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அறிமுகம்

தேனீக்களை வைர்ககும் முளை 
ஆங்கிலத்தில் ஏபி்கல்்சர் 

(Apiculture) என்று அளைக்கப்படுகிைது. 
தேனீக்களின் உல்கமானது மி்கவும் 
விநளேயானாது.  இேளன ்பற்றி 
உணர்நே நம் முன்தனார்்கள் மி்க நீண்ட 
்காலமா்க ்பைளமயான முளையினால் 
தேனீக்களை வைர்த்து வருகின்ைனர். 
தமலும் அறிவியல் ரீதியற்ை (அ) 
விஞ்ானமற்ை முளையில் தேனீ வைர்பபு 
நாட்டின் சில ்பைங்குடி ்பகுதி்களில் 
இன்னும் நள்டமுளையில் உள்ைது. 
ஆனால் இபத்பாது ப்பாதுவா்க அறிவியல் 
ரீதியில் தேனீ வைர்பபு ப்சயயப்படுகிைது. 
ந்கரககூடிய தேனீ ்சட்்ட்கங்்களின் 
அறிமு்கம் மற்றும் பிர்பலப்படுத்ேலுககுப 
பிைகு, இநதியாவில் தேனீ வைர்பபு 
மி்கவும் தவ்கமா்க வைர்நது வருகிைது. 
இநதிய ்காலநிளல்களுககு ஏற்ை 
மாற்ைங்்களை தமற்ப்காள்வேன் மூலம் 
்பயிர் மற்றும் தேன் ம்கசூளல 
அதி்கரிக்கலாம்.

தேனீ வைர்பபின் பவற்றி என்்பது 
முககியமா்க தேனீக்களின்  உயிரியல், 
தநாய்கள் மற்றும் அேன் ்பைக்க வைக்கம் 
்பற்றிய அறிவு மற்றும் அேற்த்கற்ை 
தமலாணளம நள்டமுளை்களைப 
ப்பாறுத்ேது ஆகும். தேனீக்களின் 
வைர்ச்சி ்காலம், வைர்ச்சி உயிரியல், 
உருவவியல், உ்டற்கூறியல், உ்டலியல் 
மற்றும் உயிர் தவதியியல் மற்றும் 
இநதியாவில் தேனீக்களின் பிை ்பைக்க 
வைக்கங்்கள் ்பற்றிய அறிவானது ்சற்று 

குளைவா்க உள்ைது. ப்பாதுவா்க 
தேனீக்களில் 5 இனங்்கள் உள்ைன. 
இதில் இநதிய தேனீ பேன் இநதியாவிலும் 
இத்ோலிய தேனீ வ்ட இநதியாவிலும் 
பிர்பலமா்கவும் வர்த்ே்க ரீதியிலும் 
வைர்க்கப்பட்டு வருகிைது. தமலும் 
அநேநே இனங்்களுக்கான 
உ்ப்கரணங்்களை பவவதவறு நிலப 
்பரபபு்களுககு மற்றும் ்கால சூைலுககு 
ஏற்ைவாறு ேரப்படுத்ே தவணடியது 
மி்கவும் அவசியமானது ஆகும். தேனீ 
வைர்பபுத் போழிலாைர்்களின் ்கவனத்ளே 
ஈர்க்க இது ஒரு முககியமான துளையா்க 
அளமய தவணடும்.

இநதியாவில் தேனீக்களுககு வரும் 
தநாய்கள் மற்றும் அேன் எதிரி்களினால் 
ஏற்்படும் பிரச்சிளன்கள் மற்ை 
நாடு்களிலிருநது தவறு்பட்்டளவ. 
தேனீக்களின் ேயாரிபபு்கள் உணவு, 
மருநது மற்றும் ஒப்பளனத் போழில் 
துளை்களில் ்பல ்பயன்்பாடு்களைக 
ப்காணடுள்ைன. இருபபினும், இநதிய 
தேன் மற்றும் தேனீ பமழுகு குறித்ே 
சில ஆராயச்சி்கள் தமற்ப்காள்ைப்பட்டு 
வருகின்ைன. ஆனால் தேனீ விஷம், 
அர்ச கூழ் (ராயல் பெல்லி), ம்கரநேம் 
மற்றும் புதராத்பாலிஸ் (மர 
பமாட்டு்களிலிருநது தேனீக்கைால் 
த்ச்கரிக்கப்பட்்ட ஒரு சிவபபு அல்லது 
்பழுபபு பிசின் த்பான்ை ப்பாருள், அளவ 
பிைவு்களை நிரப்பவும், தேன்கூடு்களை 
்சரிப்சயயவும் ்பயன்்படுத்ேப்படுகின்ைன) 
ஆகியளவ குறித்ே ஆராயச்சி்கள் 
இன்னும் தமம்்படுத்ேப்ப்டவில்ளல. 

பூ்சசியியல்

்தனீககளின 
கணகவர் 
உலகம 

ததனீ ெளர்ப்பு (பகுதி - 1)
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எனதவ, தேனீ-ேயாரிபபு போழில்நுட் 
்பத்தின் அளனத்து அம்்சங்்களிலும் 
முளையான ்கவனம் ப்சலுத்ே தவணடியது 
மி்கவும் அவசியம் ஆகும்.

ததனீக்களின் முக்கியத்துெம்
தேனீ மற்றும் அேன் உளைபபிலிருநது 

வரும் ப்பாருட்்கள் மற்றும் அவற்றின் 
்பயன்்கள் ்பற்றிய விவரங்்கள் வரலாற்றுககு 
முநளேய ்காலங்்களிலிருநதே மனிேன் 
நன்கு அறிநேளவ. இது மனிேனுககு 
தநரடியா்க ்பயனளிககும் சில பூச்சி்களில் 
ஒன்ைாகும். தேனீக்களின் வி்டாமுயற்சி 
மற்றும் அேன் தியா்கத்ளே பு்கழ்நதுளரக 
கும் வள்கயில் ்பல நாட்டுபபுைக ்களே்கள், 
தமற்த்காள், ்பா்டல்்கள் ஆகியவற்றில் 
்காணலாம். ்பல மே நூல்்கள் தேன் 
மற்றும் தேனீ பமழுகு ்பற்றி அதி்கம் 
த்பசுகின்ைன, தமலும் இநே இரணடு 
ப்பாருட்்களையும் ்பணடிள்க்களின் த்பாது 
நி்கழ்த்ேப்படும் ்பல்தவறு ்ச்டங்கு்களிலும், 
ஒரு ேனிந்பரின் வாழ்கள்கயில் ஏற்்படும் 
்பல ்சநேர்ப்பங்்களிலும் ்பயன்்படுத்துமாறு 
ேம்ளமப பின்்பற்று்பவர்்களுககு 
அறிவுறுத்துகிைது.

தேனீ வைர்பபில் தேன் மற்றும் 
தேன் பமழுகிலிருநது வருமானம் ப்பறும் 
தேனீ வைர்ப்பவர்்கள் மட்டுமன்றி 
ஒட்டுபமாத்ே ்சமூ்கமும் ்பயன் ப்பறுகிைது. 
தேனீக்கள் அேன் உணளவ அருகில் 

்பயிரி்டப்பட்டுள்ை ்பயிர்்களிலிருநது 
த்ச்கரிப்பேன் மூலம் அப்பயிர்்களிள்டதய 
ம்கரநேச் த்சர்கள்க நள்டப்பை 
உேவுகின்ைன. தேனீக்களின் மூலம் 
நள்டப்பறும் அயல் ம்கரநேச் 
த்சர்கள்கயால் அயல் ம்கரநேச் த்சர்கள்க 
்பயிர்்கள் மட்டுமல்லாமல் ்பல ேன் 
ம்கரநேச் த்சர்கள்க ்பயிர்்களின் ேரம் 
மற்றும் விளைச்்சல்      20-25 ்சேவீேம் 
வளர அதி்கரிககிைது. தேனீக்களின் 
்பண்பான மலர்்களைப ்பார்ளவயி்டல், 
ம்கரநேம் மற்றும் அமிழ்ேம் த்ச்கரித்ேல் 
த்பான்ைவற்ைால் ்பைங்்கள், ்காய்கறி்கள், 
எணபணய வித்துக்கள் மற்றும் பிை 
்பயிர்்களின் விளைச்்சல் உயர்கிைது.

தேனீக்கள் ்பயன்்படுத்ேப்ப்டாே 
மலரின் அமிழ்ேத்ளே தேனா்க மாற்று 
கின்ைன. தமலும் அேன் விளை ப்பாருட் 
்கள் ஒரு மருநோ்க, உயர் ்கலாச்்சார 
மதிபள்பக ப்காண்ட ேயாரிப்பா்க, 
விரும்்பத்ேக்க உணவு மற்றும் வர்த்ே்க 
ப்பாருைா்க ்பயன்்படுத்ேப்படுகிைது.

நம் உல்கம் எதிர்ப்காள்ளும் 
பிரச்சிளன்களில் வறுளம, ்காலநிளல 
மாற்ைம், ்கா்டழிபபு, ்பல்லுயிர் இைபபு, நீர் 
்பற்ைாககுளை, தவளலயின்ளம, மாசு 
மற்றும் ந்கர்பபுை ்பரவல் ஆகியளவ 
அ்டங்கும். தேனீ வைர்ப்பால் இளவ 
அளனத்ளேயும் குணப்படுத்ே முடியாது, 
ஆனால் ஒரு ்சாத்தியமான மற்றும்  
சுற்றுச்சூைலுககு  நன்ளம ்பயககும் 
ப்சயல்்பாடு்கள் மூலம் இபபிரச்்சளனககு 
நம்மால் தீர்வு ்காண இயலும் தமலும் 
தேனீ வைர்பபு இேளன சுல்பமாககுகிைது.

