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ஆடு வளர்ப்பு விவசாய பெருமக்களுககு 
ஒரு இலா ெ்க ரம ான  ப� ாழிலாகும் . 
ஆடு்களுககு வரும் “ நீலநாககு”  நநாய் ஆடு 
வளர்ப்பிற்கு எதிரி எனநறே ்கரு�லாம். இநநநாய் 
ஆர்பி நச்சுயிரியால் ஏற்ெடுகிறேது. இநநநாய் 
கயூலி்காய்்டஸ் ப்காசு மூலம் ெரவுகிறேது. 
பசம்மறியாடு்களள அதி்களவு �ாககினாலும் 
சில சமயங்களில் பவளளாடு மற்றும் 
மாடு்களளயும் நநாய் ொதிப்புககுளளாககிறேது.

ந�ோய் பரவும் முறை
ஆடு்களள கயுலி்காய்ட்ஸ் ப்காசு ்கடித்து 

இரத்�த்ள� உறிஞ்சும் நொது நீலநாககு 
நச்சுயிரி்களள உளபசலுத்தி விடுகிறேது. 
மளைக்க ாலங்களில்  கயுலி்க ாய்ட்ஸ் 
ப்காசு அதி்க அளவு உற்ெத்தியாவ�ால் 
மளைக்காலங்களில் அதி்க அளவு நநாய் 
ொதிப்ளெ ஏற்ெடுத்துகிறேது.

ந�ோய்்க்ோன அறிகுறி்ள்
 அதி்கப்ெடியான ்காய்ச்சல்

 நாசி துவாரத்தில் �ண்ணீர் நொனறே 
திரவம் இரண்ப்டாரு நாட்்களில் தி்டமாகி 
சளியா்க மாறும். அப்ெடிநய சளியா்க மாறிய 
திரவம் ்காய்நது ெககு நொனறு மாறி நாசி 
துவாரங்களள அள்டக்கவும் பசய்கிறேது.

 வாயில் உ�டு்கள, ஈறு்கள, நமலு�டும் 
கீழு�டும் நசரும் இ்டம், நாககு ஆகிய 
இ்டங்களில் மு�லில் சிவநது புண்்ாகிறேது. 
உ�டு்கள குளவி ப்காட்டியள� நொல் வீஙகி 
இருககும்.

 சில சமயங்களில் நாககு �டித்தும் 
நீலநிறேமா்கவும் மாறும்.

 �ளல முககியமா்க ்காது ம்டல் வீஙகி 
இருககும். இவ்வீக்கம் �ாள்டககு அடியில் 
ந�ானறி ்கழுத்தில் உட்புறேமா்க ெரவுகிறேது.

 ்காலில் குளம்பும்  ந�ாலும் நசரும் 
இ்டத்தில் வீக்கம் ஏற்ெடுகினறேது.

 ஆட்டு உநராமம் பிளவுட்டு உள்டயும் 
�னளமயா்க மாறும்.

செம்மறியாடுகளைத் தாக்கும 
நீலநாக்கு நநாயும  

அதளை கட்டுப்படுத்தும முளையும

காலநளை ந்மலாணள்ம
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 இறேப்ெ�ற்கு முன இநநநாய் ்கழுத்து 
�ளச்களள ொதிப்ெ�ால் ்கழுத்து ஒரு ெக்கமா்க 
சாய்நது ்கா்ப்ெடும்.

 ப ெ ட்ள்ட  ஆடு்களள  ெ ாதி ப் ெ � ா ல் 
சிளனப்ெருவம் �ளளிநொகும்.

 சிளன ஆடு்கள குட்டிளய வீசி விடும்.

 குட்டி்கள வீஙகிய �ளல குளறேொடு்களு்டன 
பிறேக்கலாம்.

மறை ந�ோய்்ளிலிருந்து இந்்த ந�ோறை 
எவ்ோறு பிரித்து ் ண்டறிைலோம்?

 நமற்கூறிய நநாய் பவளிப்ொடு்கள ந்காமாரி, 
பவகள்க நநாய்்களிலும் ்கா்ப்ெடும்.

 ந்காமாரி நநாயில் குளம்பு்களுககு இள்டயில் 
ப்காப்ெளம் நொனறே புண் ஏற்ெடும். ந்காமாரி நநாயில் 
�ளல மற்றும் ்காது, ்கழுத்து வீக்கம் மற்றும் ்கழுத்து 
ந்காணு�ல் இருக்காது. நாககு நீல நிறேமா்கவும் 
இருக்காது.

 பவகள்க நநாயில் வாய்ப்புண் �ண்ணீர் 
நொனறே நெதி இருககும். �ளல, ்காது, ்கழுத்து, ்கால் 
வீக்கம் இருக்காது.

இைந்்த ஆடு்றை பரிந�ோ்தறன ச�ய்்தல்
 உ்வு மற்றும் சுவாச ொள�யில் இரத்� 

திட்டு்கள ்கா்ப்ெடும்.

 நுளரயீ ரல்-  நுளர 
்கா்ப்ெடும்

 ்கால் குளம்பில் - 
இரத்�ம் ்கட்டியிருககும் நி்நீர் 
முடிச்சு, மண்ணீரல் வீக்கமா்க 
இருககும்.

மோதிரி்றை ந�்ரி்ககும் 
முறை்ள்

 இறேந� ்கால்நள்ட்களில் 
- மண்ணீரல், ்கல்லீரல் இ�யத்தில் 
இருநது இரத்�ம், நி்நீர் முடிச்சு 
ஆகியளவ 10 ொர்மலினில் 
நச்கரிக்க நவண்டும்.

 உயிருளள ்கால்நள்ட 
்களிலிருநது - இரத்� மாதிரி

சிகிசற�
 நநாயால் ொதித்� ஆடு்களள 

�னிநய பிரித்து ளவத்�ல்.

 வாய்புண்்ால் ொதித்� 
ஆ டு ்க ளு க கு  ப ெ ா ட் ்ட ா சி ய ம் 
பெர்மாங்கநனட் ்களரசல் ப்காண்டு 
நனறோ்க ்கழுவ நவண்டும்.

 நொரிக ெவு்டளர, ந�ங்காய் 
எண்ப்ய்யில் குைப்பி புண் இருககும் 
இ்டத்தில் �்டவலாம்.

ந�ோய் ்தடுப்பு முறை்ள் 
 ஆடு்களள ப்காட்ள்டள்கயில் 

அள்டப் ெ� ற்கு  முன  ப ந ா ச்சி 
இளலயினால் புள்கமூட்்டம் பசய்யலாம். 
இ�ன மூலம் ப்காசுக்கள ்கட்டுப்ெடும்.

 ஆ டு ்க ளு க கு  ம ள ை க 
்க ா லத்திற்கு  முன  நீல ந ா ககு 
நநாய்க்கான �டுப்பூசி அளிக்க 
நவண்டும். மூனறு மா�த்திற்கு 
நமல் உளள ஆடு்களுககு �டுப்பூசி 
அளித்�ல்  அவசியம்.

