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ஆர்கானிக் ் ண்ணகி

இயற்் விவசகாயத்தில் வவளுத்து 
வகாங்கும் சிங்்ப்பூர தம்்பதி்ள்

நிலக்்ட்லயில் ் ழுத்தழு்ல் ந�காயும் 
அத்ைக் ் ட்டுப் ்படுத்தும் மு்ை்ளும்
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கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மத்தூரில் 
உள்ள புகழ் மமடரிகுலேசன் 

பளளியில் க்டந்த (07.02.2021) 
ஞாயிற்றுக்கிழமம அக்ரிசக்தி 
அமமப்பின் சார்பில் ம்தாழில் முமைவுப் 
மபாஙகல் நிகழ்ச்சி நம்டமபற்்றது. 
2022ம் ஆண்டு வரவிருக்கும் 
மபாஙகலுக்குள கிராமத்து 
விவசாயிகம்ளயும், வணிகர்கம்ளயும் 

ஒருஙகிம்ணத்து லநரடி விற்பமைமை 
ஊக்குவிக்கும் லநாக்கத்தில் இநநிகழ்வு 
ந்டத்்தப்பட்டது.

இநநிகழ்வில் சி்றப்பு 
விருநதிைர்க்ளாக மருத்துவர். இரா. 
மசநதில் (முன்ைாள எம்.பி, ்தஙகம் 
மருத்துவமமை நிறுவைர்), மு்தலுேக 
மூத்்தக்குடி அமமப்பின் ்தமேவர் சி.லக. 

விழகா
அக்ரிசக்தி அச்சிதழ் வவளியீடு மறறும் அக்ரிசக்தியின் 
வதகாழில் மு்ைவுப் வ்பகாங்்ல் நி்ழ்வு
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அனில் நசமியகா, ந�ட்டிவ் லீடு, ்பகாரம் ஹகாரவவஸ்ட், பு்ழ் வமட்ரிகுநலசன் ்பள்ளியுடன் 
அக்ரிசக்தி சகாரபில் வதகாழில் மு்ைவுப் வ்பகாங்்ல் - 2022 நி்ழ்ச்சி
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அலசாக் குமார், முன்லைாடி விவசாயி 
்தரணி்தரன், அக்ரிசக்தியின் நிறுவைர் 
மசல்வமுரளி, அக்ரிசக்தி குழுவிைர் 
மு.மெைராஜ், எ.மசந்தமிழ், ே. மீைா, 
அணில் புடஸ் நிறுவைத்தின் அதிகாரி 
லசாமசுந்தரம்  ஆகிலைார் பஙலகற்்றைர்.

இதில் உ்ணலவ மருநது என்்ற 
்தமேப்பில் முன்ைாள பாராளுமன்்ற 
உறுப்பிைர் மருத்துவர். இரா. மசநதில் 
அவர்கள லபசிைார். நஞ்சில்ோ விவசாைம் 
மற்றும் மவடடிலவர் சாகுபடி அ்தன் 
ம்தாழில் வாய்ப்புகள குறித்து  
சி.லக. அலசாக் குமார் அவர்கள 
லபசிைார். அடுத்்த்தாக, பாரம்பரிை மநல் 
சாகுபடி குறித்து முன்லைாடி விவசாயி 
்தரணி்தரன் எடுத்துமரத்்தார் மற்றும் 

இேவசமாக பாரம்பரிை மநல் விம்தகம்ள 
அமைவருக்கும் மகாடுத்து அ்தன் 
விம்ளவிக்கும் மும்றகம்ள எடுத்தும் 
மசான்ைார்.

மதிை உ்ணவிற்குப் பி்றகு மருத்துவர் 
பாோஜி கைகசமப மூலிமகப் பயிர்கள 
குறித்து உமரைாற்றிைார். திரு. ஆற்்றல் 
பிரவின்குமார் அவர்கள விவசாைத்தில் 
வாய்ப்புகள  பற்றி எடுத்துமரத்்தார். 
இறுதிைாக அமைவருக்கும் விம்த 
மநல் வழஙகப்பட்டது. 

நிகழ்வில் 70க்கும் லமற்பட்ட 
விவசாயிகள மற்றும் ம்தாழில்முமை 
லவார்கள பஙலகற்்றைர். இநநகிழ்விமை 
மவஷாலினி ம்தாகுத்து  வழஙகிைார்.

அக்ரிசக்தி வதாழில்முமைவு நிகழ்ச்சிக்கு ஸபானசர் வசயத 
அனில் சசமியா, சேட்டிவ் லீடு, பார்ம் ஹார்வெஸட், புகழ் 
வைட்ரிகுசேசன பள்ளிக்கும் அக்ரிசக்தி சார்பில் ேனறி
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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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இநலநாய் ்தமிழ்நாடடில் நிேக்க்டமேப் 
பயிரி்டப்படும் எல்ோப் பகுதிகளிலும் 
பரவோக கா்ணப்படுகி்றது. இ்ளம் 
பருவத்துச் மசடிகம்ள அதிக்ளவில் 
்தாக்கக்கூடிை இநலநாய், பயிரின் எல்ோ 
வ்ளர்ச்சிப் பருவத்திலும் ல்தான்்றக் கூடிைது. 
இநலநாமை லவரழுகல் லநாய் என்றும் 
அமழப்பர்.

சோயக்காரணி
இநலநாய் அஸ்பர்ஜில்ேஸ் மநமெர் 

என்்ற ஒரு வமகப் பூச்ணத்்தால் 
ல்தாற்றுவிக்கப் படுகி்றது. இப்பூச்ணத்தின் 
இமழகள, குறுக்குச் சுவர்களு்டனும், நன்கு 
கிம்ளத்து, ப்டர்நதும் வ்ளரக் கூடிைது. 
பூச்ணம் மசடிகளின் திசுவம்றகம்ளச் 
சிம்தத்து, அழித்து விடுவ்தால், அமவ 
அழுகத் துவஙகும்.

சோயின அறிகுறிகள்
லநாய்த் ்தாக்கிைச் மசடிகளின் 

இமேகள மு்தலில் மஞ்சள நி்றமாக மாறி, 
சிே திைஙகளில் மசடி முழுவதும் கரிநது 
மடிநது விடும். மண்ம்ணத் ம்தாடடுள்ளச் 
மசடியின் கழுத்துப் பாகத்தில் மு்தலில் 
நீர்க் கசிவு்டன் கூடிை, கருஞ்சிவப்பு 
அல்ேது பழுப்பு நி்றப்புளளிகள ல்தான்றும். 

புளளிகள விரிவம்டநது, ்தண்டுப் 
பகுதிமைச் சுற்றிப் பரவி, பின்ைர் 
கழுத்துப்பகுதி அழுகி, மசடி முழுவதும் 
சிே திைஙகளில் கரிநது மடிநது 
விடுகின்்றை. லநாய்க் காரணியின் 
்தாக்கு்தோல் கழுத்துப் பகுதியிலுள்ள 
திசுக்கள அழுகி, அழிக்கப்படடு விடுவ்தால் 
மசடிக்குத் ல்தமவைாை நீரும், 
ஊட்டச்சத்துக்களும், கழுத்துப்பகுதிக்கு 
லமலுள்ள பாகஙகளுக்குப் லபாவது 
்தம்டப்படடு, இமேகளும் கிம்ளகளும் 
முடிவில் மசடி முழுவதும் கரிநது மடிநது 
விடுகி்றது. லநாய்த் ்தாக்கிைத் ்தண்டு 
மற்றும் லவர்ப் பகுதிகளில் மவண்மம 
அல்ேது சாம்பல் நி்ற மமன்மமைாை, பஞ்சு 
இமழகம்ளப் லபான்்ற பூச்ண வ்ளர்ச்சியும், 
அவற்றின் இம்டலை, ஏரா்ளமாை 
எண்ணிக்மகயில், நுண்ணிை குண்டூசியின் 
்தமேமைப் லபான்்ற, கருமம நி்றமும்டை, 
லகா்ள வடிவிோை, பூச்ண இமழ 
முடிச்சுகளும் ம்தன்படும். கழுத்து மற்றும் 
லவர்ப் பகுதியிலுள்ள படம்டகள சிம்தநது,  
நார்நாராகக் கிழிநதுப் பிசி்றாகத் ல்தான்றும். 
காய்களும் பருப்புகளும் கூ்ட இநலநாைால் 
்தாக்கப் படுகின்்றை. க்டமேக்காயின் 
மவளித்ல்தாடம்ட உம்டத்துப் பார்த்்தால், 
ல்தாடடின் உடபரப்பில் ஏரா்ளமாை 
எண்ணிக்மகயில், நுண்ணிை, கருமம 

