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பயிரின்  
மகசூலை 
அதிகரிகக முடலடை  
அமின�ோ அமிைம்

அத்தி 
சோகுபடியில் 
கைககும் 

பபோறியியல் 
படடைதோரி

தர்பூசணியில் பழ ஈ தோககுதலும் னமைோணலமயும்
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அக்ரிசக்தியின் மின்னிதழ் வாசகரகளுக்கு வணக்கம்

அக்ரிசக்தி 10வது இதழை நாஙகள் வவளியிட்டுள்்ளாம். வகா்�ானா 
சூழ்நிழையில் எஙகளுக்கு வநத அழைப்புகழள பார்ததபின்னர நிழைய சந்தகஙகள் 
மக்களுக்கு ஏறபடுகிைது அவரகளுக்கு உதவ்வண்டும் என்ை ் நாக்கில் நாஙகள் 
இநத மின்னிதழை வவளியிட்டுவருகி்ைாம். எஙகளுக்கு ஓம் தமிழ் ஆன்டி�ாய்டு 
வசயலியும் அவரகள் வசயலி வழி்ய இநத மின்னிதழை மக்களிழை்ய வகாண்டு 
்சரக்கின்ைனர.

இதுவழ� வவளியிட்டுள்ள பதிப்புகள் வமா்ததமாக 75,000 ் பர த�விைக்கி 
பயன்படு்ததி வருகின்ைனர என்பது மிக சிைப்பான வதாரு வளரச்சிழய காட்டுகிைது.

ஆனாலும் நாஙகள் வதாைரநது வசயல்பை விளம்ப�தா�ரகளின் ஒ்ததிழசவும் 
எஙகளுக்கு ்தழவப்படுகிைது. ஏவனனில் இது ஒரு குழுவின் பணி. வதாைரநது 
இயஙகிை ் வண்டும். அ்த சமயம் விளம்ப�ஙகளால் நாஙகள் எஙகள் மின்னிதழை 
நி�ப்பிைவும் மாட்்ைாம். குழைநத பட்சம் 30 பக்க்ததிறகு 5 பக்க விளம்ப�ஙக்ளாடு 
நாஙகள் வசயல்பை தீரமானி்ததுள்்ளாம்.

என்வ விவசாயம் சாரநத வதாழில்முழன்வார எஙகளுக்கு விளம்ப�ம் 
வகாடு்தது உஙகள் வதாழிழையும் எஙகள் அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் வழி்ய மக்களுக்கு 
வகாண்டு ்சரக்கைாம். என்வ உஙகள் நிறுவன்ததிறகு விளம்ப�ம் வகாடுக்க 
விரும்பினால் அக்ரிசக்தி மின்னிதழையும் நீஙகள் மனதில் ழவ்ததுக்வகாள்ளைாம்.

வதாைரநது எஙகளுக்கு உஙகள் ஆ்ைாசழனகழள வைஙகிைவும் அன்புைன் 
அழைக்கி்ைன்.

உஙக்ளாடு நாஙகளும், எஙக்ளாடு நீஙகளும் வளர்வாம்.

உஙகள் பபோன்�ோ� 
னேரத்தில் 

இலதயும் பகோஞசம் 
படிஙக வோசகர்கனே!

என்றும் அன்புடன்

செல்வமுரளி
நிறுெனர்அக்ரிசக்தி.
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உைக அைகி கிளி்யாபாட்�ாவுக்கு 
மிகவும் விருப்பமான  பைம் - 

அ்ததிப்பைம் என்று நீஙகள் அறிவீ�ா ? 

ஆம் உண்ழமதான் 
கிளி்யாபாட்�ாவுக்கு விருப்பமான 
பைஙககளுள் ஒன்று இநத அ்ததிப் பைம். 
உணவாகவும், மருநதாகவும் பயன்படும் 
பைஙகளில் அ்ததிப்பைமும் ஒன்று. 
அ்ததிப்பை்தழத அப்படி்ய்வா அல்ைது 
உை� ழவ்த்தா சாப்பிைைாம். அ்ததி 
ம�ம் மிகவும் மரு்ததுவ குணம் வபறைது. 
இதன் இழை, பிஞ்சு, காய், பைம், பால், 
பட்ழை ் பான்ை அழன்தது பாகஙகளும் 
மரு்ததுவ குணஙகழள வகாண்ைது. 

 தினசரி 2 பைஙகழள சாப்பிட்ைால் 
உைலில் இ�்தத உறப்ததி 
அதிகரிக்கும். இதனால் இ�்தத 
ஓட்ைம் சீ�ாகும். இரும்பு ச்தது 
அதிகம் உள்ளதால் இ�்தத ் சாழக 
ஏறபைாமல் தடுக்கும். இதில் உள்ள 
வபாட்ைாசியம் ச்ததானது  இ�்தத 
அழு்தத்தழதக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் 
ழவக்க உதவுகின்ைது.

 இவறறில் இருக்கும் வபாட்ைாசியம், 
மாஙகனீசு, ஆன்டி ஆக்சிவைன்ட் 
ஊட்ைச்ச்ததுக்கள் உைலின் ்நாய் 
எதிரப்பு சக்திழய அதிகரிக்க 
உதவுகின்ைன.

 அ்ததி எளிதில் ஜீ�ணமாவதுைன் 
கல்லீ�ல், மண்ணீ�ல் ்பான்ை 
ஜீ�ண உறுப்புகழள நல்ை முழையில் 
சுறுசுறுப்புைன் வசயைாறை 
உதவுகின்ைது.

 உைர அ்ததிப்பை்ததில் நாரச்ச்தது 
அதிகம். 3 உைரநத அ்ததிப்பை்ததில் 

ஒரு நாழளக்கு உைலுக்கு 
்வண்டிய 5 கி�ாம் நாரச்ச்தது 
நிழைநதுள்ளது. என்வ இதழன 
நீரிழிவு ்நாய் உள்ளவரகளும் 
சாப்பிைைாம்.

 உைரநத அ்ததிப்பைம்  உைல் 
எழைழய குழைக்க வபரிதும் 
உதவுகின்ைது. இதறகு முக்கிய 
கா�ணம், இநத உைரநத பை்ததில் 
அதிக நார ச்ததும், குழைநத 

சோகுபடி நுடபஙகள்

அத்தி சோகுபடியில் கைககும் பபோறியியல் படடைதோரி
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வகாழுப்பு ச்ததும் இருப்பது தான்.
 தினமும் அ்ததிப்பை்தழத 

சாப்பிடுவதால் அது நம்முழைய 
உைலில் உள்ள எலும்புகளுக்கு 
நல்ை வலிழமழய தருகிைது. ஒரு 
அ்ததி பை்ததில் 3% கால்சியம் 
உள்ளது.

 அ்ததி பைஙகளில் கண்களுக்கு 
அவசியமான விட்ைமின் ஏ, 
நிக்்காடினிக் அமிைம் மறறும் 
அஸகாரபிக் அமிைம் அதிகளவு 
காணப்படுவதால்  கண்களின் 
ஆ்�ாக்கிய்தழத இது சீ�ாக 
ழவ்ததுக் வகாள்ள உதவுகின்ைது. 

 இயறழக விவசாய்ததில் இன்ழைய 
இழளஞரகள் அதிகம் ஆரவம் காட்டி 
வருகின்ைனர. திருப்பூர மாவட்ைம், 
குன்ன்ததூர கி�ாம்தழதச் ்சரநதவர 
வபாறியியல் பட்ைதாரியான ம்னாஜ்குமார. 
இவர வசன்ழனயில் தனியார 
நிறுவன்ததில் பணிபுரிநது பணிபுரிநது 
வநதார. பின்பு திருப்பூரில் உைவினர 
ஒருவரின் நிறுவன்ததில் ்மைாள�ாக 
பணிபுரிநதார. இநத நிழையில் 
விவசாய்ததின் மீது வகாண்ை 
ஆரவ்ததினால் இயறழக விவசாயியாக 
மாறியுள்ளார. தற்பாது இ�ண்டு 
வருைஙகளாக  இயறழக முழையில் 

அ்ததி சாகுபடியில் பை சாதழனகழள 
நிகழ்்ததி வருகிைார. ்மலும் புதிதாக 
இயறழக முழையில் அ்ததி சாகுபடி 
வசய்ய விரும்பும் இழளஞரகள், 
விவசாயிகளுக்கு முன்்னாடியாகவும் 
வழிகாட்டியாகவும் திகழ்நது வருகிைார. 
அ்ததி சாகுபடி வதாழில்நுட்பஙகள்  
பறறிய  திரு. ் க.ம்னாஜ்குமார அவரகள் 
நம்மிைம் பகிரநது வகாண்ைது :

 அழனவருக்கும் வணக்கம் என் 
வபயர ்க.ம்னாஜ்குமார வபாறியியல் 
பட்ைதாரி கைநத இ�ண்டு வருைமாக 
இயறழக முழையில் அ்ததி சாகுபடி 
வசஞ்சிட்டு இருக்்கன். எஙக 
பண்ழணயிை சாகுபடி வசய்கிை 
பைஙகழள தான் நாஙகளும் சாப்பிடு்ைாம். 
அதனாை அதறகு எநதவித மருநதுகளும் 
பூச்சிக்வகால்லிகளும் �சாயன உ�ஙகளும் 
வதளிப்பது இல்ழை. அதறகு மாறைாக 
இயறழக உ�ஙகளான மக்கிய வதாழு 
உ�ம், ஆட்டு எரு, மண்புழு உ�ம், 
பஞ்சகாவயா, மூலிழகப் பூச்சி வி�ட்டி,  
தசகாவயா ஆகியவறழை  பயன்படு்ததி 
வருகி்ைாம்.

தற்பாது ஒன்ைழ� ஏக்கர 
ப�ப்பளவில் அ்ததி சாகுபடி வசய்து 
வருகி்ைன். வருஙகாைஙகளில் ் மலும் 
அதிகப் ப�ப்பளவில் சாகுபடி வசய்ய 
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உள்்ளன். பு்ன வ�ட், துரகி பி�வுன்  
ஆகிய இ�ண்டு இ�கஙகழள சாகுபடி 
வசய்துள்்ளன் .இநத இ�ண்டு வழக 
அ்ததி வசடிகளும் குஜ�ா்த மாநிை்ததில் 
உள்ள ஒரு நரசரியில் இருநது 
வாஙகி்னன். வபாதுவாக அழன்தது 
விதமான மண் வழககளிலும் அ்ததி 
நன்கு வள�க்கூடியது. தண்ணீர ் தஙக 
கூடிய நிைஙகளில் முழையான வடிகால் 
வசதி வசய்து சாகுபடி வசய்தல் அவசியம். 
நல்ை நீரப்பாசன வசதியுைன் சாகுபடி 
வசய்தால் கூடுதைாக மகசூல் வபைைாம். 
7 X 7 முதல் 10 X 10 அடி இழைவவளி 
யில் அ்ததிழய நைவு வசய்யைாம்.

