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வட மாநிலங்களில் கிராமப்புற பெண்கள் வாழ்வில் 
முன்னேறறத்தைத தைரும் புதிய ் ்காழி வளர்ப்பு முயறசி்கள்

்தைனீக்களின ் ்கா்ட ்கால ் மலாண்ம

்கரும்பு சாகுெடியில் நிலததைடி பசாட்டு நீர்  ொசனேம் 
மூலம் மணிசசதது உர அளவு நிர்்ணயம் ெறறிய ஆய்வு
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அன்பார்ந்தவர்களே!!

வணக்கம்

அகரிசகதி வழியபா்க விவசபாயம் சபார்ந்த ்ல ்ணி்களே நபாங்கள் முன்னெடுத்து 
வருகினளறபாம் என்ள்த நீங்கள் அறிவீர்கள்.

அ்ந்த வரிளசயில் இள்தபா புதிய திட்டம் ஒனளற வடிவளைத்துள்ளேபாம் 
இளணய உலகில் SAAS , PAAS எனற ்ல திட்டங்கள் ்ைன்்பாருள் சபார்நது 
இயஙகிவருகினறனெ. உலகின SAAS ந்கரைபா்க ்சனளனெ்தபான விேஙகிவருவ்தபா்கவும் 
்சய்தி்கள் ் ்தரிவிககினறனெ. அவர்களுககும் உ்தவும் வள்கயிலும்  இள்தபா உங்களுக்கபா்க 
OAAS எனற திட்டத்திளனெ ்சயல்்டுத்தி்ட உள்ளேபாம் OAAS என்து Oil As A 
Service என்ள்த இ்தன ளநபாக்கம் ்தமிழ்கத்தில் உள்ே அளனெத்து ைரச்சககு எண்ணய் 
உற்த்தியபாேர்களேயும் ஒருஙகிளணத்து இளணயம் வழியபா்க வீடடு சளையலுககுத் 
ள்தளவயபானெ ள்தங்கபாய் எண்ணய், ்க்டளல எண்ணய், எள் எண்ணய் ைறறும் 
விேக்்கண்ணய், ்லைன கிரபாஸ் உட்்ட  எண்ணய்்கள் அத்்தளனெயும் இஙள்க 
கிள்டககும்.

இது ைடடுைல்ல.. விளரவில் ைறறளவயும் வரும்....

நீங்கள் எங்களுககு ்சய்யளவணடியது எல்லபாம் இது்தபான.. உங்களூரில் யபாரும் 
ைரச்சககு எண்ணய் ஆடடிக்்கபாணடிரு்ந்தபால் அவர்களே எங்கள் ்தேத்தில் 
இளணயச்சபால்லுங்கள்.

்தரசசபானறு்களு்டன ் சயல்்டும் ஒடடு்ைபாத்்த ைரச்சககு எண்ணய் நிறுவனெங்களே 
ஒளர இ்டத்தில் ்்கபாணடு வருகிளறபாம்.

யபாருகள்கனும் எண்ணய் ள்தளவயபா்க இரு்ந்தபால் இ்ந்த ்தேத்திலளய வபாஙகுங்கள். 
உங்களுக்கபா்க ஒடடு்ைபாத்்த எண்ணய் நிறுவனெங்களேளய ஒளர இ்டத்தில் ்்கபாணடு 
வருகினளறபாம்.

நனறி!
அனபு்டன

்சல்வமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

ளைலும் வி்ரங்களுககு :
http://oil.agrisakthi.com/
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2015இல் ்டித்து அதிர்ந்த 
்சய்தி, ்தபாய்்ப்பாலில் 

விஷம் என்து ்தபான அ்தன ்தளல்பபு. 
அ்தபாவது நபாம் ்யன்டுத்தும் பூசசிக 
்்கபால்லி நம் உணவில் ்கல்நது, ்க்ட்நது 
்தபாய்்ப்பால் வளர ்சனறள்டவ்தபா்க 
இரு்ந்தது அ்ந்தக ்கடடுளர. எனெககு 
ள்தபானறியது ஒனளற ஒனறு ்தபான இ்ப்டி 
நைககு மூலைபானெ ஒனறு நிரமூலம் 
ஆனெபால், இது ்தபான பிர்தபானெம் எனறு 
எணணிய ஒனறு நபாம் எடுக்க முடியபாைல் 
ள்பானெபால்... அ்ப்டித்்தபான நபாம் 
அமிர்தைபாய் ்கருதுகினற ைளழயும் இனறு 
்்ரும் அமிலைபா்க ைபாறிக 
்்கபாணடிருககினறனெ. ்கனெ்டபா 
ைபா்கபாணத்தின கில்லரின ஏரியின நிறம் 
நீலம் ்கல்ந்த ்சளச நிறம் ஆகும். 
்தணணீர ் ்தளிவபா்க இருககும், ்கபாரணம் 
அ்தன அமிலத் ்தனளை. இ்தனெபால் 

அவறறில் சிறு ்பாசி்கள் கூ்ட 
உண்டபாவதில்ளல. இது அழகு்தபான, 
ஆனெபால் ்்ரும் ஆ்த்து. ்்பாதுவபா்க 
பி.எச (்கபார அமிலநிளல) ைபானியில்  
7ககு குளறவபானெ எல்லபாமும் அமிலைபாகும் 
7 ககு அதி்கைபானெ எல்லபாமும் ்கபாரைபாகும்.

ஏழு நடுநிளலயபானெ ் ்பாருள் எனறு 
கூறுவர. ்கபார்பானிக அமிலம் அறற 
்தணணீர (distilled water) 
நடுநிளலயபானெது. இ்ப்டி்ப ்பாரத்்தபால் 
சபா்தபாரண ைளழ கூ்ட அமிலம்  ்தபான. 
ஆம் சரபாசரி ைளழயேவு 5.7 இ்தனில் 
்கபார்பானிக அமிலம் ்கல்நதிருககும். அது 
நைககு ் ்ரும் ் பாதி்பள் ஏற்டுத்்தபாது. 
சில ளநரங்களில் ளநடரிக அமிலம் ்கல்நது 
இருககும், இளவ ் யிர்களுககு மி்கவும் 
உ்க்ந்ததும் கூ்ட. இள்த்ப ்றறி முனள் 
கூ்ட ்பாரத்திருககிளறபாம். ஆனெபால் 
5.7ககும் குளறவபானெ ைளழளயத் ்தபான 

அமிலமா! அமிர்தைமா!

தைான அமிழ்தைம் எனறு்ணரற ொறறு...

நீர் (ெகுதி-11)
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நபாம் அமிலைளழ எனகினளறபாம். 1872 
ஆம் ஆணடு AIR AND RAIN THE 
BEGINING OF A CHEMICAL 
CLIMATOLOGY எனும் புத்்த்கத்தில் 
ரபா்ரட அங்கஸ் ஸ்மித் எனும் அறிவியல் 
அறிஞர அமில ைளழ்ப ்றறி 
குறி்பபிடுகிறபார.

இவளர அமில ைளழயின ்த்நள்த 
எனறும் ள்பாறற்ப்டுகிறபார. இவர 1872 
இல் இள்த்ப்றறி கூறியிரு்ந்தபாலும் 65.5 
மில்லியன ஆணடு்களுககு முனனெளர 
நம் பூமியில் ஓர வபால் நடசத்திரம் 
ளைபாதிய்தபா்கவும் அ்தனெபால் ் ்ரும் ்க்ந்த்க 
அமில ைளழ ் ்பாழி்ந்த்தபா்கவும் அது்தபான 
ள்டளனெபாசர ள்பானற ் ல உயிரினெங்கள் 
அழி்ந்த்தபா்கவும் 2014ஆம் ஆணடு தி 
ளநசசர ஜிளயபா சயினஸ் எனனும் 
்த்திரிள்க குறி்பபிடுகிறது. அமில ைளழ 
்றறிய விவபா்தங்கள் ள்சு்்பாருள் 
ஆனெளவ. 1970்களில் அ்ைரிக்கபா 
உட்்ட ் ல நபாடு்கள் அனறு்தபான அமில 
ைளழ்ப ்றறிய ்ல விழி்பபுணரவு்களே 
ஏற்டுத்திரு்ந்தனெர. 

ஆனெபால் ் ்தபாழில் புரடசி துவஙகிய 
்கபால்கட்டங்களில் அமிலைளழயின 
ஆதிக்கமும் துவஙகிவிட்டது. ்கபாறறினில் 
சல்்ர ள்ட ஆகளசடு, ளநடரஸ் ஆகளசடு 
ள்பானற அமில ்தனளைளய உருவபாககும் 
்்பாருள்்கள் ளை்கங்களேபாடு ்கல்நது 
அதில் ைளழயபா்கவும் ்னித்துளி்கள் 
ஆ்கவும் ்்பாழி்ந்தபால் அளவ அமில 

ைளழ எனறு குறி்பபிடுகினறனெர. இளவ 
்்ரும்்பாலும் ் ்தபாழில் நபாடு்கேபானெ சீனெபா, 
்கனெ்டபா ள்பானறளவ்களே ்்ரும் 
ளச்தத்திறகு உள்ேபாககுகிறது. இவறறில் 
இ்நதியபாவும் விதிவிலக்கல்ல ் ல ஏரி்கள் 
அமில ைளழயபால் ்்ரி்தேவு 
்பாதிக்க்ப்டுகினறனெ. ஏரி்களில் வபாழும் 
மீன்களின உ்டலில் சிறு எலும்பு்கள் 
உருவபாக்க ள்தளவயபா்க இருககும் 
்கபால்சியம் ள்பானற சத்துக்கள் இ்ந்த 
அமில ைளழ ்கல்பபினெபால் உண்டபா்கபா்த்தபால் 
்ல மீன்கள் ்சத்து மி்தககினறனெ. 
இவ்வி்டத்தின சூழலியலில் ்்ரும் 
ைபாறறம் நி்கழ்்நது விடுகினறது. இளவ 
்வறும் மீன்களேபாடு ைடடும் நினறுவி்டபாது. 
மீன்கள் நம் ்கண்களுககு ்்தரியும் 
்்ரும் ்்தபா்டக்கம் ்தபான. ைனி்தன 
உணவில்லபாைல் கூ்ட ்ல நபாட்கள் 
வபாழலபாம், ஆனெபால் நீரினறி அளவ 
சபாத்தியமில்ளல. அ்ப்டித்்தபான உல்க 
இயக்கத்திறகு ைளழ்ப ் ்ரும் ் ங்கபாறறி 
வருகிறது. இ்ந்த அமில ைளழ இவறளற 
்்ரும் ஆட்டம் ்கபாண ளவத்து 
விடுகினறது.

சரி அமில ைளழயினெபால் ளச்தம் 
ஆ்கபாைல் இருக்க ளவணடும் எனறு 
உலகின ஒரு ் ்ரும் ் ல்்களலக்கழ்கம் 
சிளல்களே மூடி ளவககினறது 
அள்த்ப்றறி அடுத்்த வபாரம் ் பார்பள்பாம்...

-வதாடரும்....