ந�காய் நமலகாண்ம

நிலக்்ட்லயில் ் ழுத்தழு்ல் ந�காயும் 
அத்ைக் ் ட்டுப் ்படுத்தும் மு்ை்ளும்
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நி்ற பூச்ண இமழ முடிச்சுக்கள ஒடடிக் 
மகாண்டிருக்கும். அல்த லபாேப்  பருப்பின் 
லமற்பரப்பிலும், பூச்ண இமழ முடிச்சுக்கள 
ஏரா்ளமாை எண்ணிக்மகயில் ஒடடிக் 
மகாண்டிருக்கும். பருப்பும் சரிவர முற்்றாமல், 
சிறுத்து சுருஙகி, நி்றம் மகடடுக் 
கா்ணப்படும். 

சோயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
காேநிமேகளும்

         இநலநாைாைது மபரும்பாலும் 
மண் மூேம் பரவக் கூடிைது. லநாய்க் 
காரணி மண்ணில் கா்ணப்படும் கரிமப் 
மபாருடகளில் பகுதி ஒடடுண்ணிைாக 

வாழக்கூடிைது. ்தகுந்த ஊண்வழஙகியும், 
ஏற்்ற சூழ்நிமேகளும் ஒருஙலக 
கா்ணப்படும்லபாது, அது ஊண்வழஙகிமைத் 
்தாக்கி லநாமைத் ல்தாற்றுவிக்கும். 
விம்தகளின் லமல் ஒடடிக் மகாண்டிருக்கும் 
இமழ முடிச்சுக்கள மூேமும் லநாய்ப் 
பரவக்கூடும்.

இமழ முடிச்சுக்களும், பா்தகமாை 
சூழ்நிமேகம்ளத் ்தாக்கி, நிேத்தில் நீண்்ட 
காேம் மும்ளப்புத்தி்றன் மா்றாமல் இருநது, 
்தகுந்த ஊண்வழஙகியும் சா்தகமாை 
சூழ்நிமேகளும் கா்ணப்படும் லபாது, 
மும்ளத்துப்  பயிமரத் ்தாக்கக் கூடிைது. 
மபரும்பாலும் இநலநாய்க்காரணி இ்ளம் 
பயிகம்ளலை அதிகம் ்தாக்கக் கூடிைது.

சோயத் தாக்கப்பட்்ட செர் ைற்றும் தண்டுப் பகுதிகளில் வெண்மை  
நி்றப் பூசண இமழகள் வதனப்டல் 

செர் ைற்றும் நிேக்க்டமே வெளிப்பு்றம் அழுகிக் கருமை நி்றத்தில் வதனப்டல்  
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சோயக்கட்டுப்பாடு

உழவியல் மும்றகள்  :
(i) லநாய்த் ்தாக்கிைச் மசடிகம்ள 

உ்டனுக்கு்டன் அகற்றி எரித்து வி்ட 
லவண்டும்.  (ii) லநாய்த் ்தாக்கா்த லவறுப் 
பயிர்கம்ளக் மகாண்டுப் பயிர்ச் சுழற்சிச் 
மசய்ை லவண்டும். (iii) நன்கு 
பராமரிக்கப்பட்டப் பயிரில் இநலநாயின் 
்தாக்கு்தல் கும்றவாகக் கா்ணப்படுவ்தால் 
மசடிகளுக்குச் சரிைாைபடி நீர்ப்பாய்ச்சி, 
உரமிடடு, நன்குப் பராமரிக்க லவண்டும். 
மவப்பநிமே அதிகமாகக் கா்ணப்படும்லபாது, 
நீர்ப் பற்்றாக்கும்றயும் இருந்தால், இநலநாய்த் 
்தாக்கு்தல் அதிகமாகக் கா்ணப்படும். (iv) 
அதிக ஆழத்தில் விம்தக்காமல் சரிைாை 
ஆழத்தில் விம்தக்க லவண்டும்.

உயிரியல் மும்ற 
ஆக்டிலைாமமசிடடிஸ் வமகமைச் 

சார்ந்த சிே நுண்ணுயிரிகளும், 
டிமரக்லகாம்டர்மா இைத்ம்தச் சார்ந்த 
பூச்ணஙகளும் இநலநாமைத் ்தாக்கி 
அழிக்கக் கூடிைமவ. ஆகலவ இவவமக 
நுண்ணுயிரிகம்ள இைற்மகைாகலவ 

நிேத்தில் அதிக்ளவில் மபருக்கமம்டைச் 
மசய்யும் வமகயில், நிேத்திற்கு அதிக்ளவில் 
இைற்மக உரஙக்ளாை ம்தாழுஉரம், 
கம்லபாஸ்ட, ்தமழ உரஙகள லபான்்றவற்ம்ற 
இ்ட லவண்டும்.

விமத சிகிச்மச  
 ஒரு கிலோ விம்தக்கு திரம் 3 

கிராம் அல்ேது காப்்டான் 3 கிராம் 
அல்ேது கார்பன்்டாசிம் 2 கிராம் வீ்தம் 
விம்தப்ப்தற்கு கும்றந்தது 24 மணி 
லநரத்திற்கு முன்ைலரக் கேநது 
மவத்திருநதுப் பின்ைர் விம்தக்க 
லவண்டும்.

ைருந்து சிகிச்மச
லநாய்த் ்தாக்கிைச் மசடிகம்ள 

லவலராடுப் பிடுஙகி அழித்து விட்டப் 
பின்ைர், சுற்றிலுமுள்ள மசடிகளின் 
்தண்டு மற்றும் லவர்ப்பாகத்ம்த சுற்றியுள்ள 
மண் நன்கு நமையுமாறு, பிராசிக்கால்  
அல்ேது நமையும் மசரசான் பூச்ணக் 
மகால்லிமை ஒரு லிட்டர் ்தண்ணீருக்கு 
ஒரு கிராம் என்்ற விகி்தத்தில் கேநது 
ஊற்றுவ்தன் மூேம் லநாய்ப் பரவுவம்தத் 
்தவிர்க்கோம். 

கட்டுரையாளரகள்:

செ.மீனாட்சி, 
முதுநிமே லவ்ளாண் மா்ணவி -  நுண்ணிைல் தும்ற,
அண்்ணாமமேப் பல்கமேக்கழகம்,
அண்்ணாமமே நகர் - 608002
மின்ைஞ்சல் : tamilmeena6151@gmail.com

கு.விக்னஷ்,
முமைவர் பட்டப்படிப்பு மா்ணவர்-்தாவர லநாயிைல் தும்ற, 
அண்்ணாமமேப் பல்கமேக்கழகம்,
அண்்ணாமமே நகர் - 608002
ம்தா்டர்பு எண்: 8248833079
மின்ைஞ்சல் : lakshmikumar5472@gmail.com
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மக்கம்ள மபாறுத்்தமடடில் உ்ணவு 
மபாருடகள இரண்டு வமக. ஒன்று 

மசைற்மக மற்ம்றான்று ஆர்கானிக். 
மசைற்மக விவசாை மபாருடகள, லவதி 
மபாருடகளின் பைன்பாடடின் மூேம் 
கிம்டக்கப்மபறுவது என்று நாம் 
எண்ணுவதுண்டு. ஆர்கானிக் என்்றாலும் 
அது ஒரு மசைற்மக ்தான், சிே 
வமகைாை உயிர்ப்மபாருடகளின் 
உளளீடடின் மூேம் கிம்டக்கப்மபறுவது. 
லவதி மபாருடகளின் பைன்பாடு 
இல்ோமல் உயிர்ப்மபாருடகளின் மூேம் 
கிம்டப்பது என்ைலவா சி்றப்பு ்தான் 
என்்றாலும் ஆர்கானிக் எைப்படுவதும் 
ஒரு மசைற்மகலை ஆகும். உண்மமயில் 
ஆர்கானிக் என்பது லவறு, இைற்மக 
மபாருடகள என்பது லவறு. எந்த 
வி்தமாை லவதிப்மபாருல்ளா 
உயிர்ப்மபாருல்ளா பைன்படுத்்தாமல் 
இைற்மகயின் வழிலை வ்ளர்வது ்தான் 
இைற்மக விவசாைம், இைற்மக உ்ணவு.  
அடிப்பம்டயில் இந்த லவறுபாடடிமை 
நாம் புரிநதுமகாள்ள லவண்டும்.

