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அக்ரிசக்தி இரண்டாம் வரு் துவக்்கத்தில் இந்த இ்தழில் இருநது சில 
புதிய பகுதி்களை சசரக்்க உளசைடாம்.

1. அக்ரிசக்தி ப�ோட்டிகள்
இந்த இ்தழில் வரும் சசய்தி்களில் இருநது சில ச்களவி்களை ச்கடசபடாம். 

அதில் மு்தலில் யடார பதில் அளிக்கிறடார்கசைடா அவர்களுக்கு அக்ரிசக்தி 
அங்கடாடியில் 1000 ரூபடாய் மதிப்புளை மளிள்கப்சபடாருட்கள பரிசடா்க கிள்க்கும்.

2. குழந்தகள் �குதி
குழநள்த்கள பகுதியில் விவசடாயம் சடாரந்த ப்ம், வடாரத்ள்த விளையடாடடு 

என  இ்ம் சபறும். அவற்றில் சிறப்படா்க அச்த சமயம் மு்தலில் பதில் 
அளிப்பவர்களுக்கு பரிசு்கள வழங்கப்படும்.

நி�நத்ைகள்
1.  எங்களின் அக்ரிசக்தி சசயலி உங்கள 

சசல்சபடானில் நிறுவப்படடிருக்்க 
ச வ ண டு ம் .  வி ண ்ண ப் ப ம் 
அனுப்பும்சபடாது உங்கள சசல்சபசி 
எண  எ ங ்க ள  ச ச ய லி யி ல் 
பதிவடாகியிருக்்கசவணடும்.

 நிறுவி் இள்ணப்பு...

 https://nrjj8.app.goo.gl/6SuK
2. ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு முளற்தடான் பரிசு வழங்கப்படும்.

3. அக்ரிசக்தி சடாரபில் இன்னமும் பல பகுதி்கள ்தயடாரடாகிக்ச்கடாணச் 
இருக்கிறது. எனசவ ச்தடா்ரநது அக்ரிசக்தி மின்னி்தளழ வடாசியுங்கள.

 அக்ரிசக்தி இள்ணப்பு பற்றிய சசய்தியில் கூகிள படாரம் ஒன்று இருக்கும். 
அள்தசசசடாடுக்கி நீங்கள விபரங்களை பூரத்தி சசய்்தடால் சபடாதும். 
பரிசுப்சபற்றவர்கள விவரம் அடுத்்த இ்தழில் அறிவிக்்கப்படும்.

அன்பு்ன்

அக்ரிசக்தி

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

2பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1

https://nrjj8.app.goo.gl/6SuK


3பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1



4பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1



¶õ‚èMö£

M¼¶èœ
2021
Ü‚Kê‚FÝ‡´

மற்றும்

5பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1

அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் துவங்கி ஓராண்டு நிறைவறையும் நாளான 
(15.05.2021) அன்று நம்முறைய மின்னிதழ் சிைப்ாக வவளிவர கைநத 

ஓராண்ைாக தங்களது ்றைபபுகறள வழங்கிய ்றைப்ாளரகளுக்கும், விவசாயம் 
மேம்்ை உதவும் அறிஞரகள், கண்டுபிடிப்ாளரகள் ேற்றும் சிைநது விளங்கும் 
விவசாயம் சாரநத வதாழில் முறனமவாரக்கும் விழா எடுத்து மநரில் விருது வழங்கி 
வகௌரவிக்க மவண்டும் என்்மத எங்கள் எண்்ணோக இருநதது. ஆனால் இநத 
வகாமரானா காலகடைத்தில் அதற்கான வாய்பபு இல்லாததால் சூம் இற்ணய வழி 
சநதிபபில் விருதுகறள அறிவித்துள்மளாம். விருது சான்றிதழ்கள் அவரவர முகவரிக்கு 
அனுபபி றவக்கப்டும். விருது வ்ற்ை அறனவருக்கும் அக்ரிசக்தியின் வாழ்த்துகள். 
தங்களது வசயல்்ாடுகள் மேன்மேலும் வதாைர மவண்டும் என்று அன்ம்ாடு மகடடுக் 
வகாள்கிமைாம். விருது வ்ற்ைவரகள் வி்ரம் பின்வருோறு:



சிறந
்த த்தொடர் 

கட்டு்ையாளர் வி
ருது

சிற
ந்த

 கட்
டுரையொளர் விருது

கால்்ந்ை அறிவி
யல்

சிற
ந்த

 கட்
டுரையொளர் விருது

க்ள வமைலாண

்மை

முனைவர் ஆ. குழநனதைவவல் 
பிளனளை

மருத்துவர் து. வதைசிங்குராஜா 
M.V.Sc., MBA.

கால்நடை உதவி மருத்துவர், ஆறகளூர்.

சிற
ந்த

 கட்
டுரையொளர் விருது

வேளாண விரிோ
கக

ம்சிற
ந்த

 கட்
டுரையொளர் விருது

அ

ஙகக வேளாண
்
மை

என். மதுபாலன்
வவளாணடம துடை இயக்கு்நர் (ஒய்வு),  

தர்மபுரி.

முனைவர் தி. ராஜ் பிரவின் 
இடைப் வேராசிரியர்,

அணைாமடைப் ேலகடைக்கழகம்.
சிற

ந்த
 வே

ளொண் அறிவியல்

ஆ

வலாசகர் வி

ருது

சிற
ந்த 

வேள
ொண் த்தொழில்நுட்்ப 

ஆவலாசகர் வி

ருது

சிற
ந்த

 கட்
டுரையொளர் விருது

வி்த ததாழில்

நுட்
்பம்

முனைவர் ப. சிவசக்திவவலன் 
உதவிப் வேராசிரியர், 

வவளாண நுணணுயிரியல துடற,
அணைாமடைப் ேலகடைக்கழகம்

முனைவர் ப. வவணுவதைவன் 
உதவிப் வேராசிரியர்,

ஐசிஏஆர் – வவளாண அறிவியல டமயம்,
அருப்புக்வகாடடை

அன்பன் சச. விக்வைஷ்
இளநிடை வவளாணடம ேடைதாரி,  

குளித்தடை

முனைவர் ச. பாபு 
இடைப் வேராசிரியர், உழவியல துடற,
அணைாமடைப் ேலகடைக்கழகம்
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வே
ளொண்

 விழுது விருது
வே

ளொண்
 விழுது விருது

ப. பிரவீன்குமார்
முதுநிடை வவளாணடம ேடைதாரி, 

ஊனத்தூர், வேைம் மாவடைம்

ல. மீைா
உதவிப் வேராசிரிடய (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), 
ஆர்.வி.எஸ் ேத்மாவதி வதாடைக்கடைக் கலலூரி, 

திணடுக்கல.

கா. சரணராஜ்
முதுநிடை வவளாண மாைவர், 

ேயிர் வ்நாயியல துடற,
விஸ்வோரதி ேலகடைக்கழகம்.

எ. சசநதைமிழ்
முதுநிடை வவளாண மாைவர், 

உழவியல துடற,
அணைாமடைப் ேலகடைக்கழகம்

வே
ளொண்

 விழுது விருது
வே

ளொண்
 விழுது விருது

சிற
ந்த

 கட்
டுரையொளர் விருது

வ்நாய் வமைலாண

்மை

வகாபால் கண்ணன்
நிறுவனர், ஆணைாள் மரசேக்கு

கு.விக்வைஷ்
முடனவர் ேடைப் ேடிப்பு  மாைவர்,
அணைாமடைப் ேலகடைக்கழகம்

உயிர் இயறனக விவசாயிகள
விவோயிகள் வ்நரடி விற்ேடன நிடையம்,  

ஈவராடு

முனைவர் பழனி ராஜன்
நிறுவனர், ரூரல ோஸ்கட.காம்

சிற
ந்த

 த்த

ொழில்முரைவு விருது
சிற

ந்த
 த்த

ொழில்முரைவு விருது
சிற

ந்த
 வே

ளொண்
 நிறுேை விருது
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சிற
ந்த 

ஆ்தைேொளர் விருதுசிற
ந்த த

்தொழில்நுட்்ப 

கணடுபிடிப்பு வி
ருது

யூக்டிக்ஸ் செக்ைாலஜிஸ் 
பினரவவட் லிமிசெட்

சேஙகளூர்
(Yuktix Technologies Private limited, Bangalore)

ஹரிஷ், B.Sc. (Ag.)
காோளர், ோரத ஸ்வைட வஙகி,  

மைலூர்வேடடை

மக
கள் 

வேேகர் விருது
விே

ேொயக கருவி

வமைம்்பாட்டு வி

ருது

விே
ேொயக கருவி

வமைம்்பாட்டு வி

ருது

இள
நொற்று விருது

A.P. சசிகுமார்
வகாயம்புத்தூர்

சசா. ஹரிஹரன்
இளநிடை வவளாணடம ேடைதாரி,  

காடரக்குடி

பிசனச முருகன்
விலலிபுத்தூர்

பசுனம வதைசம் ராவஜநதைர்
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மேலும் விருது வ்ற்ைவரகளின் விவரங்கறள அறிநது வகாள்ள அக்ரிசக்தி யூடியூப 
்க்கத்தில் வவளியாகியுள்ள இரண்ைாோண்டு துவக்க விழா நிகழ்விறனக் கா்ணலாம். 

