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மாப்பிள்ளை சம்ா இட்லி தயாரிப்பு

விழித்தழுங்கள உழவர்களளை!  
உருவாக்குளவாம புதிய சந்த உறவு மு்ற்ய...!!

்ெற்யிரில் 
கு்ை ளொய் 
தாக்குதலும 

அதன் 
ளமைாண்ம 
மு்ற்களும
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பண்டைய கால வேளாண த�ாழில் 
நுட்பத்தில் ்பசுவில் இருந்து 

கி்டைக்கும் அ்ைத்து த்பாருடகளும் 
விேசாயத்தில் ்பயன்படுத்�ப்படடைை. 
நமது முனவைாரகள் அ்ைத்து வி�மாை 
நல்ல நிகழ்வுகள் மற்றும் வகாவில்களில் 
்பஞசகவயா்ே ்பயன்படுத்திைர. 
இ�னமூலம் உடைலுக்கு ்பல வி�மாை 
நன்மகள் கி்டைத்�ை. இவ� ேழி்யப 
பின்பற்றி தகாடுமுடி திரு. நடைராஜன 
அேரகள் ்பயிரகளுக்கு ்பஞசகவயா்ே 
்பயன்படுத்தி தேற்றி த்பற்்றதின மூலம் 
இனறு �மிழகத்தில் ்பஞசகவயா 
இயற்்க வேளாண்மயில் ஒரு மிகப 
த்பரிய ்பங்கு ேகிக்கி்றது.           

்பஞசகவயா என்பது ்பசுவிலிருந்து 
கி்டைக்கும் ஐந்து த்பாருடக்ள 
தகாணடு உருோக்கப்படும் ஒரு உயிரி 
நீரமக்கல்ே. இது ்பயிரகளின ேளரச்சி 

ஊக்கியாகவும் மற்றும் வநாய் எதிரபபுத் 
தி்ற்ை அதிகரிக்கவும் ்பயன்படுகி்றது. 
்பஞசகவயாவில் ஒன்பது ே்கயாை 
த்பாருடகள் வசரக்கப்படுகி்றது. அ்ே 
மாடடுச்சாணம், மாடடு வகாமியம் (சிறு 
நீர), ்பால், �யிர, நாடடுச்சரக்க்ர 
(இரசாயைம் கலக்கா�து), தநய், ோ்ழ, 
இளநீர மற்றும் �ணணீர. இ்ேக்ள 
சரியாை அளவில் ்பயன்படுத்திைால் 
எதிர்பாரக்கும் தீர்ேக் காணலாம். 
மு�ன மு�லாக இரசாயை 
வேளாண்மயில் இருந்து அங்கக 
வேளாண்மக்கு நிலங்க்ள மாற்றும் 
த்பாழுது ்பஞசகவயா அ்ைத்துப 
்பயிரகளின மகசூல் இழப்்ப 
கு்்றக்கி்றது. வி்ல உயரந்� இரசாயைப 
பூச்சிக்தகால்லிகள் மற்றும் உரங்க்ள 
கு்்றப்பதிைால் ்பஞசகாவயா 

இயற்்க
இயற்்க ளவளைாண்மயில் 
்ஞச்காவயாவின் ் ஙகு



3இதழ் - 08, ஆனி

அதிகப்படியாை இலா்பத்்�யும், அங்கக 
விேசாயிகளின உற்்பத்தி தசல்ேயும் 
கு்்றகின்றது. 

வ�்ேயாை உ்பகரணங்கள்: 
பிளாஸ்டிக் தகாள்கலன (டரம்) அல்லது 
சிதமணட த�ாடடி, கலக்குே�ற்கு 
மரக்குச்சி, மூடுே�ற்கு காற்வ்றாடடைம் 
உள்ள ்பருத்தி துணி, ஓர தகாசுே்ல 
(அல்லது) சணல் சாக்கு.

தயாரிக்கும் முமை:
முதல் கட்டம்:

• ்பசு   மாடடுச்சாணம் - 7 கிவலா
• ்பசு   மாடடு தநய் - 1 கிவலா

இந்� இரணடு த்பாருடக்ளயும் 
நன்றாக கலந்து காற்வ்றாடடைமுள்ள துணி 
அல்லது ே்ல தகாணடு மூடி விடைவும். 
இ�னமூலம் ஈ உள்வள தசனறு முட்டை 
இடுே்� �விரக்கலாம். கலக்கும் 
குச்சி்ய உள்வளவய ்ேத்து மூடி 
விடைவும். இந்� கல்ே்ய கா்ல மற்றும் 
மா்ல வநரங்களில் கலக்கி மூனறு 
நாடகள் ே்ர ்ேக்கவும்.

இரண்டாம் கட்டம்:
• ்பசு   மாடடு வகாமியம் - 10 லிடடைர
• �ணணீர - 10 லிடடைர

மூனறு நாடகள் கழித்து மாடடு 
வகாமியம் (சிறுநீர) மற்றும் �ணணீ்ர 
இ�னுடைன வசரத்து திைமும் கா்ல 
மற்றும் மா்ல வநரங்களில் நன்றாகக் 

கலக்கி 15 நாடகள் ே்ர ்ேக்கவும். 

மூன்றாம் கடடைம்: 15 நாடகள் 
கழித்து கீவழ தகாடுக்கப்படடுள்ள 
த்பாருடக்ள அ�னுடைன  கலந்�ால் 
30 நாடகளுக்குள் ்பஞசகாவயா 
�யாராகிவிடும்.

• ்பால் -3 லிடடைர
• �யிர -2 லிடடைர 
• நனகு கனிந்� பூேன 

ோ்ழப்பழம்-12 எணணிக்்க
• இளநீர -3 லிடடைர  
• கரும்பு சாறு -3 லிடடைர (கரும்பு 

சாறு இல்்லதயன்றால் 500 கிராம் 
நாடடுச்சரக்க்ர (இரசாயைம் 
கலக்கா�து) மூனறு லிடடைர 
�ணணீரில் கலக்கி 
்பயன்படுத்�லாம்).
30 நாடகளுக்கு பி்றகு ்பஞசகாவயா 

க்ரசல் �யாராகிவிடும். இ்� 
�யாரிக்கும் வ்பாது, நாடடு மாடு (அல்லது) 
்பசுவின த்பாருடகள் மடடும் 
்பயன்படுத்�வும். இ�்ை நிழலில் �ான  
்ேக்க வேணடும் . த�ளிக்கும் மு்்ற:

த்பாதுோக ்பஞசகாவயா்ே 
அ்ைத்து ்பயிரகளுக்கும் 3% அளவு 
த�ளிப்ப�ற்கு  ்பயன்படுத்�ப்படுகின்றது. 
10 லிடடைர தகாள்ளளவு உள்ள ்கத் 
த�ளிப்பான அல்லது வி்சத்த�ளிப்பான 
்பயன்படுத்தும் வ்பாது, 300 மி.லி. அளவு 
வ�்ேப்படும். 

்பாசை நீரில் கலந்து விடுேது: 
்பஞசகாவயா க்ரச்ல நீரப ்பாசை 
மு்்றயில் 20 லி/ ஏக்கர என்ற அளவில் 
கலந்து தசாடடுநீரப்பாசைம் அல்லது 
ோய்க்கால் ்பாசை மு்்றயில் இ�்ை 
்பாய்ச்சவும்.

வி்� மற்றும் நாற்று வநரத்தி: நடைவு 
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தசய்ே�ற்கு முனபு வி்�க்ள கலந்து 
்ேக்க அல்லது நாற்றுக்ள ஊ்ற 
்ேக்க 3% ்பஞசகாவயா க்ரசல் 
்பயன்படுத்�ப்படுகின்றது. வமற்கணடை 
இரு மு்்றகளுக்கும் 20 நிமிடைங்கள் 
வ்பாதுமாைது. மஞசள், பூணடு மற்றும் 
கரும்பு வேரக்கர்ணக்ள நடைவு 
தசய்ே�ற்கு முன 30 நிமிடைங்கள் இந்�க் 
க்ரசலில் ஊ்ற ்ேக்க வேணடும்.

விமத சேமிப்பு
வி்�கள் உலரே�ற்கு முனபும், 

வசமித்து ்ேப்ப�ற்கு முனபும் 3% 
்பஞசகாவயா க்ரசலில் ந்ைத்து 
எடுத்து வசமிக்கவும். 

பஞேகாவயாவின் பயன்கள்
• ்பயிரகளின ேளரச்சி ஊக்குவிக்கப 

்படுே�ைால், மகசூல் அதிகமாகும்
• தும்பி, சிலந்தி மற்றும் பி்ற நன்ம 

தசய்யும் பூச்சிகளின 
எணணிக்்க்ய அதிகரிக்கும் 
மற்றும்  வநாயின �ாக்கத்்�யும் 
கடடுப்படுத்தும்.

• ோ்ழ: 3% ்பஞசகவயா (100 
மி.லி.)  க்ரச்ல  ஆண 
தமாடடுக்க்ள அகற்றிய பின 
கு்லயின நுனியில் ்பாலிதீன  

்்பக்ளப  ்பயன்படுத்தி  
கடடுே�ன மூலம் ோ்ழக் 
கு்லயின அளவு ஒவர சீராக 
ேளரச்சிய்டையும்.

• காய்கறிகள் மற்றும் இ�ர 
்பழப்பயிரகள்: ்பஞசகவயா 
்பயன்படுத்துே�ால் மகசூல் 18% 
அதிகரிக்க ோய்பபுணடு; 
்பஞசகவயா காய்கறிகள் மற்றும் 
்பழங்க்ள  ்பள்பளப்பாக்கும்  
�ன்மயு்டையது, வமலும் 
காய்கறிகள் மற்றும் ்பழங்கள்  
நீணடை நாடகள் தகடடு வ்பாகாமல் 
இருப்ப�ற்கு உ�வுகின்றது; 

• தநல் ்பயிரில் பூ பூக்கும் முன்பாக 
இருமு்்ற த�ளித்�ால் சி்றந்�து.