கட்டுரையாளரகள்:

மருத்துவர் அ.பா. ஷீபா மற்றும் முளனவர் செ. செயெங்கர்,  
�மிழநாடு ்கால்நள்ட மருத்துவ அறிவியல் ெல்்களலக்கை்கம், மண்்டல ஆராய்ச்சி 

மற்றும் ்கல்வி ளமயம், புதுகந்காட்ள்ட. 
மினனஞ்சல்: drshebugolda@gmail.com 
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இநநநாயானது ஆநத்ராகநனாஸ் மற்றும் 
ெைம் அழு்கல் நநாய் எனறும் அளைக்கப்ெடுகிறேது. 
நநாய்த் தீவிர நிளலயில் 100 ச�வீ� உற்ெத்தி 
இைப்ளெ ஏற்ெடுத்�ககூடியது. இநநநாய் 
ெற்றியும் அ�ளனக ்கட்டுப்ெடுத்தும் முளறே்கள 
ெற்றியும் ்காண்நொம்.

ந�ோய்க்ோரணி
இநநநாயானது ப்கால்லிட்ந்டாட்ளரக்கம் 

்காப்சிளச எனறே ஒரு வள்கப் பூச்த்�ால் 
உண்்டாகிறேது. இ�ன  பூச் இளை்கள 
குறுககுச் சுவர்்கள ப்காண்டும், நிறேமற்றும், 
ஊண்வைஙகியின, திசுவளறே்களின ஊந்டயும்,  
திசுவளறே்களின இள்டநயயும் ்கா்ப்ெடும்.

ந�ோயின் அறிகுறி்ள்
நுனிக்கரு்கல் அறிகுறி இளம் கிளள்களில் 

ந�ானறும். கிளள்கள நுனியிலிருநது 
ஆரம்பித்து, பினநனாககி ்கரு்க ஆரம்பிககும். 

மிளகாயில் நுனிககருகல் 
ந�ாயும் அதனைக கட்டுப்படுத்தும் 

முனைகளும்

நநாய் ந்மலாணள்ம
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நாளள்டவில் ஒரு சிலக கிளள்கள அல்லது 
பசடியின நமற்ொ்கம் முழுவதும் ்கரிநதுக 
்காய்நது விடும். ்கரிநதுப் நொனக கிளள்கள 
ஈரக்கசிவு்டன ெழுப்பு நிறேத்திலும் ்கா்ப்ெடும். 
சில தினங்களில் இப்ெகுதி்கள சாம்ெல் ்கலந� 
பவண்ளம அல்லது ளவகந்கால் நிறேத்தில் 
மாறும். இந�ப் ெகுதி்களில் ஏராளமான 
எண்ணிகள்கயில் அசர்வுளல எனப்ெடும் 
வித்துககூடு்கள, குண்டூசியின �ளலளயப் 
நொனறே நுண்ணிய, ்கரிய நிறே புளளி்கள 
ெரவலா்கத் ப�னெடும். 

நநாயின தீவிரம் அதி்கமாகும் நொது, 
சில கிளள்கள அல்லது பசடி முழுவதும் 
்கரிநது மடிநது விடும். நநாய்த் �ாக்கப் 
ெட்்டச்  பசடி்களில், நநாய்த் �ாக்கப் ெ்டா�க 
கிளள்களில் ்காய்்கள ந�ானறும். ஆனால் 
்காய்்கள குளறேந� எண்ணிகள்கயிலும், �ரம் 
குளறேந��ா்கவும் இருககும்.

ெைம் அழு்கல் அறிகுறி, ெழுத்�ப் ெைங்களில் 
ப�னெடும். ெைங்களில் மு�லில் ஒனறு 
அல்லது இரண்டு சிறிய, ்கரிய நிறேப்புளளி்கள 
ந�ாலின நமல் ந�ானறும். இப்புளளி்கள 
நாளள்டவில் விரிவள்டநது, நீளவட்்ட வடிவ 
புளளி்களா்க மாறும். 

புளளி்கள உட்குழிநதும் ்கருளம ்கலந� 
சாம்ெல் அல்லது ளவகந்கால் நிறேமா்கவும், 

புளளிளயச் சுற்றி ஒரு பமல்லிய, ்கருளம 
நிறே வளளயத்ள�க ப்காண்டும் ப�னெடும். 
ெைங்களினுளளும் விள�்களின நமலும் பூச் 
வளர்ச்சி ்கா்ப்ெடும். நநாய்த் �ாக்கப்ெட்்ட 
ெைங்கள எளிதில் உதிர்நது விடும்.

ந�ோயப் பரவும் விதமும் பரவுவதற்கு 
ஏற்்ற ் ோலநிலல்ளும்

 இநநநாய்க்காரணி மாரிந்கால்ட், 
�னியா, மஞ்சள நொனறே பசடி்களளத் �ாககி, 
இளலப்புளளி மற்றும் பசடிக ்கருகு�ல் 
நொனறே நநாய்்களளத் ந�ாற்றுவிககிறேது.

 நிலத்தில் கி்டககும் நநாய்த் �ாககிய 
இளல்கள, ெைங்கள மற்றும் பசடியின 
ொ்கங்களில் இப்பூச்ம் நீண்்ட ்காலம் உயிர் 
வாைககூடியது.

 � ா க்க ப் ெ ட் ்ட  ெ ைங்களிலுளள 
விள�்கள மூலமா்கவும், நநாய் ெரவககூடியது. 
இரண்்டாம் ெட்சமா்க ்காற்று மூலம் நநாய் 
நவ்கமா்கப் ெரவுகிறேது.

 ந்கானிடியா வித்து முளளப்ெ�ற்கும், 
நநாய் ெரவுவ�ற்கும், பவப்ெநிளல 28-30 

பச.கி.-ம், ்காற்றின ஈரப்ெ�ம் 95 ச�த்திற்கு 
அதி்கமா்கவும் இருப்ெது மி்கவும் ஏற்றேது.  
ப�ா்டர்நது ெல நாட்்கள அதி்க ெனி பெய்யும் 
நொது நநாயின தீவிரம் அதி்கமாகும்.
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ந�ோய்க்ட்டுப்போடு

உழவிைல் முறை்ள்  :
(i) நநாய் �ாக்கா� நல்ல �ரமானப் 

ெைங்களிலிருநது விள�்களளத் ந�ர்நப�டுக்க 
நவண்டும்.  (ii) நிலத்தில் உதிர்நதுக கி்டககும் 
நநாய்த் �ாககிய ெைங்கள மற்றும் பசடியின 
ொ்கங்களளச் நச்கரித்து அழித்து வி்ட 
நவண்டும்.  (iii) நநாய்த் �ாககியப் ெைங்களள 
�னியா்க அறுவள்ட பசய்து நசமித்து ளவக்க 
நவண்டும்.

விற்த சிகிசற�:  
ஒரு கிநலா விள�ககு, ்காப்்டான - 4 

பழங்களில் ்கரு்கல் அறிகுறித் தெனபடல்

கிராம் அல்லது பசரசான தூள - 2 கிராம் 
வீ�ம் விள�ப்ெ�ற்கு குளறேந�து 24 மணி 
நநரத்திற்கு முனனநர ்கலநது ளவத்திருநது 
பினனர் விள�க்க நவண்டும்.

