
ஒற்றைக்கோடும், 
உளிககலப்பையும்

ஜிப்சம் இடுங்கள் 
நிலக்கடலலயின் 

ம்கசூலல 
அதி்கரிக்கச் 
ச்சய்யுங்கள்

ச்கொணலடக்கடலலயில் 
்கரு்கல் ந�ொயும் 

அதன் நமலொணலம 
முலை்களும்

அடுத்த இ்தழ்

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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பைோதுகோபபு ்ேளோண்மை
பாதுகாப்பு வேளாண்மை என்பது ஒரு 

ே்க விேசாய மு்ையாகும். ்பாதுகாப்பு 
வேளாண்மையானது முதன முதலில் 1970 ஆம் 
ஆணடு பிவேசில் மைற்றும் அர்ஜெனடினாவில் 
உருோககப்்பட்டது. ்பாதுகாப்பு வேளாண்மை 
என்பது கு்ைநத்படச மைண இ்்டயூறு 
(உழேற்ை விேசாயம்), நிேநதே நிலப் வ்பார்ே 
அ்மைததல் மைற்றும் ்பயிர சுழற்ச்சி்ய 
ஊககுவிககும் ஒரு வேளாண மு்ையாகும். 

்பாதுகாப்பு வேளாண்மையானது, நிலததின 
வமைற்்பேப்புககு வமைவலயும் கீவழயும் ்பல்லுயிர 
மைற்றும் இயற்்க உயிரியல் ் சயல்மு்ைக்ள 
வமைம்்படுததுகிைது. இது நீர மைற்றும் ஊட்டச்சதது 
்பயன்பாடடு ்சயல்திை்ன அதிகரிககிைது. 
வமைலும் வமைம்்பட்ட மைற்றும் நீடிதத ்பயிர 
உற்்பததிககுப் ்பஙகளிககிைது. 

முக்கியக் க�ொள்��ள

ஐககிய நாடுகள் ச்்பயின உணவு 
மைற்றும் விேசாய அ்மைப்்பானது, ்பாதுகாப்பு 
வேளாண்மை மூனறு ்காள்்கக்ள 

்காணடுள்ள்த தீரமைானிககிைது. அ்ே,

1.கு்ைநத்படச மைண இ்்டயூறு (உழேற்ை 
விேசாயம்) 

2.நிேநதே நிலப் வ்பார்ே

3.்பயிர சுழற்ச்சி 

1.கு்ைந்தபட்ச மண் இ்ையூறு 
(உழவறை விவ்சொயம்)

 மைண இ்்டயூ்ைக கு்ைகக, விேசாயிகள் 
உழவு ்சயயாமைல் அல்லது மைண்ணத 
தயாரிககாமைல் வநேடியாக ந்டவு ்சயய 
அனுமைதிககும் பூஜய உழவு விேசாயத்த 
வமைற்்காள்கினைனர. 

 மைணணுககுள்  த ா து க க ் ள ப் 
்ப ே ா மை ரி ப் ்ப த ற் கு ம் ,  மைணஅ ரி ப் ்்ப 
நிறுததுேதற்கும், மைணணுககுள் நீர இழப்்்பத 
தடுப்்பதற்கும் கு்ைநத்படச மைண இ்்டயூ்ைக 
க்்டபிடிப்்பது அேசியமைானதாகும். 

 கு்ைநத்படச மைண இ்்டயூறு 
்சயயப்்பட்ட ்பகுதியானது 15 ்ச.மீ 

த�ொழில்நுட்பம்
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அகலததிற்கும் கு்ைோக  அல்லது 
்ேட்டப்்பட்ட ்பகுதியில் 25 ்ச.மீககும் 
கு்ைோக இருகக வேணடும். 

2.நிரந்தர நிலப் பபொர்வ

நிலப்வ்பார்ே என்பது தானியப் ்பயிரகள் 
மைற்றும் தீேனப்்பயிரகளில் இருநது ் ேகவகால் 
மைற்றும் தணடுகள், மைேம், ் சடி, ் காடிகளின 
இ்லகள் வ்பானைேற்்ை மைணணின 
வமைற்்பேப்பில் ்பேப்புேதாகும்.

 மைணணின வமைற்்பேப்பில் ஆவியாதல் 
மூலம் ஏற்்படும் நீர இழப்்்பத தடுககிைது.

 க்ளகளின ேளரச்சி்யக கு்ைககிைது. 
வமைலும் க்ளக்ளக கடடுப்்படுததுகிைது.

 மைணணின ்ேப்்பநி்ல்யக 
கு்ைககிைது.

 மைணணில் ஈேப்்பதத்த தகக ் ேதது, 
்பயிர ேளரச்சி்ய வமைம்்படுததுகிைது.

 அதிக மை்ழ ்்பயயும் ்பகுதிகளில் 
மை்ழயின தாககத்த கு்ைதது, மைண 
அரிமைானத்தத தடுககிைது.

 மைணணில் நீரபிடிப்பு தன்மை்ய 
அதிகரிககிைது.

3.பயிர சுழறசி

்பயிர சுழற்சி என்பது ஆணடுவதாறும் 
ஒவே நிலததில் ்ேவவேறு ்பயிரக்ளத 

்தா்டரச்சியான ேரி்சயில் ேளரப்்பதாகும்.    

 ்பயிர சுழற்சி ்சயேதன மூலம் மைற்ை 
விருப்்ப ்பயிரகளுககு எதிோன வநாய மைற்றும் 
பூச்சி கடடுப்்பாட்்ட அதிகரிககலாம். 

 சுழற்சி ்பயிரகள் ஒவே குடும்்பத்த 
சா ரநத்ேயாக இருப்்ப்த தவிரகக 
வேணடும். இதனால் பூச்சி மைற்றும் க்ளகளின 
தாககத்த கு்ைககலாம். 

 சுழற்சி ்பயிரகள் குறிப்பிட்ட ்பயிரகளுககு 
எதிோக இயற்்க பூச்சிக்கால்லி மைற்றும் 
க்ளக்கால்லியாக ்சயல்்படும். இதனால் 
பூச்சி மைற்றும் வநாய ்பேேல் கடடுப்்படுததுகிைது.

 மைகசூல் இழப்்்பக கு்ைககிைது

 ்பயிர சுழற்சி மைணணின உள் கட்ட்மைப்்்ப 
வமைம்்படுததுகிைது மைற்றும் மைண ேளத்தயும் 
்பாதுகாககிைது. 

 நீர ஊடுருேல் மைற்றும் நீரபிடிப்பு 
தன்மை்ய அதிகரிககிைது

 மைணணில் உள்ள கரிமை மூலககூறுகள் 
்பாஸவ்பட, ்நடவேட மைற்றும் பிை நன்மை 
்பயககும் கூறுகளாக உ்்டநது தாேேஙகளால் 
சிைப்்பாக உறிஞசப்்படுகினைன. 

 மைணணில் ஆகஸிஜென அள்ே 
அதி க ரி க கி ை து  மை ற் று ம்  ஏ வ ே ா பி க 
்சயல்மு்ைக்ள அதிகரிககிைது. கரிமைப் 
்்பாருடகளின சி்த்ேத துரிதப்்படுததுகிைது. 
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இதனால் அடுததப் ்பயிருககு அதிக 
ஊட்டச்சதது கி்்டககினைன. 

பின்னணி மறறும் ப�ொக்�ங�ள 

 ்பாதுகாப்பு வேளாண்மையானது 
கி்்டககககூடிய மைண, நீர மைற்றும் உயிரியல் 
ேளஙகளின ஒருஙகி்ணநத வமைலாண்மை 
மூலம் ே்ேயறுககப்்பட்ட உள்ளீடுகளு்டன 
இ்ணநது  விே ச ா ய  ே ளங க்ள 
சிைப்்பாகப் ்பயன்படுததுே்த வநாககமைாகக 
்காணடுள்ளது. 