நிகழ்வு
சூம் இ்ையவழி சநதிப்பில்  

அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் முதலோம் ஆண்டு நி்ைவு விழோ
 அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் 15.05.2021 அன்று  

114 ம்ர ் ங்களிபபில் ஒரு வருைம் நிறைவு 
வசய்தது. இதறன வகாண்ைாடும் வறகயில் 
மவளாண்றே, கால்நறை, மவளாண் வணிகம், 
சநறதப்டுத்தல், அக்ரிசக்தியின் மநாக்கங்கள், 

வசயல்்ாடுகள் ேற்றும் எதிரகால திடைங்கள் 
குறித்த  கலநதுறரயாைல்  அக்ரிசக்தி சார்ாக 
இற்ணயவழியில் இரண்டு நாடகள் சிைப்ாக 
நறைவ்ற்ைது.

 15.05.2021 ோறல 6 ேணிக்கு 
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திரு. ஆற்ைல் பிரவின்குோர அவரகளின்  
“யாறனயும் விவசாயமும்” என்ை தறலபபின் 
மூலம்  விவ ச ா ய த்தில்  ய ாறனயின் 
இைர்ாடுகள், தீரவுகள் ேற்றும் சுற்றுசூழலில் 
யாறனயின் இன்றியறேயாறே குறித்த 
விழிபபு்ணரவு மூலம்  நிகழ்ச்சியானது  
இனிமத  துவங்கப்டைது.

 வதாைரநது முறனவர. அஜநதாமதவி 
அவரகளின் விவசாயமும் வசயற்றக 
நுண்்ணறிவும் (Artificial intelligence) என்ை 
தறலபபில்  எதிரகால விவசாயத்தில்  
வசயற்றக நுண்்ணறிவின் ்யன்்ாடுகள் 
ேற்றும் மதறவ குறித்து அழகாக விவரித்தார.

  அவறரத்வதாைரநது திரு. மகா்ால் 
கண்்ணன் அவரகள் ஆண்ைாள் ேரச்வசக்கு 
எண்வ்ணயும்- அக்ரிசக்தியுைன் இற்ணநத 
வரத்தகமும் என்ை தறலபபில் தன்னுறைய 
அனு்வங்கறளயும், ேரவசக்கு எண்வ்ணய் 
உத்திகறளயும் எடுத்துறரத்தார.

 அடுத்ததாக கால்நறை வளரபபும் 
வாய்பபும் என்ை தறலபபில் கால்நறை 
ேருத்துவர திரு. மதசிங்கு ராஜா அவரகள் 
நவீன கால்நறை  உற்்த்தி  வழிகாடடு 
முறைகள், வணிக உத்திகள், கால்நறை 
தீவன மேலாண்றே குறித்து விரிவாக 
எடுத்துறரத்தார.

 முதல் நாள் நிகழ்ச்சி நிறைவாக  
அக்ரிசக்தி விருதுகள் வழங்கப்டைது. அக்ரிசத்தி  
்ாரறவயில் அக்ரிசக்திக்கு உறுதுற்ணயாக 
இருநதவரகள், விவசாயத்தின் வழியாக சில 
ோற்ைங்கறள வசய்தவரகறள நிறனவு கூறும் 
வறகயில் சிைநத கடடுறரயாளரகள், சிைநத 
மவளாண் அறிவியல் ஆமலாசகர விருது, 
சிைநத வதாழில்முறனவு விருது, சிைநத 
மவளாண் நிறுவன விருது,  மவளாண் விழுது 
விருது, இளநாற்று விருது, ேக்கள் மசவகர 
விருது, சிைநத ்ாரம்்ரிய கருவி விருது, 
சிைநத வதாழில்நுட் கண்டுபிடிபபு விருது 
ேற்றும் சிைநத ஆதரவாளர விருது ஆகிய 
விருதுகள் வழங்கப்டைது .

முதல் நோள் நிகழ்ச்சி �திவி்ைக் கோை: 
https://youtu.be/FsejKne5X1c

 16.05.2021 இரண்ைாம் நாள் துவக்க 
நிகழ்வில் திரு. எ.வஜ. ்ாலசுபபிரேணியம் 
அவரகள் “விவசாயத் துறையில் கறைசி றேல் 
கல்லில் ஒருங்கிற்ணத்து நைத்துதல்” என்ை 
தறலபபில் இன்றைய மவளாண் நிறுவன 
ஒருங்கிற்ணபபு ேற்றும் முறைகள் குறித்து  
விவரித்தார.

 அதறனத் வதாைரநது வ்ரிய 
நிறுவனங்களுக்கு இற்ணயாக வளரநது 
ரூரல் “்ாஸவகட நிறுவனம் வளரநத கறத” 
்ற்றி அதன் நிறுவனர திரு.்ழனி ராஜன் 
அவரகள்  ரூரல் ்ாஸவகட நிறுவனம் 
உருவாகிய கார்ணம், அனு்வங்கள் ேற்றும் 
சவால்கறளயும்  எடுத்துறரத்தார.

 “சிறுதானியத்தின் வியா்ார வாய்பபு” 
என்ை தறலபபில் அவேரிக்காவில் உள்ள 
ராஜ்ாபு அவரகள் விவசாய நிறுவன  
வதாைக்கம், விவசாய உற்்த்தி வ்ாருடகள் 
ஏற்றுேதி நுணுக்கங்கள் ேற்றும்  ஏற்றுேதி 
வதாைர்ான நறைமுறையில் உள்ள சவால்கள் 
குறித்து விரிவாக கலநதுறரயாடினர.

 இறுதியாக, அக்ரிசக்தியின் எதிரகால 
திடைங்களான அக்ரிசக்தி  விவசாயிகள் 
சங்கம், விவசாய ஆய்வுக் களம், அக்ரிசக்தி 
அச்சிதழ், விவசாயக் கிைங்கு , ம்ாக்குவரத்து, 
அக்ரிசக்தி அங்காடி ேற்றும்  அக்ரிசக்தி 
முதலீடுகள் வதாைர்ாக அக்ரிசக்தி நிறுவனர 
திரு. வசல்வமுரளி அவரகள் விரிவாக  
எடுத்துறரத்தார .

இரண்்ோம்  நோள் நிகழ்ச்சி �திவி்ைக் 
கோை : https://youtu.be/-aIDATjj7I0

https://youtu.be/FsejKne5X1c
https://youtu.be/-aIDATjj7I0


பழ ஈக்கள் ் ழங்கள் ேற்றும் காய்கறிப 
்யிரகறளத் தாக்கும் ஓர முக்கிய 

பூச்சியாகும். இவ்வுலகில் 5000க்கும் மேற்்டை 
்ழ ஈக்கள் கண்ைறியப்டடுள்ளது. இவற்றுள் 
250 இனங்கள் அதிகம் மசதத்றத ஏற்்டுத்தக் 
கூடியறவ ஆகும். இறவ வவப் ேற்றும் 
மித வவப் ேண்ைலங்களில் அதிக அளவில் 
்ரவி கா்ணப்டுகிைது. இவ்வறக பூச்சிகள் 
குறிப்ாக பூசணிவறக குடும்்த்றத சாரநத 
்யிரகறள அதிகம் தாக்குகிைது. ்ழ ஈக்கள் 
30 முதல் 100 சதம் வறர ேகசூல் இழபற் 
ஏற்்டுத்துகிைது.

 வோழ்க்்க சுழற்சி: 
 ஈக்கள் மிகச்சிறியதாகவும், ஆரஞ்சு 
அல்லது ் ழுபபு கலநத சிவபபு நிைத்துைன், 
கண்்ணாடி ம்ான்ை இைக்றககறளக் 
வகாண்டிருக்கும்.

 வ்ண் ஈக்கள் காய்களின் மேற்புைத்தில் 
முடறையிடும், முடறையில் இருநது 

பழ ஈயின் தாக்குதலும் 
கட்டுபபடுத்தும் முல்றகளும்

இளம் புழுக்கள் வவளிமய வரும்.

 இளம் புழுக்கள் நன்கு வளரநது வவண்றே 
நிைத்தில் கால்கள் இல்லாேல் கா்ணப்டும்.

 நன்கு வளரநத புழுக்கள் ேண்ணுக்கு 
அடியில் வசன்று கூடடுபபுழுவாக 
உருோறும்.

 பின்பு கூடடுபபுழுவில் இருநது ஈக்கள் 
வவளிவரும்.

 முடறை ்ருவத்தில் இருநது ஈக்களாக 
உருோற்ைம் அறைய 3 முதல் 5 வாரங்கள் 
மதறவப்டுகிைது. 

 புழுக்கள் ேற்றும் ஈக்கள் ் யிரகறள உண்டு 
மசதம் ஏற்்டுத்த கூடியறவ.

 பசத அறிகுறிகள்: 
 இளம் புழுக்கள் முற்றிய காய்கறள 
துறளத்து உடவசன்று சறதப்குதிகறள 
உண்ணும்.

 புழு துறளத்த ்குதியின் மேல் உள்ள 
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மதாலில் ் ழுபபு நிைத்திடடுக்கள் மதான்றும்.

