
1இதழ் - 04, வைகாசி
www.agrisakthi.com

www.vivasayam.org

contact :

99407-64680
தனிச்சுற்று
பிரதி வெள்ளிக்கிழமை

பதிப்பு-1 |  இதழ் - 04,  |  05-06-2020 | மெகாசி | ொர இதழ்

இயற்கை வாழ்வியலில் 
பல்லுயிர் பபணும்  
பகைாயில் கைாடுகைள்

கைரும்பின் பவ்ைத் தாக்கும் வவள்்ளை வண்டினப் புழு

வதன்்ன மைஙகை்ளைத்  
தாக்கும் குருத்தழுகைல் 
ப�ாய்க் கைட்டுப்பாட்டு மு்ைகைள்
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இயற்கை வாழ்வியலில் 
பல்லுயிர் பபணும் பகைாயில் கைாடுகைள்

இயற்கை  

நீங்கள் கிராமத்து சாலை்களில் பயணம் 
சசய்யும் பபாது அஙகு மலையடி 

வாரத்திபைா, ஆற்றங்கலரயிபைா, 
ஏரிக்கலரயிபைா  சபரிய மீலசயுடன் 
ல்கயில் அரிவாப�ாடு சபரிய மண் 
குதிலர சபாம்லம்களின் பமல் 
அமர்ந்துச்காண்டு இருககும்  சாமி 
சிலை்கல� பார்த்துள்ளீர்்க�ா. அது 
என்்னசவன்று செரியுமா? அதுொன் 
ப்காயில் ்காடு்கள், இயறல்கலயப் 
பாது்காககும் மரபா்னது பண்லடய ்காைம் 
சொடபட நம் முன்ப்னார்்களிடம் 
இருந்துள்�து. ப்காயில்்காடு்கள் அந்ெந்ெ 
கிராமத்தில் கிராம ்காவல்்காககும் 
செய்வங்கள் வசிக்கசவன்று மனிெர் 

சொடாமல் விடப்படடிருககும் பகுதி 
ஆகும்.

ஒரு  உொரணத்திறககு 
சசால்கிப்றன். ஒரு கிராமத்தில் 300 
ஏக்கர் பரப்பில் சபரிய நிைத்தில் 
விவசாயம் சசய்கி்றார்்கள். அந்ெ 
நிைத்துககு பயிர் வ�ர ெண்ணீர் 
கிணறறிபைா அல்ைது ஆறறிலிருந்பொ 
வந்து விடுகி்றது. சூரியன் மூைம் 
ஒளிசபசர்ல்க நடககும். இது மடடும் 
பபாதுமா? பயிர் வ�ர்ந்து விடுமா? 
இல்லை, முககியமா்க ம்கரந்ெ பசர்கல்க 
நடக்கணும் இல்லையா. அெறகு 
பெனீக்களும், வண்ணத்துப் பூசசி்களும் 
பவண்டும் அல்ைவா, அந்ெ பயிர்்கல� 
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அழிககும்  பூசசி்களிடமிருந்து ்காப்பாற்ற 
ப்றலவ்கள் பவண்டுபம, எலி்களிடமிருந்து 
்காப்பாற்ற பாம்பு்கள் பவண்டுபம, அந்ெ 
மி்கப்சபரிய நிைத்தில் இந்ெ பெனீக்களும், 
வண்ணத்துப் பூசசி்களும், ப்றலவ்களும், 
பாம்பு்களும் எஙகிருந்து கிலடககும். 
அெறகு ஒரு சின்்ன ்காடு பபான்்ற 
பகுதிலய உருவாககி்னார்்கள் 
முன்ப்னார்்கள், அெறகுப் சபயர்ொன் 
இந்ெ ப்காயில் ்காடு்கள்.

ஆம்  பவ�ாண்லம நிைத்தில் 
பல்லுயிர்ச சூழலை உருவாககும் ப்காயில் 
்காடு்கள். இந்ெ ப்காயில் ்காடு்கள் 
என்பலவ சபரும்பாலும் ஊருககு 
சவளியிபைா, வயல்்களுககு மத்தியிபைா 
அலமந்ெ வ்னத்தீவு்கள். இலவ்களில் 
சிறுப்காயிபைா அல்ைது சிறுசெய்வ 
வழிபாடடுககுரிய மண் சிலை்கப�ா 
அல்ைது செய்வங்கள் பபரில் ஊன்்றப்படட 
ஆயுெங்கப�ா இருககும். அலவ்கல�ச 
சூழ்ந்து மனிெ நடமாடடம்  இல்ைாெ  
வ்னப்சபருக்கமும், அவவ்னப்சபருக்கத் 
துககு எற்ற சிறறுயிர் வ�மும் இருககும். 

ஒவசவாரு கிராமத்திலும் இப்படிப் 
படட பாது்காக்கப்படட ஒரு இடம் ெங்கள் 
மூொலெயர்்கள் ெங்கள் கிராமத்லெ 
பாது்காப்பார்்கள் என்்ற நம்பிகல்கயில் 
அலமக்கப்படடிருககி்றது. பவப்பமரம், 
நா்கலிங்க மரம், வில்வமரம், அரச மரம், 
பபான்்ற மரங்கள் ஏரா�ாமா்ன உெவி 
்கல� மனிெனுககு சசய்வொல் இலவ 
பாதுக்கப்பட பவண்டும்  என்்ற பநாக்கத் 
பொடு ்கடவு�ா்க ்கருெப்படடு கிராமத்தில் 
ஒரு ஏக்கரா நிைமாவது இந்ெ ப்காவில் 
்காடுக்கா்க ஒதுக்கப்படடு அதில் அம்மன் 
சிலை்களும் அய்ய்னார், மதுலரவீரன், 
முனீஸவரன் சிலை்களும் லவக்கப்படடு 
அஙகு மண்ணால் சசய்யப்படட குதிலர 
மறறும் மற்ற விைஙகு்கள் சிலை்கள் 
நிறுத்ெப்படடிருககும்.. அம்மன், 
அய்ய்னார், மண்ணால் சசய்யப்படட 
குதிலர இல்ைாெ ஒரு ப்காவில்்காடலடப் 

பார்ப்பது ்கடி்னம்.

இக்காடு்களின் உள்ப� சவகு 
அரிொ்கபவ மனிெர்்கள் சசல்வொல்  
இஙகு இயறல்கயா்ன ஒரு வ்னசொகுப்பு 
பல்ைாண்டு்க�ா்க பபணப்படுகி்றது. 
இெ்னால் பவ�ாண்லம என்்ற சபயரால் 
இயறல்கசசூழலும், பாரம்பரிய 
ொவரங்களும், சிறறுயிர் வ�மும் 
சொடர்ந்து பாது்காக்கப்படடு வந்துள்�்ன. 
பமலும் இக்காடு்கள் வயல்்களுககு 
நடுவில் இருப்பொல் ப்றலவ்கள்/ 
பாம்பு்கள் பபான்்றலவ ெஙகி 
உணவுசசஙகிலிலயப் பாது்காப்பா்க 
லவத்திருக்கவும் உெவுகின்்ற்ன. 
இவவல்கயில் இலவ விவசாயத்துககு 
பநரடியா்க உெவுகின்்ற்ன. இலவ்கல�ப் 
பறறிய சமூ்கப் புரிெலும் செய்வ வழிபாடும்  
இவவ்னத்சொகுதி்கள் ்காப்பாற்றப்படடு 
வந்ெென் பின்்னனியில் இருககின்்ற்ன. 

இவவல்ககப்காயில்்கள் ்காவிரி 
மறறும் ொமிரபரணி ஆற்றங்கலரப் 
பகுதி்களில் அதி்க எண்ணிகல்கயில் 
இருந்ெொல் அஙகு பவ�ாண்லம மி்க 
அதி்க அ�வில் நலடசபற்றது. 
இப்பகுதி்களில் இயறல்கயின் 
பன்லமத்ென்லமலய பாது்காக்க 
எடுக்கப்படட ஒரு சி்றந்ெ முயறசியா்கபவ 
இலெ நாம் பார்க்க பவண்டும் . 

ககாயில்  காடுகளால் ஏற்படும் 
நனமைகள்:

•  ப்காயில் ்காடு்க�ால் மலழ வ�ம் 
அதி்கரிககும்.

•  ப்காயில் ்காடு்க�ால் மண் அரிப்பு 
ெடுக்கப்படுகி்றது. மரம், சசடி, 
ச்காடி்களின் கில�்கள், இலை்கள் 
உதிர்ந்து, மககுவொல் மண்ணின் 
வ�ம் அதி்கரிககி்றது. பமலும், 
பல்வல்க விைஙகு்கள், 
ப்றலவ்களுககு ெஙகுமிடமா்க 
ப்காயில் ்காடு்கள் வி�ஙகுவதுடன், 
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ஆற்றல். மு. பிரவீண் குமார் 
மின்்னஞசல்: praveenthealmighty@gmail.com

்கடடுலரயா�ர்

அவறறுககுத் பெலவயா்ன 
உணவும் இஙப்கபய கிலடககி்றது. 
ப்காயில் ்காடு்களில் ப்றலவ்கள், 
விைஙகு்கள் மூைம் விலெப் பரவல் 
அதி்கரிப்ப ொல், இயறல்கயிபைபய 
ொவரங ்களின் எண்ணிகல்கயும் 
பை மடஙகு அதி்கரிககி்றது.

•  பல்வல்க மருத்துவ குணம் 
ச்காண்ட மூலில்கத் ொவரங்களின் 
இருப்பிடமா்கவும் ப்காயில் ்காடு்கள் 
தி்கழ்கின்்ற்ன. இந்ெத் ொவரங்கள் 
்காறறிலுள்� மாசுக்களின் அ�லவ 
சவகுவா்கக குல்றத்து, மக்கள் 
உயிர் வாழத் பெலவயா்ன பிராண 
வாயுலவ அதி்க�வில் சவளியிடு 
கின்்ற்ன. இென்மூைம் கிராமங்களில் 
நீர், நிைம், ்காறறு, பல்லுயிர் 
வ�ங்கள் பாது்காக்கப்படுகின்்ற்ன.

• இந்ெ ்காடு்கள் ்காடுவ�த்லெ பாது 
்காக்கவும், பல்லுயிர் உணவுச சங 
கிலிலய  சொடர்ந்து முன் 
எடுத்துசசசல்லும் மி்க முககிய 
பஙல்க வகிககின்்ற்ன. 
இந்தியாலவ சபாருத்ெமடடில் 

வ்னப்பகுதியில் 14,000-ககும் பமற 
படட இவவல்க ‘ப்காயில் ்காடு்கள்’ 
பரவிக ்காணப்படுகின்்ற்ன. நாட டிபைபய 
அதி்கப்படியா்க இமாசசைப் பிரபெசத்தில் 
5,000-ககும் பமறபடட ப்காயில் 
்காடு்களும், அெறகு அடுத்ெப்படியா்க 
ப்கர�த்தில் 2,000-ககும் பமறபடட 
ப்காயில் ்காடு்களும், ெமிழ்கத்தில் 550 
ப்காயில் ்காடு்களும், ்காணப்படுவொ்கக 
்கண்டறியப்படடுள்�்ன. முெலில் 
்கடவுளின் சபயரால் பாது்காக்கப் படட 

இந்ெ வ்னப்பகுதி்களில் பவடலட கும்பல், 
மரம் சவடடும் கும்பல் நுலழய 
அசசமலடந்ெொல் ஆரம்ப்காைத்தில் 
பவடலடயாடுெல், மரம் சவடடுெல் 
பபான்்றலவ ெடுக்கப்படட்ன. அெ்னால், 
இந்ெ ்காடு்கள் இன்்ற�வும் மருத்துவத் 
ொவரங்களின் ்க�ஞசியமா்கவும், 
பழமரங்கள், பென் மறறும் அஙகு வாழும் 
வ்ன உயிரி்னங்களுககு வாழ்விடமா்கவும் 
இருந்ெ்ன.

