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மலர் வணிகத்தில் புதிய வணிக நிறுவன முயற்சிகள்

ஒருங்கிணைந்த ககோணை கணைக் கட்டுப்ோடு

உயர்்்தோழில்நுட்் க்தோட்்டக்கணலயில் 
்ோதுகோக்கப்ட்்ட சோகு்டியின் ் வற்றிக் கண்த



2இதழ் - 17, ஆவணி

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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நைது நபாடடில் 95% ்யிர்கள் வயல் 
்வளி்களிளலளய உற்த்தி 

்சய்யப்டுகினறனெ. இதில் சில 
்யிர்களே எல்லபாவி்த ்தட்்வட்  
சூழ்நிளல்களிலும் வேரக்க இயலபாது. 
்ருவைளழயும் சில சையங்களில் 
்்பாய்த்துப ள்பாவ்தபால் விவசபாயி்கள் 
்்ருைேவில் நஷ்டம் அள்டகினறனெர. 
இள்தத் ்தடுக்களவ ஒரு புதிய 
்்தபாழில்நுட்ம் ்கண்டறியப்டடுள்ேது. 
அதுளவ ் சுளைக குடில் ் ்தபாழில்நுட்ம் 
ஆகும். வேர்ந்த நபாடு்கேபானெ இஸ்ளரல், 
ஸ்்்யின, ் ந்தரலபா்நது, சவுதி அளரபியபா 
மு்தலிய நபாடு்களில் இத்்்தபாழிலில்நுட்ம் 
பின்றறப்டுகிறது.

்சுளைக குடில் ்்தபாழில்நுட்ம் 
என்து ்யிர்களுககு சபா்த்கைபானெ 
சுறறுபுறச சூழளல வழஙகுவள்தயபாகும். 
்கபாறறு, குளிர, ைளழ, அதி்கப்டியபானெ 
சூரிய ஒளி, அதி்க ்வப்நிளல, பூசசி 
ைறறும் ளநபாய் ்தபாககு்தல்்களிலிரு்நது 
்சடி்களே ்பாது்கபாக்க இ்ந்த 
்்தபாழில்நுட்ம் உ்தவுகினறது.

பசுமைக் குடில் எனபது 
என்ன?

்சுளைக குடில் என்து ஒளி 
ஊடுருவககூடிய (அ) பிேபாஸ்டிக 
கூளரயினெபால் ள்பாரத்்தப்ட்ட 
அளைப்பாகும். இ்ந்தக கூ்டபாரத்தினுள் 
்யிர வேரசசி ைறறும் விளேசசலுககுத் 
ள்தளவயபானெ ்தட்்வட் நிளல எளிதில் 
கிள்டககும். ்கரியமிலவபாயு 
உள்புறத்திளலளய ்தஙகி விடுவ்தபால் 
்தபாவபாரத்தின ஒளிச ளசரகள்கககு 
அதி்கப்டியபானெ ்கரியமிலவபாயு 
கிள்டககிறது. இ்தன மூலம் ் யிர்களில் 
5 மு்தல் 10 ை்டஙகு அதி்க ஒளிசளசரகள்க 
நள்ட்்றுகிறது. இ்தன ்கபாரணைபா்க 
விளேசசல் அதி்கைபா்கவும், ்தரைபானெ 
விளே்்பாருள்்களும் கிள்டககினறனெ. 
ளைலும், ைணணிலிரு்நது ஆவியபாகும் 
நீரும் உள்புறத்திளலளய ்தஙகி விடுவ்தபால் 
ஈரப்்தமும் அதி்கைபாகிறது. குளற்ந்த 
நீரப்பாசனெளை ள்தளவப்டும். ்சபாடடு 
நீரப்பாசனெம்  முளறயில் நீரப்பாசனெம் 
்சய்வது மி்கவும் சிற்ந்த முளறயபாகும்.

்சுணமக்  குடில் ் ்தோழில்நுட்்ம்

்்தோழில்நுட்்ம்



5இதழ் - 17, ஆவணி

பசுமை குடில் கட்டமைப்பு:
அவரவர ள்தளவககு ஏற் ் சுளை 

குடில் ்கட்டளைபபு ைபாறு்டும். இதில் 
மூனறு பிரிவு்கள் உள்ேனெ.

1) குமைநத ைதிப்பு (அ) 
குமைநத நுடப பசுமைக்கூ்டம்:

்கட்டளைபபுககு மூஙகில், 
ைரக்கடள்ட்கள் மு்தலியவறளற 
்யன்டுத்்தலபாம். இதில் ்தபானியஙகி 
சிறபபு ்கருவி்கள் எதுவும் இருக்கபாது. 
ளைலும் ்வப்ம் ைறறும் ்கபாறறின 
ஈரப்்தத்ள்த ்கடடுப்டுத்தும் நுட்ம் 
ளவக்கப்டடிருககும். இது 
குளிர்கபாலத்தில் ்யிர்களுககு ஏறற 
சுறறுபுறத்ள்த ஏற்டுத்தும்.

2) மிதநுடப பசுமைக்கூ்டம்:
இதில் ்கட்டளைபபுககு இரும்பு ்தபாது 

பூசப்ட்ட ்கம்பி்கள் ்யன்டுத்்தப 
்டடிருககும். ் ்ரும்்பாலபானெ விவசபாயி்கள் 
குளற்ந்த மு்தலீடு ைறறும் ்தபானியக்க 

முளறயில் இயஙகும் ்கருவி வசதி்களேளய 
விரும்புகினறனெர.  

இதில் ்வப்சசீர நிளல ்கருவி 
ைறறும் ்வப்த்ள்த ்வளி 
ளயறறும் விசிறி ் ்பாருத்்தப்டடிருககும். 
இம்ைபாதிரி கூ்டம் வறண்ட  நில ் குதிககு 
ஏறற்தபா்க இருககும்.

3) உயர்நுடப கூ்டம்:
இதில் ்வப்ம், சூரிய ஒளி, 

்கரியமிலவபாயு அேவு, ்கபாறறின ஈரப்்தம், 
நீரத்ள்தளவ மு்தலியவறளற ்கடடுப்டுத் 
தும் ்கருவி்கள் ் ்பாருத்்தப்டடிருககும்.

குடில் அமைக்கும் முமை:
  ள்தபாட்டத்தில் கிழககு ளைற்கபா்க 

குடிளலயும், வ்டககு ்்தற்கபா்க ்பாத்தி 
்களேயும் ‘ஏளரபா ள்டனெமிக’ முளறயில் 
அளைக்க ளவணடும். அப்்பாழுது ்தபான 
்யிர்களுககு ள்பாதுைபானெ ்கபாறறு வசதி 
கிள்டககும். நிழலுககு ்்கபாசுவளல 
்யன்டுத்துவ்தன மூலம் ்தட்்வட் 
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்கடடுளரயபாேர

நிளலளயக ்கடடுப்டுத்்தலபாம். நுணணீர 
்்தளிப்பான மூலம் ் னிபபுள்க ள்பானறு 
சிறு து்கள்்கேபா்க ்தணணீர ் ்தளிக்கப 
்டுவ்தபால் 4 டிகிரி ்வப்நிளல வளர 
குளறக்கப்டுகிறது.

பசுமை குடில் அமைப்பதின 
நனமைகள்:

 குடிலின உள்்கட்டளைப்பால் ் யிரில் 
சரியபானெ ஈரப்்தத்து்டன ஒளிசளசரகள்க 
நள்ட்்றுகிறது. வயல் ்வளியில் 5 
ஏக்கரில் எடுககும் ை்கசூளல குடிலுககுள் 
ஒளர ஏக்கரில் எடுக்கலபாம்.

1)  ்கடடுப்டுத்்தப்ட்ட சூழலில் 
்யிர்கள் வேரவ்தபால் ்யிர்களுககு 
எவ்வி்த ளச்தமும் இருக்கபாது.

2)  ஆணடு முழுவதும் ்யிர 
்சய்யலபாம். ் ருவத்ள்த எதிர்பாரத்து 
்கபாத்திருககும் அவசியம் இல்ளல.

3) பூசசி்கள் ைறறும் ளநபாய்்கள் ் ்ருைே 
வில் ்கடடுப்டுத்்தப்டுகிறது.

4) ்தரைபானெ ்கபாய்்கறி, ்ழம், கீளர 
வள்க்களே சபாகு்டி ்சய்யலபாம்.

5) ை்கசூல் 5 ை்டஙகு அதி்கரிககும். 
விவசபாயி்களின வருவபாய் 
அதி்கரிககும்.

6) குளற்ந்த ்கபாலத்தில் ்யிர்கள் 

்சழித்து வேரும்.

7) நுணணீர ்பாசனெ முளற பின்றறுவ 
்தபால் நீரத்ள்தளவ குளறயும்.

8) ்சயறள்க உரங்கள், ரசபாயனெ 
பூசசிக்்கபால்லி்கள் ்யன்டுத் 
்தபாைல் இயறள்க முளறயில் அதி்க 
விளேசசல் ்்றலபாம்.

பசுமைகுடிலில் என்ன பயிர்கள் 
ெளர்க்கலாம்?

்ப்பாளி, ்தரபூசணி, ் வள்ேரிக்கபாய், 
பீனஸ், ்கத்்தரிக்கபாய், ் வணள்டக்கபாய், 
மிேகு, ள்கரட, இஞ்சி, ைஞ்சள், 
முடள்டள்கபாஸ், ்வங்கபாயம், மிே்கபாய், 
்தக்கபாளி, ்பா்கற்கபாய், கீளர வள்க்கள் 
ைறறும் பூ வள்க்களில் ைல்லிள்க, ளரபாஸ், 
ஆரககிட மு்தலியனெ.

்தமிழ்நபாடு ள்தபாட்டக்களலத்துளற 
்சுளைக குடில் அளைககும் 
விவசபாயி்களுககு 50% ைபானியம் 
வழஙகுகிறது. ் சுளை குடில் திட்டத்தின 
்யளனெ அளனெத்து விவசபாயி்களும் ் ்ற 
ளவணடும் எனகிற அடிப்ள்டயில் 
இம்ைபானியம் வழங்கப்டுகிறது. இ்தன 
மூலம் விவசபாயி்களின வபாழ்வபா்தபாரம் 
உயரும். வறடசி ஆனெ இ்டங்களிலும் 
நிளற்ந்த விளேசசல் ்கபாணலபாம். 
இள்தப்றறிய ்த்கவல் அறிய ைபாவட்ட 
ள்தபாட்டக்களலத்துளற, ந்பாரடு வஙகி 
மு்தலிய இ்டங்களே அணு்கலபாம்.

க.பா.சந்திரரூபினி, 
இளநிமல வெளாணமை ைாணவி, 
அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம்,  

மின்னஞ்சல்: visitkbc@gmail.com
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உல்கத்தில் நபாம் ் சய்யும் எ்ந்த்வபாரு 
்சயலபா்க இரு்ந்தபாலும் அ்தறகு 

நனளை தீளை எனறு இரணடு ் க்கங்கள் 
்கட்டபாயம் இருப்து்தபான உல்க நியதி. 
அப்டித்்தபான ்சுளைபபுரடசிககும். 
்சுளைப புரடசி ஆரம்பித்்த ்கபாலத்தில் 
இரு்நள்த அ்தறகு வ்ந்த வரளவறபு்களுககு 
ஈ்டபா்க எதிரபபு்களும் வ்ந்தனெ.

ைனி்தனுககும் ளவேபாணளைககுைபானெ 
்்தபா்டரபு ஆயிரம் ஆணடு்களேபா 
இரண்டபாயிரம் ஆணடு்களேபா ் ்கபாண்டது 
கிள்டயபாது. ் த்்தபாயிரம் ஆணடு்கேபா்க, 
அ்தபாவது ்கபாடு ளைடு்கேபா்க அளல்நது 
திரி்நது ்்கபாணடிரு்ந்த ைனி்தன 
விவசபாயத்ள்தக ்கறறுக்்கபாண்ட பினனெர 
ஒளர இ்டத்தில் குழுக்கேபா்கத் ்தஙகி 
உறவபா்ட ஆரம்பித்்தபான. அ்தனபின ்தபான 
ைனி்தர்களுககு இள்டளய குடும்்க 
்கட்டளைபபும் அள்தச சபார்ந்த ஒரு சமூ்கக 
்கட்டளைபபும் உருவபானெது. ்்கபாஞ்சம் 
்்கபாஞ்சைபா்க ைனி்தன நபா்கரீ்கத்ள்தக 
்கறறுக்்கபாணடு இனறு இ்ந்த இ்டத்தில் 

வ்நது நிறகிறபான. இ்ந்த நீண்ட ்நடிய 
்யணத்தின ் ்தபா்டக்கம் ளவேபாணளையில் 
இருத்ள்த ்்தபா்டஙகுகிறது. அ்தனெபால் 
ளவேபாணளைளய ஒரு ் ்தபாழிலபா்களவபா 
்கபாலத்தின ்கட்டபாயத்தில் ்கறறுக்்கபாண்ட 
ஒரு ் ழக்கைபா்களவபா நபாம் எடுத்துக்்கபாள்ே 
முடியபாது. ளவேபாணளை ைக்களின 
்கலபாசசபாரத்தில் ஒரு ் குதி. அ்தனெபாளலளய 
அதில் ைனி்தர்கள் அவர்கள் ள்தளவக்கபா்க 
ைபாறறும் ்சுளைப புரடசி ள்பானற 
யுகதி்களேப ் ல இயறள்க ஆரவலர்கள் 
எதிரகினறனெர.

