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திறன்மிகு ஜாதிக்ாய் சாகுபடி 
த�ாழில்நுடபங்ள்

்றிக்்ாழிப் பண்ணை த�ாடங் வஙகிக 
்டன் மற்றும் மானியம் தபறுவது எப்படி ?

இந்திய டிராகடர்ளும் விவசாயி்ளும்
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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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விவசாய 
கருவிகளை 

உருவாக்குபவரா 
நீஙகள்?

எனவே  விேசாயக்கருவி்கள் உருோககும் 
நிறுேனங்கள், ப�ாறியாளர்கள் அேர்கள் 

உருோககிய ்கருவி்களின் �டம், �யன்�ாடு 
மற்றும் உருோககியேர்களின் 

புக்கப�டத்துடன் நீங்கள் எங்களுககு  
editor@agrisakthi.com என்்ற 
மின்னஞசல் மூலம் அனுப�லாம்.

அன்பு நண்பர்களே! வணக்கம் அகரிசகதி மின்னிதழை 
ததொடரந்து ்படித்து வந்திருப்பீர்கள், அகரிசகதி விழைவில் 

விவசொயி்களுககுப் ்பயன்்படும் வழ்கயில் விவசொயக ்கருவி்கள் 
என்்ற ததொகுப்பிழை தவளியிட உள்ேது.

களைசி தேதி: 
சசபைமபர் 30, 

2020.
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இ்நதிய நபாடடின ்கறிகள்கபாழி 

(பிரபாய்லர) உற்த்தி ஒவ்வபாரு 

ஆணடும் கிட்டத்்தட்ட 9% எனற 

விகி்தத்தில் வேர்நது வருகிறது. ்க்ட்ந்த 

இரு்து ஆணடு்களில் ள்கபாழி 

இளறசசியின நு்கரவு ்கணிசைபா்க 

அதி்கரித்துள்ேது. அரசு ைபானியத்ள்த 

வழஙகுவ்தன மூலம், இ்ந்தத் ் ்தபாழிளல 

ஊககுவித்து வருகிறது. உலகில் 

மூனறபாவது ்்ரிய ்கறிகள்கபாழி 

(பிரபாய்லர-ள்கபாழி) உற்த்தியபாேரபா்க 

இ்நதியபா உள்ேது, ஆணடுககு 3.7 

மில்லியன ்டன ள்கபாழி இளறசசிளய 

உற்த்தி ்சய்கினறது. ச்நள்த ைதிப்பு 

சுைபார 91,000 ள்கபாடி ரூ்பாய் எனறு 

ைதிப்பி்டப்்டடுள்ேது. இ்நதியபாவில் 

்தனிந்ர ள்கபாழி நு்கரவு தினெமும் 

அதி்கரித்து வருகினறது, ளைலும் 

ைக்களின உணவு ்ழக்கத்ள்த ைபாறறி 

வருகினறது. ளவளலவபாய்ப்ள் 

உருவபாககுவதில் இ்ந்தத் 

்்தபாழில்துளறயின ்ர்ந்த திறளனெக 

்கருத்தில் ் ்கபாணடு ் ல ள்கபாழித் திட்ட 

அறிகள்க்களே அரசு ் வளியிடடுள்ேது. 

ஒரு ்கலப்பினெ ்கறிகள்கபாழி ் ணளணளயத் 

்்தபா்டஙகுவ்தறகு முனபு ்்தபாழில் 

முளனெளவபார ைறறும் விவசபாயி்கள் ள்கபாழி 

வேரப்பு குறித்்த ் யிறசிக்கபா்க உள்ளூர 

்கபால்நள்ட ் ரபாைரிப்புத் துளற ஊழியர்கள் 

ைறறும் ்கபால்நள்ட ்கல்லூரி ைறறும் 

திடடம்

்றிக்்ாழிப் பண்ணை த�ாடங் வஙகிக 
்டன் மற்றும் மானியம் தபறுவது எப்படி ?
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ளவேபாண ்ல்்களலக்கழ்கம் 

ள்பானறவறளற ் ்தபா்டரபு ் ்கபாள்ேலபாம். 

ளைலும் முறள்பாக்கபானெ ்கறிகள்கபாழி 

ைறறும் வட்டபாரத்தில் உள்ே அரசு ைறறும்  

ளவேபாண ்ல்்களலக்கழ்க ள்கபாழிப் 

்ணளணளயயும் ் பாரளவயி்ட ளவணடும். 

படாரத (எஸ்பிஐ) ெங்கியின் 
க்ன் நம்முமைகள் பற்றி 

விெடாதிக்கலடாம்

BROILER PLUS SCHEME  
(கறிக்்கடாழிகள் பிளஸ் திட்ம்)

்பார்த வஙகியின ்க்டன ்்ற 

்சபா்ந்த நிலம் ளவத்திருக்க ளவணடும். 

ளைலும் ள்கபாழி ் ்கபாட்டள்கயும் அளைக்க 

ளவணடும். ள்கபாழி வேரப்பில் அனு்வ 

சபானறி்தழ் ்்றுவது  ்கட்டபாயைபாகும். 

்க்டன ் ்ற குளற்ந்த்டசம் ஐ்ந்தபாயிரம் 

(5000) ்கறிகள்கபாழி்கள் வளர 

்ரபாைரிக்கப்்்ட ளவணடும். ஒப்்்ந்த ள்கபாழி 

வேரப்பு நிறுவனெங்களு்டன விவசபாயி்கள் 

கூடடுறவு ் ்கபாள்வது அவசியம். ள்கபாழி 

வேரப்புககு வஙகிக ்க்டன ் ்றுவ்தற்கபானெ 

திட்ட வளரவு சைரப்பிக்க ளவணடும்.

வ�டாநத நிலம் ைற்றும் ்கடாழி 
வகடாட்மகமை  ெங்கி க்னுக்கடாக 

அ்ைடானம் மெததல்.

நிலம் ைறறும் ள்கபாழி ் ்கபாட்டள்கயின 

ஆவணங்கள் வஙகிக ்க்டனுக்கபா்க 

அ்டைபானெம் ளவக்கப்்்ட ளவணடும். 

உங்களி்டம் ்சபா்ந்த நிலம் 

இல்ளல்யனறபால் குத்்தள்கககு எடுத்து 

அ்ந்த நில ஆவணங்களேயும் அ்டைபானெம் 

ளவக்கலபாம்.

்க்டன ்்ற குளற்ந்த்டசம் 

ஐ்ந்தபாயிரம்  ்கறிகள்கபாழி்கள் வளர 

்ரபாைரிக்கப்்்ட ளவணடும்.

ஐ்ந்தபாயிரம் (5000) 

்கறிகள்கபாழி்களுககு சுைபார 7500 சதுர 

அடிககு ்்கபாட்டள்க ்கட்ட ளவணடும். 

ஒரு ்கறிகள்கபாழிககு 1.25 சதுர அடி 

இ்டம் ள்தளவப்்டும். ளைலும் 7500 சதுர 

அடிககு ்்கபாட்டள்க ்கட்ட 15 லடசம் 

ரூ்பாய் வளர ் சலவு ஆகும். வஙகியின 

வழி்கபாடடு்தல்்களின ்டி ள்கபாழி 

்்கபாட்டள்க ்கட்டப்்ட்டபால் ைடடுளை 

்க்டன வழங்கப்்டும்.

க்ன் வபை ஒப்பநத ்கடாழி 
ெளர்ப்பு நிறுெனங்களு்ன் 

விெ�டாயி கூடடுைவு அெசிைம்

விவசபாயி்கள் ள்கபாழி ஒப்்்ந்த 

நிறுவனெங்களு்டன இளண்நதிரு்ந்தபால் 

ைடடுளை ்க்டன வழங்கப்்டுகினறது. 

விவசபாயி ைறறும் ள்கபாழி ஒப்்்ந்த 

நிறுவனெத்திறகு இள்டயிலபானெ 

ஒப்்்ந்தத்ள்த வஙகியில் சைரப்பித்்தல் 

அவசியம். உ்தபாரணத்திறகு சுகுனெபா, 

ைனிஸ் பிரபாய்லர்கள்,  ்வஙகிஸ் 

்வன்கபாரப் ள்பானற நிறுவனெங்களு்டன 

கூடடுறவு ் ்கபாள்வது மி்கவும் அவசியம்.
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ெங்கியின் க்ன் வபை ்கடாழி 
வகடாட்மக கடடுைடானததிற்கடான 

விதிமுமைகள் ைற்றும் 
ெழிகடாடடுதல்கள்

ள்கபாழி ் ்கபாட்டள்கயபானெது, கிழககு 

ளைறகு திளசயில் ்கட்ட ளவணடும். இது 

பிர்தபானெ சபாளலயிலிரு்நது குளற்ந்த்டசம் 

10 மீ இள்ட்வளி விடடு  ்கட்ட 

ளவணடும்.  எ்ந்த்வபாரு 

நீரநிளலயிலிரு்நதும் குளற்ந்த்டசம் 100 

மீ இள்ட்வளி இருக்க ளவணடும். 

இரணடு ள்கபாழி ்்கபாட்டள்க்களுககு 

இள்டயில் குளற்ந்த்டசம் இள்ட்வளி 

500 மீ தூரம் இருக்க ளவணடும். இளவ 

்்பாரு்ந்தபாவிட்டபால் ்க்டன வழங்கப்்்டபாது.

ெங்கிக் க்ன் ைற்றும்  ெடடி 
விகிதம்.

இ்ந்த திட்டத்தில் 9 லடசம் வளர 

வஙகிக்க்டன வழங்கப்்டுகிறது. 

ஐ்ந்தபாயிரம் (5000) ்கறிகள்கபாழிக்கபானெ 

்சலவுக்கபா்க மூனறு  லடசம் வளர 

வஙகிக்க்டன   வழங்கப்்டுகிறது.  

ளைலும் ்கறிகள்கபாழி்களின 

எணணிகள்களய (5,000, 10000, 

15000) ்டிப்்டியபா்க அதி்கரித்து 9 

லடசம் வளர வஙகிக்க்டன ்்றலபாம். 

்க்டனில் 75 ச்தவீ்தத்ள்த ைடடுளை வஙகி 

வழஙகும். மீ்தமுள்ே 25 ச்தவிகி்தம் 

நபாம் ்சபா்ந்தைபா்க ஏற்பாடு ்சய்ய 

ளவணடும். வஙகி ்க்டன ஐ்நது 

ஆணடு்களில் திருப்பிச ்சலுத்்தப்்்ட 

ளவணடும். ைபா்த ்தவளண்களே 

்சலுத்துவ்தறகு ஆறு ைபா்த ்கபால 

அவ்கபாசம் வழங்கப்்டும். ள்கபாழி  வஙகி 

்க்டனுக்கபானெ வடடி 10.85 ச்தவீ்தைபாகும்.

ெங்கிக் க்ன் இரு ைடாத 
தெமை முமை (Bimonthly 

EMI) முமை

ஐ்ந்தபாயிரம்  ்கறிகள்கபாழி்கள் ஏழு 

வபாரங்கள் அல்லது 45 நபாட்களில் 

விற்கப்்டடுவிடும் என்்தபால் இரு ைபா்த 

்தவளண முளற பின்றறப்்டுகிறது. 

ஒப்்்ந்த ள்கபாழி நிறுவனெங்கள் 

விவசபாயி்களுககு ்தவறபாைல் ்ணம் 

்சலுத்துவ்தற்கபானெ உறுதி்ைபாழிளயயும் 

வஙகிககு   சைரப்பிக்க ளவணடும்.