 ்பண்ண அளவில் ்பாதுகாப்பு 
வேளாண்மையானது கு்ைநத உ்ழப்பு 
மைற்றும் ்பண்ண – சகதி உள்ளீடுகள், அதிக 
நி்லயான மைகசூல் மைற்றும் வமைம்்பட்ட மைண 
ஊட்டச்சதது ்பரிமைாற்ை திைன ஆகியேற்று்டன 
்தா்டரபு்்டயது. 

 ்பாதுகாப்பு வேளாண்மையானது சுமைார 57 
மில்லியன ் ெகவ்டர அல்லது உலகளவில் 
1500 மில்லியன ்ெகவ்டர நிலப்்பேப்பில் 
சுமைார 3 சதவிகிதம் ்பயிரி்டப்்படுகிைது. 

 ்பாதுகாப்பு வேளாண்மையின கீழ் உள்ள 
்்பரும்்பாலான நிலஙகள் ே்டககு மைற்றும் 
்தன அ்மைரிககாவில் உள்ளது. இது ்தன 
அ்மைரிககாவில் உள்ள சிறிய மைற்றும் ் ்பரிய 

்பண்ணகளில் வேகமைாக விரிே்்டநது 
ேருகிைது. 

 ேழககமைான விேசாயததிலிருநது 
்பாதுகாப்பு வேளாண்மைககு மைாறுேதற்கு 
கணிசமைான உழேர வமைலாண்மை திைனகளும் 
மைற்றும் புதிய உ்பகேணஙகளின முதலீடும் 
வத்ேப்்படுகிைது. இருப்பினும், அதன 
விரிோககத்த ேளரப்்பதற்கு கு்ைநத்படச 
சமூக மூலதனமும் வத்ேப்்படுகிைது. 

�ன்ம�ள 

 ்பாதுகாப்பு வேளாண்மை என்பது 
்பாேம்்பரிய விேசாயததில் உழவு வி்ள்ேக 
கு்ைககப் ்பயன்படுததப்்படும் ஒரு 
ந்்டமு்ையாகும். 

 எரி்்பாருள், வநேம் மைற்றும் ் தாழிலாளர 
்பாதுகாப்பு, மைணணின கரிமைப் ் ்பாருடகளின 
அதிகரிப்பு, மைணணில் ் நடேஜென அதிகரிப்பு, 
வமைம்்பட்ட காற்வைாட்டம் மைற்றும் ஊடுருேல், 
வமைம்்படுததப்்பட்ட மைண அ்மைப்பு , 
க்ளகளின மு்ளப்பு கு்ைதல், நீர்பாசனத 
வத்ேகள் கு்ைதல் ஆகிய்ே இதன சில 
நன்மைகளாகும். 

 வேளாண்மை வேதியியல் உள்ளீடுகளின 
்பயன்பாட்்டச் சமைப்்படுததி, எச்சஙகள் 
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அ. உ்தயொ, க்ச.ரொதி�ொ மைற்றும் ்த.ரபமஷ், அனபில் ்தரமலிங�ம் 
வேளாண்மைக கல்லூரி, நேலூர குட்டப்்படடு, திருச்சி - 620 027. 

மினனஞசல்: rathikas@tnau.ac.in 

்கட்டுலையொளர்கள்:

மைற்றும் கழிவுக்ளக கேனமைாக வமைலாண்மைச் 
்சயகிைது. 

 நிலம் மைற்றும் நீர மைாசு்பாடு மைற்றும் மைண 
அரிப்்்பக கு்ைககிைது.

 நீரின தேம் மைற்றும் நீர ்பயன்பாடடுச் 
்சயல்திை்ன வமைம்்படுததுகிைது

 ்ேளிப்புை இேசாயன உள்ளீடுகளின 
நீண்டகால சாரபுநி்ல்யக கு்ைககிைது. 
வமைலும் பு்த்படிே எரி்்பாருடகளின 
கு்ைககப்்பட்ட ்பயன்பாடு மூலம் ்பசு்மை 
இல்ல ோயுககளின உமிழ்்ேக கு்ைககிைது. 

 நீர ஊடுறுவும் தன்மை, நீர பிடிப்புத 
தன்மை, மைற்றும் கார்பன ேரி்சப்்படுததல் 
ஆகியேற்்ை அதிகரிககிைது. 

 நிேநதே நிலப் வ்பார்ேயு்டன இ்ணநது, 
வமைற்்பேப்பு அடுககுகளில் கரிமை கார்ப்ன 
அதிகரிககிைது.

 மைண கரிமைப் ் ்பாருடகளின இழப்புக்ளக 
கு்ைககிைது மைற்றும் மைணணில் கார்பன மைற்றும் 
்நடேஜென இருப்புக்ள அதிகரிககிைது.

தீ்ம�ள 

 ்பாதுகாப்பு வேளாண்மை ந்்டமு்ையில் 
உள்ள அ்னதது ்பகுதிகளிலும் முககியமைான 
ேேம்பு ஆேம்்ப அறிவு கு்ை்பாடு ஆகும்.

 க ் ள  வ மை ல ா ண ்மை க கு 
க்ளக்கால்லிக்ளச் சாரநதிருப்்பது 
அதிகரிததுள்ளது.

 வி்தப்பு மைற்றும் ந்டவு ் சயேதற்கான 
சிைப்பு இயநதிேஙக்ள ்கயகப்்படுததுதல் 
அதிகரிததுள்ளது.

முடிவு்ர 

ேருஙகால சநததியினருககு ஆவோககியமைான 
மைண்ணப் ்பாதுகாப்்பதற்காக, நி்லயான 
மைண வமைலாண்மை மிக முககியமைான 
ஒனைாகும். ்பாதுகாப்பு வேளாண்மையின 
்காள்்கக்ள ந்்டமு்ை்படுததுேதன 
மூலம் காலநி்ல மைாற்ைததின வி்ளவுக்ளக 
கு் ை த து ,  உணவுப்்்ப ா ரு ட களின 
உற்்பததி்ய அதிகரிககலாம். ்பாதுகாப்பு 
வேளாண்மையானது ஆவோககியமைான 
ோழ்விற்கு ேழிேகுககிைது.
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த்தலுஙகோன மைோநிலததில் 
பைழஙகுடியினர் பைகுதிகளில் ஊட்டச்சதது 

கு்றைபைோடுக்ள தீர்கக உ்தவும் 
புதிய ஊட்ட உணவு கூ்்ட திட்டம்

தெலுஙகானா மைாநிலததில் உள்ள 
்பழஙகுடியினர அதிகம் ோழும் ்பகுதிகளில் 
ஊட்டச்சததுக கு்ை்பாடுகள் (Malnutrition 
deficiency) அதிக அளவில் காணப்்பட்டது. 
இதனால் ்பல ஆயிேம் ்பழஙகுடியின 
ேகுப்்்பச் வசரநத இளம் குழந்தகள், 
ேளரிளம் ்பருேப்்்பணகள், கரப்பிணிப் 
்்பணகள் அதிகளவில் ்பாதிககப்்பட்டனர. 
இதத்கய ந்்டமு்ை சூழலில் அேரகளி்டம் 
காணப்்படும் ஊட்டச்சததுக கு்ை்பாடுகள் 
பிேச்ச்னககு உரிய தீரவுகள் காணவும், 
அேரகளின உ்டல் நலத்தப் வ்பணிப் 
்பாதுகாககவும் ் தலுஙகானா மைாநில ஆவோககிய 
மைற்றும் குடும்்ப நலதது்ை சாரபில் புதியதாக 

ஊட்டச்சதது உணவுக கூ்்ட திட்டம் 
அறிமுகம் ்சயயப்்படடு, ்ேற்றிகேமைாக 
ந்்டமு்ைப்்படுததப்்படடுள்ளது.