எப்டி ் ல உயரினெங்கள் ் ல ்கபாலக 
்கட்டங்களில் உணவு ்றறபாககுளறக 
்கபாரணைபா்க அழி்நதுவிடடிருககிறள்தபா, 
அள்தள்பால ைனி்தனும் எனளறபா 
அழி்நதிருக்க ளவணடியவன. ஆறபாம் 
அறிளவ ளவத்துக்்கபாணடு அழிவில் 
விளிம்பில் இரு்நது ்தபபித்துக்்கபாணடு 
விட்டபான.

அ்தபாவது ்ல ்கபாலைபா்க 

வைலோற்றுப ் க்கங்கள்

்சுணமப புைட்சி - வைமோ? சோ்மோ?

்குதி-6
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விவசபாயி்களின ள்கயில் இரு்ந்த 
விவசபாயம் ளவ்றபாரு ்தேத்திறகு 
எடுத்துச ்சல்லப்டுகிறது. விவசபாயி 
அவனுக்கபானெ விள்த்களேத் ்தனனுள்டய 
நிலத்திளல உற்த்தி ் சய்துக்்கபாள்ளும் 
முளற ைபாறி அரசு ்தரும் விள்த்கள் 
்யன்டுத்தும் முளறககு ைபாறியது இ்நதிய 
விவசபாயம்.

நபாரைன ள்பாரலபாக உருவபாககிய 
HIGH YIELDING VARIETIES 
உணளையபா்க அ்ந்தப ் ்யருககு ஏறறள்த 
கிள்டயபாது எனறு சூழலியலபாேர வ்ந்தனெபா 
சிவபா. அவரது The Violence of the 
Green Revolution புத்்த்கத்தில் 
்கபாட்டைபா்க எழுதுகிறபார. அளவ 
உணளையிளலளய High Yielding 
Varieties (HYV) கிள்டயபாது. அதி்க 
உற்த்தித் ்தரககூடிய விள்த எனறபால் 
அது ஒரு சபா்தபாரணைபானெ இயறள்க 
சூழ்நிளலயில் அப்டிப்ட்ட உற்த்திளய 
்தர ளவணடும். ஆனெபால் இ்ந்த விள்த்களின 
உற்த்திக்கபா்க அ்தன சூழல் 
ைபாறறப்டுகிறது. எவ்வேவு சத்து 
ைணணில் இருக்க ளவணடும் எனறு 
ஆரம்பித்து எவ்வேவு நீர ்பாய்சச 
ளவணடும் எனறு வளர அ்ந்த விள்தக்கபா்க 
நிரணயிக்கப்டுகிறது. இ்தன ்கபாரணைபா்க 
ைபாறறப்டும் அ்ந்தச சூழல் இயறள்கககு 
முரணபா்க ைபாறிபள்பாகிறது. எனெளவ இது 
High Responsive Varieties, அ்தபாவது 
நபாம் ்கட்டளைககும் ரசபாயனெ சூழலுககு 
ஏற் விளேசசல் ்தரும் விள்த்கள் 
எனகிறபார வ்ந்தனெபா சிவபா.

ளைலும் இ்ந்த விள்த்கள் 

உருவபாக்கப்ட்ட ்கபாரணங்கள் நைகள்க 
்்தரியும். உற்த்திளய ்்ருககுவது 
ைடடுளை மு்தல் ளநபாக்கைபா்க 
இரு்நதிருககிறது. இ்தனெபால் ளநபாய் ைறறும் 
பூசசி ்தபாககு்தல் ்றறிப ்்ரி்தபா்கக 
்கவனிக்கப்்டவில்ளல. இ்தனெபால் இ்ந்த 
விள்த்களில் இரு்நது விளேயும் ் யிர்கள் 
்்ரும் ளநபாய் ைறறும் பூசசி ் ்தபாறறுககு 
ஆேபாகினெ. இது ஒடடு்ைபாத்்த உணவு 
சஙகிலியிலும் புதிய ைபாறறங்களே 
ஏற்டுத்தியது.

்கரும்புள்ளி ்சவ்வணடு, ்சளச 
்்கபாம்புப புழு, ்தத்துபபூசசி உட்்ட 56 
வள்கயபானெ ்நல் ்யிளர ்தபாககும் 
பூசசி்கள் அளனெத்தும் ் சுளைப புரடசிககுப 
பினனெரப ் ரவ ஆரம்பித்்தள்த. அ்தபாவது 
இ்ந்தப பூசசி்கள் நம்முள்டய ் பாரம்்ரிய 
்நல் வள்க்களில் எ்ந்த்வபாரு 
்பாதிபள்யும் ஏற்டுத்்தபா்த வணணம் 
அ்ந்த வள்க்கள் ்தங்களேத் ்த்கவளைத்து 
உறுதியபா்க இரு்ந்தனெ. ஆனெபால் இபள்பாது 
இ்ந்தப பூசசி்களின வீரியத்ள்தப 
்யிர்கேபால் ்தபாங்க முடியபா்த சூழ்நிளலயில் 
அ்ந்தப பூசசி்களே விரட்ட ரசபாயனெ 
பூசசிக்்கபால்லி்கள் ் யன்பாடு அதி்கைபா்க 
ஆகிறது. இத்்தளனெ ஆணடு்கேபா்க 
இயஙகி வ்ந்த இ்ந்த வடிவத்தில் 
ைபாறறங்கள் ஏற்டுகிறது.

இப்டி ைணணில் ் ்தளிக்கப்டும் 
ரசபாயனெங்கள் அப்டி ைணளண 
எனனெ்தபான ்சய்துவி்டபள்பாகிறது. 
அடுத்்தத் ்்தபா்டரில் ்பாரபள்பாம்...

-வதா்டரும்...

ர.சிவக்குமார், 
இளைறிவியல் வெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர்,

அணணபாைளலப ்ல்்களலக்கழ்கம்,  
மினனெஞ்சல்: aamorsk3210@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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பருத்தி ஒரு ் ணப ் யிரபாகும். ் ருத்தி 
இளழ்கள் ைடடுைல்லபாைல் அ்தன 

முழுச ்சடியும்  ்ல்ளவறு வள்கயில் 
்யன்டுத்்தப்டுகிறது. ்ருத்தியில் 
்வரடிசிலியம் வபா்டல் ளநபாய் மி்க 
முககியைபானெது. அ்ைரிக்கபா, ரஷயபா 
ள்பானற நபாடு்களில் அதி்கைபா்கக 
்கபாணப்டும் இ்நளநபாய், இ்நதியபாவில் 
்தமிழ்நபாடு, ஆ்நதிரபா, ்கரநபா்ட்கபா, 
ை்கபாரபாஷடிரபா ள்பானற ைபாநிலங்களில் 
்ரவலபா்கக ்கபாணப்டுகிறது. இ்நளநபாயி 
னெபால் ்ருத்தி ை்கசூல் குளறவள்தபாடு, 
்ருத்தி இளழ்களின ்தரமும், ்லமும் 
குளறகிறது. தீவிர நிளலயில் இ்நளநபாய் 
100 ச்தவீ்த உற்த்திளயயும் ் பாதிக்கக 
கூடியது. ்ருத்தியில் ்வரடிசிலியம் 
வபா்டல் ளநபாயும் அ்தன ளைலபாணளை 
முளற்கள் ்றறியும் ்கபாணள்பாம்.

வநாயக்காரணி
இ்நளநபாய் ்வரடிசிலியம் ்டபாலிளய 

எனற ஒரு வள்கப பூசணத்்தபால் 
ஏற்டுகிறது. இபபூசணத்தின இளழ்கள் 
நிறைறறும், குறுககுச சுவர்களேக 
்்கபாணடும், திசுவளற்களின இள்டளயயும், 
திசுவளற்களின ஊள்டயும் ்கபாணப்டும்.

வநாயின அறிகுறிகள்
இ்நளநபாய் விள்தத்்த சுைபார 3 

ைபா்தங்களுககுப பினனெர, ் யிர பூத்துக 
்கபாய்ப பிடிககும் ்ருவத்தில் ்தபான 
்்ரும்்பாலும் ள்தபானறும். ளநபாயின மு்தல் 
அறிகுறி, இளல்களில் ்லவி்த 
சுருக்கங்கள் ்கபாணப்டுவள்தபாடு, 
இளல்களின விளிம்பிலும் குறிப்பா்க 
நரம்பு்களின இள்டப்குதியிலும் இேம் 

்ருத்தியில் ் வர்டிசிலியம் வோ்டல் க�ோயும் 
அ்தன் கமலோணணம முணைகளும்

க�ோய் கமலோணணம

இமலகளில் வநாயின அறிகுறிகள் வதனப்டல் 
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ைஞ்சள் நிறைபா்க ைபாறும். நபாேள்டவில் 
இப்குதி்கள் ்ழுபபு நிறைபா்க ைபாறிக  
்கரி்நதுவிடும். பினனெர அ்ந்த இளழ்கள் 
முழுவதும் ்கரி்நது உதிர்நதுவிடும். 
ளநபாயின அறிகுறி்கள் மு்தலில் ் சடியின 
அடிப்பா்கத்திலுள்ே இளல்களில் ள்தபானறி, 
பினனெர ளைறப்பா்கத்திலுள்ே இளல்களும் 
்தபாக்கப்டடு, ் ்ரும்்பாலபானெ இளழ்கள் 
உதிர்நது விடும். ்தபாக்கப்ட்டச  ் சடியின 
நுனிப்பா்கத்தில் ைபாத்திரம் சில, 
சிறுத்துபள்பானெ, ்வளிறிய இளல்கள் 
்கபாணப்டும். ்தபாக்கப்ட்டச ் சடி்களிலுள் 
ேப பூக்களும், பிஞ்சுக்கபாய்்களும் 
உதிர்நதுவிடும். ஆனெபால் ளநபாய்த் 
்தபாககியச ்சடி்கள் முழுவதும் ்கரி்நது, 
ைடி்நது விடுவதில்ளல.

ளநபாயுறறச  ்சடியின, ்தணடின 
ளைல்்டள்டளய உரித்துப்பாரத்்தபால் இேம் 
சிவபபு அல்லது ் ழுபபு நிறகள்கபாடு்கள் 
அல்லது கீறறுக்கள், ளவர, ்தணடு, 
இளலக்கபாம்பு ஆகிய ்பா்கங்களில், 
விடடுவிடடுத் ்்தன்டும். 
்தணடுப்பா்கத்ள்த நீேவபாககில் பிே்நதுப  
்பாரத்்தபால், சபாறறுககுழபாய்த் 
்்தபாகுதியிலும், இவ்வபாறபானெ இேம் 
சிவபபு அல்லது ் ழுபபு நிறக கீறறுக்கள் 
்்தபா்டரசசியபா்களவபா அல்லது 
விடடுவிடள்டபா, ்தணடுப ்பா்கத்திலும், 

ளவரப்பா்கத்திலும் ்்தன்டும்.

வநாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ை 
காலநிமலகளும்

இ்நளநபாயபானெது ் ்ரும்்பாலும், நீண்ட 
்கபாலம் முளேபபுத்திறன ைபாறபாைல் 
நிலத்தில் கி்டககும் நுணணிய இளழ 
முடிசசுக்கள் மூலைபா்கப ் ரவககூடியது. 
விள்த்களின ளைலுள்ே ்ஞ்சின ளைல் 
ஒடடிக்்கபாணடிருககும் இளழ 
முடிசசுக்கள் மூலைபா்கவும் ளநபாய் 
்ரவககூடியது. வயலில் ்தபாக்கப்ட்டச 
்சடியின ளவர்கள், ளநபாய்த்  ்தபாக்கபா்த 
அடுத்துள்ேச ் சடி்களின ளவர்களு்டன 
்்தபா்டரபு ்்கபாள்ளும்ள்பாதும், ளநபாய் 
்ரவககூடும்.

