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இந்தியாவில் மரவள்ளிக்கிழங்கு பெரிய 
அளவில் பொருளாதார முக்கியத்துவம் 
வாயந்த ஒரு ெயிராகும். உலகம் முழுவதும் 
ஒவபவாரு நாளும் சுமார் 500 மில்லியன் 
மக்கள் மரவள்ளிக்கிழங்கில் இருந்து 
தயாரிக்கபெடும் உணவுப பொருடகளளப 
ெயன்ெடுதுகின்்றனர். வளரும் நாடுகளில் 
மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு முக்கியமான உணவு 
மற்றும் வாணிகப ெயிராகவும் உள்ளது. 
மரவள்ளியில் ஏற்ெடும் ததமல் தநாயப ெற்றியும் 
அதன் தமலான்ளம முள்றகள் ெற்றியும் 
காணதொம்.

 ந�ோய்க்ோரணி
இந்தநாய மரவள்ளி ததமல் நச்சுயிரியினால் 

(ளவரஸ்) ஏற்ெடுகி்றது.

ந�ோயின் அறிகுறி்ள்
தநாயத் தாக்கியச் பெடிகளில் கடும் ததமல் 

அறிகுறிகளும், அதிகளவில் மஞெள் நி்றப 
ெடளடைகளும் பதன்ெடும். இளம் இளலகளில் 
தநாயின் அறிகுறிகள் அதிகளவில் பதன்ெடும். 
இளலகள் ெலவிதமாக உருமாறியும், பநளிந்தும், 
ெலவித சுருக்கங்களுடைனும் காணபெடும். 
தாக்கபெடடைச் பெடிகள் வளர்ச்சிக் குன்றி 
நலிந்துக் காணபெடும்.

ந�ோயப் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு 
ஏற்்ற ் ோலநிலல்ளும்

இந்தநாயானது பெமீசியா டைொசி என்னும் 
பவள்ளள ஈக்களால் ெரபெப ெடடைாலும் 
பெரும்ொலும் விளதக் கரளணகள் மூலதம 

மரவள்ளியில் தேமல் த�ோயும் 
அேன் தமலோண்ம மு்ைகளும்

ந�ோய் நேலோண்ே
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அதிகளவில் ெரவுகி்றது. காலநிளலகள் 
நச்சுயிரிகளின் பெருக்கத்திற்குச் ொதகமாக 
இல்லாத தொது, தாக்கபெடடைச் பெடிகள் 
கூடை சில தநரங்களில் அறிகுறிகளளத் 
ததாற்றுவிபெதில்ளல. ஆனால் அறிகுறிகள் 
பதன்ெடைாத பெடிகளில் கூடை நச்சுயிரிக் 
காணபெடும். இதுதொன்்ற பெடிகளிலுள்ள 
கரளணகளள நடுவதற்குப ெயன்ெடுத்தும் 
தொது, தநாயத் பதாற்று ஏற்ெடுகி்றது. 
இரணடைாம் ெடெமாக பவள்ளள ஈக்கள் 
தநாளயப ெரபபுகின்்றன.

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு

உழவியல் முறைகள் :

தநாயத் தாக்காத வயல்களிலிருந்து நல்ல 
விளதக் கரளணகளளத் ததர்ந்பதடுத்து, 
நடுவதற்க்குப ெயன்ெடுத்த தவணடும்.

படைல்டைா ஒடடுபபொறி, மஞெள் வணண 
ஒடடுபபொறி ஆகியவற்ள்ற உெதயாகித்து 
பூச்சிகளளப பிடித்து அழிக்கலாம்.

மருந்து சிகிசறசை

தநாளயப ெரபெக்கூடிய பவள்ளள 
ஈக்களளக் கடடுப ெடுத்த, விளரவில் 
பூச்சிகளள அழிக்கக்கூடிய, ஊடுருவிச் 
பெல்லக்கூடிய பூச்சி மருந்துகளளத் பதளிக்க 
தவணடும். ஏக்கருக்கு மீளதல் படைமடடைான் - 

300 மில்லி அல்லது ொஸ்தொமிடைான் - 150 
மில்லி அல்லது ளடைபமததாதயட - 300 மில்லி 
என்்ற விகிதத்தில் 300 லிடடைர் தணணீரில் 
கலந்துத் பதளிக்க தவணடும்.

ந�ோய எதிர்ப்புத் தி்றன் க்ோண்ட 
இர்ங்ள்

சில நாடடு இரகங்களுக்கு இந்தநாளய 
எதிர்க்கும் தி்றன் அல்லது தநாளயத் தாங்கி 
வளரக் கூடிய தி்றன் உணடு.

ஸ்ரீெஹாயா என்னும் இரகம் இந்தநாயக்கு 
ஓரளவு எதிர்பபு ஆற்்றளலக் பகாணடுள்ளது.

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
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கடைந்த ெல ஆணடுகளாக ெருவமாற்று 
பிரச்ெளனகளால் அதிகளவு இன்னல்களள 
ெந்தித்து வரும் நம் விவொயிகளுக்கு தநரடி 
பநல் ொகுெடி பெயயும் முள்ற (Direct 
seeded rice) உகந்ததாக உள்ளது. 
குறிபொக மளழ நீளர நம்பி பநல் ொகுெடியில் 
ஈடுெடடு வரும் விவொயிகள் அல்லது 
ொென நீளர நம்பியுள்ள விவொயிகள் பநல் 
ொகுெடி ெணிளய பதாடைரவும், இயற்ளக 
சீற்்றங்களளக் கடைந்து ஓரளவு மகசூல், லாெம் 
பெ்றவும் வழிவளக பெயகி்றது. ெல சிறு 
மற்றும் குறு விவொயிகளின் (Small and 
marginal farmers) உணவுத் ததளவகளள 
ெந்திக்கவும், அவர்களின் கால்நளடைகளுக்கு 
ளவக்தகால் கிளடைக்கவும் உதவி பெயகி்றது. 
இத்தளகய நளடைமுள்றச் சூழலில் நமது 

நாடு முழுவதும் தநரடி பநல் விளதபபு 
முள்ற அதிகளவு வரதவற்பு பெற்றுவிடடை 
சூழலில் தற்தொது ெஞொப மாநில தவளாண 
ெல்களலக்கழகத்தின் புதிய உழவியல் மற்றும் 
விரிவாக்க ஆராயச்சிகள், முயற்சிகள் 
வாயிலாக முந்ளதய தநரடி பநல் விளத 
ொகுெடி முள்றயில் மாற்்றம் பெயயபெடடு 
ெஞொப மாநில பநல் ொகுெடி பெயயும் 
விவொயிகள் அதிகளவு மகசூல் மற்றும் லாெம் 
பெறும் வணணம் மிகுந்த வரதவற்ளெப பெற்று 
வருகி்றது.