இந்நிலையில் நா்கரி்க வ�ர்சசியால் 
முன்ப்னார் வழிபடட இகப்காயில் 
்காடு்கள் அழிந்து வருகின்்ற்ன. அவற்றால் 
பாது்காக்கப்படட வ்னப்பகுதி்களும், அந்ெ 
வ்னப்பகுதி்களில் ்காணப்படட  
100-ககும் பமறபடட அரிய வல்க 
மரங்களும் அழியும்ெருவாயில் உள்�ொ்க 
உயிரியல் துல்ற ஆராய்சசியில் 
செரியவந்துள்�து. இெறகு ்காரணங்கள் 
பை என்்றாலும் முககியமா்னலவ, 
பவ�ாண்சமூ்கம் சொழிற சமூ்கமா்க 
மாற்றமலடவபெ ஆகும். இெ்னால் 
மரபுசார்ந்ெ இயறல்கத்செய்வங்கள் 
வாழ்ல்கயில் இருந்து அன்னியமாெல் 
நலடசபருகி்றது. பவ�ாண் நிைங்கள் 
குடியிருப்பு்க�ா்கவும், சி்றப்பு சபாரு�ாொர 
மண்டைங்க�ா்கவும், பு்றந்கர்்க�ா்கவும் 
மாற்றமலடயும் பநரத்தில் இக்காடு்கள் 
்காணாமல் பபாகின்்ற்ன. இது 
பைநூற்றாண்டு்க�ா்கப் பாது்காக்கப்படடு 
வந்ெ பல்லுயிரியத்லெ அழிவுககு 
ந்கர்த்துகி்றது.

இனி ப்காயில் ்காடு்களின் மூைம் 
நம் இயறல்க வாழ்வியலை நம் 
பிள்ல�்களுககுச சசால்லிக 
ச்காடுப்பபாம்.
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திட்ட வெயல்பாடுகள் 

இககுல்றதீர்ககும் ெ்கவல் லமயமா்னது 
ெ்கவல் சொடர்பு சொழில்நுடபம் 

மறறும் பவ�ாண் சொழில்நுடபம் ஆகிய 
இரண்டு சொழில்நுடபங்கல� 
அடககியுள்�து. பவ�ாண் 
ஆராய்சசியா�ர்்கள் மறறும் விரிவாக்க 
சசயைா�ர்்கள் பணிலய முல்றயா்கத் 
ெ்கவல் சொழில்நுடபத்துடன் இலணந்து 
இசபசலவ வழங்கப்படுகி்றது. 
இககுல்றதீர்ககும் லமயம் 3 பகுதி்க�ா்க 
சசயல்படுகி்றது. 

முதல்நிமை:
விவசாயி்களிடம் இருந்து வரும் 

சொலைபபசி அலழப்பு்கள் சொழில் 
நிபுணரால் எடுக்கப்படும். அலெத் 
சொடர்ந்து ஒரு வரபவறபு சசய்தி 

அளிக்கப்படட பின் விவசாயி்கள் 
ப்கள்வி்கள் என்்னசவன்று ப்கட்கப்படும். 
இந்ெ உலரயாடல் அல்னத்தும் அருப்க 
உள்� ஒரு ்கணினியில் பதிவு 
சசய்யப்படும். முெல்நிலை சொழில் 
நிபுணர் உள்ளூர் சமாழி்கள் நன்கு 
அறிந்ெவரா்க ஒரு பவ�ாண் படடொரியா்க 
இருப்பார். அபொடு இவர் நல்ை ெ்கவல் 
சொடர்பு மறறும் பவ�ாண்லமயில் 
புைலமயும் சபறறிருப்பார். விவசாயி்களின் 
சபரும்பான்லம சந்பெ்கங்களுககு 
வி�க்கம் அளிக்க கூடியவரா்கவும் 
இருப்பார். 

இரண்டாம் நிமை:
இந்ெ நிலையில் பவ�ாண் 

சொழில்நுடப ெ்கவல் லமயம், பவ�ாண் 
அறிவியல் நிலையம், பவ�ாண் ்கல்லூரி 
அல்ைது அருகில் உள்� ஆராய்சசி 

திட்்டஙகைள்

கிசான் அ்ைப்பு ் மயம்

(பகுதி-2)

பகுதி-2
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நிலையத்தில் சொழில்நுடப சி்றப்பு 
அறிஞர் இருப்பார். முெல் நிலையில் 
பதிைளிக்க இயைாெ சந்பெ்கங்கள் 
இவர்்களுககு சொடர்பு ச்காடுக்கப் 
படுகி்றது. விவசாயியின் ப்கள்வி்களும் 
அெனுடன் சொடர்புலடய ெ்கவல்்களும் 
இத்சொழில்நுடப அறிஞருககு 
அனுப்பப்படுகி்றது. இது ்கணினியில் 
பதியப்படுவொல் மீண்டும் அபெ 
ப்கள்வி்கள் வருவது ெடுக்கப் படுகி்றது. 

உட்னடியா்க சந்பெ்கத்திறகு பதில் 
அளிக்க இயைவில்லை எனில் 
விவசாயிககு 72 மணி பநரத்திறகுள் 
சொலைபபசி/அஞசல்/மின்்னஞசல் 
அல்ைது சொலைப்பிரதி வழிபய பதில் 
அளிக்கப்படுகி்றது. இத்சொழில்நுடப 
அறிஞலரத் பெர்ந்செடுககும் முன் 
அப்பகுதியில் அதி்கம் பயிரிடப்படும் 
பயிர் மறறும் பிரசசில்ன்கள் பறறி 
சிந்தித்து பின் பெர்ந்செடுக்க பவண்டும். 
அறிஞலரத் பெர்ந்செடுககும் சபாழுது 
ஒரு முககிய ்கருத்துக்கல� ்கவனிக்க 
பவண்டும். அலவ:

அந்ெந்ெ பகுதி அல்ைது 
மாவடடங்களில் பயிரிடப்படும் பயிர்்கல�ப் 
சபாறுத்து சொழில்நுடப அறிஞர்்கல� 
பெர்வு சசய்யைாம். அப்பகுதி்களில் உள்� 
பிரசசில்ன்கல� சபரும்பான்லமயா்க 
எழும் ப்கள்வி்கல� ்கருத்தில்ச்காண்டு 
பெர்ந்செடுக்கைாம். அபொடு அவர் நல்ை 
ெ்கவல் சொடர்பு பறறிய அறிவும் உள்ளூர் 
சமாழி்களும் அறிந்ெவரா்க இருத்ெல் 
பவண்டும். பமலும் அந்ெ துல்றயில்  

10-15 வருடங்கள் அனுபவம் சபற்றவரா்க 
இருத்ெல் பவண்டும். 

மூன்ாம் நிமை 
மூன்்றாம் நிலையில் பவ�ாண் 

ஆராய்சசியா�ர்்கள் பமைாண்லமககுழு 
அலமந்திருககும். முெல் இரண்டு 
நிலை்களில் தீர்க்கப்படாெ ப்கள்வி்கள் 
இந்ெ மூன்்றாம் நிலைககு அனுப்பப்படடு 
ஆராய்சசியா�ர்்க�ால் பதிைளிக்கப்படும். 
இது மண்டை அ�விறகு ஒரு அல்றயுடன் 
கூடியது. ப்கள்வி ப்கடட 72 மணி 
பநரத்திறகுள் சொலைபபசி, அஞசல், 
சொலைபிரதி அல்ைது மின்்னஞசல் 
வழிபய தீர்வு்கள் அனுப்பப்படும்.

-முற்றும்.

்கடடுலரயா�ர்:

க.மன�ா பாரதி, 
முது்கலை மாணவர்(பவ�ாண் விரிவாக்கம்),  

சசர்-இ-்காஷ்மீர் பவ�ாண்லமப் பல்்கலைக்கழ்கம்,  
ஸ்ரீந்கர், ்காஷ்மீர்-193201.

மின்்னஞசல்: mano96bharathi@gmail.com
சொலைபபசி எண்: 6005454746, 7708787388
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கருப்புப் பயிரா்னது நம் நாடடு 
மக்களின் சவல்ைம் மறறும் 

சர்க்கலரத் பெலவலயப் பூர்த்தி 
சசய்வதில் முககிய பஙகு வகிககி்றது. 
அந்ெக ்கரும்பில்ன சாகுபடி சசய்யும் 
விவசாயி்கள் சிை நுடபங்கல�ப் 
பின்பறறுவென் மூைம் ம்கசூல் இழப்லப 
எளிய முல்றயில் ெவிர்த்து நல்ை ம்கசூல் 
சப்ற முடியும். அந்ெ நுடபங்கல�ப் 
பின்வருமாறு ்காண்பபாம்:
 ெலழககூைம் மூடாககு பபாடுெல் 
 ஊடு பயிர் வ�ர்த்ெல் 
 பயிர் சுழறசி முல்ற 
 மண் அலணப்பு
 இலடசவளி நிரப்புெல் 
 ்கரும்பின் இலை்கல� அ்கறறுெல் 
 விடடம் ்கடடுெல் 
 நீர்த் ெளிர்்கள் 

தமழக்கூைம் மூ்டாக்கு 
கபாடுதல் 

  ெலழககூைம் மூடாககு பபாடுெல் 
மூைமா்க மண்ணின் ஈரப்பெத்லெ 
்காக்கைாம், ்கல�லய ்கடடுப்படுத்ெைாம், 
மண் சவப்பமாவலெயும் ெடுக்கைாம்.

முக்கிய குறிப்பு : 
இவவாறு மூடாககு சசய்வலெ 

்கலரயான் சென்படும் வயல்்களில் 
முறறிலும் சசய்யககூடாது.

ஊடுபயிர் ெளர்்ததல்
உளுந்து, பசலசப்பயிறு ஆகிய 

பயிறு வல்க்கல� பயிரிடும் சபாழுது 
ெலழசசத்லெ மண்ணில் பசமிக்கைாம் 
மறறும் வருவாய் ஈடடக கூடியொ்கவும் 
அலமயும். 

சாகுபடி நுடபங்கள்

கைரும்பில் முக்கிய வசயல்பாட்டு மு்ைகைள்

ைண்ணம்ணப்பு தமழக்கூைம் மூ்டாக்கு கபாடுதல்
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கரும்பின இமைகமள அகற்றுதல்

பயிர் சுழற்சி மும்
பயிர் சுழறசி முல்றயா்னது 

பமபைாடடமா்ன பவர் ச்காண்ட பயிர்்கள் 
அலெத்சொடர்ந்து  ஆழமா்ன பவர் 
ச்காண்ட பயிர்்கள் எ்ன பயிர் சுழறசி 
முல்றலய பயன்படுத்ெ பவண்டும் 
(சவவபவறு ஆழத்திலிருந்து மண்ணின் 
சத்துக்கல� உறிஞசும் ென்லம 
உலடயது). இவவாறு பயன்படுத்துவென் 
மூைமா்க மண்ணின் சத்துக்கல�யும் 
நன்கு பராமரிக்கைாம் அதுமடடுமின்றி 

அதி்க ம்கசூலையும் ெரககூடியொ்க 
அலமயும்.

ைண்ணம்ணப்பு
45 வது நாளில் முெல் 

மண்ணலணப்பு 120 வது நாளில் 
இரண்டாவது மண்ணலணப்பு சசய்வென் 
மூைமா்க ்கரும்பின் தூர்்கள் நன்கு 
வ�ரும். மண்லண எளிதில் நீர் 
சசன்்றலடயவும், ்கல�்கல�த் 
ெவிர்க்கவும் உெவும்.
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கரும்பின இமைகமள 
அகற்றுதல் 

மூன்றிலிருந்து நான்கு மாெங்கள் 
ஆ்ன ்கரும்பு்களிலிருந்து பெலவயற்ற 
இலை்கல� அ்கற்ற பவண்டும், ஏச்னனில் 
முெல் 10-12 இலை்கள் மடடுபம ஒளிச 
பசர்கல்கககு பயனுள்�ொ்க இருககும் 
மற்ற இலை்கள் ஒளிசபசர்கல்கயில் 
பஙப்கற்காது, எ்னபவ அந்ெ இலை்கல� 
்கரும்பிலிருந்து அ்கறறிவிடபவண்டும். 
இவவாறு அ்கறறுவென் மூைமா்க 
பல்பவறு பயன்்கள் உள்�்ன.