இ்நளநபாய் ்தக்கபாளி, ்கத்்தரி, 
புள்கயிளல, சூரிய்கபா்நதி, 
உருளேககிழஙகு, மிே்கபாய் ள்பானற 
்ல்ளவறுப ் யிர்களேயும் ்தபாக்கககூடியது. 
நவம்்ர - டிசம்்ர ைபா்தங்களில், ் வளிபபுற 
்வப்நிளல 15 - 200 ்ச.கி. 
இருககும்ள்பாது, ளநபாயின ்தபாககு்தல் 
அதி்கைபா்கக ்கபாணப்டும். ்தளழசசத்து 
அதி்கைபா்க இடும்ள்பாது ளநபாயின தீவிரம் 
அதி்கைபா்கக கூடும்.

வெரின உடபகுதியில் பழுப்பு நிைக் கீற்றுக்கள் வதனப்டல்  
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வநாயத் தாக்கப்பட்ட ெயலின வதாற்ைம்  
வநாயக்கடடுப்பாடு

உழவியல் முமைகள்  : 
 ளநபாய்த் ்தபாக்கபா்த வயல்்களிலிரு்நது, 

்தரைபானெ விள்த்களே, விள்தப் 
்தறககுத் ள்தர்ந்்தடுக்க ளவணடும். 

 அறுவள்டககுப பினனெர வயலில் 
்கபாணப்டும் ்பா்கங்களே 
அபபுறப்டுத்தி அழிக்க ளவணடும். 

 ளநபாய்த் ்தபாக்கபா்த ளவறுப 
்யிர்களேக்்கபாணடு, நீண்ட்கபால 
்யிர சுழறசி ்சய்ய ளவணடும். 

 நிலத்துககுத் ்தளழ உரங்கேபானெ, 
்்தபாழு உரம், ்கம்ள்பாஸ்ட ள்பானற 
வறளற இடுவ்தபால் ளநபாய்க 
்கபாரணிளய ்கடடுப்டுத்்தலபாம். 

விமத சிகிச்ம்ச ைற்றும்  
ைருநது சிகிச்ம்ச

(i)  ஒரு லிட்டர ்தணணீருககு 

்கபார்ன்டசிம் - 1 கிரபாம் எனற 
விகி்தத்தில் ்கல்நது, ளநபாய்த் 
்தபாககியச ்சடி்கள் ைறறும் 
அவறளறச சுறறியுள்ேச ் சடி்களின 
அடித்்தணடுப்பா்கம் ைறறும் 
ளவரப்பா்கத்ள்தச சுறறியுள்ே ைண 
நளனெயுைபாறு ஊறற ளவணடும். 

(ii) இேம் ்சடி்களின ளநபாய் எதிரபபுத் 
திறளனெ அதி்கரிக்க, விள்தத்்த 2 - 
3 ைபா்தத்தில், ஏக்கருககு ்்பாட்டபாஷ 
7.5 கிளலபா ைறறும் யூரியபா - 5 கிளலபா 
எனற விகி்தத்தில் 400 லிட்டர 
்தணணீரில் ்கல்நது, ்சடி்களின 
்தளழப்குதியின ளைல் ்கபாளல 
ளவளேயில் ்்தளிக்க ளவணடும்.

வநாய எதிர்ப்புத் திைன 
வகாண்ட இரகஙகள்

சுஜபா்தபா, சி.பி.எஸ்.156 ள்பானற 
இர்கங்களே இ்நளநபாய் அதி்கம் 
்தபாககுவதில்ளல.

கு.விக்்னேஷ்,
தாெர வநாயியல் துமை ைாணெர், 

அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம், அணணாைமல நகர்-608002 
வதா்டர்பு எண: 8248833079

மின்னஞ்சல் : lakshmikumar5472@gmail.com

கட்டுரரயாளர்
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க�ோளர உலகின ளைபாசைபானெ 
்களே்களில் ஒனறபா்க  ்கரு்தப 

்டுகிறது. உல்்கஙகிலும் 90ககும் 
ளைற்ட்ட நபாடு்களில் ள்கபாளர இருப்்தபா்க 
ஆய்வு முடிவு்கள் கூறுகினறனெ. இது 
அளனெத்து வள்கயபானெ ைணணிலும் 
வேரகிறது. ்யிரி்டப்ட்ட வயல்்கள் 
(குளற்ந்தது 50 ் வவ்ளவறு ் யிர்கள்), 
சபாளலளயபாரங்கள், ளைய்சசல் நிலங்கள், 
ஆறறங்களர்கள், நீரப்பாசனெத் ்த்டங்கள் 
ைறறும் இயறள்க ்குதி்கள் உள்ளிட்ட 
்ல்ளவறு வள்கயபானெ வபாழ்வி்டங்களில் 
ள்கபாளரளயக ்கபாணலபாம். இவறறில் 
்யிரி்டப்ட்ட வயல்்களேத் ்தவிர ைறற 
வபாழி்டங்களில் ் ல்லினெத்்தனளை ைறறும் 
ைறற ்தபாவர ள்பாடடி்கேபால் ள்கபாளரக 
குளற்நது ்கபாணப்டும். ள்கபாளரயில் 
பூஙள்கபாளர, வட்டகள்கபாளர ைறறும் 
ள்கபாளரககிழஙகு எனெ ்ல வள்க்கள் 
உணடு. பூஙள்கபாளர ் நல் வயல்்களில் 
அதி்கைபா்க ்கபாணப்டும். இவறறில் 
்்ரும்்பாலபானெ இ்டங்களில் ்கபாணப்டும் 
ைறறும் ்கடடுப்டுத்்த ்கடினெைபானெ 
ள்கபாளரககிழஙகு ்றறி ்பாரபள்பாம்.

ொழ்க்மகச் சுழற்சி
ள்கபாளரயின வபாழ்கள்கச சுழறசி 

ஒரு கிழஙகின நுனி ்ைபாடடின 
வேரசசியு்டன ் ்தபா்டஙகுகிறது. இளவ 
ஒரு சஙகிலித்்்தபா்டர ள்பால 

ைணணுக்கடியில் ்்டரகிறது. ஒரு 
கிழஙகிலிரு்நது மூனறு அல்லது அ்தறகு 
ளைலபானெ எணணிகள்கயில் கிழஙகிளனெ 
உற்த்தி ்சய்கிறது. இதிலிரு்நதும் 
்தளிர்கள் வ்நது கிளேச சஙகிலி்கள் 
உருவபாகிறது. இளவ ைணணுக்கடியில் 
ஒரு விரிவபானெ வளலபபினனெளல 
உருவபாககுகிறது. இ்தறகிள்டயில் புதிய 
துளிர்கள் ள்தபானறிய 3-8 வபாரங்களுககுள் 
நனறபா்க வேர்நது பூக்களே 
உருவபாககுகினறனெ. ள்கபாளரககிழஙகில் 
உறக்க நிளல (dormancy) மி்க 
முககியைபானெ ஒனரபாகும் ைறறும் இது 
குளற்ந்தது 7 ஆணடு்கள் நீடிககும். 
ைணணிளனெ உழும்ள்பாது வளலயளைபபு 
சிள்தக்கப்டடு, துணடுத் துண்டபாகி 
்தனித்்தனியபாகிறது. ளைலும் இளவ 
வேரசசிளயயும் தூணடுகிறது. உழவு 
உ்்கரணங்கள், ் ணளணக ்கருவி்கள் 
மூலமும் கிழஙகு்கள் ் ரவுகிறது. விள்த 
மூலம் ்ரவுவது ்்பாதுவபா்க 
முககியைறற்தபா்கக ்கரு்தப்டுகிறது.

ஒருஙகிமணநத  
கமளக் கடடுப்பாடு

ள்கபாளர ்களே்கள் ்கடினெத்்தனளை 
்்கபாணடிருப்்தபால் மி்க விளரவில் 
இளவ்களே நீக்க முடியபாது. ள்கபாளர 
ைணடியுள்ே வயலில் இக்களேளய 
ளைலும் ் ரவ வி்டபாைலும், நபாள் ள்பாககில் 

கணை கமலோணணம

ஒருங்கிணைந்த ககோணை கணைக் கட்டுப்ோடு



13இதழ் - 17, ஆவணி

இ்தன வீரியத்ள்த குளறத்தும் சிறு்கச 
சிறு்க இ்தன எணணிகள்களயக 
குளறத்துக ்்கபாணடு வர ளவணடும். 
இ்தறகு ஒருஙகிளண்ந்த முளறயில் 
திட்டம் வகுப்து சிற்ந்தது.

 ள்கபாள்ட உழவு ்சய்வ்தன மூலம் 
கிழஙகு்களே ைண ளைல்ைட்டத்திறகு 
்்கபாணடு வ்நது சூரிய ்வப்த்தில் 
்கபாய ளவத்்தல்

 ்யிர சுழறசி முளறளயக ்கள்டபபிடித் 
்தல் - ்பாசனெ நீர வசதியுள்ே 
நிலங்களில் ளசறறுழவு ் சய்து ் நல் 
்யிரிடுவ்தபால் இக்களே்களே 
ஓரேவிறகு ்கடடுப்டுத்்தலபாம்.

 ்யிர வரிளசயபா்க உள்ே நிலங்களில் 
இள்ட உழவு அடிக்கடி ்சய்்தல்

 ்யிருககு ளைலுரமிடும் ள்பாது ்யிர 
வரிளசககு அருகில் சீரபா்க இடுவது 
நல்லது. இ்தனெபால் வரிளசககு 
இள்டயில் வேரும் ள்கபாளரப 
புல்லுககு உரம் ் சனறு வீணபா்கபாது.

 அ்டர்நது விளரவபானெ வேரசசி 
யுள்டய ்யிறு வள்க்களே, ்யிர 
வரிளச்களுககிள்டளய சபாகு்டி 
்சய்வ்களேக்்கபால்லி ைரு்நதிளனெ 
்யன்டுத்து்தல் ளவணடும்.

 ஊடுருவிச ்சல்லும் ்களே 
ைரு்நள்த வேரசசிப ்ருவத்தில் 
்்தளிப்்தபால் ைரு்நது இளல 
வழியபா்க உடகிரகிக்கப ்டடு 
வேரசசிப ் குதியபானெ இேஙகுருத்து 
ைறறும் ளவரின நுனிப்குதி ஆகிய 
வறளறத் ்தபாககி அழிககும்.

	ள்கபாளர ்கலபள்யிளனெ ்யன 
்டுத்துவ்தன மூலம் ள்கபாளரயிளனெ 
்வகுவபா்க குளறக்கலபாம்.
்யிரி்டப்டடுள்ே நிலங்களில் 

வேரும் ள்கபாளரளய ்கடடுப்டுத்்த 
ள்தளவயபானெ ்களேக்்கபால்லி்கள் மி்கவும் 
குளறவு. அவறறில் ளேளலபாசல்ஃபயூரபான 
மீள்தல் மி்க முககியைபானெ ஒனறு. ள்கபாளர 
முழுவதும் ஊடுருவி ் சயல்்டும் திறன, 
்களே்களின ் சளசயத்திளனெ அழித்து, 
்ழுபபு நிறைபா்க ைபாறறி, இறுதியபா்க 
்களேயபானெது ்கபாய்நது ள்பாகிறது.

பரிநதுமரக்கப்பட்ட பயிர் 
ைற்றும் ைருநது அளவு
்கரும்பு: ளேளலபாசல்ஃபயூரபான 

மீள்தல் ்்கபாண்ட ்களேக்்கபால்லிளய 
ஏக்கருககு 36 கிரபாம் எனற அேவில் 
150-200 லிட்டர ்தணணீரில் ் ்தளித்து 



14இதழ் - 17, ஆவணி

ள்கபாளரளயக ்கடடுப்டுத்்தலபாம். 
அளனெத்து ்களே்களும் ்கரும்பு வயலில் 
இருபபின ஏக்கருககு 400 கிரபாம் 
்ைடரிபூசன உ்டன, இ்தளனெ 
்யன்டுத்்தலபாம்.

ைக்கபாசளசபாேம்: விள்த ந்டவு 
்சய்்ததில் இரு்நது 21 நபாட்களுககு 
பிறகு ளேளலபாசல்ஃபயூரபான மீள்தல் 
ஏக்கருககு 36 கிரபாம் எனற அேவில் 
்யன்டு்தலபாம்.

