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நுண்நீர்ப்பாசனத்தில் கரையும் 
உைஙகளும் மற்றும் 

்யன்டுத்தும் 
முரைகளும்

வேளபாண்ரமயில் ் பாைம்்ரிய த�பாழில்நுட் அறிவு

இமயமரையில் த்ருஙகபாயம் 
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உளுந்து பேபேசிபே குடுமேத்தைச் 
சாரந்தை ஒரு பூக்கும தைாவரமாகும. 

இதிலிருந்து கி்ைக்கும ேருப்பு உளுததைம 
ேருப்பு என்று அ்ைக்்கப்ேடுகிறது. 
ததைற்காசிோ்வ பூரவீ்கமா்கக் த்காணை 
இது. இங்கு  தேருமோன்்மோ்கப் 
ேயிரிைப்ேடும ேருப்பு வ்்கோகும.   
பதைா்ச, இட்லி, வ்ை என தைமிைர 
ச்மேலில் உளுந்து ஒரு முக்கிேப் ேங்கு 
வகிக்கிறது. உளுந்தில் தேருமளவு 
வி்ளச்ச்ைப் ோதிக்கும மஞசள் பதைமல் 
ப�ாய்ப்  ேறறியும அதை்னக் 
்கட்டுப்ேடுததும மு்ற்கள் ேறறியும 
இங்கு ்காணபோம.

ந�ாயக்்ாரணி
இந்ப�ாய் உளுந்து மஞசள் பதைமல் 

�ச்சுயிரியினால் பதைான்றுகிறது.

ந�ாயின் அறிகுறி்ள்
ேயிர சுமார ஒரு மாதை வேது 

இருக்கும போது, ப�ாயின் அறிகுறி்கள் 
பதைான்றும. முதைலில் இ்ைப்ேரப்பில் 
மஞசள் நிறப்புள்ளி்கள், தேருமோலும 
சிறிே அளவில் பதைான்றும. பின்னர 
இப்புள்ளி்கள் விரிவ்ைந்து, மஞசளும 
ேச்்சயும மாறி மாறி, ஒழுங்்கறற வடிவில், 
ே்ை்களா்கத பதைான்றும. பின்னர 
இ்ை்கள் முழுவதும மஞசள் நிறமா்க 
மாறிவிடும. �ாள்ைவில் மஞசள் நிறமா்க 

மாறிே இ்ை்கள் தவளிரி, ்கரிந்து, மடிந்து 
விடும. தசடியினுள் ்காணப்ேடும 
�ச்சுயிரி்கள் அதி்களவில் 
தேருக்்கம்ைந்து, எல்ைாப் 
ோ்கங்்களுக்கும ேரவி, புதிதைா்கத 
பதைான்றும இ்ை்களும தைாக்்கப்ேடுவதைால் 
அ்வ சுருக்்கங்்களுைனும, 
த�ளிவு்களுைனும ததைன்ேடும. தைாக்்கப் 

வ�பாய் வமைபாண்ரம

உளுந்தில் மஞசள் வ�மல் வ�பாயும் 
அ�ரனக் கடடு்ப்டுத்தும் முரைகளும்

 இமை்ள் ைஞ்சளும் 
பச்ம்சயுைா் ைாறி விடல் 
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ேட்ை தசடி்களில் ்காய்்கள் பதைான்றுவது 
மி்கவும கு்றயும. ்காய்்கள் 
பதைான்றினாலும அ்வ த�ளிந்தும 
உருக்கு்ைந்தும பதைான்றும. வி்தை்களும 
சரிவர முறறாமல், சுருங்கியும, தவளிரிே 
நிறததுைன் ்காணப்ேடும.

 ந�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
்ாைநிமை்ளும்

இந்தை �ச்சுயிரி ப�ாய் தேமீசிோ 
ைோ்ச என்னும தவள்்ள ஈக்்களால் 
ேரப்ேப்ேடுகிறது. ோசிப்ேயிறு, பசாோ 
தமாச்்ச, த்காண்ைக்்கை்ை , ்கமபு 
புல் போன்ற ேல்பவறு வ்்கச் தசடி்க்ளத 
தைாக்்கக்கூடிேது. தவள்்ள ஈக்்கள், 
ப�ாய்த தைாக்கிேச் தசடி்களிலிருந்து 
சுமார 15 நிமிைங்்கள் சாற்ற 
உறிஞசுமபோது, �ச்சுயிரி்க்ள அவறறின் 
உைலுக்குள் எடுததுக் த்காள்கின்றன. 
ஆனால் �ச்சுயிரி்கள், பூச்சி்களின் 
குைலுக்குள் சுமார 3 மணி ப�ரம 
இருந்தைப் பின்னபர ப�ா்ேப் ேரப்பும 
தைன்்ம்ேப் தேறுகின்றன. ஒரு 
பூச்சிோனது ஒருமு்ற �ச்சுயிரி்க்ளத 
தைன் உைலினுள் எடுததுக் த்காணைப் 

பின்னர, சுமார 10 �ாட்்களுக்கு ப�ா்ேப் 
ேரப்ேக் கூடிேது. தேருமோலும முதைலில் 
பதைான்றும முக்கூட்டு இ்ை்கள் 
பூச்சி்களால் தைாக்்கப்ேட்டு ப�ாயின் 
அறிகுறி்க்ளத பதைாறறுவிக்கும.

ந�ாயக்்ட்டுப்பாடு

உழவியல் மும்ற்ள்:

ப�ாய்த தைாக்கிேச் தசடி்க்ள 
உைனுக்குைன் அப்புறப்ேடுததி அழிதது 
விை பவணடும. ப�ாய்த தைாக்்கக் கூடிே 

 ந�ாயத் தாக்்ப்பட்ட ெயலின் 
நதாற்்றம்
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கட்டுரையாளர்

கு.விக்னேஷ்,
முதுநி்ை பவளாண மாணவர - தைாவர ப�ாயிேல் து்ற,

அணணாம்ைப் ேல்்க்ைக்்கை்கம,

அணணாம்ை �்கர - 608002

 ததைாைரபு எண: 8248833079

மின்னஞசல் : lakshmikumar5472@gmail.com

்க்ளச் தசடி்க்ள அழிதது வேல் 
தவளி்க்ளச் சுததைமா்கப் ேராமரிக்்க 
பவணடும.

ைருந்து சிகிச்ம்ச :
ஏக்்கருக்கு பமாபனா 

குபராட்பைாஃேஸ் - 300 மில்லி அல்ைது 
மீ்தைல் பைமட்ைான் - 200 மில்லி வீதைம, 
200 லிட்ைர தைணணீரில் ்கைந்து, 
வி்தைததை சுமார 30 �ாட்்களில் ஒரு 
மு்றயும, பின்னர 10 - 15 

�ாட்்களுக்குப்பின் இரணைாவது மு்றயும 
ததைளிக்்க பவணடும.

ந�ாய எதிர்ப்புத் தி்றன் 
வ்ாணட இர்ங்ள்

யு.பி.யு.1, யு.பி.யு.2, என். பி. ஆர. 

பி.1, என். பி. ஆர. பி.2, என். பி. ஆர. 

பி.3  போன்ற இர்கங்்கள் இந்ப�ாயினால் 

அதி்கம தைாக்்கப்ேடுவதில்்ை.

tel:+8248833079
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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ஹிரஸ்பமனில்ைா ஒ்ரபச 
என்ற்ைக்்கப்ேடும த�ல் பவர 

நூறபுழு த�றேயி்ரத  தைாக்கி 
அழிக்்கக்கூடிே முக்கிேமான 
நூறபுழுக்்களுள் ஒன்றாகும. இது முதைன் 
முதைலில் 1902 ஆம ஆணடு ஜாவா 
தீவில் உள்ள த�ல் வேலில் 
்கணைறிேப்ேட்ைது. இந்திோவில் 
இந்நூறபுழு த�றேயிர வி்ளவிக்்கக்கூடிே 
அ்னதது ேகுதி்களிலும ேரவிக் 
்காணப்ேடுகின்றது.

த�ல் பவர நூறபுழு போன்ற 
உருவததுைன் ்காணப்ேடும நீளமான 
நூறபுழுவாகும. இதை்ன 
உருப்தேருக்கிோல் மட்டுபம ்காணமுடியும. 
இந்நூறபுழு பவரின் உள்பள புகுந்து 
வாழ�ாள் முடிே �்கரந்து த்காணபை  
ேயிரின் சா்ற உறிஞசும தைன்்ம 
த்காணைது. வை இந்திோவில்  ரபி 
ேருவததில் தவப்ேநி்ை கு்றவா்க 
இருப்ேதைால் நூறபுழுக்்களின் 
எணணிக்்்கயும கு்றவா்க இருக்கும. 
அதைறகு மாறா்க தைமிை்கததில்  இரணடு 
முதைல் மூன்று போ்கம த�ல் சாகுேடி 
தசய்வதைாலும வருைம முழுவதும மிதைமான 
தவப்ேநி்ை ்காணப்ேடுவதைாலும 
இந்நூறபுழு ேை மைங்கு ேல்கி தேருகி 
ேயி்ர பசதைப்ேடுததுகிறது.

 உருப்வபருக்கியில்  வ�ல் நெர் 
நூற்புழுவின் நதாற்்றம்
தோதுவா்க இந்நூறபுழுக்்களின் 

எணணிக்்்க பூக்கும தைருணததில் 

அதி்கமா்க ்காணப்ேடும. த�ல் வேலில் 
்காணப்ேடும கிராமிபன மறறும 
்சேபரசிபே குடுமேத்தைச் சாரந்தை 
்க்ளச் தசடி்களிலும வாழும தைன்்ம 
த்காணைது. ஆண, தேண  மறறும 
அ்னதது நி்ை நூறபுழுக்்களும ேயி்ர 
தைாக்கி அழிக்கும திறன் தேறறதைாலும 
இந்நூறபுழு ஏறேடுததிே ்காேங்்களின் 
வழிபே மணணில் உள்ள தீ்ம 
தசய்ேக்கூடிே பூஞசணங்்கள் உள்பள 
தசன்று கூட்டு ப�ா்ே 
உணைாக்குவதைாலும ேயிருக்கு தேருததை 
பசதைம ஏறேடுகிறது. 

