
மஞ்சள் 
எனும் அற்புதம்
வயல்களில 
பறவவத் 
தாங்கி்கவை 
வவப்பாம்; 
பூச்சி 
தாக்குதல்கவை 
்கட்டுபபடுத்து்வாம்

பபாட்்ாஷ் உரம் 
தட்டுபபாடு; 
விவ்சாயி்கள் 

என்ன ப்சயயலாம்?

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

அன்்பொர்ந� விவசொயி்களுக்கு அக்ரிசக்தியின் சொரபில் வணக்்கங்கள.
விவசொயி்கள �ங்கள ப்பொருட்கள்ள நேரடியொ்க வொடிக்ள்கயொ்ளர்களுக்கு 
விற்க உ�வும் வள்கயில் அக்ரிசக்தி ஒரு முன்பனெடுபபிளனெ 
பசய்துள்ளது. உங்கள ப்பொருட்கள்ள நீங்கந்ள ்பதிநவற்றம் பசய்து 
நீங்கந்ள விற்பளனெயும் பசய்து ப்கொள்ள ஏதுவொ்க உங்களுக்கு என்று 
�னியொ்க ஒரு இளணயத�்ளம் ஒன்றிளனெ உருவொக்கிக் குள்ற்ந� 
பசலவில் உங்களுக்கு அக்ரிசக்தி ப்கொடுததிட உள்ளது. அந�ொடு உங்கள 
ப்பொருட்கள்ள விற்பளனெ பசய்திடத ந�ளவயொனெ சமூ்க வளலத�்ள 
ச்நள�ப்படுதது�ளலயும் அக்ரிசக்தி பசய்து �ர உள்ளது. 

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இதை கிளிக் 
செய்தும் எங்கள் 

வாட்ஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்்பலாம்

https://wa.me/+919940764680
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
உலககப் புரட்டிப் ப�ாட்டு விட்்டது ககாபரானா. அக்கம் �க்கத்ார 

அந்நியமாகி விட்்டனர என்று புலம்பிக் ககாண்டிருந்் நம்கம, குடும்�ததில் உள்ள  
ஒவகவாருவரும் ் னித்னித தீவுக்ளாய் மாறிப் ப�ாய்விட்்டாரகப்ள என்று புலம்� 
கவதது விட்்டது கண்ணுக்குத க்ரியா் கிருமி. 

விவசாயிகள நிகல �ற்றி விவரிததுச் கசால்வது கடினம். விக்ப்�து, 
கக்ளகயடுப்�து, சந்க்ப்�டுததுவது... என  எல்லா பவகலகளும்  அவரகக்ள 
“பவ்ளாபவக்ளக்குப்” “�டுததி”கயடுத்ன. அவரகளுக்கு உ்வ என்ன கசய்யலாம் 
என்று பயாசித்ப�ாது கிக்டத்து புதிய சக்தி - அதுபவ “அக்ரி சக்தி மின்னிதழ்”. 

விவசாயிகளுக்குத ப்கவயான ் கவல்கக்ளச் பசகரிதது, ககதக்ாகலப�சிகளின் 
அ்ளவிலபய அக்ரிசக்தி மின்னி்கை  வடிவகமதது, பவ்ளாண் வல்லுநரகப்ளாடு 
இகணந்து விவசாய கட்டுகரகக்ளயும், ஆபலாசகனகக்ளயும் விவசாயிகளுக்கு 
ககாடுத்து மட்டுமல்ல, அவரகளின் விக்ளக�ாருளகக்ளச் சந்க்ப்�டுத் “அக்ரி 
சக்தி அங்காடி”யயும் அகமததுக் ககாடுக்கப்�ட்்டது.

விவசாயிகளுக்கு புது ரத்ம் �ாய்ச்சி, உதபவகதப்ாடும், உற்சாகதப்ாடும் ் கல 
நிமிர உரமிட்டு வருகிறது அக்ரிசக்தி”. WhatsApp குழுக்கள, சமூக வகலத்்ளஙகள 
என �ல்பவறு வழிகளில் ் மிைக விவசாயிகக்ளச் கசன்றக்டந்்து “அக்ரி சக்தி” 
மின்னி்ழ். 

பம 15, 2020ல் க்ா்டஙகிய �யணம் 53 ஆம் இ்ைாக இன்று கசழிதது 
வ்ளரந்திருக்கிறது. அ்ற்கு முழுமு்ற் காரணம் விவசாயிகப்ள. அவரகள ஆ்ரவின்றி 
இந்் விக்ளச்சல் சாததியமில்கல.

கநல் �யிரிடுபவார, கால்நக்ட வ்ளரப்ப�ார என எல்லாத ் ரப்பு விவசாயிகளுக்கும் 
புது நம்பிக்கககய விக்க்கிறது “அக்ரிசக்தி மின்னிதழ்”. ்ாம் மட்டுமல்லர, 
்ஙகக்ளச் சாரந்ப்ாரும் வ்ளர பவண்டும், மலர பவண்டும் என்று விரும்பு�வபர 
உண்கம விவசாயி.  அக் கமய்ப்பிக்கும் வககயில் ்ாஙகள பின்�ற்றிய 
விவசாய உததிகக்ள மற்றவரகப்ளாடு �கிரந்து அவரகக்ளயும் முன்பனற்றத 
ப்ான்றாத துகணயாக நின்றனர விவசாயிகள. அவரகள எழுதிய கட்டுகரகள 
�லருக்குப் புதுப் �ாக் காட்டின.  எஙகள ஆசிரியர குழுவின் அயரா் �ணியும் 
ப�ாற்று்லுக்குரியது. 

்மிைக விவசாயிகள ் னிததுப் ப�ாய்வி்டக்கூ்டாது என்�்ால் க்ாழில்நுட்�ததின் 
மூலம் உஙகளுக்குத ப்ாள ககாடுக்க எப்ப�ாதும் முன்னிற்கும் “அக்ரிசக்தி”. 

விக்ளவிப்ப�ாம்... �யன்க�றுபவாம்... நலம் நம்கமச் சூைட்டும்.

- செல்வமுரளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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தக்காளி சமையலில் ் காயகா்வும் பழைகா்வும் பயனபடுத்தபபடும் 
ஒரு ் காய்றிச் சசடியினைகாகும்.

இது ்த்தரிக்காய, ச்காமைமிள்காய பபகானபறே சசகாலகாபனசிசய 
குடும்பதம்தச் பசர்ந்த சசடியினைகாகும். இம்த பசகாலகானம் 
மலகப்காசபரசிக்ம் எனறு அமழககிறேகார்ள். இ்தன ்தகாய்ம் 
ச்தன அசைரிக்கா, நடு அசைரிக்கா ைற்றும் வை அசைரிக்காவின 
ச்தன பகுதியகாகும். ஓரகாண்டுத ்தகாவரைகான இது 1 - 3 மீ உயரைகா் 
வளரகிறேது. ்தக்காளியில் ஏற்படும் இமலச்சுருள் பநகாயகால் ை்சூல் 
சபருைளவில் பகாதிக்ப படுகிறேது. ்தக்காளியில் இமலச்சுருள் பநகாயும் 
அ்தன பைலகாண்மை முமறே்ள் பற்றியும் ் காண்பபகாம்.

வ�ாய் வமைலாண்மை

தக்்காளியில 
இவலச் சுருள் ் �ாயும் 

அதன ் மலாணவம முவற்களும்
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ந�ோய்க்ோரணி
இ்நபநகாய பும்யிமல நச்சுயிரியினகால் 

ப்தகானறுகிறேது.

ந�ோயின் அறிகுறி்ள்
பநகாயத ்தகாககியச் சசடி்ள் வளரச்சி 

மி்வும் குனறியும், இமல்ள் கீழ் பநகாககி 
சுருண்டும், சுருக்ங்ளுைனும் ச்தனபடும். 
புதி்தகா்த ப்தகானறும் இமல்ள் பசுமை 
இழ்நது ைஞசள் நிறேைகா்க ்காணபபடும். 
முதிர்ந்த சுருண்ை இமல்ள் ப்தகால் 
பபகானறு ்டினைகா்வும் எளிதில் உமையக 
கூடியமவ்ளகா்வும் ச்தனபடும். ்தண்டின 
்ணுவிமைபபகுதி குடமையகா்வும் அபந்ப 
பக்க கிமள்ளுைனும் பு்தர பபகானறேத 
ப்தகாற்றேததுைனும் ் காணபபடும். ்தகாக்பபடைச் 
சசடி்ளில் பூக்ளும் ் காய்ளும் சபரும்பகாலும் 
உண்ைகாவதில்மல.

ந�ோயப் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு ஏற்்ற 
்ோலநிலல்ளும்

இ்நபநகாயக ்காரணியகானது பும்யிமல 
இமலச் சுருள் ைற்றும் பபபகாளி இமலச்சுருள் 
பநகாமயயும் ப்தகாற்றுவிக்க கூடியது. 

சபமீசியகா ைபகாசி எனனும் சவள்மள 
ஈக்ளகால் இ்நபநகாயப பரபபபபடுகிறேது. 
பநகாயத ்தகாககியச் சசடி்ளில் சுைகார 30 
நிமிைங்ள் சகாற்மறே உறிஞசும் பபகாது அமவ 
பநகாமயப பரபபககூடியத திறேமனப சபற்று 
விடுகினறேன. ஒரு முமறே நச்சுயிரி்மளத 
்தனன்தப்த எடுததுக ச்காண்ைப பூச்சி, 
அ்தன வகாழ் நகாள் முழுவதும் பநகாமயப பரபபக 
கூடியது.

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு 
மருந்து சிகிச்லசை:

ஏக்ருககு மீம்தல் பகாரததியகான – 200 
மில்லி அல்லது மைசைதப்தகாபயட – 200 
மில்லி வீ்தம் 200  லிடைர ்தண்ணீரில் ் ல்நதுத 
ச்தளிதது பநகாயப பரபபக கூடிய சவள்மள 
ஈக்மள அழிக் பவண்டும். சவள்மள 
ஈக்ள் ப்தகானறிய உைபனபய ைரு்நதுத 
ச்தளிபபதுைன ச்தகாைர்நது 2 – 3 முமறே 
10 – 15 நகாட்ள் இமைசவளியில் ைரு்நதுத 
ச்தளிக் பவண்டும். ்காரபபகாஃபியூரகான ச்த 
குருமணமய ஏக்ருககு 10 கிபலகா வீ்தம் 10 
கிபலகா ைணலுைன ்ல்நது, வயலில் சீரகா்த 
தூவிப பினனர நீரப பகாயச்ச பவண்டும்.

பபமீசியோ டபோசி என்னும் பவள்லளை ஈ்க்ள்

இலல்ள் வளைர்ச்சி குன்றி 
சுரு்க்ங்ளுடன் பதன்படல்  

்ட்டுரையகாளர்ள்:

கு.விக்னேஷ்,
முதைவர் ்பட்்டப் ்படிப்பு மாணவர் -  
ைாவர ந�ாயியல் துதை, அண்ணாமதலப் 
்பல்்கதலக்்கழ்கம், அண்ணாமதல �்கர் – 
608002. சைா்டர்பு எண்: 8248833079 
மினைஞெல்: lakshmikumar5472@gmail.com

முதைவர். L. ச்வங்க்ேஷ்குமார்,
உைவிப் ந்பராசிரியர் - ைாவர ந�ாயியல் துதை, 
அண்ணாமதலப் ்பல்்கதலக்்கழ்கம், 
அண்ணாமதல �்கர் – 608002 
 சைா்டர்பு எண்: 8667806189 
மினைஞெல் – vengadpragathi@gmail.com
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யூடியூப் விவசகாயி 
விவசகாய சசரவ ரையம் 

ைற்றும் 
யூடியூப் விவசகாயி 
விவசகாய சசனல்

இரைந்து நடத்தும் 

ஒரு �ாள் விவ்சாய பயிற்சி மு்காம்! 
இேம்: 

ெகதி சரசிசேன்சி
தலை்வாெல, ஆத்தூர் ்வடேம், 

்ெைம் மா்வடேம்.