இவ்வபாறு ்களே ைரு்நதிளனெ 
்்தபா்டர்நது ் ்தளிப்்தபால் கிழஙகு்களே 
முடி்ந்தேவு குளறக்கலபாம். எனெளவ 
ஒருஙகிளண்ந்த முளற்களே அவ்வப 
ள்பாது ள்கயபாணடு பிரசசிளனெககுரிய 
ள்கபாளர்களே ்கடடுப்டுத்துவது சிற்ந்தது.

கமளக்வகால்லி வதளிக்கும் 
வபாது வ்சயய வெணடியமெ

 ்ரி்நதுளரக்கப்ட்ட ் யிர்கள் ைறறும் 
அேவு்களில் ் யன்டுத்்த ளவணடும்

 ைணணில் ்தகு்ந்த ஈரப்்தம் 
முககியம்

 ஒரு ஏக்கருககு ள்தளவயபானெ 
ைரு்நது ைறறும் 150-200 லிட்டர 
்தணணீர.

 ்களேக்்கபால்லி ைடடும் ்தனியபா்க 

்யன்டுத்்தவும்

 7 நபாட்களுககு பிறகு ள்கபாளர 
்ழுக்க ஆரம்பித்து, நனகு ்கபாய 15 
நபாட்கள் ள்தளவப்டும். குளற்ந்தது 
3-5 கிழஙகு வளர ்பாதிபள் 
ஏற்டுத்தும்.

 5 நபாட்களுககு ஒருமுளற நீர 
்பாய்சச ளவணடும். 2-4 இளல 
நிளலயில் ்்தளிக்க ளவணடும்.

வ்சயயக்கூ்டாதமெ
 ்யிரி்டபா்த நிலங்களில் ்்தளிப 

்ள்தத் ்தவிரக்கவும். ஏ்னெனில் 
அடுத்து ளவககும் அல்லது பின 
வரும் ்யிர்களேப ்பாதிககும் 
அ்பாயம் இருககிறது.

 பூ பூத்்த அல்லது முறறிய ள்கபாளர்கள் 
மீது ்களேக்்கபால்லி ் ்தளிப்ள்தத் 
்தவிரக்கவும்.

 கிழஙகு்கள் உறக்க நிளலயிளலளய 
்ல்கபாலம் இருககினறனெ. ்தளிர 
வி்டபா்த உறக்கத்தில் உள்ே 
ள்கபாளரககிழஙகிளனெ ்பாதிக்கபாது.

 ்ரி்நதுளரக்கப்ட்ட அேளவ வி்டக 
குளற்ந்த அேவிளலபா அல்லது 
அதி்க அேவிளலபா ்்தளிக்கக 
கூ்டபாது.

மு. ஜெயராஜ், 
உ்தவிப ள்ரபாசிரியர (உழவியல்),  
்்தபான ள்பாஸ்ள்கபா ளவேபாணளைக ்கல்லூரி,  
ச்கபாயத்ள்தபாட்டம், அரகள்கபாணம்.  
மினனெஞ்சல்: jayarajm96@gmail.com

முரனேவர் ஆ. குழந்ரதை்வல் பிளரள, 
்்தபாழில்நுட் வல்லுநர,  
ள்கபாத்ளரஜ் அகளரபா்வட லிட, - திருசசி.  
மினனெஞ்சல்: kuzhandhai635@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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மனி்தர்களே ள்பால் இல்லபாைல் 
்கபால்நள்ட்களுககு ஏள்தனும் 

உ்டல்நிளல ் பாதிப்டடிரு்ந்தபால் அவறளற 
்கண்டறி்தல்  சறறு சிரைைபாகும். ளநபாயுறற 
்கபால்நள்ட்கள் ைறற ்கபால்நள்ட்களேக 
்கபாடடிலும் சறளற ளசபார்நது ்கபாணப்டும். 
சரியபா்க தீவனெம் உட்்கபாள்ேபாைல் 
இருத்்தல்,  ்கழிசசல் அல்லது சபாணம் 
்வளி வரபாைல் இருத்்தல், அதி்க உ்டல் 
்வப்நிளல, சுவபாசிப்தில் சிரைம்  
ஏற்டு்தல் ள்பானறளவ ்கபால்நள்ட்கள் 
உ்டல் நிளல ்பாதிக்கப்டடிருப்டின 
அறிகுறி்கள் ஆகும். அவ்வபாறு ளநபாயுறற 
்கபால்நள்ட்களே ்கண்டறி்நது அவறறிறகு 
்தகு்ந்த சிகிசளச அளித்்தபால் 
்கபால்நள்ட்களே  ளநபாய் ்தபாக்கத்திலிரு்நது 
குணப்டுத்்தலபாம்.

கால்நம்டகளின நலம்ன 
பாதிக்கும் காரணிகள்
்கபால்நள்ட்களின நலளனெ ் பாதிககும் 

்கபாரணி்கள் சில. அளவ ்கபாயங்கள், 
சிரபாய்பபு்கள், அதி்கைபா்க விலகிய 
மூடடு்கள், எலும்பு முறிவு, அடி்டு்தல் 
ஆகியளவ. அதி்க ் வப்ம் ைறறும் குளிர, 
்கபால்நள்ட்களின ளைறபுறத்ள்த  ்தபாககு்தல், 
விஷம் சபாபபிடு்தல், ைரபு வழி ளநபாய்்கள், 
ஊட்டசசத்துக குளற்பாடு, நுணணுயிரி, 
பூஞ்ளச ைறறும் ஒடடுணணி்கள்.

கால்நம்டகளின  
நாடித்துடிப்பு அறிதல்

்கபால்நள்ட்களின இ்தயத் துடிபபு 

க�ோயுற்ை கோல்�ண்டகணை கண்டறி்தல் 
மற்றும் ் ைோமரிக்கும் முணைகள்

கோல்�ண்ட கமலோணணம
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சீரபா்க உள்ே்தபா எனறு ்கண்டறிய நபாடித் 
துடிபள் ்திவு ்சய்ய ளவணடும். 
நபாடியின அழுத்்தத்ள்த உணரவ்தன 
மூலம் இரத்்த அழுத்்த நிளலளயக 
்கண்டறிய முடியும். ளைலும் நபாடித் துடிபபு 
குளறவபா்கக ்கபாணப்ட்டபால் உ்டலில் 
உள்ே நீரசசத்துக குளறவபா்க இருக்கக 
கூடும். நபாடித் துடிபள் சிகிசளசககு 
முனனெரும் பினனெரும் நீரச சத்து ஏறறும் 
ள்பாதும் அேவிடடுப ்திவு ்சய்து 
்்கபாள்ே ளவணடும்.

்கபால்நள்ட்களில் நபாடித்துடிபள் 
உணரவது என்து ைனி்தர்களேக 
்கபாடடிலும் சறறு சிரைைபானெ ்கபாரியைபாகும். 
ைபாடு்களில் வபாலின அடிப்குதிளய நைது 
விரல்்களின நுனிப்குதியபால் ்்தபாடடு 
உணர்நது நபாடித் துடிபள் அறியலபாம் 
அல்லது கீழ்த்்தபாள்ட விளிம்பில் வரும் 
இரத்்தக குழபாய் மீது விரல்்களே 
ளவத்தும் உணரலபாம்.   

கால்நம்டகளில் சுொ்ச 
எணணிக்மகமய அறிதல்
்கபால்நள்ட்களின சுவபாச 

எணணிகள்களய அறிவ்தன மூலம் 
்கபால்நள்ட்களின சுவபாச இயக்க 
ளவளலப்பாடு மூசசுத் திணறல், 
மூசசள்டத்்தல் ள்பானறவறளற அறியலபாம். 
்கபால்நள்ட்களின மூசசுத்துவபாரம் அருள்க 
ள்க விரல்்களேக ்்கபாணடு ்சல்லும் 
ள்பாது சுவபாசக ்கபாறறு வீசு்தளல 

உணரலபாம். ஒரு நிமி்டத்திறகு எத்்தளனெ 
முளற சுவபாசக ்கபாறறு நம் ள்களய 
்்தபாடுகிறது என்ள்த ளவத்து சுவபாச 
எணணிகள்களயக ்கணககி்ட ளவணடும். 

சுவபாச எணணிகள்களய 
்கணககிடும் ள்பாது மூசசுத்துவபாரத்தில் 
சளி அல்லது இரத்்தம் ஏதும் வடிகிற்தபா 
என்ள்த ்கவனிக்க ளவணடும். 
்்பாதுவபா்க ள்கபாள்ட ்கபாலங்களில் 
மூசசிளறபபு இருககும். அள்த ்தவறபா்க 
எடுத்துக ்்கபாள்ேக கூ்டபாது. 
்நடு்ந்்தபாளலவிலிரு்நது ந்ட்நது வரும் 
்கபால்நள்ட்களுககு சிறிது ஒய்வு அளித்்த 
பினனெளர சுவபாச எணணிகள்களயக 
்கணககி்ட ளவணடும். 

பராைரிப்பு  முமைகள்
ை்ந்தைபானெ இளேத்்த ்கபால்நள்ட்களே 

ை்நள்தயிலிரு்நது பிரித்து ்தனியபா்க 
்்கபாட்டள்கயில் அதி்க ்கவனெத்து்டன 
்ரபாைரித்துக ் ்கபாள்ே ளவணடும். உரிய 
சிகிசளசயும் ைரு்நதும் உணவும் நீரும் 
ைருத்துவரின ஆளலபாசளனெப்டி 
்்கபாடுக்க ளவணடும். ளநபாயுறற 
்கபால்நள்ட்கள் ளநரடி ்கண்கபாணிபபில் 
இருக்க ளவணடும். தூய்ளையபானெ நீர 
இ்டம் ைறறும் தீவனெம் ்்கபாடுக்க 
ளவணடும். ஒரு ளவளே ளநபாயுறற 
்கபால்நள்ட்கேபால் தீவனெம் உட்்கபாள்ே 
முடியபாைல் ள்பானெபால் குழல் மூலம் 
அவறறிறகு ஆ்கபாரம் கிள்டககுைபாறு 
்சய்ய ளவணடும். ்கபால்நள்ட்கள் உள்ே 
்்கபாட்டள்க்கள் நல்ல ்கபாறளறபாட்டத்து்டனும் 
சுத்்தைபா்கவும் ் ரபாைரிக்கப்்ட ளவணடும். 
்்கபாட்டள்கயில் ள்பாதுைபானெ அேவு 
இ்டவசதிளய அளித்து ்டுகள்கயும் 
அளிக்க ளவணடும். ளநபாயுறற 
்கபால்நள்ட்களுககு ்தனித்்தனி தீவனெம்  
ைறறும் ்தணணீர ்்தபாடடியும் 
உ்்கரணங்களும் ்யன்டுத்்தப்்ட 
ளவணடும். உ்டல் ் வப்நிளல, சுவபாசம் 
ைறறும் நபாடித்துடிபபு ஆகியவறளற 
முளறப்டி அடிக்கடி ்ரிளசபாதிக்க 
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ளவணடும். ளநபாயினெபால் இற்ந்த  
்கபால்நள்ட்களே  முளறப்டி எடுத்து 
ளநபாய் ்ரவபாைல் இருககும் வள்கயில் 
அ்டக்கம் ்சய்ய ளவணடும்.

வநாயுற்ை கால்நம்டகளுக்கு 
தீெ்னம் அளிக்கும் முமைகள்

்கபால்நள்ட்களுககு நுணணுயிரி்கள் 
மூலமும் ஒடடுணணி்கள் மூலமும் 
ஊட்டசசத்து குளற்பாடு்கேபால் ளநபாய்்கள்  
உண்டபா்கக கூடும். இ்தனெபால் அ்தன 
உ்டல் உறுபபு்கள் ் பாதிக்கப்டுவள்தபாடு 
உற்த்தித் திறனும் ் பாதிக்கப்டுகிறது. 
சில ளநரங்களில் உ்டல் எள்ட குளற்பாடு 
ஏற்டடு ்கண்கபாணிக்கப்்டபாைல் 
இரு்ந்தபால் உயிர இழபபு ஏற்டும். ஆ்களவ 
ளநபாயுறற ்கபால்நள்ட்களின உ்டல் நலன 
ள்ணும் ் ்பாருடடு ளநபாயபால் ் பாதிக்கப்டும் 
உ்டல் உறுபபு ைறறும் ளநபாய் அறிகுறி்கள் 
ளவத்து உணவு அளிக்க ளவணடும்.