• அ்ைத்து  ்பயிரகளுக்கும் 
்பயன்படுத்�லாம்.
திருச்சியில் உள்ள மத்திய 

ஒருங்கி்ணத்� ்பயிர ்பாதுகாபபு 
்மயமாைது, �மிழ் நாடு மற்றும் புதுச்வசரி 
விேசாயிகள் ்பாதுகாப்பாை உணவு 
உற்்பத்தி தசய்ே�ற்கு, ்பஞசகவயா 
�யாரிபபு மு்்றகள் ்பற்றி குறுகிய கால 
்பயிற்சிக்ள நடைத்துகி்றது. 
விருப்பமுள்ளேரகள் அதில் ்பங்வகற்று 
்பயிற்சி த்பற்று ்பயை்டையலாம்.

கடடுமரயாளரகள்:
முனைவர். சி. ஞாைசம்பந்தன்,  (உ�வி இயக்குைர),  

முனைவர். ம. அய்யம்்பருமாள், (த�ாழில் நுட்ப அலுேலர), 

ம.அமு்தா,  (உ�வி ்பயிர ்பாதுகாபபு அலுேலர) மற்றும் 

க�ா.�ாளீஸவரன்  (த�ாழில் நுட்ப அலுேலர), 
மத்திய ஒருங்கி்ணத்� ்பயிர ்பாதுகாபபு ்மயம்,  

இந்தியா வேளாண மற்றும் உழேர நல அ்மச்சகம்,  
இந்திய அரசு, திருச்சிராப்பள்ளி.  

த�ாடைரபு எண : 0431-2420970/2420190.  இதமயில் : ipmtn16@nic.in
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ைானம் இழநத விெோயம்:

மானியமும் வேணடைாம், �ள்ளு்படியும் 
வேணடைாம். விேசாயிகள் உற்்பத்தி 

தசய்� த்பாருளுக்குரிய வி்ல 
ேழங்கப்படடைாவல வ்பாதும். 
இ்�தசால்ேது அகில இந்திய அளவில், 
ஒரு ஒப்பற்்ற விேசாயிகள் 
சங்கத்�்லேராை மவகந்�ரசிங் தியாகத் 
கூறுே�ாகும்.

தியாகத் கூறுேது யாத�னில், 
1966 ஆம் ஆணடு 1 டிராக்டைர வி்ல 
ரூ.11,000/- இனறு (2020) இல் 
அதுவே 7 லடசம் ஆகிவிடடைது. 40 
்்பசாவிற்க்கு விற்்ற டீசல் இனறு ரூ.77 
உரம், பூச்சிமருந்து, வி்� வி்லகள் 
நூறு மடைங்கிற்க்கு வமலாக 
உயரந்துவிடடைை. 1966-ல் 24 
மனிவநரமும் மினசாரம் கி்டைத்�து. 
இனறு ஒருநா்ளக்கு 3-4 மணிவநரவம 

ேழங்கப்படுகின்றது. 10 கிராம் �ங்கம் 
அனறு ரூ. 250/- இனறு ரூ. 48, 
450/-. அனறு 1000 கிவலா 
வகாது்மக்கு ரூ.760 எனறும் கரும்புக்கு 
ரூ.130/- டைன எனறும் நிரணயத் 
திருந்�ாரகள். இனறு ஒரு குவிணடைால் 
வகாது்மக்கு ரூ.1350 எனறும் 
கரும்புக்கு ரூ. 2,850/- டைன எனறும் 
நிரணயமாயுள்ளது. கடைந்� 54 
ஆணடுகளில் நிகழ்ந்� வி்ல ஏற்்ற 
அடிப்ப்டையில் கேனித்து வகாது 
்மக்குரிய வி்ல ரூ.4050/குவிணடைால் 
எனறும், கரும்புக்கு ரூ.3500/டைன 
எனறும் நிரணயம் தசய்ேது�ான நியாயம். 

இவோறு தியாகத் கூறியுள்ள்� 
இனறுள்ள எ�ாரத்�ங்க்ள ் ேத்துக் 
கேனித்�ால் எவேளவு உண்ம 
உள்ளது என்ப்� எேராலும் ம்றக்க 
முடியாது.

விழித்தழுங்கள உழவர்களளை!  
உருவாக்குளவாம புதிய சந்த உறவு மு்ற்ய...!!

சந்த (்குதி-2)
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ெரவு எட்டணா! வேலவு பததணா!
 உலகமயமா�ல் வி்ளோல் 

விற்்ப்ைப த்பாருள்களில் �்டையற்்ற 
ேணிகம் என்பது ஏவைா அரிசி, 
வகாது்மக்கு மடடும் இல்்ல. 
அேற்றுக்கு கடடுப்பாடைாை த்பாருளா�ாரம் 
உள்ளது. அரசு ஏகவ்பாகவம திகழ்கின்றது. 
அரசு தகாள்மு�ல் வி்ல்ய 
நிரணயிக்கின்றது. அப்படி 
நிரணயிக்கப்படும் வி்லக்கும் விஷம் 
வ்பால் ஏறிேரும் சாகு்படிச் தசலவுக்கும் 
த�ாடைரவ்ப இல்்ல. இந்திய 
விேசாயிகளில் ஐந்தில் நானகு வ்பர 
நடுத்�ரம் - சிறு - குறு விேசாயிகள் 
ஆேர. இதில் நிலத்்� குத்�்கக்கு 
எடுத்துச் சாகு்படி தசய்வோரும் அடைக்கம். 
ஜேஹரலால் வநரு ்பல்க்லக்கழகத்தின 
த்பாருளியல் து்்ற நிகழ்த்திய (2018) 
ஆய்வின்படி 1 ஏக்கர வகாது்ம சாகு்படி 
தசய்ய சுமார ரூ. 18,000 தசலோகி்ற�ாம். 
�மிழ்நாடு வேளாணது்்றயின 
�கேலின்படி 1 ஏக்கர தநல் சாகு்படி 
தசய்ய ரூ. 22,000/- தசலோகின்ற�ாம். 
�மிழகத்தில் கூலி ஆடகள் சம்்பளம் 
மடடுவம ரூ. 12,000/- ஆகின்றது. 
தநல்்லச் சாகு்படி தசய்யாமல் காசு 
தகாடுத்து அரிசி ோங்கிப த்பாங்கித் 
தின்பேனுக்குச் வசாறு இனிக்கும். 

தநல் தகாள்மு�ல் வி்ல்ய ரூ. 
2000 உயரத்�க்வகாரி, �மிழ்நாடு 
விேசாயிகள் த�ாடைரந்து வீதிக்கு ேந்து 
வ்பாராடுகி்றாரகள். தநல்லுக்கு வி்ல 
இல்லாமல் வ்பாைால் விேசாயி வீடடில் 
விளக்கு எறியுமா? தநல்்ல விடை கரும்பு 
வ்பாடடைேன நி்ல மிக ்பரி�ா்பம். 
வ�ங்காய் சீசனில் வ�ங்காய்க்கு வி்ல 
இல்்ல. காய்கறி மாரக்தகட நி்ல 
�டுமாறுகி்றது. பூ உற்்பத்தி தசய்யும் 
விேசாயிகளின நி்ல்ம ்படுவமாசம். 
இப்படி இன்்றய சூழலில் விேசாயிகள் 
்பனமு்ைத் �ாக்கு�லுக்கு 
ஆட்படுகின்றைர. வேளாண்மக்கு 

மரியா்� கு்்றந்துவிடடை�ால் 
வேளாண்ம கீவழ நிற்க ஏ்ைய 
த�ாழில்கள் எல்லாம் உயரப ்ப்றக்கின்றை. 
விேசாயி �ள்ளாடுகின்றான. விேசாயம் 
தசய்யாமல் வேறு த�ாழில் தசய்்பேரகள் 
உயர உயரப ்ப்றக்கின்றைர. 

இது எனை ேளரச்சியா? த்படவரால், 
்ஹடவராகார்பன, கார, விமாைம் 
இல்லாமல் ோழலாம். உணவினறி 
உயிரோழ முடியுமா? நமது �்ல்ம 
அ்மச்சர விேசாயிகளின 
து்ணயில்லாமல் எப்படித்�ான 
இந்தியா்ேத் �்லநிமிரத்�ப 
வ்பாகி்றாவரா? ஒனறுவம புரியவில்்ல. 
இப்படிப்படடை ஓர எதிரம்்றயாை 
ேளரச்சி்ய கிராமம்வ�ாறும் ்பாரக்கலாம். 
இபவ்பாது கிராமங்கள் எல்லாம் முதிவயார 
இல்லங்களாக மாறிேருகின்றை. �ான 
்படடை நஷடைத்்�, கஷடைத்்� �ன 
பிள்்ளகள் ்படை வேணடைாம் எனறு 
விேசாயிகள் நி்ைப்ப�ைால் அேரகளின 
பிள்்ளகள் அருகில் உள்ள நகரத்தில் 
ஏவ�ா பி்ழப்ப�ற்க்காக ோழ்க்்க்ய 
ஓடடிக்தகாணடிருப்ப்� ்பாரக்கலாம். 
இந்� நகரமயமா�ல் இந்தியாவில் மிகவும் 
வ்பரா்பத்�ாை சுற்றுச்சூழல் சீரழி்ே, 
வேளாண த�ாழில் தநருக்கடி்ய 
ஏற்்படுத்துே்� யாேரும் அறிவோம்.
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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

இன்்றய நவீை இந்தியாவில் 
அ�ன அரசியல் அ்மபபில் ஒரு கடசி 
அரசிய்ல அணடி ோழ வேணடிய 
நி்ல தீவிரமாகிவிடடைது. மக்கள் 
�ாமாகவே தசய்து ேந்� குடிமராமரத்து 
என்ற த்பாதுவே்ல இனறு அரசின 
த்பாறுப்பாகிவிடடைது. அரசியல் கடசிகள், 
அரசியலில் நீடிக்க இலேசங்க்ள 
அறிவித்� ேணணம் உள்ளது. மக்க்ள 

இலேசங்க்ள வநாக்கி எதிர்பாரக்கும் 
பிச்்சக்காரரகளாக உளவியல் ரீதியாக 
மாற்றிவிடடைைர. எல்லாேற்்்றயும் 
அரசாங்கம் தசய்யும் எனறு மக்க்ள 
நம்்ப்ேத்துவிடடை�ால் வேளாண்மயில் 
உற்்பத்தி தி்றன கு்்றந்துவிடடைது. 
வேளாண்ம தசய்ய யாரும் 
முனேருேதில்்ல.
   -வதா்டரும்...

