
விவசாயத் த�ாழில் 
சிக்கல்்களும், வாய்ப்பு்களும்!! 

கதிரி 1812 என்ற 
புதிய நிலககடலல ரகம்

ஏலகககாயில் 
பளிங்குககல் தேமல் 

த�காயும் அேன 
தமலகாணலம 
முல்றகளும்

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

பதிப்பு-2 | இதழ் - 9 | 24-09-2021 | புரட்டாசி 1 | மடாதம் இருமுறை மின் இதழ்



2பதிப்பு-2 | இதழ் - 9 | 24-09-2021 | புரட்டாசி 1



3பதிப்பு-2 | இதழ் - 9 | 24-09-2021 | புரட்டாசி 1



மனி�மும் வவளாண்மயும் – பகுதி 2 
வங்காள பஞசம் - 1943

மனிதம்

மனிதனின் மிக  அத்திய ாவசிய 
ததவவகளில் முதன்வமையான மூன்று – 
உண்ண உ்ணவு, உடுத்த உவை, வசிகக 
இருப்பிைம் .  தவடவையாடி உ்ணவு 
உட்காணடிருநத மைனிதன், காலப்தபாககில் 
நாகரீக வளர்ச்சியினால் , பழஙகவள 
தேகரித்தல் என்பதில் ்தாைஙகி, நிரநதர 
விவோயத்தில் கால் பதித்திை, கிடுகிடு்வன 
சுழல ஆரம்பித்தது கலாச்ோர ேககரம். 
அத்தவகய சுழற்சியினால் நாதைாடியாக 
திரிநதுக்காணடிருநத மைனிதன், நிரநதரமைாக 
ஓர் இைத்தில தஙகி, தனது குடும்பம் மைற்றும் 
உறவினர்களுைன் வாழ ஆரம்பித்தான். இப்படி 
ஓர் ேமூக கடடுமைானத்துைன் வாழத்்தாைஙகிய 
பின்ன ர்  த ன க க ா ன  எ ல்வல கவள 
வவரயவற ்ேய்துக்காணடு, தனககான 
அவையாளத்திவன பதிகக எணணியதன் 

விவளவாக, பல நாடுகள் உருவாகின. 
நாதைாடியாக சுற்றித்திரிநத காலத்தில் 
உ்ணவவத்ததடி அவலயதவ தநரம் ேரியாக 
இருநதது தபாய், நிரநதர தவளாணவமையில் 
ஈடுபடும் சூழலில் தன்னிைம் அதிகதநரம் 
மிச்ேமைாவவத கணடுக்காணை மைனிதன், தனது 
வாழகவகவய தமைலும் எளிதாககிக்காள்ள 
ப ல் தவ று  க ண டு பி டி ப் பு க வ ள 
நிகழத்தினான். இன்றளவும் அவனது ததவவ 
நீணடுக்காணதை இருகக, அவனது 
கணடுபிடிப்புகளும் ்தாைர்நதுக்காணதை 
இருககின்றது.

ஒரு மைனிதன் சிநதிககத்்தாைஙகிய காலம் 
எது என்று வினவினால், அது விவோயத்வத 
்ேய்யத்்தாைஙகிய காலம் என்று கூறினாலும் 
தவறில்வல என்று நம்புகின்தறன். மிருகமைாய் 
இருநத மைனிதன், மைனிதனாய் உருமைாறியதும் 
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விவோயத்வத ் தாடை உைதனதான் என்பவத 
யாவரும் உ்ணரதவணடிய உணவமை. 
அவவாறிருகக, எப்தபா்தல்லாம் மைனிதன் 
மைனிததநயத்திவன தவறவிடுகின்றாதனா, 
அப்தபா்தல்லாம் விவோயம் ்நாடிநது 
எண்ணற்ற உயிரிழப்புகள் ஏற்படைன என்பது 
வரலாற்வற உற்றுதநாககினால் புலப்படும். 
மைனிததநய மீறல்களினால் அவமைதி சிவதநது, 
தவளாணவமை பாதிப்புககுள்ளாகி, பஞேம், 
பசி, படடினி, தநாய், இறப்பு என மைனித 
ேமுதாயம் தநர்்காள்ளும் இன்னல்கவள 
வார்த்வதகளினால் விவரிப்பது என்பது 
மிகககடினமைானதத.

இருப்பினும், இப்பகுதியில், மைனிதனின் 
தபராவேகளினால் சிவதககப்படை ஓர் 
மைா்பரும் வளம் ் ேழித்த இைத்திவன பற்றி 
உஙகளுைன் பகிர்நதுக்காள்ள எணணுகிதறன். 
ஆம்! அதுதான் பிரிடடிஷ் 
இநதிய ாவவ  த ே ர் ந த 
மைா்பரும் மைாக்ணமைாகிய 
வஙகாளத்தின் கவத.

மை ா ் ப ரு ம் 
சி ந தவனய ாள ர் களும் , 
எ ழு த் த ா ள ர் க ளு ம் , 
சீ ர்த்திருத்தவாதிகளும், 
சு த நதி ர ப்  த ப ா ர ா ட ை 
வீரர்களும், ்மைாழியின்பால் 
அதீத ஈடுபாடுக்காணை 
மைனிதர்களும், வள்ளல் 
் ப ரு ந த வ க க ளு ம் , 
வாழநதும் வாழநதுக்காணடிருககும் 
ஓர் அற்புத பூமி வஙகாளம். பணவைய 
இநதியாவின் பணபடை மைககளாக விளஙகும் 
வஙகாளத்தின் குடிகள், அவமைதிககும் 
அறிவிற்கும் இலகக்ணமைானவர்களாய் 
திகழநதவர்கள். இயற்வகயின் கருவ்ணககு 
்ோநதமைானவர்கள். எல்லா வவகயிலும் 
இநதியாவின் ஓர் அதி வளமிகக பகுதியாகதவ 
காலம்காலமைாக வஙகாளம் விளஙகிற்று 
என்பது வரலாறு. ்நல், ே்ணல் மைற்றும் 
ைாககா மைஸ்லின் என்கின்ற தனிச்சிறப்பு 
மிகக துணிககும் வஙகாளம் ்பயர்்பற்றது. 
இப்படி திகழநத பகுதி, பஞேத்தினால் மிகக 
கடுவமையாக பாதிககப்படைது என்றால் 
நம்பமுடியுமைா?

1943ல் ஏற்படை வஙகாள பஞேம், 
்நற்பயிரில், Helminthosporium oryzae 

என்கின்ற பூஞவேயினால் ஏற்படுத்தப்படை 
பழுப்புபுள்ளி (Brown spot) தநாயினால் 
நி கழ ந தது  என்பது  பள்ளிகளிலும் . 
கல்லூரிகளிலும் பயிற்றுவிககப்படை, 
அதிகளவு மைககளால் நம்பப்படுகின்ற ஓர் 
உணவமை என்றாலும், ் பரிய ஓர் நிகழவிவன, 
உணவமையிவன மைவறகக பயன்படுத்தப்படை 
ஆயுதமைாகதவ அவத நான் கருதுகின்தறன் 
என்று கூறினாலும் மிவகயாகாது. வஙகாள 
பஞேம் நுணணுயிரினால் மைடடுதமை ஏற்படைது 
அல்ல. மைனிதனுககு அவத விை அதிக பஙகு 
உணடு. தநாபல்பரிசு ்பற்ற ்பாருளாதார 
நிபு்ணரான அமைர்த்தியா ் ேன், பஞேத்திவன 
பின்வருமைாறு குறிப்பிடுகின்றார். “பஞேம் 
என்பது, யாவருககும் உ்ணவு இல்லாமைல் 
தபாவது மைடடும் அல்ல; சிலரால் பலருககு 
உ்ணவு கிவைகக ் பறாமைல் ் ேய்வதும் ஆகும்” 
என்பது அவர் கூற்று. அவர் குறிப்பிடை 

பஞேத்தின் உதார்ணம்தான் 
“ வ ங க ா ள  பஞ ே ம் ” . 
மைனி தன்  மைனி தனின் 
மீது ்த ாடுககப்படை 
அவமைதியான தபார்களின் 
ஓர் எடுத்துககாடைாகதவ 
இப்பஞேம் விளஙகுகின்றது.