பு தி ய  ஊ ட ை ச ்ச த் து  உணவு 
கூ்ைத்திடைம்

்தலுஙகானா மைாநில ஆவோககிய மைற்றும் 
குடும்்ப நலதது்ை மைற்றும் சரேவதச ேைண்ட 
நிலஙகளுககான ்பயிர ஆோயச்சி நிறுேனமும் 
இ்ணநது ்பழஙகுடியின மைககளி்டம் 
காணப்்படும் ஊட்டச்சததுக கு்ை்பாடுக்ள 
தீரகக உதவும் புதிய ஊட்டச்சதது உணவுக 
கூ்்ட திட்டத்த (Nautrifood Basket 
S c h eme )  ்ேற்றிகேமைாக அறிமுகம் 

புதிய யுக்திகள்
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்சயதுள்ளது. இப்புதிய நலததிட்டததின 
கீழ் உ்டனடியாக ச்மைதது உணண ்பல 
தானியஙகள் ்காண்ட சாப்்பாட்்ட தயார 
்சயய உதவும் மைதிப்பு கூடடு உணவு 
்பாக்கட, வசாளத்தக ் காணடு உ்டனடியாக 
தயாரிகக உதவும் உணவு ்பாக்கட, 
அ்னதது ஊட்டச்சததுகக்ளக ்காண்ட 
ஊட்டச்சதது இனிப்புகள் மைற்றும் அதிக 
ஆற்ைல் ்காண்ட சததான உணவு ்்பாடி 
வ்பானை்ே ் தா்டர ஆோயச்சிகள் ோயிலாக 
உருோககப்்படடு ்பழஙகுடியின குழந்தகள் 
மைற்றும் ் ்பணகளுககு ேழஙகப்்படுகிைது. 

சுமைார 2500 ்பயனாளிக்ள அ்்டநதுவிட்ட 
இததிட்டததின கீழ் ஊட்டச் சதது கு்ை்பாடுகள் 
்பற்றிய விழிப்புணரவு பிேச்சாேம் (Awareness 
Campaign) மைற்றும் அடிப்்ப்்ட ஆயவுகள் 
வமைற்்காள்ளப்்படடு திட்டம் ந்்டமு்ையில் 
உள்ள ்பகுதிகளில் ்பழஙகுடியின்ே ் சனறு 
வசரும் ேணணம் ேடிே்மைககப்்படடுள்ளது. 
வமைலும் அேசுதது்ை அதிகாரிகள், ஆவோககிய 
்பணியாளரகள் மைற்றும் ்பணிததளஙகளில் 
்பணிபுரியும் ச ா ரபு ஊழியரகளுககும் 
ஊட்டச்சதது வமைலாண்மை மைற்றும் உணவுப் 
்்பாருடகள் வமைலாண்மை ்பற்றிய ்பயிற்சிகளும் 
்தா்டரச்சியாக ேழஙகப்்படடு ேருகிைது. 
வமைலும் இநதப் புதிய நலததிட்ட ் சயலாககம் 
அடிப்்ப்்டயில் புதிய ஊட்டச்சதது மைதிப்பு 
கூடடும் உணவு தயாரிப்புக்ள அேசு மைற்றும் 
தனியார ்பஙகளிப்பு்டன உருோககவும், 
அ்ே ்பழஙகுடியின மைககளின வத்ே, 
சு்ே, ஆகியேற்்ை அடிப்்ப்்டயாக 
்காணடு இருககும் ேணணம் எதிரகாலததில் 
உருோககப்்ப்ட இததிட்டம் சிைநத 
ேழிகாடடியாக உள்ளது. 

இநதப் புதிய திட்டததில் தனியார 
நிறுேனஙகளான Kisan Gates Agro 
Information Pvt Ltd., Matners Engineers 

Pvt Ltd மைற்றும் Ind Millet foods Pvt Ltd 
வ்பானை நிறுேனஙகள் ்பஙகுதாேரகளாக 
இ்ணககப்்படடு, ்சயல்்படுததப்்படுகிைது. 
இவோறு ்தலுஙகானா மைாநிலததின 
்பழஙகுடியினர சநதிதது ேரும் ஊட்டச்சதது 
கு்ை்பாடுகள் பிேச்ச்ன்ய தீரகக 
்தலுஙகானா மைாநில அேசு சரேவதச வேளாண 
ஆோயச்சி நிறுேனத்த இ்ணததும், ்பல 
தனியார நிறுேனஙகளின ்பஙகளிப்பு்டன 
கூடடு  முயற்சிய ா க  ்ப ழஙகுடியின 
குழந்தகள், ்்பணகளி்டம் அதிகளவில் 
காணப்்படும் ஊட்டச்சதது கு்ை்பாடுக்ள 
தீரககும் ஆோயச்சி மைற்றும் ் தா்டர விரிோகக 
முயற்சிகளில் ஈடு்படடு ேருகிைது. 

இப்புதிய ஊட்டச்சதது கூ்்ட திட்டம் 
நமைது நாடடின ்பல ்பழஙகுடியின மைற்றும் 
விளிம்பு நி்ல மைககள் அதிகளவில் ோழும் 
நிலப்்பேப்புகளில் அஙகனோடிகள், மைகப்வ்பறு 
மைருததுேமை்னகள், ்பள்ளிகள், கல்லூரிக்ள 
இ்ணதது ்சயல்்படுததினால் நம்மைால் 
குறுகிய காலததில் தற்வ்பா்தய ஊட்டச்சதது 
கு்ை்பாடுகள் பிேச்ச்னககு உரிய தீரவுகள் 
காண முடியும் என்பதில் சநவதகமில்்ல.

மு்னேர தி.ரொஜ் பிரவின, 
இ்ணப் வ்போசிரியர, வேளாண விரிோககத து்ை, 

வேளாண புலம், அணணாமை்லப் ்பல்க்லககழகம், 
சிதம்்பேம்.  

மினனஞசல்: trajpravin@gmail.com  
்தா்டரபு எண: 9486385423

்கட்டுலையொளர்கள்:
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நிபந்தனைகள்
விவசாயிகளை நேரடியாக நேட்டி எடுகக நவண்டும். அதில் அவரகள் எதிர்காள்ளும் பிரசசளை 

எனை, அதறகாை தீரவுகள் எனை எனேளத கட்டுளர வடிவில் ் காடுகக நவண்டும்.

பபோட்டிககோை னையககரு: 1. விளத முதல் அறுவளை வளர ேயிரகள் சார்நத விவசாயப் 
பிரசசளைகள் மறறும் அதன தீரவுகள்

பிரிவுகள்: காலநிளல மாற்றம், களைகள், பூசசி, நோய், ்தாழில்நுட்ேஙகள் ேற்றாககுள்ற, 
நவளலயாட்கள் பிரசசளை, இடு்ோருட்கள் ேற்றாககுள்ற,

2. விவசாய அறுவளைககுப் பினைாை பிரசசளைகள் மறறும் அதன தீரவுகள்
அறுவளை பினசார ் தாழில்நுட்ேம் , ் தாழில்நுட்ேஙகளின ேஙகு, விளை்ோருட்கள் விளலயினளம,
3. கால்ேளை வைரப்பு சார்நத பிரசசளைகள் மறறும் அதன தீரவுகள், பிரதாை வளககளுககுள் 

துளை வளககள் கீநே ேட்டியலிைப்ேட்டுள்ைை

கோல்நனை: கால்ேளை ் ோருைாதாரம், கால்ேளை தறசாரபு ் ோருைாதாரம், கால்ேளை வைரப்பில் 
உள்ை சிககல்கள், கால்ேளை வைரப்பில் ் தாழில் நுட்ேஙகளின ேஙகு,

இயறளக விவசாயத்தில் ோட்டிை ேசுககளின ேஙகு, திவை விளத உறேத்தி மறறும் விறேளை 
வழிமுள்றகள் நோன்ற தளலப்பில் கட்டுளரளய யுனிகநகாட் அல்லது லதா எழுத்துருவில் தட்ைசசு ் சய்து 
அனுப்ேலாம்.