முனைவர் அக்ரி ச. ்பாபு, இமணப் சபராசிரியர, 
உழவியல்துமை, அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம், சிதம்பரம்.

மின்னஞேல்: agribabu74@gmail.com  
அமலசபசி எண : 9486836801.
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இயல்பு என்பது இன்பம் மடடுமல்ல 
துன்பமும் �ான; காற்றுக்கு இயல்பு 

த�ன்றல் மடடுமல்ல புயலும் �ான; தீ்பம் 
மடடுமல்ல த்பரும் பிளம்பும் தநருபபின 
ேடிேம்�ான. அதுவ்பால்�ான நீரும் 
தேறும் கடடுக்குள் மடடும் ஓடிய ஒரு 
ஆறு, உலகில் இல்்ல எல்லாம் க்ர 
உ்டைத்து தேள்ளம் கணடை்ே �ான.  
இவேளவு �ான இயற்்க்ய எளிதில் 
அடைக்கிவிடைலாம் எனறு மனி�ன 
எணணிய வ்பாத�ல்லாம் மீணடும் �ன 
கடடைற்்ற ்பலத்�ால் இயற்்க அேனுக்கு 
்பதில் தசால்லிக் தகாணடு�ான 
இருக்கி்றது. காலத்�ால் இ்ே அழியாது 
எனறு எணணிய்ே யா்ேயும் 
கணவநரத்தில் அழித்து அேன 
கணமுனவை காடடி இருக்கி்றது 
இயற்்க. இேற்றிற்கு எந்� ்பாகு்பாடும் 
இல்்ல, இேற்றிற்கு எந்� ்பண்பாடும், 
நாகரீகமும், சாம்ராஜயங்களும், 
நகரங்களும் �பபியது இல்்ல. 

அ�ற்கு த்பரும் உ�ாரணம் நம் 
பூம்புகார. ்பழந்�மிழ் நாடடின வசாழரகளின 
முக்கியமாை து்்றமுக நகரம் பூம்புகார. 
ேரத்�கம், ோணி்பம், ோழ்வியல், க்ல 
எனறு ்பலேற்றிலும் தசழுத்திருந்� ்பகுதி. 
அப்படிப்படடை நகரம் ஒரு காலத்தில் 
ஏற்்படடை த்பரும் தேள்ளத்�ால் 
கடைல்தகாணடை�ாக ஆய்ோளரகளும் 
�மிழ் அறிஞரகளும் கூறுகின்றைர. 

அ�ற்கு ஒரு ஆ�ாரமாக 
கணடுபிடிக்கப்படடைது�ான கடைலுக்கு 
அடியில் இருக்கும் பூம்புகாரின 
கல்மணடை்பம். �மிழக அரசும் ஒரு மு்்ற 
இ்� அறிய ஒரு ஆய்வுக்கு அனுமதியும் 
நிதியும் �ந்�து. இப்படி உலக அளவில் 
்பல ்பண்பாடுகள் நீரால் ்படைா�்பாடு ்படடு 
இருக்கின்றை. 

உலகின ்பழ்மயாை 
நாகரீகங்களாை எகிபதிய நாகரீகம், 
தமச்பவடைாமிய நாகரீகம், சிந்து சமதேளி 
நாகரீகம், சீைாவின மஞசள் நதி நாகரீகம் 
எனறு எல்லா ்பண்பாடுகளும் 
தேள்ளத்�ால் த்பரும் வச�த்்� 
சந்தித்திருக்கின்றை. குறிப்பாய் எகிபதின 
50 ச�வீ� மக்கள் ் நல் நதி்ய நம்பிவய 
உள்ளைர. இேற்றில் ்பல மு்்ற தேள்ளம் 
ஏற்்படடு அம்மக்களின அன்றாடை 
ோழ்்ேயும் உயி்ரயும் ்பறித்து 
இருக்கின்றது. இருந்தும் அம்மக்கள் 
தேள்ளத்்� ேரவேற்கத்�ான 
தசய்திருக்கின்றைர. காரணம், தேள்ளம் 
ேந்�ால் நிலம் தசழிப்ப்டையும் என்பது 
அேரகளது நம்பிக்்க அறிவியலும் 
அ்� உண்ம எனறு கூறுகி்றது. 
இதுவ்பான்ற மத்திய கிழக்குப 
்பகுதிக்ளயும் ்டைகிரிஸ் யுப்பரடடைஸ் 
நதிகளில் ்பல மு்்ற தேள்ளம் ேந்��ற்கு 
உணடைாை ஆராய்ச்சிகளும் சானறுகளும் 
இருக்கின்றை. நம் சிந்துசமதேளி 

தான் அமிழதம என்றுணரற ் ாறறு...
ஆறு மிரண்ால் ொடு ் ்காளளைாது!

நீர (பகுதி-4)
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நாகரீகம் அழிந்��ற்கு தேள்ளம் ஒரு 
முக்கிய ்பங்காகும்.

எனினும் அன்்றய காலங்களில் 
தேள்ளத்�ால் ஏற்்படடை த்பரும் உயிரிழபபு  
எனறு குறிபபிடைப்படுேது சீைாவின 
மஞசள் நதி உயிரிழபபு �ான. 1642 
ஆம் ேருடைம் மிங் சாம்ராஜயத்தின இறுதி 
காலகடடைம். அ�ற்கு முனவ்ப ்பதி்ைந்�ாம் 
நூற்்றாணடில் ்பல மு்்ற தேள்ளம் 
ஏற்்படடைது. இ�ைால் தேள்ளத்்� 
கடடுக்குள் தகாணடுேர சில 
முனவைற்்பாடுக்ள தசய்கி்றது. அப்படி 
ஒரு அ்ண வ்பான்ற அ்மப்்ப 
உருோக்கி தேள்ளத்�ால் ஏற்்படும் நீ்ர 
அங்வக வசமித்து ்ேக்கி்றது. 1642 
ஆம் ேருடைம்  மக்கள் புரடசியில் ஈடு 
்படை மக்க்ளக் கடடுக்குள் தகாணடுேர 
�ேறிய அரசு அந்�  அ்ண்ய  
உ்டைத்து புரடசி்ய முடிவுக்கு 
தகாணடுேர எணணுகி்றது. அ்� 
நி்்றவேற்்றவும் தசய்கி்றது. இ�ைால் 
மூனறு லடசத்திற்கும் வமற்்படடை உயிரகள் 
்பலியாகி இருக்கலாம் எனறு 
ஆராய்ச்சியாளரகள் த�ரிவிக்கின்றைர. 
தசயற்்கயாக உருோக்கப்படடைது 
என்றாலும் த்பரும் உயிரிழபபுக்ள 
ஏற்்படுத்திய ஒரு தேள்ளம் எனறு 
ேரலாற்றில் கணிக்கப்படுகி்றது. இ�ைால் 
1642ஆம் ேருடைத்திற்குப பி்றகு இரு்பது 
ஆணடுகள் பிவளக் வநாயும் ்பஞசமும் 
அப்பகுதி்ய த்பருமளவு 
வச�ப்படுத்துகின்றை. இதுவே மிங் 
சாம்ராஜயம் முடிவுறும் காரணமாய் 
அ்மகி்றது.

  இ�வைாடு மடடுமில்லாமல் 
சீைாவின மஞசள் நதி அ�ற்குப பி்றகு 
்பலமு்்ற தேள்ளம் ஏற்்படடு த்பரும் 
வச�ங்க்ள ஏற்ப்படுத்தியிருக்கி்றது. 
1938 இல் ஏற்்படடை தேள்ளம் �ான சமீ்ப 
காலங்களில் ஏற்்படடை மிகக் தகாடூரமாை 
தேள்ளங்களில் ஒனறு. இேற்்றால் 4 
லடசம் மக்கள் ே்ர இ்றந்திருக்கக் 
கூடும் எனறு கணிக்கப்படுகி்றது. இனறு 
தகாவராைா த�ாற்று உருோகக் 
காரணமாை வுஹான நகரமும் இந்� 
தேள்ளத்தில் இருந்து �ப்பவில்்ல. 
இ்ே சீை வ�சத்தில் நடைந்திருந்�ாலும் 
உலகின ்பல சாம்ராஜயங்கள் அழிய நீர 
ஒரு த்பரும் காரணமாய் 
அ்மந்திருக்கி்றது.

கிபி 365 இல் 
அ த ல க் ் ா ண டி ரி ய ா வி ல் 
ஆழிபவ்பர்லயால் அந்� சாம்ராஜயம் 
அழிந்திருகின்றது. எழுநூறு எணணூறு 
ஆணடுகளுக்கு முனைர இந்தியாவில் 
தேள்ளத்�ால் ்பல சாம்ராஜயங்கள் 
அழிந்து இருக்கின்றை. அேற்றில் சில 
ேங்கத்தில் வசைா, கிழக்கின வசாலங்கி, 
்பராமர, த�ற்கில் யா�ே ்பாணடிய 
அரசுகளும் உட்படும். இப்படி தேள்ளம் 
தகாணடு தசன்ற அரசுகள் உலக 
அளவில் கணக்கிடடைால் ஏராளம்.

சரி தேள்ளத்�ால் உயிரிழபபும் 
அரசுகளும் மடடும் அழியவில்்ல. சில 
அழகாை சம்்பேங்களும் 
நடைந்திருக்கின்றை. இனி ேரும் ோரம் 
அ்�ப்பற்றிக் காணவ்பாம்...

-வதா்டரும்...