 பூசசி ொககுெலில் இருந்து 
விடுபடைாம்,

 ஆபராககியமா்ன ்காறறு வயலில் 
நிைவும், இது ்கரும்பிவின் 
வ�ர்சசிககு உ்கந்ெொ்க அலமயும் 

 இவவாறு ்கரும்பிலிருந்து ்கழித்ெ 
இலை்கல� மூடாக்கா்க மண்ணில் 
இடைாம்.

 மூடாககு சசய்வென் மூைமா்க 
வ்றடசிலய ொஙகி வ�ரக 
கூடியொ்கவும் அலமயும்

 மண்ணின் ஈரப்பெத்லெ ்காககும் 
 ்கல�்கல� ்கடடுப்படுத்தும் 
 ெண்டுதுல�ப்பான் ொககுெலைத் 

ெடுககும் மறறும் இந்ெ இலை்கள் 
மடகி மண்ணுககு ெலழசசத்லெ 
வழஙகும் 

 மண்ணில் மண்புழுவின் 

எண்ணிகல்கயும் மிகுதியா்க 
்காணப்படும் 

 மண்ணரிப்லபத் ெடுககும்.

விட்டம் கடடுதல் 
்கரும்பு விடடம் ்கடடுெல் என்பது 

்கரும்பு நடவு சசய்து ஏழாவது மாெத்தில் 
சசய்யும் சசயல்பாடடு முல்ற ஆகும். 
இரண்டு வரிலசயில் உள்� ்கரும்பு 
பசாலை்கல� மூைமா்க விடடம் 
்கடடிவிடைாம். 

இவவாறு சசய்வென் மூைமா்க 
நமககு ்கரும்பு கீபழ விழாமல் 
பாது்காத்துகச்காள்�ைாம், ்கரும்பின் 
எலடயும் ்கணிசமா்க நன்கு இருககும். 
ஏச்னனில் கீபழ விழுந்ெ ்கரும்பின் எலட 
மி்கவும் குல்றந்ெொ்கபவ ்காணப்படும், 
மடடுமின்றி அென் ்கரும்பின் ெரமும் 
சறறு குல்றந்து இருககும் ஆல்கயால் 
விடடம் ்கடடுெல் நன்கு பய்னளிக்க 
கூடிய சசயல்பாடடு முல்றயாகும்.

நீர்்ததளிர்கள் 
ஏழாவது மாெத்தில் நீர்த்ெளிர்்கல� 

அ்றபவ அ்கற்ற பவண்டும். ஏச்னனில் 
இது சர்க்கலரயின் அ�லவ ்கணிசமா்கக 
குல்றத்து விடும் ஆல்கயால் இெல்ன 
அப்பு்றப்படுத்ெ பவண்டும். இந்ெ 
பமறகூறிய நுடபங்கல�ப் பின்பறறி 
்கரும்பு சாகுபடி சசய்யும் விவசாயி்கள் 
ம்கசூல் இழப்லபத் ெவிர்க்கைாம். 

்கடடுலரயா�ர்்கள்

ச.சப்தகிரி மற்றும் னகா.சீனிவாசன்
முல்னவர் படடப் படிப்பு மாணவர்(உழவியல் துல்ற), 

ெமிழ்நாடு பவ�ாண்லமப் பல்்கலைக்கழ்கம், ப்காயம்புத்தூர். 
அலைபபசி எண்: 8760872844. 

மின்்னஞசல்: sapthagiriagri@gmail.com
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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பவ்கமாய் வ�ர்ந்து ச்காண்டிருககும் 
்கடி்காரம் என்னும் இவவுைகில் 

அதில் சுறறிக ச்காண்டிருககும் 
முட்க�ாய் நாம் வாழும் இக்காைத்தில் 
உழவு என்்றாபை நம் அல்னவருககும் 
நில்னவுககு வருவது “டிராகடர்” ொன். 
ஆ்னால் நம் முன்ப்னார் வாழ்ந்ெ 
்காைத்தில் இரு ்கால�்கல� ஏரில் பூடடி 
உழுெ்னர்.

உழவின வதானமையும் அதன 
ெளர்ப்பும் 

உழவு என்பது 4000 
ஆண்டு்களுககு முன்பு பொன்றியது. 
உழு ்கருவி்கள் பொன்றுவெறகு முன்பு 
உழுவெற்கா்க மர ச்காம்பு்கல�பயா, 
குசசி்கல�பயா பயன்படுத்தி உழுெ்னர் 
நம் முன்ப்னார்்கள். பின்பு படிப்படியா்க 
மனிென் அறிவு வ�ர வ�ர உழு 

்கருவி்கல� உருவாககி்னான். பி்றகு 
அக்கருவி்கல�க ச்காண்டு ஒடட்கம், 
யால்ன, ்கால�, எருது பபான்்ற 
விைஙகு்கல� லவத்து உழுெ்னர்.  

 உழவின வெயல்பாடு என்ன?
நாம் எெறகு உழ பவண்டும் 

அப்படிபய விலெ்கல� மண்ணில் 
தூவி்னால் வ�ராொ? உழாமல் 
விலெ்கல�த் தூவி்னால் என்்ன ஆகும் 
என்று நாம் அல்னவருககும் சந்பெ்கம் 
வரைாம். நாம் மண்லண உழுவென் 
மூைம் மண் நன்கு பெமாகும். அவவாறு  
உழும் பபாது பமல் உள்� மண் கீழும் 
கீழ் உள்� மண் பமலும் வரும். அவவாறு 
வரும் பபாது மண் நன்கு ெ�ரும். 
அவவாறு ெ�ர்வென் மூைம் பவர்்கள் 
மண்ணில் ஊடுருவி சசன்று பயிர்்கள் 
விழாமல் நிற்க உெவும். மண்ணில் உள்� 

உைவு
உைவு என்னும் உன்னதம்
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ஊடடசசத்தும் பயிர்்களுககு கிலடககும்.

‘அ்கை உழுவலெ விட ஆழ 
உழுவபெ சி்றப்பு' என்று கூறியுள்�்னர் 
நம் முன்ப்னார். நாம் உழுவென் மூைம் 
வயலில் உள்� ்கல�்கள் மண்ணில் 
உள்ப� புலெயும். அவவாறு புலெயும் 
பபாது ்காைப்பபாககில் அலவ நன்கு 
மககி உரமாகும். உழுவென் மூைம் 
நிைத்தில் உள்� ்கடடி்கள் உலடயும். 

 உழவின நிமையும் : 
தமிழனின சி்ப்பும்:

உைகில் மனிெனின் அறிவுத் 
தி்ற்னாலும், அறிவியலின் வ�ர்சசியாலும், 
்காைத்தின் ்கடடல�யாலும், பை 
சொழில்்கள் வ�ர்ந்து வந்ொலும், உை்கம் 
முழுவதும் உழவு சொழிலின் பின் ொன் 
நிறகி்றது. மனிென் இெல்ன உணர 
பவண்டும். நம் ெமிழர் ஆயிரங்காைத்துப் 
பயிரா்ன உழலவ உணர்ந்ெொல் ொன் 

உழவர்்களுககும் உழவுககும் ஒரு 
விழாலவ ஒதுககி அவவிழாலவ சி்றப்பா்க 
ச்காண்டாடி உழவு சொழிலை பாது்காத்து 
வருகின்்ற்னர்.  

பணம்டய காை உழவு மும்:
 பண்லடய ்காைத்தில் ்கால� 

்கல�பயா, குதிலர்கல�பயா, 
எருது்கல�பயா ச்காண்டு ெம் 
நிைங்கல� பெப்படுத்தி்னர்.

 குறுநிைத்லெ உழ அதி்க பநரம் 
பெலவப்படடது.

 மாபட ்கதிசயன்று இருந்ெது.
 எரிசபாருட்கள் எதுவும் 

பயன்படுத்ெவில்லை அெ்னால் 
சுறறுசசூழலை பாதிக்கவில்லை.

 உலழப்லப நம்பிய உழவு.
 மாடு உழ பயன்படடொல் அென் 

்கழிவு்கள் உரமா்க பயன்படட்ன.
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்கடடுலரயா�ர்

 இக்காை உழவு மும்:
• இக்காைத்தில் “டிராகடர்” என்னும் 

எந்திர ்கருவிலயக ச்காண்டு ெம் 
நிைங்கல� உழுகின்்ற்னர் 
விவசாயி்கள்.

• குறுகிய பநரத்தில் அதி்க நிைத்லெ 

உழைாம்.
• அறிலவயும் எந்திரங்கல�யும் 

நம்பிய உழவு முல்ற.
• எரிசபாருட்கள் பயன்படுத்ெப் 

படுவொல் சுறறுசசூழல் பாதிக்க 
வாய்ப்பு இருககி்றது.

ச. புனித்குமார், 
இ�நிலை பவ�ாண்லம மாணவர்,  
சொன் பபாஸப்கா பவ�ாண்லமக ்கல்லூரி, ச்காயத்பொடடம். 
மின்்னஞசல்: punithkumars2018@gmail.com 
அலைபபசி எண்:  9566302098

வடிவமைப்பு

ஸ்டார் வீைா, சேலம்

மு.வெயைாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகைக் குழு
வசல்வமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளைம்பைம் வகைாடுக்கை 99407 64680
என்ை வாட்ஸஅப் எண்ணிறகு வதா்டர்பு வகைாள்ளைலாம்.
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சென்்ற வாரம் கிருஷ்ணகிரி 
மாவடடத்தில் உள்� 

பவப்ப்னப்பள்ளி ொலு்காவிறகு ஒரு 
விவசாயிலய சந்திக்க பயணம் 
சசய்பென். விவசாயின் சபயர் அபசாக. 
இவர் ெறசபாழுது ஒரு ஏக்கரில் சரட 
பைடி பப்பாளிலய சாகுபடி 
சசய்திருககி்றார். அவரது வயலில் சரட 
பைடி ர்க பப்பாளி நடடு இரண்டு 
மாெங்கள் ஆகியுள்� நிலையில் 
அவருககு ஒரு சிை ஆபைாசல்ன்கல� 
செரிவித்துவிடடு வந்பென். அவறல்றப் 
பறறியும் மறறும் இயறல்க முல்றயில் 
பப்பாளி சாகுபடி குறித்தும் 
இக்கடடுலரயில் ்காண்பபாம்.

சரடபைடி ர்கப் பப்பாளிககு ஆவணி 
மறறும் ்கார்த்தில்கப் படடங்கள் ஏற்றலவ. 
பெர்வு சசய்ெ நிைத்தில், ஓர் உழவு 
சசய்து, ஒரு மாெம் ்காயவிட பவண்டும். 
பி்றகு சடடிக்கைப்லப ச்காண்டு ஓர் 
உழவு சசய்து பத்து நாட்கள் ்காயவிட 
பவண்டும். மீண்டும் டில்ைர் ச்காண்டு 
உழவு சசய்து பத்து நாட்கள் ்காயவிட 
பவண்டும். பி்றகு, 7 அடி இலடசவளியில்… 

ஒன்்றலர அடி ஆழம், ஒன்்றலர அடி 
விடடம் என்்ற அ�வில் குழி்கள் எடுக்க 
பவண்டும். ஒவசவாரு குழிககுள்ளும் 
ெைா 5 கிபைா அ�வு சொழுவுரம் 
பபாடடு, ச்காஞசம் பமல்மண்லணக 
ச்காடடி, ஒருவாரம் ்காயவிட பவண்டும். 
பி்றகு ஒவசவாரு குழியிலும்… 1 லிடடர் 
ெண்ணீரில் 3 கிராம் சூபடாபமா்னலைக 
்கைந்து ஊறறி, ்கன்று்கல� நடவு சசய்து 
ெண்ணீர் பாய்சச பவண்டும். 25 முெல் 
40 நாள் வலர வயதுள்� ்கன்று்கள் 
நடவுககு ஏற்றலவ. சொடர்ந்து மண்ணின் 
ஈரப்பெத்லெப் சபாறுத்துத் ெண்ணீர் 
பாய்சசி்னால் பபாதும். சசாடடுநீர்ப்பாச்னம் 
அலமப்பது பப்பாளி சாகுபடிககு 
சி்றந்ெொகும்.