விவசாயம் மற்றும் கால்நடை மருத்துவம் 
பயிலும் மாணவரகளுககான பபாட்டி!

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

சாரபாக 

விதிமுனை
1. இ்நதப் பிரசசளைகளுககு ஒவ்வாரு மாவட்ைத்திலும் ஒரு விவசாயிளய நேட்டி எடுத்திருகக 

நவண்டும். ஒரு குழுவிைர குள்ற்நத ேட்சம் 5 மாவட்ைத்ளத நசர்நத விவசாயிகளை நேட்டி 
எடுத்திருகக நவண்டும்.

2. குள்ற்நத ேட்சம் மூனறு நேர இளை்நது கட்டுளரளய சமரப்பிகக நவண்டும்.
3. அனுப்ே நவண்டிய  முகவரி: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEB-

p9rad9ewi4iMuscVJDwRnQUcJGlbgkM9uHF0K0JlSQcTw/viewform?usp=sf_link
4. அகநைாேர மாதம் இறுதி ோள் 30ம் நததிககுள் கட்டுளரளய அனுப்ே நவண்டும்.
5. ஆய்வுககட்டுளர பிடிஎப் வடிவில் இருககநவண்டும்
6. நிசசயம் விவசாயிகளை நேரகாைல் கண்டு அவரகளை ச்நதித்ததறகாை விவசாயிகளின 

ஆதாரஙகளை இளைககநவண்டும். நேரகாைல் நோட்நைா அல்லது கா்ைாளிகளை 
இளைககலாம்.

இப்போட்டியில் சிறந்த படைபபோக ் ்தரந்்தடுககபபடும் குழுவினருககு 
பத்தோயிரம் ரூபோய் பரிசோக வழஙகபபடும்
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தகோண்்டகக்ட்லயில் 
கருகல் ்�ோயும் அ்தன் 

்மைலோண்மை மு்றைகளும்
த�ாண்்டகக்ட்ல (்ச் ச ர 

ஆரிடினம்) வ்பவ்பசி ே்கக குடும்்பத்தச் 
சாரநத ்பயறு ே்கயாகும். இது அதிக புேதச்சதது 
நி்ைநதது. சுமைார ்பததாயிேம் ஆணடுகளுககு 
முனபிருநவத இ்ே ்பயிரி்டப்்படுகினைன.  
்காண்்டகக்ட்லயில் ஏற்்படும் கருகல் 
வநாயும் அதன வமைலாண்மை மு்ைகள் 
்பற்றியும் இநத கடடு்ேயில் காணவ்பாம்.

ப�ொயக்�ொரணி

இநவநாய ஆஸவகா்சட்டா ேபி்ய எனை 
எனை ஒரு ே்கப் பூசணததால் ஏற்்படுகிைது. 
இதன பூசண இ்ழகள் குறுககுச் சுேரக்ளக 
்காணடும், நிைமைற்றும், திசுே்ைகளின 
இ்்டவயயும், திசுே்ைகளின ஊவ்டயும் 

காணப்்படும். 

ப�ொயின அறிகுறி�ள

நிலப்்பேப்புககு வமைல் காணப்்படும் இ்ல, 
தணடு, காய வ்பானை எல்லாப் ்பாகஙகளும் 
வநாயினால் தாககப் ்ப்டககூடும். தாககப்்பட்ட 
இ்லகள் மைற்றும் காயகளில் நீரககசிவு்டன 
கூடிய ேட்ட ேடிேப் புள்ளிகள் வதானறும். 
புள்ளிகளின நடுப்்பகுதி மைஞசள் கலநத 
சாம்்பல் நிைமைாகவும், விளிம்புகள் ்பழுப்பு 
நிைததிலும் ்தன்படும். தணடுகளிலும் 
இ்லககாம்புகளிலும் வதானறும் புள்ளிகள், 
சற்று நீள்ேட்ட ேடிேததில் ்தன்படும். 
இ்லகளில்  வ த ானறும்  புள்ளிகள் 
விரிே்்டநது ஒனவைா்்டானறு இ்ணநது, 
இ்லயின ் ்பரும்்பகுதி தாககப்்படும் வ்பாது, 

ந�ொய் நேலொண்ே
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இ்லகள் முழுேதும் 
கரிநது, தீயினால் கரிநதது 
வ்பானைத வதாற்ைத்த 
அளிககும், ேயலிலுள்ள 
எல்லா ச்  ் சடிகளும் 
்ப ாதிககப்்படடு இது 
வ்பானை அறிகுறிக்ளத 
வதாற்றுவிககும். கி்ளகள் 
தாககப்்படும் வ்பாது, அ்ே 
ஒடிநது காயநதுவிடும். 
்பயிர முதிரச்சிய்்டயும் 
்பருேததில், வநாயின 
தீவிேம்  அதிகமை ா க த 
்தன்படும். புள்ளிகளின 
ந டு ப் ்ப கு தி யி ல் 
குணடூசியின த்ல்யப் 
வ்பானை நுணணிய, கரிய நிைப்புள்ளிகள் 
வதானறும். இ்ே பூசணம் வதாற்றுவிககும் 
பிகனிடியா எனப்்படும் விததுககூடுகளாகும். 

ப�ொயப் பரவும் வி்தமும், பரவுவ்தறகு 
ஏறை �ொலநி்ல�ளும்

இநவநாயக காேணி  நிலததில் கி்டககும் 
்சடிகளின ்பாகஙகளில் பிகனிடியா நி்லயில் 
அல்லது ்்பரிதீசியா நி்லயில் சில காலம் 
இருநது வநா்யத வதாற்றுவிககக கூடிய்ே. 
வி்த மூலமைாகவும் இநவநாயப் ்பேேக 
கூடியது. பூசண விததுககள் வி்தகளின வமைல் 
ஒடடிக ்காணடிருநது வநா்யப் ்பேப்்பக 
கூடிய்ே. பூசண இ்ழகள் வி்தகளின 
உடபுைததில் உைஙகும் நி்லயில் இருநதும் 
வநா்யத வதாற்றுவிககக சூடும். இேண்டாம் 
்படசமைாக காற்று மூலம் வநாய வேகமைாகப் 
்பேேக கூடியது.

்தா்டரநது மை்ழத தூைலும், மிதமைான 
்ேப்்ப நி்லயும் காணப்்படும் வ்பாது 
வநாயின தீவிேம் அதிகமைாகக காணப்்படும். 
்ேப்்பக காலஙகளில் மை்ழ இல்லாத வ்பாது 
வநாயப் ்பேவுேது மிகவும் கு்ைோகவேக 

காணப்்படும்.

