
உலகில் சிறந்து விளங்கும் 

ஜப்பானிய  
வேளபாண் த�பாழில்நுட்ம் 
்ற்றிய ஓர் கண்வணபாட்டம்

தேயிலையில் 
க�ொப்புளக் �ரு�ல் த�ொயும் 
அேலைக் �ட்டுப்்படுத்தும் 

முலை�ளும்

அக்ரிசக்தி 
பரிசுப்போட்டி 

விவரம் உள்ளே...

்ருேநிலல மபாற்றமும்!

சிறு�பானியங்கள் 
சபாகு்டிககபான 
ஏற்றமும்!

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org
contact: 99407 64680
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இந்தியா பால் உறபத்தியில் உலகிலலலய 
முதலிடம் வசித்தாலும் கால்்நடடகளின் 
எண்ணிகடகயுடன்  ஒ ப்பிடுடகயில் 
உறபத்தித்திறன் குடறவாக உள்ளது. 
இதறகு தீவனப்பறறாக குடறயும் ஒரு 
முககியமான காரணியாக இருககிறது. 
கறடவமாடுகளின் ஆலராககியத்திறகும், 
அதிக பால் உறபத்திககும் அதன் உடல் 
எடடயில் 8 முதல் 10 விழுககாடு வடர 
பசுந்தீவனம் அளிகக லவண்டும். 

பசுந்தீவனஙகளில் உயிர்சத்துககள 
மறறும் தாது உப்புககள அதிக அ்ளவில் 
உள்ளன. பசுந்தீவனஙகளில் பீடடாகலராடடின் 
உயிர்ச்சத்து அதிக அ்ளவு உள்ளது. இடவகள 
உயிர்ச்சத்து ‘ஏ ’  லதடவடய நிடறவு 
ச்சயவலதாடு, கறடவமாடுகளில் கருமுடடட 
உறபத்திககும், இனப்சபருககத்திறகும் 
சபரிதும் உதவுகின்றது. பசுந்தீவனஙகள 

எளிதில் ச்சரிகககசுடியடவ, உடலுககு 
குளிர்சசிடய தருவதால் கறடவமாடுகளின் 
ஆலராககியம் லமம்படுவலதாடு, பால் 
உ ற ப த் தி த் தி ற னு ம்  அ தி க ரி க கு ம் . 
பசுந்தீவனஙகளில் உள்ள புரதத்தில் 
ஆரஜினின், டலசின், குளுடாமிக அமிலம் 
லபான்ற ்சத்துககள அதிக அ்ளவில் இருப்பதால் 
உடல் வ்ளர்சசி மறறும் பால் உறபத்தித்திறனும் 
லமம்படுகிறது.

ஆஸ்திலரலியா, சடன்மாரக மறறும் 
நி யூ சி ல ா ந் து  ல ப ா ன் ற  ்ந ா டு க ளி ல் 
க ா ல் ்ந ட ட க ட ்ள  ட ம ய ப் ப டு த் தி ல ய 
விவ்சாயம் ்நடடசபறுகிறது. அஙகுள்ள 
கறடவமாடுகளின் பால் உறபத்தியில் 
பாதிய்ளவு கூட ்நம்முடடய கறடவமாடுகள 
தருவதில்டல. பசுந்தீவனத்டத ்நம்பிலய அந்த 
்நாடுகளில் சபரும்பாலும் கறடவமாடுகள 
வ்ளரககப்படுகின்றன. பசுந்தீவனஙகள 

கால்நடை
த் தீவனம்

லைடவரபாவ்பானிக த�பாழில்நுட்த்தில் 
கபால்்நல்டகளுககு வ�லேயபான 

்சுந்தீேன உற்்த்தி 
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அதிக அ்ளவு சகாடுப்பதால்  அந்த 
்நாடுகளில் கறடவமாடுகள அதிக அ்ளவு 
பால் உறபத்திடய தருகின்றன. தமிழகத்தில் 
தீவனப்பயிரகள பயிரிடப்படும் பரப்பு 0.17 
மில்லியன் செகலடர மறறும் லமய்ச்சல் 
நிலப்பகுதி 0.11 மில்லியன் செகலடராக 
உள்ளது. அதிகரித்து வரும் மககளசதாடக 
சபருககத்டத ஈடுச்சயய ்நகரமயமாககல் 
காரணமாக லமய்ச்சல் நிலப்பகுதி குடறந்து 
வருகிறது. 

இந்தியாவில் பசுந்தீவனப் பறறாககுடற 
60 முதல் 65 விழுககாடும்  தமிழகத்தில் 
42.6 விழுககாடு என்ற அ்ளவில் உள்ளது.  
பசுந்தீவனம் உறபத்தி ச்சயவதறகு 
லதடவயான விவ்சாய நிலம், தண்ணீர 
மறறும் லவடலயாடகள பறறாககுடற 
லபான்ற காரணிக்ளால்; கறடவமாடுகளுககு 
லதடவயான பசுந்தீவனம் கிடடப்பதில் 
பறறாககுடற ஏறபடுகிறது. பசுந்தீவனப் 
பறறாககுடற மறறும் குடறந்து சகாண்லட 
வரும் தீவனப்பயிரகள பயிரகள பயிரிடப்படும் 
பரப்ப்ளவு இவறடற கருத்தில் சகாண்டு, 21ஆம் 
நூறறாண்டில் உருவாககப்படட மிக்சசிறந்த 
சதாழில் நுடபம் டெடலடராலபானிக 
முடறயில் பசுந்தீவன உறபத்தி. இந்த 
சதாழில்நுடபத்தில் மிக்சசிறிய இடத்தில் மண் 
இல்லாமல் பசுடமககுடிலில் பசுந்தீவனஙகள 

உறபத்தி ச்சயயப்படுகிறது.

டெடலடராலபானிக சதாழில்நுடபத்தில் 
த ா னி ய வ ட க  ப சு ந் தீ வ ன ங க ்ள ா ன 
மககா்சல்சா்ளம், ல்சா்ளம், கம்பு, ராகி, 
லகழவரகு, ்சாடம குதிடரவாலி மறறும் 
பயிரவடக பசுந்தீவனஙக்ளான ்சணப்டப, 
சகாளளு, படடாணி லபான்றவறடற உறபத்தி 
ச்சயயலாம். இந்த சதாழில்நுடபத்தில் 
விடதகள எடடு ்நாடகளில் ்நன்கு முட்ளத்து 
ஒரு அடி உயத்திறகு வ்ளரந்து விடும். 
விடதகள லவரகளுடன் பசுந்தீவனமாக 
பயன்படுத்துவதால் புரத்ச்சத்தின் அ்ளவு 
அதிகமாக இருககும். இம்முடறயின்படி 
450 ்சதுர அடி நிலத்தில் தினமும் ஒரு 
டன் அ்ளவிறகு பசுந்தீவனஙகள உறபத்தி 
ச்சயயலாம்.

 ஹைட்்ரோ்போனிக் ததோழில்நுட்பம் 
மூலம் மக்்ோச்்சோளே பசுந்தீவனம் உற்பத்தி 
தசயதல்:

பூ்சசிகசகால்லி மருந்து பயன்படுத்தாத, 
்நல்ல முட்ளப்புத்திறன் சகாண்ட மககா்சல்சா்ள 
விடதகட்ள லதரந்சதடுகக லவண்டும். 
மககா்சல்சா்ள விடதகட்ள ஒரு்நாள முழுவதும் 
(24மணில்நரம்) தண்ணீரில் ஊறடவகக 
லவண்டும். பின்பு தண்ணீடர ்நன்கு வடித்து 
எடுத்து விடடு, துட்ளயிடட பி்ளாஸ்டிக 
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கட்டுரையாளர்:

முனைவர். ப. சித்ரா, உதவிப் பேராசிரியர் (கால்நனை மருத்துவ அறிவியல), 
பவளாணனம அறிவியல நினையம், போஙகலூர், திருப்பூர்.  

தமிழ்நாடு பவளாணனம ேலகனைககழகம். மினைஞ்சல: chitra.p@tnau.ac.in

தடடுகளில் மககா்சல்சா்ள 
வி ட த க ட ்ள  ்ந ன் கு 
பரப்பி விடலவண்டும். 
்சாககுடபகள சகாண்டு 
பி்ளாஸ்டிக தடடுகட்ள 
தனித்தனியாக ்நன்றாக 
மூடி டவகக லவண்டும். 
்சாககுடபயின் மீது 3 
முதல் 4 மணில்நரத்திறகு 
ஒருமுடற  தண்ணீர 
சதளித்து  ஈ ர ப் ப த ம் 
குடறயாமல் டவத்திருகக 
லவண்டும். 

பி ்ள ா ஸ் டி க 
தடடுகட்ள ஒன்றின்மீது 
ஒன்றாக அடுககி, சூரிய 
ஒளிபடாதவாறு ஒரு்நாள 
முழுவதும் டவத்திருகக 
லவண்டும். மூன்றாம் ்நாள காடலயில் 
மககா்சல்சா்ளம் ்நன்கு முட்ளவிடடு இருககும். 
முட்ளவிடட மககா்சல்சா்ளத்டத பி்ளாஸ்டிக 
தடடுடன் எடுத்து பசுடமககுடில் வீடடில் 
ஒன்றின் லமல் ஒன்றாக சீரான இடடசவளி 
விடடு அடுகக லவண்டும். ்நான்காவது 
்நாளவடர இரண்டு மணில்நரத்திறகு ஒருமுடற 
1 முதல் 2 நிமிடஙகளுககு தானியஙகி 
நீரத்சதளிப்பான் மூலம் தண்ணீடர சதளிகக 
லவண்டும். ஐந்தாவது ்நாளிலிருந்து மூன்று 
முதல் ்நான்கு மணில்நரத்திறகு ஒருமுடற 
தானியஙகி நீரத்சதளிப்பான் மூலம் தண்ணீடர 
சதளிகக லவண்டும்.

