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இந்நோய் நிலக்கடலல அதி்களவில் 
பயிரோகும் அமெரிக்கோ ,  ஆப்ரிக்கோ , 
பிலிப்லபன்ஸ், சீனோ, ெ்லசியோ ்போன்்ற 
நோடு்களில் மபருெளவில் ்கோணப்படுகி்றது. 
இநதியோவில் நிலக்கடலலச் சோகுபடிச் 
மசய்யப்படும் எல்லோ ெோநிலங்களிலும் 
இந்நோய்ப் பரவலோ்கத் ்�ோன்றுகி்றது. 
ெோனோவரி ெற்றும் இ்றலவப் பயிர்கலளயும் 
இந்நோய்த் �ோக்கக கூடியது. இந்நோயில் 
முன் பருவ இலலப்புள்ளி, பின் பருவ 
இலலப்புள்ளி என இரண்டு வல்க்கள் 
உண்டு. நிலக்கடலலயில் டிக்கோ இலலப்புள்ளி 
்நோய்்களும் அ�ன் ்ெலோண்லெ முல்ற்கள் 
பற்றியும் ்கோண்்போம். 

 ந�ோய்க்ோரணி

முன் பருவ டிக்கோ இலலப்புள்ளி - 

மசர்்கோஸ்்போரோ மபரச்னடடோ

பின் பருவ டிக்கோ இலலப்புள்ளி - 
மசர்்கோஸ்்போரோ அரோககிடி்்கோலோ

என்்ற இரண்டு வல்கப் பூசணத்�ோல் 
இந்நோய்த் ் �ோற்றுவிக்கப் படுகி்றது. 

மசர்்கோஸ்்போரோ  மபரச்னடடோ 
- வின்  பூசண இலை்கள் குறுககுச் 
சு வ ர ்க ல ள க  ம ்க ோ ண் டு ம் ,  ஊ ண் 
வைஙகியின் திசுவல்ற்களின் இலட்யயும், 
திசுவல்ற்களின் ஊ்டயும் ்கோணப்படும். 
பூசண இலை்களிலிருநது ் �ோன்றும் உறிஞ்சும் 
உறுப்பு்கள் திசுவல்ற்களுககுள் மசன்று 
்�லவயோன உணவுப் மபோருட்கலளக 
கிரகித்துக ம்கோள்கின்்றன.  

 மசர்்கோஸ்்போரோ அரோககிடி்்கோலோ 
- வின் பூசண இலை்கள் மு�லில் ஊண் 

நிலக்�்ட்லயில் டிக்�ொ 
இ்லப்புள்ளி ் �ொய�ளும் அ்தன் 

்மலொண்ம மு்ை�ளும்

ந�ோய் நேலோண்ே
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வைஙகியின் திசுவல்ற்களின் இலட்யயும் 
பின்னர  திசுவல்ற்களின் ஊ்டயும் 
ம�ன்படும். இலவ உறிஞ்சும் உறுப்பு்கலளத் 
்�ோற்றுவிப்பதில்லல. 

ந�ோயின் அறிகுறி்ள்

முன் பருவ டிக்கா இலைப்புளளி
 இந்நோய் அதி்களவு ்ச�த்ல� 

விலளவிக்கக கூடியது. இ�ன் அறிகுறி்கள் 
ம ப ரு ம் ப ோ லு ம்  வி ல � த் � ச்  சு ெ ோ ர 
30 நோட்களுககுப் பின்னர ்�ோன்றும். 
மு�லில் இலல்களில் ்கருலெ நி்ற, வடட 
வடிவப் புள்ளி்கள், சிறிய�ோ்கத் ்�ோன்றும். 
நோளலடவில் புள்ளி்கள் விரிவலடநது, 3 - 
8 மி.மீ விடடம் வலரயிலோன புள்ளி்களோ்க 
ெோறும். ஒ்ர இலலயில் சில புள்ளி்களிலிருநது, 
பல புள்ளி்கள் வலரத் ்�ோன்றும். புள்ளி்கள் 
ஒன்்்றோமடோன்று இலணநது ஒழுங்கற்்ற 
வடிவெோ்க ெோறும். புள்ளி்களின் ்ெற்பரப்பு 
்கரும்பழுப்பு அல்லது ்கருலெ நி்றத்திலும் 
அடிப்பரப்பு நல்லக ்கருலெ நி்றத்திலும் 
ம�ன்படும் .  புள்ளி்கள் மபரும்போலும் 
இலல்களில் ்கோணப்படடோலும் இலலக்கோம்பு, 
�ண்டு, பூக்கோம்பு ்போன்்ற போ்கங்களிலும் 
ம�ன்படும். பூககும் பருவத்திலிருநது, 
அறுவலட வலரயில் ்நோயின் தீவிரம் 
அதி்கெோ்கக ்கோணப்படும். ்நோய் அதி்கம் 

�ோககிய இலல்கள் ்கரிநது அ்கோலெோ்க 
உதிரநது விடும். பூக்கோம்பு்கள் �ோக்கப்படும் 
்போது, ்கோய்ப் பிடிப்பதும் போதிக்கப் படும். 

பின் பருவ டிக்கா இலைப்புளளி
 இ�ன் அறிகுறி்கள் முன் பருவ டிக்கோ 

இலலப்புள்ளி ்நோய் அறிகுறித் ்�ோன்றிய 
சுெோர 30 நோட்களுககுப் பின்ன்ர அ�ோவது 
பயிர வில�த்� சுெோர 60 நோட்களுககுப் 
பின்ன்ரத் ் �ோன்றும். இந்நோய்க ்கோரணித் 
்�ோற்றுவிககும் புள்ளி்கள் வடட வடிவெோ்கவும் 
அல்லது ஒழுங்கற்்ற வடிவெோ்கவும் ம�ன்படும். 
புள்ளி்கள் மபரிய�ோ்கவும் சுெோர 10 மி.மீ 
விடடத்ல�க ம்கோண்டும், ்ெற்பரப்பு 
்கரும்பழுப்பு அல்லது ்கருலெ நி்றெோ்கவும் 
புள்ளி்கலளச் சுற்றி பளிச்மசன்்ற ெஞ்சள் 
நி்ற வலளயத்ல�க ம்கோண்டும் அடிப்பரப்பு 
இளம்பழுப்பு நி்றெோ்கவும் ம�ன்படும். 

 ந�ோயப் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு 
ஏற்்ற ் ோலநிலல்ளும்

்நோயினோல் போதிக்கப்படடு நிலத்தில் 
விழுநதுக கிடககும் ஏரோளெோன இலல்கள் 
ெற்றும் மசடி்களின் போ்கங்களில் ்கோணப்படும் 
பூசண வித்துக்களிலிருநது மு�லில் ்நோய் 
்�ோன்றுகி்றது. பூசண வித்துக்கள் வில�்களின் 
்ெற்பரப்பில் ஒடடிக ம்கோண்டிருநது, வில� 
முலளககும் ்போது இளம் மசடி்கலளத் 

இலை்ளின் ் ேற்பரப்பில் சிறிய வட்ட வடிவ ் ருலே நிறப் புளளி்ள ் தகான்றல் 

5பதிப்பு-2 | இதழ் - 5 | 30-07-2021 | ஆடி 1



�ோககியும் ்நோலயத் ்�ோற்றுவிக்கக கூடும். 
இரண்டோம் படசெோ்க ்கோற்றினோல் அடித்துச் 
மசல்லப்படும் ம்கோனிடியோ வித்துக்களினோல் 
்நோய் ்வ்கெோ்கப் பரவக கூடியது. ்நோய் 
அதி்களவில் பரவுவ�ற்கு ஏற்்ற மவப்பநிலல 
24 - 280 மச.கி ெற்றும் 90 ச�வீ�த்திற்கும் 
அதி்களவு ஈரப்ப�மும் ம�ோடரநது சில நோட்கள் 
ெலைத்தூ்றலும் ஏற்்றது.   

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு 

உழவியல் முலற்ள  :
 (i) ் நோயினோல் �ோக்கப்படடு நிலத்தில் 

உதிரநதுக கிடககும் இலல்கள் ெற்றும் 
மசடியின் போ்கங்கலள ்ச்கரித்து எரித்து 
விட ்வண்டும். (ii) ்நோய்த் �ோக்கோ� 
பயிரிலிருநது வில�்கலளத் ்�ரநம�டுத்து 
வில�ப்ப�ற்ககுப் பயன்படுத்� ்வண்டும். 
(iii) அறுவலடககுப் பின்னர நிலத்ல� நன்கு 
உழுது ் நோயோல் �ோக்கப்படட இலல்கள் ெற்றும் 
மசடியின் போ்கங்கலள ெண்ணுக்கடியில் 

புல�த்து விட ் வண்டும். (iv) பயிர சுைற்சிச் 
மசய்ய ் வண்டும். 

விலத சிகிச்லசை :
 ஒரு கி்லோ வில�ககு திரம் - 4 

கிரோம் அல்லது ்கோப்டோன் - 4 கிரோம் அல்லது 
ெோன்்்கோமசப் - 4 கிரோம் வீ�ம், வில�ப்ப�ற்கு 
குல்றந�து  ெணி ்நரத்திற்கு முன்ன்ர 
்கலநது லவதிருநது பின்னர வில�க்க 
்வண்டும். 

ேருந்து சிகிச்லசை 
 ்கோற்று மூலம் ்நோய்ப் பரவுவல�க 

்க டடு ப் படுத்�  ் ந ோயின்  அறிகுறித் 
ம�ன்படடவுடன் ஏக்கருககு ்கோரபோன்டோசிம் 
- 250 கிரோம் பூசணக ம்கோல்லி ெருநல� 
250 லிடடர �ண்ணீரில் ்கலநதுத் ம�ளிக்க 
்வண்டும் அல்லது ்கந�்கத் தூலள 
ஏக்கருககு 10 கி்லோ வீ�ம் ்கோலல ் வலளயில் 
பனிப்ப�த்தில் தூவ ் வண்டும்.

