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வேளாண்மையில் செயற்கைகவகைாள் 
ச�ாழில்நுட்பத்தின் ்பயன்்பாடுகைள்

்பசுந�ாள் உரப்பயிர்
 ெணப்்ப வி்�பபு 
அ மு�ல் ஃ ே்ர

விேொயிகைளின் �றொர்பு ச்பாருளா�ார ேளர்ச்சிககு ஒருங்கி்ணந� ்பண்ணயம்



2இதழ் - 31, மார்கழி

வாசகரகளுக்கு
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இந்தியாவில் கத்தரி அதிகம் பயிராகும் 

எல்்ா மாநி்ஙகளிலும் இந்்நாய் 

பரவ்ாகக் காணபபட்ாலும், சி் 

பருவஙகளில் இது அதிகளவில் ் ்தான்றி, 

மிகுந்்த ்ே்தத்்த ஏறபடுததுகிறது. 

்தமிழநாடடிலும் சி் மாவட்ஙகளில் 

இந்்நாய் மிக அதிகளவில் ் ்தான்றுகிறது.

ந�ாயக்்காரணி

இந்்நாய் ஒரு வ்க 

்மக்்காபிளாஸமா என்னும் 

நுண்ணுயிரியினால் ்்தாறறுவிக்கப 

படுகிறது. அ்வக் ்காள வடிவில் 

அல்்து முட்் வடிவில், 40 - 300 

மில்லி ் மக்ரான் வ்ரயி்ான விட்ததில் 

த்தன்படும்.

ந�ாயின் அறிகுறி்கள்

இந்்நாய் பயிரின் எல்்ா வளர்ச்சிப 

பருவததிலும் ் ்தான்ற கூடியது. ் நாயின் 

முக்கிய அறிகுறி, ்தாக்கபபட்ச் 

தேடிகளிலுளள இ்்கள மிகவும் 

சிறுததும், தேடிகள வளர்ச்சிக் குன்றியும் 

த்தன்படும். இ்்க்காம்புகள மிகவும் 

சிறுதது, இ்்கள ்தண்டில் ஒடடிக் 

தகாண்டிருபபது ் பான்ற ் ்தாறறத்்த 

அளிக்கும். இ்்கள மிகவும் குறுகியும், 

தமல்லிய்தாகவும், தமன்்மயாகவும், 

மஞேள நிறததிலும் காணபபடும். 

புதி்தாகத ் ்தான்றும் இ்்கள, ் மலும் 

சிறுததுக் காணபபடும். ்தண்டின் 

கணுவி்்ப பகுதிகள, மிகவும், 

குட்்யாவ்்தாடு, பக்க தமாடடுக்களின் 

வளர்ச்சியும் ஊக்குவிக்கபபடடு, மிகச் 

சிறிய இ்்க்ளக் தகாண்், 

குட்்யானப பக்கக் கி்ளகளாகத 

்்தான்றும். இத்த்கய அறிகுறிகளால், 

்தாக்கபபட்ச் தேடிகள, பு்தர்ப ் பான்ற 

்்தாறறத்்த அளிக்கும். ்தாக்கபபட்ச் 

தேடிகளில் பூக்கள ் ்தான்றுவதில்்். 
பூக்கள ் ்தான்றினாலும், அ்வப பசு்ம 
நிறததில் த்தன்படும். ்நாய்த 
்தாக்கபபட்ச் தேடிகளில் தபரும்பாலும் 
காய்கள உண்்ாவதில்்்.

கைத்�ரியில் சிறறி்ை வ�ாயும் 
அ�ன் வமைைாண்மை மு்ைகைளும்

வ�ாய் வமைைாண்மை

இமை்கள் ெளரச்சிக் குன்றி 
வெடிப் புதரப் நபான்றுத் வதன்படல்  
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  ந�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
்காைநிமை்களும்

இந்்நாயானது ஹிசிதமானஸ 
்பசிட்ஸ என்னும்  ்தததுப பூச்சியால் 
பரபபபபடுகிறது.  ஊமத்்த, ்தக்காளி, 
கண்்ஙகததிரிப ் பான்ற தேடிக்ளயும், 
வின்கா ்ராசியா என்னும் மூலி்கச் 
தேடி்யயும் இந்்நாய் ்தாக்குகின்றது.

ந�ாயக்்கட்டுப்பாடு
உழவியல் மும்ற்கள்  :

்நாய்த ்தாக்கியச் தேடிக்ள 
உ்னுக்கு்ன் அகறறி அழிதது வி் 
்வண்டும். ்நாய்த ்தாக்கக் கூடிய 

மாறறுப பயிர்கள, கத்தரி பயிரிடும் 
நி்த்்த அடுதது இல்்ா்தவாறு 
பராமரிக்க ்வண்டும்.

ைருந்து சிகிச்மெ
ஆரி்யா்மசின், த்டரா்ேக்ளின் 

்பான்ற உயிரிப தபாருடக்ளத 
த்தளிபப்தனால், ்நாயின் தீவிரம் 
்தறகாலிகமாக, ஓரளவுக் கு்றகிறது. 
ஆனால் இம்மு்றயில் ்நா்ய 
முழுவதுமாகக் கடடுபபடுத்த முடியாது.

்நா்ய பரபபக் கூடிய ்தததுப 
பூச்சிக்ளக் கடடுபபடுத்த, ஏக்கருக்கு 
பாஸ்பாமி்ான்  - 200 மில்லி அல்்து 
்்தமத்்தா்யட - 600 மில்லி வீ்தம், 
300 லிட்ர் ்தண்ணீரில் க்ந்துத 
த்தளிக்க ்வண்டும்.

ந�ாய எதிரப்புத் தி்றன் 
வ்காணட இர்கங்கள்

பூஸா பர்புல் கிளஸட்ர், அர்கா 
ஷீல் ் பான்ற இரகஙகள இந்்நாய்க்கு 
ஓரளவுக்கு ்நாய் எதிர்பபு திற்னக் 
தகாண்டுளளன.

கட்டுரையாளரகள்:

செ.மீனாட்சி, 
முதுநி்் ் வளாண் மாணவி -  நுண்ணியல் து்ற,
அண்ணாம்்ப பல்க்்க்கழகம்,
அண்ணாம்் நகர் - 608002
மின்னஞேல் : tamilmeena6151@gmail.com

கு.விக்னஷ்,
முதுநி்் ்வளாண் மாணவர் -்தாவர ்நாயியல் து்ற, 
அண்ணாம்்ப பல்க்்க்கழகம்,
அண்ணாம்் நகர் - 608002
த்தா்ர்பு எண்: 8248833079
மின்னஞேல் : lakshmikumar5472@gmail.com

ஹிசிவைானஸ் மபசிட்டஸ்

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=tamilmeena6151@gmail.com
tel:+8248833079
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lakshmikumar5472@gmail.com
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இன்று விவோயத து்ற மிக 
குழபபததில் உளளது. ப்ர் 

விவோயம் தேய்வதில் இருந்து 
தவளி்யறிக் தகாண்டிருக்கிறார்கள. 
விவோயிகளுக்கு க்ன் தகாடுபபதிலும் 
ப் சிக்கல்கள. விவோயம் என்பது 
நிச்ேயமறற ஒரு த்தாழி்ாக ்தான் 
வஙகிகளால் பார்க்கபபடுகிறது. என்ன 
வி்ளய ்வக்க ்வண்டும்? எ்்த 
வி்்தத்தால் ்ாபம் வரும் என்பதில் 
த்தா்ஙகி, வி்ளவிதது இறுதியில் 
தபாரு்ள ஒரு கு்றந்்த படே வி்்க்கு 
விறப்தறகுள ் பாதும் ் பாதும் என்றாகி 
விடுகிறது.

பயிரிடுவதில் த்தா்ஙகி, பயி்ர 
பாதுகாதது, இ்்த்தரகரின் 
த்தால்்்யில்்ாமல் தபாரு்ள 
ேந்்்தபடுததுவதுவ்ர விவோயிகளுக்கு 
நவீன த்தாழில்நுடபம் உ்தவியாக 
இருக்கும் என்பது உறுதியாக த்தரிகிறது. 
டிஜிட்ல் து்ற எபபடி விவோயததிறகு 

உ்தவும் என த்தரிந்துக்தகாளளும் முன் 
நாம் ஒரு ந்் ்கரள மீனவர்க்ள 
பார்ததுவிடடு வர்ாம்.

