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கேரளாவில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுேள் 
பிரசசிறைேளுக்கு புதிய முறையில் தீர்வுேள்

கோள்ளு - உ்டல்்நலம் கபண 
ஓர் வரப்பிர்சாதம்

அஙேேப் பூசசி கேலாணறே

http://www.vivasayam.org/
https://agrisakthi.com/
tel:+919940764680
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நமது நாடு உணவு உற்பத்தியில் 
தன்னிறைவு (Self-sufficiency) 

அறைந்து காணப்படைாலும், உலக 
அளவில் அதிகளவில் ஊடைச்சத்து 
குறை்பாடுகள் (Malnutrition) 
ககாணை குழந்றதகள் மறறும் 
க்பணகறளக் ககாணை நாைாகவே 
உள்ளது.  குறிப்பாக ேருமானம் குறைந்த 
பிரிவினர் (Low-income groups) 
மறறும் ்சமூகத்தில் மிகவும் தாழத்தப்படை, 
்பழங்குடியின மக்களிைம் இது அதிக 
அளவில் காணப்படுகிைது.  இத்தறகய 
நறைமுறை சூழல் எதிகாலத்தில் நமது 
நாடடின் மனித ேள (Human resource) 
ேளர்சசிறய கடுறமயாக ்பாதிக்கச 
க்சய்யும் சூழல் நிலவுகிைது.  தறவ்பாது 
வகரள மாநிலத்தின் வகாடடூர் (Kottoor) 
கிராம ்பஞ்சாயத்து ்சார்பில் வேளாண 
அறிவியல் றமயத்துைன் (Krishi 
Vigyan Kendra) இறணந்து 
வமறககாள்ளப்படை ஊடைச்சத்து 

வதாடைம் ோயிலாக புதிய ஊடைச்சத்து 
உணவுப்பயிர்கள் ்சாகு்படி க்சய்யப்படடு 
இத்திடைத்தின் ோயிலாக கேறறிகரமாக 
ஊடைச்சத்து குறை்பாடுகள் 
பிரசசிறனகளுக்கு உரிய தீர்வுகள் காண 
க்பரிதும் துறணபுரிந்துள்ளது.

புதிய திறன் ஊட்டச்்சத்து 
திட்டம்

 தறவ்பாது ேருைம் முழுேதும் 
குழந்றதகள் மறறும் க்பணகளுக்கு 
வதறேப்படும் ஊடைச்சத்துகறள 
ேழங்கும் ேணணம் இந்திய ோ்சறன 
க்பாருடகள் ஆராய்சசி றமயத்தின் கீழ 
க்சயல்்படும் வேளாண அறிவியல் 
றமயத்தின் ்சார்பில் 25 குடும்்பங்களுக்கு 
ஊடைச்சத்து ்பயிர்கள் ்சாகு்படி க்சய்ய 
்பயிறசிகள் மறறும் வதறேப்படும் 
இடுக்பாருடகள் ேழங்கப்படைது. 
குறிப்பாக தறவ்பாது மூன்று 
அங்கன்ோடிகளும் இத்திடைத்தின் கீழ 

கேரளாவில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுேள் 
பிரசசிறைேளுக்கு புதிய முறையில் தீர்வுேள்

புதிய யுக்திேள்
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இறணக்கப்படடு, ஊடைச்சத்து 
வதாடைங்கள் உருோக்கப்படடு 
ஊடைச்சத்து ்பயிர்கள் குழந்றதகள், 
ேளர் இளம் ்பருேத்தினர் (Adolescents) 
மறறும் கர்பபிணி க்பணகளுக்கு 
(Pregnant Ladies) ேழங்க முயறசிகள் 
வமறககாள்ளப்படடு ேருகிைது. இவோறு 
இயறறக முறை ோயிலாக 
வமறககாள்ளப்படும் ஊடைச்சத்து 
வேளாண முயறசிகளின் ஒரு ்பகுதியாக 
இயறறக வேளாண ்பணிகறள 
வமறககாள்ளவும் ்பயிறசிகள் 
ேழங்கப்படுகிைது. வமலும் வேளாண 
அறிவியல் றமயத்தின் ோயிலாக 
ஒருங்கிறணந்த ்பணறண விே்சாய 
முறைகறள வமறககாள்ள வகாழி மறறும் 
ஆடு ேளர்பபு, காய்கறி வதாடைங்களுைன் 
இறணந்து வமறககாள்ளப்படடு ேருகிைது.  

இந்த புதிய ேளர்சசித் திடைத்தின் 
ோயிலாக ஊடைச்சத்து ஆய்வுகளும் 
்பயனாளிகள் குடும்்பங்களிைம் 
வமறககாள்ளப்படடு ஊடைச்சத்துகறள 
உணவில் வ்சர்த்துக் ககாள்ேது 

கணகாணிக்கப்படுகிைது. இவோறு 
மிகவும் குறைந்த க்சலவில் ஆணடு 
முழுேதும் ஊடைச்சத்து வதாடைங்கள் 
அறமத்து, அேறறை குழந்றதகள், ேளர் 
இளம் பிரிவினர் மறறும் க்பணகள் 
உடககாள்ளச க்சய்து ஊடைச்சத்து 
குறை்பாடுகள் பிரசசிறனகளுக்கு தீர்வு 
காணும் புதிய முயறசிகள் நமது நாடு 
முழுேதும் பின்்பறைப்படடு ேந்தால் 
விறரவில் நமது நாடு ஊடைச்சத்து 
குறை்பாடுகள் பிரசசிறனயில் இருந்து 
எளிதாக விடு்பை முடியும் என்்பதும் ஒரு 
ேளமான மறறும் ேலிறமயான வத்சத்றத 
உருோக்குேதில் நாம் கேறறி காண 
முடியும் என்்பதில் ்சந்வதகமில்றல. 
இத்தறகய வமம்்படை நிறலறய அறைய 
வகரளாவில் பின்்பறைப்படும் ஊடைச்சத்து 
வதாடைங்கறள கிராமபபுைங்களில் உள்ள 
்சமுதாய நிலங்களில், வீடுகளில் 
அறமத்து மிகவும் குறைந்த க்சலவில் 
நமது ஊடைச்சத்து குறை்பாடுகளுக்கு 
உரிய முறையில் எளிதான தீர்வுகறள 
காண முடியும்.