மருந்து சிகிசற�
ஏக்கருககு சினப் - 600 கிராம் அல்லது 

மானந்காபசப் - 600 கிராம் அல்லது �ாமிர 
ஆகஸிகுநளாளரட் மருநது - 750 கிராம் 
வீ�ம், 300 லிட்்டர் �ண்ணீரில் ்கலநது, 3 
- 4 முளறே,  10-15 நாள இள்டபவளியில் 
ப�ளிக்க நவண்டும்.

கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர். T. சுதின் ராஜ்,
உ�விப் நெராசிரியர் - �ாவர நநாயியல்
துளறே,அண்்ா மளலப் ெல்்களலக்க ை்கம்,
அண்்ா மளல ந்கர் - 608002
ப�ா்டர்பு எண்: 9442029913
மினனஞ்சல் : suthinagri@gmail.com

கு.விக்ைஷ்,
º¬ùõர் ð†ìப்ð®ப்¹ மா்வர் - �ாவர நநாயியல்
துளறே, அண்்ா மளலப் ெல்்களலக்க ை்கம்,
அண்்ா மளல ந்கர் - 608002
ப�ா்டர்பு எண்: 8248833079
மினனஞ்சல் : lakshmikumar5472@gmail.com
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த மி ழ ந ா டு  ந வ ள ா ண் ள ம 
ெல்்களலக்கை்கத்தின கீழ இயஙகும் 
ப � ா ன ந ெ ா ஸ் ந ்க ா  ந வ ள ா ண் ள ம க 
்கல்லூரியில் நவளாண்ளம ெட்்டப்ெடிப்பு 
இறுதியாண்டு ெயிலும் மா்வி்கள 11 
நெர் (அனிசா, அருளபமாழி, பிரவீனா 
தீப்தி, ரம்யா, ரம்யஸ்ரீ, ஷாலினி, சு்கநதி, 
ஞானபிரினசி, நமகஸி அசிசியா, ரம்ா, 
திருநிளறே ஆகிநயார்) கிராமப்புறே ெணி 
அனுெவத்திற்்கா்க ்காஞ்சிபுரம் மாவட்்டம், 
உத்திரநமரூர் வட்்டம், பநய்யாடுப்ொக்கம் 
கிராமத்தில் ெணி அனுெவம் மற்றும் 
ெயிற்சி்களள பெற்று வருகினறேனர். அ�ன 
ஒரு ெகுதியா்க விவசாயி்களுககு மண்புழு 
உரம் �யாரிககும் வழிமுளறே்களளயும் அ�ன 
ெயன்களளயும் பசய்முளறே விளக்கத்து்டன 
பசய்து ்காண்பித்�னர். மண்புழு உரம் 
எனறோல் எனன, எப்ெடித் �யாரிப்ெது எனெது 

மண்புழு உரம் உற்பத்தி செய்யும் 
முறை மறறும் ்பயன்கள்

இயறளக உரம

குறித்து இந�க ்கட்டுளரயில் ்காண்நொம்.

மண்புழு உரம் என்்றோல் என்்ன?
இயற்ள்கயா்க கிள்டககும் விவசாயக 

்கழிவு்களான சா்ம்,  இளல,  �ளை   
நொனறேவற்ளறே உட்ப்காண்டு எச்சங்களள 
உ ரு ண் ள ்ட ்க ள ா ்க  ம ண் பு ழு க ்க ள  
பவளிநயற்றுகிறேது. இந� எச்சங்களளநய 
மண்புழு உரம் எனகிநறோம்.

நதலவயோ்ன பபோருட்்ள்:
 மட்்கககூடியக ்கழிவு்கள

 மாட்டுச் சா்ம்

 ்கால்நள்டக ்கழிவு்கள

தயோரி்ககும் முல்ற:
 மட்்கககூடியக ்கழிவு்களள நச்கரிக்க 

நவண்டும். வீட்டில் கிள்டககும் ்காய்்கறி 
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்கழிவு்களளநய இ�ற்கு ெயனெடுத்�லாம்.

 மட்்கககூடிய ்கழிவு்களள மூட்்டம் 
நொட்டு, அதில் சா்க்களரசளல ப�ளித்து, 
20 நாட்்களுககு மக்கவி்ட நவண்டும். இவ்வாறு 
20 நாட்்கள மட்கிய ்கழிவு்கள மண்புழு 
சாப்பிடுவ�ற்கு ஏதுவா்க இருககும். நனறோ்க 
உலர்ந� ்கால்நள்ட ்கழிவு்களளயும், சா் 
எரிவாயுக ்கழிவு்களளயும் மட்டுநம மண்புழு 
உரம் �யாரிக்க நநரடியா்க உெநயாகிக்க 
நவண்டும்.

மண்புழு உர உற்பத்தி்க்ோ்ன படு்கல்:
மு�லில் மண்புழு உரப்ெடுகள்க �யாரிக்க 

நவண்டும். இ�ற்கு ப�னளன நார்்கழிவு 
அல்லது ்கரும்புத் ந�ாள்க்களள மண்புழு உர 
உற்ெத்திக்கான ்கட்்டளமப்பின அடிப்ொ்கத்தில் 
3 பச.மீ உயரத்திற்கு ெரப்ெநவண்டும். ஆற்று 
ம்ளல இந� ெடுகள்கயின நமல் 3 பச.மீ 
உயரத்திற்கு தூவ நவண்டும். பிறேகு 3 பச.மீ 
உயரத்திற்கு ந�ாட்்டமண் ெரப்ெ நவண்டும். 
இ�ற்கு நமல் �ண்ணீளரத் ப�ளிக்க 
நவண்டும். இவ்வாறு �யார் பசய்யப்ெட்்டது 
மண்புழு உரப்ெடுகள்க ஆகும்.

் ழி வு ் ல ை  ப டு ்க ல் யி ல் 
நபோடும்முல்ற:

ொதி மககிய ்கழிவு்களள 30 ச�வீ�ம் 
்கால்நள்ட ்கழிவு்டன (எள்ட அல்லது 
்கன அளவின அடிப்ெள்டயில்) ்கலக்க 
நவண்டும். இக்கலளவளய மண்புழு உர 
்கட்்டளமப்பின விளிம்பு வளர நிரப்ெ நவண்டும். 
ஈரப்ெ�ம் 60 ச�வீ�ம் இருக்க நவண்டும். 
ந�ர்நப�டுக்கப்ெட்்ட மண்புழுக்களள சமமா்க 
ெரப்ெ நவண்டும். ஒரு மீட்்டர் நீளம், ஒரு 
மீட்்டர் அ்கலம், 0.5 மீட்்டர் உயரத்திற்கு 
இரண்டு கிநலா மண்புழுக்கள (2000 
மண்புழு) ந�ளவப்ெடும். மண்புழுவிளன, 
்கழிவு்களுககுளநள வி்ட நவண்டும் எனறே 
்கட்்டாயம் இல்ளல. இ�ளன நமநல ெரப்பினால் 
நொதுமானது.

