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மஞ்சள் பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகளின் மமலாணரம

பஞ்சாப் மாநில விவ்சாயிகள் 
வழிகாட்டும் மேைடி நேல் ்சாகுபடி முரை

பசுரமப் புைட்சி - வைமா? ்சாபமா?
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நம்ம ஊரில் வேளாண்்மயில் ந்மக்கு 
ேரும பிரச்ச்ைகள் என்ால் 

ஆள்்பற்ாக்கு்்  ே்ட்சி, நீர் 
்பற்ாக்கு் ,் வி்ை, வேள்ளம. ஆைால் 
அவ்மரிக்காவிவைா ்பனி ்ம்ையில் 
உருோகும குளிர் வ்சதத்திறகு ்மட்டும 
ேருடம 1 பில்லியன டாைர் வ்சைவு 
வ்சய்கி்ார்கள். இதறகு காரணம 
்பனிபவ்பாழிவு அல்ைது ஐஸ் கட்டி ்ம்ை. 
இதைால் ஏற்படும குளிரால் இநத 
வி்ளவு. 

இநத இைப்்ப அேர்கள் ஈடுவ்சய்ய 
முயறசி எடுக்கா்மல் இல்்ை. இநத 
இைபபிறகாை காரணத்்த கணடறிநது 
அதறகு  காரண்மாை நுணணுயிரி்ய 
்ேத்வத இநத இைப்்ப தடுத்து 
நிறுத்திைர். 1982-ஆம ஆணடு ்மாகாண 
்பல்க்ைக்கைகத்தில் இருநது இருநத 
வடவிட் ்சாணஸ் என்பேர் ்பாக்டீரியா்ே 
்ேத்து ்ம்ை்ய உருோக்க இயலும 
எனனும வகாட்்பாட்்ட உைகிறகு 
வ்மாழிகி்ார். இனறு அநத ே்க 
்பாக்டீரியா்ே ்பை தாேர வநாய்க்காை 
காரணம ஆகும எனறு கூறுகின்ைர். 
ஆைால் அனறு அதுதான குளிர் 
வ்சதத்தின தீர்ோக அ்்மநதது. இநத 

நுணணுயிரியின வ்பயர் சூவடாவ்மாைாஸ் 
சிரஞ்சி ஆகும. இது வ்சடிகளின இ்ை 
வ்மல் ்படர்நதிருக்கும. காறறு வேக்மாக 
வீசும வ்பாது காறறின தி்்சயில் 
கேரப்பட்டு ேளி்மணடைத்திறகு இநத 
நுணணுயிரி எடுத்துசவ்சல்ைப்படும. 
இதன உடமபில் சுறறியுள்ள புரதத்தின 
மூைம இ்ே ஐஸ்கட்டி 
உருோக்கத்தி்ைஅதிகப்படுத்தும ஓர் 
மூைக்கூ்ாக வ்சயல்்படுேது 
கணடறியப்படுகி்து. விழும ஒவவோரு 
ஐஸ்கட்டி ்ம்ையிலும இநத நுணணுயிரி 
மூை்மாய், மூைகருோய் திகழ்கி்து. 
இ்தக் கணடறிநத அவ்மரிக்க 
அறிஞர்கள் இநத நுணணுயிரி்ய 
்பயன்படுத்திவய அங்கு ஏற்படும குளிர் 
வ்சதத்்தக் கட்டுப்படுத்திைர். அதுதான 
இதில் வியத்தகு விஷயம. 

எவோறு கட்டுப்படுத்திைர்?

 இவத நுணணுயிரி்ய திடீர் 
்மாற்ம மு்் மூைம புரதம தரும ஜீ்ை 
இநத நுணணுயிரி யிடம  இருநது  
நீக்கிைர். அதாேது புரத்மற் 
சூவடாவ்மாைாஸ் சிரஞ்சி ்பாக்டீரியா்ே  
அேர்கள் உருோக்கிைர். இநதப புரதம 

தான் அமிழதம் என்றுணைற் பாற்று...

நீர் (பகுதி-9)

மரைமே மரைமே நுணணுயிர் மரைமே....
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தான இநத ்பாக்டீரியா்ே ்பணி, ஐஸ் 
கட்டி  உருோக்கத்திலும முக்கிய ்பங்கு 
ேகிக்கின்து எனறும கணடறிநதைர்.  
இவோறு புரதம நீக்கப்பட்ட 
சூவடாவ்மாைாஸ் சிரஞ்சி ்பாக்டீரியா்ே 
புரதம உள்ள ்பாக்டீரியாக்கள் அதிகம 
இருக்கும தாேரங்களின இ்ையில் 
இேற்் ்பரேச வ்சய்தைர். இதைால் 
ஏற்பட்ட வ்மாதலில் புரதம அற் 
சூவடாவ்மாைஸ் சிரஞ்சி ்பாக்டீரியா அதிக 
அளவில் ்பயிர்களில் ஒட்டிக்வகாணடை. 
இதைால் இ்ே கேர்நது இழுக்கப்பட்டு 
ேளி்மணடைம வ்சன்ாலும இதைால் 
வ்பரும ஐஸ் ்ம்ை்யவயா வ்பரும 
்பனிபவ்பாழி்ேவயா வகாணடு ேர 
இயைாது. இது வ்பரிதும அேர்களுக்கு 
உதவியது. 

இன்ளவும உைகின ்பை 
்பனிச்சறுக்கு விடுதிகளில் 
சூவடாவ்மாைாஸ் சிரஞ்சியின புரதம 
தான ்பனி்ய உருோக்க 
்பயன்படுத்தப்படுகின்ை. 60 
ேருடங்களுக்கு முனபுே்ர சில்ேர் 
அவயா்டடு தான வ்சயற்க ்ம்ை 
உருோக்கத்தில் வ்பரும ்பங்கு ேகித்தது. 
ஆைால் இநத நுணணுயிரியின ்பயன்பாடு 
ேநத பி்கு இநத நுணணுயிரி்ய 
்பயன்படுத்திவய வ்சயற்கயாக ஒரு 
இடத்தில் ்ம்ை்ய உணடாக்க இயலும 
எனறு கணடுபிடித்தைர். இவோறு ஒரு 
நுணணுயிரி்ய ்பயன்படுத்தி 
உருோக்கப்படும ்ம்ையின வ்பயர் உயிரி 
்ம்ை (BIO-PRECIPITATION) 
என்்ைக்கப்படுகின்து.  

வேறும ்ம்ைக்கு ்மட்டு்மல்ை 
்ம்ையிைால் ்ம்ைக்கு முன்பாக 
உருோகும ்மணோ்ச்ைக்கும ஒரு 
நுணணுயிர் தான காரணம எனறு ஜான 
இனைஸ் ்்மயத்தின மூைக்கூறு 
நுணணுயிரியல் து்் வ்பராசிரியர் ்மார்க் 
்பட்டர் குறிபபிடுகி்ார். 
ஸ்வடவரபவடா்்ம்சஸ் எனும ்பாக்டீரியா 
நுணணுயிர்கள் வேளியிடும ஜிவயா ஸின 
எனும மூைக்கூறு தான ்மண ோ்ச்ை்ய 
்பரபபி விடுகின்ை. இ்ே காய்நத 
நிைத்தில் தன வித்துக்ள (spores) 
்பரேைாக்குகின்ை. இேறறில் திடீவரனறு 
வ்பய்யும ்ம்ையால் இநத மூைக்கூறு 
வேளிவயறி காறவ்ாடு கைநது ்மண 
ோ்ச்ையாக வேளிவயறுகி்து எனறு 
குறிபபிடுகின்ார். ்சரி ்மணோ்ச்ைக்கும 
்ம்ைக்கும ்பனிக்கும நுணணுயிரி 
காரண்மாக அ்்மநதிருக்கி்து. இவோறு 
நுணணுயிரிகள் ந்மக்கு ்பை நன்்மகள் 
வ்சய்கின்ை ஒரு அறிவியல் அறிஞர் 
வ்சால்கி்ார் நுணணுயிர்கள் ்மட்டும 
இல்்ை என்ால் நம இ்பபு கூட 
முழு்்ம வ்ப்ாது எனறு..!

்சரி இநதியாவில் ஓரிடத்தில் 
தணணீருக்காக ்மக்கள் ்பை ் ்மல் தூரம 
நடக்கின்ைர் என்ால் நமபுவீர்களா? 
நான வ்சால்ேது ்பா்ைேைத்திலும 
வ்பரும ேரணட பூமியில் அல்ை ்மாற்ாக 
இநதியாவில் அதிக ்ம்ை வ்பாழியும 
இடங்களில் ஒன்ாை சிரபுஞ்சியில்!

இமதப் பற்றி அடுதத ொரம் 
பாரப்பபாம்....

கட்டு்ரயாளர்: 

அனபன வெ. விக்பனேஷ், 
இளநி்ை வேளாண்்ம ்பட்டதாரி, குளித்த்ை, 

வதாடர்பு எண: 8344848960,  
மினைஞ்்சல்: vickysvicky42@gmail.com
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மானவகாமபு ்சாம்பசிேன 
சு ே ா மி ந ா த ன ( எ ம . எ ஸ் .

சுோமிநாதன) இநதியாவின மிக 
முக்கிய்மாை வேளாண விஞ்ஞானி. 
1925ஆம ஆணடுக் கும்பவகாணத்தில் 
சுோமிநாதன பி்நதார். சுோமிநாதனின 
தந்த ்சாம்பசிேன காநதிய 
வகாள்்ககளிலும சுவதசி 
இயங்கங்களிலும தீவிர்மாகச 
வ்சயல்்பட்டுேநதார். முதலில் ்மருத்துேம 
்படிக்க வேணடும எனறு தீர்்மானித்திருநத 
சுோமிநாதன, 1943ல் நடநத ேங்கப 
்பஞ்்சத்திைால் ்மைமு்டநது, 
இநதியாவில் ்பசி்யப வ்பாக்க வேணடும 
என் குறிக்வகாவளாடு வேளாண்்ம 
்படிக்கி்ார். இநதிய காேல் ்பணி 
வதர்வுகள் எழுதி வதர்ோகி இருநதாலும 
அ்த விடுத்து வேளாணது்்யிவைவய 
்பயணிக்கி்ார் சுோமிநாதன. அதனபின 
வநதர்ைாநது ஆய்ேகத்தில் 
உரு்ளக்கிைங்கில் ஆராய்சசி வ்சய்து 
்பை ்சாத்ைக்ள ்ப்டத்த சுோமிநாதன, 
இநதியா திருமபி இநதிய வேளாண 
ஆராய்சசி கைகத்தில் ்பணிபுரிகி்ார்.