வஙகாளத்தில் 1943ல் 
ஏற்படை பஞேம், ஒதர 
வருைத்தில் நைநததறிய 
நிகழவு அல்ல. 1943, 
என்பது ஆஙகிதலயரால் 

அஙகிகரிககப்படை ஆணடு மைடடுதமை. 
அப்பஞேமைானது அகதைாபர் 2, 1942ல், 
வஙகாள மைாகா்ணத்தின் முதல் அவமைச்ேர் 
“பஹ்ளுள் ஹக” என்பவரால் ஆஙகிதலய 
அரசிற்கு முன்கூடடிதய எடுத்துவரககபடைது. 
எனினும் அது பஞேத்தின் பிடிதனில் 
வஙகாளம் முழுவமையாக சிககிவிடைப்பின்னதர 
்தரிவிககப்படை தோகம். ததாராயமைாக 
1943ககு பத்து ஆணடுகள் முன்னதர வஙகாள 
பஞேத்தின் ஆரம்பம் அவமைநதுவிடைது 
என்பதத  வ ரல ா ற்று ஆய்வாள ர் கள் 
குறிப்பிடுவது. அப்பத்து ஆணடுகளில் 
பஞேத்தின் அறிகுறியாக, மைககளின் உைலில் 
ேத்துககுவறப்பாடு அதிகரித்தத வநதுள்ளது. 
இறுதியாக 1943 லிருநது 1946 வவரயில் 
முப்பது இலடேம் மைககள் இறநதுதபாயினர்.

ேரி ,  இப்பஞேத்தின் கார்ணம்தான் 
என்ன? இரணைாம் உலகப்தபார் நைநது 
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்க ாணடிருநத ேமையம் 
அது. 1941ல், ஜப்பான் 
உலகப்தபாரில் பங்கடுகக 
்தாைஙகி ்வகுவிவரவாக 
சீனா மைற்றும் பர்மைாவவ 
வகப்பற்றி இநதியாவவ 
்நருஙகிக்காணடிருநதது. 
வ ங க ா ள ம் 
ஆ ங கி த ல ய ரு க கு ம் 
ஜ ப் ப ா னி ய ரு க கு ம் 
இவையகமைாக இருநதது. 
அன்வறய சூழலில் இதுதான் 
வஙகாளத்தின் ோபம். இதன் 
கார்ணமைாக ஆஙகிதலயர்கள் 
“மைறுப்பு ்காள்வக” (de-
nial policy) என்கின்ற ்காள்வகயிவன 
அறிமுகப்படுத்தினர். அஃதாவது, எதிரி 
நாடடின் வீரர்கவள தடுப்பதற்கு, அவர்களுககு 
உ்ணவிவன மைறுத்துவிடைால், அவர்கள் 
தமைற்்காணடு முன்தனற இயலாது என்று 
எணணிய ஆஙகிதலய அரசு, வஙகாள 
எல்வலயில் ப ாதுக ா ப் ப ா க ,  மை க கள் 
பயன்பாடடிற்காக தேமித்துவவககப்படை 
அபரிவிதமைான ் நற்குவியல்கவள எரியூடடினர். 
இதுதபாக, பைகுகள் பயணிகக தவையும் 
விதிககப்படைது. அன்வறய காலககடைத்தில் 
பைகுகள், முககியமைான தகவல் ் தாழிற்நுடப 
ே ா தன மை ா க  ப யன்படுத் த ப் ப டைது . 
வியாபாரிகளும், விவோயிகளும் அதிகளவில் 
பைகுகள் மூலம்தான் வியாபாரம் மைற்றும் 
்தாழிற்தமைம்பாடடிவன தமைற்்காணைனர்.

ஒரு புறம் ் நல், மைறுபுறம் பைகு என்ற இரு 
முககிய வாழவாதாரஙகவள தஙகள் ்ோநத 
இலாபத்திற்காக அழித்த ஆஙகிதலயர்களின் 
்ேயலினால் ஏற்படைதத வஙகாள பஞேம்-
1943. இரணைாம் உலகப்தபாரின் நாயகனாக 
கருதப்படும் வின்ஸ்ைன் ேர்ச்சில், இநத 
“மைறுப்பு ்காள்வகவய” நன்கு பயன்படுத்த 
்தரிநதவர். இவவர பி்ரஞசு அரசு “பமிஷர்” 
(Famisher) என்றவழத்தது. அஃதாவது 
பசிப்பிணியிவன உணைாககுபவர் என்று 
்பாருள். முதலாம் உலகப்தபாரில் ் ஜர்மைனிவய 
பணியச்்ேய்ய ேர்ச்சில் பயன்படுத்திய தபார் 
முவற இதுதவ. வஙகாள பஞேம் 1943, 
ஆஙகிதலயர் ஏற்படுத்திய முதல் பஞேம் 
அன்று. என்று பிளாஸி தபாரும் (1757), 
பஃேர் தபாரும் (1764), திவானி உரிவமைவய 
1765ல் ஆஙகிதலயர்களுககு வழஙகியததா, 

அதில் ்தாைஙகியது 
பஞேத்தின் ் தாைர்ச்சிகள். 
திவானி உரிவமை ்பற்ற 
ஏ த ழ  ஆணடுகளில் 
(1771) மூன்று தகாடி 
மை க கள்  பஞேத்த ால் 
மைாணைனர். இதுதவ, 
ஆஙகிதலயர் ஆடசியில் 
ஏற்படை முதல் பஞேம். 
இதன் ்தாைர்ச்சியாக, 
குவறநதது இருபத்வதநது 
பஞேஙகவள 19 4 7 
வவரதனில் இநதியா 
ேநதித்துள்ளது. அதில் 
மிகப்்பரிய பஞேம் 

1896-1897 ஆம் ஆணடு ஏற்படைது 
என்பது வரலாறு. அதுவும் வஙகாளத்தில்தான் 
ஏற்படைது. அடுத்தடுத்த பஞேஙகள் வரவும், 
ஆஙகிதலய அரசு பஞே ஆவ்ணயத்திவன 
1880ல் அவமைத்தது. 1896-97ல் ஏற்படை 
பஞேத்திவன ஆய்வு்ேய்த அநத ஆவ்ணயம், 
1903 ககுள்ளாக இரணடு தகாடி மைககள் 
மைாணடுள்ளனர் என்ற உணவமையிவன 
பதிவு ்ேய்தது. பஞே ஆவ்ணயம் அவமைத்த 
பின்னரும், வஙகாள பஞே குறியீடு இயற்றபடை 
பின்னரும், பஞேம் ஏற்பைாமைல் இருநததா 
என்ன? இல்வல. அன்று முதல் இன்று வவர, 
ஆவ்ணயஙகளின் பஙகு கணதுவைப்பாக 
மைடடுதமை உள்ளது என்பது வருநததவணடிய 
உணவமை நிவல. 1943ல் ஏற்படை பஞேத்தின் 
விவளவால் மைாணை மைககளின் எணணிகவகவய 
1946ல் ஏற்படை மைத கலவரத்தில் தேர்கக 
அன்வறய ஆடசியாளர்களும் தயஙகவில்வல.

மைனிதனின் ஏகாதிபத்திய சிநதவன, 
பிறவர ததாற்கடிகக தவணடும் என்கின்ற 
்வறி, பிறவர அடிவமையாகக தவணடும் 
என்கிற மைதனாநிவல, ஆழமைான சுயநலம், ேக 
மைனிதவன தாழவாக எணணுகின்ற சுபாவம் 
என எண்ணற்ற தமைாேமைான கு்ணஙகளால், 
மைனிததநயம் வீழச்சி அவைநது எண்ணற்ற 
அப்பாவி மைககள் ்ேத்து மைடிநததத இநத 
வரலாறு. இதில் கற்க தவணடிய பாைம் 
எண்ணற்றவவ. மைனிதனாய் வாழதவாம்! 
மைானுைம் தபாற்றுதவாம்!

விவரவில் ேநதிப்தபாம்...