  -வதாடரும்...
்கட்டுளரயாைர்: 

பா. பத்மபிரியா, 
முதுநிளல தவைாண மாணவி, பூச்சியியல் துளை,
அணணாமளலப ்பல்்களலக்கை்கம், சிேம்்பரம்.  
மின்னஞ்சல்: priyabaluagri@gmail.com
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இநதியாவில் ்க்டநே ்பயிர் ஆணடில் 
353.8 மில்லியன் ்டன் ்கரும்பு 

உற்்பத்தி ப்சயயப்பட்டுள்ைது. ்சர்க்களர 
உற்்பத்தியிலும் ்சர்க்களர நு்கர்தவார் 
எணணிள்கயிலும் இநதியா இரண்டாம் 
இ்டத்தில் உள்ைது. ்கருபபு ்பயிர் ்சாகு்படி 
்பரப்பைவிலும் உற்்பத்தியிலும் உத்திர 
பிரதே்சம் முேல் இ்டத்தில் இருநோலும் 
உற்்பத்தி திைளன ப்பாருத்ே வளரயில் 
ேமிை்கதம முேல் இ்டத்தில் உள்ைது. 
ஆனால் இத்ேள்கய உற்்பத்தி திைனுககு  
்சவாலா்க உள்ை ்காரனி்களில் மி்கவும் 
முககியமானது ப்சவவழு்கல் தநாய 
ஆகும். இநதநாயயின் ோக்கத்ோல் 
்கரும்பின் எள்டயில் 29 ்சேவிகிேமும் 
்கரும்பில் இருநது எடுக்கப்படும் 
்சர்க்களரயின் அைவில் 31 ்சேவிகிேமும் 
்பாதிபபு அள்டவோ்க ஆயவு்கள் 
கூறுகின்ைன. ப்சவவழு்கல் தநாளய 
ஏற்்படுத்தும் பூஞ்சாணம் ்கரும்பில் 
உற்்பத்தியாகும் சுகதராளை நீரார்்பகுபபு 
மூலமா்க குளுத்காைா்கவும் 
பரகத்டாைா்கவும் உள்டத்து விடுகிைது. 
இேனால் ்கரும்பில் பமாலா்சஸின் அைவு 
அதி்கரிககின்ைது. இேனால் இநதநாய 
ோக்கப்பட்்ட ்கரும்பு்களில் ்சாராய பநடி 
வருகின்ைது. இேனால் இநதநாளய 

"்கரும்பு ்பயிரின் புற்றுதநாய" என்று 
கூறுகின்ைனர்.

 குதலாபமபரல்லா டுகுபமனன்சிஸ் 
என்ை பூஞ்சாணத்தின் மூலம் இநதநாய 
ஏற்்படுகின்ைது. 1893ஆம் ஆணடு 
ொவாவில் (இநதோதனசியா) இநதநாய 
முேலில் ்கண்டறியப்பட்்டது. இநதியாளவ 
ப்பாருத்ே வளரயில் 1901ஆம் ஆணடில் 
த்காோவரி ப்டல்்டா ்பகுதி்களில் இநதநாய 
முேலில் ்கண்டறியப்பட்்டது. 1939-40 
ஆம் ஆணடு்களில் உத்திரபபிரதே்சம் 
மற்றும் பீ்கார் மாநிலத்தில் இநதநாய 
ப்பருவாரியா்க ்பரவும் போற்று தநாயா்க 
(epidemic) மாறியது.

த�ாயக்கான அறிகுறிகள்:
இநதநாய ோக்கப்பட்்ட ்கரும்பின் 

3 அல்லது 4வது இளல்கள் முேலில் 
ஆரஞசு நிைம் ்கலநே மஞ்சள் நிைத்து்டன் 
்காணப்படும்.  பின் த்சாள்க்கள் கீழிருநது 
தமலா்கக ்காய ஆரம்பிககும். பூ்சண 
வித்துக்கள் இளலயின் உள்தை ப்சன்று, 
நடுநரம்பில் அ்டர்சிவபபு நிைபபுள்ளி்களை 
உண்டாககும். பின்பு இளல்களிளும் 
தோன்றும். பவளிபபுை அறிகுறி்கள், 
தநாய ோக்கப்பட்்ட 16-21 நாட்்களுககுப 

கருமபு ் யிரில் தசவவழுகல் ் �ாய ் மலாண்ம

்�ாய ் மலாண்ம
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பிைத்க பேரிய வரும்.  ்கரும்ள்பப பிைநது 
்பார்த்ோல் உட்்பகுதியில் சிவபபு நிைக 
த்காடு்களைக ்காணலாம். இவற்றிற்கு 
குறுக்கா்க பவணளம நிைப ்பகுதி்களையும் 
்காணலாம். ்கரும்பு தமல் அழுக்கள்டநே 
்பழுபபு நிைத்திட்டு்கள் ்காணப்படும். தநாய 
தீவிரமள்டயும் ப்பாழுது  ்கரும்பு பிைநது 
்காணப்படும். சில ்சமயங்்களில் ்கரும்பின் 
உட்்பகுதியில் உள்ை திசுக்கள் அழுகி 
்கரும்்பழுபபு நிை திரவம் வழியும்.  
இதிலிருநது ்சாராய பநடி வீசுவதிலிருநது 
இநதநாய ோக்கத்ளே உறுதி ப்சயது 
ப்காள்ைலாம்.

இநத�ாய பரவுெதற்கான் 
சாதகைான சூழ்நிமைகள்:
விளே ்கரளன மற்றும் ்பா்சன நீர் 

மூலம் ்பரவும் ப்கானிடியாக்கலால் 
(பூஞ்சாண வித்துக்கள்) இநதநாய 
்பரவுகின்ைது. இேன் கிைாமித்டாஸ்த்பார்்கள் 
(இநே பூஞ்சணத்தின் மற்பைாரு வள்க 
வித்து)  5 முேல் 6 மாேங்்கள் வளர 
மணணில் உயிர் வாழ்கின்ைன. ்காயம்்பட்்ட 
இ்டங்்கள் வழியா்க இநே தநாய 
உண்டாககும் பூஞ்சாணம் ்கரும்பினுள் 

நுளைகின்ைன. ்காற்றில் ஈரப்பேம் 90% 
தமல் இருககும்ப்பாழுது ்ப்கல்தநர பவப்ப 
நிளல 29.4° ப்சல்சியஸ் முேல் 31° 
ப்சல்சியஸ் வளர இருககும் சூழ்நிளல 
இநதநாய ்பரவுவேற்கு ஏற்ைோ்க உள்ைது. 
்பயிர் வைர்ச்சியின் ஆரம்்ப நிளல்களில் 
ஏற்்படும் வைட்சியும் மணணில் அதி்கம் 
தேங்கி நிற்கும் ேணணீரும் இநதநாய 
அதி்கம் ்பரவ ்சாே்கமா்க உள்ைன. ்பயிர் 
சுைற்சி முளைளய பின்்பற்ைாமல் ஒதர 
ர்கத்ளே போ்டர்நது ்பயிரிடுவதும் 
இநதநாய ்பரவ ்சாே்கமா்க உள்ைது.

வசவெழுகல் த�ாய 
தைைாணமை முமைகள்:
இநதநாளய தமலாணளம ப்சயவது 

விவ்சாயி்களுககும் தவைாண 
விஞ்ானி்களுககும் ப்பரிய ்சவால்கதவ 
உள்ைது. எனதவ ஒருங்கிளணநே 
தமலாணளம முளைளய பின்்பற்றி 
மட்டுதம இநதநாளய ்கட்டுப்படுத்ே 
முடியும்.

உழவியல் முமைகள்:
தநாயற்ை ப்சடி்களில் இருநது தேர்வு 



6இதழ் - 09, ஆனி

ப்சயயப்பட்்ட ேரமான விளே ்கரளன்களை 
்பயன்்படுத்ே தவணடும். பமாட்டு்களை 
மட்டும் நறுககி எடுத்து நாற்ைங்்கால் 
அளமத்து ந்டவு ப்சயவேன் மூலம் 
்கரளன்கள் மூலம் இநதநாய ்பரவுேளல 
ேடுக்கலாம். இநதநாய ்காணப்பட்்ட 
வயலில் மறுோம்பு ்பயிரா்கவும் அடுத்ே 
்பயிரா்க போ்டர்நது  ்கரும்பு 
்பயிரிடுவளேயும் ேவிர்க்க தவணடும். 
ேங்்கள் ்பகுதிககு ஏற்ை தநாய எதிர்பபுள்டய 
ர்கங்்களை தேர்வு ப்சயது ்பயிரி்ட 
தவணடும். ்சரியான தநரத்தில் ்களை 
எடுத்து மற்ை உைவியல் நுட்்பங்்களை 
்சரியா்க ப்சயய தவணடும். இநதநாய 
ோக்கப்பட்்ட ்பகுதி்கள் வழியா்க மற்ை 
்பகுதி்களுககு ேணணீர் ப்சல்வளே 
ேவிர்க்க தவணடும். எனதவ, ப்சாட்டு 
நீர் ்பா்சனம் அளமத்ோல் ேணணீர் மூலம் 
இநதநாய ்பரவுவளே ேடுக்கலாம்.  வயலில்  
உள்ை ்கரும்பில் இநதநாய பேன்்பட்்டால் 
அேளன உ்டனடியா்க  அ்கற்றி 
அழித்துவி்ட தவணடும். தூர் அ்கற்றிய 
இ்டத்திலும் அளேச்சுற்றியுள்ை 
இ்டங்்களிலும் ்கார்்பன்்டசிம்  
பூ்சணகப்கால்லிளய ஒரு லிட்்டர் நீரில் 
ஒரு கிராம் என்ை அைவில் ்கலநது 
பேளிக்க தவணடும்.  இளல்களில் 
இநதநாய ்பாதிபபு பேன்்பட்்டால் உ்டதன 

்பாதிக்கட்்ட இளல்களைச் த்ச்கரித்து 
அழிக்க தவணடும்.

உயிரியல் முமைகள்:
விளேக ்கரளன்களை ந்டவு ப்சயயும் 

முன் டிளரகத்காப்டர்மா ஹார்சியானம் 
அல்லது டிளரகத்காப்டர்மா விரிடி என்ை 
உயிர் பூஞ்சாணக ப்கால்லி்களில் 
ஏதேனும் ஒன்ளை ஒரு கிதலா ்கரளன 
எள்டககு 10 கிராம் வீேம் ்கலநது ்கரளன 
தநர்த்தி ப்சயய தவணடும்.

தெதியியல் முமைகள்:
விளேக ்கரளன்களை ்கார்்பண்டசிம் 

என்ை பூஞ்சாணகப்கால்லியு்டன் ்கலநது 
52° ப்சல்சியஸ் பவப்பநிளலயில் 18 
நிமி்டங்்கள் ளவத்திருநது ந்டவு ப்சயவேன் 
மூலம் ்கரளன மூலம் ்பரவும் பூஞ்சாண 
வித்துக்களை அழிக்கலாம். ்பயிர்்களில் 
இநதநாய ோக்கப்பட்்ட பிைகு தமலாணளம 
ப்சயவது மி்கவும் ்கடினமாகும். இநதநாய 
ோககுேளல ்கட்டுப்படுத்ே ்பல 
பூஞ்சாணப்கால்லி்களை த்சாேளன 
ப்சயதிருநோலும் அவற்றின் ்பயனளிபபு 
ேன்ளம மி்கவும் குளைவா்கதவ உள்ைது. 
எனதவ இநதநாளய வருமுன் ்காப்பதே 
சிைநேோகும்.

எ. செந்தமிழ், 
முதுநிளல தவைாணளம மாணவர் (உைவியல்), 
அணணாமளலப ்பல்்களலக்கை்கம்.  
மின்னஞ்சல்: elasisenthamil@gmail.com 

கா. ெரணராஜ், 
முதுநிளல தவைாண மாணவர் (்பயிர் தநாயியல் துளை), 
விஸ்வ்பாரதி ்பல்்களலக்கை்கம்.  
மின்னஞ்சல்: saranraj.klsk.1998@gmail.com

கட்டுமரயாளர்கள்:
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சுயசார்பு என்ைால்?