வநாயுற்ை கால்நம்டகளுக்கு 
உணவு அளிக்கும் வபாது 

கெனிக்கப்ப்ட வெணடியமெ

ளநபாயுறற ்கபால்நள்ட்கள் குளற்ந்த 
அேளவ தீவனெம் உட்்கபாள்ளும். ஆ்களவ 
சத்து மிக்க தீவனெத்ள்த அளிக்க 
ளவணடும். சுளவ ்தனளை மிக்க 
தீவனெைபா்க இருப்ள்தபாடு அளனெத்து 
ஊட்டச சத்துக்களும் ்கல்ந்த்தபா்க இருக்க 
ளவணடும். ஊட்டசசத்து குளற்பாடு 
இரு்ந்தபால் அ்தறகுண்டபானெ ள்தளவயபானெ 

ஊட்டசசத்ள்த வபாய் மூலைபா்களவபா 
அல்லது ரத்்தக குழபாய் மூலைபா்களவபா 
்்கபாடுத்து ளநபாளய குணப்டுத்்த 
ளவணடும். உணவுக குழபாய் சம்்்ந்தப்ட்ட 
ளநபாய்்கேபா்க இரு்ந்தபால் நீர ஆ்தபாரம் 
்்கபாண்ட உணவபா்கவும் உ்டலின ்கபார 
அமிலத் ்தனளைளய சரி ்சய்யும் 
உணவபா்கவும் இருக்க ளவணடும். 
எளிதில் ்சரிக்கக கூடிய உணவபா்க 
இருக்க ளவணடும். நபாள் ஒனறிறகு 
ள்தளவப்டும் உணளவ சிறிது சிறி்தபா்க 
பிரித்து ் ்கபாடுக்க ளவணடும். சிறுநீர்கம் 
்்தபா்டர்பானெ ளநபாய்்கேபா்க இரு்ந்தபால் 
புர்தச சத்து ைறறும் உபபுச சத்து குளற்ந்த 
உணவபா்க இருக்க ளவணடும். ்கல்லீரல் 
்்தபா்டர்பானெ ளநபாய்்களுககு எளிதில் 
ஜீரணைபாகும் எரிசகதி மிக்க தீவனெங்கள் 
்்கபாடுக்க ளவணடும்.  நசசுத் ்தனளை 
உள்டய தீவனெம் உண்ட்தபால் ஏற்ட்ட 
வியபாதியபா்க இரு்ந்தபால் உ்டனெடியபா்க 
அ்ந்த தீவனெத்ள்த ்தவிரத்து நசசு முறிவு 
வழி முளற்களே ளைற்்கபாள்ே ளவணடும். 
இேம் ்கபால்நள்ட்களுககு ஜீரண 
்நபாதி்களேயும் உயிர சத்து ்்கபாண்ட 
்்பாருட்களேயும் அளிக்க ளவணடும்.

இவ்வபாறு ்கபால்நள்ட்களில் ளநபாய் 
்தபாக்கம் உள்ேள்த விளரவில் ்கண்டறி்நது 
அவறறிறகு ்தகு்ந்த சிகிசளச ைறறும் 
தீவனெம் அளிப்்தன மூலமும் சிற்ந்த  
்ரபாைரிபபு  முளற்கள் மூலமும் ்கபால்நள்ட 
்களே ளநபாயின ்தபாக்கத்திலிரு்நது 
குணப்டுத்்தலபாம்.

மரு. ஜெ. சுபாஷினி 
 மற்றும்  முரனேவர் இரா. வி்னோத்

 உதவி பயிற்றுநர்கள், 
வெளாணமைக் கல்வி நிறுெ்னம், 

குமுளூர், திருச்சி.

்கடடுளரயபாேர்கள் 
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�்ட்ந்த ் ல ்தளலமுளறயபா்க ைலர்கள் 
நைது சமு்தபாய ைறறும் ்தனிப்ட்ட 

வபாழ்வில் முககியப ்ஙகு வகிககிறது. 
ை்தங்கள், இனெங்கள், ்ைபாழி்கள், 
பிரள்தசங்களேக ்க்ட்நது ைக்களேச 
்சனறள்டவது்டன ைக்களே 
இளணப்திலும் முககியப ்ஙகு 
வகிககிறது. அனபு, ்கபா்தல், ்கதிளய 
்வளிப்டுத்்த உ்தவும் ைலர்கள் வணி்கம் 
்ல ்தளலமுளறயபா்க நைது நபாடடில் 
நள்டமுளறயில் ்கபாணப்ட்டபாலும், சமீ் 
்கபாலைபா்க ் ல புதிய வணி்க முயறசி்கள் 
ைலர வணி்கத்ள்த முளறப்டுத்துவ்தபா்க 
வும், அதில் உள்ே குளற்களேத் 
்தவிரத்து நு்கரளவபாரின ள்தளவ்களே 
ச்நதிக்க உ்தவுவ்தபா்கவும் உள்ேது.

சுைபார 200 மில்லியன வீடு்களில் 
தினெமும் ைலர்கள் வபாங்கப்டுகிறது. 
வீடு்களில் பூளஜககு ள்தளவப்டும் 
பூக்களே, ளநரடியபா்க நு்கரளவபாருககு 
வழஙகும் ளநபாககில் "ளரபாஸ் ்ஜபார' 
(Rose Bazaar) எனற புதிய ைலர 
வரத்்த்க நிறுவனெம் துவங்கப்டடு, 
விற்ளனெ ்ணி்களே திறம்்்ட 
ளைற்்கபாணடு நு்கரளவபாரின ள்தளவ 
ைறறும் நனைதிபள்யும் ் ்றறு வருகிறது.

புதிய வராஸ் பஜார் 
நிறுெ்னத்தின வ்சயல்பாடுகள்

்தறள்பாது ைலர வணி்கத்தில் ்ல 
பூங்்கபாத்து்கள், ைலர அலங்கபாரங்கள், 
பூ ைபாளல ் சய்து நு்கரளவபாருககு ளசளவ 
வழஙகும் ்ல வணி்க நிறுவனெங்கள் 
்ல்லபாணடு ்கபாலைபா்க ் சயல்்டுகிறது. 
ஆனெபால் தினெமும் ைலர்களே நு்கரளவபாரின 
ள்தளவககு ஏற் வழஙகும் நிறுவனெம் 
ச்நள்தயில் இல்ளல. பூளஜககு 
ள்தளவப்டும் ைலர்களே ைணம் 
குளறயபாைல் தினெ்நள்தபாறும் வழஙகுவள்த 
இபபுதிய வணி்க முயறசியின ளநபாக்கம். 
இ்ந்த புதிய முயறசி  ச்ந்தபா 
(Subscription) அடிப்ள்டயில் 
்சயல்்டுத்்தப்டுகிறது. தினெமும் பூளஜ 
ைறறும் ைலர அலங்கபாரங்களுககு 
ள்தளவப்டும் ைலர்கள் எளிதில் ைககும் 
்தனளை ் ்கபாண்டது, ் ்டடி்கள் அல்லது 
ள்்கள் ளவத்து வபாடிகள்கயபாேர்களின 
ள்தளவயின அடிப்ள்டயில் விற்ளனெ 
்சய்யப்டுகிறது. இ்தனெபால் நைது 
சுறறுசசூழலுககு எ்ந்தவி்தைபானெ ் பாதிபபும் 
ஏற்டுவது கிள்டயபாது. சுைபார 50 
வள்கயபானெ ச்ந்தபா அடிப்ள்டயிலபானெ 

மலர் வணிகத்தில் புதிய வணிக நிறுவன முயற்சிகள்

புதிய யுக்திகள்
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்கடடுளரயபாேர

ைலர ்்டடி்களில் இ்ந்த புதிய ைலர 
வணி்கம் ளைற்்கபாள்ேப்டுகிறது. இதில் 
ைல்லிள்க, ளரபாஜபா, ்தபாைளர, சபாை்நதி 
ள்பானற ைலர்கள் ்தனியபா்கவும், 
நு்கரளவபாரின ள்தளவகள்கற் ள்தளவயின 
அடிப்ள்டயில் விற்ளனெ 
்சய்யப்டுகிறது. இபபுதிய முயறசியில் 
்ல ைலர வணி்கர்கள், சிறிய வியபா்பாரி்கள், 
ைலர அலங்கபாரத் ்்தபாழிலபாேர்கள் 
இளணக்கப்டடு அவர்களுககு 
ைபா்த்நள்தபாறும் சம்்ேம் வழங்கப்டுகிறது. 
்தறள்பாது நைது நபாடடில் ்்ங்களுர 
ைபாந்கரில் ைடடும் 5 லடசம் வீடு்களில் 
ைலர ள்தளவ உணடு எனற ்கண்டறியப் ட்ட 
நிளலயில் இ்தளனெ ச்நதிக்க ள்தளவப்டும் 
வணி்க முயறசி்களே இபபுதிய ைலர 

வணி்க நிறுவனெம் ளைற்்கபாணடு 
வருகிறது. ்தறள்பாது நு்கரவு ் ்பாருட்கள், 
உணவு வழங்கல் ள்தளவ்களே ்ல 
வணி்க நிறுவனெங்கள் இளணய வழி 
மூலைபா்க ளைற்்கபாணடு வரும் 
நள்டமுளறச சூழலில்  ைலர வணி்கத்திலும் 
ச்ந்தபா அடிப்ள்டயில் ் ல புதிய ்த்கவல் 
்்தபாழில்நுட்ங்களே ்யன்டுத்தி 
நு்கரளவபாரின ள்தளவளய ச்நதிககும் 
இபபுதிய ைலர வணி்க ்்தபாழில் 
முயறசி்கள் விரிவபாக்கம் ்சய்யப்டும் 
ள்பாது ்கபாலங்கபாலைபா்க உள்ே நைது ைலர 
வணி்கத்தில் நிசசயம் ் ்ரிய அேவிலபானெ 
ைபாறறத்ள்தயும் முனளனெறறத்ள்தயும் 
நம்ைபால் ஏற்டுத்்த முடியும் என்தில் 
ச்நள்த்கமில்ளல.

வடிவமைப்பு

ஸ்டோர் வீைோ, சேலம்
மு.்ெயைோஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
்சல்வமுைளி
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முனனுமர

உயர்்தபாழில்நுட் ள்தபாட்டக்களல 
என்து நவீனெைபானெ, 

்கடடுப்டுத்்தபட்ட சுறறுசசூழளல சபார்ந்த, 
அதி்க மு்தலீடுள்ே, உற்த்தித்திறளனெ 
ளைம்்டுத்்த ைறறும் விவசபாயி்களின 
வருைபானெத்ள்த ்னை்டங்கபாககும் ஒரு 
்்தபாழில்நுட்ைபாகும். ்பாது்கபாக்கப்ட்ட 
சபாகு்டியில் ் ல்ளவறு முளற்களில் ் சுளை 
இல்லங்கள் (்கபாலநிளல ்கடடுப்பாடு, 
இயறள்கயபானெ ்கபாறளறபாட்டம், அதி்க 
உற்த்தித்திறன, உற்த்தியில் சிற்ந்த 
்தரம், நபாறறங்கபால் வேரபபு ைறறும் 
்தபாவரங்களே ்கடினெப்டுத்து்தல், சிற்ந்த 
பூசசி ைறறும் ளநபாய் ளைலபாணளை 
ஆகியவறளற ்கருத்தில் ்்கபாணடு, 
ை்கபாரபாஷடிரபாவில் உள்ே 
உயர்்தபாழில்நுட் ள்தபாட்டக்களல ் றறிய 
்வறறிக ்கள்த கீளழ விவரிக்கப் டடுள்ேது.

்பாது்கபாக்கப்ட்ட சபாகு்டியின 
்ரப்ேவு

ை்கபாரபாஷடிரபாவில் 2005-06 மு்தல் 
2017-18 வளரயிலபானெ ்கபாலக்கட்டத்தில் 
ள்தசிய ள்தபாட்டக்களல திட்டத்தின (என.
எச.எம்) கீழ் ் பாது்கபாக்கப்ட்ட சபாகு்டியின 
்ைபாத்்த ்ரப்ேவு 16025 ்ேகள்டர 
ஆகும் (அட்டவளண 1), இதில் 
்பாலித்தீன மூ்டபாககின ்ஙகு மி்க 
உயர்ந்தது (65%) அ்தளனெ ் ்தபா்டர்நது 
நிழறகூ்டம் (17%), இயறள்கயபானெ 
்கபாறளறபாட்டம் (10%), விளல ைதிபபுள்ே 
்கபாய்்கறி்கள் ைறறும் பூக்களின ந்டவுப 
்்பாருட்களே உற்த்தி ் சய்வ்தற்கபானெ 
்சுளைககூ்டம் ைறறும் நிழறகூ்டம்   
(3.89%), ்றளவ விரடடும் வளல 
(1.23%) ைறறும் ் சுளைககூ்ட அளைபபு  
(0.25%) ஆகியளவ அ்டஙகும்  
(்்டம் 1).