நடவு சசய்ெ 10-ம் நாள், ஒவசவாரு 
்கன்றின் தூரிலும்… ஒரு லிடடர் 
ெண்ணீரில் 3 கிராம் சூபடாபமா்னஸ, 
3 கிராம் டிலரகப்காசடர்மா விரிடி 
ஆகியவறல்றக ்கைந்து ஊற்ற பவண்டும். 
25-ம் நாள் 10 லிடடர் ெண்ணீரில் 30 
மில்லி பஞச்கவயா, 30 மில்லி அபசாஸ 
ஸலபரில்ைம், 30 மில்லி பாஸபபா 

சாகுபடி

இயற்கை மு்ையில் வைட் பலடி 
பப்பாளி சாகுபடி நுட்பஙகைள்
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பாகடீரியா, 30 மில்லி லரபசாபியம் 
ஆகியவறல்றக ்கைந்து ஒவசவாரு 
்கன்றின் தூரிலும் ஒரு லிடடர் வீெம் 
ஊற்ற பவண்டும். 10 நாள்்களுககு 
ஒருமுல்ற 10 லிடடர் ெண்ணீரில் 300 
மில்லி பஞச்கவயாலவக ்கைந்து பாச்ன 
நீரில் ்கைந்து விட பவண்டும். 20 
நாள்்களுககு ஒருமுல்ற 100 லிடடர் 
ஜீவாமிர்ெக ்கலரசலைப் பாச்ன நீருடன் 
்கைந்து விட பவண்டும். 40 மறறும்  
70-ம் நாள்்களில் ்கல�்கல� அ்கற்ற 
பவண்டும். பி்றகு பெலவப்படடால் 
்கல�்கல� அ்கற்றைாம்.

60-ம் நாள் ஒவசவாரு ்கன்றின் 
தூரிலும்… 50 கிராம் பவப்பம்பிண்ணாககு, 
100 கிராம் ்கடலைப்பிண்ணாககு, 100 
கிராம் ஆமணககுப் பிண்ணாககு 
ஆகியவறல்றக ்கைந்து லவத்துத் 
ெண்ணீர் பாய்சச பவண்டும். 140 முெல் 
150-ம் நாளுககுள் ஒவசவாரு 
்கன்றுககும் ஒரு கிபைா மண்புழு உரம், 
2 கிபைா சொழுவுரம் ஆகியவறல்றத் 
தூர்ப்பகுதியில் லவக்க பவண்டும். 6-ம் 
மாெ சொடக்கத்தில் பூக்கள் சென்படும். 
6-ம் மாெ இறுதியில் பிஞசு பிடித்து 7-ம் 

மாெத்தில் ்காய்க்கத் துவஙகும். 7-ம் 
மாெ இறுதியில் இருந்து ்காய்்கல�ப் 
பறிக்க ஆரம்பிக்கைாம். மாவுப்பூசசி்கள் 
சென்படடால் ல்கத்செளிப்பான் மூைம் 
ெண்ணீலரப் பீய்சசி செளித்ொபை 
பபாதுமா்னது. மாவுப்பூசசி்கள் பாதிப்பு்கள் 
அதி்கமா்க இருப்பின் பவப்ப எண்லணலய 
நீரில் ்கைந்து செளிக்கைாம். பமறகூறிய 
நுடபங்கல�ப் பின்பறறி இயறல்க 
முல்றயில் பப்பாளி சாகுபடி சசய்யும் 
விவசாயி்கள் பயன்சப்றைாம். 

பமலும் இவர் ெ்னது நிைத்தில் 
ொப்ன சிறிய அ�விைா்ன 
பண்லணககுடலடயில்ன சவடடி அதில் 
நீலர பச்கரித்து அந்ெ நீலர சசடி்களுககும் 
மறறும் ்கால்நலட தீவ்னப் பயிர்்களுககும் 
அளித்து வருகி்றார் இந்ெ சின்்ன 
பண்லண குடலடயில் இப்சபாழுது மீன் 
குஞசும் விடடிருககி்றார். 

இதுபபான்று மற்ற விவசாயி்களும் 
பண்லணககுடலட அலமத்து மலழ 
நீலர பச்கரித்து நிைத்ெடி நீர்மடடத்லெ 
உயர்த்துவபொடு ொங்களும் மீன் வ�ர்ப்பு 
பபான்்றவறறில் இருந்து வருமா்னமும் 
ஈடடைாம். 

்கடடுலரயா�ர்: 
என். மதுபாலன், 

பவ�ாண்லம துலண இயககு்னர் (ஓய்வு), 

அலைபபசி எண்: 9751506521, 
மின்்னஞசல்: balmadhu@gmail.com
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சுருள்பாசி (Spirulina) என்பது ஒரு 
நுண்ணிய நீைப்பசலசப் பாசியாகும். 

இது சயப்னா பாகடீரியா குடும்பத்லெச 
பசர்ந்ெது. சுருள்பாசி உப்பு மறறும் ்காரத் 
ென்லம உலடய நீரில் வ�ரககூடியது. 
மனிெர்்களின் சத்துககுல்றப்பாடலட 
பபாக்க  சி்றந்ெ மருந்ொ்க விஞஞானி 
்களின் ஆய்வு கூறுகின்்றது. இதில் 
55.65 செவீெம் புரெசசத்து 
அடஙகியுள்�து. பமலும் இெல்ன சூப்பர் 
புட எ்னவும் அலழககின்்ற்னர்.

சுருள்பாசி தயாரிக்கும் மும்:
 ஒரு சொடடியில் ொர்ப்பாய் விரித்து, 

இரண்டு அடி உயரத்திறகு ெண்ணீர் 
நிரப்பி அதில் ொய்ப்பாசி வாஙகி 
ெண்ணீரில் ்கைக்க பவண்டும்.

 தி்னமும் 15 முெல் 20 முல்ற 
ெண்ணீலர கி�றி விட பவண்டும்.

 பாசி வ�ர்வெறகு பெலவயா்ன 
நு ண் ணூ ட ட ச ச த் து ்க ளு ம் 
ச்காடுக்க பவண்டும்.

 நான்்காவது நாளில் சுருள்பாசிலய 
அறுவலட சசய்யைாம்.

 அறுவலட சசய்ெ பாசிலய நன்கு 
்காய லவக்க பவண்டும்.

 இெல்ன பவுடரா்கவும் அல்ைது 
ப்கப்ஸயூல் வடித்திலும் விறபல்ன 
சசய்யைாம்.

சுருள்பாசியில் உள்ள 
ெ்ததுக்கள்:

 புரெம் 55.65%-
 ச்காழுப்பு 5%-
 ்கார்பபாலைடபரட20%-
 லவடடமின் ஏ, டி, இ, ப்க, பி6, 

பி12.

நுண்ணுயிர்

சுருள்பாசி வளர்ப்பு
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 ்காமா லிப்னாசைனிக அமிைம்
 அமிப்னா ஆசிட
 பீடடா ்கபராடடின்
 சூப்பர் ஆகலசடு டிஸமியூபடஸ 

(SOD).

சுருள்பாசியின பயனகள்: 
 ஒரு கிபைா சுருள்பாசி உணவு 

1000 கிபைா ்காய்்கறி்களுககுச 
சமமா்ன சத்துக்கல�க ச்காண்டது.

 உடலில் உள்� நசசுக்கல� நீககி, 
பநாய் எதிர்ப்பு சகதிலய 
அதி்கரிக்கச சசய்கி்றது. 

 ரத்ெபசால்க, ல்க, ்கால் வலி, 
சர்க்கலர வியாதி பபான்்ற 
பிரசசல்ன்கல� குணமாககும் 
மருந்ொ்கப் பயன்படுகி்றது.

 பசும்பாலை விட 4 மடஙகு சத்து 
நில்றந்ெது.

 மீன்்களின் புரெசசத்லெ அதி்கப் 
படுத்தும் உணவா்கவும், ப்காழி்கள் 
நன்கு வ�ர்வெறகும் இவறல்ற 
உணவா்கக ச்காடுக்கைாம்.

 மாடு்களில் பால் உறபத்திலய 
அதி்கரிக்க தீவ்னமா்கவும் 
பயன்படுகி்றது. 

்கடடுலரயா�ர்: 

பி.மமர்லின், 
முதுநிலை பவ�ாண்லம, 

பவ�ாண் நுண்ணுயிரியல் துல்ற, 
அண்ணாமலைப் பல்்கலைக்கழ்கம். 

மின்்னஞசல்:  
merlinbrittoagri@gmail.com

எஙகைளி்டம் இயற்கையான  
மு்ையில் சூரிய ஒளி உலர்த்தி  

மூலம் பதப்படுத்தப்பட்்ட 
பை வ்கைகைள் கி்்டக்கும்

 
பமலும் வதா்டர்புக்கு

ைவி
வாட்ஸ அப் மூலம் வதா்டர்பு வகைாள்ளைவும்:

+91 97866 70077
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1972- ஆம் ஆண்டு ஸசுவிடனின் 
ெ ல ை ந ்க ர ம ா ்ன 

ஸபடாகபைாம் எனும் இடத்தில் 
நலடசபற்ற ஐககிய நாடு்கள் சலபயின் 
“மனிெ சுறறுசசூழல்” என்்ற வரைாறறு 
முககியத்துவம் வாய்ந்ெ மாநாடடில் உை்க 
சுறறுசசூழலின் முககியத்துவம், இயறல்க 
வ�ங்கள் மறறும் அென் உை்க நன்லம 
பறறி ்கைந்துலரயாடப்படடது. இந்ெ 
உை்கமாநாடடின் முடிவில் ஜுன் மாெம் 
5-ம் பெதிலய உை்க சுறறுசசூழல் 
தி்னமா்க ச்காண்டாடப்பட தீர்மா்னம் 
பமறச்காள்�ப்படடது. இந்ெ தி்னத்தின் 
வழிமுல்ற்களுககு சபாறுப்பா்க ஐககிய 
நாடு்கள் சூழல் திடடம் (United 

Nations Environment Programme) 
சசயல்படடு வருகி்றது. பமலும் உை்க 
சுறறுசசூழல் தி்னத்தின் பநாக்கம், 
்கருப்சபாருள் மறறும் சசயல்தி்றன் பறறி 
கீபழ ்காண்பபாம்.

 ்கடல் மாசுபாடு, மனிெர்்களின் 
வ�ர்சசி மறறும் புவி சவப்பமலடெல், 
பல்லுயிர் வ�ம் குல்றெல் மறறும் 
வ்னவிைஙகு குற்றங்கள் முெலிய 
சுறறுசசூழல் பிரசசில்ன்கல� முககிய 
பநாக்கமா்கக ச்காண்டு, மக்களிலடபய 
விழிப்புணர்வு ஏறபடுத்துவபொடு தீர்வும் 
வழங்கப்படுகி்றது. 2020-ம் 
ஆண்டுக்கா்ன உை்க சுறறுசசூழல் தி்ன 
்கருப்சபாருள் "பல்லுயிர்ென்லம" 

சூைல்
உலகை சுறறுச்சூைல் தின சிைப்புக் கைட்டு்ை
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(Biodiversity) எனும் அடிப்பலடயில் 
ச்காண்டாட பவண்டும் எ்ன ஐககிய 
நாடு்கள் சூழல் திடடம் (UNEP) 
அறிவித்துள்�து. இென் அடிப்பலடயில் 
இந்ெ வருடம் “உை்க சுறறுசசூழல் தி்னம்” 
ச்காைம்பியாவில் ச்காண்டாட 
திடடமிடப்படடுள்�து. ச்காைம்பியா 
2020-ம் ஆண்டு உை்க சுறறுசசூழல் 
தி்னத்தில்ன சஜர்மனியுடன் இலணந்து 
ச்காண்டாடப் பபாவொ்க ஐககிய நாடு்கள் 
சூழல் திடடம் அறிவித்துள்�து.