கட்டுரையாளரகள்:

முரைவர தி. ைாஜ் பிைவின், 
இறணப வ்பராசிரியர், வேளாண விரிோக்கத் துறை, 
வேளாண புலம், அணணாமறலப ்பல்கறலக்கழகம், சிதம்்பரம். 
மின்னஞ்சல்: trajpravin@gmail.com 
கதாைர்பு எண: 9486385423

 சீ. கதிரைசன், ஆைாய்ச்சி மாணவர, 
வேளாண விரிோக்கத் துறை, வேளாண புலம், 
அணணாமறலப ்பல்கறலக்கழகம், சிதம்்பரம். 
மின்னஞ்சல்: kathiresankathir66@gmail.com 
கதாைர்பு எண: 8760305077

http://trajpravin@gmail.com 
tel:9486385423
http://kathiresankathir66@gmail.com 
tel:8760305077
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எள்ளில் ்பசற்சபபூ வநாயானது 

சூைான், கேனிசுலா, உகாணைா, 

எகிபது, ்பாகிஸதான், இந்தியா வ்பான்ை 

நாடுகளில் ்பரேலாகக் காணப்படுகிைது. 

இந்தியாவில் எள் ்பயிராகும் எல்லா 

மாநிலங்களிலும், ேருைா ேருைம் 

வதான்றி, அதிகச  வ்சதம் 

விறளவிக்கக்கூடிய ‘என்கைமிக்’ ேறக 

வநாயாகக் காணப்படுகிைது. வநாயின் 

தீவிரம் அதிகமாகக் காணப்படும் வ்பாது 

மகசூல் இழபபு 100 ்சதவீதத்றதயும் 

எடடி விைக் கூடும்.

ந�ாயக்்ாரணி

இந்வநாய் ஒரு ேறக 

றமக்வகாபிளாஸமா என்னும் 

நுணணுயிரினால் வதாறறுவிக்கப 

்படுகிைது. அறேக் வகாள ேடிவில் 

அல்லது முடறை ேடிவில், 40 - 300 

மில்லி றமக்ரான் ேறரயிலான விடைத்தில் 

கதன்்படும்.

ந�ாயின் அறிகுறி்ள்

வநாயின் அறிகுறிகள் பூக்கும் 

தருணத்தில் மடடும் தான் கதன்்படும். 

பூக்களின் ்பாகங்கள் எல்லாவம ்பசற்ச 

நிைமாக, இறலப வ்பான்ை ்பகுதிகளாக 

மாறி, நன்கு ேளர்ந்து, ஒரு இறலக் 

ககாத்றதப வ்பான்ை வதாறைத்றத 

அளிக்கும். தாக்கப்படை பூக்கள்  

எல்லாவம மலைாகி விடும்.  பூவிலுள்ள 

கருபற்பக் கூை நீளமாக ேளர்ந்து, 

க்நாய் கேலாணறே

எள்ளில் பசற்சப்பூ க்நாயும்  
அதறைக் ேடடுபடுத்தும் முறைேளும்
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இறலக் குருத்துப ்பகுதிபவ்பால் மாறி 

விடும். க்சடிகளின் இறலகளும், சிறுத்து, 

கேளிரி, நரம்பு கேளுத்தல் வ்பான்ை 

அறிகுறிகளுைன் கதன்்படும். தணடின் 

கணுவிறைப்பகுதி குடறையாகவும், 

க்சடிகளின் ேளர்சசியும் குன்றி, 

கிறளகள் அதிகமாகி, ஒரு முறறிலும் 

மாறு்படைத் வதாறைத்துைன் காணப்படும்.

ந�ாயப் பரவும் விதமும், 
பரவுெதற்கு ஏற்ற ்ாலநிமல்ளும்

இந்வநாய் ஒவராசியஸ 

ஆல்பிசிங்க்ைஸ என்னும் தத்துப 

பூசசியினால் ்பரப்பப்படுகிைது. இந்தத் 

தத்துப பூசசியானது, வநாயுறை 

க்சடியிலிருந்து  ்சாறறை சுமார் 8 மணி 

வநரம் உறிஞசும் வ்பாது வநாய்த் 

வதாறறுவிக்கக் கூடிய றமக்வகாபிளாஸமா 

வநாய்க் காரணிறய அேறறினுள்வள 

எடுத்துக்ககாள்ளும். வநாய்க்காரணி, 

பூசசியின் உைலுக்குள் சுமார் 20 - 30 

நாடகள் தங்கியிருந்தப பின்னவர, 

வநாறயப ்பரப்பக் கூடியத் தன்றமறயப 

க்பறுகின்ைன. இளம் பூசசிகள், 

றமக்வகாபிளாஸமா நுணணுயிரிறய, 

அேறறினுள் எடுத்துக் ககாணைாலும் 

கூை, அேறைால் வநாறயப ்பரப்ப முடியாது. 

ேளர்ந்தப பூசசிகள் மாத்திரவம வநாறயப 

்பரப்பக்கூடியறே.

இந்த றமக்வகாபிளாஸமா உயிரிகள், 

ககாணறைக்கைறல, கடுகு ேறகப 

்பயிர்கள் வ்பான்ைேறறையும் தாக்கக் 

கூடியது. தத்துப பூசசிகள் க்பருகுேதறகு 

ஏறைக்  காலநிறலகளான, குறைந்த 

கேப்பநிறல, அதிக ஈரப்பதம், மபபும் 

மந்தாரமுமான சூழநிறலப வ்பான்ைறே 

இந்வநாய் அதிகளவில் ்பரவுேதறகு 

ஏறைது. ்பயிரிைப்படும் எல்லா எள் 

இரகங்களும், இந்வநாயால் தாக்கப்பைக் 

கூடியறே.