அநதச ்ச்மயத்தில் தான 
இநதிராகாநதி அரசு ்பசு்்ம புரட்சி்ய 
முக்கிய்மாை ஒன்ாகக் 

்கயிவைடுக்கி்து. நானகாேது 
ஐநதாணடு திட்டத்தில் (1969-74) 
்பசு்்மப புரட்சி முக்கிய அங்க்மாக 
இருக்கி்து. அநதத் திட்டக்குழுவில் 
மிக முக்கிய்மாை ஒரு ந்பராக இருக்கி்ார் 
சுோமிநாதன. இநதிய ்பசு்்மப புரட்சியில் 
சுோமிநாதனின ்பங்கு அளப்பரியது. 
ஆங்கிவைய ஆட்சிக் காைத்தில் இருநது 
அடிக்கடி நடநது வகாணடு இருக்கும 
்பஞ்்சத்திறகு சுோமிநாதன ஒரு 
முறறுபபுள்ளி ்ேக்கி்ார். அதனபின 
இநதிய வேளாண ஆராய்சசி கவுனசில் 
இயக்குைராக அ்மர்நது உைகத்தின மிக 
முக்கிய்மாை வேளாண விஞ்ஞானியாக 
இனறுே்ர தைது அறி்ேயும 
அனு்பேங்க்ளயும ்பகிர்நது ேருகி்ார்.

்சரி அப்படி எனவைனை திட்டங்கள் 
்பசு்்மப புரட்சியில் வ்சயல்்படுத்தப்பட்டை?

்பசு்்மப புரட்சியின முதல் கட்ட்மாக, 
1960ஆம ஆணடு இநதியா முழுேதும 
Intensive Area Development 
Programme(IADP) ஏழு ்மாேட்டங்கள் 
வதர்நவதடுக்கப்பட்டு, அங்குச 
வ்சாத்ையாக அதிக உற்பத்தி தரும 
வகாது்்ம ்மறறும வநல் வி்தகள் 
நடப்பட்டை.

வைலாற்றுப் பக்கஙகள்

பசுரமப் புைட்சி - வைமா? ்சாபமா?
பகுதி-3
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அநத ்மாேட்டங்கள்:

• வகாதாேரி (ஆநதிர பிரவத்சம)

• ்சாஹா்பாத் (பீகார்)

• ராய்பூர் (்சட்டீஸ்கர்)

• தஞ்்சாவூர் (தமிழ்நாடு)

• லூதியாைா (்பஞ்்சாப)

• ்பாலி (ராஜஸ்தான)

• அலிகார் (உத்திரபிரவத்சம)

இநதச வ்சாத்ைகளுக்குப பி்கு, 
அதிக உற்பத்தி தரும வி்தகள் 
வேவிநாடுகளில் இருநது இ்க்கு்மதி 
வ்சய்யப்பட்டு நடப்பட்டை. இநத வி்தகள் 
அதிக நீர்ேளமும ்மணேளமும உள்ள 
நிைப்பகுதியில் அதிக்மாக வி்ளயும 
என்பதால் முதலில் ்பஞ்்சாப, ஹரியாைா 
்மறறும தமிைகத்தில் அ்ே 
்பயன்படுத்தப்பட்டை. அதுவும 
வகாது்்மக்குத் தான அதிக 
முக்கியத்துேம வகாடுக்கப்பட்டது.

இரணடாம கட்ட்மாக, பி் 
்மாநிைங்களுக்கு இநத வி்தகள் 
வகாடுக்கப்பட்டை. இநதமு்் வகாது்்ம 
்மட்டு்மல்ைாது அ்ைத்து ்பயிர்களிலும 
அதிக உற்பத்தி தரும வி்தகள் 
நடப்பட்டை.

இதுவ்பான் வி்தகளுக்கு 

நீர்்பா்சை ே்சதிகள் அதிக்மாகத் 
வத்ேப்பட்டை. அதறகாக இநதியா 
முழுேதும நீர்்பா்சை ே்சதிகள் 
வ்மம்படுத்தப்பட்டை. ்பஞ்்சாபபில் 
்மானிய்மாக விே்சாயிகளுக்குப ்பமபு 
வ்சட்டுகள் அ்்மத்துக்வகாடுக்கப்பட்டை.

வ ே ள ா ண ் ்ம யி ல் 
இயநதிர்மய்மாக்கம என்பது ்பசு்்மப 
புரட்சியில் முக்கிய்மாை ஒனறு. 
டிராக்டர்கள், நடவு வ்சய்யும கருவிகள், 
அறுே்ட வ்சய்யும கருவிகள் 
ஆகியேற்்ப ்பயன்படுத்த விே்சாயிகள் 
ஊக்குவிக்கப்பட்டைர். அதறகாக 
்மானியங்கள் ேைங்கப்பட்டது.

இநதப புதிய வி்தகள் 
ஆய்வுக்கூடங்களில் உற்பத்தி 
வ்சய்யப்படுேதிைால் அதில் எளிதாக 
வநாய் ்மறறும பூசசி தாக்குதல் 
ஏற்பட்டுவிட ோய்பபு உள்ளது. அதைால் 
அதறகாகப பூசசிக்வகால்லிகளும 
பூஞ்்சாணக் வகால்லிகளும ்பயன்படுத்த 
அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இத்த்ை வ்சய்து நாம ்பசு்்மப 
புரட்சி்ய ஏன ்சாத்ை எனகிவ்ாம? 
வேறும வ்மவைாட்ட்மாகப ்பசு்்மப 
புரட்சி்ய உற்பத்தி அளவில் ்மட்டும 
்பார்க்கா்மல் இனனும உள்வள வ்சனறு 
அைசுவோம.

-வதாடரும...

ர.சிவக்குமார், 
இளைறிவியல் பெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர, 

அணணா்ம்ைப ்பல்க்ைக்கைகம,  
மினைஞ்்சல்: aamorsk3210@gmail.com

கட்டு்ரயாளர்: 
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தேனீக்கள், வதன ்மறறும ்மகரநதத்தி்ை 
்பல்வேறு தாேரங்களின 

்மைர்களிலிருநது வ்சகரிக்கின்ை. 
அத்த்கய தாேரங்கள் வதனீ தாேரங்கள் 
அல்ைது வதனீ தீேைம எனறு 
அ்ைக்கப்படுகின்ை. பூக்களின வதன 
தான வதனின மூை்மாகும, வதனீக்களின 
கார்வ்பா்ஹட்வரட் ்மறறும  புரதத்தின 
வத்ேக்ள வதன ்மறறும ்மகரநதம 
பூர்த்தி வ்சய்கின்து. வதனீ தாேரங்களின 
இருபபுத்தன்்மயாைது காைத்்தப 
வ்பாறுத்து திட்டமிடப்படுகி்து, அதாேது 
வதனீக்களின வ்பருக்கம (அ) ேளர்சசி, 
வதன இருபபு ்மறறும வதன ்பற்ாக்கு்். 
ஒரு ்பகுதியில் ேளரும தாேரங்கள் 

அப்பகுதியின வேளாண காைநி்ைக்கு 
ஏற்ோறு அ்்மநதிருக்கும. வ்மலும, 
வேளாண காைநி்ையாைது இடத்திறகு 
இடம ்மாறு்படும. இநத வதனீ 
தாேரங்களாைது, ்மகரநதச வ்சர்க்்கயில் 
ஈடு்படும ்மற் பூசசிகளுக்கும ஒரு சி்நத 
உணோகும. உைகில் உள்ள 3,52,000 
ே்கயாை பூசவ்சடிகளில் கிட்டத்தட்ட 
3,08,000 இைங்கள் (87.5 ்சதவீதம) 
விைங்குகளால் ்மகரநதச வ்சர்க்்க 
வ்சய்யப்படுகின்ை (பூசசிகள், ்ப்்ேகள், 
வேளோல்கள் உட்்பட). வதனீக்கள் இநத 
தாேரங்களில் வ்பரும்பான்்ம்ய ்மகரநதச 
வ்சர்க்்க வ்சய்கின்ை. ்மகரநதச 
வ்சர்க்்க ஒரு சுறறுசசூைல் அ்்மபபு 

மதனீக்களின் உணவு ம்சகரிப்பு 
மற்றும் பாதுகாப்பு முரைகள்

மதனீ வளர்ப்புபூச்சியிேல்  பகுதி-6

 

 

வ்சாளம ்பருத்தி  கட்ை

 எள்  துே்ர முருங்்க
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கட்டு்ரயாளர்: 

்சார்நத வ்ச்ேயாகும. இ்ே வதனீக்களால் 
ேைங்கப்படுகி்து. வ்பாதுோக வதனீக்கள் 
வதன ்மறறும ்மகரநதத்்த வ்சகரிப்பதன 
மூைம ந்மக்கு அதிகளவு ்பைங்கள், 
வி்தகள் அது்மட்டுமினறி வதன 
வ்பான்ேற்் வி்ளவிக்கின்ை. 
எைவே, வதனீ கூடுக்ளப ்பாதுகாக்க 
்பல்வேறு ே்கயாை வதனீ தாேரங்கள் 
்மறறும அேறறின பூக்கும ்பருேம 
ஆகியேற்்ப புரிநதுவகாள்ேது மிகவும 
அேசிய்மாகும.

நல்்ல பதனீ தாெரங்களுக்்கானே 
தனமை்கள்

ேணிக வதனீ ேளர்பபிறகு, ஏக்கர் 
அளவில் ்பயிரிடப்பட்ட நல்ை ்மைர் 
குணங்கள் வகாணட வதனீ தாேரங்கள் 
வத்ே. வதனீ ேளர்ப்பேருக்கு வதனீ 
தாேரங்களின மூைம கி்டக்கும தன்்ம 
்மறறும அதன வ்பாருநதக்கூடிய தன்்ம 
்பறறிய விேரங்கள் வதரிநதிருக்க 
வேணடும. நல்ை வதனீ தாேரங்களின 
குணங்கள் பினேரு்மாறு:

•நீணட பூக்கும காைம

• குறிபபிட்ட இடத்தில் அதிக 
பூக்களின அடர்த்தி

• அதிக ்சர்க்க்ர ்மறறும நல்ை தரம 

வகாணட பூவிலுள்ள வதன 

• வதனீக்களால் எளிதில் வத்ை 
அணுகும ்மறறும வ்சகரிக்கும 
ேணணம அ்்மநதிருத்தல்

• வதனீ ேளர்பபு வ்பட்டிகளுக்கு 
அருகிவைவய வதனீ தாேரங்களின 
கி்டக்கும தன்்ம

முக்கியைானே பதனீ தாெரங்கள்

இந்தியாவில் 

அதிக ்பரப்பளவில் ்பயிரிடப்பட்ட 
்மறறும ஏராள்மாை அமிர்தத்்த சுரக்கும 
தாேரங்கள் வதனின மூை்மாக 
அறியப்படுகி்து. இநத வநரத்தில் 
ேளர்க்கப்படும வதன கூடாைது அதிக 
்மக்கள் வதா்க்யக் வகாணடிருக்கும. 
முக்கிய்மாை வதன ஆதாரங்களில் சிை: 
்தை்மரம, சி்கக்காய், எலுமிச்்ச, 
வ்பர்சீம, ரப்பர், ்பருத்தி, நாேல், சூரியகாநதி, 
ஆ்மணக்கு வ்பான்்ே.

தமிழ்நாடு
 எள், வதன்ை, ்மா, புளிய்மரம, 
சூரியகாநதி, ஆ்மணக்கு, முருங்்க ்மறறும 
காய்கறிகள்.