உை்க சுறvறுசசூழல் தி்னம்  
2020-ல் 143-ககும் பமறபடட நாடு்களில் 
பரவைா்க ச்காண்டாடப்படுகி்றது. இதில் 
இந்தியாவும் அடஙகும். இந்தியா ஒர் 
தீப்கறப பகுதி என்பது நாம் அறிந்ெபெ. 
இஙகு மாறுபடட பல்பவறு ்காைநிலைப் 
பருவங்கள் நிைவுவொல் பல்லுயிர் வ�ம் 
அதி்கமா்க உள்�து. மனிெனின் 
அடிப்பலடத் பெலவ மறறும் மனிெ வ� 
பமம்பாடு்களில் பல்லுயிர்த்ென்லம மி்க 
முககிய பஙகு வகிககி்றது. ஆ்னால் 
நம்நாடடில் சிை மனிெ வ�ர்சசியின் 
சசயல் முல்ற்கள் இன்று பல்லுயிர்த் 
ென்லமலய அழிககும் சபரிய சகதியா்க 
மாறி உள்�து.

எ்னபவ நம் பூமி மறறும் 
சுறறுசசூழலை பாது்காக்க நாம் 
ஒவசவாரு நால�யும் சுறறுசசூழல் 
தி்னமா்க பார்க்க பவண்டும். மக்களுககு 
சுறறுசசூழல் பறறிய அக்கல்றலயயும், 
ஆெரலவயும் மறறும் விழிப்புணர்லவயும் 

ச்காண்டு வர “ மக்கள் தி்னம்” எ்ன 
எண்ணி ச்காண்டாட பவண்டும். 
இவவுைகில் சின்்ன சின்்ன உயிரி்ன 
அலமப்புக்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று 
பிலணந்துள்�து. அதில் மனிெ இ்னமும் 
பிலணந்துள்�து என்ப்ன பறறிய 
விழிப்புணர்வு இல்ைாலமயால் 
சுறறுசசூழலுககு பாதிப்பு 
ஏறபடுத்ெப்படுகி்றது. இந்ெ உைகில் ெனி 
மனிெனின் விழிப்புணர்வு மடடுபம நல்ை 
நி்கழ்வு்கல�யும், மாற்றத்லெயும் 
ச்காண்டு வர இயலும். இப்படிப்படட 
விழிப்புணர்வு மாற்றங்கள் இந்ெ சி்றப்பு 
தி்னங்களில் சுறறுசசூழலை 
பாது்காக்கப்பெற்கா்ன வழிமுல்ற்கல� 
அறிவது மி்கவும் முககியமா்னொகும். 
சுறறுசசூழலைப் பாது்காப்பபாம்; நைமுடன் 
வாழ வழிவல்க சசய்பவாம்.

்கடடுலரயா�ர்: 

மச.பிரிய்தர்ஷினி, 
உெவிப் பபராசிரியர் (சுறறுசசூழல் அறிவியல்), 

வா்னவராயர் பவ�ாண்லம நிறுவ்னம், கிணத்துக்கடவு, சபாள்�ாசசி. 
மின்்னஞசல்: tharshini11041996@gmail.com
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அறிமுகம் 

ெமிழ்நாடடில் பரவைா்கப் பயிரிடப்படும் 
பொடடக்கலை பயிர்்க்களில் 

சென்ல்ன சாகுபடி முககியமா்ன 
ஒன்்றாகும். சென்ல்னயில் 
ஃலபடபடாப்பொரா பால்மிபவாரா என்்ற 
பூஞலசயால் குருத்ெழு்கல் பநாய் 
உருவாகின்்றது. இந்பநாய் ஐந்து  
வயதுககுடபடட சென்ல்ன 
இ�ங்கன்று்கல� மி்கவும் ்கடுலமயா்கத் 
ொககுகின்்றது. 

வதனம்ன குரு்ததழுகல் கநாய் 
அறிகுறிகள்:

குருத்ெழு்கல் பநாய் அறிகுறி்கள் 
மூன்று வல்கப்படும். அலவ சமாடடு 
அழு்கல், ெண்டு திரவப்பபாககு (சாறு 
வடிெல்) மறறும் இலை அழு்கல் ஆகும்.

சமாடடு அழு்கல்: எல்ைா வயது 

சென்ல்னமரங்கல�யும் ொககும். 
ஆ்னால் சபாதுவா்க இ�ங்கன்று்கள் 
அதி்கம் பாதிக்கப்படுகின்்ற்ன, குறிப்பா்க 
மலழக்காைங்களில் சவப்பநிலை 
குல்றவா்கவும் ஈரப்பெம் மி்க அதி்கமா்கவும் 
இருககும் பபாது சமாடடு அழு்கல் 
ஏறபடும்.

ெண்டு திரவப்பபாககு: ெண்டு 
திரவப்பபாககு (சாறு வடிெல்) என்பது 
நீ�மா்ன சென்ல்னபடலட 
விரிசல்்களிலிருந்து ஒரு அடர் சிவப்பு 
பழுப்பு நி்ற திரவத்லெ சவளிபயறறும். 
பின்்னர் ெண்டு மீது ஏறபடும் ்காயங்க�ால் 
திரவம் கீபழ இ்றஙகி விடும். 

இலை அழு்கல்: முெல் பநாய் 
அறிகுறி. பவர்-வாடைால் பாதிக்கப்படட 
இ�ங்கன்று்களின் இலை்களில் ஈரமா்ன 
பழுப்பு நி்ற புண்்கள் பொன்றும்.

பமலும் குருத்ெழு்கல் பூஞலச 

ப�ாய்க் கைட்டுப்பாடு

வதன்்ன மைஙகை்ளைத் தாக்கும் 
குருத்தழுகைல் ப�ாய்க் கைட்டுப்பாட்டு மு்ைகைள்
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இ�ங்கன்று்கல�த் ொககி குருத்து்கல� 
பழுப்பு நி்றமா்க மாறறி, பின்்னர் பைசா்க 
இழுககும்பபாது எளிதில் வந்துவிடும். 
சென்ல்ன இலையின் அடித்திசுக்கள் 
அழுகி, உசசியிலிருந்து எளிதில் 
சபயர்ந்து விடும். குருத்ெழு்கல் பநாய் 
முறறிய நிலையில் குருத்துக்கள் வாடி, 
பின் உதிர்ந்து விடும். சென்ல்ன 
உசசியில் உள்� இ�ம் இலை்களின் 
அடிப்பகுதி மறறும் உசசியில் உள்� 
திசுக்கள் அழுகி வழவழப்பா்க மாறி 
துர்நாற்றம் வீசும். முடிவில் உசசிப் பகுதி 
அடிபயாடு சாய்ந்து, மரம் இ்றந்து விடும். 
சபரிய மரங்களில், (20 வருடங்கள்) 
குருத்துக்கள் பழுப்பு நி்றமா்க மாறி, 
பின்்னர் அடிப்பகுதி பைமிழந்து சொஙகும். 
பநாய்த்சொறறு இலை்களின் 
முழுலமயா்ன உதிர்ெலுககு 
வழிவகுககி்றது. அழு்கல் சமதுவா்க 
கீழ்பநாககி பரவி இறுதியில் 
நுனிப்பகுதிலய பாதித்து  முழுமரத்லெயும் 
அழித்து விடும். இலெயடுத்து சுறறியுள்� 
இலை்கள் சொஙகிவிடும். இருந்ொலும் 
மரத்தில் எஞசியிருககும் ்காய்்கள் 
முதிர்சசியலடயச சசய்யும். அடுத்ெடுத்ெ 
சென்ல்ன மரங்களின் இ்றப்புககு இது 
வழிவகுககின்்றது.  

குரு்ததழுகல் கநாய் 
கடடுப்பாடடு மும்கள்:
பநாய் சகிப்புத்ென்லம ச்காண்ட 

சென்ல்ன வல்க்கள்

சமாடடு அழு்கலுக்கா்ன 
சகிப்புத்ென்லம சென்ல்ன வல்க்களுககு 
இலடபய பவறுபடுகி்றது. குள்�ம் மறறும் 
உயரமா்ன சென்ல்ன ்கைப்பி்னங்கள் 
குல்றவா்கபவ உள்�்ன. பாலினீசியன் 
உயரம் மறறும் சரன்ச்னல் உயரம் 
ஆகியலவ நல்ை குருத்ெழு்கல் பநாய் 
சகிப்புத்ென்லமலயக ச்காண்டிருப்பொ்கக 
கூ்றப்படுகி்றது.

உழவியல் மும்:
குருத்ெழு்கல் பநாய் அதி்க 

மலழப்சபாழிவு உள்� பகுதி்களில் 
ஏறபடும். பமலும் அதி்க ஈரப்பெம் இந்ெ 
பநாய்ககு சாெ்கமா்க உள்�து. சிலெந்ெ 
சென்ல்னமர ்கழிவு்கள் மறறும் பநாய் 
பாதிக்கப்படட சென்ல்ன வழியா்க 
பரவுகி்றது. பாதிக்கப்படட அல்னத்து 
சென்ல்ன மரங்கல�யும் அ்கறறி அழிக்க 
பவண்டும். பசுந்ொள் உரங்கல� பூககும் 
பநரம் வலர வ�ர்த்து, பின்்னர் உழவு 
சசய்ய பவண்டும். முல்றயா்ன 

இளம் வெடிகள் ைஞெளாக                           உச்சிப் பகுதி  
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பமைாண்லம முல்ற்களில் சுண்ணாம்பு 
மறறும் சபாடடாஷில்ன அதி்கமா்கப் 
பயன்படுத்துெல், பொடடத்தில் சரியா்ன 
வடி்கால் வசதி்கள், சசாடடு நீர் பாச்னம், 
பாதிக்கப்படட சென்ல்ன மரங்கல� 
ஆபராககியமா்ன மரங்களிடமிருந்து 
ெனிலமப்படுத்தி பநாலயக ்கடடுப்படுத்ெ 
முடியும்.  

உயிரியல் மும் 
நுண்ணுயிர் ச்கால்லி்க�ா்ன 

சூபடாபமா்னாஸ ஃப்ப�ாரசசன்ஸ (பி.
எஃப் 1) (Pseudomonas fluorescens) 
Pf1 250 கிராம் /சென்ல்ன மறறும் 
டலரகப்காசடர்மா விரிடி (Trichoderma 
viride) நூறு கிராம் ஆகியவறல்ற 
சென்ல்னயில் வருடத்துககு இருமுல்ற 
பயன்படுத்ெவும், உயிர் உரங்க�ா்ன 
பாஸபபாபாகடிரியா (Phosphobacteria) 
நூறு கிராம் மறறும் நூறு கிராம் 
அபசாபடாபாகடர் (Azotobacter) 
ஆகியவறல்ற இருபது கிபைா எருவுடன் 
்கைந்து பயன்படுத்ெவும். ஆறு 
மாெங்களுககு ஒரு முல்ற உரங்களுடன் 
எரு இருபது கிபைா மறறும் பவப்பம் 
புண்ணாககு இரண்டு கிபைா ்கைந்து 
சென்ல்னலயச சுறறி இக்கைலவலய  
இடவும். 

இரொய்ன மும்கள் : 
பூஞமெக் வகால்லிகள் 
பூஞலசக ச்கால்லி ெயாரிப்பு்கள் 

முல்றபய பாஸபரஸ அமிைம் 
(சபாடடாசியம் பாஸபபாப்னடடா்க) 
மறறும் சமடடைாகலசல் ஆகியலவ 
குருத்ெழு்கல் பூஞலசககு 
பரிந்துலரக்கப்படடுள்�்ன. சென்ல்ன 
குருத்ெழு்கல் பநாய் ொக்கப்படட 
ச்காண்லடப் பகுதிலய அ்கறறிவிடடு, 
0.2 % ்காப்பர் ஆகஸிகுப�ாலரலட 
ஊறறி ச்காண்லடப் பகுதிலய நல்னக்க 
பவண்டும். 