அன்பன செ. விக்னேஷ், 
இேநிளல ளவேபாணளை ்ட்ட்தபாரி, குளித்்தளல, 

்்தபா்டரபு எண: 8344848960,  
மினனெஞசல்: vickysvicky42@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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1950்களில் இரு்நள்த 
அளனெத்து நபாடு 

்களிலும் உணவு ்தடடு்ப ப்ாடு வ்நதுவிட்டது. 
எ்ந்த நபாடும் வேரும் ைக்கள்்்தபாள்கககு 
இளணயபானெ உணவு உற்த்தியில் 
்கவனெம் ்சலுத்்தவில்ளல. அ்தன 
விளேவபா்க வ்ந்தது ்தபான ் சுளை்ப புரடசி. 
எனனெ்தபான ள்கபாதுளையில் அதி்க 
உற்த்தி ் சய்யும் ர்கங்களே ள்பாரலபாக 
்்கபாணடு வ்ந்தபாலும், ்ல ஆசிய 
நபாடு்களில் அரிசிளய அடி்ப்ள்ட 
உணவபா்க இரு்நதுவ்ந்தது. எனெளவ 
அரிசிககும் ஒரு வழி பிறக்க ளவணடும் 
எனறு அளனெவரும் ்கபாத்திரு்ந்தனெர. ் ல 
ஆரபாய்சசி்கள் ந்ட்நது்்கபாணடு்தபான 
இரு்ந்தது. 1960ஆம் ்நல்லில் புதிய 
ர்கங்கள் ்கணடுபிடிக்கவும், ளநபாய் ைறறும் 
பூசசி ்தபாககு்தளல்ப ்றறி ஆய்வு 

்சய்யவும் சரவள்தச ்நல் ஆரபாய்சசி 
நிளலயம் பிலி்பள்னஸில் 
்்தபா்டங்க்ப்டுகிறது. அஙகு்தபான அ்ந்த 
அதிசயமும் நி்கழ்கிறது.

அ்ந்த ஆரபாய்சசி நிளலயத்தில் ் நல் 

இனெ்ப ்்ருக்கவியலபாேர்கேபா்க 

்ணிபுரியும் பீட்டர ்ெனனிஙகும் 

்ெனறி ்்சசலும் ்தபான அ்ந்த 

அதிசயத்ள்த நி்கழ்த்தினெர. சீனெபாவின 

Dee-Geo-Woo-Gen (DGWG) 

ர்கத்ள்தயும் இ்நள்தபாளனெசியபாவின PETA 

ர்கத்ள்தயும் ்கல்பபு ்சய்து அவர்கள் 

உருவபாககிய ர்கம் ்தபான IR-8. ஒரு 

்ெக்டரில் சுைபார 10 ்டன அேவிறகு 

உற்த்திளய ்த்ந்தது இ்ந்த ர்கம். இது 

அ்தறகுமுன ்யிரி்ட்ப்ட்ட ்நல் 

ர்கங்களேவி்ட ் த்து ை்டஙகு அதி்கைபாகும்.

வரலாறறுப் ெக்கங்கள்

ெசு்மப் புரட்சி - வரமா? சாெமா?
ெகுதி-5
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மி்கச சிறிய ்கபாலத்தில் இ்ந்த ் நல் 
ர்கத்தின சிற்பபும் ் ்ருளையும் உல்கம் 
முழுவதும் ்ரவியது. இ்நதியபாவில் 
அ்பள்பாது்தபான ள்பாரலபாக ள்கபாதுளையில் 
புரடசி ்சய்துக்்கபாணடிரு்ந்தபார. 
அடுத்்த்கட்டைபா்க, இ்நதிய அரசு IR-8 
்நல் விள்த்களே வபாஙகி ளசபா்தளனெயபா்க, 
ஆ்நதிரபாவின ள்கபா்தபாவரி ைபாவட்டத்தில் 
சு்ப்பாரபாவ் என்வரின நிலத்தில் சுைபார 
1600 ் ெக்டர்கள் ் யிரிட்டனெர. அ்ந்த 
அதிசய ர்கத்ள்த ்றறி ்்தரியபா்த 
சு்ப்பாரபாவ், அ்தன பிரைபாண்ட உற்த்திளய 
்பாரத்து மிரணடு்பள்பானெபார. ஒரு 
்ெக்டருககு 7 -10 ்டன வளர ை்கசூல் 
ஈடடியது. உ்டளனெ இ்நதியபா முழுவதும்  
IR-8 ் நல் ர்கம் ் யிர்ட்ப்டடு ைபா்்ரும் 
ை்கசூல் ்பாரக்க்ப்ட்டது.

இ்ந்த ்நல் ர்கத்தின உற்த்தி 
திறனுககு விஞஞபானி்கள் இரணடு 
்கபாரணங்களே ளவககினறனெர. ஒனறு, 
இ்ந்த ர்கத்தில் சூரியனில் இரு்நது 
்்ற்ப்டும் ஒளிக்கதிர்களின சகதி 
்்ரும்்பாலும் ்தபானிய உற்த்திககு 
ைடடுளை ் சல்கிறது. இது குடள்டயபானெ 
ர்கம் என்்தபால் ்தணடு்களுககும் 
இளல்களுககும் ்சல்லும் சகதி 
குளறக்க்ப்டுகிறது. இரண்டபாவது, இ்தன 
வபாழ்நபாள். மி்கககுளற்ந்த வபாழ்நபாள் 

்்கபாணடுள்ே்தபால் வரு்டத்திறகு இரணடு 
மூனறுமுளற ை்கசூல் ் பாரக்க முடிகிறது.

IR-8ன வருள்க இ்நதிய 
விஞஞபானி்களுககு ் நல் ஆரபாய்சசியில் 
புதிய ் பாள்தளய அளைத்துக ் ்கபாடுத்்தது. 
அ்தறகு்பபின அவர்களின ைறற ர்கங்கள் 
உருவபாக்க அடி்ப்ள்டயபாய் அளை்ந்தது.

IR-8ளய உற்த்தி ்சய்்த 
விவசபாயி்கள் ்லரின வபாழ்வபா்தபாரம் 
உயர்ந்தது. அ்ந்த நனறிளய ்கபாடடும் 
வி்தைபா்க ் லர ்தங்கள் பிள்ளே்களுககு 
IR-8 எனறு ்்யர ளவத்்தனெர. 
திருவணணபாைளல ைபாவட்டத்ள்த ளசர்ந்த 
விவசபாயி ்களணசன ்தன ை்கனுககு 
IR-8 எனறு ் ்யர ளவத்்தது அ்பள்பாது 
பிர்லைபா்க இரு்ந்தது. இது ள்பானற 
ர்கங்கள் வரபாைல் ள்பாயிரு்ந்தபால் நைது 
நபாடடின உணவு உற்த்தி இ்பள்பாது 
எ்ந்த ்பா்தபாேத்தில் கி்டககும் என்து 
்கற்ளனெ ் சய்து ் பாரக்க முடியவில்ளல.

சரி, ்தளல்பபு வரைபா? சபா்ைபா? 
எனறு ளவத்துவிடடு வரங்களேளய 
எழுதிக்்கபாணடிருககிளறன. இன்னெபாரு 
்க்கத்ள்த ்கபாட்ட ளவண்டபாைபா? 

-வதாடரும்...

ர.சிவககுமார், 
இளைறிவியல் வெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர்,

அணணபாைளல்ப ்ல்்களலக்கழ்கம்,  
மினனெஞசல்: aamorsk3210@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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பெரும்்பாலபானெ ்குதி்களில் ள்தன 
ஓட்ட (honey flow) 

்கபாலைபானெது, ள்கபாள்ட ்கபாலத்ள்தத் 
்்தபா்டர்நது வருகிறது. ள்கபாள்ட 
்கபாலைபானெது ் ்பாதுவபா்க அதி்க ் வ்ப்ம் 
ைறறும் ் வ்ப  ்்கபாறறபால் குறிக்க்ப்டுகிறது. 
இ்ந்த ்கபால்கட்டத்தில் ்வ்ப்நிளல 
்்ரும்்பாலும் 40oC ஐ வி்ட அதி்கைபா்க 
இருககும். எனெளவ ள்தன ஓட்டம் 
்ருவத்தில் ்கடினெைபா்க உளழத்்த ் ளழய 
ள்தனீக்கள் இற்பபு ைறறும் ள்தனீ 
எதிரி்களின ்தபாககு்தலபால் ள்தனீக்களின 
எணணிகள்க குளறகினறது. ளைலும் 
உணவு ் றறபாககுளறயபால் ளவளலக்கபார 
ள்தனீக்கள் ஆண ள்தனீக்களே 
்வளிளயறறுகினறனெ.

இக்கபால்கட்டத்தில், ள்தனீக்கள் 
்்ரும்்பாலும் அவறறின இேம்புழுக்கள் 
வேர்நது வரும் வளர கூடடுககுள்ளேளய 
சிறிய ளவளல்களேச ்சய்கினறனெ. 
ரபாணியின ்சயல்்பாடும் குளற்நது 

முடள்டயிடுவள்த நிறுத்துகிறுது. 
ஏறககுளறய அளனெத்து இேம்புழுக்களும் 
உருவபானெ பிறகு அளவ ள்பாதுைபானெ்தபா்க 
இல்ளல்யனில், ள்தனீ கூட்டத்ள்தபாடு 
கூணள்டவிடடு ்ற்நது 
்சனறுவிடுகினறனெ. ் வறறு அள்ட்கள் 
ைறறும் ்ைழுகு அ்நது்பபூசசியபால் 
்பாதிக்க்ப்ட்ட அள்ட்கள் ைடடுளை 
எஞசியுள்ேனெ. 

இநத காலகடடத்தில் வெயய 
வெணடிய மிகச் சிறநத விஷயஙகள்,
 ்்டடியில் இேம்புழுக்களே 

உருவபாககி ைறற ள்தனீக்களே 

அள்ட்கபாக்க தூணடுவது.

 ள்பாதுைபானெ அேவு ள்தனு்டன கூடிய 

வலுவபானெ ்்டடி்கள் ள்கபாள்டயில் 

சில அள்ட்கபாக்கல்்களேத் 

்்தபா்டர்நது வேரககும்.

 இேம் வேைபானெ ரபாணி்கள் 

்தைனீக்களின ் ்கா்ட ்கால ் மலாண்ம

்தைனீ வளர்ப்புபூசசியியல்  ெகுதி-8
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்தளலளையிலபானெ ்்டடி்கள் 

்்தபா்டர்நது முடள்டயிடும்.

 சில வலுவபானெ ்்டடி்கள் எளிதில் 
ைலர மூலங்களே ்யன்டுத்திக 
்்கபாள்ே முடிகிறது ைறறும் 
எதிரி்கேபால் குளறவபா்கத் 
்தபாக்க்ப்டுகினறனெ.

 சில இ்டங்களில் ்வ்ப்நிளல 45 
- 47oC வளர உயரும்; எனெளவ 
ளைல் ள்பாரத்்த்ப்ட்ட 
ள்கபாணி்பள்்களே ைதியம் ைறறும் 
பிற்்கலில் இரணடு முளற 
ஈர்ப்டுத்்த ளவணடும்.

 ்்டடியின ்கபாறளறபாட்டம் உறுதி 
்சய்ய்ப்்ட ளவணடும், ஆனெபால் 
துளே்கள், விரிசல்்கள் ைறறும் 
பிேவு்கள் ஆகியவறளற சரி்பாரக்க 
ளவணடும்.

 ள்தனீ வேர்ப்வர்களுககு 
ள்தனீக்களுககு கிள்டக்கககூடிய 
உயிரவபாழ் ்தபாவரங்களின 
முழுளையபானெ ்த்கவல்்கள் ைறறும் 
்கள்டசியபா்க ள்தன பிரித்்்தடுககும் 
ளநரத்தில் ்்டடியினுள் 
அனுைதிக்க்ப்்ட ளவணடிய அேவு 
குறித்து ்்தரி்நது இருக்க 

ளவணடும்.