்கரளவில் மீன் பிடி த்தாழில் ஒரு 
முக்கியமான ேமூக தபாருளா்தாரம் 
தகாண்் த்தாழில், இ்்த நம்பி ப் 
மீனவர்கள வாழகிறார்கள. அவர்களுக்கு 
இருந்்த பிரச்ே்னகளும் விவோயிக்ள 
ஒத்த பிரச்ச்ே்னகள ்தான். ஆனால் 
அந்்த மீனவர்கள ்கயில் தேல்்பான் 
எனும் வஸது வந்்தவு்ன் அவரளுக்கு 
ப் சிக்களகள தீர்ந்்தது. ஆம். ்கரள 
மீனவர்கள மீன் பிடிததுவிடடு வந்்தால் 
மடடும் ் பா்தாது அ்்த நல்  ்் ாபததிறக்கு 
விறக ்வண்டும். இ்்த்தரகர்கள 
பிரச்ே்ன ் வறு. மீன்க்ள நீண்் ் நரம் 
்வததிருக்க முடியாது.

அ்தனால் க்ரக்கு வந்்ததும் என்ன 
வி்் கி்்க்கிற்்தா அ்தறகு விறக 
்வண்டிய நி்்.  ஆனால் தேல்்பான் 
வந்்ததும், அவர்கள தமல்் அருகில் 

ஏன் டிஜிட்டல் விேொயம் 
வ�்ே?

 டிஜிட்டல் ச�ா்டர்

டிஜிட்டல் விேொயம் 

 (்பகுதி - 3)
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இருக்கும் மார்தகடக்ள த்தா்ர்பு 
தகாளள த்தா்ஙகினார்கள. இ்தனால் 
உ்னுக்கு்ன், ்வறு ஊர் 
மார்தகடடுகளில் என்ன டிமான்ட 
உளளது, எவவளவு வி்் ்பாகிறது 
என்பது த்தரிந்்தது. அந்்த மார்தகட 
உளள ஊருக்கு ்பாக ்பாக்குவரதது 
தே்்வ கணக்கிடடு ்தஙகளுக்கு ் ாபம் 
வருமா என்ப்்தப பறறி முடிதவடுத்தனர். 

இ்தனால் தமல்் தமல்் 

மீனவர்களுக்கு மீன் பிடி ் ாபமாகியது. 

உளளூர் இ்்த்தரகர்களி்ம் 

ஏமாறுவதும் கு்றந்்தது. டிமான்ட 

தபாருதது அவர்க்ள வி்் நிர்ணயம் 

தேய்து நல்் ்ாபம் பார்த்தனர். இந்்த 

பண வரவு அவர்களின் ேமூக வாழவிலும் 

நல்் முன்்னறறத்்த ்தந்்தது. ்கரள 

மீனவர்களின் வாழவில் தமா்பல் ் பான் 

தேய்்த இந்்த பாஸிடிவ மாறறத்்த ப்ரும் 

உறறு ்நாக்கத த்தா்ஙகினார்கள. 

வி்ளவு அ்்த ஏன் நாம் விவோயததிலும் 

தகாண்டு வரக்கூ்ாது என டிஜிட்ல் 

விவோயம் எனும் ் வ்்கள நல்்படியாக 

ந்ந்து வருகிறது.

டிஜிட்ல் வரு்கயால் 

விவோயிகளுக்கு ப் நன்்மகள 

உண்டு.

த்கெல்்கள்:

விவோயத்்த தபாருத்தவ்ர 
அவர்களுக்கு ப  ்்தகவல்கள ் ்த்வயாக 
இருக்கிறது. அவற்ற தபறுவதில் ்தான் 
ப் சிக்கல்கள. டிஜிட்ல் மு்றயில் 
இந்்த ்தகவல்க்ள விவோயிகளுக்கு 
எளி்தாக ்ேர்துவி்்ாம்.

எபபடி பயிரி் ் வண்டும்? என்ன 
மருந்து, எவவளவு அடிக்க ் வண்டும்? 
வானி்் மாறறம் பறறிய ்தகவல்கள, 
அரசு ்தரும் ேலு்ககள, வஙகிக் க்ன் 
என ப் ்தகவல்க்ள அவர்கள ் க்பசி 
மூ்்ம தபறறுவி் முடியும். பயிர் 
வி்ளவித்த பின் அவற்ற ேந்்்தப 
படுத்தவும், வி்்க்ள அறிவ்தன் மூ்ம் 
அவர்கள ்பரம் ்பசும் நி்்க்கு 
உயருகிறார்கள.

இஙகு டிஜிட்ல் என்பது தவறும் 
்ே்வ மடடுமல்் ப் கருவிகளின் 
உளள்க்கம். நவீன கருவிகளின் மூ்ம் 
பயிர் பாதுகாபபு உறுதி தேய்யபபடும். 
இ்தனால் பயிர்  நாேம்்வது 
்தடுக்கபடுகிறது.

இனி விரிவாக டிஜிட்ல் எபபடி 
விவோயிகளுக்கு உ்தவும் என்ப்்த 
பார்க்க்ாம்.  

- வதாடரும்...

கட்டுரையாளர

வி்னாத் ஆறுமுகம்.
மின்னஞேல்: write2vinod11s@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=write2vinod11s@gmail.com
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ஏறக்கு்றய 60 ஆண்டுகளுக்கு 
முன் தேயற்கக்்காளகள 

விண்ணில் ஏவபபட்்பாது அதிலிருந்து 
நமது வீட் ,் வீதி்ய பார்ப்பாம் என்று 
யாரும் எதிபபார்ததிருக்கமாட்்ாம். 
ஆனால் இன்று ஒவதவாரு நாளும் நாம் 
வாழக்்க மு்றயில் தேயற்கக்்காள 
த்தா்ர்பு்்ய த்தாழில்நுடபஙக்ள 
பயன்படுததி வருகி்றாம். ேமீப கா்ததில் 
விவோயததில் தேயற்கக்்காள 
த்தாழில்நுடபம் தபரிதும் 
உப்யாகபபடுத்தபபடடு வருகிறது. 
பூமியிலிருந்து ஏறக்கு்றய 900 கி.மீ 
த்தா்்வில் உளள வ் துருவம்  மு்தல் 
த்தன் துருவம் வ்ர சுறறும் ்பா்ார் 
தேயற்கக்்காள மறறும் 36,000 கி.மீ  
த்தா்்வில் பூமி சுறறுவ்தறகு 
இ்ணயாக சுறறும் தேயற்கக்்காளகள 
(ஜி்யா சின்தகார்்னஸடு  
தேயற்கக்்காள) பூமி்யச் சுறறி 

வருகின்றன. ் பா்ார் தேயற்கக்்காள 
11/2 மணி ்நரததிலும்,  ஜி்யா 
சின்தகார்்னஸடு  தேயற்கக்்காள 
24 மணி ்நரததிறகு ஒரு மு்றயும் 
பூமி்யச் சுறறி வருகிறது. இந்்த 
த ே ய ற்கக் ் க ாளகளிலிருந்து 
எடுக்கபபடும் பு்கபப்ஙக்ள 
விவோயததில் பல்்வறு வ்ககளில் 
பயன்படுததுகி்றாம்.

தேயற்கக்்காளில் உளள 
நுண்ணறிவு கருவியின் மூ்ம் பூமியில் 
உளள தபாருளகளில் படும் சூரிய ஒளி 
பிரதிபலிக்கபபடடு திருபபி அனுபபுவ்்தக் 
கணக்கிடடு ஒளியின் ப் அ்் 
நீளததில் உளள பல்்வறு வண்ணஙகளில் 
துல்லியமாகக் கணக்கிடடு அந்்த ஒளி 
எந்்த தபாருளிலிருந்து வருகிறது 
என்ப்்த கண்்றிய  முடிகிறது. ஆரம்ப  
கா்ஙகளில் சூரிய ஒளியிலிருந்து 
தபறபபடும் கதிர் வீச்்ேப பயன்படுததி 

ச�ாழில்நுட்பம்

வேளாண்மையில் செயற்கைகவகைாள் 
ச�ாழில்நுட்பத்தின் ்பயன்்பாடுகைள்
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தேயற்கக்்காளி்மிருந்து பு்கபப்ம் 
எடுக்கபபட்து. ம்ழக்கா்ஙகளில் 
்மகமூட்ம் உளள ்பாது பு்கபப்ம் 
எடுக்க முடியாது. 