வதாடரும்.....

பா. பதமபிரியா, 
முதுநி்ை வேளாண ்மாணவி, பூசசியியல் து்், 
அணணா்ம்ைப ்பல்க்ைக்கைகம, சிதம்பரம.  
மினைஞ்்சல்: priyabaluagri@gmail.com
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கடநத சிை ேருடங்களாக ந்மது 
நாட்டின ்பை ்பகுதிகளில் வநரடி வநல் 

்சாகு்படி மு்் (Direct Sown rice 
cultivation) வ்பருகி ேருகி்து. 
குறிப்பாக வத்சம முழுேதும ்மாறி ேரும 
்பருே ்மாறறு சூைல் பிரச்ச்ைகள், 
குறிபபிட்ட ்சாகு்படி ்பருேத்தில் வேளாண 
்பணிக்ள வ்மறவகாள்ள தணணீர் 
இல்ைாத ந்டமு்் சூைல், சிை 
இடங்களில் வதாழிைாளர் ்பற்ாக்கு்் 
சூைல் வ்பான்்ேயும, வநரடி வநல் 
வி்தப்்ப வநாக்கி விே்சாயிக்ள 
வகாணடு வ்சனறுள்ளது. இது ஒரு பு்ம 
இருக்க ேட ்மாநிைங்களில் தறவ்பா்தய 
வகாவராைா வநாய் ்பரேல் காரண்மாக 
்பை ைட்்சம பி் ்மாநிை விே்சாயத் 
வதாழிைாளர்கள் தங்களது வ்சாநத 
ஊர்களுக்கு திருமபி விட்ட சூைலில், 
வதாழிைாளர் பிரச்ச்ைகளும ்பஞ்்சாப 
்மாநை விே்சாயிக்ள வநரடி வநல் 
்சாகு்படி வதாழில்நுட்்பங்க்ள பின்பற் 
வ்சய்துள்ளது.
 வநரடி வநல் ்சாகு்படி 
வதாழில்நுட்்பத்தின வ்சயல்்பாடுகளும, 

்பயனகளும கடநத ்பை ஆணடுகளாக 
வ்பாதிய அளவு ்பா்சை ே்சதி இல்ைாத 
அல்ைது கு்்நதளவு நீர்ப்பா்சை ே்சதி 
வகாணட நிைப்பரபபுகளில் வநரடி 
வநல்்சாகு்படி மு்் விே்சாயிகளால் 
பின்பற்ப்பட்டு ேருகி்து. இதில் 
நாற்ாங்கால் அ்்மத்து வநல் ்சாகு்படி 
்பணிகள் வ்மறவகாள்ேது 
தவிர்க்கப்படுகி்து, மிகவும கு்்நத 
வ்சைவில், கு்்நத அளவிைாை விே்சாய 
வதாழிைாளர்க்ள வகாணடு ்சாகு்படி 
்பணிக்ள வ்மறவகாள்ள முடியும. 
இதைால் ்பயிர் உற்பத்தி வ்சைவுகளும 
வேகுோக கு்்கி்து. தறவ்பா்தய 
சூைலில் முந்தய வநல் நடவு மு்்்ய 
வ்சயல்்படுத்த முடியாத சூைலில் வநரடி 
வநல் ்சாகு்படி மு்் ோயிைாக வநல் 
்சாகு்படி வ்சய்யும சிறு ்மறறும குறு 
விே்சாயிகள், நடுத்தர விே்சாயிகள் 
ஓரளவுக்கு வநல் ்சாகு்படி வ்சய்ய முடியும. 
தங்கள் நிைப்பகுதி ்மறறும சீவதாஷண 
சூைலுக்கு ஏற்ப வநல் ரகங்க்ள 
உைவியல் ்மறறும விரிோக்க 
ேல்லுநர்களின ஆவைா்ச்ை வ்பறறு 

பஞ்சாப் மாநில விவ்சாயிகள் 
வழிகாட்டும் மேைடி நேல் ்சாகுபடி முரை

புதிே யுக்திகள்
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வ்மறவகாணடால் அதிகளவு ்மகசூல் 
வ்ப் முடியும. இவோறு வநரடியாக வநல் 
்சாகு்படி ்பணிக்ள வ்மறவகாள்ளும 
வ்பாது அதிகளவு வி்த வநல்கள் 
்ப்்ேகள் ்மறறும எலிகளால் 
உட்வகாள்ளும ஆ்பத்தும உள்ளதால் 
அதிகளவு கணகாணிபபு அேசியம. 
வ்மலும வநரடி வநல் ்சாகு்படியில் 
கு்்நதளவு தணணீர் வத்ேயுடன 
குறுகிய காைத்தில் வநல் அறுே்ட 
வ்சய்யப்படுேதால் விே்சாயிகளுக்கு 
ைா்பகர்மாகவே உள்ளது. தறவ்பாது 
்பஞ்்சாப ்மாநிைத்தில் உள்ள வ்மாத்தம 
27 ைட்்சம வஹக்வடர் வநல் ்சாகு்படியில் 
சு்மார் 6 ைட்்சம வஹக்வடர் வநல் வநரடி 
வி்தபபு மு்் ோயிைாக ்சாகு்படி 
வ்சய்யப்படுகி்து. கடநத ேருடம இது 
60,000 வஹக்வடர் அளவுக்கு ்மட்டுவ்ம 
இருநததாக ்பஞ்்சாப ்மாநிை வேளாண 
து்் புள்ளி விேரங்கள் வதரிவிக்கி்து. 
வ்மலும சு்மார் 10 முதல் 11 நாட்களுக்கு 
முன்பாக அறுே்டக்கு ேருேதால் 
அடுத்த ்பருே ்பயிர் ்சாகு்படி வ்சய்ய 
விே்சாயிகளுக்கு வ்பாதிய அளவு காை 
இ்டவேளியும கி்டக்கி்து. இதைால் 
்பஞ்்சாப ்மாநிை விே்சாயிகள் தங்கள் 
ேயல்களில் வதங்கி உள்ள ் ேக்வகால் 

கழிவுக்ள எரிக்க வேணடிய அேசியம 
இல்்ை. இதைால் ேட ்மாநிைங்களில் 
்பல்ைாணடுகளாக ந்டமு்்யில் உள்ள 
காறறு ்மாசு்பாடு பிரச்ச்ைக்கும இது 
ஒரு நல்ை தீர்ோக உள்ளது. இதைால் 
ந்மது சுறறுசசூைலும வேகுோக 
்பாதுகாக்கப்படுகி்து. தறவ்பாது வநல் 
நாறறு நடவு மு்்்ய விட வநரடி வநல் 
்சாகு்படி வ்சய்யப்படும வநல் வேக்மாக 
்மகசூலுக்கு ேருேதால் வேளாண 
்சந்தகளில் நல்ை வி்ையும 
கி்டக்கி்து. கு்்நத வ்சைவில் வநல் 
அறுே்டப ்பணிக்ள வ்மறவகாள்ளவும 
முடிகி்து.
 இவோறு மிகவும கு்்நத 
வ்சைவில், விே்சாயிகளிடம உள்ள 
ேளங்க்ள வகாணடு வ்மறவகாள்ளப்படும 
வநரடி வநல் ்சாகு்படி மு்்கள் வ்மலும 
ேட ்மாநிைங்களில் விரிோக்கம வ்சய்யும 
வ்பாது நம்மால் ்பை ந்டமு்் வேளாண 
பிரச்ச்ைகளுக்கு எளிதாை தீர்வுகள் 
காண முடியும. ்பருே நி்ை ்மாற்த்திைால் 
ஏற்படும ோழ்வுரி்்ம ்பாதிபபுகளில் 
இருநது நமமு்டய சிறு, குறு ்மறறும 
நடுத்தர விே்சாயிகளின நைனக்ள 
்பாதுகாக்க முடியும என்பதில் ்சநவதகம 
இல்்ை.

முனைவர் தி. ராஜ் பிரவின், 
இமணப் பபராசிரியர, பெளாண 

விரிொக்்கததுமை, அணணாைம்லப் 
பல்்கம்லக்்கழ்கம்.  

மினனேஞெல்: trajpravin@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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இநதியா ஒரு விே்சாய நாடு என்பது 
நாம எல்வைாரும அறிநதவத.! 

இநதியாவின ்பாரம்பரிய வதாழில் 
விே்சாயம. இநதியாவிறகு விே்சாயத்்த 
வ்பாை அநதநத நாட்டின ேளர்சசியும 
அேர்களின ்பாரம்பரிய வதாழில் ்சார்நது 
இருநதால்தான அநத நாடு 
வ்பாருளாதாரத்தில் திட்மாை ேளர்சசி 
அ்டயமுடியும. ஒரு பிடி வ்சாறுக்காக  
ோழ்க்்க ்பந்த உ்தத்து 
வி்ளயாடுகிவ்ாம.

"தனி ஒருேனுக்கு உணவில்்ை 
எனில் ஜகத்தி்ை                         
அழித்திடுவோம"   எனறு ்பாரதி 
கூறிைார்.

இனவ்ா, விே்சாயவ்ம ேளர்சசிப 
்பா்தயிைா வ்சனறு வகாணடிருக்கி்து 
என்பதுதான வகள்விக்குறியாக உள்ளது? 

ஒரு விே்சாயி தைது அடுத்த 
த்ைமு்்யிைர் விே்சாயம வ்மறவகாள்ள 
வேணடாம வேறு வதாழில் வ்சய்து 
ோழ்க்்கயில் முனவை் வேணடும 
என் சூழ்நி்ையில் விே்சாயம உள்ளது. 
நா்மக்கல் ்மாேட்டம, ்பர்மத்தி வேலூர் 
அருகிலுள்ள நனவ்சய் இ்டயாறு 
கிரா்மத்்தச வ்சர்நத விே்சாயி ்மகன 
நான. அணணா்ம்ைப 
்பல்க்ைக்கைகத்தில் இளநி்ை 
வேளாண்்மப  ்பயிலும ்மாணேன. 
விே்சாயத்தில் நான வகாணட ஆர்ேம 

என தந்தக்குபபின விே்சாயத்்த 
நானதான வ்சய்ய வேணடும என் ்மை 
உறுதி்ய எனனுள்  வி்தத்தது.

இனி ேரும ்சநததிகளுக்கு 
விே்சாயம ைா்பம தரும வதாழில் 
என்ப்த நிரூபிக்கவும, எைது எதிர்காை 
திட்டங்கள் ்மறறும வேளாண 
சிக்கல்களுக்காை புதிய அணுகு 
மு்்க்ளயும ோ்சகர்களுடன ்பகிர்நது 
வகாள்ள விருமபுகிவ்ன. 1990களில் 
முதன்்மயாை வதாழிைாக இருநதது 
விே்சாயம. ஆைால், இபவ்பாழுது 
விே்சாயத்தில் இநதியாவின ்பங்கு 
கு்்நது வகாணவட ேருகி்து.  நம 
நாட்டுை விே்சாயத்தில் ஏற்படும  
ஒவவோரு பிரசசி்ைகளுக்கும தீர்வு 
முனைாடிவய நமமு்டய முனவைார்கள் 
வ்சால்லி இருக்கின்ைர்.