பசுடமககுடிலில் டவககப்படடுள்ள 
பி்ளாஸ்டிக தடடில் உள்ள மககா்சல்சா்ள 
விடதகள ்நன்கு வ்ளரந்து எடடாவது 
்நாளில் ஒருஅடி உயரத்திறகு வ்ளரந்து 

இருககும். இந்த அ்ளவு உயரம் வயல்களில் 
வ்ளரவதறகு ஒருமாதம் ஆகும். மககா்சல்சா்ள 
பசுந்தீவனத்டத விடதகளுடன் ல்சரத்து 
கறடவமாடுகளுககு சகாடுககலாம். இந்த 
முடறயில் ஒரு கிலலா மககா்சல்சா்ளத்தில் 
இருந்து 5 கிலலா அ்ளவிலான பசுந்தீவனம் 
உறபத்தி ச்சயயலாம். இவவாறு உறபத்தி 
ச்சயயப்படட பசுந்தீவனத்டத 8 முதல் 
12   கிலலா வடர கறடவமாடுகளுககு 
சகாடுககலாம் .  இவவாறு உறபத்தி 
ச்சயயப்படட மககா்சல்சா்ள பசுந்தீவனத்தில் 
புரத்ச்சத்து 11-13 விழுககாடும், ்நார்ச்சத்து 
6-10 விழுககாடும்,   சகாழுப்பு 2-4 
விழுககாடும், ்சாம்பல் ்சத்து 1-2 விழுககாடு, 
கால்சியம் 0.2 விழுககாடு எரி்சகதி 4000 
கிலலா கலலாரி என்ற அ்ளவில் உள்ளது. 
ஈரப்பதம் 76 விழுககாடாக உள்ளது.
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கடந்த சில ஆண்டுக்ளாக லகர்ளா 
மாநிலத்தில் உள்ள வீடடு லதாடடஙகட்ள 
(Kitchen Garden) குரஙகுகளிடம் 
இருந்து பாதுகாகக லகர்ளா மாநில மககள 
இடணந்து பல புதிய விவ்சாய முயறசிகட்ள 
தஙகளின் பஞ்சாயத்துகளில் லமறசகாண்டு 
வருகின்றனர .  குறிப்பாக ்சமீபத்தில் 
சகாண்டாடப்படட உலக சுறறு்சசூழல் தினத்டத 
(World Environment Day) முன்னிடடு 
குரஙகுக்ளால் ஏறபடும் பயிர்ச ல்சதஙகட்ள 
தவிரககவும், தடுககவும் திருவனந்தபுரத்தில் 
உள்ள பளளிககல் பஞ்சாயத்து பகுதிகளில் 
உள்ள மககள ஒன்றாக இடணந்து 
உயிர தடட (Bio-barrier) அடமககும் 
புதிய விவ்சாய முயறசிகளில் ஈடுபடடு 
வருகின்றனர.  தஙகள பகுதிககு அருகில் 
உள்ள  எலம்பாரகலகாடு வனப்பகுதிகளில் 
இருந்து தினந்லதாறும் குரஙகுகள வந்து 
தஙகளின் வீடடுத்  லத ா டடஙகட்ள 

ல்சதப்படுத்தி வரும் சூழலில் அவறறில் 
இருந்து தஙக்ளது வீடடுத் லதாடடஙகட்ள, 
விவ்சாய விட்ளசபாருடகட்ள பாதுகாகக 
இப்புதிய முயறசிகள லமறசகாள்ளப்படடு 
வருகிறது.

பபபோளிஹை த்ோண்ட உயிர் தஹ்ட்ள:
தறலபாது குரஙகுகளிடம் இருந்து 

வீடடு லதாடடஙகட்ள பாதுகாககவும், 
குரஙகுகள மறறும் மனித லமாதடல 
(Animal-Man Conflict) தவிரககும் 
ல்நாககிலும், சுறறு்சசூழடல பாதுகாககும் 
வடகயிலும் உலக சுறறு்சசூழல் தினத்டத 
முன்னிடடு சுமார 50 பப்பாளிக கன்றுகள  
எலம்பாரகலகாடு வனப்பகுதிகளுககு 
மிகவும் அருகில் உள்ள 5 பஞ்சாயத்துகளில் 
அடிககடி குரஙகுகள வரும் பகுதிகள லதரவு 
ச்சயயப்படடு கன்றுகள ்நடவு ச்சயயப்படடது.  
இவவாறு ்நடவு ச்சயயப்படும் பப்பாளி மரஙகள 

புதிய யுக்தி
கள்

வகரளபா மபாநிலத்தில் 
குரங்குகலளக கடடுப்டுத்தும் 
புதிய விேசபாய முயற்சிகள்
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மிகவும் லவகமாக வ்ளரந்து விடரவில் 
குரஙகுகளுககு பப்பாளி பழஙகட்ளத் 
தருவதால் அடவ வீடடுத் லதாடடஙகட்ள, 
வி வ ்ச ா யி க ளி ன்  வி ட ்ள நி ல ங க ட ்ள 
ல்சதப்படுத்துவது கிடடயாது.  இத்தடகய 
பயிர பாதுகாப்பு முயறசிகள கடந்த ஆண்டு 
முதல் ்நடடமுடறயில் உள்ள சூழலில் 
்நல்ல பலன்கட்ள தருவதாக உள்ளது.  
இந்த புதிய பப்பாளி அரண் அடமகக 
லதடவப்படும் பப்பாளிக கன்றுகள வீடுகளில் 
வ்ளரககப்படடு வன நிலஙகளுககு அருகில் 
்நடவு ச்சயய வழஙகப்படுகிறது. இதன் 
வாயிலாக காடடுப்பன்றிகள மூலம் ஏறபடும் 

கட்டுரையாளர்கள்:

முனைவர் தி.்ராஜ் பி்வின், 
இனைப் பேராசிரியர், பவளாண விரிவாககத் 
துனை, பவளாண புைம், அணைாமனைப் 
ேலகனைககழகம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல: trajpravin@gmail.com  
பதாைர்பு எண: 9486385423

சீ.கதிர்சன், ஆராய்ச்சி மாைவர், 
பவளாண விரிவாககத் துனை,  
பவளாண புைம், அணைாமனைப் 
ேலகனைககழகம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல: kathiresankathir66@gmail.com  
பதாைர்பு எண: 8760305077

பயிர்ச ல்சதஙகளும் கடடுப்படுத்தப்படுவதாக 
சதரிவிககப்படடுள்ளது.  இவவாறு லகர்ளா 
மாநிலத்தில் சுறறு்சசூழடல பாதிககாமலும், 
மனித - விலஙகுகள லமாதடல தவிரத்தும், 
பயிரகள மறறும் விடடு லதாடட ல்சதஙகட்ள 
தவிரகக உதவும் இப்புதிய உயிர தடடகள 
்நமது ்நாடடின் பிற பகுதிகளுககு விரிவாககம் 
ச்சயயும்லபாது ்நம்மால் ்நமது விவ்சாய மறறும் 
லதாடடககடல பயிரகட்ள பாதுகாப்பதுடன் 
மனித-விலஙகு லமாதடல தவிரப்பதுடன், 
்நமது பல்லுயிரப் சபருககத்டதயும் பாதுகாகக 
முடியும் என்பதில் ்சந்லதகம் இல்டல.
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வித்தியாசங்களை ்கண்டுபிடித்து  
editor@agrisakthi.com-க்கு  
சீக்கிரம் அனுப்பி பரிளச வெல்லுங்க.

சென்ற இதழில்... 
படங்களை ெரியா்க சபாருத்தியவர் 

ச.திேணயா, 
பகாஙகு ப்நஷைல ேள்ளி, 
தயிர்ோனளயம், ஈபராடு.

è£ŒèPƒè÷ êKò£ ªð£¼ˆ¶ƒè
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நிலககடடல (அராகிஸ் டெலபாஜிலய) 
லபலபசிலய குடும்பத்டத ்சாரந்த எண்சணய 
வித்து பயிராகும். நிலககடடல எண்சணய 
எடுப்பதறகாகவும் உணவு பண்டமாகவும் 
அதிகம் பயன்படுகிறது.  உலக்ளவில் 
சவப்பமண்டல மறறும் துடண சவப்பமண்டல 
பகுதிகளில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலஙடக 
மறறும் சதன்னாப்பிரிககாவில் அதிகம் 
பயிரப்படுகிறது. நிலககடடல உறபத்தியில் 
உலக்ளவில் இந்தியா இரண்டாமிடத்தில் 
உள்ளது. மில்லியன் கணககான சிறுகுறு 
விவ்சாயிகளுககு இது மதிப்புமிகக 
பணப்பயிராக வி்ளஙகுகிறது.  இதில் 
எண்சணய (43-55%), புரதம் (25-28%), 
டவடடமின் ஈ, லக மறறும் பி லபான்ற 
ஊடட்ச்சத்துககள உள்ளது. எண்சணய 
எடுத்த பிறகு அதிலிருந்து வரும் புண்ணாககு 
கால்்நடடகளுககு தீவனமாக பயன்படுகிறது. 
இந்தியாவில் குஜராத், ஆந்திரப்பிரலத்சம், 

கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா லபான்ற 
மாநிலஙகளில் எண்பது ்சதவீதத்திறகு 
அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது. பூ்சசியானது 
இ்ளஙகுருத்டத உண்பதால் தாவரத்தின் 
வ்ளர்சசி குன்றி உறபத்தித்திறன் பரப்ப்ளவிறகு 
இடணயானதாக இல்டல. தமிழ்நாடடில் 
இறடவ நிலத்டத விட மானாவாரியில்தான்  
அதிகப்பரப்பில் நிலககடடல பயிரிடப்படுகிறது.

சுருள பூ்சசி பாதிககும் மறற தாவரஙகள : 
நிலககடடல, ல்சாயாபீன் மறறும் துவடர்சச்சடி 
லபான்றவறடற தாககும்.

வோழக்ஹ் முஹை 
சபாது சபயர: லீஃப ஹமனர்  
தாவரவியல் சபயர: அப்ரோஏரிமோ 
்மோடிதசல்லோ   
குடும்பம்: த்லிச்சி்்ட  
வரிட்ச: தலபி்்டோபத்டரோ

பூச்சி மேல
ாணடே

நிலகக்டலலயில்
சுருள்பூச்சி ் பாதிபபும்  

அ�ன் வமலபாண்லமயும்
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முட்டை: சபண் அந்துப்பூ்சசி  அடிபுறத்தில் 
முடடடயிடும். முடடட சவளட்ள நிறத்தில் 
காணப்படும்.

புழு: புழு இ்ளம்ப்சட்ச நிறத்திலும் தடல 
மறறும் முன்கழுத்து கருப்பு நிறத்திலும்  
காணப்படும்.   

கூ ட டு  பு ழு :  பி ட ண ந் த 
இடலகளுககிடடயில் மரககலரில் கூடடுப்புழு 
காணப்படும். கூடடுப்புழுடவ சவளட்ளநிற 
நூல்கள சுறறியிருககும்.