 தாக்கப்டை காய்களில் இருநது ்ழுபபு 
நிை திரவம் கசியும் பின்பு உருகுறலநது 
கா்ணப்டும்.

 முற்றிலும் மசதம் அறைநத காய்கள் 
்நதலில் இருநது கீமழ விழுநது விடும்.

 கட்டுப்�டுத்தும் மு்ைகள்: 
1. கூடடுபபுழுக்கறள அழிக்க மகாறை உழவு 

அவசியம்.

2. ் யிரிடை நிலத்றத சுத்தோக றவத்திருக்க 
மவண்டும். கீமழ நிலத்தில் விழுநத 
அழுகிய ேற்றும் ் ாதிக்கப்டை ் ழங்கள், 
காய்கறிகள் ஆகியவற்றை மசகரித்து 
அழித்து விைமவண்டும்.

3. ் யிரகளுக்கு இறைமய உள்ள இைங்கறள 
உழவு வசய்து கூடடுப புழுக்கறள 
அழிக்கலாம் அல்லது றககளால் கிளறி 
கூடடுப புழுக்கறள சூரிய வவப்த்திற்கு 
உட்டுத்தி அழிக்கலாம்.

4. காய்கறளப ம்ப்ர வகாண்டு மூடி 
்ாதுக்காக்கலாம்.

5. ோதம் இரு முறை கற்பூர கறரசல் 
அல்லது அக்னி அஸதிரம் ஆகிய இயற்றக 
திரவங்கறள வதளிக்கலாம்.

6. ்ழ ஈக்கறள கவரவதற்காக ஏக்கருக்கு 

20 கருவாடு வ்ாறி ேற்றும் 10 
எண்ணிக்றகயில் மீத்றதல் யூஜினால் 
அல்லது குயு லியூர எனும் இனக்கவரச்சி 
வ்ாறியிறனப ் யன்்டுத்த மவண்டும்.

7. பூச்சி ேருநது கறைகளில் கிறைக்கும் 
இனக்கவரச்சிப வ்ாறிறய ஏக்கருக்கு 
5 என்ை எண்ணிக்றகயில் ்யன்்டுத்த 
மவண்டும்.
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 கவர்ச்சிப் ப�ோறி தயோர் பசயதல் 
 மீத்றதல் யூஜினால் அல்லது குயு லியூர என்ை ்ழ ஈ கவரச்சி 
திரவத்றத ஒரு லிடைர தண்ணீருக்கு 1 மி.லி என்ை அளவில் 
கலக்க மவண்டும். ோலத்தியான் என்ை பூச்சிக்வகால்லி ேருநறத ஒரு 
லிடைர தண்ணீருக்கு 1 மி.லி என்ை அளவில் கலக்க மவண்டும். 
பின்பு இரண்டு கலறவயும் ஒன்ைாக மசரக்க மவண்டும்.

 அகன்ை வாய் வகாண்ை 250 மி.லி. ் ாடைலில் கவரச்சி கலறவறய 
100 மி.லி. என்ை அளவில் 20 வ்ாறிகறள தயாரித்து ் ழஈக்கறள 
கடடுப்டுத்தலாம்.

 குறிபபு - மீத்றதல் யூஜினால் ேற்றும் குயு லியூர ோத்திறர வடிவில் 
பூச்சி ேருநது கறைகளிலும், திரவ வடிவில் ஆய்வகங்கள் ேற்றும் 
இ-காேரஸ தளங்களிலும் கிறைக்கும். மீத்றதல் யூஜினால் 30 
கிராம் 350 ரூ்ாய்க்கும் குயு லியூர 30 கிராம் 600 ரூ்ாய்க்கும் 
கிறைக்கும்.

கட்டுரையொளர்கள்:

இரா.ஜெயசங்கர்மூர்த்தி 
(முதுநிலை வேளாணலமை பட்டதாரி) வ�ாழிபபடடு, 
விழுபபுரம் மைாேட்டம். 
ல�வபசி: 8940475344, 
மின்னஞ்சல்: agrijay102@gmail.com 

இரா.ஜெங்கடேஷ்
(இளநிலை வேளாணலமை பட்டதாரி) 
பபாறப்டாக்குறிச்சி, �ளளக்குறிச்சி மைாேட்டம். 
ல�வபசி: 8667339761, 
மின்னஞ்சல்: agrivenkatesh20@gmail.com 

்பரடப்பொளர்: ல.மீனா
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தற் ம் ா ற த ய  சூ ழலில்  புவி 
வவப்ேயோதல், ்னிப்ாறைகள் 

உருகுதல் ம்ான்ைவற்ைால் ்ருவநிறல 
ோற்ைம் மிக மவகோக விறனயாற்றி வருகிைது. 
இதன் கார்ணோக ்ாதிப்றைவதில் முதல் 
நிறலயில் இருப்வரகள் விவசாயிகமள. கைநத 
சில ஆண்டுகள் தரவுகளின் அடிப்றையில் 
்ாரக்கும் ம்ாது வங்காள விரிகுைாவின் 
சராசரி வவப்நிறல அதிகரித்து வநத 
நிறலயில் தற்ம்ாது அரபிக்கைலின் சராசரி 
வவப்நிறலயும் மவகோக அதிகரித்து 
வருகிைது. இதன் விறளவு 4:1 என்ை 
விகிதத்தில் புயல் உருவாகின்ைன. வங்காள 
விரிகுைாவில் நான்கு புயல்கள் உருவாகினால் 
அரபிக்கைலில் ஒரு புயல் உருவாகின்ை சூழல் 
நிலவுகிைது.

தமிழ்நாடறை வ்ாருத்தவறர காவிரி, 
்வானி, தாமிர்ரணி என வ்ரும்்ாலான 
ஆறுகள் மேற்கு வதாைரச்சி ேறலயில் 
உருவாகின்ைன அறவயாவும் வதன்மேற்கு 

பருவநிலை மாற்றமும் 
வவளாணலமயும்!

காலநி்ல ோற்றம்

்ருவேறழறயமய சா ரநது உள்ளன. 
அமதம்ால் வைகிழக்கு ் ருவ ேறழயும் நேக்கு 
முக்கிய ஆதாரோக உள்ளது. ஆனால் சராசரி 
கைல் வவப்நிறல அதிகரிபபு ்ருவேறழ 
வ்ாழிவில் வ்ரும் தாக்கத்றத ஏற்்டுத்துகிைது. 
அமதம்ால் புயல் ்ாதிபபுகறளயும் அதிகம் 
ஏற்்டுத்துகிைது.

்ருவம் தவறிய ேறழபவ்ாழிவு, குறைநத 
மநரத்தில் அதீத ேறழபவ்ாழிவு, வைடசி, 
்ரும் தவறிய ்யிர முறைகளாளும், பூச்சி 
தாக்குதல், மநாய் தாக்குதல் என மவளாண்றே 
எதிரவகாள்ளபம்ாகும் சிக்கல்கள் ஏராளோக 
உள்ளன. இப்டிப்டை சூழலில் விவசாயிகள் 
எதிரவகாள்ள திடைம் மதறவப்டுகிைது. 
இதற்கு விவசாயிகள் முன்வநது வசயல்்டைால் 
எதிரவகாள்ள ஏதுவாக இருக்கும். இவற்றில் 
இருநது மீள மதாடைக்கறலப்யிரகள் 
ேற்றும் ேரப்யிர சாகு்டி வ்ரிய உதவியாக 
இருக்கும்.

விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் 
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கட்டுரையொளர்கள்:

மத ாடைக்கறலப்யிரகள் குறிப் ாக 
நீண்ைகாலம் ்லன் தரும் ்யிரகள் ேற்றும் 
ேரப்யிர சாகு்டி மூலம் விவசாயிகள் 
தங்களின் வாழ்வாதாரத்றத ் ாதுகாக்க முடியும் 
குறைநதது தங்கள் நிலத்தின் ்ரப்ளவில் 
25 முதல் 30 சதவீதம் நிலத்றதயாவது 
மதாடைக்கறலப்யிரகள் ேற்றும் ேரப்யிரகள் 
றவத்து ்ராேரிப்தால் ்யிர மசதங்களில் 
இருநது தபபிக்க முடியும். குறிப்ாக வரபபு 
ஓரங்களில் காற்று தடுப்புக்காக ேரப்யிரகள் 
ேற்றும் மத ாடைக்கறல ்யிரகறள 
்ராேரிப்தால் வ்ரும்்ாலான மவளாண் 
்யிர சாகு்டிறய சூறைக்காற்று ம்ான்ை 
மசதத்திலிருநது குறைக்க முடியும்.

உதார்ணோக காற்று தடுப்ாண்களாக 
சவுக்கு, மதக்கு ம்ான்ை ேரப்யிரகள் 
்யன்்டுத்தலாம். இதனால் வ்ரும்்ாலான 
்யிரமசதங்கள் தவிரக்க முடியும் குறிப்ாக 
வாறழ, ் ப்ாளி ம்ான்ை ் யிரகளின் மசதத்றத 
தவிரக்க முடியும். அமதம்ால் ஒவ்வவாரு 
்குதிக்கும் ஏற்ை ேரப்யிரகள் ேற்றும் 
மதாடைக்கறலப ்யிரகறள ்யிரிடுவமத 
சிைநதது.