என்றும் அன்புைன்,

மதுரை இ.மு.சிதததார்த
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்கதிரி 1812 என்ற புதிய 
நிலக்கட்ல ர்கம்

எண்ணெய் வித்து

இ ந தி ய ா வி ல்  ப யி ரி ை ப் ப டு ம் 
எண்்ணய்வித்துப் பயிர்களில் இரணைாம் 
இைத்தில் உள்ளது நிலககைவல. 2020-
21ஆம் பருவ ஆணடில் 9.95 மில்லியன் 
ைன் நிலககைவல இநதியாவில் உற்பத்தி 
் ே ய்ய ப் படடுள்ளது .  நில க கைவல 
உற்பத்தியில் குஜராத் மைாநிலம் முதல் இைத்தில் 
உள்ளது. இநதியாவவப் ் பாருத்தவவர ் தன் 
இநதியாவில் பயிரப்படும் நிலககைவல 
ரகஙகளின் உற்பத்தித்திறன் வை இநதியாவில் 
பயிரிைப்படும் நிலககைவல ரகஙகவளவிை 
குவறவ ானது .  ் தன் இநதிய ாவில் 
நிலககைவலயின் உற்பத்தித்திறவன 
அதிகரிகக ஆநதிர மைாநிலம் கதிரி ஆச்ோர்ய N.G 
ரஙகா தவளாணவமைப் பல்கவலககழகத்தில் 
கைநத ஆணடு (2020) ்வளியிைப்படை 
கதிரி ்லபாக்ஷி 1812 என்ற நிலககைவல 
ரகம் மைானாவாரியில் ஏககருககு 1900 
கிதலாவும் இறவவ பாேனத்தில் 2000 முதல் 
2500 கிதலா வவர மைகசூல் ் காடுககககூடிய 
என்று கூறப்படுகிறது. இநத ரகத்தின் வயது 

120 நாடகள் ஆகும். இதில் 51% எண்்ணய் 
உள்ளது எனவும் கூறுகின்றனர். கைநத தமை 
மைாதம் முதல் பல்தவறு புலனககுழுககளிலும் 
வவல்ய ாலி  தளஙகளிலும்  இந த 
ர க த் வத ப் ப ற் றி ய  க ட டு வ ர க ளு ம் 
கா்்ணாலிகளும் வநத வண்ணம் உள்ளன. 
அதனால் நாமும் இநத ரகத்திவன வாஙகி 
பயிரிைலாம் என்று முடிவு ்ேய்து களத்தில் 
இறஙகிதனாம். புலனககுழுவில் வநத 
ஒருவரின் ் தாவலப்தபசி எணணில் ் தாைர்பு 
்காணடு தபசிதனாம்.  அவரிைம் முதலில் 
ஒரு மூடவை நிலககைவல வாஙகிதனாம். 
அதன் தரம் நன்றாக இருநததால் மீணடும் 
மூன்று மூடவைகள் அவரிைதமை வாஙகிதனாம். 
ஆனால் இநத முவற வநதது எல்லாம் தரம் 
இல்லாத ்பாடடுக்காடவைகள். இநத 
ரக காயின் அளவு ்பரிதாக உள்ளதால் 
இஙகு உள்ள கைவல ்தாடடு உரிககும் 
இயநதிரஙகளில் தபாடும்தபாது ் காடவைகள் 
இரணைாக உவைநது விடுகின்றன. அதனால் 
்காடவைகவள வககளில்தான் பிரித்்தடுகக 
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தவணடி உள்ளது. 10 கிதலா காவய முதலில் 
உரித்ததில் 7.5 படி ்காடவை கிவைத்தது. 
இதவன 20 ் ேணட நிலத்தில் பயிரிடதைாம். 
ஆனால் அடுத்த ஒரு மூடவை (40 கிதலா) 
காவய உரித்ததில் 22 கிதலா ்காடவை 

கிவைத்தது. அதில் 15 கிதலா ் காடவைவய 
எண்்ணய் ஆடடியதில் 4 .5 லிடைர் 
எண்்ணய் கிவைத்தது. மீதமுள்ள காய்கவள 
உரித்து எண்்ணய் ஆடடியதில் 100 கிதலா 
நிலககைவல ்காடவைககு 37.5 லிடைர் 
எண்்ணய் கிவைத்தது. இதுவும் வழககமைாக 
கிவைககு அளவு எண்்ணய்தான். இநத ரக 

்காடவைகளில் பித்தம் அதிகம் உள்ளதால் 
வருத்து ோப்பிடும்தபாது தவலவலி, மையககம் 
தபான்றவவ ஏற்பை வாய்ப்புள்ளது. நாஙகள் 
பயிரிடடுள்ள நிலககைவல இன்றுைன் 74 
நாடகவள நிவறவு ் ேய்துள்ளது. அறுவவைககு 

வர இன்னும் 50 நாடகளுககு 
தமைல் ஆகும். விழுதுகள் நன்றாக 
இறஙகியுள்ளன. இநத ரகத்தில் 
டிககா இவலப்புள்ளி தநாய், 
கம்பளிப்புழுககளுககான எதிர்ப்பு 
அதிகமைாக உள்ளது. 

தமிழக விவோயிகள் பலரும் 
இநத ரக நிலககைவலவய 
பயிரிை விரும்பி ஆநதிராவில் 
உள்ள வியாபாரிகவள ்தாைர்பு 
் க ாணடு  இ ந த  ர க த்வத 
வாஙகி பயிரிடுகிதறாம். காயின் 
தரத்வத தநரில் பார்ககாமைல் 
நாமும் ஆன்வலனில் ப்ணத்வத 
அனுப்பிவிடடு நிலககைவலவய 
எதிர்பார்த்து காத்திருககும் தநரத்தில் 
நமைககு கிவைப்பது ஏமைாற்றமைாகதவ 
உள்ளது. கார்ணம் நமைககு வநது 
தேரும் ரகமும், தரமும் ேரியாக 
இல்லாமைல் ேதியாக இருப்பதுதான். 

இதுதபான்ற பல்கவலககழக ரகஙகவள வாஙக 
விரும்பும்தபாது வியாபாரிகவள நம்பாமைல் அநத 
ரகத்வத ் வளியிடை பல்கவலககழகத்வததயா 
ஆராய்ச்சி நிவலயத்வததயா ்தாைர்பு 
்காணடு வாஙகினால்தான் நாம் ஏமைாறுவவத 
தடுகக முடியும்.

அக்ரிசக்தி குழு
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விவசாயத் த�ாழில் 
சிக்கல்்களும், வாய்ப்பு்களும்!! 

கருத்துககளம்

தகவல் பரிமாற்றம்

ோதார்ண தகவல்கள் கூை இன்வறய 
சூழநிவலயில் ்பரும் மைாற்றத்திவன 
ேநதிககிறது, ் பரும் நிறுவனஙகள் விவல கூை 
சிறிய தகவல்களால் வீழச்சியவைகிறன்றன, 
இப்படிப்படை  சூழநிவலயில் கூை 
விவோயத்தில் தகவல் பரிமைாற்றம் மிக 
குவறவு என்பது கவனத்திற்குரியது. ேநவத 
என்று ்ோல்லககூடிய சூழநிவலயில் 
தகவல் என்பது மிகப்்பரிய பலம், எஙதக 
்பாருளுககு விவல அதிகம் கிவைககும், 
எப்படி ்காணடு ்ேல்வது, எநத பயிவர 
உற்பத்தி ்ேய்வது, யாருககு எவத விற்பது, 
ேநவதககு என்ன ததவவ தபான்ற தகவல்கவள 
நாம் விவோயிகளுககு ் தரியப்படுத்தலாம்.

கூட்டு்றவு சஙகஙகள்

விவோயத்தில் கூடடு முயற்சிகள் என்பது மிக 
அவசியம், விவோயிகவள ஒரு கடைவமைப்பில் 

்காணடுவநது, அநத கடைவமைப்புகவள 
விவோயப்பணவ்ணகவள உருவாககி, ஒரு 
்பரிய ேநவதவய உருவாககி அவனவவரயும் 
பயனவையச் ்ேய்வது, அததாடு சிறிய 
அளவிலான கைன் ் தாவககவள ் காடுப்பது, 
பயிர்ப் பாதுகாப்பு காப்பீடு, விவோயிகளுககான 
காப்பீடு என எல்லாதமை இநத கூடடுறவு 
ேஙகஙகளின் வழியாக நிர்்ணயிககலாம்.

சவால்கள் மறறும் தீர்வுகள்

ஒரு ் தாழில்முவனதவார் ் வற்றியவைகிறார் 
என்பது அவர் ஒரு அறிவாளி என்பதாதலா 
அல்லது அவரிைம் நிவறய ப்ணம் இருககிறது 
என்பதாதலா அல்ல, இநதியாவில் இருநது 
அ்மைரிககாவில் பணியாற்றிவரும் தபராசிரியர் 
ேரஸ் ேரஸ்வதி என்ற தபராசிரியர் ்ேயல் 
விவளவு – (Effectuation) என்ற மைாதிரி 
திடைத்திவன முன் வவககிறார்.

ஒரு ்தாழிவல துவஙகுவதற்கு முன்பு 
துவஙகும் இைம், துவஙகுபவர், தன்னால் 
என்ன முடியும், தனககு என்ன ேகதி 

சரியும் விவசாயம், எப்படி சரி சசயயலாம் ச�ாடர் -02

ஏ.ஜே.பதாலசுப்பிைமணியம்

சசன்ற இதழின  சதாடர்ச்சி....

