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முன்னுரை:

நீர் மறைய நீர் கட்டுதல் (AWDI) 
என்பது நெல் ்பயிரில் நீர் சேமிக்கும் 
நதொழில்நுட்்பமொகும். விவேொயிகள் நெல் 
வயல்களில் ்பொேன நீர் ்பயன்பொட்றடைக் 
குறைக்க நீ ர்  மறைய நீ ர் கட்டுதல் 
நதொழில்நுட்்பம் ்பயன்படுததப்படுகிைது. 
்பொேனப ்பகுதிகளில் நெல் பிரதொன ்பயிரொக 
ேொகு்படி நேயயப்படுகிைது. ்பொேன நீர் 
்பறைொக்குறை ஏற்பட்டு வரும் இக்கொல 
கட்டைஙகளில் அளவுக்கு அதிகமொன ்பொேன 
நீர் அளிப்பதொல் நெல் மகசூல்  நவகுவொக 
்பொதிக்கப்படுகிைது. இதறநகன கொய்சேலும் 
்பொய்சேலும் ்பொேன முறையில் ெடைவு 
நேயயப்பட்டை நெற்பயிருக்கு 5 நே.மீ ்பொேன 
உயரததிறகு நீர் கட்டைப்பட்டு  நீர் மறைநதவுடைன 
மறு ்பொேனம் சமறநகொள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

தமிழெொடு சவளொணறம ்பல்கறலக்கழக நீர் 
நுட்்ப றமயததின மூலமொக  சமறநகொள்ளப்பட்டை 
ேமீ்பததிய ஆயவு முடிவுகள் நெல் ேொகு்படி 

நெல் பயிரில் வயல் நீர் குழாய் 
மூலம் சிக்கன நீர் மேலாண்ே

சமறநகொள்ளும் ச்பொது மணணின சமற்பரபபு 
ஈரம் கொயநத பிைகும் அடி ஈரம் சமலும் சில 
ெொட்களுக்கு ்பயிர் வளர்்சசிக்கு ச்பொதும் எனத 
நதரிவிக்கினைன. இதன அடிப்பறடையில் 
கொய்சேலும் ்பொய்சேலும் ்பொேன முறை 
சமற்பரபற்ப அடிப்பறடையொகக் நகொள்வறத 
தவிர்தது மணணின அடிப்பரபற்ப றவதது 
புதிய ்பொேன முறை நதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்பொேன முறைறய சமறநகொள்ள மணணின 
அடிப்பரபபு ஈரதறத கணடைறிய வயல் நீர் 
குழொய மூலம் அறிமுகப்படுததப்பட்டுள்ளது. 
15 நேனடி மீட்டைர் விட்டைமும் 40 நேனடிமீட்டைர் 
உயரமும் நகொணடை பிவிசி குழொயில் 0.5 நேனடி 
மீட்டைர் விட்டைமும் நகொணடை துறளகள் 25 
நேனடி மீட்டைர் அடிப்பொகததில் இடைம்ந்பறறு 
துறளயிடைப்படைொத 15 நேனடிமீட்டைர் 
சமல்்பொகம் மண சமற்பரபபிறகு சமசல 
உள்ளவொறு இநத வயல் நீர் குழொயகள் நெல் 
ேொகு்படி வயல்களில் ஏக்கருக்கு ஒரு குழொய 
எனை எணணிக்றகயில் ்பதிக்கப்பட்டு நீர் 
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நீர் பாய்ச்சலில் நீர் ச்சமிப்பு நீர் உறபத்தி திறன்

வ. 
எண் விவசாயின் பெயர்

நீர் ொய்சசலின் 
எண்ணிக்கை

நீர் தே்வ  
(கை.மீ) நீர் 

தசமிப்பு 
(%)

நீர் உறெத்தி 
திறன் (கி/ கை.மீ)

லிட்டர்/ கித�ா 
கிராம்

சா.மு நீர்.ம, 
நீர்.கை சா.மு நீர்.ம, 

நீர்.கை சா.மு நீர்.ம, 
நீர்.கை சா.மு நீர்.ம, 

நீர்.கை

1. ஜெயமூர்த்தி, 
வி. சாலை  27 19 13500 9750 27.8 0.39 0.62 2523 1619

2. தர், 
ஜ�ாங�ராம்பூண்டி 26 17 13000 8950 31.1 0.40 0.65 2490 1529

3. ஏழுமலை, 
அருள வாடி 24 16 12000 8300 30.8 0.43 0.66 2343 1536

4. யயா�நாதன்,
யநமூர் 23 16 13500 8300 38.5 0.41 0.74 2432 1349

5. ஜசலைப்பன், 
லவரபுரம் 25 17 12500 8500 32.0 0.40 0.67 2475 1488

6. �லியமூர்த்தி, 
ஆழியூர் 24 15 12000 7500 37.5 0.40 0.70 2580 1428

7. கிருஷ்ணமூர்த்தி, 
ஆழியூர் 28 18 14000 9300 33.5 0.38 0.59 2755 1706

8. சண்மு�ம், 
லவரபுரம் 25 17 12500 8800 29.6 0.41 0.67 2427 1491

9. �ய்ணஷகுமார், 
லவரபுரம் 26 18 13000 9250 28.8 0.40 0.64 2476 1570

10. விஸவநாதன், 
லவரபுரம் 27 17 13500 8750 35.2 0.34 0.58 2903 1708

11. ஞானயவல, 
ஜ்பரியதச்சூர் 24 15 12000 8100 31.2 0.42 0.68 2376 1456

சா.மு = ேொதொரண முறை; நீர்.ம, நீர்.க = நீர் மறைய நீர் கட்டுதல்
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கட்டுரையாளர்கள்:

்பொேன நீர் மண ்பரபபுக்கு சமல் 5 நேனடி 
மீட்டைர் எனை அளவிறகு கட்டைப்பட்டு 
கட்டிய நீர் குறைவறத குழொய வொயிலொக 
கணகொணிதது ்பொேனதறத சமறநகொள்ளலொம். 
இததிட்டைததிறகொன நிதி உதவிறய இநதிய 
ஆயில் நிறுவனம் வழஙகுகிைது.

முடிவுரை:
பிலிபற்பனசில் உள்ள ே ர்வசதே 

நெல் ஆரொய்சசி நிறலயததின ஆயவில் 
கணடைறியப்பட்டை இநத வயல் நீர் குழொறயப 
்பயன்படுததி தமிழெொடு சவளொணறம 
்பல்கறலக்கழகம் நீர் நுட்்ப றமயம் சமறநகொணடை 

வயல்நவளி சேொதறன  மூலம் களி மறறும் 
இருமண ்பஙகு வயல்களில் 15 நேனடி 
மீட்டைர் ஆழததிறகு  மணறேொரி வயல்களில் 
10 நேனடி மீட்டைர் ஆழததிறகும் ்பொேன நீர் 
இைஙகுறகயில் மறு்பொேனம் நேயயும்ச்பொது 
நெல் மகசூல் ்பொதிபபு இல்லொமல் 30 ேதவீத 
்பொேன நீர் மி்சேமொகும் 4-5 ்பொய்சேல்கள் 
குறைவதொக நதரிவிக்கப்படுகிைது. 

வயல் நீர் குழொய ்பயன்படுததி இதநதொழில் 
நுட்்பதறத சமறநகொள்வதன மூலம் நெல் 
ேொகு்படி ்பரபற்ப அதிகரிக்கவும் வொயபபு 
உள்ளது.