இநதியாவில் விே்சாய நிைங்கள் 
அதிக்மா இருக்கு. ஆைா, ்சரியாை 
மு்்யில் ்பயன்படுத்துேது இல்்ை. 
இநதிய விே்சாய கணக்வகடுபபில் 
வ்பரும்பாலும சிறு குறு விே்சாயிகள் 
தான இருக்காங்க. ஐம்பது அறு்பது 
ேருஷம முனைாடி விே்சாயம தான 
முதன்்ம வதாழிைாக இருநதது. 
விே்சாயம என்பது ஒரு தனி்மனிதன 
்சார்நத வதாழில் இல்்ை. அேவைாட 
வ்மாத்த ்சநததியினு்டய அ்டயாள்மாய் 
இருநதது.

"்கருெமை தாணடிய பாதங்களினோல் 
ைணணில் முதுகு மிதிதது
புழுதி பிடிதது உருணடு புரணடு உைொடுபென"    
         விெொயி..

ஒன்றுபட்்ால் உணடு., உைவு..!!!
விவ்சாயி
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ஒரு ஊர்ை ஒரு விே்சாயி இருநதால்  
அேனு்டய குடும்பத்துை இருக்கு் 
எல்ைாவராட  ்பங்கு நிைத்து்ையும 
ஒனைா விே்சாயம வ்சஞ்்சாங்க. அதுக்கு 
பி்கு அதிலிருநது ேர ைா்பம நஷடம 
இரண்டயும ்சரி்ச்ம்மாக பிரிசசுப்பாங்க. 
இப்படி இருநதா வ்பரும நஷடம ேநதாலும 
்ச்மாளிக்கும ்மைப்பக்குேம அேங்ககிட்ட 
இருநதுசசு. ஆைா இபவ்பா ்பார்த்தா 
அேர்களு்டய ்பாரம்பரிய நிைங்க்ள 
்பங்கு வ்பாட்டு சிறு குறு விே்சாயிகளாக 
்மாறிட்டாங்க. இப்பவும அவத உ்ைபபு 
இநத நிைத்தில் வ்பாட வேணடியதா 
இருக்கு. ஆைாலும விே்சாயிகளுக்கு 
அேரேர்களு்டய  வ்பாருட்களுக்கு 
்சரியாை வி்ை நிர்ணயிக்கப 
்படுேதில்்ை என்பது ஒரு முக்கிய 
பிரசசி்ையாகும. இயற்க சீற்ங்களால் 
ஏற்படும வி்ளவுக்ள தாங்கும 
்மைேலி்்ம இல்்ை. தறவ்பாது நாட்டில் 
40 ்சதவீதத்திைர் ்மட்டுவ்ம விே்சாயம 
வ்சய்ய விருமபுகின்ைர். அேர்களுள் 
்பைர் வேறு வதாழிலுக்கு வ்சல்கின்ைர். 
இதைால் விே்சாயம வ்சய்வோரின 
எணணிக்்க நாளுக்குநாள் கு்்நது 
விட்டது. அதுக்காக கூட்டுக்குடும்ப்மா   
விே்சாயம வ்சய்ேதுதான தீர்வுனனு 
வ்சால்ைை.

இபவ்பா,  ஒரு ஊர் விே்சாயி 
இருநதா நீங்க எல்ைாரும ஒனைா வ்சர்நது 
நிைம உழு்து வதாடங்கி அறுே்ட 
ே்ர வ்சர்நது வ்சய்தால் நாம எல்வைாரும 
்பயை்டய முடியும. அநத குழுவில் 
விற்ப்ைை ்கவதர்நத  விே்சாயி  
மூை்மாக விே்சாயப வ்பாருட்க்ள நல்ை 

வி்ையில் விறக முடியும. ைா்பத்்தயும 
்சரி ்ச்ம்மா எடுத்துக்கைாம. விே்சாயக் 
கூலிக்கு ஆட்கள் கி்டக்கவில்்ை 
என்பதுதான இபவ்பாது வ்பரிய பிரசசி்ை. 
ஒறறு்்மயுடன விே்சாயம வ்சய்ததால் 
ஒன்ாக விே்சாயக் கூலி ஆட்க்ள 
்பயன்படுத்திக் வகாள்ளைாம.

எங்க  ஊரு நனவ்சய் இ்டயாறில் 
உள்ள வேறறி்ை விே்சாயிகள் முதலில் 
தனித்தனியாக வ்சஞ்்சாங்க.  வேறறி்ை 
்சாகு்படி எப்படி எனறு ்பார்த்தால் உ்ைபபு, 
முதலீடு, அதிக ைா்பம என்பது ்பன்மடங்கு 
ேருேதுவ்பாை நஷடவ்மா அதிக்மா ேரும. 
இ்த ஈடு வ்சய்ய விே்சாயிகள் எல்ைாரும 
ஒனறு வ்சர்நது ்சாகு்படி வ்சய்ய 
ஆரமபிச்சாங்க. ைா்பவ்மா அதிக்மா 
கி்டசசுடுது. வே்ையும சுை்ப்மாக 
முடிஞ்சுது. நஷடம ஏற்பட்டாலும மீணடு 
ேரு்மாைமும கி்டத்தது.

இநத நல்ை வநாக்கத்்த அரசு 
்சாரா அ்்மபபுகள் ்மறறும தனைார்ே 
குழுக்கள் ஒனறு வ்சர்நது விே்சாயிகளிடம 
விழிபபுணர்வு ஏற்படுத்தைாம. இதுவ்பால், 
நமமு்டய, "வநறகளஞ்சியம"   
தஞ்்சாவூர்ையும   நாற்ங்காலில் இருநது 
அறுே்ட ே்ர ஒன்ாக வ்சய்தால்  
முபவ்பாகமும வி்ளச்சல் வ்சய்யைாம.  
எல்ைா விே்சாயிகளும ஒனறு வ்சர்நது 
்மணண உழுதா வ்பானனுதான வி்ளயும. 

"தனி்மரம வதாப்பாகாது" 
ஒறறு்்ம்ய விட சி்நத ஆயுதம 
ஏதுமில்்ை. விே்சாயத்தில் "ஒனறு்பட்டால் 
உணடு ோழ்வு கூட்டு முயறசிவய நாட்டு  
ேளர்சசி "

கட்டு்ரயாளர்:  

அஜித பொைசுந்தரம், 
இளநி்ை வேளாண ்மாணேர், அணணா்ம்ைப 

்பல்க்ைக்கைகம, சிதம்பரம. 

அஜித ச�ாமசுந்தரம், 
இளநிம்ல பெளாண ைாணெர, அணணாைம்லப் 

பல்்கம்லக்்கழ்கம், சிதம்பரம்.
வதாம்லபபசி எண : 8778157410

Email: ajithsomasundaram5@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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கமபு இநதியாவின தானியப ்பயிர்களில் 
முக்கிய்மாை ஒன்ாகும. 

இநதியாவின கமபு உற்பத்தியில் தமிைகம 
13.15 % ்பங்காறறுகி்து. கமபில் 
ஏற்படும வநாய்களில் அடி ்சாம்பல் வநாய் 
மிகவும முக்கிய்மாைதாகும. இது 
இநதியாவில் கமபுப ்பயிரிடப்படும எல்ைா 
்மாநிைங்களிலும ்பரேைாகக் 
காணப்படுகி்து. இநவநாயிைால் 27 
- 28 % ே்ர இைபபு ஏற்படுகி்து. 
கமபுப  ்பயிரில் ஏற்படும அடிச  ்சாம்பல் 
வநாயும அத்ைக் கட்டுப்படுத்தும 
மு்்கள் ்பறறியும காணவ்பாம.

பநாயக்்காரணி 
இநவநாய் ஸ்கிளிவராஸ்வ்பாரா 

கிராமினிவகாைா என் ஒரு ே்கப 
பூஞ்்்சயால் ஏற்படுகி்து.

இநவநா்யத் வதாறறுவிக்கும 
பூ்சணம ஒரு முழு ஒட்டுணணி. பூ்சண 
இ்ைகள் தாக்கப்பட்டச வ்சடியினுள் 
எல்ைாப ்பாகங்களிலும காணப்படும. 
அ்ேத் திசுே்்களுக்கு இ்டவய 
்மட்டும வதன்படும. சிறிய, முட்்ட ேடிே 
உறிஞ்சும உறுபபுகள், 
திசுே்்களுக்குள்வள வ்சனறு 
பூ்சணத்திறகு வேணடிய உணவுப 
வ்பாருட்க்ளக் கிரகித்துக் வகாள்ேதால் 
்பயிரின ேளர்சசித் த்டப்படுகி்து.

பநாயின அறிகுறி்கள் 
 இநவநாயின அறிகுறிகள் 

இரணடுப  ்படிகளாகத் வதானறும. முதல் 
்படி அடிச ்சாம்பல் வநாய்  அறிகுறி. 
இரணடாம ்படி ்பசுங்கதிர் அறிகுறி.

 அடிச ்சாம்பல் வநாய் அறிகுறி 
இ்ைகளில் வதானறும. வநாய்த்  
தாக்கியச வ்சடிகள் ேளர்சசி குனறி, 
நலிநது, ்மஞ்்சள் நி்்மாக ்மாறிக்  
காணப்படும. வ்சடிகள் இளம நாறறுகளாக 
இருக்கும வ்பாவத, இதுப  வ்பான் 
அறிகுறிகள் வதன்படும. நாள்டவில் 
இ்ைகளின வ்மறப்பரபபில், வேளிறிய 
அல்ைது வேளிர் ்மஞ்்சள் நி்க்வகாடுகள், 
நீள்மாக, நரமபுகளுக்கு இ்ணயாகத் 
வதானறும. இதுப  வ்பான்க் வகாடுகள் 
காணப்படும ்பகுதிகளின அடிப்பரபபில், 
வ்மல்லிய, மிருதுோை, ்பஞ்சு இ்ைக்ளப 
வ்பான், பூ்சண ேளர்சசித் வதானறும. 
நாள்டவில், வேளிறிய வகாடுகள் ்பழுபபு 
நி்்மாக ்மாறிவிடும. வநாயின தீவிரம 
அதிக்மாகக் காணப்படும வ்பாது 
இ்ைகள், நரமபுகளுக்கு இ்ணயாக 

நார் நாராகக் கிழிநது, பிசி்ாகத் 
வதானறும.

கம்புப் பயிரில் ஏற்படும் அடிச் ்சாம்பல் மோயும் 
அதரைக் கட்டுப்படுத்தும் முரைகளும்

மோய் மமலாணரம

பநாயத தாக்்கப்படடப்  பயிரின பதாற்ைம்
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இம்ல்களின பைற்ப்பரப்பில் 
ைஞெள் நிைக்ப்காடு்கள் ஏற்படல் 

இம்ல்களின அடிப்பரப்பில் ொம்பல் 
பபானை பூெண ெளரச்சி ஏற்படல் 

இரணடாம்படியாை ்பசுங்கதிர் 
அறிகுறி, கதிர்களில் வதன்படும. 
இதுதான இநவநாயின முக்கிய்மாை, 
வேளித்வதரியக்கூடிய அறிகுறி. கதிர்கள் 
வேளிேருமவ்பாது, கதிரிலுள்ள பூக்களின 
்பாகங்கள் எல்ைாம, நீணட, வ்மல்லிய 
இ்ைக்ளபவ்பால் ேளர்நதுவிடும. 
இதைால் கதிராைது ஒரு அடர்த்தியாை, 
வ்மல்லிய இ்ைக்வகாத்்தப வ்பான்த்  

பசுங்கதிர அறிகுறி 

வதாற்த்்த அளிப்பதால், இது ்பசுங்கதிர் 
வநாய் எைப்படுகி்து.