நூற்புழுக்்ளுக்கும் பயிருக்கும் 
இமடநயயான வதாடர்பு
ேயிரின் பவர ேகுதியில் நு்ையும 

நூறபுழு எபிதைரமல் தசல்்களில் 
்காேங்்க்ள ஏறேடுததுகிறது. ்காரதைக்ஸ் 
ேகுதியில் தசல்்களின் சுவர்கள் ்க்ரந்து 
குழி்கள் ஏறேடுகிறது. பின்னர ேை 
குழி்கள் இ்ணந்து பவரழு்கல் ப�ா்ே 
ஏறேடுததுகிறது.

ஒரு மாதை ஆயுட்்காைத்தை த்காணை 
இந்நூறபுழு பவரின் உள்பள ்காரதைக்ஸ் 
என்ற்ைக்்கப்ேடும ேகுதியில் முட்்ை 

நூற்புழு வமைபாண்ரம

வ�ைடி த�ல் விர�்பபு ் யிரைத் 
�பாக்கும் த�ல் வேர நூற்புழு 
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இடும தைன்்ம த்காணை்வ. தோதுவா்க 
ேயிர அறுவ்ை தசய்வதைறகுள் 2 முதைல் 
4 தை்ைமு்ற நூறபுழுக்்க்ள 
உருவாக்கும திறன் த்காணை்வ. 
இந்நூறபுழுக்்களின் ோதிப்பு வடி்கால் 
வசதி த்காணை மணல் ோங்்கான 
நிைங்்களிலும, ப�ரடி த�ல் வி்தைப்பு 
வேலிலும அதி்கமா்க ்காணப்ேடும.

ந்சத அறிகுறி்ள்
• ேயிரின் வளரச்சி குன்றி 

்காணப்ேடும
• தூர்களின் எணணிக்்்க 

கு்றவா்க ்காணப்ேடும
• சாதைாரண ேயி்ர விை 

இந்நூறபுழுக்்களினால் ோதிப் 
ே்ைந்தை த�றேயிர பூப்ேதைறகு  
இரணடு வாரங்்கள் தைாமதைமாகும.

• ோதிப்ே்ைந்தை ேயிரில் த�ல் 

மணி்களின் எ்ை கு்றதைல்
• ோதிப்ே்ைந்தை பவர ேகுதி மஞசள் 

்கைந்தை ேழுப்பு நிறததில் ்காணப்ேடும
• பவர ோ்கததின் சாறு்கள் 

உறிஞசப்ேட்டு சக்்்க போன்று 
்காணப்ேடும.

  ை்சூல் இழப்பு
• இந்நூறபுழுக்்கள் ேராமரிப்பு 

இல்ைாதை மறறும போதிே உரமிைாமல் 
உள்ள வேல்்களில் 31 சதைம ம்கசூல் 
இைப்பும மறறேடி 19 சதைம ம்கசூல் 
இைப்பும ஏறேடுததுகிறது. 

 நூற்புழு நைைாணமை
• �ைவுக்கு முன்பு சணப்்ே ேயிரிட்டு 

அ்தை பூப்ேதைறகு முன்பு மைக்கி 
உழுதைல்

நெர் பா்த்தின் ்சாறு்ள் உறிஞ்சப்பட்டு ்சக்ம் நபான்்ற 
நதாற்்றத்துடன் ்ாணப்படுதல்
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வ�ல் நெர் நூற்புழுக்்மை 
்ட்டுப்படுத்த பயிர் சுழற்சி 

மும்றயில்
• உளுந்து, ேச்்சப்ேேறு, எள் 

அல்ைது நிைக்்கை்ை ேயிரிடுதைல்
• வேலில் உள்ள ்க்ளச் தசடி்க்ள 

உைனுக்குைன் அப்புறப்ேடுததுதைல்
• மண ேரிபசாதை்ன பமறத்காணடு 

ேரிந்து்ர தசய்ேப்ேட்ை அளவில் 
உரமிடுதைல்

• சூபைாபமானஸ் எதிர 
உயிரக்த்கால்லி்ே ஒரு கிபைா 
வி்தைக்கு 10 கிராம என்ற 
விகிதைததில் ேேன்ேடுததி வி்தை 
ப�ரததி தசய்தைல்.

• �ைவு வேலில் ்காரபோபியூரான் 
குரு்ண மருந்்தை ஒரு ஏக்்கருக்கு 
13 கிபைா வீதைம இடுதைல். ஒரு 
வாரததிறகு பிறகு யூரிோ 1.5 சதைம  
(100 லிட்ைர தைணணீருக்கு 1 கிபைா 
) ததைளிததைல்.

• ேயிரின் வளரச்சி மி்கவும 
ோதிப்ே்ையும தைருணததில் 1 சதைம 
பிபி.எப்.எம (12 லிட்ைர 
தைணணீருக்கு 100 மி.லி  வீதைம 
்கைந்து ததைளிததைல் )

• ப்கா்ை உைவு தசய்தைல் போன்ற 
பமைாண்ம மு்ற்க்ள விவசாே 
தேருமக்்கள் பின்ேறறி த�ல் பவர 
நூ ற பு ழு க் ்க ் ள க் 
்கட்டுப்ேடுததைைாம.

கட்டுரையாளர்

்�ா. சண்முகப்பிரியா, 
உதைவிப் பேராசிரி்ே (நூறபுழுவிேல்), 

பவளாண்மக் ்கல்லூரி மறறும ஆராய்ச்சி  நி்ைேம, 
ஈச்சங்ப்காட்்ை, தைஞசாவூர - 614 902. 

மின்னஞசல்: shanmugapriyam@tnau.ac.in

வடிவமைப்பு

ஸ்பார வீைபா, சேலம்
மு.தெயைபாஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரிசக்தி மின ஊ்கக் குழு
தசல்ேமுைளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரிசக்தி இ�ழுக்கு விளம்்ைம் தகபாடுக்க 99407 64680
எனை ேபாடஸஅ்ப எண்ணிற்கு த�பா்ரபு தகபாள்ளைபாம்.

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=shanmugapriyam@tnau.ac.in
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இந்திேர்களின் ச்மேை்றயில் ஓர 
இன்றிே்மோதை வாச்ன 

தோருளா்க தேருங்்காேம தி்கழகின்றது. 
ேை ப�ாய்்களுக்கு இேற்்க மருந்தைா்கவும 
ேேன்ேடுகிறது. இவவாறு தினந்பதைாறும 
ேேன்ேடுததைக்கூடிே தேருங்்காேத்தை 
�ாம இறக்குமதி தசய்கிபறாம என்ற 
தசய்தி அதிரச்சிேளிக்கிறது. இந்திே 
அரசானது வருைந்பதைாறும சுமார 1200 
ைன் தேருங்்காேத்தை ரூ.600 ப்காடி 
தசைவில் ஈரான், உஸ்தேகிஸ்தைான் 
போன்ற �ாடு்களில் இருந்து இறக்குமதி 
தசய்து வருகின்றது. இச்தசைவி்ன 
கு்றக்கும வ்்கயில் �ம �ாட்டு 
விஞ்ானி்கள் தேருங்்காே வி்தை்க்ள 
ேயிரிட்டு ஆராய்ச்சி பமறத்காணடு 
வருகின்றனர.

தேருங்்காேமானது அதி்க குளிரச்சி 
மறறும வறணை இைங்்களில் வளரும 
தைாவரமாகும. அதைனு்ே தைாவர தேேர 
ஃதேருைா அசஃபோடிைா (Ferula 
asafoetida) ஆகும, அமதேலிஃதேரா 
குடுமேத்தை பசரந்தைது. இந்தை 
தைாவரமானது அ்னதது 

ஊட்ைச்சததுக்்க்ளயும தசடி்களின் 
ச்தைப்ேறறுள்ள பவர்களுக்குள் பசமிதது 
்வக்கிறது. தைாவரததின் பவர ேகுதியில் 
ஓலிபோ ்கம தரஸின் 
பிரிதததைடுக்்கப்ேடுகிறது. இந்தை தரஸின் 
உருவா்க சுமார 5 ஆணடு்கள் 
பதை்வப்ேடுகின்றது. 20 கிபைா தரஸின் 
மூைம 500 கிபைா தேருங்்காே 
தூள்்க்ள உறேததி தசய்ேைாம. 
தேருங்்காேம தூள் அல்ைது ்கட்டி 
வடிவததில் விறே்ன தசய்ேப்ேடுகின்றது.

இந்தியாவில் பயிரிடும் 
வபருங்ாயம்:

• ்கைந்தை 2007 ஆம ஆணடு 
ப�ஷனல் பீபரா ஆஃப் பிளான்ட் 
தஜனிடிக் ரிபசாரஸ் (NBPGR) 
மூைம 6 வ்்கோன தேருங்்காே 
வி்தை்க்ள ஈரானிைம இருந்து 
இறக்குமதி தசய்ேப்ேட்ைது.

• தேறப்ேட்ை வி்தை்க்ள ேல்பவறு 
்காைநி்ை மாறறததிறகு ஏறே 
ஆராய்ச்சி்க்ள பமறத்காணைனர.

�பாடடு �்்பபு 

இமயமரையில் த்ருஙகபாயம் 
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• தேருங்்காேமானது 30-35 டிகிரி 
தசல்சிேஸ் தவப்ேமும மறறும 
்மனஸ் 4 டிகிரி தசல்சிேஸ் 
குளி்ரயும தைாங்கி வளரக்கூடிே 
தைாவரமாகும. எனபவ இந்திோவில் 
குளிர அதி்கமா்க ்காணப்ேடும 
இமேம்ை ேகுதி்ே பதைரவு 
தசய்துள்ளனர.

• சி.எஸ்.ஐ.ஆர - இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் 
ஹிமாைே ேபோபசாரஸ், ோைமபூர 
- விஞ்ானி்கள் தேருங்்காே 
வி்தை்க்ள இமேம்ை ேகுதி்களில் 
வளரப்ேதைற்கான ேணியில் 
ஈடுேட்டுள்ளனர.

• ்கைந்தை அக்பைாேர மாதைம 15 ஆம 
பதைதி முதைல் தேருங்்காே தசடி்ே 
ைஹால் ேள்ளததைாக்கிலுள்ள 
இமாச்சை பிரபதைசததின் குவாரிங் 
கிராமததில் �ைப்ேட்ைது. இமாைே 
உயிரி ததைாழில்நுட்ே இேக்குனர 
ைாக்ைர.சஞசய் குமார தை்ை்மயில் 
�்ைதேறறது. பமலும அப்ேகுதி 
விவசாயி்களுக்கு தேருங்்காேம 
உறேததி தசய்யும ேயிறசி்களும, 
ஆபைாச்ன்களும வைங்்கப்ேட்ைது.