கற்பமைைாை ஒரு சிந்தமை. 
சிேப்பதிகாரத்ம்த சமு்தாைமாகவும், 

கண்்ணகிமை ஆர்கானிக் 
விவசாைமாகவும், மா்தவிமை 
லவதிவிவசாைமாகவும், லகாவேமை 
விவசாயி ஆகவும் உருவகம் 
மசய்துமகாளலவாம். மா்தவி இருக்கும் 
வமர ்தான் கற்பில் சி்றந்தவள 
கண்்ணகிைா மா்தவிைா என்்ற படடிமன்்றம் 
இருக்கும். மா்தவி என்ை ்தான் நன்மம 
மசய்்தாலும் சிே கார்ணஙக்ளால் 
தூற்்றப்படுகி்றாள. அது லபாேலவ 
லவதிவிவசாைம் இருக்கும் வமர 
ஆர்கானிக் ஆரவாரம் இருக்கும். 
லவதிவிவசாைம் சாதித்்தம்த என்்ற்ளவும் 
நிமைப்பது கடிைம் ்தான். அ்தைால் 
ஏற்பட்ட லநாய்கள ்தான் மு்தலில் ஞாபகம் 
வரும்.

எல்ோ ஆர்கானிக் விவசாயி 
கம்ளயும், ஆர்வேர்கம்ளயும் கும்ற 
மசால்ே இந்த கடடுமர எழு்தப்ப்டவில்மே. 
ஆர்கானிக் சநம்தயில் உள்ள ்தவறுகம்ள 
சுட்டலவ எழு்தப்படடுள்ளது. ஆர்கானிக் 
மபாருடக்ளால் கிம்டக்கும் நன்மமகள 
பே உண்டு. அம்த எடுத்துக்கூ்ற 
அமமப்புகள பே உண்டு. அதில் 
கவனிக்க லவண்டிை விஷைஙகள ்தான் 

  உ்ணவு
ஆர்கானிக் ் ண்ணகி
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இஙகு எழு்தப்படடுள்ளது.

மபாதுவாகலவ சா்தார்ண 
மபாருடகம்ள வி்ட ஆர்கானிக் 
மபாருடகளின் விமே மிகவும் கூடு்தல் 
என்பது நாம் அறிந்த ஒன்று. விமேயில் 
நிைாைமும் உண்டு, ஏமைனில் 
லவதிப்மபாரும்ள காடடிலும், ஆர்கானிக் 
விவசாைத்தில் விம்ளச்சல் கும்றவும், 
கூடு்தல் கடடுப்பாடுகளும் உண்டு. சரி, 
உ்தார்ணமாக எண்ம்ணமை எடுத்து 
மகாளலவாம். சா்தார்ண சூரிை காநதி 
எண்ம்ணமை வி்ட மசக்கு எண்ம்ணய், 
ஆர்கானிக் எண்ம்ணய் எவவ்ளவு 
அதிகம் என்பது நம்மால் கா்ண முடிகி்றது. 
குடும்பத்தின் மபாரு்ளா்தாரம் சி்றப்பாக 
இருந்தால் ஆர்கானிக் என்ை, அம்த 
வி்ட கூடு்தல் விமே எண்ம்ணய் கூ்ட 
வாஙகோம், விர்ஜின் லகாக்லகாைட 
ஆயில். இந்த அதிக விமே மகாடுத்து 
ஒரு குடும்பம் ஆர்கானிக் எண்ம்ணய் 
வாஙக இைோமல் ஏல்தா ஒரு 
எண்ம்ணமை பைன்படுத்தி வாழ்வில் 
என்ல்றா ஒரு நாள ஏல்தா ஒரு லநாய் 
வநது கஷ்டப்படுகி்றார் என்ல்ற 
மவத்துக்மகாளலவாம். ஆைால், அந்த 
குடும்பம் மூன்று லவம்ளயும் பசியின்றி 
உ்ணவு உண்டு வாழ்கி்றது. லநாய் 
வந்தாலும் அந்த குடும்பம் பசியின்றி 
உ்றஙக இைலும். அதிக விமே மகாடுத்து 
ஆர்கானிக் மபாருடகம்ள மடடும் வாஙகி 
விடடு ஒரு  லவம்ள உ்ணவு்டன் 
நிறுத்திைால் படடினி. லநாய் மகாண்ல்டா 
இல்ோமலோ பசிப்பிணிமை நண்பைாக்கி 
மகாண்டு வாழ்மவ கழிக்கும். ஒரு 
குடும்பம் படடினிைால் வாடுவம்த வி்ட 
லநாய் வந்தாலும் பசிைா்ற உண்டு 
வாழ்வது சி்றப்பு. அம்த அடிப்பம்டைாக 
மகாண்டு பார்க்கும்லபாது, லவதி 

மபாருடகளுக்கும், 
மைபிரிட 

ரகஙகளுக்கும் மக்கள சமு்தாைம் நன்றி 
க்டன்பட்டது என்பம்த ம்றநது வி்ட 
லவண்்டாம். கார்ணம் அதிக விமேயில் 
வாஙக இைோ்தவனுக்கு உ்ணவளிப்பது 
அதுலவ ஆகும். ைாரும் சதி மசய்்தார்கள, 
மைபிரிட திணிக்கப்பட்டது என்்ற 
கண்ல்ணாட்டம் ஒரு பு்றம் இருக்கடடும்.  
லமற்கண்்ட ரீதியில் சிநதித்்தால் ஒரு 
சிே உண்மமகள புரியும். இநதிைாவில் 
எல்ோ மனி்தனுக்கும் உ்ணவு கிம்டக்க 
லவண்டும் என்பல்த அரசின் 
மகாளமகைாக இருக்கும். லநாய் வராமல் 
இருக்க லவண்டும் என்று அரசு சிநதிக்க 
துவஙகிைால் எல்ோ மனி்தனுக்கும் 
நிச்சைமாக உ்ணவளிக்க இைோது. 
மக்கள ம்தாமக கும்றயும்லபாது 
மசைற்மகயின் ல்தமவ ்தாைாக 
கும்றநதுவிடும். மவறுமலை 
அரசாஙகத்ம்தயும் பி்றமரயும் கும்ற 
மசால்வம்த விடுத்து, நம் குடும்பம் 
இைன்்றால் ஆர்கானிக் வழியில் உ்ணவு 
மகாளலவாம். இல்ோவிடின் அ்தற்காை 
முைற்சிகம்ள லமற்மகாளலவாம். 

ஆர்கானிக் லபாலிகம்ள கண்்டறிை 
மக்களி்டம் எந்த அ்ளவில் விழிப்பு்ணர்வு 
உண்டு என்று ம்தரிைவில்மே. ஏல்தா 
ஒரு மபாரும்ள கவரில் ஆர்கானிக் எை 
ஒடடி விற்பமை மசய்்தால் அ்தன் விமே 
அதிகம், அம்தயும் மகாடுத்து 
வாஙகிவிடடு ஏமாநது லபாகும் மக்கள 
எத்்தமை லபர்?. எந்த மபாரும்ளயும் 
விற்பமை மசய்ை, அ்தன் ல்தமவமை 
எடுத்துமரக்க லவண்டியிருக்கும். 
அல்தாடு அ்தன் லபாடடிைாக கரு்தப்படும் 
மபாருளின் கும்றபாடுகள கண்களும் 
காதுகளும் மூக்கும் மவத்து அேஙகாரம் 
மசய்ைப்படடு காண்பிக்கப்படும். சிே 
ஆர்கானிக் விைாபாரமும் அப்படித்்தான்.