அணடும் நிளல என்்பதே சுய்சார்புககு 
எதிரானது. யார் உேவியும் 

தே்டாமல் ோமா்கதவ ேம் தவளல்களைப 
பூர்த்தி ப்சயது ப்காள்ை தவணடும். 
அர்சாங்்கத்தின் ப்பாறுபபு என்ை நிளல 
அ்பாய்கரமானது. இநே அணடும் நிளல 
பமல்ல பமல்ல அடிளம நிளலயா்கவும் 
மாறிவிட்்டது. ப்கால்்பவனா்க அர்சாங்்கம், 
ப்காள்்பவர்்கைா்க மக்கள் என்ை புரவலர் 
- இரவலர் உைவுமுளை வலுத்துவிட்்டால் 
ஓர் அர்சாங்்கத்தின் தநாக்கம் 
பிச்ள்சக்காரர்்களை உருவாககு 
வதுோதன! ேற்்சார்பு என்ை ப்காள்ள்களய 
வலியுறுத்திய ்காநதி ம்காத்மாளவ இன்று 
யாரும் நிளனப்போயில்ளல. இன்று 
உல்கமயமாக்கல் என்ை ப்காள்ள்கயில் 
உல்கத்தில் ஒதர புரவலர் அபமரிக்க 
ெனாதி்பதிோன். அபமரிக்க ெனா்பதியின் 
விசுவாசி்கைா்க இநதிய அளமச்்சர்்கள் 
உள்ைனர்.

ெளச்சுரணடல்?
அபமரிக்கா த்கட்கிைதே என்று 

்கங்ள்கமுேல் ோமிர்பரணி ஆறுவளர 
ப்பபசி, ப்காகத்க த்காலா 
நிறுவனங்்களுககு வைங்கிவிட்்டார்்கள். 
்பாளலவி்ட அதி்கவிளலயில் ்பாட்டில் நீர் 
விற்்கப்படுகின்ைது. சிைபபு ப்பாருைாோர 
மண்டலங்்களுக்கா்கவும், ்பசுளம வழி 
்சாளல்களுக்கா்கவும், நியூட்ரிதனா, 
ளஹட்தரா ்கார்்பனுக்கா்கவும் விவ்சாயம் 

ப்சயே நிலங்்களைபயல்லாம் 
வைர்ச்சிவாேம், வாயபபு்கள் என்று 
்காரணம் ்காட்டி அபமரிக்க மாமனுககும், 
பெர்மன் சித்ேப்பாவுககும், லண்டன் 
ப்பரியாப்பாவுககும் ோராைமா்க 
வைங்கின்ைார்்கள். ஒதர உல்கம் என்று 
புதிய உைவு்களின் ்பா்சம் 
வழிநதோடுகின்ைது. ேற்்சார்புள்ை இநதிய 
விவ்சாயப ்பாரம்்பரியத்ளே இநேப புதிய 
உைவு அழித்துவிடும். அபமரிக்காவிலும் 
்சரி, ஐதராப்பாவிலும் ்சரி விவ்சாயம் ஒரு 
பஹப்டக போழிலாகிவிட்்டது. உற்்பத்திச் 
ப்சலவில் 50 ்சேவிகிே மானிய உேவி 
அங்கு நிலவுகின்ைது. இநே மானிய 
உேவி நிறுத்ேப்பட்்டால் அநே நாடு்கள் 
அழிநதுவிடும் அ்பாயம் உள்ைது. 

மனிேக ்கற்்பளனககு 
அப்பாற்்பட்டுள்ை அைவுககு ்பல 
பில்லியன் த்காடி ்டாலர் விவ்சாய 
மானியங்்களைக ப்காணடுோன் 
ெதராபபிய அபமரிக்க விவ்சாயம் 
ப்சயல்்படுகின்ைது. உலகிதலதய 
ேற்்சார்புள்ை விவ்சாயம் இநதியாவில்ோன் 
உணடு. அரசு உேவியில்லாமல் 

விழிதததழுஙகள உைவர்க்ளை! 
உருவாககு்வாம புதிய சந்த உறவு மு்ற்ய...!! 

சந்த  (்குதி - 3)



8இதழ் - 09, ஆனி

தவைாணளம சுேநதிரத்து்டன் இயங்கும் 
்சகதி அன்றும் உணடு; இன்றும் உணடு; 
என்றும் உணடு. இளே ந்கரச்்சார்புள்ை 
அரசியல்வாதி்களும், அதி்காரி்களும் 
உணர்வோ்கத் பேரியவில்ளல. 
இநதியாவின் இநேப ்பாராம்்பரியம் 
அழிநதுவிட்்டால் நாம் உணவிற்க்கா்க  
பிச்ள்ச எடுககும் நிளல உருவாவளே 
யாராலும் ேடுக்க இயலாது. அபமரிக்க 
மாமனும், பெர்மன் சித்ேப்பாவும், லண்டன் 

ப்பரியப்பாவும் பராட்டி ேருவார்்கள். 
அடுத்ே தேர்ேலில் எநே ்கட்சி ஆட்சிககு 
வநோலும் இலவ்ச/ விளல இல்லா ேட்டு 
ேருவார்்கள். இைககுமதி பராட்டி, 
இைககுமதி ேணணீர், இைககுமதி 
பவணபணய எல்லாம் ேட்டில் விழும். 
அர்சாங்்கம் ஊட்டிவிடும். அப்ப எதுககு 
்கவளல!

-வதாடரும்...

்கட்டுளரயாைர்: 

முனைவர் அக்ரி ெ. பாபு, 
இளணப த்பராசிரியர், உைவியல்துளை,  

அணணாமளலப ்பல்்களலக்கை்கம், சிேம்்பரம். 
மின்னஞ்சல்: agribabu74@gmail.com  

அளலத்பசி எண : 9486836801.

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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வெள்ைம் அதில் ஒரு ல்கரத்ளே 
மாற்றி விட்்டால் அது இனிபள்ப 

குறிககும். இநே பவள்ைதமா ்பலரது 
வாழ்வின் இனிபள்ப எடுத்து இருககிைது. 
உலகில் இயற்ள்க (சிலதநரம் 
ப்சயற்ள்கயா்கவும்) சீற்ைங்்களில் அதி்க 
உயிர்்களைப ்பறித்துக ப்காள்வது 
பவள்ைம் ோன். உலகின் 2% ோன் 
அதி்கம் ்பாதிககும் ்பகுதி்கள். ஆனால் 
மனிேன் ஆககிரமிபபில் அளேயும் விட்டு 
ளவக்கவில்ளல. பவள்ைத்ோல் 
்பாதிக்கப்படும் நாடு்களில் ஒன்று 
அபமரிக்கா ஆணடுதோறும் குளைநேது 
8 பில்லியன் அபமரிக்க ்டாலர் 
அைவிற்்காவது பவள்ைம் ப்பரும் 
த்சேத்ளே ஏற்்படுத்தி விடுகிைது. 
வீடு்களும் உள்டளம்களும் அங்கு 
பவள்ைத்ோல் அழிநோல் மீட்டுருவாக்கம் 
ப்சயயும் ்காபபீட்டு வ்சதி கூ்ட உள்ைது. 
அபமரிக்காளவப ப்பாறுத்ேவளர அங்கு 
சூைாவளியாலும் இடிமின்னல்்கைாலும் 
இைப்பவர்்களை வி்ட பவள்ைத்ோல் 
இைப்பவர்்கள்ோன் அதி்கம்.

உல்கைவில் பவள்ைத்ோல் 
மரணிப்பவர்்களில் அதி்கமாதனார் 
பவள்ைம் தநரும் ப்பாழுது ஏதேனும் 

வா்கனத்திற்குள் இருப்பவர்்கைா்கதவ 
இருககின்ைனர். தவ்கமாய வரும் 
இரண்டடி பவள்ைம் ஒரு மனிேளனதய 
ப்காணடு ப்சல்லும். அதுதவ ஆைடியில் 
இருநோல் ஒரு மகிழுநளே (்காளர) 
அடித்து ப்சல்லும் தவ்கமா்க வரும். 
ேணணீளர வி்ட மி்கபப்பரிய ஆ்பத்து 
தவறு எதுவும் இல்ளல. அேனால்ோன் 
பவள்ைம் வரும்த்பாது அதில்  
ந்டப்பளேயும், வா்கனங்்களை 
இயககுவளே ேவிர்ப்பதும் மி்கவும் நல்லது 
என்கின்ைனர்.  

 இேற்கு ஒரு ப்பரும் உோரணம் 
நாதமறி வனச்்சர்கத்தில் ஏற்்பட்்ட 
பவள்ைத்தில் ஓர் யாளனளய அடித்து 
ப்சன்ைளே நாம் என்றுதம மைக்க 
மாட்த்டாம். பவள்ைம் மனிேர்்களின் 
வாழ்கள்க மட்டுமின்றி ்பல 
விலங்கினங்்களின் வாழ்கள்களயயும் 
அதிர்ச்சிககு உள்ைாககியுள்ைது. 
இேனால் ்பல சுளவமிக்க ்சம்்பவங்்களும் 
உலகில் அரங்த்கறி ோன் இருககின்ைன.

பமா்சாம்பிககு நாட்டில் சியாய 

தான அமிழதம எனறுணரற் ் ாற்று...
நீர் (்குதி-5)

தவளளைம க்ர கடநதால்!
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என்னும் கிராமத்தில் ஏற்்பட்்ட 
பவள்ைபப்பருககில்  ஒரு நாய அடித்துச் 
ப்சல்லப்படுகிைது. சில நாட்்கள் ்கழித்து 
அநே நாய ஒரு குட்டி குரங்கு்டன் 
ஊருககுள் வருகிைது. அநே குரங்கு 
நாயின் முதுள்க இறுககிப பிடித்ே்படி 
அமர்நது இருககிைது. இநே பவள்ைத்தில் 
்பக்கத்தில் இருககும் ்காட்டுககு அளைத்து 
ப்சல்லப்பட்்ட இநே நாய அங்த்கதய 
இருககும் இநே குரங்ள்க ேன் முதுகில் 
ஏற்றி இருககிைது. அதுவும் ்பல தவட்ள்ட 
நாய்களுககு இளரயா்க  மாை இருநே 
குரங்ள்க இது ்காட்டில் இருநது ்காப்பாற்றி 
அளைத்து வநதிருககிைது, இநே ்சம்்பவம் 
ந்டநேது 2002இல். ஆனால் அேற்குப 
பிைகு ோன் வாழும் ்காலம் வளர எநே 
மனிேர்்களையும் நம்்பாமல் அநே குரங்கும் 
நாயும் ஒன்ைா்கதவ த்சர்நது வாழ்நேன 
என்கின்ைனர் கிராம மக்கள். அநே 
இளணககு அககிராம மக்கள் பில்லி 
(billy) கித்கா (kiko) என்று ப்பயர் 
ளவத்திருககின்ைனர்.