 ஆனால் இன்று தேயற்க ் ர்ார் 
என்ற கருவி மூ்ம் ் மகமூட்ம் உளள 
்பாதும் பு்கபப்ம் எடுக்க முடிகிறது. 
தேயற்கக்்காள மூ்ம் எடுக்கபபடும் 
பு்கபப்ஙகள விவோயததில் எவவாறு 
பயன்படுகிறது என்ப்்த இக்கடடு்ரயில் 
காண்்பாம்.

1.  பயிர்கமளக் ்கணடறிதல்

 தேயற்கக்்காள பு்கபப்ததின் 
மூ்ம் ஒரு கிராமததில் அல்்து 
மாவட்ததில் அல்்து மாநி்ததில் 
பயரி்பபடும் பல்்வறு வ்கப 
பயிர்க்ளக் கண்்றியபபடடு 
வ்ரப்மாக எடுக்க்ாம். ்தமிழகததில் 
தநல், மக்காச்்ோளம், பருததி, க்்் 
்பான்ற பயிர்களின் வ்ரப்ம் 
எடுக்கபபடுகிறது.

2. பயிர்களின் பரப்பளவு 
்கணக்கிடுதல்

பயிர்களின் பரபபளவு தபாருதது 
அரோஙகம் திட்ம் வகுக்கிறது. ேரியான 
துல்லியமான பரபபளவு கணக்கிடுவதில் 
தேயற்கக்்காள தபரிதும் 
பயன்படுகிறது. தபாதுவாக கிராம 
அளவில் கிராம நிர்வாக அலுவ்ர் 
மு்தலில் கணக்கிடடு ஒரு மாவட் 
அளவில் மறறும் மாநி் அளவில் 
பரபபளவு கணக்கி்பபடுகிறது. இ்தறகு 
அதிக ஆடகள ்்த்வபபடுவது்ன் 

அதிக நாடகள ஆவது்ன் தே்வும் 
அதிகமாகிறது. ்மலும் பரபபளவின் 
துல்லியத்தன்்ம கு்றவாக இருக்கும்.  
ஆனால் ஒரு பு்கபப்ம் மூ்ம் 
துல்லியமாக கு்றந்்த ்நரததில் 
பயிர்களின் பரபபளவி்ன கணக்தகடுக்க 
முடிகிறது.

3. பயிர்களில் பூச்சி ந�ாய 
தாக்குதமைக் ்கணடறிதல்

பூச்சி ்நாய்  ்தாக்கும் தபாழுது 
பயிர்களின் இ்்களின் பச்்ேயததில் 
ஏறபடும் மாறறம் மூ்ம் நம் கண்களுக்கு 
த்தரிவ்தறகு முன்ன்ர கண்டுபிடிக்க 
முடிகிறது. பயிர்களில் பூச்சி ்நாய் 
்தாக்கு்த்் முன்கூடடி்ய கண்்றிய 
முடிவ்தால் பூச்சி பரவும் ்தன்்ம ் ே்தாரம் 
்பான்றவற்ற ேரியான ்தருணததில் 
்தடுக்க முடிகிறது.

4 . பயிர்களில் ஆநராக்கியத் 
தன்மைமயக் ்கணடறிதல்

பயிரின் ஆ்ராக்கியத்தன்்ம ஒரு 
குறிபபிட் நாடகள இ்்தவளியில் 
பு்கபப்ம் மூ்ம் கண்காணிக்க 
முடிகிறது. அ்தாவது பயிரிலிருந்து 
தவளிபபடும் சிவபபு மறறும் அகச்சிவபபு 
கதிர்களின் அள்வக் கணக்கிடடு 
பயிரின் ஆ்ராக்கியத்்தக் கண் 
காணிக்க்ாம். பயிர்கள ஆ்ராக்கியமாக 
இருக்கும் படேததில் அதிக அளவு சிவபபு 
கதிர்க்ள உளவாஙகும். பயிரின் 
ஊட்ச்ேதது பறறாக்கு்ற்யக் 
கண்்றிந்து அ்த்ன நிவர்ததி தேய்ய 
முடிகிறது.
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5. பயிர்களின் ை்கசூமை 
முன்கூட்டிநய ைதிப்பீடு 

வெயதல்.

 தேயற்கக்்காள மூ்ம் 
எடுக்கபபடும் பு்கபப்ம் மூ்ம் 
கி்்க்கும் விவரஙக்ளப பயன்படுததி 
பயிரின் வளர்ச்சியி்னக் கண்காணிதது 
கணினி மூ்ம் மா்ல் வாயி்ாக பயிரின் 
மகசூ்் முன்கூடடி்ய மதிபபீடு 
தேய்ய்ாம்.       ்தற்பாது பயிர் 
அறுவ்் பரி்ோ்த்னயில் ்வளான் 
அலுவ்ர்கள மூ்ம் விவோயிகளின் 
வயல்களில் ்நரடியாக அறுவ்் 
ேமயததில் மகசூல் கணக்கி்பபடடு 
உணவு உறபததி கணக்கி்பபடுகிறது. 
இந்தியாவில் அது்பா் 7 மில்லியன் 
இ்ஙகளில் பயிர்கள அறுவ்் 
தேய்யபபடுகிறது.

   வரும் கா்ஙகளில் இ்த்னக் 
கு்றதது தேயற்கக்்காள உ்தவி 
மூ்ம் மிகவும் சு்பமாக கணக்கி் 
முடியும். அது த்தா்ர்பான ஆராய்ச்சியில்  
்கா்வ ்வளாண்்மப பல்க்்க் 
கழகததில் தேயற்க 
்காள மூ்ம் தநல்லில் உறபததி 
கணக்கிடு்தல் மறறும் வயலில் ் நரடியாக 
அறுவ்் பரி்ோ்த்னயி் 
கணக்கிடு்த்் ஒபபிடும் ்பாது 87 
ே்தவீ்தம் ேரியாக உளள்தாக 
கண்்றியபபடடுளளது.

6. ெ்றட்சிமயக் ்கண்காணித்தல்

ஒரு குறிபபிட் பகுதியில் நி்வும் 
வறடசி்யக் கண்கானிதது அ்தன் 
்தாக்கம் பாதிக்கபபட் பரபபளவு 

கணக்கிடடு அரோஙகததிறகு 
த்தரிவிபப்தால் விவோயிகளுக்கு நஷ் 
ஈடு எளிதில் வழஙகபப் வாய்பபுளளது.

7. வெள்ளம் ெமரபடம் ைற்றும் 
்கண்காணித்தல்

ஒரு குறிபபிட  ்இ்ததில் பரவியுளள 
தவளளம் அ்தன் ்தாக்கம் ்தண்ணீர் 
வடியும் வி்தம் ் பான்றவற்றக் குறுகிய 
்நரததில் தேயற்க்காள மூ்ம் 
வ்ரப்ம் எடுதது அரோஙகததி்ம் 
தகாடுக்கும் தபாழுது அ்தறகு ்தக்க 
ந்வடிக்்க எடுக்கமுடிகிறது.

8. ைணணின் ஈரப்பத்திமனத் 
துல்லியைா்க ்கணக்கிடுதல்

9.  ைணெம்கபாடு ெமரபடம் 
ெமரதல்

தேயற்கக்்காளின் உ்தவியு்ன் 
மண்ணின் நிறம், அ்தன் இயறபியல் 
மறறும் ் வதியியல் பண்புக்ள தபாறுதது 
அ்தன் வ்கபபாடு குறிதது வ்ரப்ம் 
வ்ரயமுடிகிறது.