தண்ணீர் பதளித்தல்:
தினமும் �ண்ணீர் ்கட்்டாயம் ப�ளிக்க 

நவண்டும். 60 ச�வீ�ம் ஈரப்ெ�ம் இருககுமாறு 
ெராமரிக்க நவண்டும். ந�ளவயான நொது 
�ண்ணீரிளனத் ப�ளிக்க நவண்டும். 
அப்ெடிநய ஊற்றேக கூ்டாது. அறுவள்டககு 
முனன�ா்க �ண்ணீர் ப�ளிப்ெள� நிறுத்தி 
வி்டநவண்டும்.

மண்புழு உரம் அறுவலை:
மண்புழு உர ெடுகள்கயின நமல் உளள 

மண்புழு ்கழிவிளன மட்டும் அறுவள்ட பசய்ய 
நவண்டும். இந� அறுவள்டளய வாரத்திற்கு 
ஒரு முளறே பசய்ய நவண்டும். ள்கயால் மண்புழு 
்கழிவிளன நச்கரித்து நிைலில் குவித்து ளவக்க 
நவண்டும். இந� அறுவள்டயிளன மண்புழு 
ப�ரியும் இ்டம் வளர பசய்ய நவண்டும். இந� 
அறுவள்டயிளன �குந� இள்டபவளியில் 
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பசய்வ�ன மூலம் நல்ல �ரமான மண்புழு 
உரத்திளன பெறேமுடியும். சிறிய ெடுகள்க 
முளறேயில், �குந� இள்டபவளியில் மண்புழு 
உர அறுவள்ட ந�ளவயில்ளல. இந� 
முளறேயில் ்கழிவு்களின குவிப்பு 1மீட்்டர் 
வளர இருப்ெ�னால், இந� ்கழிவு்கள 
முழுவதும் மககிய பிறேகு அறுவள்ட பசய்�ால் 
நொதுமானது.

மண்புழு அறுவலை:
மண்புழு உரம் �யாரிப்பு முடிந�வு்டன, 

மண்புழுக்கள ்கருவுரு�ல் முளறேயில் 
உரத்திலிருநது பிரித்ப�டுக்கப்ெடுகினறேன. 
இம்முளறேயில் சிறிய மாட்டு சா்ப்ெநது்கள 
உரககுழியில் ெல இ்டங்களில் ளவக்க 
நவண்டும். இ�னால்  மண்புழுக்கள 
அந� சா்த்தினால் ்கவரப்ெடுகினறேன. 
பிறேகு இ�ளன �ண்ணீரில் நொடுவ�ன 
மூலம் சா்ம் ்களரநது மண்புழுக்கள 
பிரித்ப�டுக்கப்ெடுகினறேன .  இந�ப் 
புழுக்கள, அடுத்� மண்புழு உரம் �யாரிக்கப் 
ெயனெடுத்�ப்ெடுகினறேன.

மண்புழு உரம் நேமிப்பு:
இ�ளன நநரடியா்கநவ வயல்்களில் 

ெயனெடுத்�லாம். நசமிக்க நிளனத்�ால் 
அறுவள்ட பசய்யப்ெட்்ட மண்புழு உரத்ள� 
இருட்்டான அளறேயில் 40 ச�விகி�ம் 
ஈரப்ெ�த்தில், சூரிய ஒளி ெ்டா�வாறு 

ளவக்க நவண்டும். இவ்வாறு ளவப்ெ�ால் 
ஈரப்ெ�ம் வீ்ாவள�த் �டுக்கலாம். மககிய 
உரத்ள� ொகப்கட் பசய்வள� வி்ட திறேந� 
பவளியில் நசமிப்ெது சிறேந��ாகும். திறேந� 
பவளியில் மககிய உரத்ள� நசமிககும் 
பொழுது �ண்ணீர் ப�ளித்து ஈரப்ெ�த்ள� 
்காக்க நவண்டும். இ�னால் நுண்ணுயிர்்கள 
அழிவள� �டுக்கலாம். 40 ச�விகி�ம் 
ஈரப்ெ�த்து்டன ளவப்ெதினால் மண்புழு 
உரத்தின �ரம் குளறேயாமல் ொது்காக்கலாம். 

விற்கும் சமயத்தில் மட்டுநம ளெ்களில் நிரப்ெ 
நவண்டும்.

�ன்லம்ள்:
 மற்றே மககும் உரங்களள வி்ட மண்புழு 

உரத்தில் அதி்க சத்துக்கள உளளன.

 மண்புழு உரத்தில் நனளம �ரும் 
நுண்ணுயிர்்கள அதி்க எண்ணிகள்கயில் 
இருககினறேன.

 ்களரயாமல் இருககும் மணிச்சத்ள� 
்களரத்து ப்காடுககிறேது.

 தி்டக்கழிவு்களில் ஏந�னும் நச்சுத் 
�னளம ப்காண்்ட பொருட்்கள இருந�ால் 
அளவ மண்புழு வயிற்றுககுள பசல்லும் பொழுது 
அவற்றின கு்ங்கள மாற்றேப்ெடுகினறேன.

கட்டுரையாளர:

்க.ரமணா, 
இளநிளல நவளாண் ெட்்டப்ெடிப்பு இறுதியாண்டு மா்வி, 

ப�ான நொஸ்ந்கா நவளாண்ளமக ்கல்லூரி, ச்காயத்ந�ாட்்டம். 
மினனஞ்சல்: ramana18012000@gmail.com 
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க்டந� சில ஆண்டு்களா்க ந்கரள மாநிலம் 
உ்வு உற்ெத்தியில் �னனிளறேவு அள்டயவும் 
நவளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க 
முயற்சி்களள ப�ா்டர்ச்சியா்க நமற்ப்காண்டு 
வருகிறேது. “ஹரி�ா ந்கரளம்” எனறே சமூ்க நலத் 
திட்்டத்தின கீழ ந்கரள மாநிலத்தின முககிய 
துளறே்களான நவளாண்ளம, ்கல்வி, உ்டல்நலம் 
மற்றும் வீட்டுவசதி துளறே்களில் உளளாட்சியின 
ெங்களிப்பு்டன ெல ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சி்கள 
ப�ா்டர்ச்சியா்க நமற்ப்காளளப்ெட்டு வருகிறேது.  