பூச்சி ைற்றும் ந�ாய் 
தாக்குதல்கள்

இயறழகயாக்வ அ்ததியில் பூச்சி 
மறறும் ் நாய் எதிரப்பு திைன் அதிகமாக 
இருக்கு. அதனாை வபருசா பூச்சி மறறும் 
்நாய் தாக்குதல் ஏறபடுவதில்ழை. 
மழைக்காைஙகளில் மட்டும் இழைகளில் 
பூஞ்சாண் வதாறறு ஏறபடுகிைது. இதறகு 
முன்கூட்டி்ய பஞ்சகாவயா வதளிப்பதன் 
மூைம் கட்டுபடு்ததப்படுகிைது.

ை்கசூல திறன்
ஆண்டுக்கு ச�ாசரியாக எட்டு 

மாதஙகள் வழ� அறுவழை வசய்யைாம். 
ஒரு இழைக்கு ஒரு காய் ழவக்கும் ஒரு 
பைம் 30 லிருநது 60 கி�ாம் வழ�க்கும் 
இருக்கும். முதல் வருைம் ஒரு வசடிக்கு 
3 முதல் 6 கி்ைா வழ�யிலும் இ�ண்ைாம் 
வருைம் 8 முதல் 10 கி்ைா வழ�யிலும் 
வதாைரநது 15 முதல் 25 வருைஙகள் 
வழ� அதிகபட்சமாக 15 முதல் 30 கி்ைா 
வழ� மகசூல் எடுக்கைாம். 

நல்ை ப�ாமரிப்பு மறறும் கவா்தது 
( Pruning ) வசய்வதன் மூைம் அதிக 
ஆண்டுகள் மகசூல் வபைைாம். ஒவவவாரு 
வருைமும் அறுவழைக் காைஙகளுக்கு 
பிைகு கவா்தது வசய்தல் மிகவும் 
அவசியமாகிைது. கவா்தது வசய்த 4 
முதல் 5 மாத்ததில் அ்ததிப்பைம் அறுவழை 
வசய்யைாம்.

ப�ாமரிப்பு ்வழைகள் அதிகமாக 
அ்ததிை  இருக்கிைது இல்ழை கழள 
எடு்ததல் மறறும் நீர பாசனம் ்வழை 
மட்டும்தான் இருக்கும். வசாட்டுநீர 
பாசனம் மூைம் சாகுபடி வசய்ைதாை  நீர 
பாசனமும் எளிதாக உள்ளது. 

இயறழக முழையில் விழளவிப்பதால் 
பண்ழணயி்ை்ய வநது வாஙகி 
வசல்கின்ைனர. தற்பாது 
வாடிக்ழகயாளரகள் அதிகரி்தத 
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வண்ணம் உள்ளனர அவரகளுக்காக 
கூடுதைாக கூடுதைான ப�ப்பளவில் 
சாகுபடி வசய்ய உள்்ளன்.

அ்ததிப் பைஙகழள உைர 
அ்ததிப்பைமாக மதிப்புக்கூட்டு வபாருளாக 
வசய்யவும் தயா�ாகி வருகின்்ைாம் 
விழ�வில்  விறபழனக்கு வகாண்டு 
வரு்வாம்.

அ்ததி சாகுபடியில் ஆ�ம்ப்ததில் 
வகாஞ்சம் வசைவு அதிகமா இருநதுச்சு. 
குஜ�ா்ததிலிருநது வசடிகள் 
வாஙகிவநததனாை ்பாக்குவ�்தது 
வசைவுகள் மறறும் இத� வசைவுகளுக்காக 
வகாஞ்சம் கூடுதைாக வசைவானுச்சு 
வபாதுவாக அ்ததி 20 முதல் 25 
வருைஙகள் பைன் அளிக்கக்கூடியது. 
வதாைக்க்ததில் வசய்த வசைவு வகாஞ்சம் 
அதிகம் தான் இநத வசைழவயும் 3 - 4 
வருை்ததில் மீட்டு விைைாம்.

தற்பாது தமிைக்ததில் இயறழக 
முழையில் சாகுபடி வசய்யப்பட்ை அ்ததிக்கு 

நல்ை வ�்வறபு உள்ளது. ்மலும் 
விவசாயிகளும் இயறழக முழையில் 
அ்ததி சாகுபடி வசய்ய ஆரவம் காட்டி 
வருகின்ைனர. ரிஸக் குழைவான ஒரு 
நிழையான வருமானம் ்வண்டும் 
என்கிைவரகள் தா�ாளமாக அ்ததிழய 
சாகுபடி வசய்யைாம். அ்ததி சாகுபடி 
வசய்ய விரும்பும் விவசாயிகள், 
இழளஞரகளுக்கு வழிகாட்ை அல்ைது 
உதவ மிகுநத ஆரவமாக உள்்ளன் 
என்ை நம்பிக்ழக மிகுநத கு�லில் 
கூறிவிட்டு வாடிக்ழகயாளரகள் 
வநதுள்ளாரகள் என்று நம்மிைமிருநது 
விழைவபறைார. 

 ்மலும் அ்ததி பறறிய கூடுதல் 
சாகுபடி வதாழில்நுட்பஙகழள வதரிநது 
வகாள்வதறகு 9965353505 என்ை 
வதாழை்பசி எண்ணிலும், 
manojkumarckv@gmail.com என்ை 
மின்னஞ்சல் முகவரியிலும்  
திரு. ்க.ம்னாஜ்குமார  அவரகழள 
வதாைரபு வகாள்ளைாம்.

கட்டுழ�யாளர: 

ப. பிரவீன்குமார் 
முதுநிழை ்வளாண் மாணவர,  

தமிழ்நாடு ்வளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம், ்காழவ.  
மின்னஞ்சல்: pkmagriculture@gmail.com
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‘விமை - பாது்காப்பு’:

வேளாண்ழம வளரச்சிக்கு முக்கிய 
கா�ணமாக இருப்பது விழள 

வபாருட்களுக்கு சரியான விழை 
கிழைக்கச்வசய்வது ஆகும். இன்று நாம் 
எநத வபாருழளக் கழையில் வசன்று 
வாஙகினாலும், அதறகு அதன் 
உறப்ததியாளர நிரணியி்தத விழைழய 
நாம் வகாடுக்க ்வண்டும். ஆனால் 
விவசாயிகள் உறப்ததி வசய்யும் 
விழைவபாருட்களுக்கு யா�ால் விழை 
நிரணயம் வசய்யப்படுகிைது?

 ஒ்� பட்ை்ததில் பயிர வசய்யப்பட்டு 
ஒ்� ்ந�்ததில் சநழதக்கு வருவதால், 
விழளச்சழை விறபதில் உைவரகளிழை்ய 
ஏறபடும் ்பாட்டி அ்த ்ந�்ததில், 
வியாபாரிகளிழை்ய உள்ள கட்டுப்பாைான 
ஒறறுழம, அறுவழைக்குப் பிநழதய 
வதாழில்நுட்ப ் மைாண்ழம வசய்ய எநத 
்பாதுமான அடிப்பழை வசதிகளும் 
இல்ைாழம, கைன்வபறறு விவசாயம் 
வசய்வதால் உைனடியாக ஏறபடும் பண்த 
்தழவ ் பான்ைழவகளால் உைவரகளுக்கு 
நியாயமான விழை கிழைக்காத சூைல் 
நிைவுகின்ைது.

 திண்டுக்கல் பகுதியில் 
முருஙழகக்காய் அதிக அளவில் உறப்ததி 
ஆகிைது. காய் சீசனில், நாள்  
ஒன்றுக்கு ஐநது முதல் ப்தது ைாரி 
முருஙழகக்காய் வசன்ழன மறறும் 
இத� நக�ஙகளுக்கு வியபாரிகள் 
எடு்ததுச் வசல்கிைாரகள். இதறகு 
நுகர்வார வகாடுக்கும் விழையில் 
சுமார 20 முதல் 25 சத்ம 

உறப்ததியாளரகளுக்கு கிழைக்கின்ைது. 
அ்த ்பால் நாம் உறப்ததி வசய்யும் 
நிைக்கைழைழயக் குழைநத விழைக்குக் 
வகாடு்ததுவிட்டு பின்பு கைழை 
எண்வணழய நா்ம மீண்டும் அதிக 
விழை வகாடு்தது வாஙகுகின்்ைாம். 
பி�தான உணவான வநல்லும் 
இப்படி்ததான்.

 இவவாைான விழள வபாருட்களின் 
விறபழன முழையால், பாடுபட்டு உறப்ததி 
வசய்யும் உைவரகள் ்மலும் ்மலும் 
ஏழைகளாகவும், கைனாளிகளாகவும் 
ஆகிக்வகாண்டு இருக்கிைாரகள். 
இ்ததழகய அவை நிழையால், 
விவசாயிகளுக்கு ் வளாண்ழமயில் ஒரு 
கசப்பு - ஒரு வி�க்தி மனப்பான்ழம 
நிைவுகிைது. வதாைர நஷை்ததில் 
விவசாயிகளில் பைர விவசாய்தழத 
விட்டு விட்டு, விழளவபாருட்கழள 
வாஙகி விறகும் வியாபாரிகளாகவும், 
இழை்த த�கரகளாகவும், 
ஆகியிருப்பழதயும், அதன் மூைம் 
அவரகள் ஒ�ளவு முன்்னறியிருப்பழதயும் 
நாம் கண் கூைாகக் காண்கின்்ைாம். 
இநத நிழை நீடி்ததால், விவசாயிகள் 
அழனவரும் வியாபாரிகளாக மாறிவிடும் 
காைம் வநதுவிடு்மா!

விழித்பதழுஙகள் உழவர்கனே! 
உருவோககுனவோம் புதிய சநலத உறவு முலறலய...!! 

