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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
உலககப் புரட்டிப் ப�ாட்டு விட்்டது ககாபரானா. அக்கம் �க்கத்ார 

அந்நியமாகி விட்்டனர என்று புலம்பிக் ககாண்டிருந்் நம்கம, குடும்�ததில் உள்ள  
ஒவகவாருவரும் ் னித்னித தீவுக்ளாய் மாறிப் ப�ாய்விட்்டாரகப்ள என்று புலம்� 
கவதது விட்்டது கண்ணுக்குத க்ரியா் கிருமி. 

விவசாயிகள நிகல �ற்றி விவரிததுச் கசால்வது கடினம். விக்ப்�து, 
கக்ளகயடுப்�து, சந்க்ப்�டுததுவது... என  எல்லா பவகலகளும்  அவரகக்ள 
“பவ்ளாபவக்ளக்குப்” “�டுததி”கயடுத்ன. அவரகளுக்கு உ்வ என்ன கசய்யலாம் 
என்று பயாசித்ப�ாது கிக்டத்து புதிய சக்தி - அதுபவ “அக்ரி சக்தி மின்னிதழ்”. 

விவசாயிகளுக்குத ப்கவயான ் கவல்கக்ளச் பசகரிதது, ககதக்ாகலப�சிகளின் 
அ்ளவிலபய அக்ரிசக்தி மின்னி்கை  வடிவகமதது, பவ்ளாண் வல்லுநரகப்ளாடு 
இகணந்து விவசாய கட்டுகரகக்ளயும், ஆபலாசகனகக்ளயும் விவசாயிகளுக்கு 
ககாடுத்து மட்டுமல்ல, அவரகளின் விக்ளக�ாருளகக்ளச் சந்க்ப்�டுத் “அக்ரி 
சக்தி அங்காடி”யயும் அகமததுக் ககாடுக்கப்�ட்்டது.

விவசாயிகளுக்கு புது ரத்ம் �ாய்ச்சி, உதபவகதப்ாடும், உற்சாகதப்ாடும் ் கல 
நிமிர உரமிட்டு வருகிறது அக்ரிசக்தி”. WhatsApp குழுக்கள, சமூக வகலத்்ளஙகள 
என �ல்பவறு வழிகளில் ் மிைக விவசாயிகக்ளச் கசன்றக்டந்்து “அக்ரி சக்தி” 
மின்னி்ழ். 

பம 15, 2020ல் க்ா்டஙகிய �யணம் 50 ஆம் இ்ைாக இன்று கசழிதது 
வ்ளரந்திருக்கிறது.  அ்ற்கு முழுமு்ற் காரணம் விவசாயிகப்ள. அவரகள 
ஆ்ரவின்றி இந்் விக்ளச்சல் சாததியமில்கல.

கநல் �யிரிடுபவார, கால்நக்ட வ்ளரப்ப�ார என எல்லாத ் ரப்பு விவசாயிகளுக்கும் 
புது நம்பிக்கககய விக்க்கிறது “அக்ரிசக்தி மின்னிதழ்”. ்ாம் மட்டுமல்லர, 
்ஙகக்ளச் சாரந்ப்ாரும் வ்ளர பவண்டும், மலர பவண்டும் என்று விரும்பு�வபர 
உண்கம விவசாயி.  அக் கமய்ப்பிக்கும் வககயில் ்ாஙகள பின்�ற்றிய 
விவசாய உததிகக்ள மற்றவரகப்ளாடு �கிரந்து அவரகக்ளயும் முன்பனற்றத 
ப்ான்றாத துகணயாக நின்றனர விவசாயிகள. அவரகள எழுதிய கட்டுகரகள 
�லருக்குப் புதுப் �ாக் காட்டின.  எஙகள ஆசிரியர குழுவின் அயரா் �ணியும் 
ப�ாற்று்லுக்குரியது. 

்மிைக விவசாயிகள ் னிததுப் ப�ாய்வி்டக்கூ்டாது என்�்ால் க்ாழில்நுட்�ததின் 
மூலம் உஙகளுக்குத ப்ாள ககாடுக்க எப்ப�ாதும் முன்னிற்கும் “அக்ரிசக்தி”. 

விக்ளவிப்ப�ாம்... �யன்க�றுபவாம்... நலம் நம்கமச் சூைட்டும்.

- செல்வமுரளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் 
சமுதாய மேலாண்ே வாயிலாக 

புதிய இயற்க மவளாண்ே திட்டம்
கடந்த சில ஆண்டுகளாக நமது 

நாட்டில் பருவ மாற்று பிரச்சனைகள் 
பபருகி வரும் நனடமுனைச சூழலில், 
்தற்்பான்தய பகா்ராைா ்சரவ்்த்ச ்நாய் 
பரவல் காரணமாக விவ்சாயிகள் மற்றும் 
விவ்சாய ப்தாழிலாளரகள் அதிகளவில் 
இனைல்கனளச ்சநதித்து வருகினைைர. 
்வளாண் மற்றும் ் ்தாட்டககனலப் பணிகனள 
்மற்பகாள்ளவும், ப்தாடரவும் நமது நாட்டில் 
கட்டுப்பாடுகள் விதிககப்படவில்னல 
எனைாலும், பல வணிக மற்றும் வரத்்தக 
வ ாய்ப்புகள் முடககப்பட்டுள்ள்த ால் 
(lockdown) விவ்சாயிகளுககு ்தஙகளின வினள 
பபாருட்கனள விற்க முடியா்த நனடமுனை 
சூழல்  நிலவியது. இத்்தனகய சூழலில் 
விவ்சாயிகளின பபாருளா்தார நலனகள் மற்றும் 

வாழ்வுரினமகனள பாதுகாககவும், நீண்ட கால 
பருவ மாற்று பிரச்சனைகளுககு உரிய தீரவுகள் 
வழஙகி, இனளஞரகனள ்வளாண்னமனய 
்நாககி திருப்பவும் ஆநதிரா மாநிலம் ்சமு்தாய 
பஙகளிப்புடன புதிய இயற்னக ்வளாண் 
திட்டத்ன்த நனடமுனைப்படுத்தி வருகிைது.

பபரும் ்வளாண் மாற்ைத்திற்காை புதிய 
்சமு்தாய ்மலாண்னம இயற்னக ்வளாண் 
திட்டம்

்தற்்ப ாது ஆநதிர ா  ம ாநில அரசு 
ந ன ட மு ன ை ப் ப டு த் தி வ ரு ம்  பு தி ய 
்சமு்தாய ்மலாண்னம ்வளாண் திட்டம் 
விவ்சாயிகளின உற்பத்தி ப்சலவுகனள 
குனைககவும், அவரகள் உணவு ்தானிய 
உற்பத்தினய பபருககவும் கிராமப்புை 
வளரசசினய பபருககி சிறு மற்றும் குறு 

புதிய யுக்திகள்
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விவ்சாயிகள், பண்னண ப்தாழிலாளரகளின 
இடம் பபயரனவ (migration) ்தவிரத்து, 
மண்வளம், நீர ் மலாண்னம மற்றும் கட்லாரப் 
பகுதிகளின பல்லுயிர பபருககத்ன்த 
(Bio diversity) உறுதி ப்சய்ய வழிவனக 
ப்சய்துள்ளது. இந்த புதிய இயற்னக ் வளாண் 
திட்டத்தின வாயிலாக ்வளாண்னம மறு 
உருவாககம் (Regenerative Agriculture) 
ப்சய்யப்படுவ்தற்கு ்்தனவப்படும் நல்ல 
நிலவளம், ் வளாண்னமயில் கால்நனடகனள 
ஒருஙகினணத்து ஒருஙகினணந்த பண்னணயம் 
(Integrated Farming) ப்சய்வது, மண்ணின 
உயிரியனல சீர ப்சய்ய நுண்ணுயிரகனள 
பயனபடுத்துவது. ஒருஙகினணந்த பயிர 
பாதுகாப்பு முனைகனள (Integrated Pest 
Management) னகயாள்வது ்தற்்பான்தய 
ப்சயற்னக உரஙகனள ்தவிரத்து இயற்னக 
உரஙகனள பயனபடுத்துவது ் பானை இயற்னக 
்வளாண் பணிகள் விஞஞாைப்பூரவமாக 
்மற்பகாள்ளப்படுகிைது.

இத்்தனகய ப்சயல்திட்டத்ன்த வைண்ட 
மற்றும் மாைாவாரி நிலஙகளில் ப்சயல்படுத்திய 
்பாது மிகப்பபரிய அளவிலாை வளரசசினயயும் 
முன்ைற்ைத்ன்தயும் காண முடிந்தது. கடந்த 
2018 மு்தல் களத்தில் ்மற்பகாள்ளப்பட்ட 
வைட்சினய ்தாஙகும் திைன பகாண்ட முன 
பருவ உயர வின்தத்்தல் ப்தாழில்நுட்பம் 
வாயிலாக 70,000 ஏககர நிலப்பரப்பில் 

90,000 விவ்சாயிகள் சுமார 
3011 கிராமஙகளில் பயன 
பபற்றுள்ளைர ,  இ்தன 
வாயிலாக வைண்ட மற்றும் 
மாைாவாரி நில விவ்சாயிகள் 
வருடம் முழுவதும் ்தஙகளின 
்ச ா கு ப டி  ப ணி க ன ள 
்மற்பக ாள்ள முடியும் . 
இப்புதிய ப்தாழில்நுட்பம் 
வாயிலாக அதிகப்படியாை 
பநல் ்சாகுபடி, குனைந்த 
அளவு பூசசி ்தாககு்தல் 

மற்றும் மிகவும் குனைந்தளவு உற்பத்தி 
ப்சலவுகனள பகாண்டு ஆநதிரா விவ்சாயிகள் 
அதிக மகசூல் மற்றும் லாபம் பபை முடிந்தது.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் 10,900 
விவ்சாயிகள் இப்புதிய ்சமு்தாய ் மலாண்னம 
இயற்னக ்வளாண் திட்டத்தில் பதிவு 
பபற்று பயன பபற்ைைர. இத்திட்டத்தின 
நனடமுனைப் பலனகள் மற்றும் பவற்றினய 
ப்தாடரநது நானகு வருடத்தில் விவ்சாயிகள் 
மற்றும் விவ்சாய ப்தாழிலாளரகள் பதிவு 17 
மடஙகு பபருகி 7 லட்்சத்ன்தத் ப்தாட்டது. 
வருகினை 2020-2021 காலகட்டத்தில் 
10,50,000 விவ்சாயிகள் மற்றும் விவ்சாயத் 
ப்தாழிலாளரகனள இனணககவும் இலககு 
நிரணயம் ப்சய்யப்பட்டு, உலகின மிகப்பபரிய 
்வளாண்வியல் (Agro ecology) திட்டமாக 
்தற்்பாது நனடமுனையில் ப்சயல்பட்டு 
வருகிைது.

விஞஞாை ரீதியாை ப்சயல்பாடுகளுககு 
அதிகளவு முககியத்துவம் மற்றும் முனனுரினம 
வழஙகப்பட்ட இந்த வளரசசித்திட்டம் 
ஒட்டுபமாத்்த ஆநதிரா மாநிலம் இயற்னக 
்வளாண்னம ்நாககி பயணிககவும், பல 
லட்்சம் சிறு மற்றும் குறு விவ்சாயிகள், 
விவ்சாயத் ப்தாழிலாளரகள் மற்றும் அவரகள் 
குடும்பஙகள் பயனபபைவும், பபாருளா்தார 
முன்ைற்ைம் அனடயவும் குறுகிய காலத்தில் 
வழி வனக ப்சய்துள்ளது.

முனை்வர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இனணப் ் பராசிரியர, ் வளாண் விரிவாககத் துனை, 

்வளாண் புலம், அண்ணாமனலப் பல்கனலககழகம், 
சி்தம்பரம்.  

மினைஞ்சல்: trajpravin@gmail.com  
ப்தாடரபு எண்: 9486385423

்ட்டுரையகாளர்:
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மவளாண்ேயில் வானி்ல 
முன்னறிவிப்பின முக்கியத்துவம்
ஒரு நாட்டின உணவு உற்பத்தியில் 

அஙகு நிலவும் வானினல முககியப் பஙகு 
வகிககிைது. வானினலக காரணிகளாை மனழ, 
பவப்பநினல, சூரிய ஒளி, காற்றின ஈரப்ப்தம், 
காற்றின ்வகம், ்மகமூட்டம் ஆகியனவ 
பயிர உற்பத்தியினைத் தீரமானிககினைை. 
அனைத்து நவீை ப்தாழில்நுட்பஙகனளக 
கனடபிடித்்தாலும் பயிரின முதிரசசிப் பருவத்தில் 
அதீ்த வானினலயாை பவள்ளம் மற்றும் 
வைட்சி வரு்மயாைால் விவ்சாயிகளுககுப் 
பபரிய இழப்பு ஏற்படுகிைது. குறிப்பாக 
கடந்த ஆண்டு ்சம்பா பருவத்தில் அறுவனட 
்சமயத்தில் ப்தாடரநது பபய்்த மனழயால் பநல் 
்சாகுபடியில் பபரும் மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டது. 
எை்வ வானினல காரணிகளாைது பயிரின 
வளரசசி மற்றும் நல்ல மகசூல் பபறுவ்தற்கு, 
பூசசி மற்றும் ்நாய் ்தாககு்தல், ்தண்ணீர 
மற்றும் உரத்்்தனவனயத் தீரமானித்்தல், 
உற்பத்திப்பபாருள்களின ்தரம் ஆகியவற்னைப் 

பபரிதும் பாதிககினைது. ் மலும் அதீ்த வானினல 
நிகழ்வுகளாை பவள்ளம், வைட்சி, புயல், 
உனைபனி ் பானைவற்ைால் ் வளாண்னமயில் 
பபரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுகிைது. 
எை்வ வானினலயின முககியத்துவத்ன்த 
உணரத்துவ்தற்காக ஒவபவாரு ஆண்டும் 
மாரச மா்தம் 23 ஆம் நாள் உலக வானினல 
திைம் பகாண்டாடப்படுகிைது. இ்்த நாளில் 
1950 ஆம் ஆண்டு உலக வானினலயியல் 
அனமப்பு ப்தாடஙகப்பட்டன்தக பகாண்டாடும் 
வனகயிலும் ஒவபவாரு ஆண்டும் மாரச 
23 ஆம் நாள் உலக வானினல திைம் 
பகாண்டாடப்படுகிைது. இந்த ஆண்டு “கடல், 
நமது காலநினல மற்றும் வானினல” எனை 
்தனலப்பில் இந்த திைம் அனு்சரிககப்படுகிைது.

இநதியாவில் 1875 ஆம் ஆண்டு இநதிய 
வானினல துனை பு்ையில் ப்தாடஙகப்பட்டது. 
பிைகு 1932 ஆம் ஆண்டு ்வளாண் 
வானினலப் பிரிவு ப்தாடஙகப்பட்டு 

வேளாண்மையியல் 
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்வளாண்னமயில் வானினலயின ்தாககம் 
ப்தாடரபாை ஆராய்சசிகள் ப்தாடஙகப்பட்டை. 
அ்தன பிைகு மண்டல வானினல னமயஙகள், 
ப்சனனை, நாகபூர, பகால்கத்்தா, மும்னப 
மற்றும் புது தில்லியில் ப்தாடஙகப்பட்டு 
வானினல முனைறிவிப்புகள் வழஙகப்பட்டு 
வருகினைை. 

்வள ாண்னமயில்  வ ானினலயின 
கா ரணமாக ஏற்படும் இழப்புகனளத் 
்தவிரப்ப்தற்கு வானினல முனைறிவிப்பு 
மிகவும் அவசியமாகிைது. குறிப்பாகப் பயிரிடும் 
பருவஙகளில் (காரிப் மற்றும் ராபி) மனழ 
ப்தாடஙகும் காலம், முடியும் காலம், மனழ 
பபய்யாமல் வைட்சினய ஏற்படுத்தும் காலம், 
கைமனழ பபாழியும் ்தருணம், குளிர மற்றும் 
பவப்ப அனல வீசும் காலம், ஆலஙகட்டி 
மனழ பபய்யும் காலம் ் பானைவற்னைப் பற்றி 
முனகூட்டி்ய முனைறிவிப்பு ப்சய்வ்தால் 
அ்தற்கு ஏற்ப ்தகக பாதுகாப்பு நடவடிகனக 
்மற்பகாள்ளும் பபாழுது மகசூல் இழப்பு 
்தவிரககப்படுகிைது. 