தத்துப் பூச்சி - ஒநராசியஸ் 
ஆல்பிசிங்க்டஸ்

இமலப் பா்ங்்ள் 
இமலக்வ்ாத்மதப் நபால் 

்ாடசியளித்தல்    
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கட்டுரையாளரகள்:

கு.விகரைஷ்,
º¬ùõர் ð†ìபð®ப¹ மாணேர் -தாேர வநாயியல் 
துறை, அணணாமறலப ்பல்கறலக்கழகம்,
அணணாமறல நகர் - 608002
கதாைர்பு எண: 8248833079
மின்னஞ்சல் : lakshmikumar5472@gmail.com

முரைவர. T. சுதின் ைாஜ்,
உதவிப வ்பராசிரியர் - தாேர வநாயியல் 
துறை,அணணாமறலப ்பல்கறலக்கழகம்,
அணணாமறல நகர் - 608002
கதாைர்பு எண: 9442029913
மின்னஞ்சல் :suthinagri@gmail.com

ந�ாயக்்டடுப்பாடு

உழவியல் முமற்ள்  :

(i) வநாய்த் தாக்கியச க்சடிகறள 

உைனுக்குைன் அபபுைப்படுத்தி, 

அழித்துவிை வேணடும்.

(ii) வநாய்த் தாக்கக்கூடிய மாறறு ஊண 

ேழங்கிகறள, எள் ்பயிராகும் நிலங் 

கறள அடுத்துப ்பயிரிைக் கூைாது.

ைருந்து சிகிச்ம்ச

  வநாறயப ்பரப்பக்கூடியத் தத்துப 

பூசசிகறளக் கடடுப்படுத்த ஏக்கருக்கு, 

றைமீத்வதாவயட- 200 மில்லி அல்லது 

ஃ்பாஸஃ்பாமிைான் - 200 மில்லி 

அல்லது ஃக்பன்தயான் - 250 மில்லி 

வீதம், 200 லிடைர் தணணீரில் கலந்துத் 

கதளிக்க வேணடும்.

tel:+8248833079
mailto:mailto:lakshmikumar5472%40gmail.com?subject=
tel:+9442029913
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=suthinagri@gmail.com
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பருபபு ேறக உணவுப ்பயிரான 
ககாள்ளு இந்தியாவில் அவநகமான 

இைங்களில் ்சாகு்படி க்சய்யப்படுகிைது.  
இந்தியாவில் அதிகப்படியாக கர்நாைகம், 
தமிழநாடு, ஆந்திரபபிரவத்சம், 
மஹாராஸடிரா, ஒடி்சா, மத்தியபிரவத்சம் 
மறறும் ்சடடிஸகர் ஆகிய மாநிலங்களில் 
்சாகு்படி க்சய்கின்ைனர். க்பாதுோக 
ககாள்ளு ்பயிர் அதிக ேைடசி தாங்கும் 

தன்றமயுறையது. எனவே 

மறழக்காலங்களில் நீர் ்பாய்ச்சலின்றி 

நன்கு ேளர்ந்து அதிக மகசூறல 

ஈடடுேது இதன் தனி சிைபபு. எனவே 

கேப்பமணைல ்பகுதிகளில் முக்கியமாக 

ேைடசிறயத் தாங்கி ேளரக்கூடியதாகவும் 

மானாோரி வேளாணறம  நிலங்களில் 

சிறு மறறும் குறு விே்சாயிகளால் 

க்பரிதும் ்பயிரிைப்படுகிைது. 

்பருபபுேறகறய ்சார்ந்த இந்த ்பயிர் வேர் 

முடிசசுகள் மூலம் ேளிமணைலம் மறறும் 

மணணில் இருந்து தறழச்சத்றத 
உற்பத்தி க்சய்து மணணின் ஊடைச்சத்து 
மறறும் மணணின் தரத்றத வமம்்படுத்தும். 
ககாள்ளு  அதிக புரதச்சத்து நிறைந்தது 
மறறும் நீணை வநரம் உைலுக்கு ்சக்திறயத் 
தரேல்லது. இதனால் ்பந்றதய குதிறரக்கு 
அதிகப்படியாக ககாடுக்கப்படுேவதாடு 
ஹார்ஸ கிராம் என்று ஆங்கிலத்தில் 
அறழக்கப்படுகிைது.  

்சத்துக்்ள்

ககாள்ளு  அதிக அளவு புரதச்சத்து 
உறையது. தனது கமாத்த எறையில் 
ஒன்றில் நான்கு ்பங்கு தரேல்லது.  
அர்்ஜூறனன், டறரவயாற்சன் மறறும் 
றலசின் எனப்படும் அமிவனா 
அமிலங்கறள அதிக அளவிலும் 
தரேல்லது.  சிஸடின் மறறும் டரிபவைா்பான் 
எனப்படும் இரு அமிலங்கள் குறைந்த 
விகிதத்திலும் காணப்படும். இரும்புச்சத்து, 
கால்சியம், மணிச்சத்து மறறும் 

உ்டல்்நலம்

கோள்ளு - உ்டல்்நலம் கபண 
ஓர் வரப்பிர்சாதம்
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100 கிராம் வ்ாள்ளிலுள்்ள ்சத்து அ்ளவு

சத்து அளவு
சகதி 321 கிர�ா கர�ாரி

ஈைப்பதம் 12 கிைாம்
புைதச்சத்து 22 கிைாம்
ககாழுபபு 0 கிைாம்

தாது 3 கிைாம்
நாரச்சத்து 5 கிைாம்
மாவுச்சத்து 57 கிைாம்
கால்சியம் 287 மில்லி கிைாம்

சாம்்பல்ச்சத்து 311 கிைாம்
இரும்புச்சத்து 7 கிைாம்

உ்டல் �லப்பயன்்ள்

 ்பசற்சக்ககாள்ளு ்பாலிபீனால், 
புரதச்சத்து மறறும் ஆன்டிஆக்ஸைன்ஸ 
அளவிறன அதிகம் ககாணடுள்ளது.  
இந்திய இர்சாயண கதாழில்நுட்ப 
நிறுேனத்தின் அறிக்றகயின்்படி 
்பதப்படுத்தப்பைாத ககாள்ளு விறதகள் 
அதிக இரத்த ்சர்க்கறரறய குறைக்கும் 