அந்துப்பூச்சி : மிகவும் சிறியதாக 6 
மிமீ அ்ளவில் இருககும். அந்துப்பூ்சசி பழுப்பு 
நிறத்தில் காணப்படும். முன்னிறகடகயில் 
சவண்ணிற புளளிகட்ளக சகாண்டிருககும்.  

சமாத்த வாழ்நாள 20 முதல் 25 ்நாடகளில் 
முடிவடடயும்.

்�ோய தோக்குதலின் அறிகுறி்ள:
சுருள பூ்சசியானது பயறு வடக 

தாவர பயிரகட்ள தாககககூடியது. புழு 
முடடடயிலிருந்து சவளிவந்தவுடன் 
ஊரந்து ச்சன்று தாவர இடலயின் உளல்ள 
ஊடுருவி ப்சட்சயத்டத சுரண்டி உண்ணும். 
பாதிககப்படட இடலகள ஒன்லறாடு ஒன்று 
இடணந்து காணப்படும். ரகத்டத சபாறுத்து 
24 முதல் 92 ்சதவீதம் வடர மகசூல் இழப்பு 
ஏறபடும். புழு பாதிககப்படட இடஙகளில் 
இடலகள பிடணந்து காணப்படுவதால் 
ஒளி்சல்சரகடக பாதிககப்படடு கடடல 
உருவாதல் தடுககப்படுகிறது.

்மலோணஹம �்டவடிக்ஹ் எப்போது 
எடுக்் ் வணடும்?

நிலககடடல விடதத்து 30 ்நாடகளுககு 
பிறகு ஒரு தாவரத்திறகு ஒரு புழு அல்லது 
50 ்நாடகளுககு பிறகு ஒரு தாவரத்திறகு 
10 புழு அல்லது 75 ்நாடகளுககு பிறகு 
ஒரு தாவரத்திறகு 15 புழு என்ற அ்ளவு 
இருககும்லபாது லமலாண்டம முடறகட்ள 
முன்சனடுகக லவண்டும்.

ஒருங்கிஹைந்த பூச்சி ் மலோணஹம
• ல்நாய எதிரப்பு திறன் சகாண்ட 

ரகஙக்ளான ஐ.சி.ஜி.வி.86031,ஐ.சி.ஜி.
எஸ்.156, எப்.டி.ஆர.எஸ் 10, ஐ.சி.ஜி.57, 
7016,7404,9883 லபான்ற ரகஙகட்ள 
பயிரிடுவதால் அதிக மகசூல் சபற முடியும்.

• ்நான்கு நிலககடடல தாவரத்திறகு  
ஒரு  கம்பு அல்லது காராமணி ச்சடி (4:1) 
என்ற விகிதத்தில் ஊடுபயிராக பயிரிடடால் 
சுருள பூ்சசி பாதிப்டப தடுககலாம்.

• பருவக ாலம்  சத ாடஙகும்முன் 
பயிரிடுவதால் பூ்சசி பாதிப்பிலிருந்து தப்பித்து 
மடழ காலத்டத ஒத்திட்சவதறகு வ்சதியாக 
இருககும்.

• வி்ளககு சபாறிகட்ள அடமத்து பூ்சசி 
தாககுதல் உள்ளதா என கண்காணிகக 
லவண்டும்.

• டவகலகால் பயன்படுத்தி மூடாககு 
ச்சயவதன் மூலம் சுருளபூ்சசி பாதிப்டப 

சுருளபூச்சியினோல் தோக்்பபட்்ட இஹல்ள
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கட்டுரையாளர்கள்:

்ரா.முதது மற்றும் ் .திவ்ரா,
முனைவர்ேடைப்ேடிப்பு மாைவிகள் (பூச்சியல துனை),  

தமிழ்நாடு பவளாணனமப் ேலகனைகழகம், பகாயம்புத்தூர். 
மினைஞ்சல: muthucatagri@gmail.com 

குடறககலாம்.

• நீ ர பறற ாககுடறடய தவிரத்து 
லதாடடத்டத கட்ளகளின்றி பராமரிகக 
லவண்டும்.

• பயிர சுழறசி முடறயில் மககா்சல்சா்ளம், 
பருத்தி மறறும் ல்சா்ளம் பயிரிடடால் சுருளபூ்சசி 
பாதிப்டப தவிரககலாம்.

• ்நன்டம தரும் பூ்சசிக்ளான சிலந்தி, 
சபாறிவண்டு, எறும்பு வடககட்ள பாதுகாகக 
லவண்டும்.

• ஊடுபயிராக கம்பு பயிரிடுவதன் மூலம் 
லகானியஸ்ஸ் எனப்படும் ஒடடுண்ணிடய 
அ தி க ப் ப டு த் தி  சு ரு ள  பூ ்ச சி ட ய 

கடடுப்படுத்தலாம்.

• ப ா தி ப் பு  அ தி க மி ரு ப் பி ன் 
பூ்சசிகசகால்லி மருந்துக்ளான சடல்டலமத்ரின் 
2.8% EC அல்லது லலம்ஃடா சிெலத்ரின்  
5% EC அல்லது குயினால்லபாஸ் 25%EC 
லபான்றவறடற சதளிககலாம்.

மானாவாரி முடறயில் ச்சப்டம்பர முதல் 
்நவம்பர மறறும் இறடவ பயிரமுடறயில் மார்ச 
முதல் ஏப்ரல் வடர பயிரிடும்லபாது சுருளபூ்சசி 
பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஒருஙகிடணந்த 
பூ்சசி லமலாண்டமடய கடடபிடிப்பதன் மூலம் 
வழககத்டத விட அதிகப்படியான மகசூல் 
சபற முடியும்.
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இந்ல்நாய 1868 -ம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 
அஸ்்ாம்  ம ாநிலத்தில்  கண்டறியப் 
படடது. அதடனத் சதாடரந்து லதயிடலப் 
பரிடப்படும் எல்லா மாநிலஙகளிலும் இந்ல்நாய 
பரவியுள்ளது. லதயிடலயில் சகாப்பு்ளக 
கருகல் ல்நாயும் அதடனக கடடுப்படுத்தும் 
முடறகள பறறியும் இஙகு காண்லபாம்.

வ்நபாயககபாரணி
 இந்ல்நாய எகல்சாபாசிடியம் சவக்சன்ஸ் 

என்ற ஒரு வடகப் பூஞட்சயால் ஏறபடுகிறது. 
இப்பூ்சணத்தின் இடழகள ஊண்வழஙகியின் 
திசுவடறகளின் இடடலயயும், திசுவடறகளின் 
ஊலடயும் காணப்படும். ல்நாய முறறிய நிடலயில் 
பூ்சண இடழகள தாககப்படடப் பகுதிகளின் 
புறத்லதால் உடறககு அடியில் ஒன்றுக கூடி 

வித்துக கூடுகட்ளத் லதாறறுவிககும். 

வ்நபாயின் அறிகுறிகள்
 ல்நாயின் அறிகுறி முதலில் சிறிய இ்ளம் 

சிவப்பு நிற வடட வடிவப் புளளிக்ளாகத்  தளிர 
இடலகளில் லதான்றும். மடழககுப் பின்னர 
சில்ச ச்சடிகளில் மடடுலம அறிகுறிகள 
சதன்படும். இடதத்சதாடரந்து ல்நாய 
லவகமாகப் பரவித் லதாடடத்திலுள்ள எல்லா்ச 
ச்சடிகட்ளயும் தாககிவிடும். சில தினஙகளில் 
புளளிகள 0.5 - 2.0 ச்ச.மீ வடர விரிவடடந்து, 
லமசலழும்பி, சகாப்பு்ளத்டதப் லபான்றத் 
லதாறறத்டத அளிககும். சகாப்பு்ளஙகள 
இடலகளின் இருபரப்பிலும் சதன்படும். 
பின்னர புளளிகள கருஞசிவப்பு நிறமாக 
மாறும். முதிரந்தப் புளளிகள சவண்டம 

ம்நாய் மே
லாணடே

வ�யிலலயில் 
தகபாபபுளக கருகல் வ்நபாயும் 
அ�லனக கடடுப்டுத்தும் 

முலறகளும்
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அல்லது ்சாம்பல் நிறமாக மாறி, அவறறின் 
லமல் சவண்டமயானப் சபாடித் தூவியடதப் 
லபான்றத் லதாறறமளிககும். இடலகளின் 
அடிப்பரப்பில் சகாப்பு்ளஙகள லதான்றும் லபாது, 
அவறறின் லமறபரப்புக குழிந்துக காணப்படும். 
சகாப்பு்ளஙகளின் லமல் சபாடித் தூவியத்டதப் 
லபான்று, பூ்சண வ்ளர்சசித் சதன்படும். ல்நாயத் 
தளிர இடலகட்ளயும், சமாடடுகட்ளயும் 
தாககி, அதிக்ச ல்சதம் விட்ளவிககும். 
முதிரந்த இடலகட்ளப் சபரும்பாலும் ல்நாயத் 
தாககுவதில்டல. இடலககாம்புகட்ளயும், 
இ்ளம் தண்டுகட்ளயும் கூட ல்நாயத் தாககக 
கூடும். முதிரந்த இடலகட்ளப் சபரும்பாலும் 
ல்நாயத் தாககும் லபாது அடவ உதிரந்து 
விடுகின்றன. தளிர இடலகட்ள ல்நாய 
அதிகம் தாககுவதால், லதயிடல மகசூலும், 
தரமும் சவகுவாக பாதிககப்படும். 

வ்ந பாயப ் ரவும் வி�மும் , 
்ரவுே�ற்கு ஏற்ற கபாலநிலலகளும்

 ல்நாயககாரணி, தாககப்படட்ச 
ச்சடியின் உடபகுதியில் வருடம் முழுவதும் 
உயிருடன் இருககககூடியது. காலநிடல்ச 
்சாதகமாக அடமயும் லபாது, பூ்சணம் 
தீவிரமடடந்து, ஏரா்ளமான எண்ணிகடகயில் 
பாசிடிய வித்துககட்ளத் லதாறறுவித்து, 
ல்நாடயப் பரப்பககூடியது. காறறில் அதிக்ளவு 

ஈரப்பதமும், ்நல்ல சவளி்ச்சமும், மடழ்ச்சாரலும் 
இருககும் லபாது ல்நாய லவகமாகப் பரவுகிறது. 
இந்ல்நாய சபரும்பாலும் காறறு மறறும் 
மடழ்ச்சாரல் மூலம் பரப்பப்படுகிறது. 