9பதிப்பு-2 | இதழ் - 9 | 24-09-2021 | புரட்டாசி 1



இருககிறது, யாருைன் அவரால் தேர்நது 
உற்பத்தி ்ேய்ய முடிகிறது, அவர் யாருைன் 
்ேன்று தேர்நதால் அவருைன் ் பரிய அளவில் 
்வற்றி ் பற முடியும் தபான்ற தகவல்கவள 
தேகரித்தபின்னர் களமிறஙகதவணடும். 
இருககிற வாய்ப்புகவள, கடைவமைப்புகவள, 
்தாைர்புகவள, எதிர்்காள்ளும் வாய்ப்புகவள 
எப்படிச் ்ேயல்படுத்தி அதன் பலவன 
்பற்று ்வற்றி்காள்கிறார்கதளா அவர்கள் 
்வற்றியாளர்கள். இவதத்தான் ்ேயல் 
விவளவு – (Effectuation) – ்ேயலால் 
விவளநத பலன்.

விவசாய சதாழில் நிகழ்வுகள்

்ேன்வன தபான்ற ் பரு நகரஙகளில் ஸ்ைார்ப் 
அப் இவன்டஸ் தபான்ற நிகழவுகள் ் தாழில் 
முவனதவார்களுககாக வார இறுதியிலும், சில 
கல்லூரிகளிலும், பல்கவலககழகஙகளிலும் 

நைத்தப்படடுவருகின்றன.

அதத தபான்று விவோயத்திற்கு என்று 
தனிப்படை விவோய ் தாழில் முவனதவார்கள் 
நிகழவுகவள நாம் அவவப்தபாது நிகழத்தி, 
அவனவரும் கருத்து பரிமைாற்றம் ் ேய்து ஒரு 
வளமைான விவோய ் தாழில் முவனவுகளுககு 
வழிகாடைலாம்.

எனதவ புதிய ் தாழில் முவனதவார்களுககு 
நான் ் ோல்லவிருப்பது நிவறய வாய்ப்புகள் 
நம்மிவைதய  இருககிறது ,  ஆனால் 
அவனவரும் அவத ேரியாக பயன்படுத்தி 
்ேயல்படுத்திை தவணடும், முயற்சி 
்ேய்யதவணடும், ஒரு குறுகிய ஒரு சிறிய 
ேநவதவய எடுத்துக்காணடு அவத தாம் 
்ேய்ய விரும்பும் திடைத்தின் முன்மைாதிரிவய 
்ேயல்படுத்தி எவர் ் வற்றியவைகிறார்கதள 
அவர்கதள ் வற்றியவைகிறார்கள்.

- தததாடரும்...

அக்ரிசக்தி குழு
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குழநலேயினலம பிரசலனையகால் 
அவதிபடுகினறீரகளகா? 
அதிக உடல் எலடயகால் 
அவதிபடுகினறீரகளகா? 

உணவு தமலகாணலம வழிதய 
உடல் எலட குல்றத்து 

உங்கள் குழநலே பபறும் வகாய்பலப 
அதிகரித்துத் ேருகினத்றகாம்!

11பதிப்பு-2 | இதழ் - 9 | 24-09-2021 | புரட்டாசி 1



�ருமபுரி மாவடடம் 
பாப்பிதரடடிப்படடியில் மஞசள் 

விவசாயி்களின �்கவல் வசமிப்பு மு்்ற

ஆய்வு

தருமைபுரி மைாவடைம் தமிழ நாடடில் 
மைஞேள் உற்பத்தி ்ேய்யும் மைாவடைஙகளில் 
முககியமைான மைாவடைமைாகும். தமிழ நாடடில் 
மைஞேள் அதிகமைாக ஈதராடு, தருமைபுரி, 
விழுப்புரம், தேலம், நாமைககல் மைாவடைஙகளில் 
பயிரிைப்படுகிறது .  அதில் தருமைபுரி 
மைாவடைம் இரணைாம் இைத்தில இருப்பது 
குறிப்பிைத்தககது. தருமைபுரி மைாவடைத்தில் 
்மைாத்தம் ஏழு தாலுகா உள்ளது. அதில் 
பாப்பி்ரடடிபடடி தாலுகாவில் அதிகமைாக 
மைஞேள் பயிரிைப்படுகிறது. எனதவ, தருமைபுரி 
மைாவடைம் பாப்பி்ரடடிபடடியில் மைஞேள் 
விவோயிகளின் தகவல் தேமிப்பு முவற பற்றி 
ஆய்வு ் ேய்து ஒரு கடடுவர.

பாப்பி்ரடடிபடடி தாலுகாவில் ்மைாத்தம் 
நாற்பத்தி எடடு கிராமைஙகள் உள்ளன. 
அதில் ்வஙகைேமுத்திரம், ்மை்ணசி, 
தமைாவளயானூர், ் பாம்மிடி, அ. பள்ளிப்படடி, 
ததவாரஜபாளயம் ஆகிய ஆறு கிராமைஙகளில் 
அதிகம் மைஞேள் ோகுபடி ்ேய்யபடுகிறது. 
இநத ஆறு கிராமைஙகளில் சுமைார் 120 மைஞேள் 
விவோயிகவள ேநதித்து அவர்களின் தகவல் 

தேமிப்பு முவற பற்றி ஆய்வு ் ேய்யப்படைது.

ஆய்வு முற்ற

பாப்பி்ரடடிபடடி தாலுகாவில் 120 
மைஞேள் விவோயிகவள சுமைார் 6 கிராமைஙகளில் 
ேநதித்து அவர்களின் தேமிப்பு முவற பற்றி 
தகடைறியப்படைது. அதன்படி, எந்தநத 
கிராமைஙகளில் எத்தவன விவோயிகள் 
ததர்ந்தடுககப்படடு ஆய்வு ் ேய்யப்படைது 
என்பது குறித்து இஙதக குறிப்பிடடுள்தளாம்.

வ. 
எண்

கிைதாமததின் தபயர்
ஜதர்்நததடுதத 
விவசதாயிகளின் 
எண்ணிகரக

1 ்வஙகைேமுத்திரம் 26

2 ்மை்ணசி 23

3 தமைாவளயானூர் 20

4 ்பாம்மிடி 19

5 அ. பள்ளிப்படடி 17

6 ததவாரஜபாளயம் 15

தமதாததம் 120
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தகவல் சசமிப்பு முற்ற

தமைற்கணை 6 கிராமைஙகளில் உள்ள 
விவோயிகள் அவர்களுககு ்தரிநத 
தகவல்கவள எப்படி தேமித்து வவககிறார்கள் 
என்பது பற்றி பார்ப்தபாம்.

வ. 
எண்

ஜசமிப்பு முரை
விவசதாயிகளின் 
எண்ணிகரக

சதவீதம்

1

அவர்களின் 
குடும்பத்தினரிைம் கூறி 

பிறகு தகடைறிநது ் தரிநது 
்காள்ளுதல்

98 81.66

2
தன்னுவைய அவலதபசியில் 

புவகப்பைஙகள் 
எடுத்துக்காள்ளுதல்

76 63.33

3

தகவல்கவள தன்னுவைய 
அவலதபசியில் 

பதிவிறககம் ் ேய்து பின்னர் 
பயன்படுத்திக ் காள்ளுதல்

52 43.33

4
அச்ேடிககப்படை 

இலககியஙகளின் வடிவத்தில் 
வவத்து ் தரிநது்காள்ளுதல்

18 15.00

விவோயிகள் தஙகளுககு ்தரிநத மைற்றும் 
தகடைறிநத தகவல்கவள தமைற்கணை நான்கு 
தகவல் தேமிப்பு முவறகள் மூலம் தேமித்து 

பின்னர் பின்பற்றுகின்றனர். அதன்படி, 120 
விவோயிகளில்

1.  98 விவோயிகள் அவர்கள் தகடைறிநத 
தகவல்கவள அவர்களின் குடும்பத்தினரிைம் 
கூறி பிறகு தகடைறிநது ் காள்கின்றனர்.

2.   76 விவோயிகள் அவர்கள் தகடைறிநத 
தகவல்கவள தன்னுவைய அவலதபசியில் 
புவகப்பைஙகள் எடுத்துக்காணடு பின்னர் 
்தரிநது்காள்கின்றனர்.

3 .    52 விவோயிகள் அவர்கள் 
தகடைறிநத தகவல்கவள தன்னுவைய 
அவலதபசியில் பதிவிறககம் ்ேய்து பின்னர் 
பயன்படுத்திக்காள்கின்றர்

4.   18 விவோயிகள் அவர்கள் தகடைறிநத 
தகவல்கவள இலககியஙகளின் வடிவத்தில் 
தேகரித்து அதன்மூலம் ் தரிநது்காள்கின்றனர்.