ேல்லறம உறையது. மாவுச்சத்து   
ஜீரணத்றத  அதிகரித்து இன்சுலின் 
குறையும் வீரியத்றத குறைக்கேல்லது. 
இவோறைலால் ககாள்ளு ்சர்க்கறர 
வநாயாளிகளுக்கு ஓர் ேரபபிர்சாதம். 
ககாள்ளின் ஆவராக்கிய ்பணபுகள் 
எணணில் அைங்காது. ஆஸதுமா, 
மூசசுத்திணைல், சிறுநீரகக்கல் மறறும் 
இருதய வநாய்கள் ஆகியேறறிறகு சிைந்த 
மருந்தாகும். நம்முறைய ஆயுர்வேத 
மருத்துேமும் மஞ்சள் காமாறல மறறும் 
நீரிழிவு வ்பான்ை வநாய்களுக்கு ககாள்ளு 
உடககாள்ேறத ்பரிந்துறரக்கின்ைது. 
ேயிறறுபபுழுக்கள், ோத வநாய், 
இறமப்பைல அலர்ஜி, மூலவியாதி, 
ோய்வு, மாதவிைாய் சுழறசி  
வ்பான்ைேறறிறகும் ்பயன்்படும். 

மாலிபைனம் ஆகிய ஊடைச்சத்துகளும் 
அதிக அளவில் காணப்படும். அறரக்கப 
ககாள்ளு ஒரு நாளின் ்சரா்சரி 
இரும்புச்சத்துத் வதறேறய பூர்த்தி 

க்சய்கிைது. மருத்துே குணம் நிறைந்த  
்பாலிபீனால் மறறும் பீனாலிக் 
அமிலங்களும் இேறறில் 
காணப்படுகின்ைது.
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ககாள்ளு உடககாள்ேதால் உைல் 
சூடு அதிகரித்து ககாழுபபுக்கறள  
உருக்கி மிருதுோன உைல் வதாறைத்றத 
தருேவதாடு எதிர் ்பக்க விறளவுகறள 
ஏற்படுத்தாது.  ககாழுபபுச்சத்றத 
குறைக்கும் தனிப்படை நார்ச்சத்றத 
ககாள்ளு தருேதால் உைல் ்பருமன், 
ககாழுபபுக்கடடி உைலில் உள்ள 

ககாழுபற்ப குறைக்கும். இவேளவு 
மகத்துேம் நிறைந்த ககாள்ளுப்பயிறர 
விே்சாயிகள் ்பயிரிைலாம் இதனால் 
மணேளம் வமம்்படும். இதன் மூலம் 
கிறைக்கும் நல்உணறே நீங்களும் 
உங்கள் குடும்்பத்வதாடு உணடு 
தங்களுறைய குடும்்ப ஆவராக்கியத்திறகும் 
ேழிேறக க்சய்யலாம்.

கட்டுரையாளரகள்:

ைா. அரிைாமன்1    
கசல்வி ைரமஷ்2 மற்றும் அ. அருண்3

1 முறனேர் ்படைப்படிபபு மாணேர், உழவியல் துறை, 

வேளாணறமக் கல்லூரி மறறும் ஆராய்சசி நிறலயம், மதுறர - 625 104.

2 இறணப வ்பராசிரிறய, உழவியல் துறை,  

வேளாண அறிவியல் நிறலயம், மதுறர - 625 104.

3 முறனேர் ்படை ்படிபபு மாணேர், நூறபுழுவியல்துறை, 

வேளாணறமக் கல்லூரி மறறும் ஆராய்சசி நிறலயம், வகாறே - 641 003.

மின்னஞ்சல்: ariariraman@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.

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

வாைம் பார்த்த பூமியில் குறைநத  
நிலப்பரப்பில் அதிே லாபம் தரும் பழேரஙேள்

வைணை மறறும் மானாோரிப 
்பகுதிகளில் தறவ்பாது ்பயிர் க்சய்து 

ககாணடு இருக்கின்ை வேளாண 
்பயிர்களுக்கு ்பதிலாக குறுகிய 
நிலப்பரபபில் அதிக நிகர இலா்பம் 
தரக்கூடிய ்பழ ேறககறள ்பயிர் 
க்சய்ேதன் மூலம், ேைணை ்பகுதிகறளப 
்பயன்்பாடடிறகு ககாணடு ேருேதுைன், 
விே்சாயிகளின் ோழோதாரத்றத 
உயர்த்தவும் முடியும். வதாடைக்கறலப 
்பயிர்கள் ்சார்ந்த உற்பத்தி முறையில் 
மனிதனுக்கு வதறேயான உணவு, 
்சமசசீரான ஊடைச்சத்து மறறும் 
நிறலயான ேருோய்  கிறைக்கின்ைது. 
ேைணை மறறும் மானாோரி ்பகுதிகளில் 
குறிபபிடை ்பழப்பயிர்கறள ்பயிர் 
க்சய்ேதன் மூலம் இப்பகுதிகளில் 
விே்சாயிகளின் ேளர்சசியில் 
முன்வனறைம் ககாணடுேர முடியும். 
தறவ்பாது மானாோரிக்கு ஏறை 
்பழப்பயிர்கறளப ்பறறி விரிோக 
காணவ்பாம்.

சீத்தா 
இர்ங்்ள்: அருபபுக்வகாடறை 1, 

அர்க்கா ்சகான், ்பாலாநகர், மம்மூத், 
அடடிவமாயா, திரூர் 6.

பயிர் வபருக்் முமற: கமன்தணடு 
ஒடடு கதாழில்நுட்பம் மூலம் ்பயிர் 
க்பருக்கம் க்சய்யப்படுகிைது

பருெம்      : ்ஜூறல - ஆகஸட 
(அ) அக்வைா்பர் - நேம்்பர்.

இம்டவெளி: 6 மீ x 6 மீ (270 
மரம்/எக்ைர்).

நீர் நிர்ொ்ம்: க்சடிகள் நடைவுைன் 
நீர் ்பாய்ச்ச வேணடும். காய்ச்சலும் 
்பாய்ச்சலுமாக நீர் ்பாய்சசினால் 
வ்பாதுமானது.