வ்நபாயககடடுப்பாடு 

உழவிைல் முஹை்ள  :
 ல்நாய தாககிய முதிரந்த இடலகட்ள 

அப்புறப்படுத்தி, அழித்து விட லவண்டும். 
ல்நாய அதிக்ளவில் பரவ ்நல்ல சவளி்ச்சம் 
லதடவ ஆகலவ லதாடடஙகளில் நிழல் 
தரும் மரஙகட்ள வ்ளரப்பதன் மூலம் 
சவளி்ச்சத்டதக குடறத்து, ல்நாயப் பரவடல 
ஓர்ளவுக கடடுப்படுத்தலாம். 

மருந்து சிகிச்ஹச 
 ல்நாயத் லதான்றுவதறகு முன்னலர, 

பாதுகாப்பாகத் தகுந்த மருந்டதத் சதளிப்பதன் 
மூலம் ல்நாயத் லதான்றுவடதயும், பருவத்டதயும் 
்நல்ல முடறயில் கடடுப்படுத்தலாம். 

லபாரலடாக கலடவ – 1 ்சதம் அல்லது 
தாமிர ஆகஸிகுல்ளாடரட பூ்சணக சகால்லி 
- 0.25 ்சதம் வீதம் சதளித்து, ல்நாடயக 
கடடுப்படுத்தலாம். ஒவசவாருமுடற லதயிடல 
அறுவடடககுப் பின்னரும் உடனடியாக 
மருந்துத் சதளிகக லவண்டும். 

கட்டுரையாளர்கள்:

முனைவர். T.சுதின் ் ராஜ்,
உதவிப் பேராசிரியர் - தாவர ப்நாயியல 
துனை, அணைாமனைப் ேலகனைககழகம்,
அணைாமனை ்நகர் – 608002
 பதாைர்பு எண: 9442029913

கு.விகரனேஷ்,
முனைவர் ேடைப் ேடிப்பு மாைவர் - தாவர 
ப்நாயியல துனை, அணைாமனைப் 
ேலகனைககழகம், அணைாமனை ்நகர் – 
608002. பதாைர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல – lakshmikumar5472@gmail.com

இஹல்ளில் த்ோபபுளேங்்ள ் போன்ை அறிகுறி ததன்ப்டல் 
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1. தமிழகத்தில் தீவனப்பயிரகள் ்பயிரிடும் ்பரப்பளவு எனன?

2. ககரளா மாநிலத்தில் குரங்குகளளக் கட்டுப்படுத்த புதிய விவசாய முயற்சியாக 

்பயன்படுத்தப்படும் ்பழமரம் எது?

3. நிலக்கடளல சுருள் பூச்சியின அறிவியல் ப்பயர எனன?

4. பமட்டலாக்சில் என்ற பூஞசாணக்பகால்லி ்பருத்தியில் இளலபபுள்ளி க�ாளயக் கட்டுப்படுத்த 

்பயன்படுகி்றது. (சரி/தவறு)

5. கதயிளல பகாபபுளக் கருகல் க�ாய் முதனமுதலில் எநத மாநிலத்தில் கணடறியப்பட்டது?

6. ்பருவநிளல மாற்்றம் அளடயும் காலத்தில் சி்றநத மகசூளல எடுக்க சிறுதானியங்கள் 

்பயன்படும். (சரி/தவறு)

7. உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் களடபபிடிக்கப்படும் �ாள்____.

8. �ாகனா உரங்களள தயாரிக்க ஜிகயாளலட்ளட ்பயன்படுத்தலாம். (சரி/தவறு)

9. ்பருத்தி இளலகளளத் தாக்கும் சாம்்பல் க�ாயின மற்ப்றாரு ப்பயர எனன?

10. கதயிளல பகாபபுளக் கருகல் க�ாளய உணடாக்கும் பூஞசாணம் எது?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அக்ரிசக்தியின் பரிசுப ் போட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 
எஸ்.பிரசன்னோ,  

அக்களர பகாடிகவரி,  
ஈகராடு மாவட்டம்.
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ஜ ப்பானிய நிலத்தின் தன்டமடய 
சபாறுத்தவடர மறற ்நாடுகளில் உள்ள 
நிலத்தின் தன்டமடய லபால சிறப்பாகயில்டல 
என்ற ாலும் ,  ஜ ப் ப ானிய  விவ்ச ா ய ப் 
சபாருடகளின் தரம் உலகத் தரமாகவும், 
ஆராயப்படும்  கருத்தாகவும் மாறிவிடடது. 
இந்த உயரதர விவ்சாய உறபத்தி ஜப்பானால் 
ஏறபடுத்தப்படட சதாழில்நுடபத்தின் திறடன 
காடடுகின்றது. ஏசனன்றால் விவ்சாய 
சதாழில்நுடபம் மறற ்நாடுகட்ள விட லமம்படடு 
காணப்படுகின்றது.

ஜப்பானிய லவ்ளாண் சதாழில்நுடபமானது 
்நடவு முதல் அறுவடட வடர மிகவும் 
விரிவானது. லமலும் அர்சாஙகத்தின் மறறும் 

ஆரா்சசியா்ளரகளின் ஆதரவு ்நாடடில் 
விவ்சாயத்தின் சவறறிககு மிகப்சபரிய 
ஊன்று லகாலாக உள்ளது. ஜப்பானிய ்நாடு 
விவ்சாயத்தில் சிறப்பு சபறறு திகழ சில 
காரணஙகள உள்ளன அடவ பின்வரும் 
கடடுடரயில் விவரிககப்படடுள்ளது.

மரபணு தபோறியிைல் மூலம் உருவோக்் 
படும் �ோற்று்ள

ஜ ப் ப ா னி ல்  உ ய ர த ர  உ ண வு ப் 
சபாருடகள உறபத்திச்சயயப்படுகின்றன. 
அடவ ஆராய்சசித் துடறயில், குறிப்பாக 
மரபணு சபாறியியலில் அதன் பஙகு 
முககியத்துவம் வாயந்தது. இது லபான்ற 
மரபணு சபாறியியல் சதாழில் நுடபம் மறற 

த�ாழிலநுட்பம்

உலகில் சிறந்து விளங்கும் 

ஜப்பானிய  
வேளபாண் த�பாழில்நுட்ம் 
்ற்றிய ஓர் கண்வணபாட்டம்
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்நாடுகளில் உருவாகத் சதாடஙகியிருந்தாலும், 
இந்த மரபணு சபாறியியடல சவறறிகரமாக 
ச்சயல்முடறபடுத்திய ஒலர ்நாடு ஜப்பானாகும்.

த�ல் �்டவு இைந்திரத்தின் பைன்போடு
ஜப்பானிய ்சமூகத்தால் லமறசகாள்ளப்படும் 

சபரும்பாலான பணிகள விவ்சாயம் 
உடபட அதி்நவீன உபகரணஙகட்ளப் 
பயன்படுத்துவதிலிருந்து பிரிகக முடியாதடவ. 
ஜப்பானில்  ்நவீன ச்நல் ்நடவு இயந்திரம் உள்ளது, 
இது விவ்சாயிகளுககு ச்நல் ்நடவு ச்சயய 
வ்சதியாக இருககும். லமலும் ல்நர ச்சலவிடன 
கடடுப்படுத்தும். லமலும், இந்தியா இலதலபான்ற 
இயந்திரத்டத உருவாககத் சதாடஙகியுள்ளது, 
ஆனால் ஒரு சில விவ்சாயிகள இந்த 
சதாழில்நுடபத்டதப் பயன்படுத்துவதில்டல. 
தறலபாது, ஜப்பானில் கிடடத்தடட அடனத்து 
வடகயான ச்நல் ்நடவு இயந்திரஙகளும் சுய 
உந்துவிட்ச சதாழில்நுடபத்டத சகாண்டு 
ச்சயலாறறுகின்றன.

திைஹமைோன ் மலோணஹம
பூ்சசிகசகால்லிகட்ள சதளித்தல் 

மறறும் உர பயன்பாடு லபான்ற பணிகளில் 
பணியாறறுவதில் பல ்நாடுகளில் உள்ள 
சபரும்பாலான விவ்சாயிகள ல்நரடியாக 
ச்சயல்படுகின்றனர.  அதனால், நீண்ட ல்நரம் 
லதடவப்படுகிறது. ஜப்பானின் அடனத்து 

விவ்சாயிகளும் இதறகு ல்நரமாறாக 
உள்ளனர. இந்த ்நாடடில், உரஙகள மறறும் பிற 
பணிகள,  வடிவடமககப்படட இயந்திரத்தின் 
உதவியுடன் லமறசகாள்ளப்படுகின்றன. இந்த 
இயந்திரத்தின் மூலம், அந்த பணிகட்ள மிக 
விடரவாகவும் திறம்படவும் ச்சயது முடிகக 
முடிகின்றது.

த�ல் அறுவஹ்ட தசயயும் இைந்திரங்்ள
ச்நல் அறுவடட ச்சயயும் இயந்திரஙகள 

இந்தியாவில் ஏறகனலவ உள்ளது, லமலும் இந்த 
இயந்திரம் அறுவடட ச்சயல்பாடடில், அதடன 
இயகக குடறந்தபட்சம் மூன்று லபர லதடவ. 
ஜப்பானிய லவ்ளாண் சதாழில் நுடபத்தில் 
அதடன நிரவகிகக ஒருவர மடடுலம லதடவ. 
இந்த கருவிடயப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், 
குறிப்பிடட ல்நரத்தில் விடரவாக பணியிடன 
ச்சயது முடிகக முடியும். லமலும் உறபத்தி 
ச்சலவீனஙகட்ள குடறகக முடியும்.