கட்டுரையாளரகள்:
முனைவர். T.சுதின் ராஜ்,
உதவிப் பேராசிரியர் - தாவர ப�ாயியல் 
துனை, அண்ாமனைப் ேல்்கனைக்கழ்கம்,
அண்ாமனை �்கர் – 608002
ததாடர்பு எண: 9442029913

கு.விக்னேஷ்,
முனைவர் ேடடப் ேடிப்பு மா்வர் - தாவர 
ப�ாயியல் துனை, அண்ாமனைப் 
ேல்்கனைக்கழ்கம், அண்ாமனை �்கர் – 
608002. ததாடர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல் – lakshmikumar5472@gmail.com

்ரும்பழுப்பு நிறப் புளளி்லளேச் சுற்றி ேஞசைள நிற வலளேயம் ததன்ப்டல்

6பதிப்பு-2 | இதழ் - 5 | 30-07-2021 | ஆடி 1



ப�ொதுவோ்க ெோனோவோரி நிலங்களில் 
பைெரங்கள் சோகுபடி மசய்யும் மபோழுது 
ெண்ணின் �ன்லெக்்கற்ப  ச ோகுபடி 
மசய்யப்படுகி்றது. �மிழநோடடில் ்கரிசல் 
ெண் ெற்றும் மசம்ெண் ்போன்்றலவ்ய மி்க 
அதி்க அளவில் ்கோணப்படுகி்றது. நெது 
நோடடின் மெோத்� நிலப்பரப்பில் சுெோர 144 
மில்லியன் எகடர ெோனோவோரி சோகுபடியில் 
உள்ள வ்றண்ட நிலங்களோகும். இதில் 66.2 
மில்லியன் எகடர பரப்பளவு ்களிெண் ்கரிசல் 
ெண் நிலங்களோகும். இம்ெண்வல்கயோனது 
குல்றந� நீர உள்ளீடடுத்தி்றன் ம்கோண்டுள்ள 
்கோரணத்தினோல் ெலைமபய்யும் மபோழுது 
குல்றவோன நீர ெண்ணிற்குள் உறிஞ்சப்படடு 
மபய்யும் ெலையின் மபரும் பகுதி வழிந்�ோடி 
விடுகி்றது. போசனத்தில் உள்ள நிலங்கள் 
்போல் அல்லோெல் ெோனோவோரி நிலங்கள் ் ெடு 
பள்ளங்களோ்கவும் ஓலட உலடப்பு்களோ்கவும் 
இருககும் .  ெலை மபய்யும் மபோழுது 
பரோெரிப்பு இல்லோ��ோல் ்ெல் ெண் ெலை 

நீரில் அடித்துச் மசல்லப்படடு சத்துக்கள் 
குல்றவோ்கவும் இருககும். உப்புச் சத்துக்கள் 
்�ஙகுமிடங்களில் ்களர-உவர நிலங்களோ்க 
ெோறியிருககும், ெரங்கள் மசடி ம்கோடி்கள் 
ெனி�னோல் அழிக்கப்படடும், புல் பூண்டு்கலள 
ஆடு ெோடு்கள் ்ெய்நதும் விடுவ�ோல் 
நிலெோனது மவயில்  ெலை ்கோற்று ்போன்்ற 
இயற்ல்கயின் சீற்்றங்களுககு உடபடட�ோ்க 
இருககும். இப்படிப்படட நிலங்களில் கூட 
பைப்பயிர்கள் நன்கு பயிர மசய்யலோம்.

வ்றண்ட நிலங்களில் ெோனோவோரியோ்க  
பைப்பயிர சோகுபடி மசய்யும்்போது இலடமவளி 
அதி்கம் ம்கோடுக்க ்வண்டும். ஏமனன்்றோல் 
ெரத்தின் ்வர்கள் பல அடி்கள் தூரம் 
பரநதிருககும். மநருக்கெோ்க நடடோல் 
ெரங்களுககிலட்யயோன ் போடடியில் ் போதிய 
நீரும் சத்தும் கிலடப்பதில்லல. அடுத்� 
முககிய விஷயம் ெோனோவோரி ெரங்களுககு 
ரசோயன உரங்கலள விட ்கம்்போஸ்ட அல்லது 
ம�ோழுவுரம் அதி்கம் ்போட ்வண்டும். 

மொனொவொரி மண வ்�க்்�ற்ை 
்பழமர சொகு்படி

ந�ோட்டக்க்ல
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இ�னோல் ெண்ணில் இளக்கம் ஏற்படடு 
அதி்க ெலை நீர அடி ெண்ணுககு மசல்கி்றது. 
ெலைக்கோலத்தி்ல ெரவரிலச்களுககு 
இலட்ய ஊடுபயிர சோகுபடி மசய்யலோம். இந� 
ஊடு பயிரஅறுவலடககுப் பின் �லை்கலள 
ெரங்கலளச் சுற்றி பரப்பி விட ்வண்டும்.  
இலவ நிலப்்போரலவயோ்க ெண்ணின் 
ஈரத்ல�க ்கோப்பதுடன் நோளலடவில் ெடகி 
நல்ல அங்க்க உரெோகி ெண்ணில் வளத்ல� 
அதி்கரிககின்்றது.

இந� நிலங்களில் பைெரப்பயிர்கள் 
பருவெலை  மப ோழியும்  ்க ோலங்களில் 
நடப்படுகின்்றன. ெரக்கன்று்கலள நடட மு�ல் 
ஐநது வருடங்கள் நோம் இந� இலடப்படட 
நிலங்களில் ்கலள்கள் இன்றி பரோெரிக்க நோம் 
ஊடுபயிர சோகுபடி மசய்யலோம். ெோனோவோரி 
நிலங்களில் அதி்க வருெோனம் �ரககூடியதும், 
ெண்ணின் வளத்ல� ்கோத்து, கிலடக்ககூடிய 
போசன நீலர ஆவியோ்கோெல் �டுக்கககூடிய 
ஊடுப்பயிர்கலள ்�ரநம�டுத்து பயிர 
மசய்வ்� சோலச் சி்றந�து ஆகும்.

்ரிசைல் ேண் நிைம்
 ்கரிசல் ெண் நிலெோனது ெலைநீலர 

அதி்க ்கோலம் நிலத்தில் ்�ககி லவககும் 
�ன்லெ உலடயது. என்வ இநநிலங்களில் 
எளிதில் பை ெரங்கலள சோகுபடி மசய்யலோம். 
பைெரங்களுககுத் ் �லவயோன நீர நிலங்களில் 
அதி்க நோட்களுககு கிலடககும். ெோனோவோரி 

்கரிசல் ெண் நிலங்களில் சப்்போடடோ, சீலெ 
இலநல�, இலநல�, வில்வம், ம்கோடுக்கோப்புளி 
்போன்்ற வ்றடசிலய �ோஙகி வளரும் 
�ன்லெயுலடய பைெரங்கலள நடலோம். ஆனோல் 
இநநிலங்களில் ்்கோலடக்கோலங்களில் 
மவடிப்பு்கள் ஏற்படுகின்்றன். என்வ 
இவற்றிலிருநது அதி்க அளவு நீரோனது 
ஆவியோகி மசல்ல வோய்ப்புண்டு. ்ெலும் 
பைெரங்களுககிலட்யயுள்ள இலடமவளி 
அதி்கெோ்க இருப்ப�ோல் நோம் எளிதில்  நிலத்ல� 
மூடககூடிய பயிரோ்க ் �ரநம�டுத்து ஊடுபயிர 
சோகுபடி மசய்ய ் வண்டும். 

பயிறு வல்கப் பயிர்கலள போசிப் பயறு, 
�டலடப் பயிறு, ம்கோள்ளு ் போன்்றவற்ல்றயும் 
ச ோ கு ப டி  ம ச ய் ய ல ோ ம் .  � ோ னி ய 
வல்கப்பயிர்களோன ் சோளம், ெக்கோச் ் சோளம், 
்கம்பு, திலன, ்்கழவரகு ்போன்்றவற்ல்றயும் 
சோகுபடி மசய்யலோம். இந� �ோனியப்பயிர்கள் 
இநநிலங்களில் நன்கு வளரக கூடியலவ. 
ெோனோவோரி வ்றண்ட நிலங்களில் பயிரிடக 
கூடிய �ோனியப் பயிர ெற்றும் பயிறுவல்கப் 
பயிர்களின் முலளப்புத் தி்றனோனது ெலையின் 
அளலவப் மபோறுத்்� இருப்ப�ோல் இவற்றின் 
வில�யின் ்�லவ அளவு சற்று அதி்கெோ்க 
இருககி்றது. அவவோறு அதி்கெோகி வில�ககும் 
மபோழுது  பயிர எண்ணிகல்க பரோெரிக்க 
உ�வுகி்றது. �ோனியப் பயிர்கலள வரிலசககு 
வரிலச 45 மச.மீ இலடமவளியிலும் பயிருககு 
பயிர 15 மச.மீ இலடமவளியிலும் வில�ப்பு 
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மசய்யலோம் அல்லது 45 மச.மீ இலடமவளி 
வரிலசயோ்க வில�ப்பு மசய்து பின்பு நன்கு 
முலளத்�வுடன் �குந� இலடமவளி 
இருககுெோறு பயிர்கலளக ்கலளநது 
பரோெரிககும் ் போது நல்ல ெ்கசூல் கிலடககும். 
�ற்மபோழுது ்கரிசல் ெண் நிலங்களில் மவள்ளரி, 
�ரபூசணி ெற்றும் முலோம்பைம் ் போன்்ற பூசணி 
ம்கோடிவல்க்கள் பயிரிடப்படுகின்்றன. ் ெலும் 
மூலில்கப் பயிர்களோன நித்ய்கல்யோணி, 
ெருநது ்கத்�ரி, கீைோநல்லி ் போன்்றவற்ல்றயும் 
பயிரிடப்படுகி்றது.

தசைம்ேண் நிைம்
 ம ச ம் ெ ண்  நி ல ப் ப கு தி யி ல் 

ெண்வளெோனது ்கரிசல் ெண் நிலத்ல�க 
்க ோடடிலும்  சற்று  அதி்கம் ,  ஆனோல் 
ெலைநீரோனது உடனடியோ்க ஆவியோவ�ற்கு 
வோய்ப்பு்கள் அதி்கம். என்வ இநநிலங்களில் 
அதி்க வ்றடசிலயத் �ோஙகி வளரக கூடிய 
பைெரங்கலள நடும் ்போது ெடடும் நல்ல 
வருெோனம் மப்ற வோய்ப்பு்கள் அதி்கம். இந� 
நிலங்களில் பைெரப் பயிர்களோன ெோ, முநதிரி, 
மநல்லி, எலுமிச்லச, பலோ, ம்கோய்யோ, நோவல் 
்போன்்றலவ பயிரிட சி்றந�லவ்களோகும். 
ெலைநீரோனது இநநிலங்களில் எளிதில் 
ஆவியோகி விடுவ�ோல் மூடோககு பயிர்களோன 
பயிறுவல்கப் பயிர்கலள ஊடுபயிரோ்க 
சோகுபடி மசய்யலோம். ்ெலும் பசுந�ோள் 
உரப்பயிர்களோன ம்கோழிஞ்சி, சீலெ அ்கத்தி, 
சணப்லப, �கல்கப்பூண்டு ்போன்்றவற்ல்ற 

பயிரிடடு அலவ பூககும் �ருணத்தில் சடடிக 
்கலப்லப ம்கோண்டு ெண்ணில் ெடககி 
உழுவ�ன்  மூலம் ெண்ணின் வளத்ல� 
அதி்கரி்கப் பதுடன் ெண்ணில் நல்ல 
்கோற்்்றோடடத்ல� ஏற்படுத்துகி்றது. இ�னோல் 
ெண்ணில் ெலை நீர உடபுகுநது ெண்ணில் 
ஈரத்�ன்லெ ் ெம்படுத்�ப்படுகி்றது. 