ெங்கிக் க்ன் திட்  அறிக்மக 
(Project)

வஙகிக ்க்டன திட்ட  அறிகள்கயில் 

்தங்கள் ் ்யர, நிலப்்ரப்பு, ்கல்வித் ்தகுதி 

ைறறும் எத்்தளனெ ்கறிகள்கபாழி்களே 

நீங்கள் ்ரபாைரிக்கப் ள்பாகிறீர்கள், 

்கறிகள்கபாழி்களுககு ள்தளவயபானெ தீவனெம், 

அேவு ைறறும் அ்தன ்சலளவ 

உள்ே்டககிய திட்டத்ள்த சைரப்பிக்க 

ளவணடும். புள்கப்்்டம்  ைறறும் வஙகி 

்கபாளசபாளல ைறறும் ்பான  / ஆ்தபார 

அடள்ட ந்கல் சைரப்பிக்கப்்்ட ளவணடும்

ைததிை அரசு திட்ங்கள்

ள்கபாழி வேரப்பு மூல்தனெ நிதி திட்டம் 

என்து ள்கபாழி வேரப்பு ந்டவடிகள்க்களே 

ளைம்்டுத்துவ்தற்கபா்க ந்பாரடு வஙகி, 
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்கடடுளரயபாேர

சிறு ைறறும் நடுத்்தர நிறுவனெங்களின 

அளைசச்கத்தினெபால் ஊககுவிக்கப்்ட்ட 

ஒரு திட்டைபாகும். 

்தசிை ்ெளடாணமை ைற்றும் 
ஊரக ெளர்ச்சி ெங்கி 

(NABARD)         

இ்ந்த வஙகி இ்நதியபாவில் ஒரு 

உசச வேரசசி நிதி நிறுவனெைபாகும். 

்கறிகள்கபாழி வேரப்புககு  வஙகி ்க்டன 

ைபானியம் கிள்டககினறது. இ்ந்த 

வஙகியின சலுள்க்கள் 25 ச்தவீ்தம்  

வளர இருககும். வஙகி ளைலபாேர 

இளணயம் மூலம் வஙகி ்க்டன 

ைபானியத்திற்கபானெ விணணப்்த்ள்த 30 

நபாட்களில் ்தபாக்கல் ்சய்ய ளவணடும். 

இ்தளனெ ்சய்யபாவிட்டபால் ைபானியம் 

நிரபா்கரிக்கப்்டும். ைத்திய அரசி்டமிரு்நது 

ந்பாரடு வஙகி ைபானியத்்்தபாள்களயப் 

்்றறு ்பார்த ்்பாது வஙகி ்கணககில் 
வரவு ளவக்கப்்டடு, மூனறு ஆணடு்கள்  
அஙள்களய இருககும். பினனெர 
்யனெபாளி்கள் ்கணககிறகு ைபாறறப்்டும். 
இ்தறகிள்டயில் நீங்கள் ைபா்த ்தவளணளய 
சரியபா்க  ்சலுத்தினெபால் ைபானியம் 
வழங்கப்்டும். அப்்டி ் சலுத்்தபாவிட்டபால் 
வஙகிளய ைபானியத்்்தபாள்களய எடுத்துக 
்்கபாள்ளும். வஙகி ்க்டன ைறறும் 
ைபானியத்்்தபாள்க ்றறிய விரிவபானெ 
விேக்கத்ள்தப் ்்றறு விவசபாயி்கள் 
்யனெள்டயலபாம்.

டாகடர். ஜெ. வசந்தி, 
உ்தவிப் ள்ரபாசிரியர, ்பாணடிசளசரி 

ளவேபாண அறிவியல் ்கல்லூரி,  புதுசளசரி.  
்்தபா்டரபு எண: 8754519740

மினனெஞசல்: vasres01@gmail.com
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தெனளனெ, அதி்க இள்ட்வளியில் 
ந்டப்்டும் ்ணப்  ்யிரபாகும். 

்்தனளனெ ைரங்களுககு இள்டளய 
்கபாலியபா்க இருககும் நிலப்்குதியில் 
்லவி்தைபானெ ் யிர்களே ஊடு்யிர்கேபா்க 
சபாகு்டி ்சய்வ்தற்கபானெ வபாய்ப்பு்கள் 
உள்ேனெ. இ்தறகுச சபா்த்கைபா்க ் ்தனளனெ 
ைரத்தின ளவரப்்குதியும் ்தளலப்்குதியும் 
அளை்நதுள்ேனெ. ்தனிப்்யிரபா்கத்  
்்தனளனெ சபாகு்டி ்சய்யப்்டும் 
ள்தபாப்பு்களில் ைணவேமும், சூரிய 
ஒளியும் முழுளையபா்கப் 
்யன்டுத்்தப்்டுவதில்ளல.

7.5 மீ X 7.5 மீ இள்ட்வளியில் 
்்தனளனெ ந்டப்்டடுள்ே ள்தபாப்பு்களில் 
சுைபார 75 ச்தம் நிலப்்ரப்பு 
்யன்டுத்்தப்்்டபாைல் உள்ேது. ் ்தனளனெ 
ைரங்களின ளவர்கள், அடிைரத்திலிரு்நது 
2 மீட்டர ஆழம் வளரயிலுள்ே 25 ச்தம் 
நிலப்்ரப்பில் ்தபான ் ரவிககி்டககினறனெ. 
்்தனளனெ ஓளல்களின அளைப்பு சூரிய 
ஒளியின ஒரு ் குதி ஓளல்களின ஊள்ட 
புகு்நது ்சனறு, ்தளரமீது விழககூடிய 
வள்கயில் அளை்நதுள்ேது. 
்்தனளனெைரங்களின வயது ைறறும் 
்தபாவர வேரசசிளய ்்பாருத்தும், 
்்தனளனெ ைரங்களுககுளிள்டளய சூரிய 
ஒளி புகு்நது ்சல்லும் அேளவ 
்்பாருத்தும், ் ்தனளனெயின வபாழ்கள்கப் 
்ருவத்ள்த மூனறு ்கபாலக்கட்டங்கேபா்கப் 

பிரிக்கலபாம்.

i. ஏழு ஆணடுகளுக்கு 
குமைநத ெைதும்ை ைரங்கள் 

அ்ந்த்ந்த ்ருவநிளல, ைரத்தின 
்ரப்்ேவு ைறறும் ைணணின 
்தனளைகள்கற் ஐ்ந்தபாணடு்கள் வளர 
ஒரு ்ருவ ்யிர்கேபானெ நிலக்க்டளல, 
எள், சூரிய்கபா்நதி, ைரவள்ளி, ைஞசள் 
ைறறும் வபாளழ ஆகியவறளற ்யிர 
்சய்யலபாம். ்கரும்பு, ைறறும் ் நல் ள்பானற 
்யிர்கள் சபாகு்டி ்சய்வள்த ்தவிரக்க 
ளவணடும்.

ii. 7 முதல் 20 ஆணடுகள் 
ெைதுள்ள ்தடாப்புகள் 

இ்ந்த ்கபால்கட்டத்தில் ்சு்ந்தபாள் 
உரம் ைறறும் தீவனெப்்யிர்களே ்யிர 
்சய்யலபாம்.

ஊடுபயிர
 த�ன்்னையில் ஊடு பயிர சாகுபடி
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iii. 20 ஆணடுகளுக்கு 
்ைலடான ெைதுள்ள ைரங்கள் 

இ்ந்த வள்க ள்தபாப்பு்களில் 
கீழ்்கபாணும் ்யிர்களே சபாகு்டி 
்சய்யலபாம்

பல பயிர் அமைப்பு 
1. ்்தனளனெ + வபாளழ + சிறுகிழஙகு 

+ ்வணள்ட ஆகியளவ கிழககு 
்குதி்களுககு ஏறறளவ. 

2. ்்தனளனெயு்டன வபாளழ, மிேகு, 
ள்கபாள்கபா, ஜபாதிக்கபாய், ைறறும் 
்வணணிலபா ஆகியவறளற ளைறகு 
்குதியில் ்யிரி்டலபாம்.

ஊடுபயிர்கமளத 
்தர்நவதடுப்பதற்கடான ெமர 

முமைகள்:
i. ைணவேம், ைளழப்்்பாழிவு, ்பாசனெ 

வசதி ைறறும் ்தட் ்வப்்நிளல 
ஆகிய ்கபாரணி்களே ்கவனெமு்டன 
்கண்டறி்நது, அ்தறள்கற் 
்யிர்களேத் ள்தரவு ்சய்ய 
ளவணடும்.

ii.  ்்தனளனெ ைரங்களுககு 
இளணயபா்க உயரைபா்க வேரககூடிய 
்யிர்களே ள்தரவு ்சய்யககூ்டபாது 

iii. மு்தனளைப் ்யிரபானெ 

்்தனளனெளயவி்ட, ஊடு்யிர்களின 
ஆயுட ்கபாலம் அதி்கைபா்க இருக்க 
கூ்டபாது.  

வதன்மனக்்கற்ை  
ஊடுபயிர்கள் 

i. கிழஙகு வள்க்கள்

ii. ்தபானிய ைறறும் திளனெ வள்க்கள் 

iii. ்யிறு வள்க்கள் 

iv. எண்ணய் வித்துக்கள் 

v. ்ல வள்க்கள் 

vi. ்கபாய்்கறிப் ்யிர்கள் 

vii. நறுைணப் ்யிர்கள் ைறறும் 
சுளவயூடடும் ்யிர்கள்

்கடடுளரயபாேர்கள்

மு. யசசாதா மற்றும் சே.ஷர்மிலி, 
உதவிப் சேராசிரியர்ேள், வானவராயர் 

ளவேபாணளை  நிறுவனெம், ்்பாள்ேபாசசி. 

மினனெஞசல்: yasoagri@gmail.com
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முன்னுமர

இ்நதியபா, இலஙள்க, ் ்தனகிழககு 

ஆசியபா ைறறும் ஆப்பிரிக்கபாவின சில 

்குதி்களில் சபாகு்டி ் சய்யப்்டடு வரும் 

ஒரு முககிய ் யிர சிறு கிழஙகு ஆகும். 

உருளேககிழஙள்கப் ள்பால் 

ள்தபாறறைளிககும் இ்தன கிழஙகு்கள் 

சளைத்து ்கபாய்்கறியபா்க 

உணணப்்டுகினறனெ. ்சடி்களின 

அடிப்்குதியில் ்தணள்டபாடு ளசர்நது ்கரும் 

்தவிடடு நிறத்தில் நல்ல வபாசளனெயு்டனெபானெ 

கிழஙகு்கள் ் ்கபாத்்தபா்க இச்சடி்களில் 

உண்டபாகினறனெ.  கிழஙகு்களில் உலர்ந்த 

்்பாருள் (31-33%), ைபாவுசசத்து (18-

20%) ைறறும் அத்தியபாவசிய 

எண்ணய்்கள் (0.05 மு்தல் 0.12%) 

்கபாரணைபா்க ஒரு சிறப்பியல்பு சுளவயு்டன 

நு்கரளவபாரபால் இககிழஙகு ்்ரிதும் 

விரும்்ப்்டுகினறனெ. இ்நதியபாவில், இது 

முககியைபா்க ள்கரேபா ைபாநிலத்தில் 

திருசசூர, ்பாலக்கபாடு, ்கபாசரள்கபாடு 

ைறறும் ்கணணூர ைபாவட்டங்களிலும், 

்தமிழ் நபாடடில் திரு்நல்ளவலி, ் ்தன்கபாசி, 

தூத்துககுடி, விருதுந்கர ைறறும் 

்கனனியபாகுைரி ைபாவட்டங்களிலும் ைறறும் 

நபாடு முழுவதும் உள்ே 

்ழஙகுடியினெர்கேபால் ்நடுங்கபாலைபா்க 

்யிரி்டப்்டடு வருகினறது.

சிறுகிழங்கின் ்ைம்பட் 
வதடாழில்நுடபங்கள்

்க்ட்ந்த ஐம்்த்ள்தழு ஆணடு்களில் 

சி.டி.சி.ஆர.ஐ.யில் ந்டத்்தப்்ட்ட 

முளறயபானெ ஆரபாய்சசியின மூலம், 

சிறுகிழஙகின உற்த்தித்திறன ைறறும் 

இலபா்த்ள்த ளைம்்டுத்துவ்தற்கபா்க 

ளைம்்ட்ட இர்கம் (்்டம் 1) ைறறும் சபாகு்டி 

்்தபாழில்நுட்ங்கள்  (அட்டவளண 1) 

ஆகியளவ உருவபாக்கப்்ட்டனெ. 