ககரள மாநில அரசின் 
கதாட்டப்பயிர்கள் சாகுபடியில்  

புதிய வி்ல நிர்்ணய முயறசிகளும் 
தன்னி்ைவு சாத்ையும்

புதிய யுக்திகள்

நவளாண் துளறேளயப் பொறுத்� வளர 
உளளாட்சித் துளறே மற்றும் பிறே வளர்ச்சித் 
துளறே்களு்டன இள்நது “சுபிகஷா ந்கரளா 
(Subhiksha Kerala)” எனறே திட்்டம் 
பவற்றி்கரமா்க நள்டமுளறேப்ெடுத்�ப்ெட்டு 
வருகிறேது.  இத்திட்்டத்தின கீழ ந்கரள 
மாநிலத்தில் மி்கப்பெரிய அளவில் பநல், 
ெைங்கள, ்காய்்கள, கிைஙகு்கள மற்றும் 
ெயிர் வள்க்கள சுமார் 25,000 பஹகந்டர் 
மானாவாரி நிலங்களில் புதிய�ா்க சாகுெடி 
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பசய்யப்ெட்டு ந்கரள மாநிலத்தின உ்வுத் 
ந�ளவ்களள சநதிக்க உ�வி வருகிறேது. 
இத்திட்்டத்தில் இளளஞர்்கள, விவசாயி்கள, 
�னனார்வத் ப�ாண்டு நிறுவனங்கள மற்றும் 
பவளிநாடு்களில் இருநது ந்கரளாவிற்கு 
இ்டம் பெயர்நதுளள பவளிநாடு வாழ 
இநதியர்்கள நொனறேவர்்களள இள்த்து 
பசயல்ெடுத்�ப்ெடுகிறேது.  இத்திட்்டத்திற்்கா்க 
ந்கரள மாநில அரசு இத்திட்்டத்தில் ெஙகு 
பெற்று ெயன பெறே விரும்புவர்்களுககு 
ந�ளவப்ெடும் ப�ாழில்நுட்ெ மற்றும் நிதி 
உ�வி்களள வைங்க நவளாண் �்கவல் 
நமலாண்ளம ளமயத்ள� துவஙகி துரி�மா்க 
பசயல்ெட்டு வருகிறேது. 

ந த ோட்ை்க ்லலப்  பயி ர் ்ளில் 
குல்றநதபட்ே விலல நிர்்ணயம்:

 � ற் ந ெ ா து  இ ந �  ந வ ள ா ண் 
ஒருஙகிள்ந� உ்வு ொது்காப்பு வாயிலா்க 
ந்கரள மாநிலம் ெல விவசாய பொருட்்கள 
உற்ெத்தியில் �னனிளறேவு அள்டயும் 
முயற்சி்களள நமற்ப்காண்டு வருகிறேது.  இ�ன 
ஒரு ெகுதியா்க ெைங்கள மற்றும் ்காய்்கறிப் 
ெயிர்்கள சாகுெடிளய ஊக்கப்ெடுத்� மற்றும் 
ந்கரள ந�ாட்்டக்களலப் ெயிர் விவசாயி்களின 
நலன்களள ொது்காக்க குளறேந�ெட்ச விளல 
நிர்்யத்ள� (Minimum Support Price) 

ெைங்கள மற்றும் ்காய்்கறிப் ெயிர்்களுககு 
நிர்்யம் பசய்துளளது.  இ�ன வாயிலா்கநவ 
நவளாண் சநள�்களில் ெைங்கள மற்றும் 
்காய்்கறி்கள விளல வீழச்சி அள்டவள�த் 
�டுக்க முடிகிறேது. இ�ற்்கா்க சுமார் 110 
ந்காடி்கள வளர நிதி ஒதுககீடு்கள பசய்யப்ெட்டு 
அனனாசிப்ெைம் மற்றும் நநநதிரம் ர்க வாளை 
சாகுெடி பசய்யும் விவசாயி்களின நலன்கள 
ொது்காக்கப்ெட்டுளளது.  

�ற்நொது உற்ெத்தி பசலவு்களள வி்ட 
சுமார் 20 ச�வீ�ம் அளவிற்கு உயர்ந� 
அளவில் ந�ாட்்டக்களலப் ெயிர்்களின 
குளறேந� ெ ட் ச  ப்க ாளமு�ல்  விளல 
நிர்்யம் பசய்யப்ெட்டுளளது.  நமலும் 
இது வரு்டநந�ாறும் மாற்றேப்ெடும் எனறும் 
ப�ரிவிக்கப்ெட்டுளளது.  �ற்நொது ந்கரள 
மாநிலத்தில் இத்�ள்கய ஆக்கப்பூர்வமான 
நவளாண் வளர்ச்சி திட்்டங்கள ்கார்மா்க 
்க்டந� 2016ல் 6.5 லட்சம் ்டன்களா்க இருந� 
ந�ாட்்டக்களலப் ெயிர்்கள சாகுெடி 15 லட்சம் 
்டன்களா்க உயர்நது வருகிறேது.  �ற்நொது 16 
லட்சம் ்டன்கள எனறே புதிய இலககு நிர்்யம் 
பசய்யப்ெட்டு ந�ாட்்டக்களலப் ெயிர்்கள 
சாகுெடி பசய்யும் விவசாயி்களுககு அதி்க 
ஊக்கம் வைங்கப்ெட்டு வருகிறேது.

இ வ் வ ா று  ந ்க ர ள  ம ா நி ல ம் 
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ந�ாட்்டக்களலப்ெயிர்்கள ப்காளமு�லில் 
குளறேந�ெட்ச விளலளய நிர்்யம் பசய்து, 
அ�ளன ந�ாட்்டக்களல விவசாயி்களுககு 
வ ை ங கி  அ வ ர் ்க ளி ன  ந ல ன ்க ள ள 
ொது்காப்ெது்டன ந�ாட்்டக்களலப் ெயிர்்கள 
உற்ெத்தியில் �னனிளறேவு அள்டயும் 
முயற்சி்களில் குறுகிய ்காலத்தில் சா�ளன 
ெள்டத்து வருகிறேது.  இ�னால் கிராமப்புறே 
முனநனற்றேம், புதிய நவளல வாய்ப்பு்கள 
மற்றும் நவளாண் ப�ாழிற்சாளல்களுககு 

ந � ள வ ப் ெ டு ம்  இ டு ப ெ ா ரு ட் ்க ள 
நொனறேளவ உருவாக்கப்ெடுவது்டன பிறே 
மாநிலங்களள �னது உ்வு மற்றும் 
ந�ாட்்டக்களலப்ெயிர்்களுககு சார்நது 
இருககும் நிளல மாறி �னனிளறேவு அள்டயும் 
நள்டமுளறே சூைல் ந்கரள மாநில நவளாண் 
துளறேயின சமீெ ்கால சா�ளன மற்றும் 
ளமல்்கல் (Mile Stone) எனெதில் சநந�்கம் 
இல்ளல.

கட்டுரையாளரகள்:

சீ.்கதி்ரென்,  
ஆராய்ச்சி மா்வர், நவளாண் விரிவாக்கத் துளறே,  
நவளாண் புலம், அண்்ாமளலப் ெல்்களலக்கை்கம், சி�ம்ெரம். 
மினனஞ்சல்: kathiresankathir66@gmail.com  
ப�ா்டர்பு எண்: 8760305077

முனைவர் தி.ராஜ் பிரவின்,  
இள்ப் நெராசிரியர், நவளாண் விரிவாக்கத் துளறே,  
நவளாண் புலம், அண்்ாமளலப் ெல்்களலக்கை்கம், சி�ம்ெரம். 
மினனஞ்சல்: trajpravin@gmail.com  
ப�ா்டர்பு எண்: 9486385423
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ஆட்டுக கிள்ட நொடு�ல் எனெது 
ெைங்காலத்தில் மக்கள ்கள்டப்பிடித்�  
இயற்ள்க விவசாய முளறே்களில் ஒனறோகும். 
மனி�ன ஓரி்டத்தில் �ஙகி நா்கரி்கம் உருவான 
்காலத்தில் இருநது ஆடு வளர்த்�ல் நள்டமுளறேப் 
ெடுத்�ப்ெட்்டது. ஆட்டின ்கழிவு்களான சா்ம், 
சிறுநீர் ஆகியளவ இயற்ள்க உரங்களா்க 
ெயனெட்டு வருகினறேன. இனளறேககும் 
ப ெ ரு ம் ெ ா ல ா ன  வி ள ள நி ல ங ்க ளி ல் 
ஆட்டின ்கழிவுப் பொருட்்கள உரத்திற்்கா்க 
ெயனெடுத்�ப்ெடுகினறேன. கிள்ட நொடு�ல் 
எனெது நநரடியா்கவும், உ்டனடியா்கவும் 
நிலத்திற்கு உரமிடும் முளறேயாகும்.