்ளேர் உவர் நிைம்
 �மிழநோடடில் மூன்று இலடசம் 

எகடர நிலப்பரப்பு ்களர உவர நிலங்களோ்க 
்கோணப்படுகின்்றன. இந� நிலங்களில் 
்களர உவர �ன்லெலயத் �ோஙகி வளரும் 
�ன்லெ ம்கோண்ட பைெரப்பயிர்கலள 
நடுவ்� சி்றந��ோகும். ம்கோய்யோ, சிலெ 
இலநல�, மநல்லி, சீத்�ோ, நோவல், வில்வம் 
ெற்றும் விளோம்பைம் ்போன்்ற பைெரங்கலள 
பயிரிடுவ�ன் மூலம் அதி்க வருெோனம் 
மப்றமுடியும். ெோனோவோரி நிலங்களில் 
நீரபற்்றோககுல்ற இருப்பதுடன் நிலமும் ்களர 
உவர நிலெோ்க இருககும் ்போது வ்றடசிiயும்  
�ோஙகி அ்� செயத்தில் ்களர உவர 
�ன்லெலயயும் �ோஙகி வளரகின்்றன. நல்ல 
விலளச்சல் �ரககூடிய ஒடடுெரக ்கன்று்கலள 
்�ரநம�டுத்து நடும் ்போது அதி்க ெ்கசூல் 
கிலடக்கககூடும். பருவெலைக ்கோலங்களில் 
ெண்ணில் நல்ல ஈரம் இருககும் மபோழுது 
�ோன் நட ் வண்டும். ்கன்று்கலள சுற்றி மபய்� 
ெலைநீரோனது ஆவியோகி விலரயெோ்கோெல் 
இருக்க ்கோய்ந� சறுகு லவக்்கோல், ம�ன்லன 
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நோரக ்கழிவு்கலளக ம்கோண்டு மூடோககு 
அலெக்க ் வண்டும்.

்களர உவர நிலங்களில் பைெரங்கலள 
நடடு மூன்று அல்லது நோன்கு ஆண்டு்களுககு 
பி்றகு �ோன் ்கோய்ப்புககு விடுவது நல்லது. 
இ ந �  ்க ோ லங்களில்  ப ை ெ ர ங ்க ளி ல் 
ஊடுபயிரோ்க பசுந�ோள் பயிர்களோன சணப்லப, 
�கல்கப்பூண்டு, ம்கோழிஞ்சி ்போன்்றவற்ல்ற 
சோகுபடி மசய்து பூககும் முன் ெடககி உழுது 
ெண்ணில் வளத்ல� மபருககுவதுடன் 
ெண்ணின் ்களர உவர �ன்லெலய ெோற்்ற 
முடியும். 

் ெ லு ம்  இ ந நி ல ங ்க ளு க கு  ப ை 
ெரங்களுககிலட்ய ஊடுபயிரோ்க குல்றந� 
வயதுலடய �ோனிய ெற்றும் சிறு �ோனிய 
பயிர்களோன ் ்கழவரகு, ்கம்பு, ் சோளம், திலன 
்போன்்றவற்ல்ற சோகுபடி மசய்யலோம். ்களர உவர 
நிலங்களில் ்கோய்்கறிப் பயிர்கலள சோகுபடி 
மசய்வல� விட ்களர உவர �ன்லெலயத் 
�ோஙகி வளரககூடிய ெருத்துவ குணம் 

ம்கோண்ட பயிர்கலள ஊடுபயிரோ்க பயிரிடும் 
மபோழுது அதி்க வருெோனம் மப்ற வோய்ப்புக்கள் 
உண்டு. நித்ய ்கல்யோணி, அரளி, ்சோற்றுக 
்கற்்றோலை, ் போன்்ற ெருத்துவ குணம் ம்கோண்ட 
மசடி்கள் வ்றடசிலயத் �ோஙகி வளருவதுடன் 
்களர உவர �ன்லெயயும் �ோஙகி வளரும் 
�ன்லெ உலடயலவ்களோகும்.

ஏன்வ விவசோயி்கள் வ்றடசியோன 
ெோனோவோரி நிலங்களில் பைெரங்கலள 
சோகுபடி மசய்வ�ன் மூலம் அதி்க வருெோனம் 
மப்றலோம். ் ெலும் பைெரங்களுககிலட்யயோன 
இலடமவளியில் ஊடுப்பயிரோ்க �ோனிய வல்கப் 
பயிரக்கள், பயறு வல்கப் பயிர்கள், ெருத்துவ 
குணம் ம்கோண்ட மூலில்கப் பயிர்கள் ெற்றும் 
பசுந�ோள் உரப் பயிர்கலள சோகுபடி மசய்து 
ெண்ணின் வளத்ல�யும் ் ெம்படுத்� முடியும். 
வ்றடசிலயத் �ோஙகி வளரககூடிய தீவனப் 
புற்்கலள சோகுபடி மசய்வ�ோல் ஆடு ெற்றும் 
ெோடு்களுககு ் �லவயோன தீவனம் கிலடக்க 
வழிவல்க மசய்யலோம்.

கட்டுரையாளரகள்:

சி.சங்கர், மு.உமா ம்்கஸ்வரி மற்றும் ் ே.ராோங்கம், 
பதாடடக்கனை ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நினையம், தேரியகுளம் - 625 604. 

மினைஞ்சல்: umavalarmathi987@gmail.com 
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பூச்சி ் ேைகாண்லேயில் ் வம்பின் பங்கு:

வேதியியல் பூச்சிகம்கோல்லி்கலளப் 
்போலன்றி, ்வப்பச் ்சரெங்கள் பூச்சி்களின் 
மசரிெோனம் ெற்றும் நரம்பு ெண்டலம் அல்லோது 
ஹோர்ெோன் அலெப்பில் மசயல்படுகின்்றன, 
என்வ இவற்றின் பயன்போடு எதிர்கோலத்தில் 
பூச்சிகம்கோல்லிககு எதிரோன பூச்சி எதிரப்பின் 
வளரச்சிககு வழிவகுக்கோது.  இந� ்கலலவ்கள் 
லிமினோய்டு்கள் எனப்படும் இயற்ல்கப் 
மபோருட்களின் மபோது வகுப்லபச் ்சரந�லவ. 
்ெலும், ்வம்பிலிருககும் அசோடிரோகடின் 
எனப்படும்  லிமினோய்டு  பூச்சி்கலளக 
்கடடுப்படுத்துவதில் முககிய பஙகு வகிககி்றது. 

ஆல்கயோல், இயற்ல்க விவசோயத்தில் பூச்சி 
விரடடியோ்கவும், பூஞ்லசக ம்கோல்லியோ்கவும் 
்வம்பின் பயன்போடு அதி்கரித்து வருகி்றது.

்வம்பின் பல்்வறு ்கலரசல்்களின் 
�யோரிப்புப் பற்றி அ�ன் பயன்போடடு முல்ற்கள் 
பற்றியும் இத்ம�ோகுப்பில் ்கோண்்போம்.

்வப்பவிலதக ் லரசைல்:
 இந� ்கலரசல் �யோரிக்க ஏக்கருககு 

3 மு�ல் 5 கி்லோ வலர ஓடு நீக்கப்படட 
்வப்பம் பருப்பு ்�லவ, (புது வில� 
என்்றோல் 3 கி்லோவும் பலைய வில� 
என்்றோல் 5 கி்லோவும் ் �லவ). 

இ்ற்்�  விவசொ்த்தில் ் வம்பு 
சொர்ந்த பூச்சி விரடடி�ள் ்த்ொரிப்பு

பூச்சி நேலோண்ே

அகரிசகதி அங்கோடியில் �ரேோன நேப்பம் புண்ோககு, 
ஐே்்க புண்ோககு ்கல்ே கி்்டககும். விேசோயி்கள்  
ேோஙகி �ங்கள் ்பயிர்களுககு இடடு ்பயன் ப்பறலோம்.

ப�ோ்டரபுககு: 99407 64680
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 ்வப்பம்பருப்லப நன்கு மபோடியோக்க 
்வண்டும் .  இல� ்கோட ோத்துணியில் 
மூடலடயோ்கக ்கடடி சுெோர 10 லிடடர �ண்ணீர 
உள்ள ஒரு போலனயில் ஓர இரவு முழுவதும் 
ஊ்றலவக்க ்வண்டும். அ�ன்பின் இக 
்கலரசலல வடிக்கடடினோல் 6 மு�ல் 7 லிடடர 
்வப்பவில�க ்கலரசல் கிலடககும்.

 இல�ப் பயிருககுத் ம�ளிககும்்போது 
10 லிடடர நீரில் 500 மு�ல் 1000 மி.லி. வலர 
பயன்படுத்�லோம். அ�ோவது 500 மு�ல் 1000 
மி.லி. ்கலரசலல 9 லிடடர �ண்ணீருடன் 
்கலநது 100 மி.லி. ்கோதி ் சோப்புக ்கலரசலலச் 
்சரத்து ம�ளிக்க ் வண்டும். (1 லிடடர – 10 
மி.லி. என்்ற அளவு) ்கோதி ்சோப்புக ்கலரசல் 
�ோவரக ்கலரசலின் ஒடடும் �ன்லெலய 
அதி்கரிககி்றது.