சநலத  (பகுதி - 4)
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 இக்குழைழய யார தீர்தது ழவக்க 
முடியும்? நுகர்வா�ாைா? வியாபாரி 
களாைா? நா்ம முயன்ைால் 
தீர்ததுக்வகாள்ள முடியும். ஆம் 
நம்மிழை்ய ஒறறுழம இருநதால், நாம் 
ஒன்றுபட்ைால் அ�சின் உதவியுைன் 
இப்பி�ச்சழனக்கு்த தீரவு காண  
முடியும்.

புதிய பாமத ! புதிய �ம்பிக்ம்க 
- இநதா!

1. கி�ாமந்தாறும் உைவர உறப்ததி 
யாளர அழமப்புகள், கூட்டுைவு 
அழமப்புகள் இன்னும் விரிவு 
படு்ததப்பை ்வண்டும். உறப்ததி 
வசய்யும் வபாருட்கழள இநத 
அழமப்புகளின் மூைம் வபரிய 
நக�ஙகளுக்குக் வகாண்டு வசன்று 
விறபழன வசய்ய ்வண்டும்.

2. ்வளாண் விழளவபாருட்கழளப் 
பதப்படு்ததி விறபழன வசய்தல் - 
உதா�ணமாக, நிைக்கைழைழய 
பருப்பு உழை்தது அதழன எண்ழண 
ஆக்கி விறபழன வசய்தல், வநல்ழை 
அரிசி ஆக்கி விறைல் - இதறகான 
ஆழைகழள ஊர்தாரும் உைவர 
உறப்ததியாளர கூட்ைழமப்பு அல்ைது 
கூட்டுைவு முழையில் நிறுவ்வண்டும்.

3. இ்ததழகழய கூட்டுைவு 
அழமப்புக்களின் மூைம் 
விவசாயிகளுக்கு ்தழவயான 
இடுவபாருட்கள் - உயர விழதகள் 
- பூச்சிமருநதுகள், விவசாயக் 

கருவிகள் நியாயமான விழையில் - 
இழை்தத�கரகளின் ைாப்தழத்த 
தவிர்தது - கிழை்ததிைச்வசய்ய 
்வண்டும்.

4. வமா்தத்ததில் உறப்ததியாளர 
களுக்கும், நுகர்வாருக்கும் ஒரு 
பாைமாக இநத அழமப்புகள் வசயல் 
படு்ததப்பட்டு அதன்மூைம் இழை்த 
த�கரகழள ஒழிக்க ்வண்டும்.

5. புதிய வசயலிகழள ழகப்்பசி வாயி 
ைாக்வா, இழனயவழி வதாைரபின் 
மூைமாக்வா இநத புதிய சநழத 
முழையில் அறிமுகப் படு்தத 
்வண்டும்.

6. இதனால் வருை்ததில் பாதிநாட்கள் 
்வழையின்றி இருக்கும் விவசாய்த 
வதாழிைாளரகளுக்கு ்வழை 
கிழைக்கும். ்மலும், இ்ததழக 
ஆழைகள் நக�ஙகளி்ை்ய அதிக 
உறப்ததியாவழதயும், கி�ாமப்புை 
மக்கள் நக�ஙகழள ்நாக்கிப் 
பழைவயடுப்பழதயும், தவிர்தது, 
கி�ாமப்புை்த வதாழில் வள்தழதப் 
வபருக்கைாம்.
்மறகுறிப்பிட்ை கரு்ததுக்கள் வவறும் 

கனவுகள் அல்ை. உைவரகள் ஒன்றுபட்ைால், 
ஒறறுழமயுைன் முயறசி வசய்தால், அ�சின் 
ஒ்ததுழைப்்பாடு இதழன வசயைாக்கிை 
முடியும். இளம் உைவரகள், படி்தத 
இழளஞரகள் முயறச்சி வசய்தால் வவறறி 
நிச்சயம்.

-முற்றும்.

கட்டுழ�யாளர: 

முனை்வர் அக்ரி ெ. பாபு, 
இழணப் ்ப�ாசிரியர, உைவியல்துழை,  

அண்ணாமழைப் பல்கழைக்கைகம், சிதம்ப�ம். 
மின்னஞ்சல்: agribabu74@gmail.com  

அழை்பசி எண் : 9486836801.
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பைஙகாைஙகளில் ்தன் கூைானது 
விழுநத ம�ஙகளிலும் ம�ப் 

வபாநதுகளிலும் கட்ைப்பட்ைது. இழத 
உணரநத நமது விஞ்ஞானிகள் 
்தனீக்கழள ம� சட்ைஙகளில் அழை்தது 
வர்ததக ரீதியில் வளரக்க்த வதாைஙகினர. 
்தனீ வளரப்பில் 16 ஆம் நூறைாண்டு 
வழ� எநத வளரச்சியும் இல்ழை. 
மனிதன் இயறழகயில் காணப்படும் 
்தன் கூடுகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க 
ஆ�ம்பி்தத்பாதுதான் முழையான ் தனீ 
வளரப்பானது வதாைஙகியது. நவீன 
்தனீ வளரப்பின் வளரச்சியானது 1500 
முதல் 1851 வழ�யிைான 
காைக்கட்ைஙகளில் தான் உச்சம் அழைய 
வதாைஙகியுள்ளது. அக்காைஙகளில் 

்தனீக்கழள சட்ைஙகளில் அழை்தது 
வளரப்பதறகாக பல்்வறு முயறசிகள் 
்மறவகாள்ளப்பட்ைன இருநதும், அழவ 
வவறறிக�மாக இல்ழை. கா�ணம் 
்தனீக்கள் தஙகள் அழைகழள 
தன்னுைன்  மறறும் சட்ைஙகளின் 
சுவரகளுைன் ஒன்ைாக இழண்தது 
கட்டியுள்ளன. என்வ ஒவவவாரு 
முழையும் ்தன் எடுப்பதறகாக 
அழைகழள வவட்ை ் வண்டியிருநதது. 
1851 ஆம் ஆண்டில் அவமரிக்காவில் 
எல். எல். ைாஙஸட்்�ா்த (L. L. 
Langstroth) ்தனீக்களுக்கு 
இழையிைான இழைவவளி (Bee space) 
பறறிய வகாள்ழகயிழன கண்டுபிடி்ததார. 
இதனால் ்தனீக்கள் நக�க்கூடிய ம� 

னதனீ வேர்ப்பின் வரைோறு அன்று முதல் இன்று வலர... 
பூச்சியியல் னதனீ வேர்ப்பு (பகுதி - 2)
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சட்ைஙகளில் (Movable frame hives) 
வள� வதாைஙகியது. இது உண்ழமயி 
்ை்ய ் தனீ வள�ப்பின் முதல் வவறறி 
யாகும். இநத கண்டுபிடிப்ழப்த வதாைரநது 
அழை அடி்ததளம் (Comb foundation 
sheet), ் தன் பிரி்தவதடுக்கும் இயநதி�ம் 
(Extractor), புழகப்பிடிப்பான் அல்ைது 
புழகயூட்டி (Smoker) ்பான்ைழவ 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ைன. இவறைால் நவீன 
்தனீ வளரப்பு வமன்்மலும் வளரச்சி 
அழைநது இருப்பழத இன்று நாம் 
காண்கி்ைாம்.

இந்தியாவில நதனீ ெளர்ப்பு
 இநதியாவில் ்தனீக்கழள 

நக�க்கூடிய ம� சட்ைஙகளில் வள�ப்ப 
தறகான முதல் முயறசி 1882 ஆம் 
ஆண்டில் வஙகாள்ததிலும் பின்னர 
1883-84 இல்   பஞ்சாபிலும் வசய்யப் 
பட்ைது. வதன்னிநதியாவில், வ�வ. 
நியூட்ைன் (Rev. Newton) 1911-1917 
ஆம் ஆண்டில் ் தனீ வளரப்பவரகளுக்கு 
பயிறசியளி்ததார மறறும் ் தனீக்களுக்கு 
இழையிைான இழைவவளி பறறிய 
வகாள்ழகயின் அடிப்பழையில் பூரவீக 
்தனீ ஏபிஸ வச�ானாவுக்கு (Apis 
cerana indica) ஒரு வசயறழக ் தன் 
கூடு ஒன்ழை உருவாக்கினார (இது 

பிறகாை்ததில் அவ�து வபய�ால் 
"நியூட்ைன் ழைவ" என்று 
அழைக்கப்பட்ைது). 1917 ஆம் ஆண்டில் 
திருவிதாஙகூர மாநிை்ததிலும் (இப்்பாது 
வகாச்சின்) 1925 இல் ழமசூரிலும் 
்தனீ வளரப்பு வதாைஙகப்பட் ைது. 
ஹிமாச்சை பி�்தச்ததில் நவீன ் தனீ 
வளரப்பானது, 1934 இல் குலுவிலும் 
1936 இல் காஙக்�ாவிலும் வதாைஙகியது. 
கவரச்சியான ் தனீ ஏபிஸ வமல்லிிஃவப�ா 
(Apis mellifera) இநதியாவில் 
முதன்முதலில் 1962 ஆம் ஆண்டில் 
நாகி்�ாட்ைா பாக்வானில் (Nagrota 
Bagwan) (முன்னர பஞ்சாப் 
மாநிை்ததிலும் இப்்பாது இமாச்சை 
பி�்தச்ததிலும்) வவறறிக�மாக 
அறிமுகப்படு்ததப்பட்ைது, ஏவனனில் 
இநத ்தனீ அதிக ்தழன உறப்ததி 
வசய்யும் திைழனக் வகாண் டுள்ளது. 
தற்பாது இநத ்தனீ இனங 
கள் இ�ண்டும் நவீன ் தனீ வளரப்பில் 
பயன்படு்ததப்பட்டு வருகின்ைன, ் மலும் 
காட்டு ்தனீக்களிலிருநது   ஏபிஸ 
்ைாரசாட்ைா (Apis dorsata) மறறும் 
ஏபிஸ ிஃப்்ளாரியா (Apis florea) 
நிழைய ் தன் ் சகரிக்கப்படுகின்ைன. 
இநதியா நான்கு வழக ் தனீக்களிலிருநது 
ஆண்டு்தாறும் சுமார 70,000 வமட்ரிக் 
ைன் ்தழன உறப்ததி வசய்கிைது. 