கிலை நபோடுதல்
கிள்ட நொடு�ல் எனெது விளளநிலங்களில் 

ஆ டு ்க ள ள ந ய ா ,  ம ா டு ்க ள ள ந ய ா 
இரவில் அள்டத்து ளவத்து அவற்றின 
்கழிவுப்பொருட்்களான சா்ம் மற்றும் 
சிறுநீரிளன உரங்களா்க மாற்றுவது ஆகும். 
இ�ளனப் ெைங்காலத்தில் மநள� அள்டத்�ல் 

ஆட்டுக் கிறை ப்போடுதல் 
மண்ணின் வளம் காக்கும்  

ஓர் இயற்க மு்ை

்மண வைம

எனறு குறிப்பிட்்டனர். கிள்ட நொடு�ளல 
ெட்டி அள்டத்�ல் எனறும் கூறுவர். கிள்ட 
நொடு�ல் பொதுவா்க விளளச்சல் ்காலம் 
முடிநது அடுத்� ெயிர் பசய்யும் ்காலத்திற்கு 
இள்டப்ெட்்ட ்காலத்தில் பினெற்றேப்ெடுகிறேது. 
குளறேந�ெட்சம் இரண்்டாண்டுககு ஒருமுளறே 
கிள்ட நொ்டப்ெடுகிறேது.

“ஆட்டுக கிள்ட இட்்டால் அந�ாண்ந்ட 
ெலன. மாட்டுக கிள்ட இட்்டால் மறு ஆண்டு 
ெலன எனெது ெைபமாழி” ஏபனனில் ஆ்டானது 
இளல, �ளை்களள அதி்கமா்க உண்ெ�ால் 
அ�னுள்டய ்கழிவு்கள உ்டனடியா்க உரமா்க 
மாற்றேப்ெட்டு ெலனளிககிறேது. மா்டானது 
அ்டர்தீவனம், ளவகந்கால் உளளிட்்டளவ்களள 
அதி்கமா்க உண்ெ�ால் சிறிது நாள ்கழித்து 
ெலனளிககிறேது. நமலும் ஆட்டுஉரத்தில் 
நார்ச்சத்து குளறேவு. எனநவ அ�ளன 
நநரடியா்க உரமா்கப் ெயனெடுத்�லாம். 
மாட்டுச் சா்த்தில் நார்ச்சத்து அதி்கம். 
ஆ�லால் அ�ளன ொதி மட்்கச் பசய்து 
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பினபு�ான உரமா்கப் ெயனெடுத்� நவண்டும். 
எனநவ�ான ஆட்டுக கிள்ட நொடும் வைக்கம் 
அதி்கமா்க உளளது.

ஓர் ஆ்டானது ஆண்டிற்கு 500 மு�ல் 
700 கிநலா வளர எரு ப்காடுககும். சுமார் 
2000 ஆடு்களள ஒருநாள இரவு ஒரு 
ஏக்கர் நிலத்தில் �ங்க ளவத்�ால் அந� 
இ்டத்திற்குத் ந�ளவயான எரு கிள்டககும். 
ஆடு்கள சினனஞ்சிறு விள�்களளயும் 
நனகு பசரித்துவிடும். எனநவ இ�ளன 
உரமா்கப் ெயனெடுத்தும்நொது ்களளச் 
பசடி்கள அவ்வளவா்க முளளப்ெதில்ளல. 

நமலும் ஆட்டு சிறுநீரானது ்களளச் பசடி்கள 
முளளப்ெள� �ள்டபசய்துவிடுகிறேது. ஆட்டு 
எருவில் ெயிர் வளர்ச்சிககுத் ந�ளவயான 
ளநட்ரஜன (�ளைச்சத்து), ொஸ்ெரஸ் 
(மணிச்சத்து), பொட்்டாஷ் (சாம்ெல் சத்து), 
சுண்்ாம்புச்சத்து, நுண்ணூட்்டச்சத்து 
ஆகியளவ உளளன. ஆட்டுஎருவில் உளள 
30 ச�வீ� ஊட்்டச்சத்து மு�ல்ெயிருககும், 70 
ச�வீ� ஊட்்டச்சத்து இரண்்டாவது ெயிருககும் 
கிள்டககிறேது .  ஆட்டுசிறுநீரிலிருநது 
கிள்டககும் ஊட்்டச்சத்து முழுவதும் மு�ல் 
ெயிருககு உ்டனடியா்க கிள்டககும்.
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ஆட்டு்க கிலை நபோடுவதோல் 
கிலை்ககும் �ன்லம்ள்

 ஆட்டுக  கிள்ட  ந ெ ாடுவ� ால் 
நிலத்திற்கும், ெயிர் விளளச்சலுககும், 
அப்ெயிரிளன உண்ெ�ால் உண்ெவர்்களுககும், 
சு ற்றுச்சூைலுககும்  ெல  நனளம்கள 
கிள்டககினறேன.

 ஆட்டுககிள்ட நொடுவ�ால் மண்ணின 
நீர்பிடிப்புத்திறேன, ்காற்நறோட்்டம், மண்ணின 
அ்டர்வு, மண்ணின �னளம ஆகியளவ 
அதி்கரிககினறேன.

 உவர் மற்றும் ்களர் நிலத்தில் ஆட்டுக 
கிள்ட நொடுவ�ால் மண்ணின நவதியியல் 
ெண்பு்கள நமம்ெடுத்�ப்ெட்டு மண்வளம் 
அதி்கரிககிறேது.

கட்டுரையாளரகள்:

ப.்வணு்ேவன்
உ�விப் நெராசிரியர் (விள� அறிவியல்) நவளாண்ளம 

அறிவியல் நிளலயம், அருப்புகந்காட்ள்ட.
மினனஞ்சல்: venudevan.b@tnau.ac.in 

செ.்கார்த்தி்கா, லி.ச்களெல்ா, ் ப.லட்சுமி, 
கி.ம்காலட்சுமி, தி உ.நந்தினி, மு.நஸரத்,  

நான்காம் ஆண்டு மா்வி்கள, நவளாண்ளம ்கல்லூரி மற்றும் 
ஆராய்ச்சி நிளலயம், மதுளர

 ம ண் ணி ல் 
உ ள ள  நு ண் ணு யி ரி ்க ள 
ொது்காக்கப்ெடுவது்டன அ�ன 
பசயல்ொடு்கள அதி்கமாகினறேன.

