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அ க் ரி ச க் தி  வி வ ச ா ய ம் 
சசயலியின் சார்பில் விவசாயத்தினை 
மேம்்படுத்திட என்ை சசயயலாம் என்று 
ஒவசவாருவரின் கருத்துக்கனையும் வாங்கி 
ச்பாதுேக்களினடமய சகாண்டு மசர்க்கும் 
்பணினய கருத்துக்கைம் என்்ற ்பகுதியின் மூலம் 
விவசாயம் இனையத்்தைம் சசயது வருகி்றது. 
ச்தாழில்துன்ற, விவசாயத்துன்ற, ்பல்துன்ற 
ஊடகங்களில் ்பணிபுரிமவார், ஆசிரியர், 
ம்பராசிரியர்கள் , ோைவர்கள் எை எல்லா ்தரப்பு 
ோைவர்களின் கருத்துக்கனையும் நாங்கள் 
்பதிப்பிக்க உள்மைாம் அ்தைடிப்்பனடயில் 
இந்த  இ்தழின் மநர்காைல் திரு.ஏ.மே.
்பாலசுப்பிரேணியம், மேலாண் இயக்குநர், 
Aigilx Health அவர்களின் மநர்காைல்...

இநதியா பூமகாை அடிப்்பனடயில் 
மிகச்சி்றப்்பாை கால நினலயில் உள்ை நாடு. 
வருடம் முழுதும் எல்லாக் காலங்களிலும் 

விவசாயத் த�ாழில் 
சிக்கல்்களும், வாய்ப்பு்களும்!! 

கருத்துககளம்

சரியும் விவசாயம், 
எப்படி சரி 

சசயயலாம் ச�ாடர் 

01

ஏ.ஜே.்பாலசுபபிரமணியம்
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நம்ோல் ்பல்மவறு ்பயிர்கனை உற்பத்தி 
சசயதிட முடியும் என்்பது மிகப்ச்பரிய வாயப்பு, 
ஆைால் நனடமுன்றயில் விவசாயத்தில் 
விவச ாயிகளுக்கு  ச ரிய ாை  வினல 
கினடக்கவில்னல, விவசாய ஊழியர்களுக்குச் 
சரியாை ஊதியமும் கினடக்கவில்னல 
என்்ப்தால் கடந்த ்தனலமுன்ற விவசாயிகள் 
்தங்கள் குழநன்தகனை விவசாயத்திறகுக் 
சகாண்டு வராேல் ்படிக்க னவத்து மவனலக்கு 
அனுப்பிவிடட்தால் ்தறம்பாது விவசாயம் ஒரு 
விரும்்பத்்தகா்த துன்றயாகப் ம்பாயவிடடது, 
இந்த  எண்ைத்தினை விடடு  ந ா ம் 
சவளிவரமவண்டும்

�ற்ஜ்பாத�ய பிரச்சிதைகள் 
நவீை ச்தாழில்நுட்பங்கள் இன்ைமும் ்பாேர 

விவசாயிகளுக்குச் சரியாை முன்றயில் சசன்று 
மசரவில்னல. உலகம் ்தறம்பாது எதிர்சகாள்ளும் 
பிரச்சினையில் மிக  முக்கியோைது 
்தண்ணீர் ்பற்றாக்குன்ற. விவசாயத்திறகு 
அதிகப்்படியாை ்தண்ணீர் ம்தனவப்்படுகி்றது. 
ஆழ்துனைக் கிைறு, கிைறு, ஆறு, ேனழ 
நீர் ம்பான்்றனவ மூலம் நாம் எதிர்்பார்க்கும் 
அைவிறகு நீர் கினடப்்பதில்னல என்்பது 
மிகப்ச்பரிய பிரச்சினை. இநதியாவில் நினல 
இப்்படியிருக்க இஸமரல் ம்பான்்ற நாடுகளில் 
்பானலவைத்தில் கூட விவசாயத்தினை சசயது 
சவளிநாடுகளுக்கு ஏறறுேதி சசயயும்ம்பாது 
அதிகோை வைங்கனைப் ச்பறறுள்ைை. நாமும் 
இதும்பான்று இருக்கும் வைங்கனை னவத்து 
விவசாயம் சசயவதில் சில முன்சைடுப்புகனைச் 

சசயவது மிக அவசியோகி்றது. இப்ம்பான்தய 
சூழ்நினலயில் விவசாயத்திறகுப் ச்பரிய 
மு்தலீடு சசயயமவண்டும் என்்ப்தால் 
ச ்ப ரி ய  நி று வ ை ங் க ள்  ே ட டு ம ே 
சசயல்்படுகின்்றை. இச்சூழ்நினலனயப் 
ம்பாக்கி புதிய ச்தாழில்முனைமவார்கள் புதிய 
மேலாண்னே உத்தினய விவசாயத்துன்றயில் 
அறிமுகப்்படுத்திமவண்டிய அவசியம் உள்ைது.

முக்கியபபிரச்தைகள்

1. உற்்பத்தித் திறதை அதிகரிக்கச் 
சசயவது 

சசயறனக உரத்தினை ்பயன்்படுத்தி 
விவச ா ய ம்  ச ச யயும் ம ்ப ாது  ந ே க்கு 
அதிகப்்படியாை உற்பத்தி கினடத்்தாலும் நிலம் 
வினரவில் முடங்கிப்ம்பாகும் அ்பாயம் உள்ைது, 
உற்பத்தியாகும் நிலம் மு்தறசகாண்டு, 
அன்த உண்ணும் ேனி்தர்கள் வனர 
அனைவரும் ்பாதிக்கப்்படுகி்றார்கள். ஆைால் 
அதிகப்்படியாை உற்பத்தி என்்ப்தால்்தான் 
அனைவரும் சசயறனக உரத்தினை மநாக்கிப் 
ம்பாகி்றார்கள், எைமவ சசயறனக உரத்தினை 
விட நஞ்சில்லா விவசாயம் மூலம் அதிக 
உற்பத்தித்தி்றன் ச்பருக்கும் ஆராயச்சிகள் 
மவகப்்படுத்்தமவண்டும்.

2. நஞ்சிலலா விவசாயத்தின் ்பரபத்ப 
அதிகரிப்பது

நஞ்சில்லா விவசாயம் சார்ந்த புதிய 
ச்தாழில் முன்சைடுப்புகளுக்கு நின்றய 
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ம்தனவ இருக்கின்்றை, நஞ்சில்லா விவசாயம் 
என்்பன்த ஒரு ச்தாழில் இயக்கோகச் 
சசய்தால் அ்தன் மூலம் விவசாயத்துன்றயில் 
்பல ச்தாழில் ச்பருகும், இந்த ச்தாழில் 
ச்பருக்கத்்தால் விவசாயத்துன்ற மேலும் 
விரிவனடயும். எைமவ இந்தத் ச்தாழில் 
ச்பருக்கம்்தான் நம்னே அடுத்்தகடடத்திறகு 
சகாண்டு சசல்லும். நம்முனடய இலக்கு, 
ச்பரிய அைவிலாை உற்பத்தினய, ச்பரிய 
்பரப்பில் மேறசகாள்ை முயறசிப்்பம்த, இவவாறு 
முயறசிக்கும்ம்பாது நவீை ச்தாழில்துன்ற 
கடடனேப்புகனை (Modern Industrial 
System) அந்தத் துன்றயில் சசயல்்படுத்்த 
மவண்டும். ஒரு ச்தாழில்துன்றயாகவும், 
ச்தாழில் இயக்கோகவும் சசயவம்த 
மிகப்ச்பரிய ்பலம்.

விவசாயத்துன்றனய ஒரு ச்தாழில் 
இயக்கோக/ச்தாழில்துன்றயாக ோறறிட 

(அ்தாவது ச்பரிய அைவில்) சசயதிட என்ை 
ம்தனவ என்்பன்த நாம் முயறசித்து சசயல்்படுத்்த 
மவண்டும். ஒன்ன்றச் சசய்தால் அன்த எப்்படி 
ச்பரிய அைவில் சசயவது என்்பன்தயும் நாம் 
கவைத்தில் சகாள்ைமவண்டும். இதில் உள்ை 
சிக்கல்கமை நேக்காை வாயப்புகள்.

புதிய ச்தாழில்முனைமவார் ,  புதிய 
ஆராயச்சிகள், ்பாரம்்பரிய உத்திகள், 
நவீை ச்தாழில்நுட்பங்கள் விவசாயிகள் 
ஆகிமயார் ஒன்றினையும்ம்பாது அ்தன் 
்பலன் அதிகோகி்றது, எைமவ நஞ்சில்லா 
விவசாயத்தினை எப்்படி அனைவரும் 
ஒ ன் றி ன ை ந து  ச ச ய ல் ்ப டு த் தி 

்பன்ேடங்கு ஆக்குவது என்்பன்த நாம் 
முன்சைடுக்கமவண்டும். நவீை ச்தாழில்துன்ற 
கடடனேப்புகனைப் ்பயன்்படுத்தி நாம் 
நின்றய துன்றகனை ச்பருக்கியிருக்கிம்றாம், 
அ்தைாமல ச்பரும் ச்பாருைா்தாரத்தினை 
உருவாக்கமுடிகி்றது, அ்தன் வைர்ச்சினய 
நாம் கண்டிருக்கிம்றாம். உலகில் உள்ை 
அனைவரும் வாழ்க்னக ்தரத்தினை அதிகம் 
ச்பறறிருக்கி்றார்கள். நவீை ச்தாழில்துன்றயின் 
குன்றகனை ச்பரி்தாக்காேல், அக்குன்றகனை 
நீக்கி நவீை ச்தாழில்துன்ற கடடனேப்புகனை 
நாம் விவசாயத்தில் சகாண்டு சசல்வதும் 
மிகவும் அவசியம்.

  சவளிநாடுகளில் என்ை ோதிரியாை 
ச்தாழில்நுட்பங்கள் ்பயன்்படுத்்தப்்படடு 
வ ரு கி ன் ்ற ை ,  அ வ ற றி ன ை  எ ப் ்ப டி 
இநதியாவிறகுக் சகாண்டு வருவது? 
இநதியாவிறகுக் சகாண்டு வந்தாலும் 

கனடக்மகாடியில் உள்ை 
விவசாயிகளினடமய எப்்படி 
சகாண்டு ம்பாய மசர்ப்்பது, 
அ்தறகு  ம்தனவய ாை 
நி தி  ஆ ்த ா ர ங் க ன ை 
எப்்படி ச்பறுவது ம்பான்்ற 
ச வ ா ல் க ன ை  க ட க் க 
மவண்டும்.

சநத�மயமாக்கல
நேது ச்பாருடகனை, 

நேது ச்தாழில்நுட்பத்தினை 
விற்பனை சசயய நேக்கு 
ச ந ன ்த ே ய ே ா க் க ல் 
அ வ சி ய ே ா கி ்ற து , 
விவசாயப்ச்பாருடகனை 
உ ண் ன ே ய ா க ம வ 

சநன்தப்்படுத்துவதில் ்பல வி்தோை சிரேங்கள் 
இருக்கின்்றை. இப்ம்பான்தய சூழ்நினலயில் 
நேக்கு விவசாயப்ச்பாருடகள் கினடத்்தாலும் 
அது சநன்தனய அனடவ்தறகுள் ்பல்மவறு 
ோற்றங்கனை சநதிக்கி்றது, அது சரியாை 
முன்றயில் ்ப்தப்்படுத்்தாேல் சகாண்டு 
சசல்வது, விவசாயிகளுக்கு சரியாை 
வினல கினடக்காேல் இருப்்பது, சகாண்டு 
சசல்வதில் ஏற்படும் மச்தாரம் எை ்பல்தரப்்படட 
காரைங்கள், எைமவ இந்த சிக்கல்கனை 
கனைய சநன்தேயோக்கல் மிக அவசியம்.