• ைைாக் மறறும உததிர்காணட் 
ேகுதி்களிலும தேருங்்காே 
வி்தை்க்ள ேயிரிை பசாதை்ன்க்ள 
விரிவுேடுததியுள்ளனர. இந்தை 
ஆணடு இறுதிக்குள் ஒரு 

தஹக்பைர ேரப்ேளவில் ேயிரிை 
திட்ைமிட்டுள்ளனர.

• பமலும டிஷ்யூ ்கல்ச்சர மூைம 
தேருங்்காே தசடி்க்ள 
ஆய்வ்கததில் வளரக்்கவும முேறசி 
தசய்து வருகின்றனர. 
தேருங்்காே தசடி்களின் ேேன்்கள்:

• தேருங்்காேமானது ச்மேலில் 
வாச்ன தோருளா்கவும, 
சு்வயூட்டிோ்கவும ேேன்ேடுகிறது. 
்சவ ச்மேல்்களில் அதி்களவில் 
ேேன்ேடுகிறது. 

• உை்களவில் வி்ளயும 
தேருங்்காேத்தை சுமார 40 
சதைவீதைம இந்திேர்கள் 
ேேன்ேடுததுகின்றனர.

• ேன்றி ்காய்ச்சலுக்கு சிறந்தை 
மருந்தைா்க ேேன்ேடுகிறது. பமலும 
அஜீரணம, குைல் புண முதைைான 
பிரச்ச்ன்களுக்கு சிறந்தை தீரவா்க 
உள்ளது.

• தேண்கள் மறறும குைந்்தை்களுக்கு 
மருந்தைா்க ேேன்ேடுகிறது. பமலும 
ப�ாய் எதிரப்பு சக்தி்ே 
அதி்கரிக்கும மருந்தைா்கவும 
ேேன்ேடுகிறது.
இததை்்கே ேேனு்ைே 

தேருங்்காேத்தை �ம �ாட்டில் வி்ளவிதது 
ேேன்ேடுததும போது இறக்குமதி தசைவும 
கு்றயும �ம �ாடும தைன்னி்றவு தேரும.

பி.ம�ர்லின், 
முதுநி்ை பவளாண  மாணவி, 
பவளாண நுணணுயிரிேல் து்ற, 

அணணாம்ைப் ேல்்க்ைக்்கை்கம, சிதைமேரம. 
மின்னஞசல்: merlinbrittoagri@gmail.com 

கட்டுரையாளர்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=merlinbrittoagri@gmail.com
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"அகரிசகதி" மின்னிதழின் 26 வது பதிப்பு மவளியிடப்படுகிறது. 
வாைந்தாறும் மவள்ளிககிழர� காரை சு�ார் 6 �ணியளவில் 
பதிப்பிககப்படும் இம்மின்னிதழுககாக ஒரு ்தர்நத குழு அயைாது  
உரழத்து வருகிறது.                            

மதாடர்நது இைவச�ாக்வ "அகரிசகதி" மின்னிதரழத் தயாரித்து 
வழங்குவது எவவளவு நாள் சாத்தியம் என்று கணித்துச் மசால்வது 
கடினேம். விளம்பைங்கள் வநதால் சற்ற தாககுப்படிககைாம். சிறு 
சிறு வணிக நிறுவனேங்களிடம் விளம்பைங்களுககாகப் ் பசி வருகி்றாம். 
 
நீண்ட காைம், மதாடர்நது இைவச�ாக்வ எல்ைாருககும் "அகரிசகதி" 
அளிகக ்வண்டும் என்பது ஆவல். அதறகாக, தாைாள �னேம் 
பரடத்தவர்களும், வசதியும் உள்ளவர்களும் இைண்டு வழிகளில்  
"அகரிசகதி"ககு உதவைாம்.

மண்ணையும், மக்க்ையும் நேசிககும் 
உங்கள் ப�ொனமனதுககு"சு்கவன" வணைக்கம்.

A/c No. : 20005937823 

Branch : Krishnagiri, 

Name : M.S. Murali 

IFSC : SBIN0000862 

Gpay: 9943094945

சமூக நைன் கருதி்ய சலிககா�ல் "அகரிசகதி"ரயத் மதாடர்நது 
முன்மனேடுத்துச் மசன்று மகாண்டிருககி்றாம். 
"அகரிசகதி" மசழித்து வளை நீங்களும் தளிர்ககைம் நீட்டைாம். 
"அகரிசகதி"யின் சார்பில் அரனேவருககும் வணககமும் வாழ்த்தும்.

1. வருடொந்திரொ சந்்ொ 
 
2. ேனப்கொ்ட

க�ொர�ொனொ கிருமிப்ப�வல் �ொலத்தில் விவசொயி�ளுக்கு 
உதவும் ம�த்தொன எங�ள் சொர்பொ� சில லடசம்

 முதலீடு கசய்திருக்கிர�ொம்

ஒரு வருடச் சந்தா 

ரூ.1000

என்றும் அன்புடன் 
 

வ்சல்ெமுரளி

நன்கொடை (உஙகள் விருப்பப்படி) 

https://www.google.com/maps/place/Krishnagiri,+Tamil+Nadu+635001/@12.5265657,78.2062027,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3bac34936b787041:0x8447c907029835db!8m2!3d12.5265661!4d78.2149575
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உைகில் எணேதிறகும பமறேட்ை 

�ாடு்களில் ததைன்்ன 

ேயிரிைப்ேடுகின்றது. ததைன்்ன மரததின் 

அ்னததுப் தோருட்்களும ேல்பவறு 

பதை்வ்களுக்கு ேேன்ேடுகின்றன. 

்காணைாமிரு்க வணடு ததைன்்ன 

மட்டுமல்ைாமல்  வா்ை, ்கருமபு, 

அன்னாச்சி மறறும பேரிச்்ச 

போன்றவற்ற தைாக்கும தைன்்மக் 

த்காணைது. ்காணைாமிரு்க வணடின் 

தைாக்குதைல் ஆணடு முழுவதும 

இருந்தைாலும ஜூன் முதைல் தசப்ைமேர 

வ்ர அதி்கமா்க ்காணப்ேடும.  

தோதுவா்க ்காணைாமிரு்க வணடின் புழுக்்கள் ததைன்்ன மரததின் அருகில் 

உள்ள எருக்குளி்களில் ்காணப்ேடும. 

இதைனால் ததைன்்ன மரததின் அருகில் 

எருக்குளி்கள் இருந்தைாபைா அல்ைது 

ததைன்னந்பதைாப்்ே சரிோ்க 

ேராமரிக்்கவில்்ை என்றாபைா ்காணைா 

மிரு்க வணடின் தைாக்குதைல் அதி்கமா்க 

இருக்கும. இவவணடு தைாக்்கப்ேட்ைால் 

விவசாயி்கள் �ஷ்ைத்தை சந்திக்்க 

ப�ரிடுவதுைன் ததைன்்ன மரமும இறக்்க 

ப�ரிடும.

த�னரனயில் கபாண்்பாமிருக ேண்டு ஏற்்டுத்தும் 
்பாதி்பபுகளும் அ�ன வமைபாண்ரம முரைகளும்

பூச்சி வமைபாண்ரம

்ாணடாமிரு் ெணடு

்ாணடாமிரு்  ெணடின் புழு
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்ாணடமிரு் ெணடு

்காணைாமிரு்க வணடு ்கரு்ம 

நிறததுைன் தை்ைேகுதியில் பின்பனாக்கி 

வ்ளந்தை ஒரு த்காம்ேக் 

த்காணடிருக்கும. இந்தை ்காணைாமிரு்க 

வணடு்கள் அதைன் நீள்வட்ை வடிவ 

முட்்ை்கள் 5-15 தச. மீ. ஆைததில் 

அருகில் உள்ள எருக்குளி்கள், குப்்ே 

குவிேல்்கள் மறறும மரதது்கள்்களில் 

்வக்கின்றன.  ்காணைாமிரு்க வணடின் 

முட்்ை்களில் இருந்து புழுக்்கள் தவளிவர 

8-12 �ாட்்கள் ஆகின்றன. புழுக்்கள் 

“C” வடிவததில் தவள்்ள நிறததிலும 

அதைன் தை்ைப் ேகுதி தவள்்ளக் ்கைந்தை 

ேழுப்பு நிறததில் ்காணப்ேடும. புழுக்்கள் 

4-5 மாதைங்்களில் கூட்டுபுளுவா்க 

வளரச்சி அ்ையும.  

  ்ாணடாமிரு் ெணடு 
்ாணடாமிரு்  ெணடின் புழு

அறிகுறி்ள்:

்காணைாமிரு்க வணடு ததைன்்ன 

மரததின் உச்சியில் உள்ள விரிவ்ைோதை 

குருததில் து்ளயிட்டு மரததின் உள்பள 

தசன்று வளரும தமாட்டுப்ேகுதி்ே 

தைாக்குகின்றன. இவவணடு குருதது 

திசுக்்க்ளத தின்று தவளிவரும 

திரவத்தை உட்த்காள்கிறது. இதைனால் 

ோதிக்்கப்ேட்ை இளம ோ்ள விரியும 

போபதை விசிறி அல்ைது “V” வடிவ 

தவட்டுக்்க்ளக் போன்று 

பதைாறறமளிக்கும. ்காணைாமிரு்க 
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வணடு்கள் �டுக்குருததில் இருந்து 

தவளிவரும பூங்த்காத்தையும தைாக்கும. 

ோ்ள தவடிப்ேதைறகு முன் இவவணடு 

தைாக்கினால் ம்கசூல் கு்றயும. வளரும 

குருததுப்ேகுதி்ே ்காணைாமிரு்கவணடு 

்கடிப்ேதினால் ஏறேடும ்காேததில் சிவப்புக் 

கூன் வணடு உறேததிோகி குருததுப் 

ோ்கத்தை தைாக்குவதைால் குருதது ்காய்ந்து 

மரம ேட்டுப்போகும.

்ட்டுபடுத்தும் மும்ற

• ததைன்னந்பதைாப்்ே சுததைமா்க 
்வததிருப்ேதுைன் ோதிக்்கப்ேட்ை 
ோ்ள்க்ள எரிததிைபவணடும.

• மரததிறகு மூன்று அந்து 
உருண்ை்கள் என்ற ்கணக்கில் 
பமல் மரததின் இளம இ்ை்களின் 
இடுக்கு்களில் ்வப்ேதைன் முைம 
இவவணடு்க்ள அ்கறறைாம.