்்தபாழில்நுட், ளைலபாணளை, 

ச்நள்தப்்டுத்்தல் ைறறும் சமூ்க-

்்பாருேபா்தபார ்கபாரணி்கள் உள்ளிட்ட 

்ல்ளவறு ்தள்ட்கள் ்கபாரணைபா்க 

சிறுகிழஙகின ளைம்்ட்ட 

்்தபாழில்நுட்ங்களே விவசபாயி்கள் 

ஏறறுக்்கபாள்வது ஒப்பீட்டேவில் 

குளறவபா்க உள்ேது.

த�ாழில்நுடபம்
சிறுகிழஙகில் ் மம்படுத�ப்படட 
த�ாழில்நுடபங்ளின் மூலம் வருமானைத்� 
இரடடிப்பாககு�ல்: ஒரு தவற்றிக்்�
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நடும் ்ருவம் ஜூளல - அகள்டபா்ர

விள்த ்்பாருட்கள்
முழு விள்த கிழஙகு 40-50 கிளலபா  

ஒரு ்ெகள்டருககு; விள்த ்சடியின ்தணடின  
அேவு: 10-15 ்ச.மீ நீேம்

நிலம் ்தயபாரிககும் முளற ைறறும் 
ந்டவு குவியல்: ்பார ைறறும் ்டுகள்க

ந்டவு ்சய்யும் முளற ்சஙகுத்்தபா்களவபா அல்லது ்டுகள்க வசைபா்களவபா 
ந்டவு ்சய்ய ளவணடும்

ஏறற நிலம்
ளைடடு ைறறும் வயல் நிலங்களில் கீழ் ைபானெவபாரிப் 

்யிரபா்கவும், நல்ல வடி்கபால் வசதி ்்கபாண்ட 
வேைபானெ ைணணிலும் வேரும்

இள்ட்வளி ைறறும் ்சடி்களின 
எணணிகள்க)்ெகள்டர) 45 X 30 ்ச.மீ; 74000 ்சடி்கள்

்்தபாழு உரம் (்டன/ ்ெகள்டர) 10
்தளல:ைணி:சபாம்்ல் சத்து  

)கிளலபா/ ்ெகள்டர) 60:60:100

பின்சய் ளநரத்தி
ஒரு ைபா்தத்தில் ்களே்யடுத்்தல் ைறறும் பின்சய் 
ளநரத்தி ்சய்்தல் ைறறும் இரண்டபாவது ைபா்தத்தில் 

்களே்யடுத்்தல்
்யிரின ்கபாலம் 4-5 ைபா்தங்கள்

அறுவள்ட, ்தரம் ைறறும் ்்பாதி 
்சய்்தல் ளவளலயபாட்கள் மூலம்

சரபாசரி ை்கசூல் 
(்டன/ ்ெகள்டர) 20-25 

அட்டவணை1.  பரிந்துணைக்கபபட்ட சரகுபடி த�ரழில்நுடபங்கள்
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வதடாழில்நுடப 
வ�ைல்விளக்கங்கள்

விஞ்பானி்கள், ்்தபாழில்நுட் 
ைறறும் திறளையபானெ ஊழியர்களேக 
்்கபாணடு ் சயல்விேக்கங்கள் ் சப்்டம்்ர 
2018 - ஜனெவரி 2019 (்்டம் 2) 
்கபாலத்தில் ்தமிழ்நபாடடின திரு்நல்ளவலி 
ைபாவட்டத்தில் உள்ே ஆல்வபான 
துலுக்கப்்டடியில் ந்டத்்தப்்ட்டனெ. 
்சயல்விேக்க திட்டங்களே 

நிறுவுவ்தற்கபா்க விவசபாயி்களுககு 
்தரைபானெ ந்டவு ்்பாருட்கள் ைறறும் 
முககியைபானெ இடு்்பாருட்கள் 
வழங்கப்்ட்டனெ. விவசபாயி்களுககு 
ளைம்்ட்ட ்்தபாழில்நுட்ங்கள் குறித்து 
்யிறசி அளிக்கப்்டடு ைறறும் வேரசசி 
ைறறும் ை்கசூல் ்சயல்திறளனெக 
்கண்கபாணிக்க விஞ்பானி்கேபால் 
அடிக்கடி ்ணளண ஆய்வும் 
ந்டத்்தப்்ட்டனெ

ைகசூல் ைற்றும் வபடாருளடாதடார 
ெருெடாய் 

ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட இர்கைபானெ 
ஸ்ரீ்தபாரபாவின ை்கசூல் ஒரு ் ெகள்டருககு 
26.7 ்டன எனெக ்கணககி்டப்்டடுள்ேது, 
இது உள்ளூர வள்க்களின ை்கசூல் 22.9 
்டன விளேசசளல வி்ட 16.6% 
அதி்கைபாகும். கிழஙகு்கள் 
அறுவள்டககுப்பின ்தமிழ்நபாடு ைறறும் 

இ்நதியபாவின பிற ைபாநிலங்களில் உள்ே 
்ல்ளவறு ச்நள்த்களுககு 
விற்கப்்டுகினறனெ. ஒரு கிளலபா கிழஙகின 
விளல ரூ. 30 மு்தல் 50 வளர 
ள்தளவளயப் ் ப்ாருத்து விற்கப்்டுகினறனெ 
(்்டம் 3). இ்ந்த கிழஙகு்கள் ஐககிய 
அரபு நபாடு்கள்,  அ்ைரிக்கபா ைறறும் 
ஆஸ்திளரலியபா ள்பானற நபாடு்களுககும் 
ஏறறுைதி ்சய்யப்்டடு வருகினறனெ.

அட்டவணை  மேமபடுத�பபட்ட சிறு்கிழங்கின் தபரருளர�ரை நிணைபரடு

இை்கங்கள் ே்கசூல் 
( ்டன்/ 

தெகம்டர் )

தேரத� 
 வருேரனம

(₹ / தெகம்டர்) 

தேரத� தசைவு

(₹ / தெகம்டர்)

நி்கை வருேரனம 
(₹ / தெகம்டர்)

வைவு 
தசைவு 
வி்கி�ம 

ஸ்ரீ �ரைர 26.7 2,80,350 1,01,290 1,79,060 2.77
உள்ளூர் 
வண்க்கள் 22.9 2,40,450 97,660 1,42,790 2.46
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்கே நபாள் ைறறும் ளவேபாண 
்்தபாழில்முளனெளவபார ச்நதிப்பு : 
ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட சிறுகிழஙகு குறித்்த 
்சயல்விேக்கங்களின ்வறறிளயக 
்்கபாண்டபாடும் வி்தைபா்க ஆல்வபான 
துலுக்கப்்டடியில் 2019 ஜனெவரி 11 

அனறு ்கே நபாள் ைறறும் ளவேபாண 
்்தபாழில்முளனெளவபார ச்நதிப்பு ஏற்பாடு 
்சய்யப்்ட்டது (்்டம் 4).  இ்நநி்கழ்சசியில் 
சுைபார 100 விவசபாயி்கள் ைறறும் 
்்தபாழில்முளனெளவபார்கள் ்ஙள்கறறு 
்யன்்றறனெர.

சுயசபாரள் ளநபாககி ்யணித்்தல்: 
கிரபாைத்தில் ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட 
ஸ்ரீ்தபாரபாவின (்்டம் 5) நல்ல ்தரைபானெ 
ந்டவுப் ் ்பாருட்களின ள்கபாரிகள்க்களே 
பூரத்தி ்சய்ய விள்த கிரபாைங்களே 
நிறுவுவ்தற்கபா்க அறுவள்ட ் சய்யப்்ட்ட 
கிழஙகு்களே ைறற விவசபாயி்களுககு 
விநிளயபாகிக்கப்்ட்டனெ. ்ணளண 

வருைபானெத்ள்த ளைம்்டுத்துவ்தறகு, 
குளற்ந்த அேவிலபானெ மு்தலீடு்களே 
்்கபாணடு சிறுகிழஙகின உற்த்திளய 
அதி்கரிக்க வரவிருககும் ஆணடு்களில் 
உயர விளேசசல் ்தரககூடிய ஸ்ரீ 
்தபாரபாவின கீழ் நிளறய ்குதி்கள் 
சபாகு்டியில் உள்ே்டஙகும் எனறு 
எதிர்பாரக்கப்்டுகிறது.
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முடிவுமர
சிறுகிழஙகின ளைம்்டுத்்தப்்ட்ட 

இர்கம் ைறறும் ் ்தபாழில்நுட்ங்கள் குறித்்த 
்ஙள்கறபு ்சயல்விேக்கங்கள் மூலம் 
விவசபாயி்கள் ைறறும் பிற ் ஙகு்தபாரர்களின 
்்தபாழில்நுட் ்தளலயீடு்கேபால் 
உற்த்தித்திறன ைறறும் இலபா்த்ள்த 
அதி்கரிக்க முடியும் என்ள்தக 
்கபாணபிககினறனெ. எனெளவ, ்ல்ளவறு 
ஆரபாய்சசி ைறறும் ளைம்்பாடடு 
அளைப்பு்களின ஒருஙகிளண்ந்த 

முயறசி்கள், இ்நதிய அரசபாங்கத்்தபால் 
நிரணயிக்கப்்ட்ட குறிகள்கபாேபானெ 
‘உழவர வருைபானெத்ள்த இரடடிப்்பாககுவது’ 
ளநபாககி ்யணிக்க ளவணடியுள்ேது. 
உழவர ்ஙள்கறபு ்சயல்விேக்கங்கள் 
விவசபாயத்ள்த அதி்க 
இலபா்்கரைபானெ்தபா்கவும், நிளல 
யபானெ்தபா்கவும் ைபாறறுவ்தற்கபானெ ்கபாலத்தின 
ள்தளவ என்ள்த இ்ந்த ் வறறிக ்கள்த 
்்தளிவபா்க நிரூபித்துள்ேது.

முனனவர்ேள் து. ஜெேநாதன்,  இரா. முத்துராஜ்,  
ே. சி. சிவகுமார், ே. பிரோஷ்,  

ஷீலா இம்மானுசவல்  மற்றும் வி. ரவி. 
ஐ.சி.ஏ.ஆர- ைத்திய கிழஙகு ்யிர்கள் ஆரபாய்சசி நிளலயம், 

திருவனெ்ந்தபுரம் - 695017, ள்கரேபா. 

மினனெஞசல்: djaganathtn@gmail.com

்கடடுளரயபாேர்கள்
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ஜாதிக்கபாய் ஒரு வபாசளனெ ைரப் 

்யிரபாகும். இளவ ்தமிழ் நபாடடில் 

்ல்ளவறு ் குதி்களில் ் ரவலபா்க ் யிரி்டப் 

்டடு வருகிறது. இ்நள்தபாளனெஷியபாளவ 

்தபாய்கைபா்கக ் ்கபாண்ட ் யிரபாகும். இது 

ஒரு வபாசளனெ ்யிரபா்க இரு்ந்தபாலும் 

மிகு்ந்த மூலிள்கத்துவம் ்்கபாண்டது. 

இதில் இரு்நது எடுக்கப்்டும் 

அத்தியபாவசிய எண்ணயபானெது 

சரவள்தச ச்நள்தயில் கூடு்தல் ைதிப்பு 

உள்ேது. இ்ந்த ைரைபானெது ் ்ரும்்பாலும் 

்்தனளனெ ைறறும் ் பாககு ைரங்களுககு 

இள்டயில் ஒரு ஊடு்யிரபா்க ் யிரி்டப்்டடு 

வருகிறது. இ்தன மூலம் கூடு்தல் 

வருைபானெம் ஈட்ட முடியும். எனெளவ 

இக்கடடுளரயில் திறனமிகு ஜபாதிக்கபாய் 

சபாகு்டி ்்தபாழில்நுட்ங்களேப் ்றறி 

விரிவபா்க ்கபாணள்பாம்.