ஆர்கானிக் 
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மபாருடகள லவறு, இைற்மக மபாருடகள 
லவறு என்று நாம் கடடுமர 
துவக்கத்திலேலை கண்ல்டாம். ஆர்கானிக் 
ஆக விம்ளந்த மபாருடகம்ள வி்ட 
இைற்மக வழி வந்தமவ கூடு்தல் மதிப்பும் 
பேன்களும் மகாண்்டமவ. ஏமைனில் 
அமவ எந்த ஒரு தூண்டு்தலும் 
இல்ோமல், இைற்மக மகாடுத்்த மண்ணும் 
மமழயும் மடடுலம மகாண்டு வ்ளர்ந்தமவ. 
ஆர்கானிக் என்பது மனி்தைாக உரமும், 
உயிர்ப்மபாருடக்ளால் ஆை 
பூச்சிக்மகால்லிகளும் மகாடுத்து 
வ்ளர்க்கப்பட்ட்தாகும். ஆைால் 
விற்பமையின் சமைத்தில் எல்ோம் 
‘இைற்மக’ ‘இைற்மக’ என்று பரப்புமர. 
அப்லபாது உண்மமைாை இைற்மக 
மபாருடகளின் மதிப்பு அழிகி்றது. 
உண்மமயில் அப்படி இைற்மக விவசாைம் 
உண்்டா? எந்த உரமும், மகால்லிகளும் 
இ்டாமல் எப்படி விவசாைம் மசய்வது? 
மசய்கி்றார்கள, நல்ேபடிைாக 
ந்டநதுமகாண்டு ்தான் இருக்கி்றது.

ஆர்கானிக் எை நிமைத்து நாம் 
வாஙகும் ஒரு மபாருளில் எந்த லவதியும் 
நச்சுப்மபாருளும் இல்மே எை நம்மால் 
எப்படி மசால்ே இைலும்? உற்பத்தி மசய்து 
ைாமரயும் ஏமாற்்றாமல் விற்பமை மசய்யும் 
நபருக்கு கூ்ட அ்தமை காண்பது கடிைம். 
விவசாைப் மபாருடகளில் லவதி 
மபாருடகள மசைற்மகைாக மகாடுத்்தால் 
மடடுலம வரும் என்று கூ்ற இைோது. 
அந்த வமகயில் ஆர்கானிக் அல்ேது 

இைற்மக மபாருடகள என்்றால் 
முழுவதுலம கேப்ப்டமற்்றமவ என்று 
நம்புவது சரிைன்று. ஆர்கானிக் 
விவசாைத்தில் ஒரு மசடிக்கு எல்ோ 
வமகைாை சத்துக்களும் கிம்டக்கி்ற்தா 
என்்றால் உறுதிைாக கூ்ற இைோது. 
இைற்மக விவசாைத்திலும் லவதி 
விவசாைத்திலும் அல்த நிமே ்தான்.

எைலவ சா்தார்ணமாக விவசாைம் 
மசய்யும் எந்த ஒரு விவசாைத்ம்தலைா, 
விவசாயிமைலைா, அரசாஙகத்ம்தலைா, 
மைபிரிடகம்ளலைா  கும்ற மசால்வம்த 
விடுத்து இைன்்றால் இைற்மக, 
இல்மேலைல் ஆர்கானிக், அதுவும் 
இைோம்தன்்றவன் முைற்சிகம்ள 
ம்தா்டரடடும். மக்கள ம்தாமக கும்றை 
லகாருலவாம். ்தரமாை ஆர்கானிக் 
கண்்டறிநது வ்ளமாை வாழ்விமை 
லபணுஙகள.

கட்டுரையாளர

ச�ாறியாளர சி.ைத்தின்ேல், 
முதுகமே ம்தாழில்நுடப மா்ணவர்  

(பண்ம்ண இைநதிரவிைல் மற்றும் சக்தி மபாறியிைல்),  
லகர்ள லவ்ளாண் பல்கமேக்கழகம். மின்ைஞ்சல்: 

rathinavelesr@gmail.com 
ம்தா்டர்பு எண்: 9715536119.
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தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர் வட்டம் 
சிடலிங என்்ற மமேப் பகுதியில் 

வைப் பகுதிக்கு அருகில் சுமார் 60 
ஏக்கர் நிேப்பரப்பில் இைற்மக விவசாைம் 
மசய்யும் ்தம்பதிகம்ளப் பார்த்து மிகவும் 
ஆச்சரிைப்படல்டன். சிஙகப்பூரில் 18 
ஆண்டுகள இருநது அஙலக குடி 
உரிமமயும் மபற்று உைர்ப்தவியில் 
இருநது, வாழ்க்மக ந்டத்தி வந்த திரு. 
கல்ணசன் மற்றும் அவரது மமைவிைாை 
திருமதி. விமோ ல்தவி ்தஙக்ளது 
குடியுரிமமமை அஙலக ஒப்பம்டத்துவிடடு 
்தஙக்ளது கோச்சாரத்ம்தயும் 
பண்பாடம்டயும் ்தஙக்ளது 
குழநம்தகளுக்கு ம்தரிவிக்க மீண்டும் 
்தமிழ்நாடு வநது அதுவும் இைற்மக 
சூழலில் மிகுந்த சிடலிங என்்ற 
மமேப்பகுதியில் 60 ஏக்கரில் இைற்மக 
விவசாைம் மசய்வம்த பார்க்கும்லபாது, 
சிஙகப்பூரில் கிம்டக்கப் மபற்்ற 
ஊதிைத்ம்த எல்ோம் இஙகு மண்ணில் 
லபாடடு அதுவும் இைற்மக விவசாைம் 
மசய்ை மைம் வந்தம்த பார்க்கும் மபாழுது 
இவர்கம்ள பாராட்டாமல் இருக்க 

முடிைவில்மே .

இந்த 60 ஏக்கரில் அமைத்து 
வமகைாை பணிகம்ளயும் கி்ணறு மற்றும் 
மசாடடு நீர் பாசைம் அமமத்்தல், 
மரக்கன்றுகள மவத்்தல், பணிக்குத் 
ல்தமவைாை அடிப்பம்ட ்த்ளஙகம்ள 
அமமக்க இவர்கள சம்பாதித்்த அமைத்து 
ப்ணத்ம்தயும் இதிலேலை மு்தோகப் 
லபாடடு விட்டார்கள. ்தற்மபாழுது இவரது 
கரும்புக் ல்தாட்டத்ம்த பார்க்கும்மபாழுது 
பச்மசப் பலசமேன்று இருக்கி்றது.

பத்து ஏக்கரில் இைற்மக மும்றயில் 
அதுவும் மூ்டாக்கு மும்றயில் கரும்பு 
பயிர் சாகுபடி மசய்திருக்கி்றார். 
அதிகபடசமாக ஒரு ஏக்கரில் 60 லிருநது 
70 ்டன் கரும்பு உற்பத்தி மசய்கி்றார். 
உற்பத்தி மசய்்த கரும்மப மில்லுக்கு 
லபா்டாமல் ்தாலை நாடடு சர்க்கமர 17 
்டன் ்தைார் மசய்து இைற்மக மும்றயில் 
சுண்்ணாம்பு மடடும் லபாடடு சர்க்கமரமை 
்தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ்தைது 
நண்பர்களுக்கு பார்சல் அனுப்பி 
வருகி்றார்.

இயற்் விவசகாயத்தில் வவளுத்து 
வகாங்கும் சிங்்ப்பூர தம்்பதி்ள்

புது்ம
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இருபது ஏக்கரில் மா சாகுபடியும் 
அருகில் இருக்கும் பத்து ஏக்கரில் 
மலகாகனி என்்ற ல்தக்கு மரத்ம்தயும் 
நடடு, அதுவும் நான்மகநது ஆண்டுகள 
ஆகிவிட்டது. ்தற்லபாது நன்கு வ்ளர்நது 

விம்ளச்சலுக்குத் ்தைாராக இருக்கி்றது. 
இவர் கரும்பு ல்தாட்டத்தில் மூ்டாக்கு 
மும்றமைப் பைன்படுத்துகி்றார். 
லசாமகமை அழிப்பதில்மே அ்தமை 
அப்படிலை கரும்பு ல்தாட்டத்தில் மூ்டாக்கு 
மும்றயில் லபாடடுவிடுகி்றார். இ்தைால் 
இவரது கரும்பு ல்தாட்டம் எப்லபாதும் 
ஈரப்ப்தத்து்டன் இருக்கி்றது. ஆகலவ 15 
நாடகளுக்கு ஒரு மும்ற மசாடடு நீர் 
பாசைம் அளிக்கி்றார் .