கடடு்ரயாளர: 

அன்்பன் ் ச. விக்கைஷ், 
இளநி்ல வேளாண்ம ்படடை�ாரி, குளித்�்ல. 

த�ாடைரபு எண: 8344848960,  
மினைஞசல்: vickysvicky42@gmail.com
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சதமெயான வபாருடகள்:
• மாபபிள்்ள சம்்பா அரிசி 3 கப

• இடலி அரிசி 1 கப

• உளுந்து 1 கப

• தேந்�யம் 1/2 ஸ்பூன

• உபபு வ�்ேயாை அளவு

வேய்முமை:
• மாபபிள்்ள சம்்பா, இடலி அரிசி, 

உளுந்து மற்றும் தேந்�யம் கழுவி 

8 மணி வநரம் ஊ்ற்ேக்கவும்.

• உளுந்து மற்றும் தேந்�யம் வசரத்து 
20-25 நிமிடைங்கள் அ்ரத்து 
தகாள்ளவும். 

• மாபபிள்்ள சம்்பா மற்றும் இடலி 
அரிசி்யயும் வசரத்து 20-25 
நிமிடைங்கள் அ்ரத்து தகாள்ளவும்.

• இபவ்பாது அரிசி மற்றும் உளுந்து 
மா்ேயும் வ�்ேயாை அளவு 
உபபு வசரத்து கலந்து 8 மணி வநரம் 
புளிக்க ்ேத்து தகாள்ளவும்.

• புளித்� பி்றகு வலசாக கலந்து 
தகாணடு இடலி �டடில் மா்ே 
ஊற்றி 10-15 நிமிடைங்கள் வேக 
்ேத்து எடுக்கவும்.

• சு்ேயாை மாபபிள்்ள சம்்பா 
இடலி �யார. சடனி அல்லது 
சாம்்பார உடைன சு்ேக்கலாம்.

• புளித்� மா்ே வலசாக கலக்க 
வேணடும். நனறு கலந்�ால் இடலி 
மிருதுோக ேராது.

 -வதா்டரும்...

மாப்பிள்ளை சம்ா அரிசியில் உணவு தயாரிப்பு
உணவு (்குதி-5)

ைாப்பிள்மள ேம்பா இடலி

கடடு்ரயாளர:

ச. �ண்ணன், 
வேளாண்ம அலுேலர மற்றும் இயற்்க ஆரேலர, மயிலாடுது்்ற. 

அ்லவ்பசி எண-9965563563.
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திருச்சி 1: (TRY 1)

இ�ன ேயது 130-140 நாடகள். 
சாயா� இரகம். அரிசி குட்டையாக, 

்பருமைாக, தேள்்ளயாக இருக்கும். 
எக்டைருக்கு 5.3 டைன வி்ளச்சல் 
கி்டைக்கும். இது களர மற்றும் உேர 
நிலத் �ன்ம்ய �ாங்கி ேளரக்கூடிய 
தநல் இரகமாகும். 

திருச்சி 3: (TRY 3)
இது 2010 ஆம் ஆணடு 

தேளியிடைப்படடை இரகமாகும். ஏடிடீ 43 
மற்றும் சீரகச் சம்்பா்ே ஆ�ாரமாகக் 
தகாணடைது. ேயது 130-135 நாடகள். 
சாய்ேதில்்ல. அரிசி நடுத்�ரப 
்பருமைாக, தேள்்ளயாக இருக்கும். 
இடலி �யாரிக்க ஏற்்றது. �ணடுத் 
து்ளப்பான, இ்லச்சுருடடுப புழு மற்றும் 
கு்ல வநா்யத் �ாங்கி ேளரும். இது 

களர மற்றும் உேர நிலத் �ன்ம்ய 
�ாங்கி ேளரக்கூடிய தநல் இரகமாகும். 
எக்டைருக்கு 5.8 டைன மகசூல் கி்டைக்கும். 
அர்ேத் தி்றன 82%. முழு அரிசித் 
தி்றன 66%.

சகா 52 (எம்ஜிஆர 100): (CO 52)
 இந்� வகா 52 என்ற தநல் 

இரகமாைது �மிழ்நாடு வேளாண்ம 
்பல்க்லக்கழகத்திைால் 2017  ஆம் 
ஆணடு  தேளியிடைப்படடைது. பிபிடி 5204 
மற்றும் வகா 50 இரகத்்� ஆ�ாரமாகக் 

(்குதி-2)

இரகஙகள்
தமிழொட்டுக்கு ஏறற சம்ா மறறும 
தாளைடிப் ் ருவ ் ெல் இர்கங்கள
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தகாணடைது. ேயது 130-135 நாடகள். 
நடுத்�ர உயரம் தகாணடைது. எக்டைருக்கு 
6.2 டைன மகசூல் கி்டைக்கும்.

டிசகஎம் 13: (TKM 13)
இ்ே திரூரகுப்பம் தநல் ஆராய்ச்சி 

நி்லயத்திைால் தேளிடைப்படடுள்ள 
இரகமாகும். இ�ன ேயது 130 நாடகள். 
உயரம் நடுத்�ரமாக இருக்கும். நனகு 
தூர கடடும். சாயாது. அரிசி மத்திமமாக, 
சனைமாக இருக்கும். எக்டைருக்கு 5.9 
டைன மகசூல் கி்டைக்கும். ஆயிரம் 
மணிகள் 13.8 கிராம் இருக்கும். 
அர்ேத்தி்றன 75.5%. முழு அரிசித் 
தி்றன 71.7%. ச்மக்கும் வ்பாது அரிசி 
நீளும். வசாறு உதிரியாகவும் 
தமன்மயாகவும் இருக்கும். 
இ்லச்சுருடடுபபுழு, குருத்துபபூச்சி 
மற்றும் �த்துபபூச்சித் �ாக்கு�்ல 
ஓரளவும், கு்ல வநாய், துங்வரா, 
தசம்புள்ளி மற்றும் இ்லயு்்ற 
அழுக்லத் �ாங்கும் தி்றன 
நடுத்�ரமாகவும் இருக்கும். இது ஆந்திரா 
த்பானனிக்கு மாற்்றாக தேளிடைப்படடை 
இரகமாகும்.

வெல் வி ஜி டி 1: (VGD 1)
 இந்� தநல் இரகமாைது 

்ே்கவடைம் ஆராய்ச்சி நி்லயத்திைால் 
2019  ஆம் ஆணடு  தேளியிடைப்படடைது. 
இ�ன ேயது 130 நாடகள். உயரம் 
நடுத்�ரமாக இருக்கும். அதிக தூரகள்,  
சாயா� �ன்ம உ்டையது. அரிசியின 

�ரம் சீரக  சம்்பா அரிசியின �ரத்திற்கு 
ஒத்துள்ளது. இது சீரக  சம்்பா மற்றும் 
டிவகஎம் 13 இரகங்க்ள காடடிலும் 
அதிக மகசூல் தகாடுக்க கூடிய�ாகும். 
இந்�  இரகம் பிரியாணி தசய்ய உகந்�து. 
இ்லச்சுருடடுப புழுவிற்கும், கு்ல 
வநாய் மற்றும்  தசம்புள்ளி  வநாய்களுக்கும் 
மி�மாை எதிரபபுத் �ன்ம உ்டையது. 
இந்� இரகம் �ரமபுரி, திருச்சி, வ�னி, 
திணடுக்கல், ஈவராடு, கரூர மற்றும் 
வகாயம்புத்தூர மாேடடைங்களுக்கு ஏற்்றது.

வீரிய ஒடடு வெல் இரகம்

சகா வீரிய ஒடடு 4: (CORH 4)
இ�ன ேயது 130-135 நாடகள். 

எக்டைருக்கு 7.4 டைன வி்ளச்சல் 
கி்டைக்கும். அரிசி மத்திமமாக, 
சனைமாக, தேள்்ளயாக இருக்கும். 
கு்ல வநாய், ்பழுபபுப புள்ளி வநா்ய 
முழு்மயாகவும், இ்லயு்்றக் கருகல், 
இ்லயு்்ற அழுகல் மற்றும் துங்வரா 
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இரா.விகைாத், வ.்பாஸ�ரன்,
சீ.விஜய, கஜா.கமரி லிசா மற்றும �.அண்ணாதுனர, 

வேளாண கல்வி நிறுேைம், �மிழ்நாடு வேளாண்ம 
்பல்க்லகழகம், குமுளூர, திருச்சிராப்பள்ளி மாேடடைம்.

மினைஞசல் : rvinothagri@gmail.com

கடடு்ரயாளரகள்:

வநா்ய ஓரளவு �ாங்கியும் ேளரும். 

 எைவே �மிழ்நாடு விேசாயிகள் 
வமற்கணடை இரகங்கள் மற்றும் வீரிய 
ஒடடு இரகங்கள் ்பயிரிடுே�ன மூலம் 

அதிக மகசூல் மற்றும் அதிக இலா்பம் 
த்ப்றலாம்.

-முற்றும்...

வடிவமைப்பு

ஸ்ார வீரா, சேலம்

மு.்ெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்்கக் குழு
்சல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளைம்ரம ்்காடுக்்க 99407 64680
என்ற வாட்ஸஅப் எணணிறகு ்தா்ரபு ்்காளளைைாம.
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வ்றடசியின தீவிரம் ேரவிருக்கும் 
ஆணடுகளில் அதிகமாக இருக்கும் 

எனறு எதிர்பாரக்கப்படுகி்றது. உணவு 
்பாதுகாபபு விேசாயிக்ளயும் 
்பயிரக்ளயும் காலநி்ல மாற்்றத்தின 
தகாடூரத்திலிருந்து காப்பாற்்ற வேணடும் 
என்பது உறுதிப்படுத்�்படடுள்ளது. 
்பாக்டீரியா த்பரும்்பாலும் ்பல்வேறு 
மூலக்கூறுக்ளக் தகாணடை சூழலில் 
ோழ்கி்றது. இத்�்கய ேசிபபிடைங்களில் 
ஒனறு ஃ்்பவலாஸ்ஸ்பியர ஆகும், 
அங்கு ்படிமு்்ற தமத்திதலாடவராபிக் 
்பாக்டீரியா எங்கும் நி்்றந்��ாகவும், 
ஏராளமாகவும் காணப்படுகி்றது. 