நீண்ைகால மதாடைக்கறலப ்யிரகள் 
ேற்றும் ேரப்யிரகறள ்ராேரிப்தால் 
்ைறவகள் ஈரக்கப்டும் இதனூைாக பூச்சி 
தாக்குதல் கடடுப்டுத்த வாய்பபுகள் 
உள்ளன. ்ருவநிறல ோற்ைத்திற்கு முக்கிய 
காரணியான கரியமில வாயுவின் அளறவயும் 
குறைப்து ேடடுேல்லாேல் வ்ாருளாதார 
இழபபுகறளயும் விவசாயிகளால் சரிவசய்ய 
முடியும். எனமவ மேற்கூறிய முறைகறளப 
பின்்ற்றி விவசாயிகள் ்யனறையுோறு 
இ க் கடடுற ரயின்  மூலம்  ம க டடுக் 
வகாள்கிமைாம்.

ப்சல்வி. ச.இந்து பரடேஸெரி,
சுறறுச்சூழல் அறிவியல் துலை,
தமிழ்ாடு வேளாண பல்�லைக்�ழ�ம்,
வ�ாலே.
மின்னஞ்சல்: indhujayanthi94@gmail.com

முல்னேர். அ.ச.ட்காடெந்்தன்,
சுறறுச்சூழல் அறிவியல் துலை,
தமிழ்ாடு வேளாண பல்�லைக்�ழ�ம், 
வ�ாலே.
மின்னஞ்சல்: gveanthan@gmail.com

14பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1



°ö‰¬îèÀ‚è£ù 
«ð£†®, 
Y‚Aó‹ 

è‡´H®ƒè 
ðK¬ê ªõ™½ƒè!

படங்களை சரியா்க பபாருத்தி  
editor@agrisakthi.com-க்கு  
சீக்கிரம் அனுப்பி பரிளச பெல்லுங்க.

è£ŒèPƒè÷ êKò£ ªð£¼ˆ¶ƒè

15பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1



நெற்்யிறரத் தாக்கும் மநாய்களில் 
குறலமநாய் மிக முக்கியோன 

மநாய் ஆகும். மேக்னாம்ாரத்மத கிறரசிமய 
என்னும் பூஞ்சா்ணத்தால் ஏற்்டும் இநமநாய் 
தாக்குதலால், நூறு சதவீதம் ேகசூல் இழபபு 
ஏற்்ை வாய்பபுள்ளது. 

 கு்லபநோயின் அறிகுறிகள் 

 இநமநாய் வநற்்யிரின் இறலகள், 
தண்டு, கணுப்குதி, கழுத்துப ்குதி, கதிர 
ஆகிய அறனத்து ்குதிகறளயும் தாக்கி 
மசதம் உண்ைாக்கும். சில சேயங்களில் 
இறலயுறைறயயும் இநமநாய் தாக்கக்கூடும். 
முதலில் இறலகளின் மேல் வவண்றே 
நிைத்திலிருநது சாம்்ல் நிை றேய ் குதியுைன், 
காய்நத ஓரங்களுைன் கூடிய சிறுபுள்ளிகள் 
மதான்றும். மநாய் தீவிரேறையும் ம்ாது, 
இபபுள்ளிகள் நீளவாக்கில் விரிவறைநது 
கண் வடிவ புள்ளிகள் இறலகளில் ்ல 
இைங்களில் கா்ணப்டும். பின் இபபுள்ளிகள் 

நெல்லில் குலைநெோய் தோக்குதல் 
மற்றும் நிர்ோக முலைகள்

ம�ாய் மேலாண்ே

ஒன்மைாவைான்று மசரநது வ்ரிய ஒழுங்கற்ை 
திடடுகளாக இறல முழுவதும் ்ரவி, 
காய்நது ்யிர முழுவதும் எரிநதது ம்ான்ை 
மதாற்ைேளிக்கும். இறதமய “குறல மநாய்” 
என்கிமைாம். கதிர வவளிவநதவுைன் ் யிரகள் 
சாய்நதுவிடும். 
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மேலும், குறல மநாயானது வநற்்யிரின் 
கழுத்துப ்குதிறயயும் தாக்கக்கூடும். 
இப்குதியில் சாம்்ல் நிைம் முதல் ்ழுபபு 
நிை புள்ளிகள் மதான்றி, பின்பு கருபபு 
நிைோக ோறி அங்குள்ள திசுக்கறள அழுகச் 
வசய்துவிடும். எனமவ கதிரகள் உறைநது 
வதாங்கி வகாண்டிருக்கும். இறத “கழுத்து 
குறல மநாய்” என்கிமைாம். கதிரப்ருவ 
நிறலக்கு முன்ம் கழுத்துப ்குதியில் 

மநாய் தாக்கினால் தானியங்கள் உருவாகாது. 
ஆனால் கதிரப்ருவத்திற்கு பின் தாக்குதல் 
ஏற்்டைால், தானியம் உருவானாலும், 
கதிர ேணிகள் சுருங்கியும் அல்லது ்குதி 
நிறைநதும், குறைநத தரத்துைன் கா்ணப்டும். 
ேணிகளில் உள்ள புள்ளிகள் ் ழுபபு நிைோக 
அல்லது அைர்ழுபபு நிைோக இருக்கும். 
வநல் இரகங்கறளப வ்ாருத்து, புள்ளிகளின் 
அளவும், வடிவமும் மவறு்டும். 

வ ந ற் ் யி ரின்  தண்டு  அல்லது 
கணுப்குதியிலும் குறலமநாய் புள்ளிகள் 
மதான்றி, கருபபு நிைோக ோறி அங்குள்ள 
திசுக்கறள அழுகச் வசய்துவிடும். ஆதலால் 
கணுப்குதி உறைநதுவிடும். இறதக் 
“கணு குறல மநாய்” என்கிமைாம். ்யிரின் 
அடிப்ாகத்தில் இறைக்கணுத் தாக்குதலும் 
ஏற்்டுவதால், வவண் கதிர அறிகுறி மதான்றும்.

 கு்லபநோயக்கோை சோதகமோை 
சூழ்நி்ல 

 குறைநத அளவு வவப்நிறல (25-
28 டிகிரி வசல்சியஸ), காற்றில் அதிக அளவு 
ஈரப்தம் (90 சதவீதம் அல்லது அதற்கும் 
மேல்), வதாைரச்சியான ேறழ, தூரல் ேற்றும் 
ேபபும் ேநதாரமுோன சூழ்நிறல ஆகியறவ 
குறல மநாய் தீவிரோக ் ரவுவதற்கு முக்கியக் 
கார்ணங்களாகும். மேலும், அதிக அளவில் 
தறழச்சத்து ேற்றும் அமோனியம் சல்ம்ட 
இைப்டை வயல்களிலும் குறலமநாய் 
தாக்குதல் அதிகோக இருக்கும். மிக 
வநருக்கோக நைவு வசய்யப்டை வயல் 
அல்லது ் யிர எண்ணிக்றக அதிகோக உள்ள 
மநரடி விறதபபு வயலிலும் மநாய் விறரவில் 
்ரவி விடும்.

இ்லகளில் கண ேடிே புள்ளிகள்   கு்லவ்நாய் தாககப்்பட்ை ேயல்

கழுத்து கு்ல வ்நாய்
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 பமலோண்்ம மு்ைகள் 

 மந ாயற்ை ்யிரகளிலிருநது 
விறதகறளத் மதரவு வசய்ய மவண்டும்.

 குறல மநாய் உண்ைாக்கும் 
பூஞ்சா்ணம் வயல் ேற்றும் வரபபுகளில் 
உள்ள கறளகறளயும் தாக்கும். எனமவ 
கறளச்வசடிகள் இல்லாேல் வநல்வயறல 
றவத்திருக்க மவண்டும்

 மநாய் எதிரபபுத்திைன் வகாண்ை 
இரகங்கறள ்யிர வசய்ய மவண்டும் 
(மகா-47, 52 ேற்றும் மகா-4 வீரிய 
ஒடடு). 

 ஒரு கிமலா விறதக்கு கார்ன்ைசிம் 
50 ைபிள்யு. பி. அல்லது டிறரறசக்லமசால் 
75 ைபிள்யு. பி. ம்ான்ை பூஞ்சா்ணக் 
வகால்லிகளில் ஏமதனும் ஒன்றை 2.0 
கிராம் என்ை அளவில் கலநது விறத 
மநரத்தி வசய்யமவண்டும் அல்லது 
ம்சில்லஸ சபடிலிஸ 10 கிராம் என்ை 
அளவில் 400 மி.லி. தண்ணீரில் கலநது 

விறதப்தால் குறல மநாய் தாக்குதல் 
குறையும்.

 மநாய் தாக்குதல் கா்ணப்டைால் 
தறழச் சத்து உரம்  அளித்தறல 
தாேதோக வசய்ய மவண்டும். ஐம்்து 
சத தறழச்சத்றத அடியுரோகவும், 
தூரகடடும் ்ருவத்தில் 25 சதவீதமும், 
கதிர வவளிவரும் சேயத்தில் 25 
சதவீதமும் என பிரித்து இடைால் 
குறலமநாய் தாக்குதல் குறையும்.