• குருததுப்ேகுதியில் உள்ள 
வணடி்ன த்காக்கி வடிவக் 
்கமபி்ேக் த்காணடு தவளிபே 
எடுதது எரிததுவிை பவணடும.

• ்ரபனாலூர-12/தஹக்ைர என்ற 
்கணக்கில் ்வப்ேதைன் மூைம 

வணடு்க்ளக் ்கவரந்து 
அழிக்்கைாம.

• ப்கா்ை மறறும ேருவம்ைக்குப் 
பின் விளக்குப் தோறி்க்ள 
அ்மதது வணடு்க்ளக் ்கவரந்து 
அழிக்்கைாம.

• நீளவாக்கில் ததைன்்னப் 
ோ்ள்க்ள பிளந்து மறறும இளம 
மரததின் தைணடுப்ேகுதி்ே புதிே 
்கள்ளில் �்னதது ததைன்ன 
ந்பதைாப்பில் ஆங்்காங்ப்க ்வதது 
வணடு்க்ள ்கவரந்து அழிக்்கைாம.

• ஐந்து லிட்ைர நீருக்கு ஒரு லிட்ைர 
ஆமணக்குப் பிணணாக்்்க  
்கைந்து ோ்னயில் ஊறறி பதைாப்பில் 
ஆங்்காங்ப்க ்வதது 
வணடு்க்ளக் ்கவரந்து 
அழிக்்கைாம.

• 250 மிலி தமட்ைா்ரசிேம 
அனிபசாப்லிபே 750 மிலி நீருைன் 
்கைந்து எருக்குழியில் ்கைப்ேதைன் 
மூைம ்காணைாமிரு்க வணடின் 
புழுக்்க்ள முறறிலுமா்க 
அழிக்்கைாம.

கட்டுரையாளர்கள்

ை. திவயா �றறும் ை. முத்து, 
மு்னவர ேட்ைப்ேடிப்பு மாணவி்கள் (பூச்சிேல் து்ற), 

தைமிழ�ாடு பவளாண்மப் ேல்்க்ை்கை்கம, ப்காேமபுததூர.

மின்னஞசல்: divyadivi579@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=divyadivi579@gmail.com
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கால்�்ை வளரப்பில்  தீவன  

பமைாண்ம என்ேது மி்க 

முக்கிேமான ஒன்றாகும.  மு்றோன 

தீவன  பமைாண்ம ்கால்�்ை்களின் 

உறேததி திற்ன அதி்கரிப்ேதுைன், 

்கால்�்ை வளரப்போர அதி்க ைாேம 

ஈட்ைவும து்ணபுரிகிறது.  மு்றேறற 

தீவன பமைாண்ம ்கால்�்ை்களுக்கு 

சிை உோ்தை்க்ள ஏறேடுததுவதுைன், 

்கால்�்ை வளரப்போருக்கு மிகுந்தை 

தோருளாதைார இைப்்ேயும 

ஏறேடுததிவிடும.  இவறறில்  பின்வரும 

சிை முக்கிே உோ்தை்க்ள குறிப்பிட்டுச்  

தசால்ைைாம.

பால்சுரம் (Milk Fever)

ோல்சுரமானது அதி்க அளவு ோல் 

உறேததி தசய்ேக்கூடிே ேசுமாடு்களில் 

்கன்று ஈன்ற முதைல் இரணடு �ாட்்களில் 

ஏறேைக்கூடிேது ஆகும. இந்ப�ாய் 

உைலில் திடீதரன்று ஏறேைக்கூடிே 

்கால்சிேம சதது கு்றோட்டினால் 

உணைாகிறது. சாதைாரண நி்ையில் 

ரததைததில் ்கால்சிேததின் அளவு 9-10 

மி.கி / தைசி லிட்ைர என்ற அளவில் 

இருக்கும. ஆனால், ்கன்று ஈன்ற பிறகு 

ேசுக்்கள் அதி்க அளவு ்கால்சிேம 

சததி்ன ோலின் வழிோ்க 

தவளிபேறறுகின்றன. 

்கன்று ஈன்றவுைன் சராசரிோ்க 23 

கிராம ்கால்சிேம ஆனது 10 லிட்ைர 

சீமோலின் வழிோ்க தவளிபேறறப்ேடுகிறது. 

இதைனால் ரததைததில் உள்ள ்கால்சிேததின் 

அளவு ்கன்று ஈன்றவுைன் தவகுவா்க 

கு்றந்துவிடுகிறது.

(்குதி -1)கபால்�ர் ் ைபாமரி்பபு

முரையற்ை தீேன வமைபாண்ரமயினபால் கபால்�ர்களில் 
ஏற்்டும்  உ்பார�களும் அ�ன தீரவுகளும்
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இதைனுைன் உைலின் அன்றாை 

்கால்சிேம சதது பதை்வயும ஒன்று 

பசரதது ்கால்சிேததின் பதை்வ 10 

மைங்்கா்க அதி்கரிக்கிறது. இந்தை உைனடி 

பதை்வ்ே சரி தசய்ே இேைாதைதைால் 

்கால்சிேம சதது ேறறாக்கு்ற ஏறேட்டு 

ோல் சுரம உணைாகிறது. ்கால்சிேததின் 

அளவானது 6.5 மி.கி / தைசி லிட்ைரா்க 

கு்றயும போது ோல் சுரததிற்கான 

அறிகுறி்கள் ததைன்ேை ஆரமபிக்கும.

ந�ாயின் அறிகுறி்ள்

ப�ாயின் அறிகுறி்கள் மூன்று 

நி்ை்களில் தவளிப்ேடும.

முதல் நிமை

இந்நி்ையில் ோதிக்்கப்ேட்ை 

ேசுமாடு்களின் �்ை தைள்ளாடும, �ைக்்க 

சிரமப்ேடும, �ாக்கு தவளிபே தைள்ளி 

ேற்க்ள அழுததிக் த்காணடும 

்காணப்ேடும. உைல் தவப்ேநி்ை சீரா்கபவ 

இருக்கும. பின்னங்்கால்்கள் இறுகி கீபை 

விழும நி்ை ஏறேடும.

இரணடாம் நிமை

இந்நி்ையில் ேசுக்்கள் 

நிற்கமுடிோமல் தை்ரயில் அமரந்தை 

நி்ையில் ்காணப்ேடும. சுேநி்னவு 

கு்றந்து அேறசியுைன் ்காணப்ேடும. 

தை்ை ேகுதி்ே வ்ளதது ்கழுத்தை 

ப�ாக்கி திருப்பி ் வததுக் த்காள்ளும. 

மூக்கு வறணடும, உைல் தவப்ேநி்ை 

சராசரிக்கும கீபை தசன்று விடும. 

�ாடிததுடிப்பு அதி்கரிக்கும. சுவாசிக்்க 

சிரமப்ேடும. ஆசனவாய் தைளரந்தும 

உணரச்சிேறறும ்காணப்ேடும.

மூன்்றாம் நிமை

இந்நி்ையில் ேசுக்்கள் உை்ை 

ஒருேக்்கமா்க கிைததி ேடுததுவிடும. 

உைல் தவப்ேநி்ை பமலும கு்றந்து 

உணரச்சிேறறு ்காணப்ேடும. வயிறு 

உப்பிக் ்காணப்ேடும. மு்றோன 

சிகிச்்ச அளிக்்காதை ேட்சததில் 

சுேநி்னவு இைந்து இறக்கும தைருவா்ே 

அ்ையும.

தீென உத்தி்ளின் மூைம் பால் 
சுரம் ெராைல் தடுத்தல்

மாடு்களின் சி்னப் ேருவ 

்காைததிலும, ்கன்று ஈன்ற பிறகும 

்க்ைபிடிக்கும தீவன பமைாண்மோனது 

ோல்சுரம ஏறேடுவ்தைத தைடுப்ேதில் 

முக்கிே ேங்கு வகிக்கிறது. ஆ்கபவ, 

பமறகூறிே இரு ்காைங்்களிலும பின்வரும 

தீவன பமைாண்மயி்ன பின்ேறறுவதைன் 

மூைம இந்ப�ாய் வராமல் தைடுக்்க முடியும.

்ன்று ஈனுெதற்கு முன்பு

இக்்காைங்்களில் குறிப்ோ்க ்க்ைசி 

மூன்று மாதை சி்னப்ேருவததில் 

எக்்காரணம த்காணடும தீவனம 

அல்ைாதை, தைனிோ்க ்கால்சிேம சதது 

நி்றந்தை தோருட்்க்ள தைரக்கூைாது.; 

்கால்சிேம சததுக் கு்றவான தீவனம 
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�ருத்துவர். ஆ . சுமித்ைா, 
உதைவிப் பேராசிரிேர, 

பவளாண்ம அறிவிேல் நி்ைேம, 
ப்காவிைாங்குளம, அருப்புக்ப்காட்்ை. 

மின்னஞசல்: sumi.pathol@gmail.com 

கட்டுரையாளர்

தைருவதைன் மூைம ்கன்று ஈன்றவுைன் 

ஏறேடும ்கால்சிேம ேறறாக்கு்ற்ே 

சமநி்ைப்ேடுததுவது எளிதைா்க இருக்கும. 

அதைாவது ்கன்று ஈனுவதைறகு 14 

�ாட்்களுக்கு முன் 450 கிபைா எ்ையுள்ள 

ஒரு மாட்டிறகு ஒரு �ா்ளக்கு 8 கிராம 

்கால்சிேம என்ற அளவில் தீவனம 

த்காடுப்ேதைன் மூைம ோல்சுரம வராமல் 

தைடுக்்க முடியும.

்ன்று ஈன்்ற பி்றகு

• இக்்காைங்்களிை ்கால்சிேம தசறிந்தை 
தீவனத்தை அளிக்்கைாம. அதைாவது 
150-190 கிராம ்கால்சிேம 
�ாதளான்றுக்கு அளிக்்கைாம.

ைக்னீசியம் பயன்பாடு

• இரததைததில் ்கால்சிேம அளவு 
சீரா்க இருப்ேதைறகு மக்னீசிேம 
சதது மி்க முக்கிேமானதைாகும. 
எனபவ ோல்சுரம வராமல் 
தைடுப்ேதைறகு மக்னீசிேததின் 
அளவும மி்க முக்கிேமானதைாகும.

• �ாதளான்றுக்கு 15-20 கிராம 
என்ற அளவில் மக்னீசிே சததைானது 
எளிதில் தசரிக்்கக்கூடிே மாவு 

தோருட்்களுைன் த்காடுப்ேது ோல் 
சுரம வராமல் தைடுக்கும.