வானினலக காரணிகனளப் பபாருத்்தமட்டில் 
மனழ மிகவும் முககியமாைது. அ்தாவது 
மனழயின அளவினைப் பபாருத்து ஓர இடத்தில் 
பயிரிடப்படும் பயிர ் ்தரவு ப்சய்யப்படுகிைது. 
மாைாவாரி பபாருத்்தமட்டில் ஓர இடத்தில் 
பபய்யும் மனழயின அளவினைவிட மனழ 
பபய்யும் வி்தம் மிகவும் முககியம். ஓவபவாரு 
பயிருககும் உகந்த பவப்பநினல நிலவும் 
பபாழுது பயிரின பநாதிகளின ப்சயல்பாடு 
அதிகரித்து பயிர வளரசசி அனடகிைது. 
அதிக பவப்பநினல பூககும் ்தருணத்தில் 
நிலவும் பபாழுது பூககளில் மலட்டுத்்தனனம 
ஏற்படுவ்தால் மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகிைது. 
காற்றின ஈரப்ப்தம் அதிகரிககும் பபாழுது 
பயிரகளில் பூசசி ் நாய் ்தாககம் ஏற்படுகிைது. 
சூரிய ஒளியாைது ஒளிச்்சரகனகககு பபரிதும் 
முககியமாகும். காற்றின ்வகம் அதிகரித்து 
புயல் வீசு்மயாைால் பயிர ்சாய்நது மகசூல் 
இழப்பு ஏற்படுகிைது. எை்வ வானினல 
காரணிகளாை மனழ, குனைந்த பட்்ச மற்றும் 
அதிகபட்்ச பவப்பநினல, காற்றின ஈரப்ப்தம், 
காற்றின தின்ச மற்றும் ்வகம் மற்றும் 
்மகமூட்டம் ் பானைனவ பற்றிய வானினல 
முனைறிவிப்பு அவசியமாகிைது.

பண்னடக காலஙகளில் முன்ைாரகள் 
்தஙகள் அனுபவஙகனள னவத்து வானினல 

முனைறிவிப்பு ப்சய்்தாரகள். அவற்றுள் 
துல்லியத்்தனனம 50 ்ச்தவீ்தமாக இருந்தது. 
நிலவினைச சுற்றி எட்டி ஒளிவட்டம் இருந்தால் 
வினரவில் மனழ பபய்யும், னமைா ்தண்ணீரில் 
குளித்்தால் உட்ை மனழ பபய்யும், ்தட்டான 
்தாள பைந்தால் மனழ வரும், எறும்பு முட்னடக 
பகாண்டு திட்னட ஏறின மனழ பபய்யும், 
்தவனளக கத்திைால் உட்ை மனழ, புற்றில் 
ஈ்சல் புைப்பட்டாலும் உட்ை மனழ வரும், 
ஒட்டகத்தின கால்பகுதியில் வீககம் இருந்தால் 
மனழ வரும். 

பிைகு வானினலக காரணிகனள அளவிட 
ப்தாடஙகியதும் வளிமண்டல அழுத்்தத்தின 
அளவினைப் பபாருத்து மனழ முனைறிவிப்பு 
ப்சய்யப்பட்டது. அ்தனபிைகு நிகழ்்தகவு 
முனையில் முப்பது வருட வானினலக 
காரணிகனளப் பயனபடுத்தி முனைறிவிப்பு 
ப்சய்யப்பட்டது. பிைகு அைலாக முனையில் 
பழஙகால நிகழ்வுகளின அடிப்பனடயில் 
எதிரகாலம் கணிககப்படுகிைது. 

அ ்த னபி ை கு ,  ப ்ச ய ற் னக க ்க ா ள் 
ப்தாழில்நுட்பம், ்ரடார கருவி, ்தானியஙகி 
வ ானினல நினலயம்  ் ப ானைனவ 
கண்டுபிடிககப்பட்டதும்  வ ானினல 
முனைறிவிப்பில்  ப ப ரி ய  ம ா ற் ை ம் 
காணப்பட்டது. அ்தன துல்லியத்்தனனம 
அதிகரித்்தது. ்தற்பபாழுது சூப்பர கணினியில் 
வானினல முனைறிவிப்பு பமனபபாருள் 
வாயிலாக பனழய வானினலக காரணிகளின 
அளவு, ப்சயற்னகக்காள் வனரபடம் மூலம் 
்தற்்பான்தய வானினல ஆகியவற்னைப் 
ப யன படு த்தி  துல்லிய  முனையில் 
முனைறிவிப்பு கணககிடப்படுகிைது . 
இதில் வானினல முனைறிவிப்பு ப்சய்யும் 
விஞஞானியின அனுபவமும் முககியப் 
பஙகு வகிககிைது. குறிப்பாக குனைந்த 
காற்ைழுத்்த ்தாழ்வு நினல, புயல் சினைம், 
புயல் நகரும் ் வகம் ் பானைவற்னை நனைாக 
கவனித்து ்தற்பபாழுது மிகவும் துல்லியமாை 
முனைறிவிப்பு ப்சய்யப்படுகிைது. வானினல 
முனைறிவிப்பாைது ஆறு வனககளாக 
வழஙகப்பட்டு வருகிைது.

1. நவ்காஸ்டிங்
மு்தலாவ்தாக நவகாஸ்டிங எனறு 

ப்ச ால்லககூடிய முனைறிவிப்பாைது 
அடுத்்த 6 மணி ்நரத்தில் வானினலயில் 
ஏற்படும் மாற்ைம் குறித்து முனைறிவிப்பு 
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ப ்சய்யப்படுகிைது .  குறிப்ப ா க  இடி 
இடித்்தல் ,  மினைல் ,  பனிப்பப ாழிவு 
்பானை முனைறிவிப்பு ப்சய்யப்படுகிைது. 
இ்தன துல்லியத்்தனனம மிகவும் அதிகம். 
அ்தைால் இ்தன உப்யாகம் குனைவு. இந்த 
முனைறிவிப்பு விமாைத்துனையில் பபரிதும் 
பயனபடுகிைது. விமாைம் ஏறும் பபாழுதும் 
்தனர இைஙகப்படும் பபாழுதும் விமாை 
நினலயத்தில் நிலவும் வானினல மிகவும் 
முககியம்.

2. மி்வும் குறுகிய வகானிலை 
முன்னறிவிப்பு 

அடுத்்த 12 மணிககு ்்தனவயாை 
முனைறிவிப்பு வழஙகப்படுகிைது. குறிப்பாக 
இடி இடித்்தல், மினைல், பனிப்பபாழிவு, 
புயல், மனழ ்பானை முனைறிவிப்பு 
ப்சய்யப்படுகிைது. இ்தன துல்லியத்்தனனமயும் 
மிகவும் அதிகம்.

3 .  குறுகிய ் காை வகானிலை 
முன்னறிவிப்பு 

அடுத்்த இரண்டு நாட்களுககு வானினலக 
க ா ரணிகளாை மனழயளவு,  பவயில் 
அளவு, புயல், குனைந்த காற்ைழுத்்த ்தாழ்வு 
நினல ்பானைனவப்பற்றி முனைறிவிப்பு 
ப்சய்யப்படுகிைது. இ்தனைப் பயனபடுத்தி 
விவ்சாயத்தில் ்சரியாை ்தருணத்தில் 
நீரப்பா்சைம் ப்சய்்தல், பூசசி மருநது 
ப்தளித்்தல், வடிகால் வ்சதி ஏற்படுத்து்தல், 
கால்நனடகனளப் பாதுகாத்்தல் ்பானைனவ 
்மற்பகாள்ளப்படுகிைது. குறிப்பாக கைமனழ 
ஏற்படும் பபாழுது நல்ல வடிகால் வ்சதினய 

ஏற்படுத்்த ்வண்டும். ஆடு மாடுகனளப் 
பாதுகாப்பாை இடத்தில் கட்டி னவகக 
்வண்டும்

4 .  ம த்திய  ் காை  வ கானிலை 
முன்னறிவிப்பு 

இதில் வானினல முனைறிவிப்புக 
காலமாைது 3 மு்தல் 10 நாட்கள் வனர 
இருககும். இதில் அடுத்்த 5 நாட்களுககு வனர 
துல்லியத்்தனனம அதிகமாக இருககிைது. 
இந்த வானினல முனைறிவிப்பாைது 
விவ்சாயிகளுககு மிகவும் பயனுள்ள்தாக 
உள்ளது. இநதிய வானினல துனையாைது 
அடுத்்த 5 நாட்களுககு நிலவும் வானினலக 
காரணிகளாை மனழயளவு, குனைந்தபட்்ச 
மற்றும் அதிகபட்்ச பவப்பநினல, காற்றின 
ஈரப்ப்தம், காற்றின தின்ச மற்றும் ்வகம் 
மற்றும் ் மக மூட்டம் ஆகியனவத் துல்லியமாக 
இநதியாவில் அனைத்து மாவட்ட அளவில் 
கணிககப்பட்டு ப்சனனையிலுள்ள மண்டல 
வானினல னமயத்திற்கு அனுப்பப்படுகிைது. 
அஙகு அந்தந்த மாவட்டஙகளில் நிலவும் 
்தற்்பான்தய வானினலககு ்தகுந்தவாறு 
வ ானினல முனைறிவிப்பு  மதிப்புக 
கூட்டப்பட்டு ்வளாண் வானினல ஆ்லா்சனை 
னமயஙகளுககு அனுப்பப்படுகிைது . 
்த மி ழ க த் தி ல்  ் க ா ன வ  ் வ ள ாண் 
பல்கனலககழகம், ்தமிழ்நாடு பநல் ஆராய்சசி 
நினலயம் ஆடுதுனை, ்வளாண் ஆராய்சசி 
நினலயம் ்காவில்பட்டி, ்்தாட்டககனல 
ஆராயசசி நினலயம் ்பசசிப்பானை, ஊட்டி 
கால்நனட அறிவியல் பல்கனலககழகம், 
நாமககல் மற்றும் ப்சனனை மற்றும் எம்.எஸ். 
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்சாமிநா்தன ஆராய்சசி னமயம், கனனிவாடி 
்பானை ஆ்லா்சனை னமயஙகளில் மாவட்ட 
அளவிலாை வானினல முனைறிவிப்பு மற்றும் 
அ்தற்கு ்தகுந்த ்வளாண் ஆ்லா்சனைகள் 
்தயாரிககப்பட்டு வழஙகப்பட்டு வருகினைை. 
இந்த மத்திய கால முனைறிவிப்பின மூலம் 
வயலில் குறிப்பாக மாைாவாரியில் வின்தககும் 
்தருணம் முடிவு ப்சய்யப்படுகிைது. வயலில் 
நீரப்பாய்சசு்தல், கூலியாட்கள் ்மலாண்னம, 
ஆடு மாடுகளுககு உணவு தீவைம் ் ்சமிப்பு 
மற்றும் பயிர அறுவனட ப்சய்்தல் ்பானை 
முககிய முடிவுகள் எடுககப்படுகிைது. 
எடுத்துககாட்டாக அடுத்்த இரண்டு 
அல்லது மூனறு திைஙகளுககுப் பின மனழ 
எதிரப்பாககப்படு்மயைால் பநல் அறுவனட 
எநதிரஙகனள ஏற்பாடு ப்சய்து உட்ை முற்றிய 
நினலயிலுள்ள பநற்பயினர அறுவனட ப்சய்து 
விடவும். இல்லாவிடில், அறுவனட ்சமயத்தில் 
்்ச்தாரம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. அடுத்்த 
ஐநது நாட்களுககு வைண்ட வானினல 
ப்தனபடுமாைால் வயலில் நீரப்பாய்ச்சல் 
ப்சய்ய ் வண்டும். வரும் வாரத்தில் பருவ மனழ 

எதிரப்பாரககப்படு்மயைால் மாைாவாரியில் 
பருவமனழககு முன வின்தப்பு ப்சய்து பயன 
பபைலாம். இந்த ் வளாண் வானினல ்சாரந்த 
ஆ்லா்சனைகள் வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் 
ப்சவவாய் மற்றும் பவள்ளி கிழனமகளில் 
்தமிழ் பமாழியில் ்தயாரிககப்பட்டு பல்்வறு 
்தகவல் ப்தாழில்நுட்பம் ்சா்தைஙகள் 
வாயிலாக வழஙகப்பட்டு வருகிைது . 
குறிப்பாக திருசசிராப்பள்ளி அகில இநதிய 
வாபைாலி, துர்தர்தன ப்தானலககாட்சி, 
திை்சரி நாளி்தழ்கள், ்வளாண் அறிவியல் 
நினலயம், அர்சாஙகம் ்சாரா்த நிறுவைஙகள், 
னகப்்பசியில் குறுஞப்சய்திகள், வாட்்சப் 
மூலம் விவ்சாயிகளுககு ப்தரிவிககப்பட்டு 
வருகிைது. ் மலும் இநதிய வானினல துனை 
பவப்ன்சட்டில் இந்த ஆ்லா்சனைனயப் 
பதிவிைககம் ப்சய்து பயன பபைலாம்.

இந்த மத்திய கால வானினல முனைறிவிப்பில் 
்தமிழ்நாடு ்வளாண்னமப் பல்கனலககழகம் 
்வளாண் காலநினல ஆராய்சசி னமயம் 
ஒருபடி ்மலாக வட்டா ர  அளவில் 
முனைறிவிப்பு ப்சய்து வருகிைது. இ்தனை 
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்தமிழ்நாடு ்வளாண்னம பல்கனலககழகம் 
பவப்ன்சட்டில் உஙகள் வட்டாரத்திற்காை 
வானினல முனைறிவிப்னபப் பபை முடிகிைது.

5 .  நீட்டிக்ப்்பட்்ட வகானிலை 
முன்னறிவிப்பு 

அடுத்்த 10 நாட்கள் மு்தல் 30 நாட்கள் 
வனர வழஙகப்படுகிைது.  இதில் மனழ 
மற்றும் பவப்பநினல நிலவரஙகள் 
வழஙகப்படுகினைை.

6. நீண்ட்காை வகானிலை முன்னறிவிப்பு 
இதில் அடுத்்த 10 நாட்கள் மு்தல் ஒரு 

மா்தம் அல்லது ஒரு பருவம் வனர வானினல 
முனைறிவிப்பு வழஙகப்படுகிைது. இந்த 
முனைறிவிப்பாைது விவ்சாயிகளுககு பயிர 
்்தரவு ப்சய்்தல், பயிர திட்டம் ்தயாரித்்தல், 
இரகஙகள் ் ்தரவு ப்சய்்தல் ் பானைவற்றிற்குப் 
பயனபடுகிைது. ் மலும் இ்தனைப் பபாறுத்து 
அர ்ச ாஙகம் திட்டம் தீட்டுவ்தற்குப் 
பயனபடுகிைது .  குறிப்பாக வைட்சி 
எதிரபாரககப்படு்மயாைால் அ்தற்கு ்தகுந்த 
திட்டம் தீட்டு்தல், எதிரபாரககப்படும் மகசூனல 
முனகூட்டி்ய அறி்தல் ்பானைவற்றிற்கு 
இந்த நீண்ட கால வானினல முனைறிவிப்பு 
பயனபடுகிைது.