குருத்ெழு்கல் பநாய் ெடுப்பு 
நடவடிகல்கயா்க பருவமலழ 
சொடஙகுவெறகு முன் பநாய் பாதித்ெ 
மரத்திறகு அருகில் உள்� சென்ல்ன 
மரத்தின் ச்காண்லடயில் 0.2% ்காப்பர் 
ஆகஸிகுப�ாலரலட செளிக்க 
பவண்டும். எளிதில் பாதிக்கப்படககூடிய 
மரங்கல� (குடலட ர்கங்கள்) ்காப்பர் 
பூஞலச ச்கால்லி மறறும் பமன்ப்காசசப் 
ச்காண்டு பாது்காக்க பவண்டும்.  சிறிய, 
துல�யுள்� லப்களில் இரண்டு கிராம் 
பமன்ப்காசசப் லவத்து ஓலை ெண்டுடன் 
இலணயுமிடத்தில் ்கடடி விட பவண்டும். 
மரத்லெ பாது்காக்க, மலழ சபய்யும்பபாது 
லபயிலிருந்து மருந்து சிறிது சிறிொ்க 
சவளிவரும்படி சசய்ய பவண்டும்  
அல்ைது 1 % பபார்படா ்கைலவலய 
உசசியில் நன்கு படும்படி மலழககு முன் 
செளிக்க பவண்டும்.. பருவமலழககு 
பின் 0.25 % ்காப்பர் ஆகஸி குப�ாலரலட 
செளிக்க பவண்டும்.  (நன்றி : திரு.
எம். அபசாக, NKMHSS -90, பவலூர்.) 

்கடடுலரயா�ர்்கள்

முல்னவர். மெ. வசந்தி, 
உெவிப் பபராசிரியர்,  

பாண்டிசபசரி  பவ�ாண்  அறிவியல் ்கல்லூரி,  புதுசபசரி.   
அலைபபசி எண்:  8754519740.  

மின்்னஞசல்: vasres01@gmail.com

முல்னவர். ஆர். னலாகநா்தன், 
உெவிப் பபராசிரியர், ஆதிபராசகதி பவ�ாண்லம ்கல்லூரி, ்கைலவ, பவலூர்.



23இதழ் - 04, வைகாசி

வ�ரும் நாடு்க�ா்ன இந்தியா மறறும் 
சீ்னா, பாகிஸொன், ொய்ைாந்து, 

பிபரஸில் பபான்்ற நாடு்களில்  பணப் 
பயிரா்க ்கரும்லபப்  பயிருடுவதுடன் 
சபரும்பான்லமயா்ன மக்களின் வாழ் 
வாொரத்லெயும் உயர்த்ெக கூடிய 
பயிரா்கவும் இருககின்்றது. இருந்ெ 
பபாதிலும் ்கரும்பில் சபரிதும் பசெத்லெ 
ஏறபடுத்ெககூடிய  பூசசி்க�ா்ன   
குருத்துத்துல�ப்பான்  இலடக்கணுத் 
துல�ப்பான், நுனித்ெண்டுத் துல�ப் 
பான், பவர்ப்புழு, சவள்ல� ஈ ஆகிய 
வற்றால் 50-60% ம்கசூல் பாதிப்பு 
ஏறபடுகின்்ற்ன. அவறறுள் பவர்ப் 
பகுதிலயத் ொக்க கூடிய சவள்ல�ககிரப் 
என்னும் வண்டு ்கரும்பின் வ�ர்சசிலய 
முழுவதும் பசெப்படுத்ெக கூடிய ென்லம 
யுலடயது.

சவள்ல�ககிரப்  ராஜஸொன், பீ்கார் 
பபான்்ற மாநிைங்களில் ்கரும்புப்பயிரில் 
்கடுலமயா்ன பூசசியா்கவும் இருககின்்றது. 
இலெப் பபால் ெமிழ்கத்திலும் இென் 
பாதிப்பு ்கடந்ெ சிை ஆண்டு்கல� விட 
ெறசபாழுது மி்கப் சபரிய அ�வில் 
பாதிப்லப ஏறபடுத்திவருகின்்ற்ன.

பூச்சிமயப் பற்றி:
சவள்ல�க கிரப் என்்ற சசால் 

வருவெறகு ்காரணம் பவர்ப்பகுதிலயச 
பசெப்படுத்ெககூடிய ஸ்காரப் வண்டுக 
்களின் புழுவாகும். சவள்ல�க கிரப்பின் 
அறிவியல் சபயர் ப்காபைாடலரககியா 
்கான்சஙகினியா ஆகும். இது 
லபபைாபா்கா இ்னத்தில் ப்காலிபயாப்சடரா 

வரிலசயில் ஸ்காரசபய்பட குடும்பத்லெச 
பசர்ந்ெ ொகும். இெறகு வழஙகும் பவறுப் 
சபயர்்கள் பம வண்டு, ஜூன் வண்டு, 
சாம்பல் நி்றவண்டு, ஜப்பானிய வண்டு்கள், 
்காகசாஃபர்ஸ என்று  பைப் சபயர்்கல�க 
ச்காண்டுள்�து. 

ொதகைா்ன நிமைமை
ஆண்டு முழுவதும் சவள்ல�க 

கிரப்்கள் உள்�்ன. ஆ்னால் மலழக 
்காைங்களில் அவறறின் சசயல்பாடு 
மி்கப் சபரிய அ�வில் ்காணப்படுகின்்ற்ன 
(பம/ஜூன்-டிசம்பர்). ்கரிம வ�ங்கள் 
நில்றந்ெ ஈரப்பெமா்ன மணல் அல்ைது 
்களிமண் நில்றந்ெ மண்ணிலும், 
்காறப்றாடடம், சவப்பநிலை 25°C பமல் 
இருககும் பகுதி்கல�யும் அதி்கம் 
விரும்புகின்்ற்ன. சவள்ல�ககிரப்்கள் 
வ்றடசி ்காைங்களில் மூன்று 
மாெங்களுககு பமல் மண்ணின் 
அடிப்பகுதியில் சசன்று உ்றக்க நிலைலய 
அலடகின்்ற்ன. பம அல்ைது ஜூன் 

பூச்சி பமலாண்்ம

கைரும்பின் பவ்ைத் தாக்கும் 
வவள்்ளை வண்டினப் புழு
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மாெங்களில் முெல் பருவ மலழககு பி்றகு 
சவள்ல�க கிரப்்கள் அதி்கமா்க 
பசெத்லெ ஏறபடுத்துகின்்ற்ன.

ைாற்றுப்பயிர்கள்:
்கரும்பு, சென்ல்ன, நிைக்கடலை 

மறறும் ்காய்்கறி  பபான்்ற பை பயிர்்கல�த் 
ொககும் ென்லமயுலடயது.

தாக்குதலின அறிகுறிகள்:
சவள்ல�ககிரப் மறறும் வண்டு 

எ்ன இரண்டு நிலை்களிலும் பயிர்்களுககு 
பசெத்லெ ஏறபடுத்துகின்்ற்ன. இவறறுள் 
வண்டா்னது மாறறுப்பயிர்்க�ா்ன பவம்பு, 
்கருபவை மரப்பயிர்்களின் இலை்கல� 
உண்ணும் ென்லமயுலடயது.

முதிர்ந்ெ சவள்ல�க கிரப்பா்னது 
்கரும்பின் அடிககுருத்தில் துல�யிடடு 
பவர்ப் பகுதி்கல�ச பசெப் படுத்துவெ்னால் 
்கரும்பின்  நுனி அல்ைது உசசிககுருத்து 
்காய்ந்துப் பபாகுவெதுடன் பவர்ப்பகுதியில் 
பூஞசான் ொககுவெறகும் வழிவகுக 
கின்்ற்ன. இலை்கள் மஞசள் நி்றங்களில்  
இருந்து ச்காஞசம் ச்காஞசமா்க ்காய்ந்துப் 
பபா்ன பொற்றத்லெயும் பமலும் இலை்கள் 
வாடியும் சுருஙகியும் பபாகின்்ற்ன. 
பாதிக்கப்படட ்கரும்பில்ன இழுத்ொல் 
எளிதில் வரக கூடிய ென்லமயுடன் 
்காணப்படும். பாதிக்கப்படட ்கரும்பு 
குருத்தில் எலடககுல்றந்தும், 
மாறறுநடவுககு வாய்ப்புகுல்றந்தும் 
்காணப்படும். ஆரம்பக்கடடத்தில் பாதிப்பு 
திடடுதிடடா்க ஆங்காஙப்க 
்காணப்படடாலும் பாதிப்பு தீவிரம் 

அலடயும் பபாது சமாத்ெ வயலையும் 
பசெப்படுத்ெக கூடும்.

வபாருளாதார ெரம்பு நிமை:
பாதிக்கப்படட குருத்தின் பவர்ப் 

பகுதியில் 6-10 சவள்ல�க கிரப்்கள் 
்காணப்படும்.

ொழ்க்மக நிமைகள்:
முடலட: சபண்வண்டா்னது 

மண்ணின் உள்ப� 18 சச.மீ ஆழத்தில் 
27-30முடலட்கல� இடுகின்்ற்ன.
முடலட உருண்லடயா்க மண்்கைலவயால் 
சூழப்படடிருககும். 7-10 நாட்களுககுப் 
பி்றகு புழுக்கள் முடலடயிலிருந்து 
சவளிவருகின்்ற்ன.

புழு: மஞசள் ்கைந்ெ சவள்ல� 
நி்றத்தில் ்கரும்பின் பவர்ப் பகுதி்களில் 
்காணப்படுவுடன் புழுவா்னது C வடிவத் 
தில் இருககும். 8-10 வாரங்களில் 
முழுலமயா்க முதிர்சசியலடகின்்ற்ன.

கூடடுப்புழு: 30 – 150 சச.மீ 
ஆழத்தில் மண்ணுககுள் முழுலமயா்கக 
கூடடுப்புழுத் ென்லமயா்க மா்ற 1 மாெம் 
எடுத்துகச்காள்கின்்ற்ன. இென் கூடு 
மஞசள் அல்ைது பழுப்பு நி்றத்தில் 
இருககும்.

வண்டு: கூடடுப்புழுவில் இருந்து 
சவளிவந்ெவுடன் சிவப்பு நி்றத்தில் 
இருககும் பின்்னர் அடர் பழுப்பு நி்றமா்க 
மாறிவிடுகின்்ற்ன. வாழ்கல்க சுழறசசி 
ஒரு வருடத்திறகு ஒரு ெலைமுல்ற 
மடடுபம உருவாகும்.

எவொறு கடடுப்படு்ததைாம்:
 ப்காலட உழவு 4-5 முல்ற பருவ 

மலழககு பி்றகு சசய்வொல் 
மண்ணில் உள்� புழுக்கள் பமபை 
வருகின்்ற்ன அெல்ன ப்றலவ்கள் 
மறறும்  வி�ஙகு்கள் ச்காத்தி 
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திண்பொல் பூசசியின்   ொக்கம் 
குல்றககின்்ற்ன.

 மறுொம்புப் பயிர் சசய்வலெத் 
ெவிர்க்கவும்.

 பயிருடுவெறகு முன் நிைத்தில்ன 
24-48 மணிபநரம் ெண்ணீலரத் 
பெககி லவப்பொலும் புழுவின் 
ொக்கம் குல்றகின்்ற்ன. வயல் 
ஓரங்களில் உள்� 
சாணககுப்லப்கல�  அ்கற்ற 
பவண்டும். ஏச்னன்்றால் அலவ 
அதி்க�வில் முடலட்கல� 
சாணககுப்லப்களில்  இடுகின்்ற்ன.