10. நிைச்சீரழிவு ெமரபடம் 
எடுத்தல்

பல்்வறு காரணஙகளால் 
நி்ச்சீரழிவு ஏறபடுவ்்தச் 
தேயற்கக்்காள வ்ரப்ம் 
கண்கானிதது அ்த்னத ்தடுபப்தறகான 
வழிமு்றக்ளப ் மறதகாளள முடிகிறது.

11. பிரச்ெமனக்குரிய 
ைணெம்க்கமளக் ்கணடறிதல்.

மண்ணில் உளள  ேததுக்கள 
மறறும் உபபுக்களின் ்தன்்ம்யப 
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தபாருதது அ்தன் ஒளி பிரதிபலிபபுதிறன் 
மாறுபடும். இ்த்னக் தகாண்டு 
பிரச்ே்னக்குரிய மண் 
வ்கக்ளக் கண்்றிந்து அ்த்ன 
நிவர்ததி தேய்ய ஏதுவாகிறது.

12. துல்லிய பணமணயம் 
வெயதல்

தேயற்கக்்காள உ்தவியு்ன் 
வயலில் உளள ஊட்ச்ேதது மறறும் 
மண்ணின் ஈரத்தன்்ம்யக் 
கண்காணிதது அ்தறகு ஏறறவாறு உரம் 
மறறும் நீர் பாய்ச்சு்தல் துல்லிய 
பண்்ணயம் தேய்யபபடுகிறது. ஓர் 
இ்ததில் இருந்து ்த்ரமூ்மாக்வா, 
க்ல் மூ்மாக்வா அல்்து விமானம் 
மூ்மாக்வா மறதறாரு இ்ததிறகு 
தேல்லும்தபாழுது ஜிபிஎஸ கருவி 
இயஙகுவது தேயற்கக் 
்காளகளின் உ்தவியு்ன் தேயல்படுகிறது. 
்தறதபாழுது விவோயிகளின் வயலில் 
அரோஙகம் ப் திட்ஙக்ள 
ந்்மு்றபபடுததும் தபாழுது ஜிபிஎஸ 
மூ்ம் அந்்த வய்்க் குறியி் முடிகிறது.

 13. ொனிமைமயக் 
்கண்காணித்தல் ைற்றும் 
முன்னறிவிப்பு வெயதல்

 தேயற்கக்்காளகள மூ்ம் 
வானி்்்யக் கண் 
காணிக்க முடியும். கா்நி்் மாறறம் 
த்தா்ர்பான ஆராய்ச்சியில் தபரிதும் 
பயன்படுகிறது. க்ல் நீரின் தவபபநி்் 
கணக்கி்ல், க்ல்மட்ம் உயர்்தல் மறறும் 
கு்ற்த்்க் கண்்றி்தல், பனிம்் 
உருகு்த்்க் கண்காணித்தல், 
பசு்மகுடில் வாயு தவளியிடுவ்்தக் 

கணக்கிடு்தல் ்பான்றவறறிறகுப 
தபரிதும் உ்தவியாக உளளது. ்மலும் 
வானி்் முன்னறிவிபபில் புயல் சின்னம் 
உருவாகு்தல், காறறின்்வகம், புயல் 
நகரும் தி்ே ்பான்றவற்ற அறிய 
தேயற்கக்்காள உ்தவியாக உளளன. 
இ்தனால் முன்கூடடி்ய மக்களுக்கு 
எச்ேரிக்்க வி்முடிகிறது. 

14.  ்காடு்களில் உள்ள ைரங்களின் 
ெளரச்சியிமன அறியவும் ைற்றும் 
அறுெமட வெயயாைல் அதன் 
எமடயிமனக் ்கணக்கிடவும் 
வயற்ம்கக்ந்காள் உதவுகி்றது.

15. பயிர்காப்பீடு திட்டத்தில் 
வெயற்ம்கக்ந்காள்்களின் பஙகு

 நமது நாடடில் பிர்தம மந்திரியின் 
பயிர்காபபீடு திட்ம் 2016-ம் ஆண்டு 
மு்தல் தேயல்படுத்தபபடடு வருகிறது. 
தேயற்கக்்காளகள மூ்ம் பயிரின் 
வளர்ச்சி்யக் கண்காணித்தல், 
அோ்தாரன வானி்் கூறுகளான புயல், 
தவளளம் மறறும் வறடசி ் பான்றவறறில் 
பயிர்கள பாதிக்கபபடும் தபாழுது அ்தன் 
்தாக்கம் மறறும் அ்தனால் ஏறபடும் 
மகசூல் இழபபு ்பான்றவற்றத 
துல்லியமாகக் கணக்கி் முடிகிறது. 
இ்தனால் விவோயிகளுக்கு ேரியான 
்தருனததில் இழபபீடு தபறுவ்தறகு இது  
தபரும் உ்தவியாக உளளது. க்ந்்த 
இரண்்்ர ஆண்டுகளில் ்தமிழநாடடில் 
மடடும் 7000 ்காடி ரூபாய் 
பயிர்காபபீடுததிட்ம் மூ்ம் 31 இ்டேம் 
விவோயிகளுக்கு வழஙகபபடுவ்தறகு 
இந்்த தேயற்கக்்காளகளின் வ்ரப்ம் 
தபரும் உ்தவியாக இருந்்தது என்பது 
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நம்மில் ப்ருக்கு த்தரிய வாய்பபில்்்.
விவோயததில் பயன்படுததும்  

தேயற்கக்்காளகள  இந்தியாவில் 
ரிோட, இத்தாலியில் காஸ்மாஸ்கதமட, 
தெர்மனியில் த்ர்ராோர் மறறும் ஐ்ராபபா 
விண்தவளி நிறுவனததில் தேன்டினல் 
1ஏ ஆகிய்வ பூமியில் 3 மு்தல் 20 மீ 
இ்்தவளியில் உளள பயிர்க்ள 6 

மு்தல் 25 நாடகள இ்்தவளியில் 
பு்கபப்ம் எடுதது கண்காணிக்க 
முடிகிறது. என்வ, இனிவரும் 
கா்ஙகளில் விவோயததில் 
தேயற்கக்்காளகள பயன்பாடு 
அதிகமாக இருக்கும் என்பதில் சிறிதும் 
ஐயமில்்்.

கட்டுரையாளரகள்

த. ை்ேஷ் ேற்றும் செ. ைாதிகா, 
உ்தவிப ் பராசிரியர்கள,  உழவியல் து்ற, அன்பில் ்தர்மலிஙகம் 

்வளாண்்மக் கல்லூரி மறறும் ஆராய்ச்சி நி்்யம்  

திருச்சி - 27.

மின்னஞேல்: agronramesh@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=agronramesh@gmail.com
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இவவருடம் ககார�ானா என்ற 
கெருநகதாற்று நம்்மை கதாடரநது நம் 
ெணிக்ை கசய்யவிடாமைல் து�த்தி வருகி்றது. 
ஆனால் அரத சமை்யம் நம்்மையும், நம் 
குடும்ெத்தின்�யும் காபொற்றிக்ககாளவரதாடு  
கதாற்று நம்்மை கதாற்்றாமைல் இருக்கவும் 
ரொ�ாடரவண்டியுளைது. எனரவ மிகக்கவனமைாக 
நாம் இருக்கரவண்டி்யது மிக அவசி்யமைாகி்றது. 
அரத சமை்யம் நம் உடலின ரநாய எதிரபபுசசக்தி்்ய 
அதிகரிக்கவும் ரவண்டியுளைது. ககார�ானா 
கெருநகதாற்று ்யாருக்ககல்்ாம் விடடமின டி  
கு்்றவாக உளைரதா அவரகளுக்ககல்்ாம் 
எளிதில் கதாற்றிக்ககாளவதாக ஆயவுகள 
கதரிவிக்கி்றது. விடடமின டி மிக எளிதாக 
சூரி்ய  ஒளி வழிர்ய கி்டக்கி்றது. அரத சமை்யம் 
உ்கில் பி்ற நாடுகளில் இல்்ாத அைவு எல்்ா 
கா்ஙகளிலும் நமைக்கு சூரி்ய ஒளி அதிகமைாக 
கி்டக்கி்றது.  எனரவ 11 மைணி முதல் 12.30 
மைணிக்குள முடிநத அைவு 15 முதல் 30 நிமிடம் 
கவயிலில் வ� விடடமின டி்்ய நம் உடலில் 
ரசகரிக்க்ாம். இபெடி கதாடரநது கசயவதன 
மூ்ம் உஙகள உடல் ந்ம் ரமைலும் ரமைம்ெடும். 
ஒவகவாரு ரவ்ை ெசியின ரொதும் விவசா்யம் 
எனறும் மைக்களின ரத்வ,  விவசா்யம் கசயயும் 
மைக்களுக்கு நவீன கா் வைரசசிகள, குறிபபுகள 
ரொன்றவற்றின உதவி ரத்வ. 
உ்கரமை தகவல்களின அடிபெ்டயில் தஙக்ை 
கடட்மைத்துக்ககாண்டு வரும்ரொது 
விவசா்யத்து்்றயிலும் தகவல்களின கடட்மைபபு 
விவசாயிகளுக்கு மிகத் ரத்வ்யாக உளைது. 
எனரவதான  2012 ல் விவசா்யம் சாரநத 