வ ா னின ல  முனைறிவி ப் பி ற் கு த் 

்்தனவயாை முநன்தய வானினல காரணிகளின 
அளவு, ்தற்பபாழுது நிலவும் வானினலக 
காரணிகள், சிைாப்டிக ்சாரட் ்தயாரித்து 
அ்தனை நனகு ஆராய்்தல், முனைறிவிப்பிற்கு 
பயனபடுத்்தப்படும் கணினி மாதிரிகள் 
்பானைனவ மிகவும் முககியமாை்தாகும். 
இ்தனைப் பபாருத்்்த பபைப்படும் வானினல 
முனைறிவிப்பின துல்லியத் ்தனனம 
அதிகரித்துள்ளது. இ்தனைக கடந்த சில 
வருடஙகளில் ்தாககியப் புயல்களாை 
நிவார, கஜா மற்றும் ஒககி ்பானைவற்றின 
்தாககத்தினை மிகவும் துல்லியமாகக 
கணககிட்டு முனைறிவிப்பு ப்சய்்த்தால் 
பபரும் இழப்பு ்தவிரககப்பட்டன்த நாம் நனகு 
அறி்வாம். பபாதுவாக பவப்பமண்டலப் 
பகுதிகளில் வானினலயின இயற்பியல் 
கூறுகள் அடிககடி மாறிகபகாண்்ட இருப்ப்தன 
மூலம் வானினல முனைறிவிப்பின துல்லியம் 
குளிர பிர்்த்சஙகனளக காட்டிலும் குனைவாக 
இருப்பன்த நாம் ப்தரிநது பகாள்ள ் வண்டும்.

எை்வ  இது்ப ானை  வ ானினல 
முனைறிவிப்பினைத் ப்தரிநதுகபகாண்டு 
அ்தற்கு ஏற்ை ஆ்லா்சனைகனளக கனடபிடித்து 
விவ்சாயம் ப்சய்்வா்மயாைால் அ்சா்தாரண 
வானினல மூலம் ் வளாண்னமயில் ஏற்படும் 
இழப்புகனளத் ்தவிரத்து நல்ல மகசூல் 
பபைமுடியும்.

முனை்வர். த.ரமேஷ் மற்றும் முனை்வர். செ.ராதிகா
அனபில் ்தரமலிஙகம் ் வளாண்னமக கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி 

நினலயம், திருசசி - 620 027. மினைஞ்சல்: rathikas@tnau.ac.in

்ட்டுரையகாளர்்ள்:
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சிறு தானியஙகளின முக்கியத்துவம் 
ேறறும் புதிய இரகஙகள்

சிறுதானியம்

சிறு்தானியஙகள் பழந்தமிழர உணவில் 
பபரும் பஙகு வகித்்தது எனபன்த பல்்வறு 
்சஙக இலககியஙகள் வாயிலாக அறிய 
முடிகிைது. திருககுைளில் பல்்வறு பாககளில் 
பனை எனப்தற்கு எதிரப்தமாய் தினை 
பயனபடுத்்தப்பட்டுள்ளது. வள்ளினய முருகன 
தினைககளத்தில் ்சநதித்்தன்த வள்ளி திருமண 
கன்தப் ்பாககில் அறிகி்ைாம். இவவனகத் 
்தகவல்கள் வாயிலாக சிறு்தானியம் எனபது 
நம்முனடய பாரம்பரிய உணவு எனபது  
நிரூபணம் ஆகிைது. 

 நம் முன்ைாரகள் ஊட்டச்சத்து மிகக 
பாரம்பரிய உணவுகனள உண்ட்தால் ்நாய் 
எதிரப்பு ்சகதி அதிகரித்து, ்்தக பலத்துடன 
நீண்ட காலம் ஆ்ராககியமாக வாழ்ந்தைர. 
ஆைால், ்தற்்பாது சிறு வயதி்ல்ய 
பல்்வறு ்நாய் ்தாககு்தலுககு உள்ளாகி 
மருநதுகனள்ய உணவாகப் பயனபடுத்தும் 
நினலககு ்தள்ளப்பட்டுள்்ளாம்.  இநநினலனய 

மாற்ை மீண்டும் பாரம்பரிய உணவு முனைககு 
நாம் மாை ்வண்டும் எனப்்த உணவு 
வல்லுைரகளின கருத்்தாக உள்ளது. பாரம்பரிய 
உணவு வனககளில் உடலுககு ் ்தனவயாை 
ஊட்ட ச ்ச த்தினை  சிறு்த ானியஙகள் 
அளிககினைை. இவற்றில் இரும்புச்சத்து, 
சுண்ணாம்புச்சத்து, உயிரச்சத்து, புர்தம், ்தாது 
உப்பு, பாஸ்பரஸ், கால்சியம் உள்ளிட்ட 
எண்ணற்ை ்சத்துககள் அடஙகியுள்ளை. 
இவற்னை உண்ப்தன மூலம் உடலில் ் நாய் 
எதிரப்புச்சகதி அதிகரித்து, பகாழுப்புச்சத்து 
குனையவும், உடல் பருமன ஏற்படாமலும் 
பாதுகாத்துக பகாள்ளவும் ஏதுவாகிைது. 
ஆறுமா்தக குழநன்த மு்தல் அறுபது வயது 
பபரியவர வனர அனைவருககும் ஏற்ை 
்சத்்தாை உணவு சிறு்தானியஙகள் ஆகும்.

சிறு்தானியஙகள் மற்றும் அவற்றின 
மருத்துவ குணஙகள் 

11பதிப்பு-2 | இதழ் - 12 | 05-11-2021 | ஐப்பசி 2



 ்ம்பு: ஆ்ராககியமாை ்சருமத்ன்தத் 
்தரும். பாரனவத்திைன ்மம்படும். உடல் 
பவப்பம் ்தணியும். வயிற்றுப் புண்கனளக 
குணப்படுத்தும். பாலூட்டும் ்தாய்மாரகளுககு, 
பால் சுரகக உ்தவும். 

 ச�காளம்: உடலுககு உறுதினய 
அளிககும் வல்லனமயுனடய ்்சாளம் உடல் 
பருமன, வயிற்றுப்புண் ஆகியவற்னைக 
கட்டுப்படுத்தும் ்தனனம பகாண்டது.

 திலை: இ்தயத்ன்தப் பலப்படுத்தும். 
்நாய் எதிரப்பு ்சகதி அதிகரிககும். ரத்்தத்தில் 
உள்ள ்சரககனர மற்றும் பகாழுப்பின அளனவக 
கட்டுப்படுத்தும். 

 ச ் ழ வ ர கு :  எ லு ம் பு க ன ள 
உறுதிப்சய்யும். இரும்புச்சத்து நினைநதுள்ளது. 
்சரககனர ்நானயக கட்டுப்படுத்தும். உடல் 
பவப்பத்ன்தக குனைககும். மூப்பனட்தனலத் 

சிறு தகானியங்்ளில் உளள புதிய இர்ங்்ள

குதிலரவகாலி - ச்கா (ச்.வி) 2

பபற்்ைார இஎப்  79 லிருநது ்தனி வழித் ் ்தரவு மூலம் பபைப்பட்டது (2009)

வயது 95 நாட்கள் 

பருவம் காரிப்  மற்றும்  ராபி (ஆடிப்பட்டம்  மற்றும் புரட்டாசிபட்டம்)

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 2114 கி்லா 

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும்

 ்சாயாமல் வளரும் ்தனனம

 ்தானிய மதிப்புகூட்டலுககு ஏற்ைது 

குதிலரவகாலி - எம்.டி.யு 1

பபற்்ைார அருப்புக்காட்னட ்லாககலிருநது ்தனி வழித் ்்தரவு மூலம் 
பபைப்பட்டது (2017)

வயது 95-100 நாட்கள் 

பருவம் அனணத்து பட்டஙகளும் ஏற்ைது 

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 1700 கி்லா 
இைனவ    : 2500  கி்லா

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும் 
 அதிக  அனரனவத்திைன (70%) 
 அதிக இரும்புச்சத்து (16mg/100g) 
 ்தானிய மதிப்புகூட்டலுககு ஏற்ைது

்தாம்தப்படுத்தும். ்சருமத்தில் பளபளப்பு 
உண்டாகும்.

 � கா ல ம :  ர த் ்த ் ்ச ா ன க ன ய க 
குணப்படுத்தும். ்சரககனர ்நாயாளிகளுககு 
உகந்தது. மலசசிககல் தீரும். உடலில் 
பகாழுப்பு படிவன்தத் ்தடுககும்.

 வ ர கு :  இ ரு ம் பு ச ்ச த் து , 
சுண்ணாம் பு ச ்ச த் து  ம ற்றும்  பு ர ்த ம் 
அதிகமுள்ளது. உடல் எனடனயக குனைககும். 
மூட்டுவலி இருப்்பார அவசியம் ்சாப்பிட 
்வண்டும். ்சரககனர, நரம்பு ப்தாடரபாை 
பிரச்சனைகளுககு நல்லது. 

 குதிலரவகாலி: ்சரககனர ்நாய் 
வராமல் ்தடுககும் . இ்தய ்நாய்கள் 
வராமல் பாதுகாககும். நாரச்சத்து நினைவாக 
உள்ள்தால் ப்சரிமாை மண்டலத்ன்த சீராககும், 
மலசசிககனலத் ்தடுககும்.
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திலை - அத்தியநதல் 1 

பபற்்ைார TNAU 164 X IPM 19

வயது 80-85 நாட்கள் 

பருவம் காரிப்  மற்றும்  ராபி (ஆடிப்பட்டம்  மற்றும் புரட்டாசிப் பட்டம்)

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 
்தானிய மகசூல் - 2117கி்லா/எகடர
்தட்னடமகசூல் - 2785 கி்லா/எகடர

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும். ்சாயாமல் வளரும்்தனனமயுனடயது. 
அதிக கதிரகள்
 நல்ல அரனவத்திைன (68.1%), அதிக ்சத்து மற்றும் சுனவயாை 

்தட்னட வினளச்சனலக பகாண்டுள்ளது.
 மனல மற்றும் மாைாவாரி விவ்சாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்ை்தாகும்.

�காலம - அத்தியநதல் 1

பபற்்ைார ்கா (்சானம) x TNAU 141

வயது 85-90 நாட்கள் 

பருவம் காரிப்  மற்றும்  ராபி (ஆடிப்பட்டம்  மற்றும் புரட்டாசிபட்டம்)

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 1587 கி்லா

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும் 
 ்சாயாமல் வளரும் ்தனனமயுனடயது
 இயநதிர அறுவனடககு ஏற்ைது

்பனிவரகு - அத்தியநதல் 1 

பபற்்ைார TNAU 164 X IPM 19

வயது 70-75 நாட்கள் 

பருவம் காரிப்  மற்றும்  ராபி (ஆடிப்பட்டம்  மற்றும் புரட்டாசிபட்டம்)

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 2152 கி்லா

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும்
 ்சாயாமல் வளரும் ்தனனமயுனடயது
 அதிக கதிரகள்

வரகு - அத்தியநதல் 1 (2021)

பபற்்ைார DPS 63 லிருநது ்தனி வழித் ் ்தரவு மூலம் பபைப்பட்டது (2021)

வயது 110 நாட்கள் 

பருவம் காரிப்  மற்றும்  ராபி (ஆடிப்பட்டம்  மற்றும் புரட்டாசிப் பட்டம்)

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 2956 கி்லா

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும்
 குறுகிய கால  பயிர
 அதிக ் நாய் எதிரப்பு்சகதி
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ச்ழவரகு- ச்கா 15

பபற்்ைார ்கா 11 X பி ஆர 202 

வயது 125 நாட்கள் 

பருவம் அனைத்து பட்டஙகளும் ஏற்ைது

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 2950 கி்லா
இைனவ     : 3461 கி்லா

சிைப்பியல்புகள்  பபரிய ்தானியம் நீண்ட கால பயிர
 ்தானியம் உதிரா ்தனனம
 ்சாயாமல் வளரும் ்தனனமயுனடயது
 அதிக அளவு புர்த ்சத்து (11.8)

ச்ழவரகு-அத்திசயநதல் 1

பபற்்ைார TNAU 90 X ் கா (ராகி) 14

வயது 110 நாட்கள் 

பருவம் காரிப்  மற்றும்  ராபி (ஆடிப்பட்டம்  மற்றும் புரட்டாசி பட்டம்)

மகசூல் (எகடருககு) மாைாவாரி : 2256 கி்லா

சிைப்பியல்புகள்  வைட்சினயத்  ்தாஙகி வளரும்
 அதிக ் நாய் எதிரப்பு்சகதி 
 பபரிய கதிர மற்றும் ்தானியம்

ோ. ஞாைமெகரன், செ. இராம்குோர், ப. ம்வணுமத்வன் 
ேற்றும் ப. அருண்குோர், 

்வளாண்னம அறிவியல் நினலயம், அருப்புக்காட்னட,
விருதுநகர மாவட்டம்

மினைஞ்சல்: gnanasekaran79@gmail.com

்ட்டுரையகாளர்்ள்:

இனனைய காலசசுழலாை குனைவாை 
மனழப் பபாழிவு, குனறிய மண்வளம், 
்்தனவககதிகமாை உரப்பயனபாடு அது 
ஏற்படுத்தும் சூழல் ்கடுகள், ்வளாண் 
இடுபபாருள் வினல ஏற்ைம் ்பானைனவ 
சிறு்தானிய்ம வருஙகால உணவு எை 
கரு்த வழிவகுககிைது. சிறு்தானியஙகளின 
உற்பத்தியில் ஈடுபடவும், உற்பத்தினய 
அதிகரிககவும், விவ்சாயிகள் மற்றும் விவ்சாய 

்சஙகஙகள் ஆரவம் காட்ட ்வண்டும். 
சிறு்தானிய உற்பத்தினய ் மற்பகாள்ள அரசும் 
அவரகளுககு ்வண்டிய ப்தாழில்நுட்ப 
ஆ்லா்சனைகனளயும், உ்தவிகனளயும் 
வழஙக ்வண்டும்.  சிறு்தானியஙகளின 
உற்பத்தி அதிகரித்்தால் அவற்றின வினல 
குனைநது அனைவரும் பயனபடுத்்த வழி 
ஏற்படும்.
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கரும்பில் கட்்டப் பயிர் குட்்டயாதல் 
ம�ாயும் அதன மேலாண்ே மு்ைகளும்
இந்நாய் இநதியானவத் ்தவிர கரும்புப் 

பயிராகும் எல்லா நாடுகளிலும் காணப்படுகிைது. 
இது பபரும்பாலும் கட்னடப் பயினர அதிகம் 
்தாககுகிைது. கரும்பில் கட்னடப் பயிர 
குட்னடயா்தல் ்நாயும் அ்தன ்மலாண்னம 
முனைகள் பற்றியும் காண்்பாம். 

சநகாயக்காரணி
இந்நாய் ஒரு வனக நசசுயிரியிைால் 

(பாகடீரியா) ் ்தாற்றுவிககப் படுகிைது. இந்த 
நசசுயிரி ் காள வடிவில் காணப்படும்.

சநகாயின அறிகுறி்ள
இந்நாயால் ்தாககப்பட்ட பயிர வளரசசி 

குனறி நலிநதுக காணப்படும். ப்சடிகளின 
கணுவினடப்பகுதி மிகவும் குட்னடயாகக 
காணப்படும். பவப்பக காலஙகளில் வாடல் 
்நானயப் ்பானை அறிகுறிகள் ப்தனபடும். 
்தாககப்பட்ட இளம் பருவத்துக கரும்பின 
்தண்னட நீளவாககில் பிளநதுப் பாரத்்தால் 

வ�ாய் வமைலாண்மை

்ணுப் ்பகுதி்ள 
இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் 

ததன்ப்டல் 
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கணுப்பகுதியில் இளம் சிவப்பு நிைப்புள்ளிகள் 
ப்தனபடும். முற்றியக கரும்பின ்தண்டில் 
்சாற்றுககுழாய்த் ப்தாகுதிகள் கிவப்பு அல்லது 
பழுப்பு நிைமாகக காணப்படும். 