பஞ்ோப் மோநிலத்தில் புதிய ந�ரடி 
க�ல் ் ோகுபடி முல்ற

கடைந்த 2020ம் ஆணடில் இருந்து ெஞொப 
மாநில விவொயிகளிடைம் அறிமுகம் பெயயபெடடை 

பஞ்ோப் விவ்ோயிகளுக்கு  
வளம் பபற்று ேரும் புதிய த�ரடி 
ப�ல் ் ோகுபடி விவ்ோய மு்ை

புதிய யுக்திகள்
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இபபுதிய தநரடி பநல் விளதபபு ொகுெடி முள்ற 
முந்ளதய விளதபபு முள்றகளள காடடிலும் 
முன்தனற்்றம் (Improved) பகாணடைதாக 
உள்ளது. இந்த புதிய பநல் ொகுெடி முள்றயில் 
நிகழும் பநல் ொகுெடிக்கு ஏற்்றவாறு உழவியல் 
ெணிகள்  தமற்பகாணடை பின்பு, விளதபபுப 
ெணிகளள தமற்பகாள்வதற்கு முன்பு 
நிலம் ொெனம் பெயயபெடுகி்றது. பின்னர் 
வ்றடசிளய தாங்கிய வணணம் விளத தநர்த்தி 
பெயயபெடடை பநல்கள் (Primed seeds) 
தநரடியாக விவொயிகளின் வயல்களில் 
விளதக்கபெடுகி்றது. 

கடைந்த ஆணடு பகாதரானா பெருந்பதாற்று 
காரணமாக ஏற்ெடடை முடைக்கத்தில் சில காலம் 
தவளாண துள்றயில் தடடுபொடுகள் மற்றும் 
ெற்்றாக்குள்ற சூழல் நிலவிய தொது ெஞொப 
மாநில விவொயிகளுக்கு இபபுதிய தநரடி 
பநல் விளதபபு முள்ற அதிகளவு ெயன் 
தருவதாக அளமந்தது. இதனால் கடைந்த 
ஆணடில் ெஞொப மாநிலத்தில் பநல் ொகுெடி 
பெயயபெடடை ெரபெளவில் ஐந்தில் ஒரு ெங்கு 
இபபுதிய தநரடி பநல் ொகுெடி முள்ற வாயிலாக 
பின்ெற்்றபெடுகி்றது. 

கடைந்த 2019ல்  23,450 பஹக்தடைர்களில் 
தமற்பகாள்ளபெடடை தநரடி பநல் ொகுெடி 
தற்தொது ஐந்து லடெம் பஹக்டைர்களில் என்்ற 
அளவிற்கு விரிவாக்கம் பெற்றுள்ளது. இந்த 
ொகுெடி ெரபெளவு தமலும் கூடுதலாக இருக்கும் 
என்றும், இறுதி புள்ளி விெரங்கள்  முள்றதய 
பதாகுக்கபெடும் தொது தமலும் ொகுெடி 
ெரபெளவு அதிகரித்து காணபெடும் என்று 
ெஞொப மாநில தவளாண துள்ற வடடைாரங்கள் 
பதரிவிக்கின்்றன. இபபுதிய ொகுெடி முள்றக்கு 
அதிகபெடியான நீர்பொெனம் ததளவபெடுவது 
இல்ளல. தற்தொது ெஞொப மாநிலத்தில் 
நிலத்தடி நீர் பவகுவாக குள்றந்துவிடடை 
சூழலில், புதிய முதலீடுகளள பெயயாமல் 
விவொயிகள் தங்களிடைம் உள்ள குள்றந்தளவு 
நீளரக்பகாணதடை தி்றம்ெடை பநல் ொகுெடி 
ெணிகளள தமற்பகாணடு அதிகளவு மகசூல் 
மற்றும் லாெம் பெ்ற முடியும். தமலும் குள்றந்தளவு 

விவொய பதாழிலாளர்களள பகாணதடை 
இபபுதிய பநல் ொகுெடியில் ஈடுெடை முடியும்.

நமது ொரம்ெரிய நடைவு முள்றகளள 
பகாணதடை நடைவு பெயய முடியும் என்ெதும் 
ெஞொப மாநில பநல் விவொயிகளுக்கு மிகவும் 
ெயன் தருவதாக உள்ளது. இவவாறு அதிகளவு 
தணணீர் மற்றும் நீர் ொெனம் ததளவபெடும் 
ொரம்ெரிய பநல் ொகுெடிக்கு மாற்்றாக உள்ள 
இபபுதிய தநரடி விளதபபு முள்றயில் இயற்ளக 
சீற்்றங்களால் விவொயிகள் ொதிக்கபெடும் 
தொது சிறு மற்றும் குறு விவொயிகள் அதிகளவு 
ொதிக்கபெடுவது கிளடையாது. தமலும் தங்களின் 
நால்நளடைகளின் உணவு ததளவளயயும் 
ெந்திக்க உதவுவதால் குள்றந்த நீரில் அதிக 
ெயிர் (more crop per drop) மற்றும் 
விவொயிகள் குள்றந்த முதலீடடில் அதிக 
மகசூல் மற்றும் லாெம் பெ்ற துளணபுரிகி்றது. 