வநாய்ப ்பரவும விதமும ்பரவுேதறகு 
ஏற் காைநி்ைகளும 

 இநவநாயாைது முக்கிய்மாக ்மண 
மூை்மாகப ்பரேக்கூடியது. ்மணணில் 
கிடக்கும வநாய்த்தாக்கிய இ்ைகள், 
பூப்பாகங்கள் வ்பான்ேறறில் காணப்படும 
ஊஸ்வ்பார்கள், ்மணணில் நீணடக்  
காைம மு்ளபபுத்தி்ன ்மா்ா்மல் 
கிடநதது, காைநி்ைச  ்சாதகா்மாக 
அ்்மயுமவ்பாது, மு்ளத்து, நாறறுக்களின 
வேர், தணடு ஆகிய ்பாகங்களின 
ேழியாக ஊண ேைங்கியின உட்சவ்சனறு, 
பினைர் வ்சடி ேளருமவ்பாது, பூ்சணமும 
கூடவே திசுே்்களுக்கி்டவய ்படர்நது 
ேளருகி்து. 

 ்பயிர் இளம நாற்ாக 
இருக்குமவ்பாது, ்மணணில் ே்ட்சி நி்ை 
வதாடர்நது காணப்பட்டால், இநவநாய் 
அதிகளவில் தாக்கக் கூடியது. 
இநவநாயாைது வி்தமூைமும 
்பரேக்கூடியது. ்பயிர் அறுே்டயின 
வ்பாதும, கதிரடிக்கும வ்பாதும, 
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ஊஸ்வ்பார்கள் வி்தகளுடன 
கைநதிருநதும, வநா்யத் வதாறறுவிக்கும. 

 இரணடாம ்பட்்ச்மாக, காறறு, 
்ம்ை, பூசசிகள் வ்பான்ேறறின மூைம 
அதிகளவில் ்பரப்பப்படுகி்து. சு்மார் 15 
நாட்கள் ேயது ே்ர உள்ள நாறறுகளில் 
அடிச்சாம்பல் வநாய் அறிகுறி அதிக்மாகத் 
வதன்படும.

பநாயக்்கடடுப்பாடு 
உைவியல் மு்்கள் : (i) வநாய் 

அறிகுறி காணப்படும இளம நாறறுக்ள 
உடனுக்குடன அபபு்ப்படுத்தி எரித்துவிட 
வேணடும. (ii) வநாய் தாக்காதப 
்பயிரிலிருநது, நல்ை தர்மாை வி்தக்ளத் 
வதர்நவதடுத்து வி்தக்கப ்பயன்படுத்த 
வேணடும. (iii)்மண மூைம வநாய் 
்பரோ்மல் இருக்கப  ்பயிர் சுைறசசி வ்சய்ய 
வேணடும. (iv) ்பயிர் இளம ்பருே்மாக 
இருக்குமவ்பாவத ்மணணில் நல்ை 
ஈரப்பதம இருக்கு்மாறு ்பார்த்துக்வகாள்ள 
வேணடும. (v) அேற்் 
கால்ந்டகளுக்குத் தீேை்மாகப வ்பாடவோ 
அல்ைது உரக்குழியில் வ்பாடுே்தவயாத்  
தவிர்க்க வேணடும.

விமத சிகிச்மெ  
ஒரு கிவைா வி்தக்கு கார்்பனடசிம 

- 4 கிராம அல்ைது காபடான  - 4 
கிராம அல்ைது ்மானவகாவ்சப - 4 கிராம 
வீதம, வி்தப்பதறகு கு்்நதது 24 
்மணி வநரத்திறகு முனைவர கைநது 
்ேத்திருநது, பினைர் வி்தக்க 
வேணடும. 

ைருந்து சிகிச்மெ 
 அடிச்சாம்பல் வநாய் அறிகுறித் 

வதன்பட்ட உடவைவய ஏக்கருக்கு 
்மானவகாவ்சப - 400 கிராம அல்ைது 
காபவடாஃ்பால் - 250  கிராம வீதம 
200 லிட்டர் தணணீரில் கைநது 
இ்ைகளின அடிப்பரபபு நனகு 
ந்ையு்மாறு வதளித்து கட்டுப்படுத்தைாம.

பநாய எதிரப்புத திைன 
வ்காணட இர்கங்கள் 

 எச.பி.1, எச.பி.5, பி.எச.பி.10, 

பி.எச.பி.14, வகா.6, வகா.9, யு.சி.ஏஸ்.4, 

டபுள்யு.சி.சி.75 வ்பான் இரகங்க்ள 

இநவநாய் அதிகம தாக்குேதில்்ை.

கு.விக்சைஷ்,
தாெர பநாயியல் துமை ைாணெர,

அணணாைம்லப் பல்்கம்லக்்கழ்கம்,

அணணாைம்ல ந்கர-608002

வதாடரபு எண: 8248833079

மினனேஞெல் : lakshmikumar5472@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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மஞ்சள் பயிரைத் தாக்கும் பூச்சிகளின் மமலாணரம

பூச்சி மமலாணரம

மஞ்்சள் இநதியா்ே தாயக்மாக 
வகாணட முக்கியத்துேம ோய்நத 

்மருத்துே குணமிக்க ோ்ச்ைப்பயிராகும. 
இ்ே நி்ம, ்மைம ்மறறும சு்ேயூட்டியாக 
வ்பரும்பான்்மயாை வீடுகளில் 
உணவுபவ்பாருட்களுடன ்பயன்படுத்தப 
்படுகி்து. வ்மலும ்மருத்துே குணம 
இருப்பதால் கிருமிநாசினியாகவும 
்பயன்படுகி்து. உைகளவில் ்மஞ்்சள் 
வத்ேயில் 78 ்சதவீதம இநதியா 
பூர்த்திவ்சய்கி்து. ்மஞ்்சள் கிைங்கு 
்மறறும ்மதிபபு கூட்டப்பட்ட வ்பாருட்கள் 
ேணிக ரீதியிலும முக்கியத்துேம 
ோய்நததாகும. இநதியாவில் 0.23 
மில்லியன வஹக்டர் ்பரப்பளவில் 1.13 
மில்லியன டன ்மஞ்்சள் உற்பத்தி 
வ்சய்யப்படுகி்து. ்மஞ்்சளில் நானகு 
பூசசிகள் (தணடு து்ளப்பான, இ்ை 
சுருட்டு புழு, இ்ை வ்பன ்மறறும வ்சதில் 
பூசசி) மிக முக்கிய்மாக கருதப்படுகி்து. 
எைவே இக்கட்டு்ரயில் இேறறின 
வ்சதம ்மறறும வ்மைாண்்ம மு்்க்ள 
்பறறி காணவ்பாம. 

தணடு துமளப்பான  
தணடு து்ளப்பான இளநி்ை 

்பருேத்தில் இ்ையின அடி்பகுதியில் 
்பச்்சயத்்த சுரணடி ்சாபபிடுகின்ை. 
பினபு து்ளயிட்டு குருத்தின அடிப்பகுதி 
ே்ர வ்சனறு வ்சதத்்த ஏற்படுத்தும. 

இதைால் குருத்து ்மறறும இ்ைகள் 
்மஞ்்சள் நி்த்தில் ்மாரி ோடத் வதாடங்கும. 
இ்த கட்டுப்படுத்த பூசசியிைால் 
்பாதிக்கப்பட்ட வ்சடிக்ள 
அகற்வேணடும. விளக்குபவ்பாறி 1/
ஏக்கர் நிறுவி அநதுபபூசசிக்ள 
கட்டுப்படுத்தைாம. பூசசிக்வகால்லி 
்மாைதியான 2 மி.லி./லிட்டர் என் 
விதத்தில் வதளிக்கவேணடும. வ்மலும 
கார்்பரில் 2 கிராம அல்ைது புவரா்பவைா்பாஸ் 
2 மி.லி. எனறு ஒரு லிட்டர் தணணீருடன 
வ்சர்த்து வதளிக்கைாம.

இம்லச்சுருடடு புழு 

இபபுழுக்கள் இ்ை்ய சுருட்டி 
அல்ைது ஓரத்்த வேட்டி ்மடித்து உள்வள 
இருநது உணணும தன்்ம வகாணடது. 
இதன அறிகுறியாக 
வ்சதம ஏற்பட்ட 
இ்ைகள் சுருண 
டும. காய்நதும 
காணப்படும. இபபு 
ழுக்க்ள தடுக்க 
முட்்ட குவிய்ை 
க ண ட றி ந து 
அகற்வேணடும. 
இ ப பூ ச சி க ள் 
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மு. ை. வைௌதம்
மு்ைேர் ்பட்டப ்படிபபு ்மாணேர் (பூசசியியல் து்்)
தமிழ்நாடு வேளாண்்மப ்பல்க்ைக்கைகம, வகாயமபுத்தூர்.
வதாடர்பு எண: 8883369881
மினைஞ்்சல்: mawthammm1996@gmail.com

முமனேெர. பைா. ெந்திரபெ்கரன 
உதவிப வ்பராசிரியர் (பூசசியியல் து்்)
்மகளிர் வதாட்டக்க்ை கல்லூரி ்மறறும ஆராய்சசி நி்ையம 
தமிழ்நாடு வேளாண்்மப ்பல்க்ைக்கைகம, திருசசிராப்பள்ளி.
வதாடர்பு எண: 9443530099 
மினைஞ்்சல்: chantrue2003@yahoo.com

கட்டுனரயாளர்கள்:

உணணக்கூடிய அ்ைத்து வ்சடிகள் 
்மறறும க்ளக்ள நீக்கவேணடும. 
பூசசிக்வகால்லிகளாை கார்்பாரில் 2 
கிராம அல்ைது ் ட மீத்வதாயிட் 2 மி.லி. 
ஒரு லிட்டர் தணணீரில் கைநது 
வதளிக்கவேணடும.

இம்லப்பபன 

இ்ே வ்பாதுோக இ்ைகளின 
அடி்பகுதியில் இருநது ்பச்்சயத்்த 
சுரணடிச ்சா்் உறிஞ்சும தன்்ம 
வகாணடது. இதைால் இ்ை 
நுனியிலிருநது சுருணடு ோடிக் கிவை 
விழும. இ்த கட்டுப்படுத்த 
பூசசிக்வகால்லிகளாை குயிைால்்பாஸ் 
0.025% ்மறறும ்பா்சவைான 0.07% 
ஆகியேறறில் ஏவதனும ஒன்் 2 மி.லி. 
அளவில் ஒரு லிட்டர் தணணீரில் கைநது 
வதளிக்கவேணடும.