சநகாயப் ்பரவும் விதமும், ்பரவுவதற்கு 
ஏற்ற ் காைநிலை்ளும்

்நாய்த் ்தாககியச ப்சடிகளிலிருநது 
எடுககும் வின்தக கரனணகள் மற்றும் ்சாறு 
மூலமாக பமாய் பரவக கூடியது. ்நாய்த் 
்தாககியிருப்ப்தற்காை அறிகுறிகள் எளிதில் 
கண்டுபிடிகக முடியா்த நினலயில், ் நாயுற்ை 
ப்சடிகளிலிருநது எடுககப்படும் கரனணகள் 
மூலமாக ் நாய் எளிதில் பரவுகிைது. பூசசிகளால் 
இந்நாய்ப் பரப்பப் படுவதில்னல.    

அறுவனடயின ் பாது உப்யாகிககப்படும் 
கத்திகளில் ஒட்டிக பகாண்டிருககும் ்சாறு 
மூலமாகவும் ஒரு கரனணயிலிருநது ்வறு 
கரனணகளுககு ்நாய் பரவககூடியது. எலி, 
பனறிப் ்பானை மிருகஙகள் ்நாயுற்ைக 

கரும்னபக கடித்து விட்டுப் பினைர மற்ை 
கரும்புகனளக கடிககும் ்பாது அவற்றின 
பல்லில் ஒட்டிகபகாண்டிருககும் நசசுயிரிகள் 
மூலமாகவும் ் நாய் பரவக கூடியது. ் ்சாளம், 
மககாச்்சாளம், அருகம்புல் ் பானைவற்னையும் 
இந்நாய்த் ்தாககுகிைது.

சநகாயக்ட்டுப்்பகாடு 

உழவியல் முலற்ள  : 
்நாய்த் ்தாககா்த வயல்களிலிருநது 

நல்ல திடமாை கரும்புகளிலிருநது , 
வின்தககரனணகனளத் ்்தரநப்தடுகக 
்வண்டும். 

வளரசசி குனறிய நலிந்த பயிரகனள 
மறு்தாம்புககு விடககூடாது . வின்தக 
கரனணகள் பவட்டும் ்பாது, கத்திகனள 
அடிககடி னல்சால் அல்லது பீைால் ் பானை 
்்தாற்று நீககியில் நனைத்ப்தடுகக ் வண்டும். 

கரனணகள் எடுப்ப்தற்பகை பிரத்தி்யகமாக 
பராமரிககப்பட்ட ் நாயற்ை நாற்ைாஙகால்கனள 
னவத்திருப்பது நல்லது.

விலத சிகிச்ல� :
வின்தக கரனணகனள 54 ப்ச .கி 

பவப்பக காற்றில் ப்தாடரநது 8 மணி ் நரம் 
னவத்திருநது, பினைர நனகு ஆை னவத்து, 
நடவுககுப் பயனபடுத்்த ் வண்டும். வின்தக 
கரனணகனள 50 ப்ச.கி பவப்பநினல உள்ள 
நீரில் ப்தாடரநது 2 மணி ்நரம் அமிழ்த்து 
னவத்திருநது ஆைனவத்துப் பினைர நட 
்வண்டும். 

இவவாறு ஏ்தாவது ஒரு முனையில் வின்தக 
கரனணகளுககு பவப்ப சிகிசன்ச அளிகக 
பல ்சரககனர ஆனலகளில், பிரத்தி்யகமாக 
இயநதிரஙகள் அனமககப் பட்டுள்ளை.

்பயிர்ள வளரச்சி குனறித் ததன்ப்டல்  

்ட்டுரையகாளர்்ள்:

கு.விகமைஷ்,
முனைவர் பட்டப் படிப்பு மாணவர் -  
தாவர ந�ாயியல் துனை, அணணாமனைப் 
பல்்கனைக்கழ்கம், அணணாமனை �்கர் – 
608002. ததா்டர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல்: lakshmikumar5472@gmail.com

முனைவர். L. ச்வஙகமேஷ்குோர்,
உதவிப் நபராசிரியர் - தாவர ந�ாயியல் துனை, 
அணணாமனைப் பல்்கனைக்கழ்கம், 
அணணாமனை �்கர் – 608002 
 ததா்டர்பு எண: 8667806189 
மினைஞ்சல் – vengadpragathi@gmail.com
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1.  குதிலரவகாலி ்பயிரின ச்கா (ச்.வி) 2 ர்த்தின மகா்னகாவரி ்பருவத்திற்்கா்ன �ரகா�ரிம்சூல் என்ன?

2.  எரிப் ்பட்டுப்புழுவின அறிவியல் த்பயர என்ன?

3.  எத்தல்ன வல்யகா்ன  பூச்சி இ்னங்்ள ச�காளப் ்பயிரில்னத் தகாககுகினற்ன?

4.  பீட்ரூட் விலத ஒவதவகானறிலிருநதும் ்பை த�டி்ள முலளககும். (�ரி/தவறு)

5.  ச�காளத்லத தகாககும் குருத்து ஈக்ளின அறிவியல் த்பயர என்ன?

6.  ்ரும்பில் ் ட்ல்டப் ்பயிர குட்ல்டயகாதல் சநகாலய ஏற்்படுத்தும் ் காரணி எது?

7.  அடுத்த 10 நகாட்்ள முதல் 30 நகாட்்ள வலர வழங்்ப்்படும் வகானிலை முன்னறிவிப்பின 

த்பயர என்ன?

8.  ரத்த ச�கால்லயக குைப்்படுத்தும் சிறுதகானியம் எது?

9.  மல்த்பரி சதகாட்்டத்தில் த�காட்டுநீர ்பகா�்னம்  அலமககும் விவ�காயி்ள சிறு 

விவ�காயி்ளுககு  வழங்்ப்்படும் மகானியம் எவவளவு?

10. ்பருத்திச் த�டி்ளில் சவர அழு்ல் சநகாலய ் ட்டுப்்படுத்தும் பூஞ்�ைகத்கால்லி ஒனலற 

கூறு்.

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அகரி�கதியின ்பரிசுப் ச்பகாட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்
ஞகா்னம், 

திருவணணாமனை
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விவசாயிகளுக்கு
 ஓர் முக்கிய அறிவிப்பு   

முடனேமகாஸ்: 
 ்தருமபுரி மற்றும் கிருஷணகிரி 

மாவட்டஙகளில் ்தற்்பாது  ்சாகுபடி 
ப்சய்யபட்டுள்ள  முட்னட்காஸ் பயிரில்  
னவர முதுகுப் பூசசியின ்தாககம் மிக தீவிரமாக 
உள்ளது.  இந்த பூசசினய  பபாறுத்்தவனர 
நனகு வளரந்த பூசசினய காட்டிலும்,  
புழுகக்ள மிக அதிக  ் ்ச்தத்ன்த ஏற்படுத்தும்.   
இனலகளில் ்சல்லனட ் பானை அனமப்பும், 
பிைகு  வட்ட வடிவிலாை பபரிய இனலத் 
துனளகள் இப்பூசசியின முககிய ்்ச்த 
அறிகுறி. இ்தன ்தாககத்திைால் பயிரகளின  
வளரசசி ்தனடப்படுவதுடன, மகசூலும் மிக 
பவகுவாக குனைகிைது.

 ஆ்தலால் இப்பூசசினய கட்டுப்படுத்்த 
ப்தாடரநது முட்னட்காஸ் ்சாகுபடினய ்தவிரத்து 
மாற்று பயிராக ்தககாளி, கத்்தரி, அவனர 
மற்றும் பூ்சணிவனகப் பயிரகனள  பயிரிடலாம். 
இயற்னக முனையில் மூலினக பூசசி விரட்டி 

கனர்சல்  ்தயார ப்சய்து 1 லிட்டர ்தண்ணீருககு 
3 மி.லி வி்தம் கலநது ப்தளித்து பூசசிகனள 
விரட்டலாம். இரா்சயை பூசசிகபகால்லியாை 
கு்ளாரானட்ரானிலிப்்ரால் 18.5 % Sc -0.5 
மி.லி/லிட்டர (அல்லது ) ஸ்னப்ைா்டாரம் 
11.7% Sc - 0.5 மி.லி/லிட்டர ்தண்ணீரில் 
கலநது ப்தளித்து பூசசிகனள அழிககலாம்.

பூச்சி வமைலாண்மை
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தககாளி:
 கி ரு ஷ ண கி ரி  ம ா வ ட் ட ம் 

இராயக்காட்னட மற்றும் ஓசூர ஆகிய 
பகுதிகளில் பயிரிடபட்டுள்ள  ்தககாளி 
பயிரில் ்தற்்பாது ்தககாளி புள்ளி வாடல் 
(னவரஸ்) ்நாய் தீவிரமாக பரவி வருகிைது. 
இந்நாயின ்தாககத்திைால் இனலகளில் 
கருனமயாை புள்ளிகள் ்்தானறி பினைர 
கருகுவது, ப்சடிகள் ்மலிருநது  கீழாக 
வாடு்தல் மற்றும்  ்தககாளி பழஙகளில் அடர 
பழுப்பு நிை வனளயஙகள் காணப்படும்.

 “வரும் முன காப்ப்்த சிைந்தது “ 
எனை பழபமாழி இந்நாய்ககு  பபாருநதும், 
ஏபைனில் மனி்தரகனள ்தாககம் பகா்ராைா 

னவரஸ் ்பால, ்தாவரஙகனள ்தாககும் 
மிக முககிய னவரஸ்களில் இனவயும் 
ஒனறு, ்மலும் இந்நாய் வநது விட்டால் 
கட்டுப்படுத்துவது மிக கடிைம்.

 இந்நாய் ்தாககிய ப்சடிகனள பிடுஙகி, 
எரித்து விடுவது நல்லது. இந்நாயாைது 
இனலப்்பன எனை பூசசியின மூலமாக 
ப ரவுகிைது ,  ஆ்தலால் இப்பூசசினய 
கட்டுப்படுத்்த  ன்தயாபமப்தாக்ாம் 25% WG 
- 0.5 கி/லிட்டர (அல்லது) இமிடாகு்ளாப்ரிட் 
17.8 SL - 1மி.லி/லிட்டர  ்தண்ணீரில் கலநது 
ப்தளிகக ் வண்டும்.

்ட்டுரையகாளர்்ள்:

இரா.செயெஙகரமூர்த்தி,

(முதுகனல ் வளாண்னம பட்ட்தாரி), ் காழிப்பட்டு, 
 விழுப்புரம் மாவட்டம், னக்பசி: 8940475344, 

மினைஞ்சல்:agrijay102@gmail.com.
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விவசாயிகளுக்கு – ததா்டர் 
வருோ்னோக படடுப்புழு வளர்ப்பு
முனனுலர:
     விவ்சாயப் பயிரகள் மட்டு்ம 

விவ்சாயிகளுககு னககபகாடுத்து வந்த 
நினலயில் ்தற்்பாது எண்ணற்ை ்வளாண் 
ப்தாழில்களாை ்்தனீ வளரப்பு, கால்நனட 
வளரப்பு, மண் புழு உரம் ்தயாரிப்பு, நுண்ணுயிரி 
உரம் ்தயாரிப்பு, அ்்சாலா வளரப்பு, காளான 
வளரப்பு எைப் பல ப்தாழில்கள் வளரநது 
விவ்சாயிகளுககு நினலயாை வருமாைத்ன்தத் 
்தருகினைை. இவவாைாை பல்்வறு விவ்சாயத் 
ப்தாழில்களுள் பட்டுப்புழு வளரப்பு மிகவும் 
பிரபலமாகவும், விவ்சாயிகளினட்ய எளிதில் 
ஏற்றுகபகாள்ளக கூடிய்தாகவும் உள்ளது. 
்மலும் பயிரகனளப் பயிரிடுவ்தன மூலம் 
விவ்சாயிகள் குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டு்ம 
வருமாைம் பபறுகிைாரகள், அ்்த்சமயம் 
பட்டுப்புழு வளரப்பு மூலம் அவரகள் 
ப்தாடரசசியாை மற்றும் நினலயாை வருமாைம் 
பபைலாம். இககட்டுனரயில் விவ்சாயிகளின 

வருமாைத்ன்தப் பபருககும் பவண்்தஙகத்ன்த 
உற்பத்தி ப்சய்யும் பட்டுப்புழு வளரப்பு 
மற்றும் அதில் ப்சய்ய ்வண்டிய பல்்வறு 
ப்சயல்முனைகள் பற்றியும் விரிவாக 
காண்்பாம்.

பட்டுப் புழு வளர்ப்பு:
பட்டுப் புழு வளரப்பு அல்லது பட்டு 

வளரப்பு எனபது பட்டு நூல் ்தயாரிப்ப்தற்கு 
்வண்டிய பட்டுககூடுகனள உருவாககும் 
பட்டுப்புழுககனள வளரப்பது ஆகும். 
பட்டுப்புழுககூடுகள் 300 மு்தல் 900 மீ 
நீளமுள்ள மூலப்பட்டு நூலால் ஆைது. இனவ 
பட்டுப்புழு அநதுப்பூசசிகளாக மாறுவ்தற்கு 
முன கூட்டுப்புழுககளாக ்தஙகனளப் 
பாதுகாகக ்தமது உமிழ்நீரால் உருவாககும் 
பாதுகாப்புக கூடாகும். இககூடுகளிலிருந்்த 
பட்டு நூல்கள் ்தயாரிககப்படுகினைது. 
்தற்்பாது (31.03.2019 வனர) சுமார 25237 

பட்டு ேளர்ப்பு
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விவ்சாயிகள் 49716.90 ஏககர மல்பபரி ்சாகுபடி ப்சய்து, ்தமிழ்நாட்டில் பட்டு 
வளரப்பு ப்தாழில் ப்சய்து வருகினைைர. இது 2,32,850 நபரகளுககு ்வனல 
வாய்ப்புகனள வழஙகுகிைது. மல்பபரி பட்டு உற்பத்தியில் ்தமிழகம் நாட்டி்ல்ய 
நானகாவது இடத்தில் உள்ளது. ்தமிழகத்தில் ஆண்டுககு 2000 பமட்ரிக டன 
பட்டு உற்பத்தி ப்சய்யப்படுகிைது.

இவவாறு ்வறுபட்ட உணவுகனள உண்ணும் ்வறுபட்ட 
புழுகளிலிருநது வணிகரீதியாக ஐநது வனக பட்டுககனள 
பபைலாம். ஆைால் ்தமிழகத்தில் மல்பபரி பட்டு வனக்ய 
அதிக அளவில் உற்பத்தி ப்சய்யப் படுகிைது.

்பட்டுப்புழு வளரப்புச் த�யல்்பகாடு்ள:

ேலசபரி ்வளர்ப்பு:

பட்டுப்பூசசி வளரப்பதில் அவற்றின உணவாை மல்பபரிச 
ப்சடிகனள வளரப்ப்்த பிர்தாைமாைது. 1 ஏககர மல்பபரி 
வயலில், 250 பட்டுப்புழு முட்னடகளுககு ்பாதுமாை 
உணவளிககும் அளவிலாை வனர இனலகள் கினடககும். 

பட்டுப்புழு வகைைள்:

்பட்டுப்புழு வல் உைவு அறிவியல் த்பயர

மல்பபரிப் பட்டுப்புழு மல்பபரி பம்்பகஸ் ் மாரி

ட்சார பட்டுப்புழு அ்சன மற்றும் அரசுன அன்்த்ல னமலிட்டா

ஓக ட்சார பட்டுப்புழு ஓக அன்்த்ர பு்ரயிலி

எரிப் பட்டுப்புழு ஆமணககு பி்லா்சாமிய ரிசினி

முகா பட்டுப்புழு ்சாம் மற்றும் ் ்சால் அன்்த்ர அ்சாமினஸ்
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V1 மற்றும் S36 ஆகியனவ அதிக மகசூல் 
்தரும் மல்பபரி வனககளாகும், அனவ நல்ல 
்சத்்தாை இனலகனள வினளவிககினைை, இது 
புழுககளின சிைந்த வளரசசிககு உ்தவுகிைது. 
மல்பபரி துண்டுகனள 90×90 ப்ச.மீ அல்லது 
60×60 ப்ச.மீ இனடபவளியில் நனகு நீரப் 
பா்சை வ்சதியுள்ள வயலில் நடலாம்.  ் மலும் 
்ஜாடி வரின்ச முனையில் (90+150 ப்ச.மீ.) 
× 60 ப்ச.மீ இனடபவளியில் நடுவ்தன 
மூலம் முநன்தய இனடபவளி பயினர விட 
அதிக மகசூல் பபைலாம். மல்பபரி ஒரு 
வற்ைா்த பல்லாண்டு பயிராக இருப்ப்தால் 
பட்டுப்புழுககளுககு ப்தாடரசசியாை மற்றும் 
ஆ்ராககியமாை உணனவப் பபை முநன்தய 
கட்டஙகளிலிருநது சிைந்த திட்டத்துடன 
நடவு ப்சய்ய ் வண்டும்.