நாள்:
09-01-2022

விவசைோயி்ளு்ககு நதலவயோன அலனத்து த்வல்்லளையும் 
ஒநர இடத்தில் பதரிந்து ப்ோள்ளும் விதமோ் �டவு முதல் 
அறுவலட வலர உள்ளை மு்ககிய அம்சைங்லளை அலனத்து 
பயிர்்ளு்ககும் பதளிவுபடுத்தும் விதமோ் Subject matter 
specialist (துல்றசைோர் வல்லு�ர்்ள்) ப்ோண்டு பயிற்சி 
�டத்தப்படுகி்றது.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

https://agrisakthi.com

மீடியகா பகாரடனர:

ததகாடரபுக்கு: 9944051043, 7598664078

முனபதிவு 
அவசியம்: 
ரூ.500
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விவசகாயதப்தகாடைம் ைற்றும் நிலங்ளில் விவசகாயி்ள் 
பல வம்யகான பயிர்மள சகாகுபடி சசயகிறேகார்ள். இவவம் 
பயிர்ளில் ்தற்பபகாது பலவம்யகான பூச்சி்ள் சபருகி பயிர்மள 
்தகாககி அதி் அளவில் பச்ததம்த ஏற்படுததி வருகிறேது. 
விவசகாயி்ள் பூச்சி்மள ் டடுபபடுத்த ச்தகாைர்நது அதி் அளவில் 
நஞசு ச்காண்ை இரகாசயன  பூச்சி ைரு்நது்மள ச்தகாைர்நது அதி் 
அளவில் பயனபடுததி வருவ்தகால் சுற்றுசூழல் ைகாசுபடுவதுைன, 
சபகாதுைக்ளுககும் பல்பவறு பகாதிபபு்மள ஏற்படுததுகிறேது. 
பைலும் இமவ விவசகாயி்ளின உற்பததி சசலமவயும் 

பூச்சி வமைலாண்மை

சூரிய ஒளியும், 
விைக்குப பபாறியும்
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அதி்ரிககிறேது. இ்நநிமலயில்  தீமை 
சசயயும் பூச்சி்மள இரவு பநரங்ளில் 
்வர்நதிழுதது அழிககும் ்ருவி ்தகான 
விளககுபசபகாறி.  மி் எளிமையகான முமறேயில் 
விவசகாயி்ள்  ம்யகாளும் வம்யில் நவீன 
ச்தகாழில்நுடபததில் சூரிய ஒளிமயப 
பயனபடுததி இயஙகும் வம்யில் ்தற்பபகாது 
வடிவமைக்படடுள்ளது. இத்தம்ய சிறேபபு 
மிகு்ந்த “பசகாலகார விளககுபசபகாறிமய” பற்றி  
இக்டடுமரயில் ் காண்பபகாம்.

நசைோலோர் விளை்ககுபபோறியின் சி்றப்பு:
 ப்ல் பநரங்ளில் சூரிய ஒளிமயப 

பயனபடுததி ்தகானகா்பவ மினசகாரம் ்தயகாரிதது 
ச்காள்ளும். ஆ்தலகால் இவற்மறே பயனபடுத்த 
மினசகாரம் முற்றிலும் ப்தமவபபடுவதில்மல.

 ்தகாய அ்நதுபபூச்சி்மள எல்.இ.டி 
ஒளித ச்தகாழில்நுடபம் மூலம் ்வர்நது 
அழிககும் சிறேபபு ச்காண்ைது.

 ப்ல் பநரததில் பச்ரித்த மினசகாரம் 
மூலம் ைகாமல 6 ைணி மு்தல் இரவு 9 ைணி 
வமர ்தகானகா் இயஙகும்.

 ஓரிைததில் இரு்நது ைற்பறேகாரு 
இைததிற்கு எளி்தகா் ைகாற்றும் வசதி 
ச்காண்ைது.

பயன்போடு:
   விவசகாயததில் தீஙகு விமளவிககும் 

பூச்சி்ள் சபரும்பகாலும் ைகாமல 6 ைணி 
மு்தல் இரவு 9 ைணி வமர ைடடுபை 
பயிர்மள ்தகாககும்.அ்ந்த பநரங்ளில் 
பூச்சி்மள எல்.இ.டி ச்தகாழில்நுடபதின 
மூலம் ் வரபபடடு அழிக் படுகிறேது.

 இ்ந்த விளககுப சபகாறியில் ஒரு 
பகாததிரததில் 1 லிடைர ்தண்ணீருைன 25மி.
லி  எண்சணயும் ் ல்நது மவக்பபடுகினறேது.  
எல்.இ.டி  ஒளியில் ்வரபபடும் தீமை 
சசயயும் பூச்சி்ள், விளகம் பநகாககி 
வ்நது அ்ந்த விளககில் படடு, கீபழ உள்ள 
்தண்ணீர ச்காண்ை பகாததிரததில் விழு்நது 
இறே்நதுவிடுகினறேன இதுபவ விளககு 
சபகாறியின எளி்தகான ச்தகாழில்நுடபம்.

 மினனணுவியல் உ்தவியுைன ்தகாபன 
இயங்க கூடிய வம்யில் உள்ள்தகால் 
ைகாமல 6 ைணி மு்தல் இரவு 9 ைணிவமர 
சசயல்படடு ்தகானகா்பவ ஒளி நினறு விடும்.   
இ்தனகால் முனனிரவில் வரககூடிய அமனதது 
தீமை சசயயும் பூச்சி்ளும் இ்ந்த விளககு 
ஒளியகால் ் வரபபடடு அழிக்பபடுகினறேது.

  இரவு 9 ைணிககு பினபு இ்ந்த 
விளககு ்தகானகா்பவ அமண்நது விடும். அ்ந்த 
சையங்ளில் நனமை சசயயும் பூச்சி்ளின 
நைைகாடைம் அதி்ரிககும்.

 ப ச கால கா ர  விளககுபசப காறிமய 

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 15 | 17-12-2021 | மார்கழி 1



அமனதது வம்யகான விவசகாய 
பயிர பயிர்ளுககும், ைலர ப்தகா
டைங்ளிலும் , பழதப்த காடைங்
ளிலும், கீமரதப்தகாடைங்ளிலும்  
ைற்றும் மூலிம் ப்தகாடைங்ளிலும் 
பயனபடுத்தலகாம் .

 நைவு சசய்த நகாள் மு்தல் 
அறுவமை வமர பயனபடுத்த 
பவண்டும். குமறே்ந்த சசலவில் 
சுற்றுபபுறேசூழலுககு  நனமை சசயயும் 
எ்ந்த உயிரினங்மளயும் அழிக்காைல், 
தீமை சசயயும் பூச்சி்மள ைடடுபை 
்வர்நது அழிதது விவசகாய பயிர்மள 
பகாது்காககிறேது.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

இரா.செயெங்கரமூர்த்தி,
(முது்கதல நவளாண்தம ்பட்்டைாரி), 
ந்காழிப்்பட்டு, 
விழுப்புரம் மாவட்்டம், 
த்கந்பசி: 8940475344, 
மினைஞெல்: agrijay102@gmail.com.

இரா.ச்வங்க்ேஷ்
(இளங்கதல நவளாண்தம), 
ச்பாற்்ப்டாக்குறிச்சி, ்கள்ளக்குறிச்சி மாவட்்டம், 
த்கந்பசி: 8667339761, 
மினைஞெல்: agrivenkatesh20@gmail.com

�ன்லம்ள்:
 இமவ குறிபப கா ் 

சகாறு உறிஞசும் பூச்சி்ள், 
்தகாய அ்நது பூச்சி்ள், ்தண்டு 
ைற்றும் ்காய துமளபபகான, 
வண்டு்ள் ைற்றும் அமனதது 
பறேககும் தீமை சசயயககூடிய 
பூச்சி்மள ் வரககூடியது.

 ஒ ரு  ்த கா ய 
அ்நதுபபூச்சிமய ்வர்நது 
அழிபப்தன மூலம் அ்தனகால் 
உ ரு வ கா கு ம்  3 0 0 க கு ம் 
பைற்படை பூச்சி்மள எளி்தகா் 
்டடுபபடுத்த முடியும்.

 நனமை சசயயககூடிய 
பூச்சி்ள் சபருகி அதி் 
அளவில் ை்ர்ந்தச்பசரகம் 
ந ம ை ச ப ற் று  ை ் சூ ல் 
அதி்ரிபபதுைன ,  தீமை 
சசயயககூடிய பூச்சி்மளயும் 
ச்காள்ளும்.

 இ்தன மூலம் இரசகாயன 
பூச்சிகச்கால்லியின பயனபகாடு 
முற்றிலும் குமறேவதுைன. 

சுற்றுசூழல் பகாது்காக்பபடுகிறேது.

 இமவ ஒரு முமறே சசயயபபடும் 
மு்தலீடு எனப்தகால் பல ஆண்டு்ள் விவசகாய 
நிலததில் உமழதது விவசகாயி்ளின உற்பததி 
சசலமவ குமறேதது, சபகாருளகா்தகாரதம்த 
மி்பசபரிய அளவில் உயரததும்.

குறிப்பு:
 ஒரு ஏக்ருககு குமறே்ந்தபடசம் ஒரு 

பசகாலகார விளககுபசபகாறிமய பயனபடுத்த 
பவண்டும்.

 இரண்டு நகாட்ளுககு ஒரு முமறே 
்தண்ணீர ைற்றும் எண்சணய ைகாற்றி விை 
பவண்டும். இது ைடடுபை நைது பவமல.
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தற்பபகாது நிலவிவரும் சபகாடைகாஷ் உர ்தடடுபபகாடடு 
சூழலில் சபகாடைகாஷ் உரம் பபகாைகாைல் பயிரிைலகாைகா? விமளச்சல் 
குமறேயுைகா? பவளகாண் வல்லுநர்ள் அறிவுமர ப்தமவ எனறு 
விவசகாயி ஒருவர பதிவிடடிரு்ந்தகார. அ்தற்கு பதில் கூறும் வி்தைகா் 
எழு்தபபடைது ்தகான இ்ந்த ் டடுமர.      

விவசைோயத்தில் பபோட்டோஷ் உரத்தின் பயன்போடு
 சபகாடைகாசியம் எனறு அமழக்பபடும் சகாம்பல்சதது 

பயிர்ளின வளரச்சி ைற்றும் ை்சூலுககு ் ண்டிபபகா் ப்தமவபபடும் 
பபரூடைச் சததுக்ளில் ஒனறேகாகும். பயிர்ளில் சுவகாசம் நைக் 

சத்து வமைலாண்மை

பபாட்்ாஷ் உரம் தட்டுபபாடு; 
விவ்சாயி்கள் என்ன ப்சயயலாம்?
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இமலத துவகாரம் அவசியம். அப்த சையததில் 
துவகாரம் திறே்நப்த இரு்ந்தகால், ஸைகாரச் ்தயகாரிக் 
இமலவமர பபகான நீரும் ஆவியகாகிப 
பபகாகும். இமலத துமளமய ப்லில் மூடி 
நீரகாவிப பபகாகம் ்தடுக்வும், இரவில் திறே்நது 
மவதது பயிர சுவகாசிக்வும் சகாம்பல்சதது 
உ்தவுகிறேது. நகாம் பபகாடை உரைகானது, பகாசன 
நீரின மூலைகா்பவ பயிருககுள் - பசுமையகான 
இமலககுள் பபகாகிறேது. ப்லில் இமலயில் 
்தயகாரிக்பபடை ஸைகாரச் தினசரி இரவில் 
ைற்றே பகா்ங்ளுககும் பபகாகிறேது. இ்ந்தப 
பபகாககுவரததுப பணிமயச் சசயவது சகாம்பல் 
சதப்த. இதுைடடுமினறி ்தகானியங்ளின 
்தரததிமன அதி்ரிககிறேது, பூச்சி, பநகாய்ளின 
்தகாக்தம்த ்தகாஙகி வளரவும், வறேடசிமய 
்தகாஙகி வளரவும் உ்தவுகிறேது. அப்த பபகாபல 
்தண்டு்ளுககு ஊக்தம்த அளிபப்தகால் 
பயிர்ள் சகாயகாைல் இருபபதில் முககியப 
பங்காற்றுகிறேது.

பைபல குறிபபிடடுள்ள இ்ந்த சகாம்பல் 
சத்தகானது சசயற்ம் உரங்ள், ைடகிய 
எரு ைற்றும் பயிர ்ழிவு்ள் வகாயிலகா் 
பயிர்ளுககு கிமைககிறேது. இதில் அதி்ைகா் 
சசயற்ம் உரங்ளின வகாயிலகா்பவ 
பயிர்ளின சகாம்பல்சததுத ப்தமவ பூரததி 
சசயயபபடுகிறேது .   சப காடை காசியம் 
குபளகாமரடு (முரிபயட ஆப சபகாடைகாஷ்), 

சபகாடைகாசியம் சல்பபட ஆகிய உரங்ள் அதி் 
அளவில் சகாம்பல் சததிமன ்தருகினறேன. 
சி்பபு சபகாடைகாஷ் எனறு அமழக்பபடும் 
சபகாடைகாசியம் குபளகாமரடில் 60 ச்தவீ்தம் 
சகாம்பல்சதது இருககிறேது. 50 கிபலகா மூடமை 
சபகாடைகாஷ் உரதம்த பயிருககு இடைகால் 
அ்தனமூலம் 30 கிபலகா சகாம்பல்சதது 
பயிருககு கிமைககும். இ்ந்த உரதம்தபய 
விவசகாயி்ள் அதி்ைகா் பயனபடுததுகினறேனர. 
சபகாடைகாசியம் சல்பபட அல்லது சல்பபட 
ஆப சபகாடைகாஷ் எனறு குறிபபிைபபடும் 
உரததில் 50 ச்தவீ்த சகாம்பல்சதது இருககிறேது. 
இது நீரில் ்மரயககூடிய வடிவததில் 
கிமைககிறேது. சசகாடடுநீர பகாசனததில் 
சகாகுபடி சசயயும் பயிர்ளுககு சபருவகாரியகா் 
பயனபடுத்தப படுகிறேது. ஆனகால் 25 கிபலகா 
மூடமையின விமலபய 2500 ககு விற்பமன 
சசயயபபடுகிறேது.  