உரங்்ள்: ேருைம் ஒரு முறை க்சடி 
ஒன்றிறகு கலபபு எரு 10 கிவலா இடைால் 
வ்பாதுமானது.

அறுெம்ட: நைவு க்சய்த இரணைறர 
முதல் மூன்று ஆணடுகளில் விறளச்சல் 
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தரேல்லது.

 ை்சூல்: 7 - 8 ைன்/எக்ைர்.

மருத்துே ்பயன்கள்: நீர்ச்சத்து 
அதிகமாக உள்ளது, வமலும் மாவுச்சத்து, 
புரதம், ககாழுபபு, தாது உபபுக்கள், 
நார்ச்சத்து, சுணணாம்பு ்சத்து, ்பாஸ்பரஸ 
இரும்பு ்சத்து வ்பான்ைறே அைங்கியுள்ளன. 
வநாய் எதிர்பபு ்சக்திறய அதிகரிக்கும் 
வமலும் இதயத்திறகும் கண்பார்றேக்கும் 
நல்லது.

 வ�ல்லி 
இர்ங்்ள்: BSR 1, NA 7, 

கிருஷணா, காஞ்சன், ்சக்வகயா, வகாம 
ஐஸேர்யா.

பயிர் வபருக்் முமற: கமன்தணடு 
ஒடடு கதாழில்நுட்பம் மூலம் ்பயிர் 
க்பருக்கம் க்சய்யப்படுகிைது

பருெம் : ் ஜூறல - ஆகஸட (அ) 
அக்வைா்பர் - நேம்்பர்.

இம்டவெளி: 6 மீ x 6 மீ (270 
மரம்/எக்ைர்).

நீர் நிர்ொ்ம்: இளஞக்சடிப 
்பருேத்திலும், மரமாகும் ேறரயிலும் 
வகாறைக்காலத்தில் மடடும் நீர் ்பாய்சசுதல் 

வ்பாதுமானது.

உரங்்ள்: 20 கிவலா கதாழு 
எருவுைன் ஆணடுவதாறும் 1.5 கிவலா 
யூரியா, 1 கிவலா சூப்பர் ்பாஸவ்பட, 1 
கிவலா க்பாடைாஷ உரங்கறள இரு ்சம 
்பாகங்களாகப பிரித்து இைவேணடும்.

அறுெம்ட: கநல்லி நைவு 
க்சய்த்திலிருந்து 3 ேருைங்களில் 
அறுேறை க்சய்ய ஆரம்பிக்கலாம்.

ை்சூல்: 70 -80 கிவலா/ எக்ைர்.

ைருத்துெ பயன்்ள்: கநல்லிக்காயில் 
உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிைன்ட, கணகளின் 
கரடடினாறே ்பாதுகாக்கும். இதில் 
றேடைமின் சி ேளமாக இருப்பதால், 
்பார்றேவமம்்படுேவதாடு, கணகளில் 
இருந்து தணணீர் ேருேது, கண எரிச்சல், 
கணகள் சிேப்பது வ்பான்ைறே 
தடுக்கப்படும். கநல்லிக்காய் உைலின் 
இரத்த ஓடைத்றத வமம்்படுத்தும்.

வ்ாடுக்்ாப்புளி 
இர்ங்்ள்: க்பரியகுளம் 1 மறறும் 

க்பரியகுளம் 2

பயிர் வபருக்் முமற: கமன்தணடு 
ஒடடு கதாழில்நுட்பம் மூலம் ்பயிர் 
க்பருக்கம் க்சய்யப்படுகிைது

சீத்தா

வ�ல்லி
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பருெம்: ்ஜூன் - ்ஜூறல (அ) 
அக்வைா்பர் - நேம்்பர்.

இம்டவெளி: 8 மீ x 8 மீ (155 
மரம் / எக்ைர்).

நீர் நிர்ொ்ம்: ஏழு நாடகளுக்கு 
ஒரு முறை ்பா்சனம் க்சய்ய வேணடும்.

அறுெம்ட: நான்காேது 
ேருைத்திலிருந்து ஒவகோரு ஆணடும் 
ஏபரல் - வம மாதங்களில் அறுேறை 
க்சய்யலாம்.

ை்சூல்: 40 - 50 கிவலா/எக்ைர்.

மருத்துே ்பயன்கள்: 
ககாடுக்காபபுளியில்  எ, சி, றேடைமின் 
பி 1, பி 2, பி 16 நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து 
கால்சியம் ்பாஸ்பரஸ வ்சாடியம் 
க்பாடைாசியம் வ்பான்ை ஏராளமான 
்சத்துக்கள் நிறைந்தது இந்த 
ககாடுக்காபபுளி.றேடைமின் சி, 
ஆன்டிஆக்ஸிைணடஸ அதிகமாக 
உள்ளது. இந்த ்சத்துக்கள் உைலில் 
இருக்கக்கூடிய கேள்றளயணுக்களின் 
எணணிக்றகறய அதிகரித்து வநாய் 
எதிர்பபு ்சக்திறய ேலுோக்கும்

இலந்மத
இர்ங்்ள்: வகாம கீர்த்தி, தார் 

வ்சவிகா, கய்த்தலி, உம்ரான், வகாலா, 
்பனாராசி.

பயிர் வபருக்் முமற: கமாடடு 
கடடுதல் கதாழில்நுட்பம் மூலம் ்பயிர் 
க்பருக்கம் க்சய்யப்படுகிைது.

பருெம்: ்ஜூன் - ்ஜூறல.

இறைகேளி: 7 மீ x 7 மீ (250 
மரம்/எக்ைர்).

 நீர் நிர்ொ்ம்: மரங்களுக்கு 
வதறேயான நீறரத் வதக்குேதறகு 
்சாய்வுப ்பாத்திகறள க்பரிதாக அறமக்க 
வேணடும்.

உரங்்ள்: 20 கிவலா கதாழு உரம், 
1கிவலா அளவுக்கு தறழ, மணி, ்சாம்்பல் 
்சத்துள்ள உரங்கறள இை வேணடும்.