 ்பாக்டீரியாக்கள் ்பல்வேறு சூழலில் 
ோழ்கின்றை. தமத்்�வலாடவராபிக் 
்பாக்டீரியா  ஏராளமாக இ்லக்ளச் 
சுற்றி மற்றும் வமற்பு்றத்தில்  காணப்படும். 
தமத்்�வலாடவராபிக் ்பாக்டீரியா 
தமத்்�வலா ்பாக்டீரியா வ்பரிைத்்�ச் 
வசரந்�்ே. தமத்்�வலாடவராபிக் 
்பாக்டீரியா ேளரசி்� மாற்்றத்திைால் 
தமத்�ைால், கரிம அமிலங்கள் மற்றும் 
ஆல்கஹால் வ்பான்ற  குறிபபிடடை 
எணணிக்்கயிலாை மாற்று கார்பன 

மூலக்கூறுகளால் உருோக்கப்படுகின்றை. 
�ாேர இ்ல ்பரபபில் ்மக்வராமீடடைர 
ேரம்பில், ்பல்வேறு கார்பன மூலங்கள், 
முக்கியமாக சரக்க்ர மற்றும் கரிம 
அமிலங்க்ள இ்லத்து்ள ேழியாக 
தேளியிடுகி்றது. வமலும், ஆவியாகும் 
கார்பன மூலக்கூறுகள், குறிப்பாக �ாேர 
தசல் சுேர ேளரசி்� மாற்்ற 
வி்ளத்பாருளாை தமத்�ைால், 
இ்லத்து்ள ேழியாக 
தேளியிடைப்படுகி்றது. 

தமத்்�வலா ்பாக்டீரியத்�ால் 
தமத்�ைால் உடதகாள்ளப்படுகி்றது. 
வமலும் கா்லயில் தமத்�ைால் உமிழ்வு 
அதிகமாக இருக்கும், தமத்்�வலா 
்பாக்டீரியம் அ�னு்டைய  ேளரசி்� 
மாற்்றத்திற்கு ஏற்்ப மாற்றிக் தகாள்ள,  
கூடு�ல் கார்பன ஆ�ாரங்க்ள இரவு 
வநரத்தில் ்பயன்படுத்துகி்றது, தமத்�ைால் 
உமிழ்வு  இரவு வநரத்தில் இ்லத்து்ள 
மூடியிருக்கும் வ்பாது கு்்றோக 
இருக்கும்.

வைதமதசலா பாக்டீரியாவின் 
ென்மைகள்

தமத்்�வலா ்பாக்டீரியா காற்று 

வறட்சி ளமைாண்ம
வறட்சி்ய எதிரதது ள்ாராடும திறன் ் ்றற  இளைஞசிவப்பு 
்மததிளைாட்ளராப் ் ாக்டீரியா (பிபிஎப்எம) - ் யன்்கள
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ோழ் உயிரியாகும். அ்ே எளி�ாக ஒரு 
தமத்�ைால் சாரந்� கனிம ஊடைகத்்� 
(ஃ்பாரவமட, ஃ்பாரமால்டி்ஹடு மற்றும் 
தமத்�ைால்)  சாரந்து ோழக்கூடிய 
�ன்ம ோய்ந்�து. இந்� ே்க 
்பாக்டீரியா தமத்�ைால் அகார –ஊடைகம் 
்ேத்து பிரித்த�டுக்கப்படுகி்றது.

வேயல்பாடு : 
்பயிரகளுக்கு ்பயிர ேளரச்சி 

ஊக்கிகளாை ் சடவடைா்கனின மற்றும் 
ஆக்ஸினக்ள அளிக்கி்றது.

பரிநதுமரக்கப்பட்ட பயிரகள் : 
அ்ைத்துப ்பயிரகள், மரங்கள் 

மற்றும் பூச்தசடிகள்

அளவு : 
1ச�விகி�ம்(1 லிடடைர நீரில் 10 

மில்லி லிடடைர) மு�ல் 2 ச�விகி�ம்(1 
லிடடைர நீரில் 20 மில்லி லிடடைர) ே்ர 
திரே நுணணுயிர உரம் 
்பரிந்து்ரக்கப்படுகி்றது

பயன்படுததும் முமை 
வி்� வநரத்தி : ்பரிந்து்ரக்கப்படடை 

வி்� அள்ே 50 மிலி திரே 
நுணணுயிரில் நனகு கலந்து 5 மு�ல்10 
நிமிடைம் நிழலில் உலரத்தி பினபு வி்�க்க 
வேணடும்.

இமலகளில் வதளிததல் 
கா்ல அல்லது மா்ல வநரங்களில் 

1 ச�விகி�ம் மு�ல் 2 ச�விகி�ம் திரே 
நுணணுயி்ரத் �ணணீரில் கலந்து (10 

லிடடைர நீரில் 100 மு�ல் 200 மில்லி 
லிடடைர) இ்லகள் நனகு ந்ையும்்படி 
த�ளிக்கவும்.

பயன்படுததும் காலம்
• ்பயிரகளின முக்கிய ேளரச்சிக் 

காலங்கள் பூ மற்றும் காய் பிடிக்கும் 
�ருணம் (அல்லது) 30 மு�ல் 45 
நாடகளுக்கு ஒரு மு்்ற ்பயன்படுத்�வும் 

பயன்கள்
• வி்� மு்ளபபுத் தி்ற்ை 

அதிகரிக்கி்றது
• நாற்றுக்களின ேளரச்சி்ய 

அதிகரிக்கி்றது
• பூக்கும் காலம் மற்றும் காய்களின 

அறுே்டை காலத்்�க் 
கு்்றக்கி்றது

• ்பழங்கள், காய்கள் மற்றும் 
வி்�களின நி்றம் மற்றும் �ரம் 
அதிகரிக்கி்றது

• மகசூல் 10 ச�விகி�ம் 
அதிகரிக்கி்றது

• ே்றடசி்யத் �ாங்கும் தி்ற்ை 
்பயிரகளுக்கு அளிக்கி்றது.

குறிப்பு :
• இரசாயை உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக் 

தகால்லி மருந்துகளுடைன கலந்து 
த�ளிக்கக் கூடைாது.

• இரசாயை உரங்கள் மற்றும் பூச்சிக் 
தகால்லி மருந்து த�ளிப்ப�ற்கு 7 
மு�ல் 10 நாடகளுக்கு முனபு (அ) 
பினபு இந்� நுணணுயிர திரே 
உரத்்�த் த�ளித்�ல் வேணடும்.

கடடு்ரயாளரகள்

*மு .உமா மக�ஸவரி மற்றும 
**்மா. ்பா.�வி்தா

*உதவி ஆசிரியர, உழவியல்,  
**உதவிப் சபராசிரியர, உழவியல், 
சதாட்டக்கமல கல்லூரி ைற்றும்  

ஆராய்ச்சி நிமலயம், வபரியகுளம்.
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இந்தியாவில் நிலக்கடை்லயாைது மிக 
முக்கியமாை எணதணய் வித்து 

்பயிராகும். நிலக்கடை்லயில், சிேபபு 
கம்்பளிபபுழுோைது 25 மு�ல் 90 
விழுக்காடு அளவிற்கு வச�ம் வி்ளக்கும் 
மிகவும் வமாசமாக பூச்சியாகும்.

விலஙகியல் வபயர: 
அமாஸ்க்டைா அல்பிஸ்ட்ரக்கா 

(Amsacta albistrica)
த்பாதுபத்பயர: சிேபபு கம்்பளிபபுழு 

மற்றும் வராமபபுழு

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்:
1. முட்டையில் இருந்து தேளிவய ேந்� 

இளம் வராமபபுழு, இ்லயின 
்பச்்சயத்்� சுரணடி உணணும்.

2. நனகு முதிரந்� புழுோைது, 
இ்லயின நரம்புப ்பகுதி்ய விடடு 
இ்டைப்படடை இ்லப்பகுதி்ய 
உணடு வச�ப்படுத்தும்.

3. அதிகமாக �ாக்கப்படடை தசடிகள், 
மாடு வமய்த்�து வ்பால் 
நுனிக்குருத்து மற்றும் இ்லகள் 
தேடடைப்படடு காணப்படும்.
பூச்சியின் அம்டயாளம்:

முடம்ட: 
இ்லயின அடிப்பகுதியில், �ாய் 

அந்து பூச்சி முட்டை்ய குவியலாக 
இடும்.

புழு: 
உடைலின வமற்்பரபபில் நீளமாை 

சிகபபு கலந்� ்பழுபபுநி்ற முடிகளுடைன 
கூடிய ்பழுபபு நி்ற புழுக்கள் இருக்கும்.

கூடடுப்புழு:  
்பழுபபு நி்ற, நீள்வகாள ேடிவில், 

நீணடை நாடகளாக உ்றக்க நி்லயில் 

மணணில் இருக்கும். நல்ல ம்ழ்ய 
த�ாடைரந்து, உ்றக்க நி்ல மீள் த்பற்று 
�ாய் அந்து பூச்சிக்கள் தேளிவய ேரும்.

அநதுப்பூச்சி: 
முன இ்றகாைது ்பழுபபு கலந்� 

தேள்்ள நி்றத்தில் சிேபபு நி்ற முன 
பு்றக்வகாடுகளுடைன காணப்படும், பின 
இ்றகாைது தேள்்ள நி்றத்தில் கருபபு 

நி்ற புள்ளிகளுடைன காணப்படும்.