 ள்கபாள்டயில் ள்தனீக்கள் ்தங்கள் 
அளற ்வ்ப்நிளலளய ்ரபாைரிக்க, 
்வளி மூலத்திலிரு்நது ்தணணீளரச 
ளச்கரித்து, அள்த அளற உள்ளே 
்்கபாடடி ஆவியபாககுவ்தன மூலம் 
புதிய நீர ஆ்தபாரத்ள்த 
உருவபாககுகினறனெ. எனெளவ 
அடி்ப்குதியில் ஒரு துளேயி்ட்ப்ட்ட 
்தணணீரபால் நிர்ப்்ப்ட்ட ஒரு ைண 
கு்டத்ள்த ளவத்து, அதிலிரு்நது 
விழும் நீர சபாய்வபானெ ்கற்கள் 
அல்லது ைர சட்டத்தின மீது விழ 
அனுைதி்ப்்தன மூலம் ள்தனீக்கள் 
எளிதில் நீரத்ள்தளவளய பூரத்தி 
்சய்து ்்கபாள்கினறனெ.

ள்கபாள்டயில் ளைற்கண்ட 

ளைலபாணளை நள்டமுளற்கள் ் ்டடி்களின 

இழ்பள் சரி்பாரககும். எனெளவ 

"ள்தனீக்களுககு வசதி்களேச ளசரக்க 

அளனெத்து முயறசி்களும் எடுக்க்ப்்ட 

ளவணடும்".

-வதாடரும்...

்பா. ்பதமபிரியா, 
முதுநிளல ளவேபாண ைபாணவி, 

பூசசியியல் துளற, 

அணணபாைளல்ப ்ல்்களலக்கழ்கம், சி்தம்்ரம்.  

மினனெஞசல்: priyabaluagri@gmail.com

்கடடுளரயபாேர: 
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க்ட்ந்த சில ஆணடு்கேபா்க ைத்திய 
பிரள்தச ைபாநில கிரபாை்பபுற ்தலித் 

ைறறும் ் ழஙகுடியினெ ் ்ண்கள் வபாழ்வில் 
புதிய ள்கபாழி வேர்பபு முயறசி்கள் ் ்ரிய 
அேவிலபானெ ்்பாருேபா்தபார 
முனளனெறறத்ள்த ஏற்டுத்தி வருகிறது. 
குறி்ப்பா்க, ைத்திய பிரள்தசத்தில் ள்கபாழி 
வேர்ப்வர்கள் நிறுவனெத்தின சபாரபில் 
வறுளைக ள்கபாடடிறகு கீழ் உள்ே 
்்ண்களுககு நிதி உ்தவி்களே வழஙகி 
்தங்களின வீடு்களுககு பினபுறம் 500 
சதுர அடியில் ்கறிக ள்கபாழி்கள் வேரக்கத் 
ள்தளவ்ப்டும் மூல்தனெத்ள்த வழஙகி 
உ்தவி வருகிறது. இத்திட்டத்தின கீழ் 
வேரக்க்ப்டும் 500 ள்கபாழி குஞசு்கள் 
சுைபார 23 நபாட்கள் ் ்ண்கேபால் ஒ்ப்்ந்த 
அடி்ப்ள்டயில் ்கறிகள்கபாழி்கேபா்க 
வேரக்க்ப்டடு, மீணடும் 
ஒ்ப்ள்டக்க்ப்டுகிறது. இவ்வபாறு 

ள்கபாழிககுஞசு்கள் வேர்ப்து மு்தல் 
அவறறுககு ள்தளவ்ப்டும் உணவு, 
ைரு்நது்கள் ைறறும் ்கபால்நள்ட ைருத்துவ 
உ்தவி்கள் ைறறும் வேர்ந்த ள்கபாழி்கள் 
்்கபாள்மு்தல் ்ணி்களும் முளறளய 
ளைற்்கபாள்ே்ப்டுகிறது. இத்்தள்கய 
்தனனிளறவு முயறசி்களுககு 
ள்தளவ்ப்டும் ரூ.2.5 ள்கபாடி மூல்தனெத்ள்த 
"Northern Coal fields" நிறுவனெம் 
வழஙகியுள்ேது. இ்தன வபாயிலபா்க சுைபார 
200 ்ழஙகுடியினெ ்்ண்கள் ்யன 
்்றறு வருகினறனெர. இ்தளனெ ளைலும் 
300 ்்ண்களுககு விரிவபாக்க 
்சய்யவும் ் ணி்கள் ளைற்்கபாள்ே்ப்டடு 
வருகிறது.

்தறள்பாது ள்தசிய சிறு ள்கபாழி 
வேர்பள்பார முனளனெறற அறக்கட்டளே 
(National small  poultry growers 
development trust) வபாயிலபா்க நைது 

வட மாநிலங்களில் கிராமப்புற பெண்கள் வாழ்வில் 
முன்னேறறத்தைத தைரும் புதிய ் ்காழி வளர்ப்பு முயறசி்கள்

புதிய யுகதி்கள்
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்கடடுளரயபாேர: 

நபாடு முழுவதும் ் ல ைபாநிலங்களில் ்தலித் 
ைறறும் ்ழஙகுடியினெ ்்ண்களி்டம் 
்சயல்்டுத்்த்ப்டும் இத்திட்டத்தின கீழ் 
ைத்திய பிரள்தசத்தில் உள்ே 11 
ைபாவட்டங்களில் உள்ே 12600 ்தலித் 
ைறறும் 6000 ் ழஙகுடியினெ ் ்ண்கள் 
வபாழ்வில் ஒரு ்்பாருேபா்தபார 
முனளனெறறத்ள்த ்கபாண உ்தவி 
்சய்துள்ேது. இவ்வபாறு ெபாரக்கணட 
ைபாநிலத்தில் உள்ே ஒன்து 
ைபாவட்டங்களில் 4800 ்தலித் ைறறும் 
்ழஙகுடியினெ ்்ண்கள், அசபாம் 
ைபாநிலத்தில் 1000 ்்ண்கள், 
ை்கபாரபாஷ்டிரபா ைபாநிலத்தில் 500 
்்ண்கள், ஒடிசபா ைபாநிலத்தில் 300 
்்ண்கள் எனறு வறுளைகள்கபாடடிறகு 
கீழ் உள்ே ் ்ண்கள் அதி்கேவில் ் யன 
்்றறுள்ேனெர.

இத்்தள்கய வறுளை ஒழி்பபு  
முயறசி்களுககு முனளனெபாடியபா்க 
தில்லிளய ்தளலளை இ்டைபா்க ் ்கபாண்ட 
பிர்தபான (Pradhan) ்க்ட்ந்த 1993ஆம் 
ஆணடில் இத்திட்டத்ள்த துவககியது. 
இ்தன வபாயிலபா்க இனறு ைத்திய 
பிரள்தசத்தின 30 ச்தவீ்த ்கறிகள்கபாழித் 

ள்தளவ ைறறும் ெபாரக்கணட ைபாநிலத்தின 
12 ச்தவீ்த ்கறிகள்கபாழித் ள்தளவ முளறளய 
ச்நதிக்க்ப்டுகிறது. ளைலும் எதிர்கபாலத்தில் 
புதிய வணி்க்ப ் ்யரில் ந்கர்ப புறங்களில் 
்கறிகள்கபாழி ்கள்ட்களே துவங்கவும், 
ைதி்பபு கூடடி விற்ளனெ ்சய்யவும் 
வணி்க முயறசி்கள் ளைற்்கபாள்ே்ப்டடு 
வருகிறது. ளைலும் அதி்கேவு மு்தலீடு்கள் 
ைறறும் மி்கவும் குளற்ந்தேவு லபா்த்தில் 
ளைற்்கபாள்ே்ப்டும் இ்பபுதிய 
ஆக்க்பபூரவைபானெ முயறசி்களே 
விரிவபாக்கம் ் சய்ய ் ல ்தனியபார ் ஙகு 
மு்தலீடு்களே (private equity) ் ்றும் 
முயறசி்களும் ளைற்்கபாள்ே்ப்டடு 
வருகிறது.

இவ்வபாறு வறுளைகள்கபாடடிறகு கீழ் 
உள்ே ்தலித் ைறறும் ்ழஙகுடியினெ்ப 
்்ண்கள் வபாழ்வில் ளைற்்கபாள்ே்ப்டும் 
இ்பபுதிய ள்கபாழி வேர்பபு முயறசி்களின 
்்ருக்கம் கிரபாை்பபுறங்களில் அதி்கேவு 
ளவளல வபாய்்பபு்கள், ் ்தபாழில் மு்தலீடு்கள், 
ஊட்டசசத்து குளற்பாடு 
பிரசசளனெ்களுககு நல்ல தீரவபா்க 
இருககும் என்தில் ச்நள்த்கம் இல்ளல.

முனனேவர் தி. ராஜ் பிரவின, 
இமணப் வபராசிரியர், 

வெளாண விரிொக்கத்துமற, 

அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம்.  

மின்னஞெல்: trajpravin@gmail.com
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ெழங்கபாலத்திலிரு்நள்த ்கரும்பு 
்யிரி்ட்ப்டடு வருவள்த வரலபாறறு 

ஆவணங்கள் சுடடிக்கபாடடுகினறனெ. 
்கரும்பு ை்கசூளல அதி்கரி்ப்தில் ஊட்டச 
சத்துக்கள் அதி்க ் ஙகு வகிககினறனெ. 
்கரும்பு வேரசசி ்ருவத்தில் அதி்க 
சத்துக்களே உட்்கபாள்கிறது. 
ள்ரூட்டசசத்துக்களில் ஒனறபானெ 
ைணிசசத்து ்கரும்பிறகு மி்கவும் 
முககியைபானெது. ைணிசசத்திளனெ ்தபாவரம் 
எடுத்து ் ்கபாள்வது என்து, ைணிசசத்து 
உரம் ்களரயும் ைறறும் ்தபாவரம் 
உறிஞசககூடிய வடிவத்தில் இரு்ப்ள்த 
்்பாருத்்தது ஆகும். ைணிசசத்தின 
ள்தளவ, ்தளழசசத்து ைறறும் சபாம்்ல் 
சத்ள்த வி்ட குளறவபானெது.  ைணிசசத்து 
புர்தம் உருவபாவ்தறகு, ை்கசூல் 
அதி்கரி்ப்்தறகு, ் சல்்கு்பபிறகு, ளவர 
வேரசசிககு ைறறும் ள்பாதுைபானெ தூர்கள்  
உருவபாவ்தறகு இனறியளையபா்தது 
ஆகும்.

 ைணிசசத்து உரங்களே 
ந்டவுககுமுன சபாலில் இடடு அ்தளனெ 

ளலசபா்க ைணணில் ்கல்நது வி்டளவணடும். 
குளற்ந்த நீளரக்்கபாணடு, ் சபாடடு நீர 
்பாசனெம் மூலம் அதி்க ் ர்ப்ேவில் ்கரும்பு 
சபாகு்டி ்சய்து வருைபானெத்ள்த்ப 
்்ருக்கலபாம். ்கரும்பு ்யிருககு 
ள்தளவயபானெ நீளரயும், உரங்களேயும் 
ள்தளவயபானெ ளநரத்தில், ள்தளவகள்கற் 
சிறிது சிறி்தபா்க ளவர்ப்குதியின அருகில் 
அளிககும் நீர்பாசனெ முளறயிளனெ 
்சபாடடு நீர ்பாசனெம் எனகிளறபாம்.

