநது விடலாம்.

 ்பயிரகளுக்கு இ்லவழி ஊடடமாக 
10 லிடடர ்தண்ணீரில 1 லிடடர இக்க்ரச்ல  
கலநது த்தளிக்கலாம்.

�ன்கமைள:
 இ்லவழி த்தளிப்பதின் மூலம் 20 ச்தம் 

வ்ர ்பயிரகளின் இ்லப்பரபபு  அதிகரிக்கி்றது.

 ்பயிரகளுக்கு சி்றந்த வளரச்சி 
ஊக்கியாக தசயல்படடு 20 மு்தல 30 ச்தம் 
வ்ர மகசூ்ல அதிகரிக்க தசய்கி்றது.

 இக்க்ரசலில இருநது ்பயிரகளுக்கு 
வநரடியாக ஊடடச்சத்துக்கள் கி்டப்ப்தால 
தசயற்க உரஙகளுக்கு மாற்றாக இவற்்ற 
்பயன்்படுத்்த்தலாம்.

 ம ண் ணி ல  நு ண் ணு யி ரி க ளி ன் 
எண்ணிக்்க்ய அதிகரிக்கி்றது.

 ்பயிரகளின் வவரின் வளரச்சி துரி்தமாக 
அதிகரிக்கும்.

கட்டுரையாளரகள்:

இரா.செயசஙகர்மூர்ததி, 
முதுநினல பவளாண்னமப் ேட்டதாரி, ப்காழிப்ேட்டு,  
விழுப்புரம் மாவட்டம், ன்கபேசி: 8940475344,  
மினைஞ்சல: agrijay102@gmail.com

இரா.சவஙகரேஷ், 
இளநினல பவளாண்னம ேட்டதாரி, தோற்ேடாககுறிச்சி, 
்கள்ளககுறிச்சி மாவட்டம், ன்கபேசி: 8667339761, 
மினைஞ்சல: agrivenkatesh20@gmail.com
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்த மி ழ க த் தி ன்  த ்ப ரு ம் ்ப ா ல ா ை 
ம ாவடடஙகளில ்பலவவறு  பி ர்த ாை 
்பயிரசாகு்படியில தநற்பயிருக்கு என்றுவம 
ஒரு ்தனி இடம் உண்டு. காலம் காலமாக 
நாற்றஙகால ்தயாரித்து ்க நடவு தசய்து 
வந்தவரகள் நீரத்வ்த்வ மறறும் விவசாய 
த்தாழிலாளரகள் ்பற்றாக்கு்்ற காரணைமாக 
கடந்த சில வருடஙகளாக ்பாய் நரசரி 
மு்்றயில ்தயாரிக்கப்படட  நாறறுப்பாய்க்ள  
தகாண்டு  இயநதிர நடவு தசய்து வருகின்்றைர 
இன்னும் ்பலர இ்த்ை தசயல்படுத்்த  
முயறசிக்கின்்றைர. ்பாய் நாற்றாஙகால என்்பது 
நம் வயலில உள்ள வசற்்றவய ்பயன்்படுத்தி 
உருவாக்கப்படட நாறறுப்பாய்கள், இது  
மிகுதியாை எ்ட உ்டயது (ஒரு நாறறுப்பாய் 
எ்டயாைது 5-6 கிவலா இருக்கும்), அ்்த 
்கயாளுவதும் மிஷின் நடவிறகு தகாண்டு 
தசலவதும் மிகவும் சிரமம். இந்த ்தரமற்ற 
நாறறுப்பாய்களால த்தாடர நட்வ உறுதி 

தசய்வது கடிைம், விடு்படட இடத்தில 
நாறறுக்ள ்க ்பாரத்து (Gap filling) 
முடிப்ப்தறகுள் த்பரும்்பாடு்பட வவண்டி 
இருக்கி்றது. விவசாயிகளுக்கு இரடடிபபு 
தசலவு ஆகி்றது. அ்தைால்தான் த்பரும்்பாலாை 
தநல விவசாயிகள் இன்்றளவும் இயநதிர 
நடவிறகு மாறுவ்தறகு ்தயஙகுகி்றாரகள். 
இன்்்றய த்பருநத்தாறறு காலத்தில ்க 
நடவு  என்்பது வமலும் சவாலாை ்பணியாக 
உள்ளது. வரும் காலஙகளில, தநற்பயிரில 
இயநதிரஙகள் மூலவம நடவு சாத்தியம் என்்ற 
நி்ல்மயில இபத்பாழுது உள்வளாம்.