இது்தவிர சபகாடைகாசியம் மநடபரட 
(13:0:45), பைகாபனகா சபகாடைகாசியம் பகாஸபபட 
(0:52:34) பபகானறே நீரில் ்மரயககூடிய 
உரங்ளும் இருககினறேன. 10:26:26, 
19:19:19, 17:17:17, 16:16:16 பபகானறே 
்காம்பளகஸ உரங்ளும் சகாம்பல்சததிமன 
வழஙகுகினறேன. சம்பல்சதது உரங்மள 
ைண்ணில் இடும்பபகாது ைண் இம்மி்ள் 
ஓரளவுககு பிடிதது மவததுக ச்காள்கினறேன. 
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பயிரின ப்தமவகப்ற்ப அது ைண்ணிலிரு்நது 
சவளியகாகி பயிர்ளுககு கிமைக்வும் 
சசயகினறேது.

பபோட்டோஷ் விலல உயர்வு்ககு என்ன 
்ோரணம்?

இ்நதியகாவில் உற்பததியகா்கா்த முழுமையகா் 
சவளிந காடடில் இரு்நது இறேககுைதி 
சசயயபபடும் ஒபர உரம் சபகாடைகாஷ் ்தகான. 
சபரும்பகாலும் ரஷ்யகா, ்னைகா உள்ளிடை 
நகாடு்ளில் இரு்நது ்தகான இறேககுைதி 
சசயயபபடுகிறேது. உரதப்தமவமய சரியகா் 
்ணிக்கா்ததும், இறேககுைதியின அளவு 
குமறே்ந்ததும்,  சீனகா உள்ளிடை உல் 
நகாடு்ளில் சபகாடைகாஷ் உரதப்தமவ 
அதி்ரித்ததும் ்தகான ்தடடுபபகாடடுககும் 
விமல  உயரவுககும் ்காரணம் ஆகும். 

இ்நதியகாவில் உரங்ளின விமல 
குமறேவகா் கிமைபபம்த உறுதி 
சசயயும்  வம்யில் அமனதது 
உ ர ங ் ளு க கு ம்  ை கா னி ய ம் 
ைததிய அரசகால் வழங்பபடடு 
வருகிறேது. சபகாடைகாஷ் விமல 
மூடமை ரூ.1040ககு விற்பமன 
சசயயபபடை பபகாது ரூ.303 
ைகானியைகா் உர நிறுவனங்ளுககு 
ைததிய அரசகால் வழங்பபடடு 
வ ்ந ்த து .  ச வளி ச் ச ்நம்தயில் 
சபகாடைகாஷ் விமல உயரத்தபபடை 
பிறேகும்  கூை ,  இ்நதிய காவில் 
சபகாடைகாஷ் உரததிற்்கான ைகானியம் 
உயரத்தபபைகா்ததும் சபகாடைகாஷ் 
விமல உயரவுககு முககியக 
்காரணம் ஆகும்.

பபோட்டோஷ் திரவ நுண்ணுயிர் உரம் 
பபோட்டோஷ் உரத்திற்கு மோற்்றகுமோ?

்தமிழ் அரசின பவளகாண்மை 
ை ற்றும்  உழவ ர  நல ததுமறே 
்தயகாரிதது விற்பமன சசயயும் 
திரவ சபகாடைகாஷ் (Fra teu r i a 
a u r a n t i a )  நுண்ணுயிர உரம் 
சபகாடைகாஷ் உரததிற்கு ைகாற்றேகா் 
இருககும் எனறு பலரும் பகிர்நது 
வருகிறேகார்ள். ஆனகால் அறிவியல் 
உண்மை எனனசவனில் இ்ந்த திரவ 
சபகாடைகாஷ் நுண்ணுயிர உரைகானது 
ைண்ணில் இருககும் ்மரயகா்த 
சகாம்பல்சததிமன பயிர்ளுககு 
ப்தமவயகான வம்யில் ைகாற்றிக 

ச்காடுககும். எடுததுக்காடடுககு ்ை்ந்த 
வருைம் அல்லது பருவததில் இடை உரம் 
அல்லது எருவில் உள்ள சகாம்பல்சதது 
பயிரகால் பயனபடுத்தபபைகாைல் ைண்ணில் 
மீ்தம் இருபபது ைடடுபை பயிருககு 
கிமைககும். எ்ந்த வி்தைகான சகாம்பல்சததும் 
இ்ந்த நுண்ணுயிர உரததில் இருக்காது, 
அம்த ்மரதது ச்காடுககும் நுண்ணுயிர 
ைடடுபை இருககும். அபபடி இருககும் பபகாது 
இது எபபடி சபகாடைகாஷ் உரததிற்கு ைகாற்றேகா் 
அமையும் எனபம்த விவசகாயி்ள் புரி்நது 
ச்காள்ள பவண்டும்.  

விவசைோயி்ள் எவவோறு பபோட்டோஷ் 
நதலவலய சைமோளி்க்லோம்?

 ைற்றே பபரூடைச்சததுக்பளகாடு 
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இமண்நது ச ்நம்தயில் கிமைககும் 
10:26:26, 17:17:17, 16:16:16 பபகானறே 
் காம்பளகஸ உரங்மள ப காதியளவு 
ப்தமவயகான சபகாடைகாஷ் உரதப்தகாடு பசரதது 
பயனபடுத்தலகாம்.

 சசகாடடுநீர பகாசன முமறேயில் சகாகுபடி 
சசயயும் விவசகாயி்ள் நீரில் ்மரயககூடிய 
சல்பபட ஆப சபகாடைகாஷ், சபகாடைகாசியம் 
மநடபரட பபகானறே உரங்மள நீரின வழிபய 
ச்காடுக்லகாம். இவவகாறு ச்காடுககும் 
பபகாது உரததின பயனபகாடடுத திறேன 
அதி்ரிககிறேது. பயிர்ளின வளரச்சிககு 
ஏற்றேவகாறு அவவபபபகாது ப்தமவகப்ற்ப 
வழங்லகாம்.

 சவங்காயம், ைஞசள், ்ரமணக 
கிழஙகு, ைரவள்ளிக கிழஙகு பபகானறே 
பயிர்ளுககு சல்பபட ஆப சபகாடைகாஷ் 
உரதம்த உரபபகாசனம் ைற்றும் இமலவழிபய 
ச்காடுக்லகாம்.

 திரகாடமச, ஏலக்காய பபகானறு 
எபபபகாதும் ்தளிர ைற்றும் பூ, ்காய, 
்னி வரும் பயிர்ளுககு பைகாபனகா 
சபகாடைகாசியம் பகாஸபபட (0:52:34) 
உரதம்த உரபபகாசனம் ைற்றும் 
இமலவழிபய ச்காடுக்லகாம்.

 சநற்பயிருககு ப்தமவயகான 
வளரச்சிப பருவததில் 0.5 ச்தவீ்தம் 
(5 கிரகாம் ஒரு லிடைர நீருககு எனறே 
அளவில்) சபகாடைகாசியம் மநடபரட 
(13:0: 45) உரதம்த இமலவழியகா் 
ச்தளிக்லகாம்.

 ்தக்காளி, புைமல, பகா்ல், 
அவமர, ்த்தரிக்காய, சுமரக்காய, 
பீரக்ங்காய பபகானறே பயிர்ளுககு 
சபகாடைகாசியம் மநடபரட (13:0: 
45) உரதம்த உரபபகாசனம் ைற்றும் 
இமலவழிபய ச்காடுக்லகாம்.

 இயற்ம்யகான இடுசபகாருட்ள் 
மூலம் சகாம்பல்சததுத ப்தமவமய பூரததி 
சசயய நிமனபபவர்ள் சகாம்பல், ைடகிய 
ைரததூள் முதிலியவற்மறே எரு அல்லது 
்ம்பபகாஸடுைன பசரதது அளிககும் பபகாது 
ஓரளவு சபகாடைகாஷ் ப்தமவமய பூரததி 
சசயயும்.

 சபகாடைகாஷ் திரவ நுண்ணுயிர 
உரதம்த விம்த பநரததி சசயப்தகா அல்லது 
எருவுைன ்ல்நப்தகா ைண்ணில் இைலகாம். 
அபபடி சசயயும் பபகாது சபகாடைகாஷ் 
உரம் ்மர்நது பயிர்ளுககு ப்தமவயகான 
வடிவததில் எளி்தகா் கிமைககும்.

 பைபல கூறியுள்ள வழிமுமறே்மளப 
பினபற்றி பயிர சசயயும் பருவததில் 
சபகாடைகாஷ் உரத ப்தமவமய பூரததி சசயது 
ை்சூமலப சபருககி பயனசபறுங்ள்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

மு. செயராஜ்
முமனவர படை ஆயவு ைகாணவர, 
உழவியல் துமறே, பவளகாண்மைக 

்ல்லூரி ைற்றும் ஆரகாயச்சி நிமலயம், 
ைதுமர - 625 104. மினனஞசல்: 

jayarajm96@gmail.com 
ச்தகாைரபு எண்: 8220851572.

ஆ. ெங்்காதரி,
முமனவர படை ஆயவு ைகாணவி, 

உழவியல் துமறே, ்தமிழ்நகாடு 
பவளகாண்மைப பல்்மலக்ழ்ம், 
ப்காமவ – 641 003. மினனஞசல்: 

sangothari97@gmail.com
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சுருள்பகாசி எனபது நுண்ணிய பநரடியகா் ் ண்ணுககுத ச்தரியகா்த 
நீல பச்மச நிறேமுமைய நீரில் வகாழும் அரிய வம் ்தகாவரம் 
ஆகும். இ்ந்த ்தகாவரம் இயற்ம்யில் பல்பவறு சததுக்மளயும் 
சிறேபபுக்மளயும் சபற்று இரு்ந்தகாலும் ைக்ள் பயனபகாடடில் 
இல்லகா்த ஒனறேகா்பவ இரு்நதுள்ளது. சுைகார 350 ப்காடி 
ஆண்டு்ளுககு முனபு ப்தகானறிய நுண்ணுயிர ்தகான ஸமபருலினகா 
பகாசி வம் ஆகும். 

1965 ஆம் ஆண்டு ஆபபிரிக்காவில் ்டுமையகான பஞசம் 
ஏற்படைது ைக்ள் சரகாம்ப வறுமையில் வகாடினர, அபபபகாது 

நுணணுயிரியியல்

அதி்கம் லாபம் ஈட்டும் 
சுருள்பாசி வைர்பபு

17பதிப்பு-2 | இதழ் - 15 | 17-12-2021 | மார்கழி 1



சபல்ஜியததில் இரு்நது ஒரு ஆயவுகுழு 
ஆபரிக்காவின வறுமை நிமல, உைல்நிமல 
பற்றி, ஆயவு நைததிய பபகாது ைை்காஸ்ர 
ைகாவடைம் “சகாரடு” எனறே பகுதியில் வகாழ்்ந்த 
ைக்ள் உைல் ஆபரகாககியைகா் வறுமையில் 
வகாைகாைல் ் காணபபடைனர.

ஆச்சரியைமை்ந்த அ்ந்த சபல்ஜியம் 
குழுவினர விசகாரமணயில் பக்ததில் 
உள்ள ஏரியில் இரு்ந்த ்தண்ணீமர 
குடிதது உயிர வகாழ்்நது உள்ளனர எனபது 
ச ்த ரியவ்நதுள்ளது .  ஆயவினபப கா து 
்தண்ணீரில் ஸமபருலினகா எனறே சுருள் பகாசி 
்தகாவரம் இருபபது ்ண்ைறியபபடடு, இ்ந்த 
உல்ததிற்கு ஸமபருலினகாவகா அறிமு்ம் 
சசய்தது சபல்ஜியம் குழுவினர எனபது 
குறிபபிை்தக்து.