அதிகப்படியான விவோயிகள் தஙகளுககு 
்தரிநத  த கவல்கவள அவர் களின் 
குடும்பத்தினரிைம் கூறி பிறகு தகடைறிநது 
்காள்கின்றனர். மைற்ற மூன்று தேமிப்பு முவறகவள 
விை இநத முவற மிகவும் எளிவமையானது மைற்றும் 
நல்ல நிவனவு ஆற்றல் இருநதால் தபாதுமைானது. 
இதனால் அதிகபடியான மைஞேள் விவோயிகள் 
இநத முவறவய பயன்படுத்துகிறார்கள்.

தருமபுரி மதாவடடம் பதாப்பிதைடடிபடடி 
ததாலுகதாவில் மஞசள் பயிரிடும் விவசதாயிகளின் 

ஜததாடடததில் எடுதத புரகப்படம்

கட்டுரையாளரகள்:

அருண்குமார். இரா, 
உதவிப் பேராசிரியர், பேளாண் 
விரிோக்கத்துறை,
எஸ்.ஆர்.எஸ். பேளாண்றமை மைற்றும் 
ததாழில்நுடேக ்கல்லூரி, பேடசந்தூர். 
மின்னஞசல்: arunkumarr698@gmail.com 

முற்னேர். வ. காளிராஜன்
உதவிப் பேராசிரியர், பேளாண் 
விரிோக்கத்துறை, அண்்ாமைறைப் 
ேல்்கறைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.
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�்ைசசத்்� அதி்கரித்து 
அதி்க ம்கசூல் த்காடுககும்  

மீன அமிவ�ா அமிலம்

சத்து மமலாண்ம

விவோயிகள் தஙகள் பயிர்கள் நன்றாக 
்ேழிப்பாக அதிகளவில் பசுவமையாக இருகக 
தவணடும், மைகசூல் அதிகம் கிவைகக தவணடும் 
என்பதற்காக தவழச்ேத்து உரஙகவள அதிகளவில் 
பயன்படுத்துகின்றனர். அதிகமைாக பசுவமை 
உருவாகின்ற கார்ணத்தால் பூச்சித் தாககுதல் 
ஏற்படும் நிவலவமை மைற்றும் மைண வளம் குவறதல் 
தபான்ற பின் விவளவுகவள எதிர்்காள்கின்றனர். 
இதவன மைாற்றீடு ்ேய்யும் வவகயில் மீன் 
அமிதனா அமிலம் பயன்படுகிறது. இதவன 
எளிதாக எநத ஒரு அதிகளவில் ் ேலவுகள் இன்றி 
விவோயிகளுககும், சுற்றுச்சூழலுககும் உதவும் 
வவகயில் எளிதாக கிவைககும் ்பாருடகள் 
்காணடு தயாரிககலாம். மீனில் உள்ள புரதஙகள் 
நுணணுயிர்களால் ்ேரிககப்படடு அமிதனா 
அமிலஙகளாக பிரிகின்றன. இதில் வநடரஜன் 

ேத்து (தவழச்ேத்து) அதிகம் கா்ணப்படுகிறது. 
அதன் தயாரிப்பு முவற, பயன்படுத்தும் முவற 
மைற்றும் பயன்கள் குறித்து அறிநது ் காள்ளலாம்.

சதறவயான சபாருட்கள்:

 5 கிதலா மீன் கழிவுகள் (மீன் மைார்க்கடடில் 
இலவேமைாக வாஙகி ் காள்ளலாம்). மீன் கழிவுகள் 
கிவைககாவிடைால் முழு மீவனத் துணைாக 
்வடடிப் பயன்படுத்தலாம்.

 5 கிதலா நாடடு ேர்ககவர (அ) ் வல்லம்

 பிளாஸ்டிக வாளி (அ) டிரம்

தயாரிப்பு முற்ற:

 5 கிதலா மீன் கழிவுகள் (அ) முழு 
மீவனத் துணைாக ் வடடிக ் காள்ளவும்.
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 5 கிதலா நாடடு ேர்ககவரவய 
மீன் கழிவுகளுைன் தேர்கக தவணடும். 
(்வல்லம் எடுத்துக ் காணைால் நன்றாக 
தூளாககி தேர்கக தவணடும்)

 இரணவையும் ேமைமைான விகிதத்தில் 
(1:1) கலநது பிளாஸ்டிக வாளியில் காற்று 
புகாதவாறு நன்றாக மூடி நிழலில் வவகக 
தவணடும்.

 ேரியாக 30-40 நாடகளில் மீன் 
அமிதனா அமிலம் தயாராகிவிடும்.

 இதிலிருநது எவவித ்கடை 
வாவையும் வராது. அதாவது, பழவாவை 
வரும் என்பதத மீன் அமிதனா அமிலம் 
தயாரானது என்பதற்கு அறிகுறி.

 இதவன வடிகடடி 6 மைாத காலம் 
வவர பயன்படுத்தலாம்.

பயனபடுத்தும் முற்ற:

 தயாரித்த மீன் அமிதனா அமிலத்வத 
2-5 மி.லி அளநது 1 லிடைர் தணணீரில் 
கலநது ் தளிகக தவணடும்.

 இதவன தநரடியாகவும் மைணணில் 
இைலாம் அல்லது தாவரத்தின் இவலகளில் 
்தளிககலாம்.

 தாவரஙகள் திை வவக உரஙகவள விை, 
திரவ உரஙகளிலிருநது ஊடைச்ேத்துககவள 
எளிதாக உறிஞசும்.

பயனகள்:

 பயிருககு  தவழச்ேத்து ததவவவயப் பூர்த்தி 
்ேய்ய யூரியாவவ பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக மீன் 
அமிதனா அமிலத்வத பயன்படுத்தலாம்.

 மீன் அமிதனா அமிலம் 75% வளர்ச்சி 
ஊககியாகவும், 25% பூச்சி விரடடியாகவும்  ் ேயல்பைக 
கூடியது.

 இ தவன  பூ க கு ம்  த ரு்ணத்தில் 
பயன்படுத்தினால் மைகரநதச்  தேர்கவக நன்றாக 
நவை்பற்று பூககள் நன்றாக பூத்து காய்ககும் திறன் 
அதிகரிககும்.

 தவர் வளர்ச்சிவய ஊககுவித்தல், 
ஒளிச்தேர்கவகவய தமைம்படுத்துதல், பயிர் எதிர்ப்புத் 
திறவன தமைம்படுத்துவதால், அதிக மைகசூல் கிவைககும்.

 பயிர் விவளச்ேவல 10% - 40% அதிகரிகக 
உதவும்.

 சுற்றுச்சூழலுககு உகநத, விவோயிகளுககு 
்பாருளாதார ரீதியாக உதவக கூடியதாக இருககும்.

 இதவன வரப்பு மைற்றும் தவலி ஓரஙகளில் 
்தளித்தால் மையில், முயல் மைற்றும் எலி ்தாநதரவு 
்தளித்த ஐநது நாடகள் வவர இருககாது.

இதவன “அண்ணாமைவலப் பல்கவலககழகம்” 
ோர்பில் இறுதி ஆணடு மைா்ணவர்கள் புதுகதகாடவை 
மைாவடைம் தகாடவைககாடு கிராமைத்தில் “சூவே” என்ற 
விவோயிைம் ் ேயல் விளககம் ் ேய்தனர்.

அக்ஸிலியா மமரி. அ, இளநிறை பேளாண்றமை நான்காம் ஆண்டு மைா்வி, 
அண்்ாமைறைப் ேல்்கறைக்கழ்கம். மின்னஞசல்: auxiliamaryadaikalasamy@gmail.com 

கட்டுரையாளர:
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சி்�யுற்ற மாடு்கள் மறறும் வறறு 
மாடு்களின பராமரிப்பு மு்்ற்கள்

கால்ந்ை மமலாண்ம

முனனுறை:

கறவவ மை ாடு வளர்ப்பில் சிவன 
மைாடுகவளச் சிறநத முவறயில் பராமைரிப்பது 
ஒரு முககியமைான கால கடைமைாகும். மைாடுகள் 
சிவனயாக இருககும் ்பாழுது ேரியாக 
பராமைரிககாவிடைால்  அது கன்று ஈனுவவதப் 
பாதிப்பத்ததாடு தரமைான கன்றிவனயும் பால் 
உற்பத்திவயயும் இழகக தநரிைலாம். சில 
ேமையஙகளில் பசு மைாடடின் உயிருகதக ஆபத்து 
ஏற்பை வாய்ப்பு உள்ளது. எனதவ, சிவன 
மைாடுகவள முவறயாக பராமைரிப்பது கறவவ 
மைாடு வளர்ப்பில் மிகவும் முககியமைானதாகும்.