தற்தொது ெஞொப மாநிலத்தில் ெருவ 
மாற்றுப பிரச்ெளனகள்  ொென நீர் ெற்்றாக்குள்ற 
சூழளலத் தாணடி அதிக மகசூல் பெற்று 
தரும் இபபுதிய தநரடி பநல் ொகுெடி முள்ற 
நமது நாடடின் அளனத்து பநல் ொகுெடி 
பெயயும் நிலபெரபபுகளுக்கு குறிபொக நமது 
காவிரி ொென ெகுதிகளுக்கு விரிவாக்கம் 
பெயயும் தொது நமது சிறு மற்றும் குறு 
விவொயிகள் வாழ்வில் நலம் பெ்றவும் இயற்ளக 
சீற்்றங்களள தாங்கி பநல் ொகுெடி ெணிகளள 
பதாடைரவும் பெரிதும் உதவி புரியும் என்ெதில் 
ெந்ததகமில்ளல.

கட்டுரையாளர:

முனைவர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இன்ப் பேராசிரியர், பவளாண விரிவாக்கத் துனை, பவளாண புைம்,  

அண்ாமனைப் ேல்்கனைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல்: trajpravin@gmail.com ததாடர்பு எண: 9486385423
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“ உ ழவர்களின் நணெனான” 
மணபுழுக்கள் சுமார் 120 மில்லியன் 
வருடைங்களுக்கு முன்பு இருந்தத மணணில் 
வாழ்கின்்றன. இளவ அங்கக தவளாணளமயில் 
முக்கிய அங்கமாக விளங்குகி்றது. இளவ 
மக்கிய ெயிர் மற்றும் தவளாண ொர்ந்த 
கழிவுகளள உணடு ஊடடைதமற்றிய இயற்ளக 
உரமாக மாற்றுகி்றது. மண புழுக்களால் உணடு 
பெரிக்கபெடடு பவளிதயற்்றபெடுவதால் 
மணபுழு உரமானது.  மணபுழு உரம் 
பதாழு உரத்ளதக் காடடிலும் அதிக 
நுணணூடடைங்களள பகாணடிருபெதாலும் 
ம ண ணி ல்  நு ண ணு யி ர் க ளி ன்  
எணணிக்ளகளய அதிகரித்து ெயிர்களின் 

வளர்ச்சிக்கு ததளவயான ெத்துக்களள 
அளிபெதால் இளவ மற்்ற இயற்ளக உரங்களள 
காடடிலும் சி்றந்ததாகும். மணபுழு உரத்தில் 
இருந்து பெ்றபெடும் வடிநீர் மணபுழு ரெமாகும். 
மணபுழு உரம் மற்றும் மணபுழு ரெம் ெல 
வழிகளில் தயாரிக்கபெடடைாலும், இது பெலவு 
இல்லாமல் நமக்கு ததளவயான மணபுழு 
ரெத்ளத நாதம தயாரிக்கும் சி்றந்த முள்றயாகும்.

தேறையான ப�ாருடகள்

1. மணொளன - 3 (10 லிடடைர்)
2. பெங்கல் (உளடைத்தது) - 1 கிதலா
3. மணல் - 1 கிதலா
4. மண புழு - 10

வி்லயில்லோ, வி்லமதிப்பு்ைய 
மணபுழு ர்ம்

இடுப�ோருள்
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5. மக்கிய பதாழு உரம் - 3 கிதலா
6. ெசுஞொணம் - 2 கிதலா
7. ளவக்தகால் மற்றும் தணணீர்

பசைய்முறை:

1 .  3  மணொளனகளில் இரணடு 
ொளனகளின் அடிபெகுதியில் மூன்று சிறிய 
துளளயிடை தவணடும்.

2. ெடைத்தில் காடடியவாறு மரத்துணடுகளள 
பகாணடு ொளனகளள தாங்கும் அளவிற்கு 
வடிவளமக்க தவணடும்.

3. பின்பு ஒரு துளளயிடடை ொளனயில் 
உளடைக்கபெடடை பெங்கல் நிரபெதவணடும். 
பெங்கற்களின் தமற்பு்றத்தில் மணல்களள 
தூவதவணடும்.

4. மணலின் தமற்பு்றத்தில் மக்கிய 
பதாழுஉரம் இடைதவணடும். பதாழு உரத்தின் 
தமற்ெகுதியில் 10 மண புழுக்களள விடை 
தவணடும்.

5. மண புழுக்களுக்கு தமல் ெசுஞொணத்ளத 
நிரபபி, பின்பு ளவக்தகால் பகாணடு ொளனளய 
இறுதியாக மூடைதவணடும். நிரபபிய ொளனளய 
மரத்தினால் வடிவளமக்க ெடடை ெடடைத்தில் 
நடுபெகுதியில் ளவக்கதவணடும்.

6. 10 லிடடைர் தணணீர் பகாணடை 
மணொளனளய தமற்பு்ற மரச் ெடடைத்தில் 
ளவக்கதவணடும். இந்த ொளனயின் மூலமாக 
தணணீரானது நடுபபு்ற நிரம்பிய ொளனக்கு 
பொடடுநீர் தொல் பெல்லும்.

7. மண புழுவானது மக்கிய பதாழுஉரம் 
மற்றும் ெசுஞொணத்ளத மணபுழு உரமாக 
மாற்றும். மணபுழு உரத்துடைன் கூடிய வடிநீளர 
மணபுழு ரெமாக ெயன்ெடுத்தலாம்.

8. மணபுழு ரெத்ளத கீழ்பெகுதியில் உள்ள 
ொளனயில் தெகரிக்கலாம்.

9. தினமும் 5 முதல் 6 லிடடைர் மணபுழு 
ரெம் கிளடைக்கும். முதல் ெத்து நாடகளில் 
தெகரிக்கும் நீளர மறு சுழற்சிக்காகவும் 
அதன்பின் கிளடைக்கும் நீளர தெகரித்து 
மணபுழு ரெமாக ெயன்ெடுத்தலாம். மணபுழு 

ரெம் வாெளனயற்று ெழுபபு நி்றத்தில் 
காணபெடும் .