முனைவர் ச. பன்னீர்சல்வம்
இயக்குநர்
நீர் நுட்ப னையம்,
தமிழநநாடு வவளநாணனை ்பல்கனைக்்கழ்கம்
வ்கநாயம்புத்தூர்-641003
மினைஞ்சல: directorwtc@tnau.ac.in 

முனைவர் சீ.அன்புமணி
திட்ட விஞ்நானி & ஒருங்கினைப்பநாளர்,
வவளநாண அறிவியல நினையம், திணடிவைம், 
விழுபபுரம் ைநாவட்டம்-604002 
மினைஞ்சல : anbuagro2011@gmail.com  

முனைவர். சுப்புலட்சுமி 
லலோகநோதன்
திட்ட விஞ்நானி ைற்றும் வ்பரநாசிரியர்,
நீர் நுட்ப னையம்,
தமிழநநாடு வவளநாணனை 
்பல்கனைக்்கழ்கம்
வ்கநாயம்புத்தூர்-641003
மினைஞ்சல: kplokanadhan@yahoo.
co.in 

திரு. ப.கீர்ததனன்
முதுநினை ஆரநாய்ச்சியநாளர், 
வவளநாண அறிவியல நினையம்,
திணடிவைம். விழுபபுரம் 
ைநாவட்டம்-604002 
மினைஞ்சல : pkeerthanang@gmail.
com 
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க�ொத்தமல்லி (Coriandrum Sativum) அல்லது 
தனியொ என்பது ஒரு மூலிறகயும் ேறமயலுக்குப ்பயன்படும் 
ஒரு சுறவபந்பொருளும் ஆகும். இது ஏபிசயசிசயத தொவரக் 
குடும்்பதறத்ச ேொர்நத சிறு்ச நேடி வறகயொகும். இ்சநேடி 50 
நே.மீ உயரம் வறர வளரக் கூடியது. இநதியொ முழுவதும் 
்பயிரிடைப்படும் இ்சநேடியில் சதொனறும் ேொம்்பல் செொயப ்பறறியும் 
அதறனக் கட்டுப்படுததும் முறைகள் ்பறறியும் கொணச்பொம்.

தனியாவில் (ந்காததேல்லி) 
சாம்பல் மொயும் அத்னக 
்கட்டுபபடுததும் மு்ை்களும்

ம�ாய் மேலாண்ே
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த�ாயத் ோககைப்ெட்ட இ்�கைளின் தமறெரப்பு  மாவுப் 
தொன்ற பொடி்யத் தூவிய்ேப் தொல் கைாடசியளித்ேல்    

ந�ாய்ககாைணி:
இநசெொய எரிசிிஃபி ்பொலிசகொனி எனை 

ஒரு வறகப பூேணததொல்  உணடைொகிைது. இது 
ஒரு முழு ஒட்டுணணி ஆகும். இதன பூேண 
இறழகள் நமல்லியதொகவும், நீளமொகவும், 
குறுக்கு்ச சுவ ர்கறளக் நக ொணடும் , 
ஊணவழஙகியின சமற்பரபபில் மட்டும் 
பிணணிப ்படைர்நது நமல்லிய வறலப ச்பொல் 
கொணப்படும். 

ந�ாயின் அறிகுறிகள் :
 இநசெொயொனது தறழப்பகுதிறய 

அதிகளவில் தொக்கி ,  அதிக்ச சேதம் 
விறளவிக்கக் கூடியது. ந்பரும்்பொலும் 
இநசெொயப  ்பயிரின பின்பருவததில் சதொனறி, 
விறத உணடைொகும் ேமயததில் அதிகத 
தீவிரமொகக் கொணப்படும். வைட்சியொனக் 
கொலநிறலக் கொணப்படும் ச்பொது, செொயின 
தீவிரமும் அதிகமொகும். முதலில் அறிகுறிகள் 
இறலகளில் சதொனறிப பினனர் நேடியின 

்பசுறமயொனப ்பொகஙகள் எல்லொவறறிலும் 
்பரவும். தொக்கப்பட்டை இறலகளின இரு 
்பரபபுகளின சமலும், நவணறம நிை மொவுப 
ச்பொனறுப ந்பொடித தூவியறதப ச்பொல் 
சதொறைதறத அளிக்கும். பினனர் நேடியின 
இளம் தணடுகள், இறலக்கொம்புகள் ச்பொனைப 
்பசுறமயொனப ்பகுதிகள் எல்லொசம தொக்கப்பட்டு 
இசதபச்பொல் மொவுப ச்பொனை ந்பொடித 
தூவியறதப ச்பொல் சதொறைமளிக்கும். செொயின 
தீவிரம் அதிகமொகும் ச்பொது தறழப்பகுதிகளின 
சமற்பரபபு முழுவதும் நவணறமயொனப 
ந்பொடித தூவியறதப ச்பொனறு கொணப்படும். 
பூேணததின இறழகள், விததுத தணடுகள் 
மறறும் சகொனிடியொ விததுக்கள்தொன ஊண 
வழஙகியின சமல் நவணணிை மொவுப ச்பொனை 
ந்பொடித தூவியறதப ச்பொல் நதரியும்.

ந�ாயப் பைவும் விதமும் பைவுவதற்கு 
ஏற்்ற காலநிரலகளும்:

கிளிஸசடைொதீசியொ மணணில் நீணடை 

கொலம் உைஙகும் நிறலயில் முறளபபுத திைன மொைொமல் 
இருக்கக் கூடியறவ. தகுநத ஊண வழஙகியும், ேொதகமொனக் 
கொலநிறலகளும் அறமயும் ச்பொது, அறவ உறடைநது, 
உள்விததுக்கறள நவளிசயறறும். இநத உள்விததுக்கள் 
முதலில் நிலதறத அடுததுள்ள இறலகறளத தொக்கி 
செொறயத சதொறறுவிக்கும். பினனர் ்பொலினக் கலறவ 
இல்லொமல் சதொனைக் கூடியக் சகொனிடியொ விததுக்கள் 
கொறறின மூலம் ்பரப்பப ்படுகினைன. இநசெொய விறதகள் 
மூலம் ்பரவுவதில்றல.
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கட்டுரையாளர்கள்:

கு.விகலனஷ்,
முனைவர் ்பட்டப ்படிபபு ைநாைவர் - 
தநாவர வநநாயியல துனை, அணைநாைனைப 
்பல்கனைக்்கழ்கம், அணைநாைனை ந்கர் – 608002
ததநா்டர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல – lakshmikumar5472@gmail.com

முனைவர். T.சுதின் ரோஜ்,
உதவிப வ்பரநாசிரியர் - தநாவர 
வநநாயியல துனை, அணைநாைனைப 
்பல்கனைக்்கழ்கம்,
அணைநாைனை ந்கர் – 608002
 ததநா்டர்பு எண: 9442029913

ந�ாய்ககட்டுப்பாடு :

உழவியல் முர்றகள்  :     
நிலததில் விழுநதுக் கிடைக்கும் செொயத 

தொக்கிய இறலகள் மறறும் நேடியின 
்பொகஙகறள்ச சேகரிதது எரிததுவிடை சவணடும்.

மருந்து சிகிச்ரச :
ஏக்கருக்கு 10 கிசலொ வீதம் கநதகத 

தூறளத தூவிசயொ அல்லது ெறனயும் கநதகம் 
– 800 கிரொம் அல்லது கரொதசதன 400 கிரொம் 
வீதம், 200 லிட்டைர் தணணீரில் கலநதுத 
நதளிக்க சவணடும்.

பரைப்பாளர்: ல.மீனோ
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�டந்த சில ஆணடுகளொக ெமது 
ெொட்டில் சகொசகொ ேொகு்படி ்பரப்பளவு மறறும் 
மகசூல் நவகுவொக ந்பருகி வருகிைது.  
குறிப்பொக அதிகளவில் ஊடு்பயிரொக 
அறிமுகம் நேயயப்பட்டு, ேொகு்படி நேயயப்படை 
சகொசகொ ேொகு்படி 19000-20000 டைனகள் 
அளவிறகு ந்பருகி ெமது ெொட்டில் இைக்குமதி 
நேயயப்படும் சகொசகொவின அளறவ 
நவகுவொக குறைததுள்ளது.  இதனொல் ்பல 
லட்ேம் சிறு மறறும் ெடுததர விவேொயிகள் 
ஆணடு முழுவதும் வருமொனம் ந்பறுவதுடைன 
கிரொமபபுைஙகளில் புதிய சவறல வொயபபுகறள 
உருவொக்கி ்பல இறளஞர்களுக்கு திைன 
ேொர்நத சவறலகறளயும் வழஙகி வருகிைது.