அடுத்த வாரம் த்தாடர்வாம்...
- ஆசிரியர் குழு.
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குழந்�யின்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகினறீர்களா? 
அதி்க உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகினறீர்களா? 

உணவு மமைலாண்மை வழிமய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உங்கள் குழந்� தபறும் வாய்ப்்ப 
அதி்கரித்துத் �ருகினமைாம்!
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�மிழ்க தெண்கள்  
உணவு ொது்காப்புக குழுவின் 
புதிய வவளாண முயற்சி்கள்

புதிய யுகதிகள்

கடந்த சில ஆண்டுகைாக ்தமிழகத்தின் 
மகானவ ோவடடத்தில் இயங்கி வரும் ச்பண்கள் 
உைவு ்பாதுகாப்பு குழுவின் மவைாண் சார்ந்த 
விற்பனை ேறறும் ேதிப்புக்கூடடி விற்பனை 
சசயயும் புதிய மவைாண் முயறசிகள், ்தமிழகம் 
ேறறும் பி்ற ோநிலங்களில் சசயல்்படும் 
்பல சுய உ்தவிக்குழுக்கள், மவைாண் 
உற்பத்தியாைர் சங்கங்கள், கூடடு்றவு 
விற்பனை சங்கங்களின் சசயல்்பாடுகளுக்கு 
ஒரு முன்ோதிரியாக (Role Model) 
அனேநதுள்ைது.  ்தறம்பான்தய ச்பண்கள் 
உைவு ்பாதுகாப்பு குழுவின் (Women Food 

Security Groups) சசயல்்பாடுகனைப் ்பறறி 
நாம் ச்தரிநதுசகாள்வதுடன் அத்்தனகய 
சசயல்்பாடுகனை கிராே ேறறும் நகர்ப்பு்றங்களில் 
ச்பண்கனை ஒருங்கினைத்து சசயல்்படுத்தும் 
ம்பாது நேது மவைாண் சார்ந்த விற்பனை 
முயறசிகள் வாயிலாக ஒரு ச்பாருைா்தார 
முன்மைற்றத்ன்த ஏற்படச்சசயய முடியும் 
என்்பதில் சநம்தகம் இல்னல.

ச்பணகள் உணவு ்பாதுகாபபுக் 
குழுவின் புதிய ஜவளாண முயற்சிகள்

்தறம்பாது மகானவ ோவடடத்தில் உள்ை 
ச்பரியநாயக்கன்்பானையம் கிராேத்தில் 15 
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ச்பண்கள் இனைநது ச்பண்கள் உைவு 
்பாதுகாப்புக் குழுனவ ஏற்படுத்தி உள்ைைர்.  
இக்குழு உறுப்பிைர்கள் ச்பருவாரியாக 
சகாத்்தேல்லி ேறறும் சகாண்னடக்கடனல 
சாகு்படியில் ஈடு்படடு வருகின்்றைர்.  கடந்த 
்பல ஆண்டுகைாக மிகவும் குன்றந்த 
வினலக்கு இனடத்்தரகர்களிடம் ்தங்களின் 
வினைச்பாருடகனை விற்பனை சசயது 
வந்தைர்.  இ்தைால் மிகவும் குன்றந்த லா்பம் 
ச்பறறு வந்தைர்.  சமீ்ப காலத்தில் ஒரு குழுவாக 
இனைநது, ்பயிறசிகள் ச்பறறு ்தங்களின் 
மவைாண் வினைச்பாருடகனை ேதிப்புக் 
கூடடி (Value added) விற்பனை சசயது 
வருகின்்றைர்.  மேலும் ்தங்கைது ேதிப்புக் 
கூடடிய மவைாண் வினைச்பாருடகனை 
ச்பாதுேக்களிடம் மநரடியாக விற்பனை 
சசயது அதிக வருோைம் ேறறும் லா்பம் ஈடடி 
வருகின்்றைர்.  முன்பு இனடத்்தரகர்கள் ேறறும் 
மவைாண் வணிகர்களிடம் சகாத்்தேல்லி ஒரு 
கிமலா ரூ.100க்கு விற்பனை சசய்தைர். 
்தறம்பா்தய சிறிய கடடுகைாக கடடு ஒரு 
கிமலாவிறகு ரூ.180 வனர அவர்கைால் 
விற்பனை சசயய முடிகி்றது.  மேலும் இ்தனை 
ேதிப்புக் கூடடி குறிப்்பாக சகாத்்தேல்லி 
ச்பாடியாக ோறறி சகாத்்தேல்லி காபி 
ச்பாடியாக விற்பனை சசயயும் ம்பாது 
கிமலாவிறகு ரூ.350 வனர கினடப்்ப்தாக 
ச்தரிவிக்கின்்றைர்.  

இ்தறகு ம்தனவப்்படும் இயநதிரங்கனை 
வாடனகக்கு எடுத்தும், சில ேதிப்புக் கூடடும் 
இயநதிரங்கனை அரசின் ோனியத்துடன் 
வினலக்கு வாங்கியும் ்தறம்பாது மவைாண் ேதிப்பு 
கூடடும் முயறசிகளில் ஈடு்படடு வருகின்்றைர்.  
்த ற ம ்ப ாது  சக ாண்னடக்கடனலனய 
ோவாகவும் ேதிப்பு கூடடி விற்பனை 
ச சயயும்  முயறசிகளிலும்  ஈடு ்படடு 
வருகின்்றைர். இத்்தனகய கிராேப்பு்ற குழு 
சசயல்்பாடுகளுக்கு மவைாண் ச்தாழில்நுட்ப 
மேலாண்னே முகனே (Agricultural 

Technology Management Agency) 
சார்பில் குழுக்கள் துவங்கவும் அவர்களுக்கு 
ம்தனவப்்படும் ச்தாழில்நுட்ப ்பயிறசிகள் 
வழங்கவும் உ்தவிகள் சசயயப்்படுகி்றது.  
இ்தறகு ஒரு மவைாண் குழுவிறகு ரூ.10,000 
வனர ஆத்ோ (ATMA) திடடத்தின் கீழ் நிதி 
வழங்கப்்படுகி்றது.  

இத்்தனகய விவசாய குழுக்களுக்கு 
அருகில் உள்ை மவைாண் கல்லூரிகள் ேறறும் 
மவைாண் அறிவியல் னேயங்களில் (KVK) 
ேதிப்பு கூடடும் ்பயிறசிகள் வழங்கப்்படும்.  
மேலும் ்தறம்பாது உைவுப் ச்பாருடகனை 
விவசாய குழுக்கள் உற்பத்தி சசயது 
சநன்தப்்படுத்துவ்தறகு ம்தனவப்்படும் இநதிய 
உைவு ்பாதுகாப்பு ேறறும் ்தர நிர்ைய 
ஆனையம் (Food Safety and Stan-
dards Authority of India) வழங்கும் 
சான்றி்தழ் ேறறும் ம்தனவப்்படும் உரிேம் ச்பறறு 
மநரடியாக ச்பாதுேக்களிடம் ்தங்களின் ேதிப்பு 
கூடடிய மவைாண் ச்பாருடகனை விற்பனை 
சசயயும் ஆக்கப்பூர்வோை முயறசிகள் 
மேறசகாள்ைப்்படடு வருகி்றது. 

இவவாறு கிராேப்பு்ற ச்பண் விவசாயிகள் 
ஒரு குழுவாக இனைநது ம்பாதிய ச்தாழில்நுட்ப 
்பயிறசிகள் ச்பறறு ்தங்கைது மவைாண் 
வினைச்பாருடகனை ேதிப்பு கூடடி மநரடியாக 
நுகர்மவார் ேறறும் ச்பாதுேக்களிடம் விற்பனை 
சசயயும் ம்பாது அதிக லா்பம் ச்பறுவதுடன் 
கிராேப்பு்றங்களில் புதிய மவனலவாயப்புகனை 
உருவாக்க முடியும் என்்பம்த உண்னே.

கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இனைப் பேராசிரியர், பவளாண் விரிவாக்கத் 
துனை, பவளாண் புலம், அண்ைாமனலப் 
ேல்கனலக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல: trajpravin@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 9486385423

சீ.கதிரரசன், ஆராய்ச்சி மாைவர், 
பவளாண் விரிவாக்கத் துனை,  
பவளாண் புலம், அண்ைாமனலப் 
ேல்கனலக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல: kathiresankathir66@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 8760305077
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அறுவடைககு பின் சார் 
த�ாழில்நுடெத்தின் முககியத்துவம்

த�ொழில்நுட்பம்

த� ோ டடக்கனல துன்றயாைது 
இநதிய மவைாண்னேயில் முக்கிய அங்கம் 
வகிக்கி்றது. உலக அைவில் இநதியா ்பழம் 
ேறறும் காயகறி உற்பத்தியில் 2-ஆம் 
இடத்தில் இருந்த ம்பாதிலும் அறுவனடக்கு 
பிநன்தய ச்தாழில் நுட்பங்கள் முன்றயாக 
கனடபிடிக்கா்த காரைத்திைால் நேது நாடடில் 
அறுவனடயாை ்பழம் ேறறும் காயகறிகள் 
சோத்்த உற்பத்திக்கும், கினடக்கப்ச்பறும் 
அைவுக்கும் நின்றய இனடசவளி உள்ைை.  
மிகச்சிறிய அைமவ ்பழங்கள் ேறறும் 
காயகறிகள் (17%) ்ப்தப்்படுத்்தப்்படுகி்றது.  
மேலும் ஏறறுேதியாைது ேற்ற நாடுகனை 
ஒப்பிடும் ம்பாது மிக குன்றந்த அைவில் 
்பழங்கள் (0.5%) ேறறும் காயகறிகள் 
(1.7%) சசயயப்்படுகி்றது. அறுவனடக்குபின் 

ஏற்படுகின்்ற இழப்புகள் 20-60 ச்தவீ்தம் 
வனர ஆகி்றது. மேலும் குறிப்்பாக ்பழங்கள் 
ேறறும் காயகறிகளில் 10 - 15% வனர 
சுருங்கி ேறறும்  அழுகி சநன்தயில் 
விற்பனை ேதிப்ன்ப குன்றத்து விடுவம்தாடு 
வாடிக்னகயாைர்கள் அ்தனை வாங்காேல் 
வீைாகின்்றை.  

அறுவதடக்குபபின் ஏற்்படும் 
இழபபிகளின் �ன்தம மற்றும் காரணிகள் 

அறுவனடக்குப்பின் ஏற்படும் இழப்புகள் 
்தான் அறுவனட பின்சார் இழப்புகள் 
எைப்்படுகின்்றை .   இனவ மு்தலில் 
நிலத்தில் அறுவனடக்கு பின் மசமிக்கும் 
்பகுதி, ம்பாக்குவரத்தின் ம்பாது ேறறும் 
விற்பனையின் ம்பாது ஏற்படுகி்றது.  இ்தைால் 
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இ ய ற பி ய ல்  இ ழ ப் பு க ை ா ை 
தி சு  உ ன ட ந து  ம ்ப ா ்த ல் , 
இயநதிரங்களிைால் ஏற்படும் 
இழப்புகைாை ம்தாறகாயம் , 
ச வ ட டு ்ப டு ்த ல் ,  வி ர ச ல் 
விடு்தல்,  நுண்ணுயிர்கைால் 
ஏற்படும் ்பாதிப்பு ,  உடலியல் 
ோறு்பாடுகைாை சுவாசித்்தல், 
நி்றமிகள், அமிலங்கள் ேறறும் 
ந று ே ை த் தி ல்  ஏ ற ்ப டு ம் 
ோற்றங்கைாகும். இதும்பான்்ற 
்பாதிப்புகள் முன்றயாக அறுவனட 
சசயய ாேலும் ,  முன்றய ாை 
சானல ேறறும் ம்பாக்குவரத்து 
வசதியின்னேயும், முன்றயற்ற 
ச ந ன ்த ப் ்ப டு த் து ்த லு ம் 
ேறறும் மசமிக்க ம்பாதுோை 
வ ச தி யி ன் ன ே  ஆ கி ய 
காரைங்கைாகும். இவற்றால் அறுவனட 
பின்சார் இழப்புகள் ஏற்படுகி்றது.  இனவ 
்ப ழம்  ே றறும்  க ா யகளின் ்த ர த்ன்த 
்பாதிப்்பம்தாடு ேடடுேல்லாேல் அவறறின் 
ஊடடச்சத்துக்கனையும் ்பாதிக்கி்றது.  
மேலும் நாடடின் ச்பாருைா்தாரத்ன்த அதிக 
அைவில் ்பாதிக்கி்றது.