அல்த சமைத்தில் அந்த மூ்டாக்கும் 
மூேம் 7 ்டன் இைற்மக உரமும் 
கிம்டத்துவிடுகி்றது. லமலும் நிேத்திற்கு 
ல்தமவைாை அலசாஸ்மபரில்ேம், 
பாஸ்லபா பாக்டீரிைா சூல்டாலமாைஸ், 
இமவகளின் வித்துக்கம்ள 
வாஙகிக்மகாண்டு வநது அ்தமை ்தாலை 
உற்பத்தி மசய்து மகாளகி்றார். இ்தைால் 
இவர் உயிர் உரம் மவளிலை 
வாஙகுவதில்மே அந்த மசேமவயும் 
கும்றத்து விடுகி்றார். இ்தற்மகன்று ்தனி 
ஆய்வுக்கூ்டம் லபான்்ற அமமப்பும் 
மவத்திருக்கி்றார். இவரது நிேத்தில் 14 
நாடடு மாடுகள, 50 ஆடுகள, லகாழி, 
வாத்து எை ஒரு கால்நம்டக் கூட்டம் 
இருநதுமகாண்ல்ட இருக்கி்றது.
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 இ்தற்குத் ல்தமவைாை தீனிகள 
இவரது ல்தாட்டத்திலிருநது 
கிம்டத்துவிடுகின்்றை.  இவர் குறிப்பாக 
கரும்பு ல்தாட்டத்திற்கு க்டமே 
புண்்ணாக்கு, அமிர்்தக்கமரசல், மீன் 
அமிேம், ஆம்ணக்கு புண்்ணாக்கு, 
லவப்பம் புண்்ணாக்கு எை மா்தம் 
ஒருமும்ற மாறி மாறி மகாடுத்து 
வருகி்றார். இ்தைால் இவரது ல்தாட்டம் 
வ்றடசிமை நன்கு ்தாஙகி வருகி்றது. 

60 ஏக்கரிலும் மசாடடு நீர் பாய்கி்றது.

லமலும் பாக்கு ல்தாப்பில் வாமழ 
மற்றும் மி்ளகு ஊடுபயிராக லமற்மகாள்ள 
இருக்கி்றார்.

இந்த ்தம்பதிகம்ள ம்தா்டர்பு 
மகாள்ள லவண்டுமமன்்றால் 
9865930662 என்்ற எண்ணில் 
உஙக்ளது ஐைஙகம்ள லகளுஙகள பதில் 
கண்டிப்பாக கிம்டக்கும்.

கட்டுரையாளர

என்.மது�ாலன், 
லவ்ளாண் தும்ண இைக்குைர் (ஒய்வு),  
்தர்மபுரி மாவட்டம். 

ம்தா்டர்புக்கு: 9751506521.
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• ்தற்லபாம்தை சூழலில் நாலைா 
ம்தாழில்நுடபத்தின் பைன்பாடுகள 
லவ்ளாண்மமயில் அதிகரித்து 
வருகி்றது.

• நாலைா ம்தாழில்நுடபம் நாலைா 
அ்ளவில் விஷைத்ம்த மகைாளுகி்றது.

• நாலைா மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டரில் 
பில்லிைனில் ஒரு பஙகு 10-9  
ஆகும்.

• கிராஃமபட நாலைா துகள வடிவில் 
உள்ள கார்பன்–பயிருக்கு 
நிமேைாை வ்ளர்ச்சிமையும் 

விம்ளச்சமே அதிகரிக்கும்.
• ்தாவரஙகம்ளப் பாதுகாக்கும், 

்தாவர வ்ளர்ச்சிமை கண்காணிக்கும் 
மற்றும் லநாய்கம்ள கண்்டறிைவும் 
விவசாை ்தைாரிப்புகளில் நாலைா 
ம்தாழில்நுடபம் பைன்படுத்்த 
படுகி்றது.
வ்ளர்நது வரும் விவசாை 

ம்தாழில்நுடபத்தில் MYRADA என்னும் 
ம்தாண்டு நிறுவைம் மற்றும் ஹிநதுஸ்்தான் 
யுனிமேவர் பவுண்ல்டஷன் (Hindustan 
Unilever foundation) இம்ணநது 

அதி் லகா்பம் தரும் �காநைகா வதகாழில்நுட்்பம்

புது்ம
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ந்டத்தும் நீர் லமோண்மமமை தி்றம்ப்ட 
மசைல்படுத்து்தல் திட்டம் ஓசூர் மற்றும் 
புதுச்லசரியில் நம்டமபற்றுக் மகாண்டு 
இருக்கி்றது. ஓசூர் பகுதியில் பூக்கள 
மற்றும் காய்கறிகளின் விம்ளச்சல் 
அதிகம். இந்த நிறுவைம் ஓசூரில் 13 
கிராமஙகளில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 
லமற்கண்்ட திட்டத்தின் மூேம் அதில் 
உள்ள மசைல்பாடுகளில் ஒன்்றாை 
NMPS (Nanometer particle size) 
மருநது ம்தளிப்பு பற்றி விவசாயிகளுக்கு 
பயிற்சி அளித்து மற்றும் சரிைாை 
இம்டமவளியில் மருநது ம்தளிப்பு மசய்ை 
மவத்து அதிக மகசூல் மப்ற 
மவத்திருக்கி்றது. இந்த நாலைா 
ம்தாழில்நுடத்தின் மூேம் உருவாை 
NMPS- NanoPhos Agri, NanoCal 
Agri, NanoPUFA Agri, NanoKopsil 
Agri மற்றும் NanoMins Agri  
மபாருடகளில் மசடிகளுக்கு ல்தமவைாை 
18 மூேக்கூறுகளில் பாஸ்பரஸ் (P), 
கால்சிைம் (Ca), துத்்தநாகம் (Zn), 
இரும்பு (Fe),  காப்பர் (Cu), மாஙகனிஷ 
(Mn), மபாட்டாசிைம் (K), மமக்னிசிைம் 
(Mg), லபாரான் (B), சிலிகான் (Si), 
மாலிப்டிைம் (Mo),சல்பர் (S), சில்வர் 
(Ag) லபான்்ற ்தனிமஙகம்ள 
முக்கிைத்துவமாக மகாண்டுள்ளது. 

இமவ அமைத்தும் சரிைாை மும்றயில் 
சரிைாை லநரத்தில் மகாடுத்்த்தன் 
விம்ளவு என்ை என்று இஙகு காண்லபாம்.