உயர்்்தோழில்நுட்் க்தோட்்டக்கணலயில் 
்ோதுகோக்கப்ட்்ட சோகு்டியின் ் வற்றிக் கண்த

்வற்றிக் கண்த

அட்டவளண 1:  ை்கபாரபாஷடிரபாவில் ்பாது்கபாக்கப்ட்ட சபாகு்டியின ்ரப்ேவு

விவரங்கள் ்ரப்ேவு 
(்ேகள்டர)

்பாலித்தீன மூ்டபாககு 10364
நிழறகூ்டம் 2747
இயறள்கயபானெ ்கபாறளறபாட்டம் 1639
விளல ைதிபபுள்ே ்கபாய்்கறி்கள் ைறறும் பூக்களின ந்டவுப 
்்பாருட்களே உற்த்தி ்சய்வ்தற்கபானெ ்சுளைககூ்டம் 
ைறறும் நிழறகூ்டம்   

964

்றளவ விரடடும் வளல 219
்பாலித்தீன சுரங்கம் 51
்சுளைககூ்ட அளைபபு (விசிறி ைறறும் திணடு அளைபபு) 41
்ைபாத்்தம் 16025

ப்டம் 1: ைகாராஷ்டிராவில் பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடியின பரப்பளவு (%)
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ப்டம் 1: ைகாராஷ்டிராவில் பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடியின பரப்பளவு (%)

பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடிமய 
வைம்படுத்துெதற்கா்ன 

திட்டஙகள்
ை்கபாரபாஷடிரபாவில் ள்தபாட்டக்களல 

்யிர்களின முககிய உற்த்தியபாேரபா்க 
புளனெ ைபாவட்டம் உள்ேது. 
அம்ைபாவட்டத்தில் ஆறு அரசு ைறறும் 
43 ்தனியபார நபாறறங்கபால் ் ணளண்கள் 
்பாது்கபாக்கப்ட்ட ைறறும் திற்ந்த வயல் 
சபாகு்டிக்கபானெ ந்டவு ்்பாருட்களின 
ள்தளவளய பூரத்தி ்சய்கினறனெ.  
ளரபாஜபா, ்ஜர்்ரபா, ்கபாரளனெஷன, 
குள்டமிே்கபாய், திரபாடளச, ைபாதுளே, 
சீத்்தபா்ழம் ள்பானறளவ 
இம்ைபாவட்டத்தில் ் யிரி்டப்டும் முககிய 
ள்தபாட்டக்களல ்யிர்கேபாகும்.

ை்கபாரபாஷடிரபா ைபாநில ளவேபாண 
ச்நள்தப்டுத்்தல் வபாரியம் புளனெவின 
்தளல்கபான-்த்பாள்டயில் ள்தபாட்டக்களல 
்யிறசி ளையத்ள்த நிறுவியுள்ேது. 
இள்த ்தவிர ை்கபாரபாஷடிரபா ் ்தபாழில்துளற 
ளைம்்பாடடுக ்கழ்கம் (MIDC) 
உள்நபாடடு ைறறும் சரவள்தச 
ச்நள்த்களின ள்கபாரிகள்க்களே பூரத்தி 
்சய்வ்தற்கபா்க புளனெவில் உள்ே 
்தளல்கபானில் 300 ஏக்கர ் ரப்ேவில் 
ஒரு ைலர வேரபபு பூங்கபாளவ 
உருவபாககியுள்ேது.

தவலகான புவ்னவில் உள்ள 
ைலர் ெளர்ப்பு பூஙகா

இ்ந்த பூங்கபாவில் 102 
விவசபாயி்களுக்கபானெ அளற்கள் உள்ேனெ, 
சரபாசரியபா்க 1.35 ்ேகள்டர நிலம், 
இரணடு நபாறறங்கபால் ைறறும் ஒனறு 
அறுவள்டககு பின ் ்தபாழில்நுட் ளையம் 
உள்ேது.  இது ்தவிர, அறுவள்டககு 
பி்நள்தய வசதி்கேபானெ ்தரம், குளிரூட்டல், 
குளிர ளசமிபபு ைறறும் ் ்பாதி ஏற்பாடு்கள் 
ள்பானறளவ ள்தபாட்டக்களல 
வணி்கத்திறகு உ்தவுகினறனெ.  

பூக்கள் ஏறறுைதி ் சய்வ்தற்கபானெ 
உ்க்ந்த ்கபாலம் ் சப்டம்்ர மு்தல் ைபாரச 
வளர ஆகும். அள்தசையம், உள்நபாடடு 
ச்நள்தயில் ஏபரல் மு்தல் ஜூன வளர 
ள்தளவ உள்ேது. ஜூளல மு்தல் 
ஆ்கஸ்டு வளர ள்தளவ மி்க குளறவபா்க 
உள்ேது. ்தளல்கபானில் உள்ே எம்ஐடிசி 
ைலர வேரபபு பூங்கபாவில் அளை்நதுள்ே 
‘்்ரரி ளரபாஸஸ்’ ைறறும் ‘்்ட்டல்ஸ்’ 
நிறுவனெங்கள் ஜப்பான, ஐளரபாபபியபா 
ைறறும் வளேகு்டபா நபாடு்களுககு 
பூக்களே ஏறறுைதி ் சய்து வருகிறது. 
்ைபாத்்த பூக்கள் உற்த்தியில் 60% 
்தளல்கபான ஏறறுைதி ்சய்கிறது, 
மீ்தமுள்ே 40% வரத்்த்கர்கள் மூலம் 
உள்நபாடடு ச்நள்தயில் விற்ளனெ 
்சய்யப்டுகினறனெ.
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பூஙகாவின ெ்சதிகள்
• ள்பாதுைபானெ நீர வழங்கல் வசதி
• ்்தபாழில்துளற ்குதி்களின 

்ரபாைரிபபு
• வடி்கபால் அளைபபு்கள்
• நவீனெ ள்பாககுவரத்து வசதி்கள்
• மினசபாரம்
• தீயளணபபு நிளலயம்
• குளிர ளசமிபபு அளற்கள்
• அறுவள்டககு பி்நள்தய சுத்தி்கரிபபு 

நிளலயங்கள்
• ச்நள்த நிபுணத்துவம் ைறறும் 

அ்தளனெ சபார்ந்த வசதி்கள்

ப்டம் 2: தவலகானில் உள்ள ைலர் ெளர்ப்பு பூஙகாவின அமைப்பு

புளனெ ைபாவட்ட பூ உற்த்தியபாேர்கள் 
சங்கம்  இப்குதியில் உள்ே பூக்கள் 
உற்த்தி ைறறும் விற்ளனெ ் சய்வதில் 
அறிளவயும் ்்தபாழில்நுட்த்ள்தயும் 
வழஙகி முககிய ்ஙகு வகிககிறது. 
இசசங்கம் உரங்கள், பூசசிக்்கபால்லி்கள் 
ைறறும் இ்தர இடு்்பாருட்கள் 
வழஙகுவள்தபாடு ைடடுைல்லபாைல், ள்தசிய 
ைறறும் சரவள்தச ச்நள்த்களில் 
விளே்்பாருட்களே விற்ளனெ 
்சய்வ்தறகும் விவசபாயி்களுககு 
ஆ்தரவளிககிறது.

பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடிமய 
வைம்படுத்துெதற்கா்ன ைானியம்

ள்தசிய ள்தபாட்டக்களல திட்டத்தின 
கீழ் ஒரு ் யனெபாளிககு அதி்க்டசைபா்க 
4000 சதுர மீட்டர ் ரப்ேவுககு (ஒரு 
ஏக்கர) இ்ந்த ்்தபாழில்நுட்த்ள்த 
்சயல் ்டுத்துவ்தறகு ்ைபாத்்த 
்சலவில் 50% ைபானியத்ள்த இ்நதிய 
அரசு வழஙகுகிறது.

பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடியில் 
பயிரி்டப்படும் பயிர்கள்
புளனெ ைபாவட்டத்தில் உள்ே 

்தளல்கபான, ைபாவல் ைறறும் ேளவலி 
்்தபாகுதி்களில் ்பாது்கபாக்கப்ட்ட 
சபாகு்டியின கீழ் வேரக்கப்டும் 
பிர்லைபானெ ள்தபாட்டக்களல ்யிர்கள் 
கீளழ ்்கபாடுக்கப்டடுள்ேனெ.

வராஜா
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வஜர்வபரா கார்வ்னஷன கும்டமிளகாய
ப்டம் 3: வதாட்டக்கமல பயிர்களில் பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடி

பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடியின 
வபாருளாதாரம்

ள்தபாட்டக்களல ் யிர்கேபானெ ளரபாஜபா, 
்ஜர்்ரபா, ்கபாரளனெஷன ைறறும் 
குள்டமிே்கபாய் ஆகியவறறின விளே 
்்பாருள்்கள் உள்நபாடடு ைறறும் ஏறறுைதி 
ச்நள்த்களில் அதி்க வருைபானெம் 
்்றுவ்தற்கபா்க விற்கப்டுகினறனெ (்்டம் 
4). ்கபாரளனெஷனில் இரு்நது ்்றப்ட்ட 
நி்கர வருைபானெம் - 2.22 லடசம், அள்தத் 
்்தபா்டர்நது ளரபாஜபா (- 1.64 லடசம்), 
்ஜர்்ரபா (-1.63 லடசம்) ைறறும் 

குள்டமிே்கபாய் (-1.04 லடசம்) ஆகிய 
குறிபபு்கள் கீளழ உள்ே அட்டவளணயில் 
்்கபாடுக்கப்டடுள்ேனெ. 

12% ்தள்ளு்டி வீ்தத்து்டன வரவு 
்சலவு விகி்தம் ைதிபபி்டப்ட்டது, இதில் 
்கபாரளனெஷன (1.66) எனற ்யிருககு 
மி்க உயர்ந்தது, அள்தத் ்்தபா்டர்நது 
்ஜர்்ரபா (1.60) ளரபாஜபா (1.58) ைறறும் 
குள்டமிே்கபாய் (1.54). ஒடடு்ைபாத்்தைபா்க, 
்பாது்கபாக்கப்ட்ட சபாகு்டியின கீழ் 
ள்தபாட்டக்களல ் யிர்களே ் யிரிடுவது 
லபா்்கரைபானெது.

பயிர்

ம�ொத்த 
மெலவு (₹. 

லடெம் /1000 
ெதுர �ீட்டர்

நிகர 
வரு�ொனம் (₹. 
லடெம் /1000 
ெதுர �ீட்டர்)

வரவு 
்சலவு 
விகி்தம்

மு்தலீடு திரும்் 
்்ரும் ்கபாலம் 
(ஆணடு்கள்)

ளரபாஜபா 4.49 1.64 1.58 2.34
்ஜர்்ரபா 4.59 1.63 1.60 2.03

்கபாரளனெஷன 4.60 2.22 1.66 1.48
குள்டமிே்கபாய் 3.14 1.04 1.54 2.07

ப்டம் 4:  பாதுகாக்கப்பட்ட ்சாகுபடியின கீழ் ெளர்க்கப்படும் 
பூக்களின விற்பம்ன
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முடிவுமர
்பாது்கபாக்கப்ட்ட சபாகு்டிளய 

ளைம்்டுத்துவ்தற்கபா்க ை்கபாரபாஷடிரபா அரசு 
்ல முயறசி்களே எடுத்துள்ேது. புளனெ 
ைபாவட்டம் ைலர்கள் வேரபபின முககிய 
உற்த்தியபாேரபா்கவும் ைறறும்  
ஏறறுைதியபாேரபா்கவும் உரு்வடுக்க 
எம்ஐடிசி ைலர வேரபபு பூங்கபா 
நிறுவப்ட்டது மி்க முககிய ்கபாரணைபாகும். 
உள்நபாடடு ைறறும் சரவள்தச ச்நள்த்களில் 
்்தபா்டர்நது அதி்கரித்து வரும் பூக்களின 
ள்தளவளய பூரத்தி ் சய்ய இள்த ைபாதிரி 
்குதி்களில் பூக்கள் வேரக்கப்டும் பிற 
ைபாநிலங்களிலும் இதுள்பானற 
திட்டங்களே பிரதி்லிக்க ளவணடிய 
அவசியம் உள்ேது. இது இறுதியில் 
விவசபாயி்கள் ைறறும் பிற ் ஙகு்தபாரர்களின 
சமூ்க ் ்பாருேபா்தபார ைறறும் வபாழ்வபா்தபார 

நிளலளை்களே ளைம்்டுத்்த உ்தவும். 
முடிவில், ஆத்ைபாநிர்பார ்பார்தத்தின 
(Atmanirbhar Bharat) ் பாரளவயில் 
இ்நதியபாவில் ள்தபாட்டக்களலத் துளறளய 
உயரத்துவ்தற்கபா்க ஆரபாய்சசியபாேர்கள்-
விரிவபாக்க அதி்கபாரி்கள்-்்தபாழில் 
முளனெளவபார்கள்-விவசபாயி்கள் ைறறும் 
ச்நள்தப்டுத்தும் ந்ர்கள் இள்டயிலபானெ 
ஒருஙகிளணபபு ைறறும் ஒத்துளழபபு 
்லப்டுத்துவ்தன மூலம் சுய சபாரபு ைறறும் 
உள்நபாடடு உற்த்தியில்  ்தனனிளறளவ 
மி்க எளிதில் அள்டய முடியும்.