இது நீரில் வகாழும் சுருள் வடிவம் 
ச்காண்ை பகாசி ஆகும். இ்தன ்தகாவரபசபயர 
ஆரதபரகாஸமபரகா பிளகாசைனசில் (Anthrospira 
platensis). பல நூற்றேகாண்டு்ளுககு முனனபர 
வை அசைரிக்காவில் உள்ள சைகசிப்கா 
நகாடடில் வகாழ்்ந்த ஆஸசைக (Aztec) இனம் 
ைக்ள் ஸமபருலினகாமவ உணவகா்ப 
பயனபடுததி வ்நதுள்ளனர. இ்நதியகாவில் 
இனமறேககு வளரக்பபடும் ஸமபருலினகா 
ை்ர காஷ்டிர கா  ை காநிலததில் இருககும் 
“பலகானகார” ஆற்றில் இரு்நது ச்காண்டு 
வரபபடடு உற்பததி சசயயபபடுகிறேது.

அஙகீ்ோரம்:
ஸமபருலின கா  ச கா ர ்ந ்த  உணவுப 

சபகாருட்மள 20 நகாடு்ள் பயனபடுததி 
வருகினறேன. 1974 இல் நை்ந்த உல் 
உணவு ைகாநகாடடில் ஸமபருலினகாமவ 
“எதிர்கால மி்ச் சிறே்ந்த சததுணவு” 

எனறு அறிவிக்பபடைது. குழ்நம்த்ள் 
சபரியவர்ள் 3 கிரகாம் சகாபபிடைகால் பபகாதும் 
என பரி்நதுமர சசயயபபடடுள்ளது. 32 
கிரகாம் ப்காதுமை, 135 கிரகாம், 4 கிரகாம் 
முடமை,  40 கிரகாம் ப்ரட, 1,300 மில்லி 
பகால், பபகானறே சததுக்மளக ச்காண்ைது.  
ஒருகிபலகா ஸமபருலினகாமவ உணவுைன 
ஒபபிடடுபபகாரககும் பபகாது ஆயிரம் கிபலகா 
்காய்றி்ளுககு சைைகானது  எனபது 
குறிபபிைத்தக்து. இது பபகானறே அற்பு்தைகான 
பகாசி வளரபபு ச்தகாழில் ்தமிழ்ததில் ஒரு 
சில இைங்ளில் ்தகான நமைசபறுகிறேது. 
விழுபபுரம் ைகாவடைம் ைரக்காணம் ஒனறிய 
நடு குபபம் கிரகாைததில் “சூரயகா ஸமபருலினகா” 
எனறே அமைபபு உள்ளது. 

வளைர்்ககும் முல்ற:
ஸமபருலினகா வளரக் மி்தைகான சவயில் 

28 சசனடிகிபரட மு்தல் 37 சசனடிகிபரட 
வமர உள்ள இைங்ளில் வளரக்லகாம். 
்தமிழ்ததிற்கு மி்ப சபகாருத்தைகான்தகாகும் 
இது அமைகிறேது. வளரக்பபடும் இைம் 
சுத்தைகான்தகா் இருக் பவண்டும். சவயில் 
நிமறே்ந்த இைததில் 10 அடி அ்லம் 20 
அடி நீளம் 1 1/2 அடி உயரம் ச்காண்ை 
ச்தகாடடி்ள் அமைதது ச்காள்ளபவண்டும். 
ப்தமவயின அடிபபமையில் எத்தமன ச்தகாடடி 
பவண்டுைகானகாலும் அமைததுகச்காள்ளலகாம். 
ச்தகாடடியில் ்தண்ணீர நிரம்பி 1 லிடைர 
அல்லது ஒரு கிபலகா பபகாை பவண்டும். 
மி்க குமறே்ந்த அளவில், அ்தகாவது கிரகாம் 
யூரியகா சபகாடைகாஷ் பயனபடுதது பவண்டும். 
15 நகாட்ள் ்ழிதது ச்தகாைர்நது அறுவமை 
சசயயலகாம்.

அறுவலட:
ஒரு சதுர அடியில் நகாள் 

ஒனறுககு 8 கிரகாம் வளரும். 
ஒரு கிபலகா உற்பததி சசயய 
ஆகும் சசலவு ரூபகாய 500 
மு்தல் 550 வமர. ஒரு கிபலகா 
ஸமபருலினகாவில் விற்பமன 
சசய்தகால் 800 மு்தல் 750 
ரூபகாயககு விற்்பபடுகிறேது. 
சில்லமறே விமலககு விற்றேகால் 
2,500 ரூபகாயககு விற்்பபடுகிறேது. 
ைதிபபு கூடடி விற்றேகால் இனனும் 
அதி் லகாபம் ஈடைலகாம். 10 அடி 
X 20 அடி அளவுள்ள ச்தகாடடியில் 
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ப்தகாரகாயைகா் நகாள் ஒனறுககு 2 1/2 கிபலகா 
ஈரபபகாசி எடுக்பபடுகிறேது. 8 ைணிபநரம் 
உலரததிய பினபு 1 கிபலகாவுககு 200 கிரகாம் 
எனறே அளவில் ் காய்நது கிமைககும். ் காமல 
6 ைணி மு்தல் 8 ைணிககுள் அறுவமை 
சசயது முடிக் பவண்டும். ் காய்ந்த சுருள்பகாசி 
ைகாவகா் அமரதது ைகாததிமர வடிவில் 
விற்பமன சசயயபபடுகிறேது. 

பயன்்ள்:
 பீடைகா ் பரகாடடின ப்தகால் சுருக்தம்தத 

்தடுககிறேது.

 ்காைகாமலபனகாலிக அமிலம் உைல் 
பருைமன குமறேககிறேது.

 சூபபர ஆகமசடு டிஸபியூபைஸ 
எனறே எனமசம் சசல்்ளுககு புததுணரச்சி 
ஊடடுகிறேது.

 B12 விடைமின ் ல்லீரல், ் மணயம் 
பபகானறே உறுபபு்ளுககு ப்தமவயகான 
ஆற்றேமல ்தருகிறேது.

 இதில் அதி்ம் உள்ள குபளகாபரகாபில் 
உைலில் உள்ள நச்சு்மள நீககுகிறேது.

 எ ய ட ் ஸு க கு  ை ரு ்ந ்த கா ் 
பயனபடுத்தபபடுகிறேது.

 ப்னசர ைற்றும் HIV குழ்நம்த்ளுககு 
ைரு்ந்தகா்ப பயனபடுத்தபபடுகிறேது. 

 விண்சவளிககு சசல்பவர்ளுககு 
உணவகா்ப பயனபடுத்தபபடுகிறேது.  

 ்ண் பகாரமவககு சிறே்ந்தது.

 ்ரபபிணி சபண்்ளுககு சிறே்ந்த 
உணவு.

 ப்தரகா்த குழ்நம்த்ள் ப்தரும்.

 மூடடு வலி பபகானறே அமனதது 
பி ர ச் சமன்மளயும் தீ ர க ் க  கூடிய 
வ ர ப பி ர ச கா ்த ை கா ்  ஸ மப ரு லி ன கா 
பயனபடுத்தபபடுகிறேது.

சைோப்பிடும் முல்ற்ள்:
 இ்ந்தப பகாசியுைன சலைன ்ல்நது 

குளிரபகானைகா் உடச்காள்ளலகாம்.

 கூல், ்ஞசியும் ைற்றே உணவுைன 
்ல்நது குழ்நம்த்ளுககு ச்காடுக்லகாம்.

 பிஸ்ட, சகாகபலட, ப்க, ைகாததிமர்ள், 
ஜூஸ பபகானறே வம்்ளும் இம்த உணவகாய 
பயனபடுததி வருகினறேனர.

சி்றப்பு அம்சைம்:
ஸமபருலின கா  வள ர ப பு  என பது 

வருைகானததிற்கு ைடடுைல்ல அ்ந்தப 
பகுதியின ்காற்மறே தூயமைபபடுததும் 
ச்தகாழிற்சகாமலயகா் பயனபடுத்தபபடுகிறேது.

வளைர்ப்பது எளிது:
 குமறே்ந்த ்தண்ணீர பபகாதும்.

 ைமழ ப்தமவயில்மல.

 சவயில் அதி்ம் இரு்ந்தகால் நல்லது.

 மினசகாரம் ப்தமவயில்மல.

 ை கா ர கச் ட  ( ச ்நம்த )  எளிது . 
்தமிழ்ததில் எல்லகா பகுதியிலும் வளரக்லகாம்.

இத்தம்ய சிறேபபுமிக் ஸமபருலினகாமவ 
வளரதது அமனவரும் பயனசபறேலகாம்.

சி.ெகதி்்வல,
இளநிதல நவளாண்தம மாணவர், பிரிஸ்ட் 
்பல்்கதலக்்கழ்கம், ைஞொவூர். மினைஞெல்: 
duraisakthivel999@gmail.com அதலந்பசி 
எண்: 7708727250

ெ.பாைமுரு்கன்,
முதைவர் ்பட்்ட மாணவர், (பூச்சியியல் துதை), 
அண்ணாமதல ்பல்்கதலக்்கழ்கம், சிைம்்பரம். 
மினைஞெல்: sbala512945@gmail.com 
சைா்டர்பு எண்: 8072210944
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1.  ஸலபருலினோ “எதிர்்ோல மி்ச் சி்றந்த சைத்துணவு” என்று எந்த ஆண்டு 
அறிவி்க்ப்பட்டது?

2.  மோடித்நதோட்ட பதோகுப்பின் மோனிய விலல என்ன?

3.  மஞசைள் எத்தலன மோத பயிர்?

4.  பதளிப்பு நீர் போசைன முல்றலய எந்த பயிரு்ககு பயன்படுத்தலோம்?

5.  “சூரிய ஒளியும், விளை்ககுப் பபோறியும்” என்்ற ் ட்டுலரயின் ஆசிரியர்்ள் யோர்?

6.  பவள்லளை ஈ்க்ளின் அறிவியல் பபயர் என்ன?

7.  ஒரு ஏ்க்ரு்ககு குல்றந்தபட்சைம் எத்தலன நசைோலோர் விளை்ககுப்பபோறிலய லவ்க் 
நவண்டும்?

8. இந்தியோவில் இன்ல்ற்ககு வளைர்்க்ப்படும் ஸலபருலினோ எஙகு இருந்து ப்ோண்டு 
வரப்பட்டு உற்பத்தி பசையயப்படுகி்றது?

9.   “குருதிப் பூவின் குலல்க ் ோந்தட்நட” என்று குறுந்பதோல் குறிப்பிடும் மலரின் 
பபயர் என்ன?

10. தமிழ்த்தில் சைோகுபடி பசையயப்படும் 60 இலட்சைம் பெ்கநடரில், சுமோர் 30 இலட்சைம் 
பெ்கநடர் நிலங்ள் போசைன வசைதியுடன் சைோகுபடி நமற்ப்ோள்ளைப்படுகி்றது. (சைரி/
தவறு)

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அ்கரிசை்கதியின் பரிசுப் நபோட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர்

்ோவயோ, அம்மாந்பட்த்ட, நெலம்
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உல் ைக்ள் ச்தகாம்யில் 16 ச்தவிகி்தம், பரபபளவில் 
2.4 ச்தவிகி்தம் ச்காண்ை நைது பகார்தநகாடு உலகின சைகாத்த நீர 
வளததில் 4 ச்தவிகி்தம் ைடடுபை ச்காண்டிருககிறேது. இ்நதியகா 
ைக்ள் ச்தகாம்யில் 7 ச்தவிகி்தம் ைற்றும் பரபபளவு 4 ச்தவிகி்தம் 
இரு்ந்தகாலும் ்தமிழ்ததின நீர ஆ்தகாரம் 5 ச்தவிகி்தம் ைடடுபை 
உள்ளது. ் ை்ந்த 60 ஆண்டு்ளில் ்தமிழ்ததில் ஏரி்ளின பகாசனப 
பரபபு குமறே்நதும், கிணறு்ளின பகாசனப பரபபளவு மூனறு 
ைைங்கா்வும் உயர்நதுள்ளது. ்தமிழ்நகாடடின ்தற்பபகாம்தய நீரளவு 
4.74 மில்லியன செகபைர (67 இலடசதது நகாற்பகா்தகாயிரம் ப்காடி 

நீர் வமைலாண்மை

நீர்வை ் மலாணவம திட்்ம்
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லிடைர) எனறும், எதிரவரும் 2025 ஆம் 
ஆண்டின நீரதப்தமவ 6.20 மி.எ.மீ. எனறும் 
்ணககிைபபடடுள்ளது. எனபவ இனனும் 
பதிமன்நது ஆண்டு்ளில் 30 ச்தகிவி்தம் 
நீர பற்றேகாககுமறே ஏற்படும் எனறு புள்ளி 
விவரங்ள் எச்சரிககினறேன.