 நிலத்்தடி ் சபாடடுநீர ் பாசனெத்தில், 
தீயினெபால் ் பாதி்பபு இல்ளல, எலியினெபால் 
்பாதி்பபு இல்ளல. ்யிரின வேரசசி 
சைசசீரபா்க இருக்க ஆறளர அடி 
இள்ட்வளியில் இரண்டடி அ்கலம் 
்்கபாண்ட இளணயபானெ ் பார்கள் அளைத்து 
இரணடு ்பார்களின நடுவில் நிலத்திடி 
்சபாடடு நீர ் பாசனெக குழபாளய 20 மு்தல் 
30 ் சமீ ஆழத்தில் அளைக்க ளவணடும். 
உழவர்கள் வழக்கைபா்க இளண்ப்பாரில் 
100 கிளலபா சூ்ப்ர ் பாஸ்ள்ட உரமிடடு 
்கரும்பு ந்டவு ் சய்கிறபார்கள். இ்தனெபால் 
்பாஸ்்ரஸ் உர உ்ளயபாகிககும் திறன 
குளறகிறது. 

்கரும்பு சாகுெடியில் நிலததைடி பசாட்டு நீர் ொசனேம் 
மூலம் மணிசசதது உர அளவு நிர்்ணயம் ெறறிய ஆய்வு

ஆய்வு
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 இ்தளனெ ்கருத்தில் ்்கபாணடு 
்கரும்பு ஆரபாய்சசி நிளலயம், ்க்டலூரில் 
2013 ைறறும் 2014 வரு்டத்தில் ஒரு 
ந்டவு ்யிர ைறறும் ஒரு ைறு்தபாம்பு்ப 
்யிர்களில் அடி ்ர்பபு ்சபாடடு நீர 
்பாசனெத்தின மூலம் நீர ைறறும் ைணிசசத்து 
உரம் அேவு நிரணயம் ்றறிய 
ஆரபாய்சசி்கள் ளைற்்கபாள்ே்ப்ட்டனெ. 
ஏழு உர நிரவபா்கங்கள் முளறளய சி்பாரிசு 
உரம் 300:100:200 கிளலபா ்தளழ, 
ைணி, சபாம்்ல் உரம் ஒரு ் ெகள்டருககு  
யூரியபா, ளைபாளனெபா அம்ளைபானியம் சல்ள்ட 
ைறறும் ் ்பாட்டபாசியம் குளேபாளரடு ; 75 
ச்தவீ்த சி்பாரிசு உரத்ள்த யூரியபா, 19-
19-19 ைறறும் ் ்பாட்டபாஷியம் குளேபாளரடு 
; 100 ச்தவீ்த சி்பாரிசு உரத்ள்த யூரியபா, 
ளைபாளனெபா அம்ளைபானியம் ் பாஸ்ள்ட ைறறும் 
்்பாட்டபாஷியம் குளேபாளரடு; 100 ச்தவீ்த 
்தளழ, ைணி, சபாம்்ல் சத்துக்களே, 
யூரியபா, 19-19-19 ைறறும் ் ்பாட்டபாஷியம் 
குளேபாளரடு; 125 ச்தவீ்த சி்பாரிசு 
உரத்ள்த, யூரியபா, ளைபாளனெபா 
அம்ளைபானியம் ்பாஸ்ள்ட ைறறும் 
்்பாட்டபாஷியம் குளேபாளரடு; 125 
ச்தவீ்த ்தளழ, ைணி, சபாம்்ல் சத்துக்களே  
யூரியபா, 19-19-19, ்்பாட்டபாஷியம் 
குளேபாளரடு ைறறும் 100 ச்தவீ்த ்தளழ, 
ைணி, சபாம்்ல் சத்துக்களே யூரியபா, 
்பாஸ்்பாரிக அமிலம் ைறறும் ் ்பாட்டபாஷியம் 
குளேபாளரடு மூலம் அளிக்க்ப்டடு ள்கபா. 
்க்டலூர (்கரும்பு) 24 இர்கத்தில் 
்ரிளசபாதிக்க்ப்ட்டது. ் ரிளசபா்தளனெயில் 
்கரும்பு கிளே்பபு்கள், ்கரும்பு 
எணணிகள்க, ்கரும்பு ை்கசூல், சரக்களர 
ை்கசூல் ைறறும் நி்கர லபா் விகி்தம் 
்கணககி்ட்ப்ட்டது. 

 ்பாஸ்்ரஸ் உரங்கேபானெ 19-19-
19, ளைபாளனெபா அம்ளைபானியம் ் பாஸ்ள்ட, 
்பாஸ்்பாரிக அமிலம், ்கரும்பு ந்டவிலிரு்நது 
15 நபாட்களுககு ஒரு முளற, ஏழு 
்தவளண்களில் அடி்ர்பபு ்சபாடடு நீர 
்பாசனெம் மூலம் அளிக்க்ப்ட்டது நல்ல 
ை்கசூளல அளித்்தது. 

 ஆய்வு முடிவு்களின ் டி அதி்கைபானெ 
்கரும்பு எணணிகள்க, ஒரு ந்டவு ைறறும் 
ஒரு ைறு்தபாம்பு ் யிர்களில் 894400 / 
்ெக்டர ைறறும் 899500 / ் ெக்டர,  
்கரும்பு கிளே்பபு்கள் 217670 / ் ெக்டர,  
210750 / ்ெக்டர எனெவும் ்கரும்பு 
ை்கசூல் 175.48 ்டன்கள் / ்ெக்டர 

ைறறும் 180.44 ்டன்கள் / ஒரு 
்ெக்டருககு முளறளய ஒரு ந்டவு ைறறும் 
ஒரு ைறு்தபாம்பு்யிர்களில் 125 ச்தவீ்த 
்தளழ, ைணி, சபாம்்ல் சத்துக்களே  
யூரியபா, 19-19-19 ைறறும் ் ்பாட்டபாஷியம் 
குளேபாளரடு மூலம் இட்ட தி்டலில் 
அதி்கரித்துள்ேது. 

நி்கர இலபா் விகி்தம் 2.95 ைறறும் 

3.06 முளறளய  ஒரு ந்டவு ைறறும் ஒரு 
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ைறு்தபாம்பு்ப ்யிர்களில் 100 ச்தவீ்த 

சி்பாரிசு ்தளழ, ைணி, சபாம்்ல் சத்து்களே 

யூரியபா, 19-19-19 ைறறும் ் ்பாட்டபாஷியம் 

குளேபாளரடு மூலம் இட்ட தி்டலில் 

அதி்கரித்துள்ேது.

எனெளவ விவசபாயி்கள் ்கரும்பு 

்யிருககு அடி்ப்ர்பபு ்சபாடடு நீர்ப 

்பாசனெம் மூலம்  100 ச்தவீ்த உர 

சி்பாரிசபானெ ்தளழ, ைணி, சபாம்்ல் 

சத்துக்களே முளறளய யூரியபா, 19-19-

19 ைறறும் ் ்பாட்டபாஷியம் குளேபாளரடு 

ஆகியவறளற இடடு ்கரும்பு உற்த்தித் 
திறளனெ அதி்கரிக்கலபாம். 

வடிவமைப்பு

ஸடார் வீரா, சேலம்
மு.பெயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின ஊட்கக குழு
பசல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இதைழுககு விளம்ெரம் ப்காடுக்க 99407 64680
எனற வாட்ஸஅப் எணணிறகு பதைாடர்பு ப்காள்ளலாம்.

முனனேவர் ் ்ப. கிறிஸ்டி நிர்மலா ் மரி, 
இளண்பள்ரபாசிரியர, 

ைண ைறறும் சுறறு்பபுறச சூழலியல் துளற, 
ளவேபாண ்கல்லூரி ைறறும்   ஆரபாய்சசி நிளலயம், ைதுளர.

மினனெஞசல்: chrismary21041969@gmail.com 

முனனேவர் மா. செயசெந்திரன, 
ளவேபாண ்கல்லூரி ைறறும் ஆரபாய்சசி நிளலயம், ஈசசஙள்கபாடள்ட, ்தஞசபாவூர. 

மினனெஞசல்: jayachandranm@tnau.ac.in 

்கடடுளரயபாேர்கள் 
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அவளரக்கபாய் உணணச 
சுளவயபா்கவும், மிகு்ந்தச  

சத்துள்ே்தபா்கவும் இருககிறது. இதில் 
புர்தச சத்தும், நபாரசசத்தும் அதி்கைபா்கக 
்கபாண்ப்டுகிறது. இக்்கபாடியில் ் வளிர 
நீல நிறம் அல்லது ் வணணிற பூக்கள் 
ைலரும். அவளரயில் ்ல வள்க்கள் 
உணடு. இச்சடி இ்நதியபாவில் இரு்நள்த 
பிற நபாடு்களுககு்ப ்ரவிய்தபா்கக 
்கருத்்த்ப்டுகிறது. அவளரயில் ் ல வி்த 
ளநபாய்்கள் ள்தபானறினெபாலும் துரு ளநபாயபால் 
3 - 36 ச்தம் வளரயில் ை்கசூல் இழ்பபு 
ஏற்டுகிறது. அவளரளய ்தபாககும் துரு 
ளநபாளய ்றறியும் அ்தளனெக 
்கடடு்ப்டுத்தும் முளற்கள் ்றறியும் 
்கபாணள்பாம்.

 வ�ாயக்காரணி
இ்நளநபாய் யூளரபாளைசிஸ் 

ஃ்பாசிளயபாளல எனற ஒரு வள்க்ப 
பூஞளசயபால் ஏற்டுகிறது.   
இ்நளநபாய்க்கபாரணி, நீண்ட வபாழ்கள்கச 
சுறறுள்ே துரு்பபூசணம் ஆகும். 
பூசணத்தின எல்லபா்ப ்ருவங்களும், 
அவளரச ்சடியிளலளய ள்தபானறும் .

வ�ாயின அறிகுறிகள்
இ்நளநபாய் ் ்ரும்்பாலும் இளல்களே 

ைடடுளை ்தபாக்கககூடியது. சில 
ளவளே்களில் இளலக ்கபாம்பு்களேயும், 

்தணடு்ப்குதிளயயும் ்தபாககும். அவளரக 

்கபாய்்களேயும் இ்நளநபாய் ்தபாக்கககூடியது. 

வித்துககூடு்கள் இளல்களின 

இரு்ப்ர்பபிலும் ள்தபானறும். ஆனெபால் 

்்ரும்்பாலபானெ வித்துககூடு்கள் 

இளல்களின அடி்ப்ர்பபில் ்தபான 

ள்தபானறும். துரு வித்துககூடு்கள் மு்தலில் 

்வணளை நிறத்தில் நுணணிய்ப 

புள்ளி்கேபா்க, இளல்ப்ர்பபிலிரு்நது சறறு 

ளை்லழும்பி, ் ருக்கள் ள்பால் ் ்தன்டும். 

நபாேள்டவில் அளவ விரிவள்ட்நது, சுைபார 

2 மி.மீ விட்டத்ள்தக ் ்கபாணடும் சி்க்பபு 

்கல்நது ்ழு்பபு நிறைபா்கவும் ைபாறும். 

யூரிடியல் ் ருவத்ள்தத் ் ்தபா்டர்நது, அள்த  

யூரிள்டபா வித்துககூடு்களிலிரு்நது டீலிளயபா 

வித்துக்கள் ள்தபானறும். ஆ்களவ 

வித்துககூடு்கள் ்கரும்்ழு்பபு அல்லது 

்கருளை நிறத்தில் ்்தன்டும்.