பி்ற உத்தி்ள்

• ்கன்று ஈன்ற 2-3 �ாட்்களுக்கு, 
முழுவதுமா்க ோல் ்கறக்்காமல் 
இருக்்கைாம. இந்நி்ையில் மடி 
வீக்்கம வராமல் தைடுக்்க ்கன்று்க்ள 
முதைல் 36 மணி ப�ரததில் அடிக்்கடி 
ோல் அருந்தை அனுமதிக்்கைாம.

• ்கால்சிேம அதி்கமா்க உள்ள 
ேசுந்தீவனங்்க்ள ்கன்று 
ஈனுவதைறகு முன்பும, குறிப்ோ்க 
்க்ைசி மூன்று மாதை 
சி்னப்ேருவததில் தைவிரப்ேது 
�ல்ைது.

ைருத்துெ சிகிச்ம்ச

ோதிக்்கப்ேட்ை மாடு்களுக்கு 

்கால்�்ை மருததுவ்ர உைனடிோ்க 

அணுகி சிகிச்்ச அளிப்ேது �ல்ைது. 

தைாமதைமானால் சிகிச்்ச ேைன் தைராது. 

்கால்�்ை வளரப்போர அவர்களா்கபவ 

தைங்்கள் ேசுவிறகு சிகிச்்ச அளிப்ே்தை 

தைவிரக்்க பவணடும. 

-வதாடரும்...

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=sumi.pathol@gmail.com
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அன்ோரந்தை அக்ரிசக்தி 
வாடிக்்்கோளர்களுக்கு, �ாங்்கள் 

உங்்களுக்்கா்க ேை புதிே தைோரிப்பு்க்ள 
மீட்டுருவாக்்கம தசய்து ேேன்ோட்டுக்கு 
த்காணடுவந்திருக்கிபறாம

டீ தூள், �ஞசில்ைா மஞசள் தூள், 
்கஸ்தூரி மஞசள் தூள், இேற்்க 
மு்றயில் பேரிட்்ச சாறு என ேை 
தோருட்்க்ள அறிமு்கப்ேடுததிபோடு 
இப்போது உங்்களுக்கு புதிேதைா்க ஒரு 
சததைான தோரு்ள அறிமு்கம 
தசய்கிபறாம.

ஆம சததைான ேைங்்க்ள 
ஆபராக்கிேமான மு்றயில் உைரததி 
அதைன் ஈரப்ேததி்ன நீக்கி கு்றந்தை 

அளவு இனிப்பு பசரததுக் த்காடுக்கிபறாம. 
இதைன் மூைம சததைான ேைங்்கள் நீணை 
்காைததிறகு ேேன்ேடும.

இந்தை தீோவளியில், உங்்களுக்குப் 
பிடிததைமானவர்களுக்கு உைரந்தை 
ேைங்்க்ளக் த்காடுதது என்றும 
நி்னவில் நில்லுங்்கள்.

இன்னமும சிை ஆபராக்கிேமான 
தைோரிப்பு்கள் உங்்க்ளத பதைடி வரும.

தீோவளியில் அன்்ே மட்டுமல்ை 
ஆபராக்கிேத்தையும த்காடுங்்கள்.

நைலும் விபரங்ளுக்கு

அக்ரி்சக்தி

9940764680

அக்ரிசக்தி அஙகபாடியின புதிய �யபாரி்பபு
உைரந்� ் ழஙகளின கைரே

https://api.whatsapp.com/send?phone=9940764680
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அன்ோரந்தைவர்கபள!!

வணக்்கம

அக்ரிசக்தி வழிோ்க விவசாேம சாரந்தை ேை ேணி்க்ள �ாங்்கள் முன்தனடுதது 
வருகின்பறாம என்ே்தை நீங்்கள் அறிவீர்கள்.

அந்தை வரி்சயில் இபதைா புதிே திட்ைம ஒன்்ற வடிவ்மததுள்பளாம 
இ்ணே உைகில் SAAS , PAAS என்ற ேை திட்ைங்்கள் தமன்தோருள் சாரந்து 
இேங்கிவருகின்றன. உைகின் SAAS �்கரமா்க தசன்்னதைான் விளங்கிவருவதைா்கவும 
தசய்தி்கள் ததைரிவிக்கின்றன. அவர்களுக்கும உதைவும வ்்கயிலும  இபதைா உங்்களுக்்கா்க 
OAAS என்ற திட்ைததி்ன தசேல்ேடுததிை உள்பளாம OAAS என்ேது Oil As A 
Service என்ேபதை இதைன் ப�ாக்்கம தைமிை்கததில் உள்ள அ்னதது மரச்தசக்கு எணதணய் 
உறேததிோளர்க்ளயும ஒருங்கி்ணதது இ்ணேம வழிோ்க வீட்டு ச்மேலுக்குத 
பதை்வோன பதைங்்காய் எணதணய், ்கை்ை எணதணய், எள் எணதணய் மறறும 
விளக்த்கணதணய், தைமன் கிராஸ் உட்ேை  எணதணய்்கள் அ்னததும இங்ப்க கி்ைக்கும.

இது மட்டுமல்ை.. வி்ரவில் மறற்வயும வரும....

நீங்்கள் எங்்களுக்கு தசய்ேபவணடிேது எல்ைாம இதுதைான்.. உங்்களூரில் ோரும 
மரச்தசக்கு எணதணய் ஆட்டிக்த்காணடிருந்தைால் அவர்க்ள எங்்கள் தைளததில் 
இ்ணேச்தசால்லுங்்கள்.

தைரச்சான்று்களுைன் தசேல்ேடும ஒட்டுதமாததை மரச்தசக்கு எணதணய் நிறுவனங்்க்ள 
ஒபர இைததில் த்காணடு வருகிபறாம.

ோருக்ப்கனும எணதணய் பதை்வோ்க இருந்தைால் இந்தை தைளததிைபே வாங்குங்்கள். 
உங்்களுக்்கா்க ஒட்டுதமாததை எணதணய் நிறுவனங்்க்ளபே ஒபர இைததில் த்காணடு 
வருகின்பறாம.

�ன்றி!
அன்புைன்

தசல்வமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

பமலும விேரங்்களுக்கு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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அறிவிேல் மறறும ேைங்்காைததிலிருந்து 
பின்ேறறப்ேடும தசேல்்க்ள 

ஒருங்கி்ணதது அ்தை 
ததைாழில்நுட்ேங்்களா்க உருவாக்கி, 
கிராமப்புற தேருகுடிமக்்களின் 
அடிப்ே்ைத பதை்வ்க்ள பூரததி தசய்ே 
மறறும ்கஷ்ைங்்களில் இருந்து மீள அங்கு 
கி்ைக்கும தோருள்்க்ள ்வதபதை, 
ஏறறுக்த்காள்ள கூடிே,ேணம அதி்கம 
தசைவில்ைாதை, ேேனளிக்்கக்கூடிேதைா்க 
வைங்குவபதை இந்தை ததைாழில்நுட்ேததின் 
ப�ாக்்கம.

வ�ல்:
 ்காரததி்்க தீேம �ாளில் த�ல் 

விவசாயி்களுக்கு ம்ை தேய்ே, ம்ை 
�ாட்்களில், ப்காயில்்களில் தசாக்்கப் 
ே்ன த்காலுததுததைல் தசய்ேப்ேடுகிறது. 
அதைாவது,ே்ன ஓ்ை்க்ள தீ ் வதது 
சாமே்ை விவசாயி்கள் அவரவர வேலில் 
இடுவர.     

வி்தை்க்ள சாக்கு ்ே்களில் 
அ்ைதது, ்கட்டி 24 மணி ப�ரம 
அவற்ற வேலில் ஊற ்வக்்கவும. 
அடுததை �ாள் வி்தை்கள் மு்ளதது 
்காணப்ேடும. பின் அவவி்தை்க்ள 
வி்தைக்்கவும.

 ்கதிரடிக்்கப்ேட்ை த�ல் மணி்க்ள 
குதிர அல்ைது குளு்மயில் பசமிக்்கைாம. 
இது மூன்று அல்ைது �ான்கு 
அடுக்கு்களா்க தசய்ேப்ேட்டு பின் ஒன்று 
பசரக்்கப்ேடும. ஒரு குளு்மயின் 
த்காள்ளவு 10-15மூட்்ை்கள் 
(1மூட்்ை=100கிபைா). இதைன் 
அடிப்புறததில் த�ல் மணி்க்ள 
பதை்வயின் தோழுது எடுக்்க �ம ்்க 
தசல்லும அளவிறகு ஒரு ஓட்்ை 
அ்மந்திருக்கும. த�ல் மணி்க்ள 
எடுததை பின் அந்தை ஓட்்ை்ே மண 
்கை்வ த்காணடு அ்ைதது விைைாம.
இதில் ்வக்்கப்ேட்ை த�ல் மணி்க்ள 
அடுததை புதிே த�ல் வரும வ்ர 
பசமிக்்கைாம.

த ம ச் சு / ப தை ந் தி / ே ர ணி ல் 
்கதிரடிக்்கப்ேட்ை த�ல் மணி்க்ள 
பசமிக்்கைாம. பதை்வயின் தோழுது 
எடுததுக் த்காள்ளைாம.

வேளபாண்ரமயில் ் பாைம்்ரிய 
த�பாழில்நுட் அறிவு

்பாைம்்ரியம்
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்ரும்பு:
 ே்ைே ்காைங்்களில் 

கிராமங்்களுக்கு அருப்க அரிதைா்க 
சரக்்க்ர ஆ்ை இருக்கும. ஆனால் 
மக்்கள் அதி்கம தவல்ைம தைோரிப்ே்தைபே 
விருமபுவார்கள். எனபவ அறுவ்ை 
்காைததில் சிை குடுமேங்்கள் 
கிராமங்்களுக்கு ்கருமபு சாறு பிழியும 
இேந்திரம (sugarcane crusher) 
த்காணடு வருவார்கள்.விவசாயி்கள் 
்கருமபு அறுவ்ை தசய்து சாறு பிரிதது 
எடுப்ோர்கள். இது த்காப்ே்ர எனப்ேடும 
தேரிே வாே்கன்ற இருமபு ோததிரததில் 
பவ்க்வக்்கப்ேடுகிறது.குறிப்பிட்ை 
நி்ைததைன்்மயின் பின்னர அ்வ 
தைட்டு்களில் ஊறறி தவல்ைம தைோரிக்்க 
ேடுகிறது.