 பயிர் சுழறசி முல்றயில் ்கரும்புடன் 
சவள்ல�க கிரப்்களுககுச 
சாெ்கமற்ற பயிர்்க�ா்ன பருப்பு  
வல்க்கள் மறறும் சுரிய்காந்திலயப் 
பயிரிடுவொல் சொறல்றக 
குல்றப்பபொடு மண்வ�த்லெயும் 

அதி்கரிக்கைாம்.
 வி�ககுப் சபாறி/சபடபராமார்கஸ 

வி�ககு்கல� 5-10/சைகடர் 
என்்ற�வில் பயன்படுத்தி 
வண்டு்கல� அழிக்கைாம். 

 உயிர்க ச்கால்லிப் பூஞலசயா்ன 
பபவரியா ப்பராஙனியார்டினிலய  
சொழு உரத்பொடு ்கைந்து 25 
கிபைா/சை என்்ற அ�வில் பவர்ப் 
பகுதி்களில் செளிப்பொல் 75% 
பசெத்லெக ்கடடுப்படுத்துகின்்ற்ன.

 பபாபரட 10ஜி பபான்்ற 
குருலண்கல� 25கிபைா/சை 
என்்ற அ�வில் பயன்படுத்திக 
்கடடுப்படுத்ெைாம். குப�ார் 
லபரிஃபபாஸ 20% ஈ.சி. என்்ற 
மருந்தில்ன 1125 மி.லி./சை 
என்்ற அ�வில் பவர் மண்டைத்திறகு 
அளித்தும் ்கடடுப்படுத்ெைாம்.

்கடடுலரயா�ர்்கள்

ஏ. னராகிணி, 
முதுநிலை பவ�ாண் மாணவி, பூசசியியல் துல்ற, அண்ணாமலைப் 

பல்்கலைக்கழ்கம், சிெம்பரம். மின்்னஞசல்: rohinimcdc@gmail.com

எம். மெயனவனி,  
முதுநிலை பவ�ாண் மாணவி,  

பூசசியியல் துல்ற, அண்ணாமலைப் பல்்கலைக்கழ்கம், சிெம்பரம்.
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பகுதியி்ன 50-60 நொட்கள் 
வி்தைபபுக்கு பின இடுேது மிகவும் 
நல்லது.

 உரக்கல்ே அட்டே்ையினபடி 
உரஙக்ளக் கலக்கி 
உரக்கல்ே்ய பயிரகளுக்கு இட 
வேணடும்.

 ேயலில் நீர ேடிததை பி்றகு மைறறும் 
க்ள எடுததை பி்றகு வமைல் 
உரமிடுதைல் மிகவும் உக்நதைது. 
இவேொறு ்சய்ேதைன மூலம் 
ஊட்டச்சதது இைபபி்ன நம்மைொல் 
கு்்றக்க முடியும்.

 உரமிட்ட பி்றகு கு்்ற்நதைது ஒரு 
ேொரம் ே்ரயில் அதிக நீர 
பொய்ச்சுேவதைொ அல்லது நீர வதைஙகி 
இருபப்தைவயொ தைவிரக்க வேணடும்.

 அமில மைணகளில் சுணைொம்பு 
்பொருட்க்ளத வதை்ேக்வகறப 
இட்டு சரி ்சய்ய வேணடும்.

 ே்றணட கொலததில் தை்ைச்சததி்ன 
மைணணில் ஆைமைொக இடுேவதைொ 

அல்லது இ்ல ேழியொக ் தைளிபபவதைொ 
மிக சி்ற்நதைது.

 அஙகக உரஙகள் அல்லது பசு்நதைொள் 
உரஙக்ள 2 - 3 ேருடஙகளுக்கு 
ஒரு மு்்றயொேது கணடிபபொக இட 
வேணடும்.

 நீர வதைஙகியுள்ள மைணகள் அல்லது 
கொல்சியம் அதிகமுள்ள மைணகளில் 
்மைதுேொக தை்ைச்சத்தை ்ேளி 
யிடும் உரஙகளொன க்நதைக 
முலொமிட்ட யூரியொ, யூரியொ குரு்ை 
கள், வேம்பு கல்நதை யூரியொ இட 
வேணடும். இதைனொல் தை்ைச்சதது 
இைப்பக் கு்்றக்கலொம்.

 தைகு்நதை பயிர பொதுகொபபு 
நடேடிக்்ககள் மைறறும் மு்்றயொன 
பணபடுததைல் மு்்றக்ள 
்சயல்படுததை வேணடும். இதைனொல், 
நொம் மைணணில் இட்ட 
ஊட்டச்சததுக்க்ள பயிரகள் 
எடுததுக் ்கொள்ள உக்நதைதைொக 
இருக்கும். 

கட்டு்ரயொளர: 
செ. ெவித்ரன், முதுநி்ல வேளொண மைொைேர  

(உைவியல் து்்ற), தைமிழநொடு வேளொண்மைப பல்க்லக்கைகம், 
வகொயம்புததூர. மினனஞசல்: pavithran_agr@outlook.com,  

அ்லவபசி: 9688681209.

எஙகளிடம் சுததைமைொன ப்ன்ேல்லம், ்சக்கு ஆட்ட தைகுதியொன எள் 
ே்ககள், தைரமைொன ்கொபப்ர ஆகிய்ே எஙகளிடம் கி்டக்கும்.

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
99407 64680
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“மாப்பிள்ல� சம்பா” விறகு ஓர் 
சபயர் ்காரணம் உள்�து. 

முந்லெய ்காைங்களில் சபண்ணிறகு 
மாப்பிள்ல� பெடும் பபாது 
மாப்பிள்ல�யின் பைத்லெ பசாதிக்க 
இ�வடடக ்கல்லைத் தூக்கச சசய்து 
பின் சபண்லண திருமணம் சசய்து 
லவப்பர். அத்ெல்கய இ�வடடக 
்கல்லைத் தூக்க கூடிய பைத்லெ 
ெருவொல் இந்ெ அரிசிககு “மாப்பிள்ல� 
சம்பா” என்று சபயர். மாப்பிள்ல� சம்பா 
அரிசியின் நீரா்காரத்லெ குடித்ொபை 
அந்ெ ஆண் ம்கன் இ�வடட்கல்லை 
சுைபமா்க தூககி விடுவா்னாம். அந்ெ 
அ�விறகு உடலுககு பைத்லெ ெருவதில் 
மாப்பிள்ல� சம்பா ெனித்து நின்்றது 
என்று முன்ப்னார்்கள் கூறுகின்்ற்னர். 
அத்ெல்கய மாப்பிள்ல� சம்பா அரிசியில் 
பல்பவறு பொர்த்ெங்கல� சசய்து 
சாப்பிடடு நீங்களும் நைமுடன் வாழைாம். 
இந்ெ வாரம் மாப்பிள்ல� சம்பா அவல் 
சபாங்கல் ெயாரிககும் முல்ற்கள் 
குறித்துக ்காண்பபாம்.

ைாப்பிள்மள ெம்பா அெல் 
வபாஙகல்

 கதமெயா்னமெ:
மாப்பிள்ல� சம்பா அவல் - 2 கிண்ணம் 
சவல்ைம் -  2 கிண்ணம் 
பாசிப்பயிறு- ்கால் கிண்ணம் 
ஏைக்காய்-   2
உைர்ந்ெ திராடலச  10
முந்திரி - 10 
பெங்காய்ப் பால்  1 கிண்ணம் 
பெங்காய்த் துருவல் - 1 கிண்ணம்
சநய் - 3 பெக்கரண்டி 

வெய்மும்:
 சவல்ைத்லெப் சபாடித்து 

ெண்ணீரில் ்கைந்து வடி்கடடி எடுத்துக 
ச்காள்� பவண்டும்.

பாசிப்பருப்லப குலழய 
பவ்கலவத்துக ச்காள்� பவண்டும்.

ச்கடடியா்க இருககும் சி்கப்பு 

 (பகுதி-1)

உணவு
மாப்பிள்்ளை சம்பா அரிசியில் உணவு தயாரிப்பு
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மாப்பிள்ல� சம்பா அவலை சவந்நீரில் 
ஊ்றலவத்துக ச்காள்� பவண்டும். 

பெங்காய்த் துருவலை சநய்யில் 
வறுத்து எடுக்கவும். சவந்ெ 
பாசிப்பருப்புடன், ஊ்றலவத்ெ மாப்பிள்ல� 
சம்பா அவலை பசர்க்கவும். அெனுடன் 
சவல்ைப்பாகு ்கைந்து சிறுதீயில் 
ச்காதிக்கவிடவும். அெனுடன் 

பெங்காய்ப்பால் ஊறறி ச்காதிக்க விடவும். 
அடிபிடிக்காமல் கி�றிகச்காண்பட 
இருக்கவும்.

நன்கு குலழந்து சபாங்கல் 
பெத்துககு வந்ெவுடன், இ்றககி சநய்யில் 
வறுத்ெ ஏைக்காய், முந்திரிப் பருப்பு, 
உைர்ந்ெ திராடலச, வறுத்ெ மீெமுள்� 
பெங்காய்த் துருவல், சநய் ஊறறி கி�றி 
விடவும்

சநய் மணத்துடன் ்கம்கமககும் 
சுலவயா்ன மாப்பிள்ல� சம்பா அவல் 
சபாங்கல் ெயார்.

-வதா்டரும்.

்கடடுலரயா�ர்: 

ச.கண்்ணன், 
பவ�ாண்லம அலுவைர் மறறும் 

இயறல்க ஆர்வைர், மயிைாடுதுல்ற. 
அலைபபசி எண்-9965563563.

9இதழ் - 03, வைகாசி

எஙகளிைம இயற்னகயொை 
முனறயில் சூரிய ஒளி உலர்த்தி  

மூலம ்பதப்்படுத்தப்்பட்ை 
்பழ ேனககள் கினைககும

 

பேலும ்தொைர்புககு
ரவி

ேொட்ஸ் அப் மூலம ்தொைர்பு ்கொள்்ளவும:
+91 97866 70077
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?
இந்ெ விவசாயியும் விஞஞானியும் ப்கள்வி பதில் பகுதிககு ெங்களுலடய 

சந்பெ்கங்கல� புல்கப்படமா்கபவா அல்ைது ப்கள்வியா்கபவா 9940764680 
என்்ற வாடசப் எண்ணிறகு அனுப்பைாம். ெங்களுலடய ப்கள்விக்கா்ன 
பதில்்களுடன் அடுத்ெ இெழில் பதிவிடுகிப்றாம்.

பகைள்வி பதில் பகுதி
விெொயியும் விஞ்ானியும்

ககள்வி: இரண்டலர மாெ ்கத்ெரி 
சசடி ெறபபாது பூவும் பிஞசும் எடுத்ெ 
நிலையில் உள்�து. அெறகு ஏற்ற நல்ை 
உைக்கைலவலயப் பரிந்துலர சசய்ொல் 
நைம்..

- தமிழ்ெண்ணன, வெனம்ன.

பதில்: இதுகுறித்து அண்ணாமலைப் 
பல்்கலைக்கழ்க உழவியல் துல்ற 
இலணப் பபராசிரியர் முல்னவர். ச. 
பாபு கூறியொவது, இரண்டலர மாெ 
்கத்திரி ஒரு ஏக்கருககு 50 கிபைா 
குபராபமார் 28:28:0 உரம், 15 கிபைா 

சபாடடாஷ், ்காய்்கறி்களுககு எ்ன 
விற்கககூடிய நுண்ணூடடக்கைலவ 
கிபரடு 7 அல்ைது 14 அல்ைது என்்ன 
கிலடககி்றபொ அந்ெ நுண்ணூடடக 
்கைலவ ஏக்கருககு 8 கிபைா எ்ன 
இம்மூன்ல்றயும் ஒன்்றா்க ்கைந்து 
சசடிககு சசடி மறறும் பாருககு பார் 
லவத்து ெண்ணீர் விடடால் பபாதும் 
இந்ெ பருவத்திறகு நன்்றா்க இருககும் 
என்்றார்.  