ளைலும் விவரங்களுககு: முளனெவர 
.்பிர்கபாஷ, விஞ் ப்ானி, ஐ.சி.ஏ.ஆர-ைத்திய 

கிழஙகு ் யிர்கள் ஆரபாய்சசி நிளலயம், 
ஸ்ரீ்கபாரியம், திருவனெ்ந்தபுரம், ள்கரேபா 
-695017 மினனெஞ்சல்: prakashiari@
yahoo.com

்கடடுளரயபாேர்கள்: 

முரனேவர்கள ப. பிரகாஷ் 1, து. ஜெகநாதைன்  1,  
பிர்மாத் குமார் 2 மற்றும் ஷீலா இம்மானு்வல் 1, 
1 ஐ. சி. ஏ. ஆர் - ைத்திய கிழஙகு பயிர்கள் ஆராயச்சி நிமலயம், 

திருெ்னநதபுரம் 695017, வகரளா. 
2 ஐ. சி. ஏ. ஆர் - இநதிய வெளாண ஆராயச்சி நிமலயம்,  

புது தில்லி 110012.
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பூச்சியியல்

்குதி-9

க்தனீ வைர்பபு

வெவ்ளவறு ் ருவங்களில் ள்தனீக்கள் 
எவ்வபாறு  ள்கயபாேப்்ட 

ளவணடும் என்ள்த முனனெர வ்ந்த 
்குதி்களில் ்பாரத்ள்தபாம். இ்ந்த 
்கடடுளரயில் ்ருவங்கள் ்தவிர இ்தர 
ளைலபாணளை முளற்கள்  ைறறும் 
ள்கயபாளு்தல்்கள் ்றறி 
விவரிக்கப்டடுள்ேனெ.

ள்தன கூடு்களேப பிரித்்தல் / ள்தன 
கூடு்களே அதி்கரித்்தல்

ள்தன கூடு்களிலிரு்நது பிரி்நது 
வரும் திரள்்களேப (swarms) பிடிப்து 
கூடு்களின எணணிகள்களய அதி்கரிக்க 
பின்றறப்ட்ட ஒரு ் ளழய முளறயபாகும், 
ஆனெபால் இ்ந்த முளறளய ஊககுவிக்க/
பின்றறககூ்டபாது, ஏ்னெனில் 
திரள்்களிலிரு்நது வேரக்கப்டும் ள்தன 
கூடு்களில், மீணடும் பிரி்நது ்சல்லும் 
திரள் உள்ளுணரவு இருககும். 

அதுைடடிமினறி, திரள் ள்கப்றறுவது 
அதி்க ளநரம் ள்தளவப்டும் முளறயபாகும்.

்்பாதுவபா்க வச்ந்த ்கபாலத்தில், 
வலுவபானெ  ைறறும் ள்தன உற்த்தியில் 
ஈடு்டும் கூடு்கள் பிரிக்கப்டுகினறனெ. 
பிரிக்கப்ட்ட இத்்தள்கய கூடு்கள் 
இரணடு மு்தல் மூனறு சட்டங்கள் 
ள்தனீக்களு்டனும் ைறறும் ஒரு ரபாணி 
்சல் அல்லது புதிய ரபாணியு்டனும் ஒரு 
புதிய கூ்டபா்க உருவபாக்கப்டுகிறது. 
இ்ந்த கூடு்களுககு 50% சரக்களர 
்பாகு்டன உணவளிக்கப்்ட ளவணடும். 
இவ்வபாறு ள்தன கூடு்களின எணணிகள்க 
அதி்கரிக்கப்டுகினறனெ.

ைற்றபாரு முளறயில், வச்ந்த ்கபாலம் 
அல்லது ள்தன ஓட்ட ்கபாலத்திறகு முனபு 
கூடு்களில் அதி்க ைக்கள் ்்தபாள்க 
இருககும். அக்கபாலத்தில் அத்்தள்கய 
்்டடியிலிரு்நது இேம் புழுக்களு்டனெபானெ 

க்தனீ கூடுகணைப பிரித்்தல், 
ஒன்றிணைத்்தல் மற்றும் 
இ்டம் மோற்று்தல்



26இதழ் - 17, ஆவணி

2-3 சீபபு்களே எடுத்து அவறளற புதிய 
்்டடியில் ைறற ள்தனீக்கள் ைறறும் ஒரு 
ரபாணியு்டன ளவககும் ள்பாது புதிய கூடு 
உருவபாக்கப்டுகிறது.  இது வலுவபானெ 
கூடு்களின வலிளைளய ்பாதிக்கபாது, 
ளைலும் இளவ வலுவபானெ நிளல 
்கபாரணைபா்க ள்தன ஓட்டத்ள்த நனகு 
்்றலபாம். இது திரள்வ்தற்கபானெ 
வபாய்பள்யும் குளறககிறது.

ள்தனீ கூடு்களே ஒனறிளணத்்தல்

ஒனறிளணக்கப்்ட ளவணடிய 
கூடு்களே ஒவ்்வபாரு நபாளும் 1 மீட்டர 
ந்கரத்துவ்தன மூலம் ஒருவருக்்கபாருவர 
்நருக்கைபா்க ் ்கபாணடு வர ளவணடும். 
அவர்கள் ஒருவருக்்கபாருவர அருகில் 
இருககும்ள்பாது (ஒரு மீட்டருககுள்), 
்சய்தித்்தபாள் முளறளயப ் யன்டுத்தி 
கூடு்களே எளிதில் ஒனறிளணக்க 
முடியும். வலுவபானெ ் ்டடியின கீழ்புறத்தில் 
ளவத்து அ்தன ளைற்குதியில் 
்சய்தித்்தபாளில் துளேயிடடு ் ்பாருத்்த 
ளவணடும். இபள்பாது ள்தனீக்கள் 

்டிப்டியபா்க ்கபாகி்தத்ள்த கிழித்து ்கசககி 
ஒனறிளணககும்.

குறிபபு: ் சய்தித்்தபாளில் சிறி்தேவு 
ைணம் ்்பாரு்நதிய ்வு்டளர (Any 
perfumed talc) ்த்டவி ளவப்்தன 
மூலம் ள்தனீக்களுககிள்டளயயபானெ ைணம் 
சிறிது ளநரம் ைளறக்கப்டுகிறது. இது 
ள்தனீக்கள் சுமூ்கைபா்க ஒனறிளனெய 
உ்தவுகிறது.

முனவ்னச்்சரிக்மக: 
ஒனறிளணவ்தறகு முன சிற்ந்த 

திறளையபானெ ரபாணிளய ளவத்து ைறற 
ரபாணிளய அ்கறறவும்.

எப்வபாது இமணக்க 
வெணடும்?

 உணவு ஆ்தபாரம் இல்லபா்த ள்பாது, 
்லவீனெைபானெ கூடு்களே 
ஒனறிளணத்்தல்.

 ள்தன ஓட்ட ்கபாலத்திறகு முனபு, 
்லவீனெைபானெ கூடு்களே ஒனறி 
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கட்டுரரயாளர்

ளணத்து ஒரு வலுவபானெ கூடள்ட 
உருவபாக்க.

 வச்ந்த ்கபாலத்தில், அளனெத்து 
கூடடிலும் எணணிகள்களய சைன 
்சய்ய வலுவபானெவறறிலிரு்நது 
சட்டங்களே எடுத்து வலுவறற 
ளவககு வழஙகுவ்தல்.

 ஒரு ள்தன கூ்டபானெது வேைபானெ 
ரபாணிளய எப்்பாழுதும் ்்கபாணடி 
ருக்க ளவணடும். ரபாணியபானெது  
ளைபாசைபானெ வபானிளல,  குளற்ந்த 
ஆண ள்தனீக்களின எணணிகள்க 
ஆகிய ்கபாரணி்கேபால் துளணயு்டன 
ளசரபாைல் முடள்டயி்டபாைல் இருக 
்கலபாம். இ்நநிளலயில் அத்்தள்கய 
கூடு வேைபானெ ரபாணிளயக 
்்கபாண்ட கூடு்டன ஒனறிளணக்கப 
்்ட ளவணடும்.

வதனீ கூடுகமள இ்டம் 
ைாற்றுெது

 ள்தனீ வேரககும் இ்டத்திறகுள், 
கூடு்களே குறுகிய தூரத்திறகு 
ந்கரத்்த ளவணடுைபானெபால், ஒவ்்வபாரு 
நபாளும் ைபாளலயில் 1 மீட்டர தூரம் 
வளர விரும்பிய இ்டத்ள்த ளநபாககி 
ந்கரத்்தப்்ட ளவணடும்.

 கூடு்கள் ள்தனீ வேரககும் ்தேத்தில் 
சில நூறு மீட்டர தூரத்திறகு 

ந்கரத்்தப்்ட ளவணடுைபானெபால், 
கூடு்கள் மு்தலில் சுைபார 5 கி.மீ 
தூரத்திறகு அப்பால் ்்கபாணடு 
்சனறு அஙள்களய 2-3 நபாட 
்களுககு ளவத்திருக்க ளவணடும். 
பினனெர ள்தனீ ்ணளணககு 
்்கபாணடு வ்நது விரும்பிய இ்டத்தில் 
ளவக்கவும். இருபபினும், கூடு்களே 
ந்கரத்துவ்தறகு முன, அளனெத்து 
அளசயும் அல்லது உள்ட்ந்த ் குதி்கள் 
சரி்பாரக்கப்டடு, ள்தனீக்களின 
்சயல்்பாடு நிறுத்்தப்ட்ட பினனெர 
ைபாளல ்தபாை்தைபா்க ந்கரத்்தப்்ட 
ளவணடும்.

இக்கபால்கட்டத்தில், சில ளநரங்களில் 
ஒரு கூடடில் உள்ே ள்தனீ ைற்றபாரு 
கூடடின ள்தன ைறறும் ை்கர்ந்த ளச்கரிபபிளனெ 
திருடுகினறனெ. இத்்தள்கய ள்தனீக்கள் 
திருடடு அல்லது ் ்கபாள்ளேக்கபாரத்ள்தனீ 
அல்லது ரபா்ர ள்தனீ (robber bees) 
எனறளழக்கப்டுகிறது. இனி 
வரவிருககும் ்குதி்களில் இ்ந்த 
்்கபாள்ளேக்கபாரத்ள்தனீளய எவ்வபாறு 
அள்டயபாேம் ்கபாண்து, ் ்கபாள்ளேளய 
்தடுககும் வழிமுளற்கள் ைறறும் 
ள்கபாள்ட்கபாலத்திற்கபானெ ்சயறள்க 
உணவு குறித்து விரிவபா்க ் பாரக்கலபாம்.

-வதா்டரும்...