ைண ைற்றும் தடபவெப்பநிமல

நல்ல வடி்கபால் வசதி உள்ே 

்களிைண ைறறும் ்சம்ைண நிலப்்குதி 

உ்க்ந்தது. இளல ைககு்கள் ைறறும் 

அங்க்கப் ் ்பாருட்கள் நிளற்ந்த ைணணில் 

நனகு வேரும். ்க்டல் ைட்டத்திலிரு்நது 

1000 மீட்டர வளர உயரமுள்ே 

ள்தபாட்டங்களில் இ்தளனெப் ் யிரி்டலபாம். 

ைரங்கள் ஈரப்்ளசயு்டன கூடிய ்வப்் 

ைண்டலப் ்குதி்களில் நனகு வேர்நது 

்லன ்்கபாடுககும். ைளழயேவு 150-

250 ் ச.மீ வளர ் ்பாழியும் இ்டங்களில் 

இ்தளனெப் ்யிரி்டலபாம். ்தமிழ்நபாடடில் 

்கல்லபாறு, ் பாலியபாறு, ைரப்்பாலம், கூ்டலூர 

ைறறும் குறறபாலம் ் குதி்களில் ஜபாதிக்கபாய் 

சாகுபடி

திறன்மிகு ஜாதிக்ாய் சாகுபடி 
த�ாழில்நுடபங்ள்
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்யிரி்டப்்டுகிறது, கீழ்்ழனி 

ைளலப்்குதி்களில் உள்ே ்கலப்புத் 

ள்தபாட்டங்களில் இ்தளனெப் ்யிர 

்சய்யலபாம்.

இரகங்கள்  

விஷவ ஸ்ரீ, ்்கபாங்கன சு்க்ந்தபா 

ைறறும் ் ்கபாங்கன ஸ்வபாட ஆகும். அதி்க 

ை்கசூல் ்தரககூடிய ஐ. ஐ.எஸ்.ஆர 

்ரி்நதுளர ் சய்யப்்ட்ட ைரங்கேபானெ ஏ 

9. 20, 22, 25, 69, 150 ஏ 4 -12, 

22, 52, ஏ11 - 23, 70 ள்பானறவறறிளனெ 

்யிர ்சய்யலபாம்.

இனப்வபருக்கம்

விள்த ைறறும் ஒடடுக்கடடிய 

்சடி்கள் மூலம் இனெப்்்ருக்கம் 

்சய்யலபாம். ஜபாதிக்கபாய் நபாறறுக்களே 

வி்ட ஒடடுக்கடடிய ்சடி்கள் மிகு்ந்த 

்லளனெக ்்கபாடுககும்.

விமதப்வபருக்கம்

ஜீன-ஜீளல ைபா்தங்களில் ள்தரவு 

்சய்யப்்ட்ட ்்ண ைரங்களிலிரு்நது 

30 கிரபாம் எள்ட ்்கபாண்ட ்ழங்களே 

ள்தரவு ்சய்ய ளவணடும். அவவபாறு 

ள்தரவு ்சய்யப்்ட்ட விள்த்களே 30 

்ச.மீ இள்ட்வளியில் 2.5 -5.0 ் ச.மீ 

ஆழத்தில் ந்ட ளவணடும். அ்தன பின 

தினெமும் பூவபாளி ் ்கபாணடு நீர ் பாய்சச 

ளவணடும். விள்த்கள் நட்ட ஒரு ைபா்தத்தில் 

முளேக்க ்்தபா்டஙகும். சுைபார நபானகு 

ைபா்தங்கள் வளர விள்த்கள் முளேப்்து 

்்தபா்டர்நது இருககும். ஒரு வரு்ட 

வயதுள்ே நபாறறு்களே 35x15 ்ச.மீ 

அேவு ்்கபாண்ட ்பாலித்தீன ள்்களில் 

ந்டவு ்சய்ய ளவணடும். பின 18-24 

ைபா்த வயதுள்டய நபாறறு்களே நனகு 

உழு்த வயல்்களில் ந்டளவணடும்.

விமதயில்லடா பயிர் வபருக்கம் 

அதி்க ை்கசூல் ்தரககூடிய 

இர்கங்களே ்யிர ்்ருக்கம் ்சய்ய 

ஒடடுமுளற (அ) ் ைபாடடு ஒடடு முளற 

சிற்ந்தது. அகள்டபா்ர - ஜனெவரி 

ைபா்தங்களில் (ளநர ்தணடு்களே) 
்யன்டுத்தி ஒடடு்கட்ட ளவணடும்.

ந்வு

நபாறறுக்களே ந்ட குழி்களே 60 
்ச.மீ நீே, அ்கலம் ைறறும் ஆழம் 
இருககுைபாறு ள்தபாண்டளவணடும். 
இள்ட்வளி 8 x 8 மீட்டர இருபுறமும் 
இருக்களவணடும். குழி்களில் ்்தபாழு 

எரு, ள்தபாட்டத்து ைண ஆகியவறளற 

இடடு நிரப்பி ளவக்களவணடும். 

்ருவைளழ ்்தபா்டஙகும் ள்பாது 

நபாறறுக்களே ந்டவு ்சய்யளவணடும். 

ஜூன - டிசம்்ர ைபா்தங்களில் ந்ட 

ளவணடும்.
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ஒருங்கிமைநத ஊட்ச்�தது 
்ைலடாணமை

நட்ட ஒரு வரு்டம் ஆனெ பிறகு ைரம் 
ஒனறிறகு ்்தபாழு எரு 15 கிளலபா, 
்தளழசசத்து 20 கிரபாம், ைணிசசத்து 
20 கிரபாம் ைறறும் சபாம்்ல் சத்து 60 
கிரபாம் ்்கபாடுக்கககூடிய இரசபாயனெ 
உரங்களே இ்டளவணடும். வேர்ந்த 
ைரங்களுககு ் ்தபாழு உரம் 50 கிளலபா, 
்தளழசசத்து 300 கிரபாம், ைணிசசத்து 
300 கிரபாம், சபாம்்ல்சத்து 960 கிரபாம் 
்்கபாடுக்கககூடிய இரசபாயனெ உரங்களே 
இரணடு ் பா்கங்கேபா்க பிரித்து ஜூன- 
ஜூளல ைறறும் ் சப்்டம்்ர - அகள்டபா்ர 
ைபா்தங்களில் இ்டளவணடும். உரம் இட்ட 
ஒரு ைபா்தம் ்கழித்து ைரம் ஒனறிறகு 50 
கிரபாம் அளசபாஸ்ள்ரில்லம் ைறறும் 
்பாஸ்ள்பா ் பாகடீரியம் நுணணுயிர உரம் 
இ்டளவணடும்.

நீர் நிர்ெடாகம்

ள்கபாள்டக ்கபாலத்தில் 5 மு்தல் 7 
நபாட்களுககு ஒரு முளற நீர 
்பாய்சசளவணடும்.

பின்வ�ய்்நர்ததி

ைரத்ள்தச சுறறியுள்ே ் குதி்களில் 
்களே எடுத்து சுத்்தைபா்க ளவத்துக 

்்கபாள்ேளவணடும். ந்டவு ்சய்்த 
இேஞ்சடி்களுககு நல்ல நிழல் 
்்கபாடுக்களவணடும். ைரங்களுககிள்டளய 
நிழல் ்தர வபாளழ ள்பானறவறளற 
வேரக்கலபாம். ஜபாதிக்கபாளய ் ்தனளனெ 
ைறறும் ்பாககுத் ள்தபாப்பு்களில் ்கலப்புப் 
்யிரபா்கப் ்யிர ்சய்யலபாம். 

ஒருங்கிமைநத பயிர் 
படாதுகடாப்பு

ஜபாதிக்கபாயில் பூசசி்களும், 
ளநபாய்்களும் குளறவு.  இரு்ந்தபாலும் 
‘்லபாரன்தஸ்’ எனனும் ஒடடுணணிச 
்சடியினெபால் ைரத்தின வேரசசி மி்கவும் 
்பாதிக்கப்்டும். இள்தக ்கடடுப்்டுத்்த 
ஒடடுணணிச ்சடிளய ்வடடி 
எறியளவணடும். பினபு ள்பாரள்டபா ் ளசளய 
ைரத்தில் ்த்டவிவி்டளவணடும்.

அறுெம் ைற்றும் ைகசூல்

ஜபாதிக்கபாய் ைரம் நட்ட ஆறு மு்தல் 
ஏழு ஆணடு்களில் ்லன ்்கபாடுக்க 
ஆரம்பிககும். ஒவ்வபாரு ஆணடும் ஒரு 
ைரத்திலிரு்நது ஜபாதிக்கபாய் ் ழம்: 1000-
2000 எணணிகள்க, உலர்ந்த ஜபாதிக்கபாய் 
்்கபாடள்ட: 5 - 7 கிளலபா, ஜபாதிப் ் த்திரி 
: 0.5-0.7 கிளலபா (500-700 கிரபாம்) 
கிள்டககும்.

ோ. அருண்குமார், ஆரபாய்சசி ைபாணவர 

(வபாசளனெ ைறறும் ைளல ள்தபாட்டப்்யிர்கள் துளற), 

்தமிழ்நபாடு ளவேபாணளை ் ல்்களலக்கழ்கம், ள்கபாளவ, 641003.

மினனெஞசல்: arunkru9791402135@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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க்ட்ந்த இ்தழ்்களில் நபான ்சுளைப் 
புரடசியின ்தளலப்பில் எழுதிய 

அளனெத்து ்கடடுளர்களும் வரலபாறறு 
நி்கழ்வு்களேயும் அரசின புள்ளி 
விவரங்களேயும் ் ்கபாண்டளவ. அவறளற 
யபாரபாலும் ்்பாய் எனளறபா 
மிள்கப்்டுத்்தப்்ட்டது எனளறபா ் சபால்ல 
முடியபாது. ஆனெபால் இ்ந்தப் ்குதி 
எனனுள்டய ்சபா்ந்த ்கருத்ள்த முன 
ளவக்கப்ள்பாகிளறன. அதில் ்லருககு 
உ்டன்பாடு இருக்கலபாம், இல்லபாைல் 
ள்பா்கலபாம். ் சுளைப் புரடசிளயப் ் றறிக 
்க்ட்ந்த ஐம்்து ஆணடு்கேபா்க ந்ட்நது 
வரும் இரு்தரப்்ட்ட விவபா்தங்களின 
ஒரு ் குதியபா்க அள்த எடுத்துக்்கபாள்ே 
ளவணடுகிளறன.

இ்ந்தத் ்தளலப்பு எடுககும் ள்பாள்த 
்லர ளவண்டபாம் எனறனெர. இது ஒரு 
நிளலயில்லபா்த ்தளலப்பு. இ்தறகு ஆ்தரவும் 
எதிரப்பும் இரணடு ் க்கமும் இருககும் 
எனறு கூறினெர. உணளை்தபான. ் சுளைப் 
புரடசிககு ஆ்தரவும் எதிரப்பும் எப்ள்பாதும் 
இரு்நதுக்்கபாணள்ட இருககிறது. நபான 
இ்ந்த இரணடு ் க்கத்தின நியபாயங்களே 
முனனிறுத்துவ்தபா்க இ்ந்தத் ்்தபா்டர 
இருக்க ஆளசப்்டள்டன. அ்தற்கபா்க 

இரணடு ் பாரளவ்களிலும் புத்்த்கங்களேப் 
்டித்ள்தன. ் சுளைப் புரடசியின அங்கைபானெ 
எம்.எஸ்.சுவபாமிநபா்தன மு்தல் அ்தன 
எதிரப்்பாேரபானெ வ்ந்தனெபா சிவபா வளரககும் 
எழுதிய புத்்த்கங்களேப் ்டித்ள்தன. 
்சுளைப் புரடசிளயப் ்றறி 1960-
80்களில் வ்ந்த ் சய்தித்்தபாள்்கள், புள்ளி 
விவரங்கள், ்கணக்்கடுப்பு அறிகள்க்கள் 
ள்பானற ்தரவு்களின அடிப்்ள்டயில் 
இள்த எழுதிளனென.