அறுவதட பின்சார் இழபபுகள் 
ஏற்்படும் இடஙகள் 

வினைநிலங்களில் (15 - 20 %)

சிப்்பம் கடடு்தலில் (15 - 20 %)

ம்பாக்குவரத்தில்  (30 - 40 %)

சநன்தப்்படுத்்தலில் (30 - 40 %) 
இழப்புகள் ஏற்படுகின்்றை. 

முதிர்ச்சி 
ம்தாடடப் ்பயிர்களின் முதிர்ச்சி உரிய 

்பயிருக்கும்,  ்பயனுக்கும் ்தகுந்தவாறு 
மவறு்படும்.  சில காயகள் பிஞ்சு நினலயிலும், 
சில ்பாதி முதிர்ந்த நினலயிலும் அறுவனடக்கு 
ஏற்றனவ.  ்பழங்கள் முதிர்ந்த நினலயிலும், 
சில அைவாகக் கனிந்த நினலயிலும் 
ேற்றனவ முழுவதும் கலந்த நினலயிலும் 
அறுவனடக்கு உகந்தனவ.

அறுவனட  முன்றய ாகவும் ,  ஏ ற ்ற 
காலத்தில் சநன்தகளின் ச்தானலவுக்கு 
ஏற்றவாறும் இருக்க மவண்டும். காயகளும் 
க னி க ளு ம்  அ று வ ன ட யி ன்  ம ்ப ா து 

அடி்படாேல் காயமேதுமின்றி அறுவனட 
சசயயப்்படுவ்தால் ம்பாக்குவரத்திலும், 
மசமிப்பு கிடங்கிலும் இழப்பு குன்றவாக 
இருக்கும்.

முதிர்ச்சி கனிக்குக் கனி, காயக்கு 
காய மவறு்படும்.  வானழக் கனிக்கு 
உரிய காயகள் முழுவதும் முதிர்நது 
முறறும் நினல முதிர்ச்சியாகும்.  திராடனச 
சகாடியிமலமய ்பழுத்்த நினலயில் அறுவனட 
சசயய மவண்டும். இக்கனி அறுவனடக்கும் 
புன்பு கனிவதில்னல.  ோவில் ேரத்தில் 
கனிவு கூடாது.  ேரத்தில் ோங்கனிகள் 
ம்தான்றுவது அறுவனடக்கு உரிய காலத்ன்த 
அறிவிப்்ப்தாகும். 

க னி க ளி ல்  உ ரி ய  மு தி ர் ச் சி யி ல் 
அறுவனட சசயவ்தன் மூலம் கனியின் 
உயரிய ்தரம், மசமிப்பு காலத்ன்த நீடடல், 
வணிகத்தில் நல்ல வினல, கவர்ச்சி மிகு 
ம்தாற்றம் ம்பான்்ற சி்றப்பியல்புகனை 
சகாண்டுள்ைது.  முதிர்ச்சி ச்ப்றா்த கனிகள் 
அைவில் சிறுத்தும் வண்ைம் சி்றப்்பாக 
அனேயாேலும் சுனவ குன்றியும், ம்தால் 
்தடிேைாகவும், தீய ேைத்துடன், சவம்பி, 
கசப்புடன் விைங்குகின்்றை. இவறறின் 
வினைவாக ்பயனீடடாைனர கவராது.  
விற்பனைக்கு வாயப்பு குன்றயும்.

கனிகள் முதிர்ச்சி 
முதிர்ச்சி நினலக் கனிகளின் அைவு 

மவறு்பாடு ச்பரும்்பாலாை கனிகளில் வண்ை 
மவறு்பாடு, திரடசி நினல ஆகியவற்றால் 
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அறியலாம். இ்தனை பூப்பு காலத்தினின்று 
கைக்கிடடு  முதிர்ச்சி  க ாலத்ன்தக் 
கைக்கிடலாம்.  அறிவியல் முன்றகைாை 
வண்ைப்்படங்கள் கனியின் ்தனசயின் 
சேன்னேனய அைவிடும் உடபுகுோனி, 
அமயாடின் மசா்தனை, சர்க்கனர-அமில 
விகி்தம் ஆகிய முன்றகளும் ்பயன்்பட 
வல்லனவ.

காயகறிகளில முதிர்ச்சி
காயகறிகளில் முதிர்ச்சி உனடய ்பயிருக்கு 

்தக்கவாறு அனேயும்.  ச்பரும்்பாலாை 
காயகறிகள் பிஞ்சாகவும், முதிரா 
இைம் நினலயிலும் உடசகாள்ை 
ஏற்றனவ.  சில முதிர்நதும் அைவாகப் 
்பழுத்்த நினலயிலும் அறுவனடக்கு 
ஏற்றனவ.

முன் குளிர்வித்�ல 
முன் குளிர்வித்்தல் என்்பது 

அறுவனட  ச ச ய ்த  மவை ாண் 
ேறறும் ம்தாடடக்கனல ்பயிர்களின் 
சவப்்பத்ன்த ம்பாக்குவ்தாகும் .  
சவப்்பத்ன்த குன்றப்்ப்தால் வினை 
ச்பாருடகனை மச்தேனடயாேல் 
நீண்ட நாடகள் ்பாதுகாக்கலாம்.  
முன் குளிர்வித்்தலின் மூலம் வயல் சவப்்பம், 
மூச்சுயர்்தல் வி்தம், ்பழுக்க னவத்்தல் வி்தம், 
ஈரப்்ப்த இழப்பு ேறறும் எத்்தலின் உற்பத்தி 
ம்பான்்றவறன்ற குன்றக்கி்றது.

முன்குளிர்வித்்தல்  முன்றய ாைது 
வினைப்ச்பாருடகளின் இயறனகத்்தன்னே, 
வினைப்ச்பாருடகளின் ேதிப்பு ,  ்தரம் , 
வினைச்பாருடகளின் சவப்்ப ்பரிோற்றத்தின் 
்பண்புகள், மேற்பரப்புக்கும் கை அைவிறகும் 
உ ள் ை  வி கி ்த ம்  ம ்ப ா ன் ்ற வ ற றி ன் 
அடிப்்பனடயில் முன்குளிர்வித்்தல் முன்ற 
ம்தர்நச்தடுக்கப்்படுகி்றது.

முன்குளிர்வித்�ல முதறகள்

1. அதற குளிர்வித்�ல 
இந்த முன்றயில் வினைப்ச்பாருடகனை 

மிகவும்  எளிய  முன்றயில்  ம சமி ப் பு 
கிடங்குகளில் னவப்்பது ஆகும்.  இந்த 
முன்றயில் வினைப்ச்பாருடகனை நீண்ட 
நாடகளுக்கு மசமித்து னவக்கலாம் .  
அன்ற குளிர்வித்்தல் முன்றயில் அனைத்து 
அன்றகளும் குளிர்சா்தை வசதினய சகாண்டு 

இருக்க மவண்டும்.  இம்முன்றயில் விசிறி 
மூலம் குளிர்காறறு சசலுத்்தப்்படுகி்றது.

2. நீர் குளிர்வித்�ல
இந்த முன்றயில் நீனர ச்தளித்்தல் 

அல்லது மூழ்கனவத்்தல் ம்பான்்ற முன்றகளில் 
வினைப்ச்பாருடகள் குளிர்விக்கப்்படுகி்றது. 
மேறகண்ட முன்றகளில் சவள்ைப்ச்பருக்கு 
மூலம் குளிர்வித்்தல் முன்ற மிகவும் 
தி்றனே மிகுந்த்தாகும்.  இம்முன்றயில், 
குளிர்நீர் வினைச்பாருடகளின் மேற்பரப்பில் 

மவகோகவும் சீராகவும் சசலுத்்தப்்படுகி்றது.

3. சவற்றிட குளிர்வித்�ல
இம்முன்றயில் சவறறிட அன்றயில் 

நீராைது குன்றந்த அழுத்்தத்தின் மூலம் 
வினைப்ச்பாருடகளின் மீது அன்ற்ப்தைப் 
ச்பாருைாக சசயல்்படுகி்றது.  நீராைது 
வினைச்பாருடகளிலிருநது நீராவியாக 
சவளிமயறுகி்றது.  இச்சசயலில் உள்ளுன்ற 
சவப்்பத்தின் காரைோக வினைப்ச்பாருடகள் 
குளிர்விக்கப்்படுகி்றது.

4. முடுக்கு காற்று குளிர்வித்�ல 
மு டு க் கு  க ா ற று  கு ளி ர் வி த் ்த ல் 

அன்றயாைது ,  அடனடப்  ்பலனககள் 
அடுக்குகள் மூலம் எளிய கடடனேப்புகள் 
கடடப்்படுகி்றது.  இரண்டு அடுக்குப் 
்பலனககளுக்கு இனடப்்படட இனடசவளினய 
ம ேலுன்ற  மூலம்  மூட ப் ்ப டடுள்ைது . 
சி றி ய  ச வ ளி ம ய ற ்ற  வி சி றி  ஒ ரு 
முனைப்்பகுதியில் னவக்கப்்படடுள்ைது.  
இ்தன் மூலம் மூடிய அன்றயிலிருநது 
க ா றறு  சவளிமயற்ற ப் ்படுவ்த ாை ால் 
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கட்டுரையாளரகள்:

சி. சஙகர், மு. உமா மரகஸ்வரி மற்றும் ரே. ராோஙகம். 
த�ோட்டக்கலை ்கல்லூரி மற்றும் ஆரோய்ச்சி நிலையம், பெரியகுளம் - 625 604. 

மின்னஞ்சல்: umavalarmathi987@gmail.com 

அழுத்்தம் குன்றநது வினைப்ச்பாருடகள் 
குளிர்விக்கப்்படுகி்றது.

�ரம்பிரித்�ல
சு த் ்த ம்  ச ச ய ய ப் ்ப ட ட 

வினைப்ச்பாருடகனை வணிக ேதிப்பு 
ேறறும் ேற்ற உ்பமயாகத்தின் அடிப்்பனடயில் 
்பல்மவறு ்பகுதிகைாக பிரித்்தலுக்கு ்தரம் 
பிரித்்தல் எைப்்படும்.  வடிவம், உருவ 
அைவு, நி்றம், ்பழுத்்தல் ்தன்னே ம்பான்்ற 
மு்தல்நினலப் ்பண்புகள் மூலம் ்பழங்கள் 
ேறறும்  க ாயகறிகனை ்த ரவாரியாக 
வனகப்்படுத்்தப்்படுகி்றது.  மிகவும் ்பழுத்்த 
்பழம் அல்லது மிகவும் முதிர்ச்சியனடந்த 
காயகறிகனை ேக்கள் உடசகாள்வ்தறகு 
்பயன்்படுத்்தப்்படுவதில்னல.  இவறறில் சில 
்ப்தன்சசய ச்பாருடகள் உற்பத்தி சசயய 
அல்லது கால்நனட விலங்கிைங்களுக்கு 
தீவைோகவும் ்பயன்்படுத்்தப்்படுகி்றது.

குளிர் ஜசமிபபு
ச்பருகி வரும் ேக்கள் ச்தானகயின் 

உைவுத் ம்தனவக்கு ஏற்ப ஆண்டு முழுதும் 
கனிகனையும், காயகறிகனையும் கினடக்கச் 
சசயயும் ச்பாருடடு மேறசகாள்ைப்்படும் 
முனைப்புகளில் குளிர்ச்மசமிப்பு ஒரு வழியாகும். 