ப�ொயக்�டடுப்பொடு 

உழவியல் முறைகள்  : 
நிலததில் அறுே்்டககுப் பினனர 

கி்டககும் ்சடியின ்பாகஙக்ள அகற்றி 
எரிதது வி்ட வேணடும். வநாயத தாககாத 
வேறுப் ்பயிரக்ளக ்காணடு ்பயிர சுழற்சி 
்சயய வேணடும்.

விறத சிகிச்றசை :
ஒரு கிவலா வி்தககு திேம் – 4 கிோம் 

அல்லது காப்்டான - 4 கிோம் வீதம் 
வி்தப்்பதற்கு 24 மைணி வநேததிற்கு முனனவேக 
கலநது ் ேததிருநதுப் பினனர வி்தககலாம்.

மருந்து சிகிச்றசை 
ஒரு ஏககருககு சினப் – 400 கிோம் 

அல்லது காப்்டான - 250 கிோம் வீதம் 
200 லிட்டர தணணீரில் கலநது வநாயின 
அறிகுறித ் தன்பட்டவு்டவன ஒரு மு்ையும் 
அ்தத ்தா்டரநது 2 – 3 மு்ை 10 நாள் 
இ்்ட்ேளியில் ் தளிகக வேணடும்.

்கட்டுலையொளர்கள்:

கு.விக்ப்னஷ்,
முளைவர ேட்ைப் ேடிப்பு மாைவர -  
தாவர நோயியல் துள்ற, அண்ைாமளலப் 
ேல்களலககேகம், அண்ைாமளல ேகர – 
608002. ் தாைரபு எண்: 8248833079 
மினைஞசல்: lakshmikumar5472@gmail.com

முளைவர. L. கவங�பைஷ்குமொர, 
உதவிப் நேராசிரியர - தாவர நோயியல் துள்ற, 
அண்ைாமளலப் ேல்களலககேகம், 
அண்ைாமளல ேகர – 608002 
 ் தாைரபு எண்: 8667806189 
மினைஞசல் – vengadpragathi@gmail.com
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ஒற்றைக்கோடும், 
உளிககலப்பையும்.

“அகல உழுே்த வி்ட ஆழ உழுேவத 
வமைல்” என்பது விேசாயத்தப் ்பற்றிய முககிய 
தமிழ் ்பழ்மைாழியாகும். நம் முனவனாரகள் 
இநத ்பழ்மைாழிககு ஏற்ைோறு விேசாயம் 
்சயது  நல்ல ்பயன அ்்டநதாரகள். 
காலப்வ்பாககில் ்பல விேசாய ்சயல் 
மு்ைகள் மை்ைநதுவ்பானது. இேற்றில் 
ஒனறு தான உளிககலப்்்ப உழவு. ஆனால் 
இனறு ே்ே மூதவதார ்சால்்ல மைதிதது 
உளிககலப்்்ப்ய ்பயன்படுததி உழவு 
்சயயும் விேசாயிகளில் ஒருேர தான 
விழுப்புேம் மைாேட்டம் கா்ண ஒனறியததில் 
உள்ள வகாழிப்்படடு கிோமைத்தச் வசரநத 26 
ேயது்்டய இளம் விேசாயி ஏ. சிேகண்டன 
ஆோர.

உளிககலப்்்ப உழவு ்பற்றி சிேகண்டன 
கூறிய்த மைற்ை விேசாயிகள் ்பயன்்பை 

வேணடும் எனை வந ா ககில் இஙகு 
கடடு்ேயாகக ் காடுககப்்படடுள்ளது. அேர 
கூரியோறு:

நான என அப்்பாவு்டன வசரநது சிறு 
ேயதிலிருநது விேசாயம் ் சயதுேருகிவைன. 
க்டநத 5 ேரு்டததிற்கு முன திணடிேனம் 
வேளாண அறிவியல் நி்லயததில் (KVK) 
ந்்ட்்பற்ை உளிககலப்்்ப ்சயல் விளகக 
நிகழ்ச்சியில் கலநது ்காணவ்டன. அஙகு 
வேளாண விஞ்ானிகள் உளிககலப்்்பயின 
்பயன மைற்றும் ்பயன்படுததும் மு்ைக்ள 
சிைப்்பாக  கூறினாரகள். அஙகு நான முதன 
முதலாக உளிககலப்்்ப ்பற்றி அறிநது 
்காணவ்டன. எனனி்டம் உள்ள 5 ஏககர நஞ்ச 
நிலததில் வகா்்டயில் உளிககலப்்்ப்ய  
்பயன்படுததி உழவு ் சயதுேருகிவைன. 5 ஏககர 
நிலமும் கரிசல் மைண ் காண்டதால் 2 ஏககர 

உழவு
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நிலததில் ோ்ழயும், 2 
ஏககர நிலததில் கரும்பும் 
மைற்றும் 1 ஏககர நிலததில் 
்நல்லும் ்பயிர ்சயது 
ேருகிவைன.

1 0  ேரு்டததிற்கு 
மு ன பு  மை ா டு க ் ள 
்ேதது ஒற்்ை ்காலு 
்காண்ட கலப்்்ப்ய 
்பயன்படுததி ேய்ல 
உழவு ்சயவோம் அது 
ஒரு அடி ஆழம் ே்ே 
வ்பாகும். தற்வ்பாது டிோக்டர 
ேநததும் காலப்வ்பாககில் 
க ா ் ள மை ா டு களு ம்  அழி ந த து ்டன , 
கல்டிவேட்டர, வோடவ்டாவேட்டர, வகஜ வீல் 
மைாதிரியான உழவு கருவிக்ளப் ்பயன்படுதத 
ஆேம்பிசிவ்டாம். இநத உழவு கருவிகள் அ்ே 
அடி ஆழம் ே்ேதான மைண்ண கிளறிவிடும், 
இதனால் அ்ே அடிககுக கீவழ உள்ள மைண 
இறுககமைாேதால் மை்ழநீரும், ்பாசன நீரும் 
மைணணுககுள்வள வ்பாகாமைல் வி்ேோக 
ஆவியாகிவிடுகிைது.

இதனால் தான ஒரு ்காலு ்காண்ட 
உளிககலப்்்ப நான ோஙகி க்டநத 5 
ேரு்டமைாக எனனு்்டய 55 குதி்ேத திைன 
்காண்ட நியூ வொலணட டிோக்டரில் 
வத்ேப்்படும் வ்பாது இ்ணதது ்பயன்படுததி 
ேருகிவைன. ்நல், கரும்பு, ோ்ழ வ்பானை 
தணணீர அதிகம் வத்ேப்்படும் ்பயிரகள் 
சாகு்படி ் சயயும் ேயலுககு 3 ேரு்டததிற்கு 
ஒரு மு்ை உளிககலப்்்ப உழவு ்சயது 
ேருகிவைன. ்பயறுே்க, காயகறிகள் சாகு்படி 
்சயகிை ேயலுககு ேரு்டததிற்கு ஒரு மு்ை 
உளிககலப்்்ப உழவு ்சயய வேணடும்.
வகா்்டமை்ழ ்்பயத ஒரு ோேததிற்குள் 
உளிககலப்்்ப உழவு ்சயது விடடு பினபு 
ேழககம்வ்பால வத்ே்படுை மைதத உழவு 

ஓட்டலாம். எஙகள் ஊரில் மைற்ை விேசாயிகள் 
்நல்லுககு 3 நாடகளுககு ஒருமு்ையும், 
ோ்ழககு மைற்றும் கரும்பு ்பயிருககு 10 
நாடகளுககு ஒரு மு்ையும் தணணீர 
்பாயச்சுோரகள், ஆனால் நான  ் நல்லுககு 5 
நாடகளுககு ஒரு மு்ையும், கரும்பு மைற்றும் 
ோ்ழ வ்பானை ்பயிரகளுககு 15 நாடகளுககு 
ஒரு மு்ை மைடடுவமை தணணீர ்பாயச்சுவேன. 
இதற்கு காேணம் உளிககலப்்்ப உழவு 
்சயேதின மூலம் மை்ழநீோனது 2 முதல் 3 
அடி ஆழம் ே்ே ் சல்ேவத. இதனால் ்பாசன 
நீரின வத்ேயும் கு்ைகிைது.