நடட பின்பு விவசாயிகள், ்தஙகள் 
தசாந்த அனு்பவத்தில ்பயிர வமலாண்்ம்ய 
முன்தைடுத்து சாகு்படி தசய்கின்்றைர. 
இறுதியில, வரவுக்கும் தசலவுக்கும் ஒன்றும் 
த்பரிய வித்தியாசம் இல்ல என்்ற நி்லக்கு 
்தள்ளப்படடு, தநல சாகு்படி தசய்்தாவல 

தைாழில்நுடபம

�வீ்ன த�ல் �ாற்ைஙகால் 
ததாழில்நுடபேமும் விவொயிகளுக்கு 

சுயததாழில்  வாயப்பும் !

24பதிப்பு-2 | இதழ் - 4 | 14-07-2021 | ஆனி 3



நஷடம்்தான் என்று த்பரும்்ப ால ாை 
விவசாயிகளின் கருத்்தாக உள்ளது.  இன்று, 
விவசாயிகள் தநல சாகு்படி தசய்யவவ 
்தயக்கம் காடடுகின்்றைர.

இதுவ்ப ான்்ற  பி ர ச்சி்ைகளுக்கு 
தீரவு கண்டு மறறும் விவசாயிகளின் 
வாழவா்தாரத்்்த வமம்்படுத்தும் வி்தமாக 
Farmai India Pvt. Ltd., என்்ற நிறுவைம் 
விழுபபுரத்்்த ்த்ல்மயிடமாக தகாண்டு 
தசயல்படடு வருகி்றது. இது ்தரமாை நாறறு 
உற்பத்தி, சமு்தாய நாற்றஙகால, கூடடுப 
்பண்்ணையம் மறறும் இயநதிரமயமாக்கல  
வச்வக்ள விவசாயிகளுக்கு வழஙகி 
வருகி்றது.  இது கடந்த 2020-ம் ஆண்டு  மு்தல 
்பலவவறு  ்தயாரிபபுக்ள சந்்த்படுத்துவது 
சம்்பந்தமாக மு்ைபபுடன்  ஈடு்படடுக் 
தகாண்டிருக்கி்றது.

அதில ஒன்று்தான், வீக்வரா  த்தாழிலநுட்பம். 
இது உலகத்்தரமாை  நாறறுக்ள கு்்றந்த 
தசலவில, ஆராய்ச்சி கூடத்்தரத்தில நம் தசாந்த 
இடத்தில நாமாகவவ ்தயாரித்துக் தகாள்வது 
ஆகும். இத் திடடத்்்த ்தமிழகத்தில தடலடா 
மாவடடஙகள், விழுபபுரம், கடலூர, திருவள்ளூர 
மறறும் திருதநலவவலி மாவடடஙகளில 
அறிமுகப்படுத்தி தவறறிகரமாக தசயல்படுத்தி 
வருகின்்றைர.

இத்த்தாழிலநுட்பமாைது  இபத்பாழுது 
த்தன்மாநிலஙகளிலும்  பிர்பலம்டநது 
வருகி்றது. இ்தறகு வீக்வரா தநல நாற்றஙகால 

த்தாழிலநுட்பம் என்று த்பயரிடப்படடுள்ளது. 
சிறு குறு த்பரு விவசாயிகள் என்று அ்ைவரும் 
்பயன்்படுத்தும்்படி இத்த்தாழிலநுட்பம் 
வடிவ்மக்கப்படடுள்ளது. இந்த மு்்ற்ய 
பின்்பற்ற வீக்வரா மீடியா (மண்ணிலலா 
கல்வ), வீக்வரா டவர (கடிை & இலகுவாை 
ரகஙகள்), வி்்த வி்்தக்கும் இயநதிரம் 
(Seeder), ்த்ர விரிபபு (Mulching sheet), 
நிழல வ்ல (Shadenet) மறறும் ்தானியஙகி 
்தண்ணீர த்தளிப்பான் (Automatic sprin-
kler setup) பிரத்வயாகமாக வடிவ்மத்து 
வநரடியாக (B2C & B2B) விவசாயிகளுக்கும் 
மறறும் பிரான்்சஸிக்கும் விநிவயாகம் 
தசய்கின்்றைர.