-வதாடரும்...
கட்டுழ�யாளர: 

பா. பதமபிரியா 
முதுநிழை ்வளாண் மாணவி, 

பூச்சியியல் துழை,
அண்ணாமழைப் பல்கழைக்கைகம், 

சிதம்ப�ம். 
மின்னஞ்சல்:  

priyabaluagri@gmail.com
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பை ஈக்கள், வபாதுவாக ் பக்்ைாசீ�ா 
(Bactocera sp.) என்ை 

்பரின்தழதயும், டிப்டீ�ா (Diptera) 
வகுப்ழபயும் சாரநதழவயாகும். இதில் 
4000 - க்கும் ்மறபட்ை பை ஈக்கள் 
உள்ளன. இவறறுள் 250 இனஙகள் 
வபாளாதா� முக்கிய்ததுவம் வாய்நததாக 
கருதப்படுகிைது. ் மலும் இது உைகின் 
பை பகுதிகளில், வவப்ப மண்ைைம் மறறும் 
மித வவப்ப மண்ைை பகுதிகளில் 
அதிகமான தாக்க்தழத 
ஏறபடு்ததிக்வகாண்டிருக்கின்ைது. 
இப்பூச்சியானது அவமரிக்கா, கிைக்கு 
ஆப்பிரிக்கா, வதன் கிைக்கு ஆசியா, 
வதறகு சீனா, வைக்கு ஆஸதி்�லியா, 
ழதவான், ஜப்பான் மறறும் இநதியா 
்பான்ை அழன்தது நாடுகளிலும் ப�வி 
காணப்படுகிைது. ்பக்ட்்�ாசீ�ா 
குக்கரபிட்்ை (Bactocera cucurbitae) 
என்ை பூச்சியானது, 81-க்கும் ் மறபட்ை 
தாவ� வழககழள தாக்கக் கூடியது 
குறிப்பாக குக்கரபிட்்ைசி்ய/பூசணி 
வழக குடும்ப்தழத சாரநத பூசணி, 
தரபூசணி, பாகறகாய், முைாம் பைம், 
புைழை, சுழ�க்காய் மறறும் வவள்ளரி 
்பான்ை அழன்தது தாவ�ஙகழளயும் 
தாக்கக் கூடியது. இப்பூச்சியானது 
பைஙகழள அழுகச் வசய்து 30-100% 
வழ� வருமான இைப்ழப ஏறபடு்ததக் 
கூடியதாகும்.

தாக்குதலின் அறிகுறி்கள்:
 முட்ழையிலிருநது வவளிவநத, 

கால்களறை பை ஈக்களின் புழு 
வானது, பைஙகழள துழள்தது உட் 
பகுதியில் உள்ள திசுக்கழள உண் 
ணும் மறறும் தாக்கப்பட்ை பைஙகள் 
அழுகி, முதிரச்சி அழைவதறகு 

முன்பாக உதிரநதுவிடும். 
 தாக்கப்பட்ை பைஙகளிலிருநது 

பழுப்பு நிை்த தி�வம் வடியும் மறறும் 
காய்கள் உருக்குழைநது 
காணப்படும்.

பழ ஈக்்களின் ொழ்க்ம்க சுழற்சி:- 
முட்ழை:- வபண் தாய்ப் பூச்சியானது, 

முட்ழைகழள பைஙகளின் மீது, 
முட்ழையிடும் உறுப்புகளின் மூைம் 2-4  
மி.மி ஆை்ததில் தனி்ததனியாக ழவக்கும். 
முட்ழையானது வவளிறிய மஞ்சள் 
நிை்ததில் காணப்படும். முட்ழையின் 
காைமானது ் காழை காை்ததில் 1-நாளும் 
குளிர காை்ததில் 6-9 நாட்களும் ஆகும். 

புழு:- புழுக்கள் கால்களறறு, 
அழுக்கழைநத வவண்ணிை்ததில் 
பை்ததிறகுள் காணப்படும். புழுவின் 
காைம் முடிய 3- 21 நாட்கள் வழ� 
வபாதுவாக எடு்தது வகாள்ளும். 
காைநிழைகளுக்கு ஏறைவாறு வாழ்நாள் 
காை்தழத மாறறிக் வகாள்ளும்.

கூட்டுப்புழு:- முழுவளரச்சியழைநத 
புழுக்கள் மண்ணில் விழுநது கூட்டுப்புழு 

பழ ஈக்்களால தாக்்கப்படட பழங்கள்

தர்பூசணியில் பழ ஈ தோககுதலும் னமைோணலமயும்
பூச்சி னமைோணலம 
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வாக மாறுகிைது.கூட்டுப்புழுவிலிருநது 
தாய்ப்பூச்சி வவளிவ� 6-10 நாட்கள் 
எடு்ததுக் வகாள்கின்ைது.  

தாய்ப்பூச்சி:- ஒரு சிறிய குளவி 
்பான்று காணப்படும். இைக்ழககள் 
நிைமறைழவயாகவும் அதன் முட்ழையிடும் 
உறுப்பு ஊசி்பான்று கூரழமயாகவும் 
காணப்படும். பின் இைக்ழகயில் உள்ள 
குறுக்கு ந�ம்பு ்காடுகள் காவி 
நிை்ததிலும் காணப்படும். அதன் முதுகுப் 
பகுதியின் ் மல்புைம் சிவப்புைன் மஞ்சள் 
கைநத நிைமாகவும் காணப்படும்.

முழுழமயான வாழ்க்ழக சுைறச்சிழய 
முடிக்க 3-5 வா�ம் எடு்ததுக் 
வகாள்கின்ைது.

இநத பை ஈயானது குளிர 
காைஙகளில் இழைக்கு அடியில் 
மழைநதும், ்காழை மறறும் 
மழைக்காைஙகளில் வவளி வநது அதிக 
தாக்க்தழதயும் ஏறபடு்ததும். இப்பூச்சிகள் 
மழைக்காைஙகளில் (ஜுழை-ஆகஸட்) 
அதிகமான தாக்க்தழத ஏறபடு்ததும்.

நைைாணமை ெழிமுமற்கள்:- 
 பை ஈக்களின் எண்ணிக்ழக 

்காழை காை்ததில் குழைவாகவும், 
மழைக்காைஙகளில் அதிகமாகவும் 
காணப்படும். என்வ பயிர நடும் 
காை்ததிழன இதறகு 
தகுநதாற்பாை மாறறி அழம்தது 
நை ்வண்டும்

 பை ஈக்களால் தாக்கப்பட்ை 
பைஙகழள வயலிலிருநது ் சகரி்தது 
அழிக்க ்வண்டும்.

 ்காழைஉைவு வசய்வதன் மூைம், 
கூட்டுப் புழுவானது தழ�க்கு 
்ம்ை வநது பைழவகளுக்கு 
உணவாகும். 

 ்வப்ப எண்வணய் கழ�சழை 3% 
வதளிப்பதன் மூைம், முட்ழையிை 
விைாமல் பை ஈக்கழள வி�ட்டி்த 
தடுக்கைாம்.

 பாலிதீன் ழபகள் (அ) ்பப்பர 
ழபகழள, வகாண்டு பைஙகழள 
மூடி ழவப்பதன் மூைம் ஈக்கள் 
முட்ழையிடுவழத தவிரக்கைாம்.

 வம்ததில் யூஜினால் என்ை வபாறிழய 

தர்பூசணியில பழ ஈக்்கள் வைத்தில யூஜினால வபாறி



13இதழ் - 10, ஆடி

(25 வீதம்/ வைக்ைர) அழம்தது 
தாய்ப்பூச்சிழய கவரநது 
அழிக்கைாம். 

 வவல்ைப்பாகு உைன் மிழதல் 
வைமட்ைான் 25 EC  - 1மிலி/லி 
எடு்தது வகாண்டு பைஙகள் பழுப்ப 
தறக்கு முன்  வதளிக்க்வண்டும். 

 பீரக்கன் காழய கவரச்சிப்பயி�ாக 
பயிரிட்டு, அதன் இழையின் 
அடியில் ்சரும் ஈக்கழள 0.15 %, 

காரபரில் 50WP அல்ைது 0.1 %, 
மிழதல் வைமட்ைான் 25 EC 
வதளி்தது அழிக்கைாம்.

 வம்தழதல் யூஜினால் + காரபரில் 
50 WP இ�ண்ழையும் சம அளவு 
கைநது (1:1), ஒவவவாரு பாலி்ததீன் 
ழபகளில் 10 மி.லி அளவுக்கு 
எடு்தது நச்சுப்வபாறியாக 
வைக்்ைருக்கு 25 ழவக்க 
்வண்டும்.

்கடடுமரயாளர்்கள்:

சூரியா . ெ 
முதுநிழை ்வளாண் மாணவர (பூச்சியியல் துழை), ்வளாண்ழமக் கல்லூரி 
மறறும் ஆ�ாய்ச்சி நிழையம், தமிழ் நாடு ்வளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம், 
கிள்ளிகுளம், தூ்ததுக்குடி, மின்னஞ்சல்: suriyaento23@gmail.com 

முனை்வர்  செ. செகர் 
உதவிப் ்ப�ாசிரியர (பூச்சியியல் துழை), ஆர. வி. ஏஸ ்வளாண்ழம 

கல்லூரி, தஞ்சாவூர. மின்னஞ்சல்: sekar92s@gmail.com 

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

6இதழ் - 03, வைகாசி

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

6இதழ் - 03, வைகாசி

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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முட்ழை அமி்னா அமிைம் தாவ�்ததிறகு 
மிகச் சிைநத ஊட்ைச்ச்ததாக 

அழமகிைது மறறும் இழவ மண்ணின் 
வள்தழதப் பாதுகா்தது பயிரின் 
வளரச்சிக்கு உதவுகிைது.

நதமெயான வபாருட்கள் 
 10 - முட்ழை 
 20 எலுமிச்ழச பைச்சாறு 
 250 - கி�ாம் வவல்ைம்.

தயாரிப்பு முமற:
 முதலில் 20 பழு்தத எலுமிச்ழசழய 

பிழிநது ஒரு பிளாஸடிக் வகாள் 
கைனில் எடு்ததுக் வகாள்ளவும்.

 பின்பு அநத எலுமிச்ழச சாறறில் 
ப்தது முட்ழைகழள நன்கு 
மூழ்குமாறு ப்தது நாட்கள் ழவக்க 
்வண்டும்.

 ப்தது நாட்களுக்குப் பிைகு 
முட்ழைகழள நன்கு உழை்தது 
அதனுைன் 250 கி�ாம் 
வவல்ை்தழத ்சர்ததுக் 
வகாள்ளவும். இநத கைழவழய 
ப்தது நாட்கள் வழ� 
ழவக்க்வண்டும்.