  

 
படடுப்புழு ்வளர்ப்பு ேனை:

மல்பபரி பட்டுப்புழுககனள ்பாதுமாை 
சுற்றுசசூழலுடன ்தனி மனையில் வளரகக 
்வண்டும், அஙகு பவப்பநினல 24-
28 டிகிரி ப்சல்சியஸ் மற்றும் 70-80% 
ஈரப்ப்தம் இருகக ்வண்டும். நல்ல 
குளிரசசியாை காற்்ைாட்டமாை வளரப்பு 
மனை மிகவும் அவசியம். வளரப்பு மனையின 

கூனை அனமககும் ்பாதும், கட்டிடத்ன்த 
வடிவனமககும் ்பாதும், குளிரசசியுடன 
அனமப்ப்தற்கு ஏற்ை வழிகனள ் மற்பகாள்ள 
்வண்டும். பட்டுப்புழு வளரப்பின வனக 
மற்றும் அளனவப் பபாறுத்து வளரப்பு 
மனையின அளவு ் வறுபடும். 700 ்சதுர அடி 
்தனரயளனவக பகாண்ட வளரப்பு மனையில் 
100 ்நாயற்ை முட்னடத் ப்தாகுதிகனள  
(டி.எப்.எல்.) வளரகக முடியும் (1 டி.எப்.எல். 
= 500 புழுககள்).

புழு ்வளர்ப்புத் தாஙகிகள்:

முதிரந்த புழுககனள வளரப்ப்தற்கு, மர 
்சட்டஙகளால் ஆை ்தாஙகிகள் அனமககப்பட 
்வண்டும். இந்தத் ்தாஙகிகளில் வனலகனளக 
பகாண்ட 50 ப்ச.மீ. இனடபவளில் மூனறு 
படுகனககனள, கட்டில் ்பானறு பினை  
்வண்டும்.                                        

படடுப்புழு ச்வளியீடு:

பட்டுப்புழுககனள மனைககுள் விடுவ்தற்கு 
முன, மனைனய ்தனர மற்றும் சுவர எை 
முழுவதுமாக பிளீசசிங பவுடர மற்றும் பிை 
கிருமிநாசினிகள் ்பானைவற்ைால் நனகு 
கிருமி நீககம் ப்சய்ய ்வண்டும். பினைர 
படுகனகயில் ப்சய்தித்்தானள விரித்து, புழுககள் 
பவளி்யை ்தயாராக னவககவும். முநன்தய 
நாட்களில் விவ்சாயிகள் முட்னடயிலிருநது 
புழுககனள வளரத்்தைர இ்தனைச ்சாககிங 
வளரப்பு எனறு அனழத்்தைர ஆைால் 
இப்்பாப்தல்லாம் முட்னடகள் ்தனி யூனிட்டில் 
வளரககப்பட்டு விவ்சாயிகளுககு 3 வது 
நினலப் புழுககளாக்வ விற்கப்படுகினைை, 
அஙகு விவ்சாயிகள் அ்தற்கு உணவாக 
மல்பபரி ்தளிரகனள முழுனமயாக  ் பாட்டு 
வளரகிைாரகள் இது பிற்பகுதி வளரப்பு 
எைப்படும். பட்டுப்புழு வயலில் கினடககும் 
தீவைத்தின அடிப்பனடயில் லாரவாககள் 
பவளியிடப்படுகினைை. பபரும்பாலும் 
பட்டுப்புழு லாரவாககள் ஒரு முட்னடத் 
ப ்த ாகுதிககுககு  ரூ . 3 5  வினலயில் 
விற்கப்படுகினைை.

படடுப்புழு பராேரிப்பு:

கவாத்து ப்சய்்த 60 மு்தல் 70 நாட்களில் 
மல்பபரித் ்தண்டுகனள அறுவனட ப்சய்து 
்மற்கூறிய படுகனககளில் நீளவாககில் ் பாட 
்வண்டும். ்தண்டகளின நுனிகள் எதிபரதிராக 
அனமயுமாறு மாற்றி அடுககுவ்தால் அனைத்துப் 
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புழுககளுககும் ்தரமாை இனல கினடகக 
ஏதுவாகிைது. வளரப்புப் படுகனகனள 
புழுககளின ஐந்தாம் பருவத்தின இரண்டாம் 
நாளில் சுத்்தம் ப்சய்ய ் வண்டும்.

புழுககளுககு ்தகுந்த இனடபவளியும், 
காற்்ைாட்டமும், சுகா்தாரச சுழலும் 
கினடகக ் வண்டும். ஒவபவாரு முனையும் 
உணவளிககும் முன, மல்பபரித் ்தண்டுகளின 
மீது படுகனக கிருமி நாசினித் தூனளத் தூவ 
்வண்டும். இ்தைால் ்நாய்க கிருமிகளின 
ப்தாற்று பரவாது. ்தவிரவும் புர்தச ்சத்து 
பகாண்ட ்்சாயா மாவுத் தூனள ஒரு 
கி்லா ்தண்டுககு 5 கிராம் எனை அளவில் 
இனலவழி உணவாக அளிப்ப்தன மூலம் 
கூடு்தல் பட்டுககூடு மகசூல் பபைலாம். 
பட்டுப்புழுககனள அடிககடி ் நாய்கள் மற்றும் 
பூசசிகனளக கண்டறிவ்தற்காக பரி்்சாதிகக 
்வண்டும் மற்றும் கவனிககப்பட்டால் உரிய 
கட்டுப்பாட்டு நடவடிகனககனள எடுகக 
்வண்டும். ்மலும் புழுககளின முககிய 
பூசசியாை Uzi fly ்தாககு்தனலக கட்டுப்படுத்்த 
ஒட்டுண்ணி முட்னடகனள மனையில் 
பயனபடுத்்தலாம்.

படடுககூடு பேல அனேத்தல:

ஐந்தாம் நினலப் புழுககள் நனகு 
முதிர சசியுற்ை ால் புழுககளில் ்மல் 
்்தால் பமனனமயாகி பழுப்பு நிைத்தில் 
மாைத் ப்தாடஙகும். இது பட்டுப்புழுககள் 
கூடு கட்டத் ்தயாராவ்தற்கு ்்தானறும் 
அறிகுறிகள். முதிரந்த பட்டுப்புழுககள் ்தஙகள் 
பட்டுசசுரப்பிகளில் சுரககும் புர்தச்சாற்னைக 

பகாண்டு பட்டுககூடுகனளப் 
பினனுகினைை. ்சநதிர வனளயம் 
்பானறு இருககும் பட்டுககூடு 
படல் ‘்சநதிரகி’ எைப்படும் 
இப்படல்கள் பமலி்தாை மூஙகில் 
்சட்டஙகனளக பகாண்டு சீராை 
இனடபவளியில் வனளயம் 
்பானறு அனமந்தனவ. இ்தனைத் 
்தவிர பநட்ரிகா எனை பிளாஸ்டிக 
வனலப் படல்களும், சுழல் 
்சநதிரகி எனை அட்னடச்சட்ட 
ப ட்டு ககூடு  ப ட ல் களும் 
புழககத்திலுள்ளை. ஆைால் 
பிளாஸ்டிக வனலப் படல்க்ள 
பயனபடுத்்தப்படுகினைை.            

படடுககூடு அறு்வனே:

ஐநது மு்தல் ஏழு நாட்களில் பட்டுககூடுகள் 
உறுதியாகும் ்பாது பட்டுககூடுகனள 
அறுவனட ப்சய்யலாம். நலிந்த கூடுகனள 
அகற்ை ்வண்டும். பினபு கூடுகளின 
்தரத்ன்தப் பபாறுத்து பிரிகக ் வண்டும். குளிர 
காலத்தில் 1 நாள் ்தாமதித்து அறுவனட ப்சய்ய 
்வண்டும்.
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படடுப்புழுக கூடு ேகசூல ேற்றும் 
விற்பனை:

100 ் நாயற்ை முட்னடத் ப்தாகுப்பிலிருநது 
்சர ா்சரியாக 60-70 கி்லா கூடுகள் 
கினடககும். ஒரு வருடத்தில், 1 ஏககர 
மல்பபரி ் ்தாட்டத்ன்தக பகாண்டு 700-900 
கி்லா கூடுகனளப் பபைமுடியும். அறுவனட 
ப்சய்யப்பட்ட பட்டுககூடுகள் இ்தற்பகை 
அர்சாஙகத்்தால் அனமககப்பட்ட பட்டுககூடு 
்சநன்தகளுககு உடைடியாக விற்பனைககு 
எடுத்துச ப்சல்லப்பட்டு விற்கப்படுகினைை. 
பட்டுப்புழுக கூடுகள் அனனைய ்சநன்த 
நிலவரப்படி ஒரு கி்லாவிற்கு அ்தன ்தரத்ன்தப் 
பபாருத்து ரூ. 600 மு்தல் குனைந்தது ரூ. 250 
வனர விற்கப்படுகினைது. 

்பட்டு வளரப்பு துலற திட்்டங்்ள 
மற்றும் மகானியங்்ள:

 புதிய மதாடே ோனியம்:

ப ட் டு ப் பு ழு  வ ள ர ப் பி ற் க ா க 
்மம்படுத்்தப்பட்ட மல்பபரி வனககனள 
்தஙகள் வயலில் பயிரிடும் விவ்சாயிகளுககு 
ஏககருககு ரூ.10,500/- 5.00 ஏககர வனர 
வழஙகப்படுகிைது.

தனி ்வளர்ப்பு சகாடேனக ோனியம் 
கடடுதல:

்தனித்்தனி பட்டுப்புழு  வள ர ப் பு 
பகாட்டனகயின கட்டுமாைத்திற்காை ப்சலவு 
மற்றும் விவ்சாயிகளுககு மானியம், கீ்ழ 
பகாடுககப்பட்டுள்ளது.

நினல 1
1500 ்சதுர அடிககு 
்மல்

30% 

நினல 2
1000 ்சதுர அடி மு்தல் 
1500 ்சதுர அடி வனர

50%

நினல 3
700 ்சதுர அடி மு்தல் 
1000 ்சதுர அடி வனர

70%

சொடடுநீர்ப் பாெை ோனியம்:

மல்பபரி ் ்தாட்டத்தில் ப்சாட்டுநீர பா்சைம் 
அனமககும் விவ்சாயிகள் சிறு விவ்சாயிகளுககு 
ஏககருககு ரூ. 30,000/-ககு 100% மானியம் 
மற்றும் பபரிய விவ்சாயிககு 5.00 ஏககர 
வனர ஏககருககு 75% மானியம் 22,500/- 
வழஙகப்படும்

்வளர்ப்பு உபகரணஙகள்:

வளரப்பு பகாட்டனகயில் பட்டுப்புழு வளரப்பு 
அடுககுகனள அனமககும் விவ்சாயிகளுககு 
மானியமாக ரூ.52,500/- மதிப்பிலாை 

 Uzi fly ஒட்டுணணி
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உபகரணஙகள் வழஙகப்படுகிைது.

வி்வொயிகள் விழிப்புணர்வு 
நிகழ்ச்சி:

பட்டுப்புழு வளரப்பு கிராமஙகளில் 
வி வ ்ச ா யி க ள்  வி ழி ப் பு ண ர வு 
நி க ழ் ச சி க ள்  ந ட த் ்த ப் ப ட்டை . 
பட்டுப்புழு வளரப்பு விவ்சாயிகள் 
்சமீபத்திய ப்தாழில்நுட்பஙகனளப் பினபற்ைத் 
தூண்டப்படுகிைாரகள். இந்தத் திட்டத்தில் 
விவ்சாயிகள் மற்றும் பட்டு வளரப்பு 
விஞஞானிகள் குழு, வஙகியாளரகள், 
காப்பீட்டு நிறுவைத்தின ஒருஙகினணப்பாளர 
மற்றும் வை ஊழியரகள் ஆகி்யாருககு 
இனட்ய ஒரு உனரயாடல் அமரவு ஏற்பாடு 
ப்சய்யப்பட்டுள்ளது.

முடிவுலர:
எை்வ, அரசின பல்்வறு திட்டஙகள் மற்றும் 

மானியஙகளுடன விவ்சாயிகள் பட்டுப்புழு 
வளரப்னப ் வளாண் வணிகமாகத் ப்தாடஙகி 
பவற்றியனடயலாம், அதுமட்டுமல்லாமல் 
பட்டுப்பழு வளரப்பு மூலம் இழப்பில்லா 
நினலயாை ப்தாடர வருமாைம் கினடப்ப்தால் 
விவ்சாயிகளின சிைந்த வாழ்வா்தாரத்திற்கு 
வழிவகுகக முடியும்.

்ட்டுரையகாளர்:

சீ.்வ.ெஙகீதா, 

இளநினல ் வளாண்னம

மினைஞ்சல்:  sangeethasv1999@gmail.com
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சகாரா பாலைவனத்துக்கும் 
அமெசான் காடுகளுக்கும்  

என்ன ம�ாடர்பு?ஒனறு உலகின மிகப்பபரிய பானலவைம். 
இனபைானறு உலகின மிகப்பபரிய காடு. ்சகாராவில் 
மதிய்நரம் பவப்பநினல உயரனகயில் ்தனரககு 
அரு்க இருககும் காற்று சூடாகி பல்லாயிரம் மீட்டர 
்ம்ல எழும்பும். எழுனகயில் மணல்துகள்களயும் 
எழுப்பிகபகாண்டு ்மபலழும். அ்தனபின 
்மற்குபுைமாக நகரும். இது்தான பானலவைப்புயல் 
(படப்ரட் ஸ்ட்ராம்) உருவாகும் முனை.

இப்படி திைமும் ஏழாயிரம் டன அளவில் 
மணல் ்மற்்க நகரநது ப்சனறு அபம்சானுககு 
்ம்ல ப்சல்னகயில் மனழயாக பபாழியும். இந்த 
மணலில் உள்ள பாஸ்பரஸ் அபம்சான காடுகளுககு 
மிகப்பபரிய உரம். ஆண்டு ஒனறுககு 2.7 ் காடி 
டன பாஸ்்பட் இந்த முனையில் அபம்சான 
காடுகளுககு ப்சல்வ்தாக ப்தரிகிைது

்சாட்டினலட்டில் இருநது பாரத்்தால் மிகப்பபரும் 
மணல்புயல் இரு கண்டஙகளுககு இனட்ய 
நகரவது ப்தரியும்.

ஆக உலகின மிகப்பபரும் பானலவைம் 
இல்னலபயனில் உலகின மிகப்பபரும் காடு 
இருககாது.