வபாருளாதார சேதநிமல:
100 மீடடைர ேரி்ச தசடிகளில், 

8 மூட்டை குவியல்கள்

நிைக்்க்்ை்யத தாக்கும 
சிவப்பு ்கம்ளிப்புழு ளமைாண்ம

பூச்சி சைலாணமை

ைாடு சைய்நதது சபால் 
காடசியளிக்கும் தாக்கப்பட்ட 

வேடிகள்

சிெப்பு கம்பளிப்புளு
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கடடுப்படுததும் முமை:
• வகா்டை உழவு தசய்ே�ன மூலம், 

வராமபபுழுவின கூடடுபபுழுக்க்ள 
அழிக்கலாம்.

• விளக்குப த்பாறி்ய (1-3 வீ�ம்/ 
தஹக்டைர) அ்மத்து அந்துப 
பூச்சி்ய கேரந்து அழிக்கலாம். 

• விளக்குப த்பாறி ்ேத்திருக்கும் 
்பகுதியில் முட்டைக்குவிய்லயும், 
இளம் புழுக்க்ள ்ககளால் 
வசகரித்து அழிக்கலாம்.

• துே்ர மற்றும் �ட்டைப்பயிறு 
ஆகியேற்்்ற ஊடு்பயிராக ்பயிர 
தசய்து இளம் புழுக்க்ள கேரந்து 
கடடுப்படுத்�லாம்.

• ேய்லச் சுற்றிலும் 30 தச.மீ நிளம் 
மற்றும் 25 தச.மீ அகலம் இருக்கும் 
அளவிற்கு சிறிய அளவில் குழிகள் 
அ்மத்து, ்ப்டைதயடுத்து ேரும் 
புழுக்க்ள அழிக்கலாம்.

• அமாஸ்கடைா அல்பிஸ்ட்ரக்கா 
நியுக்ளியஸ் ்ேரஸ் (Aa NPV) 
(250 LE/ தஹக்டைர)  கல்ேயி்ை 
ஒடடும் திரேம் (1மிலி/லி)  கலந்து 
மா்ல வநரத்தில் த�ளிக்க 
வேணடும்

பின்ெரும் ஏசதனும் ஒரு பூச்சிக் 
வகால்லிமயத வதளிக்கவும்

• மி்�ல் தடைதமடைான 25 EC- 1 
லிடடைர /தஹக்டைர என்ற அளவில் 
500 லிடடைர �ணணீரில் கலந்து 
த�ளிக்கவும்.

• குயிைால்்பாஸ் 25 EC - 750 மிலி 
/தஹக்டைர என்ற அளவில் 500 
லிடடைர �ணணீரில் கலந்து 
த�ளிக்கவும்.

• குதலாரனடரைலிபுதரால் 18. 5 EC 
- 150 மிலி /தஹக்டைர என்ற 
அளவில் 500 லிடடைர �ணணீரில் 
கலந்து த�ளிக்கவும்.

கூடடுப்புளு அநது பூச்சி

கடடுமரயாளரகள்:

முனைவர்  ் ச. கச�ர், உ�விப  வ்பராசிரியர (பூச்சியியல் து்்ற),
ஆர. வி. ஏஸ் வேளாண்ம கல்லூரி, �ஞசாவூர
மினைஞசல்: sekar92s@gmail.com

கு. திருகவங�டம, உ�விப  வ்பராசிரியர (பூச்சியியல் து்்ற),
ஆர. வி. ஏஸ் வேளாண்ம கல்லூரி, �ஞசாவூர 
மினைஞசல்: thiru.thanks5@gmail.com
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உலகளவில் தநல் உற்்பத்தியில் 
இந்தியா இரணடைாம் இடைத்தில் 

உள்ளது. 2018-19 ்பயிர ஆணடில் 
116.42 மில்லியன டைனைாக இருந்� 
தநல் உற்்பத்தி 1.05 மில்லியன டைன 
அதிகரித்து 2019-20 ்பயிர ஆணடில் 
117.47 மில்லியன டைனைாக உள்ளது. 
�மிழகத்்� த்பாறுத்�ே்ர காவிரி 
தடைல்டைா ்பகுதிகளில் தநல் அதிகம் 
்பயிரிடைப்படடு ேருகி்றது. இந்�  தநற்்பயிர 
சாகு்படிக்கு முக்கிய சோலாக இருப்பது 
கு்ல வநாய் ஆகும். தநல் ்பயிரிடும் 
80க்கும் வமற்்படடை நாடுகளில் இந்வநாய் 
அதிகம் காணப்படுகி்றது. இந்தியாவில் 
இந்வநாய் மு�னமு�லில் 1918ம் ஆணடு 
கணடைறியப்படடைது. இந்வ�ாய் �ாக்கப்படடை 

்பயிரகளில் 70 மு�ல் 80 ச�விகி�ம் 
ே்ர மகசூல் ்பாதிக்கப்படுகின்றது. 

 சொய் தாக்கப்பட்டதற்கான 
அறிகுறிகள்:

்பயிரகளின அ்ைத்து ேளரச்சி 
நி்லகளிலும் இந்வநாய் �ாக்கப்படுகி்றது. 
இ்ல, கழுத்து, கணு ஆகிய 
அ்ைத்துப்பகுதிகளிலும்  இந்வநாய் 
�ாக்கப்படுகி்றது. இ்லகளின வமல் 
்பகுதியில் மு�லில் சிறிய புள்ளிகள் 
வ�ானறும். பி்றகு அபபுள்ளிகள் தேண்ம 
நி்றத்திலிருந்து சாம்்பல் நி்ற ்மய 
்பகுதியுடைன காய்ந்� ஓரங்களுடைன கூடிய 
கண ேடிே புள்ளிகளாக மாற்்றம் 

ளொய் ளமைாண்ம

்ெற்யிரில் கு்ை ளொய் தாக்குதலும 
அதன் ளமைாண்ம மு்ற்களும
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அ்டையும். ்பல புள்ளிகள் ஒனறு வசரந்து 
த்பரிய ஒழுங்கற்்ற திடடுக்க்ள 
உருோக்கும். தீவிர �ாக்கு�லின வ்பாது, 
்பயிர முழுேதும் எரிந்�து வ்பானறு 
வ�ாற்்றமளிக்கும். இ்�வய “கு்ல 
வநாய்” எனகிவ்றாம். கதிர தேளிேந்�வுடைன 
்பயிரகள் சாய்ந்துவிடும். இ்லகளில் 
இந்� அறிகுறிகள் த�ன்படடைால் அ�்ை 
"இ்ல கு்ல வநாய்" எனகினவ்றாம்.

கழுத்துப ்பகுதியில் சாம்்பல் நி்றம் 
மு�ல் ்பழுபபு நி்ற புள்ளிகள் வ�ானறி 
பி்றகு கருபபு நி்றமாக மாறி, கதிர 
மணிகள் சுருங்கி காணப்படுேதுடைன 
கதிரகள் உ்டைந்து த�ாங்கிவிடும். இ்� 
“கழுத்து கு்ல வநாய்” எனறும்  "கழுத்து 
அழுகல் வநாய்" எனறும் கூறுகினவ்றாம். 

கணுக்கள் கருபபு நி்றமாக மாறி 
உ்டைந்துவிடும். இ்� “கணு கு்ல 
வநாய்” எனகினவ்றாம். ்பயிரின 
அடிப்பாகத்தில் இ்டைக்கணுத் 

�ாக்கு�லும் ஏற்்படுே�ால் தேணகதிர 
அறிகுறி வ�ானறும். கதிரப்பருே 
நி்லக்கு முனவ்ப கழுத்துப ்பகுதியில் 
வநாய் �ாக்கிைால் �ானியங்கள் 
உருோகாது. கதிரப்பருேத்திற்கு பின 
�ாக்கு�ல் ஏற்்படடைால், �ானியங்கள் 
உருோைாலும், கு்்றந்� �ரத்துடைன 
காணப்படும். கதிர மற்றும் 
கதிரக்கி்ளகளில் உள்ள புள்ளிகள் 
்பழுபபு நி்றமாக (அ) அடைர்பழுபபு நி்றமாக 
இருக்கும். தநல் இரகங்க்ளப த்பாருத்து, 
புள்ளிகளின அளவும், ேடிேமும் 
வேறு்படும்.

  குமல சொய் ஏற்படுெதற்கு 
ோதகைான சூழ்நிமலகள்:
்்பரிகுதலரியா ஒ்ரவச என்ற 

பூஞசாணத்தின மூலம் இந்� வநாய் 
ஏற்்படுகி்றது. காற்றின மூலம் ்பரவும் 
பூஞசாண வித்துக்கள் (தகானிடியாக்கள்) 
இந்வநாய் ்பரவுே�ற்காை மு�ல்நி்ல 
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காரணமாக உள்ளை. ்பாசை நீர மூலமும் 
மற்்ற இடைங்களுக்கு ்பரவுகின்றது. 
நிலத்தில் உள்ள ்பயிர கழிவுகள், 
்ேக்வகால் மற்றும் வி்�கள் மூலமும் 
்பரவுகின்றது.  தநல் ்பயிரிடைா காலங்களில் 
ேரபபுகளில் உள்ள க்ளச்தசடிகளில் 
இந்வநாய் ோழ்ந்து தநல் ்பயிரிடும்த்பாழுது 
தநற்்பயிருக்கு ்பரவுகி்றது. ோைம் வமக 
மூடடைத்துடைன காணப்படும் த்பாழுது 
மி�மாை சாரல்ம்ழ த்பாழியும் த்பாழுதும் 
காற்றின ஈரப்ப�ம் 93 மு�ல் 99 
ச�விகி�ம் இருக்கும் த்பாழுதும் இரவு 
வநர தேப்பநி்ல 26° தசல்சியஸ்கு 
கீவழ இருக்கும் த்பாழுதும் இந்வநாய் 
அதிகம் �ாக்கப்படுகி்றது. 