 ஐைா வ்ணக்கம், என் மபைர் 
மெைராஜ் மிக்கிைாேப்பா. நான் 
ம்தமகாண்்டபளளி கிராமத்தில் வசித்து 
வருகில்றன்.  நான் க்டந்த 5 ஆண்டு 
காேமாக எைது நிேத்தில் லராொ பூக்கள 
சாகுபடி மசய்து வருகில்றன். ்தற்லபாது 
மூன்று மா்தஙகளுக்கு முன்பு MYRADA 
ம்தாண்டு நிறுவைத்திலிருநது நாலைா 
ம்தாழில்நுடபம் என்னும் ்தனிம 
மூேக்கூறுகள மருநது ம்தளிப்பு பற்றி 
பயிற்சி அளித்்தைர். ஆரம்பத்தில் எைக்கு 
இ்தன் மீது சநல்தகம் வந்தது இவர்கள 
கூறுவம்தல்ோம் உண்மமைா? என்று, 
இருப்பினும் இம்த எைது லராொ 
ல்தாட்டத்திற்கு ம்தளிப்பு மசய்ல்தன். 
மு்தல் ம்தளிப்பில் 15 நாடகளுக்கு பி்றகு 
புதிை துளிர்கள வ்ளர ஆரம்பித்்தை 
எைக்கு ஆச்சரிைமாக இருந்தது. 
இரண்்டாம் ம்தளிப்பில் 15 நாடகளுக்கு 
பி்றகு புதிை மமாடடுகள மபருக 
ஆரம்பித்்தை.  மூன்்றாம் ம்தளிப்பின் 
15 நாடகளுக்கு பி்றகு நல்ே எம்டக் 
மகாண்்ட பூக்கம்ள என்ைால் பார்க்க 
முடிந்தது. 
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இந்த நாலைா ம்தாழில்நுடபத்தின் 
மருநது ம்தளிப்பு மசய்்த ல்தாட்டத்தில் 
அதிக எம்ட உள்ள ்தரமாை பூக்கள 
கிம்டத்்தது என்னும்டை மற்ம்றாரு 
ல்தாட்டத்ம்த மவத்து பார்க்மகயில். 
்தற்லபாது நான் அதிக எம்டக்மகாண்்ட 
்தரமாை பூக்கம்ள திைமும் சநல்தாசமாக 
சநம்தக்கு அனுப்பி மவக்கில்றன். இமவ 

மடடுமின்றி இந்த நாலைா 
ம்தாழில்நுடபத்ம்த எைது ஊரில் உள்ள 
மற்்ற விவசாயிகளுக்கு பரிநதுமர 
மசய்துளல்ளன்.

கூடு்தல் மசேவு/ 
ஏக்கர்

Rs.4080/- 
(மூன்று 
ம்தளிப்பு)

 கூடு்தல் மகசூல்/
ஏக்கர்

120 kg/ 
மா்தம்

கூடு்தல் வருமாைம்/
ஏக்கர்

Rs.7200/ 
மா்தம்

இந்த கடடுமரயில் குறிப்பிடடுள்ள  
நாலைா ம்தாழில்நுடபத்ம்த பைன்படுத்தி 
மற்்ற விவசாயிகளும் பைன் மப்றோம்.

கட்டுரையாளர

எம். சிேெகதி, 
உழவிைோ்ளர், மமரா்டா ம்தாண்டு நிறுவைம். 

மின்ைஞ்சல்: 

msivasakthi1996@gmail.com 

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.
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நம் நாடடில் அதிகரித்து வரும் 
மக்களம்தாமகக்கு ஏற்ப உ்ணவு 

்தானிைஙகள உற்பத்திமை மபருக்க 
லவண்டும் என்பது நம்மும்டை இன்ம்றை 
அவசிைத் ல்தமவைாக இருக்கி்றது. இந்த 
ஆண்டு அதிகமாை மமழப்மபாழிவு 
இருந்தாலும் க்டந்த சிே ஆண்டுக்ளாக 
சரிவர பருவமமழ இல்ோ்த கார்ணத்்தால் 
காவிரி கம்டமம்டப் பகுதிக்ளாை 
க்டலூர் மற்றும் நாகப்படடிைம் 
மாவட்டஙகளில் முக்கிை பயிராை 
மநல்லின் உற்பத்தி கும்றநதிருக்கி்றது. 
எைலவ வ்றடசி மற்றும் உ்ணவு 
பற்்றாக்கும்றமை சரிமசய்ை கும்றந்த 
மு்தலீடு மற்றும் கும்றந்த ்தண்ணீரில் 
அதிக மகசூல் மப்ற வழிவமக மசய்யும் 
மும்றலை திருநதிை மநல் சாகுபடி (SRI-
System Of Rice Intensification) 
மும்ற ஆகும். இ்தமை மசம்மம மநல் 
சாகுபடி என்றும் ஒற்ம்ற நாற்று ந்டவு 
என்றும் கூறுகின்ல்றாம். இ்தன் ்தாைகம் 
ம்டகாஸ்கர் என்று பல்லவறு புத்்தகஙகள 
கூறிைாலும் இந்த மும்றைாைது 1906-
ம் ஆண்டு ்தமிழ்நாடடின் ்தஞ்சாவூரில் 
பின்பற்்றப்பட்ட்தாகவும் பின்பு இந்த 
மும்ற இஙகிருநது லமற்கு வஙகா்ள 
மாநிேத்திற்கு பரவிை்தாகவும் 1912-ம் 
ஆண்டு வஙகா்ள மமாழியில் மவளிைாை 
வாரஇ்தழ் ஒன்றில் 
குறிப்பி்டப்படடிருக்கி்றது. ஆக நமக்கு 
புதுமமைாை மும்ற இல்மே. 

இம்மும்றைாைது நம் முன்லைார்க்ளால் 
100 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப 
பின்பற்்றப்பட்டது ஆகும். இந்த மும்றயில் 
மநல் சாகுபடி மசய்வ்தற்கு ல்தமவைாை 
மும்றகம்ள இஙலக காண்லபாம்.

ஒற்ம்ற ே்டவு வேல் சாகுபடி 
மும்றயால் ஏற்படும் பயனகள்:

ஒன்று அல்ேது இரண்டு நாற்று 
மும்றயில் நடும்லபாது மநற்பயிரில் அதிக 
லவர் வ்ளர்ச்சி இருக்கும். சூரிைஔி 
மநற்பயிர்களுக்கு எளி்தாக கிம்டக்கும். 
நிம்றை தூர் மவடித்து அதிக கதிர்கள 
கிம்டக்கும். பூச்சித் ்தாக்கு்தல் கும்றயும். 
குறிப்பாக புமகைான் பூச்சித் ்தாக்கு்தல் 
அ்றலவ இருக்காது. எந்த சூழலிலும் 
பயிர் கீலழ சாைாது. அதிக கதிர்களும், 
கதிர்களில் அதிக மநல்மணிகளும் 
கிம்டப்ப்தால் விம்ளச்சல் அதிகரித்து 
விவசாயிகளுக்கு ோபமும் அதிகரிக்கும். 
லமலும் விம்தச் மசேவு, நாற்்றஙகால் 
்தைார்படுத்தும் மசேவு, ந்டவு மசேவு, 
கம்ளமைடுக்கும் மசேவு, உரம், 
பூச்சிக்மகால்லிகள வாஙகும் மசேவு 
எை எல்ோவி்த மசேவுகளும் மிகக் 
கணிசமாகக் கும்றகின்்றை. கம்ள 
எடுத்்தலும் மிக எளிது. நன்கு இம்டமவளி 
இருப்ப்தால் எலித் ம்தால்மே இருக்காது. 
அவவாறு எலி இருந்தாலும், பாம்புகள 
அவற்ம்ற துரத்திப் பிடிப்ப்தற்கு வசதிைாக 
நல்ே இ்டவசதி இருப்ப்தால் எலிகளின் 

திருந்திய வ�ல் சகாகு்படி 
மு்ை 

வதகாழில்நுட்்பங்்ள்

சகாகு்படி
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மபருக்கம் கடடுப்படுத்்தப்படும். இவவாறு 
ஒற்ம்ற நாற்று ந்டவு மும்றயில் ஏரா்ளமாை 
பைன்கள உள்ளை.

ோற்்றஙகால் தயார் வசயயும் மும்ற: 
விம்தத் ல்தமவ: 3 கிலோ/ ஏக்கர். 