்தமிழ்ததில் சகாகுபடி சசயயபபடும் 60 
இலடசம் செகபைரில், சுைகார 30 இலடசம் 
செகபைர நிலங்ள் பகாசன வசதியுைன 
சகாகுபடி பைற்ச்காள்ளபபடுகிறேது. இ்தற்கு 
முககியைகான நீரவள ஆ்தகாரங்ளகா் ் காபவரி, 
்தகாமிரபரணி, பகாலகாறு, மவம் பபகானறே 
ஆற்று படும்்ள், 61 அமணக்டடு்ள் 127 
உபநீர வடிநிலங்ள், 400000 ஏரி்ள் ைற்றும் 
30 இலடசம் கிணறு்ள் உள்ளது. இபபகாசன 
பகுதி்ளில் ச்தகாைர்நது குமறே்நதுவரும் 
ஆண்டு ைமழ அளவு, அதி் ைக்ள் 
ச்தகாம் ைற்றும் ச்தகாழிற்சகாமல சபருக்ம், 
அதி் அளவு நிலத்தடி நீர உபபயகா்ம் 
பபகானறே ் காரணங்ளகால் நீரவள ஆ்தகாரங்ள் 
குமறே்நது வருகிறேது. இ்தனகால் நிலத்தடி 
நீர குமறே்நது சகாகுபடிச் சசயயபபடும் 
நிலபபரபபு ஆண்டுப்தகாறும் குமறே்நது 
வருகிறேது. ஏனபவ இ்தமன சரிசசயய 
முமறேயகான நீரவள பைலகாண்மை திடைம் 
மி் இனறியமையகா்த்தகாகும். அமவ்ள் 

பினவருைகாறு

பதோழில்நுட்ப நமலோண்லம முல்ற்ள்
1. நீர நிமல பைலகாண்மை – நீரநிமல 

ஆ்தகாரங்மள சீரகா் பரகாைரித்தல் ைற்றும் 
பகாது்காத்தல் பவண்டும்.

2. ் கால்வகாய்ளில் ஆக்ரமிபபு பகுதி்மள 
அ்ற்று்தல்

3. ைமழநீர பச்ரிபபு

நிலத்தடி நீரகா் பசமிக்பபடும் 67 
ச்தவிகி்தம் ைமழநீமர அறுவமை சசயவ்தன 
மூலம் உைனடித ப்தமவ்ள் ைற்றும் 
எதிர்காலத ப்தமவ்மளப பூரததி சசயயலகாம். 
ைமழ நீர  பச்ரிபபின மூலம் ந்ரங்ள், 
கிரகாைங்ளில் விழும் ைமழநீரகானது நீர 
பச்ரிபபு ஆ்தகாரங்ளகான ஏரி்ள், குளங்ள் 
ஆகியவற்றில் பச்ரிக்பபடுவதுைன, கிணறு 
ைற்றும் ஆழ்துமளக கிணறு்ளின அருகில் 
உறிஞசுகுழி்ள் அமைதது பசமிக்லகாம். 

4. பண்மணகுளம் அமைத்தல்

 பண்மண பகுதியின ்தகாழ்வகான 
பகுதி்ளில் ப்தகாண்ைபபடை குழியில் 
ைமழநீமர பசமிக்லகாம். ைமழயின பபகாது 
பண்மண பகுதியில் இரு்நது பகாயும் 
பைற்பரபபு நீமர பச்ரிதது நிலத்தடி நீர 
ஆ்தகாரங்மள பைம்படுத்தலகாம். 

போசைனமுல்ற நமலோண்லம்ள் 
1. பசைோட்டுநீர்ப் போசைனம் 
பயிருககுத  ப்தமவபபடும் நீம ர 

ப்தமவயகான பநரததில் குழகாய்ள் மூலம் 
பவரபபகுதியில் சசகாடடு சசகாடைகா் 
சசகாடடுவகான்ள் மூலம் வழங்பபடும் 
முமறே சசகாடடு நீர பகாசனைகாகும். நீர 
மூலததிலிரு்நது சவளிவரும் நீம ர 
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அழுத்தைகானியின உ்தவிபயகாடு ஒபர சீரகா் 
குழகாய்ளின மூலம் பயிர்ளின பவரபரபபிற்கு 
சசலுத்தபபடுகிறேது. எடுததுக்காடைகா் – 
பழபபயிர்ள், ் காய்றிபபயிர்ள், ் ரும்பு

2. பதளிப்பு நீர் போசைனம் 
 மூலம் ்டைமைபபு ஏற்படுத்தபபடடு, 

்தகு்ந்த ச்தளிபபகான்ள் ைற்றும் தூவி்ள் 
மூலம் ைமழநீர சபகாழிமவப பபகால் ஒபர 
அளவில் நீமர ச்தளிபபது ச்தளிபபு நீர 
பகாசனம் ஆகும். எடுததுக்காடைகா் – 
புல்சவளி, ப்தயிமல

3. நுண்நீர் போசைனம்
நீரிமன குமறே்ந்த  அழுத்தததில் , 

்தகாவரங்ளின பயனபகாடடுககு ஏற்றே அளவில் 
நிலததின பைல் அல்லது அடிபபரபபில் 
துளி்ள கா ் பவ கா  அல்லது  மி் ச் சிறு 
துளி்பளகா்பவகா அளிபபது நுண்நீர பகாசனம் 
ஆகும். எடுததுக்காடைகா் – ைலரபகாயிர்ள், 
பழதப்தகாடைங்ள்

பயிர்சைோகுபடி நமலோண்லம முல்ற்ள் 
1. பருவத்திற்்ககு ஏற்்ற பயிர்சைோகுபடி 
பருவ நிமலககு ஏற்றே பயிரசகாகுபடி 

சசயவ்தன மூலம், ைமழநீர வீணகா்காைல் பசமிக் 
மி்ச்சரியகான முமறேயகாகும். இ்தனமூலம் 
நிலத்தடி நீர பகாது்காக்பபடுவப்தகாடு ைண் 
வளமும் பைம்படுத்தபபடுகிறேது. 

2. நிலமூடோ்ககு
அறுவமை சசயயபபடை பின பயிரின 

மீ ்த ை கான  மவ க ப் கா ல் ,  ்த டமை ்ள் 
ஆகியவற்மறே பயனபடுததி நிலங்மள 
மூடுவ்தன மூலம் ைண்ணில் நீர ஆவியகா்தல் 

குமறேக்பபடுகிறேது. இ்தனகால் ைண்ணில் 
ஈரபப்தம் நிமலநிறுததி பகாசன நீரின அளவு 
குமறேக்பபடுகிறேது. 

3. பகுதிப் போத்தி அலமத்தல்
ைகானகாவகாரி நிலங்ளில் பகுதிபபகாததி 

அமைத்தல் ஒரு சிறே்ந்த ஈரம் ்காககும் 
முமறேயகாகும். இ்ந்த முமறேயில் நிலங்மள 
8 x  5  மீ எனறே அளவில் சிறுசிறு 
பகாததி்ளகா்ப பிரிததுக ச்காள்ளபவண்டும். 
இ்ந்த சிறுபகாததி்ள் ஒவசவகானறும் சிறு 
சிற்றேமண்ளகா்ச் சசயல்படடு பகாததிப 
பரபபில் சபயயும் ைமழநீமர ப்தககி 
மவககிறேது. இம்முமறேயில் முனபருவ 
விம்தபபு பைற்ச்காள்ளும் இைங்ளில், 
முனபருவ விம்தபபிற்குப முன இபபகாததி்மள 
அமைத்தகால் ைமழநீமர வீணகாக்காைல் 
முழுமையகா் பயனபடுத்தலகாம். 

4. ஈரப்பதத்திற்கு ஏற்ப நீர் போசைனம் 
ைண் ைற்றும் பயிரின வளரச்சிககு 

ஏ ற் ப  ப ்த ம வ ய கா ன  அ ள வு ் ளி ல் 
ைண்ணின ஈரபப்தததிற்ப்ற்ப நீர பகாசனம் 
சசயவ்தனமூலம் ைண்ணின நீரகாவிபபபகாககு 
்தமைபபடடு, பயிர உபபயகா்திறேன 
அதி்ரிககிறேது. இ்தனமூலம் நீர பகாசன 
அளவின எண்ணிகம் குமறேக்பபடடு, 
பயிர வளரச்சி அதி்ரிககினறேது. 

பைற்குறிபபிடை முமறே்ளில் பகாசன நீமர 
சீரகானமுமறேயில் பயனபடுததுவ்தன மூலம் 
நீரவளம் பைம்படுவப்தகாடு, நிலத்தடி நீர 
உபபயகா்ம் குமறே்நது, நிலத்தடி நீரின அளவு 
பகாது்காக்பபடடு பயிரவளரச்சி ைற்றும் 
ைண்வளமும் பகாது்காக்பபடுகிறேது. 

்ட்டுரையகாளர்ள்:

ராமமூர்த்தி,  
முமனவர படை படிபபு ைகாணவர, ைண் ைற்றும் சுற்றுபபுறே சூழலியல் துமறே, 
பவளகாண்மைக ் ல்லூரி ைற்றும் ஆரகாயச்சி நிமலயம், ைதுமர – 625 104

்கார்த்தி்்கயன்,
முதுநிமல படை படிபபு ைகாணவர, ைண் ைற்றும் சுற்றுபபுறே சூழலியல் துமறே, 
பவளகாண்மைக ் ல்லூரி ைற்றும் ஆரகாயச்சி நிமலயம், ைதுமர – 625 104

்கார்த்தி்்கயன்,
முமனவர படை படிபபு ைகாணவர, பயிர இனசபருக்ம் ைற்றும் ைரபியல் துமறே, 

பவளகாண்மைக ் ல்லூரி ைற்றும் ஆரகாயச்சி நிமலயம், ைதுமர – 625 104
மினனஞசல்: ramagri95@gmail.com 
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மஞசள் அபபடினனகா நைககு ச்தரிஞசது எல்லகாபை 
ைஞசபசபகாடி ்தகான இபபபகாம்தய ்காலக்டைததில். அம்மியில் 
அமரத்த ் காலம் வமர பவ் மவத்த ைஞசள் கிழஙகு கிமைககும். 
ைஞசள் எனறேதும் பவ் மவதது ்காய மவத்த கிழஙம் 
நிமனபபபகாம். ைஞசள் சசடி சபகாங்லுககு வகாஙகுபவகாம். சசடிமய 
தூர பபகாடடுவிடடு கிழஙம் பூசிககுளிக் பயனபடுததுவகாங். 
தூர தூககி பபகாடுறேவங்ளும் உண்டு. ் காலம் ் காலைகா் ைஞசள் நகாம் 
சமையலுககு பயனபடுததுகிபறேகாம். சளி பிடித்தகால் பகாலில் ைஞசள் 
ைற்றும் மிளகு ்தடடி பபகாடடு குடிபபபகாம். இபபபகாது ைஞசள் 

மைகத்துேம்

மஞ்சள் 
எனும் அற்புதம்
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சபகாடி மிளகு சபகாடி பபகாடடு குடிககிபறேகாம். 

ைஞ சள்  ந ை ககு  எல் பல காரு ககும் 
ச்தரியும் எனப்தகால் அ்தன வரலகாறுககுள் 
பபகா்மல.  ைஞசளில் குரகுமின எனும் 
பவதிபசபகாருள் இருககிறேது. அது்தகான 
நைககு பல நனமை்ள் ்தருகிறேது. ைஞசள் 
10ைகா்த பயிர. பனிக்காலததில் ்தகான கிழஙகு 
நனகு விமள்நது பருககும். சபகாதுவகா் நம் 
்தமிழ்ததில் ைகாசி பஙகுனியில் அறுவமை 
சசயகிறேகார்ள். சத்தகான ைண்ணில் இயற்ம் 
விவசகாய முமறேயில் பயிர சசயயபபடும் 
ைஞசளில் அதி் படசம் 10ச்தவிகி்தம் 
வமர குரகுமின இருககும். ்தமிழ்ததில் 
6ச்தவிகி்தம் வமர குரகுமின கிமைககிறேது. 

நனகு விமள்ந்த ைஞசளில் அபைகானியகா 
அதி் அளவில் இருககும். கிழஙகில் ைடடும் 
இல்லகாது சசடியின அடிபபகா்ததிலும் 
இருககும். அபைகானியகா ்தகான ைஞசளுககு 
ஆரஞச் ் லர ச்காடுககிறேது. நனகு விமள்நது 
முற்றிய ைஞசள் ஆரஞச் ்லரில் ஆயில் 
நிமறே்நது ் காணபபடும். ச்காஞசம் விமள்ந்த 
ைஞசள் ் காரத்தனமையும் ் சபபுத்தனமையும் 
நிமறே்நது ் காணபபடுகிறேது. பிஞசு ைஞசளில் 
நீரச்சதது அதி்ம் ் காணபபடுகிறேது.