உணளையில் இ்நதியபாவில் அ்ந்தக 
்கபாலத்தில் ஒரு ் ஞசம் வரவிரு்ந்ததும், 
அள்த நபாம் ்சுளைப் புரடசியின மூலம் 
எதிர்்கபாண்டது உணளை்தபான. 
ஒருளவளே நைககுப் ்சுளைப் புரடசி 
இல்லபாைல் இரு்நதிரு்ந்தபால் நபாம் அள்த 
எதிர்்கபாள்ளும் ள்பாது ் ல உயிர்களே 
இழ்நதிருக்க ளவணடியதிருககும் என்ள்த 
உணளை. அ்ந்த ரீதியில் ் பாரககும்ள்பாது 
்சுளைப் புரடசி ஒரு வரம் ்தபான. ஆனெபால் 
அது அைல்்ட்ட முளற்கள் ்தபான ்தவறபா்க 
இருககிறது. சில புரபாண ்கள்த்களில் 
வரம் வபாஙகியவன ்தளலளய சபா்த்்தபால் 
அழிவது ள்பாலக ்கள்த்களேக 
ள்கடடிருககிளறபாம். அதுள்பால 
ஆகிவிட்டது ்சுளைப் புரடசி.

வரலாற்றுப் பக்ங்ள்

பசு்மப் புரடசி - வரமா? சாபமா?

பகுதி-9
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நபாம் விள்தத்்த புது விள்த்கள் அதி்க 
நீர ள்தளவ, அதி்க ரசபாயனெ உரத் ள்தளவ, 
நவீனெ ளவேபாணளை எனறு அள்தச சுறறி 
புதிய ஒரு சுழறசிளய ஆரம்பித்துவிட்டது. 
இ்ந்தச சுழறசியின ் வளிப்்பாடு ைணவே 
்பாதிப்பு, விவசபாயி்கள் பிரசசிளனெ, 
பூசசிக்்கபால்லி்களின ள்தளவ, 
உணவுப்்்பாருள்்களில் ரசபாயனெ 
மிசசங்கள் எனறு பிரதி்லித்்தது. இது 
எள்தயுளை நம்ைபால் ைறுக்க முடியபாது. 
உற்த்தி வருகிறது, அ்தற்கபா்க இள்தத் 
்தபாஙகிக்்கபாள்ே ளவணடும் எனறு 
நம்ைபால் சைபாளிக்க ைடடுளை முடியும்.

இஙகுப் ்ல ஒப்பு்தல்்கள் ள்தளவ. 
எ்ந்தத் துளறயில் பிரசசிளனெ எனறபாலும் 
அ்ந்தத் துளற சபார்ந்தவர்கள் அள்தப் 
்்ரிதும் ஒப்புக்்கபாள்வதில்ளல. 
ளவேபாணளையிலும் அப்்டித்்தபான. "ஆம் 
நபாங்கள் ரசபாயனெங்களேப் 
்யன்டுத்துகிளறபாம். எ்ந்தத் 
்தளலமுளறயிளலபா அ்ந்தப் ்யன்பாடு 
வ்நதுவிட்டது. அ்தன ்கபாரணைபா்க ஒரு 
்க்கம் விளேசசல் வ்ந்தபாலும், இன்னெபாரு 
்க்கம் ்ல தீஙகும் ந்ட்நதிருககிறது. 
வருங்கபாலங்களில் அள்தத் தீரக்க 
முயல்ளவபாம்" எனற இ்ந்த ஒப்பு்தல் 
நைககுத் ள்தளவ. நபான ஒரு ளவேபாண 
ைபாணவன என்்தபால் நபான ்சுளைப் 
புரடசியில் எ்ந்த ்தவறும் இல்ளல, ரசபாயனெ 
ைரு்நது்களில் எ்ந்த ்பாதிப்பும் இல்ளல 
எனறு மூடி ைளறக்க ளவணடிய 
்கட்டபாயமில்ளல. உணளையில் ளவேபாண 
்தேத்தில் இருககும்ள்பாது ்தபான இள்த 
ைபாறறுவ்தற்கபானெ ்க்டளை எனெககு 

வருகிறது. 

ளவேபாண ைபாணவர்கள் ் ்தபா்டஙகி 
ளவேபாண ள்ரபாசிரியர்கள், ளவேபாண 
அலுவவர்கள், அதி்கபாரி்கள், ைபாநில 
ைறறும் ைத்திய ளவேபாண அளைசசர 
வளரககும் இ்ந்த ஒப்பு்தல் ள்தளவ. நபாம் 
எப்ள்பாது நைது ்தவளற 
ஒப்புக்்கபாள்கிளறபாளைபா அனறு ்தபான 
நபாம் அடுத்்தக்கட்டத்திற்கபானெ 
ைபாறறங்களேச சி்நதிக்க முடியும். இ்ந்த 
ஒப்புக்்கபாள்ளு்தல் ்்கபாஞசம் ்கடினெம் 
்தபான. ஏ்னெனறபால் ்சுளைப் புரடசி 
உருவபாககிய ளவேபாணளையில் ் ்ரும் 
்கபாரப்்ளரட மு்தலீடு்கள் இருககிறது. 
ஆனெபால் இ்ந்த ஒப்புக்்கபாள்ளு்தல் 
ந்ட்ந்தபால் ைடடுளை இயறள்கயபானெ 
முளறயில் விளேசசல் ்்ற புதிய 
முயறசி்கள் ந்டக்க ஆரம்பிககும். 
முழுளையபானெ இயறள்க முளற 
சபாத்தியமில்ளல எனறபாலும், மு்தலில் 
்்கபாஞசம் ்்கபாஞசம் ரசபாயனெத்து்டன 
ஆரம்பித்து வருங்கபாலங்களில் 
இயறள்களய ளநபாககிய ்யணத்தில் 
மு்தல்்டியபா்க அளையும்.

்சுளைப் புரடசி வரமும் சபா்மும் 
்கல்ந்த ஒனறு. அ்தனெபால் நபாம் ்லனும் 
அள்ட்நது இருககிளறபாம், தீளையும் 
அள்ட்நதிருககிளறபாம். சரியபானெ 
திட்டமி்டலு்டன அடுத்்த ‘உணளையபானெ’ 
்சுளைப் புரடசி்கள் வருங்கபாலத்தில் 
வரும் எனற நம்பிகள்கயில் இ்ந்தத் 
்்தபா்டளர முடிககிளறன.

-முற்றும்.

ர.சிவககுமார், 
இளைறிவிைல் ்ெளடாணமை இறுதிைடாணடு ைடாைெர்,

அணணபாைளலப் ்ல்்களலக்கழ்கம்,  
மினனெஞசல்: aamorsk3210@gmail.com

்கடடுளரயபாேர
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குஜரபாத் ைபாநிலத்தில் ் ருத்தி சபாகு்டி 
்சய்யும் விவசபாயி்களுககு ்டபாக்டர 

்ருத்தி (Doctor cotton) எனற புதிய 
டிஜிட்டல் முடிவு எடுக்க உ்தவும் 
்்தபாழில்நுட்ம் ் ்ரிதும் உ்தவி வருகிறது. 
இப்புதிய ்த்கவல் ்்தபாழில்நுட்ம் 
வபாயிலபா்க ்ருத்தி சபாகு்டி ்சய்யும் 
விவசபாயி்களுககு சபாகு்டி ்ணி்களே 
ளைற்்கபாள்ே உ்தவும் ்த்கவல்்கள், 
்்தபாழில்நுட்ங்கள் தினெமும் 
வழங்கப்்டுகிறது. ்ருத்தி சபாகு்டி 
்சய்யும் விவசபாயி்களுககு தினெ்நள்தபாறும் 
வபானிளல ்த்கவல்்கள் வழங்கப்்டுகிறது. 
ளைலும் ஒருவபார ்கபால அேவிறகு 
மு்நள்தய வபானிளல ்த்கவல்்களும் 
வழங்கப்்டும். அவர்கள் ்தங்கள் ் ருத்தி 

ள்தபாட்டங்களில் ளைற்்கபாள்ே ளவணடிய 
ளவேபாண ்ணி்கள் ்றறிய 
ஆளலபாசளனெ்களும் வழங்கப்்டுகிறது. 
இ்தன வபாயிலபா்க விவசபாயி்கள் ்தங்கள் 
்ருத்தி ள்தபாட்டங்களில் ளைற்்கபாள்ே 
ளவணடிய நீரப்்பாசனெம், பூசசி ைரு்நது 
்்தளிப்பு, ்களேக ் ்கபால்லி்கள் ் யன்பாடு 
ள்பானறவறளற முளறப்்டுத்்த முடியும். 
ளைலும் ் ருத்தியில் பூசசி ைறறும் ளநபாய்த் 
்தபாககு்தல் ்கபாணப்்ட்டபால் அ்தளனெ 
்தங்களின திறன ள்கள்சி்கள் (smart 
phones) வபாயிலபா்க புள்கப்்்டம் எடுத்து, 
அ்தறகு ள்தளவப்்டும் ்கடடுப்்பாடு 
முளற்களே ்்தரிவிக்க ்ருத்தி 
விவசபாயி்கள் ்டபாக்டர ்ருத்திககு 
அனுப்்லபாம். இ்தன வபாயிலபா்க ளவேபாண 

புதிய யுகதி்ள்

டாகடர பருததி விவசாயி்ள் உரிய முடிவு்்ை 
எடுக் உ�வும் புதிய டிஜிடடல் த�ாழில்நுடபம்
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விஞ்பானி்கள் ைறறும் விரிவபாக்க 
்ணியபாேர்களின ஆளலபாசளனெ்களேப் 
்்றறு ்ருத்தி சபாகு்டிககுத்  
ள்தளவப்்டும் பூசசி ைறறும் 
ளநபாய்க்கடடுப்்பாடு ைறறும் ்தடுப்பு 
ந்டவடிகள்க்களே ளைற்்கபாள்ே 
வழிவள்க ்சய்யப்்டடுள்ேது.

்தறள்பாது குஜரபாத் ்சுளை புரடசி 
நிறுவனெம் (Gujarat Green Revolution 
Company) எனறு ்்பாதுத்துளற 
நிறுவனெம் ைறறும் WWF (இ்நதியபா), 
IKEA நிறுவனெம் ஆகியளவ இளண்நது 
உருவபாககியுள்ே இப்புதிய விவசபாய 
்த்கவல் ்்தபாழில்நுட் ளசளவ ்க்ட்ந்த 
ஒரு வரு்டைபா்க குஜரபாத் ைபாநில ் ருத்தி 
விவசபாயி்களுககு வழங்கப்்டடு 
வருகிறது. இப்புதிய முயறசியில் 
விவசபாயி்கள் ்தங்களின ்ணளண 
வி்ரங்களே ்திவு ்சய்யும் வசதியும் 
உணடு. ்தறள்பாது புவியியல் ்த்கவல் 
அளைப்பு்டன (Geographic 
Information System) இளணக்கப்்டடு 
துல்லியைபானெ ்்டமி்டல் (mapping) 
வபாயிலபா்கவும் முளறயபானெ ்தரவு 
்குத்்தபாய்வு (Data Analysis) வபாயிலபா்க 
ளவேபாண நிலங்கள் ஆய்வு ் சய்யப்்டடு, 
விவசபாயி்களுககு ்்தபா்டர 
ஆளலபாசளனெ்கள் வழங்கப்்டடு வருகிறது. 

்தறள்பாள்தய 2019-2020 
்கபால்கட்டத்தில் சுைபார 95,000 ் ருத்தி 
விவசபாயி்கள், குஜரபாத் ைபாநிலத்தில் உள்ே 
18000 கிரபாைங்களில் இப்புதிய ்டபாக்டர 
்ருத்தி ளசளவ்களே ்யன்பாடுத்தி 
வருகினறனெர. சுைபார 2790 ்ருத்தி 

விவசபாயி்கள் இ்ந்த புதிய ்சயலிளய 
்தங்கள் திறன ள்கள்சி்களில் ் திவிறக்கம் 
்சய்தும் ்யன்டுத்தி வருகினறனெர. 
இ்தன வபாயிலபா்க விவசபாயி்கள் ளநரடியபா்க 
விஞ்பானி்களே குறுஞ்சய்தி்கள் 
(sms), வீடிளயபா அளழப்பு்கள் (video 
calls) ைறறும் குரல் அளழப்பு்கள் (voice 
calls) வபாயிலபா்க ்்தபா்டரபு ்்கபாணடு 
்தங்களுககு ள்தளவப்்டும் ் ்தபாழில்நுட் 
உ்தவி்கள், ஆளலபாசளனெ்களேப் ்்ற 
முடியும். ளைலும் இச்சயலி வபாயிலபா்க 
புள்கப்்்டங்களே ்திளவறறம் 
(uploading) ் சய்து உ்டனெடியபா்க உரிய 
தீரவு்கள் ்்றும் வணணம் 
வடிவளைக்கப்்டடுள்ேது. இப்புதிய 
்்தபாழில்நுட்ம் விவசபாயி்களின 
்கருத்துக்கள், ள்தளவ்களே ள்கடடு 
அறி்நது ்்தபா்டர்நது ளைம்்டுத்து்தல் 
(upgrade) ்சய்யப்்டுகிறது. 