 வெதில் பூச்சி 

இபபூசசி ேயலிலுள்ள ்மஞ்்சள் 

்பயிரின கிைங்குகளிலும வி்தக்காக 
வ்சமித்து ் ேக்கப்படும கிைங்குகளிலும 
வ்சதம வி்ளவிக்கப்படுகின்ை. இது 
்சாற்  ்உறிஞ்சுேதால் வி்த கிைங்குகள் 
சுருங்கி மு்ளபபுத்தி்ன வ்பரிதும 

்பாதிக்கப்படுகின்ை. ேயலில் ்பயிர்களின 
இ்ையில் இருநது ்சாற்  ்உறிஞ்சுேதால் 
்பயிரின ்பசு்்ம நி்ம ்மாரி, வேளிர்நது, 
காய்நது விழுகின்து. வ்மலும ்பயிரின 
்மகசூலும கு்்நது விடுகி்து. 
்பயிர்களில் வ்சதத்்த தடுக்க வ்சமிக்கும 
வ்பாது நல்ைநி்ையிலுள்ள பூசசிகள் 
தாக்காத கிைங்்க வ்சமிக்கவேணடும. 
வ்சதில் பூசசி தாக்கிய இ்ைகள் ்மறறும 
வ்சடிக்ள அபபு்ப்படுத்தவேணடும. 
உர்மாகப ்பயன்படக்கூடிய ஆட்டு உரம 
10 டன/வஹக்டர் இடவேணடும. 
பூசசிக்வகால்லி ் ட மீத்வதாயிட் அல்ைது 
்பா்சவைான 2 மி.லி./லிட்டர் என் 
வீதத்தில் கைநது வதளிக்கவேணடும.
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தநரடி வநல் வி்தபபு மு்்்ய 
முதனமுதலில் தமிழ்நாடு 

வேளாண்்மப ்பல்க்ைக்கைகத்தின 
ஆராய்சசியாளர்கள்  இ்த 
உருோக்கிைார்கள். இதில் நாறறு 
இல்்ை நடவும இல்்ை ஆள் கூலி 
இல்்ை இதைால் வ்பரு்மளவில் 
வ்சை்ேக் கு்்த்து  நம ேரு்மாைத்்த 
அதிகரிக்கைாம.

விமத பதரந்வதடுததல் 
குறுகிய காை, நீணட காை ரகம, 

இ்டக்காை ரகம  ஆகிய மூனறு 
ரகங்களும ஏற்்ே.

பருெ்கா்லம்
அ்ைத்து ்பருே காைங்களும 

ஏற்்ே.

விமத பதரந்வதடுததல்
நல்ை வி்த்ய வதர்நவதடுத்து 

அ்த அவ்சாஸ்்்பரில்ைம 300 கிராம 
கைநது வி்தவநர்த்தி வ்சய்யவேணடும.  
24 ்மணி வநரம நல்ை நீரில் ஊ்்ேக்க 
வேணடும. பின ேடிகட்டி 48 ்மணிவநரம 
வேள்்ளத் துணியில் கட்டி ்ேக்க 
வேணடும நிைைாை ்பகுதியில் ் ேக்க 
வேணடும.

நி்லம் ெரி வெயதல்
கைப்்ப வகாணடு இரணடு உைவு 

விட்டு ்மண்ண உைவேணடும. பின 
வ்சர் அடிக்கவேணடும. வ்சர் அடித்தபின 
்ச்மன வ்சய்ய வேணடும. பின நிைத்தில் 
உள்ள தணணீ்ர ேடிகட்ட வேணடும.

விமதததல்
துணியில் கட்டி ்ேத்து 

மு்ளக்கட்டி இருக்கும வி்த்ய 
எடுத்து வநரடி வநல் வி்தபபு கருவி 
வகாணடு 10 கிவைா வி்த என் 
அளவில் 4 வ்பட்டியில் 2.5 கிவைா 
அளவில் வ்பாட்டு நிைத்தில் இழுக்க 
வேணடும. 

்கம்லததல், நடுதல்
்பத்து நாட்கள் கழித்து வி்த 

மு்ளத்து இருக்கும. அதிக்மாக 
இருக்கும நாறறுக்ள பிடுங்கி கு்்ோக 
உள்ள இடங்களில் நடவேணடும .

உரம் ைற்றும் ஊடடச்ெதது 
பை்லாணமை 

உரம ்சாதாரண நடவு வ்பாை ஒவர 
அளவு இருநதால் வ்பாதும. அடி உரம 
த்ைச்சத்து, ்சாம்பல் ்சத்து இரண்டயும 
25 ்சதங்களாகப பிரித்து வி்தத்த 21 
நாட்கள் வி்ரநது தூர் பிடிக்கும ்பருேம, 
பூங்கதிர் உருோகும ்பருேம ்மறறும 
கதிர் வேளிேரும ்பருேங்களில் இடுதல் 
வேணடும. ்பரிநது்ரக்கப்பட்ட 
்மணிச்சத்து முழுேதுவ்ம அடியுர்மாக 
க்டசி உைவின வ்பாது அளிக்க 
வேணடும.

நீர பை்லாணமை 
நீர் வத்ேப்படும வநரத்தில் 

்பாய்ச்சவேணடும எபவ்பாதும ஈரப்பதம 
இருநது வகாணவட இருக்க வேணடும. 
்பயிரின ேளர்சசி்ய வ்பாருத்து 

குரைநத ந்சலவில் அதிக வருமாைம் 
தரும் மேைடி நேல் விரதப்பு முரை

்சாகுபடி
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்மாறு்படும. நீரின ஆைம ்பயிரின 
ேளர்சசிக்வகற்ப ்படிப்படியாக ஒரு 
அங்குைம ே்ர அதிகரிக்கைாம.

 ்கமள பை்லாணமை 
• வநரடி வநல் வி்தபபில் அதிக 

க்ள வதால்்ை இருக்கும. 
இதைால் நட்ட  8 நாட்களில் 
பிரிடில்ைாக்குவளார் 30  கிராம   
க்ளக்வகால்லி அளிக்க 
வேணடும.

• பிரிட்டிைாக்குவளார் + வ்சபை்ர 
(வ்சாபிட்) 18 கிராம 3-4 நாட்களில் 
க்ளக்வகால்லி அளிக்க வேணடும 
. (அ) க்ள மு்ளத்த பின 
வதளிக்க கூடிய க்ளக் 
வகால்லியாை பிஸ்்்பரி வ்பக் 
வ்சாடியம (நாமினி வகால்டு) 

ஏக்கருக்கு 100 மில்லியி்ை 12 
-15 நாட்கள் வதளிக்கவேணடும

• 25, 35, 45 நாட்களில் வகாவைா 
க்ளக் கருவி்யக் வகாணடு 
க்ளவயடுக்க வேணடும. 

அறுெமட
நன்ாக காய்நத நி்ையில் ்மஞ்்சள் 

நி்மு்டய ்பயி்ர அறுே்ட வ்சய்ய 
வேணடும. அறுே்டக்கு முன 
்பதி்ைநது நாட்களில் தணணீ்ர நிறுத்த 
வேணடும. ்சாதாரண நட்ே விட ்பத்து 
நாட்கள் முனைதாகவே அறுே்டக்கு 
ேநது விடும .

ை்கசூல்
ஒரு ஏக்கருக்கு 2500-3000 கிவைா  

ே்ர ்மகசூல் கி்டக்கும.
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ெரவு வெ்லவு 
வ. 

எண்
ப�ொருளடக்கம் ஆண்்கள் ப�ண்்கள் பெலவு

1. உைவு 1 மணிநேரம் @1000 (3 உழவு) 3000

2. அண்டவயடுத்தல் 5 2500

3. ்ச்மன வ்சய்தல் 1 ்மணிவநரம @1000 1000
4. நடுவு 4 2000

5. நீர் ்பாய்ச்சல் 12 1800

6.

க்ளவயடுத்தல் 
30 கிராம 

பிரிட்டிைாக்குவளார்
30 கிராம +70 கிராம 500

்மருநது அடித்தல் 1 500

இரணடாேது மு்் 
க்ள எடுத்தல்

4 2000

மூன்ாேது மு்் 
க்ள எடுத்தல்

4 2000

7. அறுே்ட
கூட்டு அறுே்ட எநதிரம 

1 ்மணிவநரம @1000 
5000

8. பமொத்தம் பெலவு 18300.00
ேரவு

1. 1 /75 கிவைா மூட்்ட
வ்மாத்தம  மூட்்ட 40

@1100
2.்ேக்வகால்

44000.00

10000.00

வ்மாத்தம 54000.00

ைா்ப ்சதவீதம 1.95
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திரு. ப. கீர்த்தைன்,
முதுநிம்ல ஆராயச்சியாளர,

பெளாணமை ்கல்லூரி ைற்றும் ஆராயச்சி நிம்லயம்,
தமிழ்நாடு பெளாணமைப் பல்்கம்லக்்கழ்கம்,

ொழெச்ெனூர.-606753 திருெணணாைம்ல ைாெடடம்.
மினனேஞெல்: pkeerthanang@gmail.com 

முனைவர் சி. அன்புமணி,
திடட  ஒருஙகிமணப்பாளர,

பெளாணமை அறிவியல்நிம்லயம்,
 திணடிெனேம்-604002, விழுப்புரம் ைாெடடம்.
மினனேஞெல்: anbuagro2011@gmail.com

கட்டுனரயாளர்கள்

வடிவமைப்பு

ஸ்ார் வீைா, சேலம்
மு.நெேைாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரி்சக்தி மின் ஊ்கக் குழு
ந்சல்வமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரி்சக்தி இதழுக்கு விளம்பைம் நகாடுக்க 99407 64680
என்ை வாட்ஸஅப் எணணிற்கு நதா்ர்பு நகாள்ளலாம்.
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திட்்ம்

உரம ்பரிநது்ர என்பது ஒரு ்சோைாை 
வ்சயல்மு்் ஆகும. இதறகு ்பயிர் 

்மறறும ்மண அ்்மபபின ஆை்மாை 
அறிவு வத்ேப்படுகி்து. 
ேடிே்்மக்கப்பட்ட ்பரிநது்ரகள் ்பயிரின 
ஊட்டச்சத்து ேைங்களுடன வ்பாருநத 
வேணடும ்மறறும ேயல்களில் இருநது 
ஊட்டச்சத்து இைப்்ப கு்்க்க 
வேணடும. உரத்்த ்சரியாை அளவில், 
்சரியாை வநரத்தில், ்சரியாை மு்்யில், 
்சரியாை இடத்தில் ்பயன்படுத்துே்த  
்பல்வேறு காரணிக்ளக் வகாணடு 
முடிவு வ்சய்ய வேணடும.