 ஓர ஏக்கர பயிருககு 60 லிடடர வலர 
ம�ளிக்க ்வண்டும். ல்கத்ம�ளிப்போலனப் 
பயன்படுத்தினோல் 110 லிடடர பயன்படுத்� 
்வண்டும்.  ்கலரசலின் அடரத்திலய 
பூச்சித் �ோககு�லின் �ன்லெக்்கற்ப 
ெோற்றிகம்கோள்ளலோம்.

்வப்பிலைக ் லரசைல்:
 ஒரு ஏக்கர பயிருககுத் ம�ளிக்க 

10 மு�ல் 12 கி்லோ வலர ்வப்பிலலத் 
் � ல வ ப் ப டு ம் .  இ ந �  இ ல ல ்க ல ள 
ஒன்றிரண்டோ்க இடித்து ்கோடோத்துணியில் 
மூடலடயோ்கக ்கடட ்வண்டும். பின்னர 
அந� மூடலடலய 20 மு�ல் 24 லிடடர 
வலர �ண்ணீர உள்ள  போலனயில் ஓர இரவு 
முழுவதும் ஊ்றலவக்க ் வண்டும்.

 பின்னர இக்கலரசலல வடி்கடட 
்வண்டும். அப்்போது 15 மு�ல் 17 லிடடர 
்வப்பிலலக ்கலரசல் கிலடககும். ஒரு 
்டஙகுககு ( 10 லிடடர அளவு) 500 – 
1000 மி.லி. வலர பயன்படுத்�லோம். அ�ோவது 
500 மு�ல் 1000 மி.லி. ்கலரசலல 9 லிடடர 
�ண்ணீருடன் ்கலநது 100 மி.லி. ்கோதி 
்சோப்புக ்கலரசலலச் ்சரத்து ம�ளிக்க 
்வண்டும். (1 லிடடர – 10 மி.லி. என்்ற அளவு) 

்கோதி ்சோப்புக ்கலரசல் �ோவரக ்கலரசலின் 
ஒடடும் �ன்லெலய அதி்கரிககி்றது.

 ஒரு ஏக்கர பயிருககு 10 ் டஙக வலர 
ம�ளிக்க ் வண்டும். இக்கலரசல் சுெோர ஒரு 
ெோ�ம் வலர ம்கடோெல் இருககும்.

்வப்பம் பிண்்காககு:
  ் வ ப் ப ம்  பி ண் ண ோ க ல ்க 

்்கோணிப்லப்களில் ் போடடு �ண்ணீர மசல்லும் 
ெலடவோயில்்களில் லவக்க ் வண்டும்.

 இவவோறு மசய்வ�ோல் வயலுககுள் 
மசல்லும் �ண்ணீருடன் ் வப்பம் பிண்ணோககு 
்கலரநது சீரோ்கச் மசல்லும் வோய்ப்பு உள்ளது. 
இ�னோல் பயிரின் ் வலரத் �ோககும் பூச்சி்கள், 
்நோய்்கள், தூரப்பகுதியில் வரும் பூச்சி்கள் 
ஆகியவற்ல்ற வரோெல் �டுக்கலோம்.

 பயிர்களுககு பூச்சி, ்நோய் எதிரப்புத் 
தி்றன் கிலடககும்.

 ்ெலும் ஏக்கரககு 10 லிடடர 
வீ�ம், 100 கிரோம் ்வப்பம் பிண்ணோகல்க 
மபோடடலெோ்க ்கடடி 1 லிடடர �ண்ணீரில் 
ஊ்றலவத்து, பின்னர வடி்கடடி பயிர்களுககுத் 
ம�ளிக்கலோம்.

்வப்ப எண்த்ய் ் லரசைல்:
 ஏக்கரககு 10 லிடடர வீ�ம் 15 மு�ல் 30 

மி.லி. ் வப்மபண்மணலய 1 லிடடர �ண்ணீரில் 
நன்கு ்கலநது, 1 லிடடர ்கலரசலுககு 1 மி.லி. 
்கோதி ் சோப்புக ்கலரசலலக ்கலநது ம�ளிக்க 

அகரிசகதி அங்கோடியில் �ரேோன நேப்பம் புண்ோககு, 
ஐே்்க புண்ோககு ்கல்ே கி்்டககும். விேசோயி்கள்  
ேோஙகி �ங்கள் ்பயிர்களுககு இடடு ்பயன் ப்பறலோம்.
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்வண்டும்.

 ்வப்ப எண்மணய் ்கலரசலல �யோர 
மசய்� உட்ன்ய பயன்படுத்திவிட ் வண்டும்.

 ்வப்ப எண்மணய் ்கலரசலலத் 
ம�ளிப்ப�ற்கு ல்கத்ம�ளிப்போலனக ்கோடடிலும் 
நோப்சோக ம�ளிப்போலனப் பயன்படுத்துவது 
சி்றந�து.

இயற்ல் விவசைகாயத்தில் ்வம்பின் 
பயன்்ள:

 இ ய ற் ல ்க  வி வ ச ோ ய த் தி ல் 
்வம்பு பயிர்களில் பூச்சித்�ோககு�லலக 
்கடடுப்படுத்�வும் ் நோய்த்�ோககு�லில் இருநது 
்கோத்திடவும், சுற்றுப்பு்றச் சூைல் ெோசுப்படுவதில் 
இருநதும் போது்கோக்கப் பயன்படுகி்றது.

 ்வப்பந�லைலயயும் ,  ்வப்பம் 

கட்டுரையாளரகள்:

சீ.்வ. சஙகீதா, 
இளநினை பவளாணனம மா்வி, கிருஷ்ா  
பவளாணனம மற்றும் ததாழில்நுடேக ்கல்லூரி, மதுனர.  
மினைஞ்சல்: sangeethasv1999@gmail.com

த.பியூலா எஸதர், 
உதவிப் பேராசிரியர் (உழவியல் துனை), கிருஷ்ா 
பவளாணனம மற்றும் ததாழில்நுடேக ்கல்லூரி, மதுனர. 
மினைஞ்சல்: cutebeu13@gmail.com

புண்ணோகல்கயும் உரெோ்க பயன்படுத்�லோம், 
இ�ன் மூலம் இரசோயன உரங்களின் 
பயன்போடலடத் �விரக்கலோம்.

 ்வப்பிலலயில் �லைச்சத்து 2.5%, 
ெணிச்சத்து 0.6%, சோம்பல்சத்து 2.0% 
உள்ளன, என்வ இ�லன நன்மசய் 
நிலங்களுககு பசுந�ோள் உரெோ்க இடலோம்.

 ் வ ப் பி ல ல  இ ட ட  நி ல த் தி ல் 
்கலரயோன் போதிப்பு இருக்கோது, ்ெலும் 
நூற் புழுத்� ோ ககு�லல  மெதுவ ோ்கக 
குல்றத்துவிடும்.

 மநல், ் சோளம் ் போன்்ற �ோனியங்கலளச் 
்சமிககும்்போது, உலரந� ்வப்பிலல்கலள 
�ோனியத்துடன் ்கலநது லவத்�ோல் வண்டு்கள், 
அநதுப்பூச்சி்கள் ெற்றும் துலளப்போன்்களின் 
�ோககு�லில் இருநது �டுக்கலோம்.

அகரிசகதி அங்கோடியில் �ரேோன நேப்பம் புண்ோககு, 
ஐே்்க புண்ோககு ்கல்ே கி்்டககும். விேசோயி்கள்  
ேோஙகி �ங்கள் ்பயிர்களுககு இடடு ்பயன் ப்பறலோம்.

ப�ோ்டரபுககு: 99407 64680

13பதிப்பு-2 | இதழ் - 5 | 30-07-2021 | ஆடி 1



°ö‰¬îèÀ‚è£ù «ð£†®...

Y‚Aó‹ è‡´H®ƒè ðK¬ê ªõ™½ƒè!
வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடித்து editor@agrisakthi.com-க்கு  

சீக்கிரம் அனுப்பி பரிளச வெல்லுங்க.

சென்ை இதழில்... படஙகலை ெரியாக சபாருத்தியவர்

்த.அபிநயோ, 
�ாவககுறிச்சி, ப்சைம் மாவடடம்.

14பதிப்பு-2 | இதழ் - 5 | 30-07-2021 | ஆடி 1



சிலிக்கோன் (Si) என்பது பூமியின் 
்ெ்லோடடத்தில் இரண்டோவது மிகுதியோன 
உறுப்பு ஆகும். இந� உறுப்பு எலடயோல் சுெோர 
28% �ோது ெண்லண உருவோககுகி்றது. 
இது ஒரு அத்தியோவசிய உறுப்பு என்று 
்கரு�ப்படவில்லல, ஆனோல் பயிர வளரச்சிககு, 
குறிப்போ்க புல் வல்க சோரந� பயிர்களுககு 
இது நன்லெ பயககும் உறுப்பு ஆகும். �ோவர 
�ளிர்களின் சிலிக்கோன், மசறிவு �ோவர 
இனங்களிலட்ய மபரிதும் ்வறுபடுகி்றது, 
உலரந� எலட அடிப்பலடயில் 0.1 மு�ல் 
10% சிலிக்கோன் வலர இருககி்றது. சிலிக்கோ 
�ோவரத்ல� பலப்படுத்துகி்றது, பூச்சி்கள் 
ெற்றும் ்நோய்்களுககு எதிரோ்க �ோவரத்ல� 
போது்கோககி்றது, பயிர உற்பத்தி ெற்றும் �ரத்ல� 
அதி்கரிககி்றது, �ோவரங்களின் மசயலில் 
்நோமயதிரப்பு சகதி்கலள தூண்டுகி்றது, 
�ோவர ஊடடச்சத்ல� அதி்கரிககி்றது, 
�ோவரங்களில் உப்பு எதிரப்லப அதி்கரிககி்றது 
ெற்றும் அமில ெண்ணில் ்கன உ்லோ்கம் 
நச்சுத்�ன்லெலய நடுநிலலயோககுகி்றது. 

சிலிக்கோன் உரம் ெண் ெற்றும் �ோவர அலெப்பில் 
இரடலட விலளலவக ம்கோண்டுள்ளது. 
மு�லோவ�ோ்க, ்ெம்படுத்�ப்படட �ோவர-
சிலிக்கோன் ஊடடச்சத்து பூச்சி்கள் ெற்றும் 
சோ�்கெற்்ற ்கோலநிலலககு எதிரோ்க �ோவர-
போது்கோப்பு பண்பு்கலள பலப்படுத்துகி்றது. 
இரண்டோவ�ோ்க, சிலிக்கோன் ்ெம்படட நீர, 
இயற்பியல்-்வதியியல் ெண் பண்பு்கள் 
ெற்றும் �ோவரங்களுககு கிலடக்கககூடிய 
வடிவங்களில்  ஊடட ச் ச த்துக்கலள 
ெோற்றியலெப்ப�ன் மூலம் ெண்ணின் வளத்ல� 
்ெம்படுத்துகி்றது.