்�ாய் ் மலாண்ம
அவ்ரயில் துரு ் �ாயும் 
அதை்னேக ்கட்டுப்ெடுததும் மு்ற்களும்
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வ�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ற 
காலநிமலகளும்

  இ்நளநபாய் ் ்ரும்்பாலும் ்கபாறறினெபால் 
்ரவுவுகிறது. வரு்டம் முழுவதும், ஏ்தபாவது 
ஒரு வள்க அவளர்ப்யிர, ்யிரபாகிக 
்்கபாணள்டயிரு்ப்்தபால், ளநபாய்க்கபாரணியும் 
்்தபா்டர்நது இரு்நதுக ் ்கபாணள்டயிருககும்.  
்கபாறறில் ஈர்ப்்தம் அதி்கைபா்கக 
்கபாண்ப்டும் ள்பாது, ளநபாயின தீவிரம் 
அதி்கைபா்கக ்கபாண்ப்டும். ்கபாலநிளல 
சபா்த்கைபா்க இருககும் ள்பாது, ளநபாய்த் 
்தபாககிய 5 நபாட்களிளலளய துரு 
வித்துககூடு்கள் ள்தபானறககூடும். ் ்கல் 
ளவளே ்வ்ப்நிளல 340 ்ச.கி-ககு 

அதி்கைபா்க இருககும்ள்பாது, ளநபாய் 
ள்தபானறுவதில்ளல. குளற்ந்த ் வ்ப்நிளல 
(15 - 240 - ் ச.கி), அதி்க ஈர்ப்்தம், 
ளை்க மூட்டத்து்டன கூடிய, ை்பபும், 
ை்ந்தபாரமுைபானெ நிளல, இரவு ளவளே்களில் 

்னி ் ்ய்்தல் ள்பானறளவ பூசண 
வித்துக்கள் முளேக்கவும், ளநபாய் 
ள்தபாறறுவிக்கவும் ஏறறளவ.

இ்நளநபாய் விள்த மூலம் 
்ரவுவதில்ளல.

வ�ாயக்கடடுப்பாடு

உழவியல் முளற்கள்  : (i) நிலத்தில் 

உதிர்நது கி்டககும் ளநபாய்த்  ்தபாககிய 

இளழ்கள், ்யிர்ப ்பா்கங்கள் 

ள்பானறவறளற அ்பபுற்ப்டுத்தி அழிக்க 

ளவணடும். (ii) ் சடி்களுககு இள்டளய 

சரியபானெ்டி இள்ட்வளி விடடு்ப 

்யிரிடடு, வயல் ் வளி்களில் ்கபாண்ப்டும் 

்களேச ்சடி்களே அழித்து, வயலில் 

ஈர்ப்்தம் அதி்கைபா்க இல்லபா்தவபாறு 

்ரபாைரிக்க ளவணடும். (iii) ் யிரச சுழறசி 

முளறளயக ்கள்ட்பபிடிக்க ளவணடும்.

இமலயின வைற்ப்பரப்பில் துரு 
வபானற பூெண ெளர்ச்சி ஏற்படல்  

இமலயின அடிப்பரப்பில் துரு 
வபானற பூெண ெளர்ச்சி ஏற்படல்  



17இதழ் - 16, ஆவணி

ைருநது சிகிச்மெ
ஏக்கருககு 10 கிளலபா வீ்தம், 

்க்ந்த்கத் தூளேத் தூவிளயபா அல்லது 
நளனெயும் ்க்ந்த்கம் - 800 கிரபாம் அல்லது 
ைபானள்கபா்ச்ப - 400 கிரபாம் அல்லது 
்டகள்கபானில் - 250 கிரபாம் வீ்தம், 200  
லிட்டர ்தணணீரில் ்கல்நது, இளல்களின 
இரு்ப்ர்பபு்களும், நனகு நளனெயுைபாறு, 
ளநபாயின அறிகுறி ் ்தன்ட்டவு்டளனெளயத்  

்்தளிக்க ளவணடும். ள்தளவகள்கற் 2 
- 3 முளறத்  ்்தளிக்க ளவணடும்.

வ�ாய எதிர்ப்புத் திறன 
வகாணட இரகஙகள்

பினள்டபா, கிளரட நபார்்தரன, ஸ்ைபால் 
ளவட, ் ரட கிடனி, ்பேபாக பீன ள்பானற 
இர்கங்கள் இ்நளநபாய்ககு ஓரேவு எதிர்பபுத் 
திறன ்்கபாண்டளவ ஆகும்.

வ�ாயத் தாக்கப் படடச் வெடியின வதாற்றம்   

கு.விக்னேஷ்,
தாெர வ�ாயியல் துமற ைாணெர்,

அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம்,

அணணாைமல �கர்-608002

வதாடர்பு எண: 8248833079

மின்னஞெல் : lakshmikumar5472@gmail.com

கட்டுனரயாளர்:
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முனனுமர
்்தனளனெ இ்நதியபாவில் உள்ே 

வணி்க்ப்யிரில் ஒரு முககியைபானெ 
ள்தபாட்ட்ப ்யிரபாகும். இது ஆணடு 
முழுவதும் விவசபாய குடும்்த்திறகு 
சிற்ந்த ளவளல வபாய்்பபு ைறறும் குடும்்த் 
ள்தளவளய்ப பூரத்தி ் சய்ய ள்பாதுைபானெ 
வருைபானெம் கிள்ட்ப்தில்ளல. ளைலும் 
அதி்க அேவு விளல ஏறற இறக்கம் 
்்தனளனெ விவசபாயி்களுககு 
்்பாருேபா்தபார ரீதியில் சிக்கல்்களே 
ஏற்டுத்துகினறனெ. ் ்தனளனெ ைரத்தின 
்தனித்துவைபானெ ்தபாவரக ்கட்டளை்பபு  
ைரங்களுககிள்டயில் ் யன்டுத்்த்ப்்டபா்த 
்்ரும்்குதிளய (75%) ஊடு்யிர 
சபாகு்டிககு ள்பாதுைபானெ வபாய்்பள் 
வழஙகுகிறது. ்வ்ப்ைண்டல கிழஙகு 
்யிர்கேபானெ ைரவள்ளி, ளசளனெ ைறறும் 
்்ருவள்ளிக கிழஙகு ஆகியளவ நல்ல 

உற்த்தி திறன, சளையல் ்தரம், சுளவ, 
ைருத்துவ ைறறும் சத்்தபானெ ைதி்பபு்கள் 
்்கபாண்ட ைபாவுசசத்து ்கபாய்்கறி்கேபாகும். 

கிழஙகு ் யிர்கள் பீட்டபா ்களரபாடடீன, 
ஆகஸிெளனெறறி்கள், நபாரசசத்து ைறறும் 
்தபாது உ்பபு்களின நல்ல ஆ்தபாரங்கேபா்க 
இரு்ப்ள்தபாடு ைடடுைல்லபாைல், உணவு 
்ங்களி்பபில் சுைபார 6% எனெ 
ைதி்பபி்ட்ப்டடுள்ேது. கிழஙகு ் யிர்கள் 
அதி்க விளேசசல் ்சயல்திறளனெக 
்்கபாண்ட, வறடசிளயயும் நிழளலயும் 
்்பாறுத்துக்்கபாள்ேககூடிய, நீர ைறறும் 
உ்பபுத்்தனளைளய ஓரேவிறகு 
்தபாங்கககூடிய, குளற்ந்த இடு்்பாருட்கள் 
உ்ளயபா்கம் ைறறும் ்பா்த்கைபானெ ைண 

ைறறும் ்கபாலநிளல்களுககு 
ஏறறளவயபாகும். இ்ந்த ்யிர்களுககு 
குளறவபானெ நீர ைறறும் இடு்்பாருட்கள் 

பதைன்னே ் தைாட்டங்களில் வருமானேத்தை 
்மம்ெடுததும் உழவர் ெங்்கறபு ஆய்வு

ைரெள்ளி கிழஙகில் தனிப்பய்னாக்கப்படட 
உர வைலாணமை

ைரெள்ளி கிழஙகில் இயற்மக 
வெளாணமை

வயல்பவளி ஆய்வு
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ள்தளவ, பூசசி்கள் ைறறும் ளநபாய்்களின 
்தபாக்கம் குளறவு ஆகிய ்ணபு்கேபால் 
இ்ப்யிர்கள் ‘் ருவ்கபாலநிளல ்தபாஙகி்கள்’ 
ைறறும் ‘வருங்கபால ்யிர்கள்’ எனறும் 
அளழக்க்ப்டுகினறனெ.

்்தனளனெ + கிழஙகு ்யிர்கள் 
சபாகு்டியின ளநபாக்கம் ைறறும் 
முககியத்துவம்

்்தனளனெ ள்தபாட்டங்களில் கிழஙகு 
்யிர்களின ்்பாருத்்தம் ைறறும் 
சபாகு்டியின ்தனளைளய ஐ.சி.ஏ.ஆர-சி.
டி.சி.ஆர.ஐ  ஆரபாய்சசி ைறறும் விரிவபாக்க 

்ணி்களின மூலம் சிற்ப்பா்க 
்சய்துள்ேது. பிர்தபானெ ்யிர 
வருைபானெத்ள்த வழஙகுகிறது, கிழஙகு 
்யிர்கள் குடும்்த்திறகு உயர ஆறறல் 
இரண்டபாம் நிளல உணவபா்கவும், 
்ணளண விலஙகு்களுககு 
உணவளிக்கவும் ைறறும் இயறள்க 
ள்ரழிவு்களுககு எதிரபா்க ்கபா்பபீடடு 
்யிரபா்கவும் ் சயல்்டுகினறனெ. ் ்தனளனெ 
ள்தபாட்டங்களில் கிழஙகு ்யிர்களே 
ஊடு்யிரபா்க ்சய்்தல் ைறறும் கிழஙகு 
்யிர்களில் நிளலயபானெ ைண ளைலபாணளை 
நள்டமுளற்களே பின்றறுவ்தன மூலம் 
அதி்க ை்கசூல் (10-25%), அதி்க 
இலபா்ம் (20-30%) ைறறும் அதி்க 

ளவளலவபாய்்பபு (220-250 ைனி்த 
ளவளல நபாட்கள் ஒரு ்ெகள்டருககு) 
ைறறும் ச்நள்தயில் உயர ைறறும் 
நிளலயபானெ விளல (ஒரு கிளலபா 
கிழஙகு்களுககு ரூ. 40 மு்தல் 50 வளர) 
கிள்டககிறது. அதி்க உற்த்தித்திறன 
ைறறும் இலபா்த்ள்த உருவபாககு்தளல 
ளநபாக்கைபா்கக ்்கபாணடு ள்கரே 
ைபாநிலத்தில் உள்ே திருவனெ்ந்தபுரம், 
்்கபால்லம் ைறறும் ் த்்தனெம்திட்டபா ஆகிய 
மூனறு ைபாவட்டங்களில் மு்ப்து உழவர 
்ஙள்கறபு ்சயல்விேக்கங்கள் 
உருவபாக்க்டடுள்ேனெ.

கிழஙகு ்யிர்களில் ஊட்டசசத்து 
்்தபாழில்நுட் ளைலபாணளை ஐ.சி.ஏ.ஆர-
சி.டி.சி.ஆர.ஐ கிழஙகு ்யிர்களில் ்தே 
குறி்பபிட்ட ஊட்டசசத்து ளைலபாணளை 
(எஸ்.எஸ்.என.எம்) ைறறும் இயறள்க 
ளவேபாண ்்தபாழில்நுட்ங்கள் 
அடி்ப்ள்டயில் ்ல்ளவறு ளவேபாண-
சுறறுசசூழல் ைண்டலங்களுககு 
்்பாருத்்தைபானெ ்தனி்ப்யனெபாக்க்ப்ட்ட 
உரங்கள் சபார்ந்த ஊட்டசசத்து 
ளைலபாணளை ்்தபாழில்நுட்ங்களே 
உருவபாககியுள்ேது. இ்ந்த 
்்தபாழில்நுட்ங்கள் முளறயில் 
உற்த்தித்திறன ைறறும் இலபா்த்ள்த 

வபருெள்ளி கிழஙகில் 
தனிப்பய்னாக்கப்படட உர வைலாணமை

வபருெள்ளி கிழஙகில் இயற்மக 
வெளாணமை
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அதி்கரி்ப்ள்தபாடு ைடடுைல்லபாைல், 
்்தனளனெ விவசபாய முளறயில் உணவு, 
ஊட்டசசத்து ்பாது்கபா்பபு ைறறும் 
நிளலயபானெ வபாழ்வபா்தபாரத்ள்த உறுதி 
்சய்யவும் முடிகிறது.