 நைவு வசய்த 45 நாடகளுக்கு 
பின் 10 நாடகள் இறைவவளியில் திரவ 
சூமைாமோனாஸ ஃபுமளாமராசன்ஸ 
லிடைருக்கு 5 மில்லி என்ை அளவில் 
மூன்று முறை வதளிக்க மவண்டும்.

 வயலில் மநாய் மதான்றும் 
ம்ாது ஏக்கருக்கு காரவ்ன்ைாசிம் 
50 ைபிள்யு. பி. 200 கிராம் அல்லது 
டிறரறசக்மளாமசால் 75 ைபிள்யு. பி. 
200 கிராம் அல்லது அசாக்ஸிஸடராபின் 
25 எஸ. சி. 200 மில்லி வதளிக்கவும்.

கணு கு்ல வ்நாய்

கட்டுரையொளர்கள்:

ஜெ. இராம்குோர், ப. டெணுட்தென் மைறறும் ப. அருண்குோர், 
வேளாணலமை அறிவியல் நிலையம், அருபபுக்வ�ாடல்ட, விருது்�ர் மைாேட்டம். 

மின்னஞ்சல்: jramtnau@gmail.com 
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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இன்றைய கன்மை நாறளய ் சுவாகும், 
ஆகமவ கன்று பிைநததிலிருநது 

்ண்ற்ணயாளரகள் அதிகம் கவனம் வசலுத்திக் 
கன்றை வளரக்க மவண்டும். கன்று பிைநத 
உைமன அதன் வாயிலும் மூக்கின் மேமலயும் 
ஜவ்வு ம்ான்று ஒடடி வகாண்டிருக்கும். 
தாய் ோைானது அதன் நாக்கினால் கன்றின் 
உைல் முழுதும் சுத்தம் வசய்யும். அவ்வாறு 
வசய்யாவிடில் ஈரேற்ை துணி (அ) றவக்மகால் 
(அ) ச்ணல் ற் வகாண்டு கன்றிறன சுத்தம் 
வசய்து சீரான சுவாசம் கிறைக்கச் வசய்ய 
மவண்டும். அதன் வாயிலும், வநஞ்சிலும் 
சிறிது றகயினால் அழுத்திவிடைால் கன்று 
எளிதாக சுவாசிக்க இயலும்.

பதோப்புள் பகோடி நீக்குதல் 

 வ த ா ப பு ள்  வ க ா டி யி ன் 
அடிப்ாகத்திலிருநது 2 - 3 வச.மீ. நீளத்றத 
விடடு வவடை மவண்டும்

கன்று பராமரிப்பு

கால�்ை மேலாண்ே

 கிருமி நாசினியில் நறனத்த ஒரு 
நூல் வகாண்டு வதாபபுள் வகாடிறய சுற்றிக் 
இறுக்கிக் கடடி முடி ம்ாை மவண்டும்.

 வதாபபுள் வகாடிறய கடடிய பின்பு 
அதற்கு 1 வச.மீ. நீளத்தில் வகாடிறய 
விடடு சுத்தோன கத்தரிக் மகால் வகாண்டுத் 
துண்டிக்க மவண்டும்.
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 டிங்சர அமயாடின், 
ம்ாவிமைான் அமயாடின் 
அல்லது வைடைால் ம்ான்ை 
ஏமதனும் ஒரு கிருமி நாசினிக் 
வகாண்டு வதாபபுள் வகாடிக் 
கத்தரித்த இைத்தில் தைவி 
விைமவண்டும்.

 சீம்�ோல் ஊட்்ம் 

 கன்று பிைநதவுைன் 
ோடடிலிருநது வரும் முதல் 
்ாறல சீம்்ால் என்்ர. 

 விடைமின் ஏ ேற்றும் மந ாய் 
எதிரபபுதிைன் அதிகோகமவ இருக்கும் 

 பிைநத இரண்டு ேணி மநரம் 
வறர கன்றுகளின் சிறுகுைல் சவ்வுகள் 
மநாய் எதிரபபுச் சக்திப வ்ாருடகறள 
உடகிரகிப்தற்கு வசதியாக அறேநதிருக்கும். 

 சீம்்ால் வகாடுக்க மவண்டிய மநரம்: 
கன்று பிைநத 15-30 நிமிைங்களில் சீம்்ாறல 
வகாடுக்க மவண்டும்.

 சீம்�ோல் பகோடுக்க பவண்டிய அளவு :  

கன்றின் உைல் எறையில் 10க்கு 1 என்ை 
வீதத்தில் ஒரு நாறளக்கு 3-4 மவறளகளில் 
சீம்்ால் வகாடுக்க மவண்டும். எ.கா. 40 கிமலா 
உைல் எறையுள்ள கன்றுக்கு நாமளான்றுக்கு 
4 கிமலா சீம்்ால் வழங்கமவண்டும்.

சீம்்ால் முதல் மூன்று நாடகளுக்கு 
வகாடுக்க மவண்டும். பிைகு ஒரு ோதம் வறர 
உைல் எறையில் 10க்கு 1 என்ை வீதத்தில் 

்ால் வகாடுக்க மவண்டும். 2 முதல் 3 ோதம் 
வறர உைல் எறையில் 5க்கு 1 என்ை வீதத்தில் 
்ால் வகாடுக்க மவண்டும்.

 கன்றுகளுக்கோை பகோட்டில்மப்பு 

கன்றுகறள 3 ோதங்கள் வறர தனித்தனிக் 
வகாடடிலில் ் ராேரிக்க மவண்டும். 3லிருநது 
6 ோதம் வறர குழுவாக வளரக்கலாம்.  
6 ோதங்களுக்குப பிைகு காறளக் கன்றுகள் 
ேற்றும் கிைாரிகறளத் தனித்தனியாக பிரித்து 
வளரக்க மவண்டும். 

கிருமி ்நாசினியால் ததாப்புள் தகாடி்ய 
முககவும்

்பால் ோலியில் ் ேத்தும் தகாடுககலாம்்பால்புட்டிக தகாணடு ்பால் தகாடுககலாம்

21பதிப்பு-2 | இதழ் - 1 | 04-06-2021 | வைகாசி 1



 கன்றுகளுக்கோை இ்வசதி 

வயது இெவசதி

0-1 ோதம் 1.0 ச.மீ

4 ோதம் வறர 1.5 ச.மீ

9 ோதம் வறர 2.0 ச.மீ

 கன்றுகளுக்கோை மோதிரி தீவைக் 
கல்வ 

ேக்காச்மசாளம் : 32 ் ங்கு 

கைறலபபிண்்ணாக்கு  : 40 ் ங்கு 

மகாதுறேத் தவிடு : 25 ் ங்கு 

தாது உபபு :  2 ் ங்கு 

உபபு :  1 ் ங்கு

6 ோத வயது வறர உள்ள கன்றுகளுக்கு 
அளிக்கும் அைரதீவனத்தில் 22-24 சதவிகிதம் 
புரதச்சத்து இருக்க மவண்டும்

 கன்று �ரோமரிப்பு மு்ைகள் 

 அ்்யோளம் இடுதல் 

கன்றுகறள அறையாளம் கா்ண நிரநதிர 
அல்லது தற்காலிக அறையாளக் குறிகறளப 
்யன்்டுத்தலாம். காதின் அடிப்குதியில் 
எண்கறள ்ச்றச குத்தியும், உமலாக 
காதணிகறளயும் அணிவித்தும் வசயல் 
்டுத்தலாம். 

கட்டுரையொளர்கள்:

அ. ஷீபா, ்தா. லூர்து ரீத்்தா, ச. இளெரசன் ேற்றும் ரா. டொதிபிரியா, 
தமிழ்ாடு �ால்்ல்ட மைருத்துே அறிவியல் பல்�லைக்�ழ�ம், மைண்டை ஆராய்ச்சி மைறறும் �ல்வி லமையம், 

புதுக்வ�ாடல்ட – 622 004.
மின்னஞ்சல்: drshebugolda@gmail.com

கு்ற்புழுநீக்கம் 

கன்றுகளுக்கு முறையாகக் குைற்புழு நீக்க 
ேருநறத அளிக்க மவண்டும். அறவகளுக்கு 
ோதம் ஒரு முறை கால்நறை ேருத்துவரின் 
ஆமலாசறனப்டி அளித்தல் நல்லது.

எ்் �ோர்த்தல்

 கன்றுகளின் வளரச்சி வீதத்றத அறிய 3 
ோதங்கள் வறர வாரம் ஒருமுறையும் அதன் 
பின்பு ோதம் ஒருமுறையும் எறை ்ாரத்தல் 
நல்லது. மேற்கூறியுள்ள முறைகறளப 
பின்்ற்றி கால்நறை வளரக்கும் விவசாயிகள் 
்யன் வ்ைலாம்.
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இநமநாய் எரகாட மநாய் என்றும் 
அறழக்கப ் டுகிைது. இநதியாவில் 

உத்தரபபிரமதசம், ராஜஸதான், கரநாைகா, 
ேகாராஷ்டிரா, ஆநதிரா ம்ான்ை ோநிலங்களில் 
அதிகோகக் கா்ணப்டுகிைது. தமிழ்நாடடில் 
கம்பு ் யிரிைப்டும் ் குதிகளில் வ்ரும்்ாலும் 
இநமநாய்க் கா்ணப்டுகிைது. 1967 – 68 
ம் ஆண்டுகளில் ஒரு எபிவைமிக் வறக 
மநாயாகத் மதான்றி வ்ரும் மசதத்றத 
விறளவித்தது. 