்ருத்தி சபாகு்டி ்ணி்கள் 
துவஙகுவ்தறகு முன்பா்கவும், ்ருத்தி 
்கபாய்்கள் உருவபாகும் (boll formation) 
்ருவத்திலும் விவசபாயி்களு்டன 
்கல்நதுளரயபா்டல் நி்கழ்வு்களும் 
ளைற்்கபாள்ேப்்டுகிறது. ளைலும் 
இக்கல்நதுளரயபா்டல் வபாயிலபா்க ்ல 
்ருத்தி விவசபாயி்கள் ்தங்கள் ்ருத்தி 
ள்தபாட்டங்களே ்சயறள்ககள்கபாள் 
உ்தவியு்டன இளணக்கவும் 
உ்தவியுள்ே்தபால் சிற்ந்த முளறயிலபானெ 
்்தபாழில்நுட்ம் ைறறும் விரிவபாக்க 
உ்தவி்களே ்்ற ்டபாக்டர ்ருத்தி 
உ்தவுகிறது. ்தறள்பாது சில கிரபாைங்களில் 
இளணயவழி ்்தபா்டரபு்கள் ஒழுங்கபா்க 
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வடிவமைப்பு

ஸடார வீரா, சேலம்
மு.தஜயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அகரிசகதி மின் ஊட்க குழு
தசல்வமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அகரிசகதி இ�ழுககு விைம்பரம் த்ாடுக் 99407 64680
என்ற வாடஸஅப் எணணிற்கு த�ாடரபு த்ாள்ைலாம்.

இளணக்க ்தள்ட உள்ே்தபால் சில ் ருத்தி 
விவசபாயி்கள் இப்புதிய ்டபாக்டர ் ருத்தி 
்த்கவல் ்்தபாழில்நுட்த்ள்த முளறளய 
்யன்டுத்்த முடியபா்த நள்டமுளற சூழலும் 
நிலவுகிறது. இருப்பினும் ்தறள்பாது 
ளவேபாணளையில் குறிப்்பா்க ்ருத்தி 
்ணப்்யிர சபாகு்டியில் ்ருவ ைபாறறு 
பிரசசளனெ (climate change issues)
்களின ்தபாக்கம் அதி்கைபா்க உள்ே 
நள்டமுளற சூழலில் நீடித்்த நிளலயபானெ 
ளவேபாணளை அள்டய (sustainable 
agriculture) ் ருத்தி ்டபாக்டர ்த்கவல் 

்்தபாழில்நுட்ம் குஜரபாத் ைபாநில ் ருத்தி 
விவசபாயி்கள் அதி்கேவு உற்த்தி ைறறும் 
உற்த்தி திறன அள்டய ் ்ரிதும் உ்தவி 
வருகிறது என்தில் ச்நள்த்கம் இல்ளல. 
இத்்தள்கய ்டபாக்டர ் ருத்தி ் ்தபாழில்நுட்ம் 
நைது நபாடு முழுவதும் உள்ே ்ருத்தி 
விவசபாயி்களி்டம் விரிவபாக்கம் ் சய்யும் 
ள்பாது நம்ைபால் ்ருத்தியில் அதி்கேவு 
ை்கசூல் ்்றுவது்டன ்ருத்தி 
விவசபாயி்களின ்தற்்கபாளல்களேயும் 
்தடுக்க முடியும் என்தில் ச்நள்த்கம் 
இல்ளல.

்கடடுளரயபாேர

முனனவர் தி. ராஜ் பிரவின், 
இமைப் ்பரடாசிரிைர், 

்ெளடாண விரிெடாக்கததுமை, 
அணைடாைமலப் பல்கமலக்கழகம்.  

மின்னஞ�ல்: trajpravin@gmail.com
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தெல் இ்நதியபா ைடடுைல்லபாைல் உல்கம் 
முழுவதும் ்ரவலபா்கப் 

்யன்டுத்்தப்்டும் உணவுப் ் யிரபாகும். 
்நல் ்யிரபானெது பூஞளச, ்பாகடீரியபா, 
ளவரஸ் ள்பானற ்ல்ளவறு 
ளநபாய்க்கபாரணி்கேபால் ்தபாக்கப்்டடு ் ல 
ளநபாய்க்களுககுள்ேபாகி விளேசசல் 
்பாதிக்கப் ்டுகிறது. அவறறுள் ஒனறு 
்தபான ைஞசள் குடள்ட ளநபாய். இ்நதியபாவில் 
1967-ம் ஆணடில் ள்தபானறிய இ்நளநபாய், 
புதுகள்கபாடள்ட, ைதுளர ள்பானற 
ைபாவட்டங்களின சில ்குதி்களில் 
்ரவலபா்கக ்கபாணப்்டும் ஒரு ஸ்ள்பாரபாடிக 
வள்க ளநபாய். இ்நளநபாய் ் றறியும் அ்தன 
ளைலபாணளை முளற்கள் ்றறியும் 
்கபாணள்பாம்.

்நடாய்க்கடாரணி

இ்நளநபாயபானெது ளைகள்கபாபிேபாஸ்ைபா 
எனற நுணணுயிரி்கேபால் ள்தபாறறுவிக்கப் 
்டுகிறது.

்நடாயின் அறிகுறிகள்

இ்நளநபாய் ் யிரின எல்லபா வேரசசிப் 
்ருவத்திலும் ்தபாக்கக கூடியது. இேம் 
்யிர்கள் ்தபாக்கப்்டும் ள்பாது, ளநபாயின 
தீவிரமும், ை்கசூல் இழப்பும் அதி்கைபா்கக 
்கபாணப்்டும். ளநபாயுறற ்சடியில், 
புதி்தபா்கத் ள்தபானறும் இேம் இளல்கள், 

்வளிரியும் ைஞசள் ்கல்ந்த ்சளச 
அல்லது ்வளிரப்்சளச நிறத்தில் 
்்தன்டும். ்தபாக்கப்்ட்ட குத்தில், 
தூர்களின எணணிகள்க அதி்கைபா்க 
இருககும். ஆனெபால், ்சடி்களின 
வேரசசிக குனறி, குடள்டயபா்கவும், 
நலி்நதும் ்்தன்டும். ்்ரும்்பாலும் 
ளநபாய்த் ்தபாககியச ் சடி்கள், அறுவள்ட 
வளரயிலும் உயிளரபாடு இருககும். இ்ந்தச 
்சடி்களிலிரு்நது ்கதிர்கள் வருவதில்ளல 
அல்லது ஒரு குத்திலிரு்நது ஒனறு 
அல்லது இரணடு ்கதிர்களே வரும். 
இவறறிலும் சில ைணி்களே 
உண்டபாகிருககும். அ்ந்த ைணி்களும், 
சரிவர ்பால் பிடிக்கபாைல் ்்தரபா்க 
ைபாறிவிடும்.

்�ாய் ் மலாண்ம

த�ல்லில் மஞசள் குட்ட ் �ாயும் 
அ�ன் ் மலாண்ம மு்ற்ளும்
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தூர கிளேககும் ்ருவத்திறகுப் 

பிறகு ளநபாய் ்தபாககினெபால், ளநபாயின 

அறிகுறி்கள் ் ்தளிவபா்க ் வளிப் ள்டயபா்கத் 

்்தரிவதில்ளல. ஆனெபால் இப்்யிர 

அறுவள்டககுப் பினவரும் ்கடள்டப் 

்யிரில், ளநபாயின அறிகுறி்கள் 

்்தளிவபா்கத் ்்தரியும். இ்நளநபாயபால் 

்தபாக்கப்்ட்ட ்சடி்களில், 

்சரகள்கபாஸ்ள்பாரபா இளலப்புள்ளி ளநபாயும், 

்சம்புள்ளி ளநபாயும் அதி்கேவில் 

ள்தபானறும்.

்நடாய்ப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்ை 
கடாலநிமலகளும்

இ்நளநபாய் ்நப்ள்பா்்டடடிகஸ் 

ளவரசனஸ், ்நப்ள்பா்்டடடிகஸ் 

ளநகளரபாபிக்டஸ் ள்பானற ் சளசத் ்தத்துப் 

பூசசி்கேபால் ் ரப்்ப்்டுகிறது. பூசசி்கள் 

ளநபாய்த்்தபாககிய ் சடியில், 1 - 3 ைணி 

ளநரம் சபாறளற உறிஞசும் ள்பாது, அளவ  

ளைகள்கபாபிேபாஸ்ைபா ளநபாய்க்கபாரணிளய 

அவறறினுள்ளே எடுத்துக்்கபாள்ளும். 

இ்ந்த ளநபாய்க்கபாரபாணியபானெது, பூசசியின 

உ்டலுககுள், 25 - 30 நபாட்கள் 

்தஙகியிரு்ந்த பினனெளர, பூசசி்கள் 

ளநபாளயப் ்ரப்்ககூடிய திறளனெப் 

்்றுகினறனெ. இவவபாறு ளநபாளயப் 

்ரப்்ககூடிய ்தனளைளயப் ்்றற 

பூசசி்கள், ளநபாய்த் ்தபாக்கபா்த ்சடியில் 

1 - 3 நிமி்டங்கள் வளர சபாறளற 

உறிஞசும்ள்பாது ளநபாளயப் 

்ரப்்ககூடியளவ. ஒரு்தரம் 

ளைகள்கபாபிேபாஸ்ைபா நுணணுயிரிளயப் 

்்றறுக்்கபாண்ட பூசசி்கள், அவறறின 

வபாழ்நபாட்கள் முழுவதும் ளநபாளயப் 

்ரப்்ககூடியளவ.

 இேம் பூசசி்களும், வேர்ந்த 

பூசசி்களும் ளநபாளயப் ் ரப்்க கூடியளவ. 

்சளசத் ்தத்துப் பூசசி்கள், ்ல்கிப் 

்்ருகுவ்தறகு ஏறற ்கபாலநிளல்கேபானெ, 

குளிர்ந்த, ஈரப்்்தம் அதி்கைபா்க உள்ே 

்கபாலங்கள், இ்நளநபாய் அதி்கேவில் 

ள்தபானறி, ்ரவுவ்தறகு ஏறற்தபா்கக 

்கபாணப்்டுகினறனெ.

்நடாய்க்கடடுப்படாடு

உழவிைல் முமைகள்  : 

(i) வயல் ்வளி்களிலும், சுறறுப் 

புறத்திலும் ்கபாணப்்டும், புல் பூணடு்களே 

அழித்து, சுத்்தைபா்கப் ்ரபாைரிக்க 

ளவணடும்.

(ii) ் யிர அறுவள்டககுப் பினனெர 

வயளல நனகு உழுது, ்கடள்டப் ்யிர 

ள்தபானறபாைல் ளவத்திருக்க ளவணடும்.

(iii) ளநபாளயப் ்ரப்்ககூடியப் 

பூசசி்கள், ் வளிசசத்தினெபால் ்கவரப்்்டக 

கூடியளவ. ஆ்களவ விேககுக 

்கம்்ங்களுககு அருகில் நபாறறபாங்கபால் 

அளைக்கக கூ்டபாது. 