எஸ்.எஸ்.என.எம் ்்தபாழில்நுட் 
்தனி்ப்யனெபாக்க்ப்ட்ட உரங்கள்: ைரவள்ளி 
ைறறும் ளசளனெ கிழஙகிற்கபானெ 
்தனி்ப்யனெபாக்க்ப்ட்ட உரங்கள் 
ைணணின ்தரத்ள்த ்ரபாைரி்ப்ள்தபாடு 
ைடடுைல்லபாைல் சரபாசரியபா்க 24% 
ை்கசூளல அதி்கரிக்கவல்லது. குறி்பபிட்ட 
ை்கசூல் இலககு்களே அள்டய கிழஙகு 
்யிர்களில் ஊட்டசசத்து ள்தளவ்களே 
நிரவகிக்க ைண ்ரிளசபா்தளனெ 
ைதி்பபு்களின அடி்ப்ள்டயில் மு்தனளை 
ைறறும் நுணணூட்டசசத்துக்களேக 
்்கபாண்ட ்தனி்ப்யனெபாக்க்ப்ட்ட உரங்கள் 
்யன்டுத்்த்ப்டுகினறனெ.

இயறள்க ளவேபாண 
்்தபாழில்நுட்ங்கள்: ைரவள்ளி, ளசளனெ, 
்வறறிளல வள்ளி, ளசம்பு, சிறு கிழஙகு 
ைறறும் ஆளரபாரூட ஆகியவறறில் 
இயறள்க ளவேபாண ் ்தபாழில்நுட்ங்களின 
மூலம் 10-20% அதி்க ை்கசூல், 20-
40% இலபா்ம், கிழஙகு்களின ்தரம் 
ைறறும் ைணணின ஆளரபாககியம் 
ளைம்்டுகிறது. கிழஙகு ்யிர்களின 

ஊட்டசசத்து ள்தளவ்களே நிரவகிக்க 
இயறள்கயபா்க உற்த்தி ்சய்ய்ப்டும் 
ந்டவு ் ்பாருட்கள், இயறள்க உரங்கள், 
்சு்ந்தபாள் உரங்கள், உயிர உரங்கள், 
நுணணுயிரி்கள் ைறறும் இயறள்க பூசசி 
ைறறும் ளநபாய்்்கபால்லி்கள் ள்பானறளவ 
்யன்டுத்்த்ப்டுகினறனெ.

்சயல்விேக்கம் ் ்தபா்டஙகுவ்தறகு 
முனனெர ைண ைபாதிரி்கள் ளச்கரிக்க்ப்டடு 
ஊட்டசசத்து ்ணபு்களுக்கபானெ 
்கு்ப்பாய்வு ்சய்ய்ப்ட்டது. எஸ்.எஸ்.
என.எம் ைறறும் இயறள்க ளவேபாணளை 
்றறிய 30 ் சயல்விேக்கங்களே மூனறு 
ைபாவட்டங்களில் ளைற்்கபாள்ே 
ள்தளவயபானெ நிதி ்்கபாசசியில் உள்ே 
்்தனளனெ ளைம்்பாடடு வபாரியத்்தபால் 
வழங்க்ப்ட்டது.

உழெர் பஙவகற்பு 
வெயல்விளக்கத்மத 

�மடமுமறப்படுத்துதல்
ஐ.சி.ஏ.ஆர-சி.டி.சி.ஆர.ஐயின 

விஞஞபானி்கள் ைறறும் அலுவலர்களின 
வழி்கபாடடு்தல் ைறறும் ளைற்பாரளவயின 
கீழ் விவசபாயி்களின முழு ் ஙள்கறபு்டன 
உழவர ்ஙள்கறபு ்சயல்விேக்கங்கள் 
உருவபாக்க்ப்ட்டனெ. ளைம்்ட்ட கிழஙகு 

படம் 2. திறநத சிமற ைற்றும் திருத்த இல்லம், திருெ்னநதபுரத்தில் 
‘கிழஙகு பயிர்கள் அருஙகாடசியகம்’ திருைதி. ஸ்ரீவலகா, ஐ.பி.எஸ், 

அெர்களால் வதாடஙகி மெக்கப்படடது
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வள்க ்யிர்களின ந்டவு ்்பாருட்கள், 
முககியைபானெ இடு்்பாருட்கள், 
்தனி்ப்யனெபாக்க்ப்ட்ட உரங்கள் ைறறும் 
இயறள்க சபார்ந்த இடு்்பாருட்கள் 
விவசபாயி்களுககு வழங்க்ப்ட்டனெ. 
்்தனளனெ + கிழஙகு ் யிர்கள் சபாகு்டி 
முளற்களில் ஊட்டசசத்து ளைலபாணளை 
்்தபாழில்நுட்ங்களின சபாத்தியககூறு 
ைறறும் ் ்பாருேபா்தபார நம்்்கத்்தனளைளய 
நிரூபிக்க ள்கரேபா ைபாநிலத்தில் உள்ே 
திருவனெ்ந்தபுரம், ்்கபால்லம் ைறறும் 
்த்்தனெம்திட்டபா ைபாவட்டங்களில் மு்ப்து 
்சயல்விேக்கங்கள் உருவபாக்க்ப்ட்டனெ  

ஐ .சி .ஏ .ஆர-சி.டி .சி .ஆர .ஐ . , 
திருவனெ்ந்தபுரம்; சிளறத்துளற, ள்கரே 
அரசு ைறறும் ்்தனளனெ ளைம்்பாடடு 
வபாரியம் (சி.டி.பி) இளண்நது ஒரு 
கூடடுத் திட்டத்ள்தத் துவககி, 
திருவனெ்ந்தபுரத்தில் உள்ே 
்நடடு்கல்ள்தரியில் அளை்நதுள்ே திற்ந்த 
சிளற ைறறும் திருத்்த இல்லத்தில் 
‘கிழஙகு ் யிர அருங்கபாடசிய்கம்’ ஒனளற 
அளைத்துள்ேது. ந்டவு ்்பாருட்கள் 
ைறறும் ் ்தபாழில்நுட் அறிளவ வழஙகி 
இத்திட்டம் ைபாரச 2018 இல் ் ்தபா்டஙகியது. 
்்தனளனெ ள்தபாட்டத்தில் இயறள்க 
ளவேபாண முளறயில் ் வறறிளல வள்ளிக 
கிழஙகு சபாகு்டி ்்தபா்டங்க்ப்ட்டது. 
்வறறிளல வள்ளி ்யிரின அறுவள்ட 
ைறறும் கிழஙகு ்யிர்கள் 
அருங்கபாடசிய்கத்ள்த நிறுவு்தல் ைபாரச 
07, 2019 அனறு திருைதி ஆர. ஸ்ரீளல்கபா 
ஐ.பி.எஸ்., ள்கரே சிளறசசபாளல 
அவர்கேபால் திறக்க்ப்ட்டது (்்டம் 2). 
ஐ.சி.ஏ.ஆர-சி.டி.சி.ஆர.ஐ இயககுநர 
்டபாக்டர அரசசனெபா மு்கரஜி இ்நநி்கழ்சசிளய 
அரஙள்கறறி சிற்பபுளரயபாறறினெபார. 

்்டம் 2. திற்ந்த சிளற ைறறும் திருத்்த 
இல்லம், திருவனெ்ந்தபுரத்தில் ‘கிழஙகு 
்யிர்கள் அருங்கபாடசிய்கம்’ திருைதி. 
ஸ்ரீளல்கபா, ஐ.பி.எஸ், அவர்கேபால் 
்்தபா்டஙகி ளவக்க்ப்ட்டது

திடட எதிர்பார்ப்புகள்
 இ்ந்த ்சயல்விேக்கத் திட்டங்கள் 

விவசபாயி்கள் ைறறும் பிற 
்ஙகு்தபாரர்களுககு ைபாதிரித் 
திட்டங்கேபா்க ்சயல்்டும்.

 ஊட்டசசத்து ளைலபாணளை 
்்தபாழில்நுட்ங்கள் ைறறும் 
்ல்வள்க  ்யிர சபாகு்டி 
ஆகியவறளற்ப ்கள்டபிடி்ப்்தன 
மூலம் ்்தனளனெ ைறறும் கிழஙகு 
்யிர்களின உற்த்தித்திறன 
ைறறும் ்ணளண வருைபானெம் 
ளைம்்டுத்்த்ப்டும்.

 ்சயல் விேக்கங்களே 
அதி்கைபாககுவ்தன மூலம் 
இ்ந்தயபாவில் ்்தனளனெ ைறறும் 
கிழஙகு ் யிர்களின ்தனனிளறளவ 
அள்டய வழிவகுககும்.

திடடத்மத ெலுப்படுத்துதல்
கிழஙகு ் யிர்களின அறுவள்டயின 

ள்பாது விவசபாயி்கள் ைறறும் பிற 
்ஙகு்தபாரர்களே உள்ே்டககிய 
்்தபாழில்நுட்ங்களின ்வறறிளய 
அஙகீ்கரிக்கவும், ்்தனளனெ 
ள்தபாட்டங்களில் கிழஙகு ்யிர்களின 
ளைம்்ட்ட ்்தபாழில்நுட்ங்களே 
ளைம்்டுத்்தவும் ‘்கே தினெம்’ ஏற்பாடு 
்சய்ய்ப்டும். ்வறறி்கரைபானெ 
்்தபாழில்நுட்ங்களே ளவேபாண 
அறிவியல் ளையம், ளவேபாணளைத்துளற 
ைறறும் பிற ளவேபாண சபார்ந்த 
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துளற்களுககு பிர்ல்ப்டுத்துவ்தறகும், 
விவசபாயி்களின வருைபானெத்ள்த 
நிளலயபானெ அடி்ப்ள்டயில் 
இரடடி்ப்பாககுவ்தறகும் நிளறய 
்குதி்களில் ் ்தபாழில்நுட்ங்களே ் ்ரிய 
அேவில் ்கள்டபிடிக்க ்ரி்நதுளரக்க்ப 
்டும்.

ஒப்புதல்
இ்ந்த ் சயல் விேக்கத்திட்டத்திறகு 

நிதியு்தவி வழஙகிய ் ்தனளனெ ளைம்்பாடடு 
வபாரியம், ் ்கபாசசி, ளவேபாணளை ைறறும் 
உழவர நல அளைசச்கம், இ்நதிய 
அரசிறகு எழுத்்தபாேர்கள் மி்கவும் 
்க்டளை்ப்டடுள்ேனெர.

முனனேவர்கள்  ஜி. ன்பெு,   ஜி. சுொ, 
து. செகநாதன ,  மற்றும் ்ப. பிரகாஷ்

கட்டுனரயாளர்கள்:

ஐ. சி. ஏ. ஆர் - ைத்திய கிழஙகுப் பயிர்கள் ஆராயச்சி நிமலயம், 
திருெ்னநதபுரம் 695017, வகரளா. 