 பநோயக்கோரணி: 

இநமநாய் கிளாவிவசபஸ பூசி்ாரமிஸ 
என்ை ஒரு வறகப பூச்ணத்தால் உண்ைாகிைது. 
இநமநாய்க் காரணி ்ாலினக் கலறவயால் 
மதாற்றுவிக்கும் வித்து உறுபபுகளிலிருநது 
வவளிவரும் ஆஸமகாஸம்ாரஸ எனப்டும் 
உள் வித்துக்களினால் மநாய்த் மதாற்றுவிக்கப 
்டுகிைது. பூச்ண இறழகள் வவண்றே 
நிைோகவும், குறுக்குச் சுவரகறளக் வகாண்டும் 

கம்புவில் தேன் ஒழுகல் த�ோயும்  
அேன் தேலோண்ே மு்ைகளும்

ம�ாய் மேலாண்ே

நன்கு கிறளத்துப ் ைரநது வளரக் கூடியது. 

 பநோயின் அறிகுறிகள் : 

இநமநாயின் அறிகுறிகள் பூக்கும் 
தரு்ணத்தில் ோத்திரமே வவளித் வதரிகின்ைன. 
மநாய்த் தாக்கியக் கதிரிலுள்ள பூக்களிலிருநது, 
இளம்்ழுபபு நிைத்தில் மதன் ம்ான்ை 
இனிப்ான திரவம், சிறுசிறுத் துளிகளாகக் 
கசிநதுக் வகாண்மையிருக்கும். ஒரு கதிரில் 
சில பூக்கள் அல்லது அமநகப பூக்களிலிருநது 
இவ்வாறு திரவம் கசியும். சில நாடகளில் 
இத்திரவம் வகடடியாகிக் காய்நது, அைர்ழுபபு 
நிைத்தில் வதன்்டும் . இது ம்ான்ை 
தாக்கப்டை ்குதியிலுள்ள பூக்களிலிருநது 
தானியங்களுக்குப ்திலாக, வகடடியான 
ேரத்துண்டுப ம்ான்ை கரும்்ழுபபு நிை 
இறழ முடிச்சுகள் மதான்றும். “எரகாட” என்று 
அறழக்கப்டும் இநத இறழ முடிச்சுகள் 0.5 
– 1.0 × 0.1 – 0.2 வச.மீ அளவிலும், நீண்ைக் 
வகாம்புப ம்ான்ை அறேபபிலும் வதன்்டும். 
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இநத இறழ முடிச்சுகளில் எரமகாைாக்சின், 
எரமகாடைாமின், எரமகாவேடரின் ம்ான்ைப 
்ல நச்சுப வ்ாருடகள் அைங்கியுள்ளன. 
இறவ கால்நறைகளின் உயிருக்கு ஆ்த்து 
விறளவிக்கக் கூடியறவ. 

 பநோயப் �ரவும் விதமும் �ரவுவதற்கு 
ஏற்ை கோலநி்லகளும்: 

நிலத்திலும் விறதகளுைனும் கலநதுக் 
கா்ணப்டும் இறழ முடிச்சுக்கள் மநாய்த் 
மதான்றுவதற்கும் ஒரு ்குதியிலிருநது, 
மவறுப ் குதிகளுக்கு ் ரவுவதற்கும் முக்கியக் 
கார்ணோகும். இறழ முடிச்சுக்கள் முறளத்து, 
உள் வித்துக்கறளத் மதாற்றுவிக்க 30 – 45 
நாடகளாகும். அநத சேயத்தில் ்யிரும் 
பூக்கும் நிறலக்கு வருவதால் உள்வித்துக்கள் 
மதான்றியவுைன், பூக்கறளத் தாக்கி மநாறயத் 
மதாற்றுவிக்கிைது. 

க ா ற்றில் ஈ ர ப்தம்  அதிகே ா க க் 
கா்ணப்டும் ம்ாது மநாய் மவகோகப 
்ரவுகிைது. உள்வித்துக்கள் முதலில் மநாறயத் 
மதாற்றுவிக்கின்ைன. மகானிடியா வித்துக்கள் 
இரண்ைாம் ்டசோக மநாய்ப ்ரவக் 
கார்ணோகின்ைன. 

பூக்கும் ்ருவத்தில் காறல ேற்றும் 

ோறல மநரங்களில் அதிகளவு ஈரப்தம், 
ேபபும் ேநதாரமுோன காலநிறல, குறைநத 
வவளிச்சம் வதாைரநது ேறழத்தூைல் 
ம்ான்ைறவ மநாய் மவகோகப ்ரவ 
ஏதுவாகிைது. 

 பநோயக்கட்டுப்�ோடு : 

 உழவியல் மு்ைகள் : 

இநமநாய்க் காரணி ்ல புற்கறளயும் 
தாக்கக் கூடியது. ஆகமவ வயல் வவளிகளிலும், 

சுற்றுப புைங்களிலும் இது ம்ான்ை புற்கள் 
இல்லாேல் சுத்தோகப ் ராேரிக்க மவண்டும். 
மநாய்த் தாக்கிய கதிரகறள அவ்வபம்ாது 
கறளநது எரித்து விை மவண்டும். ்யிரச் 
சுழற்சி வசய்ய மவண்டும். 

வி்த சிகிச்்ச :

விறதகறள 20 சத உபபுக் கறரசலில் 
ம்ாடடு நன்குக் கலக்க மவண்டும். மேமல 
மிதக்கும் இறழ முடிச்சுக்கள் ேற்றும் 
மசதேறைநத தானியங்கறள நீக்கி, அடியில் 
தங்கியிருக்கும் நல்ல விறதகறள இரண்டு, 
மூன்று முறை நல்ல தண்ணீரில் கழுவி 
நிழலில் உலரத்திப பின்னர விறதக்க 
்யன்்டுத்த மவண்டும்.

 மருநது சிகிச்்ச : 

ஏக்கருக்கு சிரம் – 400 கிராம் அல்லது 
ோன்மகாவசப – 400 கிராம் வீதம் 200 
லிடைர தண்ணீரில் கலநது கதிர வவளிவரும் 
தரு்ணத்தில் ஒரு முறையும் அறதத் வதாைரநது 
1 – 2 முறை 5 – 7 நாடகள் இறைவவளி 
விடடு, கதிரப்ாகம் நன்கு நறனயுோறுத் 
வதளிக்க மவண்டும். பூக்கும் ்ருவத்தில் 
வதாைரநது ேறழத்தூைல் கா்ணப்டைால் 2 – 
3 முறை குறுகிய இறைவவளியில் ேருநதுத் 
வதளிக்க மவண்டும். 

கட்டுரையொளர்கள்:

முல்னேர். T.சுதின் ராஜ்,
உதவிப வபராசிரியர் - தாேர வ்ாயியல் 
துலை, அண்ாமைலைப பல்�லைக்�ழ�ம்,
அண்ாமைலை ் �ர் – 608002
 பதா்டர்பு எண: 9442029913

கு.விகடனஷ்,
முல்னேர் பட்டப படிபபு மைா்ேர் - தாேர 
வ்ாயியல் துலை, அண்ாமைலைப 
பல்�லைக்�ழ�ம், அண்ாமைலை ் �ர் – 
608002. பதா்டர்பு எண: 8248833079 
மின்னஞ்சல் – lakshmikumar5472@gmail.com

வ்நாய்த் தாககப்்பட்ை பூககளிலிருந்து வதன் 
வ்பான்்ற திைேம் கசிதல் 
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இநதியாவில் அதிக அளவில் உற்்த்தி 
வசய்து ஏற்றுேதி வசய்யப்டடு 

வரும் ேருத்துவ ் யிரகளில் வசன்னா அல்லது 
அவுரி என்று அறழக்கப்டும் ேருத்துவ 
்யிர முக்கிய இைத்றத வ்ற்றுள்ளது. இது 
திருவநல்மவலி ோவடைத்தில் அதிகம் 
விறளவதால் திருவநல்மவலி வசன்னா 
என்றும் அறழக்கப்டுகிைது. தமிழ்நாடடில் 
திருவநல்மவலி, வதன்காசி, தூத்துக்குடி, 
ேதுறர, ராேநாதபுரம் ேற்றும் விருதுநகர ஆகிய 
ோவடைங்களில் அதிகம் ்யிரிைப்டுகிைது. 
தன்ேகரநதச் மசரக்றக ஏற்்டடு காய்கள் 
மதான்றும் வசன்னாவின் வசடிகள் சுோர 75 
வச.மீ. உயரம் வறர வளரும் தன்றேயுறையது. 
இறலகள் ஆவாரம் வசடிகளின் இறலகறள 
ம்ான்று இருக்கும். பூக்கள் வவளிர ேஞ்சள் 
நிைோகவும், காய்கள் 4 - 6 வச.மீ நீளோகவும் 
1.5 வச.மீ அகலோகவும், முதிரச்சி அறையும் 
ம்ாது கருபபு நிைோகவும் இருக்கும் ஒவ்வவாரு 
காயிலும் 5-7 விறதகள் கா்ணப்டும். 