எனனி்டம் உள்ள உளிககலப்்்ப 
து ரு ப் பி டி க க ா த  இ த த ா லி ய ன 
இ ரு ம் பு க ளி லி ரு ந து  இ ரு ந து 
தயாரிககப்்பட்ட்ே. இது இேணடு அடி 
ஆழம் ே்ே மைணணின உள்வள ்சனறு 
மைண்ண அரிோளால் கிழிததது மைாதிரி 
நிலத்தக கீறிவிடும். இது ஒன்ை அஙகுலம் 
அகலம் ்காண்டது. இதனால் மைணணில் 
ஈேப்்பதம் அதிகரிதது, மைணணின ேளம் 
்்பருகுேது்டன, மைகசூலும் அதிகரிககிைது 
எனறு உளிககலப்்்ப ்பற்றி அரு்மையாகக 
கூறினார.

இரொ.கெய்சங�ரமூரத்தி, (முதுநி்ல வேளாண்மை), 
வகாழிப்்படடு, விழுப்புேம் மைாேட்டம், ் கவ்பசி: 8940475344, 

மினனஞசல்: agrijay102@gmail.com 

இரொ.கவங�பைஷ், (இளநி்ல வேளாண்மை), 
்்பாற்்ப்டாககுறிச்சி, கள்ளககுறிச்சி மைாேட்டம், ் கவ்பசி: 8667339761, 

மினனஞசல்: agrivenkatesh20@gmail.com 

்கட்டுலையொளர்கள்:
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குழநடதையினடம பிரசடனயால 
அவதிபடுகினறீரகளா? 
அதிக உைல எடையால 
அவதிபடுகினறீரகளா? 

உணவு பமலாணடம வழிபய 
உைல எடை குடைத்து 

உஙகள் குழநடதை பபறும் வாய்படப 
அதிகரித்துத் தைருகினபைாம்!
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ஜிப்சம் இடுஙகள் 
நிலகக்ட்லயின் மைகசூ்ல 
அதிகரிககச த்சய்யுஙகள்
எண்ணய விததுகளின ோஜொ எனறு 

அ்ழககப்்படும் நிலகக்ட்ல இநதியாவில் 
்பயிரி்டப்்படும் எண்ணயவிததுப் ்பயிரகளில் 
இேண்டாம் இ்டததில் உள்ளது. 2020-
21ஆம் ்பருே ஆணடில் 9.95 மில்லியன 
்டன நிலகக்ட்ல இநதியாவில் உற்்பததி 
்சயயப்்படடுள்ளது. ்பயிரின ேளரச்சிககு 
17 சததுககள் வத்ே. அதில் கார்பன, 
்ெடேஜென மைற்றும் ஆகசிஜென ஆகிய மூனறு 
சததுகக்ள ்பயிரகள் இயற்்கயில் இருநது 
எடுததுக்காள்கினைன. மீதமுள்ள சததுககளும் 
இயற்்கயாக மைணணில் இருநதாலும் ்பயிரின 
ேளரச்சிககு வத்ேயான அளவு அ்ே 
கி்்டககினைனோ என்பது வகள்விககுறிவய. 
அதனாவலவய ்பயிரின ேளரச்சிககு 

வத்ேயான சததுகக்ள உேஙகளாக இ்ட 
வேணடிய அேசியம் உண்டாகினைது. அதில் 
த்ழ, மைணி மைற்றும் சாம்்பல் சததுகக்ள 
இடுேதற்கு ் காடுககப்்படும் முககியததுத்த  
்்பரும்்ப ால ான விேச ாயிகள் மைற்ை 
சததுககளுககு ் காடுப்்பதில்்ல. நிலகக்ட்ல 
்பயிரில் காயகள் உற்்பததியாேதற்கு 
சுணணாம்பு மைற்றும் கநதக சததுககள் 
அேசியம் வத்ேப்்படுகிைது. சுணணாம்பு 
சததின ்பற்ைாககு்ையால் காயகளின 
்பருப்பின ேளரச்சி கு்ைநது விததுககளின 
அளவு கு்ைநது காணப்்படும். கநதக 
சததின ்பற்ைாககு்ையில் ்சடியின வமைல் 
்பகுதியில் உள்ள இ்லகள் மைஞசள் நிைததில் 
காணப்்படுேவதாடு ்சடியின ேளரச்சியும் 

இடுத்பொருள்
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குனறிககாணப்்படும். இதனால் விததுககளில் 
எண்ணயின தேமும் கு்ைநதுவிடும்.

30 முதல் 45 நாடகள் ேயது்்டய 
நிலகக்ட்ல ்பயிரகள் பூககத்தா்டஙகுகினைன. 
இப்்பருேம் பூககள் உருோகி விழுது விடடு 
காய உருோகும் நி்லயாகும். இததருணததில் 
மைானாோரி நிலஙகளில் ் சடியின ேயது 35 
முதல் 55ம் நாள் ே்ே உள்ள இ்்ட்ேளியில் 
எப்வ்பாது மை்ழ ் ்பயதாலும் ஜிப்சம் இடுேது 
அேசியம். ஜிப்சததில் சுணணாம்பு சதது 
24% மைற்றும் கநதக சதது 18% உள்ளது. 
ேசாயன ஆ்லகளில் உற்்பததி ் சயயப்்படும் 
உேஙக்ள தவிரததாலும் இயற்்கயாக 
குோரிகளில் கி்்டககும் ஜிப்சத்த அஙகக 
வேளாண்மையில் ்பயன்படுததலாம். எனினும் 
அமிலப்்பாஙகான மைணணில் ஜிப்்பசம் 
இடுே்த தவிரப்்பது நல்லது.

க ா ய க ள்  தி ே ட சி ய ா க வு ம்  அதி க 
எ்்டயு்்டயதாகவும் உருோக சுணணாம்பு 
சதது உதவுகிைது. விததுககளில் எண்ணய 
சதவிகிதத்த அதிகரிகக கநதக சதது 

உதவுகிைது. ஒரு ஏககருககு 80கிவலா ஜிப்சத்த 
அடியுேமைாகவும் 45ம் நாளில் 80கிவலா 
ஜிப்சத்த வமைலுேமைாகவும் இ்ட வேணடும். 
்சடிக்ள சுற்றி ஜிப்சம் இடும்வ்பாது நிலததில் 
வ்பாதிய ஈேப்்பதம் இருகக வேணடும். மைண 
அ்ணப்்பதால் விழுதுகள் மைணணில் எளிதில் 
இைஙகுகினைன. இதனால் ்சடியில் அதிக 
காயகள் பிடிககினைது. 

்்பாதுோக ஜிப்சம் இ்டாமைல் மைண 
அ்ணககும் நிலஙக்ள காடடிலும் ஜிப்சம் 
இடடு மைண அ்ணககும் நிலஙகளில் 
காயகளின எணணிக்கயும் எண்ணயின 
தேமும் அதிகமைாக உள்ளது. ஜிப்சததின ் மைாதத 
அளவில் ்பாதி்ய இேசாயன உேஙகளு்டன 
அடியுேமைாக இடுேதால் மைானாோரி மைற்றும் 
இை்ேப்்பயிரில் நூற்புழுககளால் ஏற்்படும் 
்பாதிப்புகக்ளக கு்ைகக முடிகிைது.