்ணினி சோர் ்வளேோண ததோழில் 
நுட்பம்

அதி்நவீன சதாழில்நுடப கருவிகட்ளப் 
பயன்படுத்துவது மடடுமன்றி, ஜப்பானில் 
லவ்ளாண்டமயும் தஙகள பண்டணகளில் 
கணினிமயமாககப்படடுள்ளது. அவறறில் 
ஒன்று கி்ளவுட(c loud) கம்ப்யூடடிங 
எனப்படும் சதாழில் நுடபம். இந்த சதாழில் 
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கட்டுரையாளர்கள்:

முனைவர். ந.குமரா்சராமி
இனைப் பேராசிரியர் மற்றும் துனை முதலவர்
பவளாண வணிக பமைாணனம துனை 
பி ஜி பி பவளாணனம அறிவியல கலலூரி 
்நாமககல  - 637405
மினைஞ்சல : kumarasamytnau@gmail.com   
பதாைர்பு எண : 9943317561

மு.கிருஷ்்ணமூர்ததி
உதவிப்  பேராசிரியர் ேயிர் ப்நாயியல துனை 
பி ஜி பி பவளாணனம அறிவியல கலலூரி 
்நாமககல  - 637405
மினைஞ்சல : krishnaagrocin84@gmail.com 
பதாைர்பு எண :8189970321

நுடபம் ஜப்பானில் ஏலயான் அகரி, 
ஷின்புகு சீகா, ல்சாவகாஜூன் 
மறறும் ஃபுகுொரா  லபான்ற 
பல்லவறு லவ்ளாண் நிறுவனஙக்ளால் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கி்ளவுட கம்ப்யூடடிங என்ற 
ச்சயலி சுறறுப்புற  ஈரப்பதம், மறறும் 
மடழ அ்ளவிடனக கண்டறிய 
உ ரு வ ா க க ப் ப ட ட து .  அ ட வ 
தாவரத்தின் இருப்பிடத்தில் பல 
உணரிகட்ள சகாண்டு கண்டறியும் 
நுடபத்துடன் ச்சயல்படுகின்றன. 
மறறும் அந்த தரவுகட்ள அடலலபசி, 
மடிககணினி  மறறும்  கணினி  
வழியாக  கவனிகக முடியும் . 
இந்த சதாழில்நுடபத்தின் மூலம், 
எதிரபாராத ஜப்பானிய வானிடல 
நிடலகளின் தாககத்டத உணரந்து 
அவறறிறகு ஏறறவாறு ச்சயல்படடு 
பயிரகட்ள காகக முடியும்.

உட்புை விவசோைம்
ஜப்பானில் உள்ள ்நகரஙகளில்  குறிப்பாக 

லடாககிலயா ்நகரம், உலகின் மிகப் சபரிய சபரு்நகர 
்நகரமாகும். இந்த சபரு ்நகரஙகளில் உள்ள 
கடடிடஙகளில் உடபுற லவ்ளாண் சதாழில் நுடபஙகள 
ச்சயல் படுத்தப்படுகின்றன.

பல்சானா 2 எனும் ச்நல் வயல் பகுதி,  பல்சானா 
குழுமத்தால் உருவாககப்படடு  நிரவகிககப்படுகிறது. 
இந்த ச்நல் வயலின் தனித்துவமானது அதன் 
இருப்பிடமாகும், இது வணிக பகுதியில் 27 
மாடி கடடிடத்தின் அடித்த்ளத்தில் 3,000 மீ2 
இடத்தில் உள்ளது. சூரிய ஒளி இல்லாமல் ச்நற 
பயிடர வ்ளரககககூடிய சதாழில்நுடபத்டத 
உருவாககி உள்ளனர. இந்த பகுதியில் ச்சயறடக 
முடறயில் உருவாககப்படட சூரிய ஒளி மறறும் 
ஈரப்பதம் ஏறபடுத்தப்படடு கணினி முடறயில் 
கண்காணிககப்படுகிறது. இந்த கடடுப்படுத்தப்படட  
பகுதியில் பழஙகள, காயகறிகள, பூககள மறறும் 
்நறுமண சபாருடகள விட்ளவிககப்படுகின்றது.
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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ப�ொதுவாக ்நாம் நிடனவுசகாளளும் 
எந்த ்நாளுககும் ஒரு காரணம் இருககும். 
அது அந்த ்நாளில் சகாண்டாடப்படுபவறறின் 
லமன்டமடய நிடனவுப்படுத்தவும், அதன் 
லதடவடய, அதன் பின் உள்ள வரலாறடற 
அடுத்தத் தடலமுடறககுக கடத்தவும் 
அவசியமாகிறது. இது உலக்ச சுறறுசூழல் 
தினத்திறகு மடடும் விதிவிலககல்ல. 
்சரவலத்ச அ்ளவில் முதல் முதலாக்ச 
சுறறு்சசூழலுககான கருத்தரஙகு ஸ்வீடனில் 
உள்ள ஸ்டாகலொமில் ்நடடசபறறது. அது 
ஜூன் 5 1972 இல் ்நடடசபறறது அந்தக 
கருத்தரஙகின் முககியக கருப்சபாரு்ளாக 
“Human environment” இருந்தது.

ஐககிய ்நாடுகள ்சடபயின் முதல் 
சுறறு்சசூழல் கருத்தரஙகம் இது. இதன் 
பின் உலக அ்ளவில் அடனத்து ்நாடுகளும் 
சுறறு்சசூழல் குறித்த விழிப்புணரவுகட்ள 

ஏறபடுத்த பல்லவறு முன்சனடுப்புகள 
்நடடசபறறன. அதனால் இந்த ஜூன் 5-ஐ 
்சரவலதசிய அ்ளவில் சுறறு்சசூழல் தினமாகக 
சகாண்டாடப்படடு வருகிறது. ்சரவலத்ச 
அ்ளவில் முதல் சுறறு்சசூழல் தினம் என்பது 
1974 இல் இருந்து சகாண்டாடப்படடு 
வருகின்றது. முதல் சுறறு்சசூழல் தினத்திறகான 
தடலப்பு “ஒலர ஒரு புவி” (Only one earth).

மனிதனால் உருப்சபறறு நிறகும் காலநிடல 
மாறறம், இன்று ஆபத்தான நிடலடய ல்நாககி 
்நகரந்துசகாண்டு இருககிறது. இடதக 
கண்டிப்பாக ்நம் ஒரு தடலமுடறயால் மடடும் 
்சரி ச்சயதுவிட முடியாது. எனலவ தான் 
சுறறு்சசூழல் பறறிய விழிப்புணரவு என்பது 
வரும் தடலமுடறகளுககுக கடத்தப்பட 
லவண்டும். இதனால் சுறறு்சசூழல் தினத்தின் 
சகாண்டாடடமும் அத்தியாவசியமாகிறது. 
என்சனன்ன தகவல்கட்ளப் பறறி அடுத்தத் 

சுற்றுச்சூழல

உலகச் சுற்றுசூழல் 
தினம் 2021
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தடலமுடறககுக கடத்த லபாகிலறாம், 
விழிப்புணரவு ஏறபடுத்தப்லபாகிலறாம் 
என்படத ஒவசவாரு வருடமும் ஐககிய 
்நாடுகளின் ்சடப அறிவிககிறது. இந்த 
வருடத்திறகான கருப்சபாரு்ளாக Eco-
system restoration “சூழலடமப்பு 
மீடடல்” அறிவிககப்படடுள்ளது. அடுத்தப் 
பத்தாண்டுகளுககான கருப்சபாரு்ளாகவும் 
சூழலடமப்பு மீடடல் (UN Decade of Eco-
system restoration 2021-30) என்பலத 
கருப்சபாரு்ளாகக சகாண்டு இயஙகவும் 
உள்ளது.

உலகலம சகாலரானாவின் பிடியில் 
அவதிப்படடு சகாண்டிருககும்லபாது, 
சுறறு்சசூழல் தினம் சகாண்டாட, அதுவும் 
சூழலடமப்புகள மீடடல் என்ற தடலப்பில் 
சகாண்டாட என்ன லதடவ இருககிறது ? 
எனத் லதான்றலாம். இந்தக லகளவி சபாதுவாக 
எல்லலார மனதிலும் லதான்றககூடிய 
ஒன்றுதான். ஆனால் சகாலரானா லபான்ற 
சபருந்சதாறறுகள வருவதறலக ஒரு 
காரணமாக, பல்லுயிரகள சகாண்ட சூழல் 
அடமப்புகள மனிதரக்ளால் அழிககப்படுவது 
தான் காரணம் என்ச ்சமீபத்திய ஆயவுகள 
சதரிவிககின்றன. எனலவ சூழலடமப்புகட்ளப் 
பாதுகாப்பதும், மீடசடடுப்பதும் அடிப்படட 
லதடவயாகவும், மனிதகுலம் பூமியில் சதாடர 
மூலகாரணியாகவும் இருககிறது.

ம னி த கு ல ம்  எ வ வ ்ள வு  த ா ன் 
முன்லனறிவிடடாலும், இன்றும் ்நாம் ்நமது 
இயறடக சூழநிடலகட்ள்ச ்சாரந்லத வாழந்து 
வருகிலறாம், ்நமது லதடவகளுககு மடலகள, 
காடுகள, நீர ஆதாரஙக்ளான கடல், ஆறுகட்ள 
்நம்பிலய இருககிலறாம். இடவ அடனத்டதயும் 

வ்ளர்சசி என்ற சபயரில் ல்சதப்படுத்துவது, 
தறசகாடலககு்ச ்சமமாகும். இதனால் பூமி 
சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக வாழத்தகுதியில்லாத 
இடமாக மாறி வருகிறது, ்நம் வருஙகாலத் 
தடலமுடறககு மாறிப்லபாகும் அபாயமும் 
உள்ளது.

்நமது சூழலடமப்புகட்ள, குறிப்பாக 
மடலகள, காடுகள இவறடற மீடசடடுகக 
வனப்பகுதிகளில் மீண்டும் மரககன்றுகட்ள 
்நடடு பாதுகாகக லவண்டும். இதனால் 
காடுகள சபருகும், காடடுவாழ உயிரினஙகள 
காடுகட்ள விடடு சவளிலய வந்து மனிதரகள 
வாழும் இடஙகளில் சதாந்தரவு ச்சயயாது. 
காடுகள சபருகுவதறகு, ஆஙகாஙலக 
புதிய நீரநிடலகட்ள உருவாககியும், படழய 
நீரநிடலகட்ளப் புதுப்பித்தும், பசுடம 
சவளிகட்ள அதிகரிகக லவண்டும்.

ச்சழித்து வ்ளரும் காடுகள, அதில் வாழும் 
விலஙகுகளுககு மடடும் இடமளிப்பதில்டல, 
ல்நாய பரப்பும் கிருமிகளுககும் இடமளித்து 
ஊருககுள நுடழயாமல் பாரத்துகசகாளகிறது. 
எனலவ ்நாம் காடுகட்ள அழித்தால், காடடு 
விலஙகுகள மடடுமல்லாது, அவறறில் வாழும் 
ல்நாயககிருமிகளும் ்நாடடுககுள வந்து 
ல்சரும். லபப்பரகளுககாக மடடுலம 400 லகாடி 
மரஙகள ஆண்டுத் லதாறும் சவடடப்படடு 
வருகின்றன, அதனால் முடிந்தவடர மின்னணு 
ஊடகமாகப் பயன்படுத்த முயல்லவாம்.