சிறனககாலம்:

மை ா ட டி ன்  சி வ ன க க ா ல த் வத 
ேரியாக க்ணககிடுவது அவசியமைாகும். 
சிவனககாலத்வத ேரியாக க்ணககிை 
மைாடுகளுககு கருவூடைல் ் ேய்த தததிவயக 

குறித்து வவத்துக ்காள்ள தவணடும். 
பசுககளின் சிவனககாலம் 270 முதல் 280 
நாடகள் ஆகும்.

தீவன சமலாணறம:

கன்றின் முவறயான வளர்ச்சிககு 
சிவனககாலத்தில் அளிககப்படும் தீவனம் 
மிகவும் முககியமைானதாக கருதப்படுகிறது. 
சிவனகக ாலத்தின் ஏழ ாவது மை ா த த் 
்தாைககத்திலிருநது உைல் பராமைரிப்பு மைற்றும் 
பால் கறவவத்திறனுககுக ்காடுககப்படும் 
தீவனத்வதத் தவிர கன்றின் வளர்ச்சிககாகவும் 
தேர்த்து சிவன மைாடடிற்கு நாள் ஒன்றுககு 
1 கிதலா கூடுதலாக அைர் தீவனமும், 15 
– 20 கிதலா பசுநதீவனமும் 5 கிதலா உலர் 
தீவனமும் வழஙக தவணடும். தமைலும், கன்று 
ஈனுவதற்கு மூன்று நாடகளுககு முன்பு 
மைலச்சிககல் உணைாகாதவாறு தவிடு தபான்ற 
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தீவனஙகவள வழஙக தவணடும். இதனுைன் 
தாது உப்புக கலவவவயத் தினநததாறும் 30 
கிராம் என்ற அளவில் வழஙகலாம்.

குடறபுழு நீககம்:

சிவன மைாடுகளுககு குைற்புழு நீககம் 
்ேய்வது அவசியமைாகும். மைாடுகள் ஏழு மைாத 
சிவனயாக இருககும் ் பாழுது குைற்புழு நீககம் 
்ேய்ய தவணடும். அவவாறு ்ேய்வதால் 
மைாடுகளில் நஞசுக ்காடி மூலமைாகக 
கன்றுகளுககு பரவககூடிய குைற்புழுககளின் 
தாககத்வத தவிர்ககலாம்.

சகாட்டறக பைாமரிப்பு: 

     சிவன மைாடுகள் பராமைரிககப்படும் 
்காடைவகயின் இைவேதி மைற்றும் தவர 
அவமைப்பு கவனிககப்பை தவணடிய 
ஒன்றாகும். இயற்வகயிதலதய பசு மைற்றும் 
எருவமைகளில் கன்றிவனத் தாஙகியுள்ள 
கருப்வப நிவலயற்றதாக இருககும். மைாடுகள் 
ஏழு மைாத சிவனககுப் பின்பு ஏற்படும் 
கன்றின் அதிக அவேவுகளால் கருப்வபயின் 
அவமைப்பு தமைலும் நிவலயற்றதாகி விடும். 
இநதக காலகடைத்தில் சிவன மைாடுகள் 
வழுககி விழுநதால் கருப்வப சுழற்சி 
ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. முககியமைாக 
எருவமைகளில் கருப்வப சுழற்சி ஏற்படும் 
அபாயம் அதிகம் உள்ளது. தமைலும் மைாடு 
வழுககி விழுநதால் எலும்பு முறிவு, மூடடு 
நழுவுதல் தபான்றவவ ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. 
அதனால் ் காடடில் தவரயிவன எப்்பாழுதும் 
வழுககாமைல் இருககும் வவகயில் பாசி மைற்றும் 
ோ்ணப்பற்று இல்லாமைல் ்ோர ்ோரப்பாக 
வவத்துக்காள்ளுதல் அவசியமைாகும். 
மைாடுகவள 7 மைாத சிவனக காலத்திலிருநது 
மைற்ற மைாடுகளிலிருநது பிரித்து தனியாக உள்ள 
்காடைவகககு மைாற்ற தவணடும்.

பால் க்றறவறய நிறுத்துதல்:

     கறவவயில் உள்ள சிவன மைாடுகவள 
கன்று ஈனுவதற்கு இரணடு மைாதஙகள் 
இருககும் நிவலயில் ப ால்  வற்ற ச் 
்ேய்து பால் கறவவவய நிறுத்தி விை 
தவணடும். இவவாறு ்ேய்வதால் அடுத்த 
கறவவயின் கறவவத் திறனில் பாதிப்புகள் 
ஏற்பைாது. சிவனக காலத்தில் ஏழு மைாதம் 
ஆனவுைன், பாலின அளவவப் ்பாறுத்து 
1-2 வாரத்தில் படிப்படியாக கறவவவய 
குவறகக தவணடும். 5-7 நாடகளுககு இரு 

தவவளகள் கறககும் மைாடுகவள ஒரு தவவள 
மைடடும் கறகக தவணடும். அதன் பின் ஒரு 
தவவள கறவவவயயும் ஒரு நாள் விடடு 
ஒரு நாள் கறப்பதன் மூலம் கறவவவய 
முற்றிலுமைாக நிறுத்த தவணடும். ஒதர நாளில் 
கறவவவய நிறுத்தும் ் பாழுது தநாய் தாகக 
வாய்ப்பிருககிறது. இவவாறு பால் கறவவவய 
நிறுத்தும் ்பாழுது கன்றின் வளர்ச்சிககு 
தபாதிய ஊடைச்ேத்துககள் கிவைப்பதால் 
ஆதராககியமைான கன்றுகவள ் பறலாம்.

கனறு ஈனும் சபாழுது பைாமரிப்பு 
முற்றகள்:

கிதைரிகளில் சிவனப்படுத்திய 4 அல்லது 
5 மைாதஙகளிலிருநதத பால்மைடி ்பறுத்துக 
்காணதை வரும். ஆனால் பசுககளில் 
கன்று ஈனுவதற்கு இரணடு வாரத்திற்கு 
முன்பு தான் இநதப் பால் மைடிப் ்பருககம் 
ஏற்படும். மைாடடின் அவறயிலிருநது வடியும் 
ேளி தபான்ற திரவம் சில மைாடுகளில் 7 
மைாதச் சிவனயிலிருநது ததான்றும். கன்று 
ஈனுவதற்கு சில நாடகளுககு முன்பு சில 
மைாடுகளில் முன்புறத்தில் ்நஞசு பகுதி 
வவரயிலும் பின்புறத்தில் மைடி மைற்றும் 
அவறயிலும் நீர்கதகார்த்து கா்ணப்படும்.

     கன்று ஈனுவதற்கு 24 முதல் 48 மைணி 
தநரத்திற்கு முன்பு மைாடடின் பின்புற மைற்றும் 
தமைற்புறத் ் தாவைப் பகுதியில் கா்ணப்படும் 
தவேக கச்வேகள் தளர்நது கா்ணப்படும். 
இதனால் வாலின்  அடிப்பகுதியில் குழி 
உணைாகும். மைாடு கன்று ஈனுவதற்கு 
சில மைணி தநரஙகள் இருககும் ்பாழுது 
சீம்பால் சுரககும். சில மைாடுகளில் சீம்பால் 
தானாகதவ ்வளிதயறும். மைாடுகள் தீவனம் 
உட்காள்ளாமைல் அவமைதியின்றி கா்ணப்படும். 
அடிககடி படுத்து எழுநதிரிககும். கிதைரிகள் 
வயிற்றில் உவதத்துக ் காள்ளும்.

வறறு மாடுகறை (பால் வறறிய 
பசுககறை) பைாமரிககும் முற்றகள்:

கறவவயில் உள்ள பசு மைாடுகள் சிவனயாகி 
அடுத்து கன்று ஈன்பதற்கு முன்னதாக பால் 
வற்றச் ்ேய்ய தவணடும். பால் சுரப்பு 
நின்று விடை மைாடுகள் வற்று மைாடுகள் என்று 
அவழககப்படுகிறது. இவவாறு ்ேய்வதால் 
ஏற்படும் நன்வமைகள் பின்வருமைாறு.

1. முதலில் வரும் ஈற்றில் பால் ் காடுககும் 
அளவு மைற்றும் மைாடு கறவவயில் அதிக 
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நாடகள் இருககும்.

2. அடுத்து ஈற்றுககுப் பசு தன் உைவலத் 
தயார் ் ேய்து ் காள்ள உதவும்.

3. பசுககளில் பால் உற்பத்தி நின்று 
விடுவத ால்  அதற்கு ச்  ் ேலவ ாகும் 
ஊடைேத்துககள் பசுவின் உைலில் தஙகி 
பிறககப்தபாகும் கன்றிற்கும், பால் உற்பதிககும் 
அநத ேத்துககள் பயன்படும்.