தனியார் விரிவா்கக முயற்சிகளின் 
சாதரை:

தனியார் விரிவாக்க முயற்சி்கள் 
வாயிலா்க பெருகிவரும் 

க்காக்கா சாகுெடி

சாகுபடி மு்ைகள்

 ெமது ெொட்டில் ஏற்பட்டுள்ள ்பல 
சவளொண நதொழில்நுட்்ப முனசனறைஙகளுக்கு 
ந்பொதுததுறை மறறும் கூட்டுைவு நிறுவன 
விரிவொக்க முயறசிகசள முக்கிய கொரணம்.  
கடைநத 1990க்கு பின ெறடைமுறைக்கு வநத 
புதிய ந்பொருளொதொர நகொள்றகயின விறளவொக 
்பல துறைகள் திைக்கப்பட்டு, அநநிய 
முதலீடுகளுக்கு வழிவறக நேயயப்பட்டைது.  
குறிப்பொக சதொட்டைப்பயிர்கள் ேொகு்படியில் 
உற்பததி ந்பருக்கம், மதிபபு கூட்டுதல் 
முயறசிகளுக்கு ஊக்கம் வழஙகும் செொக்கில் 
அநநிய முதலீடுகள் மறறும் தனியொர் 
முதலீடுகளுக்கு வொயபபுகள் வழஙகப்பட்டைது.  
இதறன றமயமொகக் நகொணடு சகட்்பரி 
ேொக்சலட் உற்பததியில் ஈடு்பட்டு வரும் 
ேர்வசதே நிறுவனமொன Mondelez India Foods 
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Pvt Ltd எனை நிறுவனம் சகொசகொ உள்ெொட்டு 
ேொகு்படிறய ந்பருக்கும் செொக்கில் சகொசகொ 
வொழவு திட்டைம் (Cocoa Life Programme) 
எனை திட்டைததின வொயிலொக சுமொர் 1 லட்ேம் 
விவேொயிகளுக்கு சகொசகொ ்பயிர் ேொகு்படி 
நேயய ்பயிறசிகள் வழஙகியது.  இதில் சுமொர் 
15000 முதல் 16000 வறர ்பழஙகுடியின 
ந்பணகள் அடைஙகுவர். 

சகரளொ மறறும் கர்ெொடைக மொநிலஙகளில் 
வழஙகப்பட்டை ்பயிறசிகள் வொயிலொக, 
நவறறிகரமொக சகொசகொ ேொகு்படி நேயயப்பட்டைறத 
நதொடைர்நது கடைநத சில ஆணடுகளொக தமிழகம், 
ஆநதிரொ மொநிலஙகளிலும் சகொசகொ ேொகு்படிக்கு 
்பயிறசிகள் வழஙகப்பட்டு சகொசகொ ேொகு்படி 
்பரப்பளவு விரிவொக்கம் நேயயப்பட்டைது.

சுமொர் 500 சகொசகொ கனறுகள் வறர ஒரு 
நெக்டைர் நிலததில் நதனறன, எணநணய, 
்பறன மறறும் ்பொக்கு மரஙகளுக்கு ஊடு 
்பயிரொக ேொகு்படி நேயயலொம். இநதியொவில் 
பிை ெொடுகறள கொட்டிலும் சகொசகொ உற்பததித 

திைன அதிகம் உள்ளதொக புள்ளி விவரஙகள் 
நதரிவிக்கினைன.  சதசிய அளவில் ேரொேரியொக 
சுமொர் 1.5 கிசலொ வறர ஒரு மரததிறகு 
கிறடைக்கும் சகொசகொ ஆநதிரொவில் மரததிறகு 
2.5 கிசலொ அளவிறகு கிறடைக்கிைது. 

த ற ச்ப ொ து  ச க ர ள ொ  ச வ ள ொ ண 
்பல்கறலக்கழகம், தமிழெொடு சவளொணறம 
்பல்கறலக்கழகம் மறறும் மததிய சதொட்டைப்பயிர் 
ஆ ர ொ ய ்ச சி  நிறுவனம்  ச ்ப ொனைறவ 
இவ்விரிவொக்க மறறும் ஆயவு முயறசிகளில் 
்பஙகுதொரர்களொக இறணக்கப்பட்டு புதிய 
உயர் விறள்சேல் ரகஙகள் (Hybrids) மறறும் 
அறுவறடைக்கு பிநறதய நதொழில்நுட்்பஙகறள 
உருவொக்கும் முயறசிகளுக்கு சதறவப்படும் 
தரவுகறள வழஙகி வருகிைது. இவ்வொறு கூட்டு 
முயறசிகள் வொயிலொக உருவொக்கப்பட்டை உயர் 
விறள்சேல் சகொசகொ ரகஙகள் விவேொயிகளுக்கு 
வருடைம் முழுவதும் அதிகப்படியொன லொ்பதறத 
தநது வருகிைது. 

தறச்பொது ெமது இநதிய உள்ெொட்டு 
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ேநறதயில் 40 ேதவீதம் வறர ேநறத 
்பஙகளிபற்பக் நகொணடுள்ள Mondelez India 
Foods Pvt Ltd நிறுவனம், ந்பருகி வரும் 
ேநறத சதறவகறள கருததில் நகொணடு 
சகொசகொ ேொகு்படிறய வடைசமறகு மொநிலஙகள் 
மறறும் மகொரொஷ்டிரொ மொநிலததில் சமறநகொள்ள 
தனது விரிவொக்கப ்பணிகறள சமறநகொணடு 
வருகிைது.  இதன வொயிலொக ெமது விவேொயிகள் 

இரட்டிப்பொன வருமொனதறத (Doubling Farm 
Income) ந்பை முடியும்.  சமலும் ேமுதொயததில் 
மிகவும் பினதஙகியுள்ள ்பழஙகுடியின 
இறளஞர்களுக்கு நதொழில்நுட்்ப ்பயிறசிகள் 
வழஙகுவதன வொயிலொக அவர்கள் ஆணடு 
முழுவதும் சவறலவொயபபு ந்பைவும் வழிவறக 
நேயயப்பட்டுள்ளது.

இவ்வொறு தனியொர் நதொடைர் விரிவொக்க 
மறறும் ஆரொய்சசிகள் வொயிலொக உலக சகொசகொ 
ேொகு்படி நேயயும் ெொடுகளின வறர்படைததில் 
இநதியொவும் முக்கிய இடைம் ந்பறறுள்ளது 
என்பது ந்பருறம மிக்க சிைப்பொன முயறசி 
என்பதில் ேெசதகம் இல்றல.

கட்டுரையாளர்கள்:

முனைவர் தி.ரோஜ் பிரவின், 
இனைப வ்பரநாசிரியர், வவளநாண விரிவநாக்்கத் 
துனை, வவளநாண புைம், அணைநாைனைப 
்பல்கனைக்்கழ்கம், சிதம்்பரம்.  
மினைஞ்சல: trajpravin@gmail.com  
ததநா்டர்பு எண: 9486385423

சீ.கதிலரசன், ஆரநாய்ச்சி 
ைநாைவர், வவளநாண விரிவநாக்்கத் துனை, 
வவளநாண புைம், அணைநாைனைப 
்பல்கனைக்்கழ்கம், சிதம்்பரம்.  
மினைஞ்சல: kathiresankathir66@
gmail.com  
ததநா்டர்பு எண: 8760305077
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“ஆவும் நதனறனயும் ஐநது வருடைததில் 
்பலன தரும்” எனை சிைபபுக்குரிய நதனறனறய 
ேொகு்படி ்பயிரொகக் நகொணடை சேலம் மொவட்டைம் 
வீரகவுணடைனூறர சேர்நத விவேொயியின 
வயறல அ. சமொகன கிருஷ்ணொ நேௌதிரி 
எனும் ெொனும், என ஊரக சவளொண ்பணி 
அனு்பவத திட்டைக்குழு ெண்பர்கள் 9 ச்பரும் 
்பொர்றவயிட்சடைொம்.

அஙகு விவேொயிகள் பூ்சசி மறறும் செொய 
தொக்குதலொல் ்பட்டுப ச்பொன மரஙகறள 
கொணபிததும், குரும்ற்ப நகொட்டுதறல 
்பறறி கூறியும் தீர்வு சகட்டைனர். உடைனடியொக 
எஙகள் குழு, எஙகள் கல்லூரியின ்பயிர் 
விறனயியல் துறை உதவிப ச்பரொசிரியர், திரு. 
M. ஆணடைனி ச�ொேப ரவி ேசவரி அவர்களின 
வழிகொட்டுதலின ்படி தமிழெொடு சவளொணறம 

ெயிர்்களில் நுண்ணூட்டச் 
சத்து்களின் முககியத்துவம்

சத்து மேலாண்ே

்பல்கறலகழகததொல் நவளியிடை்பட்டை TNAU 
நதனறன சவர் டைொனிக் ்பயன்படுததி 
சமறகூறிய இறடையூறுகளுக்கு தீர்வு கொணும் 
வறகயில் விரிவொக விவேொயிகளுக்கு 
எடுததுறரதசதொம்.