தோவர வளர்ச்சியில் சிலி்க்ோன் பங்கு

அ த் தி ய ோ வ சி ய க  கூ று ்க ள் 
ஊடடச்சத்துக்கள் இல்லோெல் �ோவரங்கள் 
�ங்கள் வோழகல்க சுைற்சிலய முடிக்க 
முடியோது. ெற்்றவற்றுள், அவற்றில் �லைச்சத்து, 
ெணிச்சத்து ெற்றும் சோம்பல் சத்து ஆகியலவ 
அடஙகும். ஆனோல், சில �ோவரங்களுககு சில 
நன்லெ்கலள வைஙகும் அத்தியோவசியெற்்ற 

சிலிக்�ொன் ்பற்றி்  
ஒரு �ண்ணொட்டம்

சத்து நேலோண்ே
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கூறு்களும் உள்ளன அதில் சிலிக்கோன் 
ஒன்று. சிலிக்கோன் ெண்ணில் குறிப்பிடத்�க்க 
அளவில் ்கோணப்படுகி்றது; இருப்பினும், 
சிலிக்கோன் ஆலலயோல் ்ெோ்னோ-சிலிசிக 
அமில வடிவில் ெடடு்ெ எடுக்க முடியும். 
மபரும்போலோன இருவித்திலல �ோவரங்களில் 
(பரந� இலல �ோவரங்கள்) சிறிய அளவிலோன 
சிலிக்கோலன எடுத்து அவற்றின் திசுக்களில் 
0.5% ககும் குல்றவோ்க்வ ்சமிககின்்றன. 
அரிசி ெற்றும் பி்ற ஈரநில புல் ்போன்்ற சில 
ஒரு வித்திலல �ோவரங்களில் (புற்்கள்) 
அவற்றின் திசுக்களில் 5-10% சிலிக்கோன் 
வலர ் சமிககின்்றன. 

மண்ணில் சிலி்க்ோன்

ெ ண்  ்க ல ர ச லி ல் ,  சி லி க ்க ோ ன் 
்ெோ்னோசிலிசிக அமிலம், போலிசிலிசிக 
அமிலெோ்கவும், அலுமினிய ஆகலசடு்கள் 
ெற்றும் லஹடரோகலசடு்கள் ்போன்்ற 
்கரிெ ெற்றும் ்கனிெ ்சரெங்கலளக 
ம்கோண்ட வளங்களோ்கவும் உள்ளது. இது 
பயிர வளரச்சியில் ்நரடி பங்களிப்லப 
ம்கோண்டுள்ளது. சிலிக்கோன் உரத்தின் து்கள் 

அளவு, ெண்ணின் அமிலத்�ன்லெ (pH), 
்கரிெ வளங்கள், அலுமினியம் (Al), இரும்பு 
(Fe) ெற்றும் ெண்ணில் நி்கழும் பல ெோறும் 
மசயல்முல்ற்களோல் ெண்ணில் சிலிக்கோனின் 
்கலரதி்றன் போதிக்கப்படுகி்றது. போஸ்்பட 
அயனி்கள், ்கலலப்பு எதிரவிலன்கள் ெற்றும் 
ெண்ணின் ஈரப்ப�ம். சிலிக்கோன் ெண்ணின் 
உடலியல், ்வதியியல் ெற்றும் உயிரியல் 
பண்பு்கலள ் ெம்படுத்துகி்றது.

சிலி்க்ோன் �ன்லம்ள்

வளரச்சி ெற்றும் ெ்கசூலின் ்நரடி 
தூண்டு�ல், அதி்கப்படியோன லநடரஜன் 
எதிரெல்ற விலளவு்கலள எதிரககி்றது. 
போகடீரியோ ெற்றும் பூஞ்லச்களோல் ஏற்படும் 
சில �ோவர ்நோய்்கலள ்கடடுப்படுத்துகி்றது. 
ஒடுக்கப்படட ்நோய்்களில் மவள்ளரி, 
பூசணி, ்்கோதுலெ, ெற்றும் போரலி ெற்றும் 
வற்்றோ� லரகரோஸில் சோம்பல் இலலப்புள்ளி 
ஆகியவற்றில் பூஞ்லச ்கோளோண் அடஙகும். 
�ண்டு துலளப்போன்்கள், இலல சிலநதி 
பூச்சி்கள் ெற்றும் பல்்வறு �த்துப்பூச்சிலய 
்கடடுப்படுத்துகி்றது. 
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பல்்வறு சுற்றுச்சூைல் அழுத்�ங்கலள 
நீககுகி்றது. சிலிக்கோன் உல்றவிடம், வ்றடசி, 
மவப்பநிலல உச்சநிலல, உல்றபனி, பு்ற 
ஊ�ோக ்கதிரவீச்சு, உப்பு, ்கன உ்லோ்கங்கள் 
ெற்றும் ஊடடச்சத்து ஏற்்றத்�ோழவு்கள் 
உள்ளிடட இரசோயன அழுத்�ங்களிலிருநது 
போது்கோககி்றது.

விலஙகு்களில், சிலிக்கோன் எலும்பு்கள் 
ெற்றும் இலணப்பு திசுக்கலள பலப்படுத்துகி்றது. 
்கோய்்கறி்கள், �ோனியங்கள் ெற்றும் புளித்� 
�ோனிய மபோருட்கள் ஆகியலவ ெனி� 
ஊடடச்சத்தில் சிலிக்கோனின் ஆ�ோரங்களோ்க 
இருககின்்றன.

சிலி்க்ோன் பற்்றோ்ககுல்ற

சிலிக்கோன் குல்றபோடு வலுவோன 
இலல்கள், �ண்டு்கள் ெற்றும் ்வர்களின் 
வளரச்சிலய போதிககி்றது.  இது ஒரு 
�டிெனோன சிலி்்கட எபிமடரெல் மசல் 
அடுகல்க உருவோககுவல�யும் போதிககி்றது, 
்ெலும் அரிசி மசடி்கலள பூஞ்லச ெற்றும் 
போகடீரியோ ்நோய்்களுககும், நச்சுத்�ன்லெ 
அசோ�ோரணெோனது என்்றோலும், அதி்க 
அளவு சிலிக்கோன் ெற்்ற ஊடடச்சத்துக்கலள 
எடுத்துகம்கோள்வதில் ்போடடியிடககூடும். 
மஜரமபரோ ெற்றும் சூரிய்கோநதி ஆகியவற்றில், 
அதி்க அளவு சிலிக்கோன் பூக்கலள 

சில�ப்ப�ோ்க ்கண்டறியப்படடுள்ளது. 

இரும்பு ேற்றும் அலுமினியத்தின் 
உ்ைகா் நச்சுத்தன்லேலயக குலறத்தல் 

இரும்பு �ச்சுததன்லம

ஈரப்ப�ெோன மவப்பெண்டல ெற்றும் 
துலண மவப்பெண்டல பகுதியில், இரும்பு 
நச்சுத்�ன்லெ அரிசி வளரச்சியில் முககிய 
உடலியல் சிக்கல்்களில் ஒன்்றோகும் . 
சிலிக்கோன் ்வர்களின் ஆகஸிஜ்னற்்ற 
சகதிலய அதி்கரிககி்றது, இது இரும்லப 
ஃமபரிக இரும்போ்க ெோற்றுகி்றது, இ�ன் 
மூலம் இரும்புச்சத்து அதி்க அளவில் 
அதி்கரிப்பல�த் �டுககி்றது ெற்றும் அ�ன் 
நச்சுத்�ன்லெலயக ்கடடுப்படுத்துகி்றது. 
சிலி்கோன் லஹடரோகலசடு மவளியிடுவ�ன் 
மூலம் அமில ெண்ணிலிருநது இரும்பு 
எடுப்பல� ் வர்கள் மூலம் ்கடடுப்படுத்துகி்றது.

அலுமினிய �ச்சுததன்லம

சிலி்கோன் பயன்போடு அலுமினிய 
நச்சுத்�ன்லெலய ெந� அலுமி்னோ 
சிலி்்கடடு்கலள உருவோககுவ�ன் மூலமும், 
்வர்களோல் பி்னோலிக மவளி்யற்்றத்ல�த் 
தூ ண் டு வ � ன்  மூ ல ் ெ ோ  அ ல் ல து 
லபட்டோலித்ஸில் வரிலசப்படுத்துவ�ன் 
மூல்ெோ குல்றககி்றது.

கட்டுரையாளரகள்:

ராேகுமாரி மல்லி்கா.மா மற்றும் வினிதரா.அ, 
உதவிப் பேராசிரியர்்கள், மணணியல் துனை மற்றும் பூச்சியியல் துனை, தைைஷமி னிவா்சன பவளாணனமக ்கல்லூரி, 

தேரம்ேலூர் - 621 212. மினைஞ்சல்: malligamariappan8389@gmail.com 
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கடந� பல ஆண்டு்களோ்க ்வலூர 
ெோவடடத்தில் உள்ள பல ஆயிரம் விவசோயத் 
ம�ோழிலோளர்கள் ்வலலவோய்ப்லபத் ்�டி 
�ங்களின் கிரோெங்கலள விடடு ந்கரங்கலள 
்நோககி இடம் மபயரவது வோடிகல்க நி்கழவோகி 
விடடது.  ெோநில அரசோல் ‘மி்கவும் வ்றண்ட 
ெோவடடம்’ என்று அறிவிக்கப்படட சூைலில் 
விவசோய ்வலல்கலள விடடுவிடடு பலர 
ஒப்பந� ம�ோழிலோளர்களோ்க (Contract 
Labourers) மபருந்கரங்களில் பணிபுரியும் 
்போககு மபருகி வந�து.  மவகு சிலர 
ெடடு்ெ விவசோயப் பணி்கலள ம�ோடரநது 
்ெற்ம்கோண்டு வந�னர.  இத்�ல்கய 
நலடமுல்ற சூைலில் நூறு நோள் ் வலலவோய்ப்பு 
திடடத்தின் கீழ பணிபுரிநது வந� கிரோெப்பு்ற 
ெ்களிரின் ம�ோடர முயற்சி்கள் ்கோரணெோ்க 
நிலத்�டி நீர மீட்கப்படடு, மி்கவும் வ்றண்ட 
நிலங்களில் கூட ் வளோண் சோகுபடி பணி்கள் 
துவங்கப்படடு சிறு ெற்றும் குறு விவசோயி்கள், 

நடுத்�ர விவசோயி்கள், பண்லண ெ்களிர, 
விவசோய ம�ோழிலோளர்களின் நலன்்கள் ெற்றும் 
வோழவுரிலெ்கள் போது்கோக்கப்படடு வருகி்றது.