 நீ ண் ்ட ந ா ளு க கு 
நவளாண்ளம பசய்வ�ற்கு 
ஏதுவா்க மண்வளம் பசழிககிறேது.

 குளறேந� பசலவில் 
ெயிருககுத் ந�ளவயான சத்து்கள 
சரியான அளவு மற்றும் விகி�த்தில் 
கிள்டககினறேது.

 ெயிர்்கள எல்லாம் ஒநர 
சீரா்க வளரும்.

 ெயிரின நநாய் எதிர்ப்பு  சகதி 
அதி்கரிககும்.

 ெயிரில் விளளச்சல் அதி்கரிககும்.

 விளளநிலங்களுககு உரமிடும் பசலவு 
மிச்சமாகிறேது.

 இது இயற்ள்க உரம் ஆ�லால் 
சுற்றுச்சூைலுககும் எந�வி� ொதிப்பும் 
ஏற்ெடுவதில்ளல.

 உரத்திற்்கான பசலவும் குளறேவு. 
மனி�ர்்களுககும், ்கால்நள்ட்களுககும் 
எவ்வி� தீஙகும் ஏற்ெடுவதில்ளல.

 நனளம்கள மிகுந� சுற்றுசூைளலப் 
ொதிக்கா� ஆட்டுக கிள்ட இட்டு வளமான 
நிலத்ள� உருவாககி நலமான வாழவு 
வாழநவாம்.
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தச்கவ்யா எனெது ெஞ்ச்கவ்யாவில் 
நமலும் சில �ாவரங்களின சாறு்களளச் 
நசர்த்து  நமம்ெடுத்�ப்ெட்்ட�ாகும். இ�னால் 
ெஞ்ச்கவ்யா நமலும் பமருந்கற்றேப்ெட்டு 
நல்ல ெயனளிககிறேது. இள�ப் ெயிரின 
மீது ப�ளிககும்நொது பெரும்ொலான 
பூச்சி்களளக ்கட்டுப்ெடுத்துகினறேது. நநாய் 
எதிர்ப்புச்சகதிளயயும் அதி்கரிககினறேது.

நதலவயோ்னலவ
 ெசுஞ்சா்ம் - 7 கி.கி 

 பநய் - 1 லி  

 ந்காமியம் - 10 லி

 �ண்ணீர் - 10 லி

 ெசும்ொல் - 3 லி

 ெசுந�யிர் - 2 லி 

 இளநீர் - 3 லி

அங்க்கப் பூச்சி மேலாண்ே 
(பகுதி-2)

பூச்சி ந்மலாணள்ம

 பவல்லம் (அ) ்கரும்புச்சாறு - 3 கி.கி

 வாளைப்ெைம் - 12

  நவப்பிளலச் சாறு - 1 லி

 எருக்க இளலச் சாறு - 1 லி

 ஊமத்ள� இளலச் சாறு - 1 லி

 பநாச்சி இளலச் சாறு - 1 லி

 புங்க இளலச் சாறு - 1 லி

பேயமுல்ற
 ெசுஞ்சா்ம் மற்றும் பநய்ளய ஒரு 

சுத்�மான சட்டியில் ்கலநது இரண்டு நாட்்கள 
ளவத்திருநது, ந்காமியத்ள�யும் �ண்ணீளரயும் 
நசர்த்து 15 நாட்்கள ளவத்திருக்க நவண்டும்.

 பினனர், ெசும்ொல், ெசுந�யிர், இளநீர், 
பவல்லம் (அ) ்கரும்புச்சாறு மற்றும் பூவன 
வாளைப் ெைங்களளச் நசர்த்து நனகு ்கலக்க 
நவண்டும். இந�க ்கலளவளய 25 நாட்்கள 

தசகவயா
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ளவத்திருநது பநாதிக்க வி்ட நவண்டும். 
பநாதித்�ல் மற்றும் நவதிமாற்றேங்களினால் 
நனளம பசய்யும் நுண்ணுயிரி்கள மற்றும் 
ெயிர்்களுககுத் ந�ளவயான வளர்ச்சி 
ஊ க கி ்க ள  அ ்ட ங கி ய  ெ ஞ் ச ்க வ் ய ா 
�யாராகிவிடும்.

 இத்து்டன உண்ணிப்பூ, தும்ளெ, 
ஊமத்ள�, ளமச்பசடி, மககிப்பூ நொனறே 
மளலப்பிரந�ச �ாவரச்பசடி்களின சாறு 
அல்லது சமபவளிப் ெகுதி்களில் எளிதில் 
கிள்டக்கககூடிய நவம்பு, ்காட்்டாம்ககு, 
பநாச்சி, ஆ்டாப�ாள்ட, ஊமத்ள�, புங்கம், 
ப்காளிஞ்சி நொனறேவற்றில் ஏ�ாவது ஐநது 
�ாவரங்களின துண்்டாக்கப்ெட்்ட இளல்களள 
1:1 (1.0 லி. ந்காமியம்: 1.0 கி.கி. இளல) எனறே 
விகி�த்தில் �னித் �னியா்க ந்காமியத்தில் 10 
நாட்்களுககு ஊறே ளவக்க நவண்டும்.

 பிறேகு வடி்கட்டி எடுத்� 5.0 லி. 
சாற்றிளன ெஞ்ச்கவ்யத்ந�ாடு 1:5 எனறே 

விகி�த்தில் நனறோ்கக ்கலக்க நவண்டும். 
இதுநவ �ச்கவ்யா ஆகும்.

பயன்்ள்
 �ச்கவ்யா 3 .0 ச�க ்களரசல் 

ப�ளிப்ெ�ால், இளலப்நென, அசுவினி, 
சிலநதிப் பூச்சி்கள ்கட்டுப்ெடுத்�ப்ெடுகினறேன.

பயன்படுத்தும்நபோது ்வனி்க் 
நவண்டியலவ

 எப்பொழுதும் �ச்கவ்யா ்கலளவளயக 
்காற்நறோட்்டமான இ்டத்தில் நிைலில் 
ளவத்திருக்க நவண்டும்.

 ஒரு நாளளககு ெத்து முளறேயாவது 
்கலககி வி்ட நவண்டும். 

 ப�ளிப்ெ�ற்கு முன நனகு வடி்கட்டிக 
ப்காளள நவண்டும். இல்ளலபயனில் 
ப�ளிப்ொனில் அள்டப்பு ஏற்ெடும்.

அமிரதககரைசல்
இ ர ச ா யன  ச ாகுெடி 

முளறேயிலிருநது இயற்ள்க 
ந வ ள ா ண்  மு ள றே க கு 
ம ா ற் றே ப் ெ டு ம்  ஆ ர ம் ெ 
்காலங்களில் இது மி்கவும் 
ந�ளவ. அமிர்�க்களரசல் 
மண்ள் வளப்ெடுத்�க 
கூடிய�ாகும்.