தாவைஙகளு்ககுத் நதரவயாை 
ச த் து ்க கரை ப்  ப ற் றி  த த ரி ந் து 
தகாள்நவாமா?

ஆரம்்ப கொலஙகளில் விறதக்கும் 
ச்பொநதல்லொம் விறள்சேறல அள்ளி அள்ளிக் 
நகொடுதத நிலம், தறச்பொது கிள்ளிக் கிள்ளிக் 
நகொடுதது வருகிைது. இதறகொன கொரணம்  
மணறண ேரியொக ்பரொமரிக்கொததுதொன.

மனிதர்களுக்கு எப்படி அறனதது்ச 
ேததுக்களும் அடைஙகிய ேரிவிகித உணவு 
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சதறவப்படுகிைசத ொ ,  அப்படிதத ொன  
்பயிர்களுக்கும் 16 வறகயொன ஊட்டை்சேததுக்கள் 
சதறவப்படுகினைன. இவறறில் தறழ்சேதது, 
மணி்சேதது, ேொம்்பல் ேதது ஆகிய மூனறும் 
முதனறம தொவர ஊட்டை்சேததுக்கள் எனசை 
கூைலொம்.

கொல்சியம்,  நமக்னீசியம் மறறும் 
கநதக்சேதது ஆகியறவ இரணடைொம் நிறல 
துறண்சேதது ந்பொருட்கள்.

இரும்பு்சேதது, சமஙகனீஸ, தொமிர்சேதது, 
துததெொகம், ச்பொரொன, மொலிபடினம் மறறும் 
குசளொரின ஆகியறவ நுணணூட்டைேததுப 
ந்பொருட்கள்.

்பயிர்களுக்கு சதறவயொன இதர 
ேததுக்களொன ஆஸசி�ன, றெட்ர�ன 
ச்பொனைவறறை ்பொேனம் நேயயும் நீரிலிருநது 
ந்பறறு நகொள்கினைன. ந்பரும்்பொலொன 
ேததுக்கறள நீரிலிருநதும், மணணிலிருநது 
எடுததுக் நகொள்கிைது. ்பயிறுக்கு மிக 
சதறவயொன தறழ்சேதது, மணி்சேதது, 
ேொம்்பல் ேதது ஆகிய மூனறும் அடிப்பறடை 
என்பதொல் இவறறை ெொம் உரஙகளுடைன 
கலநது ்பயிர்களுக்கு நேலுததுகிசைொம்.

இவறறில் ந்பரும்்பொலும் ்பயிர்களுக்கு 

ச ்ப ரூ ட் டை  ே த து க் க ச ள  அ தி க ம் 
சதறவப்படுகினைன. ச்பரூட்டை ேததுக்கள் 
ச்பொதிய அளவு இருநதொலும் நுண ஊட்டைம் 
்பறைொக்குறை ஏற்படின விறள்சேல் ந்பரும் 
்பொதிக்பு ஏற்படும்.

ச்பரூட்டை ேததுக்கறள றெட்ர�ன 
(தறழ): ்பொஸ்பரஸ (மணி): ந்பொட்டைொஷ் 
(ேொம்்பல்) ஆஙகிலததில் N:P:K எனறு 
குறிபபிடைலொம். இநத ேததுக்கறள ்பயிருக்கு 
ஏறை ்பரிநதுறரயின ்படி இடை சவணடும் 
எனைொல் அவறறை சிறிய எளிய முறையில் 
கணக்கு ச்பொட்டு றவததுக்நகொணடு 
இரேொயன உரதறத ்பயிருக்கு இடைலொம்.  
எவ்வளவு உரம்  ச்பொட்டைொல் எவ்வளவு 
ேதது ்பயிருக்கு கிறடைக்கும் எனை கணக்றக 
ச்பொட்டு றவதது உரம் ச்பொட்டைொல் மணணில் 
வீணொகும் அளவும் குறையும் நவயிலுக்கு 
ஆவியொகும் ேததின அளவும், ்பயிர் ேதறத 
எடுக்க முடியொத நிறலறயயும் தடுக்கலொம்.

தாவை பயிர்களில் நுண்ணூட்்டஙகளின் 
குர்றபாட்டிைால் ஏற்படும் மாறுபாடுகள்

துத்த�ாகச்சத்து குர்றயாடு
நுணணூட்டைஙகளில் ஜிஙக் எனப்படுகினை 
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வ. எண் நுண்ணூட்டககை�்வ அளவு 
(ஏககைருககு) பேளிககும் ெருவம்

1 TNAU ்பயறு ஒண்்டர் 2 லிட்டர் பூக்கும் ்பருவம்

2 TNAU நிைக்�்டலை ரிச் 2 லிட்டர் பூக்கும் மற்றும் �ாய் பிடிக்கும் 
்பருவம்

3 TNAU ்பருத்தி பிளஸ 2.5 லிட்டர் பூக்கும் மற்றும் �ாய் பிடிக்கும் 
்பருவம்

4 TNAU மக்�ாச்யசாள யமக்சிம் 3 லிட்டர் ஆண் மஞசரி மற்றும் மணி 
உருவாகும் ்பருவம்

5 TNAU �ரும்பு பூஸ்டர்

1 லிட்டர் நட்ட 45வது நாள்

1.5 லிட்டர் நட்ட 60வது நாள்

2 லிட்டர் நட்ட 75வது நாள்

6 TNAU ஜதன்லன ்டானிக் 200 மி.லி 6 மாத இல்டஜவளியில  
யவர் மூைம்

துததெொக்சேதது ்பயிர் ெனகு வளர்வதறகொன 
வளர்்சசி ஊக்கியொன இனசடைொல் அசிடிக் 
அமிலம் உருவொவதறகு மிகவும் அவசியம். 
சமலும் பூ பூக்கவும், கொயக்கவும் துததெொகம் 
சதறவப்படுகிைது. துததெொகக் குறை்பொட்டைொல் 
்பயிரின வளர்்சசி குறையும், இறலகள் நவளிர் 
நீைம் அறடையும். இறலகள் சிறுததுவிடும். 
இறல ெரம்புகளும் இறடைசய உள்ள 
்பகுதிகள் மஞேள் நிைததில் மொறிவிடும். நெல் 
தூர்பிடிப்பது குறைநதுவிடும்.

இரும்புச்சத்து்க குர்றபாடு
தொவரஙகளில் இறலப ்ப்சறேயததின 

மூ ல ம ொ க த த ொ ன  ஒ ளி ர் ்சசே ர் க்றக 
ெறடைந்பறுகிைது. ்ப்சறேயம் தயொரிக்க 
இரும்பு்சேதது மிக அவசியமொம். இரும்பு்ச 
ேதது இல்லொவிடில் இறல நவளிர் நிைம் 
அறடையும், இதறகு ்பசுறம்ச சேொறக எனறு 
ந்பயர். இநத குறைப்பொட்டினொல் ்பயிர்களின 
வளர்்சசியும் மகசூலும் 50 ேதம் வறர 
்பொதிக்கப்படும். இதன குறைப்பொட்டைொல் இளம் 
நேடி இறலகளின அடிப்பொகம் நவளிரிமஞேள் 
நிைததில் மொறும். பின இறலகள் முழுவதும் 
இறலகளின ெரம்புகளுக்கு இறடைப்பட்டை 
்பகுதியில் ்ப்சறேயம் குறைநது கொயநது 
ேருகு ச்பொல மொைத நதொடைஙகும். அதிக 
்பறைொக்குறையுள்ள நேடிகளில் இறலகளின 
நுனிகள் மறறும் ஓரஙகள் கொயநதுவிடும்.