 ப்தது நாட்களுக்குப் பிைகு தி�வ 
பகுதிழய தனி வகாள்கைனில் 
வடிகட்டி அழத பயிரின் ் மறப�ப்பில் 
வளரச்சி ஊக்கியாக வதளிப்பதறகு  

பயிரின் மகசூலை அதிகரிகக முடலடை அமின�ோ அமிைம்
சத்து னமைோணலம
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்கடடுமரயாளர்்கள்:

பயன்படு்ததைாம்.

பயன்படுத்தும் முமற : 
1 முதல் 2 மில்லி வழ� முட்ழை 

அமி்னா அமிை்தழத எடு்ததுக் 
வகாண்டு அழத ஒரு லிட்ைர 

தண்ணீரில் கைநது வதளிப்பதறகு 
பயன்படு்ததைாம்.

�ன்மை்கள்:
 முட்ழை அமி்னா அமிைம் ஒரு 

நல்ை அஙகக தி�வ உ�மாகும். இது 
பயிரின் ்மறப�ப்பில் வதளிப்பதால் 
பயிரகளின் வளரச்சி காை்ததில் 
வளரும் திைழன 
்மம்படு்ததுகின்ைது.

 பின்பு இழவ பயிரின் மகசூல் 
அதிகரிப்பதுைன் கீழ�கள் மறறும் 
காய்கறிகளின் நறுமண்தழதயும் 
அதிகரிக்கின்ைது.

 முட்ழை அமி்னா அமிை்தழத 
பயிரின் ்மறப�ப்பில் வதளிப்பதன் 
மூைம் ஊட்ைச்ச்தது வீணாவழத 
தவிரக்க முடிகிைது.

 இவவாறு இயறழக வளஙகழளப் 

பயன்படு்ததுவதன் மூைம் 
ஒட்டுவமா்தத சாகுபடி வசைழவக் 
குழைக்கிைது.

 இது மண்ணுக்கு நன்ழம பயக்கும் 
நு ண் ணி யி ரி ன ங க ழ ள 
உருவாக்குகிைது.

 முட்ழை அமி்னா அமிைம் பயிரின் 
தறகாலிக ஊட்ைச்ச்தது 
பறைாக்குழைழய சமாளிக்க 
உதவுகிைது.

ெ. ச்வ. ்வர்ஷ்னி , 
முழனவர பட்ை படிப்பு மாணவி (உைவியல் துழை),  

தமிழ்நாடு ்வளாண்ழமப் பல்கழைக்கைகம், ்காயம்பு்ததூர.  

மின்னஞ்சல்: varshuagri08@gmail.com 

மு. தமிழரசி, 
முழனவர பட்ை படிப்பு மாணவி (பயிர இனப்வபருக்கம் 

மறறும் ம�பியல் துழை), தமிழ்நாடு ்வளாண்ழமப் 

பல்கழைக்கைகம், ்காயம்பு்ததூர.
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கைநத சிை ஆண்டுகளாக வன 
விைஙகுகள் மறறும் மனிதரகள் 

இழையிைான ் மாதல்கள் நமது நாட்டில் 
வபருகி வருகிைது. குறிப்பாக நமது 
நாட்டில் உள்ள பருவ மாறறு பி�ச்சழனகள் 
கா�ணமாக வனஙகளில் ஏறபடும் 
மாறைஙகள், வதாழில் வளரச்சி என்ை 
்பாரழவயில் வதாைரச்சியாக காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டு வரும் சூைலில் வன 
விைஙகுகள் தஙகளின் உணவு, தண்ணீர 
மறறும் குடியிருப்பு்த ்தழவகழள 
கரு்ததில் வகாண்டு வன நிைஙகளுக்கு 
அருகில் உள்ள நிைஙகளில் தஙகளது 
நைமாட்ை்தழத அதிகரிக்கும் ் பாது வன 
விைஙகுகள் மறறும் மனிதரகள் 
(Animals Vs Human beings) 
இழை்ய ்மாதல்கள் உருவாகிைது. 
இதனால் வன நிைஙகளுக்கு அருகில் 
உள்ள விவசாய நிைஙகளில் சாகுபடி 
வசய்யும் பயிரகழள வன விைஙகுகள் 
தஙகளின் உணவு்த ் தழவழய கரு்ததில் 
வகாண்்ை உண்ண வரும் ்பாது 
்மாதல்கள் துவஙகுகிைது. 

இ்ததழகய நழைமுழை சூைலில் 
விவசாயிகள் வவடிப் வபாருட்கள், 
துப்பாக்கிகள், ஆயுதஙகழள வகாண்டு 
தஙகளது ் வளாண் உயிர வபாருட்கழள, 
உயிர மறறும் உழைழமகழள பாதுகாக்கும் 
முயறசிகழள பை வனச் சட்ைஙகள் 

மறறும் சுறறுச்சூைலுக்கு எதி�ாக ் பாய் 
முடிகிைது. இ்ததழகய நழைமுழை 
சூைலில் ்க�ளா மாநிை விவசாயிகள் 
காட்டு எருழமகள் மறறும் முள்ளம் 
பன்றிகளிைமிருநது (Porcupines) 
தஙகளது ் வளாண் மறறும் ் தாட்ைக்கழை 
விழளப்வபாருட்கழள பாதுகாக்க 
்மறவகாண்டுள்ள இப்புதிய ் வளாண் 
முயறசிகள் நமது நாடு முழுவதும் உள்ள 
விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ை 
வழிகாட்டியாக உள்ளது.

ந்கரளா ைாநிை ென 
விெசாயி்களின் புதிய முயற்சி்கள்:

்க�ளா மாநிை்ததில் உள்ள ் காழிக் 
்காடு மறறும் வயநாடு பகுதிகளில் 
உள்ள மழை பி�்தசஙகளில் விவசாயி 
களின் நிைஙகளில் அதிகப்படியான 
காட்டு எருழமகள் மறறும் முள்ளம் பன்றி 
கள் கடுழமயான ் சதஙகழள ஏறபடு்தது 
கிைது. இதழன தடுக்க முள்்வலிகள் 
மறறும் தடுப்புகள் ்பாைப்பட்ைாலும் 
அழவ ் பாதுமான பயன்கழள தருவது 
கிழையாது. இ்ததழகய நழைமுழை 
சூைலில் புதியதாக இ்ததடுப்புகளில் 
பழைய ் சழைழய சுறறி ழவக்கும் ் பாது 
அதழன தாண்டி வன விைஙகுகள் 
வருவது கிழையாது. இதனால் வாழை, 
ம�வள்ளிக்கிைஙகு மறறும் பை 

னகரேோவில்  
வ� விைஙகுகலே 
தடுப்பதில் புதிய 
னவேோண யுகதிகள்

புதிய யுகதி
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்தாட்ைக்கழைப் பயிரகள் வன 
விைஙகுகளால் ஏறபடும் ்சத்ததில் 
இருநது பாதுகாக்கப்படுகிைது. 

இப்புதிய பாதுகாப்பு முழையால் 
சுறறுச்சூைலுக்கு எநதவிதமான பாதிப்பும் 
கிழையாது. தற்பாது வனப் பகுதிகளுக்கு 
அருகில் ் தாட்ைக்கழை மறறும் விவசாய 
பயிரகழள சாகுபடி வசய்யும் ்க�ளா 
விவசாயிகள் இநத புதிய எளிய 
முழையான பழைய புைழவகழள அல்ைது 
்சழைகழள தடுப்புகளுைன் ்சர்தது 
சுறறி பாதுகா்தது தஙகளது விவசாய 
விழளப் வபாருட்கழள பாதுகா்தது 
வருகின்ைனர. இப்புதிய பயிர பாதுகாப்பு 
முழை மிகவும் வசைவு குழைநததாகவும், 
விவசாயிகளின் நைன்கழள 
பாதுகாப்பதாக உள்ளதால் ்வளாண் 

மறறும் வன்த துழை அதிகாரிகள் 
இப்புதிய வன விைஙகுகழள தடுக்கும் 
முழைக்கு அதிகளவு ஊக்கம் வைஙகி 
வருகின்ைனர. இவவாறு ்க�ளா 
மாநிை்ததில் விவசாய விழளப் 
வபாருட்கழள மறறும் வன விைஙகுகழள 
பாதுகாப்பதிலும், மனிதரகள் மறறும் 
வன விைஙகுகள் இழை்ய  ஏறபடும் 
்மாதல்கள், உயிர இைப்புகழள தடுப்பதில் 
்க�ளா விவசாயிகளின் மிகவும் குழைநத 
வசைவிைான இப்புதிய வன விைஙகுகள் 
தடுப்பு முழைழய நமது நாட்டின் 
அழன்ததுப் பகுதி விவசாயிகளும் 
பின்பறறி தஙகளின் ் வளாண் விழளப் 
வபாருட்கழள வன விைஙகுகளிைம் 
இருநது எளிதான முழையில் 
பாதுகாக்கைாம் என்பதில் சந்தகமில்ழை.

கட்டுழ�யாளர:

முனை்வர். தி. ராஜ் பிரவின், 
இழணப் ்ப�ாசிரியர, ்வளாண் விரிவாக்க்ததுழை, 

அண்ணாமழைப் பல்கழைக்கைகம்.  
மின்னஞ்சல்: trajpravin@gmail.com

வடிவமைப்பு

ஸடைோர் வீரோ, சேலம்
மு.பெயரோஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின் ஊடைகக குழு
பசல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இதழுககு விேம்பரம் பகோடுகக 99407 64680
என்ற வோடஸஅப் எணணிற்கு பதோடைர்பு பகோள்ேைோம்.
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கலே னமைோணலம

மக்காச்்சாளப் பயி�ானது தமிைக்ததில் 
முக்கியமாக ்காழவ, ஈ்�ாடு, 

திருப்பூர, கள்ளக்குறிச்சி மறறும் 
விழுப்பு�ம் மாவட்ைஙகளில் இைழவயிலும்,  
வப�ம்பலூர, ் சைம், திண்டுக்கல், ் தனி 
மறறும் வதன் மாவட்ைஙகளில் 
மானாவாரியிலும் சுமார 1.5 ைட்சம் 
வைக்ைரில் பயி�ைப்படுகிைது. ஆனால் 
மறை மாநிைஙகழள விை உறப்ததி 
குழைவாக உள்ளது. அதறகான 
கா�ணஙகள்

1.  மானாவாரியாக பயிரிடுதல்

2. பழைய வதாழில்நுட்ப்தழத்ய 
சாரநதிரு்ததல் மறறும் இ�கம் 
்தரவு

3. நிரணயக்கப்பட்ை அளவில் 

மக்காச்்சாள வசடிழய ப�ாமரிக்க 
இயைாழம

4. கழளகள் மறறும் பழைப்புழு 
தாக்குதல்

்கமள்கள்:
விவசாயிகள் மக்காச்்சாள விழத 

ஊன்றியவுைன், கழளயும் 
மக்காச்்சாளமும் ்சரந்த முழளக்க 
ஆ�ம்பிக்கிைது. கழளயானது 
மக்காச்்சாள்ததுைன் நீர, ஊட்ைச்ச்தது 
மறறும் சூரிய ஒளி ்தழவகளுக்காக 
்பாட்டியிடுகிைது. விவசாயிகள் 30-35 
நாட்கள் வழ�யில் எநத விதமான கழளக் 
கட்டுப்பாடும் வசய்யவில்ழைவயன்ைால் 
அதிக மகசூல் இைப்பு ஏறபடும். 
விவசாயிகள் கழளழயக் கட்டுப்படு்தத 

மககோச்னசோேப் பயிரில் கலே னமைோணலம
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முயன்ைால், ழகக்கழள எடுக்க - 
ரூ.6000 / ஏக்கருக்கு என்ை அளவிலும், 
கழளக்வகால்லிக்கு - ரூ.1500 / 
ஏக்கருக்கு வசைவும் ஆகின்ைது.