4. பசுககளின் உைலில் கால்சியம் ேத்து 
தேமித்து வவககப்படடு அடுத்த பிரேவத்தின் 
தபாது காய்ச்ேல் தபான்ற சிககல்கள் ஏற்பைாமைல் 
இருககும்.

5. தாய் தேய் நலன் பாதுகாககப்பைடுகிறது.

கீழககாணும் வழிகளின் மூலம் கறவவ 
மைாடுகளில் பால் வற்ற ் ேய்யலாம்.

பால் கறப்பவத ஒதர நாளில் நிறுத்தி 
விடுவது. மிகக குவறநத அளவு பால் தரும் 
பசுககளில் மைடி வீககம் இல்வல்யன்றால், பால் 
கறப்பவத ஒதர நாளில் அப்படிதய நிறுத்தி 
வற்றச் ்ேய்யலாம். பாலிவன இவை்வளி 
விடடுக கறப்பது. கறவவயில் பசுககவள ஒரு 
தவவள கறநது பின் படிப்படியாக ஒரு நாள் 
விடடு ஒரு நாள் கறநது வநதால் பால் வற்றி 
விடும். அதிக பால் ்காடுககும் பசுககளில் 
இவவாறு ்ேய்து பால் வற்ற ்ேய்யலாம். 

பாலின் அளவு குவறத்துக கறப்பது. பாவல 
மைடியிலிருநது முழுவதுமைாக கறககாமைல் பாதி 
கறநது மீதம் மைடியிதலதய இருககுமைாறு விடடு 
விை தவணடும். இவவாறு ் ேய்யும் ் பாழுது 
பால் வற்றி விடும்.

வறறு மாடுகளின தீவன சமலாணறம:

வற்று மைாடுகள் பிரேவத்திற்கு தயாராக 
இருப்பதால், அவற்றின் தீவனத்தில் தனி 
கவனம் ்ேலுத்த தவணடும். வற்று மைாடுகள் 
சிவனயாக உள்ளது. பிரேவத்துககுத் தயாராக 
உள்ளது. வற்றிய சிவனக காலத்தில், கவைசி 
60 நாடகளில் பசுவின் உைல் எவை 20-30 
கிதலா கூடை தவணடும். இதற்கு ததவவயான 
தீவனத்வத அளிகக தவணடும். வற்று பசுவிற்கு 
நாள் ஒன்றில் 8 கிதலா வவகதகால் அல்லது 
35 கிதலா பசுநதீவனம் மைற்றும் 1 கிதலா அைர் 
தீவனம் ் காடுகக தவணடும். தபாதுமைான குடிநீர் 
்காடுகக தவணடும். கன்று ஈனும் முன்னர் 
சிவன மைாடுகளுககுக ்காடுகக தவணடிய 
பாராமைரிப்வபப் பின்பற்ற தவணடும்.

முடிவுறை:

இவவாறாக, சிவன மைாடுகள் மைற்றும் வற்று 
மைாடுகவள சிறநத முவறயில் பராமைரிககும் 
்பாழுது, ஆதராககியமைான கன்றுகவள 
்பறுவதுைன் பால் உற்பத்திவயயும் ் பருககி 
பணவ்ணயாளர்கள் அதிக லாபம் ் பறலாம்.

ஜஜ. சுபாஷினி, கி. சுகந்தியா உதவிப் பேராசிரியர், ்கால்நறட மைருத்துேக ்கல்லூரி மைற்றும் ஆராய்ச்சி நிறையம், 

பதனி மைற்றும் வவ. ஹரிஹரசுதன் ேண்ற் பமைைாளர் (்கால்நறட ேராமைரிப்பு), பேளாண்றமை ்கல்வி நிறுே்னம், 
குமுளுர், திருச்சி மின்னஞசல்: tnauhari@gmail.com 

கட்டுரையாளரகள்:
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1. ஆங்கிஜலய அைசதால் எ்நத ஆண்டு பஞச ஆரையம் அரமககப்படடது?

2. இைரவயில் கதிரி 1812 கடரல ைகம் எவவளவு மகசூல் தகதாடுககவல்லது?

3. தசயல் விரளவு என்ை மதாதிரி திடடததிரை முன்ரவப்பவர் யதார்?

4. தருமபுரி மதாவடடததில் எததரை ததாலூககதாககள் உள்ளது?

5. மீன் அமிஜைதா அமிலதரத ஒரு லிடடர் நீரில் எவவளவு கல்நது பயிருககு ததளிககலதாம்?

6. சிரைககதாலததில் மதாடுகளுககு அடர்தீவைம் எவவளவு தகதாடுகக ஜவண்டும்?

7. ஏலககதாயில் பளிங்கு ஜதமல் ஜ�தாய் பதாதிதத தசடிகரள என்ை தசய்ய ஜவண்டும்?

8. ஜகதால்வதாட ைக சப்ஜபதாடடதா எங்கு பயிரிடப்படுகிைது?

9. பருததியில் புரகயிரல தவடடுப் புழுரவ தவிர்ப்பது எப்படி?

10. பல்ஜவறு ஜேதாதிட மற்றும் உடல்�ல குறிப்புகரள எ்நத தசயலியின் மூலம் தபைலதாம்?

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அகரிசகதியின் பரிசுப் ஜபதாடடியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

ஜமதானிஷதா ைதாஜே்நதிைன், 
திருச்சி.
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ஏலக்காயில் பளிஙகுக்கல் 
வ�மல் வ�ாயும் அ�ன 

வமலாண்ம மு்்ற்களும்

ம்நாய் மமலாண்ம

இநதநாய் கடதை தநாய் என்றும் அவழககப் 
படுகிறது. இநதியாவில் கர்நாைகா, தகரளா, 
தமிழநாடு தபான்ற மைாநிலஙகளில் பரவலாகத் 
ததான்றி அதிகளவு தேதத்வத ஏற்படுத்துகிறது. 
ஏலககாயில் பளிஙகுககல் ததமைல் தநாயும் 
அதன் தமைலாணவமை முவறகள் பற்றியும் 
இஙகுக காணதபாம்.

ச�ாய்ககாைணி

 இ ந தந ா ய்  ஏல க க ா ய்  த த மைல் 
நச்சுயிரினால் ததாற்றுவிககப் படுகிறது.

ச�ாயின அறிகுறிகள்

 தளிர் இவலகளில் முதலில் இளம் 
பச்வே நிறத்தில் நரம்புகளுககு இவ்ணயாகக 
கீற்றுககள், நடு நரம்பிலிருநது, இவலகளின் 
விளிம்பு வவரயிலும், விடடுவிடடு, 
இவலப்பரப்பு முழுவதிலும் ததான்றும். 
இவதத்்தாைர்நது இவலகளில் நிறமைாற்றமும், 
ததமைல் தபான்ற அறிகுறிகளும் ்தளிவாகத் 
்தன்படும். புதிதாகத் ததான்றும் இவலகள் 
சிறுத்தும், ்ேடிகள் வளர்ச்சி குன்றிக 
குடவையாகவும் கா்ணப்படும். ஒன்று அல்லது 
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இரணடு வயதுவையச் ் ேடிகள் தாககப்படும் 
தபாது பூ மைற்றும் காய் ததான்றுவது முற்றிலும் 
தவைப்படடு விடுகிறது. நன்கு வளர்நதச் 
்ேடிகள் தாககப்படும் தபாது, மைகசூல் மிகவும் 
குவறநதுவிடும். 

ச�ாய்ப் பைவும் விதமும், பைவுவதறகு 
ஏற்ற காலநிறலகளும்

 தநாய்த் தாககப்படைச் ் ேடிகளிலிருநது, 
நைவுககுத் ததர்ந்தடுககப்படும் தவர்க 
கிழஙகுகளிலிருநது, தநாய்த் ததான்றுகிறது. 
இநதநாய் விவதகள் மூலம் பரவுவதில்வல. 
இரணைாம் படேமைாக வாவழ அசுவணி 
எ ன ப் ப டு ம்  ் ப ன் ை த ல ா னி ய ா 
வநகதரா்நர்தவாோ அசுவணி  மூலம் 
பரப்பப்படுகிறது. 

தநாய்த் தாககிய ்ேடிகளிலிருநது, 10 
நிமிைஙகள் ோற்வற உறிஞசும் தபாது, 
நச்சுயிரிகவள அவற்றினுள் ்பற்றுக 
்காள்ளும். சுமைார் 90 நிமிைஙகளுககுப் 
பின்னர் அவவ தநாவயப் பரப்பக கூடியத்  
திறவனப் ்பறுகின்றன. நச்சுயிரிகவள 
அவற்றின் உைலுககுள் எடுத்துக ்காணை 
அசுவணிகள், சுமைார் 24 மைணி தநரம் மைாத்திரதமை 
நச்சுயிரிகவளப் பரப்பக கூடியவவ. ஏலத் 
ததாடைஙகளில் ோதார்ணமைாகக கா்ணப்படும் 
சில கவளச் ் ேடிகவளயும் இநதநாய் தாககக 

கூடியது.