நபாைான் சத்து
ச்பொரொன ேதது எல்லொப ்பயிர்களுக்கும் மிக்ச 

சிறிய அளவில் சதறவப்படுகிைது. ச்பொரொன 
ேதது ்பயிர்களில் பூ மறறும் கொயபபிடிக்க 
அவசியமொன ஒனறு. இ்சேதது இறலகளில் 
சேர்க்கப்பட்டை மொவுப ந்பொருறளயும், 
ேர்க்கறரயும் தொவரததின மறை இடைஙகளுக்கு 
எடுதது நேல்ல மிகவும் சதறவப்படுகிைது. 
இநத்சேதது குறைப்பொட்டினொல் இறலகள் 
சிறுதது, நகட்டியொகி, வறளநதுவிடும். 
நேடியின நுனிப்பகுதி கருகி இைநதுவிடும். 
இதனொல் சிறிய ்பகுதி கிறளகள் சதொனறி 
வளர்்சசி ்பொதிக்கலொம். வொறழயில் நவளிரிய 
்ப்சறே நிைக் சகொடுகள். ெரம்புகளுக்கு 
குறுக்சக கொணப்படும். இறல முழுவதும் 
உருவொகொமல், உருமொைக்கூடும். பூக்கள் 
உருவொவது தறடைப்படும். குறலகள் சிறுதது 
விடும். நதனறனயில் குரும்ற்பகள் நகொட்டும். 
கொயகளில் நவடிபபுகள் சதொனறி சிறுதது 
விடும்.

மாஙகனீசு
இநத்சேதது தொவரஙகளில் ஒளிசேர்க்றகக்கு 

மிக அவசியமொன ஒனறு .  இ்சேதது 
குறை்பொடினொல் இறலகளின ெரம்புகளுக்கு 
இறடைப்பகுதி நவளிரி மஞேளொகி விடும். 
இறலகளின அடிப்பொகததில் கருபபு புள்ளி 
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சதொனறி இறலயின நுனிப ்பகுதிகள் மட்டும் 
்ப்சறேயொக கொணப்படும்.

தாமிைம்
்பயிர்களில் தொமிர்சேதது, பூக்கவும் 

விறத உற்பததிக்கும் சதறவப்படுகிைது. 
இக்குறைப்ப ொட்டின ொல்  வ ொறழயில் 
நுனிக்கருதது நவளிசய வரொது. இறலக்குருதது 
சுருணடு வறளநது விடும். இதனொல் 
குறலவிடுவது மிகவும் தொமதப்படும். 
நதனறனயில் மட்றடையில் உள்ள இறலகள் 
பிரியொமல் ஒனறுடைன ஒனறு சேர்நது மரததின 
வளர்்சசி தறடைப்படும்.

மாலிப்டிைம்
இநத்சேதது தொவரஙகளில் தறழ்சேதறத 

புரதமொக மொறறும் எனறேம்கள் இயஙக 
அவசியமொன ஒனறு. ஆகசவ தறழ்சேதறத 
நிறல நிறுதத இநத்ச ேதது சதறவப்படுகிைது. 
மொலிபடினம் குறை்பொட்டினொல் தக்கொளியில் 
இறலகளின ஓரஙகள் உள்செொக்கி வறளநது, 
இறல ெரம்புகளுக்கு இறடைப்பட்டை ்பகுதி 
நவளிரி மஞேள் நிைமொகி விரும். பூக்சகொசில் 

சி.கிருபோகரன், அ.லமோகன் கிருஷ்்ோ ் சௌதிரி ைற்றும் போ.சதிஷ், இறுதியநாணடு 
இளநினை அறிவியல வவளநாணனை, வவளநாணனைக் ்கலலூரி ைற்றும் ஆரநாய்ச்சி நினையம், வநாழவச்்சனூர், திருவணைநாைனை 

ைநாவட்டம். ஊர்க வவளநாண ்பணி அனு்பவத் திட்டம், ஏத்தநாபபூர். மினைஞ்சல: mohanchowdry4@gmail.com 

கட்டுரையாளர்கள்:

இறலகள் நீணடு, தடிப்பொக மொறிவிடும்.

ச ம ச ல  கூ ை ப ்ப ட் டை  அறனதது 
நுணணூட்டைக் குறை்பொடுகளுக்கும் அநதநத 
நுணணூட்டைஙகறள ்பயிரின குறை்பொட்டுத 
சதறவக்கு ஏற்ப, மணணில் இடுவதன 
மூலமொகசவொ அல்லது அவறறை இறல 
வழி ஊட்டைமொக 0.1 முதல் 0.5 ேதம் வறர 
சதறவக்சகற்ப நதளிப்பதன மூலமொகசவொ 
இநத குறை்பொடுகளிலிருநது நிவர்ததி 
ந்பைலொம். துததெொக்ச ேததுக்கு ஜிஙக் 
ேல்ச்பட், இரும்பு ேததிறகு ந்பரஸ ேல்ச்பட், 
ச்பொரொன ேததிறகு ச்பொரொக்ஸ, தொமிரததிறகு 
கொப்பர் ேல்ச்பட் ஆகியவறறின மூலம் 
இவறறினொல் ஏற்படும் குறை்பொடுகறள 
நிவர்ததி நேயயலொம்.
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நிலத்தடி நீரை அதி�ரிக்கும் 
நீர்நிரல மமலொணரம முரை�ள்

நீர் என்பது ெொம் உயிர்வொழவதறகு 
மட்டும் அவசியமொனதல்ல. ஒரு ெொட்டின 
ந்பொருளொதொர வளர்்சசிக்கும் முக்கிய கருவியொக 
திகழகிைது. நீர் என்பது புதுபபிக்கவல்ல 
ஆதொரம்தொன எனைொலும், இயறறகயில் அதன 
அளவு மிகவும் குறைவொகசவ இருப்பதொல், 
நீடிதத சமம்்பொடு மிகவும் அவசியமொகும். நீர் 
நிறல சமலொணறம முறைகள் மூலம் நீரிறன 
சேமிக்கவும் நிலததடி நீறர அதிகரிக்கவும் 
முடியும்.

நீர் மேலாண்ே

நீர்நிரல நமலாண்ரம (Watershed):
நீர்நிறல என்பது எல்லொ வறகயொன நீரின 

நதொகுபபுகறளயும் குறிக்கும். இது ந்பொதுவொக 
புவிப்பரபபின மீது கொணப்படும். நீர்நிறல 
எனை நேொல் ேமுததிரஙகள், கடைல்கள், 
ஆறுகள், நீசரொறடைகள், சுறனகள், மடுக்கள் 
ச்பொனை இயறறகயொன நீர்நிறலகறளயும், 
ஏரிகள், குளஙகள், அறணகள் ச்பொனை 
மனிதனொல் நேயறறகயொக உருவொக்கப்பட்டை 
நீர்நிறலகறளயும் குறிக்கும். பினவரும் 

ஓர் பொர்ரவை
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நீர்நிறல சமலொணறம முறைகள் மூலம் 
நீரிறன சேமிக்கவும் நிலததடி நீறர 
அதிகரிக்கவும் முடியும்.

வைப்புகள்:
வரபபுகள் என்பது நிலஙகளில் ேரிவுகளின 

குறுக்சக கட்டைப்படும் அறமப்பொகும். இறவ 
நிலததின ேரிறவ ஒதது அறத தகுநத 
இறடைநவளிகளில் பிரிக்கிைது.

பயன்கள்:
 மறழ நீ ர்  ஓடும் சவகதறதக் 

குறைக்கினைது.

 மண அரிபற்பத தடுதது மண 
துகள்கள் ்படுவதறகு ஏதுவொக அறமகிைது.

 விறள நிலஙகளில் ேரொேரி ேரிறவக் 
குறைதது அவறறை விவேொயம் நேயவதறகு 
ஏதுவொக மொறறுகிைது.

மண் வைப்பு: 
மணகறள நகொணடு வரபபு அறமப்பது 

நிலததின தனறமக்கு ஏறைவொறு இருக்க 
சவணடும்.

கல் வைப்பு :
கறகள் அல்லது கூழொஙகறகளொல் 

அறமக்கப்படுவது கல் வரபபு எனப்படும். 
வரபபின அளவு மட்டுசம அநதப ்பகுதியின 
தனறமக்கு ஏற்ப மொறு்படுகிைது.

பயன்கள்:
மணறண தக்கறவததுக் நகொணடு 

உ்பரி நீர் கறகளின ஊசடை கசிநது நேல்ல 
உதவுகிைது.

 தாவை வைப்பு :
 வரபபுகளில் நேடிகள், புல் அல்லது முள் 

நேடிகறள வளர்க்கலொம். இதறன மறழநீர் 
சவகமொக ஓடைொத தொழவொன ேரிவுப்பகுதிகளில் 
அறமக்கலொம்.

பயன்கள்:
 நேடிகளின சவர்கள் மண அரிபற்ப 

தடுக்கிைது.