தகவல்க்ை ககாடுபெதற்காக அக்ரிசக்தி 
வழி்யாக ெல்ரவறு கச்யல்ொடுகளில் நாஙகள 
கதாடரநது முதலீடு கசயது வருகினர்றாம், 
2012ல் முதன முதலில் விவசா்யத்திற்காக 
நாஙகள உருவாக்கி்ய கச்யலி்யான google 
play store     ல் முதல் விவசா்ய கச்யலி 
https://nrj j8 .app.goo.gl/6SuK 
ககார�ானா கா்த்தில் ஆ�ம்பிக்கபெடட 
அக்ரிசக்தி மினனிதழ் 31 இத்ை 
கவளியிடடுளைது, ஒவகவாரு இதழ்களின 
அடிபெ்டயில்  எஙகளுக்கு அனுபபும் 
மைறுகமைாழிகள மிகவும் ெ்யனுளை்வ்யாக 
இருக்கி்றது, இநத இதழ்களுக்கான ெணி எனெது 
சாத�ாணமைானது அல் ,் அதில் ெ் குழுக்களின 
ெணி இருக்கி்றது. வடிவ்மைபபு குழு, அக்ரிசக்தி 
ஆசிரி்யர குழு, சமூக ெ�பபு்�க்குழு, இ்ண்ய 
தை ெ�ாமைரிபபுக்குழு என ஒவகவாருவரும் 
இதழின பினனணியில் 20 ரெரின உ்ைபபு 
பினபு்த்தில் இருக்கி்றது எனரவ இனனமும் 
அதிக மைக்க்ைச கசன்ற்ட்ய  நாஙகள 
ெணி்யாற்றி வருகினர்றாம். 
நாஙகள  இனனமும் ஊக்கத்துடன கச்யல்ெட 
அக்ரிசக்தி உஙகளுக்கு ஏன ரவண்டும், 
உஙகளுக்கு எபெடிக்யல்்ாம் அக்ரிசக்தி 
ெ்யனளிக்கி்றது, எனறு ஒரு ெதி்வ அல்்து 
உஙகள உஙகள  கருத்்த எஙகளுக்கு 
அனுபபுஙகள.

அன்புடன்
வெல்ெமுரளி

அன்புள்ள அகரிெகதி ோெகைர்கைளுககு... 

இனிய ச�ாஙகல் 
நல்்ாழ்த்துகள்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
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சணப்ப ஒரு பசுந்்தாள உரச்தேடி. 
ேணப்ப ோகுபடி தேய்யபபடடுளள 

நி்ததில் அடுதது ோகுபடி தேய்யபபடும் 
எந்்த பயிருக்கும் அதிக அளவு ரோயன 
உரம் ் பா்த ் ்த்வயில்் .் அதிகமான 
தே்வும் இருக்காது. இ்தன் ் வர்களில் 
முடுச்சிகள இருபப்தால் அவறறில் 
்ர்ோபியம் ்பான்ற நுண்ணுயிர்கள 
வாழவ்தறகு ஏறற்தாக இருக்கிறது. 
இ்தன் ்வர்கள காறறில் உளள 
்த்ழச்ேத்்த மண்ணில் ்ேர்க்கிறது.

ொகுபடி மும்கள்
   ேணப்ப வி்ரவில் வளரக்கூடிய 

பசுந்்தாள மறறும் நார் பயிர் ஆகும். 
அதிக நீர் பாய்ச்ேல் அல்்து த்தா்ர்ந்து 
நீர் ் ்தஙகக் கூடிய பகுதிக்கு ஏறறதில்் .் 
வண்்ல் மண்ணில் நன்கு வளரும். 
அ்னதது பருவஙகளிலும் வி்்தக்க்ாம். 
நன்கு வறடசி்ய ்தாஙகி வளரக்கூடியது. 
ஒரு தெக்்்ருக்கு 25 மு்தல் 40 கி்்ா 
வி்்தகள ் ்த்வபபடுகிறது. வி்்தயி்ன 

்ர்ோபியம் என்னும் உயிர் உரதது்ன் 
வி்்த ்நர்ததி தேய்து வி்்தபப்தன் 
மூ்ம் ்வரில் முடிச்சுகளின் 
எண்ணிக்்க்ய அதிகரிக்க்ாம்.

நிைம் தயார வெயதல்
   இரண்டு மு்ற நன்கு உழவு 

தேய்தி் ் வண்டும். பின்பு வி்்தக்ள 
வி்்தத்தால் ்பாதுமானது. எந்்த ஒரு 
உரமும் ்பா்த ்்த்வயில்்்.

பயிர பாது்காப்பு
   தேடியில் ேணப்ப ்ராமபபுழு 

அதிகம் ்தாக்க வாய்பபு உளளது. அ்த்ன 
விளக்குபதபாறி்ய ் வததும், 3% ் வம்பு 
எண்தணய் த்தளிததும் ஒருஙகி்ணந்்த 
்ம்ாண்்ம மூ்ம் கடடுக்குள 
்வததிருக்க்ாம்.

நீர பாெனம்
   வி்்தபபிறகு பின் மூன்று 

ம்ழகள தபாழிந்்தால் ்பாதுமானது. 

்பசுந�ாள் உரப்பயிர்
 ெணப்்ப வி்�பபு 
அ மு�ல் ஃ ே்ர

இயற்கை உரம்



16இதழ் - 31, மார்கழி

இல்்்தயன்றால் மூன்று மு்ற 
்தண்ணீர் பாய்ச்ே ்வண்டும்.

ேணப்பயின் தமாத்த ஆயுடகா்ம் 
120 மு்தல் 150 நாடகள ஆகும். 
வி்்தத்த 45 நாடகள மு்தல் 70 
நாடகளுக்குள பூபபூத்தவு்ன் அ்த்ன 
அபபடி்ய அந்்த நி்ததி்்்ய ம்க்கி 
உழுதுவி் ் வண்டும். இபபயிரானது 6 
அடி வ ர் நன்றாக வளரும். பூபபூத்தவு்ன் 
அ்்த அந்்த இ்ததி்்்ய ம்க்கி 
உழுது அ்்த்ன்ய உரமாகப 

பயன்படுததிக் தகாளள்ாம். ஒரு 
தெக்்்ருக்கு 13 மு்்த 15 ்ன் 
உயிரித்தாகுதி்ய உறபததி தேய்யும். 
இ்தனால் ஒரு தெக்்்ருக்கு 150 
மு்தல் 200 கி்்ா ்த்ழச்ேதது மண்ணில் 
நி்் நிறுத்தபபடும். இவவாறு 
தேய்வ்தால் அடுதது வி்்தக்கும் 
பயிருக்கும் அதிக அளவு ரோயன உரம் 
்பா்த ் ்த்வயில்் .் தே்வும் அதிகம் 
இருக்காது. மண்ணின் வளமும் 
பாதுகாக்கபபடும்.

17இதழ் - 28, கார்த்திகக

கட்டுரையாளர

சதவீதம், 180 ோட்களில் மக்கி 
சி்தநது விடும்

4.) இநத மக்கும் தாள்்கள் 
சுற்றுசசூழலுக்கு தீஙகு 
வி்ளவிக்்காத பபாருட்களால் 
உருோக்்கப்படடுள்ளது.