�யனகள்

1. மணபுழு உரத்ததாடு ஒபபிடுளகயில் 
தாவரங்களின் ததளவளய விளரவாக பூர்த்தி 
பெயவதால் மணபுழு ரெத்திற்கு தனிச்சி்றபபு.

2. மணபுழு ரெம் இளல வழியாகவும் 
ொென நீரில் கலந்தும் ெயன்ெடுத்தலாம்.

3. தாவரங்களுக்கு ததளவயான நுண 
ஊடடைங்களளத் தந்து சி்றந்த வளர்ச்சி 
ஊக்கியாக பெயல்ெடுகி்றது.

4. நுணணூடடைச்ெத்து ெற்்றாக்குள்றளய 
நிவர்த்தி பெயவததாடு பூ மற்றும் காய 
உதிர்தளலயும் தடுக்கி்றது.

5. வ்றடசிளயத் தாங்கும் தன்ளமளய 
ெயிர்களுக்கு அளிக்கி்றது.

6. ெயிர்களின் தநாய எதிர்பபு தி்றளன 
அதிகரித்து ெயிர்களுக்கு சி்றந்த ொதுகாபபு 
அளிக்கும்.

7. இக்காரணங்களால் ெயிரின் மகசூல் 
20 முதல் 30% வளர அதிகரிக்கி்றது.

�யன�டுத்தும் அளவு

இளலவழி பதளிபபு - 10 லிடடைர் நீரில் 
300 மி. லிடடைர் மணபுழு ரெம்

ொென நீரில் - ஏக்கருக்கு 10 முதல் 20 
லிடடைர் மணபுழு ரெம்

ெயிர் ொதுக்காபபிற்கு - அளர லிடடைர் 
மணபுழு ரெம் + அளர லிடடைர் தகாமியம் + 
9 லிடடைர் நீர்.

கட்டுரையாளரகள்:

இரா. ஜெயசங்கரமூர்த்தி,  
(முதுநினை பவளாணனம), ப்காழிப்ேடடு, விழுப்புரம் 
மாவடடம். ததாடர்பு எண: 8940475344.  
மினைஞ்சல்: agrijay102@gmail.com

இரா.ஜெங்க்ேஷ்,  
(இளம் அறிவியல் பவளாணனம), தோறேடாககுறிச்சி, 
்களளககுறிச்சி மாவடடம், ததாடர்பு எண: 8667339761. 
மினைஞ்சல்: agrivenkatesh20@gmail.com
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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பகாத்தமல்லி (பகாரியன்்றம் ெடளடைவம்) 
ஒரு சிறு பெடி வளக ெயிர் ஆகும். பகாத்தமல்லி 
ஒரு மூலிளகயாகவும் மற்றும் தினந்ததாறும் 
ெளமயலுக்கு சுளவ தரக்கூடிய பொருளாகவும் 
ெயன்ெடுத்தபெடுகி்றது. பகாத்தமல்லியில் 
ளவடடைமின் எ மற்றும் சி ெத்துக்கள் அதிகம் 
நிள்றந்து காணபெடுகி்றது. தமிழ்நாடடில் 
தூத்துக்குடி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் 
மற்றும் தகாயம்புத்தூரில் பெருமளவில் 
ெயிரிடைபெடுகி்றது.

இரகஙகள்

பகாத்தமல்லியில் தகா 1, தகா 2, தகா 3, 
தகா (சி.ஆர்) 4, ஜி ஏ யூ 1, யூ டி 1, யூ டி 2, யூ 
டி 20 மற்றும் யூ டி 21 இரகங்கள் பெரும்ொலும் 
இந்தியாவில் ெயிரிடைபெடுகி்றது

மண் மற்றும் ேட�பைப�நிறை

மணல் கலந்த பெம்மண மற்றும் கரிெல் 
மண பகாத்தமல்லி ெயிரிடை மிகவும் ஏற்்றது. 

மணணின் அமில காரத் தன்ளம 6 முதல் 8 
வளர இருக்க தவணடும். ெயிரின் வளர்ச்சி 
சி்றபொக இருக்க பவபெநிளல ெராெரியாக 
20 - 25 பெல்சியஸ் இருக்க தவணடும்.

�ருைம்

பகாத்தமல்லியில் அதிக மகசூல் பெ்ற 
ஜூன் - ஜூளல மற்றும் அக்தடைாெர்- நவம்ெர் 
மாதங்கள் ஏற்்ற ெருவங்கள் ஆகும். 

அதிக லோபம் ேரும் பகோதேமல்லி 
்ோகுபடி பேோழில்நுடபஙகள் 

சோகு�டி
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நிைம் ேயாரித்ேல்

நிலத்ளத 2 அல்லது 3 முள்ற உழுது 
பின்னர் ஒரு எக்டைருக்கு 10 டைன் பதாழு 
உரத்ளத களடைசி உழவின்தொது இடைதவணடும் 
தமலும் இ்றளவப ெயிராக ெயிரிடை ொத்திகள் 
அளமத்து ொகுெடி பெயயலாம்.

விறே அளவு

இ்றளவயாக ொகுெடி பெயய ஒரு 
ஏக்கருக்கு 4-5  கிதலா  விளதயும் , 
மானாவாரியாக ெயிரிடை ஏக்கருக்கு 8 - 10 
கிதலா விளதகள் தொதுமானது.