குளிர்  ம சமிப்பின் மூலமந ாக்கம் 
அ று வ ன ட க்  க ா ல ங் க ளி ல்  ே லி ந து 
குவியும் காயகறிகனையும் மசமித்து, 

அறுவனடக்கு பின்பு வரும் ்பற்றாக்குன்றக் 
க ா ல த்தில்  அவறன்றக்  கினடக்க ச் 
சசயவம்தயாகும்.  சநடுங்காலநச்தாடடுக் 
கனிகனையும், காயகறிகனையும் உலர்த்தி 
வற்றல்கைாகவும், உப்பிடடுப் ்ப்தப்்படுத்தியும், 
ம்தனில் ஊ்றனவத்துப் ்ப்தப்்படுத்தியும் 
நம்ேவர்கள் ்பயன்்படுத்தி வருகின்்றைர்.  
அறிவியல் முயறசியும் புத்்தாயவுகளும் 
ம்தான்றிய இநநாளில் சசயறனக வழியில் 
காயகனையும் கனிகனையும் குளிர்ந்த 
சவப்்பச்சூழ்நினலயில் மசமித்துப் ்பயன்ச்ப்ற 
முடியும்.  இ்தைால் ஆண்டு முழுவதும் 
காயகறித் ம்தனவனய ஈடு சசயவது இயலும்.

ம ்த ா ட ட க் க ன ல யி ல்  க னி க ள் , 
க ா ய க றி க ள்  மு ன ்ற ய ா க வு ம் , 
சசம்னேயாகவும், வைர்வ்தறகும் வருவாய 
ச்ப்றவும் குளிர்ச்மசமிப்பு இன்றியனேயாத் 
ம்தனவயாகி விடடது.  ச்பாருைா்தார 
வைர்ச்சியும், உறுதியும் ச்பற்ற, ச்பறறு வரும் 
நாடுகள் குளிர்ச்மசமிப்பு அனேப்புகனை 
அதிகரித்துள்ைை.  எளிதில் அழுகும் நினல 
சகாண்ட கனிகனையும் காயகறிகனையும் 
குளிர்மசமிப்பு வாயிலாகக் காப்்ப்தால் 
விற்பனைக்கும், ஏற்ற ்பயனுக்கும் சூழ்நினல 
உருவாவம்தாடு, வினல மவறு்பாடுகனைக் 
கடடுவடுத்துவதும் இயலும்.  சோத்்தத்தில் 
உற ்பத்திய ாைரும் ,  ்ப யனீடட ாைரும் 
குளிர்ச்மசமிப்்பால் ்பயன் ச்பறுகின்்றைர்.
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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மக்காசவசாளப் ெயிடைத் �ாககும் 
ெடைப்புழு வமலாணடம முடை்கள்

பூச்சி மேலொண்ே

இயறனகக்கு ோ்றாக விவசாயத்தில் 
அ தி க ே ா ை  அ ை வி ல்  இ ர ச ா ய ை ப் 
பூச்சிக்சகால்லிகனைப் ்பயன்்படுத்துவ்தால் 
ந ன் ன ே  ச ச ய யு ம்  பூ ச் சி க ள் 
அழிக்கப்்படுவ்தாலும், ஒமர ்பயினர அதிக 
்பரப்பில் ்பயிரிடுவ்தாலும், ோறறுப் ்பயிர் 
சசயயா்த்தாலும் தீனே சசயயும் பூச்சிகள் 
ேறறும் மநாயகள் அதிக அைவில் ்பரவி 
்பயிர்கனை மிகுதியாக மச்தப்்படுத்துகின்்றை. 

இந்த வனகயில் சமீ்பத்தில் ேக்காச்மசாைப் 
்பயினரத் ்தாக்கி ்பாதிப்ன்ப உண்டாக்கும் 
புதிய வனக அநநிய நாடடுப் பூச்சியாை 
ேக்காச்மசாைப் ்பனடப்புழுவின் ்தாக்கு்தல் 
கர்நாடக ோநிலத்தில் சிவமுகா ்பகுதியில் 
மே ோ்தம் 2018 மு்தல் முன்றயாக 
கண்டறியப்்படடது. அ்தன் ச்தாடர்ச்சியாக 
இவவனக புழுக்களின் ்தாக்கு்தல் ஆகஸட 
ோ்தம் 2018-ல் திருச்சி, நாேக்கல், கரூர், 
அரியலூர், ச்பரம்்பலூர், திண்டுக்கல், 
விழுப்புரம் மசலம், ்தர்ேபுரி, கிருஷைகிரி, 

மகானவ, திருசநல்மவலி, ்தஞ்சாவூர், ம்தனி 
ேறறும் ேதுனர ஆகிய ோவடடங்களில் 
்பயிரிடப்்படடுள்ை ேக்காச்மசாைத்தில் 
ச்பருேைவு ேகசூல் இழப்ன்ப ஏற்படுத்தி 
வருகி்றது. 

ேக்காச்மசாைப் ்பனடப்புழு அசேரிக்கா 
கண்டத்தில் உள்ை சிலி, அர்சேண்டிைா 
ேறறும் கைடா நாடுகனை பி்றப்பிடோக 
சகாண்டது. அ்தன் பின் 2016-ஆம் ஆண்டில் 
ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் உள்ை னநஜீரியா 
நாடடில் கண்டறியப்்படடு, மேலும் 30-க்கும் 
மேற்படட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் தீவிரோக 
்பரவி ்பாதிப்ன்ப உண்டாக்கியுள்ைது. 

�ாக்கும் ்பயிர்கள்
இந்த ்பனடப்புழுவாைது ேக்காச்மசாைம் 

ேடடுேன்றி, சநல், கரும்பு, மசாைம், இனிப்பு 
ேக்காச்மசாைம், புல்வனக ்பயிர்கள், ்பருத்தி, 
சிறு்தானியங்கள், நிலக்கடனல, புனகயினல 
ம்பான்்ற 80 வனகயாை ்பயிர்கனை 
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மச்தப்்படுத்்தக் கூடியது.  ஆனகயால் 
இப்பூச்சியின் வாழ்க்னகச் சுழறசி, ்தாக்கப்்படும் 
முன்றகள், ்பாதிப்புகள் ேறறும் மேலாண்னே 
ஆகிவறன்ற ்பறறி அறிநது சகாள்வது மிகவும் 
அவசியோகும். 

வாழக்தகச் சுழற்சி:
்தட்பசவப்்ப நினல சராசரியாக 28 

சசன்டிகிமரட இருக்கும்ம்பாது ்பனடப்புழு 30 
நாடகளில் அ்தன் வாழ்னகச் சுழறசினய நின்றவு 
சசயயும். குளிர் காலத்தில் சவப்்பம் குன்றவாக 
இருக்கும்ச்பாழுது 80 மு்தல் 90 நாடகளில் 
வாழ்க்னக சுழறசி நின்றவு சசயயும். சா்தகோை 
சூழல் உள்ை ்பகுதிகளில் ேக்காச்மசாைப் 
்பனடப்புழுக்களின் ்தாக்கு்தல் ஆண்டு 
முழுவதும் ச்தாடர்வ்தறகாை வாயப்புகள் 
அதிகம் உள்ைது. அதிக எண்ணிக்னகயில் 
இப்புழுக்கள் இருக்கும்ச்பாழுது, ஒரு 

இடத்தில் மச்தத்ன்த உண்டாக்கியபின், ேற்ற 
இடங்களுக்கு உைவு ம்தட ்பனட ்பனடயாச் 
சசல்வ்தால் இப்புழுக்கனை ்பனடப்புழுக்கள் 
என்று அனழக்கப்்படுகின்்றை. ேக்காச்மசாை 
்பனடப்புழுவின் வாழ்க்னகச் சுழறசியில் 
முடனட, புழு, கூடடுப்புழு ேறறும் அநதுப்பூச்சி 
எை நான்கு ்பருவங்கள் உள்ைை.

முடதடப ்பருவம்:
முடனடகள் கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் 

முடனடயின் அடிப்்பகுதி ்தடனடயாகவும் 
மேற்பகுதி வனைநதும் காைப்்படும். ச்பண் 
அநதுப்பூச்சி முடனடகனை குவியலாக இடும். 
ஒரு குவியலில் 100 மு்தல் 200 முடனடகள் 
வனர இருக்கும். ச்பண் அநதுப்பூச்சியாைது, 
அ்தன் வாழ்நாளில் 800 மு்தல் 1500 
முடனடகள் வனர இடும். 2-3 நாடகளில் 
முடனடகள் ச்பாரித்து மு்தல் நினல புழுக்கள் 
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சவளியில் வரும். 

புழுப ்பருவம்
்ப ன ட ப் பு ழு  ஆ று 

புழுநினலகனைக் சகாண்டது. 
இைம்புழுப்்பருவம் கருப்புத் 
்தனலயுடன் ்பச்னச நி்றத்தில் 
காைப்்படும். மு்தல் மூன்று 
நினலகளில் புழுவின் மேற்பகுதி 
்பழுப்பு நி்றோகவும் ஓரங்களில் 
சவள்னை நி்ற  மக ாடுகள் 
ம்தான்்ற ஆரம்பிக்ககும். புழுவின் 
நான்கு மு்தல் ஆறு நினலகளில் 
்தனல சசம்புழப்பு நி்றோகவும் சவண்ணி்ற 
மகாடுகள் உடலில் ஓரத்திலும் மேறபு்றத்்தலும் 
ச்தன்்படும். ஆ்றாம் நினலயிலுள்ை புழுவின் 
்தனலப்்பகுதியில் ்தனலகீழ் Y வடிவ சவண்ணி்ற 
மகாடு இருக்கும். இந்த சவண்ணி்ற மகாடு 
ேற்ற புழுக்களில் இருநது இவறன்ற மவறு 
்படுத்்த உ்தவுகி்றது. 

புழுவின் கனடசி வயிறறுப் ்பகுதியின் 
மேல்்பரப்பில் சதுர வடிவ நான்கு கருநி்ற 
புள்ளிகள் காைப்்படும். ச்பாதுவாக புழுப்்பருவம் 
14-21 நாடகள் இருக்கும். புழுக்கள் சவயில் 

அதிகோக இருக்கும்ம்பாது இனலகளின் 
அடிப்்பகுதியில் சசன்று ேன்றநதுசகாண்டு 
்பாதிப்ன்ப உண்டாக்கும். மேலும் இவவனக 
ேக்காச்மசாைப் ்பனடப்புழுக்கள் ஒன்ன்ற 
ஒன்று ்தாக்கி உைவாக உண்ணும் ்தன்னே 
சகாண்டது.

கூடடுபபுழு
்பனடப்புழு ச்பரும்்பாலும் ேண்ணில 

2-8 சச.மீ ஆழத்தில் கூடடுப்புழுவாக 
ோறுகின்்றது. ேண் மிகவும் கடிைோக 
இருந்தால் இனலச்சருகுகனை ஒன்்றாக்கி 
ேண்ணின் மேறபுரத்தில் கூடடுப்புழுவாக 
ோறும். கூடடுப் புழுக்கள் சசம்்பழுப்பு நி்றத்தில் 
இருக்கும். ச்பாதுவாக கூடடு்பபுழு ்பருவம் 
12-14 நாடகள் சகாண்டது. 