 பயனகள் :
• மக்கும் தாள்்கள் ்க்ள்களின 

ேளரசசி்ய ்கடடுப்படுத்துகி்றது.

•  அதி்க வே்லயாட்களின 
வத்ே்ய இம்மு்்றயாைது 
கு்்றக்கி்றது.

• நீர வமலாண்்ம, உர வமலாண்்ம 
அ்ைத்திற்கும் முக்கியத்துேம் 
தருகி்றது.

• நீர வீணா்காமல் அதி்க ம்கசூல் 
எடுக்்கலாம்.

•  6 முதல் 7 ்டன்கள் ே்ர கு்்றநத 
நீரில் ம்கசூல் எடுக்்கலாம் எனகி்றார 
சங ஜின வசா (Sungjin Choe).

கா.அருணகிரி, 
இளம் அறிவியல் வேளாண்்ம இறுதியாண்டு மாணேர, 

அண்ணாம்லப் பல்்க்லக்்கழ்கம். 
மினைஞசல் : arunagiri.k.tamizhan@gmail.com

வடிவமைப்பு

ஸ்டார் வீரா, சேலம்
மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரி்க்தி மின் ஊ்ட்கக் குழு
ச்ல்ேமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரி்க்தி இதழுக்கு விளம்பரம் ச்காடுக்்க 99407 64680
என்ை ோடஸஅப எணணிற்கு சதா்டர்பு ச்காள்ளலாம்.

கட்டுரையாளரகள்

1. எ. செநதமிழ், (உழவியல் துரை)
முதுநி்் ்வளாண் மாணவர், 
அண்ணாம்்ப பல்க்்க்கழகம். 
மின்னஞேல்: elasisenthamil@gmail.com 

2. கா. ெைணைாஜ், (தா்ை ் நாயியல் துரை)
முதுநி்் ் வளாண் மாணவர், 
விஸவபாரதி பல்க்்க்கழகம். 
மின்னஞேல்: saranraj.klsk.1998@gmail.com

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=elasisenthamil@gmail.com
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=saranraj.klsk.1998@gmail.com
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கொஙகலுக்கு காத்திருநத புது 

கநல்்் அறுவ்ட கசயது

அசசுகவல்்ம் ெசசரிசியில் 

கொஙகலிடடு  கசஙகரும்பு ெ்டத்து

பூ பூக்கும் மைாதத்தில் ஊக�ஙகும் 

வீசும் பூ வாசத்தில்

கொஙகர்ா கொஙகல் நி்்றர்யா 

நி்்ற எனறு ொடடுச 

கசால்லி ரநற்்்ற்ய கனவுகள 

எல்்ாம் ்த விடும் 

கவளிசசத்தில் கவற்றி கெ்ற 

தித்திக்கும் திருநாைாம் 

தமிைர திருநாள நல்வாழ்த்துகள

- எ. கசநதமிழ்

ச்பாங்கைல் கைவி்�
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விவோயததிறகான நி்பபரபபு 
நாளுக்கு நாள குறுகிக் தகாண்டு 

வரும் சூழலில் விவோய உறபததியில் 
்தன்னி்றவு அ்்யும் தபாருடடு 
முறறிலும் ஒரு புதிய அணுகுமு்ற 
்்த்வபபடுகிறது. இ்தறகு ்தறோர்பு 
்வளாண்்ம்ய முன்தனடுக்க 
்வண்டிய சூழல் ஏறபடுகிறது. ்தறோர்பு 
்வளாண்்மயில் தவறறி தகாளள 
எக்காரணத்்தக் தகாண்டும் 
இடுதபாருடகள தவளி்ய இருந்து 
வாஙகுவது கூ்ாது. நா்ம இயன்றவ்ர 
உறபததி தே்்வ கு்றத்தால் ்தான் 
்தறோர்பு ்வளாண்்ம தபாருளா்தார 
அடிபப்்யில் ் க தகாடுக்கும்.  இ்தறகு 
ஒருஙகி்ணந்்த பண்்ணயம் ஒரு 
வரபபிரோ்தம் ஆகும். வரு்ததிறகு ஒரு 

பயிர் மடடும் ோகுபடி தேய்யும் இ்ஙகள, 
நீர் பறறாக்கு்றயுளள இ்ஙகள மறறும் 
ம்ழ கு்றவாக உளள இ்ஙகளில் 
்வளாண்்மயு்ன் கால்ந்்க்ள 
வளர்க்கும் ்பாது ஆண்டு முழுவதும் 
கூடு்தல் வருமானத்்தயும், குடும்பததில் 
உளள அ்னவரும் ்வ்் 
வாய்பபி்னயும் தபற்ாம். இந்்த 
அணுகுமு்ற்ய ஒருஙகி்ணந்்த 
பண்்ணயமாகும். இவவாறாக பயிர் 
ோகுபடியு்ன் கற்வ மாடு வளர்பபு, 
ஆடு வளர்பபு,  நாடடுக்்காழி வளர்பபு, 
மீன் வளர்பபு, காளான் வளர்பபு, அ்ோ்ா 
வளர்பபு மறறும் ் ்தனீ வளர்பபு உளளிட் 
உபத்தாழில்க்ளக் தகாண்் 
ஒருஙகி்ணந்்த பண்்ணய மு்றயில் 
மு்தன்்ம பயிர் ோர்ந்து, அந்்த இ்ததில் 

விேொயிகைளின் �றொர்பு ச்பாருளா�ார 
ேளர்ச்சிககு ஒருங்கி்ணந� ்பண்ணயம்

�றொர்பு
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கி்்க்கதபறும் நீரின் அள்வப 
தபாறுதது  பின்பறற ்வண்டியது 
அவசியமாகும். 

்மலும் ஒருஙகி்ணந்்த 
பண்்ணயம் மூ்ம் பண்்ணக் 
கழிவுக்ள சிறிய மு்றயில் சுழறசி 
தேய்து, பண்்ணயிலிருந்து கி்்க்கும் 
கழிவுப தபாருடக்ள மீண்டும் வயலில் 
இடடு நி்ததின் வளம், மகசூ்்ப 
தபருக்குவ்்தாடு, உரச் தே்வுக்ளக் 
கு்றபபது ் பான்ற ப்ன்க்ள தபற்ாம்.

ஒருஙகி்ணந்்த மு்றயில் 
பண்்ணயத திட்ம் வகுக்கும் ்பாது 
நன்தேய், ்்தாட்க்கால், புன்தேய் 
நி்ஙகளுக்கு ஏறற பயிர்க்ளத ் ்தர்வு 

தேய்து,. பின்பு அந்்தப பயிர்களுக்கு 
ஏறப தபாருளா்தார ரீதியில் ப்ன் 
்தரக்கூடிய உபத்தாழில்க்ளத 
்்தர்ந்த்தடுக்க ்வண்டும். அவவாறு 
்்தர்வு  தேய்யபபட் உபத்தாழில்கள 
ஒன்்ற ஒன்று ோர்ந்திருக்குமாறும், 
்மலும் ஒரு உபத்தாழிலிலிருந்து 
கி்்க்கும் கழிவுப தபாருளக்ள 
மறதறாரு உபத்தாழிலுக்கு இடுதபாருளாக 

இருக்குமாறும் ் ்தர்ந்து எடுக்க ் வண்டும். 
அப்பாது்தான் உபத்தாழில்களுக்கு 
ஆகும் உறபததி தே்்வக் கு்றதது 
அதிக ்ாபம் தபற்ாம்.