காடுகள மடடுமின்றி ்நாம் வாழும் 
இடஙகள சுறறியும் மரககன்றுகள ்நடடு, 
பறடவகள, பூ்சசிகள, சிறு விலஙகுகள 
வாழும் சூழடல உருவாகக லவண்டும். இது 
்நம்டம இயறடகககுப் லபாதுமான அ்ளவு 
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ச்நருககத்திலும், சபருஙகாடுகளில் இருந்து 
லபாதுமான அ்ளவு சதாடலவிலும் டவககும்.

ஒ ரு பு ற ம்  நி ல வ ்ள ங க ட ்ள ்ச 
சீரடமப்படுத்தும் ல்நரத்தில், நீரநிடலகட்ள 
மீடசடடுககவும் லவண்டும். கடல், ்நதிகள, 
ஏரிகள, கு்ளஙகள லபான்றவறறில் மனித 
்சமூகத்தின் குப்டபகளும், கழிவுகளும் 
பரவியிருககிறது. அவறடறசயல்லாம் 
முடிந்த அ்ளவிறகு்ச ல்சகரித்து, ்சரியான 
முடறயில் அகறறப்படலவண்டும். நீரநிடலகள 
்நாம் வாழ அத்தியாவசியப் சபாரு்ளான 
நீடர  ்நமககு வழஙகுகிறது .  அடத 
மாசுப்படுத்தாமல், சுத்தம் ச்சயது அடுத்தத் 
தடலமுடறககு வழஙகலவண்டியது ்நம் 
கடடம. இல்டலசயன்றால், காலநிடல 
மாறறத்தால் நீர உயரும், நிலம் குடறயும், ்நம் 
எண்ணிகடகயும் குடறயும். நீரின்றி உலகம் 
அடமயாது என்படத நிடனவில் சகாளலவாம்.

்நாம் பயன்படுத்தும் ஒரு ச்நகிழி டப மகக 
ஆயிரம் ஆண்டுகள ஆகின்றன, அதனால் 
சதாடரந்து துணிப்டபகள பயன்படுத்துலவாம். 
ஒருமுடற லதடவககாக வாஙகும் நீர 
அடடத்து டவககும் குடுடவகள, பாடடில்கள 
மடடும் உலக்ளவில் 400 லகாடி டன் 
குப்டபக்ளாக்ச ல்சரந்துள்ளதாக்ச ்சமீபத்திய 
ஆயவுகள சதரிவிககின்றன. அதனால் 
முடிந்தவடர வீடடிலிருந்து நீரிடன எடுத்து்ச 

கட்டுரையாளர்கள்:

ர�ராதி பராசு மற்றும் ஜீ.ரக.திரனேஷ். 
கடடுனரயாளர்கள் பவளாண துனையிலும், சுற்றுச்சூழல துனையிலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

மினைஞ்சல: writergkdinesh@gmail.com 

ச்சல்லவாம். பல லட்சம் ஆண்டுகளுககுக 
கதிரியகக சிககல்கட்ள உண்டு பண்ணும் 
அணுககழிவுகட்ள உருவாககும் அணுமின் 
உறபத்தி மின்்சாரத்டத இனி குடறத்துக 
சகாண்டு,  நீ ர ,  காறறு ,  சூரிய ஒளி 
மின்்சாரத்திறகு மாற லவண்டியது லதடவயாக 
அரசுககு உள்ளது.

இப்படி்ச சூழலுககு ஏறற மாறறஙகட்ள 
அடுத்த 70 ஆண்டுகளுககு 60% மககள 
பின்பறறினால் தான் இனி வரும் ்நம் 
தடலமுடறககு ்நல்ல சூழடல விடடு ச்சல்ல 
முடியும், அப்படி்ச ச்சயயாமல் இனியும் 
சூழலுககு எதிரான ்நடவடிகடககட்ள 
லமறசகாண்டால் அடுத்த 10 ஆண்டுகள 
மிக லமா்சமானதாக அடமயும் என்பது காலம் 
ச்சல்ல ச்சல்ல இது லபான்ற சபருந்சதாறறு 
ஏறபடும் லபாதும் தீடீர மடழ சவள்ளம் 
ஏறபடும் லபாது தான் சதரியவரும்.

இஙகுள்ள மாசு அடனத்டதயும் சுத்தம் 
ச்சயது மீடசடடுத்த பிறகு, மறுபடியும் 
மா்சடடயாமல் பாரத்துகசகாள்ள லவண்டியது 
இன்றியடமயாத லதடவ. இந்தப் பூவுலகும் 
அதன் பந்தமும், ்நம்மால் ்நம் அடுத்தத் 
தடலமுடறககுக சகாடுககப்படலவண்டியது. 
அடத இந்த்ச சுறறுசூழல் தினத்திலிருந்து, 
ச க ாண்ட ா ட டத் லத ாடு  சக ாடுகக ப் 
பாடுப்படுலவாமாக !
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சூழல் அறிந்து பயிர ச்சயய லவண்டிய 
நிடலயில் தறலபாது உளல்ளாம். ஆம், 
புவிசவப்பமயமாதல், பருவநிடல மாறறஙக்ளால் 
தினம் தினம் பூவுலகின் ஏலதனும் ஒரு 
பகுதியில் இயறடக சீறறத்தால் மனிதன் 
மடடுமில்லாமல் அடனத்து உயிரினஙகளின் 
வாழவும் லகளவிககுறியாகி வருகிறது. 
தறலபாடதய நிடலலய சதாடரந்தால் 
வருஙகாலம் என்பது மிகவும் அ்சாதாரண 
சூழடல ்நாம் எதிரசகாள்ள லவண்டி வரும். 
தறலபாடதய ்நவீன காலத்தில் விவ்சாய 
முடறகள பல இடஙகளில் சூழலியடல 
சிடதப்பதாகவும் உள்ளது. அலத்சமயம், 
நீர பறறாககுடறககு வித்திடுவதாகவுலம 
இருககிறது.

தமிழ்நாடு ஒரு மடழ மடறவு பிரலத்சம் 
என்படத ்ந ாம்  மறந்துவிடுகிலறாம் . 
அடதலபால் அடனத்து பகுதிகளிலும் 
வடரமுடறயறற புற்சசூழடலயும் கருத்தில் 
சகாள்ளாமல் பயிரச்சயயப்படுகிறது. அதன் 
விட்ளவு அதீத உறபத்தி!! உதாரணமாக 
பருவமடழககாலஙகளில் கிணறறில் நீர ஊறி 
அதனால் ்சாகுபடி ச்சயது வந்தவரகள சில 
காரணஙக்ளால் ஆழதுட்ள கிணறுகள மூலம் 
அலத பகுதியில் ச்சயது வந்தவரகள கூட 
இப்லபாது அலத

ஆழதுட்ள கிணறுகள மூலம் குறுகிய 
காலப்பயிரகளில் இருந்து நீண்டகால 
பயிரகளுககு மாறியுள்ளனர. அதனால் 

்பருவநிடல
 ோற்்றம்

்ருேநிலல மபாற்றமும்!

சிறு�பானியங்கள் 
சபாகு்டிககபான 
ஏற்றமும்!
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கட்டுரையாளர்கள்:

மண் வ்ளமும் நீர வ்ளமும் லகளவிககுறி 
ஆகி உள்ளது. இதனால் முதன்டமயாக 
பாதிககப்படுவதும் விவ்சாயிகல்ள.

இப்படி ஒரு புறம் இருகக, இன்சனாரு புறம் 
மககள ஊடட்சத்து குடறபாடடால் மிகவும் 
மககள பாதிககப்படுகின்றனர என்று அரசின் 
புளளி விவரஙகளும் அபாய ஒலி எழுப்புகிறது. 
லமலும் ஆராயந்து பாரத்தால், சிறுதானியம் 
மறறும் எண்சணய வித்துககளின் ்சாகுபடியும் 
குடறந்து எண்சணயில் கலப்படம் என்று 
அவலநிடலயும் சதாடரந்து பாதிககிறது.

தறலபாடதய சூழலில் குறிப்பாக 
்நகரமயமாககல் என்பது தவிரகக முடியாத 
ஒன்று தான் எனினும் விவ்சாயிகள அடத 
தஙகளுககு ்சாதகமாக பயன்படுத்திகசகாள்ள 
லவண்டிய கடடாயத்தில் இருககின்றனர. 
கிராமஙகளுககும் ்நகரத்துககுமான சதாடரபு 
வருஙகாலஙகளில் லமலும் வ்ளரும். இந்த 
்நகரவுகட்ள விவ்சாயிகள ்சாதகமாககினால் 
சிறுத ானியஙகட்ள  ல ்ந ர டிய ா கவும் , 
எண்சணய வித்துககட்ள எண்சணயாக 
மதிப்புககூடடி நுகரலவார டககளுகலக 
விவ்சாயிக்ளால் ல்நரடியாக சகாடுகக 
முடியும். சபரும்பாலும் ்நம் விவ்சாயிகள 
சிறுதானியஙகளுககும்,   எண்சணய 
வித்துககளுககும் பூ்சசிகசகால்லிகட்ளலயா, 

ச ்சயறடக  இடுப்சப ாருடகட்ளலய ா 
பயன்படுத்துவதில்டல. அதனால் மண் 
வ்ளமும்,  நீர வ்ளமும், சுறறு்சசூழலும் 
சபரும்பான்டமயாக பாதுகாககப்படும்.

்சமீபத்தில் கும்பலகாணம் அருகில் 
விவ்சாயிகள அரசுடன் இடணந்து அரிசிடய 
வட்ளகுடா ்நாடுகளுககு ஏறறுமதி ச்சயவடத 
சபருடமயாக லபசுகிலறாம். ஆம் பாசுமதி அரிசி 
மடடுலம ஏறறுமதி ச்சயது வந்த நிடலயில் 
தறலபாது பாசுமதி அல்லாத லவறு ரக அரிசிகள 
ஏறறுமதி ஆரம்பித்துள்ளது. இப்படிப்படட 
சூழடல ல்நாககி லபாயசகாண்டிருகக, 
்நம் விவ்சாயிகள சூழலியல் பாதிப்டப 
ஒப்பீடட்ளவில் ஏறபடுத்தாத சிறுதானியஙகள 
மறறும் எண்சணய வித்துககளின் ்சாகுபடிடய 
ல்நாககி பயணித்தால் சூழலியல் மாசு 
குடறப்பில் முன்லனறறத்டத ஏறபடுத்தலாம்.