(iv) வயல்்களில் விேககுப்்்பாறி 

ளவத்துப் ் சளசத் ்தத்துப் பூசசி்களின 

எணணிகள்களயக ்கண்கபாணித்து, ஒரு 

குத்துககு 5 பூசசி்கள் எனற எணணிகள்க 
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ேட்டுனரயாளர்

்கபாணப்்டும் ள்பாது ்தகு்ந்த ்கடடுப்்பாடடு 

முளற்களேக ்கள்டப்பிடித்து, ்தத்துப் 

பூசசி்களேக ்கடடுப்்டுத்்த ளவணடும். 

(v) ்தளழசசத்து உரத்ள்த ஒளர 
முளறயபா்க இ்டபாைல் ்கிர்நது 
அளிப்்ள்தபாடு, ள்தளவககு 
அதி்கைபா்க ்தளழசசத்து இடுவள்தத் 
்தவிரக்க ளவணடும். 

(vi) ்யிளர அ்டரத்தியபா்க ந்டபாைல், 
சரியபானெ இள்ட்வளி விடடு ந்டவு 
்சய்ய ளவணடும்.  

(vii) ளநபாய்த் ்தபாககியச ்சடி்களே 
வயலிலிரு்நது அவவப்ள்பாது 
அ்கறறி அழித்து வி்டளவணடும்.

ைருநது சிகிச்ம�

ளநபாய்க்கடடுப்்பாடடு  முளற்களே 

நபாறறபாங்கபாலிளலளய ள்கயபாணடு, 

்சளசத் ்தத்துப் பூசசி்களே அழிக்க 

ளவணடும்.

 (i)  நபாறறபாங்கபாலில் 8 ்சனட 
்ரப்பிறகு 1.4 கிளலபா 
்கபாரள்பாஃபியூரபான - 3 ச்த 

குருளண அல்லது 400 கிரபாம் 
ஃள்பாளரட 10 ச்த குருளண 
ைரு்நது ்டன ைணலும் ்கல்நது 
சீரபா்கத்தூவி, ்தணணீர ள்தககி 
ளவக்க ளவணடும். குருளண 
ைரு்நது இ்டபாவிட்டபால் 40 மில்லி 
ளைபாளனெபாகுளர பாடள்டபாஃ்பாஸ் 
ைரு்நள்த 20 லிட்டர ்தணணீரில் 
்கல்நது, விள்தத்்த 10-ம் ைறறும்  
20-ம் நபாள் ்்தளிக்க ளவணடும். 

(ii) ந்டவு வயலில், ந்டவு ்சய்்த 15-ம் 
ைறறும் 30-ம் நபாட்களில், ஏக்கருககு 
ளைபாளனெபாகுளரபாடள்டபாஃ்பாஸ் - 400 
மில்லி அல்லது ஃ்பாஸ்ஃ்பாமி்டபான 
200 மில்லி வீ்தம் 200 லிட்டர 
்தணணீரில் ்கல்நது ்்தளிக்க 
ளவணடும்.

்நடாய் எதிர்ப்புத திைன் 
வகடாண் இரகங்கள்

ஐ.ஆர.62 , ஐ.ஆர.64 ள்பானற 

இ்நளநபாய்ககு ஓரேவு எதிரப்புத் திறன 

்்கபாண்ட இர்கங்களேப் ்யிரி்டலபாம்.

கு.விகசனஷ்,
முதுநிளல ளவேபாண ைபாணவர - ்தபாவர ளநபாயியல் துளற,

அணணபாைளலப் ்ல்்களலக்கழ்கம்,

அணணபாைளல ந்கர - 608002

 ்்தபா்டரபு எண: 8248833079

மினனெஞசல் : lakshmikumar5472@gmail.com
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தெனீக்கள் ஏரபாேைபானெ எதிரி்கேபால் 
்தபாக்கப்்டுகினறனெ. ள்தனீக்களே 

இ்ந்த எதிரி்களி்டமிரு்நது ்பாது்கபாக்க 
திறளையபானெ நிரவபா்கம் அல்லது 
ளைலபாணளை ள்தளவப்்டுகிறது. இ்தறகு 
ள்தனீ எதிரி்கள் ைறறும் அவறறபால் 
ஏற்டும் ளச்தத்தின ்தனளை, அேவு 
ைறறும் அவறளற எவவபாறு ்தடுப்்து 
ைறறும் ்கடடுப்்டுத்துவது என்ள்த 
புரி்நது்்கபாள்வது மி்கவும் அவசியைபாகும். 
ள்தனீ வேரப்்வரின வழக்கைபானெ ்கவனெம் 
ள்தளவப்்டும் சில முககியைபானெ எதிரி்கள் 
்றறி கீளழ ்பாரக்கலபாம்.

வகடாள்மளைடிக்கும் குளவிகள்:
்வஸ்்பா ்வலுடடினெபா (Vespa 

velutina) ் வஸ்்பா ் பாசலிஸ் (Vespa 
basalis) - ைரத்தின உசசியில் / 
்கடடி்டங்களில் கூடு்கள் ்கடடுகினறனெ.

்வஸ்்பா ைபாகனிஃபி்கபா (Vespa 
magnifica) ைறறும் ் வஸ்்பா டிரபாபி்கபா 
(Vespa tropica)  நிலத்திறகு அடியில் 
கூடு ்கடடுகினறனெ..

்�தததின் தன்மை:
• குேவி்கள் கூடடின நுளழவபாயிலில் 

ள்தனீக்களேப் பிடித்து ்்கபால்லும்.
• ைளல்களில் மி்கவும் ்கடுளையபானெ 

ளச்தம் ்வ. ைபாகனிஃபி்கபாவபால் 
ஏற்டுகிறது, இது கூடடின 
நுளழவபாயிலில் அைர்நது அல்லது 
்ற்நது ்்கபாணடு ள்தனீக்களே 
பிடித்து ்வடடுகிறது.

• ்லவீனெைபானெ கூடு்கள் குேவி்கள் 
்தபாககு்தலபால் கூ்ட அழி்நது 
ள்பா்கககூடும்.

தடுப்பு ைற்றும் கடடுப்படாடு:
• வச்ந்த ்கபாலத்தில் ள்தனீ 

்ணளணககு வருள்க ்தரும் ் ்ண 
குேவி்களே ்்கபால்லு்தல்.

• இரவு ளநரங்களில் குேவி 
கூடு்களே எரித்்தல்.

• தீயி்ட முடியபா்த இ்டங்களில் 
கூடு்களின ளைல் வலுவபானெ 
பூசசிக்்கபால்லி ்களரசல் 
்்தளிக்கலபாம்.
்ைழுகு அ்நதுப்பூசசி (ள்கலரியபா 

்ைல்ளலபா்னெல்லபா)

்�தததின் தன்மை ைற்றும் அளவு:
• ைளழக்கபாலங்களில் இ்தன 

்தபாககு்தல் அதி்கைபா்க 
்கபாணப்்டுகிறது.

• அள்டயின நடுப்்குதியின வழியபா்க 
்ைழுகு அ்நதுப்பூசசி இேம்புழுக்கள் 
சுரங்கப்்பாள்த ளைற்்கபாணடு 
உள்ளே நுளழகினறனெ. எனெளவ 
சுரங்கங்களுககு ்வளிளய சிறிய 
அேவிலபானெ ்ைழுகு து்கள்்கள் 
உள்ேனெ.

• ்கடுளையபானெ ்்தபாறறு ஏற்ட்டபால், 
ள்தனீக்களின அள்ட்கபாககும் 
வேரப்பு நிறுத்்தப்்டுகிறது; ளைலும் 
கூடு அவவி்டத்ள்தவிடடு 
்தளலைளறவபாகினறனெ.

்�னீக்ளின் எதிரி்ள் ் டடுப்பாடு
பூச்சியியல் பகுதி-12்�னீ வைரப்பு
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தடுப்பு ைற்றும் கடடுப்படாடு:
• கூடடில் விரிசல் ைறறும் பிேவு்களே 

சரி்சய்ய ளவணடும். கூடடின 
நுளழவபாயில் அேளவக 
குளறக்கவும்.

• ள்தனீக்கள் இல்லபா்த ைறறும் ் ளழய 
அள்ட்களே அ்கறறவும். 
அடிப்்லள்களய சுத்்தைபா்க 
ளவத்திருக்க ளவணடும்.

ஒடடுணணிகள்
வரளரபாவபா ளைட (Varroa mite):

்�தததின் தன்மை:
இ்ந்த ஒடடுணணியபானெது ள்தனீயின 

கூடடுப்புழுவிளனெத் ்தபாககி அ்தன 
இரத்்தத்ள்த உறிஞசி வபாழ்கினறனெ; 
ளைலும் ்தபாக்கப்்ட்ட கூடடுப்புழுவபானெது 
உருைபாறி அல்லது திறனெறறளவயபா்க 
்வளிவருகினறனெ.

இ்ந்த பூசசி உல்்கஙகிலும் உள்ே 
ஏபிஸ் ்ைல்லிஃ்்ரபா ள்தனீக்களுககு 

்்ரும் இழப்ள் ஏற்டுத்தியுள்ேது, 

ஏ்னெனில் இது இ்ந்த இனெத்தின ஆண 

ைறறும் ்்தபாழிலபாேர இரணடிலும் 

இனெப்்்ருக்கம் ்சய்கிறது. ஆனெபால் 

ஏபிஸ் ் சரனெபாவில்  ் ்தபாழிலபாேர சறளற 

குறுகிய வேரசசிக ்கபாலம் 

்்கபாணடுள்ே்தபால் ஆண  ைடடுளை 

்பாதிக்கப்்டுகிறது.

 வதடாற்று்நடாயின் அறிகுறிகள்:
•  இேம் ள்தனீயின உ்டலில் முதிர்ந்த 

்்ண ஒடடுணணிளயக 
்கபாணலபாம்.

•   இற்ந்த ைறறும் உருைபாறிய 
ள்தனீக்கள் கூடடின 
நுளழவபாயிலுககு அருகில்/
சுறறிலும் ்கபாணப்்டுகினறனெ.

•  கூடு்கள் ்லவீனெைள்டகினறனெ 
ைறறும் பூசசியபால் ஏற்டும் 
்கபாயங்கள் ள்தனீக்களே ்பாகடீரியபா 
ைறறும் ளவரஸ் ்்தபாறறுககு 
வழிவகுககினறனெ.

கடடுப்படாடு:
1. ளைல் சட்டங்களில் சல்்ர ் வு்டளர 

200 மி.கி/சட்டம் எனறேவில் தூவ 
ளவணடும்.

2. சரக்களர (தூள் சரக்களர) 30 
கிரபாம் / சட்டம் ள்பாடடு, பினனெர ள்தனீ 
தூரிள்களயப் ் யன்டுத்தி சட்டங்களுககு 
இள்டயில் சரக்களரளயத் துள்டப்்்தன 
மூலம் ஒடடுணணி ்்தபாறறுளநபாளயக 
குளறக்க முடியும்.

 பிை ்தனீ எதிரிகள்
்றளவ்கள் ைறறும் ரபாஜபா ்கபா்கம் 

ள்பானறளவ ள்தனீக்கள் ் றககும் ள்பாது 
அவறளற பிடித்து சபாப்பிடுகினறனெ. 
அவறளற அசசுறுத்துவ்தன மூலம் 
்கடடுப்்டுத்்தலபாம். ்்டடியின 
்கபால்்களே/்தபாஙகி்களில் ்தணணீர 
நிரம்பிய கிணணத்ள்த ளவப்்்தன மூலம் 
எறும்பு்களின ்தபாககு்தளலக 
்கடடுப்்டுத்்தலபாம். 

-வதடா்ரும்...