விறே தேர்த்தி மற்றும் விறேபபு 
போழில்நுட�ம்

பகாத்தமல்லி விளதகளள நீரில் 12 மணி 
தநரம் ஊ்ற ளவக்க தவணடும். நன்்றாக ெயிர் 
உருவாவதற்காக விளதகளள பஹக்டைருக்கு 
1.5 கிதலா அதொஸ்ளெரில்லத்துடைனும், 
வாடைல் தநாயிளன கடடுபெடுத்த எக்டைருக்கு 
50 கிதலா டிளரக்தகாபடைர்மா விரிடியுடைன் 
தெர்த்து விளத தநர்த்தி பெயய தவணடும். 
மானாவாரி ெயிர்களின் விளதபபிற்கு முன்பு 
ஒரு லிடடைர் நீரில் 10 கிராம் பொடடைாசியம் 
ளடைபஹடரஜன் ொஸ்தெட பகாணடு 16 
மணி தநரம் விளதளயக் கடினமாக்குதல் 
அவசியமாகும் .  விளத விளதபொன் 
மூலம் 20 x 15 பெ.மீ இளடைபவளியில் 
விளதக்கதவணடும். விளதகள் 8-15 
நாடகளுக்குள் முளளத்துவிடும். மானாவாரி 
ொகுெடியில் விளதகளளத் தூவும் முள்றயில் 
விளதத்து விடடு நாடடுக் கலபளெக் பகாணடு 
மூடிவிடைதவணடும். பகாத்தமல்லி விளதகளள 

இரணடைாக உளடைத்து விளதத்தால் விளதகள் 
8-15 நாடகளுக்குள் முளளத்துவிடும்

ஒருஙகிறைந்ே ஊட்டச சைத்து 
தமைாண்றம

பகாத்தமல்லி ொகுெடியின் தொது 
எக்டைருக்கு 10 கிதலா பதாழு உரம் களடைசி 
உழவின் தொது இடைதவணடும். விளதபெதற்கு 
முன் இ்றளவ மற்்றம்  ம ானாவ ாரி ப 
ெயிர்களுக்கு 10 கிதலா தளழச்ெத்து, 40 
கிதலா மணிச்ெத்து, 20 கிதலா ொம்ெல்ெத்து 
பகாடுக்கக்கூடிய இரொயன உரங்களள 
அடியுரமாக இடைதவணடும். இ்றளவப ெயிருக்கு 
மடடும் விளதத்த 30 வது நாள் எக்டைருக்கு 
10 கிதலா தளழச்ெத்து பகாடுக்கக்கூடிய 
உரத்ளத தமலுரமாக அளிக்கதவணடும்.

நீர் தமைாண்றம

விளதத்தவுடைன் நீர் ொயச்ெ தவணடும், 
விளதத்த மூன்்றாவது நாள் மீணடும் மீணடும் 
ஒருமுள்ற நீர் ொயச்சி அதன் பின்னர் 7-10 
நாடகளுக்கு ஒருமுள்ற நீர் ொயச்ெ தவணடும்.

 கறள தமைாண்றம

களளகள்  முளளக்கும்  முன்னர் 
புளுக்குதளாரலின் எக்டைருக்கு 700 
மில்லி மருந்ளத 500 லிடடைர் தணணீரில் 
கலந்து பதளிக்கதவணடும். விளதத்த 30 
நாடகள் கழித்து ெயிர் களளதல் தவணடும். 
ததளவபெடும் தொது களள எடுக்கதவணடும்.

அறுைற்ட மற்றும் மகசூல்

பகாத்தமல்லி விளதத்த 30 நாளில் 
பெடிகளளக் களளத்து விடுவதன் மூலம் 
கீளரகள் அறுவளடை பெயயலாம். விளதகளாக 
அறுவளடை பெயய விளதத்த 90 முதல் 
110 நாடகளில் காயகள் ெழுத்து நி்றம் 
ெச்ளெ நி்றத்திலிருந்து மஞெள் கலந்த ெழுபபு 
நி்றமாக மாறும் தொது விளதகளள அறுவளடை 
பெயயலாம். மானாவாரி ொகுெடியில் 300 - 
400 கிதலா விளதகளும் இ்றளவயில் 500 
- 600 கிதலா விளதகளும் ஒரு எக்டைரில் 
கிளடைக்கும். தமலும் பகாத்தமல்லிக்கீளர 6-7 
டைன் வளர அறுவளடை பெயயலாம்.

கட்டுரையாளரகள்:
முனைவர் மு.ெ. ்கருணா ஜெபா ் ேரி, ஆராய்ச்சியளர், பவளாணனம விரிவாக்கவியல் 

முனைவர். ப.்ெணு்ேென், முனைவர். ஜெ.ராம்குோர் மறறும் முனைவர். ப.அருண்குோர்,  
பவளாணனம அறிவியல் நினையம், அருப்புகப்காடனட, விருது�்கர். மினைஞ்சல்: jebamaryextn@gmail.com 
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1.  மரவள்ளி பயிரில் நதமல் ந�ோலய பரப்பும் பூச்சி எது?

2. த்க்ோளியில் ்ோயத்துலைப்போன் புழு்க்லை ்ட்டுப்படுத்துவதற்கு எநத 
பூச்க்டிலய ஊடுபயிரோ் பயிரி்ட நவணடும்?

3.  ஃபியூக்ரியம் என்னும் பூஞல்யின் வோழ்வி்டம் எது?

4. க்ோத்தமல்லி விலதத்த எத்தலை �ோட்்ளில் க்டி்லை ்லைத்துவி்ட 
நவணடும்?

5. மணபுழு ர்த்லத இலல வழியோ் கதளி்ககும்நபோது ஒரு லிட்்டர் தணணீரு்ககு 
எத்தலை மில்லி ் லநது கதளி்க் நவணடும்?

6. கவள்லை ஈ்க்லை ் ட்டுப்படுத்தும் ஒட்டுப்கபோறி்ள் யோலவ?

7. பஞ்ோப் மோநிலத்தில் புதிய ந�ரடி க�ல் ் ோகுபடி முல்ற எநத ஆணடு அறிமு்ம் 
க்யயப்பட்்டது?

8. க்ோத்தமல்லியின் அறிவியல் கபயர் என்ை?

9. ்ோமநதிப்பூவில் உள்ை நி்றமியின் கபயர் என்ை?

10. வ்றட்சியோல் போதி்க்ப்பட்்ட இைம் ந்ோைத்தட்ல்ட்ளில் HCN அதி்ம் 
்ோணப்படுகி்றது. (்ரி/தவறு)

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அ்கரி்்கதியின் பரிசுப் நபோட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

எம்.விலோசினி,  
முசிறி, திருச்சி மாவடடம்.
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ந்ள்வி: ்்டநத ஆனி மோதம் ந்ோ 5 என்்ற சின்ை 
கவங்ோயத்லத ஒரு ஏ்க்ர் �்டவு க்யநதன். தற்நபோது 
கவங்ோயத்தின் இலல்ள் மஞ்ள் நி்றமோ் மோறி பின்பு 
வோடி ்ோயநது  வருகி்றது. வோடிய கவங்ோய க்டி்லை 
பிடுஙகி போர்த்த நபோது அதன் குமிழ்்ள் அழுகி கமன்லமயோ் 
்ோணப்படுகி்றது. இதற்்ோை ் ோரணம் மற்றும் நமலோணலம 
முல்ற்லை கூறுங்ள்?