ச�ாய்ககட்டுப்பாடு 

உழவியல் முரைகள் : 
த ந ா ய் த்  த ா க க ா த ச் 

்ேடிகளிலிருநது ததர்ந்தடுத்த 
தவர்ககிழஙகுகவள நடுவதற்குப் 
ப யன் படு த் த  த வணடும் . 
நடுவதற்கு தவர்ககிழஙகுகவளப் 
பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக 
நாற்றுககவள நைவுச் ்ேய்ய 
தவணடும். தநாய்த் தாககிய 

்ேடிகவள உைனுககுைன் அப்புறபடுத்தி, 
அழித்து விை தவணடும். தநாய்த் தாககக 
கூடிய மைாற்றுப் பயிர்கவள, ததாடைத்திலும், 
சுற்றுப் புறத்திலும் இல்லாதவாறு அழித்து 
விைதவணடும்.

மருந்து சிகிச்றச 

 தநாவயப் பரப்பக கூடிய அசுவணிவயக 
கடடுப்படுத்த 10 லிடைர் தணணீருககு 10 
மில்லி வை்மைத்ததாதயட அல்லது 12.5 
மில்லி மீவதல் ் ைமைடைான் என்ற விகிதத்தில் 
கலநதுத் ் தளிகக தவணடும். வருைத்திற்கு 
4 – 6 முவற மைருநது ் தளிகக தவணடும். 

கட்டுரையாளரகள்:

கு.விக்மனேஷ்,
முற்னேர் ேடடப் ேடிப்பு மைா்ேர் - தாேர 
பநாயியல் துறை, அண்்ாமைறைப் 
ேல்்கறைக்கழ்கம், அண்்ாமைறை ந்கர் – 
608002. ததாடர்பு எண்: 8248833079 
மின்னஞசல் – lakshmikumar5472@gmail.com

முற்னேர். L. ஜவஙகமேஷ்குமார், 
உதவிப் பேராசிரியர் - தாேர பநாயியல் துறை, 
அண்்ாமைறைப் ேல்்கறைக்கழ்கம், 
அண்்ாமைறை ந்கர் – 608002 
 ததாடர்பு எண்: 8667806189 
மின்னஞசல் – vengadpragathi@gmail.com
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ம்காராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 
சப்வபாடடா விவசாயி்களுககு 
புவியியல் குறியீடு்கள் �ரும்  
புதிய ஏறறுமதி வாய்ப்பு்கள்

புதிய யுகதிகள்

கைநத சில ஆணடுகளாக பல சிறப்பு தவளாண மைற்றும் ததாடைககவலப் 
்பாருடகவள வாய்நத ் பாருடகவள பல தவலமுவறயாக ோகுபடி ் ேய்யும் 
விவோயிகள் மைற்றும் விவோய குழுககளின் நலன்கவளப் பாதுகாககவும், 
அவர்களின் தயாரிப்புகளுககு அஙகீகாரம் மைற்றும் புதிய விற்பவன 
வாய்ப்புகவள உருவாககவும், கலப்பைஙகவளத் தவிர்ககவும் புவியியல் 
குறியீடுகள் (Geographical Indication) வழஙகி அவர்களின் நலன்கவளப் 
பாதுகாககும் நைவடிகவககவள நமைது மைத்திய மைற்றும் மைாநில அரசுகள் 
தமைற்்காணடு வருகின்றன.  இதன் ஒரு பகுதியாக மைகாராஷ்டிரா மைாநிலத்தில் 
உள்ள தகால்வாட ேப்தபாடைாவிற்கு தவளாண மைற்றும் பதப்படுத்தப்படை 
உ்ணவு ஏற்றுமைதி தமைம்பாடடு நிறுவனம் (APEDA) வழஙகிய புவியியல் 
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குறியீடடின் பயனாக பல புதிய ஏற்றுமைதி 
வாய்ப்புகள் ேப்தபாடைா ோகுபடி ்ேய்யும் 
விவோயிகளுககு கிவைத்துள்ளது.

சகால்வாட் சப்சபாட்டா சாகுபடியும், 
புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளும்:

 மைகாராஷ்டிரா மைாநிலத்தில் உள்ள 
பாலகர் மைாவடைத்தில் (Palaghar district) உள்ள 
சுமைார் 5000 ேப்தபாடைா விவோயிகள் 5000 
்ஹகைர் நிலத்தில் தகால்வாட ேப்தபாடைா 
ோகுபடியில் ஈடுபடடு வருகின்றனர். இதில் 
சுமைார் 157 விவோயிகள் புவி குறியீடு 
பதிவு ்பற்ற விவோயிகள்.  இவர்கள் 
உற்பத்தி ் ேய்யும் நல்ல சுவவயான மைற்றும் 
வித்தியாேமைான சுவவ ்காணை தகால்வாட 
ேப்தபாடைா பழஙகள் பல ் வளிநாடுகளுககு 
ஏற்றுமைதி ்ேய்யப்படுகிறது.  குறிப்பாக 
்வளிநாடடு இநதியர்கள் அதிகம் வசிககும் 
நாடுகளுககு அதிகளவில் நல்ல விவலககு 
ஏற்றுமைதி ்ேய்யப்படுகிறது. தற்தபாது 

இஙகிலாநது நாடடிற்கு அதிகமைாக ஏற்றுமைதி 
்ேய்யப்படும் இநத ேப்தபாடைா ரகம், வருைம் 
முழுவதும் ோகுபடி ்ேய்யப்படுவதால் 
்தாைர்ச்சியாக ்வளிநாடுகளுககு ஏற்றுமைதி 
்ேய்ய அதிக வாய்ப்புகள் உணடு.  தமைலும் பிற 
ேப்தபாடைா உற்பத்தி ்ேய்யும் பகுதிகளில் 
இருநது தகால்வாட ேப்தபாடைாவிற்கு 
தபாடடி இல்லாத நவைமுவற சூழலில் 
தற்தபாது தகால்வாட ேப்தபாடைா பழஙகள் 
பதப்படுத்தப்படடு ஃபுரூட ே ாலட 
தயாரிககவும், பாலில் இருநது தயாரிககப்படும் 
தயாகர்டடு தபான்றவவ மைதிப்பு கூடடி 
விற்பவன ் ேய்யவும், ஜாம் தயாரிப்புகளுககு 
அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவவாறு 
புவியியல் குறியீடுகள் வாயிலாக புதிய 
ஏற்றுமைதி வாய்ப்புகள் மைகாராஷ்டிரா மைாநில 
தகால்வாட ேப்தபாடைா ோகுபடி ்ேய்யும் 
விவோயிகள் மைற்றும் விவோய குழுககளுககு 
கிவைத்து அவர்கள் அதிகளவு லாபம் ்பற 
வழிவவக பிறநதுள்ளது.

கட்டுரையாளரகள்:

முற்னேர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இற்ப் பேராசிரியர், பேளாண் விரிோக்கத் 
துறை, பேளாண் புைம், அண்்ாமைறைப் 
ேல்்கறைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மின்னஞசல்: trajpravin@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 9486385423

சீ.கதிமரசன், ஆராய்ச்சி மைா்ேர், 
பேளாண் விரிோக்கத் துறை,  
பேளாண் புைம், அண்்ாமைறைப் 
ேல்்கறைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மின்னஞசல்: kathiresankathir66@gmail.com  
ததாடர்பு எண்: 8760305077
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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கேந்த மின்னேதழுக்கானே 
வாசகர்களின் கருத்துக்கள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவைர் மற்றும் சிைப்பதாசிரியர்

ஜசலவமுரளி

வடிவரமப்பு
சக்தி டிவசன்ஸ்

நிர்வதாக ஆசிரியர்
மு.ஜஜயராஜ்

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

அன்புள்ள ஆசிரியருககு,

அக்ரிசக்தி மின்னிதழின் கடநத இதழில் வெளியான சரியும் 
விெசாயத்தினன சரி வசயெது எப்படி என்்ற வதாடர் அருனையாக 
இருநதது. வதாடர்நது இது ப்பான்்ற புதுனையான கட்டுனைகள் 
வெளியிட்டால் விெசாய ஆர்ெலர்களுக்கும், வதாழில் துெங்கும் 
எண்ணம் இருப்பெர்களுக்கும் உதவிகைைாக இருக்கும். வதாடர்நது 
சி்றக்க ொழ்த்துகள்.

- மணி, பைத்தூர்.

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.மீனோ
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ல.மீனோ 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 46 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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