  ேபபிப பிளைககும் என்்பதே 
்டார்வின் விதி. இேற்கு ஒரு உோரணம் 
அடுத்துவரும் நி்கழ்வுோன் நியூசிலாநதில் 
ஒரு கிராமத்தின் ்சாளலயில் ஒருவர் 
ந்டநது ப்சன்று ப்காணடிருககும் ப்பாழுது 
அங்கிருநே ஒரு ்சாக்கள்டயில் ஒரு 
ேங்்க மீளன (GOLD FISH) ்காணகிைார்.  
பின்புோன் அவருககு நிளனவுககு 
வநேது இது நம் நண்பனின் குைத்தில் 
வைர்நே மூன்று மீன்்களில் ஒன்று ோதன 

என்று பின்பு அநே மீளன ்காப்பாற்றி 
ஒரு ்பாலித்தீன் ள்பயில் இட்டு ேன் 
ப்சாநே ஊருககு ப்காணடு ப்சல்கிைார். 
அங்த்கதய மற்ை இரணடு மீன்்களையும் 
தேடி ்பார்ககிைார் அளவ பேன்்ப்டவில்ளல. 
ஆனால் ோன் உயிர் வாை தவணடும் 
என்ை த்பாராட்்டத்தின் அடிப்பள்டயில் 
்பல ளமல்்கள் ோணடி அநே மீன் 
்சாக்கள்டயில் நீநதி அங்கு இருககும் 
புழுக்களை உணவாய உணடு அநே 
்சாக்கள்டயில் உயிர் வாழ்நது 
ப்காணடிருககின்ைது. இளே ேன் 
நண்பருககு ஒரு ்பரி்சா்க எடுத்துச் 
ப்சன்ைார் ஆஸ்்காம் அளே ்பார்த்ேவு்டன் 
அநே மீனின் உரிளமயாைரான ஸ்ட்ருேஸ் 
மி்கவும் வியநது மீணடும் மீளன ேன் 
குைத்தில் வைர்க்க ஆரம்பித்ோர்.

உல்கைவில் மி்கவும் பிரசித்தி ப்பற்ை 
மீன் ப்பயரான நீதமா எனும் ப்பயளர 
அநே மீனுககு சூட்டினர். இப்படி 
எணணற்ை சுவாரசியத்ளே பவள்ைம் 
நமககு ேநது ப்காணடுோன் இருககிைது. 
இப்படி எணணற்ை சுவாரசியத்ளே 
பவள்ைம் மட்டுமல்ல ்பல இயற்ள்க 
த்சேங்்களும் நமககு வைங்கிக 
ப்காணடுோன் இருககின்ைன. ஆனால் 
இவற்றுககு பின்னால் ஒரு ப்பரும் 
த்சா்கமும் த்பாராட்்டமும் ஒளிநது ப்காணத்ட 
இருப்பளே மளைப்பேற்கு இல்ளல.

-வதாடரும்...

்கட்டுளரயாைர்: 
அனபன செ. விக்்ைஷ், 

இைநிளல தவைாணளம ்பட்்டோரி, குளித்ேளல, 
போ்டர்பு எண: 8344848960,  

மின்னஞ்சல்: vickysvicky42@gmail.com
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ததமெயான வபாருட்கள்:
•   மாபபிள்ளை ்சம்்பா அரிசி மாவு -  1 

குவளை / 200 கிராம்
•   ேணணீர் - 1 குவளை / 200 மில்லி
•   இநதுபபு - 1 சிட்டிள்க

ைாவு தயாரிக்கும் முமை:
 மாபபிள்ளை ்சம்்பா அரிசி 1கிதலா 

வாங்கி, ்கல் மற்றும் தூசு நீககி, 
நன்ைா்க பவயிலில் ்காய ளவத்துக 
ப்காள்ைவும். இல்ளலபயனில் பவறும் 
வாணலியில் 5 நிமி்டம் வறுத்து, ஆை 
ளவக்கவும். 

 பின்னர் மாவு மில்லில் ப்காடுத்து 
மி்கவும் ்சன்னமா்க அளரத்துக 
ப்காள்ைவும். 

 இநே மாளவ ஆை ளவத்து, ்சல்லள்ட 
யில் ்சலித்து, ்காற்று பு்காே ஒரு ்பாத் 
திரத்தில் த்சமித்து ளவக்கவும். இவ 
வாறு ப்சயவேனால், மாவு எளிதில் 
ப்கட்டு வி்டாமல் அதி்க நாட்்கள் 
நன்ைா்க இருககும். 

 இநே மாளவ இடியாப்பம், புட்டு அல் 
லது ப்காழுக்கட்ள்ட ப்சயய ்பயன் 
்படுத்ேலாம்.

வசயமுமை:
 இடியாப்ப மாளவ ஒரு ஆைமான ்பாத் 

திரத்தில் த்பாட்டு, அதில் இநதுபள்ப 
்கலக்கவும்.

 மற்பைாரு ்பாத்திரத்தில் ேணணீளர 
நன்ைா்க ப்காதிவரும் வளர ்காயச்சி, 

அடுபள்ப அளணத்து வி்டவும்.
 உ்டனடியா்க அநே நீளர, மாவில் 

சிறிது சிறிோ்க ஊற்றி, ஒரு ்கரணடி 
ளவத்து பிள்சநது ப்காள்ைவும். நீர் 
அதி்க சூ்டா்க இருப்போல், இளே 
்சற்று ்கவனமா்க ப்சயயவும்.

 சூடு ்சற்று குளைநேதும், சிறிேைவு 
மாளவ எடுத்து, இடியாப்ப அச்சில் 
ளவத்து, இட்லி ஊற்றும் ேட்டில் வட்்ட 
வட்்டமா்க (இட்லி வடிவத்தில்) 
பிழிநது ப்காள்ைவும். 

 இட்லி ்பாத்திரத்தில் ளவத்து 8 முேல் 
10 நிமி்டம் வளர தவ்கவி்டவும்.

 இேனு்டன் இனிபபிற்கு, நாட்டு 
்சர்க்களர த்பாட்டு, அதில் தேங்்காய 
துருவல், சில துளி்கள் நல்பலணளண 
ஊற்றி, ்கலநது ்சாபபி்டலாம்.

 ்காரம் தேளவபயனில் எலுமிச்ள்ச / 
தேங்்காய / ்காய்கறி்கள் த்பாட்டு 
த்சளவ ப்சயதும் உணணலாம்.

• இனிபபு இடியாப்பத்திற்கு, தேங்்காய 
்பால் எடுத்து, அதில் ்பனங்்கற்்கணடு 
/ நாட்டு ்சர்க்களர / சுத்தி்கரிக்கப 
்ப்டாே ்சர்க்களர (Brown Sugar) 
மற்றும் ஏலக்காய தூள் ்கலநது 
உ்பதயாகிக்கலாம்.         -முற்றும்

மாப்பிள்ளை சம்ா அரிசியில் உணவு தயாரிப்பு
(பகுதி-6)உணவு

்கட்டுளரயாைர்: 

ெ. கண்ணன,
தவைாணளம அலுவலர் மற்றும் 

இயற்ள்க ஆர்வலர், மயிலாடுதுளை. 
அளலத்பசி எண-9965563563.

மாப்பிள்ளை சம்ா 
இடியாப்்ம
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"வேன்தமற்கு ்பருவமளை" என்்பது 
பேற்த்க அல்லது பேற்கு 

திள்சயிலிருநது அதிதவ்கமா்க வீ்சப்படும் 
்காற்றினால், த்காள்ட்காலத்தின் முடிவில் 
பேற்்காசிய ்பகுதியான இநதியாவில் 
அதி்க மளைளயப ப்பாழிவேகும். இநதியப 
ப்பருங்்க்டலின் ்களரதயாரங்்களில் 
குறிப்பா்க அதரபியக ்க்டலில் ்காற்றின் 
திள்சளய ்பருவ ்காலமா்க மாற்றி மளைப 
ப்பாழிவளே பேன்தமற்கு ்பருவமளை 
என்று இநதிய வானிளல ஆயவு துளை 
(Indian Meteorological 
Department) குறிபபிடுகிைது.

்காற்று வீசும் திள்சளய ப்பாருத்தும், 
இநதிய ப்பருங்்க்டலில் ஏற்்படும் 
்காற்ைழுத்ேத் ோழ்வு நிளல ்காரணமா்கவும், 
்பருவமளை யானது 

1.பேன்தமற்கு ்பருவமளை (june 

- sep) 

2.வ்டகிைககு ்பருவமளை(oct-dec) 
என்று வள்கப்படுத்ேப்படுகிைது. 
பேன்தமற்கு ்பருவமளையானது ெூன் 
1-ஆம் தேதியன்று த்கரைத்தில் 
போ்டங்கும். ்க்டநே இரணடு 
ஆணடு்களுக்கான ்பருவமளைளய 
ஒபபிடுள்கயில் 2019 ஆம் ஆணடில் 
7 நாட்்கள் பின்னள்டவில் ெூன் 8ஆம் 
தேதி போ்டங்கி யுள்ைது. 2018 ஆம் 
ஆணடில் இரணடு நாட்்களுககு 
முன்னோ்கதவ, தம 29ஆம் தேதியன்று 
பேன்தமற்கு ்பருவமளை 
போ்டங்கியுள்ைது. ்பருவ ்காலநிளல 
மாற்ைங்்கைால் பேன்தமற்கு ்பருவமளை 
்க்டநே இரணடு ஆணடு்களில் ்சரியா்க 
மளை ப்பாழியவில்ளல. இநே ஆணடு 
ெூன் ஒன்ைாம் தேதி அன்று 

"ததன்மற்கு ் ருவம்ையும விவசாயமும"
்ருவம்ை
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போ்டங்கியுள்ைோல் மி்கவும் 
்பயனுள்ைோ்க அளமயும் என்று மண்டல 
வானிளல ஆராயச்சி ளமயம் 
பேரிவித்துள்ைது. 

 பேன்தமற்கு ்பருவ மளைளய 
ப்பாருத்ேவளரயில் இநதியாவிற்கு 80 
முேல் 90 % வளர அதி்கமான மளைளய 
ேருகிைது. ஆனால் ேமிழ்நாட்டில் குளைநே 
்பட்்சமா்க  32% மட்டுதம மளை 
ப்பாழிகிைது. எனதவ இநே இரணடு 
்பருவ மளைளய ஒபபிடுள்கயில் 
இநதியாவிற்கு அதி்கப்படியான மளைளய 
பேன்தமற்கு ்பருவமளையும் ேமிழ்நாட்டிற்கு 
அதி்கப்படியான மளைளய வ்டகிைககு 
்பருவமளையும் ேருகிைது என்்பளே 
நம்மால் அறிநதுப்காள்ை முடிகிைது. 

இநதிய வானிளல ஆயவுத் துளை, 
தேசிய மற்றும் மாநில த்பரி்டர் தமலாணளம 
துளை்களின் தேளவ்களுககு ஏற்்ப 
கீழ்்கண்ட வணணங்்கள் ்சார்நே 
வானிளல எச்்சரிகள்க்களை விடுகின்ைது.