 ஆட்டு கி்ை ்வப்ேது அல்ைது 
ஆட்டு புழுக்்க்ே்ே உரமா்க இடுவதைால் 
சரக்்க்ர அளவு கூடும.

 ்கருமபு பசா்்க உரிப்ேதைால் தசதில் 
பூச்சி மறறும மாவு பூச்சியின் தைாக்குதை்ை 
்கட்டுப்ேடுததைைாம.

 தசங்்கல் சூ்ளச் சாமே்ை 2-3 
மாதைம ஆன ்கருமபுப் ேயிரில் இடுவதைால், 

இளந்தைணடு து்ளப்ோன் தைாக்குதைல் 
்கட்டுப்ேடும.

ைமழ ்ணிப்பு்ள்:
• ்கா்கம மரததின் ்மேததில் அதைன் 

கூடு ்கட்டும போது,ம்ை அதி்கமா்க 
இருக்கும என்று �மேப்ேடுகிறது.

• ்கா்ையில் கிைக்கு தி்சயில் 
மின்னல் ஏறேட்ைால், ம்ை வரும.

• குழுவா்க எறுமபு ேேணம 
தசய்தைால்,அது ம்ையின் வருவதைன் 
அ்ைோளம.

• ஆடி 18-இல் பதைங்்காய், ேைம, உமி, 
பூ மறறும தவறறி்ை ோக்கு 
விவசாயி்களால் ்வக்்கப்ேட்டு 
பிராரததை்ன தசய்ேப்ேடுகிறது.
இது வராதை ம்ையும, அததை்்கே 
பிராரததை்ன தசய்வதைன் மூைம 
வரும என்ேது �மபிக்்்க.

• ்க்ரோன் புறறு ஈரமா்க இருந்தைால், 
ம்ை வரும என்ேதைற்கான 
அறிகுறிோகும.

• மாடு மகிழச்சிோ்க துள்ளி 
குதிததைால் ம்ை வரும.

• ப்காழி அதைன் சிறகு்க்ள விரிதது 
உைரததினால், ம்ை வரும.

கட்டுரையாளர்

அ.அம்ருதா, 
இளநி்ை பவளாண்ம இறுதிோணடு மாணவி, 

அணணாம்ைப் ேல்்க்ைக்்கை்கம, சிதைமேரம. 

மின்னஞசல்: amruthaamir2000@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=amruthaamir2000@gmail.com


22இதழ் - 26, ஐப்பசி



23இதழ் - 26, ஐப்பசி

1. ைண

 தோதுவா்க வணி்க மைர்கள் 
ேசு்ம மாளி்்கயின் தை்ரப்ேரப்பில் 
தைான் ேயிரிைப்ேடுகின்றன. ஆனால் 
அைகுத தைாவரங்்கள் மண ்கை்வ 
நிரப்ேப்ேட்ை ததைாட்டி்களில்  வளரக்்கப்ேட்டு 
ேசு்ம இல்ைததில் உள்ள தேஞசு்களில் 
்வதது ேராமரிக்்கப் ேடுகின்றன. ஆ்கபவ 
ேசு்ம இல்ைங்்களில் மைர்க்ள வளரக்்க 
�ல்ை வடி்கால் வசதி உ்ைே வளமான 
�டுநி்ை அமிைக் ்காரத தைன்்மயு்ைே 
மண்ண ேேன்ேடுததை பவணடிேது 
அவசிேம ஆகும. �ல்ை வளமான 
நிைங்்களில் இருந்து பச்கரிக்்கப்ேட்ை 
மண்ண அவறறில் உள்ள நுண 
கிருமி்கள் அழியும தோருட்டு நீராவி 
அல்ைது மருந்து்க்ளக் த்காணடு 
சுததி்கரிக்்க பவணடும.  மைர்க்ள 
இவவாறு சுததைப்ேடுததிே மணணில் 
சாகுேடி தசய்தைபின்  அல்ைது இரணடு 
வருைங்்களுக்கு ஒரு மு்ற ே்ைே 
மண்ண அ்கறறிவிட்டு சுததைமாக்்கப்ேட்ை 
புதிே மண்ண சாகுேடிக்கு ேேன்ேடுததை 
பவணடும. வளரச்சி ஊை்கமா்க 
மண்ணப் ேேன்ேடுததுவது சிரமமா்க 
இருப்ேதைால் தைறபோது மண இல்ைாதை 
மறற ஊை்கங்்க்ள ோலிததீன் மறறும 

ததைாட்டி்களில் நிரப்பி மைர்கள் சாகுேடி  
தசய்ேப்ேடுகின்றன.

2. உர நைைாணமை
 ஒவதவாரு வ்்க மைர ேயிருக்கும  

பதை்வோன உர அள்வ ஊை்கததில் 
தூவியும இ்ை வழி ததைளிததும ோசன 
நீர ்கைந்தும  த்காடுக்்கைாம. மணிச்சதது 
தமதுவா்க தவளிோகும. உரங்்க்ள 
ஊை்கததில் அடியுரமா்கவும நீரில் ்க்ரயும 
உரங்்க்ள  பமலுரமா்க இ்ை்களில் 
ததைளிததும ோசன நீருைன் ்கைந்தும 
த்காடுக்்க பவணடும.

3. நீர்ப்பா்சனம்
 ேசு்ம இல்ைததில் அமிைக் ்காரத 

தைன்்ம இல்ைாதை சுததைமான தைணணீ்ர 
ோசனததிறகு ேேன்ேடுததை பவணடும. 
ததைளிப்பு மறறும தசாட்டு  நீர ோசன 
மு்றயில் ேசு்ம இல்ைததில் நீரப்ோசனம 
தசய்ேைாம. தோதுவா்க தசடி்கள் 
பி்ைக்கும வ்ர  ததைளிப்பு ோசனம 
மூைமா்கவும தசடியின் எல்ைா வளரச்சிப் 
ேருவங்்களில் தசாட்டு நீரப் ோசனம 
மூைமா்கவும நீரப் ோசனம த்காடுக்்க 
ேயிரின் வளரச்சி நி்ைப்கறே ோசன 
மு்ற்ேத பதைரந்ததைடுக்்க பவணடும.

4. பயிர்ப் பாது்ாப்பு
 ேசு்ம இல்ைததில் நிைவும 

்கட்டுப்ேடுததைப் ேட்ை  சூழநி்ையில் 

(்குதி -2)
்சுரமக்குடில் மைர உற்்த்தி 
வமைபாண்ரம முரைகள்

த�பாழில்நுட்ம்

பசுமை இல்ை பராைரிப்பு
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பூச்சி மறறும ப�ாய்்கள் தேருகுவதைறகு 
ஏறறதைா்க உள்ளன. ேசு்ம இல்ைததில் 
பூச்சி்க்ளக் ்கட்டுப்ேடுததை விசத 
தைன்்மோன பூச்சி பூஞசாண 
மருந்து்க்ளப் ேேன்ேடுததைக் கூைாது. 
அசுவிணி தவள்்ள எறுமபு போன்ற 
பூச்சி்க்ள ்ஹடிபரா சேனிக் 
அமிைத்தைப் ேேன்ேடுததியும பூச்சிக் 
த்கால்லி வ்்க்க்ள ேேன்ேடுததியும 
்கட்டுப்ேடுததைைாம. பூஞசாண 
ப�ாய்்க்ளக் ்கட்டுப்ேடுததை விஷததைன்்ம 
கு்றந்தை தைாமிரக் ்கை்வ அல்ைது 
்கந்தை்கத தூ்ளப் ேேன்ேடுததை பவணடும.

பசுமை இல்ை ்சாகுபடிக்கு 
உ்ந்த பயிர்்ள்

 ஏறறுமதிக்ப்கறற தைரமான 
மைர்க்ளயும அதி்க ைாேத்தையும 
தேறுவதைறகு தைரமான �ாறறுக்்க்ளயும 

ர்கங்்க்ளயும பதைரந்ததைடுப்ேது மி்க 
அவசிேம ஆகும. தோதுவா்க ேசு்ம 
இல்ைததில் வளரக்்கப்ேடும மைர 
ர்கங்்களால் இறக்குமதி தசய்யும 
�ாடு்களின் பதை்வக்ப்கறற வ்்கயிலும 
ப�ாய் மறறும பூச்சி தைாக்குதைல் இல்ைாதை 
ஒழுங்்கான வளரச்சியு்ைே்வோ்கவும 
இருக்்க பவணடும. அைகு ததைாட்டி 
தசடி்க்ள ததைாட்டி்களிலும வணி்க 
த்காய் மைர்க்ள ேசு்ம இல்ைததில் 
உள்ள தை ர்யில் நிரப்பிே சுததி்கரிக்்கப்ேட்ை 
மணணிலும வளரக்்க  பவணடும. 
மைர�ாறறுக்்கள் உறேததி தசய்ே ேசு்ம 
இல்ைததினுள்  பமட்டுப் ோததி்கள் 
அ்மதது வி்தை்க்ள வி்தைக்்க 
பவணடும. �ாறறுக்்கள் தைோர ஆனவுைன் 
பமறகூறிே ேராமரிப்பு மு்ற்க்ள 
்்கோணடு ேசு்ம இல்ைததினுள் 
மைர்க்ள வளரக்்க பவணடும.