மின்னஞெல்: byju.g@icar.gov.in
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ககோள்கபா ஒரு வபாசளனெ மிகு்ந்த 

்ண்ப்யிரபாகும். இது 

வணி்கரீதியில் ்ல நபாடு்களில் 

்யிரி்ட்ப்டுகிறது. ள்கபாள்கபா ்்தன 

அ்ைரிக்கபாவின அளைசபான ஆறறு்ப 

்ள்ேத்்தபாககு நில்ப்குதிளயத் 

்தபாய்கைபா்கக ்்கபாண்டது. ள்கபாள்கபா 

்யிரபானெது 1523 ஆம் ஆணடிலிரு்நள்த 

உலகின ்ல நபாடு்களில் ்யிரி்ட்ப்டடு 

வ்ந்தபாலும் நைது இ்நதிய நபாடடில் 1970 

ஆம் ஆணடு மு்தல் ் ணளண்ப ் யிரபா்க 

சபாகு்டி ் சய்ய்ப்டடு வருகிறது.  உல்க 

அேவில் ள்கபாள்கபா உற்த்தியில் 

இ்நதியபாவின ்ஙகு 0.3 ச்தவீ்தைபா்க 

உள்ேது. ள்கபாள்கபா சபாகளலட சுளவ 

மிகு்ந்த ் பானெங்கள் உணவு்ப ் ்பாருட்கள் 

ைடடுைல்லபாது ைருத்துவ 

மூல்ப்்பாருேபா்கவும் ் யன்டுத்்த்ப்டடு 

வருகிறது.  ்தமிழ் நபாடடில் ள்கபாயம்்த்தூர, 

்கனனியபாகுைரி, ஈளரபாடு ளசலம், ள்தனி, 

திணடுக்கள், ்தருைபுரி, நபாைக்கல், 

ளவலூர ைபாவட்டங்களில் 

்்தனனெத்ள்தபா்பபு்களில் ஊடு்யிரபா்க 

ள்கபாள்கபா சபாகு்டி ் சய்வ்தறள்கறற ்தட் 

்வ்ப் நிளல நிலவுகிறது. ள்கபாள்கபா 

்தனி்ப்யிரபா்களவபா அல்லது 

ஊடு்யிரபா்களவபா வேரக்க்ப்டுகிறது. 

ைரத்தின வேரசசி ைறறும் கிளே்களின 

்ரவல் ள்பானற ்கபாரணங்கேபால் 

ள்தபா்பபு்களில் ஒரு வி்தைபானெ குளிர்ந்த 

்கபாறறுச சூழல்  நிலவுகிறது. இ்தனெபால் 

பூசசி ் மலாண்ம

்்கா்்கா பசடியில்  ் தையி்லக ப்காசு 
�ாவாய்ப் பூசசியின தைாககுதைலும் 

அவறறின ் மலாண்ம மு்ற்களும்
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பூசசி ைறறும் ளநபாய் ்ரவலுககு 

்கபாரணைபா்க அளைகிறது.  

ள்தயிளலக்்கபாசுவின (சபாறு உறிஞசும் 

பூசசி) ளச்த அறிகுறி்களே ்றறியும் 

அவறறின ஒருஙகிளண்ந்த பூசசி 

ளைலபாணளை முளற்கள் ்றறியும் 

இக்கடடுளரயில் ்கபாணலபாம். 

ெளர்ச்சிப் பருெம்

்தபாய் ள்தயிளல ்்கபாசுவபானெது 

சிவ்பபும் ்ழு்பபும் ்கபால்ந்த நிறத்தில் 

இருககும். ் ்கபாசு ள்பானற ள்தபாறறத்து்டன, 

வயிறறு்ப்குதியில் ்கரு்பபு ்வள்ளே 

நிறத்திளனெ உள்டய்தபா்க இருககும். 

்்ண ்தபாய்பூசசி்கள் இே்ந்தளிர 

இளலக்கபாம்பு்களிலும், இேம் 

்ைபாடடு்களிலும், பூக்கபாம்பு்களிலும் 

உட்கபார்நது ்்கபாணடு ்தனனுள்டய 

முடள்டயிடும் ் ்ண உறு்பள் உள்ளே 

்சலுத்தி சள்த்ப ் குதியில் முடள்ட்களேத் 

்தனித்்தனியபா்க இடும். முடள்ட்கள் 

இரணடு ்்கபாம்பு்கள் ள்பால் 

்கபாடசியளிககும். அ்தபாவது முடள்ட 

இ்ட்ப்ட்ட ஒரு இேங்கபாம்ள் எடுத்து 

உரு்ப்்ருககியில் ் பாரத்்தபால் இரணடு 

்்கபாம்பு்கள் ்கபாம்பின ் வளி்ப்குதியில் 

நீடடிக்்கபாணடிரு்ப்து ள்பானறு ் ்தரியும். 

முடள்ட்கள் ்வளிறிய ்வணளை 

நிறத்தில் இருககும். முடள்டயிலிரு்நது 

குஞசு்கள் வருவ்தறகு ஒரு வபாரமும் 

குஞசு்களிரு்நது ்தபாய்்பபூசசி நிளலளய 

அள்டவ்தறகு ் த்து நபாட்களும் ஆகும். 

குஞசு ் ்பாரித்்தலிரு்நது முழு ்தபாய்்பபூசசி 

நிளலளய அள்டய ஐ்நது நிளல்கள் 

ஆகும்.  ள்தயிளல ் ்கபாசுவின ்தபாககு்தல் 
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கட்டுனரயாளர்கள்

சீ.சினனேதுனர, 
முதுநிளல ளவேபாணளை ்ட்ட்தபாரி (பூசசியியல்), 
சினனெளசலம், ்கள்ேககுறிசசி. ்்தபா்டரபு எண: 9585865379. 
மினனெஞசல்: durai0850@gmail.com
  
மு.ம.சமௌதம்,
முளனெவர ்ட்ட்ப ்டி்பபு ைபாணவர (பூசசியியல் துளற), 
்தமிழ்நபாடு ளவேபாணளை்ப ்ல்்களலக்கழ்கம், ள்கபாயம்புத்தூர.
்்தபா்டரபு எண: 8883369881, 
மினனெஞசல்: mawthammm1996@gmail.com

ள்கபாள்கபாளவத் ்தவிர ் ்கபாய்யபா, மு்நதிரி, 

ளவம்பு, ள்தயிளல, திரபாடளச, ஆ்பபிள் 

ள்பானற ்யிர்களிளும் ்கபாண்ப்டும்.

அறிகுறிகள் 

இ்பபூசசி இேஙகுருத்து, பூ ் ைபாடடு 

ைறறும் இேம் ்கபாய்்களேத் ்தபாககும். 

இது ்தனெது ஊசி ள்பானற வபாயபால் 

குருத்ள்தத் துளேத்து சபாறளற உறிஞசும். 

அ்பள்பாது உமிழ் நீளர குருத்தினுள் 

்சலுத்தும். 

இ்ந்த உமிழ் நீரில் உல்ல நசசுக்கள் 

குருதில் துளேக்க்ப்ட்ட ் குதியில் உள்ே 

திசுக்களேத் ்தபாககி இறக்கச ்சய்து 

விடும். இ்தனெபால் ்தபாக்க்ப்ட்ட 

குருத்துக்களுககு நீர ைறறும் 

ஊட்டசசத்துக்கள் ்தள்ட்ப்டுவ்தபால் 

துளேயிட்ட ்குதிககு அருகில் வட்ட 

வடிவில் ்கருளை நிறத் திடடு்கள் 

்கபாண்ப்டும். துளேயிலிரு்நது ்ழு்பபு 

நிறச சபாறு வடி்நது ்்கபாணடிருககும். 

வைலாணமை முமறகள்

 ள்கபாள்கபா  வயலுககு அருகில் 

மு்நதிரி, ளவம்பு, ் ்கபாய்யபா, திரபாடளச 

்யிரி்டபாைல் ்தவிர்ப்தினெபால் 

இ்பபூசசி ்ரவபாைல் ்தடுக்கலபாம்.

 உதிர்ந்த ்ைபாடடுக்கள் ைறறும் 

இேம் ்கபாய்்களேச ளச்கரித்து 

அழிக்களவணடும்.

 குளறவபானெ பூசசித்்தபாககு்தலின 

ள்பாது ளவ்ப்்ண்ணய் 3% 

்்தளிக்கவும்.

 அதி்கைபானெ ்தபாககு்தலின ள்பாது 

கீழ்்கண்ட ஏள்தனும் ஒரு 

பூசசி்்கபால்லிளயத் ்்தளிக்கவும் 

 இமி்டபாகுளேபாபிரிட (0.6 மி.லி/ 

லிட்டர) அல்லது ள்தயமீ்தபாகசம் 

(0.6 மி.லி/ லிட்டர) அல்லது 

புளரபா்ளனெபாள்பாஸ் (2 மி.லி / 

லிட்டர) அல்லது ்கபார்ரில் (0.2 

மி.லி / லிட்டர)
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நீடித்்த நிளலத்்த ்கரும்பு சபாகு்டி (எஸ்.
எஸ்.ஐ) என்து ்கரும்பு சபாகு்டியில் 

ஒரு புதிய முளற," குளறவபானெ மு்தலீடடில் 
அதி்க லபா்ம் " என்து இ்தன முககிய 
்கருதுள்கபாள். குளற்ந்த அேவிலபானெ 
விள்த்கள்,   நீர ைறறும் உரங்களே 
உ்க்ந்த முளறயில் ்யன்டுத்தி அதி்க 
ை்கசூல் ்்ற இ்ந்த முளற வழிவள்க 
்சய்கிறது. எஸ்.எஸ்.ஐ வழக்கைபானெ 
விள்த, நீர ைறறும் அ்டர ்கரும்பு 
சபாகு்டிககு ைபாறறபாகும்.

எஸ் எஸ் ஐ இன முக்கிய 
வகாள்மககள்

 ஒரு ்ரு சீவளல ்்கபாணடு 
நபாறறங்கபால் விடு்தல் (ஆனெபால் 
வழக்கைபானெ ்கரும்பு சபாகு்டியில் 2 
மு்தல் 3 ்ரு ்்கபாண்ட ்கரளண்கள் 
ளநரடியபா்க பிர்தபானெ வயலில் 
ந்ட்ப்டும், நபாறறங்கபால் 
்யன்டுத்்த்ப்டுவது இல்ளல).

 25-35 நபாட்கள் வேர்ந்த ்தரைபானெ 
இேம் நபாறறு்கள் ந்டவு 
்சய்ய்ப்டுகிறது. வழக்கைபானெ 

சபாகு்டியு்டன ஒ்பபிடும்ள்பாது 
நபாறறங்கபால் வேர்பபு ைறறும் ்தரம் 
பிரித்்தல் ்தபாவர இற்பள்க 
்கணிசைபா்கக குளறககிறது.

 பிர்தபானெ வயலில் 5x2 அடி எனற 
அதி்க இள்ட்வளியில் ந்டவு 
்சய்்தல். இது விள்த ள்தளவளய 
48,000 இலிரு்நது ஒரு ஏக்கருககு 
5000 ஒறளற ்ரு ்்கபாண்ட 
்கரளணேபா்கக குளறககிறது.

 ்சபாடடு நீர ்பாசனெத்தின மூலம் 
ள்தளவயபானெ நீர ்பாய்சச்டுகிறது.

 இயறள்கயபானெ முளற்களில் உரம் 
ைறறும் பூசசி ளைலபாணளைளய 
ஊககுவிககிறது.

 அதி்க இள்ட ்வளியில் ்கரும்பு 
்யிரி்ட்டடுள்ே்தபால் ஊடு்யிர 
்யிரிடுவது சபாத்தியைபாகிறது. 

 ளைறகூறிய ்்தபாழில் நுட்ங்கள் 
்கரும்பின நீேம் ைறறும் எள்டளய 
அதி்கரிககிறது. இ்தனெபால் ஒரு 
குத்திறகு 20-25 ்கரும்பு 

சாகுெடி

நீடிததை நி்லததை ்கரும்பு சாகுெடி
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்தடள்டயும், 9-10 அளர்ப்்தறகு 
்தகுதியபானெ ்கரும்பும் கிள்டககும்.