 வரபபுகளில் வளரும் நேடிகள் இதர 
சதறவகறள (எரிந்பொருள், தீவனம்) பூர்ததி 
நேயகிைது.
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சரிவு கரை (Graded bund):
 ேரிவொன நிலஙகளின குறுக்சக ேம 

அளவு இறடைநவளிகளில் கட்டைப்படும் 
சிறுகறர அல்லது நிலப்பரபபு கொல்வொய 
்படி எனப்படும். அதிக மறழயளவு (600 
மி.மீ ) கிறடைக்கினை ்பகுதிகளில் ேரிவு கறர 
கட்டைப்படுகினைன.

பயன்கள்:
 விறள நிலஙகளில் உள்ள உ்பரி நீர் 

நவளிசயறைப்படுகிைது.

 கொல்வொய ்படிகள் இருப்பதனொல் 
நிலஙகளில் உள்ள இதர நீர் மறறும் மண 
்பரொமரிபபு அறமபபுகள் ்பொதுகொக்கப்படுகிைது.

 சமமட்்ட வைப்பு (Contour bunds) :
ேமமட்டை சகொட்டில் கட்டைப்படும் 

வரபபுகசள ேமமட்டை வரபபுகளொகும் .

 பயன்கள்:
நீறர்ச சேமிப்பதறகும் அரிபபிறனத 

தடுப்பதறகும் இவ்வறக வரபபுகள் உகநததொக 
இருகினைன.

 சமலும் இவ்வரபபுகள் ஒனறுக்கும் 
சமற்பட்டை நிலஙகளில் ஊசடை நேல்வதொல், 
ந்பரு விவேொயிகளின நிலஙகளில் இதறன 
அறமக்க ேொததியமொகிைது.

  ஓர்ட தடுப்பு சுவர்:
 ்பள்ளஙகளின குறுக்சக மண, கல், தொவரம், 

மணல் மூட்றடை, சிநமணட் ச்பொனைறவ 
றவதது தடுபபு சுவர் அறமப்பசத ஓறடை 
தடுபபு சுவரொகும்.

பயன்கள் :
 ்பள்ளஙகள் சமலும் வளரொமல் தடுக்கப 

்படுகினைது.

 நீரின சவகதறத குறைகினைது.

 நீர் கசிவுத தனறம அதிகமொவதுடைன 
மணணின ஈரப்பதம் ்பொதுகொக்கப்பட்டு தொவர 
வளர்்சசி ஊக்குவிக்கப்படுகினைது.
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சமமட்்ட குழி (Contour trench):
 நீர்வடி முகடுகளின ேரிவுக்கு குறுக்சக 

முக்சகொணம் அல்லது ெொறசகொணம் வடிவில் 
அறமப்பசத ேமமட்டை குழியொகும். குழிகளில் 
எடுக்கப்படும் மணறணக் நகொணசடை 
வரபபுகள் அறமக்கலொம்.இவ்வரபபுகள் 
குழிகளுக்கு கில்வொக்கில் இருததல் சவணடும்.

பயன்கள் 
 ேரிவில் சவகமொக ஓடி வரும் நீர், சமல் 

்பகுதியிசலசய தடுதது நிறுததப்பட்டு நீரின 

சவகம் குறைக்கப்படுகினைது.

 மறழநீ ர்  மணணில் ஊடுருவி 
நேல்வதொல், தொவரஙகளின வளர்்சசிறயயும், 
நி ல த த டி  நீ ச ர ொ ட் டை த றத யு ம் 
அதிகப்படுததுகிைது.

மாறுபட்்ட குழி (Staggered trench) :
 மொறு்பட்டை குழிகளின அறமபபு ேமமட்டை 

வரபபுகறள ஒதத அறமப்பொகும். ேமமட்டை 
குழிகள் இல்லொமல் இம்மொறு்பட்டை குழிகள் 
குறைநத நீளமுடைன ஒசர வரிறேயில் தகுநத 
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இறடைநவளியுடைன நவட்டைப்படுகினைன. 
இக்குழிகள் குறைநத ஆழம் மறறும் அகலம் 
நகொணடைறவயொகும்.

பயன்கள்:
 அதிக மறழயுள்ள கொலஙகளில் 

மொறு்பட்டை குளிகசளொடு ேம்மட்டை குழிகறளயும் 
சேர்தது அறமதது அதிகமொக இருக்கும் 
நீசரொட்டைதறத கட்டுப்படுததலொம்.

 படிமட்்ட படு்கரக (Bench terrace): 
 அதிக ேரிவுள்ள நிலஙகளில் ேரிவின 

தனறமறய ஆரொயநது நிலதறத நவட்டி 
மணறணக் நகொணடு நிரபபி ்பல ்படிகள் 
ச்பொனை அறமபபுகள் ஏற்படுததசல ்படிமட்டை 
்படுக்றக ஆகும்.

பயன்கள்: 
 அ தி க  ே ரி வு ள் ள  நி ல ங க ள் 

விறளநிலஙகளொக மொறைப்படுகினைன.

 நீர் ்பொேனம் நேயய வழிவறக 
நேயவசதொடு மணணின ஈரப்பதம் மறறும் 
மண தக்க றவபபுததிைறன அதிகரிக்கிைது.

பண்ரணை குட்ர்ட (Farm pond):
 நிலஙகளின தொழவொன ்பகுதிகளில் 

கட்டைப்பட்டு அல்லது சதொணடைப்பட்டு 
அதன மூலம் அறமக்கப்படும் நீர்நிறலகசள 
்பணறண குட்றடை எனப்படும். ்பணறண 
குட்றடையின ஆழம் அதிகமொக இருநதலும், 
சமற்பகுதி குறுகி இருநதலும் நீர் ஆவியொவது 
குறைக்கப்படுகிைது.

பயன்கள்:
 உ்பரி நீறர நிலஙகளிலிருநது சேகரிதது 

்பொேனததிறகு உ்பசயொகிக்கலொம்.

 நிலததடி நீர்மட்டைதறத அதிகரிக்கும்.

 மீன வளர்க்கவும் உதவுகிைது.

கி.மகோலட்சுமி1, ் ச.கோர்ததிகோ1, லி.்கௌசல்ோ1, லட்சுமி B, தி.உ.நந்தினி1, 
மு.நஸர்த1 ைற்றும் ப.ல்வணுலத்வன்2

நநான்கநாம் ஆணடு ைநாைவி்கள், வவளநாணனை ்கலலூரி ைற்றும் ஆரநாய்ச்சி நினையம், ைதுனர1.
வவளநானனை அறிவியல நினையம், அருபபுக்வ்கநாடன்ட2. மினைஞ்சல: maghalakshmi2000@gmail.com

கட்டுரையாளர்கள்:
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நெற்பயிரைத் தாக்கும் சாறு 
உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நிர்ாக 

முரைகள்
கெறபயிரின் மகசூறல குறைப்பதில் 

பூ்சசிகள் ந்பரும் ்பஙகு வகிக்கினைன. 
பூ்சசிகறள அறவ ஏற்படுததும் சேதததின 
அடிப்பறடையில் மூனறு வறகயொக பிரிக்கலொம். 
அறவ ேொறு உறிஞசும் பூ்சசிகள், தணடிறனத 
துறளக்கும் பூ்சசிகள், இறலறய தொக்கும் 
பூ்சசிகள் ஆகும். 

பூச்சி மேலாண்ே

இரலப்நபன் 
இறலபச்பனொனது இரணடு முதல் 

ெொனகு வொரஙகளுக்குள் உள்ள இளம் 
நெற்பயிர்கறளத தொக்குகிைது. அதிக நவப்பம் 
மறறும் கொறறில் குறைநத ஈரப்பதம் உள்ள 
கொலஙகளில் இதன தொக்குதல் அதிகமொகக் 
கொணப்படும். இளம் குஞசுகளும், தொயப 
பூ்சசிகளும் இறலகளிலுள்ள ேொறிறன 

இ்�ப்தென் நுனிகைள் சுருண்்ட இ்�கைள்
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உறிஞசுவதொல் இறலகள் நவளிர் மஞேள் 
நிைமொக மொறுகினைன. இறலகளின நுனிகள் 
சலேொகக் கருகி ஓரஙகள் ெடு ெரம்ற்ப 
செொக்கி சுருணடு விடும். அவ்வொறு சுருணடை 
இறலகறள விரிததுப ்பொர்ததொல் இளம் 
குஞசுகறளயும், தொயப பூ்சசிகறளயும் 
கொணலொம். இதன தீவிரத தொக்குதலொல் 
நெற்பயிர் ்பசுறம நிைமிழநது தீயநதது 
ச்பொல கொணப்படும். இறலபச்பனகளின 
தொக்குதறலக் கணடைறிய உள்ளஙறகறய 
நீரில் ெறனதது தொக்கப்பட்டை இறலகள் சமல் 
தடைவினொல் ஏரொளமொன ச்பனகள் றககளில் 
ஒட்டிக் நகொள்வறதக் கொணலொம். 