ஒரு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ விம்தமநல் 
என்்ற க்ணக்கில் ்தரமாை விம்தகம்ளத் 
ல்தர்வு மசய்து, ஒரு கிலோ விம்தக்கு 
2 கிராம் என்்ற க்ணக்கில் சூல்டாலமாைஸ், 
அலசாஸ்மபரில்ேம் ஆகிைவற்ம்ற கேநது 
சாக்கில் இடடுக்கடடிக் மகாள்ள 
லவண்டும்.  பி்றகு நீரில் 12 மணி லநரம் 
ஊ்றமவத்து, மவளியில் எடுத்து 20 
மணிலநரம் இருட்டாை இ்டத்தில் மவக்க 
லவண்டும். ஒரு ஏக்கர் ந்டவு மசய்ை 
ஒரு மசன்ட அ்ளவு நாற்்றஙகால் 
ல்தமவப்படும். பாலிதின் விரிப்புகள 
அல்ேது உரசாக்குகம்ள பைன்படுத்தி 
பாய் நாற்்றஙகால் அமமத்து அதில் மண் 
அல்ேது ம்ணல் மற்றும் எரு ஆகிைவற்ம்ற 
2:1 ச்தவிகி்தத்தில் ்தண்ணீர் குழத்து 
பரப்பிவி்ட லவண்டும்.பின்பு நாம் ்தைார் 
நிமேயில் மவத்துள்ள மும்ளப்பு வந்த 

விம்தமநல்மே தூவி வி்ட லவண்டும்.
பின்பு மவக்லகாமே லமலே பரப்பி 
பூவாளிைால் ்தண்ணீர் ம்தளிக்க 
லவண்டும். மூன்று நாடகளுக்கு பி்றகு 
மவக்லகாமே எடுத்துவிடடு ம்தா்டர்நது 
நீர் ம்தளிக்க லவண்டும். நாற்றுகள 17 
நாடகளில் ந்டவுக்கு ்தைாராகிவிடும்.

 சாகுபடி மும்றகள்:
நாம் இந்தமும்றக்கும் வழக்கமாக 

்தைார் மசய்வது லபாேலவ நிேத்ம்த 
்தைார் மசய்ை லவண்டும். அடியுரமாக 
5 ்டன் ம்தாழுவுரம் இ்ட லவண்டும். ந்டவு 
மசய்வ்தற்கு முன்பு வைமே நன்கு 
சமப்படுத்்த லவண்டும். 25 மச.மீ × 
25 மச.மீ என்்ற இம்டமவளியில் நாற்ம்ற 
ந்டவு மசய்ைோம். மநல் ந்டவு 
இைந்தரம்தக் மகாண்டு இைநதிர ந்டவும் 
மசய்ைோம். 15 மற்றும் 30-ம் நாடகளில் 
லகாலைா வீ்டர் அல்ேது பவர் வீ்டர் மூேம் 
கம்ளகம்ள லசற்றில் அழுத்திவி்ட 
லவண்டும். கம்ளகம்ள வைலிலே 
அழுத்திவிடுவ்தால் இமவ நன்கு மக்கி 
நுண்ணுயிர் மபருக்கமும் ஊக்குவிக்கப் 
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படுகின்்றை. ்தண்ணீமரப் மபாருத்்தமடடில் 
காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் மும்றமை 
பின்பற்்ற லவண்டும். அ்தாவது மண் 
ஓர்ளவு காய்நது மவடிப்பு விடும்  லபாது 
்தான் ்தண்ணீர் பாய்ச்ச லவண்டும். 
அப்லபாது ்தான் லவரின் வ்ளர்ச்சி 
அதிகமாக இருக்கும். அ்தைால் மகசூலும் 
அதிகரிக்கும்.

 உர சைோண்மை:
ஏக்கருக்கு 4 பாக்மகட 

அலசாஸ்மபரில்ேம் மற்றும் பாஸ்லபா 
பாக்டீரிைாமவ நன்கு மக்கிை எருவு்டன் 
கேநது இ்டோம். கம்டசிைாக மநல் 
ந்டவின் லபாது நுண்்ணாட்டக் கேமவ 
5 கிலோ இ்ட லவண்டும். 

மண் பரிலசா்தமைக்கு ஏற்ப 
ல்தமவ அறிநது உரமி்டோம் அல்ேது 
கும்றந்த நாடகள வைதும்டை 
ரகஙகளுக்கு 120:40:40 (N:P:K) 
என்்ற விகி்தத்திலும் மத்திை மற்றும் 
நீண்்ட நாடகள வைதும்டை ரகஙகளுக்கு 
150:50:50 (N:P:K) என்்ற 
விகி்தத்திலும்  மகாடுக்கோம். ந்டவுக்கு 
முன்பு முழு அ்ளவு மணிசத்தும் 
பாதிை்ளவு ்தமழ மற்றும் சாம்பல் 
சத்துகம்ள அடியுரமாக இ்டலவண்டும். 
மீதியுள்ள அ்ளமவ லமலுரமாக இ்டோம். 

பூச்சி சைோண்மை:
மூலிமகப்பூச்சி விரடடிகம்ளயும், 

இைக்கவர்ச்சிப் மபாறிமையும், 
வி்ளக்குப்மபாறிமையும் பைன்படுத்தி 
பூச்சிகம்ள விரட்டோம். இமேசுருடடுப்புழு 
மற்றும் குருத்துப்பூச்சி ஆகிைவற்றின் 
்தாக்கு்தமேத் ்தடுக்க 40-ம் நாளில் 
இருநது 15 நாடகள இம்டமவளியில் 
மூன்று மும்ற "டிமரக்லகாகிரமா 
ெப்பானிக்கம்" என்்ற முடம்ட 
ஒடடுண்ணிமை ஏக்கருக்கு 3 சி.சி 
என்்ற அ்ளவில் கடடிவி்ட லவண்டும்.
கூ்டலவ மாமே லநரத்தில் ஒரு மணி 
லநரம் வி்ளக்குப்மபாறி அமமக்க 
லவண்டும். இ்தன்மூேம் பூச்சித் ்தாக்கு்தல் 
கும்றவாக இருக்கும். பூச்சி மற்றும் 
லநாய் ்தாக்கு்தல் அதிகமாக இருக்கும் 
படசத்தில் ல்தமவைாை பூச்சி மகால்லி 
மற்றும் பூஞ்சா்ணக் மகால்லி மருநதுகம்ள 
ம்தளிக்கோம்.

அறுெம்ட:
 மநற்பயிரின் வைதிமைப் மபாருத்து 

அறுவம்டக்கு 10 நாடகளுக்கு முன்லப 
லமலும்  பாய்ச்சுவம்த நிறுத்்த லவண்டும்.

இந்தமும்றயில் சாகுபடி மசய்வ்தன் 
மூேம் கும்றந்த ்தண்ணீர் மசேவில் 20 
ச்தவீ்தம் மு்தல் 60 ச்தவீ்தம் வமர 
மகசூமே அதிகரிக்கோம்.

கட்டுரையாளரகள்

மு. செயைாஜ், 
முமைவர் பட்டப்படிப்பு மா்ணவர், உழவிைல் தும்ற,  

்தமிழ்நாடு லவ்ளாண்மமப் பல்கமேக்கழகம், லகாமவ.  
மின்ைஞ்சல்: jayarajm96@gmail.com  

ம்தா்டர்பு எண்: 8220851572.

முரனேர �. சிேெகதி்ேலன்,
உ்தவிப் லபராசிரிைர், லவ்ளாண் நுண்ணுயிரியிைல் தும்ற,  

அண்்ணாமமேப் பல்கமேக்கழகம், சி்தம்பரம். 
மின்ைஞ்சல்: plantdoctorsiva@yahoo.com
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இவ்வருடம் க�ொர�ொனொ என்ற 

கெருநகதொற்று நம்்மை கதொடர்நது நம் 

ெணி�்ை கெய்யவிடொமைல் து�த்தி ்வருகி்றது. 

ஆனொல் அரத ெமை்யம் நம்்மையும், நம் 

குடும்ெத்தின்�யும் �ொபெொற்றிகக�ொள்வரதொடு  

கதொற்று நம்்மை கதொற்்றொமைல் இருக�வும் 

ரெொ�ொடர்வண்டியுளைது. எனர்வ மி�க�்வனமைொ� 

நொம் இருக�ர்வண்டி்யது மி� அ்வசி்யமைொகி்றது. 