வ.எண. �யிர்

பவப� அைவு

ஒளி அைவுவி்் 
மு்ைபபு

�்கல் 
பவப�ம்

இரவு 
பவப�ம்

1. ர�ோஜோ - - 15.5 நடு அளவு

2. கிளோடிர�ோலஸ் 7-13 15-20 -
நீண்ட ஒளி நோள் 

ஒளி ரந�ம்
3. கோரரனேசன் - 18.3 13.2-14.3 நீண்ட ஒளி ரந�ம்
4. சோமந்ி 18-21 - 15.5-12.7 குறைந் ஒளி ரந�ம்
5. சம்்பஙகி - 20-30 - 16 மணி ரந�ம்
6. ்டோலி�ோ 18-28 25 12 10-14 மணி ரந�ம்
7. ஜஜரஜ்ப�ோ 25 - 12 8 மணி ரந�ம்
8. ஆநதூோி�ம் - 18-21 -
9. ஆரகிட்ஸ்

1. ஜெப்ப மண்டல 
ஆர்ககிடுகள்

- 21-29 18-21 குறைந் ஒளி ரந�ம்

2. மி் ஜெப்ப 
மண்டல ஆர்ககிடுகள்

- 18-21 15.5-18 குறைந் ஒளி ரந�ம்

3. குளிரப்பி�ர்ச 
ஆர்ககிடுகள்

- 15.5-21 10-12.5 குறைந் ஒளி ரந�ம்
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எதிர்்ாை ்ணந�ாக்கு
 இந்திோவில் சுமார 75 மில்லிேன் 

தஹக்ைர நிைப்ேரப்பு சாகுேடி தசய்ே 
இேைாதை ்கடுங்குளிரும வறணை 
தவப்ேமும நிைவும ேகுதிோ்க 
்காணப்ேடுகிறது. இன்னும வணி்க 
ரீதியில் சாகுேடிக்கு ேேன்ேடுததைப் ேைாதை 
ேசு்ம இல்ைங்்க்ள ேேன்ேடுததி  
பமறகூறிே நிைப்ேரப்பில் ஒரு ேகுதியில் 
சாகுேடி  தசய்தைால்  கூை ்கணிசமான 

அளவு அந்நிேச் தசைவாணி தேறுவதைறகு 
வாய்ப்ோ்க உள்ளது. ஆ்கபவ 
ேேன்ேடுததைப்ேைாதை நிைப்ேரப்பு்க்ள 
மு்றோன ேசு்ம இல்ை சாகுேடியின் 
கீழ த்காணடு வந்து பமறகூறிே ேராமரிப்பு 
மு்ற்க்ளக் ்்கோளுவதைன் மூைம 
�ாட்டில் மைர்கள் உறேததியில் ஒரு 
மைரபுரட்சி்ேச் தசய்ேைாம என்ேது 
திணணம.

-முற்றும்...

கட்டுரையாளர்கள்

ஆர்கிட்ஸ்

1. அ. சங்கரி,  இ்ணப் பேராசிரிேர (பதைாட்ைக்்க்ை), 
்காய்்கறி ேயிர்கள் து்ற, தைமிழ�ாடு பவளாண்ம ேல்்க்ைக்்கை்கம, 

ப்காேமபுததூர - 641 003.

2. கி. திவயா, உதைவிப் பேராசிரிேர
(பவளாண்ம மறறும  ஊர்க பமைாண்ம து்ற), 

வன ்கல்லூரி மறறும ஆராய்ச்சி நி்ைேம, பமட்டுப்ோ்ளேம - 641 301
மறறும 

3. கா. கயல்விழி உதைவிப் ேயிறறுனர (பதைாட்ைக்்க்ை), 
பவளாண ்கல்வி நிறுவனம, குமுளூர - 621 712.

மின்னஞசல்: sathatnau@yahoo.co.in



26இதழ் - 26, ஐப்பசி

மணணில்ைா விவசாேம ததைாைங்கி, 
ேல்பவறு ஆராய்ச்சி்கள் 

பவளாண்மயில் �்ைதேறறு 
வருகின்றன. என்னதைான் ஆராய்ச்சி்கள் 
எல்ைாம ம்ை்ே கு்ைந்து தசல்வதைாய் 
இருந்தைாலும, தவறறி என்னபவா மண 
து்கள் அளபவ கி்ைக்கின்றன. இதைறகுக் 
்காரணம, விவசாயி்களுக்கு 
பமமேடுததைப்ேட்ை உைவிேல் மு்ற்களும, 
ததைாழில்நுட்ேங்்களும, நி்கரநி்ை 
வானி்ை மறறும வி்ை நிைவரங்்களும 
சரிவர கி்ைக்்காதிருப்ேபதை. இவறறி்ன 
ஓரளவிறகு ஈடு்கட்ை உதைவிடும 
விஞ்ான �ணேபன பவளாண 

தசேலி்கள். தசன்ற 
்க ட் டு ் ர யி ன் 
ததைாை ரச்சிோ்க 
பமலும சிை 
தசேலி்கள் இங்
ப்க....                                                               

Agri app

விவசாேம சாரந்தை பச்வ்க்ள 
வி்ரவா்கவும, எளி்மோ்கவும, 
துல்லிேமா்கவும வைங்குகிறது இந்தை 
தசேலி. இது ேயிர சாரந்தை உறேததி, 
ேயிர ோது்காப்பு, சந்்தை நிைவரங்்கள்  
மட்டுமல்ைாது விவசாயி்கள், பவளாண 
வல்லு�ர்கள்,விோோரி்கள் என 
அ்னவருக்கும ஒரு தை்கவல் 

ேரிமாறறக்்களமாய் விளங்குகிறது.

பவளாண சாரந்தை ஆராய்ச்சி 
தை்கவல்்க்ள புதுப்பிததுக் த்காள்வது, 
ேயிரின் அன்்றே சந்்தை நிைவரங்்க்ள 
அளிப்ேது, புதிே சலு்்க மறறம மானிேம 
குறிததை தை்கவல்்கள், பவளாண 
வல்லு�ர்களின் ஆபைாச்ன்கள் என 
அ்னதது வ்்கோன தை்கவல்்க்ளயும 
உள்ளைக்கி தசேல்ேடுகிறது.

இச்தசேலிோனது இரணடு 
தசேல்ோடு்க்ள உள்ளைக்கி உள்ளது.

1. ந்சமெ்ள்

83 ேயிர்கள் குறிததை ேயிரதததைாகுப்பு 
(வி்தைப்பு முதைல் அறுவ்ை வ்ர), 
பவளாண வல்லு�ர்களுைனான 
உ்ரோைல்்கள், பவளாண தசய்தி்கள், 
்காதணாளி்கள் என ேல்பவறு பச்வ்க்ள 
த்காணடுள்ளது. பவளாண 
வல்லு�ர்களிைம தைங்்களது சந்பதை்கததி்ன 
குறுஞதசய்திோ்கபவா அல்ைது 
அவர்க்ள ததைாைரபு த்காணபைா 
ததைரிவிக்்கைாம.

வேளபாண் தசயலிகள்

கழனியும் தசயலியும்
(்குதி - 6)
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பவளாண்ம, ்கால்�்ை, 
இேந்திரங்்கள் மறறும உே்கரணங்்கள் 
மறறும புது்மோன பவளாண 
சிந்தை்ன்கள் என ேல்பவறு ்காதணாளி்கள் 
இருக்கின்றன. இக்்காதணாளி்கள் மூைம 
வளரந்து வரும பவளாண 
ததைாழில்நுட்ேங்்கள் குறிதது விவசாயி்கள் 
எளிதில் அறிந்து த்காள்ளைாம.          

பயிர் அட்டெமன

(Crop calendar)

இதைன்மூைம ேயிர்களின் ேருவததில் 

தசய்ேப்ேை  பவணடிே முக்கிேமான 

நுட்ேங்்களும, உைவிேல் மு்ற்களும 

குறுஞதசய்திோ்க அனுப்ேப்ேடும. 

இவற்ற ்காைதபதை தசய்வதைால், �ல்ை 

இைாேம ஈட்டி ேேன்தேறைாம.

2. ெர்த்த்ம்

முன்னணி நிறுவனங்்களின் 
பவளாண இடுதோருட்்கள்  மறறும 
உரங்்கள் வாங்்கவும வசதி்கள் 
தசய்ேப்ேட்டுள்ளன. 

Agri app தசேலி ேதிவிறக்்க 
வ்ைதைள மு்கவரி

https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
criyagen 

-வதாடரும்...

கட்டுரையாளர்

ச. ஹரிணி ஸ்ரீ, 
முதுநி்ை பவளாண மாணவி, 

உைவிேல் து்ற,  அணணாம்ைப் ேல்்க்ைக்்கை்கம. 
மின்னஞசல்: agriharini@gmail.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criyagen 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criyagen 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.criyagen 
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agriharini@gmail.com
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இரசாேன உரங்்கள் குறு்ண 

வடிவததிபைா அல்ைது மாவு 

வடிவததிபைா மட்டுபம இதுவ்ர 

ேேன்ேடுததி வந்துள்பளாம. இததை்்கே 

உரங்்கள் மணணில் இைப்ேட்ைவுைன் 

தைானா்கபவ நீரில் ஊறி மணணில் 

்க்ரயும வ்ர ்காததிருக்கிபறாம. 

நீரப்ோசனமும வாரம ஒரு மு்ற மட்டுபம 

தோதுவா்க பமறத்காள்ளப்ேடுவதைால் 

இட்ை உரததில் எவவளவு தசடிக்கு 

கி்ைக்கிறது? எததை்ன �ாளில் 

கி்ைக்கிறது? சீரா்க ்க்ரந்து தசடிக்கு 

கி்ைக்கிறதைா? என்ேது மணணின் 

தைன்்மக்ப்கறே மி்கவும மாறுேடுகின்றது. 

தசடியின் பவரப்ேகுதிக்கு குறிததை 

்காை்கட்ைததில், குறிததை அளவு நீரும 

உரமும கி்ைக்கிறது என்ேதைறகு 

இமமு்றயில் உததிரவாதைம இல்்ை. 

அளவுக்கு அதி்கமான உரம இைப்ேட்டு 

மணணும நீரும மாசுேடுவது தைவிரக்்க 

முடிோதைதைாகி விடுகின்றது. உரததிறகு 

த்காடுக்்கப்ேடும நிதியுதைவி மானிேம 

கிட்ைததைட்ை மணணும நீரும 

மாசுேடுததைப்ேைபவ தேரிதும 

உதைவுவதைா்கக் த்காள்ளப்ேடுகின்றது. 

இவற்றக் ்கருததில் த்காணடுதைான் 

நுண்நீர்ப்பாசனத்தில் கரையும் உைஙகளும் 
மற்றும் ் யன்டுத்தும் முரைகளும்

சத்து வமைபாண்ரம  (்குதி-1)
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உைத்கங்கிலும நீரப்ோசனத்தையும 

உரமிை்ையும சீரேடுததை முேறசி்கள் 

பமறத்காள்ளப்ேட்டு புதிே நீரப்ோசன 

மு்ற்களும, உரமளிக்கும மு்ற்களும 

உருவாக்்கப்ேட்டுள்ளன.