முனசபல்லகாம் யகாருக்காவது ஏ்தகாவது 
அடிபடைகால் சவடடுபடைகால் ைஞசள் 
சவங்காயம் அமரதது மவதது ் டடுவகார்ள் 

அல்லது ைஞசள்  ைடடும்  மவதது 
்டடுவகார்ள். சிலருககு குணைகாகியிருக்லகாம் 
சிலருககு குணைகா்காைல் இருக்லகாம். 
ைஞசளில் இருககும் குரகுமின எடுதது 
அம்த ைகாததிமர்ளகா் விற்கிறேகார்ள். 
சசனமன ஐஐடி மு்தல் பல ஆரகாயச்சி 
நிறுவனங்ள் குரகுமின ப்னசர மு்தல் பல 
வியகாதி்மளச் சரி சசயகிறேது என ஆயவு்ள் 
சவளியிடடுள்ளகார்ள் இமணயததில் 
கிமைககும்.

பவ் மவக்கா்த பச்மச ைஞசமள 
பசுைஞசள் எனறும் சசகால்லலகாம். அ்ந்த 
பசுைஞசள் தினம் ் காமல சவறும் வயிற்றில் 
விரல் நீளம் சகாபபிடுவ்தகால் உச்சி மு்தல் 
பகா்தம் வமர கிமைககும் நனமை்மள 
பகாரக்பபபகாகிபறேகாம். 2015 சசபைம்பர 
மு்தபல ஒரு இஞச் பசுைஞசள் சகாபபிை 
ஆரம்பித்த நகான, பை 2017மு்தல் 30கிரகாம் 
பசுைஞசள் சகாபபிை ஆரம்பிதப்தன. சளி, 
்காயச்சல், ்தமலவலி, ச்தகாண்மைக்டடு, 
மூக்மைபபு, உைல்வலி என ்காமலயில் 
எழும் பபகாது அவதிபபடை நகான 30 கிரகாம் 
பசுைஞசள் ்தண்ணீர ்ல்நது அமரதது 
குடிக்வும் எல்லகாம் சரியகானது. குளிதது 
வ்ந்தது பபகால் புததுணரச்சி ச்காடுத்தது 
ைஞசள் என ச்தகாண்மையில் இறேஙகியதும். 
அதிலிரு்நது பலருககும் பசுைஞசள் 
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சகாபபிைச்சசகால்லி பலன கிமைத்தம்த 
மு்நூலில் பதிவிடடு வருகிபறேன. 

என பதிவு்மளப பகாரதது ஒரு சப்கா்தரி 
்காமல உணவகா் ்தடடு நிமறேயகா பசுைஞசள் 
ச்தகாைர்நது சகாபபிடடு அவருமைய சீரற்றே 
ைகா்தவிைகாய சரி ஆனது எனறேகார. இனசனகாரு 
சப்கா்தரியும் 150 கிரகாம் பசுைஞசள் 100 
கிரகாம் சபகாடி சமையலில் என தினம் 
சகாபபிடடு அவரின ஒழுங்ற்றே ைகா்தவிைகாய 
ைற்றும் மூடடு வலி்ள் சரி ஆனது எனறேகார. 
பல்்மலக்ழ்ங்ளின ஆரகாயச்சி ைஞசள் 
ப்னசமர குணைகாககுகிறேது என வ்ந்த்தகால் 
ப்னசர பநகாயகாளி்ளுககு பரி்நதுமரககும் 
ப ந கா க கில்  ச ப ் கா ்த ரி ்ள்  ச ் காடுத ்த 
நம்பிகம்யில் 21 ைகாரச் 2021 மு்தல் 
100கிரகாம் பசுைஞசள் சகாபபிடடு அம்த 
வீடிபயகா ஆ்தகாரைகா் யூடுபபில் பதிபவற்றி 
வருகிபறேன.

கிடைத்தடை நகானகு வருைங்ளகா் 
பலருககும் 30கிரகாம் பசுைஞசள் சகாபபிை 
பரி்நதுமரத்ததில் உச்சி மு்தல் பகா்தம் 
வமர பல வியகாதி்ள் குணைகாகியுள்ளன. 
அவற்மறே பூபப்த எனறே பபஸபுக பக்ததில் 
ச்தகாகுததுள்பளன. யூடுபலயும் பதிபவற்றேம் 
சசயது வருகிபறேன. பசுைஞசள் சகாபபிடுவ்தகால் 
ஹீபைகாகுபளகாபின ைற்றும் இரத்த சவள்மள 

அணுக்ள் அதி்ரிககிறேது .  இரத்தம் 
சுத்தைகாகிறேது ் ழிவு்மள சவளிபயற்றுகிறேது. 

உணமவ வகாய மூடி நனகு சைனனு சகாபபிை 
நிமறேயகா உமிழ்நீர சுரககும். எமையும் கூைகாது 
ைலச்சிக்ல் வரகாது வயிற்றில் ்ழிவு்ள் 
இருபப்தகால் வரும் ஆடபைகாஇம்யூன 
வியகாதி்ள் வரகாது. ஆடபைகாஇம்யூன ைற்றும் 
inflammation பிரச்சிமன்ளுககு குரகுமின 
ைகாததிமர்பள பரி்நதுமரக்பபடுகிறேது. 
பசுைஞசள் சகாபபிடுவதின மூலம் அ்ந்த 
குமறேபகாடு்மளச் சரி சசயய முடியும். 

உணமவ உமிழ்நீர ச்காண்டு பல்லகால் 
்டிதது சைனனு உண்ணகாைல் விழுஙகுவ்தகால் 
ஜீரண குமறேபகாடு்ள் வ்நது உைலில் பல 
பிரச்சமன்ள் வருகிறேது. அவற்மறேசயல்லகாம் 
நகாம் சகாபபிடும் பசுைஞசள் ஜீரணம் சசயது 
அ்ந்த குமறேபகாடு்ளில் இரு்நது ்காககிறேது. 
பல் இல்லகா்த வய்தகானவர்ள்/குழ்நம்த்ள் 
அமரதது குடிக்லகாம். பல் இருபபவர்ள் 
வகாய மூடி நனகு பைனனு சகாபபிடுவப்த 
நல்லது. பல்லில் ம்யில் ைஞசள் ்மறே 
படி்ந்தகால் உணவு உண்ை பிறேகு பல் 
விலககிய பிறேகு பபகாய விடும்.

பசுைஞசள் சகாபபிடைகால் ைஞசள்்காைகாமல 
வரும் எனகிறே ்தவறேகான சசயதி உள்ளது. 
ஈம்த ைறுதது ஆஙகில ைருததுவ உல்பை 
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ைஞசளுககும் ைஞசள் ்காைகாமலககும் 
ச ம் ப ்ந ்த ம்  இல்மல  என  ்டடும ர 
சவளியிடடுள்ளகார்ள்.

பசுமஞசைள் சைோப்பிடுவதோல் மஞசைள்்ோமோலல 
வருமோ

Is it true jaundice bcos of Turmeric

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5005595/

ைஞசளின ைகிமைமய ச்தரி்நதுகச்காள்ள 
ஆயவரிகம் சைரபிக்பபடடு ைருததுவ 
்தளததில் சவளியிடடுள்ள ்தரவு்மள 
படியுங்ள். ஒரு நகாமளககு சபரியவர்ள் 
8mg வமர குரகுமின சகாபபிைலகாம். அ்தனகால் 
சபரிய அளவில் பக் விமளவு்ள் கிமையகாது. 
வயிற்றில் ஜீரணம் ஆ்கா்த உணவு்ள் 
இரு்ந்தகால் வகா்நதியகா்வும் சசமித்த உணவு 
சவளிபயறேகாைல் ைலைகா் இரு்ந்தகால் பபதி 
ஆ்லகாம். ைற்றேபடி எ்ந்த தீஙகும் இல்மல என 
அறிவியல் ஆயவுக்டடுமர சசகால்கிறேது. 

என்னுலடய பசைோந்த அனுபவமும் இரு்ககி்றது. 
பசுைஞசள் சகாபபிடுவ்தகால் அல்மசைர 

பநகாய குணைகாகிறேது. முடி ச்காடடுவதில்மல. 
்தமலவலி ஒற்மறேத்தமலவலி சரி ஆகிறேது. 
ஞகாப் சகதி அதி்ரிககிறேது. ்ண்பகாரமவ 
குமறேபகாடு்ள் சரி ஆகிறேது. வலிபபு சரி 
ஆகிறேது. சசகாரியகாசிஸ குணைகாகிறேது. 
நுமரயீரல் சம்ப்ந்தபபடை அத்தமன 
பநகாய்ளுககும் பசுைஞசள் அருைரு்நது. 
ச்காபரகானகா சரி ஆகிறேது.

்ோயச்சைல் itching running nose fatty lover 
depression குணமோவது பற்றி ் ட்டுலர

https://www.webmd.com/vitamins/ai/
ingredientmono-662/turmeric

்ரபபிணி்ள் ைஞசள் சகாபபிடைகால் 
்ரு ்மல்நது விடும் என சபகாயயகான 

்த்வல்்ள் பரவுகிறேது. 16 வருைம் குழ்நம்த 
இல்லகா்தவர்ள் கூை பசுைஞசள் சகாபபிடடு 
்ருவகாகி ்ருவகான ்காலம் முழுவதும் 
பசுைஞசள் விரல் நீளம் சகாபபிடடு சைலிவரி 
அனறு ் காமலயில் கூை தீபகாவளி எண்சணய 
பல்காரங்ள் சகாபபிடடு வ்ந்த சநஞசசரிச்சல் 
சரி ஆ் பசுைஞசள் ைற்றும் சவண்பூசணி 
்ல்ந்த சகாறு குடிதது நலமுைன குழ்நம்தமய 
சபற்சறேடுத்தகார்ள்.

குழ்நம்த்ள் ஊனைகா் பிறேக்க்காரணம் 
்ருவில் இருககும் பபகாது ்ருமவச் சுற்றி 
ைல ஜலம் இரு்ந்தகால் அதில் உருவகாகும் 
நச்சுத்தனமை குழ்நம்தமய பகாதிதது ஊனமுற்றே 
குழ்நம்த பிறேககும். (உ்தகாரணைகா் பபகாபகால் 
விஷவகாயு சவளிவ்நது பல ஆண்டு்ளகா் 
அஙப் ஊனமுற்றே குழ்நம்த்ள் பிறே்ந்தன). 
பசுைஞசள் சகாபபிடும் பபகாது உைலில் 
்ழிவு்ள் ்தஙகுவதில்மல. 

்ரபபமப சம்ப்ந்தபபடை அமனததுப 
பிரச்சிமன்ளுககும் குரகுமின தீரவு எனறே 
ஆயவு ் டடுமர

All uterus related issues

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5691251/

்ட்டுரையகாளர:

சநலலை ொரதி
பூபப்த பரி்நதுமரயகாளர
+91 80569 73320
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�ாம் பயிரிடும் அமனதது பயிர்ளும் சபரும்பகாலும் 
பூச்சி்ளின ்தகாககு்தல்்ளுககு உடபடுகினறேன. சில வம்யகான 
பூச்சி்ளில் அ்நது பூச்சி்ளும், சில வம்யகான பூச்சி்ளில் புழுக்ளும் 
பயிர்ளுககு பச்ததம்த ஏற்படுததுகினறேன. பயிர்ளுககு உண்ைகாகும் 
பச்தததில் 30 ச்தவிகி்தம் பூச்சி்ளகால் ைடடும் உண்ைகாகிறேது. 
இ்நதியகாவில் பயிர்ளுககு ச்தளிக்பபடும் உயிரச்கால்லி்ளில் 
மு்தல் இைதம்த சபற்றிருபபது பூச்சிகச்கால்லி்பள. பயிருககு 
பச்தம் விமளவிககும் புதிய வம் பூச்சி்ள் வருைததிற்கு 
ஒனறேகாவது புதி்தகா் நைது ைகாநிலததிற்குள் நுமழ்நது விடுகிறேது. 

நுட்்பம்

வயல்களில பறவவத் தாங்கி்கவை 
வவப்பாம்; பூச்சி தாக்குதல்கவை 

்கட்டுபபடுத்து்வாம்
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இ்ந்த பூச்சி ்தகாககு்தல்்மள சைகாளிபபதில் 
அதி் சிரைம் ஏற்படுகிறேது. ச்தகாைர்நது 
பூச்சிகச்கால்லி்மள பயனபடுததுவ்தகால் 
சுற்றுச்சூழலும் பகாதிக்பபடுகிறேது உணவும் 
நஞசகாகிறேது. எனபவ்தகான ஒருஙகிமண்ந்த 
பூச்சி பைலகாண்மை முமறே்மள ் மைபபிடிக் 
நம் அகரிசகதி சகாரபில் முனசைகாழி்நது 
வருகிபறேகாம். அத்தம்ய ஒருஙகிமண்ந்த 
பூச்சி பைலகாண்மை முமறே்ளில் ஒனறு்தகான 
வயல்்ளில் பறேமவத ்தகாஙகி்மள மவபபது. 
இ்தமன ஆஙகிலததில் “Bird perches” எனறு 
கூறுகிபறேகாம். 