அறுெம்ட: நைவு க்சய்ததிலிருந்து 
3 ேருைங்களில் அறுேறை க்சய்ய 
ஆரம்பிக்கலாம்.

வ்ாடுக்்ாப்புளி

இலந்மத
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ை்சூல்: 70 - 80 கிவலா/எக்ைர்.

ைருத்துெ பயன்்ள்: றேடைமின் 
்சத்துக்கள் அதிகம் ககாணை இலந்றத 
்பழம் உைல் சூடறை தணித்து குளிர்சசி 
தரக்கூடியது. இந்த ்பழத்தில் றேடைமின் 
ஏ, பி, சி, டி, இரும்பு ்சத்து, புரதம் மறறும் 
தாது உபபுக்கள் அதிகமாக உள்ளது.

்சப்நபாட்டா
இர்ங்்ள்: வகா 1, வகா 2, 

க்பரியகுளம் 1, க்பரியகுளம் 2, 
க்பரியகுளம் 3, கிரிக்ககட ்பால், ஓேல்.

பயிர் வபருக்் முமற: ஒடடுகடடிய 
க்சடிகள் மூலம் ்பயிர் க்பருக்கம் 
க்சய்யப்படுகிைது

பருெம்: ்ஜூன் - ்ஜூறல (அ) 
அக்வைா்பர் - நேம்்பர்.

இம்டவெளி: 7 மீ x 7 மீ .

 நீர் நிர்ொ்ம்: 10 நாடகளுக்கு 
ஒரு முறை ்பா்சனம் க்சய்ய வேணடும்.

உரங்்ள் : 30 கிவலா கதாழு 
உரத்துைன் தறழ, மணி, ்சாம்்பல் 
்சத்துக்கறள கலந்து இை வேணடும்.

அறுெம்ட: ஏபரல் - ்ஜூறல (ம) 
க்சபைம்்பர் - நேம்்பர்.

 ை்சூல்: 10 - 12 கமடரிக் ைன் 

/ஏக்கர்.

ைருத்துெ பயன்்ள்: ்சபவ்பாடைாவில் 
குளுக்வகாஸ ்சத்தானது அதிக அளவு 
இருப்பதால் நம் உைலுக்கு வதறேயான 
ஆறைறல தருகிைது. அதுமடடுமல்லாமல் 
இதில் உள்ள றேடைமின் ்சத்துக்கள் 
ரத்த நாளங்கறள சீராக றேக்கவும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைது. ரத்த நாளங்களில் 
உள்ள ககாழுபற்ப தடுக்கும் ்சக்தி 
இதறகு உணடு.

்சப்நபாட்டா

கட்டுரையாளரகள்:

கச.காரத்திகா, லி.ககௌசல்யா, ர்ப.�ட்சுமி,  
கீ.மகா�ட்சுமி,  தி.உ.நந்தினி, மு.நஸைத் 

நான்காம் ஆணடு மாணவிகள், வேளாணறம கல்லூரி மறறும் 

ஆராய்சசி நிறலயம், மதுறர. மறறும் 

்ப.ரவணுரதவன், 
உதவிப வ்பராசிரியர் (விறத அறிவியல்) 

வேளாணறம அறிவியல் நிறலயம், 

அருபபுக்வகாடறை. மின்னஞ்சல்: venudevan.b@tnau.ac.in

http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=venudevan.b@tnau.ac.in
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பூசசிகளின் எணணிக்றக 
அ்பரிதமாகப க்பருகிடும் வ்பாதும், 

அருகாறமயிலுள்ள  ேயல்களிலிருந்து 
்பரவிடும் வ்பாதும், பூசசிகளின் தன்றம 
மறறும் அளவிறனப க்பாறுத்து இர்சாயன 
மருந்துகளுக்கு மாைாக தாேரப பூசசிக் 
ககால்லிகறள அங்ககப பூசசி 
வமலாணறமயில் ்பயன்்படுத்திைலாம். 
வேம்பு, கநாசசி, எருக்கு, ஆைாகதாறை, 
அரளி, தும்ற்ப, வ்சாறறுக்கறைாறழ, 

புங்கம், இலுபற்ப, சீதாப்பழம் வ்பான்ை 
தாேரங்கள் சிைந்த பூசசிக்ககால்லி 
தன்றமறயப க்பறறுள்ளன. இறே 

எளிதில் கிறைப்பதாலும், விே்சாயிகளால் 
எளிதில் ்பயன்்படுத்த முடிேதாலும் 
அங்ககப பூசசிக் கடடுப்பாடடில் முக்கிய 
்பங்கு ேகிக்கின்ைன.

நெம்பு விமதச் ்சாறு தயாரிப்பு

நதமெயானமெ

1. வேப்பம் ்பருபபு  - 5 கி.கி

2. தணணீர் - 100 லி

3. திரே வ்சாபபு - 100 மி.லி.

வ்சயமுமற:

 ஐந்து கி.கி வேப்பம் ்பருபற்ப 
இடித்து தூளாக்கி, வகாணிபற்பயில் 
கடடி 100 லி. தணணீரில் எடடு மணி 
வநரம் ஊை றேக்கவேணடும். பின்னர் 
அதறன ேடிகடடி, 100 மி.லி திரே 
வ்சாபபுைன் கலந்து கதளிக்க வேணடும்.
ஒரு ஏக்கருக்கு 200 லி. கறர்சல் 

பூசசி கேலாணறே (பகுதி-1)

அஙேேப் பூசசி கேலாணறே
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வதறேப்படும்.

புங்் விமதக்்மர்சல் 
தயாரிப்பு.

வதறேயான க்பாருடகள்

1. புங்க விறத - 5 கி.கி.

2. தணணீர் - 100 லி.

3. வ்சாபபு கறர்சல் - 100 
மி.லி.

வ்சயமுமற

புங்க விறத ்பருபற்ப க்பாடிக்சய்து 
தணணீர் வ்சர்த்து12 மணி வநரம் ஊை 
றேத்து பின்னர் அதறன ேடிகடடி ஒரு 
லிடைர் கறர்சலுக்கு ஒரு மி.லி. திரே 
வ்சாபபு வீதம் கலந்து கதளிக்கலாம்.