குமல சொய் சைலாணமை 
முமைகள்:

ேரபபுகளில் உள்ள க்ளச்தசடிக்ள 
அகற்்ற வேணடும். �ரமாை வி்�க்ள 
்பயன்படுத்� வேணடும். �ங்கள் ்பகுதிக்கு 
ஏற்்ற வநாய் எதிரபபு்டைய ரகங்க்ள 
வ�ரவு தசய்து ்பயிரிடை வேணடும். 
கார்பணடைசிம் என்ற பூஞசாணக் 
தகால்லி்ய ஒரு கிவலா வி்�க்கு 2 
கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வி்� 
வநரத்தி தசய்து வி்�க்க வேணடும். 
அல்லது உயிரபூஞசாணக் தகால்லியாை 
சூவடைாவமாைாஸ் புவளாரசன்் ஒரு 

கிவலா வி்�க்கு 10 கிராம் என்ற 
அளவில் கலந்து வி்� வநரத்தி தசய்து 
வி்�க்க வேணடும்.  நாற்்றாங்காளில் 
இந்வநாய் த�ன்படடைால் கார்பணடைசிம் 
என்ற பூஞசாணக் தகால்லி்ய ஒரு 
லிடடைர �ணணீரில் 2 கிராம் என்ற 
அளவில் கலந்து த�ளிக்க வேணடும். 
25 சதுர மீடடைர ்பரபபு உள்ள நாற்்றங்காலில் 
2.5 தச.மீ ஆழம் ே்ர நீர வ�க்கி ் ேக்க 
வேணடும். இந்� வ�ங்கிய நீரில் 2.5 
கிவலா சூவடைாவமாைஸ் ஃபுவளாவராசனஸ் 
த்பாடி்யத் தூவி நனகு கலக்க 
வேணடும். நாற்றுக்களின வேரக்ள, 
இதில் 30 நிமிடைங்கள் ஊ்ற ்ேத்து 
பின நடைவு தசய்ய வேணடும். இ�ைால் 
தநற்்பயிரில் ஏற்்படும் ்பல்வேறு வநாய்க்ள 
�விரக்கலாம். நடைவு தசய்� 45 
நாடகளுக்கு பின 10 நாடகள் இ்டைதேளி 
யில் சூவடைாவமாைாஸ் ஃபுவளாவராசனஸ் 
த்பாடி்ய  ஒரு லிடடைர �ணணீரில் 
10கிராம் என்ற அளவில் கலந்து மூனறு 
மு்்ற த�ளிக்க வேணடும்.

ேயலில் வநாய் வ�ானறும்த்பாழுது 
ஒரு தஹக்வடைருக்கு  தமடடைா 
மிவைாஸ்டுவராபின 500 மில்லி, 
அசாக்சிஸ்டுவராபின 500 மில்லி 
அல்லது டி்ர்சக்வளாவசால் 500 
கிராம் என்ற அளவில் 500 லிடடைர 
�ணணீரில் கலந்து த�ளிப்ப�ன மூலம் 
இந்வநா்ய கடடுப்படுத்�லாம்.

கடடுமரயாளரகள்:

�ா. சரணராஜ், முதுநி்ல வேளாண மாணேர 
(்பயிர வநாயியல் து்்ற), விஸ்ே்பாரதி ்பல்க்லக்கழகம். 
மினைஞசல்: saranraj.klsk.1998@gmail.com

எ. ் சந்தமிழ்,  முதுநி்ல வேளாண்ம மாணேர 
(உழவியல்), அணணாம்லப ்பல்க்லக்கழகம்.  
மினைஞசல்: elasisenthamil@gmail.com
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



23இதழ் - 08, ஆனி

வதன்மனயில் சபாரான் குமைபாடு

கமள என்ைால் என்ன ?
• க்ளகள் என்பது ஒரு குறிபபிடடை 

இடைத்தில் இருக்கும் விரும்்பத்�கா� 
�ாேரங்கள்.

• ்பண்ண ேயல்கள், வ�ாடடைங்கள் 
மற்றும் பூங்காக்கள்(புல்தேளிகள்) 
வ்பான்ற மனி� கடடுப்பாடடு 
அ்மபபுகளில் வ�்ேயற்்ற �ாேரங்கள்.

கமளக்வகால்லி என்ைால்  
என்ன? 

வேதிப த்பாருள்/ இயற்்கயாை 
த்பாருடக்ளக் தகாணடு ஒரு 
�ாேரத்்� தகால்ேவ� 
க்ளக்தகால்லியின தசயலாகும். 

இயற்மக கமளக்வகால்லி, 
வேயற்மக கமளக்வகால்லி ?

  இயற்்க க்ளக்தகால்லி 
இயற்்கயாை த்பாருடக்ளக் தகாணடு 
க்ளக்ளக் கடடுப்படுத்தும் 
மு்்றயாகும். இதில் மாடடு வகாமியம் 
மற்றும் இ�ர �ாேரப த்பாருடக்ள 
தகாணடு மற்த்றாரு �ாேரத்்� 
கடடுப்படுத்� உ�வும். தசயற்்க 

க்ளக்தகால்லி என்பது வேதிப 
த்பாரு்ள ்பயன்படுத்தி க்ள்ய 
கடடுப்படுத்தும் மு்்ற.

கமளக்வகால்லி பரிநதுமரக்கும் 
முன் கெனிக்க செணடிய  

காரணிகள் ?
 நிலத்தில் எனை ்பயிர 

தசய்யப்படடுள்ளது 
 நிலத்தில் எனதைனை ே்கயாை 

க்ளகள் பிர�ாைமாய் இருக்கின்றது
 இந்� க்ளக்தகால்லி்ய எந்�ப 

்பயிருக்கு ்பரிந்து்ரக்கலாம்
 இந்� க்ளக்தகால்லி எந்த�ந்� 

க்ளக்ளக் கடடுப்படுத்தும்  
எை இ்ே நான்கயும் நனகு 

்பரிசீல்ை தசய்� பினவ்ப ஒரு 
க்ளக்தகால்லி்ய ்பரிந்து்ரக்க 
வேணடும்.   

உ�ாரணமாக �ற்வ்பாது தநல்ேயல், 
அ�ன க்ளகள் மற்றும் அதில் 
்பயன்படுத்தும் க்ளதகால்லிக்ள ்பற்றி 
காணவ்பாம். 

்க்ளை, ்க்ளைக்்்கால்லி, ்க்ளைக்்்கால்லி ் ரிநது்ர, 
்க்ளைக்்்கால்லியின் எதிரம்ற்கள என்றால் என்்ன?

்க்ளை ளமைாண்ம
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1.  நிலத்தில் தநற்்பயிர எனறு 
கணடைறிந்� பினபு (இது எளிது 
அ்ைேரும் கணடைறிந்துவிடைலாம்), 

2. எனதைனை (புல்ே்ககள், அகன்ற 
இ்லத் �ாேரங்கள் அல்லது 
வகா்ர ே்ககள்) க்ளகள் 
பிர�ாைமாக இருக்கின்றது எை 
கணடைறிே�ற்கு கு்்றந்�்படசம் 
�ாேரம் சம்்பந்�ப்படடை அறிவியல் 
த�ரிந்திருக்க வேணடும்.

ந�ாய�ாடி ந�ாயமுதல் �ாடி அதுதணிக்கும்
வாய�ாடி வாய்பபச் செயல்  

 - திருெள்ளுெர
ேள்ளுேன கு்றளுக்கு ஏற்்ப 

எனதைனை க்ள உள்ளது எனை 
கணடைறிந்து, அந்�க் க்ளக்ள கடடுப 
்படுத்தும் ேழிமு்்ற்ய பின்பற்்ற 
வேணடும். 

3. புல்ே்க, அகன்ற இ்லத் 
�ாேரத்திற்கு, வகா்ரக் க்ளக்கு 
எனை க்ளக்தகால்லி ்பயன்படுத்� 
வேணடும் எை கணடைறிந்து ்பரிந்து்ர 
தசய்ே�ற்கு உழவியல் து்்ற சாரந்� 
ேல்லுநரகள் மிகவும் அேசியம். 

கமளக்வகால்லியின் 
எதிரைமைகள்?

எனை க்ள நிலத்தில் நிலவுகி்றது 
என்ப்� அறியாமவலவய 2, 4 D 
்பரிந்து்ர தசய்�ால் க்ள கடடுப்பாடு 

சி்றப்பாக இருக்காது, அந்� ேயலில் 
அகன்ற இ்லத் �ாேேரமினறி புல்ே்க 
அல்லது வகா்ர ே்ககள் இருக்கும் 
த்பாழுது. தசயற்்க க்ளக்தகால்லியாகிய 
ஃத்பவைாக்்ாபவராப-பி-எத்தில் 9.3 
% EC (Fenoxaprop-p-ethyl) 
்பயன்படுத்தும்வ்பாது புல் க்ளயாைது 
முழு்மயாக தநல்ேயலில் கடடுப்படுத்தும் 
ஆற்்றல் உ்டையது, அகன்ற இ்லத் 
�ாேரத் க்ளகள் இருக்கும்த்பாழுது 
்பயன்படுத்திைால் முற்றிலும் �ே்றாைது. 
வமவல கணடை இரணடு 
க்ளக்தகால்லிக்ளயும் தநல் 
்பயிரகளில் ்பயன்படுத்�க் கூடிய�ாகும். 
ஆைால் எந்� நி்ல என்பது மிகவும் 
முக்கியமாைது (அகன்ற 
இ்லத்�ாேரம்-2, 4 D;  புல் ே்க 
�ாேரம் - ஃத்பவைாக்்ாபவராப-பி-
எத்தில் இருக்கும்த்பாழுது). எைவே 
க்ளக்தகால்லி எந்� ்பயிரகளுக்கு, 
எந்� க்ளகளுக்கு, எந்� �ருணங்களில், 
எந்� நி்லயில் எை கணடைறிந்து மிகுந்� 
ேல்ல்மயாக ்பரிந்து்ரக்க வேணடும்.

கமளக்வகால்லியின் முக்கிய 
அம்ேஙகள் ? 

்பயிரகளுக்காை க்ளக்தகால்லி 
மடடும் த�ரிந்திருந்�ால் மி்கயாகாது, 
அறிவியல் சாரந்� நுட்பமும் 
த�ரிந்திருக்க வேணடும் அவோறு 
த�ரிந்து இருப்பேவர நல்ல க்ள 
வமலாண்ம �ர இயலும்.