இ ந ்த  த ந ல  ந ா ற ்ற ங க ா ல 
த்தாழிலநுட்பமாைது எந்த ஒரு சம்தள 
்பரபபிலும் நரசரி அ்மக்கலாம். மு்தலில 
டவர்வ சம்தள ்பரபபில அடுக்க வவண்டும்,  
சரியாை அளவு மீடியா்வ  டவரவில நிரபபி 
(750-800 கிராம் / டவர)  அ்தன் வமல 
்தரமாை வி்்தக்ள வநரத்தியாக இடடு நிழல 
வ்லகள் தகாண்டு மூட வவண்டும்,  அ்தறகு 
வமலும் வலு வசரப்பது நீர வமலாண்்ம 
மறறும் நாறறு ்பராமரிபபு வச்வகள் ஆகும். 
இவ்தாடு உஙகள் நரசரிக்கு வ்த்வயாை 
்தானியஙகி ்தண்ணீர த்தளிப்பான் நிறுவ 
ஆவலாச்ைக்ள வழஙகி வடிவ்மக்க 
உ்தவுகின்்றைர மறறும் நடவு வ்ர நாறறு 
்பராமரிபபு ்தகவலக்ள உடனுக்குடன் 
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வழஙகுகின்்றைர.

வீக்்ரோ ச�ல் �ோற்றுப பேோயைளின் 
சிறபபேம்ெம்:

1. அதிக மு்ளபபுத் தி்றன் ்தரக்கூடியது.

2. அதிக வவர வளரச்சி, நன்கு பின்ைப்படட 
அடரத்தியாை நாறறுப்பாய்கள்.

3. சீராை வளரச்சி, வலி்மயாை 
்தண்டுகள்.

4. கல, மண் இலலா்த நாறறுப்பாய்கள்.

5. ஒரு நாறறுப்பாயின் எ்ட 1.25 கிவலா 
மடடுவம.

6.15-17 நாடகளில நாறறுப்பாய்கள் 
்தயாராகிவிடும்.

7. ஏக்கருக்கு 75-80 நாறறுப்பாய்கள் 
வ்பாதுமாைது.

ச�ல் �ோற்றுைகளே வயலில் �ட்்டபின் 
கிக்டக்கும் பேலன்ைள:

1. நடட மூன்று நாடகளிவல ்பச்்ச கடடும் 
தி்றன் வாய்ந்தது.

2. நி்லத்து நிறகும் மறறும் 
அதிக கி்ளபபுத் தி்றன்க்ளக் 
தகாண்டுள்ளது.

3. அதிக உற்பத்தி தி்றனு்டய 
தூரகள் 

4. தநல மணிகளின் சீராை 
முதிறசி.

5. சரியாை வநரத்தில அறுவ்ட.

இத்த்தாழிலநுட்பம் ்தமிழகத்தில 
த்தாடஙகப்படட கடந்த 4-5 
்பயிர்பருவத்திவல விவசாயிகளின் 
மிகுந்த வரவவற்்ப த்பறறுள்ளது. 
இம்மு்்ற்ய வீடடு வ்தாடடத்திலும் 
மறறும் தமாட்ட மாடியிலும் கூட 
தநல நாற்றஙகால அ்மக்கலாம்,  
வி்்தக்கப்படும் வி்்தகள் 100% 
மு்ளக்கி்றது. அ்்த அப்படிவய 
சுருடடி தகாண்டு வ்பாகலாம். நாற்்ற 
சுமப்பது இலகுவாக இருப்ப்தால 
கு்்றந்த  த்த ாழிலாளரகவள 
வ்பாதுமாைது, அதிகம் தசலவில்ல. 
வயலில தூக்கி வ்பாடடாலும் அந்த 
நாறறு ்பாயிலிருநது கழலாது, 
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கட்டுரையாளரகள்:

மு.செயராஜ், முனைவர் ேட்டப்ேடிப்பு மாைவர், 
உழவியல துனை, தமிழநாடு பவளாண்னமப் ேல்கனலக்கழ்கம், 
ப்கானவ. ததாடர்பு எண்: 8220851572   
மினைஞ்சல: jayarajm96@gmail.com

முனைவர் செ. பதமநாபன், உதவிப் பேராசிரியர், 
பதாட்டக்கனலத் துனை, அண்ைாமனலப் ேல்கனலக்கழ்கம், 
சிதம்ேரம். ததாடர்பு எண்: 70100 41470  
மினைஞ்சல: padhu.ansa@gmail.com

வவரகளும் அறு்படாது. வீக்வரா நாறறுப்பாய்கள் 
த்தா்லதூர ்பயணைத்திறகும் உகந்தது ஆகும்.