அநதுபபூச்சி
ஆண் அநதுப்பூச்சியின் முன் இ்றக்னக 

சாம்்பல் ேறறும் ்பழுப்பு நி்றத்தில் நுனி ேறறும் 
ேத்திய ்பகுதியில் முக்மகாை வடிவத்தில் 
சவண்ணி்றப் புள்ளிகளுடன் இருக்கும். 
ச்பண் அநதுப்பூச்சியின் முன் இ்றக்னககளில் 
முக்மகாை வடிவில் சவண்ணி்ற புள்ளிகள் 

17பதிப்பு-2 | இதழ் - 8 | 10-09-2021 | ஆவணி 2



ச்தன்்படாது. இனவ ோனல மநரத்தில் மிகவும் 
சுறுசுறுப்்பாக இயங்கும். மு்தல் 4-5 நாடகள் 
அதிக முடனடகனை இடும். சுோர் 3 வார 
காலம் வனர முடனடகனை இடும். ்தாய 
அநது்பபூச்சியின் சராசரி வாழ்நாள் 12-14 
நாடகள் ஆகும். ச்பண் அநதுபூச்சியாைது 
நன்்றாக ்ப்றக்கும் தி்றனுள்ைது. காறறின் 
மவகத்திறகு ஏற்பவும் காறறின் தினசயிமலயும் 
கிடடத்்தடட ்தைது ஒரு வாழ்க்னக சுழறசியில் 
குன்றந்தது 480-1500 கி.மீ. வனர ்ப்றநது 
சசன்று புதிய இடங்களுக்கு ்பரவும் ்தன்னே 
சகாண்டது. 

்பாதிபபு அறிகுறிகள்
ேக்காச்மசாைப் ்பயிரின் இைம் இனலகளின் 

அடிப்்பகுதியில் முடனடக் குவியல்கள் 
காைப்்படும். ச்பண் அநதுப்பூச்சியின் 
எண்ணிக்னக அதிகோக இருக்கும்ச்பாழுது, 
கனைச் சசடிகளிலும் முடனடகனை இடும்.

 முடனடயிலிருநது சவளிவரும் 
புழுக்கள் இனலகளின் அடிப்்பகுதியில் 
சுரண்டி மச்தத்ன்த உண்டாக்கும். மச்தத்்தால் 
இனலகள் ்பச்னசயம் இழநது சவண்னேயாக 
காைப்்படும்.

 இைம்புழுக்கள் நூலினழகனை 
உருவாக்கி அ்தன் மூலம் காறறின் தினசயில் 
ஒரு சசடியிலிருநது ேறச்றாரு சசடிக்கு ்பரவும் 
்தன்னேயுனடயது.

 மூன்று மு்தல் ஆ்றாம் நினலயிலுள்ை 
்பனடப்புழுக்கள் இைம் ேக்காச்மசாைப் 
்பயிர்களின் இனலகனையும் முதிர்ந்த 
்பயிர்களின் கதிர்கனையும் ்தாக்குகின்்றை. 

 இவவனக ்பனடப்புழுக்கள் இரவு 

மநரத்தில் ்பயிர்கனை அதிகோக மச்தப்்படுத்தும். 
இ்தைால் இனலகள் விரிவனடயும்ச்பாழுது 
வரினசயாக துனைகள் ச்தன்்படும்.

 கதி ர்  உருவ ாை்தறகு ப்  பின் 
்பனட ப் புழுக்கள்  கதிரின்  மேலுள்ை 
உ ன ்ற க ன ை யு ம் ,  க தி ர் க ன ை யு ம் 
மச்தப்்படுத்துகின்்றை.

ஒருஙகிதணந� ்பயிர் ்பாதுகாபபு 
ஜமலாணதம:

 ேக்காச்மசாைம் வின்தப்்ப்தறகு முன் 
மகானட உழவு சசயவது அவசியம்.

 வின்தப்்ப்தறகு முன் ேண்ணில் 
மவப்்பம்புண்ைாக்கு ஒரு செக்டருக்கு 250 
கிமலா இட மவண்டும்.

 உழவர்கள் அனைவரும் சரியாை 
்பருவத்தில் ஒமர சேயம் ேக்காச்மசாைம் 
வின்தக்க மவண்டும். 

 ேக்காச்மசாை வயலில் 3 மு்தல் 4 வரினச 
வனர வயனலச் சுறறிலும் வரப்பு ்பயிராக 
்தடனடப் ்பயினர நடவு சசயவ்தன் மூலம் வயலில் 
காைப்்படும் நன்னே சசயயும் பூச்சிகைாை 
ச்பாறி வண்டுகள், ்தனர வண்டுகள் ேறறும் 
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ர�ாம்னிக் மர�ாஜ், ப�ோழில்நுடெ வல்லுநர் (ெயிர் ெோது்கோப்பு),  
ஐசிஏஆர் - தவளோண் அறிவியல் லமயம், வோலி்கண்்டபுரம், பெரம்ெலூர் மோவட்டம். 

ல்கதெசி எண்:  8754346473

கட்டுரையாளர:

நன்னே சசயயும் ஒடடுண்ணிகள் ம்பான்்ற 
இயறனக எதிரிகளின் எண்ணிக்னகனய 
அதிகரித்து ்பனடப்புழுக்கனை அழிக்கலாம்.

 ே க் க ா ச் ம ச ா ை  வி ன ்த க ன ை 
வி ன ்த ப் ்ப ்த ற கு  மு ன்  இ ர ச ா ய ை 
பூச்சிக்சகால்லியாை சயயன்டிரனிலிபுமரால் 
19.8 ச்தம் + ன்தமயாமீ்தாக்சம் 19.8 ச்தம் 
@ 4 மில்லினய ஒரு கிமலா வின்தயுடன் 
வின்த மநர்த்தி சசயய மவண்டும். இவவாறு 
சசயயும்ம்பாது ேக்காச்மசாைப் ்பயினர 15 
நாள் வனர ்பனடப்புழு ்தாக்கு்தல் வருவன்த 
்தடுக்க முடியும்.

 ேக்காச்மசாைப் ்பயிரின் ஆரம்்ப 
வைர்ச்சிப் ்பருவத்தில் (30 நாடகள் வனர) 
ஏக்கருக்கு 10 என்்ற எண்ணிக்னகயில் ்ப்றனவ 
்தாங்கிகள் அ்தாவது T வடிவ குச்சிகனை 
னவக்க மவண்டும். 

 ஏக்கருக்கு 5 என்்ற அைவில் 
இைக்கவர்ச்சிப் ச்பாறினயப் ்பயன்்படுத்தி 
வயலில் உள்ை அனைத்து ஆண் பூச்சிகனைக் 
கவர்நது அழிக்கலாம். இ்தனை ேக்காச்மசாைம் 
நடவு சசயது 7 நாடகளுக்குள் னவப்்ப்தன் 

மூலம் ்தாய அநதுப்பூச்சி சசடிகளில் 
முடனடயிடும் முன் ச்பாறியில் கவரப்்படடு 
அழிக்கப்்படும். 

 ேக்காச்மசாைப் ்பனடப்புழுவின் 
முடனடக் குவியல் ேறறும் மு்தல் இரண்டாம் 
நினல இைம் புழுக்கனை னகயால் மசகரித்து 
நசுக்கு்தல் அல்லது ேண்சைண்சையில் 
இடு்தல் சி்றந்த கடடுப்்பாடனடத் ்தரும். 

  ஏ க் க ரு க் கு  ஒ ன் று  எ ன் ்ற 
எண்ணிக்னகயில் விைக்குப் ச்பாறினய 
னவத்து ஆண் ேறறும் ச்பண் அநதுப்பூச்சிகனை 
கவர்நது அழிக்கலாம்.

 நடவு சசயது 15 மு்தல் 20 நாள் வனர 
குமைாரன்டரானிலிப்மரால் 18.5 SC 4 மில்லி 
அல்லது ஃப்ளுச்பண்டனேடு 20 WG 5 
கிரானே 10 லிடடர் ்தண்ணீரில் கலநது 
ச்தளிக்க மவண்டும். 

 இரண்டாம் கடட நடவடிக்னகயாக 
்தாக்கு்தல் 35 மு்தல் 40 நாள்வனர 
ச்தன்்படடால் சேடானரசியம் என்னும் 
நன்னே சசயயும் பூஞ்சாைம் 10 லிடடர் 
்தண்ணீருக்கு 80 கிராம் அல்லது இராசயை 
பூச்சிக்சகால்லி ஸன்பனிடமடாரம் 5 மில்லி 
அல்லது இோசேக்டின் ச்பன்மசாமயட 4 
கிராம் அல்லது மநாவலூரான் 10 EC 15 
மில்லி இதில் ஏ்தாவது ஒன்றினை 10 லிடடர் 
்தண்ணீரில் கலநது ச்தளிக்க மவண்டும். 

 மூன்்றாம் கடட நடவடிக்னகயாக 
60 நாடகளுக்கு மேல் ஸன்பனிடமடாரம் 5 
மில்லி அல்லது இோசேக்டின் ச்பன்மசாமயட 
4 கிராம் அல்லது மநாவலூரான் 10 EC 15 
மில்லி இதில் ஏ்தாவது ஒன்றினை 10 லிடடர் 
்தண்ணீரில் கலநது ச்தளிக்க மவண்டும். 

மேறகண்ட ஒருங்கினைந்த ்பயிர் 
்பாதுகாப்பு முன்றகனை விவசாயிகள் 
மேறசகாண்டால் ேக்காச்மசாைப் ்பயிரில் 
்பனடப்புழுக்களின் ்தாக்கு்தனல முழுனேயாக 
கடடுப்்படுத்்தலாம்.
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1. உலக அளவில காயகறி மற்றும் ்பழஙகள் உற்்பத்தியில இநதியா எந� இடத்தில உள்ளது?

2. மக்காச்ஜசாள ்பதடபபுழு �ாக்கு�ல �மிழகத்தில மு�ன்மு�லில எந� வருடத்தில 
காணப்படடது?

3. சவந�யக்கீதர ்பயிரிட சரியாை ்படடம் எது?

4. �க்காளியில ஜவர் முடிச்சு ஜநாதய உணடாக்கும் நூற்புழுவின் ச்பயர் என்ை?

5. 10லி. சகாள்ளளவு சகாணட ஜடஙக் ச்பாருத்திய டஜரான், ஒரு ஏக்கருக்கு எத்�தை 
ஜடஙக் வீ�ம் சசயல்படுகிறது?

6. ஜகாதவ மாவடடத்தில உள்ள ச்பரியநாயக்கன்்பாதளயம் கிராமத்தில 15 ச்பணகள் 
இதணநது ஏற்்படுத்தி உள்ள ்பாதுகாபபு குழுவின் ச்பயர் என்ை?

7. அறுவதடக்கு பின்ைால சநத�ப்படுத்து�லில எத்�தை ச�வீ� இழபபுகள் ஏற்்படுகின்றை?

8. மக்காச்ஜசாள ்பதடபபுழுக்கதள கடடுப்பாடுத்� சரியாை வரபபுப்பயிர் ஒன்றிதை 
்பரிநதுதரக்கவும்.

9. சவந�யக்கீதர ஜவர் அழுகல ஜநாயிதை ஜமலணதம சசயய சரியாை ஒரு பூஞ்சாண 
சகாலலிதய கூறவும்.

10. மனி�மும் ஜவளாணதமயும் ச�ாடரின் ஆசிரியர் யார்?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்பாட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அக்ரிசக்தியின் ்பரிசுப ஜ்பாடடியில  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

ஜசா.கணணன்,  
தானிப்ோடி, திருவண்ைாமனல மாவடடம்.
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“மனி�மும் 
வவளாணடமயும்” 

ேனி�ம் பகுதி 1

எ ன் கி ்ற  வ ள் ளு வ  வ ா க் கி ன ை 
முன்னவத்து, உலசகங்கிலும் உள்ை “அக்ரி 
சக்தி” வாசகர்களுக்கு எைது அன்்பார்ந்த 
வைக்கங்கனை ச்தரிவித்துக்சகாண்டு, 
இக்கடடுனரனய ச்தாடங்குகின்ம்றன். 
நம்னே சுறறி நடக்கின்்ற நிகழ்வுகனையும், 
உலக நடப்பினை சசயதி்தாள்களில் 
வாசிக்கும்ச்பாழுதும், உலக இயக்கத்்தனில் 
ஏம்தா  ஒன்று குன்றநதுக்சகாண்மட 
வருகின்்றம்தா? என்கி்ற ஐயம் எைது 
ேைதில் அவவப்ம்பாது எழுந்த வண்ைமே 
இருக்கின்்றது. 