1. தேசிய வானிளல எச்்சரிகள்க்களில் 
ஒரு மாநிலத்திற்கு சிவபபு 
எச்்சரிகள்க விடுக்கப்பட்்டால் அநே 
மாநிலம் முழுவதும் ்பாதிக்கப்படும் 
என்்பேல்ல. மாநிலத்தில் குறிப்பா்க 
எநே இ்டங்்களுககு எச்்சரிகள்க 
விடுக்கப்படுகிைது என்்பளே 
மண்டல மற்றும் மாநில 
அறிகள்க்களில் கூைப்படும். 

2. எனதவ தேசிய வானிளல 
அறிகள்கயில் சிவபபு எச்்சரிகள்க 

இருநோல் மாநிலத்திற்த்க 
எச்்சரிகள்க என்று அச்்சப்ப்ட 
தேளவயில்ளல
ேற்த்பாளேய சூைலில் வானிளல 

்சார்நே தவைாண ஆதலா்சளன்களை, 
இநதிய வானிளல ஆயவுத் துளை மற்றும் 
தவைாண அளமச்்ச்கம் விவ்சாயி்களுககு 
வைங்கியுள்ைது. அளே பின்வருமாறு 
்காணலாம்.

1. ்காவிரி ப்டல்்டா மண்டலத்தில், 
பநற்்பயிர் நாற்றுக்களை ோககும் 
இளலபத்பன்்களை ்கட்டுப்படுத்ே 
ே ய ா ப ம த ே ா க ை ா ம் 
(Thiamethoxam 25WG) 
பூச்சிக ப்கால்லிளய ஒரு ஏக்கருககு 
40 கிராம் என்ை விகிேத்தில் 
்பயன்்படுத்ே தவணடும்.

2. தமற்கு மண்டலத்தில் ேக்காளி, 
நாற்று்களை உயர்த்ேப்பட்்ட 
நாற்ைங்்கால் ்படுகள்க்களில் 
(Raised bed nursery) விளே 
தநர்த்தி ப்சயது விளேப்பேன் மூலம் 
தநாய்களையும் பூச்சி்களையும் 
்கட்டுப்படுத்ேலாம். (விளே தநர்த்தி: 
டிளரகத்காப்டர்மா விரிடி 4 கிராம்/
கிதலா அல்லது சூத்டாதமானாஸ் 
புதைார்சன்ஸ் 10 கிராம்/ கிதலா 
என்ை விகிேத்தில் விளேதநர்த்தி 
ப்சயய தவணடும். விளேப்பேற்கு 
24 மணி தநரத்திற்கு முன் விளே 
தநர்த்தி ப்சயய தவணடும்.) 
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3. பேற்கு மண்டலத்தில், குறுளவ 
்சாகு்படி போ்டங்கியுள்ை நிளலயில் 
பேன்தமற்கு ்பருவ மளையால் 
நி்கழும் வானிளல மாற்ைங்்கள் 
்காரணமா்க ்பயிர்்களில் இளல 
பிளணககும் புழு (leaf webber) 
்பரவலா்க ்காணப்படும். இேளனக 
்கட்டுப்படுத்தும் வள்கயில் ஒரு 
லிட்்டருககு 3 மி.லி. என்ை விகிேத் 
தில் தவப்ப எணளணளய பேளிப்ப 
ேன் மூலம் இளல பிளணககும் 
புழுக்களைக ்கட்டுப்படுத்ேலாம்.

4.  ஊட்டி த்பான்ை உயர்நே குளிர் 

மண்டலங்்களில் பேன்தமற்கு 
்பருவமளை ்காலத்தில் உருளைக 
கிைங்கு ்சாகு்படியில் அதி்கமா்க 
தநாய ோக்கம் ஏற்்படும். இேளன 
்கட்டுப்படுத்தும் வள்கயில் 
தநாபயதிர்பபு உருளைககிைங்கு 
வள்கயான குுஃபரி கிர்ோரி (Kufri 
Giridhari) ்பயிரிடுவேன் மூலம் 
நல்ல ம்கசூளலயும் ப்பை முடியும் 
என்று தேசிய தவைாண 
ஆதலா்சளன த்சளவ ளமயம்  
(National Agromet Advisory 
Service) பேரிவித்துள்ைது.

கட்டுமரயாளர்கள்:

சு. கீர்த்தைா,
உேவிப த்பராசிரியர், உைவியல் துளை, அதியமான் 
தவைாணளம ்கல்லூரி மற்றும் ஆராயச்சி நிறுவனம், 
அத்திமு்கம், கிருஷணகிரி.  
மின்னஞ்சல்: keerthu.agri24@gmail.com

மூ. ெததியசிவாநந்தமூர்ததி,
உேவிப த்பராசிரியர், ோவர தநாயியல் துளை,  
RVS தவைாணளமக ்கல்லூரி, ேஞ்சாவூர்.  
மின்னஞ்சல்: kailasanathajsr@gmail.com

வடிவமைப்பு

ஸடார் வீரா, சேலம்
மு.தெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின ஊடகக குழு
தசல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இதழுககு விளைம்ரம தகாடுகக 99407 64680
எனற வாட்ஸஅப் எணணிற்கு ததாடர்பு தகாளளைலாம.



15இதழ் - 09, ஆனி

பால் ்காயச்்சல் தநாயானது 
விவ்சாயியின் ப்பாருைாோரத்ளே 

்பாதிக்கக கூடிய தநாய்களில் ஒன்ைாகும். 
்கைளவ மாடு்களின் நலளன ்காக்கவும் 
விவ்சாயி்களுககு ப்பாருைாோர இைபள்ப 
ேடுக்கவும் ்பால் ்காயச்்சல் தநாளய 
்கட்டுப்படுத்துவது மி்கவும் முககியமாகும்.

ஏன் ்பால் ்காயச்்சல் தநாய ்கைளவ 
மாடு்களுககு வருகிைது?

்கன்று த்பாட்்டவு்டன் மாடு்களில் 
இருநது ப்பைப்படும் சீம்்பாலில் அதி்க 
அைவு ்கால்சியம் ்சத்து பவளிதயறுகிைது 
( ஓரு லிட்்டர் சீம்்பாலில் - 3 கிராம் 
்கால்சியம்).

்கைளவ மாடு்களில் தினமும் 
்கைககும் ்பால் ஒரு லிட்்டரில் 0.2 கிராம் 
்கால்சியம் உள்ைது. ்கைளவ மாடு்களுககு 
நாம் ப்காடுககும்  தீவனத்தில் உள்ை 
்கால்சியத்தின் அைவு குளைவா்கவும் 
தமலும் அேன் ்பாலில் இருநது 

பவளிதயற்ைப்படும் ்கால்சியத்தின் அைவு 
அதி்கமா்கவும்  உள்ைத்பாது ்பால் 
்காயச்்சல் தநாய வருவேற்்கான 
வாயபபு்கள் அதி்கமா்க உள்ைது.

்பால் ்காயச்்சல் தநாளய 
ேடுப்பேற்்கான எளிய வழிமுளை்கள்:

1. ்கன்று த்பாட்்டவு்டன் ்கைளவ 
மாடு்களுககு ்கால்சியம் ்டானிக 
ப்காடுத்ேல்:

அ) ்பல ்கால்சியம் ்டானிக-்கள் மருநது 
்கள்ட்களில் பெல்  ஆ்கதவா 
அல்லது திரவமா்கதவா கிள்டககும். 
அளே இரணடு முேல் மூன்று 
முளை மாடு்களுககுக ப்காடுககும் 
த்பாது ்பால் ்காயச்்சல் வருவேற்்கான 
வாயபபு்கள் குளையும். இது த்பான்ை 
மருநது்களை ப்காடுககும்த்பாது 
ப்பாறுளமயா்க புளர ஏைாமல் 
ப்காடுக்க தவணடும்.

ஆ) சுணணாம்புக்கல் தவ்களவத்து 

கற்வ மாடுகளில் ஏற்்டும  
்ால் காய்சசல் ் �ாய ் மலாண்ம

கால்�்ட ் மலாண்ம
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நீர்த்ே நீர் தினம் அளர லிட்்டர் 
்கைளவப ்பசுக்களுககு ப்காடுக்க 
தவணடும்.

இ)முருங்ள்க இளல மற்றும் நாயுறுவி 
இளல தினமும் 200 கிராம் 
ப்காடுக்கலாம். இளவ இயற்ள்க 
்கால்சியம் நிளைநேளவ.
(குறிபபு - தமற்்கண்ட மூன்றில் 

ஏோவது ஒன்ளை  மட்டும் பின்்பற்ைவும்)
2. ்கைளவ மாடு்களில் அமில ்காரத் 

ேன்ளமளய ்சமப்படுத்துேல்:
்கைளவ மாடு்களில் நாம் ப்காடுககும் 

தீவனங்்களில் உள்ை அமிலம் மற்றும் 
்காரத் ேன்ளமயானது ்சரிவிகிே அைவில் 
இல்லாேப்பாழுது ்பால் ்காயச்்சல் தநாய, 
சூழ்விக்கம் வருவேற்்கான வாயபபு்கள் 
அதி்கமா்க உள்ைது. இேளன ்சரி 
ப்சயவேற்கு DCAD என்ை மருநது 
்கள்ட்களில் கிள்டககின்ைன. அளே 
்கைளவ மாடு்களுககு ்பத்து நாட்்களுககு 
ப்காடுககும்த்பாது ்பால் ்காயச்்சல் மற்றும் 
சூழ்விக்கம்  வருவது ்சற்று குளையும்.

3. ்கள்டசி இரணடு மாே  சிளன 
்காலங்்களில் ்பால் ்கைளவ வற்றிய 
மாடு்களில் ்கால்சியம் குளைவா்க 
ப்காடுத்ேல்:

  ்கைளவ மாடு்களில் ்கள்டசி 
இரணடு மாே சிளனப ்பருவத்தில் ்பால் 
வற்றிய சிளன மாடு்களுககு ்கால்சியம் 

்சத்து குளைவான தீவனங்்கள் ப்காடுக்க 
தவணடும். தமலும் இநே மாேங்்களில் 
அதி்க அைவு ்கால்சியம் உள்ை ்டானிக 
ப்காடுப்பளேத் ேவிர்க்க தவணடும். 
இேனால் ்பால் ்காயச்்சல் வருவது ்சற்று 
குளையும்.

4. சிளன மாடு்களுககு தீவனம் 
மற்றும் ோதுஉபபு ப்காடுத்ேல்:

சிளன மாடு்களுககு ேரமான 
்சரிவிகிே தீவனம் மற்றும் ோது உபபு 
ப்காடுக்க தவணடும். தமலும் சிளன 
்காலத்தில் மாடு்கள் உ்டல் எள்ட 
குளையாமல் ்பார்த்துகப்காள்ை தவணடும்.