ைக்்காச்நசாள ்கமளக்வ்காலலி
 வசடி முழுவதும் ஊடுருவி 

வசயல்படும் திைன்

 அகன்ை இழை மறறும் புல் வழகக் 
கழளகழள்த திைழமயாகக் 
கட்டுப்படு்ததும்.

 இக்கழளக்வகால்லி கழளகளின் 
பச்ழசய்ததிழன அழி்தது, பழுப்பு 
நிைமாக மாறறி, இறுதியாக 
கழளயானது காயநது ்பாகிைது.

மருநது பயன்படு்தத ்வண்டிய அளவு

 115 வைம்்பாட்�யான் 42% + 400 
கி�ாம் அட்�சின் + 400 மி.லி. 
ஆக்டி்வட்ைர ஆகியவறழை 
முழை்ய 6:1:6 (லிட்ைர 
தண்ணீரில்) என்த தனி்ததனியாக 
கழ�்தது ழவ்ததுக்வகாள்ளவும்.

 பின்பு ்மறவசான்ன வரிழசப்படி 
ஒன்றுைன் ஒன்ழை கைநது 
(ஆக்டி்வட்ைர கழைசியாக) 13 
லிட்ைர வகாண்ை மருநது கைழவ 
கிழைக்கும்.

 இம்மருநது கைழவயிலிருநது 
ஒவவவாரு முழையும் ஒரு லிட்ைர 
வீதம் 13 ் ைஙக்கிறகு (150 லிட்ைர 
தண்ணீரில்) கைநது வதளிக்க 
்வண்டும்.

பயன்படு்தத ்வண்டிய ்ந�ம்

 விழதப்புக்கு பின்பு 12-15 
நாட்களில்-மண்ணில் தகுநத 
ஈ�ப்பதம் மிக முக்கியம்  (அல்ைது) 

புதிதாக முழளக்கின்ை மறறும் 4-6 
இழைகள் வகாண்ை கழளகள் 
இநத சூைலில் வதளிக்கைாம்.

பரிநதுழ�கள்

 வைம்்பாட்�யாழன அட்�சினுைன் 
்சர்தது வதளிக்க ்வண்டும்.

 மக்காச்்சாள்தழத்த வதாைரநது 
காய்கறிகள் பயிரிடுவதாக 
இருநதால், அட்�சினின் உப்யாகம் 
தவிரக்கப்பை ்வண்டும்.

 வைம்்பாட்�யான் ்காழ�யின் 
வளரச்சிழய ஒ�ளவு தடுக்கும், 
அவறழை முறறிலும் கட்டுப்படு்தத 
இயைாது.

ைக்்காச்நசாள 
்கமளக்வ்காலலியின் 

�ன்மை்கள்
 பயன்படு்ததுவது சுைபம்

 நீண்ை காை கழளக் கட்டுப்பாடு 
(25-30 நாட்கள்)

 குழைநத வசைவு, கழள வரும் 
முன்பாக அல்ைது புதிதாக 
முழளக்கின்ை கழளகழளக் 
கட்டுப்படு்ததும்

 கழளகழளக் கட்டுப்படு்ததப் 
படுவதன் மூைம் பூச்சி மட்டும் 
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்நாய் கா�ணிகள் கழளகள் மூைம் 
ப�வுவழத தடுக்க முடியும். 

கழளக்வகால்லி வதளிக்கும் ் பாது

வசய்ய நெணடியமெ
 வைம்்பாட்�யான் மறறும் ஆக்டி 

்வட்ைழ� அட்�சினுைன் பரிந 
துழ�க்கப்பட்ை அளவில் உப்யாகிக் 
கவும்.

 மண்ணில் கால் பதியும் அளவிறகு 
ஈ�ப்பதம் இருப்பது முக்கியம்

 ஒரு ஏக்கருக்கு ்தழவயான 
மருநது மறறும் 150-200 லிட்ைர 
தண்ணீர.

 விழதப்புக்கு பின்பு 12-15 
நாட்களில் / 2-4 இழைகள் 
வகாண்ை கழளகள்.

 கழளக்வகால்லி மட்டும் தனியாக 
பயன்படு்ததவும்.

 மருநது வதளி்தத பின்பு 2-3 மணி 
்ந�ம் மழை இல்ைாமல் இருப்பழத 
உறுதி வசய்ய ்வண்டும்.

 தட்ழைவிசிறி / விழச்தவதளிப்பு 
முழனகள் (நாஸல்) வபாரு்ததப்பட்ை 

ழக்தவதளிப்பாழன்ய பயன்படு்தத 
்வண்டும்

வசய்யக்கூடாதமெ
 பரிநதுழ�க்கப்பட்ை அளழவ விைக் 

குழைநத அளவி்ைா அல்ைது 
அதிக அளவி்ைா வதளிக்கக் 
கூைாது.

 மண்ணில் தகுநத ஈ�ப்பதம் 
இல்ைாத ் பாது மருநது வதளிப்பழத 
தவிரக்கவும்

 விழதப்புக்கு முன்்ப மருநது 
வதளிக்கக் கூைாது

 நன்ைாக வளரநத கழளகள் மீது 
வதளிப்பழத்த தவிரக்கவும்

 பவர ஸபி்�யர பயன்படு்ததுவழத்த 
தவிரக்கவும்.

 எநதவித மருநழதயும், கழளக் 
வகால்லியுைன் கைநது வதளிக்கக் 
கூைாது

 காறறில் (drift) அடி்ததுச் 
வசல்ைப்படுவழத்த தவிரக்கவும்.

 வைம்்பாட்�யானுைன் ஆக்டி 
்வட்ைழ� துவக்க்ததில் கைப்பழத்த 
தவிரக்கவும்.

்கடடுமரயாளர்்கள்:

முனை்வர். ஆ. குழநனதச்வல பிளனளை, 
வதாழில்நுட்ப வல்லுநர, ்கா்த்�ஜ் அக்்�ாவவட் லிட்,  
திருச்சி. மின்னஞ்சல்: kuzhandhai635@gmail.com 

மு. செயராஜ், 
உதவிப் ்ப�ாசிரியர (உைவியல்), வதான் ்பாஸ்கா  
்வளாண்ழமக் கல்லூரி, சகாய்த்தாட்ைம், இ�ாணிப்்பட்ழைமாவட்ைம்.  
மின்னஞ்சல்: jayarajm96@gmail.com
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கழ�யானின் தீழமகள் குறி்தது 
அறிநத பைருக்கும் கழ�யான் 

தீவனமாகப் பயன்படும் என்ைால் 
ஆச்சரியமாக்ததா்ன இருக்கும். 
நாட்டுக்்காழி வளரப்பவரகளுக்கு 
கழ�யான் சிைநத உணவாக 
பயன்படுகின்ைது. ்காழிகளுக்கு 
கழ�யான் சிைநத பு�தச்ச்தது மிக்க 
உணவாகும். உைல் வளரச்சிழத 
மாறை்ததுக்கு பு�தச்ச்தது அவசியம் 
்தழவ. கழ�யான் உறப்ததி வசய்வது 
வசை்வ இல்ைாத ஒரு    வதாழில்நுட்பச் 
வசயைாகும்.

100கி ்கமரயானில 
அடஙகியுள்ள சத்துக்்கள்;    

1.பு�தம் - 36%

2.வகாழுப்பு - 44.4%

3. சக்தி (Energy) - 560 க்ைாரி

இ்ததுைன் சிைவழக கழ�யான்களில் 
வளரச்சி ஊக்கி (Growth promoter) 
என்னும், உைல் வளரச்சிக் கூட்டுப் 
வபாருள் உள்ளதால் வளரச்சி விகிதம் 
15% அதிகமாகின்ைது. கழ�யான் வவப்ப 
நாடுகழளச் ் சரநதப் பூச்சியாகும். இது 
இ�வில் மட்டும் வசயைாறறும் 
உயிரினமாகும். இழவ நாரப் 
வபாருட்களிழன உண்டு வாழும். 
கழ�யான்களில் பைவழக உண்டு. 
ஈ�க்கட்ழைக் கழ�யாழன்த (Dandy 
wood termites) தான் நாம் எளிதாக 
உறப்ததி வசய்ய முடியும்.

நதமெயான வபாருட்கள்; 
1.  ஒரு பழைய பாழன

2.  கிழிநத ்காணி/சாக்கு

3.  காய்நத சாணம்

4.  கநதல் துணி, இறறுப்்பான கட்ழை, 
மட்ழை, காய்நத இழை, ஓழை 
்பான்ை நாரப்வபாருட்கள், வசம்மண், 
கழ�யான் புறறில் இருநது மண்.

5.  ழவக்்கால்.