வ�ாச்சி இமலத் தூள் 
தயாரிப்பு

க்பாடி க்சய்யப்படை 10 கிராம் 
கநாசசி இறலத் தூறள 1 கி.கி தானியம் 
அல்லது விறதயுைன் கலந்து றேத்திருந்து 
வ்சமிபபு தானியப பூசசியிறனக் 
கடடுப்படுத்தலாம்.

தாெர எணவணெய்ள்
• வேம்பு, புங்கம், இலுபற்ப வ்பான்ை 

தாேர எணகணய்கறள பூசிகறள 
விரடைவும், ககாள்ளவும் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைன. ஒரு 
லிடைர் தணணீருக்கு 20.0 மி.லி. 
எணகணய் என்ை அளவில் கலந்து 
்பயிர்களில் நன்கு ்படும்்படி 
கதளித்து பூசசிகறளக் 

கடடுப்படுத்தலாம்.

• க்பாதுோக எணகணறயத் 
தணணீரில் ஊறறும்வ்பாது அது 
தணணீரில்  கலக்காமல் நீரின் 
வமல் மிதக்கும். அறதத் தணணீரில் 
கலக்க வ்சாபபு திரேம் அல்லது 
காதி வ்சாபபு 

்பயன்்படுத்தப்படுகின்ைது. 

• எணகணய்- தணணீர் கலறேயில் 

வ்சாபபு திரேத்திறன நன்கு கலக்க 

வேணடும். அபவ்பாது ்பால் வ்பான்ை 

திரேம் வதான்றும். ்பால் வ்பான்ை 

தன்றம மாறும் ேறர வ்சாபபுத் 

திரேத்திறன வ்சர்த்து நன்கு 

கலக்கிக் ககாணவை இருக்க 
வேணடும்.

• எணகணய்-தணணீர்-வ்சாபபு 

கலறே கதளிோன தன்றமறய 

அறைந்தவுைன் ்பயிர்களின் வமல் 

கதளித்து பூசசிக் கடடுப்படுத்த 

்பயன்்படுத்தலாம். 
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பஞ்ச்வயா

்பசுவிலிருந்து கிறைக்கும் ஐந்து 
க்பாருடகறளக் ககாணடு 
தயாரிக்கப்படுேதால் ்பஞ்சகவயா என்று 
அறழக்கப்படுகிைது .

நதமெயானமெ
1. ்பசுஞ்சாணம் - 7 கி.கி 
2. கநய் - 1 கி.கி 
3. வகாமியம் - 10 லி
4. தணணீர் - 10 லி
5. ்பசும்்பால் - 3 லி
6. ்பசுந்தயிர் - 2 லி 
7. இளநீர் - 3 லி
8. கேல்லம் (அ) கரும்புச்சாறு - 3 

கி.கி
9. ோறழப்பழம் - 12

வ்சயமுமற
• ்சாணம் மறறும் கநய்றய நன்ைாகப 

பிற்சந்து மூன்று நாடகளுக்கு 
றேக்க வேணடும். தினமும் 
காறல, மாறல இரணடு 
வேறளகளிலும் நன்ைாகக் கலக்கி 
விைவேணடும். 

• பின்னர், வகாமியம் மறறும் 

தணணீறரச வ்சர்த்து  தினமும் 
காறல மறறும் மாறல வேறளகளில் 
நன்கு கலக்க வேணடும்.

• 12 நாடகளுக்குப பின், ்பசும்்பால், 
்பசுந்தயிர், இளநீர், கேல்லம் (அ) 
கரும்புச்சாறு மறறும் ோறழப்பழம் 
ஆகியேறறைச வ்சர்த்து தினமும் 
காறல மறறும் மாறல வேறளகளில் 
நன்கு கலக்க வேணடும்.

• முப்பது நாடகளில் ஏற்படும் 
கநாதித்தல் மறறும் 
வேதிமாறைங்களினால் நன்றம 
க்சய்யும் நுணணுயிரிகள் மறறும் 
்பயிர்களுக்குத் வதறேயான 
ேளர்சசி ஊக்கிகள் அைங்கிய 
்பஞ்சகவயா தயாராகிவிடும்.

• இக்கரிம நீரிறன 3.0 ்சதம் (3.0மி.
லி./100 மி.லி. தணணீர்) என்ை 
அளவில் நீரில் கறரத்து, காய்கறிப 
்பயிர்களுக்கு நைவு க்சய்த 10, 20, 
30, 40 ஆம் நாடகளில் கதளிக்க 
வேணடும். மறை ்பயிர்களுக்கு, 

ோரத்திறகு ஒரு முறைவயா அல்லது 

இரணடு ோரத்திறகு ஒரு முறைவயா 

கதளிக்க வேணடும்.

கட்டுரையாளர

நீ. கவஙகட்ைாஜ், 
முதுநிறல வேளாண மாணேர் - வதாடைக்கறலத் துறை, 
அணணாமறல ்பல்கறலக்கழகம், சிதம்்பரம். 
கதாைர்பு எண: 958567216 
மின்னஞ்சல் : venkatrajelangovan@gmail.com

tel:+958567216
http://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=venkatrajelangovan@gmail.com
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தமிழநாடு வேளாணறம 
்பல்கறலக்கழகத்தின் கீழ இயங்கும் 

மதுறர வேளாணறம கல்லூரி மறறும் 
ஆராய்சசி நிறலயத்தில் நான்காம் 
ஆணடு வேளாணறம ்படைப்படிபபு 
மாணவிகள் கிராமபபுை ்பணி 
அனு்பேத்திறகாக காரியாப்படடி ேருோய் 
கிராமங்களில் ்பணி அனு்பேம் மறறும் 
்பயிறசிகறள க்பறறு ேருகின்ைனர். 
அதன் ஒரு ்பகுதியாக ்பருத்தி விறத 
விறதத்தலில் ஈடு்படடிருக்கும் 
விே்சாயிகளுக்கு ்பருத்தி ்சாகு்படி 
நுட்பங்கறள விளக்கி எடுத்துறரத்தனர். 