ந கா ம்  ப யி ரிடு ம்  ப வ ள காண்மை ப 
பயிர்ள கான சநல் ,  ைக் கா ச்பச காளம் , 
அவமர, சைகாச்மச, பகாசிபபயறு, உளு்நது, 
நிலக்ைமல, ஆைணககு பபகானறேவற்றிலும் 
ப்தகாடைக்மலப பயிர்ளகான  ்தக்காளி, 
்ததிரிக்காய, முள்ளஙகி, சவண்மைக்காய, 
மி ள ் கா ய ,  பூ சனி ,  ் கா லி பபிலவ ர , 
முடமைகப்காஸ,  சகாை்நதி பபகானறேவற்றிலும் 
அதி் பச்தங்மள புழுக்ளும் பூச்சி்ளும் 
ஏற்படுததுகினறேன. இ்ந்த வயல்்ளில் 
பயிர்மள விம்ததப்தகா அல்லது நைவு 
சசயது 15 நகாட்ள் ்ழிதது சசடி்ள் 

ஊட்்டம் ைரும் ்காய்்கறி நைாட்்டம் திட்்டததை ைமிழ்க 
முைல்வர் துவக்கி தவததுள்ளார். மாடிதநைாட்்டம் அதமக்்க 
்காய்்கறி விதை்கள், செடி வளர்ப்பு த்ப்கள், உயிர் 
உரங்கள் ஆகியவற்றின சைாகுப்பு மானிய விதலயில் 
225 ரூ்பாய்க்கு ைமிழ்க நைாட்்டக்்கதலததுதையின 
ொர்பில் வழங்கப்்படுகிைது. இதில் ஒருவர் இரண்டு 
சைாகுப்பு்கள் வதர ச்பைலாம். இைற்கு https://www.
tnhorticulture.tn.gov.in/kit/ எனை ைளததில் 
்பதிவு செய்ய நவண்டும். ்பதிவு செய்ய ்பயைாளரின 
புத்கப்்ப்டம், ஆைார் ஆகியவற்தை ்பதிநவற்ைம் செய்ய 
நவண்டும். ்பதிநவற்ைம் செய்து ்பதிவு செய்ை பினைர் 
ைங்களுக்்காை ்பதிவு எண் வழங்கப்்படும். ்பதிவு எண்தண 
இநை ைளததில் ்பதிவிட்டு ைங்களது விண்ணப்்பததின 
நிதலதய சைரிந்து ச்காள்ளலாம். ைங்களது விண்ணப்்பம் 
அஙகீ்கரிக்்கப்்பட்்டவு்டன ைங்கள் வட்்டாரததில் உள்ள 
நைாட்்டக்்கதலததுதை அலுவல்கததிற்கு ந�ரில் செனறு 
மாடிதநைாட்்ட சைாகுப்பிதை ச்பற்றுக்ச்காள்ளாம். 

மாடித்்தாடே சதாகுப்பு்கள், விலத்கலை மானிய விலையில சபற 
்தாடேக்கலைத்துலறயில விண்ணப்பிக்கைாம்!
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நனறேகா் வளர ஆரம்பித்த பினனர இ்ந்த 
பறேமவத்த காஙகி்மள நைவு சசயய 
பவண்டும். ‘T’ வடிவ குச்சி்மள உருவகாககி 
பறேமவத்தகாஙகி்மள நைவு சசயயலகாம் 
அல்லது  ச ்தனமன  ை டமை ்ளின 
அடிபபுறேதம்த பைல்பக்ைகா்  பகாரத்தவகாறு 
நைவு சசயயலகாம். இபபடி நைவு சசயயும் 
பபகாது பறேமவ்ள் அ்ந்த குச்சி்ளின பைல் 
வ்நது உட்காரும். அபபடி உட்காரும்பபகாது 
பயிர்ளில் உள்ள பூச்சி்ளின முடமை, 
புழுக்ள், பூச்சி்ள் ஆகியவற்மறே பநகாககி 
ப றே ்நது  ச சனறு அவற்மறே  பிடிதது 
உண்டுவிடும். சநல் வயல்்ளில் உள்ள 
சீப்தகாஷ்ண நிமல குளிரகா் இருபப்தகால் 
பறேமவ்ள் அதி்ைகா் சநல் வயல்்மள 

பநகாககி வரும். சபகாதுவகா் பயிர்ள் நைவு 
சசயது நனறேகா் வளர ஆரம்பிககும் வமர 
பறேமவ்ள் வயலுககுள் வ்ந்தகால் பயிர்ள் 
மீது உட்கா்நது பயிர்மள சகாயததுவிடும். 
அ்தனகால்்தகான பயிர்ள் நனகு பவரபிடிதது 
வளர ஆரம்பித்த பினனபர இ்ந்த பறேமவத 
்தகாஙகி்மள நைவு சசயய பவண்டும்.

 பறேமவத்தகாஙகி்மள நைவு சசயவ்தன 
மூலம் ைடடும் பூச்சித ்தகாககு்தல்்மள 
முழுமையகா் ்டடுபபடுததிவிை முடியகாது. 
பறேமவத்தகாஙகி்ள் மவபபது எனபது 
ஒரு ஒருஙகிமண்ந்த பூச்சி பைலகாண்மை 
முமறேபய. எனபவ சரியகான பநரததில் 
பறேமவத்தகாஙகி்மள மவதது பயிர்மள 
பகாது்காக் பவண்டும்.

்ட்டுரையகாளர்ள்:

எ. செநதமிழ்,
முதுநிமல பவளகாண்மை படை்தகாரி.

ச்தகாைரபுககு: elasisenthamil@gmail.com

த. ் ்காகிைப்பிரியா,
முதுநிமல ப்தகாடைக்மல ைகாணவி,
அண்ணகாைமலப பல்்மலக்ழ்ம்,

அண்ணகாைமல ந்ர-608002.
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குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு மமைலாண்மை வழிமய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்மைாம்!
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பயறு வம்்ள் நம்முமைய உணவில் முககிய பஙகு 
வகிககினறேன. 

இ்நதியர்ளின மசவ உணவில் பயறு வம்்ள் ்தகான 
புர்தச்சதது அளிககும் முககிய மூலபசபகாருளகா் விளஙகுகிறேது. 
எனபவ பயிறு வம்்ள்  அமசவததிற்கு நி்ரகானது ஆகும். 
சபகாதுவகா் பயிறு வம்்மள முதிரச்சி அமை்ந்த நிமலயில் 
்தகான சகாபபிை பவண்டும், அபபபகாது்தகான அவற்றில் அமனதது 
சததுக்ளும் இருககும். பைலும் மவடைமின பி, இரும்பு சதது, 

சாகு்படி

உயர் விவைச்்சல தரும் பயறு இர்கங்்கள் மற்றும் 
அவற்றின சிறபபம்்சங்்கள்
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ரிபபகாஃபிபளவின பபகானறே சததுக்ள் அதி்ம் 
உள்ள்தகால் உைலுககு அதி்ம் ஊடைசதம்த 
வழஙகுகிறேது. இமவ முககியைகான அமிபனகா 
அமிலங்மள அளிககும் ஆ்தகாரைகா்வும்   
இருககினறேன. உளு்நது, பச்மசபபயறு, 
துவமர, ச்காண்மைக ்ைமல, ச்காள்ளு, 
ச்காத்தவமர, அவமர, ்தடமைபபயறு ைற்றும் 
பசகாயகாபீனஸ பபகானறேமவ அமவ்ளில் 
முககியைகானமவ. 

பயறு வல் பயிரிடுவதினோல் ஏற்படும்  
�ன்லம்ள் 

பயறு வம்்ள் சபகாதுவகா்க குறுகிய 
்கால வயதுமையமவ. அதி்ப பகாசன 
நீர ப்தமவபபைகா்தமவ. பயறு வம்ப 
பயிர்ளில் பவரமுடிச்சு்ள் அதி்ைகா் 
இருபப்தகால் அ்தன மூலைகா் ஆ்காயததில் 
உள்ள ்தமழச்சதது கிரகிக்பபடடு நிலததில் 
பசரக்பபடுவ்தகால் நிலவளம் பைம்படுகிறேது. 
பயறு வம்ப பயிர்ளின இமல்ள் 
நிலததில் உதிரவ்தகால் ைண்ணில் அங்்ப 
சபகாருள் அதி்ரிககிறேது. 

ம்சூல் குல்றவு்க்ோன ் ோரணங்ள்
வ ள ை ற் றே  நி ல த தி ல் 

சபரும்பகாலும் ைகானகாவகாரியில் சகாகுபடி 
சசயவது, குமறே்ந்த உற்பததித திறேன 
ச்காண்ை ர்ங்மளப பயிர சசய்தல், 
்தரம் குமறே்ந்த விம்த்மளக ச்காண்டு 
ச காகுபடி சசய்தல் ,  சீரிய ச காகுபடித 
ச்தகாழில்நுடபங்மள முழுமையகா்க 
்மைபபிடிக்காமை ஆகிய ்காரணங்ளகால் 
பயறு வம்ப பயிர சகாகுபடியில் ை்சூல் 
குமறேகிறேது. ஆனகாலும் பயறு வம்ச் 
சகாகுபடியில் குறுகிய ்காலததில், குமறே்ந்த 
சசலவில் அதி் வருவகாய கிமைககிறேது.  
சரகாசரியகா் ஒரு ஏக்ருககு 550 கிபலகா ை்சூல் 

சபறே முடியும். ஒரு ஏக்ரில் 800 
கிபலகா ை்சூல் எடுக்ப பல்பவறு 
திடைங்ள் மூலம் நைவடிகம் 
எடுக்பபடடு வருகிறேது.

உற்பத்திலய அதி்ரிப்பதற்்ோன 
வழிமுல்ற்ள்

ப ரு வ த து க ப் ற் றே  உ ய ர 
விமளச்சல் ்தரும் ர்ங்மளத 
ப்தரவு சசயது சகாகுபடி சசயய 
பவண்டும்.

உயிர உர விம்த பநரததி - மரபசகாபிய 
நுண்ணுயிரக  ்லமவமயக  ்ல்நது 
விம்தபபது பயிருககும் ைண்ணுககும் நல்லது 
்தருவது ைடடுமினறி விமளச்சமலயும் 30 
ச்தவீ்தம்வமர அதி்ரிக்ச் சசயயும். குமறே்ந்த 
சசலவில் அதி் ை்சூல் சபறுவ்தற்கு இது 
ஒரு நல்ல வழியகாகும்.

ப ரி ்ந து ம ர க ் ப ப ட ை  ப யி ர 
எ ண் ணி க ம் ம ய ப  ப ர கா ை ரி க ் 
பவண்டும். இவவகாறு பயிர சசயயும்பபகாது 
சசடி்ளுககிமைபய இைம், சூரிய ஒளி, 
நீர, உரம் ஆகியவற்றிக்கா் சநருக்டி 
இல்லகாைல் நனறேகா் வளர்நது, நிமறே்ந்த 
ை்சூல் உண்ைகாகும்.

உரிய ்ோலத்தில் ்லளை நிர்வோ்ம் 
நமற்ப்ோள்ளுதல் மி்வும் அவசியம்.

முமறேயகான நீர நிரவகா்ம் பைற்ச்காள்ளு்தல்  
அவசியம். விம்தத்தவுைனும் மூனறேகாம் 
நகாளும் நீர பகாயச்ச பவண்டும், ப்தமவகப்ற்ப 
10-15 நகாட்ளுககு ஒரு முமறேயும், பூககும் 
பருவததிலும் ் காயபபிடிககும் பருவததிலும் 
ப கா சன ம்  அவசிய ம்  ப ்தமவ .  நீ ர த 
ப்தஙகுவம்தத ்தவிரக் பவண்டும்.