அரத ெமை்யம் நம் உடலின ரநொய எதிர்பபுசெகதி்்ய 

அதி�ரிக�வும் ர்வண்டியுளைது. க�ொர�ொனொ 

கெருநகதொற்று ்யொருகக�ல்்ொம் விடடமின டி  

கு்்ற்வொ� உளைரதொ அ்வர்�ளுகக�ல்்ொம் 

எளிதில் கதொற்றிகக�ொள்வதொ� ஆயவு�ள 

கதரிவிககி்றது. விடடமின டி மி� எளிதொ� 

சூரி்ய  ஒளி ்வழிர்ய கி்டககி்றது. அரத ெமை்யம் 

உ்கில் பி்ற நொடு�ளில் இல்்ொத அைவு எல்்ொ 

�ொ்ங�ளிலும் நமைககு சூரி்ய ஒளி அதி�மைொ� 

கி்டககி்றது.  எனர்வ 11 மைணி முதல் 12.30 

மைணிககுள முடிநத அைவு 15 முதல் 30 நிமிடம் 

க்வயிலில் ்வ� விடடமின டி்்ய நம் உடலில் 

ரெ�ரிக�்ொம். இபெடி கதொடர்நது கெய்வதன 

மூ்ம் உங�ள உடல் ந்ம் ரமைலும் ரமைம்ெடும். 

ஒவக்வொரு ர்வ்ை ெசியின ரெொதும் வி்வெொ்யம் 

எனறும் மைக�ளின ரத்்வ,  வி்வெொ்யம் கெயயும் 

மைக�ளுககு நவீன �ொ் ்வைர்சசி�ள, குறிபபு�ள 

ரெொன்ற்வற்றின உதவி ரத்்வ. 

உ்�ரமை த�்வல்�ளின அடிபெ்டயில் தங�்ை 

�டட்மைத்துகக�ொண்டு ்வரும்ரெொது 

வி்வெொ்யத்து்்றயிலும் த�்வல்�ளின �டட்மைபபு 

வி்வெொயி�ளுககு மி�த் ரத்்வ்யொ� உளைது. 

எனர்வதொன  2012 ல் வி்வெொ்யம் ெொர்நத 

த�்வல்�்ை க�ொடுபெதற்�ொ� அகரிெகதி 

்வழி்யொ� ெல்ர்வறு கெ்யல்ெொடு�ளில் நொங�ள 

கதொடர்நது முதலீடு கெயது ்வருகினர்றொம், 

2012ல் முதன முதலில் வி்வெொ்யத்திற்�ொ� 

நொங�ள உரு்வொககி்ய கெ்யலி்யொன google 

play store     ல் முதல் வி்வெொ்ய கெ்யலி 

https://nrj j8 .app.goo.gl/6SuK 

க�ொர�ொனொ �ொ்த்தில் ஆ�ம்பிக�பெடட 

அகரிெகதி மினனிதழ் 31 இத்ை 

க்வளியிடடுளைது, ஒவக்வொரு இதழ்�ளின 

அடிபெ்டயில்  எங�ளுககு அனுபபும் 

மைறுகமைொழி�ள மி�வும் ெ்யனுளை்்வ்யொ� 

இருககி்றது, இநத இதழ்�ளுக�ொன ெணி எனெது 

ெொத�ொணமைொனது அல் ,் அதில் ெ் குழுக�ளின 

ெணி இருககி்றது. ்வடி்வ்மைபபு குழு, அகரிெகதி 

ஆசிரி்யர் குழு, ெமூ� ெ�பபு்�ககுழு, இ்ண்ய 

தை ெ�ொமைரிபபுககுழு என ஒவக்வொரு்வரும் 

இதழின பினனணியில் 20 ரெரின உ்ைபபு 

பினபு்த்தில் இருககி்றது எனர்வ இனனமும் 

அதி� மைக�்ைச கென்ற்ட்ய  நொங�ள 

ெணி்யொற்றி ்வருகினர்றொம். 

நொங�ள  இனனமும் ஊக�த்துடன கெ்யல்ெட 

அகரிெகதி உங�ளுககு ஏன ர்வண்டும், 

உங�ளுககு எபெடிக்யல்்ொம் அகரிெகதி 

ெ்யனளிககி்றது, எனறு ஒரு ெதி்்வ அல்்து 

உங�ள உங�ள  �ருத்்த எங�ளுககு 

அனுபபுங�ள.

அனபு்டன

வசல்ெமுரளி

அன்புள்்ள அக்ரிசக்தி வகாச்ர்ளுக்கு... 
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்டந்த மின்ைதழுக்்காை வகாச்ர்ளின் ்ருத்துக்்ள்

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!

்தஙகளும்டை அக்ரிசக்தி 
மின்னி்தமழத் ம்தா்டர்நது படித்து 

வருகில்றன். அச்சு இ்தழ் 
மவளியி்டப்படடுள்ள மசய்தி 
மகிழ்ச்சிைளிக்கி்றது. அச்சு இ்தழிலிலும் 

விவசாயிகளுக்கு ல்தமவைாை 
கடடுமரகம்ள ம்தா்டர்நது மகாடுஙகள. 
இ்தழ் மமன்லமலும் சி்றக்க என்னும்டை 
வாழ்த்துகள.   

-பிரபாகரன, சகாமெ.



28இதழ் - 33, மாசி

்காரடூன் வழி நவ்ளகாண்ம
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வசா. ஹரிஹரன
இளநிமே செளாண்மை இறுதியாண்டு ைாணெர், அண்ணாைமேப் பல்கமேக்கழகம். 

மினைஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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�ரைப�ாளர: ல.மீனா, 
உ்தவிப் லபராசிரிைர் (சுற்றுச்சூழல் அறிவிைல்), 

ஆர்.வி.எஸ் பத்மாவதி ல்தாட்டக்கமேக் கல்லூரி, திண்டுக்கல். 
மின்ைஞ்சல்: l.meena2795@gmail.com
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ல.மீைகா
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வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்
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அக் ரி ச க் தி யி ன் க ்ட ந ்த 

மின்னி்தழ்கள பல்லவறு 

்தரப்பட்ட வாசகர்களி்டம் மசன்று 

லசர்நதுள்ளது. அக்ரிசக்தி 

மின்னி்தழ் துவஙகி 32 இ்தழ்கம்ள 

மவற்றிகரமாக க்டநதுள்ளது. 

விவசாைம் இம்ணை்த்ளம் மற்றும் 

விவசாைம் மசைலி துவஙகி ஆறு 

ஆண்டு காேம் முடிநது ஏழாம் 

ஆண்டில் அடி எடுத்து 

மவத்திருக்கில்றாம். ம்தா்டர்நது 

எஙகம்ள லமம்படுத்திக் மகாள்ள 

உறுதும்ணைாய் உள்ள வாசகர்கள 

மற்றும் பைைா்ளர்களுக்கு நன்றி. 

உஙகளும்டை சநல்தகஙகம்ள 

எஙகளின் முகப்பக்கம் அல்ேது 

மின்ைஞ்சல் அல்ேது அமேலபசி 

வாயிோகவும் லகடகோம், 

சநல்தகஙகளுக்கு லவ்ளாண் 

வல்லுநர்களி்டம் பதில் மபற்று 

தீர்வுகம்ள வழஙகுகில்றாம்.

ஒவமவாரு ்தமிழ் மா்தத்தின் 
இரண்்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
மவளளிகிழமம காமே 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org என்்ற 
எஙக்ளது இம்ணை்த்ளத்திலும் 
மற்றும் விவசாைம் மசைலியிலும் 

மின்னி்தமழ மவளியிடுகின்ல்றாம். 
எைலவ எஙக்ளது மசைலிமை 
்தரவி்றக்கம் மசய்து மவத்திருந்தால் 
அதுலவ உஙகளுக்கு இ்தழ் 
மவளிைாவம்தயும் மற்்ற 
லவ்ளாண்மம சார்ந்த 
மசய்திகம்ளயும் அறிவிப்பில் 
காடடும். இ்தன்மூேம் நீஙகள 
எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்தமழ 
படிக்க மற்றும் பின்பற்்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், லவ்ளாண் 
மா்ணவர்களும், விஞ்ஞானிகளும், 
லபராசிரிைர்களும், லவ்ளாண் 
ம்தாழில் முமைலவார்களும் 
ம்தா்டர்நது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தஙகளும்டை கருத்துக்கள, 
கடடுமரகள மற்றும் வி்ளம்பரஙகம்ள 
வழஙகி எஙகம்ள 
லமம்படுத்திக்மகாள்ள உ்தவுமாறு 
லகடடுக்மகாளகில்றன்.

ஆசிரியர ்பக்்ம்

- சி்றப்பாசிரிைர், அக்ரி சக்தி.