- எஸ். குல�ோத்துங்கன், பே.தாதமேட்டி, தருமபுரி மாவட்்டம.

விவ்ோயியின் தகள்வியும், 
தவளோண படைேோரியின் பதிலும்

நகள்வி - �திலகள் 

காரணம்: இளவ அடித்தாள் அழுகல் தநாயின் தெத 
அறிகுறியாகும்.   ஃபியூபெரியம்  என்னும் மணவாழ் பூஞளெ  
பவங்காயத்தின்  குமிழ்களள தாக்குவதால்  குமிழ்கள் அழுகியும், 
இளலகள் மஞெள் நி்றமாக மாறியும் காணபெடும்.

மேலாண்ே: அழுகளளத் தவிர்க்க முள்றயான வடிகால் 
வெதி மற்றும் அளவான நீர்பொெனம் ஆகியளவ மிக அவசியம். 
கார்பெணடைாசிம் மற்றும் மான்தகாபெப (12% & 63% WP) 
கலளவளய 2 கி/லிடடைர் அல்லது   காபெர் ஆக்ஸி குதளாளரடு 
(50%WP) 3 கி/லிடடைர் என்்ற அளவில் தணணீரில் களரத்து தவர் 
நளனயும் ெடி  மண ஈரபெதமாக உள்ள தொது ஊற்்ற தவணடும்.
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ந்ள்வி: கவங்ோயத்தின்  இலல்ள் நுனியில் இருநது 
்ோயத் கதோ்டஙகியுள்ைது  அதனு்டன் பசுலமயோை இலல்ளில் 
கவள்லை நி்ற திட்டு்க்ள் ் ோணப்படுகி்றது. இது ந�ோயின்  
தோ்ககுதலோ அல்லது பூச்சியின் ந்த அறிகுறியோ.நமலும் 
இதற்கு தீர்வு என்ை?

- சு.சுவர்ண�தோ, பேநதநாடு, விழுப்புரம.

காரணம்: இளவ பவங்காய ெயிளர தாக்கும் இளலபதெனின் 
முக்கிய தெத அறிகுறியாகும். இளலபதென்கள் இளலகளில் உள்ள 
ெச்ளெயத்ளத சுரணடி உணெதால் இவவளகயான தெத அறிகுறிகள் 
ததான்றுகி்றது.

மேலாண்ே: அதிக வ்றடசி மற்றும் அதிக பவபெநிளல 
இருக்கும் இடைத்தில் இளலப தென்களின்   தாக்கம் அதிக அளவில் 
காணபெடுவதால் இதற்கு முள்றயான நீர்ொெனம் அவசியம். 
இளலபதென்களின் தாக்குதல் அதிகம் இருபபின் இமிடைாகுதளாபிரிட 
(17.8% SL) 1 மி.லி/லிடடைர் அல்லது ளடைமீத்ததாதயாட (30% 
EC) 2 மி.லி/லிடடைர் தணணீரில் கலந்து காளல அல்லது மாளல 
தவளளயில் இளலகள் நளனயுமாறு பதளிக்க தவணடும்.

மேலும் விவசாய தகவலகளுக்கு:

இரா.ஜெயசங்கரமூர்த்தி (முதுநினை பவளாணனமப் ேடடதாரி),  
ப்காழிப்ேடடு, விழுப்புரம் மாவடடம். ன்கபேசி: 8940475344, மினைஞ்சல்: agrijay102@gmail.com
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வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடித்து editor@agrisakthi.com-க்கு  

சீக்கிரம் அனுப்பி பரிளச வெல்லுங்க.

சென்ை இதழில்... படஙகலை ெரியாக சபாருத்தியவர்

தர்ணிகா பாரதி, 
அர்சம்ேடடி, கிருஷ்கிரி மாவடடம்.

MˆFò£êƒè¬÷ 
Y‚Aó‹ è‡´H®ƒè
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பூ க்களில் அதிக வாெளனயும் 
ெயனும் பகாணடைது “ொமர்த்தியமாய 
இருக்கும் ொமந்திபபூ”. ொர்க்க அழகாகவும் 
வாெளனயுடைனும் இருபெது ொமந்திபபூ. இது 
அதிக ெயனும் பகாணடைதாகும். இந்தப 
பூ பூபெதற்கு அதிக தணணீரும் மற்றும் 
அதிக ெராமரிபபும் ததளவபெடுவதில்ளல. 
இதில் எணணிலடைங்காத ெயன்கள் உள்ளன 
அதில் மிக முக்கியமானளவ இவற்றிலிருந்து 
தயாரிக்கபெடும் வாெளன திரவியங்கள் 
உள்நாடு மடடுமின்றி பவளிநாடுகளிலும் 
அதிக மதிபபு பகாணடுள்ளது. 

இரவு தநரங்களில் இதன் மணம் அதிகமாக 
வீசும். ஆதலால் இதளன “Queen of the 
Night flower” என்று கூறுவார்கள். மற்றும் 
இதில் Xanthophyll என்று பொல்லக்கூடிய 

வோ்்ையும் பயனும் பகோணை 
அரண

கவர்ச்சிப் �யிர்

நி்றமி இந்தப பூக்களில் அதிகமாக உள்ளது, 
அதனால் இதளன தகாழிக்கு உணவாகக் 
பகாடுபெர். காரணம் இயற்ளகயாகதவ 
முடளடையின் கரு மஞெள் நி்றம் நிள்றந்து 
காணபெடும் மற்றும் மாடுகளுக்கு ொல் 
நல்ல நி்றமாகவும் பகடடியாகவும் சுரபெதற்கு 
இதளன உணவுடைன் தெர்த்துக் பகாடுபொர்கள்.