தமற்கூறியுள்ை முளை்களைப 
பின்்பற்றுவேன் மூலம் ்பால் ்காயச்்சலினால் 
ஏற்்படும் வருவாய இைபள்ப ேவிர்க்கலாம்.

பின்குறிபபு:  ்கைளவ மாடு்களில் 
்பால் ்காயச்்சல் தநாய ஏற்்பட்டுவிட்்டால் 
தநரம் ோழ்த்ோமல் உ்டனடியா்க 
அருகிலுள்ை ்கால்நள்ட மருத்துவளர 
அளைத்து ளவத்தியம் ப்சயவது நலம்.

்கட்டுளரயாைர்: 

்மரு.து. ் ்தசிங்குராஜா,
்கால்நள்ட உேவி மருத்துவர், 

்கால்நள்ட மருநே்கம், ஆை்களூர்.  
போ்டர்புககு: 9443780530,  

மின்னஞ்சல்: desinguraja@hotmail.com
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பருத்தி ்பயிரானது ேமிை்கத்தில் 
முககியமா்க ப்பரம்்பலூர், த்சலம், 

விருதுந்கர், தூத்துககுடி, திணடுக்கல், 
தேனி மற்றும் விழுபபுரம் மாவட்்டங்்களில் 
்சமார் 1.2 லட்்சம் பஹக்டரில் 
்பயிர்டப்படுகிைது. ஆனால் மற்ை 
மாநிலங்்களை வி்ட உற்்பத்தி குளைவா்கதவ 
உள்ைது. அேற்்கான ்காரணங்்கள்
1.  மானாவாரியா்க ்பயிரிடுேல்
2. ்பளைய போழில்நுட்்பத்ளேதய 

்சார்நதிருத்ேல்
3. ்சரியான முளையில் ்பருத்திச் 

ப்சடிளய ்பராமரிக்க இயலாளம
4. ்களை்கள், பூச்சி மற்றும் தநாய 

ோககுேல்

கமளகள்:
விவ்சாயி்கள் ்பருத்தி விளே 

ஊன்றியவு்டன், ்களையும் 
்பருத்தியும் த்சர்நதே முளைக்க 
ஆரம்பிககிைது. ்களையானது 
்பருத்தியு்டன் நீர், ்சத்து (ேளை, 
மணி, ்சாம்்பல் மற்றும் 
நுணணூட்்டச்்சத்து), சூரிய 
ஒளி  ஆகிய தேளவ்களுக்கா்க 
த்பாட்டியிடுகிைது. விவ்சாயி்கள் 
30-40 நாட்்கள் வளரயில் எநே 
விேமான ்களைக ்கட்டுப்பாடும் 
ப்சயயவில்ளலபயன்ைால், 
குளைநேது 70-80% வளர 
ம்கசூல் இைபபு ஏற்்படுகிைது. 

விவ்சாயி்கள் ்களைளயக 

்கட்டுப்படுத்ே முயன்ைால்,

 ள்கக்களை எடுக்க - ரூ.6000/
ஏக்கருககு ப்சலவாகிைது,

 இயநதிரம் மூலம் ்களை எடுக்க ரூ. 
2000/ ஏக்கருககு ப்சலவாகிைது 
(இேற்கும் ்சரியான இள்டபவளி 
விட்டிருநோல் மட்டுதம இநே 
முளையில் ்களை எடுக்க முடியும், 
சில ்சமயங்்களில் ்பயிர்்கள் 
த்சேமள்டயவும் வாயபிருககிைது),

 ்களைகப்கால்லி (்பயிரிேதயாபிக 
த்சாடியம் 6% + கயூ்சலா்பாப ஈளேல் 
4% )  - ரூ.1500/ஏக்கருககு 
மட்டுதம ப்சலவு ஆகிைது.
இரு பவவதவறு மருநது்களின் 

்கலளவயான (்பயிரிேதயாபிக த்சாடியம் 
6% + கயூ்சலா்பாப ஈளேல் 4% ) 
MEC ப்சடி முழுவதும் ஊடுருவி 

ப்சயல்்படும் திைன் வாயநேது. 
அ்கன்ை இளல மற்றும் புல் 
வள்கக ்களை்களைக 
்கட்டுப்படுத்தும் திைன் 
வாயநேது. ்கள்ட்களில் 
ஹிட்வீட் தமகஸ் என்ை 
ப்பயரில் கிள்டககிைது.

ைருநது பயன்படுத்த  
தெணடிய அளவு

 ஒரு ஏக்கரில் 450 மி.லி. 
மருநதிளன 150-200 
லிட்்டர் ேணணீரில் ்கலநது 
பேளிக்க தவணடும்.

க்ளை ் மலாண்ம

்ருததிப் ் யிரில்  
க்ளை ் மலாண்ம
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பயன்படுத்த தெணடிய த�ரம்
 விளேபபுககு பின்பு 0-3 நாட்்களில்-

மணணில் ேகுநே ஈரப்பேம் மி்க 
முககியம்  (அல்லது) விளேபபுககு 
பின்பு, புதிோ்க முளைககின்ை 
மற்றும் 2-3 இளல்கள் ப்காண்ட 
்களை்கள்- மணணில் ேகுநே 
ஈரப்பேம் முககியம்.

�ன்மைகள்:
 ்பயிருககு சிைநே ்பாது்காபபு                      
 நீண்ட ்கால ்களைக ்கட்டுப்பாடு 

(25-30 நாட்்கள்)
குமைநத வசைவு

 அதி்க எணணிகள்கயிலான 
ப்சடி்கள் மற்றும் அதி்க ம்கசூல்

 ்களை வரும் முன்்பா்க அல்லது 
புதிோ்க முளைககின்ை 
்களை்களைக ்கட்டுப்படுத்தும்

 ்பயிர் முழுவதும் ஊடுருவிச் 
ப்சயல்்படும் திைன்

 மணணின் ேன்ளமளய ்பாதிக்காது, 
்பயிர் ஆதராககியமா்க வைரும்.
கமளக்வகால்லி வதளிக்கும் 
தபாது வசயய தெணடியமெ

 மணணில் ேகுநே ஈரப்பேம் 
முககியம் (்கால் ்பதியும் அைவிற்கு)

 ஒரு ஏக்கருககு 450 மி.லி. மருநது 
மற்றும் 150-200 லிட்்டர் ேணணீர்.

 விளேபபுககு பின்பு 0-3 நாட்்களில் 
/ விளேபபுககு பின்பு, புதிோ்க 
முளைககின்ை மற்றும் 2-3 
இளல்கள் ப்காண்ட ்களை்கள்

 தமதல குறிபபிட்டுள்ை மருநளே 
மட்டும் ேனியா்க ்பயன்்படுத்ேவும்

 மருநது பேளித்ே பின்பு 2-3 மணி 
தநரம் மளை இல்லாமல் இருப்பளே 
உறுதி ப்சயய தவணடும்

 ள்கத்பேளிப்பாளனதய ்பயன்்படுத்ே 
தவணடும்

வசயயக்கூடாதமெ
 மணணில் ேகுநே ஈரப்பேம் 

இல்லாே த்பாது மருநது பேளிப்பளே 
ேவிர்க்கவும்

 விளேபபுககு முன்த்ப மருநது 
பேளிக்கக கூ்டாது

 நன்ைா்க வைர்நே ்களை்கள் மீது 
பேளிப்பளேத் ேவிர்க்கவும்

 ்பவர் ஸ்பிதரயர் ்பயன்்படுத்துவளேத் 
ேவிர்க்கவும்

 எநேவிே மருநளேயும் இேனு்டன் 
்கலநது பேளிக்கககூ்டாது

 ஊடு்பயிர் உள்ை வயலில் 
்பயன்்படுத்ேககூ்டாது.

கட்டுமரயாளர்கள்:

முனைவர். ஆ. குழநன்த்வல் பிளனளை,
போழில்நுட்்ப வல்லுநர்,  
த்காத்தரஜ் அகதராபவட் லிட்,  திருச்சி.  
மின்னஞ்சல்: kuzhandhai635@gmail.com 

திரு. சு. லட்சு்ம்ணன, 
இளணப ப்பாது தமலாைர் (விற்்பளன),  
த்காத்தரஜ் அகதராபவட் லிட், திருச்சி.  
மின்னஞ்சல்: lakshmangodrej@yahoo.com 
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அளனத்து உயிரினங்்களும் மணளண 
்சார்நதே வாழ்கின்ைன. மணணின்றி 

வாழ்வில்ளல; வாழ்வின்றி மணணில்ளல. 
மண வைம் ்காத்தி்ட தேசிய அைவிலான 
'மண வை அட்ள்ட வைங்்கல்' திட்்டத்ளே 
பிரேமர் தமாடி துவககி ளவத்ேத்பாது, 
''நலமான மணதண ்பசுளமயான 
்பணளணககு வழிவகுககும்,'' என்ைார். 
தவைாணளமயில் ோவர வைர்ச்சிககு 
மண ஒரு மி்க முககியமான ஊ்ட்கமா்கவும், 
உயிரினங்்களின் நலத்திற்கு வைமான 
மணதண அடிப்பள்ட ஆோரமா்கவும் 
அளமகிைது. மண வைத்ளே ்காப்பேற்கு 
வகுத்துள்ை உகதி்களில் ஒன்று த்பணுள்க 
தவைாணளம. த்பணுள்க 
தவைாணளமயில் மூன்று முககிய 
த்காட்்பாடு்களை ்கள்டபிடிக்க தவணடியது 
அவசியமாகும்.

தபணுமக உழவு
குளைநே உைவு/த்பணுள்க உைவின் 

மூலம் தமல் மண மற்றும் அடிமண 
இறுக்கம் ேடுக்கப ்படுவதோடு 
மட்டுமின்றி மணணின் ்கட்்டளமபபும் 
தமம்்படுகிைது. மணணின் அங்்க்க 
ப்பாருட்்களில் எரியூட்டும் ேன்ளம 
ப்பருமைவு குளைக்கப்படுகிைது. நீர் 
பிடிமானம் மற்றும் நீர் தேககி ளவககும் 
ேன்ளம அதி்கரித்து மணணின் ஈரப்பேம் 
்பாது்காக்கப்படுகிைது. மணணில் 
உைங்கும் நிளலயில் உள்ை ்களை 
விளே்களின் முளைபபுத் திைளன 
குளைக்கச் ப்சயது ்களை்களின் 
ோக்கத்ளே பவகுவா்க குளைககிைது.