சமீ்பத்தில் என்னை சிந்தனையில் 
ஆழ்த்திய நிகழ்வுகனை சறம்ற மின்ைலாய 
காண்பிக்கவினைகிம்றன். இநதியைவில் 
்பார்த்ம்தாமேயாைால், அரியாைாவில் 
விவசாயிகள் மீது அரங்மகறிய வன்முன்ற, 
அஸ்ாம்-மிமசாரம் காவலர்களுக்கினடமய 
நடந்த மோ்தல், ஆநதிரா-ச்தலுங்காை நதி 
நீர் பிரச்சனை, உள்கடடனேப்பு மேம்்பாடு 

என்்ற ச்பயரில் இயறனக வைங்கனை 
்பாதிப்புக்குள்ைாக்கும் நடவடிக்னககள், 
்பாலியல் வன்சகாடுனேகள், அதிகரித்துவரும் 
சி்றார்களின் மீ்தாை குற்றவழக்குகள் எை 
சவவமவறு ்பரிோைங்களில் எண்ைற்ற 
பிரச்சனைகனை சநதித்து வருகின்்றது நம் 
்பார்த நாடு.

இதுமவ உலகைவில் ்பார்த்ம்தாமேயாைால், 
்பல நாடுகளுக்கினடமய ஏற்படுகின்்ற 
எல்னல  பி ர ச் சனைகள்  (குறிப் ்ப ாக 
இநதியா - சீைா விவகாரம்), மியான்ேரில் 
நிகழ்நது வரும் இராணுவ வன்முன்றகள், 
ஆப்கனிஸ்தானில் நிகழ்நதுவரும் ்ப்தற்றோை 
சூழல், அதிகரித்துவரும் அகதிகளின் 
எண்ணிக்னககள் (உ்தாரைத்திறகு, 
மியான்ேரின் மராஹிங்க்யா பிரிவிைர், 
ஈழத்்தமிழர்கள், ்பாலஸதீை ேக்கள்..), ேத்திய 
கிழக்காசியாவில் அவவப்ம்பாது ஏற்படும் 
்ப்தற்றநினல, ஆப்ரிக்காவின் அரசியல் 
குழப்்பநினல ேறறும் தீவிரவா்த வைர்ச்சி, 

“அறிவினான் ஆகுவ துண்டா பிறிதின்்நாய்
தன்்நாய்்பால் ் பாற்ாக் கடட”. - திருக்கு்ள் (315)
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வ ட ச க ா ரி ய ா வி ன் 
அணுஆயு்த மசா்தனை, 
வைர்ந்த நாடுகளின் 
இயறனகக்கு எதிராை 
வ ன் மு ன ்ற க ள் 
ே ற று ம்  சு ற று சூ ழ ல் 
வி வ க ா ர ங் க ளி ல் 
முரைாை முடிவுகள் 
எை எண்ணிப்்பார்த்்தால் 
்தனல சறறு மநரத்தில் 
பூமினயவிட மவகோக 
சு ழலுவது  ம ்ப ான்று 
ம்தான்றும்.

சரி, விடயத்திறகு வருமவாம். நான் 
மேமல குறிப்பிட அனைத்தும் ேனி்தர்கைால் 
உலகிறகு ஏற்படுத்்தப்்படட சூழ்நினலகமை 
அன்றி மவறுயாராலும் அல்ல. நான் முன்ம்ப 
குறிப்பிடடன்தப் ம்பால ஏம்தா ஒன்று 
குன்றநதுசகாண்மட வருகின்்றம்தா? 
என்்ற மகள்விக்கு ேனி்தமநயமே ்பதிலாக 
புலப்்படுகின்்றது. ச்தாடக்கத்தில் நான் 
மு ன் ன வ த் ்த  கு ்ற ளி ன ை  இ ங் ம க 
சிநதித்து்பார்க்க மவண்டுகிம்றன்.

“அறிவினான் ஆகுவ துண்டா பிறிதின்்நாய்
தன்்நாய்்பால் ் பாற்ாக் கடட”.

அறிவிைால் ச்பற்ற ்பயன், பி்றர் துயரத்ன்த 
்தன் துயராய கருதி உ்தவு்தமல, எை வள்ளுவ 
ச்பருோன் ஈராயிரம் ஆண்டுகள் முன்ைமர, 
ேனி்தமநயத்தின் உச்சத்ன்த இரண்மட 
அடிகளில் சசப்பியுள்ைார் .  அறிவியல் 
ச்தாழிறநுட்பங்களும்,  ச்பாருைா்தார 
ம ே ன் ன ே யு ம் ,  அ தி ந வீ ை த் து வ மு ம் 
ஏகம்பாக வைர்ச்சி அனடநதுள்ைது எை 
்தம்்படடம் அடித்துக்சகாள்ளும் இன்ன்றய 
சூழலில், அடிப்்பனட அறிவின் ்பயைாை 
ேனி்தமநயத்தினை இழநதுசகாண்மட 
வருகின்ம்றாம் என்்ப்தனை சிநதித்துப் 
்பார்க்கமவண்டிய ்தருைம் இது. 

ச ரி ,  ே னி ்த ம ந ய த் தி ற கு ம் 
மவைாண்னேக்கும் என்ை ச்தாடர்பு? ்தனலப்ன்ப 
மநாக்கி உங்கனை சகாண்டுசசல்வம்த எைது 
்தனலயாய கடனே. இன்ன்றய சூழலில் 
மவைாண்னே வணிகேயோக்கப்்படடு விடடது. 
இது காலத்தின் கடடாயம். ஆைால் ்பண்னடய 
்தமிழர்களின் காலத்தில் மவைாண்னே என்்ற 
சசால் உ்தவி, சகானட, விருநம்தாம்்பல் 
என்்ற ச்பாருடகளுடன் விவசாயத்ன்த 

குறித்்தது. இ்தறகாை காரைம், பி்றருக்கு 
உைவளிக்கும் சசயனல ேனி்தமநயத்தின் 
உச்ச்படச சசயலாக கருதியம்த. 

வள்ளுவமே இ்தனை சுடடுகின்்றது. 
உ ்த ா ரைத்திறகு ,  அனைவருக்கும் 
உைவினை ்பகிர்நது அளிப்்பம்த சான்ம்றார்கள் 
கூறியவறறுள் மு்தன்னேயாைது எை 
வள்ளுவர்,

“பகுத்துணடு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூ்�ார் 
ததாகுத்தவறறுள் எல்�ாந் தட�” - (கு்றள் 322)

என்கின்்ற கு்றளில் குறிப்பிடுகின்்றார்.  

யாசரன்று ச்தரியா்த ஒருவருக்கும் 
அன்பினை வாரி வழங்கு்தல் என்்பது 
ேனி்தமநயத்தின் ேகத்துவம். இ்தனை 
வள்ளுவ ச்பருோன்,

“இருந்துஓம்பி இல்வாழவது எல்�ாம் விருந்துஓம்பி
்வளாண தெய்தற தபாருட்டு” - (கு்றள் 81)

என்கின்்ற கு்றைால் நினலநிறுத்துகின்்றார். 
அஃ்தாவது இல்வாழ்னக வாழும் ஒருவர், 
ச ந றி நி ன் று  வ ா ழ் வ தி ன்  ம ந ா க் க ம் 
விருநம்தாம்்பமல என்று விைக்குகின்்றார். 
இ்தன்மூலம் ேனி்தம் எந்த அைவிறகு 
மவைாண்னேயின் மூலம் நினலச்பறறு 
விைங்கிறறு என்்ப்தனை உைரமுடிகின்்றது.

மவைாண்னே ேனி்தத்தில் எத்்தனகய 
்தாக்கத்தினை சகாண்டுள்ைது? ேனி்தமின்றி 
மவைாண்னேயால் ்தனித்து இயங்க முடியுோ? 

அடுத்்த இ்தழில் ஒளிர்மவாம்....
என்றும் அன்புடன்,

மைது்ர இ.மு.சித்�ாரத்.
மினனைஞசல்: soilsiddu1995@gmail.com 
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வ�ாய் எதிர்ப்பு சகதி த்காணை 

தவந�யககீடை 
சாகுெடி த�ாழில்நுடெங்கள்

சொகு்படி

சவந்தயம் சலகுமினிமயசிமய  
குடும்்பத்ன்த மசர்ந்தது. சவந்தயக் 
கீனரயில் னவடடமின் ஏ சக்தியும், 
சுண்ைாம்புச் சத்தும் இருப்்ப்தால் 
ோரனடப்பு, கண் ்பார்னவ குன்ற்பாடு, 
வா்தம், சசாறி சிரங்கு, இரத்்த 
மசானக ஆகியனவ குைேனடயும். 
சவந்தயக் கீனரகள் இரும்புச்சத்து 
அதிக அைவில் சகாண்டு உள்ை்தால்  
உடலில் ஏற்படும் ரத்்தமசானக வராேல் 
்தடுப்்பம்தாடு, உடலுக்கு சி்றந்த மநாய 
எதிர்ப்பு சக்தினய வழங்குகின்்றை. 
சவந்தயக்கீனர சவந்தயத்தின் 
மூலம் ்பயிரிடப்்படுகி்றது. கீனரயாகப் 
்பயன்்படுத்துவ்தறகுப் பூ பூக்கும் 
முன்ைமர சவந்தயச் சசடினயப் 
பிடுங்கிவிட மவண்டும். 

இரகஙகள் 
சவந்தயக்கீனரனய சாகு்படி சசயய மகா 1, பூசா 

எரிலி ்பன்சிங், மலம் ம்தர்வு 1, ராமேநதிர கிராநதி, 
கி்ார் மசாைாலி, ஆர். எம்.டி 1 ேறறும் மகா 2 ம்பான்்ற 
இரகங்கனை ்பயன்்படுத்தி அதிக ேகசூல் ச்ப்றலாம்.

மண மற்றும் �ட்பசவப்பநிதல 
 நல்ல வடிகால் வசதியுள்ை கரிசல் அல்லது 

அங்ககச்சத்து மிகுந்த ேைற்பாங்காை நிலத்தில் 
சவந்தயக்கீனரனய சாகு்படி சசயயலாம். மி்தோை 
்தட்பசவப்்பநினலயில் நன்கு வைரும்.

சாகு்படிக்கு ஏற்ற ்பருவஙகள் 
சவந்தயக்கீனரனய ஆடி ்படடம் (ேுன்  - 

ேுனல) ேறறும் புரடடாசி (சசப்டம்்பர் -அக்மடா்பர்) 
்படடங்களில் ்பயிரிடலாம். 
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வித�யளவு மற்றும் வித� ஜநர்த்தி                   
 எக்டருக்கு 12 கிமலா வின்தகள் 

ம்பாதுோைது.  12 கிமலா வின்தக்கு 1.5 
கிமலா அமசாஸன்பரில்லம் + 50 கிராம் 
டினரமகாசடர்ோ விரிடி சகாண்டு வின்த 
மநர்த்தி சசயய மவண்டும். 

வித�த்�ல
நிலத்ன்த நன்கு உழு்தபின்பு, 3.5 x 1.5 

மீடடர் அைவுள்ை ்பாத்திகைாகப் பிரித்து 
சகாள்ை மவண்டும். வின்தகனை 20 x 15 சச.மீ 
இனடசவளியில் வின்தக்க மவண்டும் அல்லது 
கீனர வின்தகனை ேைல் கலநது, ்பாத்திகளில் 
தூவ மவண்டும். பின் னகயால் மலசாக கிைறி 
விடடு, ்பாசைம் சசயய மவண்டும்.