இதன் இளலகள் மருந்து ெயன்ொடடிற்கு 
ெயன்ெடுத்தபெடுகின்்றது.  தளலவலி 
மலச்சிக்கல், உடைல்சூடு தொன்்ற உடைல் 
த ந ா ய க ளு க் கு  தீ ர் வ ா க  இ ள த ப 
ெயன்ெடுத்துகின்்றனர்.

மற்ப்றாரு முக்கியமான ொமந்தி 
பூவின் காரணிகள் தக்காளி பெடியில் 
வரும் Helicoverpa armigera என்று 
பெ ால்லக்கூடிய  க ாயத்துளளபெ ான் 
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புழுக்களள கடடுபெடுத்துவதற்கு தக்காளி 
பெடி நடைவு பெயயும் பொழுது ெத்து வரிளெக்கு 
ஒரு வரிளெ அதாவது 10:1 என்்ற வீதத்தில் 
நடைவு பெயயபெடுகி்றது. 

இதன் தவர்களில் இருக்கும் alpha 
- terthienyl என்று பொல்லக்கூடிய 

கட்டுரையாளர:

ே.ஜெயசூர்யா,
இளநினை பதாடடக்கனை மா்வர், பதாடடக்கனை ்கல்லூரி மறறும் ஆராய்ச்சி நினையம், 

தேரியகுளம். மினைஞ்சல்: mailto:jeyasurya009@gmail.com

த வ தி ப ப ெ ா ரு ள்  நூ ற் பு ழு க் க ள ள 
கடடுபெடுத்துவதும். இதன் காரணமாக 
காயகறி பெடிகள் மற்றும் பூச்பெடிகளுக்கு 
ஒரு அரணாக இது விளங்குவதால் வரபபு 
ஓரங்களில் இதளன விவொயிகள் நடைவு 
பெயகி்றார்கள்.

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் உங்ள் 
சசடி, மரங்ளை வேர் அழு்ல் வ�காய் 
மற்றும் இதர வ�காய்்ளில்  
இருந்து ்காப்காற்்ற தரமகான  
வேப்ம் புண்காக்கு,  
ஐேள் புண்காக்கு ்லளே 
கிளைக்கும். விேசகாயி்ள் ேகாஙகி தங்ள் 
்யிர்்ளுக்கு இட்டு ்யன் ச்்றலகாம்.

க�லாைர்புக்கு:  

அக்ரிசக்தி அங�லாடி, 
99407 64680
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நமது தமிழகத்தின் தடெபவபெநிளல 
என்ெது பவபெ மணடைலக் காலநிளலயாகும். 
தமிழகம் மளழக் காலங்களளத் தவிர ஆணடு 
முழுவதும் பவபெமான காலநிளலளயக் 
பகாணடைது. தீவிரமான தகாளடைக்காலம் 
என்ெது மார்ச், ஏபரல் மற்றும் தம மாதங்களில் 
நிகழ்கி்றது. இந்த தடெபவபெ நிளலகளள 
பொறுத்தத நமது ெயிர் பெயயும் முள்ற 
இருக்கி்றது. நாம் ெருவகாலங்களில் தான் 
ெல தீவன வளக தொளத்ளத ெயிரிடுகித்றாம். 
ஆனால் ெருவ மாற்்றத்தாலும், தணணீர் 
ெற்்றாக்குள்றயாலும் தொளப ெயிர்கள் பூடளடை 
வருவதற்கு முன்தெ காயந்து விடுகி்றது. இந்த 
வளராத தொளத் தடளடைளய கால்நளடைகளுக்கு 
பகாடுபெதால் தொளம் விஷமாதல் (HCN 
Poisoning) ஏற்ெடுகி்றது. இது எதனால் 
ஏற்ெடுகி்றது, இதன் அறிகுறிகள் என்ன, 
இளத எவவாறு தடுபெது என்ெளதப ெற்றி 
இந்தக் கடடுளரயில் காணதொம்.

இளம் த்ோளத ேட்ையோல் 
கோல்�்ைகளில் ஏற்படும் போதிப்பு 

(HCN Poisoning) குறிதது  
ஓர் கணதணோடைம் 

தீவன நேலோண்ே

எேனால் ஏற்�டுகிைது?

முக்கிய காரணிகள்: ளஹடதராெயனிக் 
அமிலம், புருசிக் அமிலம், துரின்

 இளம் தொளபெயிளர, தொளக்கருது 
அல்லது பூடளடை வருவதற்கு முன்ொக 
கால்நளடைகளுக்கு பகாடுபெதால்

 நீர் ெற்்றாக்குள்ற காரணமாக வதங்கிய 
நிளலயில் உள்ள தொளத் தடளடைளய 
பகாடுபெதால்

 வ்றடசியால் ொதிக்கபெடடை தொளத் 
தடளடைளய பகாடுபெதால்

 மறுதாம்புப ெயிர் பூடளடை வருவதற்கு 
முன்பு கால்நளடைகளுக்கு பகாடுபெதால்

 இடி, மின்னல், தகாளடை மளழயால் 
ொதிக்கபெடடை இளம் தொளத் தடளடைளய 
பகாடுபெதால் (திடீபரன்று அழுத்தம் ஏற்ெடடை 
ெயிர்கள்)
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தம தல  குறிபபிடடுள்ள த ெ ாளத் 
தடளடைகளில் பூடளடை வருவதற்கு முன்பு 
அதிகளவு ளஹடதராெயனிக் அமிலம் 
ெயிர்களின் உள்தள நிரம்பி இருக்கும். 
அளத கால்நளடைகள் உணணும் தொது அந்த 
அமிலமானது உடைனடியாக கால்நளடைகளின் 
இயல்ொன பெயல்ொடுகளள ொதிக்கி்றது. 
கிராமங்களில் ஆடு பொக்கிகிச்சு, மாடு 
பொக்கிகிச்சு என்று கூறுவார்கள். ெரியான 
முதலுதவி அல்லது சிகிச்ளெ அளிக்காத 
ெடெத்தில் கால்நளடைகள் இ்றந்து தொவதற்கான 
வாயபபுகளும் இருக்கி்றது.