உரம் பரிந்துமரயின பதமெ 
்பயிர் அறுே்ட வ்சய்யப்பட்டு 

ேயல்களிலிருநது அகற்ப்படும வ்பாது, 
்பயிருடன வதாடர்பு்டய 
ஊட்டச்சத்துக்கள் ்மணணிலிருநது 
நீக்கபடுகின்ை. வ்மலும, இநத 
ஊட்டச்சத்துக்க்ள ்மணணில் தகுநத 
அளவு வ்சர்த்தால் ்மண்ண அதிக 
ஊட்டச்சத்து நி்ையில் 
்பரா்மரிக்கைாம."்மண்ண வ்சாதிக்கா்மல் 
உரத்்தப ்பயன்படுத்துேது  ஒரு 
்மருத்துேரின ஆவைா்ச்ையினறி ்மருநது 
எடுத்துக்வகாள்ேது வ்பான்ாகும". 
விே்சாய ்மக்கள்வதா்க (2015-2016) 

இன ்படி, இநதியாவில் 145 மில்லியன 
வ்சயல்்பாட்டு வேளாண நிைங்கள் 
உள்ளை. இதில் ஒரு ேருடத்தில் 47 
மில்லியன ்மண ்மாதிரிகள் வ்சாத்ை 
வத்ேப்படுகி்து. இநதியாவில் 1600 
்பாரம்பரிய ்மண ்பரிவ்சாத்ை 
ஆய்ேகங்கள் உள்ளை. இதில் 6 
மில்லியன ்மண ்மாதிரிகள் ்மட்டுவ்ம 
்மதிபபிடப்படுகி்து. வ்பாது்மாை புதிய 
ஆய்ேகங்க்ள உருோக்க 
ஆயிரக்கணக்காை வகாடி ரூ்பாய் 
வத்ே. விே்சாயிகளும உரப 
்பரிநது்ர்ய ந்டமு்்ப்படுத்துேதறகு 
்மாதிரிகள் ேைங்குேதில் ்மறறும வ்பறறுக் 
வகாள்ேதில் ்பங்கு வ்பறுேதும ்மறறும 
அேர்கள் ்மண வ்சாத்ை ஆய்ேகம 
(Soil Testing Lab) ஊழியர்களிடம 
வ்சன்்டேதும கடிை்மாக உள்ளது. 
விே்சாயிகள் வநரடியாக ்மண 
்பரிவ்சாத்ை அறிக்்க்யப 
வ்பறுேதில்்ை. அேர்கள் ்மண வ்சாத்ை 
்மதிபபு வதரியா்மல் உரங்க்ளப 
்பயன்படுத்துகின்ைர். இது ்மண 
ேளத்்த சீரழிப்பதில் முக்கியப 
்பங்காறறுகி்து.

மி ரி ட ்ப ரி க் ்ச க் 
(MRIDAPARIKSHAK) - சிறு ்மண 
்பரிவ்சாத்ை ஆய்ேகம

மிரி்பரிக்்சக் (MRIDAPARIKSHAK) - ஒரு 
வளர்நது வரும் உைம் பரிநதுரை முரைரம
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 மிரிட்பரிக்்சக் (MRIDAP 
ARIKSHAK) என்பது சிறு ்மண 
்பரிவ்சாத்ை ஆய்ேகம ஆகும. இவே்க 
ஆய்ேக்மாைது, இநதிய ்மண அறிவியல் 
நிறுேைம, வ்பா்பால் (Indian Institute 
of Soil Science, Bhopal) மூை்மாக 
விே்சாயிகளின வீட்டு ோ்சலில் ்மண 
்பரிவ்சாத்ை வ்ச்ேக்ள ேைங்கும 
வ்பாருட்டு இநதிய ்சந்தயில் ஆகஸ்ட், 
2015 ல் வதாடங்கப்பட்டது.  நாகர்ஜஜுைா 
அக்வரா வகமிக்கல்ஸ் பி்ரவேட் லிமிவடட் 

(Nagarjuna Agro Chemicals 
Private Limited, Hyderabad) என்  
நிறுேைத்திடம  "மிரிட்பரிக்்சக்" 
அைகுகளின உற்பத்தி ்மறறும 
விற்ப்ைக்காை உரி்மம உள்ளது. இது 
எ்ட ்பார்க்கும இயநதிரம, ஹாட் பிவளட், 
வஷக்கர் ்மறறும ஸ்்மார்ட் ்மண ்சார்பு 
வ்பான் உ்பகரணங்க்ளக் 
வகாணடுள்ளது.

1. எ்டவ்பாடுதல்            2. ்பரி்மாற்ம ்மறறும               3. ஆட்டுதல்

4. ேடிகட்டுதல்       5. ்பரி்மாற்ம 6. வி்ைபவ்பாருள்         
வ்சர்த்தல் ்மறறும ேணணம 
உருோக்கல்

7. வகாள்கைனுக்குள்     8. ஸ்்மார்ட் ்மண            9. முடிவுகள் 
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்த. சகாகுல் கண்ணன்,  
சுறறுசூைல் அறிவியல் ்மாணேர்,  

தமிழ்நாடு வேளாண்்மப ்பல்க்ைக்கைகம. 

மினைஞ்்சல்: gokul.t.kannan@gmail.com 

வீர. மசக�ன், 
்மண அறிவியல் ்மாணேர்,   

தமிழ்நாடு வேளாண்்மப ்பல்க்ைக்கைகம.         

மினைஞ்்சல் : mageshsmart2@gmail.com                        

கட்டுனரயாளர்கள்:

இது ்மணணின கார அமிைத்தன்்ம 
(pH), உபபுத்தன்்ம (EC), கரி்ம கார்்பன 
(Organic carbon), த்ைச்சத்து 
(Nitrogen), ்மணிச்சத்து 
(Phosphorus), ்சாம்பல் ்சத்து 
(Potassium), கநதகம (Sulphur), 
துத்தநாகம (Zinc), இருமபு (Iron) 
்மறறும ்பழுப்பம (Boron) வ்பான் ்மண 
சுகாதார ்மதிபபீட்டுக்காை முக்கிய 
அளவுருக்க்ள ்மதிபபிடுகி்து. 
வ்பரூட்டங்கள் (Macronutrients) 
்மறறும நுண ஊட்டங்கள் 
(Micronutrients) என் இரணடிறகுவ்ம 
உர ஊட்டச்சத்து அளவுகள் 
்பரிநது்ரக்கைாம. இநத ஆய்ேகத்்தக் 
வகாணடு, ஒரு நாளில் 20-25 ்மண 
்மாதிரிகள் அளவிடப்பட்டு முடிவுக்ள 
விே்சாயிகள் ்கவ்பசிக்கு அனுப்ப 
முடியும. வ்மலும, வ்மனவ்பாருள் 
உதவியுடன ்மண சுகாதார அட்்ட 
(Soil Health Card) உருோக்கைாம 
்மறறும அதன வி்ை ரூ.160/SHC. 
எஸ்.எம.எஸ் உடன வ்மம்பட்ட 
மிரிட்பரிக்்சக் அைகின வி்ை ரூ. 
86000 (10 அளவுருக்கள் ்மறறும 100 
்மாதிரிகள்) ்மறறும ்மறு நிரபபுதல் வ்சைவு 

ரூ.17000 (100 ்மாதிரிகளுக்குப பி்கு).

இறுதிச் சுருக்்கம்
 ்பை "மிரிட்பரிக்்சக்" அைகுகள் 

இநதிய ்சந்தயில் விறகப்பட்டை ்மறறும 
மில்லியன கணக்காை ்மண ்மாதிரிகள் 
்பகுப்பாய்வு வ்சய்யப்பட்டு மில்லியன 
கணக்காை ்மண சுகாதார அட்்டகள் 
(SHC) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளை. இதில், 
கு்்நத்பட்்ச முதலீட்டில் வி்ரோை 
்மறறும துல்லிய்மாை முடிவுக்ளத் தரும. 
இதன உதவியுடன, ஒரு விே்சாயி தைது 
குறிபபிட்ட ்மணணின உரம ்பரிநது்ர்ய 

வதரிநது வகாள்ேது ்மட்டு்மல்ைாது 

அதிகப்படியாை உரம ்பயன்பாடு அல்ைது 

கு்்நதப்படியாை உரம ்பயன்பாடு 

ஆகியேற்் தவிர்க்கைாம. ஆகவே, 

்மண ஆவராக்கியத்்த ்பரா்மரிக்கவும 

சுறறுசசூைல் நி்ைத்தன்்ம்ய 

்பாதுகாக்கவும "மிரிட்பரிக்்சக்" 

உதவுகி்து.



25இதழ் - 14, ஆடி

தீேைப்பயிராைது கால்ந்ட ேளர்பபில் 
மிக முக்கிய ்பங்கு ேகிக்கி்து. 

கு்்நத கால்ந்ட உற்பத்திக்கு தீேைப 
்பற்ாக்கு்் ்மறறும தரம கு்்த்த 
தீேைங்கள் முக்கிய காரணங்கள் ஆகும. 
தர்மாை ்மறறும தூய வி்தக்ள 
்பயிரிடுேதன மூை்மாக ்பயிர்களின 
வீரியம ்மறறும வி்ளச்சலின அளவு 
அதிகரிக்கி்து. ஆகவே தர்மாை 
வி்தக்ள ்பயிரிடுேதால் தீேை 
உற்பத்தி அதிகரிப்பவதாடு ்மட்டு்மல்ைா்மல் 
கால்ந்ட உற்பத்தியும வ்பருகுகி்து. 
தர்மாை ்மறறும வீரிய வி்த இருபபின 
தீேைப்பயிர் ்சாகு்படி வ்மவைாங்கும. 

நி்லதபதரவு

 வி்த உற்பத்திக்கு வதர்வு 
வ்சய்யப்பட்ட நிை்மாைது க்ளசவ்சடி 

்மறறும தானவதானறிப ்பயிர் இனறியும 
இருக்க வேணடும. அவோ்ல்ைா்மல் 
வ்மலும நிைத்தில் கடநத ்பருேத்தில் பி் 
இரகப்பயிர் ்பயிரிட்பட்டிருக்கக்கூடது. 
அவோறு ்பயிரிடப்பட்டிருநதால் அவத  
இரகப்பயிராக இருத்தல் வேணடும. 
எைவே நன்ாக உழுது, க்ளகள் அற் 
நிைத்தில் வி்தக்கும வ்பாது அதிக ்பயிர் 
எணணிக்்க, மிகுநத தூர்கள் / 
சிமபுகள் ்மறறும ஒவர தருணத்தில் 
வி்தகள் முதிர்சசிய்டகின்ை. அதிக 
வி்த ்மகசூ்ை வ்பறுேதறகு தணடு 
அடர்த்தி, வி்த எணணிக்்க ்மறறும 
அறுே்ட ்சதவிதம ஆகிய்ே மிக 
முக்கிய காரணிகள் ஆகும.

தீவைப்பயிர் விரத உற்பத்தி முரைகள்
தீவைம்
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விமதப்பு ்கா்லம்
 வி்தபபுப ்பருே்மாைது மிக 

முக்கிய காரணியாகும. வ்பரும்பாைாை 
தீேைப ்பயிர்கள் ்ம்ையள்ே வ்பாறுத்வத 
்சாகு்படி வ்சய்யப்படுகின்ை. ்பருேத்வத 
்பயிர் வ்சய்தல், நல்ை அறுே்டக்கு 
வித்திடுகி்து.