ேட்டுனரயாளர்

ோ. ேத்மபிரியா, 
முதுநிளல ளவேபாண ைபாணவி, பூசசியியல் துளற, 
அணணபாைளலப் ்ல்்களலக்கழ்கம், சி்தம்்ரம்.  
மினனெஞசல்: priyabaluagri@gmail.com
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இ்நதிய விவசபாயத்த்தில் டிரபாக்டர்கள் 
்்ரும் ்ஙகு ஆறறி வருவது 

அளனெவருககும் ் ்தரி்ந்த ஒனறு ்தபான. 
்்பாதுவபா்க இ்நதியபாவில் அதி்க அேவில் 
35 மு்தல் 45 எச பி டரபாக்டர்களே 
அதி்கம் ் யன்பாடடில் உள்ேது. இ்தன 
்கபாரணம் எனனெ? இ்நதிய விவசபாயி்கள் 
நில அேவு்கள் சிறு குறு அேவிளலளய 
அதி்கம் ்கபாணப்்டுகிறது. அ்தபாவது 
்்ரும்்பானளையபானெ விவசபாயி்களி்டம் 
2 மு்தல் 5 ஏக்கருககுட்ட்ட நிலப்்ரப்பு 
்தபான ்கபாணப்்டுகிறது. எனெளவ இ்ந்த 
வள்க டிரபாக்டர்கள் இ்நதிய 
விவசபாயி்களுககு ள்பாதுைபானெ்தபா்க 
இருககிறது.

டிரபாக்டர்கள் வபாஙகும் விவசபாயி்கள், 
வஙகி்களில் ்க்டன ்்றறு வபாஙகும் 
நிளல ்தபான அதி்கம். ் யிர நல்ல லபா்ம் 
அளித்்தபால் டிரபாக்டர ்க்டனும் 
்கழி்நதுவிடுகிறது. சில ளவளே்களில் 
்க்டளனெ ்கட்ட முடியபாைல் டிரபாக்டர்கள் 
சீஸ் ் சய்யப்்டும் நிளல வருகிறது. இது 
ள்பானற நிளறய ்சய்்த்களே நபாம் 
ள்கடடிருப்ள்பாம்.

டிரபாக்டர்களே வபாஙகிய சில 
விவசபாயி்கள் டிரபாக்டரில் உள்ே ஒரு 
சில ் பாது்கபாப்பு ்கருவி்களே, ் சயல்்பாடடு 

திறன ஊககி்களே அ்கறறி விடுகிறபார்கள். 
இது டிரபாக்டர நிறுவனெ ஊழியர்கள் 
சிலரின ்கருத்து. சிலர இருககும் 
வசதி்களே  முழுளையபா்க 
்யன்டுத்துவதில்ளல.

டிரபாக்டர்கள் வபாஙகுவ்தறகு 
அரசபாங்க ைபானியம் உணடு. 50 ச்தவீ்த 
வளர ைபானியம் கிள்டககிறது. 
ைபானியத்திறகு இளணய்தேம் 
மூலைபா்கத்்தபான விணணப்பிக்க 
ளவணடும். வரககூடிய 
விணணப்்ங்களுககு சிறு, குறு/்்ரு 
விவசபாயி, ் ்ண விவசபாயி, ் டடியலினெ 
பிரிவு, குறு/சிறிய/்்ரிய டிரபாக்டர (எச 
பி) எனெ பிரிக்கப்்டடு, அ்தன பினனெர 
அ்ந்த்ந்த பிரிவு்களுக்்கனெ ஒவ்வபாரு 
ஒனறியங்களுககும் டிரபாக்டர்கள் 
ஒதுக்கப்்டும் ள்பாது டிரபாக்டர ைபானியம்  
சீனியபாரிடடி அடிப்்ள்டயில் வழங்கப்்டடு 
வருகிறது. சிலருககு பிரிவு்களில் 
விணணப்்ங்கள் குளறவபா்க இருப்பின 
டிரபாக்டர, ைபானியம் விளரவில் கிள்டககும். 
எனெளவ ைபானிய முளறயில் டிரபாக்டர 
வபாஙகும்ள்பாது ்கபால ்தபாை்தம் ஏற்டுவது 
வழக்கம். விவசபாயி்கள் இ்தளனெ 
உணர்நது எதிர்கபால ள்தளவ அறி்நது 
அ்தறள்கறறு ைபானியத்திறகு 
விணணப்பிக்க ளவணடும். அள்த 

்வைாண தபாறியியல்

இந்திய டிராகடர்ளும் விவசாயி்ளும்
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்சய்யபாைல் ள்தளவ வ்ந்த உ்டளனெ 
ைபானியம் கிள்டக்க ்தபாை்தம் ஆகும் எனறு 
எணணி ைபானியம் அல்லபாைல் ளநரடியபா்க 
டிரபாக்டர வபாஙகுகிறபார்கள். 

  டிரபாக்டர ள்தர்ந்்தடுககும் ள்பாது 
ள்தளவளய மு்தலில் ்கவனெத்த்தில் 
ளவத்து வபாங்க ளவணடும். ்்கபாத்து 
்கலப்ள்்கள், ளரபாட்டபாளவட்டர, சடடி 
்கலப்ள்்கள் ள்பானற வழக்கைபானெ 
்யன்பாடடிறகு ்்ரிய டிரபாக்டர்கள் 
ள்தளவ இல்ளல. திரும்பும் இறகள்க 
்கலப்ள்்கள் (ரிவரசிபிள் ளைபால்ட ள்பாரடு 
ப்ேவ), ளலசர ் லவலர, ஆழக்கலப்ள்்கள் 
ள்பானறவறறிறகு ்்ரிய வணடி 
ள்தளவப்்டும்.  அது ள்பால ்ழு 
இழுளவயின ள்பாது வணடியின ளவ்கம் 
ள்பாதுைபானெ அேவு கிள்டககுைபா எனறும் 
்பாரக்க ளவணடும். எல்லபாம் சிறப்்பா்க 
இருககும் ைபா்டல்்களில் இது குளறவபா்க 
இருக்கலபாம், உங்கள் ள்தளவ அதி்க்டசம் 
்ழு இழுளவயபா்க இரு்ந்தபால் அப்்டியபானெ 
ைபா்டல்்களே ்தவிரக்க ளவணடும். இது 
ள்பானற ்ல நுணுக்கங்கள் உள்ேனெ. 
அ்தளனெ அறி்நது டிரபாக்டர வபாங்க 
ளவணடும்.

இ்நதியபாவில் ்ல டிரபாக்டர 
நிறுவனெங்கள் உள்ேனெ. இ்நதியபாவில் 
விற்கப்்டும் டிரபாக்டர்களே வி்ட 
இ்நதியபாவிலிரு்நது  ஏறறுைதி ஆ்கக 
கூடிய டிரபாக்டர்கள் அதி்க 

குதிளரத்திறனு்டனும் ளைம்்ட்ட 
வசதி்களு்டனும் கூடு்தல் 
்பாது்கபாப்பு்களு்டனும் இருககினறனெ.

்தமிழ்க அரசின ளவேபாணளைப் 
்்பாறியியல் துளறயில் டிரபாக்டர்கள் ் ல 
்கலப்ள்்கள், இளணப்பு்களு்டன 
வபா்டள்கககு விடுகிறபார்கள். ்திவு 
அடிப்்ள்டயில்  நியபாயைபானெ வபா்டள்கயில் 
கிள்டககும் இ்ந்த வசதிளய விவசபாயி்கள் 
்யன்டுத்திக்்கபாள்ே ளவணடும்.

உழவின ள்பாது  டிரபாக்டளர சரியபானெ 
கியரில் இயக்கபாளை, ்டயர்களில் சரியபானெ 
்கபாறறு இல்லபாளை, ள்தய்்ந்த ்டயர்கள், 
்வறுைளனெ எனஜின ஓடு்தல், முளறயபானெ 
்ரபாைரிப்பு இல்லபாளை, பியூயல் ்ம்ப் 
உள்ளிட்ட இய்நதிர ள்கபாேபாறு்கள் ஆகிய 
்கபாரணி்கேபால் டீசல் அதி்கம் வீணபாகிறது.  

இது ள்பானற ்ல விவரங்களே 
விவசபாயி்கள் அறி்ந்த பினனெளர டிரபாக்டர 
வபாஙகுவது சிறப்்பானெ ் லளனெ அளிககும். 
ளைலும் அரசபாங்கமும் டிரபாக்டர வபாங்கவும் 
்யன்டுத்்தவும் விவசபாயி்களே ளைலும் 
ளைலும் ஊக்கப்்டுத்்த ளவணடும். அள்த 
சையம் நபாடடு ்கபாளே்களே ் பாது்கபாக்க 
சமு்தபாயமும் அரசபாங்கமும் ்பாடு ்்ட 
ளவணடும். ‘டிரபாக்டர்கள் நபாடடு 
ைபாடு்களே அழித்து விட்டது’ எனற 
்்யளர ஒழித்து நபாடடு ்சுவினெமும் 
விவசபாய இய்நதிர ்ணியும் சிற்நது 
விேங்கடடும்.

சி.ரத்தினசவல், 
முதுநிளல ்்தபாழில்நுட் ைபாணவர 

(்ணளண இய்நதிரவியல் ைறறும் சகதி ்்பாறியியல்), 

ள்கரே ளவேபாண ்ல்்களலக்கழ்கம், ைலப்புரம், ள்கரேபா. 

மினனெஞசல்: rathinavelesr@gmail.com 

்்தபா்டரபு எண: 9715536119.

ேட்டுனரயாளர்
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்டந்� மின்னை�ழுக்ானை வாச்ர்ளின் ்ருததுக்ள்

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!

அகரிசகதி மினனி்தழில் ளவேபாண 
்்தபாழில்நுட் ்கடடுளர்கள் சிறப்்பா்க 
இருககிறது. இனனும் விவசபாயி்களின 
ள்டடி்கள், ் வறறிக்கள்த்களே ளசரத்து 
்வளியி்டலபாம். விவசபாயத்தில் உள்ே 

பிரசசளனெ்களேயும் தீரவு்களேயும் 
்்கபாடுக்கலபாம். மீம்ஸ், ்கபாரடடூன ் குதி 
சிறப்்பா்க எளி்தபா்க புரி்நது ்்கபாள்ளும் 
வணணம் உள்ேது. 

-்ெல்விழி, புதுக்்கடாடம்.
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வ�டா. ஹரிஹரன்
இளநிமல ்ெளடாணமை இறுதிைடாணடு ைடாைெர், அணைடாைமலப் பல்கமலக்கழகம். 

மின்னஞ�ல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

்ாரடூன் வழி ்வைாண்ம
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ேனடப்ோளர்  
ல.மீனா, உதவிப் ் பரடாசிரிைர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவிைல்),  

ஆர்.வி.எஸ் ேத்மாவதி 
்தடாட்க்கமலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்.  

மின்னஞ�ல்: l.meena2795@gmail.com
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- ல.மீனைா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



38இதழ் - 20, புரட்டாசி

அகரிசகதியின ்க்ட்ந்த 

மினனி்தழ்்கள் ்ல்ளவறு 

்தரப்்ட்ட வபாச்கர்களி்டம் ் சனறு 

ளசர்நதுள்ேது. அகரிசகதி 

மினனி்தழ் துவஙகி 19 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 மு்கப்்க்கம் அல்லது 

மினனெஞசல் அல்லது அளலள்சி 

வபாயிலபா்கவும் ள்கட்கலபாம், 

ச்நள்த்கங்களுககு ளவேபாண 

வல்லுநர்களி்டம் ்தில் ்்றறு 

தீரவு்களே வழஙகுகிளறபாம்.

ஒவ்வபாரு 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 அறிவிப்பில் 

்கபாடடும். இ்தனமூலம் நீங்கள் 

எளிதில் எங்கேது மினனி்தளழ 

்டிக்க ைறறும் பின்றற முடியும். 

விவசபாயி்களும், ளவேபாண 

ைபாணவர்களும், விஞ்பானி்களும், 

ள்ரபாசிரியர்களும், ளவேபாண 

்்தபாழில் முளனெளவபார்களும் 

்்தபா்டர்நது அகரி சகதி இ்தழுககு 

்தங்களுள்டய ்கருத்துக்கள், 

்கடடுளர்கள் ைறறும் விேம் ர்ங்களே 

வழஙகி எங்களே 

ளைம்்டுத்திக்்கபாள்ே உ்தவுைபாறு 

ள்கடடுக்்கபாள்கிளறன.

ஆசிரியர பக்ம்

- சிறப்்பாசிரியர, அகரி சகதி.