இ்தைால் ்தான:  #geography_is_
destiny

நியகாண்டர த�ல்வன
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த�ல்லின வ்ககள்
மேனலச ்சாளுகய மனைன மூனைாம் 

்்சா்மசவரன விகரம ்்சாழனுககுச 
்சமகாலத்்தவன. பனனிரண்டாம் நூற்ைாண்னடச 
்்சரந்தவன. பல்கனல வித்்தகன. அவன 
எழுதிய மாை்்ால்லா்ம் எனனும் ஒரு நூல் 
கனலககளஞசியமாகப் ்பாற்ைப்பபறுகிைது. 
கரணாடக இன்ச, கட்டிடககனல, ்தாவரவியல், 
விலஙகியல், விலஙகு மருத்துவம், அரசியல், 
நிரவாகம் ஆகியவற்றிற்கு மிகச சிைந்த 
நூலாக இன்தச ப்சால்லலாம். ப்தாள்ளாயிரம் 
வருடஙகளுககு முனபாக எழு்தப்பபற்ை 
இந்த நூலில் எட்டுவனகயாை பநற்பயிரகள் 
குறிப்பிடப்பபற்றிருககினைை. அனவயாவை

1. மஹா்சாலி

2. ரக்த ்சாலி

3. ஸ்தூல ்சாலி

4. ் ூக்ம ்சாலி

5. கந்த ்சாலி

6. கலிஙக ்சாலி

7. ஷாஷடிக ்சாலி 

8. முண்ட ்சாலி

்சாலி எனைால் பநல்னலக குறிககும் 
வடபமாழிசப்சால். பநல்்வலினயச ்சாலிவாடி 
எனறு வடபமாழியிற்குறிப்பர.

இவற்றுள் மஹா்சாலி எனபது பபரிய 
அளவிலாை பநல். ரக்த ்சாலி எனபது சிவப்பு 
பநல். ஸ்தூல ்சாலி எனபது பபருபநல். 
்ூக்ம ்சாலி எனபது மிகவும் குறுகிய 
பநல். கந்த ்சாலி எனபது நல்ல மணமுள்ள 
பநல். கலிஙக ்சாலி எனபது கலிஙகநாட்டில் 
வினளயும் பநல். ஷாஷடிக ்சாலி எனபது 
அறுபது நாட்களில் அறுவனடககாகும் 
பநல். இன்தத்்தான குறுனவபநல் எைத் 
்தமிழில் வழஙகுகி்ைாம். முண்ட்சாலி எனபது 
பமல்லிய உமியுனடய பநல்.

்ட்டுரையகாளர்:

ெஙகர நாராயணன். ஜி
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மசாளத்தில் 
்ேயக் குருத்து வாடுவமதன 

உலகளவில் ் க ாதுனம ,  ப நல் , 
மககாச்்சாளம், பாரலி  மு்தலிய ்தானியஙகனள 
அடுத்து ்்சாளம்  ஐந்தாவது இடத்தில  
உள்ள  மிக முககியமாை ்தானியப் பயிர 
ஆகும். நம் இநதியாவிலும் குறிப்பாக 
்தமிழ்நாட்டின பல இடஙகளிலும் ்்சாளம் 
அதிகளவில் பயிரிடப்படுகினைது. ் ்சாளத்தின 
வளரசசிககு மிகக குனைந்த அள்வ நீரா்தாரம் 
்பாதுபமனப்தால் வைண்ட காலஙகளிலும் 
அதிக மகசூனலத் ்தர வல்லது. ்மலும் 
இயற்னகயாக்வ கணககற்ை நனனம 
்தரும் பூசசி இைஙகள் ்்சாளப் பயிரிைால் 
கவரப்படுவ்தால், நனனம  பயககும்  பூசசி 
இைஙகளின வனககனளக  கவர, ்்சாளம் 
பல்்வறு பயிரகளுடன ஊடுப்பயிராகவும், 
வரப்புப்பயிராகவும் பயிரிடப்படுகினைது.

ஏைககுனைய 70ககும் ்மற்பட்ட பூசசி 
இைஙகள் ் ்சாளப் பயிரினைத் ்தாககுகினைை. 

அவற்றில் ஒரு சில பூசசிகள் வனகக்ள 
்்சாளத்தில் பபாருளா்தார ்்ச்தத்ன்த 
ஏற்படுத்துகினைை. இவவனகயில் ் ்சாளத்தில் 
குருத்து ஈககள் (ஏத்்்தரி்காைா ப்சாககாட்டா, 
குடும்பம்: மியூஸி்ட, வனக: டிப்டீரா) 
பயிர முனளத்்த 5 நாட்களில்  இருநது 
40 நாட்கள்  வனர பயினரத்  ்தாககி  50 
மு்தல் 90 ்ச்தவிகி்தம் மகசூல் இழப்னப 
ஏற்படுத்துகினைது. குருத்து ஈககள் ்்சாளம்  
மட்டுமல்லாது கம்பு, மககாச ் ்சாளம் மு்தலிய 
பிை  கிராமி்ைசி்ய குடும்ப ்தாவரஙகனளயும் 
்தாககி மிகுந்த ் ்ச்தம் வினளவிககினைது. 

இைச ் ்சரகனகககுப் பின, பபண் ஈககள் 
இனலகளின அடிப்புைத்தில் சிறிய பவள்னள 
நிை அரிசி வடிவிலாை முட்னடகனளத் ்தனித் 
்தனியாக இடுகினைை. 2-3 நாட்களுககுப் 
பிைகு முட்னடகளிலிருநது பவளிவரும் 
்ம்காட் வனக  இளம் புழுககள்  ஊரநது 

பூச்சி வமைலாண்மை
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ப்சனறு ் ்சாள நாற்றின இளம் னமயக குருத்ன்த 
துனளத்து உண்ண துவஙகுகினைை. இ்தைால் 
்தாககப்பட்ட னமய குருத்தின அடிப்பகுதி  
பமதுவாக  அழுகி நாற்ைம்  வீ்சத்  துவஙகும்; 
அ்தன ்மல்  இனலகள்  வாடி பினைர  
காய்நது விடும்; இககுருத்துகனள  ்மல் 
்நாககி  இழுத்்தால் எளிதில் வரககூடிய்தாக 
இருககும் இ்தைால் னமயககுருத்தின  
வளரசசித் ்தனடப்படும்; ்மலும் ்தண்டின  
அடிப்புைத்தில் இருநது பல்்வறு பககக 
குருத்துகள் ்்தானறும். பபரும்பாலும் பகக 
குருத்துகள் பலவற்றில் இருநது பபைப்படும் 
மகசூல் ஒரு னமயககுருத்து / மு்தனனம  
்தண்டிலிருநது  பபைப்படும் மகசூனல ஈடு 
ப்சய்வதில்னல, ்மலும் குருத்து ஈககள் 
பகக குருத்துககனளயும் ்தாககுவ்தால், பல 
பகக குருத்துகளிலிருந்தது ்்சாளக கதிரகள்  
்்தானறுவதில்னல. நனகு வளரசசியனடந்த 
புழுவாைது (8-10 நாட்கள் ) ்தண்டின 
அடிப்பகுதியில் கூட்டுப்புழுவாகி  7 மு்தல்10 
நாட்களில் குருத்து ஈயாக  பவளிவரும். 
இனவ  ்்தாற்ைத்தில் வீட்டு  ஈககனள  
ஒத்திருககும் அளவில்  அ்தன பாதி  அள்வ  
காணப்படும். ஏைத்்தாழ 17 மு்தல் 25 
நாட்களுககுள் இப்பூசசியின வாழ்கனக சுழற்சி 
முடிவனடகினைது.

ஓருஙகினணநத பூச்சி மேலாண்னே 

 மு்தல் பருவ மனழககுப் பின   
உடைடியாக ்்சாளத்ன்த பயிரிடும் ்பாது 
குருத்து ஈககளின ்தாககத்ன்த  குனைககலாம்.

 ்்சாளத்ன்த  ப்சால்லி  வின்த  
எனை  ்சான்ைார  வாககுககு  ஏற்ப, ஒ்ர 
்சமயத்தில், பபரும் பரப்பளவில்  ் ்சாளத்ன்த 
வின்தப்ப்தால் குருத்து ஈககளின ்தாககத்ன்த  
குனைககலாம். 

 ்்சாளத்ன்த ப்தாடரநது ஒ்ர நிலத்தில், 
எல்லா பருவஙகளிலும் பயிரிடுவன்த ்தவிரகக 
்வண்டும்; சுழற்சி  முனையில்  குருத்து 
ஈககளால் ்தாககப்படா்த  பிை  பயிரகனள  
்்சாளத்ன்த   அடுத்து  வின்தகக ் வண்டும்

 குருத்து ஈககள் எதிரப்புத் திைனுனடய 
்்சாள ரகஙகனள பயிரிட ் வண்டும்

 ்்சாளத்ன்த  வின்தககும்  ் பாது  அதிக  
அளவு  வின்தகனள  வின்தத்து (12.5 கி்லா 
கிராம்/பஹகடார ),  பின குருத்து ஈககளால் 
்தாககப்பட்ட ்்சாள நாற்றுகனள   கனளநது 
அழித்து நல்ல  மகசூல் ்தரககூடிய  பயிர 
எண்ணிகனகனய  நினலநிறுத்்தலாம் 

 குருத்து ஈககளால் ்தாககப்பட்ட ் ்சாள 
நாற்றுகனள கனளநது, அவற்னை மண்ணில்  
புன்தத்து  அல்லது  எரித்து அழிப்ப்தைால் 

குருத்து ஈயின முட்ல்ட

குருத்து ஈயின கூட்டுப்புழு

குருத்து ஈயின புழு

குருத்து ஈ

29பதிப்பு-2 | இதழ் - 12 | 05-11-2021 | ஐப்பசி 2



அவற்னைக கட்டுப்படுத்தி  ப்தாற்றினைக 
குனைககலாம்.

 ்்சாளப்பயிரினை வின்தககும் ்பாது 
்பா்ரட் 10 ஜி 18 கி்லா/ பஹகடார 
அல்லது கார்பாபியூரான 3 ஜி 33.3 கி்லா 
/ பஹகடார எனை  அளவில் மண்ணிலிட 
்வண்டும்

 இமிடாககு்ளாபிரிட்  70 WS (10 கி/ 
கி்லா ) அல்லது கு்ளாரனபரிபாஸ்  20 EC 
(10 மிலி / கி்லா) மு்தலிய பூசசிக  பகால்லி  
மருநதுகளால்  வின்த ் நரத்தி ப்சய்யப்பட்ட  
வின்தகனள  வின்தகக ் வண்டும்

 ்்சாளத்துடன பகாத்துமல்லி, துவனர, 
காராமணி  மு்தலிய பயிரகனள  ஊடு 
பயிரகளாக அல்லது வரப்பு  பயிரகளாக 
பயிரிடும் ் பாது அனவ  நனனம  பயககும் 
ஒட்டுண்ணிகள்  மற்றும் இனர விழுஙகி 
பூசசிகனள  கவரநது  குருத்து  ஈககளின 
்தாககத்ன்த  கட்டுப்படுத்துகினைது 

 க று வ ா ட் டு ப்  ப ப ா றி யி ன ை 
பயனபடுத்தி (12 எண்கள்/ பஹகடார) 
குருத்துப்  பூசசிகனள  கவரநது  அழிககலாம் 

 கார்பாபியூரான 3 ஜி குருனண 
மருநதினை, மணலுடன கலநது ் ்சாளத்தின 
குருத்து  பகுதியில்  இட்டால்  குருத்து  
ஈககளின ்தாககத்ன்த  கட்டுப்படுத்்தலாம்

 5 % ் வப்பஙபகாட்னட  ்சாற்றினை  
இனலகளில்  ப்தளித்து  குருத்து ஈககள்  
முட்னடயிடுவன்த ்தவிரககலாம் 

 ் ்தனவ  ஏ ற் ப டின  ப ம த் தில் 

டீ்மட்டான  25 EC  500 மிலி / பஹகடார 
அல்லது னடபமப்தாஎட் 30 EC 500 
மிலி/பஹகடார மு்தலிய பூசசிகபகால்லி 
மருநதுகனள உப்யாகித்து குருத்து ஈககனளக 
கட்டுப்படுத்்தலாம்

புல்ப்்ப்டங்்ள : இரகா. பியூைகா ்பகாகய தெரலின

இ்டம் :  ச்காயம்புத்தூர

்ட்டுரையகாளர்்ள்:

ஆர். பியூலா பாகய செர்லின், முதுநினல 
ஆராய்சசியாளர 1, ் வளாண்னமக கல்லூரி மற்றும் 
ஆராய்சசி நினலயம், கிள்ளிகுளம், தூத்துககுடி ;

என். நேராென், ் பராசிரியர 2, டி. இனளயபாரதி, 
உ்தவிப் ் பராசிரியர 3, பூசசியியல் துனை, ்தாவர 
பாதுகாப்பு ஆய்வு னமயம், ்தமிழ்நாடு ் வளாண் 

பல்கனலககழகம், ் காயம்புத்தூர; 

என். குோர்வடிம்வல, ் பராசிரியர மற்றும் கல்லூரி  
மு்தல்வர 4, பயிர பபருககம் மற்றும் மரபியல் துனை, 

வாைவராயர ் வளாண் கல்லூரி, பபாள்ளாசசி, ்தமிழ்நாடு.

லமயக குருத்து்ள வகாடி ்பக்க 
குருத்து்ள முலளத்தல்  
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குழந்தையின்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகினறீர்களா? 
அதி்க உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகினறீர்களா? 

உணவு மமைலாண்மை வழிமய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உங்கள் குழந்தை பபறும் வாய்ப்ப 
அதி்கரித்துத் தைருகினமைாம்!
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கூட்டுறவுநிறுவ்னங்்ள
1970 களில் நடந்த கூட்டுைவு ்சஙகஙகள் இப்்பான்தய நவீை இனணய பவளி 

்சநன்தக்கற்ை வனகயில் மறுஉருவாககம் ப்சய்யப்பட ்வண்டும். ஏபைனில் 
குறிப்பிட்ட வி்தமாை ்தானயஙகள், பழஙகள் சிலரால் (உ்தாரணம்: பணம் அதிகம் 
பகாடுககககூடியவரகள்) மட்டும்விரும்பப்படும்,உற்பத்தியாளரகளுககு அது அதிக லாபமும் 
பகாடுகக உ்தவும். ஆைால் இன்த வணிக நிறுவைஙகள் ப்சய்ய ்தயஙகும், அவரகளுககு 
அது பபரிய ்சநன்தயாக இருககாது. இன்த சிறு, குறுவிவ்சாயி்கனளஒனறினணத்து 
ஒருகூட்டுைவு அனமப்பு ப்சய்து  விவ்சாயிககும், நுகர்வாரஇருவருககு்ம உ்தவ முடியும். 
கூட்டுைவு நிறுவைஙகள் இனணயம் வழியாக பபாருட்கனள ் நரடி விற்பனை ப்சய்யும் 
்பாது இனடத்்தரகரகள் ்தவிரககப்படுவாரகள்.எதுவு்ம லாபகரமாக இல்னல எனைால் 
எந்த ப்தாழிலும் நீடித்திருககாது எனபது என கருத்து.

விவ�காயி என்ன த�யயசவணடும் ?
மககளுககு எனை ்்தனவ எனபன்த விவ்சாயி உணரநது அன்த உருவாககி 

விற்கட்டு்ம? விவ்சாயி ்தான உற்பத்தி ப்சய்யும் பபாருனள அது விற்பனை ஆகும் 
இடத்திற்கு ப்சனறு பாரககட்டு்ம – அது சூப்பர மாரகபகட் எனைால் அங்க ப்சல்லட்டு்ம, 
யாராவது ்தடுப்பாரகளா எனை?.அப்படி ப்சனைால் அஙகு பபாருளின விற்பனை வினல 
எனை, நுகர்வாரின ் ்தனவ எனை  எனபன்த்நரடியாக்வ பாரத்து, ் பசி, அ்தனபின 
இனணயத்தில் உலாவி வாஙகுபவரகளின ்்தனவனய உணரலா்ம. இவரகள் இப்படி 
ப்சானைாரகள், அவரகள் அப்படி ப்சானைாரகள் எனபன்த நம்பி உற்பத்தி ப்சய்வன்த 
விட விவரமறிநது பயிர ப்சய்யலா்ம.