அல்லிக்குளம் கிராமத்தில் மாசி 
்படைத்தில்  ்பருத்தி விறதத்தலில் 
ஈடு்படடிருக்கும் விே்சாயிகளான திரு.
கதய்வேந்திரன், திரு. அயல்ராஜ், திரு.
முருகன் அேர்களின் ேயல்களில் ்பருத்தி 
விறத வநர்த்தி மறறும் அதில் ேைடசிறய 
தாங்கி ேளரும் ்சாகு்படி கதாழில்நுட்பம் 
்பறறிய முக்கியத்துேத்றதயும் அதன் 
நன்றமகறளயும்  மாணவிகள் ்ப.வித்யா, 
மு.கே.அன்பு்பாரதி, த.தனவ்சகரி, ரா.
கவிதா, க்ப.நந்தினி, றே.ேர்ணிஷா 

எடுத்துறரத்து பின் விே்சாயிகளிைம் 
கலந்துறரயாடி ்பருத்தி விே்சாயத்தில் 
உள்ள நிறை குறைகறள வகடைறிந்தனர். 
வமலும் அமில விறத வநர்த்தி, விறத 
கடினப்படுத்துதல் ஆகிய 
கதாழில்நுட்பங்கறள க்சயல் முறை 
விளக்கமாக விே்சாயிகளிைம் க்சய்து 
காணபித்தனர்.  

்பருத்தியில் மாசி மறறும் 
மானாோரிக்வகறை உயர் விறளச்சல் 
தரும் ்பருத்தி இரகங்கள், ்சாகு்படி 
நுட்பங்கள் அைங்கிய 
து ண டு ப பி ர சு ர ங் க ற ள யு ம் 
விே்சாயிகளுக்கு விழிபபுணர்வு 
ஏற்படுத்தும் ேறகயில் ேழங்கினர்.

பருத்தியில் வைடசிறயத் 
தாஙகும் கதாழில் நுடபம்

கவளாண விரிவாக்ேம்
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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 34 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.

அன்பு்டன்

வ்சல்ெமுரளி

அன்புள்ள அக்ரி்சக்தி வா்சேர்ேளுக்கு... 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
https://nrjj8.app.goo.gl/6SuK


22இதழ் - 35, பங்குனி

tel:9087628669
tel:7358833229


23இதழ் - 35, பங்குனி

்பரைப்பாளர: �.மீைா, 
உதவிப வ்பராசிரியர் (சுறறுசசூழல் அறிவியல்), 

ஆர்.வி.எஸ ்பத்மாேதி வதாடைக்கறலக் கல்லூரி, திணடுக்கல். 
மின்னஞ்சல்: l.meena2795@gmail.com

mailto:http://mail.google.com/mail/%3Fview%3Dcm%26fs%3D1%26tf%3D1%26to%3Dl.meena2795%40gmail.com?subject=


24இதழ் - 35, பங்குனி



25இதழ் - 35, பங்குனி

ல.மீைா



26இதழ் - 35, பங்குனி 34இதழ் - 28, கார்த்திகக

tel:9940764680


27இதழ் - 35, பங்குனி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



28இதழ் - 35, பங்குனி

அக்ரி்சக்தியின் கைந்த 
மின்னிதழகள் ்பல்வேறு 

தரப்படை ோ்சகர்களிைம் க்சன்று 
வ்சர்ந்துள்ளது. அக்ரி்சக்தி 
மின்னிதழ துேங்கி 34 இதழகறள 
கேறறிகரமாக கைந்துள்ளது. 
விே்சாயம் இறணயதளம் மறறும் 
விே்சாயம் க்சயலி துேங்கி ஆறு 
ஆணடு காலம் முடிந்து ஏழாம் 
ஆணடில் அடி எடுத்து 
றேத்திருக்கிவைாம். கதாைர்ந்து 
எங்கறள வமம்்படுத்திக் ககாள்ள 
உறுதுறணயாய் உள்ள ோ்சகர்கள் 
மறறும் ்பயனாளர்களுக்கு நன்றி. 
உங்களுறைய ்சந்வதகங்கறள 
எங்களின் முகப்பக்கம் அல்லது 
மின்னஞ்சல் அல்லது அறலவ்பசி 
ோயிலாகவும் வகடகலாம், 
்சந்வதகங்களுக்கு வேளாண 
ேல்லுநர்களிைம் ்பதில் க்பறறு 
தீர்வுகறள ேழங்குகிவைாம்.

ஒவகோரு தமிழ மாதத்தின் 
இரணைாம் மறறும் நான்காம் ோர 
கேள்ளிகிழறம காறல 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org என்ை 
எங்களது இறணயதளத்திலும் 
மறறும் விே்சாயம் க்சயலியிலும் 

மின்னிதறழ கேளியிடுகின்வைாம். 
எனவே எங்களது க்சயலிறய 
தரவிைக்கம் க்சய்து றேத்திருந்தால் 
அதுவே உங்களுக்கு இதழ 
கேளியாேறதயும் மறை 
வேளாணறம ்சார்ந்த 
க்சய்திகறளயும் அறிவிபபில் 
காடடும். இதன்மூலம் நீங்கள் 
எளிதில் எங்களது மின்னிதறழ 
்படிக்க மறறும் பின்்பறை முடியும். 
விே்சாயிகளும், வேளாண 
மாணேர்களும், விஞ்ானிகளும், 
வ்பராசிரியர்களும், வேளாண 
கதாழில் முறனவோர்களும் 
கதாைர்ந்து அக்ரி ்சக்தி இதழுக்கு 
தங்களுறைய கருத்துக்கள், 
கடடுறரகள் மறறும் விளம்்பரங்கறள 
ேழங்கி எங்கறள 
வமம்்படுத்திக்ககாள்ள உதவுமாறு 
வகடடுக்ககாள்கிவைன்.

ஆசிரியர் பக்ேம்

- சிைப்பாசிரியர், அக்ரி ்சக்தி.

mailto:http://www.vivasayam.org/?subject=

	_GoBack