்ம்ை குறிப்பிட்டுள்ள வபாருட்கழள 
வாய் அகைமான, மண்பாழனயில் 
அழு்ததி ழவ்தது, சிறிது தண்ணீர 
வதளி்தது வீட்டிறகு வவளி்ய, 
ஒதுக்குப்புைமாக ஒரு இை்ததில் கவிழ்்தது 
ழவக்க ்வண்டும். மாழை ்ந�்ததில், 
இநதப் பாழனழய ழவ்தது விட்ைால், 
மறுநாள் காழை அதிக அளவில் 
கழ�யான் உறப்ததி ஆகிவிடும். 
தாய்க்்காழி உதவியுைன் குஞ்சுகள் 
உைனடியாக எல்ைா கழ�யான்களிழனயும் 
தின்றுவிடும்.

ேோடடுகனகோழி தீவ�த்திற்கு  
கலரயோன் உற்பத்தி பசயதல்

கோல்ேலடை னமைோணலம
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ஒரு பாழனயில் ் சரும் கழ�யான் 
10-15 குஞ்சுகளுக்கு ்பாதுமானது. 
கிழைக்கும் கழ�யானின் அளவு 
இை்ததிறகு இைம் மாறுபடும். வசம்மண் 
பகுதியில் அதிகம் கிழைக்கும். அதிகம் 
்தழவ என்ைால் ஒன்றுக்கு ்மல் 
எ்ததழன பாழனகள் ் வண்டுமானாலும் 
கவிழ்்தது ழவக்கைாம். மக்கள் கழ�யான் 
உறப்ததிழய காைஙகாைமாக ்காழிக் 
குஞ்சு்த தீவன்ததிறகாக வசய்தாரகள். 
இ்தவதாழில்நுட்ப்தழத அறிவியல் 
்நாக்கில் பாரக்கைாம்.

குறிப்பு;
1. அழை மழை வபய்யும் ்பாது, 

கழ�யான் உறப்ததி ஆகாது.

2. எறும்புகள் கழ�யானுக்கு எதிரி 
என்பதால், எறும்புப் புறறு இருக்கும் 
இைஙகளில் கழ�யான் உறப்ததி 
ஆகாது.

3. பயிரகளுக்கு பூச்சிக்வகால்லி 
மருநது அடி்தத சமய்ததில் 
கழ�யான் உறப்ததி ஆகாது.

4. ்காழிகள் கழ�யான்கழள உண்ை 
வுைன் தண்ணீர வகாடுக்கக்கூைாது.

�ன்மை்கள்;
கழ�யான் உறப்ததிக்கு என்று 

பாழன கவிழ்்ததும் ் பாது கழ�யான்கள் 
வீடுகள், வீட்டுப் வபாருட்கள் மறறும் 
ம�ஙகழள தாக்குவதில்ழை. 

பாழனயிலிருநது எழும் ஒரு வழக 
வாசழன கழ�யான்கழள கவரநது 
ஈரக்கும். ஆக்வ மறை இைஙகழள்த 
தாக்குவதில்ழை. பாழனயில் ழவக்கும் 
நழனநத வபாருட்கள் மறறும் சாணம் 
கழ�யான்களுக்கு மிக பிடி்ததழவ 
ஆகும். 

கழ�யாழனப் பிடி்தது 
அழிப்பதறக்குப் பதில் ் காழிக் குஞ்சுக்கு 
தீவனமாகக் வகாடு்தது விடுகி்ைாம். 
அடு்தது கழ�யாழன ஒழிக்க கடுழமயான 
பூச்சிக் வகால்லிகழளப் பயன்படு்ததும் 
்பாது சுறறுச்சூைல் பாதிக்கப்படுகிைது. 
இவவாைாக ம�ம் மறறும் வீட்டுப் 
வபாருட்களுக்கு தீஙகுயிரியாக விளஙகும் 
கழ�யாழன சுறறுச்சூைலுக்கு எவவித 
பாதிப்புமின்றி கட்டுப்படு்தத ்காழி 
களுக்கு சுழவயான பு�தச்ச்தது மிகுநத 
தீவனமாக பயன்படு்ததைாம். இதனால் 
தீவனச் வசைவுகள் கட்டுப்படும்.

கண்ணன்.கூ, 
இளநிழை ்வளாண்ழம நான்காம் ஆண்டு மாணவர,  
கும�குரு ்வளாண்ழம கல்வி நிறுவனம்,  
சக்தி நகர, ஈ்�ாடு.  
மின்னஞ்சல்: kannanslm2016@gmail.com

கட்டுழ�யாளர: 
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"ஆடிப்பட்ைம் ் தடி விழத" என்பது 
பைவமாழி. ஆடி மாத்ததில் ஓரிரு 

முழை தண்ணீர பாய்ச்சினால் ் பாதும், 
பு�ட்ைாசியில் இருநது வதாைரச்சியாக 
கிழைக்கும் மழையின் உதவியால் பயிர 
வளரநதுவிடும் என்பதால்தான் இப்படி 
நம் முன்்னாரகள் வசால்லி ழவ்ததாரகள். 
மண்ணில் விழும் விழதகள் முழுழமயாக 
முழளக்க்த ் தழவயான அருழமயான 
தட்பவவப்ப சூழ்நிழை நிைவும் மாதம் 
ஆடி மாதம் ஆகும். ஆடி 18-ம் ் ததியும், 
அதறகுப் பிைகு விழதக்கும் விழதகள் 
நன்ைாக முழளக்கும். தண்ணீர பாய்ச்சி 
பயிர வசய்வவதன்ைால் இநதப்பை்ததில் 
குறுழவ சாகுபடியில் வநல் விழதக்க 
வதாைஙகுவாரகள். ஆனால், மானாவாரி 
பயிரகளுக்கு ஆடிப்பட்ைம் மிகவும் சிைநத 
பட்ைமாகும்.

�டவுக்கு ஏற்ற பயிர்்கள் :
உளுநது, ்சாளம், கம்பு, 

குதிழ�வாலி உள்ளிட்ை தானியஙகள் 
விழதக்கைாம். குறிப்பாக, சாழம 
விழதப்புக்கு ஏறை அருழமயான பட்ைம். 
அவழ�, க்ததிரி, தக்காளி ்பான்ை 
காய்கறி பயிரகழளச் சாகுபடி வசய்யைாம். 
"வாழை" நைவுக்கு ஏறை மாதம். ஆனி 
மறறும் ஆடிப்பட்ைஙகள் "வசம்பரு்ததி" 
சாகுபடிக்கு ஏறைழவ.

பூச்சி ந�ாய் நைைாணமை:
ஆனி மாதம் விழத்தத பயிரகள் 

இளம் பயி�ாக இருக்கும் என்பதால், 
அதில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் 
தாக்குதல் தற்பாது இருக்கும். 
அசுவிணி, த்ததுப்பூச்சி,  இழைப்்பன்,  
மாவுப்பூச்சி,  வசதில் பூச்சி ்பான்ை 
பூச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகமாக 
இருக்கும். இளம் இழைகளில் உள்ள 
சாறுதான் இநதப் பூச்சிகளின் இைக்கு. 
என்வ இழைகழள இழவ உண்ண 
முடியாமல் வசய்து விட்ைால் ்பாதும். 

ஆடி மோதம் என்� பசயயைோம்
படடைம்
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சு. கீர்ததைா,  
உதவிப் ்ப�ாசிரியர, உைவியல் துழை, அதியமான் 
்வளாண்ழம கல்லூரி மறறும் ஆ�ாய்ச்சி நிறுவனம், 
அ்ததிமுகம், கிருஷணகிரி.  
மின்னஞ்சல்: keerthu.agri24@gmail.com

மூ. ெததியசி்வாநநதமூர்ததி, 
உதவிப் ்ப�ாசிரியர, தாவ� ்நாயியல் துழை, 
RVS ்வளாண்ழமக் கல்லூரி, தஞ்சாவூர. 
மின்னஞ்சல்: kailasanathajsr@gmail.com

கட்டுழ�யாளர: 

பூச்சிவி�ட்டி,  ் வப்வபண்வணய் கழ�சல் 
்பான்ைவறழை பயன்படு்ததும்்பாது 
இழைகளில் அமரும் பூச்சிகளுக்கு 
ஒவவாழம ஏறபட்டு ஓடிவிடும். இயறழக 
விவசாய்தழதப் வபாறு்ததவழ� 

"வரும்முன் காப்்பாம்" என்ை 
்காட்பாட்டின்படி, மாத்ததின் 
வதாைக்க்ததில் இருநது பூச்சி 
வி�ட்டிகழள வதளி்தது வநதால் பூச்சி 
தாக்குதழை குழைக்கைாம்.

எஙகளிடைம் இயற்லகயோ�  
முலறயில் சூரிய ஒளி உைர்த்தி  

மூைம் பதப்படுத்தப்படடை 
பழ வலககள் கிலடைககும்

 
னமலும் பதோடைர்புககு

ரவி
வோடஸ அப் மூைம் பதோடைர்பு பகோள்ேவும்:

+91 97866 70077
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வ�ோய் இல்ைாத ஆ்�ாக்கியமான 
உைழைப் வபை அழனவரும் 

ஊட்ைச்ச்ததுக்கள் நிழைநத உணவுப் 
வபாருட்கழள அதிகம் உட்வகாள்ள 
்வண்டும். அன்ைாை சழமயலில் பயன் 
படு்ததும் காய்கறிகளில் அ்ததியாவசிய 
ச்ததுக்களான வபாட்ைாசியம், நாரச்ச்தது 
மறறும் ழவட்ைமின்களில் ஏ, ஈ மறறும் 
சி ்பான்ைழவ அதிக அளவில் 
நிழைநதுள்ளன. 

இநதியா முழுவதும் பயிரிைப்படும் 
காய்கறிப் பயிரகளில் வவண்ழை ஒரு 
முக்கியமான பயி�ாகும்.  இது 
ழவட்ைமின்கள் ஏ, பி (Vitamin A, 
B), பு�தம் மறறும் தாதுக்கள் நிழைநத 

பயிர ஆகும். வவண்ழை வவப்பமண்ைை 
மறறும் மிதவவப்ப மண்ைை பகுதிகளில் 
நன்ைாக வளரும் தன்ழம வகான்ை 
தாவ�ம் ஆகும்.  வவண்ழை பயிழ�்த 
தாக்கும் ்நாய்களில், பூஞ்ழசயால் 
ஏறபடும் சாம்பல் ்நாய் மறறும் 
நச்சுயிரியால் (Virus) ஏறபடும் ந�ம்பு்த 
்தமல்/ ந�ம்பு வவளு்ததல் ் நாய் (Vein 
Clearing) ஆகியழவ அதிக மகசூல் 
இைப்ழப ஏறபடு்ததுகின்ைன. குறிப்பாக 
ந�ம்பு்த ் தமல்  ் நாய் பயிழ� அழன்தது 
நிழைகளிலும் பாதிக்கிைது. இநத ் நாய் 
விழத்தத 20 நாட்களில் பயிரகளுக்கு 
வதாறறினால் விழளச்சல் அதிகபட்சமாகக் 
குழையும்.