தறலபாது உலக்நாடுகளின் கவனம் 
சுறறு்சசூழடல ல்நாககி விரிவடடந்து 
வருவதால் விவ்சாயிகள இடடலய பயிர 
விரிவாககத்தன்டமயும் ,  பருவநிடல 
மாறறத்டத எதிரசகாளளும் திறனும் 
சிறுதானியஙகள மறறும் எண்சணய 
வித்துககள மூலம் சபறலாம். சூழலியடலயும் 
விவ்சாயத்டதயும் விவ்சாயிகட்ளயும் 
இடணந்லத காப்லபாம்.

ப்சலவி. ச.இந்து ப்ரமஸ்வரி,
சுற்றுச்சூழல அறிவியல துனை,
தமிழ்நாடு பவளாண ேலகனைககழகம்,
பகானவ.
மினைஞ்சல: indhujayanthi94@gmail.com

முனைவர். அ.ச.ரகரார்வந்்தன்,
சுற்றுச்சூழல அறிவியல துனை,
தமிழ்நாடு பவளாண ேலகனைககழகம், 
பகானவ.
மினைஞ்சல: gveanthan@gmail.com

24பதிப்பு-2 | இதழ் - 3 | 02-07-2021 | ஆனி 2



25பதிப்பு-2 | இதழ் - 3 | 02-07-2021 | ஆனி 2



அறிமு்ம்
ஜி லயாடலட தாதுககள படிக, கார 

அல்லது கார  பூமி உலலாகஙகளின் 
நீ ல ர ற ற  அலுமிலனாசிலிலகடடுகள , 
மு ப் ப ரி ம ா ண  க டி ன ம ா ன  ப டி க 
வடலயடமப்பில் கடடடமககப்படடுள்ளன, 
இது சடடர ாசெடரல்  அலுமினியம் 
மறறும் சிலிககான் ஆகட்சடுக்ளால் 
உருவாககப்படடது. வண்டல் பாடறகள, 
வடிவ பரிமாணஙகள, துட்ளகள மறறும் 
சவறறிடஙகளின் இடணப்பு ஆகியடவ 
ஜிலயாடலடடுகளின் முககிய பண்புக்ளாகும். 
ஜிலயாடலடடுகளின் தனித்துவமான 
இயறபியல் மறறும் லவதியியல் பண்புகள, 
வண்டல் படிவுகளிலும், எரிமடல அடித்ளப் 
சபாருடகளிலிருந்து சபறப்படட பாடறகளில் 
ஏரா்ளமாக இருப்பதால், பல விவ்சாய 
பயன்பாடடிருககு பயனுள்ளதாக இருககும். 
இந்தியாவில் ஜிலயாடலடடுகள இந்து-
கஙடக ்சமசவளிகளின் காணப்படும் கருப்பு 
மண்ணிலும், மகாராஷ்டிராவின் லமறகுத் 
சதாடர்சசி மடலகளின் பின்புற மண்ணிலும் 
காணப்படுகின்றன.

ஜி்ைோஹலட்டு்ளின் உருவோக்்ம்
ஜி ல ய ா ட ல ட டு க ள  மி ல் லி ய ன் 

ஆண்டுகளுககு முன்பு உருவாகின. 
எரிமடலகள கார பூமியிலிருந்து அதிக அ்ளவு 
்சாம்பல் மறறும் அலுமிலனாசிலிலகடடுகட்ள 
சவளிலயறறின. காறறு வீசும் லபாது 
எரிமடல ்சாம்பல், ்சாம்பல் படுகடகக்ளாக 
உருவாககுகிறது. அதில் சில ்சாம்பல் 
ஏரிகளில் விழுந்தது, சில ்சாம்பல் படுகடககள 
வழியாக நீர ஊடுருவிகிறது. இது எரிமடல 
்சாம்பல் ,  உப்பு நீர மறறும் இயறடக 
ஜிலயாடலடடுகளுககு இடடயிலான 
லவதியியல் எதிரவிடனககு வழிவகுத்தது. 
ஜிலயாடலடடுகளின் உருவாககத்திறகு 
நீண்ட கால படிகமயமாககல், அடத விட 
அதிகமான கார-அமிலத்தன்டம (> 9) 
மறறும் உயரந்த சவப்பநிடல அல்லது ்சாம்பல் 
/ நீர பண்புகள லபான்ற சில நிபந்தடனகள 
லதடவப்படுகின்றன.

ஜி்ைோஹலட்டு்ளின் வஹ்பபோடு
ஜிலயாடலடடுகள அவறறின் உருவவியல் 

குணாதி்சயஙகள, படிகஙகளின் அடமப்பு, 

சத்துக்கள்

விேசபாயத்தில்

ஜிவயபாலலட ் யன்்பாடு
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லவதியியல் கலடவ, பயனுள்ள விடடம் மறறும் 
இயறடக நிகழவு ஆகியவறறின் அடிப்படடயில் 
வடகப்படுத்தப்படடுள்ளன. சிலிலகட / 
அலுமினியம் விகிதம் ஜிலயாடலடடுகளின் 
முககிய பண்பாகும். ஜிலயாடலட கடடடமப்பில் 
அலுமினியம்.இருப்பதால் ஏறபடும் மின்லனாடட 
ஏறறத்தாழவு ஜிலயாடலடடுகளின் அயனி 
பரிமாறற தன்டமடய தீரமானிககிறது மறறும் 
்சாத்தியமான அமில த்ளஙகட்ள தூண்டும் 
என்று எதிரபாரககப்படுகிறது. . சிலிலகட / 
அலுமினியம் விகிதத்தின் அடிப்படடயில் 
குடறந்த (1.0-1.5), இடடநிடல (2-5) 
மறறும் உயர . சிலிலகட / அலுமினியம் விகிதம் 
(> 10) சகாண்ட ஜிலயாடலடடுக்ளாக 
வடக ப் படுத்துதல் .  துட்ள  விடடம் 
அடிப்படடயில், ஜிலயாடலடடுகள சிறிய 
துட்ள (0.3 முதல் 0.45nm), ்நடுத்தர துட்ள 
(0.45 முதல் 0.6nm), கூடுதல் சபரிய 
துட்ள ஜிலயாடலடடுகள (0.8-1.0nm) என 
வடகப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஜி்ைோஹலட்டு்ளின் பணபு்ள
ஜிலயாடலடடுகள தனித்துவமான 

இயறபியல் மறறும் லவதியியல் பண்புகட்ளக 
சகாண்டுள்ளன. இயறபியல் பண்புகளில் அதிக 
சவறறிட அ்ளவு (50%), குடறந்த அடரத்தி 
(2.1-2.2 கிராம் ச்ச.மீ -3) மறறும் சிறந்த 
மூலககூறு ்சல்லடட பண்புகள ஆகியடவ 
அடஙகும். லவதியியல் பண்புகள அயனி 
பரிமாறறம், உறிஞசுதல், விடனயூககிகள, 
நீரிழப்பு மறறும் மறு நீலரறறம்.

விவசோைத்தில் ஜி்ைோஹலட்டு்ளின் 
பைன்போடு

1. மண்ணின் இயறபியல்-லவதியியல் 
பண்புகட்ள லமம்படுத்துகிறது

2. ம ண் ணி ன்  நு ண் ணு யி ர 
எண்ணிகடகடய லமம்படுத்துகிறது

3. த ட ழ ்ச ்ச த் து  ப ய ன் ப ா ட டு 
ச்சயல்திறடன லமம்படுத்துகிறது

4. கரிம உரம் பயன்பாடடு திறடன 
லமம்படுத்துகிறது

5. மண்ணில் நீர பயன்பாடடு திறடன 
லமம்படுத்துகிறது

6. கன உலலாகஙகள மாசுபாடடிடன 
கடடுப்படுத்துகிறது

7. பயிர விட்ள்ச்சடல லமம்படுத்துகிறது

8. கட்ளகசக ால்லி  பயன்ப ா டடு 
ச்சயல்திறடன லமம்படுத்துகிறது

9. ்நாலனா உரஙகட்ள தயாரித்தல் 
தயாரிகக பயன்படுகிறது 

முடிவுஹர
தீவிரமான உறபத்தி முடறயின் கீழ 

மண் வ்ளஙகளின் தரம் மறறும் நீடித்த 
தன்டம ஆகியவறறில் இர்சாயன உரஙகளின் 
பாதகமான விட்ளவு குறித்த தறலபாடதய 
அககடறயின் காரணமாக விவ்சாயத்தில் 
ஜிலயாடலடடுககு ஆரவமும் அஙகீகாரமும் 
அதிகரித்து வருகிறது.  எனலவ இது 
விவ்சாயத்தில், குறிப்பாக மண் நிரவாகத்தில் 
பரந்த ்சாத்தியமான பயன்பாடடடக 
சகாண்டுள்ளது. ஜிலயாடலடகள மண்ணில் 
உள்ள ஊடட்ச்சத்துககட்ள எடுத்து்ச ச்சல்ல 
பயன்படுத்தலாம். அடவ மண் உமிழநீராகவும், 
கன உலலாக மாசுபாடடட ்சரிச்சயயவும் 
பயனுள்ளதாக இருககும்.

கட்டுரையாளர்கள்:

்ரா�குமராரி மல்லிகரா.மரா மற்றும் கரார்மல் ரீத்தரா.அ,  
உதவிப் பேராசிரியர், மணணியல துனை மற்றும் ேயிர் ப்நாயியல துனை,  

இமயம் பவளாணனம நிறுவைம் மற்றும் பதாழிலநுடேம். கணைனூர், துனையூர், திருச்சி,  
தமிழ ்நாடு- 621 206. மினைஞ்சல: malligamariappan8389@gmail.com 
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பூஞடச

்ருத்தி இலலகலளத் �பாககும்

பூஞசபாண வ்நபாயகள்

வே ்ளாண் பயிரகளில் 
முககியமான பணப்பயிராக 
கருதப்படுவது பருத்தியாகும். 
தமிழகத்தில் மானாவாரியாகவும், 
இ ற ட வ ய ா க வு ம்  ப ரு த் தி 
்சாகுபடி ச்சயயப்படடுவருகிறது. 
இ த் த ட க ய  ப ரு த் தி ட ய 
பூஞ்சாணம், டவரஸ் லபான்ற 
நுண்கிருமிகள தாககி ல்நாடய 
உண்டாககுகின்றன. அவறறுள 
பருத்தி ச்சடியின் இடலகளில் 
பூஞ்சாணத்தால்  ஏறபடும் 
ல்நாயகள முககியமானடவ.
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ஆல்டரல்நரியா லமகலராஸ்லபாரா என்ற 
பூஞ்சாணத்தால் ஏறபடும் இந்ல்நாய எல்லா 
பருவத்திலும் பாதிப்டப ஏறபடுத்தும். ்நடவு 
ச்சயது 45-60 ஆம் ்நாளில் அதிக பாதிப்டப 
ஏறபடுத்தும். முதலில் இடலகளில் சவளிர பழுப்பு 
நிறத்தில் வடட வடிவமான அல்லது ஒழுஙகறற 
வடிவத்டத சகாண்ட சிறு சிறு புளளிகள 
லதான்றும். ஒவசவாரு புளளியின் ்நடுவிலும் 
அழுககாக வட்ளயஙகள காணப்படும். பின் 
இப்புளளிகள ஒன்லறாசடான்று இடணந்து 

இடல முழுவதும் பரவி காயந்துவிடும். 
்நா்ளடடவில் இந்த இடலகள ச்நாறுஙகி 
உதிரந்து விடும்.  காயந்த இடலகள 
உதிரவதால் ச்சடிகள இடலகளின்றி சவறும் 
கிட்ளகளுடன் காணப்படும். ல்நாய தாககிய 
ச்சடிகளில் காயகள ்சரிவர சவடிககாது, 
பஞசின் தரமும் குடறந்து விடும். சில 
ல்நரஙகளில் தண்டுகளிலும் ல்நாயின் அறிகுறி 
காணப்படும். குளிர, மடழககாலஙகளில் 
ல்நாய தாககுதல் அதிகமாக இருககும்.