பயிர வி்லகு தூரம்
்பயிர் விைகு தூரம என்பது வி்த 

உற்பத்திக்கு கேனிக்க வேணடிய 
ஒன்ாகும. ஆகவே தீேைப ்பயிர் வி்த 
உற்பத்தி வ்சய்யும க்டபிடிக்க வேணடிய 
்பயிர் விைகு தூரம கிழ்கணடோறு 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தீேைப ்பயிர்கள் ஆதார வி்த (மீ) ்சானறு வி்த (மீ)

கமபு வநபபியர் ஒட்டுபபில் 10 10

கினியாபபுல் 20 10

தீைாைத் 20 10

தீேைசவ்சாளம 200 100

குதி்ர்ம்சால் 400 100

முயல் ்ம்சால் 50 25

விமதயளவு

 ேரி்்சப்படி ்பயிர் ்சாகு்படி வ்சய்ேது 
்மறறும ்பயிருக்கு ்பயிர் இ்டவேளி 
விடுேது க்ள ்மறறும ்பயிர் 
வ்மைாண்்மக்கும சி்நத்ேயாகும.

விமத பநரததி

ஒரு கிவைா வி்தக்கு 200 மி.லி 
என் அளவில் அடர் கநதக அமிைம 
வகாணடு நானகு நிமிடங்கள் அல்ைது 
நன்ாக வகாதித்த நீ்ர 10 நிமிடங்கள் 

ஆ் ் ேத்த பினபு அதில் வி்தக்ளப 
வ்பாட வேணடும. நானகு நிமிடங்களுக்குப 
பி்கு நீ்ர ேடித்து விட்டு வி்தக்ள 
நிைலில் உைர ்ேக்க வேணடும. 
இவோறு வி்த வநர்த்தி வ்சய்த 
வி்தகளாைது கடிைத்தன்்ம 
நீங்கபவ்பறறு நல்ை மு்ளபபுத் தி்்ைக் 
வகாடுக்கும. 

உரமிடுதல்

 த்ை, ்மணி ்மறறும ்சம்பல் 
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்த. பூவர�ன், 
ஆராயச்சி ைாணெர(வி.அ.வதா),

தமிழ்நாடு வேளாண்்ம ்பல்க்ைக்கைகம, வகாயமபுத்தூர்.
மினைஞ்்சல்: poovarasanvel1996@gmail.com

முனைவர். நெ. விசைாதினி, 
உதவி ஆசிரியர் (வி.அ.வதா), வேளாண்்மக் கல்லூரி ்மறறும ஆராய்சசி 

நி்ையம, ஈச்சனவகாட்்ட, தஞ்்சாவூர்.
மினைஞ்்சல்: ns.vinothini93@gmail.com

்சத்துக்கள் ்பயிர் ேளர்சசி ்மறறும வி்த 
உற்பத்திக்கு மிக அேசியம ஆகும. 
நீணட காை ்பயிராக இருபபின ஒவவோரு 
அறுே்டக்கு பினனும த்ைச்சத்தி்ை 
அளிப்பது அேசியம.

அறுெமட

 அறுே்ட வ்சய்யும வநரத்தில் 
வி்தகளின எ்ட, மு்ளபபு தி்ன 
்மறறும வீரியம ஆகிய்ே 
அதிக்பட்்ச்மாகவும ்மறறும வி்தகளின 
ஈரப்பதம 20 முதல் 22 ்சதவித்மகவும 
இருத்தல் வேணடும. 

அறுெமட தருணம்:
1. புல் ே்கப்பயிர்கள் - பூ பூக்கும 

நாளில் இருநது 30 - 40 நாட்கள்
2. ்பயிறு ே்கப்பயிர்கள் - பூ பூக்கும 

நாளில் இருநது 30 - 35 நாட்கள்
3. தானியப ்பயிர்கள் - பூ பூக்கும 

நாளில் இருநது 40 - 45 நாட்கள்

அறுே்ட வ்சய்த கதிர்க்ள 
வேயிலில் நன்ாக காய்ேத்து 

வி்தகளின ஈரப்பத்மாைது 15 – 18 
்சதவித்மாக இருக்கும்படி உைர்ேக்க 
வேணடும. பின பிரித்வதடுத்த 
வி்தக்ள ்மறு்படியும உைர்ேக்க 
வேணடும. வி்தகளின ஈரப்பத்மாைது 
10 - 17 ்சதவிதா்மாக இருக்க வேணடும.

விமத சுததி்கரிப்பு

 சுத்திகரிபபு வ்சய்யும வ்பாது 
நன்ாக முற்ாத, உ்டநத ்மறறும 
வி்தகளுடன கைநதுள்ள பி் இைப 
்பயிர்கள், கல், ்மண ்மறறும தூசி 
ஆகியேற்் அகற் வேணடும.

விமத பெமிப்பு

 சுத்திகரிபபு வ்சய்யப்பட்ட 

வி்தக்ள 12 ்சதவிதம ஈரப்பதம 

இருக்கும அளவிறகு காய ் ேத்து பின 

துணிப்்பயில் அல்ைது 8 ்சதவிதம 

ஈரப்பதம இருக்கும அளவிறகு காய 

்ேத்து ஈரப்பதம புகாத ்பாலிதீன ் ்பயில் 

வ்சமித்து ்ேக்கைாம.

கட்டு்ரயாளர்கள்:
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க்நத மின்ைதழுக்காை வா்சகர்களின் கருத்துக்கள்

அனபுள்ள ஆசிரியருக்கு,

அக்ரி்சக்தி மினனிதழ் நன்ாக 
இருக்கி்து. இ்ணயத்தில் ேருேவதாடு 
்மட்டும நில்ைா்மல் அசசிலும ேநதால் 
இனனும நி்்ய விே்சாயிக்ளச 
வ்சன்்டயும. கட்டு்ரகள் சி்ப்பாக 

இருக்கின்ை. இனனும விே்சாயிகளின 
அனு்பேக் கட்டு்ரகள் ேநதால் நன்ாக 
இருக்கும. வ்மனவ்மலும சி்க்க 
ோழ்த்துக்கள்.

-  வி. �ணமுகம், திருவலஙகாடு.

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

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

்யன்்டுதத ைலல ்யிரின் 
ைளர்ச்சிநிவல:
v பயிர்களின முக்கியமோன ெைர்்சசி 

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

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

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

நன்வைகள்:
v விடத முடைப்புத்திறன மறறும் 

்நோறறின ெைர்்சசிடய கூட்டுகிறது.
v ப்சடசயம் உறபத்தி மறறும் இடலப் 

பைப்பிடனயும்  அதிகரிக்கிறது.
v ெறட்சிடய தோஙகும் திறடனப் 

பயிருக்கு ெழஙகுகிறது.
v பழஙகள்,  கோயகள் மறறும் விடதகளின 

தைத்திடனஉயர்த்துகிறது.
v பூக்கும் கோலம் மறறும் அறுெடை 

கோலத்டத குடறக்கிறது.
v மகசூடல10சதவீதம்அதிகரிக்கிறது.

கட்டுடையோைர்: 

ச்ப. ்பவித்ரன 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர்  

(உழவியல் துடற),  
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ் கோயம்புத்தூர்.

அனபோர்நத ெோசகர்க்ை!
விெசோயம் சோர்நத எஙகள் பணிகடை அக்ரிசக்தி எனற பிைதோன இல்சசிடனயில் 

கீழ் ்நோஙகள் இயஙகிெருகி்றோம்.

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

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

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

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

உஙகளுைன இடணைநது ்நோஙகளும், எஙகளுைன இடணைநது நீஙகளும் 
ெைருஙகள்

நீஙகளும் எழுததாைராகலாம்!
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கார்டூன் வழி மவளாணரம
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வொ. ஹரிஹரன
இளநிம்ல பெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர, அணணாைம்லப் பல்்கம்லக்்கழ்கம். 

மினனேஞெல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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பனைபபாளர்  
ல.மீைா, உதவிப் பபராசிரியர (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ் பதமாவதி 
பதாடடக்்கம்லக் ்கல்லூரி, திணடுக்்கல்.  

மினனேஞெல்: l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீைா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அனபுள்ள ோ்சகர்களுக்கு 
ேணக்கம,

அக்ரி்சக்தியின கடநத 
மினனிதழ்கள் ்பல்வேறு தரப்பட்ட 
ோ்சகர்களிடம வ்சனறு 
வ்சர்நதுள்ளது. அக்ரி்சக்தி 
மினனிதழ் துேங்கி 3 ்மாதங்க்ள 
வேறறிகர்மாக கடநதுள்ளது.

விே்சாயம இ்ணயதளம 
்மறறும விே்சாயம வ்சயலி துேங்கி 
ஆறு ஆணடு காைம முடிநது ஏைாம 
ஆணடில் அடி எடுத்து 
்ேத்திருக்கிவ்ாம. வதாடர்நது 
எங்க்ள வ்மம்படுத்திக் வகாள்ள 
உறுது்ணயாய் உள்ள ோ்சகர்கள் 
்மறறும ்பயைாளர்களுக்கு நனறி. 
உங்களு்டய ்சநவதகங்க்ள 
எங்களின முகப்பக்கம அல்ைது 
மினைஞ்்சல் அல்ைது அ்ைவ்பசி 
ோயிைாகவும வகட்கைாம, 
்சநவதகங்களுக்கு வேளாண 
ேல்லுநர்களிடம ்பதில் வ்பறறு 
தீர்வுக்ள ேைங்குகிவ்ாம.

ஒவவோரு ோரமும 
வேள்ளிகிை்்ம கா்ை 6 ்மணிக்கு 
www.vivasayam.org என் 
எங்களது இ்ணயதளத்திலும 
்மறறும விே்சாயம வ்சயலியிலும 

மினனித்ை வேளியிடுகினவ்ாம. 
எைவே எங்களது வ்சயலி்ய 
தரவி்க்கம வ்சய்து ் ேத்திருநதால் 
அதுவே உங்களுக்கு இதழ் 
வேளியாே்தயும ்மற் 
வேளாண்்ம ்சார்நத 
வ்சய்திக்ளயும அறிவிபபில் 
காட்டும. இதனமூைம நீங்கள் 
எளிதில் எங்களது மினனித்ை 
்படிக்க ்மறறும பின்பற் முடியும. 
விே்சாயிகளும, வேளாண 
்மாணேர்களும, விஞ்ஞானிகளும, 
வ்பராசிரியர்களும, வேளாண 
வதாழில் மு்ைவோர்களும 
வதாடர்நது அக்ரி ்சக்தி இதழுக்கு 
தங்களு்டய கருத்துக்கள், 
கட்டு ர்கள் ்மறறும விளம்பரங்க்ள 
ேைங்கி எங்க்ள 
வ்மம்படுத்திக்வகாள்ள உதவு்மாறு 
வகட்டுக்வகாள்கிவ்ன.

ஆசிரிேர் பக்கம்

- சி்ப்பாசிரியர், அக்ரி ்சக்தி.