க ா ல் ே ற ்ட க ளி ல்  த சை ா ள ம் 
விஷமாேைால் (Sorghum poisoning) 
ஏற்�டும் அறிகுறிகள்

1. க ால்நளடைகள் இளம் தெ ாளத் 
தடளடைளய ொபபிடடைவுடைன் திடீபரன வயிறு 
உபபி இருக்கும்

2. கண தளெகள் பெங்கல் நி்றத்தில் 
இருக்கும்

3. கருவிழிகள் (Pupil) விரிவளடைந்த 
நிளலயில் இருக்கும்

4. சுவாெம் அதிதவகமாக இருக்கும்

5. வாய தி்றந்த நிளலயில் இருக்கும்

6. நாடித்துடிபபு அதிதவகமாகதவா 
அல்லது முள்றயற்்ற வளகயிதலா இருக்கும்

7. கடடுபொடு இன்றி சிறுநீர் மற்றும் 
ொணி தொடுதல் இருக்கும்

8. சி ல  த ந ர ங் க ளி ல்  த ள ெ க ள் 
தன்னிச்ளெயாக ஆடிக்பகாணடு இருக்கும்.

தசைாளப�யிறர கால்ேற்டகளுக்கு 
தீைனமாக பகாடுக்கும் முனபு கைனிக்க 
தைண்டியறை

 நன்்றாக வளர்ந்த பூடளடை வந்த தொளத் 

தடளடைளய மடடுதம கால்நளடைகளுக்கு 
தீவனமாக பகாடுக்க தவணடும்

 வ்றடசியால் ொதிக்கபெடடை பூடளடை 
வராத தொளத் தடளடைளய கால்நளடைகளுக்கு 
தீவனமாக பகாடுபெளத தவிர்க்க தவணடும்.

ைைடசியால் �ாதிக்கப�ட்ட / பூடற்ட 
ைராே தசைாளத் ேடற்டறய எனன பசைய்ைது

 இதுதொன்்ற தொளத் தடளடைளய 
கால்நளடைகளுக்கு பகாடுபெது நல்லது 
அல்ல. இருந்தாலும் ெல தநரங்களில் 
தீவனப ெற்்றாக்குள்ற காரணமாக பூடளடை 
வராத தொளத் தடளடைளயக் பகாடுக்க 
தவணடுமாயின் மற்்ற தீவனங்கதளாடு 5 முதல் 
10 ெதவீதம் வளர கலந்து பகாடுக்கலாம்.

�ாதிக்கப�ட்ட கால்ேற்டகளுக்கு 
சிகிசறசை

 மாடுகளில் அறிகுறி ஏற்ெடடை உடைன் 
அருகில் உள்ள கால்நளடை மருத்துவளர 
அளழத்து உடைனடியாக சிகிச்ளெ பெயய 
தவணடும்.

 மீணடும் மீணடும் இளம் தொளத் 
தடளடை ொபபிடுவளத தடுக்க தவணடும்

முேலுேவி மருத்துைம்

 புளி மற்றும் பவல்லம் இரணளடையும் 
களரத்து புளர ஏ்றாமல் கால்நளடைகளுக்கு 
பகாடுக்கலாம்

 கரிக்பகாடளடைளய தூள் தூளாக 
அளரத்து தணணீரில் களரத்து பகாடுக்கலாம்

 புளிச்ெக்கீளர பெடிகளள உணணக் 
பகாடுக்கலாம்

 ொதிக்கபெடடை கால்நளடை அருகில் 
கூடடைம் கூடைாமல் இருக்க தவணடும்

 தமலும் காற்த்றாடடைமான இடைத்தில 
கால்நளடைகளள ளவத்திருக்க தவணடும்.

1. மரு. து. ் ேசிஙகுராொ, ்கால்�னட உதவி மருத்துவர், ்கால்�னட மருநத்கம், ஆை்களூர்.  
 மினைஞ்சல்:  desinguraja@hotmail.com . ததாடர்பு எண: 9443780530

2. மு. ஜெயராஜ், முனைவர் ேடடப்ேடிப்பு மா்வர், உழவியல் துனை,  
 தமிழ�ாடு பவளாணனமப் ேல்்கனைக்கழ்கம், ப்கானவ. மினைஞ்சல்: jayarajm96@gmail.com 

3. மரு. சு. சிெராேன், உதவிப் பேராசிரியர், சிகிச்ன்சத் துனை,  
 ்கால்�னட மருத்துவக ்கல்லூரி மறறும் ஆராய்ச்சி நினையம், �ாமக்கல். மினைஞ்சல்: sivaraman.s@tanuvas.ac.in 

கட்டுரையாளரகள்:
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்கேநே மின்னேேழுக்கானே 
ொச்கர்்களின் ்கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊை�க் குழு
நிறுவைர் மற்றும் சி்றப்போசிரியர்

ஜசலெமுரளி

வடிவலமப்பு
சகதி டிசசன்ஸ், 
7299210855

நிர்வோ் ஆசிரியர்
மு.ஜெயராஜ்

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

அன்புள்ை ஆசிரியரு்ககு,

அ க்ரிெக்தி மின்னிதழின் தவளாணளம ொர்ந்த கடடுளரகளளப 
ெடிக்கும் தொது ெல புதிய விஷயங்களள புரிந்து பகாள்ள முடிகி்றது. 
கடைந்த இதழில் வந்த பகாயயா ொகுெடி கடடுளர மிகவும் ெயனுள்ளதாக 
இருந்தது. இன்னும் இது தொல தகவல்களள வழங்க தவணடுகித்றன், 
பதாடைர்ந்து கால்நளடை ெராமரிபபு கடடுளரகளள பவளியிடடைால் நன்று.

- த.ராம், கிருஷ்ணகிரி.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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ஜசா.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்்பாளர:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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- ல.மீனோ

24பதிப்பு-2 | இதழ் - 6 | 13-08-2021 | ஆடி 2



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 43 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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