நாறறுகள் கம்பி வ்பால உறுதியாக 
இருப்ப்தால நடவு தசய்வது சுல்பம், நடவு 
இயநதிரம் ்பழு்தாகாது மறறும் வ்தய்மாைமும் 
மிகக் கு்்றவு, SRI மு்்றயில ்க நடவு 
தசய்ய உகந்தது, இயற்க மு்்ற தநல 
சாகு்படிக்கும் உகந்தது. எளிதில வச்தம் 
ஆகாது. நடடபின் ்க ்பாரக்கும் தசலவு 
மிக அரிது. உற்பத்திக்கு அதிக ்தண்ணீர 
வ்த்வயில்ல, வாய்க்காலில ்தண்ணீர 
வர்வ எதிரவநாக்கி முன்கூடடிவய நரசரி 
அ்மக்கலாம். இ்வ  அ்ைத்து வ்க தநல 
ரகஙகளுக்கும் த்பாருந்தக் கூடியது.

இத்த்தாழில நுட்பத்துடன் கூடிய முழு 
நடவு வச்வ்ய (ஒவர இடத்தில சமு்தாய 
நாற்றஙகால வ்பால அ்மத்து, வளரத்து 

்பராமரித்து நடவு தசய்து 
்தருவது) ்பலர தவறறிகரமாக 
த ்த ன்  ம ா நி ல ங க ளி ல 
தசயல்படுத்தி வருகின்்றைர. 
இவவாறு நடவு இயநதிரம் 
்வத்திருக்கும் விவசாயிகள், 
அருகிலுள்ள நண்்பரகளுக்கும் 
உ்றவிைரகளுக்கும் இந்த 
வச்வ்ய தசய்து சுய 
த்தாழில மு்ைவவாராக 
வருவ்தறகாை வாய்பபுள்ளது. 

இவநிறுவைமும் புதிய 
த்தாழிலமு்ைவவாரகளுக்கு 
சி்றபபு ்பயிறசிக்ளயும் மறறும் 
நலல ஆவலாச்ைக்ள 
வழஙகுகின்்றைர. வீக்வரா 
த்தாழிலநுட்பம் தநல ்பயிருக்கு  
மடடுமலலாமல மற்ற ்பயிர 
வ்ககளுக்கும் (VeMix 
Premium Media) வீமிக்ஸ 
பிரிமியம் மீடியா்வ உற்பத்தி 
த ச ய் து  உ ள் ந ா ட டி லு ம் 

தவளிநாடடிலும் விற்ப்ை தசய்கின்்றைர.

இம்மு்்றயில நாற்றஙகால அ்மத்து, 
இயநதிர நடவு தசய்து, நன்கு ்பராமரிக்கப்படட 
ஒரு ஏக்கர ்பரப்பளவில கூடு்தலாக 3-5 
தநல மூட்டகள் கி்டக்க வாய்பபு 
இருக்கி்றது. இது தநல சாகு்படி தசய்யும் 
விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரபபிரசா்தம் ஆகும். 
இந்த த்தாழிலநுட்பத்்்தப ்பயன்்படுத்தி தநல 
சாகு்படி தசய்யும் விவசாயிகள் ்பயன்த்ப்றலாம். 

ஆரவமுள்ள சிறு குறு த்பரு விவசாயிகள், 
வி்்த உற்பத்தியாளரகள், நடவு வச்வ்ய 
த ்த ாழில ா க  த ச ய் ்பவ ர கள் ,  ந ர ச ரி 
உற்பத்தியாளரகள் மறறும் சுயத்த்தாழில 
மு்ைவவாரகள் +91 82200 06664 /  
89255 33755 இந்த எண்ணில த்தாடரபு 
தகாண்டு ்பயன் த்ப்றலாம். 
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கேந்த மின்னே்தழுக்கானே 
வாசகர்களின் கருததுக்கள்

அக்ரிசக்தி மின ஊட்க் குழு
நிறுவைர மற்றும் சிறபபேோசிரியர

சசலவமுரளி

வடிவகமபபு
சக்தி டிசசன்ஸ், 
7299210855

நிரவோை ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

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

அன்புளளே ஆசிரியருக்கு,

அக்ரிசக்தி மின் இ்தழ ்படித்்தால உண்்மயில வவளாண் ்படடப 
்படிபபு ்படிக்கி்ற மாதிரி உணைரவு. இந்த இ்தழி்ைப ்படிப்ப்தன் மூலம் 
விவசாயத்தில ்பலவவறு முக்கியத்துவஙக்ள அறிநது தகாள்ள 
முடிகி்றது. அறிய ்தகவலகள் தவளியாகி வருகின்்ற நம் இ்தழ, 
விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரபபிரசா்தமாக இருக்கும். நன்றி

- பி. ரமேஷ், குட்டப்படடி, தர்மபுரி.

நுட்பியல் சோர் ் ேளோண்மை இதழ்
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சசா.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்்பாளர:
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ல.மீனோ 
உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  

மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

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

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 41 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.
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