கதள நிர்வாகம்
வின்தகள் வின்தத்்த 6-ம் நாளில் 

முனைவிடும். ்பத்து நாடகள் கழித்து கனைகனை 
நீக்கி விட மவண்டும். பின்ைர்  வின்தத்்த 
20-25 நாடகளுக்குப் பி்றகு ்பயிர் கனை்தல் 
மவண்டும். கனைந்த ்பயினர ்பசுங்கீனரயாக 
உ்பமயாகப்்படுத்்தலாம். ம்தனவயாை ம்பாது 
கனைசயடுத்்தல் மவண்டும்.

நீர் நிர்வாகம் 
கீனர வின்தகனை வின்தத்்தவுடன் ஒரு 

்தண்ணீரும், பி்றகு மூன்்றாம் நாள் உயிர்த் 
்தண்ணீரும் விடமவண்டும். அ்தனைத் 
ச்தாடர்நது 7-10 நாடகளுக்கு ஒரு முன்றயும் 
நீர்ப் ்பாயச்சமவண்டும்.

உர நிர்வாகம்
எக்டருக்கு 5 டன் ச்தாழு உரத்ன்த கனடசி 

உழவின் ம்பாது அடியுரோக இடமவண்டும். 
மேலும் 30 கிமலா ்தனழச்சத்து, 25 கிமலா 
ேணிச்சத்து, 40 கிமலா சாம்்பல் சத்து 
சகாடுக்கக்கூடிய உரங்கனை இடமவண்டும். 
பின்ைர் வின்தத்்த 30 நாடகள் கழித்து 
மேலுரோக எக்டருக்கு 20 கிமலா ்தனழச்சத்து 
சகாடுக்கக்கூடிய இரசாயை உரத்ன்த 

இடமவண்டும். இயறனக வழியில் விவசாயம் 
சசயமவார் 7 நாடகள் இனடசவளியில் 
இரண்டு முன்ற ஜீவாமிர்்தக் கனரசனல ்பாசை 
நீரில் கலநது விடமவண்டும். 

்பயிர் ்பாதுகாபபு

ஜவரழுகல :  
மநாய ம்தான்றும் ம்பாது 0.5 கிராம் 

கார்்பன்டாசிம் ேருநன்த ஒரு லிடடர் ்தண்ணீரில் 
கலநது மவர்ப்்பாகத்தில் ஊற்றமவண்டும். 
அல்லது ஒரு கிமலா வின்தக்கு 4 கிராம் 
டனரக்மகாசடர்ோ விரிடி கலநது  வின்தமநர்த்தி 
சசயது வின்தக்கமவண்டும். 

சாம்்பல ஜநாய : 
மநாய ம்தான்றும் ம்பாது எக்டருக்கு 25 

கிமலா சல்்பனர தூவ மவண்டும் அல்லது 2 
கிராம் நனையும் கந்தகத்ன்த ஒரு லிடடர் 
்தண்ணீரில் கலநது இனல வழியாக ச்தளிக்க 
மவண்டும்.

அறுவதட மற்றும் மகசூல 
சவந்தய கீனரனய வின்தத்்த 21-25 

நாடகளில் மவருடன் ்பறித்து ்பசுங்கீனரயாக 
விற்பனை சசயயலாம். 90-100 நாடகளில் 
வின்தகள் உருவாகிவிடும் அப்ச்பாழுது 
வின்தகைாக அறுவனட சசயயலாம் . 
எக்டருக்கு ்பசுங்கீனர 4000 - 5000 கிமலா 
ேறறும் வின்த உற்பத்தி சசய்தால் 500-700 
கிமலா வின்தகள் ேகசூலாக கினடக்கும்.

கட்டுரையாளரகள்:

முல்னவர் மு.்வ. கருணா ஜேபா ரமரி, ஆரோய்ச்சியோளர், தவளோண்லம விரிவோக்கம்

மற்றும் முல்னவர். ப.ர்வணுர�்வன், முல்னவர். ஜே.ராம்குமார் மற்றும் முல்னவர். 
ப.அருண்குமார், தவளோண்லம அறிவியல் நிலையம், அருப்புகத்கோடல்ட, விருதுந்கர். 

மின்னஞ்சல்: venudevan.b@tnau.ac.in 
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�க்காளியில்  
வவர் முடிசசு வ�ாயும்  

அ�ன் வமலாணடம முடை்களும்

ம�ொய் மேலொண்ே

ஜநாயக்காரணி
 இநமந ாய  சேலாயமட ானகன் 

இன்காக்னிடடா என்னும் நூறபுழுக்களிைால் 
ம்தாறறுவிக்கப் ்படுகி்றது. இ்தன் முடனடகள் 
நீண்ட குழாய வடிவில் காைப்்படும். ஆண், 
ச்பண் இைங்கள் முடனடயினுள்மை 
நிர்ையிக்கப் ்படடுவிடும். வைர்ந்த ஆண் 
நூறபுழுக்கள் நீைோக நூல் இனழப் ம்பாலவும், 
இரண்டு நுனிப் ்பாகங்களும் கூ்றாகவும், 
ச்பண் நூறபுழுக்கள் ம்பரிக்காய வடிவிலும் 
காைப்்படும்.

ஜநாயின் அறிகுறிகள்
 இநமநாயின் அறிகுறிகள் ச்பரும்்பாலும் 

நிலத்திறகு  ம ேலுள்ை  ்ப ா கங்களில் 
ச்தன்்படுவதில்னல. ஆைாலும் வைர்ச்சி 
குன்று்தல், சசடிகள் நலிநது காைப்்படு்தல், 
திடீசரன்று வாடி, ேடிநது விடு்தல் ம்பான்்ற 
அறிகுறிகள் ச்தன்்படக்கூடும். இனலகள் 
ேஞ்சள் நி்றோக ோறி, வாடி, ச்தாங்கி 
விடு்தல், இனலகள் விளிம்புகளிலிருநது 
உள் மநாக்கி கரி்தல், மு்தன்னே மவர் ேறறும் 
கினை மவர்களில் ்பல்மவறு அைவிலாை, 
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ஒழுங்கற்ற முடிச்சுகள் காைப்்படு்தல் ம்பான்்ற 
அறிகுறிகளும் ச்தன்்படும். நூறபுழுக்களும் 
ேறறும் ேண்ணில் காைப்்படும் ்பாக்டீரியா 
ேறறும் பூசை மநாயக்காரணிகளும் ஒருங்மக 
சசடினயத் ்தாக்கும்ம்பாது, நிலத்தின் மேலுள்ை 
்பாகங்களில் அறிகுறிகள் அதிகைவில் 
ச்தன்்படும்.

ஜநாயப ்பரவும் வி�மும், ்பரவுவ�ற்கு 
ஏற்ற காலநிதலகளும்

 ேண்ணில் கிடக்கும் சசடிகளின் 
்தாக்கப்்படட ்பாகங்களில், முக்கியோக 
மவர்ப்்பகுதிகளில் நூறபுழுக்கள் நீண்ட காலம் 
உயிருடன் வாழக் கூடியனவ. இரண்டாம் 
நினலயிலுள்ை புழுக்கள் ோத்திரமே ேண்ணில் 
ஊர்நதுச் சசன்று, சசடிகனைத் ்தாக்கக் 
கூடியனவ. ஆைாலும் அவறறின் நகரக் 
கூடிய தி்றன் மிகவும் குன்றவு. ஒரு ோ்தத்தில் 
அனவ சுோர் 30 சச.மீ வனர ேடடுமே 
நகரக் கூடியனவ. இப்புழுக்கள் ேண்ணில் 
8 அடி ஆழம் வனரயில் காைப்்படடாலும், 
ச்பரும்்பாலாைனவ 2 அடி ஆழம் வனரயில் 
்தான் காைப்்படுகின்்றை. அதிகைவு 
சவப்்பநினல (40 - 50 சச.கி) புழுக்களுக்கு 
்பா்தகோகக் காைப்்படுவ்தால், இது ம்பான்்ற 
சவப்்பநினலயில் ேண்ணில் சகால்லப்்படடு 

நூற்புழுக்கள்

ஜவர்களில ஜவர் முடிச்சுகள் ச�ன்்படல  
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கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர். T.சுதின் ராஜ்,
உதவிப் பேராசிரியர் - தாவர ப�ாயியல 
துனை, அண்ைாமனலப் ேல்கனலக்கழ்கம்,
அண்ைாமனல �்கர் – 608002
ததாடர்பு எண்: 9442029913

கு.விக்ர�ஷ்,
முனைவர் ேடடப் ேடிப்பு மாைவர் - தாவர 
ப�ாயியல துனை, அண்ைாமனலப் 
ேல்கனலக்கழ்கம், அண்ைாமனல �்கர் – 
608002. ததாடர்பு எண்: 8248833079 
மினைஞ்சல – lakshmikumar5472@gmail.com

விடுகின்்றை. ேண்ணில் அதிகைவு நீர் 
காைப்்படுவ்தால், காறறு இல்லானே, 
அதிக களிப்புத் ்தன்னே ம்பான்்றனவகளும், 
புழுக்களுக்கு ்பா்தகோக அனேகி்றது. 
ேைற்பாங்காை, நல்ல ஈரத்்தன்னேயுள்ை, நல்ல 
காறம்றாடடமுள்ை, நிலங்களில் நூறபுழுக்கள் 
அதிகைவில் காைப்்படுவம்தாடு, அதிகோக 
மநானயயும் ம்தாறறுவிக்கக் கூடும். 

ஜநாயக்கடடுப்பாடு 

உழவியல முதறகள்:
 இ ந நூ ற பு ழு க் க ள் 

்தாக்கக் கூடிய ்பல்மவறு 
ோறறுப் ்பயிர்கள் ேறறும் 
கனைச் சசடிகள் வயல் 
சவளிகளிலும், சுறறுப் 
பு்றங்களிலும் இல்லாேல் 
்பராேரிக்க மவண்டும். 
மகானடயில் ஆழ உழுது, 
ேண்ணில் காைப்்படும் 
பு ழு க் க ன ை யு ம் , 
முடனடகனையும் மேல் 
்ப ரப்புக்குக் சகாண்டு 
வநது அழிக்க மவண்டும். 
இயறனக உரங்கைாை 
ச்தாழு உரம், கம்ம்பாஸட, 
்தனழ உரம் ம்பான்்றவறன்ற 
வயலுக்கு அதிகைவில் இட 
மவண்டும். 

மருநது சிகிச்தச 
 ன ட கு ம ை ா ம ர ா 

புமராப்ம்பன் - னடகுமைாமரா 
புமராப்பீன், சநேகான், 
ம வ ப் ்ப ம்  ம ்ப ா ன் ்ற 
ஆ வி ய ா க க்  கூ டி ய 
ேருநதுகனை உ்பமயாகித்து, 
நூறபுழுக்கனைச் சி்றந்த 
முன்றயில் கடடுப்்படுத்்த 

முடியும். 

சசடிகள் முனைத்்தப் பின்ைர் மநாயத் 
்தாக்கு்தல் ச்தன்்படடால் ஏக்கருக்கு சநேகான் 
50 ச்த ேருநன்த 8 லிடடர் வீ்தம் ்பாசை 
நீருடன் கலநது விடடு நூறபுழுக்கனைக் 
கடடுப் ்படுத்்தலாம். 

ஜநாயத் �ாக்கப்படட சசடிகள் வாடிக் காணப்படு�ல   
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டவைான் மூலம் வ�ாய்்கள் 
மற்றும் பூசசி்கள் வமலாணடம

�வீன மேளொண்ே

வைர்நது வரும் நவீை விவசாயத்தில் 
டமரான் முக்கிய ்பங்கு வகிக்கி்றது. ஏசைனில் 
முறகாலத்தில் இருந்த விவசாயிகள் அ்தாவது 
நேது முன்மைார்கள் சசயறனக உரம் ஏதுமின்றி 
இயறனக விவசாயம் சசயது சிறு்தானியங்கள் 
(மசாைம், கம்பு, மகழ்வரகு) ேறறும் ்பருப்பு 
வனககள் (்தடனடப்்பயறு, ்பாசிப்்பயறு 
மு்தலியனவ) ஆகியவறன்ற ்பயிரிடடு 
உைவாக உடசகாண்டைர். அ்தைால் 
மநாயசநாடி இல்லாேல் ஆமராக்கியோகவும், 
கடிை உனழப்பிைால் வலினேயாகவும் 
இருந்தைர். 