விவரேறிந்து பயிர் தசய் (3)
சரியும் விவசாயம், எப்படி சரி சசயயலாம் ச�ாடர் -05

கருத்துக்களம்

தி.ந.ெ.ச்வஙகேரஙகன்,
முனைாள் நிறுவைர, விஸ்வகப்சால்யு்சனஸ், மற்றும் னமக்ரா்சாப்ட் 

நிறுவைத்தின மண்டல இயககுநர (பகௌரவ ப்தவி)
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அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். விேசகாயி்ள்  
ேகாஙகி தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680

அக்ரிசக்தி ஆசிரியர் குழு

விவ�காயி்ளின வகாழவகாதகாரம் உயர என்ன த�யயசவணடும்?
விவ்சாயிகனள னவத்து அரசியல் ப்சய்யாமல் இருந்தா்ல்பாதும். அத்தியாவசியம் 

- விவ்சாயிகளுககு ்்தனவயாை பபாருளா்தார சிககல்கனள அர்சாஙகம் 
உடைடியாககனளந்தால்்பாதும் – அ்்த ்சமயம் விவ்சாயி வாஙகிய கடனை ்தள்ளுபடி 
ப்சய்வாரகள் எனறு காத்திருககககூடாது. ஏபைனில் இப்்பாது அ்தைால்்தான வஙகிகள் 
கடன பகாடுகக மறுககினைை. அ்தனபினவிவ்சாயிககள்கநதுவட்டிககு வாஙகும் 
நினலககு ்தள்ளப்படுகிைாரகள். ஆைால் வாஙகிய கடனை விவ்சாயிகள் திரும்பக 
கட்டிவிட்டால் இனைமும் பிை நிறுவைஙகள் ன்தரியமாக விவ்சாயத்திற்குகடன 
பகாடுப்பாரகள்.உண்னமயில் வஙகிகள் நம்முனடய நண்பரகள், அந்த நண்பரகனள 
எதிரியாககுவதும், நண்பரகளாககி க பகாள்வதும் நம்முனடய னகயில் உள்ளது.கடனை 
திருப்பி பகாடுத்து,எல்லா விவ்சாயிகளும் கம்பீரமாக நனடப்்பாடும் நினலககு வர 
்வண்டும், வர முடியும்.

விவ்சாயிகனள னகனயப்பிடித்து கூட்டிசப்சல்ல்வண்டிய அவசியம் இல்னல 
எனபது என ்தாழ்னமயாை கருத்து.அவரகள் புத்தி்சாலிகள். அவரகளுககு மு்தல் 
பணத்்்தனவனய, பயிர காப்பீடு இவற்னை எளி்தாக கினடகக ப்சய்துவிட்டால், 
இந்த இனணய ்சநன்தயில் அவரகளும் பவற்றியனடய முடியும்.

விவ�காயி்லள ் காக் த்பகாதுமக்ள என்ன த�யயசவணடும்?
விவ்சாயிகளின கூட்டுைவு ்சஙகப்பபாருட்கனள பபாதுமககள் ஊககுவிகக 

்வண்டும், ்தரமாை கலப்படமற்ை உற்பத்திகளுககு (அனவ எஙகு கினடத்்தாலும்) 
ஏற்ை வினலகபகாடுத்து மககள் ஊககுவித்்தால் அவரகள்  ஆ்ராககியத்துககு நல்லது, 
இ்தைால் ்தாைாக்வ நம் நாட்டில் விவ்சாயமும் ப்சழிககும்.

நனறி!
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மதாட்டக்க்ல 
பயிர்களில் க்ள மேலாண்ே
கனளகள் எனபது நில மற்றும் நீர 

வளஙகனள பயனபடுத்துவ்தற்கு இனடயூைாக 
்வண்டத்்தகா்த ப்சடிகள் ஆகும். இ்தைால் 
மனி்த நலம் மிக ் மா்சமாக பாதிககப்படுகிைது.

பயிர நிலஙகள், காடுகள், நீர நனலகள் 
மற்றும் இ்தர அனமப்புகளில் கனளகள் 
ஆகரமித்து, பயிரிடப்படாக பகுதியாை 
ப்தாழிற்்சானல இடஙகள், ்சானல இரயில் 
பான்தகள், நிழலூட்டும் ப்சடிகளில், நீர 
ப்தாட்டிகள், நீர நினலகள் மற்றும் இ்தர 
இடஙகளில் கனளகள் மிகப் பபரிய 
பிரச்சனையாக இருககினைை.

நீ ர  ம ற் று ம்  நி ல  வ ள ங களின 
்மலாண்னமயில் கனள முககிய பஙகு 
வகிககிைது. ஆைால் ்வளாண்னமயில் 
இ்தன வினளவுகள் மிகப்பபரிய பாதிப்னப 
ஏற்படுத்துகினைை. ்வளாண் பூசசிகளால் 
வரும் அழினவ விட கனளயிைால் வரும் 

அழிவு அதிகமாக இருககினைது. ்வளாண் 
பபாருள் உற்பத்தியின பமாத்்த வருட 
இழப்பில், கனளகளால் 45 ்ச்தவீ்தமும், 
பூசசிகளால் 30 ்ச்தவீ்தமும், ்நாயிைால் 20 
்ச்தவீ்தமும், மற்ை பூசசிகளால் 5 ்ச்தவீ்தமும் 
இழப்பு ஏற்படுகிைது.

்லள ்ட்டு்பகாடு த்காணடுவர 
சவணடிய முககிய தருைம்

ஒவபவாரு பயிர வளரப்பின ் பாதும், ஒரு 
சில முககிய ்தருணஙகளில் கனள இல்லாமல் 
பாரத்துக பகாள்ளு்தல் மிக அவசியம். 
இவவாறு ப்சய்்தால், கனள எனறு்ம பயிர 
வளரபிற்கும், மகசூலுககும் ப்தால்னல 
்தராது. ்்தாட்டக கனலப் பயிரகள் கனளச 
ப்சடிகளால் பாதிககப் பட அதிக வாய்ப்புகள் 
உள்ளது. அப் பயிரகளுககு கனள கட்டுப்பாடு 
்தருணம் எனபது மிகவும் கவைம் ப்சலுத்்த 

க்ள வமைலாண்மை
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்வண்டிய ஒனைாகும். மற்ை ்நரஙகளில் 
கனளச ப்சடிகள் பயிர வளரப்பிற்கு பாதிப்பு 
ஏற்படுத்துவதில்னல.

்பயிர

்லள 
்ட்டு்படுத்த 
சவணடிய 
தருைம்

்தககாளி (நாற்று)
நடவு ப்சய்்த 36 
நாட்களுககு பிைகு

்தககாளி (வின்த)
வின்தத்்த 9 
வாரஙகளுககு பிைகு

பவஙகாயம் முழுவதுமாக

உருனள
பயிரிட்ட 4 
வாரஙகளுககு பிைகு

முட்னட ் காஸ்
பயிரிட்ட 3 
வாரஙகளுககு பிைகு

்கரட்
முனளத்்த 3-6 
வாரஙகளுககு பிைகு

பவள்ளரி
வின்தத்்த 4 
வாரஙகளுககு பிைகு

பலட்யூஸ்
பயிரிட்ட 3 
வாரஙகளுககுப் 
பிைகு

்பயிர சுழற்சி 
பயிர சுழற்சி எனபது ஒ்ர நிலத்தில் 

பவவ்வறு பயிரகனள அடுத்்தடுத்து பயிரிடும் 
முனையாகும். ஒ்ர பயினர பயிரிடுவ்தால் 
கனளச ப்சடிளின ஆதிககம் அதிகமாகும். 
உழவு முனைகள் கனள ப்சடிகள் பரவு்தனல 
இனடயூருப்சய்து, அவற்னை கட்டுப்படுத்்த 
உ்தவும். இவவாறு பயிர சுழற்சி கனள 
கட்டுப்பாட்னட எளினமயாககுகிைது.

பயிர வனககனள ்்தரநப்தடுககப்படும் 
பயினரப் பபாறுத்்்த கனளச ப்சடிகளின 
்தனனம அனமகிைது. பயிர சுழற்சியில் 
உருனளக கிழஙகு பயினரப் பயனபடுத்துவ்தன 
மூ ல ம்  க ன ள களின  எண்ணிகனக 
குனைகிைதுஇ அஙகக ்வளாண்னம 
முனைனயப் பயனைடுத்து்வாருககு, 
இது ்மலும் சிரமத்ன்த ஏற்படுத்துகிைது. 
ஏபைனில் பயிரசுழற்சியில் மண்ணில் வளம் 

மற்றும் அவற்றின றினல ்பானைனவ 
கருத்தில் பகாள்ளப்படுகிைது. இ்்த ்பால் 
பயிரகள் மற்றும் கனளகள் மண்ணிலுள்ள 
்சத்துககனள அதிக அளவுககுப் பயனபடுத்்த 
படுகிைது. பயிர சுழற்சியில் பகாஞசும் ்தரிசு 
முனயனயயும் (பயிர ்சாகுபடி ப்சய்யாமல்) 
பயனபடுத்துவ்தன மூலம் நீண்ட கால கனளச 
ப்சடிகனளக கட்டுப்படுத்்தலாம்.

மூடு்பயிர
சில பயிரகள் ் வகமாகவும் அடரத்தியாகவும் 

வளரும் ்தனனமயுனடயை. இனவ நிலத்ன்த 
மூடுவது ் பால வளரநது கனள வளரசசினய 
்தடுகக வல்லது. சிவப்பு கிராம்பு, எண்பணய் 
வின்தச ப்சடிகள், தீவைப் பயிரகள், 
முள்ளஙகி ்பானைனவ கனள வளரப்னபக 
கட்டுபடுத்்தலாம்.

ஊடு ்பயிர்ள 
பயிர வரின்சககு இனடயில், கனளச 

ப்சடிகனள கட்டுப்படுத்்த வளரத்்தப்படும் 
பயிர, ஊடு பயிர எைப்படும்.

நிைத்லத சமற் ்பகாரலவயிடுதல் 
கனளச ப்சடி பற்றிை விவரஙகனள 

(கனளச ப்சடி அடரத்தி, வளரசசி ்வகம், 
பருவம்) ் ்சகரித்து அன்த கனள ் மலாண்னம 
திட்டமிடு்தலுககு பயனபடுத்துவது மிக 
அவசியம். இவவாறு ப்சய்வ்தன மூலம் 
பயிரிழப்னபயும், மகசூல் பாதிப்னபயும் 
்தவிரகக உ்தவும்.

நிைப்ச்பகாரலவ 
நிலர்பாரனவ, நிலத்ன்த மூடி கனளச 

ப்சடிகளின வின்த முனலப்பன்த ்தவிரகக 
வல்லது. ஒளி ஊடுருவன்த ்தடுப்ப்தால். 
கனளச ப்சடிகள் கட்டுப்படுகினைை.

வகாழும் நிைப் ச்பகாரலவ்ள 
நில த் தின  ம ட் டதி ற்கு  அருகில் 

அடரத்தியாக வளரும் ்தாவர வனககள் இனவ. 
எ.டு. கிராம்பு. இனவ முககிய பயிருடன 
்பாட்டியிடுவதி்னல. இனவ கனள, பூசசி 
ப்தால்னலகனளக கட்டுப்படுத்தும். மண் 
வளத்ன்தயும் பபருககும்.

்பயிர்ளுககு ஊட்்டமளியுங்்ள, 
்லளககு அல்ை 

பயிர நடுவ்தற்கு முனபாக நிலத்திற்கு 
கனரயும் வனக உரம் / ஊட்டச்சத்துக 
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கனள அளித்்தல் ்தவறு. அனவ கனள 
வளரசசினய பவகுவாக தூண்டக கூடியது. 
பயிர வரின்சயின அருகில் உரமிடு்தல் நனறு. 
அனவ கனளச ப்சடிகனள ப்சனைனடயா்தவாறு 
பாரத்துக பகாள்ள ்வண்டும். அஙகக 
உர மூட்னடகனள, பயிரகளழன அருகில் 
னவத்்தல் ்சற்்ை  வினலயுயரந்த முனையாகும். 
இதில் பயிரகளுககுமட்டு்ம ஊட்டச்சத்து 
ப்சனைனடயும். அனவ சீராகவும், பமதுவாகவும் 
பயிருககு அளிககப்படும்.

நீர சமைகாணலம 
கனளச கட்டுப்படுத்து்தலில் ,  நீ ர 

்மலாண்னம முககிய பஙகு வகிககிைது.

்லள வித்து்லள முலளக்ச் த�யதல் 
பயிர வின்த்தலுககு ஒரு சில நாட்களுககும் 

முனபாக நீர பாய்சசி, கனள வித்துகனள 
முனளககச ப்சய்்தல், கனள ் மலாண்னமயில் 
ஒரு வனளயாகும். அவவாறு முனளத்்த கனளச 
ப்சடிகனள அகற்றிவிட்டு, வினரவாக பயிர 
ப்சடிகனள நடு்தல் ்வண்டும். இது ்தட்ப 
பவப்ப நினல மாற்ைத்திைால் முனளககும் 
கனளத் ப்தால்னலனய ்தவிரகக உ்தவும்.

ஈரப்்பதத்திற்கு தகுநதகாற் ச்பகால் 

விலதத்தல்
இம்முனையால் ்மல் கூறியது ்பால, 

கனளச ப்சடிகனள அகற்றி நிலத்ன்த காய விட 
்வண்டும். அனவ நிலப் ்பாரனவ ்பால் 
அனமநதுவிடும். பயிர வின்தககும் பபாழுது, 
வின்தககுமிடத்தில், காய்ந்த மண்னண  
அகற்றி விட்டு ஈரப்ப்தமாை மண்ணில் 
வின்தகக ் வண்டும். பபரிய வின்த பகாண்ட 
காய்கனள, ்்சாளம், பீனஸ் ்பானைவற்னை 
இவவாறு வின்தககலாம். இனவ முனளத்்த, 
அ்தனைச சுற்றியுள்ள இடஙகளுககு நிழல் 
்தநது, கனள வளரசசினயக கட்டுபடுத்தும்.

த�காட்டு நீர ்பகா�்னம் 
ப்சாட்டு நீர பா்சை முனையில், நீர பயிர 

ப்சடிகளுககு மட்டு்ம அளிககப்படுகிைது. 
இ்தைால் கனளச ப்சடிகள் நீரினறி வளர 
இயலாது.

இயநதிர ் லளச் த�டி ் ட்டுப்்படுத்தும் 
முலற

இந்த முனை அதிக ் நரம் பிடிககும் மற்றும் 
வினலயுயரந்த முனையாகும். பயிர வனக, 
கனளச ப்சடி  எண்ணிகனக, வனக இவற்றின 
அடிப் பனடயில் இயநதிர முனை மாறுபடும். 
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கனளச ப்சடி எண்ணிகனக, மண்ணில் உள்ள 
கனள வித்து எண்ணிகனகயின அடிப்படியில் 
மாறுபடும். ஆக்வ மண்ணில் உள்ள 
வித்துகனள ஆராய்நது அறி்தலின மூலம் 
நாம் கனளச ப்சடி எண்ணிகனகனய ஊகித்து 
அவற்னைக கட்டுப் படுத்்த முடியும்.

இயநதிர கனளபயடுககும் கருவிகள் 
சில -கனளச பகாத்து, பகாத்துக கலப்னப 
/ கிளறி, புல்பவட்டி, பநருஞசில் கனள 
எடுப்பான ்பானைனவயாகும். தூரினக 
கனளபயடுப்பான கருவி காய் பயிரகளுககு 
உகந்தது. கனளச பகாத்து, ்தனிச ப்சடிகளுககு 
இனைளவும் பயனபடுத்்தப் படுகிைது. இயநதிர 
கனள பயடுககும் கருவிகனள பயன படுத்திய 
பிைகு, கனளச பகாத்து பகாண்டும் கனள 
அகற்ைலாம்.

மண தவப்்பமூட்்டல்
பவயில் மற்றும் குளிர காலஙகளின 

்பாது, அஙகக உழவரகள் நிலத்ன்த மண் 
பவப்பமூட்டும் முனையின 
மூலம் சுத்தீகரிககிைாரகள். இதில், 
பிளாஸ்டிக விரிப்புகனள, உழவு 
ப்சய்்த நிலத்தின மீது விரித்து 
அவற்றின ஓரஙகனள இறுக 
மூடி விட ்வண்டும். உள்்ள 
உருவாகும் பவப்பம், கனள 
வின்தகனள அழித்து விடும்.