ப ய று  வ ம ் ச்  ச கா கு ப டி யி ல் 
டி.ஏ.பி. ச்தளித்தல் ஒரு முககியைகான 
ச்தகாழில்நுடபைகாகும். இ்தனகால் பூ உதிரவது 
சபரிதும் ் டடுபபடுத்தபபடடு விம்த்ளும் 
திரடசியகா் வர வழி சசயகிறேது. விம்தத்த 
30 ைற்றும் 45-வது நகாளில் ஒரு ஏக்ருககு 
2 கிபலகா டி.ஏ.பி. உரதம்த 100 லிடைர 
நீரில் ்ல்நது ஒரு நகாள் ஊறே மவததுக 
்காமலயில் ச்தளி்ந்த நீமர ைடடும் வடி்டடி 
ம்தச்தளிபபகான மூலம் இமல்ளில் நனகு 
படுைகாறு ச்தளிக் பவண்டும்.
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அதி் ம்சூல் தரும் பயறு இர்ங்ளின் சி்றப்பம்சைங்ள் 

உளுநது ்வம்பன் 8 

சவளியிைபடை வருைம் 2016

உருவகாககிய முமறே
வம்பன் 3 என்்ற இர்கத்துடன் வி.பி.என் 04-
08 என்்ற வளைர்ப்லப ்ருஓட்டு நசைர்த்து அதன் 
சைந்ததியிலிருந்து பப்றப்பட்டது

வயது 65-75 �ோட்்ள்

பருவம்
ஆடிப்பட்டம் (ஜீன் – ஆ்ஸட்)
புரட்டோசிப் பட்டம் (பசைப்டம்பர் – �வம்பர்)
லத பட்டம் (ஜனவரி - பபப்ரவரி)

ை்சூல்
இ்றலவ - 988 கிநலோ/எ்கடர்
மோனோவோரி- 871 கிநலோ/எ்கடர்

சிறேபபியல்பு்ள்

ஒநர தருணத்தில் முதிர்ச்சி,விலத உத்திரோத் 
தன்லம,மஞசைள் நதமல் மற்றும் இலலச்சுருள் 
ந�ோய்ளு்ககு எதிர்ப்புத் தி்றன்.புரதசைத்து-21.9 
சைதவீதம் மற்றும் அரோபிநனோஸ அளைவு-7.5  சைதவீதம்

உளுநது ் ்க.்்க.எம் 1

சவளியிைபடை வருைம் 2017

உருவகாககிய முமறே
ந்ோ.பி.ஜி 643 என்்ற  வளைர்ப்புடன் வம்பன் 
3 என்்ற இர்த்லத ்ருஓட்டு நசைர்த்து அதன் 
சைந்ததியிலிருந்து பப்றப்பட்டது

வயது 65-70 �ோட்்ள்

பருவம்
ஆடிப்பட்டம் (ஜீன் – ஆ்ஸட்)
புரட்டோசிப் பட்டம் (பசைப்டம்பர் – �வம்பர்)
லத பட்டம் (ஜனவரி - பபப்ரவரி)

ை்சூல் ப�ல் தரிசு - 610 கிநலோ/எ்கடர்

சிறேபபியல்பு்ள் ப�ல் தரிசு்ககு ஏற்்ற இர்ம்.

உளுநது ்வம்பன் 10

சவளியிைபடை வருைம் 2019

உருவகாககிய முமறே
வம்பன் 1 என்்ற  இர்கத்துடன் யு.எச் 04-04 
என்்ற வளைர்ப்லப ்ருஓட்டு நசைர்த்து அதன் 
சைந்ததியிலிருந்து பப்றப்பட்டது

வயது 70-75 �ோட்்ள்
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பருவம்
புரட்டோசிப் பட்டம் (பசைப்டம்பர் – �வம்பர்) 
ைகார்ழி படைம் (டிசம்பர -ஜனவரி)

ை்சூல் இ்றலவ -1130 கிநலோ/எ்கடர்

சிறேபபியல்பு்ள்

மஞசைள் நதமல் மற்றும் இலல சுருட்லட ந�ோய 
நபோன்்ற ந�ோய்ளு்ககு எதிர்ப்புத் தி்றன் ப்ோண்ட 
இர்ம். ஒநர சைமயத்தில் முதிர்ச்சி அலடயும் தன்லம 
ப்ோண்டது

உளுநது ்வம்பன் 11 

சவளியிைபடை வருைம் 2020

உருவகாககிய முமறே
பி.யு. 31 என்்ற இர்கத்துடன் ந்ோ 6 என்்ற இர்த்லத 
்ருஓட்டு நசைர்த்து அதன் சைந்ததியிலிருந்து 
பப்றப்பட்டது.

வயது 70-75 �ோட்்ள்

பருவம்
ஆடிப்பட்டம் (ஜீன் – ஆ்ஸட்)
புரடைகாசிப படைம் (சசபைம்பர – நவம்பர) 
ம்த படைம் (ஜனவரி -சபபரவரி)

ை்சூல்
இ்றலவ -940 கிநலோ/எ்கடர்
ைகானகாவகாரி-865 கிபலகா/எகைர

சிறேபபியல்பு்ள்
மஞசைள் நதமல் மற்றும் இலல சுருட்லட ந�ோய 
ந�ோய்ளு்ககு எதிர்ப்புத் தி்றன் ப்ோண்ட இர்ம்.

உளுநது ் ்கா 8 

சவளியிைபடை வருைம் 2021

வயது 70-75 �ோட்்ள்

பருவம்

ஆடிப்பட்டம் (ஜீன் – ஆ்ஸட்)
புரடைகாசிப படைம் (சசபைம்பர – நவம்பர)
ைகார்ழி படைம் (டிசம்பர -ஜனவரி)
ம்த படைம் (ஜனவரி -சபபரவரி)
ம்த படைம் (ஜனவரி -சபபரவரி)
சிததிமர படைம் (ஏபரல்-பை) 

ை்சூல்
இ்றலவ -950 கிநலோ/எ்கடர்
ைகானகாவகாரி-890 கிபலகா/எகைர

சிறேபபியல்பு்ள்
மஞசைள் நதமல் ந�ோய மற்றும் சைோம்பல் ந�ோய்ளு்ககு 
மிதமோன எதிர்ப்புத் தி்றன் ப்ோண்ட இர்ம்.
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பாசிப்பயறு ் ்கா 8 

சவளியிைபடை வருைம் 2013

உருவகாககிய முமறே
ந்ோ.ஜி.ஜி.923 என்்ற வளைர்ப்புடன் வி.சி 6040எ 
என்்ற வளைர்ப்லப ்ருஓட்டு நசைர்த்து அதன் 
சைந்ததியிலிருந்து பப்றப்பட்டது.

வயது 55-60 �ோட்்ள்

பருவம்
ஆடிப்பட்டம் (ஜீன் – ஆ்ஸட்)
புரடைகாசிப படைம் (சசபைம்பர – நவம்பர)

ை்சூல் இ்றலவ -845 கிநலோ/எ்கடர்

சிறேபபியல்பு்ள்

மஞசைள் நதமல் ந�ோய்ககு எதிர்ப்புத் தி்றனும் 
தண்டு பசைோறி ந�ோய மற்றும் நவர் அழு்ல் 
ந�ோய்ளு்ககு மிதமோன எதிர்ப்புத் தி்றன் ப்ோண்ட 
இர்ம். ப்ோண்ட இர்ம். ஒநர சைமயத்தில் 
முதிர்ச்சி அலடயும் தன்லம ப்ோண்டது. இயந்திர 
அறுவலட்ககு. அதி் புரதசைத்து (20.1%).

பாசிப்பயறு ்வம்பன் 4 

சவளியிைபடை வருைம் 2019

உருவகாககிய முமறே
பி.டி.எம் 139 என்்ற  வளைர்ப்புடன் பி.பி.2664 
எனறே வளரபமப ்ருஓடடு பசரதது அ்தன 
ச்ந்ததியிலிரு்நது சபறேபபடைது

வயது 65-70 �ோட்்ள்

பருவம்
ஆடிப்பட்டம் (ஜீன் – ஆ்ஸட்)
புரடைகாசிப படைம் (சசபைம்பர – நவம்பர)
ைகாசிப படைம் (சபபரவரி-ைகாரச்)

ை்சூல்
இ்றலவ -1251 கிநலோ/எ்கடர்
ைகானகாவகாரி-936 கிபலகா/எகைர

சிறேபபியல்பு்ள்
இலல சுருட்லட ந�ோய்ககு எதிர்ப்புத் தி்றனும் 
மஞசைள் நதமல் ந�ோய மற்றும் சைோம்பல் ந�ோய்ளு்ககு 
மிதமோன எதிர்ப்புத் தி்றன் ப்ோண்ட இர்ம். 

எனபவ விவசகாயி்ள் அதி் ை்சூல் ்தரும் 
பயறு வம் இர்ங்மள ப்தர்நச்தடுதது 
உரிய ச்தகாழில் நுடபங்மள ்மைபிடிதது 

்ட்டுரையகாளர்ள்:
மா.ஞானே்ெ்கரன், செ.இராம்குமார், ப.்்வணு்த்வன்,  

ப.அருணகுமார் மற்றும் ஆ.விெயகுமார்  
பவளகாண்மை அறிவியல் நிமலயம், அருபபுகப்காடமை, விருதுந்ர ைகாவடைம்

அதி் விமளச்சபலகாடு நல்ல லகாபம் சபறே 
அனபபகாடு ப்டடுகச்காள்கினபறேகாம்.
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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அக்ரி்சக்தி மின ஊ்்கக் குழு
நிறுவனர் மற்றும் சி்றப்போசிரியர்

செல்வமுரளி

வடிவலமப்பு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்வோ் ஆசிரியர்
மு.செயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பரம க�ொடுக்� 99407 64680  
என்ற வொட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதொடர்பு க�ொளளலொம.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

உ ட் பு ற த்  த ாவ ரங்களை  ப ாது்க ா க ்க 
்கட்டுளரயாைர்கள் சிலமபரசன், நிவவதா அவர்களின் 
வழிமுளறளய பின்பற்றி. . .  வதாட்்டத்திலிருநத 
மாவு பூச்சி்களை அ(ஒ)ழித்துவிட்வ்டன். எனவவ 
்கட்டுளரயாைர்கள் இருவருககும என் மனமாரநத 
வாழ்த்து்களை ததரிவித்துகத்காள்கிவறன். அடுத்த 
இதழில் இயற்ள்க முளறயில் எளிய “த்காசுவிரட்டி” 
பற்றி எதிர்பபாரககிவறன்.

- “ச�ோழோ” புகசழந்தி
கரியமாணிககம் - 605 106
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சொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்படடப்்பொளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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- ல.மீ்னா

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். விேசகாயி்ள்  
ேகாஙகி தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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ல.மீ்னா உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  
மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

்படடப்்பொளர்:
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அக்ரிெக்தி இைழ் 
உங்களுக்கு நவண்டுசமனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுக்கு 
 வாட்ஸ் அப்பில் செய்தி / குறுஞசெய்தி 

அனுப்பிைால் சிைப்பிைழ்  
உங்கள் வாட்ஸ் அப்-க்கு அனுப்பிதவக்்கப்்படும்.

இதை கிளிக் செய்தும் எங்கள் வாட்ஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்்பலாம்

https://wa.me/+919940764680
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் க்டந்் மின்னி்ழ்கள �ல்பவறு ்ரப்�ட்்ட வாசகரகளி்டம் 

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 52 இ்ழ்கப்ளாடு  
கவற்றிகரமாக ஓராண்டிகன நிகறவு கசய்துள்ளது. விவசாயம் இகணய்்ளம் 
மற்றும் விவசாயம் கசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிந்து ஏைாம் 
ஆண்டில் அடி எடுதது கவததிருக்கிபறாம். க்ா்டரந்து எஙகக்ள பமம்�டுததிக் 
ககாள்ள உறுதுகணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் �யனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உஙகளுக்டய சந்ப்கஙகக்ள எஙகளின் முகப்�க்கம் அல்லது மின்னஞசல் 
அல்லது அகலப�சி வாயிலாகவும் பகட்கலாம், சந்ப்கஙகளுக்கு பவ்ளாண் 
வல்லுநரகளி்டம் �தில் க�ற்று தீரவுகக்ள வைஙகுகிபறாம்.

ஒவகவாரு ்மிழ் மா்ததின் இரண்்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
கவளளிகிைகம காகல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எஙக்ளது 
இகணய்்ளததிலும் மற்றும் விவசாயம் கசயலியிலும் மின்னி்கை 
கவளியிடுகின்பறாம். எனபவ எஙக்ளது கசயலிகய ்ரவிறக்கம் கசய்து 
கவததிருந்்ால் அதுபவ உஙகளுக்கு இ்ழ் கவளியாவக்யும் மற்ற 
பவ்ளாண்கம சாரந்் கசய்திகக்ளயும் அறிவிப்பில் காட்டும். இ்ன்மூலம் 
நீஙகள எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்கை �டிக்க மற்றும் பின்�ற்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், பவ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ப�ராசிரியரகளும், 
பவ்ளாண் க்ாழில் முகனபவாரகளும் க்ா்டரந்து அக்ரி சக்தி இ்ழுக்கு 
்ஙகளுக்டய கருததுக்கள, கட்டுகரகள மற்றும் வி்ளம்�ரஙகக்ள வைஙகி 
எஙகக்ள பமம்�டுததிக்ககாள்ள உ்வுமாறு பகட்டுக்ககாளகிபறன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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