நன்தேய் நி் ஒருஙகி்ணந்்த 
பண்்ணயத திட்ததில் மு்தல் 
்பாகததில் தநல் பயிரிடடு, இரண்்ாம் 
்பாகததில் பயறு, மூன்றாம் ் பாகததில் 
மக்காச்்ோளம் ஆகியவற்றப 
பயிரி்்ாம். தநல், 
மக்காச்்ோளததிலிருந்து கி்்க்கும் 
மணிகள, ்தட்்க்ள மூ்மாக ் வதது 
பண்்ணயில் வி்ளயும் அல்்து எளிதில் 
கி்்க்கும் ்தானியஙக்ளக் தகாண்்் 
தீவனக் க்்வ ்தயார் தேய்து 2 மு்தல் 
3 கற்வ மாடுகள வளர்தது  கூடு்தல் 
வருமானம் தபற்ாம். ்மலும் மீன் 
வளர்பபு, ்காழி வளர்பபு, காளான் 
வளர்பபு, அ்ோ்ா வளர்பபு மறறும் ் ்தனீ 
வளர்பபு ஆகிய உபத்தாழில்க்ளயும் 
இ்வேதிக்கு ஏறப இததிட்ததில் 
இ்ணததுக் தகாளள்ாம்.

ஒரு ஏக்கர் தநல் ோகுபடி தேய்ய 
கு்றந்்தபடேம் ரூ.12 ஆயிரம் மு்தல் 
15 ஆயிரம் வ்ர தே்வாகிறது. தநல் 

ந்காழி ெளரப்பு

ஆடு ெளரப்பு
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ோகுபடி தேய்யபபடும் நி்ஙகளில் அதிக 
வருமானம் தபறுவ்தறகு, தநல் வயல்களில் 
மீன்வளர்பபு உ்தவிகரமாக இருக்கும். 
ஒருஙகி்ணந்்த பண்்ணயத திட்ததில் 
மீன்வளர்பபு ஓர் அஙகமாக இருபப்தால் 
10 தேன்ட நி்த்்த மீன் குட்்க்கும், 
மீ்தமுளள 90 தேன்ட நி்த்்த பயிர் 
ோகுபடிக்கும் ஒதுக்க்ாம். மீன் கழிவுகள 
தநல் வயலுக்கு உரமாக பயன்படடு, 10 
மு்தல் 15 ே்தவீ்தம் வ்ர கூடு்தல் மகசூல் 
கி்்க்கவும் வாய்ப்ப ஏறபடுததும்.  
இது ்பாக தநல்லில் கி்்த்த ப்தர் 
தநல் ்தவிடு ஆக்கபபடடு ்காழிக்குத 

தீவனமாக பயன்படுத்த்ாம். இ்்த ் பால் 
மூன்றாம் ் பாகததில் வி்ளவிக்கபபட் 
மக்காச்்ோளத்்தயும் ்காழித 
தீவனததிறகாக ்்த்வயான அளவு 
எடுததுக் தகாளள்ாம். இவவாறு பயிர் 
ோகுபடியில் கி்்க்கும் சி் 
வி்ளதபாருளகள, கழிவுப தபாருடகளின் 
உப்யாகத்தால் ்காழித தீவனச் 
தே்்வ சுமார் 60 ே்தவீ்தம் கு்றக்க 
முடியும். ்மலும் அ்ோ்ா வளர்பபின் 
மூ்ம் ் காழி மறறும் கால்ந்்களுக்குத 
்்த்வயான புர்த ேததுக்க்ள நிவர்ததி 

தேய்ய முடியும். அ்ோ்ா்வ  மறற  
தீவனஙகளு்ன்  ்ேர்தது  கால்ந்்  
மறறும்  ்காழிகளுக்கு தகாடுக்கும் 
்பாது  பால்  உறபததி  10-15 ே்தவீ்தம் 
அதிகமாக  வாய்பபுளளது. ் காழிக்ளப  
தபாறுத்தவ்ரயில்  உ்ல்  எ்்யும், 
முட்  ் உறபததி  திறனும்  அதிகரிக்கிறது. 
அ்ோ்ாவில் கார்்பா்ெட்ரட, 
எண்தணய்ச்  ேததுக்கள கு்றவு 
என்ப்தால் இ்வ எளிதில் ஜீரணமாகும் 
உணவாகப பயன்படுகிறது.

   ்காழியின் கழிவு 
மீன்களுக்கு ஒரு சிறந்்த உணவாகும். 
்காழியின் கழிவுகளில் 22 ே்தவீ்தம் 
புர்தச் ேததும், பாஸபரஸ, கந்்தகம், 
்தாமிரம், மாஙகனீசு ் பான்ற உ்்ாகச் 
ேததுகளும், 15 வ்கயான அமி்னா 
அமி்ஙகளும் இருபப்தால் இது மீன் 
வளர்ச்சிக்கு உகந்்த்தாக உளளது. 
மீன்களின் எண்ணிக்்கக்குத ்தக்கபடி 
்காழிகளின் எண்ணிக்்க்ய 
நிர்ணயிக்க ்வண்டும். சுமார் 500 
க்பபின மீன் குஞசுகளுக்கு 25 
்காழிகள ்பாதுமான்வயாகும். 

அநொைா ெளரப்பு

்காளான் ெளரப்பு
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ஆ. விஜயகுோர, சஜ. இைாம்குோர 
ேற்றும் �ா. ் ்ணு்த்ன்

்வளாண்்ம அறிவியல் நி்்யம், 

அருபபு்காட்், விருதுநகர் மாவட்ம்.  

மின்னஞேல்: jramtnau@gmail.com

கட்டுரையாளரகள்

்காழிக்ள 8-ஆவது வாரததில் 
விறப்ன தேய்ய்ாம். மீன்கள ் பாதிய 
அளவிறகு வளர்ச்சி தபறறு 6-வது மா்தக் 
க்்சியில் விறப்னக்குத ்தயாராகும். 
தநற பயிரிலிருந்து கி்்க்கும் 
்வக்்கால், மக்காச்்ோளத ்தட்் 
காளான் வளர்பபிறகு இடுதபாருளாக 
பயன்படுகிறது. இ்தனால் கு்றந்்த 
தே்வில் காளான் உறபததி தேய்து 
அதிக வருமானம் தபற வாய்பபு உளளது.

மானாவாரி பகுதிகளுக்கான 
(புன்தேய்) ஒருஙகி்ணந்்த பண்்ணய 
மு்றயில் பயிர் ோகுபடியு்ன் ஆடு 
வளர்பபு, நாடடு ்காழி வளர்பபு, மாடு 
வளர்பபு, முயல் வளர்பபு, புறா வளர்பபு 
்பான்றவற்ற இ்ணபப்தன் மூ்ம் 
நி்்யான வருமானத்்த தபற முடியும். 
இவவாறாக மானாவாரி ஒருஙகி்ணந்்த 
பண்்ணய திட்ததில் உப த்தாழில்க்ள 
இ்ணதது தேயல்படுவ்தன் மூ்மாக 
இயற்கயாக கி்்க்கும் அஙகக 
ேததுக்கள கூடி மண்ணின் ஊட்ச்ேதது 
நீண்  ்நா் ளக்கு நி்  ்நிறுத்தபபடுகிறது. 
்மலும் மானாவாரி ்வளாண்்மயில் 

பண்்ணக்குட்் இ்ணபபு மிகவும் 
அவசியமான ஒன்றாகும். அதிக 
ம்ழயின்்பாது மண் அரிபபு ஏறபட்ால் 
நல்் ்மல்மண் அந்்த பண்்ணக் 
குட்்யில் ்்தஙகி, தவளி்யறாமல் 
்தடுக்கபபடுகின்றன. தமாத்த ோகுபடி 
பரபபில் 1.5 ே்தவீ்த பாகததில் பண்்ண 
குட்் அ்மக்க்ாம். 

 ஒரு தெக்்ர் பண்்ணக்கு 
40x10x1.5 மீட்ர் அளவுளள 
பண்்ணக்குட்் அ்மதது  600 க. 
மீ ம்ழ நீ்ர ்ேமிதது ்வக்க்ாம். 
மானாவாரியில் ் ோளம், பயறு வ்ககள, 
பருததி மறறும் சூரியகாந்தி ்பான்ற 
பயிர்கள பயிரிடடு சுபா புல், தவள்வல், 
தகாழுக்கட்் புல் ஆகிய தீவன 
பயிர்களு்ன் ஆடு வளர்பபும், மாடு 
வளர்பபும் ்மறதகாளள்ாம்.