எனவே, ஜிப்சம் இடடு மைண அ்ணப்்பது 
நிலகக்ட்லயின மைகசூ்ல அதிகரிககும் ஒரு 
சிைநத ேழி ஆகும்.

எ. க்சந்தமிழ் மறறும் க்ச. க்சல்வகுமொர
முதுநி்ல வேளாண்மை ்பட்டதாரிகள் (உழவியல்),

்தா்டரபுககு: elasisenthamil@gmail.com 

்கட்டுலையொளர்கள்:
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1.  ககொண்டகக்டறை எந்த குடும்பதறத சசைரந்தது?

2.  ஒற்றைகசகொடும உளிககைபற்பயும எனை கட்டுறையின ஆசிரியரகள் யொர?

3.  நிைகக்டறை ்பயிருககு ஒரு ஏககருககு எததறை கிசைொ ஜிபசைம இ்ட சேணடும?

4.  ஜிபசைததில் எனகைனை சைததுககள் உள்்ளை?

5.  கதலுஙகொைொ மொநிை ஆசைொககிய மற்றும குடும்ப நைததுறை மற்றும சைரேசதசை ேைண்ட 

நிைஙகளுககொை ்பயிர ஆைொய்ச்சி நிறுேைமும இறைந்து ்பழஙகுடியிை மககளி்டம 

கொைப்படும ஊட்்டச்சைததுக குறை்பொடுகற்ள தீரகக ககொணடுேந்துள்்ள திட்்டம எனை?

6.  ககொணற்டகக்டறையில் கருகல் சநொறய உண்டொககும கொைணி எது?

7.  ஆழமொக உழுதறை குறிககும ்பழகமொழி ஒனறை கூறுக.

8.  ்பொதுகொபபு சே்ளொணறம முதன முதலில் எந்த ஆணடு எஙகு உருேொககப்பட்்டது? 

9. அகரிசைகதி இதழ் கதொ்டஙகப்பட்டு இதது்டன 53 இதழ்கள் கேற்றிகைமொக 

கேளியி்டப்பட்டுள்்ளது. (சைரி/தேறு)

10. அகரிசைகதியின இறையத்ளம எனை?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அகரிசைகதியின ்பரிசுப ச்பொட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்
சை.அபிநவ், 

ஆவத்துவாடி, கிருஷைகிரி
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விேரமைறிந்து பையிர் த்சய் (2)

விேசாயம் ்சயலியின ச ா ரபில் 
விேசாயததி்ன வமைம்்படுததி்ட எனன 
்சயயலாம் எனறு ஒவ்ோருேரின 
கருததுகக்ளயும் ோஙகி ் ்பாதுமைககளி்்டவய 
்காணடு வசரககும் ்பணி்ய கருததுககளம் 
எனை ்பகுதியின மூலம் விேச ாயம் 
இ்ணயததளம் ்சயது ேருகிைது . 
்தாழில்து்ை, விேசாயதது்ை, ்பல்து்ை 
ஊ்டகஙகளில் ்பணிபுரிவோர, ஆசிரியர, 
வ்போசிரியரகள், மைாணேரகள் என எல்லா தேப்பு 
மைாணேரகளின கருததுகக்ளயும் நாஙகள் 
்பதிப்பிப்பு ேருகிவைாம். அதனடிப்்ப்்டயில் 
இனறு நம்மு்்டய வநரகாணல் திரு. தி.ந.ச. 
்ேஙக்டேஙகன, முனனாள் நிறுேனர, 
விஸேக்சால்யுசனஸ மைற்றும் ் மைகவோசாப்ட 
நிறுேனததின மைண்டல இயககுநர (்கௌேே 
்பதவி) அேரகளு்்டய வநரகாணலின 
்தா்டரச்சி... 

்த�வல் பரிமொறைம்

விேசாயததிற்கு தகேல் என்பது மிக அேசியம். 
எநத இ்டததில், எநத வநேததில் எவேளவு 
்்பாருள் கி்்டககும் எனை தகேல்க்ள 
நாம் ்க விேலில்்ேததிருககவேணடும். 
ஏ்னனில் சரேவதச கச்சா எண்ணயின 
மைதிப்பு அடுதத ேரு்டம் எனனோக இருககும் 
எனறுகணினி மூலமைாக நாம் கணிகக முடியும், 
ஆனால் அடுதத ேரு்டம் ஒரு விேசாயப் 
்்பாருளின வி்ல எனனோக இருககும் 
என்ப்த நம்மைால் ஊகமைாகக கூ்ட ்சால்ல 
முடியாத நி்லயில் இருககிவைாம். இதனால் 
விேசாயிகள் தஙகள் எனன ேருமைானம் 
ேரும் என்பவத ் தரியாமைல், கண்ணககடடி 
்சலவு ் சயயும் நி்லயில் இருககிைாரகள்.

ஒரு இேணடு சககே ோகனம் உருோககும் 
ஆ்லயில் அன்ைககு எனன வத்ேவயா 
அநத மூலப் ் ்பாருடகள் மைடடும் தான இருககும், 

கருத்துக்களம்

சரியும் விவசாயம், எப்படி சரி சசயயலாம் ச�ாடர் -04
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அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். விேசகாயி்ள்  
ேகாஙகி தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680

ஒனறுக கூ்ட,ஒனறு கு்ைநவதா இருககாது – 
அநத அளவு அேரகள் திை்மையாகவும்,வி்ேயம் 
இல்லாமைல் இருகக முடிகிைது.இநத மு்ைககு 
ஜெப்்பானியரகள்  காண்பாண (Kanban–Just 
in time manufacturing) எனை மு்ைவய 
்ேததிருககிைாரகள். இவத வ்பால நாம் 
விேசாயததிற்கு ்சயய வேணடும், கணினி 
உதவிக ்காணடு நம் நாடடில் இருககும் 
அறிோரநத ்மைன்்பாருள் ேல்லுனரக்ளக 
்காணடு. இயககுனர ஷஙகரின “்பாயஸ” 
்ப்டததில் “்சநதில்” ்சால்ேது வ்பால 
“தகேவல ்சல்ேம்” (Information is Wealth), 
கா்ணாளி்யப் ்பாரகக: http://bit.ly/2Bif96S

உலக அளவில் ்்பரிய நிறுேனஙகளான 
ோல்மைாரட (Walmart), ஐககியா (Ikea), 
அ்மைசான(Amazon) வ்பானை ்பனனாடடு 
நிறுேனஙகள் இநதியாவில் ்தாழில் 
துேஙகினால்/விரிோககினால் நாம் ேேவேற்க 
வேணடும். நம் நாடடில் வத்ேயில்லாமைல் 
்்பரிய நிறுேனஙகள் எல்லாவமை ் கட்டேரகள் 
எனை ஒரு எணணம் இருககிைது, அது 
உண்மை இல்்ல. சிறியவதா, ்்பரியவதா 
்தாழில்கள் சட்டத்த மீைாமைல் ேநதால் 
ேேவேற்க வேணடும்.

்பனனாடடு நிறுேனஙகளும், உள்நாடடு 
் ்ப ரி ய  நிறுேனங களும்  ே ந த ா ல் 
நமைது விேசாயிகளுககு வத்ேயான 
்தாழில்நுட்பஙக்ள வேகமைாகவும், ்பலருககும் 
அேரகளால் கி்்டககும், அேரகளால் தான 
அதற்கான ்பண முதலீடு ்சயய முடியும் – 
எல்லாேற்்ையும் அேவச இலேசமைாக ் சயயும் 
அளவிற்கு நம் நாடடில் தஙக சுேஙகஙகவளா, 
எண்ண க்டல்கவளா இல்்ல. அேரகளிமிருநது 
கி்்டககும் உணவுப்்பதப்்படுததுதல் மைற்றும் 
இதே ்தாழில்நுட்பம் அ்னேருககும் 
்பயனுள்ளதாக இருககும்.