த்பணுள்க தவைாணளமயில் பூஜ்ய 
உைவு / குளைநே உைவிளனதய (zero 
tillage or minimum tillage) 
நள்டமுளைப ்படுத்துவோல், ்களை 
நிர்வா்கத்தில் குறிப்பா்க த்காளர மற்றும் 
புல் வள்க்களைக ்கட்டுப்படுத்ே ப்பரும் 
்பாலும் ர்சாயன ்களைகப்கால்லி்களை 
நம்பி இருக்க தவணடியுள்ைது. எனதவ 

மண வளைம
மண மற்றும சுற்றுசூை்ல காககும 

்்ணு்க ் வளைாண்ம!!
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ேரமான ்களைகப்கால்லி்களை ்சரியான 
அைவில் ்சரியான ேருணத்தில் த்பாதிய 
ஈரப்பேம் இருககும் ப்பாழுது 
்பயன்்படுத்தினால் மணணின் வைத்ளே 
்பாது்காப்பதோடு மட்டுமின்றி ்களை்களை 
சிைப்பா்க ்கட்டுப்படுத்ேலாம் என்்பதில் 
எள்ைைவும் ஐயமில்ளல.

ஆழ்சால் அகைபாத்தி
இயநதிரங்்களை ப்காணடு ஆழ்்சால் 

அ்கல ்பாத்திளய ஒரு மீட்்டர் அைவு 
என்ை வீேத்தில் அளமத்து ்படுகள்கயில் 
்பயிர்்களை ந்டவு/விளேககும் 
முளையானது ேற்த்பாது வைர்நதுவரும் 
ஒரு போழில்நுட்்பமாகும்.  குளைநே 
தவளலயாட்்களைக ப்காணடு 
தமட்டுப்பாத்தி மற்றும் வாயக்கால்்களை 
அளமக்கலாம். ்படுகள்க ந்டவு/விளேபபு 
முளைககு மி்கக குளைநே விளேயைவு 
மற்றும் நாற்று்கதை தேளவப்படுகின்ைன. 
்படுகள்க ந்டவில் ்களைக ப்கால்லி்களின் 
திைன் அதி்கரிப்பதோடு மட்டுமின்றி 
்களை்களை இயநதிரங்்களை ப்காணடு 
மி்கச் சுல்பமா்க ்கட்டுப்படுத்தி்ட 
வழிவகுககிைது. ்கடுளமயான வைட்சி 
்காலத்தில் ்பயிர்்களைக ்காப்பதோடு 
மட்டுமில்லாமல் மளைக ்காலங்்களில் 
அதி்கப்படியான நீரிளன பவளிதயற்ை 
வழிவள்க ப்சயகிைது.  அடியுரம் மற்றும் 
தமல் உரத்ளே ்சரியான அைவில் ்சரியான 
இ்டத்தில் ்பயிர்்களுககு இ்ட ஏதுவா்க 
அளமகிைது. அதி்கப்படியான சூரிய 
ஒளிளய ்பயிர்்களுககு கிள்டக்கச் ப்சயது 
திரட்சியான ்பயிர் வைர்ச்சிககு 
உறுதுளணயா்க அளமகிைது; ்பயிர்்களின் 
தவர் பிடிமானம் அதி்கரித்து 
மளைக்காலங்்களில் ்பயிர்்கள் ்சாயநது 
விழும் ேன்ளமளயக  ்கட்டுப்படுத்துகிைது.

ைண மூடாக்கு
ேற்த்பாது நிலவிவரும் குளைநே 

்பயிர் உற்்பத்திககு மணணின் அங்்க்க 

ப்பாருட்்களின் அைவு, மணணின் வைம் 
மற்றும் மணணில் உள்ை ்சத்துக்கள் 
மி்கபப்பரும் ்காரணி்கைா்க 
விைங்குகின்ைன. இவற்ளை தமம்்படுத்ே 
அதி்கப்படியான இயற்ள்க உரங்்கள் 
மற்றும் போழு உரங்்களை 
்பயன்்படுத்துவது அவசியமாகும். ஆனால் 
குளைநது வரும் ்கால்நள்ட்களின் 
எணணிகள்க, இயற்ள்க உரங்்களின் 
்பற்ைாககுளை மற்றும் முளையற்ை 
்பயிர்க்கழிவு நிர்வா்கம் ஆகியளவ இேற்கு 
ப்பரும் ்சவாலா்க விைங்குகின்ைன. 
இச்சூைலில் அதி்க ்சத்துக்களை ப்காண்ட 
்பயிர்்கழிவு்களை நாம் ்பயன்்படுத்துவது 
்காலத்தின் ்கட்்டாயமாகும். ப்பாதுவா்க 
விவ்சாயி்கள் ்பயிர் ்கழிவு்கள் மற்றும் 
்பயிர்த்ோள்்களை தீவனமா்கவும், 
்கால்நள்ட மற்றும் த்காழியினங்்களுககு 
்படுகள்க்கைா்கவும், ்காைான் உற்்பத்திக 
கும் சிலர் ்சாண எரிவாயு உற்்பத்திககும் 
்பயன்்படுத்துகின்ைனர். சிலர் வயல் வரபபு 
்களில் அப்படிதய குவித்தும், மணணில் 
ம்டககி உழுதும், வயல்்களிதலதய எரித் 
தும் மககிய குபள்பயா்க மாற்றி என 
்பல்தவறு முளை்களில் நிர்வகிககின்ைனர்.

பயறு ெமகப்பயிர்கமள பயிர் சுழற்சி 
முமையில் சாகுபடி வசயதல்

்சம்்பா பநல்லுககு பிைகு விவ்சாயி்கள் 
்கட்்டாயம் ஏோவபோரு குளைநே 
வயதுள்டய ்பயறு வள்கப ்பயிர்்கைான 
உளுநது, ்பச்ள்சப்பயறு, துவளர, 
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ேட்ள்டப்பயறு, ்க்டளல, ்பசுநோள் 
உரப்பயிர்்கள் மற்றும் த்சாயா ஆகியவற்ளை 
்சாகு்படி ப்சயயும் ப்பாழுது மணணின் 
வைம், அங்்க்கப ப்பாருட்்களின் அைவு 
மற்றும் ்சத்துக்கள் தமம்்படுத்ேப்படுவது 
மட்டுமின்றி ்களை்களின் ோக்கத்ளேயும் 
பவகுவா்க குளைககின்ைது. தமலும் 
த்காள்டககு பிைகு ்சாகு்படி ப்சயயப்படும் 
்பயிர்்களில் பூச்சி மற்றும் தநாய்களின் 

ோக்கத்ளே குளைத்து ்பயிர்்களின் 
விளைச்்சளல ப்பருக்க வழிவள்க 
ப்சயகின்ைது.

இநே மூன்று த்பணுள்க 
தவைாணளம த்காட்்பாடு்களையும் 
பின்்பற்றி மண வைத்ளே தமம்்படுத்தி 
நாம் வருங்்கால ்சநேதியருககு 
குளைவில்லா மண வைத்ளே ்பரி்சா்க 
அளிக்கலாம்.

மு. உ்மா ்ம்கஸவரி 
உேவி ஆசிரியர், உைவியல், 
தோட்்டக்களல ்கல்லூரி மற்றும் ஆராயச்சி நிளலயம், 
ப்பரியகுைம்.

ச்மா. பா.கவி்தா 
உேவிப  த்பராசிரியர், உைவியல்,  
தோட்்டக்களல ்கல்லூரி மற்றும் ஆராயச்சி நிளலயம், 
ப்பரியகுைம்.

்கட்டுளரயாைர்்கள்:

எஙகளிடம இயற்்கயான  
மு்றயில் சூரிய ஒளி உலர்ததி  

மூலம ்தப்்டுததப்்ட்ட 
்ை வ்ககள கி்டககும

 
்மலும ததாடர்புககு

ரவி
வாட்ஸ அப் மூலம ததாடர்பு தகாளளைவும:

+91 97866 70077
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பட்டு உற்்பத்தியில் மல்ப்பரி இளல 
முககிய ்பங்கு வகிககிைது. மல்ப்பரி 

ப்சடி்களை ்பயிரிட்டு அேன் இளல்களை 
்பட்டுபபுழுக்களுககு உணவா்க 
ப்காடுககின்ைனர். இநதியா ்பட்டு 
உற்்பத்தியில் இரண்டாம் இ்டம் 
வகிககிைது. ்பட்டுபபுழுவின் வைர்ச்சி 
மற்றும்  ்பட்டுககூடு விளைச்்சல், 
மல்ப்பரி இளல்களின் ேரத்ளேச் ்சார்நது 
இருககிைது. உயிர் உரங்்கள் இடுவேன் 
மூலம் மல்ப்பரிககு தேளவயான ேளை, 
மணி, ்சாம்்பல் த்பான்ை த்பரூட்்டச் 
்சத்துக்களும், நுணணூட்்டச் 
்சத்துக்களும் எளிோ்க கிள்டக்க 
ப்சயவதோடு மட்டுமல்லாமல் ேரமான 
இளல உற்்பத்திககும் வழிவள்க 
ப்சயகின்ைது. மல்ப்பரி ப்சடி்களுககு 
்பயன்்படுத்ேப்படும் உயிர் உரங்்களைப 

்பற்றி ்காணத்பாம்.

அதசாஸமபரில்ைம்:
மல்ப்பரி ப்சடி்களுககு ேளைச்்சத்ளே 

ேரககூடிய உயிர் உரமாகும். வளி 
மண்டலத்தில் உள்ை ளநட்ரென் 78% 
ேளைச்்சத்ளே ப்சடி்கள் கிரகித்து 
ப்காள்ை ்பயன்்படுகிைது. ஏக்கருககு 2 
கிதலா அத்சாஸ்ள்பரில்லத்ளே நன்கு 
மககிய போழு உரத்து்டன் ்கலநது 
மணணில் இ்டதவணடும். தவதி உரமிட்்ட 
15 நாட்்களுககு முன் அல்லது பின்னர் 
்பயன்்படுத்ே தவணடும். உயிர் உரத்ளே 
தவதி உரங்்களு்டன் ்கலநது 
்பயன்்படுத்ேககூ்டாது. ேளைச்்சத்து 
உயிர் உரங்்கள் 'ப்சா அத்சா', 
'அ்சட்த்டா்பாக்டர்’ த்பான்ை ப்பயா்்களில் 
கிள்டககின்ைது. 

மல்த்ரியில் உயிர் உர ் மலாண்ம
ஊட்ட்சசதது ் மலாண்ம
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பாஸதபாபாக்டீரியா:
த்பரூட்்டச் ்சத்துக்களுள் ேளைச்்சத் 

திற்கு அடுத்ேப்படியா்க ப்சடி்களுககு 
வைர்ச்சி ஊககியா்க ்கருதுவது 
மணிச்்சத்ோகும். ப்சடி்களுககு 15-20 
்சேவீேம் மட்டுதம ்பாஸ்த்பட் ்சத்துக்கள் 
கிள்டககின்ைது. ்பாஸ்த்பா்பாகடீரியா 
என்னும் உயிர் உரத்திளன 
்பயன்்படுத்துவோல் நிலத்தில் இருககும் 
்களரயாே மணிச்்சத்ளே ்களரத்து 
மல்ப்பரி இளல்களின் வைர்ச்சிளயயும் 
மற்றும் ்பட்டுககூடு்களின் ேரத்ளேயும் 
அதி்கரிக்க ப்சயகிைது. ஏக்கருககு 2 
கிதலா ்பாஸ்த்பாத்பகடீரியாளவ நன்கு 
மககிய போழு உரத்து்டன் இ்ட தவணடும். 
்பாஸ்த்பாளலன், ப்சரி்பாஸ் த்பான்ை 
ப்பயர்்களில் விற்்பளன ப்சயயப்படுகின்ைது.