செரிமானத்திற்கு உதவும் 
செனனாவின விதத உற்்பத்தி 

சதாழில் நுட்பங்கள்

வி்ை தைாழிலநுட்பம்

 மருத்துவப் �யன்கள்

வசன்னாவின் இறல ேற்றும் காய்கள் 
ேலச்சிக்கல் மநாறயக் கு்ணப்டுத்த 
வ்ரிதும் ்யன்்டுகின்ைது. இறலகளிலும் 
காய்களிலும் வசன்மனாறைடு மூலப 
வ்ாருடகள் அைங்கியுள்ளன. மூலம் ேற்றும் 
ேலச்சிக்கல் மநாய்கறளக் கு்ணப்டுத்த இறவ 
்யன்்டுகின்ைன. வசன்னா ஒரு இயற்றக 
ேலமிளக்கியாகப ் யன்்டுத்தப்டுகிைது.

 இரகஙகள் 

வசன்னாவில் இரண்டு வறககள் உள்ளன. 
ஒன்று நேது நாடடில் விறளவிக்கப்டும் 
திருவநல்மவலி வசன்னா  ( ம கசிய ா 
ஆங்ஸடிம்ாலியா) ேற்வைான்று மகசியா 
வசன்னா (மகசியா அக்குடடிம்ாலியா) 
அல்லது அவலக்ஸைாண்ைரியன் வசன்னா 
என்்மத ஆகும். திருவநல்மவலி வசன்னாவில் 
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1.2 முதல் 2.5 % வறர வசன்மனாறைடு 
மூலபவ்ாருடகள் உள்ளன. ஆனால் 
அவலக்ஸைாண்ைரியன் வறகயிமலா 
இரண்டுேைங்கு அதிக அளவு மூலப 
வ்ாருடகள் (2.5% முதல் 4.5 % வறர 
வசன்மனாறைடு) கா்ணப்டுகின்ைன. 
மக.மக .எம் (வச) 1, எ .எல்.எப.டி . 2 
ேற்றும் மசானா இரகங்கள் வ்ரும்்ாலும் 
்யிரிைப்டுகிைது. இநத இரகம் தமிழ்நாடு 
மவளாண்றே ் ல்கறலக் கழகம் கிள்ளிகுளம் 
மவளாண்றே கல்லூரியில் 2001ம் ஆண்டு 
வவளியிைப்டைது. வசடிகள் அைரத்தியாக 
கா்ணப்டும். ேகசூல் ஒரு எக்ைருக்கு 712 
கிமலா காய்நத இறலகள் ேற்றும் காய் ேகசூல் 
ஒரு எக்ைருக்கு 266 கிமலா கிறைக்கும். 
மக.மக.எம் (வச) 1 ோனாவாரி நிலங்களுக்கு 
ஏற்ை இரகம் ஆகும்.

 மண்வளம் மற்றும் தட்�பவப்� நி்ல 

வசன்னாறவ ேண் வளம் குறைநத 
களர, உவர நிலங்களிலும் ்யிரிைலாம். 
வசம்ேண், களிேண் ம்ான்ை வளோன ேண் 
வறககளில் ்யிரிை ஏற்ைது. ேண்ணில் 
வடிகால்வசதி இருப்து மிகவும் அவசியம். 
தமிழ்நாடடில் வ்ரும்்ாலும் கரிசல் அல்லது 
தரிசு நிலங்களிமலமய சாகு்டி வசய்யப்டடு 
வருகிைது .  வ சன்ன ா  வ ைடசிய ான 
தட்வவப்நிறலயில் சாகு்டி வசய்வதற்கு 
மிகவும் ஏற்ைது. எனினும் அதிக அளவு இறல 
ேற்றும் காய்களின் உற்்த்திக்கு ஓரளவு 
நீரப்ாசன வசதி இருத்தல் அவசியம். ஆண்டு 

முழுவதும் ேறழயளவு ேற்றும் காற்றில் அதிக 
அளவு ஈரப்தம் இருக்கின்ை இைங்களில் 
இதறனச் சாகு்டி வசய்ய இயலாது. 

 வி்தயளவு மற்றும் �ருவம் 

ஒரு வெக்ைரில் விறதக்க ோனாவாரி 
்யிருக்கு 25 கிமலா விறதயும் இைறவப 
்யிருக்கு 15 கிமலா விறதயும் மதறவப்டும். 
இரண்டுப ்ருவங்களில் வசன்னாறவப 
்யிர வசய்யலாம். வசபைம்்ர - அக்மைா்ர 
ோதங்களில் விறதத்து ோனாவாரிப ் யிராகவும், 
ஜனவரி பிபரவரி ோதங்களில் விறதத்து 
இைறவப ் யிராகவும் ் யிரவசய்யலாம்.

 வி்தபநர்த்தி 

 விறதப்தற்கு முன்பு விறதகறள 12 
ேணிமநரம் நீரில் ஊைறவத்து நிழலில் 1 
ேணிமநரம் உலரறவத்தபபிைகு விறதக்க 
மவண்டும் .  இதன ால்  விறதகளின் 
முறளபபுத்திைன் அதிகோகும் அல்லது விறத 
உைக்கத்றத ம்ாக்க ஒருகிமலா விறதக்கு 
100 மி.லி என்ை அளவில் அைரகாநதக 
அமிலத்தில் சிறிது மநரம் விறதமநரத்தி 
வசய்து விறதக்கலாம்.

 இ்்பவளி 

  நி ல த் றத  ந ன் கு  உழு து  1 
வெக்ைருக்கு 10 ைன் வதாழு எரு இடடு 
நன்ைாக ் ண்்டுத்தமவண்டும். ் ாரகள் (45 
வச.மீ) அறேத்து விறதகறள விறதக்கலாம். 
விறதகறள 30- 45 வச .மீ. இறைவவளியில் 
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ஊன்ை மவண்டும். ஊன்றும் ம்ாது ஒன்று 
முதல் இரண்டு வச.மீ. ஆழத்திற்கு மேல் 
ஊன்ைக் கூைாது. ்ாத்திகளில் விறதக்க 
மவண்டுோனால் விறதகறள தூவி விறதத்துப 
பிைகு அறவ முறளத்த பின்பு வசடிக்குச் 
வசடி 30 வச .மீ. இறைவவளி இருக்குோறு 
கறலத்து விை மவண்டும்.

 உர பமலோண்்ம 

  ஒரு  எ க்ைருக்கு  8 0  கி மல ா 
தறழச்சத்து, 40 கிமலா ேணிச்சத்து ேற்றும் 
40 கிமலா சாம்்ல் சத்து தரவல்ல இரசாயன 
உரங்கறள இைமவண்டும். இவற்றில் 40 
கிமலா தறழச்சத்து, முழு அளவு ேணிச்சத்து 
ேற்றும் சாம்்ல் சத்து உரங்கறள அடியுரோக 
இைமவண்டும். ேறு்ாதி தறழச்சத்தில் 20 
அல்லது 40 கிமலா தறழச்சத்திறன விறதத்த 
4வது ோதத்தில் இைமவண்டும்.

 நீர் பமலோண்்ம 

வசன்னா வ்ரும்்ாலும் ோனவாரிப 
்யிராகமவ ்யிரிைப்டுகிைது. இைறவப 
்யிராக சாகு்டி வசய்யும்ம்ாது முதல் 2 

ோதங்களுக்கு 10 நாடகளுக்கு ஒரு முறை 
நிரப்ாசனமும் அதன் பிைகு 20 நாடகள் 
இறைவவளியிலும் நீரப்ாசனம் வசய்தால் 
ம்ாதும். மதறவக்கு மீறிய நீரப்ாசனம் 
அழுகல் மநாய் வருவதற்கு வழிமுறைகள் 
ஏற்்டுத்தும். இைறவப ் யிருக்கு வோத்தோக 
4-6 தைறவ நீரப்ாசனம் வசய்ய மவண்டும்.

 �யிர்ப் �ோதுகோப்பு 

இறலபபுள்ளி ேற்றும் இறலக்கருகல் 
மநாய் ம்ான்ைறவ வசன்னாறவ அதிகம் 
தாக்கும். இதனால் முதிரசியாகும் இறலகள் 
வ்ருேளவில் உதிரநது ேகசூறலப ் ாதிக்கும். 
இதறனக் கடடுப்டுத்த 0 .05 சதம் 
கார்ண்ைசிம் (ஒரு லிடைருக்கு ஒரு கிராம்) 
ேருநறத 15 நாடகள் இறைவவளியில் 
3 முறை வதளிக்க மவண்டும்.தண்ணீர 
மதங்கும் நிலங்களில் நாற்று அழுகல் 
மநாய் அதிகம் ்ாதிக்கும். நாற்று அழுகல் 
மநாய் வராேல் தடுக்க ேறழக்காலங்களில் 
வடிகால் வசதிறய ஏற்்டுத்த மவண்டும். 
அத்துைன் விறதகறள விறதப்தற்கு முன் 
1.0 கிராம் வ்விஸடின் பூச்ண ேருநறத ஒரு 
கிமலா விறதயுைன் கலநது 30 நிமிைங்கள் 
றவத்தபிைகு விறதகறள விறதப்தற்குப 
்யன்்டுத்தலாம்.