 ஆைால் ்தறம்பாது உள்ை விவசாய 
ச்பருேக்கள், மவனலனய எளி்தாக்கிக்சகாள்ை 
்பல புதிய கருவிகனைப் ்பயன்்படுத்துகின்்றைர். 

அதுேடடுேல்லாது சசயறனக உரம் 
ேறறும் இரசாயை ்பயன்்பாடனடயும் 
அதிகரித்துவிடடைர். 

டஜரானின் முக்கியத்துவம்: 
 எைமவ, அவவாறு கண்டுபிடிக்கப்்படட 

புதிய ச்தாழில்நுட்பங்களில் ஒன்று்தான் 
டமரான். இனவ ச்பாதுவாக அடர் வைத்தில் 
உள்ை உயிரிைங்கனையும், உயரத்தில் 
இருப்்பனவகனையும் ேடடுமே புனகப்்படம் 
எடுக்க ்பயன்்படுத்்தப்்படடு வந்தை. ஆைால் 
்தறம்பாது அனவ விவசாயத்திலும் ச்பரும் 
்பங்காறறுகின்்றை. 

 விவசாயிகள், பூச்சிகள் ேறறும் மநாய 
்தாக்கத்ன்தக் கண்டறிநது, அ்தறமகற்ற 
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ேருநதுகனை, ஆடகனைக் சகாண்டு 
ச்தளிப்்ப்தன் மூலம், நாடகள் அதிகரிப்்ப்தால், 
பூச்சிகள் ேறறும் மநாயக்கிருமிகள் ்பயிர்கனை 
்பாதியைவு அழித்துவிடுகின்்றை. இ்தைால் 
ேகசூலும் ்பாதியாக குன்றநதுவிடுகி்றது. 

 எைமவ டமரான்கள் மூலம் வினரவாக 
ேருநதுகனை ்பயிர்களுக்கு ச்தளிப்்ப்தால், 
ஆ ர ம் ்ப க் க ட ட த் தி ம ல ம ய  பூ ச் சி க ள் 
ேறறும் மநாயக்கிருமிகள் ஆகியனவ 
கடடுப்்படுத்்தப்்படுகின்்றை. இ்தைால் 
ேகசூல் ச்பருேைவில் அதிகரிக்கி்றது. 
இ்தன் காரைோகத்்தான் ச்பரும்்பாலாை 
விவசாயிகள் டமரான்கனை விரும்புகின்்றைர். 

 டஜரான் சசயல்படும் முதற: 
 10லி. சகாள்ைைவு சகாண்ட மடங்க் 

ச்பாருத்திய டமரான், ஒரு ஏக்கருக்கு 2 மடங்க் 
வீ்தம் சசயல்்படுகி்றது. 

 மேலும் 5லி, 10லி, 16லி, 22லி ேறறும் 
36லி சகாள்ைைவு சகாண்ட ்பல்மவறு 
வனகயாை மடங்க் ச்பாருநதிய டமரான்களும் 
உள்ைை. அவறறுள் 10லி. சகாள்ைைவு 

சகாண்ட டமரான் ேடடுமே அனைத்து 
வனகயாை ்பயிர்களுக்கும் உகந்த்தாக 
உள்ைது. ஆைால், 36லி. சகாள்ைைவு 
சகாண்ட டமரான் ேரவனக ்பயிர்களுக்கு 
ேடடுமே ஏற்ற்தாக கரு்தப்்படுகி்றது. 

ட ஜர ா ன்  ்ப யன் ்படு த்துவ �ன் 
நன்தமகள்: 

• வ ய லி ல்  உ ள் ை  அ ன ை த் து 
்பயிர்களுக்கும் ஒமர  அைவு ேருநது 
ச்தளிக்கப்்படுகி்றது. 

• ேருநது வீைாவன்தக் குன்றகி்றது. 

• ேருநது ச்தளிக்கும் மநரம் சவகுவாக 
குன்றகி்றது. 

• அதிக  நில ப் ்ப ர ப் பு  ச க ாண்ட 
விவசாயிகளுக்கு ஏற்ற்தாக உள்ைது. 

• ேருநதின் அைவும் சறறு குன்றகி்றது. 

• கூ லி த் ச ்த ா ழி ல ா ை ர் க ள் 
்பற்றாக்குன்றனயயும் ம்பாக்குகி்றது. 

• ஆைால்  இனவ சறறு  வினல 
உயர்ந்த்தாக கரு்தப்்படுகி்றது.

சசயல விளக்க கிராமம்:  
ஜசந�மஙகலம், நாமக்கல மாவடடம்.

கட்டுரையாளரகள்:
2.ஜக.பாரதி, இளநிலை தவளோண்லம மோணவர், தவளோண் புைம்,
அண்ணோமலைப் ெல்்கலைக்கழ்கம், சி�ம்ெரம். 
ப�ோ்டர்பு எண்: 7010580683, மின்னஞ்சல்: bharathi17092001@gmail.com                         

1. முன�்வர் க.சுசீந்திரன், 
உ�விப் தெரோசிரியர், தவளோண் புைம், 
அண்ணோமலைப் ெல்்கலைக்கழ்கம், சி�ம்ெரம். 
மின்னஞ்சல்: lenasusee@gmail.com 
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்கால்�டை மருத்துவ மு்காம்
நிகழ்வுகள்

திருவண்ைாேனல ோவடடம், கீழ்சநல்லி கிராேத்தில் சசயல்்படடு வரும் 
மவைாண் அறிவியல் னேயம், திண்டிவைம் ேணிலா நகர் அரிோ சங்கம் ேறறும் 
சித்்தருகாவூர் புதூர் ்பால் உற்பத்தியாைர் கூடடு்றவு சங்கம் இனைநது 01.09.21 
அன்று சித்்தருகாவூர் கிராேத்தில் இலவச கால்நனட ேருத்துவ முகாம் ேறறும் 
்பனை வின்த நடும் விழா நனடச்பற்றது. 

அரிோ சங்கத் ்தனலவர் திரு. ரவிச்சநதிரன் ்தனலனே ்தாங்கிைார். ்பால் 
உற்பத்தியாைர் சங்கத் ்தனலவர் திரு ஸமரணிக்ராேன் முன்னினல வகித்்தார். 
மவைாண்னே அறிவியல் னேய முதுநினல விஞ்்ானி ேறறும் ்தனலவர் திரு. 
வி. சுமரஷ அவர்கள் முகானே ச்தாடங்கி னவத்்தார். 

மவைாண்னே அறிவியல் னேய ச்தாழில் நுட்ப வல்லுநர் ேருத்துவர் 
கா. ோயகிருஷைன், ஆவின் ேருத்துவர்கள் நவீன் ேறறும் சதீஷகுோர் 
கலநது சகாண்டு கால்நனடகளுக்கு சிகிச்னச அளித்்தார் முகாமில் 
கால்நனடகளுக்கு ம்தனவயாை ்தாது உப்புக் கலனவ ேறறும் சத்து ேருநதுகள் 
சகாடுக்கப்்படடது. மேலும் 500 ்பனை வின்தகள் நடப்்படடது. இம்முகாமில் 
106 கால்நனடகளுக்கு சிகிச்னச அளிக்கப்்படடது. ச்தள்ைார் வடடத்திலுள்ை 
்பல்மவறு கிராேங்களிலிருநது 46 விவசாயிகள் ்பங்மகற்றைர்.  முடிவில் ்பயிர் 
்பாதுகாப்பு ச்தாழில் நுட்ப வல்லுநர் திரு. பி. நாராயைன் நன்றி கூறிைார்.      
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ொர்த்தீனியம் ்கடள ஒழிப்பு 
விழிப்புணர்வு 

விஷப்பூண்டு என்று அனழக்கப்்படும் ்பார்த்தீனியம் சசடிகள் வினை நிலங்களில் 
சானல ஓரங்கள், நீர்நினலகளில் அதிக அைவில் ம்தான்றி வருகின்்றை.  ்பார்த்தீனியம் 
சசடிகைால் விவசாயிகளுக்கு ச்பருத்்த நஷடம் ஏற்படுகின்்றது.

ஜ�ாற்றம்: இவறறின் ம்தாற்றம் அசேரிக்கா ஆகும். அங்கிருநது மகாதுனே 
இ்றக்குேதி சசயயும் ம்பாது ்பார்த்தீனியம் வின்தகள் இநதியாவிறகுள் ஊடுருவி உள்ைது.  
இவறறின் இனலகள் மகரட சசடியின் இனலகள் ம்பான்று ம்தாற்றம் அளிக்கும்.  எவவைவு 
வ்றடசியிலும் ்பார்த்தீனியம் சசடிகள் ்பயிர்கனை வைர விடாேல் சசயகின்்றை. 

ஜநாயகள்: ேனி்தர்களுக்கு இவறறிைால் ம்தால் ஒவவானே, மூச்சுத் திை்றல், கண் 
எரிச்சல் சசாறி, சிரங்கு ம்பான்்ற மநாயகள் ஏற்படுகின்்றை.  விலங்குகளுக்கு ம்தால் 
மநாயகள் அதிகம் காைப்்படுகின்்றை.  

்பராமரிபபு முதற: ்பார்த்தீனியம் சசடிகனை இயறனக முன்றயில் கடடுப்்படுத்துவ்தறகு 
கல் உப்பு ேறறும் மசாப்பு திரவம் கலநது ம்தனவயாை அைவில் ்தண்ணீரில் னக ஸபிமரயர் 
மூலம் ்பார்த்தீனியம் சசடிகள் மேல் அடித்்தால் ஒமர வாரத்தில் ்பார்த்தீனியம் சசடிகள் 
வாடிவிடும்.  சசயனக முன்றயில் அடரசின் என்்ற ேருநதின் மூலமும் கடடுப்்படுத்்த முடியும். 
ஆங்காங்மக கால்நனடகனை வினைநிலங்களில் அல்லது சானலமயாரங்களில் கடடி 
னவத்்தால் ோடடினுனடய மகாமியம் ்படடால் சசடிகள் வாடிவிடும்.  இவவாறு ்பார்த்தீனியம் 
சசடிகள் வரும் காலங்களில் கடடுப்்படுத்்த முடியும்.  ஒவசவாரு விவசாயியும் இ்தனை 
முன்சைடுத்து சசயல்்படுத்்த மவண்டும்.

ரா. பாலாஜி, இளநிலை தவளோண்லம (4-ம் ஆண்டு), அண்ணோமலைப் 
ெல்்கலைக்கழ்கம், சி�ம்ெரம். மின்னஞ்சல்: rbalajigpm2000@gmail.com 

கட்டுரையாளர:
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கடந்� மின்��ழுக்கா� 
்வாசகர்களின் கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவைர் மற்றும் சிறப்பாசிரியர்

ஜசல்வமுரளி

வடிவதமபபு
சக்தி டினசன்ஸ, 
7299210855

நிர்வாக ஆசிரியர்
மு.ஜேயராஜ்

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

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,

அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ் இந்த காலத்திறகு ம்தனவயாை 
விவசாய நுட்பங்கனை சவளியிடுவது உ்தவிகரோக இருக்கி்றது. 
மீம்ஸ, கார்டடூன் ம்பான்்றனவ எளிதில் புரிநது சகாள்ளும் வனகயில் 
அருனேயாக உள்ைது. ச்தாடர்நது சி்றப்்பாக சசயல்்பட வாழ்த்துகள்.

- விஷ்ணு, கரூர்.

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

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்்பாளர:
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- ல.மீ�ா
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ல.மீ�ா உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  
மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

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

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 45 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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