மின்்னஞசல்:  
agribabu74@gmail.com

10இதழ் - 01, வைகாசி
2. இடலகளில் வதளித்தல்: இதடன 

1 சதவீதம் எனற அைவில் கோடல 
அல்லது மோடல ்்நைத்தில் இடலகள் 
்நனகு ்நடனயும்படி வதளிக்கவும்.

்யன்்டுதத ைலல ்யிரின் 
ைளர்ச்சிநிவல:
v பயிர்களின முக்கியமோன ெைர்்சசி 

கோலஙகளில் இதடன வதளிக்கவும் 
அல்லது 30 முதல் 45 ்நோட்களுக்கு 
ஒரு முடற பயனபடுத்தவும். 

v இதடன வதளிக்கும்்போது 
பூ்சசிக்வகோல்லி அல்லது பூஞசோன 
வகோல்லி உைன வதளிக்கக் கூைோது. 
பூ்சசிக்வகோல்லிமருநது வதளிப்பதறகு 
7 முதல் 10 ்நோட்களுக்கு முனபு 
அல்லது பினபு 
இநதநுணணுயிரிதிைெத்டத வதளிக்க 
்ெணடும்.

v பிபிஎப்எம் – 1000மி.லி. / ஏக்கர் 
இடலெழி பயனபோடு.

நன்வைகள்:
v விடத முடைப்புத்திறன மறறும் 

்நோறறின ெைர்்சசிடய கூட்டுகிறது.
v ப்சடசயம் உறபத்தி மறறும் இடலப் 

பைப்பிடனயும்  அதிகரிக்கிறது.
v ெறட்சிடய தோஙகும் திறடனப் 

பயிருக்கு ெழஙகுகிறது.
v பழஙகள்,  கோயகள் மறறும் விடதகளின 

தைத்திடனஉயர்த்துகிறது.
v பூக்கும் கோலம் மறறும் அறுெடை 

கோலத்டத குடறக்கிறது.
v மகசூடல10சதவீதம்அதிகரிக்கிறது.

கட்டுடையோைர்: 

ச்ப. ்பவித்ரன 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர்  

(உழவியல் துடற),  
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ் கோயம்புத்தூர்.

அனபோர்நத ெோசகர்க்ை!
விெசோயம் சோர்நத எஙகள் பணிகடை அக்ரிசக்தி எனற பிைதோன இல்சசிடனயில் 

கீழ் ்நோஙகள் இயஙகிெருகி்றோம்.

விெசோயத்திறகோக ்நோஙகள்  வெறும் வசயதிகடை மட்டும் வகோடுப்பது எஙகள் 
்்நோக்கமல்ல, விெசோயம் சோர்நத ஆைோய்சசிகடையும் முனவனடுப்ப்த எஙகள் 
்்நோக்கம்

அதனடிப்படையில் ஏறகன்ெ இநதிய மணணில் விடைநத உணைவுப்வபோருட்களின 
விபைஙகடை ்நோஙகள் ஒனறோக வதோகுத்து பல ெடகயோன ெசதிகளுைன 
உஙகளுக்கோக இடணைத்துள்்ைோம்

இநதியோ முழுதும் உள்ை விெசோய சநடதகளில் 150 சநடதகடை 
ஒருஙகிடணைத்து உள்்ைோம். விடைவில் 1000 சநடதகடை ஒருஙகிடணைக்க 
உள்்ைோம்

நீஙகள் உஙகள் விெசோய சந்தகஙகடை, உஙகளிைம் உள்ை 
விெசோயப்வபோருட்கடை ெோஙக்ெோ, விறக்ெோ மறறும் விெசோயம், கோல்்நடை 
சோர்நத வசயதிகடை வகோடுக்க விரும்பினோல் editor@agrisakthi.com எனற 
முகெரிக்்கோ அல்லது 9940764680 எனற ெோட்ஸ் அப்  எணணிற்கோ 
அனுப்பலோம்

உஙகளுைன இடணைநது ்நோஙகளும், எஙகளுைன இடணைநது நீஙகளும் 
ெைருஙகள்

நீஙகளும் எழுததாைராகலாம்!
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அன்புள்� ஆசிரியருககு,
்கடந்ெ இெழில் சவளிவந்ெ 

பவ�ாண் ்கார்டடூன் அருலமயா்க 
இருந்ெது. எளிொ்க மாடித்பொடடத்லெ 
புரிந்து ச்காள்ளும் வல்கயில் இன்ல்றய 
ச்காபரா்னா சூழலில் வீடடிலிருப்பவர்்கள் 
ம்னம் மறறும் உடல் நைம் பபணவும் 
ெங்கள் குடும்பதுக்கா்ன ்காய்்கறி்கல�யும் 
வில�வித்து பய்னலடயவும் 
மாடித்பொடடம் உெவும். ஓவியர் 

ைரிைரனுககு வாழ்த்துக்கள். மற்ற 
்கடடுலர்களும் நன்்றா்க இருந்ெது, பயிர் 
சாகுபடி மறறும் புதிய சொழில்நுடபங்கள் 
குறித்து  வரும் இெழ்்களில் ்கடடுலர்கள் 
சவளியிடடால் விவசாயி்களுககு இன்னும் 
உெவியா்க இருககும்.

- ை. திவயா, முல்னவர் படடப்படிப்பு 
மாணவி, ெமிழ்நாடு பவ�ாண்லமப் 
பல்்கலைக்கழ்கம், ப்காலவ. மின்்னஞசல்: 
divyadivi579@gmail.com

கை்டநத மின்னதழுக்கைான வாசகைர்கைளின் கைருத்துக்கைள்
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மோடுகளின கழிவுகள்

vஇடற்சசி வெட்டுமிைத்தில் உள்ை 
கழிவுகள் - எலும்பு எரு, இைத்தக் 
குருதி எரு, வகோம்பு மறறும் குைம்பு 
எரு, மீனின கழிவுகள்.

v்ெைோண வதோழில் துடறயினுடைய 
துடணைப் வபோருட்கள் – எணவணைய 
பிணணைோக்கு, கரும்பு்ச சக்டக, மறறும் 
சர்க்கடை ஆடலக் கழிவு, பழம் மறறும் 
கோயகறி பதப்படுத்துெதிலிருநது 
ெைக்கூடிய கழிவுகள் மறறும் இனன 
பிற வபோருட்கள்

vபயிர்க் கழிவுகள் - கரும்பு்ச சருகு, 
பயிர்த்தூர் மறறும் இதை வபோருட்கள்

vஆகோயத் தோமடை, கடைகள், நீர்த் 
வதோட்டியின படிவுகள்

vபசுநதோள் உைப் பயிர்கள் மறறும் 
பசுநதடழ உைப் வபோருட்கள்

இயறடக உைஙகடை, பருமனோன 
அஙகக உைஙகள் மறறும் அைர்த்தியுடைய 
அஙகக உைஙகைோக ஊட்ை்சசத்தின 
அைர்த்திடயப் வபோருத்து 
ெடகப்படுத்தலோம்.

- வதோைரும்.....

கட்டுடையோைர்கள்: 

ச்ப.சி.்ர. நி்ேதி்தா
மறறும்  

ககா.சீனிவாசன, 
முடனெர் பட்ை படிப்பு மோணைெர்கள் 

(உழவியல் துடற), 

தமிழ்்நோடு ்ெைோணடமப் 
பல்கடலக்கழகம், ்கோடெ.

பாரம்பரிய முடையில தயாரிக்கும் வாடக  
மரசபசக்கு எணபணெய் எஙகளிைம் கிடைக்கும் 
க்வல எண்வணெய், ததங்காய் எண்வணெய், நலவலண்வணெய்

உயர்்நத தரம், உரிய விவல
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- ல.மீனா
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கைார்டூன் வழி பவளைாண்்ம
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வொ. ஹரிஹரன
இளநிமை கெளாணமை இறுதியாணடு ைா்ணெர், அண்ணாைமைப் பல்கமைக்கழகம். 

மின்னஞெல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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அன்புள்� வாச்கர்்களுககு 

வணக்கம்,

ெறபபாது நாடடு மக்களிலடபய 
ச்காபரா்னா அசசத்லெத் ொண்டி 
இன்ச்னாரு அசசமா்க பாலைவ்ன 
சவடடுககிளி்கள் குறித்ெ அசசம் 
ஏறபடடுள்�து. கிருஷ்ணகிரி, நீைகிரி, 
்கன்னியாகுமரி பகுதி்களில் 
்காணப்படட சாொரண 
சவடடுககிளி்கல� பாலைவ்ன 
சவடடுககிளி்கள் வந்துவிடடொய் 
பெற்றமலடய லவத்து விடடது 
இன்ல்றய சொழில்நுடபங்கள். 
அெறகு ஒரு ்காரணம் சநாடிககு 
சநாடி சொலைக்காடசியில் பரபரப்லப 
ஏறபடுத்தும் சவடடுககிளி்கள் குறித்ெ 
சசய்தி. அடுத்து சமூ்க ஊட்கங்களில் 
அவர்்கல�ப் பிரபைப்படுத்திக 
ச்காள்� சிைரால் பரப்பப்படும் 
வெந்தி்கள். எப்பபாதும் ஒரு 
சசய்திலயப் பார்ககும் பபாதும் 
ப்கடகும் பபாதும் அெல்ன ஆய்ந்து 
செளிவு்ற பவண்டியது இன்ல்றய 
்காைத்தின் ்கடடாயம். அப்படி 
சவடடுககிளி்கள் குறித்ெ 
சந்பெ்கங்கள் ஏதும் இருப்பின் 
பவ�ாண்லமத் துல்ற 
அதி்காரி்கல�பயா அல்ைது 
பூசசியியல் துல்ற வல்லுநலரபயா 
சொடர்பு ச்காண்டு செளிவலடயைாம். 
பெலவயில்ைாமல் நீங்களும் 
பெற்றமலடந்து உங்கல�ச சுறறி 
உள்�வர்்கல�யும் பெற்றத்துககு 
உள்�ாக்காதீர்்கள்.

விவசாயம் குறித்ெ 
சந்பெ்கங்கல� எங்கள் மின்்னஞசல் 
மூைமா்கவும், அலைபபசி எண் மறறும் 
வாடசப் வாயிைா்கவும் ப்கட்கைாம். 
நீங்கள் ப்கடகும் ப்கள்வி்களுககு 
நிபுணர்்களின் பதிலைப் சபறறு 
அடுத்ெடுத்ெ இெழ்்களில் சவளியிடத் 
ெயாரா்க உள்ப�ாம். ஒவசவாரு 
வாரமும் சவள்ளிகிழலம ்காலை 6 
மணிககு www.vivasayam.org 
என்்ற எங்க�து இலணயெ�த்திலும் 
மறறும் விவசாயம் சசயலியிலும் 
மின்னிெலழ சவளியிடுகின்ப்றாம். 
எ்னபவ எங்க�து சசயலிலய 
ெரவி்றக்கம் சசய்து லவத்திருந்ொல் 
அதுபவ உங்களுககு இெழ் 
சவளியாவலெயும் மற்ற பவ�ாண்லம 
சார்ந்ெ சசய்தி்கல�யும் அறிவிப்பில் 
்காடடும். இென்மூைம் நீங்கள் எளிதில் 
எங்க�து மின்னிெலழ படிக்க மறறும் 
பின்பற்ற முடியும். விவசாயி்களும், 
பவ�ாண் மாணவர்்களும், 
விஞஞானி்களும், பபராசிரியர்்களும், 
பவ�ாண் சொழில் முல்னபவார்்களும் 
சொடர்ந்து அகரி சகதி இெழுககு 
ெங்களுலடய ்கருத்துக்கள், 
்கடடுலர்கள் மறறும் வி�ம்பரங்கல� 
வ ழ ங கி 
எ ங ்க ல � 
பமம்படுத்திக 
ச ்க ா ள் � 
உ ெ வு ம ா று 
ப ்க ட டு க 
ச்காள்கிப்றன்.

- நிர்வா்க ஆசிரியர், அகரி சகதி.

ஆசிரியர் பக்கைம்