இவவாறாக பறப் பயன் மிக்க 
ஒருஙகி்ணந்்த பண்்ண மு்றக்ள 
அந்்தந்்த பகுதிக்கு ஏறப ் மறதகாளவ்தன் 
மூ்ம் வி்ளச்ே்் அதிகரிபபது்ன் 
சிறு குறு விவோயிகளின் நிகர 
்ாபத்்தயும் அதிகரிக்க்ாம்.

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

ேணக்்கம்

அக்ரிசக்தி ேழியா்க விேசாயம் சாரநத பல பணி்க்ள ோங்கள் முனபைடுத்து 
ேருகினவ்றாம் எனப்த நீங்கள் அறிவீர்கள்.

அநத ேரி்சயில் இவதா புதிய திட்டம் ஒன்்ற ேடிே்மத்துள்வளாம் 
இ்ணய உலகில் SAAS , PAAS என்ற பல திட்டங்கள் பமனபபாருள் சாரநது 
இயஙகிேருகின்றை. உலகின SAAS ே்கரமா்க பசன்ைதான விளஙகிேருேதா்கவும் 
பசய்தி்கள் பதரிவிக்கின்றை. அேர்களுக்கும் உதவும் ே்்கயிலும்  இவதா உங்களுக்்கா்க 
OAAS என்ற திட்டத்தி்ை பசயல்படுத்தி்ட உள்வளாம் OAAS எனபது Oil As A 
Service எனபவத இதன வோக்்கம் தமிழ்கத்தில் உள்ள அ்ைத்து மரசபசக்கு எண்பணய் 
உற்பத்தியாளர்க்ளயும் ஒருஙகி்ணத்து இ்ணயம் ேழியா்க வீடடு ச்மயலுக்குத் 
வத்ேயாை வதங்காய் எண்பணய், ்க்ட்ல எண்பணய், எள் எண்பணய் மற்றும் 
விளக்ப்கண்பணய், பலமன கிராஸ உடப்ட  எண்பணய்்கள் அ்ைத்தும் இஙவ்க கி்்டக்கும்.

இது மடடுமல்ல.. வி்ரவில் மற்்ற்ேயும் ேரும்....

நீங்கள் எங்களுக்கு பசய்யவேண்டியது எல்லாம் இதுதான.. உங்களூரில் யாரும் 
மரசபசக்கு எண்பணய் ஆடடிக்ப்காண்டிருநதால் அேர்க்ள எங்கள் தளத்தில் 
இ்ணயசபசால்லுங்கள்.

தரசசானறு்களு்டன பசயல்படும் ஒடடுபமாத்த மரசபசக்கு எண்பணய் நிறுேைங்க்ள 
ஒவர இ்டத்தில் ப்காண்டு ேருகிவ்றாம்.

யாருக்வ்கனும் எண்பணய் வத்ேயா்க இருநதால் இநத தளத்திலவய ோஙகுங்கள். 
உங்களுக்்கா்க ஒடடுபமாத்த எண்பணய் நிறுேைங்க்ளவய ஒவர இ்டத்தில் ப்காண்டு 
ேருகினவ்றாம்.

ேனறி!
அனபு்டன

பசல்ேமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

வமலும் விபரங்களுக்கு :
http://oil.agrisakthi.com/
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கை்டந� மின்்ன�ழுககைா்ன ோெகைர்கைளின் கைருத்துககைள்

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!

்தஙகளு்்ய அக்ரிேக்தி 
மின்னி்த்ழத த்தா்ர்ந்து படிதது 
வருகி்றன். இந்்த இ்தழில் வழஙகபபடும் 
அ்னதது குறிபபுகளும், புதிய ் வளாண் 
முயறசிகளும் நவீன மு்றயில் விவோயம் 
தேய்யத துவஙகும் ்பாது ஏறபடும் 
ேந்்்தகஙக்ளத தீர்க்கும் வ்கயில் 

உளளது. ்மலும் பல்்வறு இயற்க 
விவோய மு்றக்ள தோல்வ்தன் மூ்ம் 
ேததுமிகுந்்த எதிர்கா் உணவு 
உறபததிக்கு வழிவகுக்கும். இ்தழ 
தமன்்மலும் சிறக்க என்னு்்ய 
வாழததுகள.   

- ்கணணன், வபரம்பலூர.



24இதழ் - 31, மார்கழி

கைார்டூன் ேழி வேளாண்மை



25இதழ் - 31, மார்கழி



26இதழ் - 31, மார்கழி

வொ. ஹரிஹரன்
இளநிமை நெளாணமை இறுதியாணடு ைாணெர, அணணாைமைப் பல்்கமைக்்கழ்கம். 

மின்னஞெல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

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


27இதழ் - 31, மார்கழி

த. சஜயசூரயா,  
 இளநி்் ் ்தாட்க்க்் மாணவர்,  

்்தாட்க்க்்க் கல்லூரி மறறும் ஆராய்ச்சி நி்்யம், தபரியகுளம். 

மின்னஞேல்:   jeyasurya009@gmail.com 

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=jeyasurya009@gmail.com


28இதழ் - 31, மார்கழி

ை.மீ்னா



29இதழ் - 31, மார்கழி 34இதழ் - 28, கார்த்திகக



30இதழ் - 31, மார்கழி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



31இதழ் - 31, மார்கழி

அக்ரிேக்தியின் க்ந்்த 

மின்னி்தழகள பல்்வறு 

்தரபபட் வாேகர்களி்ம் தேன்று 

்ேர்ந்துளளது. அக்ரிேக்தி 

மின்னி்தழ துவஙகி 30 இ்தழக்ள 

தவறறிகரமாக க்ந்துளளது. 

விவோயம் இ்ணய்தளம் மறறும் 

விவோயம் தேயலி துவஙகி ஆறு 

ஆண்டு கா்ம் முடிந்து ஏழாம் 

ஆண்டில் அடி எடுதது 

்வததிருக்கி்றாம். த்தா்ர்ந்து 

எஙக்ள ் மம்படுததிக் தகாளள 

உறுது்ணயாய் உளள வாேகர்கள 

மறறும் பயனாளர்களுக்கு நன்றி. 

உஙகளு்்ய ேந்்்தகஙக்ள 

எஙகளின் முகபபக்கம் அல்்து 

மின்னஞேல் அல்்து அ்்்பசி 

வாயி்ாகவும் ்கடக்ாம், 

ேந்்்தகஙகளுக்கு ்வளாண் 

வல்லுநர்களி்ம் பதில் தபறறு 

தீர்வுக்ள வழஙகுகி்றாம்.

ஒவதவாரு ்தமிழ மா்தததின் 

இரண்்ாம் மறறும் நான்காம் வார 

தவளளிகிழ்ம கா்் 6 மணிக்கு 

www.vivasayam.org என்ற 

எஙகளது இ்ணய்தளததிலும் 

மறறும் விவோயம் தேயலியிலும் 

மின்னி்த்ழ தவளியிடுகின்்றாம். 

என்வ எஙகளது தேயலி்ய 

்தரவிறக்கம் தேய்து ் வததிருந்்தால் 

அது்வ உஙகளுக்கு இ்தழ 

தவளியாவ்்தயும் மறற 

்வளாண்்ம ோர்ந்்த 

தேய்திக்ளயும் அறிவிபபில் 

காடடும். இ்தன்மூ்ம் நீஙகள 

எளிதில் எஙகளது மின்னி்த்ழ 

படிக்க மறறும் பின்பறற முடியும். 

விவோயிகளும், ்வளாண் 

மாணவர்களும், விஞ்ானிகளும், 

்பராசிரியர்களும், ்வளாண் 

த்தாழில் மு்ன்வார்களும் 

த்தா்ர்ந்து அக்ரி ேக்தி இ்தழுக்கு 

்தஙகளு்்ய கருததுக்கள, 

கடடு ர்கள மறறும் விளம்பரஙக்ள 

வழஙகி எஙக்ள 

்மம்படுததிக்தகாளள உ்தவுமாறு 

்கடடுக்தகாளகி்றன்.

ஆசிரியர் ்பககைம்

- சிறபபாசிரியர், அக்ரி ேக்தி.

http://www.vivasayam.org/


32இதழ் - 31, மார்கழி 37இதழ் - 28, கார்த்திகக