நோ்க நதி ஆற்று புத்துயிர அளிககும் 
திடடம்:

்கடந� 15 ஆண்டு்களோ்க நோ்க நதி ஆறு 
வற்றி ் போய் ்கோணப்படடது.  குறிப்போ்க ் வலூர 
ெோவடடத்தின் நீரத் ் �லவ்கலள ம�ோடரநது 
பூரத்தி மசய்து வந� நோ்க நதி ஆறு ்கடந� 
2018ஆம் ஆண்டு வலர ஜீவனற்று ்போய் 
விடடது.  சில ் நரங்களில் நல்ல ெலை மபய்� 
்போது நிலத்�டி நீர உயரந� ்கோரணத்�ோல் 
நோ்க நதி ் ெலோ்க ஓடும் நிலல ்கோணப்படடது.  
இத்�ல்கய நலடமுல்ற சூைலில் �ோன் ்கடந� 
2014ஆம் ஆண்டில் நோ்க நதி புத்துயிர 
அளிககும் திடடத்தின் (Naganadhi River 
Rejuvenation Project) கீழ ெ்கோத்ெோ 
்கோநதி நூறு நோள் ஊர்க ் வலலவோய்ப்பு உறுதி 

்வலூர மொவட்ட வைண்ட நிலங�ளில் 
நூறு �ொள் ் வ்ல வொயப்புத் திட்டத்தின் 

புதி் சொ்த்ன மு்ற்சி

புதிய யுகதி்கள்
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கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இன்ப் பேராசிரியர், பவளாண விரிவாக்கத் 
துனை, பவளாண புைம், அண்ாமனைப் 
ேல்்கனைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல்: trajpravin@gmail.com  
ததாடர்பு எண: 9486385423

சீ.்கதி்ரசன், ஆராய்ச்சி மா்வர், 
பவளாண விரிவாக்கத் துனை,  
பவளாண புைம், அண்ாமனைப் 
ேல்்கனைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல்: kathiresankathir66@gmail.com  
ததாடர்பு எண: 8760305077

திடடத்தின் ம�ோழிலோளர்கலளக ம்கோண்டு 
வோழும் ்கலல திடட �ன்னோரவ ம�ோண்டர்கள் 
வழி்கோடடலின் கீழ மசயல்பட துவஙகியது.  
இந� புதிய மீடபு திடடத்தில் நிலத்�டி நீலரப் 
போது்கோக்க 50 மபண்்கலளக ம்கோண்ட 
குழுக்கள் 36 ெறு ஊடடக கிணறு ெற்றும் 25 
்கற்போல்ற �டுப்பு்கலளக ம்கோண்டு ெலை நீலர 
்ச்கரிககும் பணி்கலள ் ெற்ம்கோண்டது.  இ�ன் 
வோயிலோ்க ெலைநீர ் ச்கரிக்கப் படடு, நிலத்�டி 
நீர ்கடந� 4 வருட ்கோலத்தில் உயரந�து.  
்ெலும் மசயற்ல்கக்்கோள் உ�வியுடன் 
்ெற்ம்கோள்ளப்படட வலரபடங்கலளக 
ம்கோண்டு மசயல்திடடங்கள் உருவோக்கப்படடு 
ெலைநீர நீரப்பிடிப்பு பகுதி்களில் நிலத்�டி நீர 
்ச்கரிப்பு கிணறு்கள் 20 அடி ஆைம், 15 அடி 
நீளத்திற்கு 10 ம�ோழிலோளர்கலளக ம்கோண்டு 
23 நோட்களில் அலெக்கப்படடது.  

சுெோர 5 ்்கோடி நிதியில் 2014ல் 
துவங்கப்படட இப்புத்துயிர திடடத்தின் 
கீழ இன்று 20,000 மபண்்கள் பணிககு 
அெரத்�ப்படடு ்வலூர ெோவடடத்தின் 
10 வடடோரங்களில் 3,500 நிலத்�டி நீர 
்சமிப்புக கிணறு்கள் அலெக்கப்படடுள்ளது.  
இந� முயற்சிலய ெத்திய ஊர்கத் துல்ற 
ஆய்வு மசய்து போரோடடியும் உள்ளது.  
்கன்னியம்போடி வடடத்தில் ெடடும் 349 
நிலத்�டி நீர மீடபு கிணறு்கள், 210 ்கல் 
�டுப்பு்கள் அலெக்கப்படட ்கோரணத்�ோல் 
நிலத்�டி நீர ெடடம் ெலைக ்கோலங்களில் 
உயரநது இன்று விவசோயி்கள் ்வளோண் 
ெற்றும் ் �ோடடக்கலலப் பயிர்கள் சோகுபடியில் 
அதி்களவில் ஈடுபடடு வருகின்்றனர.  ஒருபு்றம் 
நூறு நோள் ்வலல வோய்ப்புத் திடடத்தின் 
கீழ உலைககும் கிரோெப்பு்ற ெ்களிருககு 
தினமும் ்வலலவோய்ப்பு ெற்றும் கூலி �ரும் 
சூைலில் �ற்்போது ்வலூர ெோவடடத்தில் 
நிலத்�டி நீர மபருக்கம் ்கோரணெோ்க 
்வளோண் சோகுபடி பணி்கள் துவஙகிய 
்கோரணத்�ோல் கிரோெப்பு்றங்களில் இருநது 
்வலலவோய்ப்பு்கலளத் ்�டி ந்கரங்கலள 

்நோககி இடம் மபயரும் ் �லவயும் குல்றநது 
வருகி்றது.  �ற்்போது நீண்ட ்கோல திடடெோ்க 
இஙகு ்ச்கரிக்கப்படட நிலத்�டி நீலரக 
ம்கோண்டு இயற்ல்க முல்றயில் ்வளோண் 
சோகுபடி பணி்கலள ்ெற்ம்கோள்ளும் 
பயிற்சி்களும் விவசோயி்களுககு வைங்கப்படடு 
வ்றண்ட ெோவடடெோன ்வலூரில் மீண்டும் 
்வளோண் பணி்கலள துவங்க வழிவல்க 
மசய்யப்படடுள்ளது.   வோழும் ்கலல 
அ்றக்கடடலள (The Art of Living 
Foundation) நூறு நோள் ்வலலவோய்ப்பு 
திடடத்துடன் இலணநது ்கரநோட்கோ 
ெோநிலத்தில் மவற்றி்கரெோ்க ் வ�வதி ெற்றும் 
குமு�ோவதி ஆறு்கலள மீடட அனுபவம் 
அவர்களுககு இத்திடடம் மவற்றிமப்ற 
மபரிதும் துலண புரிநதுள்ளது.  இவவோறு 
்வலூர ெோவடட கிரோெப்பு்ற மபண்்கள் 
இலணநது பணிபுரிநது வ்றண்ட ெோவடடெோ்க 
அறிவிக்கப்படட ்வலூரில் மீண்டும் 
விவசோயத்திற்கு ் �லவப்படும் �ண்ணீலரக 
ம்கோண்டு வநது மீண்டும் விவசோயப் 
பணி்கலள துவஙகும் ஆக்கப்பூரவெோன 
முயற்சியில் மவற்றி மபற்றுள்ளனர என்பது 
ெறுக்க முடியோ� சோ�லன முயற்சியோகும்.
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பதில்: இது ்கரும்பு பயிலர இளம் 
பருவத்தில் �ோககும் இளஙகுருத்து புழுவின் 
்ச� அறிகுறியோகும்.  இப்புழுக்கலள 
்கடடுப்படுத்� நடவு மசய்� 5ம் வோரம் 
ஏக்கருககு 6 கி்லோ ்கோர்போபியூரோன் ெற்றும் 
6 கி்லோ ் போ்ரடடிலன 40 கி்லோ ெணலுடன் 
்கலநது வயலில் இடடு நீர போய்ச்ச ் வண்டும். 
இ�லன ம�ோடரநது நடவு மசய்� 6வது 
வோரத்தில் ்கரும்பு பயிரின் அடித்தூர்கள் 
ெல்றயும் அளவிற்கு ெண்அலணக்க 

்வண்டும்.

வயலில்  இளம்குருத்து  புழுவின் 
�ோக்கம் மி்கவும் அதி்கெோ்க இருந�ோல் 
கு்ளோரிலபரிபோஸ் 500மி.லி ெற்றும் 
கு்ளோரன்டரனிலிப்்ரோலி 150 மி.லி உடன் 
400 லிடடர �ண்ணீரில் ்கலநது ஒரு ஏக்கர 
்கரும்பு பயிருககு ்கோலல அல்லது ெோலல 
்வலளயில் இலல்கள் நன்்றோ்க நலனயும் 
அளவிற்கு ம�ளிக்க ் வண்டும்.

விவசொயியின் ் �ள்வியும், 
்வளொண ்பட்ட்தொரியின் ்பதிலும்

ந்கள்வி - ்பதில்்கள் 

்்ளவி: என்னுல்டய 3 ஏக்ர் நிைத்தில் ்்கா 86032 என்ற 
்ரும்பு ர்த்லத ்்டந்த 3 ேகாதங்்ளுககு முன் ந்டவு தசையத்்தன். 
தற்்பகாது ் ரும்பு பயிரின் நடுககுருத்து்ள ் காய்ந்து ் கா்ப்படுகிறது. 
்காய்ந்த நடுககுருத்து்லளே ல்யினகால் பிடிங்கினகால் எளிதகா் வந்து 
விடுகிறது. இதற்கு ்கார்ம் ேற்றும் ்ேைகாண்லே முலற்லளே 
கூறுங்்ள.

 - இரா.முருகன், க�ோழிப்பட்டு, விழுபபுரம் மோவட்்டம்.
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்்ளவி: ததன்லன ேரத்தின் 
அடித்தண்டு பகுதியிலன சுற்றி 
ே்ல் ்ைந்த ேண்ணினகால் 
ஆன வரி்ள ்கா்ப்படுகிறது. 
இதற்கு தீர்வு என்ன?