கடடுமரயாளரகள்:
க�ா.சீனிவாசன்,  மு்ைேர ்படடைப ்படிபபு மாணேர 
(உழவியல் து்்ற), �மிழ்நாடு வேளாண்மப ்பல்க்லக்கழகம், 
வகாயம்புத்தூர. மினைஞசல்: srinivasan993.sv@gmail.com  
அ்லவ்பசி எண: 9965503593

மு. ஜீவா, முதுக்ல மாணேர (உழவியல் து்்ற), 
�மிழ்நாடு வேளாண்மப ்பல்க்லக்கழகம், வகாயம்புத்தூர.  
மினைஞசல்: jeevamurugesan16@gmail.com  
அ்லவ்பசி எண: 8508716351
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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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18இதழ் - 01, வைகாசி
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

எங்களி்ம இயற்்கயா்ன  
மு்றயில் சூரிய ஒளி உைரததி  

மூைம ்தப்்டுததப்்ட்் 
்ழ வ்்க்கள கி்்க்கும

 
ளமலும ்தா்ரபுக்கு

ரவி
வாட்ஸ அப் மூைம ்தா்ரபு ்்காளளைவும:

+91 97866 70077
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- ை.மீ்னா
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்காரடூன் வழி ளவளைாண்ம
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வோ. ஹரிஹரன்
இளநிமல செளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர, அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்னஞேல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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்க்நத மின்்னதழுக்்கா்ன வாச்கர்களின் ்கருததுக்்கள

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!

அனபுள்ள ஆசிரியருக்கு,

அக்ரிசக்தியின  மினனி�்ழ 
கணணுற்வ்றன. சி்றப்பாக உள்ளது. 
விேசாயிகளுக்கு வ�்ேயாை 
ஆவலாச்ைகள் அேரகள் ் கயிவலவய 
தசல்வ்பசி ேழியாக கி்டைக்கி்றது. 

அட்ேஸ் ஆறுமுகம் ்பகுதி நன்றாக 
இருக்கி்றது. நனறி �ங்களு்டைய நன 
முயற்சி்ய த்பரிதும் ்பாராடடுகிவ்றன. 
ோழ்த்துக்கள்.

-  ை. வெஙகச்டஷ், செளாண 
பட்டதாரி, ஊனததூர.
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விெோயியும் விஞ்ானியும் - சகள்வி பதில் பகுதி

த�ாடைரபுக்கு: 
8220851572. 
மினைஞசல்: 

jayarajm96@gmail.com

வகள்வி: எனனு்டைய சீத்�ாப்பழத் 
வ�ாபபில் நி்்றய தசடிகளில் காய்கள் 
கருப்பா மாறிடடு ேருது. இறுகிப வ்பாய் 
கல் மாதிரி இருக்கு. தசாடடு நீரல 
வ்பாடருக்கன. அ்� வ்பாடவடைா எடுத்து 
அனுபபிருக்கன, இ்� எப்படி சரி 
்பணணலாம்னு தசால்லுங்க? - இ்ணயம் 
ேழியாக விேசாயி.

 ்பதில்: 
இ து கு றி த் து 
த�ான வ்பாஸ்வகா 
வேளாண்மக் 
க ல் லூ ரி யி ன 
உழவியல் து்்ற 
உ � வி ப 
வ்பராசிரியர மு. 
த ஜ ய ர ா ஜ 
கூறிய�ாேது , 
சீ�ாப்பழத்தில் இதுவ்பால கல் மாதிரி 
மாறுே்� கற்்பழ கு்்ற்பாடு (Stone 
fruit physiological disorder) எனறு 
கூறுகினவ்றாம். இது உயிருள்ள மற்றும் 
உயிரற்்ற காரணிகளால் ்பயிரகளுக்கு 
தகாடுக்கப்படுகின்ற அழுத்�த்தின 
காரணமாக ஏற்்படுகின்றது. அதிகமாக 
தேயில் அடித்து தகாணடிருக்கும் 
சூழலில் திடீதரை ம்ழ த்பய்யும்வ்பாது 
இந்� கற்்பழ கு்்ற்பாடு ஏற்்படும். அவ� 
வ்பால ்பழங்கள் சரியாை இ்டைதேளி, 
சூரியஔி, காற்று கி்டைக்காமல் 
தநருக்கமாக இருக்கும் வ்பாதும் இந்� 
பிரச்ச்ை ஏற்்படும். நீர சரியாை 

வநரத்தில் தகாடுக்காமல் இருப்பது. 
அவ�வ்பால �்ழச்சத்து, மணிச்சத்து, 
சாம்்பல் சத்து மற்றும் ஏ்ைய நுண 
சத்துக்கள் சரியாை விகி�த்தில் 
்பயிருக்கு கி்டைக்கா� சூழலிலும் இந்� 
பிரச்ச்ை ஏற்்படும்.

இ�்ைத் �விரக்க சரியாை நீர 
வமலாண்ம அேசியம். அ�ாேது 
வ�்ேப்படும் வநரங்களில் சீராை 
இ்டைதேளியில் நீரி்ை அளிப்பது 
அேசியம் மற்றும் ஊடடைச்சத்தி்ையும் 
சரியாை வநரத்தில் தகாடுக்க வேணடும். 
பூ பூக்கும் வநரம் மற்றும் காய் பிடிக்கும் 
காலத்தில் நுணணூடடைக் கல்ே 5 
கிராம் / ஒரு லிடடைர நீருக்கு என்ற 
அளவில் அல்லது என ஏ ஏ (NAA- 
Planofix) 5-6 மி.லி./10 லிடடைர என்ற 
அளவில் ேளரச்சி ஊக்கியி்ைத் 
த�ளிக்கும்வ்பாது இந்�க் கு்்ற்பாடு 
ஏற்்படுேது �டுக்கப்படும். ஆைால் இந்� 
பிரச்ச்ை ேந்� பினபு சரி தசய்ேது 
என்பது இயலா� காரியம். ஆகவே பூ 
பூக்கும் மற்றும் காய் பிடிக்கும் �ருணத்தில் 
�க்க வமலாண்ம மு்்றக்ளக் 
க்டைபிடித்து  ்பயன அ்டையுமாறு 
வகடடுக்தகாள்கிவ்றாம்.

இந்� விேசாயியும் விஞஞானியும் வகள்வி ்பதில் ்பகுதிக்கு �ங்களு்டைய 
சந்வ�கங்க்ள பு்கப்படைமாகவோ அல்லது வகள்வியாகவோ 9940764680 
என்ற ோடசப எணணிற்கு அனுப்பலாம். �ங்களு்டைய வகள்விக்காை 
்பதில்களுடைன அடுத்� இ�ழில் ்பதிவிடுகிவ்றாம்.
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்பனடப்பாளர்  
ல.மீைா, உதவிப் சபராசிரியர (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ ்பத்மாவதி 
சதாட்டக்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல். மின்னஞேல்: l.

meena2795@gmail.com
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அனபுள்ள ோசகரகளுக்கு 

ேணக்கம்,

அக்ரிசக்தியின கடைந்� 

மினனி�ழ்கள் ்பல்வேறு �ரப்படடை 

ோசகரகளிடைம் தசனறு 

வசரந்துள்ளது. முகநூ்லப  வ்பால 

ஒரு சமூக ே்ல�ளத்்� 

விேசாயிகளுக்காக தகாணடு 

ேரும் திடடைத்தில் உள்வளாம். அதில் 

விேசாயிகள் �ங்களுக்குள் 

கருத்துக்க்ளப ்பரிமாறிக் 

தகாள்ளும் ே்கயிலும் 

அேரகளுக்காை சந்வ�கங்கள், 

தீரவுக்ள முனவைாடி விேசாயிகள் 

மற்றும் வேளாண த�ாழில்நுட்ப 

ேல்லுநரகளிடைம் இருந்து எளிதில் 

த்பற்றுப ்பயை்டைய முடியும். 

அவ�வ்பால �ங்களு்டைய 

வி்ளத்பாருடக்ள சரியாை 

வி்லயில் சந்்�ப்படுத்�வும் இந்� 

சமூக ே்ல�ளம் உ�வும். 

த�ாடைரந்து எங்களது முயற்சிகளுக்கு 

ஆ�ரவு �ருமாறு வகடடுக் 

தகாள்கிவ்றன. வி்ரவில் 

எங்களு்டைய சமூக 

ே்ல�ளத்துக்காை அறிவிபவ்பாடு 

உங்க்ள சந்திக்கிவ்றாம். 

ஒவதோரு ோரமும் 

தேள்ளிகிழ்ம கா்ல 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 

எங்களது இ்ணய�ளத்திலும் 

மற்றும் விேசாயம் தசயலியிலும் 

மினனி�்ழ தேளியிடுகினவ்றாம். 

எைவே எங்களது தசயலி்ய 

�ரவி்றக்கம் தசய்து ் ேத்திருந்�ால் 

அதுவே உங்களுக்கு இ�ழ் 

தேளியாே்�யும் மற்்ற வேளாண்ம 

சாரந்� தசய்திக்ளயும் அறிவிபபில் 

காடடும். இ�னமூலம் நீங்கள் 

எளிதில் எங்களது மினனி�்ழ 

்படிக்க மற்றும் பின்பற்்ற முடியும். 

விேசாயிகளும், வேளாண 

மாணேரகளும், விஞஞானிகளும், 

வ்பராசிரியரகளும், வேளாண 

த�ாழில் மு்ைவோரகளும் 

த�ாடைரந்து அக்ரி சக்தி இ�ழுக்கு 

�ங்களு்டைய கருத்துக்கள், 

கடடு்ரகள் மற்றும் விளம்்பரங்க்ள 

ேழங்கி எங்க்ள 

வமம்்படுத்திக்தகாள்ள உ�வுமாறு 

வகடடுக்தகாள்கிவ்றன.

- நிரோக ஆசிரியர, அக்ரி சக்தி.

ஆசிரியர ்க்்கம