பருத்தியில் ராமுல்லலரியா ஆரிலயாலா 
என்னும் பூஞ்சாணத்தால் இந்ல்நாய 
ஏறபடுகிறது. ஈரப்பதம் அதிகமுள்ள, 
சதாடர்சசியாக பருத்தி பயிரிடப்படும் 
வயல்களில் இந்ல்நாய அதிகம் தாககககூடும். 
ல்நாய தாககப்படட இடலகளின் அடிப்பகுதியில் 
தயிடரத் சதளித்தது லபான்ற, ஒழுஙகறற, 
நீரககசிவுடடய  சவண்டம நிறமுடடய 
புளளிகள லதான்றும். சபரும்பாலும் முதிரந்த 
இடலகளில், அறுவடடககு ச்நருஙகும் 

பயிரகளில் இந்ல்நாய சதன்படுகிறது. 
ல்நாய தீவிரமாகும் லபாது இப்புளளிகள 
ஒன்லறாசடான்று இடணந்து பாதிககப்படட 
பகுதி காயந்து, பின் இடலகள ச்சடியிலிருந்து 
உதிரந்து விடும். இடலயின் லமறபரப்பிலும் 
்சாம்பல் நிற நுண்துகளகள காணப்படும். 
இந்ல்நாய 10 - 20 ்சதவீதம் வடர மகசூல் 
இழப்டப ஏறபடுத்தும். குளிர காலஙகளில் 
இந்ல்நாயின் தாககுதல் அதிகமாக இருககும்.

1. சோம்பல் (அ) தயிர்பபுளளி ் �ோய

2. ஆல்்டர்்�ரிைோ இஹலபபுளளி ் �ோய
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3. ஹம்ரோதீசிைம் இஹலபபுளளி ் �ோய 

இந்ல்ந ாய  டமல ர ாதீசியம் 
லராரிடம் என்னும் பூஞ்சாணத்தால் 
உண்டாகிறது. ல்நாய தாககிய 
இடலகளின் ஓரத்தில் 0.5 மி.மீ. - 
1 ச்ச.மீ. விடடம் சகாண்ட சிகப்பு 
புளளிகள காணப்படும். ்நா்ளடடவில் 
புளளிகளின் டமயப்பகுதி காயந்து 
உதிரந்து காணப்படும்.

4. தசர்்்ோஸ்்போரோ இஹலபபுளளி ் �ோய 
ச்சரலகாஸ்லபாரா காஸிப்பினா என்ற 

பூஞட்சயால் இந்த இடலப்புளளி ல்நாய 
ஏறபடுகிறது. முதலில் சிறிய வடட வடிவ 
சிவப்பு  நிறப் புளளிகள இடலகளின் 
லமறபரப்பில் லதான்றும். ல்நாய தீவிரமாகும் 

லபாது புளளிகள அ்ளவில் சபரிதாகி, ்சாம்பல் 
அல்லது சவண்டம நிற டமயப்பகுதியுடனும், 
சிவப்பு நிற ஓரஙகளுடன் காணப்படும். 
பாதிககப்படட இடலகள காயந்து விடும்.

 பயிரககழிவுகட்ள ல்சகரித்து அழிகக 
லவண்டும்.

 ஒரு கிலலா விடதககு சூலடாலமானாஸ் 
புளுர்சன்ஸ் அல்லது லபசில்லஸ் ்சப்டிலிஸ் 
ஆகியவறறில் ஏலதனும் ஒன்டற 10 கிராம் 
கலந்து விடத ல்நரத்தி ச்சயயலவண்டும்.

 ஏககருககு சடபுலகானல்ால் 25.9 இ.சி. 
200 மில்லி அல்லது புலராபிலகானல்ால் 
25 இ.  சி .  200 மில்லி அல்லது 
செக்லகானல்ால் 5 இ. சி. 200 மில்லி 

அல்லது குல்ளாலராதலானில் 75 டபிளயு. 
பி. 200 கிராம் அல்லது மாஙலகாச்சப் 75 
டபிளயு. பி. 400 கிராம் என்ற அ்ளவில் 
ஏலதனும் ஒரு பூஞ்சாணகசகால்லிடய 
விடதத்த 60, 90 மறறும் 120 - 
வது ்நாடகளில் ல்நாயின் தீவிரத்டதப் 
சபாறுத்து சதளிககலவண்டும்.

லமறகூறிய நிரவாக முடறகட்ளக 
டகயாண்டால் இடலப்புளளி ல்நாயகட்ளக 
கடடுப்படுத்தி பருத்தியில் ்நல்ல மகசூல் 
சபறலாம்.

கட்டுரையாளர்கள்:

ஜ�.இ்ராம்குமரார், ப.ர்வணுர்த்வன் மற்றும் ப. அருண்குமரார்  
பவளாணனம அறிவியல நினையம், தமிழ ்நாடு பவளாணனமப் ேலகனைககழகம், 

அருப்புகபகாடனை - 626 107. மினைஞ்சல: jramtnau@gmail.com 

இஹலபபுளளி ் �ோய்ளுக்்ோன நிர்வோ்  முஹை்ள
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கடந்்த மின்னே்தழுககரானே 
்வராசகர்களின் கருததுககள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊட�க் குழு
நிறுவனர் மற்றும் சிைபபோசிரிைர்

ஜசல்்வமு்ளி

வடிவஹமபபு
சகதி டிசசன்ஸ, 
7299210855

நிர்வோ் ஆசிரிைர்
மு.ஜ�்்ராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பைம ககாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதாடர்பு ககாள்ளலாம.

அன்புளளே ஆசிரிைருக்கு,

காரப்பலரட கம்சபனிகள தமிழகத்தில் காலூன்றி விடட நிடலயில் விவ்சாயம் 
சபாயத்து லபாக உழவுககு பலர முழுககு லபாடடு வரும் லவட்ளயில் இருககும் 
விவ்சாயிகளுககு ்நம்பிகடகயூடடி புதிய முடனப்லபாடு வயலில் இறஙகிட 
விவ்சாய வல்லுனரகளின் அரிய கருத்துககல்ளாடு கடடுடரகள, பயிரகளில்  ல்நாய 
தடுப்புமுடறகட்ள தாஙகி மாதமிருமுடற சவளிவரும் “அகரி ்சகதி” இதழ சதாடரந்திட 
விவ்சாய பணியாறறிட வாழத்துகள!

இடதயும் ச்சால்லத்தான் லவண்டும்... அறுசுடவ விருந்திடன ருசித்திடும் லபாது 
கறகள கடிபடடாற லபான்று எழுத்துப் பிடழகட்ள தவிரத்தால்  இன்னும் சிறப்பாகும். 
இதடன குறறசமன கருத லவண்டாம் . மறறபடி அ்சசு,வடிவடமப்பு,வண்ணம் சிறப்பு!

- ̀ `ச�ோழோ” புகசழந்தி, கரியமாணிககம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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கபார்டூன் ேழி வேளபாண்லம
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ஜசரா.ஹரிஹ்ன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

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

மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

்பரடப்்பாளர்:
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அனபுள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின கடநத மினனிதழகள் ்பல்கவறு தரப்பட்ட வாசகரகளிடம் 

பசனறு கசரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மினனிதழ துவங்கி 40 இதழகளள 
பவற்றிகரமாக கடநதுள்ளது. விவசாயம் இளணயதளம் மற்றும் விவசாயம் 
பசயலி துவங்கி ஆறு ஆணடு காலம் முடிநது ஏழாம் ஆணடில் அடி 
எடுத்து ளவத்திருக்கிக்றாம். பதாடரநது எங்களள கமம்்படுத்திக் பகாள்ள 
உறுதுளணயாய் உள்ள வாசகரகள் மற்றும் ்பயனாளரகளுக்கு �னறி. 
உங்களுளடய சநகதகங்களள எங்களின முகப்பக்கம் அல்லது மினனஞசல் 
அல்லது அளலக்பசி வாயிலாகவும் ககட்கலாம், சநகதகங்களுக்கு கவளாண 
வல்லு�ரகளிடம் ்பதில் ப்பற்று தீரவுகளள வழங்குகிக்றாம்.

ஒவபவாரு தமிழ மாதத்தின இரணடாம் மற்றும் �ானகாம் வார 
பவள்ளிகிழளம காளல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எங்களது 
இளணயதளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் பசயலியிலும் மினனிதளழ 
பவளியிடுகினக்றாம். எனகவ எங்களது பசயலிளய தரவி்றக்கம் பசய்து 
ளவத்திருநதால் அதுகவ உங்களுக்கு இதழ பவளியாவளதயும் மற்்ற 
கவளாணளம சாரநத பசய்திகளளயும் அறிவிபபில் காட்டும். இதனமூலம் 
நீங்கள் எளிதில் எங்களது மினனிதளழ ்படிக்க மற்றும் பின்பற்்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், கவளாண மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், க்பராசிரியரகளும், 
கவளாண பதாழில் முளனகவாரகளும் பதாடரநது அக்ரி சக்தி இதழுக்கு 
தங்களுளடய கருத்துக்கள், கட்டுளரகள் மற்றும் விளம்்பரங்களள வழங்கி 
எங்களள கமம்்படுத்திக்பகாள்ள உதவுமாறு ககட்டுக்பகாள்கிக்றன.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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