 இறலபச்பன நுனிகள் சுருணடை 
இறலகள்

பச்ரச தத்துப் பூச்சிகள் 
ந்பொதுவொக இபபூ்சசிகள் நவப்பம் 

குறைவொகவும், ஈரப்பதம் அதிகமொக உள்ள 
மறழ கொலஙகளிலும் அதிகமொக கொணப்படும். 
இளம் பூ்சசிகளும், வளர்்சசி அறடைநத தொயப 
பூ்சசிகளும் இறலகளிலிருநது ேொறறிறன 
உறிஞசுவதொல் இளம் சதொறககள் மஞேள் 
நிைமொகி, பினனர் ்பழுபபு நிைம் அறடைநது 
கொயநது விடும். இதனொல் ்பயிர்களின 

வளர்்சசி ்பொதிக்கப்படும். சமலும் இபபூ்சசிகள் 
துஙசரொ மறறும் மஞேள் குட்றடை ச்பொனை 
றவரஸ செொறய ்பரபபுகிைது. இநசெொயினொல் 
்பொதிக்கப்பட்டை இறலகள் மஞேள் அல்லது 
ஆரஞசு நிைமொக இறலயின நுனியிலிருநது 
கீழ செொக்கி மொைத நதொடைஙகும். ந்பொதுவொக, 
இநசெொயினொல் இளம் ்பயிர்கசள அதிகமொன 
தொக்குதலுக்கு உள்ளொகினைன. ்பொதிக்கப்பட்டை 
்பயிர்கள் வளர்்சசியறடையொமல் குட்றடையொக 
இருக்கும். இளம் ்பயிர்கறள இநசெொய 
தொக்கினொல் மகசூல் ்பொதிக்கப்படும். இளம் 
பூ்சசிகள் நவளிறிய ்ப்சறே நிைததிலும், 
வளர்்சசியறடைநத பூ்சசிகள் அடைர் ்ப்சறே 
நிைததிலும் இருக்கும். வளர்்சசியறடைநத 
பூ்சசிகளின இைக்றககள் சமல் கருபபு 
நிை புள்ளிகள் கொணப்படும். இதனுறடைய 
ந்பொருளொதொர சேத நிறலயொனது ெொறைஙகொலில் 
25 வறல வீ்சசுக்கு 60 பூ்சசிகள் ஆகும். 
இவறறை தொணடும்ச்பொது விவேொயிகள் 
தகுநத  சமல ொணறம முறைகறளக் 
கறடைபிடிக்க சவணடும் .  அறுவறடை 
முடிநதவுடைன உடைனடியொக தொள்கறள மடைக்கி 
உழுவதன மூலம் தததுபபூ்சசி ந்பருக்கதறத 
குறைப்பசதொடு மட்டுமல்லொமல் செொறய 
உணடைொக்கும் கிருமிகறளயும் குறைக்க 
முடியும். 

புரகயான் 
வொனம் மபபும் மநதொரமுமொக இருக்கும் 

ேமயததில் புறகயொன பூ்சசியொனது சவகமொக 
்பரவி நெற்பயிறரசய அழிததுவிடுகிைது. 
இபபூ்சசிகள் ்பொேன நீரின மூலம் ஒரு 
நிலததிலிருநது மறநைொரு நிலததிறகு 
்பரவுகினைன. இநதப பூ்சசிகள் தொக்குதலொல் 
நெற்பயிர் எரிநது புறகநது விட்டைறதப 
ச்பொல் கொணப்படுவதொல் இது புறகயொன 

பு்கையான் மறறும் ோககுேலுககு உள்ளான வயல்
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என அறழக்கப்படுகிைது. இளம் பூ்சசிகளும், 
தொய பூ்சசிகளும் நீர் மட்டைததிறகு ேறறு சமல் 
உள்ள தணடின அடியில் கூட்டைமொக இருநது 
நகொணடு நெற்பயிரின ேொறை உறிஞசி 
உணணும். இபபூ்சசியின தொக்குதலொல் ்பயிர் 
வலுவிழநது ேொயநது விடுகிைது. ்பயிர்கள் 
ஆஙகொஙசக வட்டை வடிவில் துரிதமொகப 

்பழுப்பறடைநது புறகநதது ச்பொல் 
கொணப்படும். ்பொல் பிடிக்கும் முன கதிர் கொயநது 
்பதரொகி விடும். சமலும், இபபூ்சசியொனது கநதல் 
குட்றடை மறறும் குள்ளபபுல் செொறயயும் 
்பரபபி மறைமுகமொக ந்பரும் இழபற்ப 
ஏற்படுததுகிைது.

கதிர் �ாவாயப்பூச்சி 
கதிர் ெொவொயபபூ்சசிகள் கதிரில் ்பொல் 

பிடிக்கும் ேமயததில் நெல் மணிகளில் உள்ள 
்பொறல உறிஞசிக் குடிததுவிடும். இதனொல் 
கதிர்கள் ்பதரொகி விடும். ்பொதிக்கப்பட்டை 
நெல் மணிகளில் கருபபு நிை புள்ளிகள் 
கொணப்படும். சமலும் தொக்கப்பட்டை மணிகளில் 
ஒருவித துர்ெொறைம் வீசும். இபபூ்சசியின 
உடைலில் இருநது ஒருவித நகட்டை ெொறைம் 
வீசும். இதறனக் நகொணடு ்பயிரில் பூ்சசியின 
தொக்குதறலக் கணடு நகொள்ளலொம்.

த�ற்பயிரில் ச ாறு உறிஞ்சும் 
பூச்சிகளின் ஒருஙகிரணைந்த நிர்வாக 
முர்றகள் 

⮚ அறுவறடை முடிநதவுடைன தொள்கறள 
அகறறிவிடைசவணடும்.

⮚ வ ய ல் களில்  கறள ்ச நே டி க ள் 
இல்லொமல் றவததிருக்க சவணடும். 

⮚ ்பரிநதுறர நேயயப்பட்டை அளவு 
தறழ்சேதது இடைசவணடும். 

⮚ புறகய ொன  அதிகம்  த ொ க்கும் 
இடைஙகளில் நெருக்கமொக ்பயிரிடுவறத 
தவிர்தது, நீர் மறைய நீர் கட்டு முறைறய 
றகயொள சவணடும். சமலும் பூ்சசிக்நகொல்லி 
நதளிக்கும் முன வயலில் இருநது நீறர வடிதது 
பூ்சசிக்நகொல்லிகறள நெற்பயிரின தணடின 
அடிப்பகுதியில் ெனகு ்படுமொறு நதளிக்க 
சவணடும். நேயறறக ற்பரிதரொயடு மறறும் 
குயினொல்்பொஸ ச்பொனை பூ்சசிக்நகொல்லிகளின 
உ்பசயொகதறத தவிர்க்கவும். 

⮚ ஏக்கருக்கு விளக்குபந்பொறி ஒனறு 
எனை அளவில் றவதது பூ்சசிகறள கவர்நது 
அழிக்கலொம். 

�ாற்்றஙகாலில் பூச்சி நிர்வாகம் 
ேொறு உறிஞசும் பூ்சசிகறளக் கட்டுப்படுதத 

ஒரு கிசலொ விறதக்கு இமிடைொக்சளொபிரிட் 

கைதிர் �ாவாயப்பூ்சசி ெேரான கைதிர்கைள்
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்ெ.இரோம்குமோர, ப.ல்வணுலத்வன், ப.அருண்குமோர ைற்றும் மு.ஜீ்வோ, 
வவளநாணனை அறிவியல நினையம், தமிழ நநாடு வவளநாணனைப ்பல்கனைக்்கழ்கம், அருபபுக்வ்கநாடன்ட - 626 107. 