ொகுபடி அம்ெஙகள் 
கரமண வதர்வு

ஆளரபாககியைபானெ 10-12 
்ைபாடடு்களு்டன உள்ே 7 மு்தல் 9 ைபா்த 
வயதுள்டய ்கரும்பு்களேத் 
ள்தர்ந்்தடுக்கவும். ் ட சி்ப்ர எனெ்ப்டும் 
இய்நதிரத்ள்த்ப ்யன்டுத்தி 
ள்தர்ந்்தடுக்க்ப்ட்ட ்கரும்பு்களிலிரு்நது 
்ைபாடடு்களே அ்கறறவும். ஒரு ்பாரு 
்கரளண்களே இயறள்க அல்லது ரசபாயனெ 
்களரசல்்களு்டன விள்தளநரத்தி ் சய்ய 
ளவணடும்.

ஒரு ஏக்கருக்கு 450-500 
கரும்புகள் வதமெ.

பிர்தபானெ வயளல ்தயபார ்சய்்தல் 
மு்ந்தய ்யிரின ளசபாள்க்கள் ைறறும் 
்கடள்ட்களே அ்கறற ளவணடும். வயளல 

இருமுளற நனகு உழுது ஒரு வபாரத்திறகு 
பிறகு இரண்டம் நிளல உழளவ ் சய்ய 
ளவணடும். நனகு ைககிய சபாணத்ள்த 
வயலில் இ்டளவணடும். 5 அடி 
இள்ட்வளியில் ் பாத்தி பிடிக்க ளவணடும். 

உர பயனபாடு

்யிர வேரசசிககு ்கரும்பு 
சபாகு்டியில் ஊட்டசசத்து ளைலபாணளை 
மி்கவும் அவசியம். ைண ்ரிளசபா்தளனெ 
மூலம் ள்தளவயபானெ அேவு 
ஊட்டசசத்துக்களே அறி்நது அ்தறள்கற் 
ைணளண வேைபாககுவது எ்பள்பாதும் 
நல்லது. அ்தற்கபானெ வசதி இல்ளல 
எனறபால், ்தளழ, ைனி ைறறும் சபாம்்ல் 
சத்ள்த ஒரு ஏக்கருககு முளறளய 112 
கிளலபா, 25 கிளலபா ைறறும் 48 கிளலபா 
எனற விகி்தத்தில் ்யன்டுத்்தலபாம்.

�டவு

நபாறறு்களே பிர்தபானெ வயலுககு 
ந்டவு ் சய்வ்தற்கபானெ சிற்ந்த வயது 25 
மு்தல் 35 நபாட்கள் ஆகும். நபாறறு்களே 
வயலில் நடும் ள்பாது ஜிகெபாக முளறயில் 
ந்ட ளவணடும். இது அதி்க அேவிலபானெ 
இயறள்க வேங்களே ்யிர 
உ்ளயபா்க்ப்டுத்தி ்்கபாள்வ்தறககு 
உ்தவும். இ்தனெபால் அதி்க தூரபிடி்பபு 
உருவபாகும். 

ஊடுபயிர் பயிரிடுதல்

எஸ் எஸ் ஐ ஆனெது ்கரும்புககு 

இள்டயில் ஊடு ் யிரபா்க ்தடள்ட ் யிறு, 

்்கபாண்டக்க்டளல, உருளேககிழஙகு 

ைறறும் ்கத்்தரிக்கபாய் ள்பானறவறறின 

வேர்பள் ஊககுவிககிறது. இது ளைலும் 



28இதழ் - 16, ஆவணி

நிலத்ள்த நல்ல முளறயில் 

்யன்டுத்துவள்தபாடு ்களே வேரவள்தயும் 

60ச்தவீ்தம் குளறகிறது. ளைலும் இது 

விவசபாயி்களுககு கூடு்தல் 

வருைபானெத்ள்தயும் ்தருகிறது.

கமள வைலாணமை
 ்களே இல்லபா்த சூழலில் அதி்க 

அேவு சத்து ் யிருககு கிள்டககிறது.

 ஆழைபானெ உழு்தல் ்களே்களேக 
்கடடு்டுத்தும்.

 ள்கக்களே ைறறும் இய்நதிர ்களே 
்யடு்ப்பான்களே ்யன்டுத்்தலபாம். 
(ந்டவு ் சய்்த 30, 60 90 நபாட்களுககு 
பிறகு ்களே்யடுத்்தல் நனளை 
்யககும்)

தணணீர் வைலாணமை

எஸ் எஸ் ஐ முளறயில் ்கரும்ள் 

்யிர்சய்வ்தறகு ்சபாடடு நீர ்பாசனெ 

முளற ் ரி்நதுளரக்க்ப ் டுகிறது. இதில் 

்பாரம்்ரிய ்வள்ே ்பாசனெ முளற 

முறறிலும் ்தவிரக்க்ப்டுகிறது. இ்தனெபால் 

நீர ளசமிக்க்ப்டுகிறது. 

ைண அமணத்தல் ைற்றும் 
வொமக உரித்தல்

 ந்டவு  ்சய்்த 45வது நபாள் ைறறும் 
90வது நபாள் ைண அளண்பபு 
்சய்ய ளவணடும்.

 ஒளிச ளசரகள்கககு, ளைறபுறமுள்ே 
8-10 இளல்களே ள்தளவ்ப 
்டுகினறனெ. எனெளவ, கீழ்்பபுறமுள்ே 
்கபாய்்ந்த ைறறும் சில ்கபாயபா்த 
இளல்களே 5 ைறறும் 7வது 
ைபா்தத்தில் உரித்து ்பார 
இள்ட்வளியில் இ்ட ளவணடும்.

அறுெமட

்கரும்பு்களில் அறுவள்ட ் சய்வது 

்்தபாழில்துளறயின ஒத்துளழ்பபு்டன, 

்்ரும்்பாலபானெ ச்ந்தர்ப்ங்களில், ் ்தபாழிற 

சபாளல ளநரத்திறகு ஏற் ் சய்ய்ப்டுகிறது. 

்தபாவரங்களில் உள்ே சுகளரபாஸ் 
அேவபானெது ஒரு வரு்ட ் யிர ்கபாலத்தின 
10வது ைபா்தத்தில் விரும்்த்்தக்க அேளவ 
எடடும், ளைலும் அளவ அடுத்்த இரணடு 
ைபா்தங்களுககுள் அறுவள்டககு ்தயபாரபா்க 
இருககும்.

ெ . செலவகுமார்
முளனெவர ்ட்ட்ப்டி்பபு ைபாணவர,  
்தமிழ்நபாடு ளவேபாணளை்ப ்ல்்களலக்கழ்கம், ள்கபாயம்புத்தூர.  
மினனெஞசல்: selva4647@gmail.com
்்தபாளலள்சி எண: 7373464740

்கா. சீனிவாென, 
முளனெவர ்ட்ட்ப்டி்பபு ைபாணவர,
்தமிழ்நபாடு ளவேபாணளை்ப ்ல்்களலக்கழ்கம், ள்கபாயம்புத்தூர.
மினனெஞசல்: srinivasan993.sv@gmail.com
்்தபா்டரபு எண:  9965503593

கட்டுனரயாளர்கள்
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்கடநதை மினனேதைழுக்கானே வாச்கர்்களின ்கருததுக்கள்

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!

அனபுள்ே ஆசிரியருககு,

அகரிசகதி இ்தழில் வரும் ்கடடுளர்கள் 
நனறபா்க இருககினறனெ. விவசபாயி்களின 
ள்டடி்கள், அனு்வங்கள் இனனும் 
்்தபா்டர்நது ்வளியி்ட ளவணடுகிளறன. 
அள்தள்பால அகரிசகதியின ளவேபாண 

விளே்்பாருளே ச்நள்த்ப்டுத்தும் 
நனமுயறசி ் ்தபா்டர்நது சிறக்க வபாழ்த்துக்கள். 
நீர ்்தபா்டர, ்சுளை்ப புரடசி ்்தபா்டர, மீம் 
ைறறும் அடளவஸ் ஆறுமு்கம் வபாச்கர்களி்டன 
ஆரவத்ள்த தூணடும் வள்கயில் உள்ேது. 

-  க. காைராஜ், உளுநதூர்வபடமட.
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்கார்டூன வழி ்வளாண்ம
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வொ. ஹரிஹரன
இளநிமல வெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்னஞெல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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்பனைப்பாளர்  
ல.மீனோ, உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ் ்பதமாவதி 
வதாடடக்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

மின்னஞெல்: l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீனோ
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அனபுள்ே வபாச்கர்களுககு 
வணக்கம்,

அகரிசகதியின ்க்ட்ந்த 
மினனி்தழ்்கள் ் ல்ளவறு ்தர்ப்ட்ட 
வபாச்கர்களி்டம் ்சனறு 
ளசர்நதுள்ேது. அகரிசகதி 
மினனி்தழ் துவஙகி 3 ைபா்தங்களே 
்வறறி்கரைபா்க ்க்ட்நதுள்ேது.

விவசபாயம் இளணய்தேம் 
ைறறும் விவசபாயம் ் சயலி துவஙகி 
ஆறு ஆணடு ்கபாலம் முடி்நது ஏழபாம் 
ஆணடில் அடி எடுத்து 
ளவத்திருககிளறபாம். ்்தபா்டர்நது 
எங்களே ளைம்்டுத்திக ் ்கபாள்ே 
உறுதுளணயபாய் உள்ே வபாச்கர்கள் 
ைறறும் ்யனெபாேர்களுககு நனறி. 
உங்களுள்டய ச்நள்த்கங்களே 
எங்களின மு்க்ப்க்கம் அல்லது 
மினனெஞசல் அல்லது அளலள்சி 
வபாயிலபா்கவும் ள்கட்கலபாம், 
ச்நள்த்கங்களுககு ளவேபாண 
வல்லுநர்களி்டம் ்தில் ்்றறு 
தீரவு்களே வழஙகுகிளறபாம்.

ஒவ்்வபாரு வபாரமும் 
்வள்ளிகிழளை ்கபாளல 6 ைணிககு 
www.vivasayam.org எனற 
எங்கேது இளணய்தேத்திலும் 
ைறறும் விவசபாயம் ்சயலியிலும் 

மினனி்தளழ ் வளியிடுகினளறபாம். 
எனெளவ எங்கேது ்சயலிளய 
்தரவிறக்கம் ் சய்து ளவத்திரு்ந்தபால் 
அதுளவ உங்களுககு இ்தழ் 
்வளியபாவள்தயும் ைறற 
ளவேபாணளை சபார்ந்த 
்சய்தி்களேயும் அறிவி்பபில் 
்கபாடடும். இ்தனமூலம் நீங்கள் 
எளிதில் எங்கேது மினனி்தளழ 
்டிக்க ைறறும் பின்றற முடியும். 
விவசபாயி்களும், ளவேபாண 
ைபாணவர்களும், விஞஞபானி்களும், 
ள்ரபாசிரியர்களும், ளவேபாண 
்்தபாழில் முளனெளவபார்களும் 
்்தபா்டர்நது அகரி சகதி இ்தழுககு 
்தங்களுள்டய ்கருத்துக்கள், 
்கடடுளர்கள் ைறறும் விேம் ர்ங்களே 
வழஙகி எங்களே 
ளைம்்டுத்திக்்கபாள்ே உ்தவுைபாறு 
ள்கடடுக்்கபாள்கிளறன.

ஆசிரியர் ெக்கம்

- சிற்ப்பாசிரியர, அகரி சகதி.