தயோரிப்பு முல்ற
ந�ளவயான பொருட்்கள (ஓர் ஏக்கருககுத் 

ந�ளவயானது)

 ெசுபநய் - 250 கிராம்

 ந�ன - 500 கிராம்

 ெசுஞ்சா்ம் - 10 கி.கி 

 �ண்ணீர் - 200 லி.
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பேயமுல்ற
பநய்யு்டன ெசுஞ்சா்த்ள� நனறோ்கக 

்கலக்க நவண்டும்.  இத்து்டன ந�ன 
நசர்த்து கிளறி நீளர ஊற்றி நனறோ்கக 
்கலக்க நவண்டும். இவ்வாறு �யாரிக்கப்ெடும் 
்களரசநல அமிர்�க்களரசல் எனப்ெடும்.

உபநயோகி்ககும்முல்ற 
 நாற்றுக்களள நடும் நொது நவர்ப் 

ெகுதிளய அமிர்�க்களரசலில் நளனத்து 
ந்டலாம்.

 ்கரும்பு, மஞ்சள, இஞ்சி ஆகியவற்ளறே 
நளனத்து ந்டலாம். 

 ்கால்வாய் (அ) கி்ற்றுப்ொசனம் 
பசய்யும் ெயிர்்களுககு அமிர்�க்களரசளலத் 
�ண்ணீரு்டன ்கலநது நீர் ொய்ச்சலாம் 

 மானாவாரிப் ெயிர்்களுககு விள� 
நநர்த்தி பசய்யலாம் 

 மண்நளனத்�ல்  மூலம ா்கவும் 
பசடி்களுககு அளிக்கப்ெடுகிறேது.

 அமிர்�க்களரசளல அதி்கமா்க 
உெநயா்கப்ெடுத்தினாலும் இளம் ெயிர்்களுககு 
எந�வி� ொதிப்பும் ஏற்ெ்டாது.

கட்டுரையாளர:

நீ.சவங்கட்ராஜ்,  
முதுநிளல நவளாண் மா்வர் - ந�ாட்்டக்களலத் துளறே,  

அண்்ாமளல ெல்்களலக்கை்கம், சி�ம்ெரம்.  
ப�ா்டர்பு எண்: 958567216  

மினனஞ்சல் : venkatrajelangovan@gmail.com
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

அக்ரிெக்தி மின ஊை்கக் குழு
நிறுவ்னர் மற்றும் சி்றப்போசிரியர்

செல்வமுரளி

வடிவலமப்பு
ெக்தி டி்ென்ஸ், 

பேன்ல்ன

நிர்வோ் ஆசிரியர்
மு.செயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம க�ொடுக்� 99407 64680  
என்ற வொட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதொடர்பு க�ொளளலொம.



அன்புள்ை ஆசிரியரு்ககு,

அகரிசகதி இ�ழில் பவளிவரும் ்கட்டுளர்கள நனறோ்க இருககிறேது. ெடிககும் 
நொது ஆர்வத்ள� தூண்டும் வள்கயில் இனனும் ெல ெள்டப்பு்களள பவளியி்ட 
நவண்டுகிநறேன. ்கார்ட்டூன ்க்டந� இரண்டு இ�ழ்களில் பவளிவரவில்ளல. 
நான எப்நொதும் மு�லில் ்கார்டூன, மீம்ஸ் �ான ொர்ப்நென. எனநவ ப�ா்டர்நது 
்கார்டூளனயும் நசர்த்து பவளியி்ட நவண்டுகிநறேன.

- பா.கலபனா, காட்டுக்கூடலூர்.

்கடந்த மின்்ன்தழுக்்கா்ன 
்வாெ்கர்களின் ்கருத்துக்்கள்

ல.மீைா
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நுண்ணூட்்டசெத்துக குனைபாட்டிைால, 
இனல்கள் சிறுத்ேல, ்கணுக்களின்ட்் 
இன்டசவளி குனைந்து செடி்கள் குத்துச 

செடி்கள் ் பால ் ோறைம் ேருேல, 
இனல்கள் சவளிர்ேல, ஓரங்கள் தீயந்ே 

்ோறைம் முேலி்னவ ஏறபடும்.

அண்ணாசசி! ச்காய்ாவில 
நுண்ணூட்்டசெத்து குனைபாடு 

நிவர்த்தி செய் என்ை 
செய்ணும்...
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பரைபபாளர:

ல.மீைா
உ�விப் நெராசிரியர் (சுற்றுச்சூைல் அறிவியல்),

ஆர்.வி.எஸ். ெத்மாவதி ந�ாட்்டக்களலக ்கல்லூரி, 
திண்டுக்கல்  

மினனஞ்சல் : l.meena2795@gmail.com
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கார்டூன் ேழி வேளாண்மை
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பரைபபாளர:

சொ.ஹரிஹரன்
இளநிளல நவளாண்ளம இறுதியாண்டு மா்வர், 

அண்்ாமளலப் ெல்்களலக்கை்கம். 
மினனஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com
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அன்புள்ை வாெகரகளுக்கு வணக்கம,
அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள் பல்வேறு ்தரபபடட 

வோசகரகளிடம் சசன்று ்சரநதுள்்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ 
துவேங்கி 35 இதழ்லை சவேற்றிகரமாக கடநதுள்்ளது. 
விவேசாயம் இணைய்த்ளம் மற்றும் விவேசாயம் சசயலி துவேங்கி 
ஆறு ஆண்டு காலம் முடிநது ஏழாம் ஆண்டில அடி எடுத்து 
ணவேத்திருக்கி்�ாம். ச்தாடரநது எங்கண்ள ் மம்படுத்திக் சகாள்்ள 
உறுதுணையாய் உள்்ள வோசகரகள் மற்றும் பயனா்ளரகளுக்கு 
நன்றி. உங்களுணடய சந்்தகங்கண்ள எங்களின் முகபபக்கம் 
அலலது மின்னஞசல அலலது அணல்பசி வோயிலாகவும் 
்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ் வே்ளாண் வேலலுநரகளிடம் பதில 
சபற்று தீரவுகண்ள வேழங்குகி்�ாம்.

ஒவசவோரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வோர 
சவேள்ளிகிழணம காணல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்� 
எங்க்ளது இணைய்த்ளத்திலும் மற்றும் விவேசாயம் சசயலியிலும் 
மின்னி்தணழ சவேளியிடுகின்்�ாம். என்வே எங்க்ளது சசயலிணய 
்தரவி�க்கம் சசய்து ணவேத்திருந்தால அது்வே உங்களுக்கு இ்தழ 
சவேளியாவேண்தயும் மற்� ் வே்ளாண்ணம சாரந்த சசய்திகண்ளயும் 
அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் நீங்கள் எளிதில எங்க்ளது 
மின்னி்தணழ படிக்க மற்றும் பின்பற்� முடியும். விவேசாயிகளும், 
்வே்ளாண் மாைவேரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரியரகளும், 
்வே்ளாண் ச்தாழில முணன்வோரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி 
இ்தழுக்கு ்தங்களுணடய கருத்துக்கள், கடடுணரகள் மற்றும் 
வி்ளம்பரங்கண்ள வேழங்கி எங்கண்ள ்மம்படுத்திக்சகாள்்ள 
உ்தவுமாறு ் கடடுக்சகாள்கி்�ன்.

- நிர்வோ் ஆசிரியர்,  
அ்கரிே்கதி.
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