- மு.சக்திவேல், அ�ஸ்தியன்பள்ளி,  
நோ�ப்பட்டினம் மோவட்்டம்.

ப தி ல் :  ம � ன் ல ன யி ல் 
்கலரயோன் என்்ற பூச்சி ெண்ணினோல் 
ஆன வரி்கலள உண்டோககும். 
இ ப் பூ ச் சி ்க ல ள  இ ய ற் ல ்க 
முல்றயில் ்கடடுப்படுத்� 5 லிடடர 
�ண்ணீரில் 500 கிரோம் உப்பு 
்கலநது ஊற்றிவிடலோம் அல்லது 
ஒரு லிடடர �ண்ணீரில் 3 மி.லி 
்வப்பஎண்மணய் ்கலநது ஊற்றி 
விட ்வண்டும் .  ்வதியியல் 
முல்றயில் ஒரு லிடடர �ண்ணீரில்  
2மி.லி கு்ளோரிலபரிபோஸ் ெற்றும் 1 
கிரோம் ல�்யோமீத்�ோக்ஸம் ்கலநது 
அடித்�ண்டு பகுதி நலனயுெோறு 
ஊற்றி விட ் வண்டும்.

இயற்க வேளாண்மைச் சசமமைல் 
மை்ைந்ார்

இ யற்ல்க ்வளோண்லெ மூலவர்களில் 
ஒருவரோன புளியஙகுடி ் ்கோெதிநோய்கம் ்கோலெோனோர. 
அ்கலவ முதிரச்சியின் ்கோரணெோ்க ் நற்று இரவு 10 
ெணியளவில் நம்லெவிடடுப் பிரிநது மசன்றுவிடடோர.

்கடந� 1975ஆம் ஆண்டு மு�ல் உைவர்களின் 
்ெம்போடடிற்்கோ்கப் பணியோற்றியவர. ஆசிரியரோ்க 
�னது வோழலவத் ம�ோடஙகி ்வளோண்லெயின் 
பக்கம் வநது ெோமபரும் பங்களிப்லபச் மசய்�வர. 
அவரது நண்பர்கள் ் வலுமு�லியோர, அந்�ோணிசோமி 
ஆ கி ் ய ோ ரு ட ன்  ம � ன் ெ ோ வ ட ட ங ்க ளி ல் 
இயற்ல்க்வளோண்லெலய ஊககுவித்து வளரத்�வர. 

அண்ணோரின் ெல்றவுககு மநஞ்சோரந� 
பு்கைஞ்சலி.

மேலும் விவசாய தகவலகளுக்கு:

இரா.ஜேயசங்கரமூர்ததி (முதுநினை பவளாணனமப் ேடடதாரி), ப்காழிப்ேடடு, விழுப்புரம் 
மாவடடம். ன்கபேசி: 8940475344, மினைஞ்சல்: agrijay102@gmail.com  
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ம க்களுககு எளிதில் கிலடககும் 
பைவல்க்களுள் ம்கோய்யோவும் ஒன்று. நம் 
நோடடில் ம்கோய்யோ பரப்பளவிலும் உற்பத்தியிலும் 
நோன்்கோம் இடத்தில் உள்ளது. ெக்களுககு 
எளி�ோ்கக கிலடப்ப�ோல் “ஏலை்களின் ஆப்பிள்” 
எனவும் ெக்களோல் அலைக்கப்படுகி்றது. 
ம்கோய்யோவில் விடடமின் சி ெற்றும் மபகடின் 
அதி்களவில் இருககும்.

இர்ங்்ள : 
 அல்கோபோத் 

 லக்னோ 46 , 49

 அர்கோ அமுல்யோ

 அர்கோ மிருதுலோ

 பனோரஸ்

 போபடலோ

 அர்கோ கிரன் 

 லலித் 

 சிடட�ர

 மரட பிளஸ்

 டிஆரஐ (ஜி)-1 

பருவநிலை :
 ம்கோய்யோ மவப்பெண்டலத்திலும் 

துலணமவப்பெண்டலத்திலும் ,  ்கடல் 
ெடடத்திலிருநது 1000 மீடடர உயரமுள்ள 
இடங்களிலும், ஆண்டிற்கு1000 மச.மீ 
கீழ ெலை பதிவோகும் இடங்களிலும் நன்கு 
வளரும்.

 உப்புத் �ன்லெலயயும் வ்றடசிலயயும் 
�ோஙகி வளரும் .

 ெண்ணில் 23°C-28°C வலர ஈரப்ப�ம் 
இருந�ோ்ல ் போதுெோனது.

 இளஞ்மசடி்கள் வ்றடசி ெற்றும் 
குளிரச்சிலயத் �ோங்கோது.

க�ொய்ொவில் 
ம�சூல் அதி�ரிக்கும் நுட்பங�ள்

சோகு்படி நுட்பங்கள்
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மைண : எல்லோ நிலங்களிலும் வளரும் 
குறிப்போ்க மசம்ெண், ்களிெண், ்கரிசல் 
ெண்ணில் நன்கு வளரும் .

கார-அமில ் ன்்மை : 4.5 மு�ல் 7.5 வலர

நடவு சசயய ஏறை மைா்ஙகள் : ஜூன்-டிசம்பர

சசடிக்குச் சசடி இ்டசேளி : 5-6 மீடடர

பயிர் சபருக்கம : பதியங்கள் 

குழியின் அளவு : 45 மச.மீ. - 45 மச.மீ. 
- 45 மச.மீ.

நிைம் பதப்படுத்தலும் ந்டவு முலறயும்:
 நடவுககு முன் நிலத்ல� நன்கு 

ஆைெோ்க உை ் வண்டும் .

 உழு� பின் 45 மச.மீ நீளம் , 45 மச.மீ 
அ்கலம் , 45 மச.மீ ஆைம் குழிலயத் ் �ோண்ட 
்வண்டும்.

  அதில் 10 கி்லோ ம�ோழுஉரம், 1 கி்லோ 
்வப்பம் புண்ணோககு, ெண் ஆகியவற்ல்ற 
்போட ் வண்டும்.

 கு ழி யி ன்  ந டு வி ல்  ம ்க ோ ய் ய ோ 
இளஞ்மசடி்கலள குழியின் நடுவில் நட 
்வண்டும்.

 மசடி உயரெோ்க இருப்பின் பக்கத்தில் 
குச்சிலய நடடு மசடிலயக ்கடடி விட்வண்டும்.

நீர் ் ேைகாண்லே :
 மசடிலய நடட பின் நீலரப் போய்ச்ச 
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ச.புனிதகுமார், இளமறிவியல் பவளாணனம மா்வர், ததான போஸப்கா பவளாணனமக ்கல்லூரி, 
்ச்காயத்பதாடடம், ராணிப்பேடனட மாவடடம்-631151. மினைஞ்சல்: punithkumars2018@gmail.com 

கட்டுரையாளரகள்:

்வண்டும்.

 நடட மூன்்றோவது நோள் உயிர நீலரப் 
போய்ச்ச ் வண்டும்.

 பின் ் �லவககு ஏற்ப 10 நோட்களுககு 
ஒரு முல்ற �ண்ணீர போய்ச்ச ் வண்டும்.

உரமிடுதல் :
 50 கி்லோ ம�ோழு உரமும், ஒரு கி்லோ 

�லை, ெணி, சோம்பல் சத்துக்கலள ஆண்டிற்கு 
இரண்டு முல்ற ் போட ் வண்டும்.

மு்ல் ் ே்ை: ெோரச்

இரணடாம ் ே்ை: அக்டோபர

 ெ்கசூலல அதி்கரிக்க 1% யூரியோ + 
0.5% ஜிஙக சல்்படலட ம�ளிக்க ் வண்டும்.

 ் ப ோ ர ோ ன்  நு ண் ணூ ட ட ச த் து 
குல்றபோடலட குல்றக்க 0.3% ் போரோகஸ்-ஐ 
பூ ெற்றும் ்கோய் ்கோய்கும் செயத்தில் ம�ளிக்க 
்வண்டும்.

பின்தசைய் ் நர்த்தி :
 ்கலள்கள் மபரும்போலும் போதிப்லப 

ஏற்படுத்தி 30-40% ெ்கசூலலக குல்றககும். 
என்வ ்கலள்கள் வளர வளர அவற்ல்ற 

அ்கற்றுவது நன்று.

்வகாத்து தசைய்தல் :
 ்கவோத்து மசய்வ�ன் மூலம் பைத்தின் 

�ரத்ல�யும் ெ்கசூலலயும் அதி்கரிக்க முடியும்.

 மசடியின் அடிப்பகுதியில் குறுககும் 
மநடுககுெோ்க வளரும் கிலள்கலள நீக்க 
்வண்டும் .

 ்ெல்்நோககி வளரும் கிலள்கலள 
கிள்ளி விடடு பக்கவோடடில் வளரும் 
கிலள்கலள வளர விட ் வண்டும்.

 மசடி்கலள நடட 2-3 வருடத்திற்குள் 
பைங்கள் அறுவலடககுத் �யோரோகிவிடும்.