 அறுவ்் மற்றும் மகசூல் 

பூ பூத்த நாளிலிருநது 40 நாடகளுக்கு 
பிைகு காயானது ்ச்றச நிைத்தில் இருநது 
்ழுபபு நிைோக ோறி அறுவறைக்கு 
தயாராகிவிடும். வசன்னா 150 முதல் 170 
நாடகள் வறர வளரும். ோனாவாரிப ் யிரில் 
சுோர 1000 கிமலா உலரநத இறலகளும் 
400 கிமலா விறதகளும் கிறைக்கும். 
இைறவச் சாகு்டியில் 1500 கிமலா உலரநத 
இறலகளும் 700 கிமலா விறதகளும் 
கிறைக்கும். அறுவறை வசய்த விறதகறள 
தரம்பிரிக்க 8/64’ வடை வடிவ சல்லறை 
வகாண்டு நன்ைாக தரம்பிரிக்க மவண்டும்.

கட்டுரையொளர்கள்:

முல்னேர் ப.டெணுட்தென், முல்னேர். ப.அருண்குோர், முல்னேர். ஜெ.ராம்குோர்
வேளாணலமை அறிவியல் நிலையம் அருபபுக்வ�ாடல்ட.

மைறறும் முல்னேர் மு.ெ.்கருணா ஜெபா டேரி, ஆராய்ச்சியாளர் (வேளாணலமை விரிோக்�ம்)
மின்னஞ்சல்: venudevan.b@tnau.ac.in 
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பகள்வி: கோல்ந்்க்ளத் தோக்கும் 
பநோயக்ளப் �ற்றிய கட்டு்ர மிகவும் சிைப்�ோக 
இருநதது. பமலும் மோர்ச் 2020 மோதத்தில் கன்று 
ஈன்ை �சுமோடு திரும்� சி்ைப்�ருவத்திற்கு 
இதுவ்ர வரவில்்ல பதோ்ர்நது ஆறு மோத 
கோலமோக �ோல் கைநது பகோண்டு இருக்கிைது 
இதற்கு என்ை பசயயலோம். �சு  நல்ல நி்லயில் 
தோன் உள்ளது. அதற்கு ஏதோவது தீர்வு இருநதோல் 
கூறுஙகள் என்ைோர் விவசோயி ஒருவர்.

�தில்: இதுகுறித்து கால்நறை உதவி 
ேருத்துவர து. மதசிங்குராஜா அவரகள் 
கூறியதாவது, கன்று ஈன்ை பிைகு ஆறு 
ோதங்கள் வறர ்ருவத்திற்கு வரவில்றல 
என்று மகள்வி மகடடுள்ளீரகள். கைறவ 
ோடுகள் ் ருவத்திற்கு வராேல் இருப்தற்கு 
முக்கியோன க ா ர்ணம் ஊடைச்சத்து 
்ற்ைாக்குறை. இதறன சரிவசய்வதற்கு 
முதலில் குைற்புழு நீக்கம் வசய்ய மவண்டும். 
பின்பு தாது உபபுக் கலறவறய வதாைரநது 
வகாடுத்து வநதால் ோடுகள் ்ருவத்திற்கு 
வரும்.

நோட்டு ் வத்திய மு்ை
 முதலில் ஒரு வாரத்திற்கு முருங்றகக்கீறர 

ஒரு நாறளக்கு 250 கிராம் வறர வகாடுக்கலாம். 
அடுத்த வாரம் மசாற்று கற்ைாறழ 200 கிராம் 
ஒரு வாரத்திற்கு வகாடுக்க மவண்டும். பின்பு  
அகத்திக்கீறர ஒரு வாரத்திற்கு 250 கிராம் 
வீதம் வகாடுக்கலாம். இவ்வாறு வகாடுத்து 
வநதால் ோடுகளில் ஏற்்டடுள்ள ஊடைச்சத்து 
குறை்ாடு நிவரத்தி வசய்யப்டடு ோடு 
்ருவத்திற்கு வரும்.
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ஆஙகில ் வத்திய மு்ை
Bol. Panacur - 3 gram*1 என்ை மேற்கண்ை 

குைற்புழுநீக்க ோத்திறரறய முதல் நாள் 
வகாடுக்க மவண்டும். பின்பு Bol. Cyclomin7 
– 1 box என்ை மேற்கண்ை சத்து ோத்திறரறய 
இரண்டு ோத்திறரகள் தினமும் வகாடுத்துவர 
ோடுகள் ் ருவத்திற்கு வரும். இறதவயல்லாம் 
வசய்தும் ோடுகள் ் ருவத்திற்கு வரவில்றல 
எனில் அருகில் உள்ள கால்நறை ேருத்துவறர 
அறழத்து ோடறை ்ரிமசாதறன வசய்து 
உரிய சிகிச்றச மேற்வகாள்ள மவண்டும் 
என்ைார.

மேலும் தகவல்களுக்கு: 

மரு.து. பதசிஙகுரோஜோ, கோல்ந்் 
உதவி மருத்துவர், கோல்ந்் மருநதகம், 
ஆைகளூர். பதோ்ர்புக்கு: 9443780530, 
மின்ைஞசல்: desinguraja@hotmail.com  
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்கேந்்த மின்ன்தழுக்கான 
ொச்கர்்களின் ்கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவைர் மற்றும் சிைப்�ோசிரியர்

ஜசலெமுரளி

வடிவ்மப்பு
சகதி டிசசன்ஸ, 
7299210855

நிர்வோக ஆசிரியர்
மு.ஜெயராஜ்

அகரிேகதி இ்தழுககு விளம்பைம தகொடுகக 99407 64680  
எனற ேொட்ஸ் அப எண்ணிற்கு த்தொடர்பு தகொள்ளலொம.

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,

அக்ரி சக்தி இதழ் ஓராண்டினை நினைவு சசய்துள்ளது மகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிைது. விவசாயிகளின் நேரடி அனுபவஙகன்ள இன்னும் நினைய 
சவளியிட்ால் விவசாயிகளுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். தஙகளுன்ய இதழ் 
சமன்நமலும் சிைந்து வி்ளஙக என்னுன்ய வாழ்த்துக்கள..

- ரா. நதியா, வேலூர்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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ஜசா.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்பொளர்:
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ல.மீனா 
உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  

மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

்பரடப்பொளர்:
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அன்புளை வடாச்கர்களுக்கு வ்ணக்்கம்,
அக்ரிசக்தியின் ்க்ந்த மின்னி்தழ்கள பல்சவறு ்தரப்பட் வடாச்கர்களி்ம் 

சசன்று சசரநதுளைது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவஙகி 38 இ்தழ்களை 
சவற்றி்கரமடா்க ்க்நதுளைது. விவசடாயம் இள்ணய்தைம் மற்றும் விவசடாயம் 
சசயலி துவஙகி ஆறு ஆணடு ்கடாலம் முடிநது ஏழடாம் ஆணடில் அடி 
எடுத்து ளவத்திருக்கிசறடாம். ச்தடா்ரநது எங்களை சமம்படுத்திக் ச்கடாளை 
உறுதுள்ணயடாய் உளை வடாச்கர்கள மற்றும் பயனடாைர்களுக்கு நன்றி. 
உங்களுள்ய சநச்த்கங்களை எங்களின் மு்கப்பக்்கம் அல்லது மின்னஞசல் 
அல்லது அளலசபசி வடாயிலடா்கவும் ச்கட்கலடாம், சநச்த்கங்களுக்கு சவைடாண 
வல்லுநர்களி்ம் பதில் சபற்று தீரவு்களை வழஙகுகிசறடாம்.

ஒவசவடாரு ்தமிழ மடா்தத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நடான்்கடாம் வடார 
சவளளிகிழளம ்கடாளல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எங்கைது 
இள்ணய்தைத்திலும் மற்றும் விவசடாயம் சசயலியிலும் மின்னி்தளழ 
சவளியிடுகின்சறடாம். எனசவ எங்கைது சசயலிளய ்தரவிறக்்கம் சசய்து 
ளவத்திருந்தடால் அதுசவ உங்களுக்கு இ்தழ சவளியடாவள்தயும் மற்ற 
சவைடாணளம சடாரந்த சசய்தி்களையும் அறிவிப்பில் ்கடாடடும். இ்தன்மூலம் 
நீங்கள எளிதில் எங்கைது மின்னி்தளழ படிக்்க மற்றும் பின்பற்ற முடியும். 
விவசடாயி்களும், சவைடாண மடா்ணவர்களும், விஞ்டானி்களும், சபரடாசிரியர்களும், 
சவைடாண ச்தடாழில் முளனசவடார்களும் ச்தடா்ரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தங்களுள்ய ்கருத்துக்்கள, ்கடடுளர்கள மற்றும் விைம்பரங்களை வழஙகி 
எங்களை சமம்படுத்திக்ச்கடாளை உ்தவுமடாறு ச்கடடுக்ச்கடாளகிசறன்.

- நிரவடா்க ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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