பவணலடை பயிலரத் தோககும் ேரம்புத் னதமல் 
னேோயும் அதல� கடடுப்படுத்தும் முலறகளும்

னேோய னமைோணலம

ந�ாயின் அறிகுறி்கள்
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குநராடடன் ஸபார்சிிஃமபரஸ    வெள்மள ஈ (வபமிசியா டபாமச)

�ரம்புத் நதைல ந�ாயின் 
அறிகுறி்கள்:

 இது பயிரகளின் அழன்தது 
நிழைகளிலும் ்சத்தழத ஏறபடு்ததும். 
ஆ�ம்ப்ததில் இழை ஓ�ஙகளிலிருநது 
ந�ம்பு வவளு்ததுக் காணப்படும். 
நாளழைவில் இழைப் பாக்ததிலுள்ள 
ந�ம்புகள் கிழளந�ம்புகள் யாவும் 
வவளு்தது்த ் தான்றும். கிழள ந�ம்புகள் 
வவளு்ததுக் காணப்பட்டு இழைப்பாகம் 
மட்டும் பசுழமயாக இருப்பதால் வழை 
பின்னப் பட்டிருப்பழத ்பான்ை 
்தாறை்தழதக் வகாடுக்கும். சிை 
்ந�ஙகளில் பயிரகள்  கடுழமயாக 
பாதிக்கப்பட்ைால் முழு இழைகளும் 
மஞ்சள் நிைமாக மாறும்(கு்ளா்�ாசிஸ). 

பாதிக்கப்பட்ை தாவ�ஙகள் குட்ழையாக 
காணப்படும். காய்கள் குட்ழையாகி 
ஒழுஙகறை வடிவ்தழதப் வபறுவதுைன் 
வவளு்ததுக் காணப்படும்.

ந�ாயின் அறிகுறி்கள் 
பரவுதல :

 இநத ்நாய் வவள்ழள ஈ 
(வபமிசியா ைபாழச ) மூைம் ப�வுகிைது. 
வவண்ழை சாகுபடி வசய்யாத பருவ்ததில் 
இநத ் நாய் ழைபிஸகஸ வைட்�ாபில்ைஸ 
மறறும் கு்�ாட்ைன் ஸபாரசிிஃழப�ஸ 
(நாய் மிளகாய்) ்பான்ை கழளகழள 
தாக்கி அதன் மூைமும்  வவண்ழை  
வசடிகளுக்கு ப�வும்.

கு்�ாட்ைன் ஸபாரசிிஃழப�ஸ 
வவள்ழள ஈ (வபமிசியா ைபாழச)
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கு. முருகச்வல, 
உதவிப் ்ப�ாசிரியர (தாவ� ்நாயியல் துழை),  
்ஜ.்க.்க முனி�ாஜா ்வளாண் அறிவியல் கல்லூரி, 
தூக்கநாயக்கன்பாழளயம்.  
மின்னஞ்சல்: mvelpatho@gmail.com   
வதாழை்பசி எண்: 9843380137

கு. செல்வகுமார், 
உதவிப் ்ப�ாசிரியர (உைவியல்துழை),  
்ஜ.்க.்க முனி�ாஜா ்வளாண் அறிவியல் கல்லூரி, 
தூக்கநாயக்கன்பாழளயம்.  
மின்னஞ்சல்: selvakumaragronomy@gmail.com  
வதாழை்பசி எண்: 9524362293

�ரம்புத் நதைல ந�ாயின் 
்கடடுப்பாடடு முமற்கள்:
தடுப்பு �டெடிக்ம்க்கள்

 ்நாய் எதிரப்புழைய பூசா சவாணி 
(Pusa Savani), பரபானி கி�நதி

(Parbhani Kranti), COBh H 

1, COBh H 3 மறறும்  Bhendi Hybrid 

CO 4 ் பான்ை இ�கஙகழள பயிரிடுவதன் 

மூைம் ்நாழய்த தவிரக்கைாம். 

உழவியல முமற
 பாதிக்கப்பட்ை வசடிகழள 

அப்்பாழதக்கப்்பாது கழளநவதறிதல் 
அவசியம்.  நிை்ததிலுள்ள கழளகழள 
அவவப்்பாது அகறை ்வண்டும். 
வவள்ழள ஈ தாக்குதழை குழைக்க 
மக்காச்்சாள்தழத நிை்தழத சுறறி 
பயிரிைைாம். வவள்ழள ஈக்கழளக் 
கட்டுப்படு்தத வயழைச் சுறறி ஒரு 
ஏக்கருக்கு 12 மஞ்சள் நிை அட்ழையின் 

மீது ஆமணக்கு எண்வணய் தைவி 
ழவக்கைாம் இதன் மூைம் பூச்சிகள் 
கவ�ப்பட்டு இைக்கும். 

உயிரியல முமற
 வா�ாநதி� இழைவவளியில் ஒரு 

லிட்ைர தண்ணீரில் 5 முதல் 10 மில்லி 
்வப்ப எண்வணழய கைநது வதளிப்பதன் 
மூைம் ் நாய் ப�வுவழதக் கட்டுப்படு்தத 
முடியும்.

இரசாயன முமற்கள் :
 ழைவம்தவதா்யட் 30 % EC 1.0 

மி/ லி அல்ைது ழத்யாமீ்ததாக்சம் 
4.0 மி/ 10 லி பூச்சிக் வகால்லிழய 
விழத்தத 25, 35, 45 வது நாட்களில் 
வதளி்தது ்நாய் ப�ப்பும் பூச்சிகழள 
கட்டுப்படு்ததுவதன் மூைம் ்நாய் 
ப�வுவழதக் கட்டுப்படு்தத முடியும். ஒரு 
லிட்ைர தண்ணீரில் கு்ளாரழபரி்பாஸ 
2.5 மில்லி + ்வப்ப எண்வணய் 2 
மில்லி கைநது வதளிப்பதன் மூைமும் 
்நாய்க் கா�ணிழயக் கட்டுப்படுதைாம்.

கட்டுழ�யாளரகள்:
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- ை.மீ�ோ
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கடைநத மின்�தழுககோ� வோசகர்களின் கருத்துககள்

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!

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,

அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் 
வண்ணமயமாக உள்ளது. ் வளாண்ழம 
சாரநத கட்டுழ�கழள வா�வா�ம் 
வதாகு்தது இைவசமாக வைஙகுவதறகு 
எனது மனமாரநத நன்றி. இன்னும் 
வகாஞ்சம் விவசாயிகளின் அனுபவப் 
பகிரவு மறறும் ்பட்டிகள் எடு்தது 

வவளியிட்ைால் சிைப்பாக இருக்கும். 
அ்த்பாை, மீம்ஸ, காரட்டூன் ்பான்ை 
யாரும் ்வளாண்ழம இதழ்களில் 
முன்வனடுக்காத விசயஙகழள எளிதில் 
படிப்பவர மனதில் விழதக்கும் வித்ததில் 
வகாண்டு வருவது நன்ைாக இருக்கிைது. 

-  முலனலை ச்வநதன், 
்வளாண் பட்ைதாரி, திருச்சி.
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கோர்டூன் வழி னவேோணலம
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வசா. ஹரிஹரன்
இளநிமை நெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமைப் பல்கமைக்்கழ்கம். 

மின்னஞசல: chokkalingamkkdi@gmail.com



33இதழ் - 10, ஆடி



34இதழ் - 10, ஆடி

பனைபபாளைர்  
லை.மீைா, உதவிப் நபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல),  

ஆர்.வி.எஸ் பதமா்வதி 
நதாடடக்்கமைக் ்கலலூரி, திணடுக்்கல.  

மின்னஞசல: l.meena2795@gmail.com
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு 
வணக்கம்,

அக்ரிசக்தியின் கைநத 
மின்னிதழ்கள் பல்்வறு த�ப்பட்ை 
வாசகரகளிைம் வசன்று 
்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி 
இழணயதளம் மறறும் விவசாயம் 
வசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு 
காைம் முடிநது ஏைாம் ஆண்டில் 
அடி எடு்தது ழவ்ததிருக்கி்ைாம். 
வதாைரநது எஙகழள ் மம்படு்ததிக் 
வகாள்ள உறுதுழணயாய் உள்ள 
வாசகரகள் மறறும் 
பயனாளரகளுக்கு நன்றி. 
உஙகளுழைய சந்தகஙகழள 
எஙகளின் முகப்பக்கம் அல்ைது 
மின்னஞ்சல் அல்ைது அழை்பசி 
வாயிைாகவும் ்கட்கைாம், 
சந்தகஙகளுக்கு ்வளாண் 
வல்லுநரகளிைம் பதில் வபறறு 
தீரவுகழள வைஙகுகி்ைாம்.

ஒவவவாரு வா�மும் 
வவள்ளிகிைழம காழை 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ை 
எஙகளது இழணயதள்ததிலும் 
மறறும் விவசாயம் வசயலியிலும் 
மின்னிதழை வவளியிடுகின்்ைாம். 

என்வ எஙகளது வசயலிழய 
த�விைக்கம் வசய்து ழவ்ததிருநதால் 
அது்வ உஙகளுக்கு இதழ் 
வவளியாவழதயும் மறை 
்வளாண்ழம சாரநத 
வசய்திகழளயும் அறிவிப்பில் 
காட்டும். இதன்மூைம் நீஙகள் 
எளிதில் எஙகளது மின்னிதழை 
படிக்க மறறும் பின்பறை முடியும். 
விவசாயிகளும், ்வளாண் 
மாணவரகளும், விஞ்ஞானிகளும், 
்ப�ாசிரியரகளும், ்வளாண் 
வதாழில் முழன்வாரகளும் 
வதாைரநது அக்ரி சக்தி இதழுக்கு 
தஙகளுழைய கரு்ததுக்கள், 
கட்டுழ�கள் மறறும் விளம்ப�ஙகழள 
வைஙகி எஙகழள 
்மம்படு்ததிக்வகாள்ள உதவுமாறு 
்கட்டுக்வகாள்கி்ைன்.

ஆசிரியர் பககம்

- சிைப்பாசிரியர, அக்ரி சக்தி.