நுணநீரப்ோசன மு்ற்கள் என்றும 

்க்ரதிறன் த்காணை இரசாேன உரங்்கள் 

(திை மறறும திரவ வடிவில்) என்றும 

புதிேதைா்க உருவாக்்கப்ேட்டுள்ளன. ோசன 

மு்ற்ேயும, ்க்ரயும உரங்்க்ள இடும 

மு்ற்ேயும ஒன்றா்க இ்ணதது, 

நீரப்ோசனதபதைாடு உரமிைலும ஒபர 

தசேைா்க �்ைதேறும விதைததில் நீரவழி 

உரமிைல் அல்ைது நீர உரப்ோசனம மு்ற 

உருவாக்்கப்ேட்டுள்ளது. இதைன் மூைபம 

தசடியின் பவரப்ேகுதியில் மட்டும நீரும 

உரமும பதை்வோன அளவில் துல்லிேமா்க 

இைப்ேடுவதைால் நீரும உரமும 

வீணாவதுமில்்ை. மணணும நிைததைடி 

நீரும மாசுேடுவதில்்ை. அபதை சமேம 

தசடியின் சமச்சீரான வளரச்சிக்ப்கறே 

நீ்ரயும உரத்தையும ்்கோள்வதைால், 

அதி்க வி்ளச்சலும கி்ைக்கிறது. 

நீருக்்கான மறறும உரததிற்கான தசைவும 

கு்றகிறது.

்மரயும் திட இர்சாயன 
உரங்ள்

தேேருக்ப்கறறவாறு ்க்ரயும திை 

இரசாேன உரங்்கள் நூறு சதைம எளிதில் 

நீரில் ்க்ரேக்கூடிேன (தோட்ைாசிேம 

்�ட்பரட் மறறும ்கால்சிேம ்�ட்பரட் 

்க்ரயும உரங்்களில் மட்டும தசாறே 

அளவு நீரில் ்க்ரோமல் இருக்்க வாய்ப்பு 

உணடு). தேருமோைான ்க்ரதிறன் 

த்காணை திை உரங்்க்ள நுணநீரப்ோசன 

மு்றயில் முழு்மோ்க சுைேமா்க 

அளிக்்க முடியும. இததை்்கே உரங்்க்ள 

நீரில் ்க்ரதது இ்ை வழிபேயும 

ததைளிதது தசடிக்கு த்காடுக்்க முடியும. 

துல்லிே ேண்ண மு்றக்கு மி்கவும 

ஏறறது. இததை்்கே ்க்ரதிறன் த்காணை 

திரவ உரங்்களும உணடு. திை உரங்்களும 

உணடு. திை உரங்்களுக்கும திரவ 

உரங்்களுக்கும வடிவத்தைத தைவிர பவறு 

விததிோசங்்கள் கி்ைோது. பமாபனா 

தோட்ைாசிேம ோஸ்பேட் (00-52-34), 

தோட்ைாசிேம தமக்னீசிேம சல்பேட், 

பமாபனா அமபமானிேம ோஸ்பேட் (12-

61-00) ஆகியின 100 சதைம நீரில் 

்க்ரயும திை வடிவ உரங்்களாகும. 

யூரிோ, அமபமானிேம ்�ட்பரட் (32 

%), சூப்ேர ோஸ்ோரிக் அமிைம (70 

%), அமபமானிேம ோலி ோஸ்பேட் (10-

34-00) ஆகிேன ்க்ரதிறன் த்காணை 

திரவ வடிவ உரங்்களாகும.
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-வதாடரும்...

ஹரிஹைசுதன், ரவ., சண்முகம், 
பூ. மு. �றறும் விஜயபிைபாகர், ஆ.

பவளாண்ம ்கல்வி நிறுவனம, 
குமுளுர - 621 712, திருச்சி. 

மின்னஞசல்: tnauhari@gmail.com

கட்டுரையாளர்கள்

வ. 
எண உரங்களின ப�யர் ்கொணைப�டககூடிய உர வடிவங்கள்

01. NPK (13:4:12)
றநட்�ஜன், றநட்ர�ட் றநட்�ஜன், அம்ரமோனேி�ோகல் 
றநட்�ஜன், நீோில் கற�யும் ்போஸ்ர்பட் நீோில் கற�யும் 
ஜ்போட்்டோஷ் மற்றும் ரசோடி�ம் 

02. NPK (18:18:18)
றநட்�ஜன், றநட்ர�ட் றநட்�ஜன், அம்ரமோனேி�ோகல் 
றநட்�ஜன், நீோில் கற�யும் ்போஸ்ர்பட், நீோில் கற�யும் 
ஜ்போட்்டோஷ் மற்றும் ரசோடி�ம்

03. NPK (13:5:26)
றநட்�ஜன், றநட்ர�ட் றநட்�ஜன், அம்ரமோனேி�ோகல் 
றநட்�ஜன், நீோில் கற�யும் ்போஸ்ர்பட், நீோில் கற�யும் 
ஜ்போட்்டோஷ் மற்றும் ரசோடி�ம்

04. NPK (6:12:36)
றநட்�ஜன்> றநட்ர�ட் றநட்�ஜன்> அம்ரமோனேி�ோகல் 
றநட்�ஜன்> நீோில் கற�யும் ்போஸ்ர்பட்> நீோில் கற�யும் 
ஜ்போட்்டோஷ் மற்றும் ரசோடி�ம்; 

05. NPK (20:20:20)
றநட்�ஜன்> றநட்ர�ட் றநட்�ஜனே>; அம்ரமோனேி�ோகல் 
றநட்�ஜன்> நீோில் கற�யும் ்போஸ்ர்பட்> நீோில் கற�யும் 
ஜ்போட்்டோஷ் மற்றும் ரசோடி�ம்

06. NPK (19:19:19) ஜ்போட்்டோஷ் ஜம்கனேீசி�ம் குரளோற�டு> ரசோடி�ம் 
குரளோற�டு மற்றும் சல்ர்பட்

07. ஜ்போட்்டோசி�ம் 
றநட்ர�ட்

றநட்�ஜன்> நீோில் கற�யும் ஜ்போட்்டோஷ்> ரசோடி�ம் 
குரளோற�டு மற்றும் கற��ோ் ்பகு்ி 0.05 ச்ம் (எற்ட�ில்)

08. கோல்சி�ம் றநட்ர�ட் றநட்�ஜன்> அம்ரமோனேி�ோ றநட்�ஜன்> கற�யும் 
கோல்சி�ம்> கற��ோ் ்பகு்ி 1.5 ச்ம் (எற்ட�ில்)

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=tnauhari@gmail.com
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க்ந்� மினன�ழுக்கபான ேபாசகரகளின 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!

வணக்்கம! அக்ரிசக்தி மின்னிதைழ 
அச்சில் வரப் போகிறது என்ற தை்கவ்ை 
்கைந்தை இதைழில் ்கணபைன். ேல்பவறு 
தேரிே நிறுவனங்்கபள அச்சில் 
பின்வாங்கியுள்ள இந்தை ்காை்கட்ைததில் 
த்காஞசம சவாைான முடிவா்கததைான் 
ோரக்கிபறன். ஆனால் சரிோன அச்சு 

மறறும விறே்ன குழுபவாடு இ்ணந்து 
தசேல்ேட்ைால் மட்டுபம அச்சில் பசாபிக்்க 
முடியும என்ேது என்னு்ைே ்கருதது. 
தைங்்களது புது முேறசி தவறறி தேற 
வாழதது்கள்.

 -ஆ. முல்்ைமாறன், திருச்சி.
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கபாரடூன ேழி வேளபாண்ரம
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வ்சா. ஹரிஹரன்
இைநிமை நெைாணமை இறுதியாணடு ைாணெர், அணணாைமைப் பல்்மைக்்ழ்ம். 

மின்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=chokkalingamkkdi@gmail.com
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பரடப்பாளர்  
ை.மீனோ, உதவிப் நபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்),  

ஆர்.வி.எஸ் பத்�ாவதி 
நதாட்டக்்மைக் ் ல்லூரி, திணடுக்்ல்.  

மின்னஞ்சல்: l.meena2795@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=l.meena2795@gmail.com
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- ை.மீனபா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அக்ரிசக்தியின் ்கைந்தை 
மின்னிதைழ்கள் ேல்பவறு 

தைரப்ேட்ை வாச்கர்களிைம தசன்று 
பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி 
மின்னிதைழ துவங்கி 25 இதைழ்க்ள 
தவறறி்கரமா்க ்கைந்துள்ளது. 
வருகின்ற ்காரததி்்க மாதைததில் 
இருந்து  மாதைதமாரு மு்ற 
அச்சிதைைா்க அக்ரிசக்தி தவளிவர 
இருக்கிறது. விவசாேம 
இ்ணேதைளம மறறும விவசாேம 
தசேலி துவங்கி ஆறு ஆணடு 
்காைம முடிந்து ஏைாம ஆணடில் 
அடி எடுதது ் வததிருக்கிபறாம. 
ததைாைரந்து எங்்க்ள பமமேடுததிக் 
த்காள்ள உறுது்ணோய் உள்ள 
வாச்கர்கள் மறறும 
ேேனாளர்களுக்கு �ன்றி. 
உங்்களு்ைே சந்பதை்கங்்க்ள 
எங்்களின் மு்கப்ேக்்கம அல்ைது 
மின்னஞசல் அல்ைது அ்ைபேசி 
வாயிைா்கவும ப்கட்்கைாம, 
சந்பதை்கங்்களுக்கு பவளாண 
வல்லு�ர்களிைம ேதில் தேறறு 
தீரவு்க்ள வைங்குகிபறாம.

ஒவதவாரு வாரமும 

தவள்ளிகிை்ம ்கா்ை 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 

எங்்களது இ்ணேதைளததிலும 

மறறும விவசாேம தசேலியிலும 

மின்னிதை்ை தவளியிடுகின்பறாம. 

எனபவ எங்்களது தசேலி்ே 

தைரவிறக்்கம தசய்து ் வததிருந்தைால் 

அதுபவ உங்்களுக்கு இதைழ 

தவளிோவ்தையும மறற 

பவளாண்ம சாரந்தை 

தசய்தி்க்ளயும அறிவிப்பில் 

்காட்டும. இதைன்மூைம நீங்்கள் 

எளிதில் எங்்களது மின்னிதை்ை 

ேடிக்்க மறறும பின்ேறற முடியும. 

விவசாயி்களும, பவளாண 

மாணவர்களும, விஞ்ானி்களும, 

பேராசிரிேர்களும, பவளாண 

ததைாழில் மு்னபவார்களும 

ததைாைரந்து அக்ரி சக்தி இதைழுக்கு 

தைங்்களு்ைே ்கருததுக்்கள், 

்கட்டு ர்்கள் மறறும விளமேரங்்க்ள 

வைங்கி எங்்க்ள 

பமமேடுததிக்த்காள்ள உதைவுமாறு 

ப்கட்டுக்த்காள்கிபறன்.

ஆசிரியர ்க்கம்

- சிறப்ோசிரிேர, அக்ரி சக்தி.
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