தெம்:
தவம் என்்பது பூஞ்சாண வள்களய 

்சார்நே நுணணுயிரியாகும். இேன் 

விரிவாக்கம் பவசிகுலர் அர்்பஸ்குலர் 
ளமகத்காளர்சா (Vesicular 
Arbuscular Mycorrhiza). மணிச்்சத்து 
குளைவா்க உள்ை  நிலத்தில் தவம் 
என்னும் நுணணுயிரி தவர்்களில் ேங்கி, 
அேன் மூலம் ்ப்டர்நது ப்சன்று 
மணிச்்சத்ளே ப்சடி்கள் கிரகித்து ப்காள்ை 
ப்சயகிைது. தமலும் ்பல நுணணூட்்டச் 
்சத்துக்களையும் மல்ப்பரி ப்சடி்களுககுத் 
ேருகின்ைது. மல்ப்பரியின் நாற்று 
உற்்பத்தியின் த்பாது விளேககுச்சி்களை 
தவம் பூ்சணக ்கலளவயில் நளனத்து 
ந்டவு ப்சயேல்  தவணடும். இவவாறு 
நடுவோல் தவர்விடும் திைன் அதி்கரித்து 
விளரவில் வைர்ச்சி ப்பறும். தவம் 
இடுவோல் மல்ப்பரிளயத் ோககும் தவர் 
அழு்கல் தநாய, தவர் கிருமி்களின் 
ோககுத்ேளலக குளைககிைது. எனதவ 
விவ்சாயி்கள் தமற்கூறிய உயிர் உரங்்களை 
இடுவேன் மூலம் குளைநே ப்சலவில் 
மல்ப்பரி ப்சடிளய நன்ைா்க ்பராமரிக்க 
முடியும்.

்கட்டுளரயாைர்: 

பி.ச்மர்லின, 
முதுநிளல தவைாண மாணவி, தவைாண நுணணுயிரியல் துளை, 

அணணாமளலப ்பல்்களலக்கை்கம்.
மின்னஞ்சல்: merlinbrittoagri@gmail.com
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கடநத மினனதழுககான வாசகர்களின கருததுககள

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!

அன்புள்ை ஆசிரியருககு,

ேங்்களுள்டய அகரி்சகதி  மின்னிேளை வாரம் ேவைாமல் ்படித்து வருகிதைன். 
இ்டம்ப்பறும் ே்கவல்்களும் ்கட்டுளர்களும் ்சாலச்சிைநேளவயா்க இருககிைது.. 
இன்னும் ேங்்கைது ்பயணம் தமன்தமலும் போ்டர இநே வா்ச்கரின் வாழ்த்துக்கள்.

-  ஜி. முததுபாலா, 
தவைாண ்பட்்டோரி, மணல்தமல்குடி, புதுகத்காட்ள்ட.
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த்கள்வி: என்னுள்டய எலுமிச்ள்ச 
தோபபில் நிளைய மரங்்களில் ்காய்கள் 
மற்றும் ்பைத்துல புள்ளி புள்ளியா வருது. 
அளே த்பாட்த்டா எடுத்து அனுபபிருக்கன், 
இளே எப்படி ்சரி ்பணணலாம்னு 
ப்சால்லுங்்க? - இளணயம் வழியா்க 
விவ்சாயி.

்பதில்: இதுகுறித்து போன் த்பாஸ்த்கா 
தவைாணளமக ்கல்லூரியின் உைவியல் 
துளை உேவிப த்பராசிரியர் மு. பெயராஜ் 
கூறியோவது, ோங்்கள் அனுபபியிருககும் 
்ப்டத்தில் இருப்பது எலுமிச்ள்ச புற்றுதநாய 
(Citrus Canker) ஆகும். இது 
்பாகடீரியாவால் ஏற்்ப்டககூடிய தநாயாகும். 
அதுவும் அதி்க பவப்பநிளல மற்றும் 
மளைபப்பாழிவு உள்ை ்காலமான த்காள்ட 
்காலத்தில் இநதநாயின் தீவிரம் அதி்கமா்க 
இளல்கள் மற்றும் ்பைங்்களில் இருககும். 
இளலக குள்டயும் பூச்சியின் (Leaf 
miner) ோககுேல் உள்ை இளல்களில் 
சீககிரதம ்பரவும். ்பைங்்கள் முழுவதும் 
ப்காப்பைம் த்பால் இருப்போல் 
மார்கப்கட்டில் நல்ல விளல கிள்டக்காது. 
நிளைய த்பர் வாங்்கதவ தயாசிப்பார்்கள். 

ஆனால் இநே ்பைங்்களை உணவிற்கு 
்பயன்்படுத்துவதினால் எநே விே ்பாதிபபும் 
கிள்டயாது.

இேளனக ்கட்டுப்படுத்ே ்பருவமளை 
ஆரம்பிககும் முன்பு இளல குள்டயும் 
பூச்சித் ோககுேல் மற்றும் புற்றுதநாய 
ோககுேல் உள்ை இளல்கள் மற்றும் 
ேணடுப ்பகுதி்களை பவட்டி அழித்துவி்ட 
தவணடும். ஸ்ட்தரபத்டாளமசின் மற்றும் 
ப்டட்ராள்சயகளின் ்கலநே நுணணுயிர்க 
ப்கால்லி மருநதிளன 5 கிராம் ்பத்து 
லிட்்டர் நீருககு என்ை அைவில் 
பேளிக்கலாம். பின்பு ்காப்பர் 
ஆகஸிகுதைாளரடு பூஞ்சாணக ப்கால்லி 
மருநதிளன 2 கிராம் ஒரு லிட்்டர் நீருககு 
என்ை அைவில் இருவாரங்்களுககு 
ஒருமுளை என இரணடுமுளை பேளிககும் 
த்பாது ஓரைவு தநாய ்கட்டுப்படும். 
்காற்றின் மூலம் ்பரவககூடிய தநாயாேலால் 
முடிநேவளர வரும்முன் ்காப்பதே 
சிைநேது. ஆ்கதவ ்சரியான ேருணத்தில் 
ேக்க தமலாணளம முளை்களைக 
்கள்டபிடித்து  ்பயன் அள்டயுமாறு 
த்கட்டுகப்காள்கிதைன்.

இநே விவ்சாயியும் விஞ்ானியும் த்கள்வி ்பதில் ்பகுதிககு ேங்்களுள்டய ்சநதே்கங்்களை 
புள்கப்ப்டமா்கதவா அல்லது த்கள்வியா்கதவா 9940764680 என்ை வாட்்சப எணணிற்கு 
அனுப்பலாம். ேங்்களுள்டய த்கள்விக்கான ்பதில்்களு்டன் அடுத்ே இேழில் ்பதிவிடுகிதைாம்.

விவொயியும் விஞ்ானியும் - ் களவி பதில் பகுதி

போ்டர்புககு: 8220851572.   மின்னஞ்சல்:  jayarajm96@gmail.com 



26இதழ் - 09, ஆனி

- ல.மீனா



27இதழ் - 09, ஆனி

வசா. ஹரிஹரன்
இளநிமை தெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமைப் பல்கமைக்கழகம். 

மின்னஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com



28இதழ் - 09, ஆனி



29இதழ் - 09, ஆனி

பனைபபாளைர்  
ல.மீைா, உதவிப் தபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ பத்மாவதி 
ததாட்டக்கமைக் கல்லூரி, திணடுக்கல். மின்னஞசல்: l.

meena2795@gmail.com



30இதழ் - 09, ஆனி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



31இதழ் - 09, ஆனி

அன்புள்ை வா்ச்கர்்களுககு 
வணக்கம்,

 அகரி்சகதியின் ்க்டநே 
மின்னிேழ்்கள் ்பல்தவறு ேரப்பட்்ட 
வா்ச்கர்்களி்டம் ப்சன்று த்சர்நதுள்ைது. 
மு்கநூளலப  த்பால உைவி என்னும் 
ப்பயரில் ்சமூ்க வளலேைத்ளே 
விவ்சாயி்களுக்கா்க ப்காணடு 
வநதுள்தைாம். அதில் விவ்சாயி்கள் 
ேங்்களுககுள் ்கருத்துக்களைப 
்பரிமாறிக ப்காள்ளும் வள்கயிலும் 
அவர்்களுக்கான ்சநதே்கங்்கள், 
தீர்வு்களை முன்தனாடி விவ்சாயி்கள் 
மற்றும் தவைாண போழில்நுட்்ப 
வல்லுநர்்களி்டம் இருநது எளிதில் 
ப்பற்றுப ்பயனள்டய முடியும். 
அதேத்பால ேங்்களுள்டய 
விளைப்பாருட்்களை ்சரியான 
விளலயில் ்சநளேப்படுத்ேவும் இநே 
்சமூ்க வளலேைம் உேவும். போ்டர்நது 
எங்்கைது முயற்சி்களுககு ஆேரவு 
ேருமாறு த்கட்டுக ப்காள்கிதைன். 
உைவிளய ்பயன்்படுத்திப ்பார்த்து 
ேங்்களுள்டய தமலான ்கருத்துக்களை 
கூை தவணடுகிதைன்.

ஒவபவாரு வாரமும் 
பவள்ளிகிைளம ்காளல 6 மணிககு 
www.vivasayam.org என்ை 

எங்்கைது இளணயேைத்திலும் 
மற்றும் விவ்சாயம் ப்சயலியிலும் 
மின்னிேளை பவளியிடுகின்தைாம். 
எனதவ எங்்கைது ப்சயலிளய 
ேரவிைக்கம் ப்சயது ளவத்திருநோல் 
அதுதவ உங்்களுககு இேழ் 
பவளியாவளேயும் மற்ை தவைாணளம 
்சார்நே ப்சயதி்களையும் அறிவிபபில் 
்காட்டும். இேன்மூலம் நீங்்கள் 
எளிதில் எங்்கைது மின்னிேளை 
்படிக்க மற்றும் பின்்பற்ை முடியும். 
விவ்சாயி்களும், தவைாண 
மாணவர்்களும், விஞ்ானி்களும், 
த்பராசிரியர்்களும், தவைாண போழில் 
முளனதவார்்களும் போ்டர்நது அகரி 
்சகதி இேழுககு ேங்்களுள்டய 
்கருத்துக்கள், ்கட்டுளர்கள் மற்றும் 
விைம்்பரங்்களை வைங்கி எங்்களை 
தமம்்படுத்திகப்காள்ை உேவுமாறு 
த்கட்டுகப்காள்கிதைன்.

ஆசிரியர் ்ககம

- சிைப்பாசிரியர், அகரி ்சகதி.