உதாேணததிற்கு க்்டகவகாடியில் உள்ள 
கிோமைததில் முற்றிலும் ்க்டாத ஆப்பி்ள 
ேழஙக ோல்மைாரட நிறுேனததால் முடியும். 
அதற்கு வத்ேயான ஒரு கட்ட்மைப்பி்ன 
அநத நிறுேனததால் உருோககி ஒரு தேமைான 
்்பாரு்ள எல்லாவி்டததிலும் ் காடுகக முடியும். 
அது மைாதிரி ்பல நவீன ் தாழில்நுட்பம்தான நம் 
விேசாயததிற்கு அேசியம். சஙக இலககியம், 
தமிழனின ்்பரு்மை, ஆனால் அன்ைககு 
வ்பால வீணாகும் விேசாயியின உ்டல் 
உ்ழப்்பல்ல.

- த�ொடரும்...

ஜார்ஜியா விவசாய உற்பத்தியும் இந்தியர்்களின் ்பங்களிப்பும்
துருககிககு ே்டகவக இருககும் நாடு ஜொரஜியா.

அஙவக நிலேளம், நீரேளம் மிக அதிகம். ஆனால் மைககள் ்தா்க கு்ைவு, 
விேசாயம் அதிகமைாக ேளேவில்்ல. அதனால் ஜொரஜியா அேசு விேசாயம் ் சயய 
விசாகக்ள அதிக அளவில் ் காடுததது.

நம்மை ்பஞசாப் சரதாரஜிககளுககு தகேல் ்தரியேே களததில் குதிததனர. 
ஜொரஜியாவில் மிக சீப் ஆன வி்லயில் ஆயிேமைாயிேம் ஏககர நிலஙக்ள ோஙகி, 
நவீன இயநதிேஙக்ள ் ேதது ் ்பரிய அளவில் விேசாயம் ் சயய ஆேம்பிததனர.

ஒரு ஏககர நிலம் 1 லடசம் ரூ்பாயதான. ்பஞசாபில் ஒரு ஏககர நிலத்த விற்ைால் 
இஙவக 200 ஏககர எல்லாம் எளிதில் ோஙகமுடியும்.

ஆயிேககணககில் சரதாரஜிககள் ஜொரஜியாவில் விேசாயம் ் சயது ேருகிைாரகள். 
ஜொரஜியாவின விேசாய உற்்பததியும் எகிறிவிட்டது.

- நியொண்டர கசைல்ேன

அக்ரிசக்தி ஆசிரியர் குழு
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மை்ழயில் மு்ளத்த 
கோளோன்

‘ம்ழயில் மு்ளதத க ாளான ’ 
எனும் கூற்்ை ்்பாதுோக அேசியல் 
விோதஙகளில் த்லேரகள் அடிககடி 
வமை்்டயில் மைற்ைேரக்ள ஒப்பிடடு வ்பசும் 
வ்பாது ்பயன்படுததுேதுணடு. சரி இநத 
கூற்றுககான விஷயததிற்கு ேருவோம், 
மை்ழ ்்பயது முடிததவு்டன நி்ைய 
ேயல்களில் சா்ல ஓேஙகளில் காளானகள் 
மு்ளததிருககும். இதற்கான அறிவியல் 
ரீதியான காேணம் எனன? மை்ழ நினை பிைகு 
காளான மு்ளப்்பதாக நாம் நி்னககிவைாம். 
ஆனால், மை்ழயினவ்பாது காளானகள் 
மு்ளப்்பது இல்்ல. மை்ழநீ்ே உறிஞசிய 
பிைவக ்்பரிதாகத தடிதது ேளரகினைன. 
காளான ஒருே்க பூஞ்ச இனம் ஆகும். 
கணகளுககுத ்தரியாத ஸவ்பார எனும் 
விததுகக்ளக ்காணடு இனப்்்பருககம் 
்சயகினைன. 

முதல் கட்ட ேளரச்சியில், ஈேப்்பதம் உ்்டய 
மைணணின கீவழ குணடூசி மு்னயளவு 
சிறிதாக ேளே ஆேம்பிககிைது. இநத ேளரச்சி 
நம் கணகளுககு எளிதில் புலப்்ப்டாது. 
மை்ழ அல்லது நீேளவு கூடும்வ்பாது, 
ேளரநது ்்பரிதாக மைாறி, காளானாக 
மு்ளககிைது. ் ்பாதுோக, ் சல்பிரிதல் எனும் 
மு்ையில்தான உருப்்்பருககம் ஏற்்படும். 
ஆனால், காளா்னப் ்்பாறுததே்ே, அது 
்்பரிதானாலும் முதல்நி்லயில் இருநத 
அவத அளவு ்சல்களின எணணிக்க 
தான இருககும். நீ்ே உறிஞசும் காளான 
் சல்கள் ,  ்பலூன வ்ப ால  விரியும் . 
இதனால்தான மை்ழ ் ்பாழிநததும் காளானகள் 
உ்டனடியாக மு்ளப்்பது வ்பால நமைககுத 
வதானறுகிைது. இவதவ்பால ஈேப்்பதத்தக 
கடடுககுள் ்ேதவத, ்சயற்்கக காளான 
ேளரககப்்படுகிைது.

அறிவியல் அறிந�ொம்

மு.தெயரொஜ்
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அடுத்த இ்தழ்

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

சிறப்புக் கட்டுரைகளுடன்  
இன்்னொரு புதிய இதழும்... 

கொத்திருஙகள்!!!
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கடந� மின்ன�ழுக்கொ்ன 
வொசகர்களின கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுேைர மற்றும சிைப்பொசிரியர

தசலவமுரளி

ேடிேறமபபு
சக்தி டிசசனஸ்

நிரேொக ஆசிரியர
மு.தெயரொஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம க�ொடுக்� 99407 64680  
என்ற வொட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதொடர்பு க�ொளளலொம.

அனபுள்்ள ஆசிரியருககு,

அக்ரிசக்தி மின்னிதழில் வரும் விவசாயத்த சரி சசய்யும் 
ந�ாக்கில் வரும் சதாடர் அரு்ையாக இருக்கிறது. சதாடர்ந்து 
பல்நவறு சதாழில் மு்ைநவார் ைற்றும் நிபுணர்களின் கருததுக்க்ை 
சவளியிடடால் நி்றய நபருக்கு உதவிகரைாக இருக்கும். நவைாண் 
சதாழில்நுடபஙக்ைப் பற்றி பல கடடு்ரகள் சவளியிடுவது �ன்று. 
விவசாயிகளின் ந�ர்காணல்க்ையும் சதாடர்ந்து சவளியிடடால் 
சிறப்பாக இருக்கும். அக்ரிசக்தி இதழ் குழுவிைருக்கு என்னு்டய 
வாழ்ததுகள்.

- ரா. விஷ்ணு, க�ொடுமுடி.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

24பதிப்பு-2 | இதழ் -  11 | 22-10-2021 | ஐப்பசி 1



è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 

25பதிப்பு-2 | இதழ் -  11 | 22-10-2021 | ஐப்பசி 1



தசொ.ஹரிஹரன
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படடப்்பொளர்:
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- ல.மீ்னொ

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். விேசகாயி்ள்  
ேகாஙகி தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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ல.மீ்னொ உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  
மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

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

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 48 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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