பா. பத்மபிரியா, 
முதுநிமல வெளாண ைாணவி, பூச்சியியல் துமை, 
அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம், சிதம்பரம்.  
மின்னஞ்சல்: priyabaluagri@gmail.com
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2018 ஆம் ஆணடு இ்நதியபாவின 
உசச நீதிைனறம் ஒரு ்கருத்ள்த ைத்திய 
அரசுககு வழஙகுகிறது அது 
எனனெ்வனறபால் "ஒனறு ்தபாஜ்ைேபாளல 
்கபாப்பாறறுங்கள் இல்ளலளயல் அ்தளனெ 
அழித்து விடுங்கள்" என்து்தபான. 
இ்தறகு எனனெ ்கபாரணைபா்க இருககும் 
ளவறு ஒனறுைல்ல அமில ைளழ. 2015 
ஆம் ஆணடு எடுக்கப்ட்ட ஒரு 
்கணக்்கடுபபில் 1990்களில் சல்்ர 
ள்டஆகளஸடு அேவு ்கபாறறில் 4400 
கிளலபா ்டன்கள் இரு்ந்த்தபா்கவும் இளவ 
10 ஆணடு்களில் அதி்கரித்்த 
வணணத்தில் (2000ஆம் ஆணடு) 
6500 கிளலபா ்டன்களேயும்  2010இல் 
10900 ்டன்கள் ஆ்கவும் 2020இல் 
18,500 ்டன்கேபா்க இருககும் எனறு 
்கணிககிளறபாம். சல்்ர ள்ட ஆகளசடு 
அேவு அதி்கரிப்து அ்ந்த குறிபபிட்ட 

இ்டத்தின ்கபார - அமிலத் ்தனளைளய 
ைபாறறும் இயல்புள்டயது. அமில ைளழயின 
அேவிலும் சல்்ர-ள்ட-ஆகளசடு ்தபான 
பிர்தபானெப ்ஙகிளனெ வகிககிறது.

அமில ைளழ ்்பாழிகினற 
இ்டங்களி்லல்லபாம் அவ்வி்டத்தின 
்தட்்வப் சூழல் ைபாறுவள்தபாடு 
ளவேபாணளையில் ்்ருத்்த ளச்தத்ள்த 
ஏற்டுத்துகினறது. அமில ைளழ ் ்பாழியும் 
இ்டங்களில் ் யிர்களுககுத் ள்தளவயபானெ 
முககியைபானெ சத்துக்கள் அ்ந்த அமில  
ைளழளயபாடு ளவதியியல் விளனெ ைபாறறம் 
புரி்நது சத்துக்கள் ் யிர்களுககு எட்டபா்த 
கிட்டபா்த நிளல்களுககு ்சனறு 
விடுகிறது.  இ்தனெபால் ்்ரும் 
வனெப்குதி்கள் அமில ைளழககு 
இளரயபாகி இருககினறனெ.

அமில மணையில் அழியும் கணல!
்தோன் அமிழ்தம் என்றுைைற் ் ோற்று...

நீர் (்குதி-12)
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ைணணில் இருககும் அலுமினிய 
்தபாதுக்களே இளவ எடுத்து விடுகினறனெ. 
இவறறில் இருககும் சல்ள்டபாரிக ஆகளசடு 
ைணணில் ைறறும் ்யிரில் இருககும் 
சத்துக்களேபாடு விளனெபுரி்நது அவறளற 
்களரத்து விடுகிறது.  இ்தனெபால் ைண 
ைறறும் ் யிர்கள் ் ல நபாடு்களில் அமில 
ைளழககு ளச்தைபாகி இருககினறனெ. சரி 
்கபாடு்கள் ைடடும்்தபான இ்தனெபால் 
அழிக்கப்டுகினறனெவபா எனறபால் 
இல்ளல. சுணணபாம்்பால் ்கட்டப்ட்ட ் ல 
நிளனெவுச சினனெங்கள், ்கடடி்டங்கள் 
அமில ைளழயபால் வீணபாகிக 
்்கபாணடு்தபான இருககினறனெ. அது 
இப்்பாழுது இ்நதியபா ள்பானற 
ள்தசங்களிலும் அதி்கரிக்க 
்்தபா்டஙகியிருககினறது. அவறறில் 
ஒனறு்தபான ளைற்கண்ட ்தபாஜ்ைேபால் 
பிரசசளனெ. ் வள்ளே ைபாரபிள் எனனும் 
சுணணபாம்புக ்கல்லினெபால் ்கட்டப்ட்ட 
்தபாஜ்ைேபால் ்தனனுள்டய ் ்பாலிளவயும் 

நிறத்ள்தயும் அழள்கயும்  இழ்நது 
வருகிறது.  ்கபாளலயில் ்சம்்ழுபபு 
நிறத்திலும் ைதியம் ் வள்ளே நிறத்திலும் 
இரவில் ்தங்கத்தின நிறத்திலும் 
்ஜபாலிககும் அழகிய நிளனெவு சினனெம் 
்தபாஜ்ைேபால். ஆனெபால் இனறு அளவ 
சிறிது சிறி்தபாய் ைஞ்சள் நிறத்திறகு ைபாறி 
வருகினறது  எனகினறனெர 
அறிவியலபாேர்கள். அ்தறகு ்கபாரணம் 
அள்தச சுறறியுள்ே ் ்தபாழிறசபாளல்களில் 
இரு்நது வரும் ்கழிவு்கள் எனறு 
குறிபபிடுகினறனெர. 

்கபாறறிளல ்கல்நது ்தபாஜ்ைேபாலின 
்்ருத்்த ளச்தத்ள்த ஏற்டுத்துகினறது 
இ்தனெபால் ஏற்ட்ட விரகதியில் உசச 
நீதிைனறம் அவ்வபாறு கூறியது.  அரசும் 
்தபாஜ்ைேபாளல ் பாது்கபாககும் வணணம் 
Taj tarpezium எனனும் திட்டத்ள்த 
அைல்்டுத்தி ்்தபா்டர்நது 
நள்டமுளறப்டுத்தி வருகினறது. இது 
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இஙகு எனறபால் அ்ைரிக்கபாவின 
ேபாரவரட ்ல்்களல்கழ்கத்தில் 
வரு்டபாவரு்டம் அஙகிருககும் சீனெ 
சுணணபாம்பு ்கற்கேபால் ஆனெ சிளல 
ஒனளற ் ்டத்தில் ்கபாடடுவது ள்பால் மூடி 
ளவப்ர. ்கபாரணம் அஙகு ்்பாழியும் 
்னி அமில ைளழ ்னியபாய் இருககும் 
என்்தனெபால் அளவ சிளல்களே 
ளச்தப்டுத்தி வி்டககூ்டபாது என்்தற்கபா்க 
அதுைடடுமினறி அ்ைரிக்கபாவின சு்த்நதிர 
ள்தவி சிளலயும் அமில ைளழயபால் 
்்ருைேவில் ்பாதிக்கப்டடிரு்ந்தது. 
அ்தன மு்கம்  உருவம் ைபாறி ்கரும் 
புள்ளி்கள் விழு்நது இருககினறனெ என்து 
குறிபபி்டத்்தக்கது. பினனெர அது சரி 
்சய்யப்ட்டபாலும் இளவ அமில ைளழ 
அதி்கரிப்்தற்கபானெ சபானறு ்தபான என்து 
ைறுக்க முடியபா்த உணளையபாகும்.

 ைபாரபில் என்து ஒருவள்க 
சுணணபாம்புக்கல் ்தபான. அது  இ்ந்த 
அமில ைளலளயபாடு விளனெபுரி்நது 
்கபால்சியம் ்கபார்ளனெட ஆ்க ைபாறி 
இறுதியில் நீரில் ்களர்நது இ்ந்த 
சிளல்களே உருவ ைபாறறவும் அழிக்கவும் 
்சய்கினறது.  

ள்பால்நது நபாடடின ்கபாரள்கபா 
ைபா்கபாணத்தில் உள்ே ள்கபாவில்்கள், 
எகிபதின  உள்ே ்ணள்டய புரபா்தபானெ 
ள்கபாவில்்கள் ளரபாமில் மி்கவும் பிரசித்தி 
்்றற colliseum எனனும் அரங்கம் 

ள்பா்க இனனும் எத்்தளனெளயபா 
நிளனெவுசசினனெங்கள். இளவ்யல்லபாம் 
அமில ைளழ தினறு ்சறித்்த ஒருசில 
்களல ்கடடி்டங்கள் ஆகும்.

ஏன அது ைடடுமினறி லண்டனின 
புனி்த ்பால் ள்கதீடரல் (St paul 
cathedral) எனனும் ள்தவபாலயமும் 
குறிபபி்டககூடியது. ஆனெபால் இனறு 
அஙகு ்்தபாடுக்கப்ட்ட சீறிய 
ந்டவடிகள்கயின ்கபாரணைபா்க அ்தன 
அரிைபானெம்  இனனும் 300 ஆணடு்கள் 
நீடித்து நிறகும் அேவுககு குளற்நதுள்ேது 
எனகினறனெர அறிவியலபாேர்கள்.

இ்நதியபாவில் ்சஙள்கபாடள்டயில் 
ஜூம்ைபா ைசூதி எனெ ் ல ்களல ்கடடி்டங்கள் 
இனனும் அமில ைளழககு ஆேபாகிக 
்்கபாணடு ்தபான இருககினறனெ. நபாம் 
இருககும் ்்பாழுதும் ைளற்ந்த பிறகும் 
நம் ைணணில் வரலபாறளற வீரத்ள்த நம் 
வபாழ்்ந்த வபாழ்வியளல நம் அடுத்்த 
்தளலமுளறககு எடுத்துச ்சல்வது 
நம்முள்டய நிளனெவு சினனெங்களும் ்களல 
்்பாருட்களும் ்தபான. அமில ைளழ 
எனனும் ் ்தபா்டளர ் யன்டுத்திய ரபா்ரட 
அஙகுஸ் இப்டி கூறுகிறபார “அமில 
ைளழயபால் நிசசயம் நம் ்களல ் ்பாருட்கள் 
ளச்தம் அள்டயும் அளவ ் ்பாறுளையபாய் 
நி்கழும் நம் ்களல அழிவதில் அ்தறகு 
நிசசயம் ்ஙகு இருககும்”.

-வதா்டரும்....

அன்பன் ஜச. விக்்னேஷ், 
இேநிளல ளவேபாணளை ்ட்ட்தபாரி, குளித்்தளல, 

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

்கடடுளரயபாேர
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க்டந்த மின்ன்தழுக்கோன வோசகர்களின் கருத்துக்கள்

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,

நபான அடிப்ள்டயில் விவசபாய 
குடும்்த்தில் பிற்ந்தவன. ்தறள்பாது ் ணி 
ஓய்வு ்்றறு விவசபாயத்தில் ஈடு்டடு 
வருகிளறன. அகரிசகதி இ்தழில் வரும் 
்கடடுளர்கள் நனறபா்க இருககினறனெ. 

இதில் ள்தனீ வேரபபுத் ்்தபா்டளர 
்்தபா்டர்நது ் டித்து வருகிளறன சிறப்பா்க 
இருககிறது. ்்தபா்டர்நது சிறக்க 
வபாழ்த்துக்கள். 

- இராைலிஙகம், புதுச்வ்சரி.
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கோர்டூன் வழி கவைோணணம
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வ்சா. ஹரிஹரன
இளநிமல வெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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பரைபபாளர்  
ல.மீனோ, உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ் பத்மாவதி 
வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

மின்னஞ்சல்: l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீனோ



37இதழ் - 17, ஆவணி



38இதழ் - 17, ஆவணி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அனபுள்ே வபாச்கர்களுககு 
வணக்கம்,

அகரிசகதியின ்க்ட்ந்த 
மினனி்தழ்்கள் ் ல்ளவறு ்தரப்ட்ட 
வபாச்கர்களி்டம் ்சனறு 
ளசர்நதுள்ேது. அகரிசகதி 
மினனி்தழ் துவஙகி 16 இ்தழ்்களே 
்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 மு்கப்க்கம் அல்லது 
மினனெஞ்சல் 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 அறிவிபபில் 
்கபாடடும். இ்தனமூலம் நீங்கள் 
எளிதில் எங்கேது மினனி்தளழ 
்டிக்க ைறறும் பின்றற முடியும். 
விவசபாயி்களும், ளவேபாண 
ைபாணவர்களும், விஞ்்பானி்களும், 
ள்ரபாசிரியர்களும், ளவேபாண 
்்தபாழில் முளனெளவபார்களும் 
்்தபா்டர்நது அகரி சகதி இ்தழுககு 
்தங்களுள்டய ்கருத்துக்கள், 
்கடடுளர்கள் ைறறும் விேம் ர்ங்களே 
வழஙகி எங்களே 
ளைம்்டுத்திக்்கபாள்ே உ்தவுைபாறு 
ள்கடடுக்்கபாள்கிளறன.

ஆசிரியர் ்க்கம்

- சிறப்பாசிரியர, அகரி சகதி.