ஆண்டிற்கு இரு முல்ற அறுவலட 
மசய்யலோம் 

 மு்ல் அறுே்ட : பிப்ரவரி-ஜூலல

 இரணடாம அறுே்ட : மசப்டம்பர-ஜனவரி

மைகசூல்: 
ஏக்கருககு 7-10 டன்்கள் வலர ர்கத்ல� 

மபோருத்து கிலடககும். சரியோன ் ெலோண்லெ 
முல்ற்கலள ்கலடபிடிப்ப�ன் மூலம் நல்ல 
லோபம் மப்றலோம். 
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த மிை்கத்தில் விவசோயம் என்பது 
ப ரநதுபடட  பல்்வறு பயிர்கலளயும் 
்கோலநிலல்கலளயும் ம்கோண்ட ெோநிலெோ்க 
இருககி்றது. இஙகு மபரும்போலும் அதி்கெோ்க 
உற்பத்தியோகும் விலளமபோருட்களுககு 
சரியோன விலல கிலடப்பதில்லல என்கி்ற 
பிரச்சலன இருநது வருகி்றது. இ�லனப் 
்போக்க ஒன்றிய அரசும், ெோநில அரசும் 
பல்்வறு திடடங்கலள மசயல்படுத்தி 
வருகி்றது. அந� திடடங்களில் ஒன்று �ோன் 
உைவர உற்பத்தியோளர நிறுவன திடடெோகும். 
ஒரு பகுதியில் உள்ள விவசோயி்கள் குழுவோ்க 
ஒன்றிலணநது அரசின் நிதி ஆ�ர்வோடு 
உைவர உற்பத்தியோளர நிறுவனங்கலளத் 
ம�ோடங்கலோம். அ�ன் மூலம் அவர்களது 
மபோருட்கலள சநல� படுத்திக ம்கோள்ளலோம். 
வில� மு�ல் இடுமபோருட்கள் வலர 
அலனவரும் ்சரநது மெோத்�ெோ்க வோஙகும் 
்போது மெோத்� விலலக்்க சற்று குல்றந� 
விலலயில் வோஙகிக ம்கோள்ளலோம் . 
முககியெோ்க விவசோயி்கள் �ங்களது உற்பத்தி 

மபோருட்கலள �ோங்க்ள ெதிப்புககூடடி 
விற்பலன மசய்யலோம் .  விவசோயி்கள் 
்நரடியோ்க வியோபோரியோ்க ெோறும் ் போது �ோன் 
வருெோனத்ல� அதி்கரிக்க முடியும் ெற்றும் 
இலடத்�ர்கர்கள் மூலம் ஏற்படும் வருெோன 
இைப்லபயும் குல்றக்க முடியும். ் ெற்குறிப்பிடட 
மசயல்்கலள ்ெற்ம்கோள்ள அரசோங்கம் 
நிதியு�விலயயும் ெோனியத்ல�யும் வைஙகி 
வருகி்றது.

பபரம்பலூர் பவள்ளோறு உழவர் 
உற்பததியோளர் நிறுவனம்:

 ்கடந� 2020ம் ஆண்டு பிப்ரவரி ெோ�ம் 
�மிை்க ் வளோண் விற்பலன ெற்றும் ் வளோண் 
வணி்கத் துல்றயின் �மிழநோடு நீர போசன 
்வளோண் நவீன ெயெோக்கல் (TNIAMP) 
திடடத்தின் மபரம்பலூர ெோவடடத்தில் 
மவள்ளோறு ஆற்றின் ்கலர்யோரத்தில் 
உள்ள ்பலரயூர, ல�க்கோல், கீரனூர, 
மபன்ன்்கோணம், அத்தியூர, குடி்கோடு, 
மபருெத்தூர, நல்லூர, கீைப்புலியூர ஆகிய 

உழவர�ள் வொழ்வில் ஒளி்்ற்றும் 
உழவர உற்்பத்தி்ொளர நிறுவனம்

நேளோண ேணி்கம்
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கிரோெ விவசோயி்கலள ஒருஙகிலணநது 
“மபரம்பலூர மவள்ளோறு உைவர உற்பத்தியோளர 
நிறுவனெோனது” ம�ோடங்கப்படடது.

இந� TNIAMP திடடெோனது உல்க 
வஙகி ெற்றும் �மிழநோடு அரசு இலணத்து 
மசயல்படுத்தும் திடடம் ஆகும். இதில் உல்க 
வஙகி �னது மசயல்போடலடயும், நிதிலயயும் 
அதி்கெோ்க �ருகி்றது. உல்கவஙகி �னது 
நிதியோ்க மு�ல்்கடடெோ்க 20 லடசம் ரூபோலய 
இந� நிறுவனத்திற்கு வைஙகியுள்ளதுள்ளது. 
அ�லனப் பயன்படுத்தி விவசோய  உற்பத்தி 
மபோருட்கலள ்நரடியோ்க வோஙகி விற்பலன 
மசய்�ல்  ெற்றும்  விவச ோயி்களுககு 
்�லவயோன வில�்கள், உரம் ்போன்்றலவ 
்நரடி ம்கோள்மு�ல் மசய்து விவசோயி்களுககு 
வைஙகி இடுமபோருள் மசலலவ குல்றப்ப்�ோடு 
ெடடுெல்லோெல் விவசோயி்கள் உற்பத்தி மசய்யும் 
விலளமபோருளுககு சரியோன விலல கிலடக்க 
வழிவல்க மசய்துள்ளது இநநிறுவனம்.

இநநிறுவனத்தில் ்கடந� ஆண்டு உல்க 
வஙகி ம்கோடுத்� நிதியு�விலய ெக்கோச்்சோளம் 
பயிருககு முழுவதுெோ்க பயன்படுத்தி 
ெக்கோச்்சோளம் விற்பலனயில் ெடடும் 29 
லடசம் ரூபோய் வணி்கப் பரிவரத்�லன 
மசய்துள்ளது இநநிறுவனம். இதுெடடுமின்றி 
விவசோயி்களின் விலளமபோருட்களோன 

உளுநது, எள், நோடடுச் சரக்கலர ்போன்்ற 
மபோருட்கலளயும் ்நரடியோ்க ம்கோள்மு�ல் 
மசய்து வருகி்றது. விவசோயி்களுகம்கன்று 
மபோது ் சலவ லெயம் ெற்றும் ெோடடுத் தீவனம் 
்போன்்ற விவசோயி்களுககு ்�லவயோன 
அத்தியோவசியப் மபோருட்கலளயும் விற்பலன 
மசய்து வருகி்றது.

்கடந� ்்கோலட ்கோலத்தில் இலவச 
்்கோலட உைவு திடடத்தில் மஜ போரம் சரவீஸ் 
நிறுவனத்துடன் இலணநது இநநிறுவனத்தின் 
உறுப்பினர்களில் 400 ் பருககு 800 ஏக்கர 
இலவசெோ்க உைவு மசய்து ம்கோடுத்துள்ளது 
இநநிறுவனம். இநநிறுவனெோனது ்வளோண் 
துலண இயககுநர  திரு .  சிங்கோரம் , 
்வளோண்லெ அலுவலர திரு. நோ்கரோஜன், 
உ�வி ் வளோண் அலுவலர்கள் திரு. வீரசிங்கம்,  
திருெதி .  சத்ய ோ ,  ம சயல்  அதி்கோரி  
திரு. போலமுரு்கன் ெற்றும் ்�சிய ்வளோண் 
நிறுவனத்தின் முழு ஒத்துலைப்்போடும் 
விவசோயி்களுககு சி்றப்போன ்சலவ்கலள 
வைஙகி வருகி்றது. விவசோயி்கள் அலனவரும் 
ஒன்றிலணந�ோல் நல்ல பலன் அலடயலோம் 
என்ப�ற்கு சோன்்றோ்க விளஙகுகின்்றது 
இநநிறுவனம். இது்போல ெற்்ற பகுதியில் 
உள்ள விவசோயி்களும் ஒன்றிலணநது 
�ங்கள் பகுதியில் உைவர உற்பத்தியோளர 
நிறுவனங்கலள ஏற்படுத்தி பயன் மப்றலோம். 

மு.ஜேயராஜ் மற்றும் வீ.முல்்ல்்வநதன், முனைவர் ேடடப்ேடிப்பு மா்வர்்கள், உழவியல் துனை,  
தமிழ�ாடு பவளாணனமப் ேல்்கனைக்கழ்கம், ப்கானவ. ததாடர்பு எண: 8220851572  மினைஞ்சல்: jayarajm96@gmail.com 

கட்டுரையாளரகள்:

26பதிப்பு-2 | இதழ் - 5 | 30-07-2021 | ஆடி 1



1. பின்பருவ டிக்கா இலைப்புளளி ்நகாய் பயிர் விலதத்து எத்தலன நகாட்ள 
்ழித்து ் தகான்றும்?

2. தசைம்ேண் நிைத்தில் பயிரி்டககூடிய இரண்டு பழேர வல்்லளே கூறு்.

3. ் வம்பில் உளளே லிமினகாய்டின் தபயர் என்ன?

4. அரிசி ்பகான்ற சிை ஒரு வித்திலை தகாவரங்்ளின் திசுக்ளில் எத்தலன 
சைதவிகிதம் சிலிக்கா ் சைமிக்ப்படுகின்றன?

5. ்ரும்பு பயிர் ந்டவு தசைய்து மூன்று ேகாதங்்ள ஆகும் ்பகாது நடுககுருத்து்ள 
்காய்ந்து ் கா்ப்பட்டகால் அது எந்த பூச்சி தகாககுதலின் அறிகுறி?

6. ஏலழ்ளின் ஆப்பிள என்று அலழக்ப்படும் பழம் எது?

7. த்காய்யகாவில் முதல் அறுவல்ட எந்த ேகாதத்தில் ததகா்டங்கும்?

8. த்காய்யகாவில் தசைடிககு தசைடி த்காடுக் ் வண்டிய இல்டதவளி என்ன?

9. நகா் நதி புத்துயிர் அளிககும் திட்டம் எந்த வரு்டம் ததகா்டங்்ப்பட்டது?

10. நேது நகாடடில் தேகாத்த நிைப்பரப்பில் சுேகார் எத்தலன எக்டர் நிைம் ேகானகாவகாரி 
சைகாகுபடியில் உளளே வறண்்ட நிைங்்ளேகாகும்?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அகரிசைகதியின் பரிசுப் ் பகாடடியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

ரகா்ேஷ், ் சைகாலைவனம்,  
புதுகப்காடனட மாவடடம்.
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நுட்பியல் சோர் ் ேளோண்மை இதழ்
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்கடநத மின்னேதழுக்கானே 
்வாச்கர்்களின் ்கருததுக்கள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவனர் ேற்றும் சிறப்பகாசிரியர்

ஜசல்்வமுரளி

வடிவலேப்பு
சகதி டி்சன்ஸ, 
7299210855

நிர்வகா் ஆசிரியர்
மு.ஜேயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்்பைம் ககாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதாடரபு ககாள்ளலாம்.

அன்புளளே ஆசிரியருககு,

அகரிசகதி இ�ழில் வரும் ்கடடுலர்கள் நன்்றோ்க இருககின்்றன. 
விவசோயி்களின் ்படடி்கள், அனுபவங்கள் இன்னும் ம�ோடரநது 
மவளியிட ்வண்டுகி்்றன். அ்�்போல அகரிசகதியின் ்வளோண் 
விலளமபோருட்கலள சநல�ப்படுத்தும் நன்முயற்சி ம�ோடரநது சி்றக்க 
வோழத்து்கள். மீம் ெற்றும் ்கோரடடூன்்கள் சி்றப்போ்க இருககி்றது.

- - ர. கண்மணி, காவேரிப்ாககம்.

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

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்்பாளர:
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- ல.மீனோ
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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 42 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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