சிைமுககிய சதகாட்்டக்லை 
்பயிர்ளில் ் லள சமைகாணலம

தககாளி

ஒரு லிட்டர புளுகு்ளாரலின 

மருநன்த 500 லிட்டர நீரில் 
நனைாகக கலநது நாற்று 
நடுவ்தற்கு முனைர நிலத்தில் 
ப்தளித்து நீாப் பாய்சசி பினைர 
நாற்றுககனள நட்வண்டும். 
நாற்று நட்ட 30ம் நாள் ஒரு 
னகககனள எடுகக்வண்டும்.

ச்வண்னே

கனளகள் முனளககும் முன 
வின்தத்்த மூனைாம் நாள் 
எகடருககு ப்ளுககு்ளாரலின 
2 லிட்டர ப்தளித்து உடன 
நீரப் பாய்ச்ச்வண்டும். பிைகு 
வின்தத்்த 30ம் நாள், ஒரு 
னகககனள எடுகக்வண்டும்.

கத்தரி

கத்்தரி  நாற்றுககனள நடுவ்தற்கு 
முன கனளகபகால்லி இடு்தல் அவசியம். 
கனளகள் முனளககும் முன அவற்னைக 
கட்டப்படுத்்த புளுகு்ளாரலின எனனும் 
கனளக பகால்லியினை 1 லிட்டர எனை 
அளவில் 500 லிட்டர நீரில் நனகு கலநது 
ஒ்ர சீராகத் ப்தளிகக்வண்டும். இவவாறு 
கனளகபகால்லி ப்தளித்்தவுடன நீர பாய்சசி 
ந ாற்றுககனள நட்வண்டும் .  பினபு 
்மலுரமிடுவ்தற்கு முனபு பகாத்துககனள 
எடுத்துக  கனளகனள நீகக ் வண்டும்.

மிளகாய்

இைனவப் பயிர நாற்றுககள் நட்ட 3வது 
நாள் எகடருககு புளுகு்ளாரலின ஒரு கி்லா 
மருநது எனை அளவில் 500 லிட்டர நீரில் 
கலநது சீராக னகத்ப்தளிப்பான பகாண்டு 
ப்தளிகக்வண்டும். நட்ட 45வது நாள் மண் ள 
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அனைத்து ஒர னகககினள எடுகக்வண்டும்.

ஊடு்பயிர : 
மிளகாயில் 45 ப்ச.மீ எனை அளவில் 

வரின்சககு வரின்ச இனடபவளி விட்டு 
ஊடுபயிராக பகாத்்தமல்லி அல்லது சினை 
பவஙகாயத்ன்த இரு வரின்சககு மத்தியில் 
வளரத்து கனளகனளக கட்டுப்படுத்துவது 
மட்டுமல்லாமல் உபரி வருமாைம் பபைலாம்.

செடி முருஙனக

வின்தத்து இரண்டு மா்தஙகள் வனர 
நிலத்ன்த கனளயினறி பராமரிகக்வண்டும். 
ப்சடிகள் மூனைடி உயரம் வளரந்த பிைகு 
மா்தம் ஒரு முனை அல்லது ் ்தனவப்படும் 
்பாது கனளபயடுகக்வண்டும்.

படோணி

வின்தத்்த 15 நாட்களுககுப் பினைர 
ஒரு  கனள  ்வண்டும் .  பினை ர 
்்தனவப்படும்்பாது கனளகபகாத்தி கனள 
எடுத்து, வின்தத்்த 30வது நாளில் 60 கி்லா 
்தனழச்சத்து பகாடுககககூடிய உரத்தினை 
்மலுரமாக இட்வண்டும்.

முடனேகமகாசு

நடவுககு முனைர ட்னரபுளுராலின 
அ ல் ல து  ் ப ்ச லி ன  ் ப ா ன ை 
கனளகபகாலிலினய கனளகள் முனைர 
ப்தளிப்ப்தன மூலம் கனளகனள நல்ல 
முனையில் கட்டுப்படுத்்தலாம். பயிருககு 
இரண்டிலிருநது மூனறு முனை பகாத்து 
பகாண்டு கனள நீககம் ப்சய்ய்வண்டும். 
்வருககு ்்ச்தம் ஏற்படா்தவாறு மண்னண 
்மலாகக பகாத்திவிட ் வண்டும். ் வருககு 

்்ச்தம் ஏற்படா்தவாறு மண்னண ்மலாககக 
பகாத்திவிட்வண்டும். நடவு ப்சய்்த 5-6 
வாரஙகள் கழித்து ப்சடிகளுககு மண் 
அனணகக்வண்டும்.

காலிிஃபிள்வர்

நட்ட 20வது நாள், பயிர எண்ணிகனகனய 
பராமரிககவும், பயிரகள் சீராக வளரவும் பயிர 
கனள்தல்்வண்டும். பிைகு 30 மற்றும் 45வது 
நாளில் பயிருககும் மண்ணுககும் அதிக 
்்ச்தம் ஏற்படாமல் கனளகபகாத்து பகாண்டு 
கனள நீககம் ப்சய்ய்வண்டும். பாரகளின 
பககப் பகுதியிலும் வாய்ககால்களிலும் 
கறுப்பு பாலித்தீன ்தாள் விரிப்புகனள விரித்து 
னவப்ப்தன மூலம் மண்ணிலிருந்த ஈரம் 
ஆவியாக பவளி்யைாமல் ்தடுத்து மண்ணின 
ஈரத்்தனனமனயப் பாதுகாககலாம். இ்தன 
மூலம் ப்சடிகளின வளரசசினய துரி்தப்படுத்்த 
முடியும் .  எனினும் னவக்காலிைால் 
்பாரனவ அனமத்்தால் ப்சடிகளின வளரசசி 
பாதிககப்படும். பநல் உமினயப் பரப்பி 
னவப்பதிைால் மண்ணின ஈரம் காககப்பட்டு, 
ப்சடிகளின வளரசசி அதிகமாகி மகசூனலயும் 

அதிகரிககலாம்.

மகரட

வி ன ்த த் ்த வு ட ன  எ க ட ரு க கு 
புளுகஃகு்ளாரின 1 லிட்டர ப்தளித்து கனளகள் 
முனளககும் முன்ப கட்டுப்படுத்்தலாம். 
அல்லது வின்தத்்த 15 நாட்கள் கழித்து ஒரு 
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்ட்டுரையகாளர்்ள்:

சோ. பா.கவிதா உ்தவி்பராசிரியர, உழவியல், 

மு.உோ ேமகஸ்்வரி, உ்தவி ஆசிரியர, உழவியல்,

்்தாட்டககனல கல்லூரி மற்றும் ஆராய்சசி நினலயம், 
பபரியகுளம்.

னகககினள எடுத்து 30வது நாளில் மண் 
அனணகக்வண்டும்.

பீடருட

பீட்ரூட் வின்த ஒவபவானறிலிருநதும் 
பல ப்சடிகள் முனளககும், வின்தத்்த 20வது 
நாளில் நல்ல வளமாை ப்சடிகனள குத்துககு 
ஒனறு வீ்தம் விட்டு மற்ைவற்னைககனலத்து 
விட்வண்டும்.

முள்ளஙகி

வி ன ்த த் ்த  1 5 
நாட்களுககுப் பிைகு ஒரு 
னககனள எடுகக்வண்டும். 
பி ை கு  ் வ ர க ளி ன 
வளரசசிககு ,  ப்சடிகள் 
முனளத்்த 15-20 நாட்களில் 
அதிக  பநருககமாக உள்ள 
ப்சடிகனளக கனளத்துவிட 
்வண்டும்.

உருனளக கிழஙகு

உருனளககிழஙகில் வின்த வின்தத்்த 60 
நாட்களுககு கனளகள் இல்லாமல் பாரத்துக 
பகாள்வது மிகவும் அவசியம். வின்தத்்த 
45வது மற்றும் 60வது நாளில் கனள எடுத்து 
மண் அனணகக்வண்டும்.
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நிபந்தனைகள்
விவ்சாயி்கனை ந�ரடியா்க நபடடி எடுக்க நவணடும். அதில் அவர்்கள் எதிர்த்காள்ளும் பிரச்சனை 

எனை, அதற்காை தீர்வு்கள் எனை எனபனத ்கடடுனர வடிவில் த்காடுக்க நவணடும்.

பபோட்டிககோை னையககரு: 1. வினத முதல் அறுவன்ட வனர பயிர்்கள் ்சார்்நத விவ்சாயப் 
பிரச்சனை்கள் மறறும் அதன தீர்வு்கள்

பிரிவுகள்: ்காைநினை மாறைம், ்கனை்கள், பூசசி, ந�ாய், ததாழில்நுடபங்கள் பறைாககுனை, 
நவனையாட்கள் பிரச்சனை, இடுதபாருட்கள் பறைாககுனை,

2. விவ்சாய அறுவன்டககுப் பினைாை பிரச்சனை்கள் மறறும் அதன தீர்வு்கள்
அறுவன்ட பின்சார் ததாழில்நுடபம், ததாழில்நுடபங்களின பஙகு, வினைதபாருட்கள் வினையினனம,
3. ்கால்�ன்ட வைர்ப்பு ்சார்்நத பிரச்சனை்கள் மறறும் அதன தீர்வு்கள், பிரதாை வன்க்களுககுள் 

துனண வன்க்கள் கீநழ படடியலி்டப்படடுள்ைை

கோல்நனை: ்கால்�ன்ட தபாருைாதாரம், ்கால்�ன்ட தற்சார்பு தபாருைாதாரம், ்கால்�ன்ட வைர்ப்பில் 
உள்ை சிக்கல்்கள், ்கால்�ன்ட வைர்ப்பில் ததாழில் நுடபங்களின பஙகு,

இயறன்க விவ்சாயத்தில் �ாடடிை பசுக்களின பஙகு, திவை வினத உறபத்தி மறறும் விறபனை 
வழிமுனை்கள் நபானை தனைப்பில் ்கடடுனரனய யுனிகந்காட அல்ைது ைதா எழுத்துருவில் தட்டசசு த்சய்து 
அனுப்பைாம்.

விவசாயம் மைற்றும் ்கால்்ந்ட மைருத்துவம் 
பயிலும் மைாணவர்களுக்கானை மபாட்டி!

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

சாரபா்க 

விதிமுனை
1. இ்நதப் பிரச்சனை்களுககு ஒவதவாரு மாவட்டத்திலும் ஒரு விவ்சாயினய நபடடி எடுத்திருக்க 

நவணடும். ஒரு குழுவிைர் குனை்நத பட்சம் 5 மாவட்டத்னத ந்சர்்நத விவ்சாயி்கனை நபடடி 
எடுத்திருக்க நவணடும்.

2. குனை்நத பட்சம் மூனறு நபர் இனண்நது ்கடடுனரனய ்சமர்ப்பிக்க நவணடும்.
3. அனுப்ப நவணடிய  மு்கவரி: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEB-

p9rad9ewi4iMuscVJDwRnQUcJGlbgkM9uHF0K0JlSQcTw/viewform?usp=sf_link
4. �வம்பர் மாதம் 15ம் நததிககுள் ்கடடுனரனய அனுப்ப நவணடும்.
5. ஆய்வுக்கடடுனர பிடிஎப் வடிவில் இருக்கநவணடும்
6. நிச்சயம் விவ்சாயி்கனை ந�ர்்காணல் ்கணடு அவர்்கனை ்ச்நதித்ததற்காை விவ்சாயி்களின 

ஆதாரங்கனை இனணக்கநவணடும். ந�ர்்காணல் நபாடந்டா அல்ைது ்காதணாளி்கனை 
இனணக்கைாம்.

இப்போட்டியில் சிறந்த படைபபோக ் ்தரந்்தடுககபபடும் குழுவினருககு 
பத்தோயிரம் ரூபோய் பரிசோக வழஙகபபடும்
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ைடந்த மின்ன்தழுக்ைகா்ன 
வகாசைர்ைளின ைருத்துக்ைள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவ்னர மற்றும் சிறப்்பகாசிரியர

சசலவமுரளி

வடிவலமப்பு
சக்தி டிகசனஸ்

நிரவகா் ஆசிரியர
மு.செயரகாஜ்

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

அனபுளள ஆசிரியருககு,

அக்ரிசக்தி மின்னிதழில் வரும் கட்டுரைகள் நன்்றாக 
இருக்கி்து. வரும் இதழ் 50வது இதழ் என்கி் சசய்தி மகிழ்ச்சி 
அளிக்கி்து. சதறாடர்ந்து சவளிவரும் ஒவசவறாரு இதழும் சி்ப்றாக 
அரமய வறாழ்த்துகள். விவசறாயிகளின் நநைடி அனு்வஙகரையும் 
சதறாடர்ந்து சவளியிட நவண்டுகிந்ன். சதறாடர்ந்து சி்ப்றாக சசயல்்ட 
அக்ரிசக்தி இதழ் குழுவினருக்கு என்னுரடய வறாழ்த்துகள்.

- கற்பகமணி, கடலூர்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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சசகா.ஹரிஹரன
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படடப்்பொளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான 
வேப்பம் புண்காக்கு, ஐேக் 
புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். 
விேசகாயி்ள் ேகாஙகி தங்ள் 
்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.
பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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- ல.மீ்னகா

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

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

்படடப்்பொளர்:
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அகரி்சகதி 
50வது சிைப்பிதழ் 

உங்களுககு நவணடுதமனைால் 
9940764680 எனை எணணுககு 
 வாடஸ் அப்பில் த்சய்தி /குறுஞத்சய்தி 

அனுப்பிைால் சிைப்பிதழ்  
உங்கள் வாடஸ் அப்-ககு அனுப்பினவக்கப்படும்.

இனத கிளிக த்சய்தும் எங்கள் வாடஸ்அப் 
எணணிறகு அனுப்பைாம்

https://wa.me/+919940764680
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் க்டந்் மின்னி்ழ்கள �ல்பவறு ்ரப்�ட்்ட வாசகரகளி்டம் 

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 49 இ்ழ்கப்ளாடு  
கவற்றிகரமாக ஓராண்டிகன நிகறவு கசய்துள்ளது. விவசாயம் இகணய்்ளம் 
மற்றும் விவசாயம் கசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிந்து ஏைாம் 
ஆண்டில் அடி எடுதது கவததிருக்கிபறாம். க்ா்டரந்து எஙகக்ள பமம்�டுததிக் 
ககாள்ள உறுதுகணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் �யனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உஙகளுக்டய சந்ப்கஙகக்ள எஙகளின் முகப்�க்கம் அல்லது மின்னஞசல் 
அல்லது அகலப�சி வாயிலாகவும் பகட்கலாம், சந்ப்கஙகளுக்கு பவ்ளாண் 
வல்லுநரகளி்டம் �தில் க�ற்று தீரவுகக்ள வைஙகுகிபறாம்.

ஒவகவாரு ்மிழ் மா்ததின் இரண்்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
கவளளிகிைகம காகல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எஙக்ளது 
இகணய்்ளததிலும் மற்றும் விவசாயம் கசயலியிலும் மின்னி்கை 
கவளியிடுகின்பறாம். எனபவ எஙக்ளது கசயலிகய ்ரவிறக்கம் கசய்து 
கவததிருந்்ால் அதுபவ உஙகளுக்கு இ்ழ் கவளியாவக்யும் மற்ற 
பவ்ளாண்கம சாரந்் கசய்திகக்ளயும் அறிவிப்பில் காட்டும். இ்ன்மூலம் 
நீஙகள எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்கை �டிக்க மற்றும் பின்�ற்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், பவ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ப�ராசிரியரகளும், 
பவ்ளாண் க்ாழில் முகனபவாரகளும் க்ா்டரந்து அக்ரி சக்தி இ்ழுக்கு 
்ஙகளுக்டய கருததுக்கள, கட்டுகரகள மற்றும் வி்ளம்�ரஙகக்ள வைஙகி 
எஙகக்ள பமம்�டுததிக்ககாள்ள உ்வுமாறு பகட்டுக்ககாளகிபறன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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