மினைஞ்சல: jramtnau@gmail.com 

கட்டுரையாளர்கள்:

48 எிஃப. எஸ. மருநறத 2.5 கிரொம் வீதம் 
கலநது விறத செர்ததி நேயயசவணடும். 
இறலபச்பறனக் கட்டுப்படுதத தயொமீதொக்்ொம் 

25 % டைபிள்யு. ஜி. மருநறத 4 கிரொம் 
வீதம் 40 லிட்டைர் தணணீரில் கலநது நதளிக்க 
சவணடும். ்ப்சறேத தததுபபூ்சசிறயக் 
கட்டுப்படுதத 2 . 5  நே .மீ .  அளவில் 
ெொறைஙகொலில் தணணீர் சதக்கி றவதது 
கொர்ச்பொபியூரொன 3 சி.ஜி. மருநறத 1.4 
கிசலொ வீதம் 8 நேனட் ெொறைொஙகொலில் 
இடைசவணடும். 

�்டவு வயலில் பூச்சி நிர்வாகம் 
ெடைவு வயலில் ே ொறு உறிஞசும் 

பூ்சசிகறளக் கட்டுப்படுதத கீழவரும் இரேொயன 
பூ்சசிக்நகொல்லிகறள ஏக்கருக்கு 200 லிட்டைர் 
தணணீரில் கலநது நதளிக்க சவணடும். 

 இரலப்நபன்: தயொமீதொக்்ொம் 25 % 
டைபிள்யு. ஜி. 40 கிரொம் 

 பச்ரசத் தத்துப்பூச்சி: புபசரொந்பசின 
25% எஸ. சி. 320 மில்லி (அல்லது) 
பிபசரொனில் 5% எஸ.சி. 400 - 600 மில்லி 
(அல்லது) இமிடைொக்சளொபிரிட் 17.8% 

எஸ. எல். 40 - 60 மில்லி 

 புரகயான்: புபசரொந்பசின 25% எஸ. 
சி. 320 மில்லி (அல்லது) றடைசனொட்டிபியூரொன 
20% எஸ. ஜி. 60 - 80 கிரொம் (அல்லது) 
இமிடைொக்சளொபிரிட் 17.8% எஸ. எல். 40 - 60 
மில்லி 

 கதிர் �ாவாயப்பூச்சி: குயினொல்்பொஸ 
1.5 ேத ந்பொடி 10 கிசலொ (அல்லது) 
மொலததியொன 50% இ. சி. 200 மில்லி 
(இம்மருநதுகறள பூக்கும் தருணததிலும் 
மீணடும் ஒருமுறை இரணடு வொரஙகள் 
கழிததும் நதளிக்க சவணடும்).

சமறகூறிய ஒருஙகிறணநத பூ்சசி நிர்வொக 
முறைகறளப பின்பறறினொல் ேொறு உறிஞசும் 
பூ்சசிகளின தொக்குதறலக் குறைதது ெல்ல 
மகசூல் ந்பைலொம்.
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்தொளவைொடி வட்டைம், மல்லனகுழி 
கிரொமததில் வொணவரொயர் சவளொண 
கல்லூரி மொணவர்கள் அஜித குமொர், 
ஆகொஷ், அணணொமறல, அரவிநத ரொம், 
அரவிநத, அர்�ஜுன ெொரொயணன, அர்்ஷத, 
அருள் ே்பரிஷ், ்பொலமுருகன மறறும் 
புவசனஷ் குமொர் ஆகிசயொர் கிரொமததில் 
தஙகி ்பயிறசி ந்பறும் திட்டைததின கீழ 
விவேொயிகளுக்கு ்பயிர் ்பொதுகொபபு முறைகள் 
்பறறி நேயமுறை விளக்கம் அளிததனர். 

மல்லனகுழி கிரொமததில் முததுேொமி 
அவர்களின சதொட்டைததில் கூடிய 
விவ ே ொ யி களின  முனனிறலயில் 
சவளொண கல்லூரி மொணவர்கள் செொய 

மேளாண விரிோககம்

மறறும் பூ்சசிகளின தொக்குதலில் இருநது 
்பயிர்கறள ்பொதுகொப்பதறகொக இயறறக 
பூ்சசி விரட்டி கறரேல்களொன கறபூர 
கறரேல், அரபபு சமொர் கறரேல், இஞசி 
பூணடு கறரேல் இததுடைன வளர்்சசி 
ஊக்கியொன முட்றடை அமிலக் கறரேல் 
குறிதது விவேொயிகளிடைம் விவரிததசதொடு 
நேயமுறை விளக்கமும் அளிததனர். 
சமலும் ்பஙகுந்பறை விவேொயிகளுக்கு 
சமறகணடை கறரேல்கள் குறிதது துணடு 
பிரசுரம் வழஙகினர். 

இநநிகழவில் அப்பகுதி விவேொயிகள் 
கலநது நகொணடு ்பயனறடைநதனர்.

வேளாண மைாணேர்்கள் விேசாயி்களுக்கு  
பயிர்ப் பாது்காப்பு குறித்து சசய்மு்ை விளக்்கம்
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கடந்த மின்னதழுககோன 
்வோசகரகளின் கரு்ததுககள்

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவைர் மற்றும் சி்றப்பாசிரியர்

்சல்வமுரளி

வடிவரமப்பு
சகதி டிசசன்ஸ, 
7299210855

நிர்வாக ஆசிரியர்
மு.்ெ்ரோஜ்

அக்ரி்சக்தி இதழுக்கு விளமபைம ககாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிறகு கதாைர்பு ககாள்ளலாம.

அன்புள்ை ஆசிரியரு்ககு,

அக்ரி சக்தி இதழில் ததொடர்ந்து வேளொண்மை சொர்ந்த அறிவியல்பூர்ேமைொன 
தகேல்க்ள தேளியிட்டு ேருேது மைகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மீம்ஸ் மைற்றும் கொர்ட்டூன் 
ஆர்ேத்த தூணடும் ே்கயில் உளளது. தஙகளு்டய பணி தமைன்வமைலும் சிறக்க 
ேொழ்ததுகிவறன்.

- நடேசன், ஆயில்பட்டி.
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்சோ.ஹரிஹரன்
இளநினை வவளநாணனை இறுதியநாணடு ைநாைவர், அணைநாைனைப ்பல்கனைக்்கழ்கம். 

மினைஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பரைப்பாளர்:
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ல.மீனோ 
உதவிப வ்பரநாசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். ்பத்ைநாவதி வதநாட்டக்்கனைக் ்கலலூரி, திணடுக்்கல  

மினைஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

பரைப்பாளர்:
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள பல்வறு ்தரபபடட வாசகரகளிடம் 

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 37 இ்தழகள்ள 
சவற்றிகரமாக கடநதுள்ளது. விவசாயம் இளணய்த்ளம் மற்றும் விவசாயம் 
சசயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிநது ஏழாம் ஆண்டில அடி 
எடுத்து ளவத்திருக்கி்�ாம். ச்தாடரநது எங்கள்ள ்மம்படுத்திக் சகாள்ள 
உறுதுளணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் பயனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உங்களுளடய சந்்தகங்கள்ள எங்களின் முகபபக்கம் அலலது மின்னஞசல 
அலலது அளல்பசி வாயிலாகவும் ்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வ்ளாண் 
வலலுநரகளிடம் பதில சபற்று தீரவுகள்ள வழங்குகி்�ாம்.

ஒவசவாரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
சவளளிகிழளம காளல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்� எங்க்ளது 
இளணய்த்ளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் சசயலியிலும் மின்னி்தளழ 
சவளியிடுகின்்�ாம். என்வ எங்க்ளது சசயலிளய ்தரவி�க்கம் சசய்து 
ளவத்திருந்தால அது்வ உங்களுக்கு இ்தழ சவளியாவள்தயும் மற்� 
்வ்ளாண்ளம சாரந்த சசய்திகள்ளயும் அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் 
நீங்கள எளிதில எங்க்ளது மின்னி்தளழ படிக்க மற்றும் பின்பற்� முடியும். 
விவசாயிகளும், ் வ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரியரகளும், 
்வ்ளாண் ச்தாழில முளன்வாரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தங்களுளடய கருத்துக்கள, கடடுளரகள மற்றும் வி்ளம்பரங்கள்ள வழங்கி 
எங்கள்ள ் மம்படுத்திக்சகாள்ள உ்தவுமாறு ் கடடுக்சகாளகி்�ன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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